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 حساسية بعض أصناف الحنطة والشعير لنيماتودا تثألل الحبوب

 *Anguina tritici  (Steinbech,1979) Filipjev,1936 

        صالح عبدهللا مصطفى                          سلٌمان نائف عمً                         

/ كلٌة الزراعة / قسم وقاٌة النبات               /   سكول االنتاج النباتً /قسم وقاٌة النبات        
جامعة صالح الدٌن فكولتً الزراعة والغابات                                              

العراق –أقلٌم كوردستان العراق                     قالعرا -ستان العراقأقلٌم كورد  

                                        
لخالصة ا

من جراء االصابة  النمو والحاصل فً معاٌٌر تثبٌطأعلى نسبة  سجلصنف الحنطة سمٌتوت النتائج ان أظهر     
 فً تثبٌطنسبة  التً سجلت ادنى 65وأكساد وكارونٌة 4صناف شاممقارنًة مع األ  Anguina tritici بالنٌماتودا

وعدد  سبة إختزال فً الحاصل الباٌولوجًنكما سّجلت أدنى  وزن القش على التوالًأطوال النباتات والسنابل و
 %(22.3) كؤدنى 6وشام 2و انحصرت نسبة اإلصابة بٌن الصنفٌن تموز 2الحبوب ووزنها فً الصنف تموز

وزن أطوال النباتات و أّما فً الشعٌر فإن نسبة اإلختزال وصلت أقصاها فً .على التوالًنسبة %(62.5) وأعلى
لصنف أبٌض محلً وفً عدد الحبوب وفً أطوال السنابل فً ا 14نف أكساد القش والحاصل الباٌولوجً فً الص

إلى أدنى حدودها فً أطوال النباتات وسنابلها والفقد فً  التثبٌط فً الصنف قحطان فٌما انخفضت نسب وزنهاو
 1وقحطان وبحوث  وزن القش والحاصل الباٌولوجً وعدد الحبوب و وزنها فً األصناف أسود محلً ورٌحان

لمزروعة فً التربة الملوثة بالثآلٌل كانت  ارت النتائج ان جمٌع أصناف الشعٌرأش .وتدمرعلى التوالً نبقة وز
% 100 محلً  فٌما بلغت فً الصنف أبٌض% 79شدٌدة الحساسٌة للنٌماتودا حٌث لم تنخفض نسبة اإلصابةعن 

 .ورٌحان وفرات وأسود محلً وقحطان 14أكسادفً كل من  األصناف 
 

مةالمقد  

المادة األكثر  ،فهًمرتبة متقدمة من بٌن محاصٌل الحبوب فً العالم .Triticum spp تحتل الحنطة        
 الشعٌر وٌعد .( Wilsie ،1962 )حبوبها   كاربوهٌدرات وبروتٌنات  بٌن الجٌدة  الموازنة   بسبب  ضرورةً 

.L Hordeum vulgare الجافة   للمناطق  مالئمة ا كثرهأو نساناإل  قدم محاصٌل الحبوب التً زرعهاأ من (
تصٌب . (1996الجنابً وعلً ،) وٌمثل فً العراق المحصول الحبوبً الثانً من حٌث االهمٌة ( 1991مجهول،

تثؤلل  حبوب الحنطة والشعٌر الذي تسببه نٌماتودا   وٌعد مرض تثؤلل  الحنطة والشعٌر العدٌد من االمراض
هذٌن  ىالشائعة عل ضاالمرا من Filipjev,1936 Anguina tritici (Steinbush,1799)الحبوب 

ٌلحق المرض ضرراً فً  .الحنطة والشعٌر فً العالم ٌهاالتً تزرع ف  معظم المناطق  فً  وٌنتشر المحصولٌن 
ونوعاً والنباتات المصابة تفقد  نتاج الحنطة كماإ  Paruthi)من عدد الحبوب التً تنتجها% 50 منكثرأًً

 )ن نمطاً حٌوٌاً أ إال نٌماتودا تصٌب الحنطة فقط،ال هذهأن كان سائداً ب ان األعتقادبالرغم من و (1987وآخرون،
biotype) طةالحنحبوب ا جدٌداً لنٌماتود  A. tritici  وقد سجل ألول مرة فً الهند،رنتشر فً حقول الشعًإ ( 

Bhatti  ،الباكستان  فً ثم ( 1978واخرون(Maqbool،1986 )والعراق (Al-Talib  ، 1986وآخرون ) وقد
 spike)وبة بعقم لسنابلحكون المرض عادًة مصيو( Mamluk،1995)سمً بمرض أبوعلٌوي فً سورٌا 

sterility)   خطٌب  ) الزراعٌة نتاج خاصة فً الحقول التً التتبع الدوراتسبب فقداً ملحوظاً فً اإلياألمر الذي
 22.9من بها وازدادت نسبة االصابة  العراق معظم محافظات  يف النٌماتودا  هذه لقد سجلت، ( 2000وآخرون،

الطائً وآخرون، ) فً حقول الشعٌر% 90وإلى  (Antoon ،1990و Stephan ) فً حقول الحنطة% 75إلى 
أظهرت درجات متفاوتة فً قابلٌتها لالصابة  أشارت الدراسات السابقة الى ان أصناف الحنطة والشعٌر.(1999

  -Abu و  a1977البلداوي وآخرون )لل عند التلوٌث بثالٌل الحنطة بنٌماتودا التثؤ
 

البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الثانً 
  2011/ 3/  28 وقبوله 2010/  10/  20ث بحتارٌخ تسلم ال
Gharbieh وTamimi،1982 )على التوالً (1999، والطائً وأخرون 1993 الطائً وآخرون، )والشعٌر، 
  Paruthi)والشعٌر (Tamimi ، 1982 وAbu-Gharbieh  ) ةبعض أصناف الحنط تباٌن اضافة الى
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استهدفت هذه الدراسة اختبار حساسٌة .فً مقاومتها للمرض (1993الطائً وآخرون ، و Bhatti ،1981و
 .  Anguina tritici بعض اصناف الحنطة والشعٌر لنٌماتودا تثالل الحبوب

 

ئقهراوط بحثمواد ال  

 2 التجربة عشرة أصناف من الحنطة،خمسة منها من الحنطة الناعمة وهً عدنانٌة وتموز ههذ يرت فباخت       
وكارونٌة وأم  3 وشام 65 من الحنطة الخشنة وهً سمٌتو وأكساد ىخرأغرٌب وخمسة  بوأو 6 وشام 4 وشام

واباء وتدمر وزنبقة  ورٌحان وفرات 14 كسادأرت عشرة أصناف من الشعٌر وهً أبٌض محلً وبأخت اربٌع كم
أربٌل  /وقد حصل علٌها من مركز البحوث الزراعٌة فً كل من عٌنكاوه 1 وأسود محلً وقحطان وبحوث

  طةنٌل الحنطة مع أصناف الحلآثستخدام با A. triticiلل التثؤ وذلك لمعرفة مدى حساسٌتها  لنٌماتودا ،ودهوك

سم وعبئت بتربة مزٌجٌة  25قطرها  سندانة 160ض ٌل الشعٌر مع أصناف الشعٌر وقد خصص لهذا الغرلآثو
 8أي  سندانة ألصناف الشعٌر 80سندانة ألصناف الحنطة و 80 وهكذا خصص سندانة/  كغم 8.5معقمة وبواقع 

نصف  تلوث،سندانة بشكل منفرد /حبة 40سنادٌن لكل صنف وبعد زراعة الحبوب فً تربة السنادٌن وبواقع 
 سندانة فٌما ترك النصف اآلخر من السنادٌن /ثؤلولة 20ع وبواق لٌلآكل محصول بالثالمهًء من السنادٌن ل دالعد

 سم ثم غطٌت1صغٌرة عمقها حوالً ، وقد أُجرٌت عملٌة التلوٌث بوضع الثآلٌل فً حفر مقارنةللبدون تلوٌث 
ائً فً حفر وضعت السنادٌن بشكل عشو.لحفربقلٌل من التربة مع األخذ فً اإلعتبار تجانس المسافات بٌن ا

رش التابعة  ةردك هٌئت لهذا الغرض فً موقع التجربة ثم أحٌطت بالتربة وتركت تحت ظروف الحقل فً منطقة
ت عملٌة يوفً نهاٌة الموسم أجر .أربٌل وسقٌت السنادٌن عند الحاجة/ صالح الدٌن جامعة–لكلٌة الزراعة

ت المكررات بصورة منفردة عن بعضها سطح التربة وربط ىمستو الحصاد بقطع النباتات من األسفل عند
ب كل مكرر وتم حسا ىعلد تثبٌت كافة المعلومات المطلوبةالمختبر بع ىجلبت النماذج ال .البعض بقطع من الخٌط

 :الصفات االتٌة الخاصة ببعض  معاٌٌر النمو والحاصل واالصابة
ووزن القش فً الحاصل الباٌولوجً بلة والفقد طول النبات والسن نسب تثبٌطلك بحساب وذ :معايير النمو -1

: الشعٌروكماٌؤتً وعدد الحبوب ووزنها لكل سندانة لتجربتً أصناف الحنطة و
           قٌمة الصفة فً المعاملة –قٌمة الصفة فً المقارنة 

 100 ×   ----------------------------------=او الفقد فً الصفة  نسبة التثبٌط

                                 قٌمة الصفة فً المقارنة

وزن القش ( + وزن الحبوب)الحاصل اإلقتصادي =  حاصل الباٌولوجًال
المئوٌة والنسبة ( ثؤلولة/ ملغم)سندانة ووزن الثآلٌل / والتً تضمنت حساب عدد الثآلٌل: معايير اإلصابة  -2

. ل الحنطةإضافًة إلى حساب عدد أطوار النٌماتودا فً ثآلً لإلصابة للمحصولٌن
صناف العشرة من المحصول معاملة عاملٌة هً عبارة عن التداخل بٌن األ 20 تكونت كل تجربة من    

 العشوائً ممًفً التص( Factorial)جربة عاملٌةت على أنهاونفذت  ( ملوث ملوث وغٌر ) للتلوٌث نومستوٌا
 SASستخدام برنامج إاحصائٌاً بحللت النتائج .رراتبؤربعة مك(Complete Randomized Design) الكامل

 .المتعدد الحدودن ختبار دنكإواختبرت متوسطات الصفات المدروسة حسب 
 

النتائج والمناقشة 
:   Anguina triticiحساسية بعض أصناف الحنطة لنيماتودا تثألل حبوب الحنطة: أوال

تؤثٌر النٌماتودا كان معنوٌاً فً خفض أشارت النتائج إلى أن :ودا في بعض معايير النمو والحاصلتأثير النيمات-1
معاٌٌر النمو والحاصل ومنها أطوال النباتات والسنابل والحاصل الباٌولوجً ووزن القش وعدد الحبوب ووزنها 

أوفقدان فً الصنف  على التوالً كؤعلى نسبة تثبٌط% 60.9و 52.5و 52.4و 52.3و 31.7و 35.2بنسبة 
 اذ بلغت فً أطوال النباتات اهاأدن ة التثبٌطفٌما وصلت نسب الخرى معنوي عن االصناف ا وبؤختالف مٌتوس

 65صنف أكسادفً ال %4.8فً الصنف كارونٌة ووزن القش % 2.8والسنابل  4شامفً الصنف  0.4%
بٌنما تباٌنت نسب  2تموز فً الصنف %5.6ووزنها % 11.1وعدد الحبوب % 4.1والحاصل الباٌولوجً 
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 مع عدم وجود أختالف معنوي بٌن بعض االصناف األصناف األخرى ي الحاصل بٌنن ففً النمو أوالفقدا التثبٌط
( . 1جدولال)
 

من   النسبة المئوٌة لإلختزال أو الفقد فً بعض معاٌٌر النمو والحاصل لعشرة أصناف: (  1 )الجدول 
 المزروعة فً تربة ملوثة بثآلٌل الحنطة الحنطة                 

 وزن القش بوبعدد الح وزن الحبوب
حاصل ال

الباٌولوجً 
 الصنف طول النبات طول السنبلة

 a60.9  a52.5  a52.4  a 52.3    a31.7  a35.2    خ سمٌتو 

 c22.2  c26.7  d  4.8  c  6.7  c  6.5  c 7.8 خ 65أكساد 

 c14.3  d11.4  d  9.7  b  4.4  c10.1  b15.7  خ   3شام 

 c18.2  c22.2  b 40.9   b  18.2  c 2.8  c4.2 كارونٌة  خ 

b39.1  b31.5  b40.5  b  13.2  b17.1  b18.2  أم ربٌع  خ 

 b31.3  b30.6  d12.5 c   7.5  c4.3  b15.7   ن عدنانٌة 

 d  5.6  d11.1  d  9.7  c4.1  c9.6  bc 9.4 ن   2تّموز 

 b36.4  c26.8  d  6.7  bc11.5  b16.9  c  0.4  ن    4شام 

 d 7.7  c21.7  b36.4 b17.1  c2.9  bc8.8   ن    6شام 

 d  9.1  b35.8  c23.3  b14.6  b15.1  b12.5 أبوغرٌب ن 

 .ألربعة م ررات   ك  قمة  ممك م توطاًا . ناعمة = خشنة ، ن = خ       

     الم عدد الحدتد   نالم توطات ال ي  ش رك بنفس الحرف ضمن العمتد التاحد ال خ لف معنتقاًا حوب إخ بار دن*      
         . 0.05عند مستوى إحتمال       

                  

إن تؤثٌر تلوٌث التربة بالثآلٌل كان معنوٌاً فً ( 2) جدولٌبٌن ال :لنيماتودا في بعض معايير اإلصابةتأثير ا -2
درجات متفاوتة وقد سجلت نٌماتودا وببعض معاٌٌر اإلصابة حٌث أبدت جمٌع األصناف المختبرة حساسٌتها لل

تموز   فً الصنف(   22.3%) فٌما سجلت ادناها   6شام فى الصنف(  62.5 %) اعلى نسبة مئوٌة لالصابة 

 والتً احتوت 65فقط فً الصنف أكساد ثؤلولة  2.5ولم ٌرتبط نسب ظهور المرض مع عدد الثآلٌل والذي بلغ  2
علماً بؤن أعلى كثافة عددٌة عدنانٌة،ثؤلولة فً صنف  20.9مع  ةً أطوار من النٌماتودا  مقارن 10كالً منها على 

أظهرت هذه النتائج حساسٌة جمٌع .ثؤلولة/ طور 5233.7وبمعّدل  4شامللنٌماتودا فً الثآلٌل كان فً الصنف 
إلى تؤثٌر والحاصل ٌعزى الحنطة وإن إنخفاض معاٌٌر النمو حبوب لنٌماتودا تثؤلل أصناف الحنطة المختبرة

الغذاء فً   فً صنع  وقابلٌتها  مساحتها  والتفافها وتقلٌل  تجعد األوراق  مسبباً   على البادرات افعات المتسلقةالً
تطفلها الداخلً وهذا الرأي ٌتفق مع ماذكره  مرحلة  فً  للٌافعات ومن ثم تكوٌن الثآلٌل  التطفل الخارجً مرحلة
Khan  وعلى الرغم . هرة الحنطة الى ثؤلٌل سوداء او بنٌة اللونمن ان الٌافعات تحول أجزاء ز 1998)وآخرون

من أن هذه الدراسة هً األولى من نوعها على معظم هذه األصناف فً العراق لذا فهً تعد عوائل جدٌدة لهذه 
من أن جمٌع األصناف المزروعة ( b1977)النٌماتودا إالّ أنها جاءت متفقة مع ما توصل إلٌه البلداوي وآخرون 

صابربك وهً إشارة واضحة على ندرة األصناف  راق سابقاً كانت حساسة لهذا المرض عدا الصنففً الع
من أن معظم عٌنات الحنطة الخشنة ( 2004)المقاومة لهذا المرض كما وتتفق مع ما أشارإلٌه عمً وآخرون 

وثة بالثآلٌل الناتجة من مل كانت الشٌخان نٌنوى إلى ساٌلو والناعمة الواردة من بعض المناطق التابعة لمحافظة
 المتكونة مع ،وٌبدو من النتائج ان قلّة عدد الثآلٌل A.triticiاإلصابة بالنٌماتودا 

 
. الحنطة فً بعض معاٌٌر اإلصابة لعشرة أصناف من  A. triticiتؤثٌر نٌماتودا ثآلٌل الحبوب  :( 2 )جدول ال

ثؤلولة / عدد األطوار  وزن الثآلٌل
 (ثالولة/ ملغم )

عدد 
 سندانة/الثالٌل

لإلصابة %   الصنف

 e795.3   bc2.3 7,8 de 54,2c سمٌتو     خ 
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 f10.0   a4.0 2,5 f  e33.2   خ  65أكساد 

 e408.8   b2.9  cd   10.5  47,9d خ     3شام 

 c3353.0   a4.1   c    12.1   ab59.4 كارونٌة  خ 

 f194.5   bc2.2    de    8.9  e33.9  أم ربٌع  خ 

 d2291.7    bc2.4  20,9 a  bc55.2   عدنانٌة    ن 

 f54.0   bc2.3    b17.1  f22.3  ن    2تموز 

 a5233.7   c1.5   e     6.7  e30.8 ن     4شام 

 b4685.5   bc2.4   c12.6  a62.5 ن     6شام 

 c3776.0   bc1.7  11,8 cd  e30.8  أبوغرٌب ن 
 . كل قٌمة تمثل متوسطاً ألربعة مكررات      .البالغات+ ٌافعات ال+ البٌوض = األطوار    

عند مستوى  إختبار دنكن المتعدد الحدودمود الواحد التختلف معنوٌاً حسبعلمتوسطات التً تشترك بنفس الحرف ضمن الا*  
.  0.05إحتمال     
 

 65هور اإلصابة كما فً األصناف أكسادإنخفاض الكثافة العددٌة ألطوارالنٌماتودا فً الثآلٌل أو إنخفاض نسبة ظ
دلت على شًء  ان ماأنلهذه النٌماتودا (  Poor hosts )والتً باإلمكان اعتبارها عوائل فقٌرة  4وشام 2وتموز

فانما تدل على ان اعداداً قلٌلة من الٌافعات قد أفلحت فً الوصول إلى مباٌض األزهار رّبما بسبب تسلّق اعداد 
خاصًة وأن (  3 جدولال )تجربة أساساً بسبب قلة األمطارالساقطة خالل موسم تنفٌذ ال قلٌلة على البادرات

لموت البعض منها بسبب ظروف الجفاف للتسلّق علٌها أو   غشاء مائً على البادرة  تحتاج إلى توفٌر  الٌافعات
الساللة التً تنتمً إلٌها هذه  ذلك إلى حاجة كما قد ٌعزى.العائل أوعدم مالئمة الغذاء المجهز للنٌماتودا من قبل 

النٌماتودا إلى فترة زمنٌة حتى تتمكن من التؤقلم والتكاثرعلى هذه األصناف بصورة أفضل بسبب تنوع األصناف 
. التً اعتمدت كمصادر للثآلٌل واستخدمت فً تلوٌث التربة
 

الى   2006األول من عام  كمٌة األمطار الساقطة بالملٌمتر فً اربٌل خالل األشهر تشرٌن( :  3 )الجدول 
  2007حزٌران من عام                   

 
األشهر 

 
تشرٌن 
األول 

 
 تشرٌن 
الثانً 

 
كانون 
األول 

 
كانون 
الثانً 

 
شباط 

 
آذار 

 
نٌسان 

 
أٌار 

 
حزٌران 

 
المجموع 

 كمٌة
        األمطار 
الساقطة 

 
88.1 

 

 
21.0 

 
16.1 

 
55.5 

 
98.6 

 
39.0 

 
49.1 

 
15.6 

 
1.4 

 
384.4 

 
 : Anguina tritici حساسية بعض أصناف الشعير لنيماتودا تثألل حبوب الشعير: ثانيا 

نتائج التحلٌل األحصائً ان تؤثٌر النٌماتودا كان  أظهرت:ودا في بعض معايير النمو والحاصلتأثير النيمات-1
صر طوالً وأخف وزناً من معنوٌاً فً إختزال معاٌٌر النمو والحاصل حٌث تمٌزت النباتات المصابة بؤنها أق

قش الباٌولوجً ووزن ال هاحاصلها والنباتات السلٌمة و وصلت نسبة اإلختزال فً أطوال النباتات المصابة وسنابل
 14على التوالً فً األصناف أكساد%  82.5و 67.3و 35.7و 37.7 وعدد الحبوب ووزنها أقصاها اذ بلغت

فٌما إنخفضت باتات صنف قحطان المصاب من إنتاج أٌة حبوب ولم تتمّكن ن 14وأكساد 14وأبٌض محلً وأكساد
على %  14.3و 34.3وصفر و 10.3و 0.9و 1.7نسبة األختزال أو الفقدان فً الصفات ذاتها إلى أدناها وهً 

      ( .4جدولال)وقحطان وزنبقة وتدمر 1ٌحان وبحوثالتوالً فً األصناف أسود محلً ور
 

    من الشعٌرالنمو والحاصل لعشرة أصناف  لإلختزال أو الفقد فً بعض معاٌٌرالنسبة المئوٌة : ( 4 )جدول ال
 المزروع فً تربة ملوثة بثآلٌل الشعٌر                
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تزن القش  عددالحبتب تزن الحبتب
ك حاصاك

الباقتلتجي 
طتك الونبلة  النبات  طتك  الصنف

 d30.0  cd43.6  c34.3   c9,28  a35.7 c11.7 محلي أبقض 

 bc66.7   b60.8     a82.5    a67.3  a31.6  a37.7 14أ واد 
c59.1  c46.7   b58.1  b47.2  d0.9  c15.2 رقحان 

 c62.5  b68.2    b47.1  b44.0  c16.3  c14.6  فرات 

75.0 b  b64.4  d18.5  c23.1  d6.5 d7.8 اباء 

 e14.3  d41.2  c39.1  c23.3  d1.0 c13.1 دمر  

 d28.6  d34.3  b45.0  c33.3  a34.3  b22.9 زنبقة 

 c57.1   c46.4  d11.1  d14.7  c15.0  d1.7 أوتد محلي 

 a100.0  a100.0  e0.0  d18.5  b25.2  d3.4 حطان  

 d27.3  c54.2  d11.1  d10.3  c10.5  c   10.4    1بحتث 

  ال  المش ر ة بنفس الحرف ضمن العمتد التاحدالم توطات ا*   . ك  قمة  ممك م توطاًا ألربعة م ررات         
.  0.05 خ لف معنتقاًا حوب إخ باردن ن الم عدد الحدتد عند مو تى إح ماك         

 

التربة في  المزرتعة أشارت الن ائج ان جمقع أصناف الشعقر:تأثير النيماتودا في بعض معايير اإلصابة-2

فً الصنف أبٌض محلً  % 79ماتودا  حٌث بلغت  نسبة  اإلصابة الملوثة بالثآلٌل كانت شدٌدة الحساسٌة للنً
ورٌحان وفرات وأسود محلً وقحطان، وبدوره وصل 14فً  كل  من  األصناف  أكساد% 100لترتفع  إلى 

 3.6)فً الصنف رٌحان ثم انخفض إلى أدناه ( نبات/ ثؤلولة  13.4) عدد الثآلٌل المتكونة  فً  السنابل اقصاه  
وأسود ملغم فً الصنف أكساد  3.4و  7.2ذاتها بٌن   أوزان الثآلٌل  فً الصنف فرات وتراوحت( اتنب/ ثؤلولة

( 1999و 1993)إن هذه النتائج تتفق مع ماتوصل إلٌها الطائً وآخرون  .( 5 لالجدو )محلً على التوالً
ة من الشعٌر ومن من حٌث التؤثٌر السلبً للمرض فً بعض معاٌٌر النمو ألصناف مختلف( 2003)والطائً 

تدهور فً بعض معاٌٌر الحاصل أو اإلنتاج فً أصناف من الشعٌر بعد زراعتها فً تربة ملوثة بالثآلٌل كما وان 
وآخرون،  (Al-Talibتفقة مع نتائج الدراسات السابقة حساسٌة جمٌع األصناف المختبرة لنٌماتودا التثؤلل جاءت م

برت من قبلهم كانت حساسة هً األخرى لهذه النٌماتودا،إن هذه من أن جمٌع أصناف الشعٌر التً أخت( 1986
 ان نٌماتودا تثالل لجٌن مقاوم للمرض هذا وقد ٌبدو من النتائج ختبرة مالالدراسة تإكد عدم امتالك أصناف الشعٌر

نًة الشعٌر مقار حبوب الشعٌر هً أكثر مقاومًة لظروف الجفاف نظراً إلرتفاع نسبة اإلصابة فً مختلف أصناف
وهذا مما ٌشٌر اٌضا الى اختالف طبٌعة ساللة من اإلصابات فً أصناف الحنطة المختبرة  بالنسب المنخفضة

 .النٌماتودا 
 

   الشعٌر من أصناف اإلصابة لعشرة فً بعض معاٌٌر  A. triticiتؤثٌر نٌماتودا ثآلٌل الحبوب : (5) جدولال

إلصابة ل%     وزن الثآلٌل 
 (ثالولة/ ملغم )

/  الثآلٌلعدد 
سندانة 

 الصنف

 c     79.0  c    3.8  c    5.2  ًأبٌض محل 

 a     100.0  a     7.2  b    8.3 14أكساد 
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بنفس الحرف ضمن العمتد التاحد  االم توطات المش ر ة*. ك  قمة  ممك م توطاًا ألربعة م ررات 
 0.05ال خ لف معنتقاًا حوب إخ بار دن ن الم عدد الحدتد عند مو تى إح ماك                

 

SUSCEPTIBILITY OF CERTAIN WHEAT AND BARLEY 

CULTIVARS TO SEED GALL NEMATODE 

 *Anguina tritici  (Steinbech,1979) Filipjev,1936 

Sulaiman N.Ami  Salih A.Mustafa 
Department of  Plant Protection,School of  Department of Plantprotection,College 

Plant Production,Faculty of Agriculture  of Agriclture,University of Salahaddin 

and Forestry,University of Duhok  Iraqi Kurdisatn region,Iraq 

Iraqi Kurdistan region,Iraq   

ABSTRACT 

        The results revealed that Smito cultivar of wheat recorded highest reduction 

percentage in growth and yield criteria as a result of nematode infection comparing to 

Sham4,Caroniya and Icsad cultivars in which the reduction percentage in plant and 

spike lengthes and hay weight reached it’s minimum value, in addition the minimum 

reduction percentage in biological yield,number and weight of grains were recorded in 

Tamoz2 cv. On the other hand the percentage infection was restricted between 

Tammoz2 and Sham 6 as minimum (22.3%) and maximum(62.5)Percentage 

respectively.Regarding to barley cvs. the reduction percentage reached it’s maximum 

in plants lengths,hay weight and biological yield  in Acsad 14 cv.and in spike lengthes 

in Local white cv.and in number and weight of grains in Kahtan cv.while reduction 

percentage reduced to it’s minimum levels in plant and spike lengthes,hay and 

biological yield weight, number and weight of grains in the Local black, 

Rayhan,Kahtan,Reseaches1,Zanbaka and Tadmur cvs.respectively.results also 

indicated that all barley cultivars were severly susceptible to nematode in which  

 a    100.0 b c   4.5  a   13.4   رٌحان 

 a     100.0  b    5.6   c   3.6 فرات 

 ab     95.5  c    3.8  a   13.1 اباء 

 a b     91.7 b c   4.5  b   6.7 تدمر 

 a b      91.7  c    3.5  b c   5.7 زنبقة 

 a      100.0  c    3.4  b c   5.8 ًأسود محل 

 a      100.0  b    4.9  bc   6.1 قحطان 

 b       89.9  c    3.8  c   5.2 1بحوث 
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infection percentage did not decline from 79%in Local white cv.and rechead it’s 

maximum percentage (100%) in each of Acasd14,Rayhan,Forat,Local black and 

Kahtan cvs. 
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