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 ملخصال
في  ءجذور كرمة العنب في محافظة السويدال افقةأجناس النيماتودا المتطفلة على النبات المر  تقصي. 2021ساهر محمد وخالد العسس.  الحلبي،

 . 21-14 (:1)39 سورية. مجلة وقاية النبات العربية، 
كرمة من عدة مناطق اشتهرت  الالعينات من بساتين   تجمع  حيث ،في محافظة السويداء  العنب كرمة  ور أجناس النيماتودا المرافقة لجذ تقصي هدف البحث إلى 

انتشار    بيرمان  أقماع   استخدامب   العينات   استخالص   نتائج   أظهرت .  وموقع عين العرب في ضهر الجبل  ، قنوات   ، القريا   ، رساس   ، الكفر  ، الرحى   ،بزراعتها للكرمة وهي مصاد
النيماتودا    ، Xiphinema ،  Meloidogyne ،  Pratylenchus ،  Paratylenchus ،  Helicotylenchus ،  Tylenchorhynchus:  التالية   الكرمة  لجذور  المرافقةأجناس 

Tylenchus  و  Ditylenchus   اء  نباستث  ،والي على الت  ، %88.44و  90.16  ، 93.44  ، 90.16  ، 96.72  ، 93.44  ، 73.77  ، 72.13        مطلقا        ا  في كافة مناطق البحث مسجلة تكرار
باإلضافة إلى انتشار    ، ويعد هذا التسجيل األولي لهذه األجناس في محافظة السويداء   . %37.70االنتشار بتكرار مطلق بلغ    كان محدود   ذي ال  Longidorus  جنس ال

 .%100 إلى وصل بتكرار مطلق  في كافة مواقع البحث  Aphelenchoidesو Aphelenchusمثل  رو أجناس نيماتودا متغذية على الفط 
 .ة سوري السويداء،  ،العنب كرمة، محيط الحيوي الجذري، النيماتوداال ،تقصي مفتاحية:كلمات  

 

 1المقدمة 
 

واحدة من أهم محاصيل الفاكهة    (.Vitis vinifera L)  كرمة العنب  تعد
العالم أنحاء  جميع  في  متعددة  ،المنتشرة  ألغراض  زرعت   دوتع.  والتي 

حيث .  المزروعة  الكرمة  أصنافب من أغنى دول الشرق األوسط    سورية
لألشجار   فيها  الكرمة  زراعة  تحتل بالنسبة  التفاح  بعد  الثانية  المرتبة 

هكتار   ألف  45  بحوالي  قدرت  مزروعةأراضي  مساحة  ب   ،متساقطة األوراق
في محافظة   كرمةالتشغل زراعة  و   .طن  ألف  223  بلغ  إنتاجب   ،2018عام  

الزراعة قطاع  في  مهما   حيزا   بنسبة ال  سهمتأحيث    ،                                     السويداء  محافظة 
إنتاج  25.2 من  تقريبا   زراع  سورية                    %  بلغت  ي بمساحة  هكتار   9869ة 

 .(2018 ،المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية)
العنب  ب   المزروعة  المساحة  ازديادمع  و  ،  (V. vinifera)كرمة 

زراع مناطق  معظم  في  بها  المرتبطة  واألمراض  الحشرات    تهاانتشرت 
( العالم   النيماتودا   منهاو   ،(Esmenjaud & Bouquet, 2009في 

النبات على  على مالمرضية  المسببات  ال  من  دتع  التي   ،المتطفلة   همة 
العنب كرمة  الرئيس  جذور  المناطق  معظم  لزراعي في  العالم   تهاة  في 
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(Brown et al., 1993  ؛Kepenekci et al., 2014)  .نيماتوداال  توجد 
  تؤدي  حيث في كروم العنب،    ا  عام    ا  دهور ت     ة  سبب م، في معظم أنواع الترب

 عرضة   أكثر  وجعله  النبات  مقاومة  إضعاف  إلى  بالنيماتودا  اإلصابة
  تؤدي   والتي  البيئية  واإلجهادات  األخرى   المرضية  بالمسببات  لإلصابة

 (. 1999et alNicol ,.) موته إلى بدورها
 العنب  ةفي مزارع كرم  المنتشرةعالمي للنيماتودا  ال  الحصرأظهر  

وهي:  نتميت      ا  نوع  154حوالي    وجود رئيسية  أجناس  تسعة   إلى 
Meloidogyne،  Xiphinema ،  Pratylenchus،  Longidorus ،  

Helicotylenchus،  Trichodorus،  Paratrichodorus، 
Macroposthonia  و  Tylenchulus،  عوامل ممرضة محتملة   تعد  والتي

) لل ثانوية  أخرى  أجناس  إلى  باإلضافة   سجل   (.Watson, 2004عنب، 
 الالذقية   محافظتي  فيكروم العنب    فيثالثة أنواع للنيماتودا المتطفلة           سابقا  

  H. dihystera،  X. index:  وهي  سوريةفي    وطرطوس
 تقصيهدف هذا البحث إلى    X. pachtaicum  (Lamberti, 1984.)و

لجذ المرافقة  النيماتودا  السويداء  العنبكرمة    ورأجناس  محافظة    ، في 
 .سورية
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 وطرائقه  مواد البحث
 

 البحث  إجراء مكان
للبحث    العمل       ن فذ  ، السويداء  بمحافظة  العنب  كرمة  بساتين  فيالحقلي 

السورية العربية  الجمهورية  من  الجنوبية  المنطقة  في   تمحيث    ،الواقعة 
ها زراعة كرمة العنب بشكل في بساتين في المناطق التي تنتشر  الاختيار  
 . البساتين هذه مواقع 1 جدول ويلخصكبير. 

 

بساتين.  1  لجدو  المدروسة  مواقع  العنب  سطح   كرمة  عن  وارتفاعها 

 ها.ي فالمتبع  الريونظام  ،البحر
Table 1. The sites of the research orchards and their altitude 

and the prevailing mode of irrigation. 

 

 Site موقع ال

البستان   ارتفاع

عن سطح  

 )م( البحر
Altitude (m) 

 رينظام ال
Irrigation 

system 

  Irrigated مروي Massad  1214 مصاد 

  Rainfed بعل Al-Raha  1167 الرحى

  Irrigated مروي Al-Kafer  1339 الكفر

  Irrigated مروي Risas  1021 رساس 

  Rainfed بعل Al-Quraya  1055 القريا 

  Rainfed بعل Kanawat  1185 قنوات 

  الجبل(  عرب )ضهرالعين 
Ain Al-Arab (Dahr El-Jabal) 

  Rainfed بعل 1555

 

 الميكانيكي والكيميائي للتربةالتحليل 
إجراء   بهدف  المدروسة  العنب  كرمة  بساتين  من  ترابية  عينات  جمعت 

( التربة  قوام  لتحديد  التحاليل    والطين   للرمل  المئوية  النسبةبعض 
)  ،(والسلت التربة  حموضة  التربة   ودرجة  ،(pHودرجة  ملوحة 

(Electrical Conductivity (EC))،  ال بعض  من    عناصر ومحتواها 
( الكربونات    ،(K+و  Na+المعدنية  نسبة  إلى   المادة   ونسبةباإلضافة 

دائرة الموارد   تا بر ت                               أ نجزت  التحاليل الالزمة في مخ  .التربة  في  العضوية
السويداء التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية   بحوث  الطبيعية في مركز

 (. Hooper, 1986) هوبرالزراعية وفق بروتوكول 
 

 عينات الخاصة بالنيماتودا وحفظها ال جمع
 الجذري من منطقة المحيط    اع طريقة الخط المتعرج في جمع العيناتتب اتم  

عينات    العنب  كرمةل جمعت  المدروس.  البستان  مساحة  كامل  لتمثل 
على   طة مسبر جمع العيناتابوس  ةبسيطة من كل شجيرة كرمة على حد

البستان  سم  60-30  عمق في  المتبع  الري  نظام  حسب  لتشكيل   وذلك 
مركبة منطقة   ،عينة  إلى  وصوال   الجافة  السطحية  الطبقة  استبعاد                                                    بعد 

الجذري،   عينات   ثمالمحيط  جمع  أكياس  في  المركبة  العينات  وضعت 
بالستيكية ودونت عليها كافة المالحظات الالزمة )اسم المنطقة، تاريخ 

 نقلتو   ،وبعض المالحظات الخاصة بالبستانجمع العينة، رقم العينة(  

 حيث وضعت داخل براد عند حرارة   ،حافظة بستانية  ضمن  برت المخ  إلى
 حوصات المخبرية الالزمة.بدء الفو  االستخالصلحين  س° 4
 

 عينات استخالص النيماتودا المتطفلة من ال
تربة لكل عينة بطريقة أقماع بيرمان   مل   100صت النيماتودا من  استخل

(Hooper, 1986)  معلق النيماتودا في أنبوب بالستيكي سعة    جمع، وتم
طريقة أقماع  ب مل. أما النيماتودا المتطفلة داخل الجذور فقد استخلصت    5

ثم وضعت مع   ،سم  2-1بعد تقطعيها إلى قطع بطول    ،هانفس  بيرمان 
ضمن خالط كهربائي لمدة ثالثة   (مل  100-50)  كمية كافية من الماء

             ثم أ خ ذ حجم   ،ثوان ليتم تجزئة الجذور وتحرير النيماتودا داخلية التطفل
لفترة   مل  100قدره   وتركت  بيرمان  قمع  ضمن  ووضع  المعلق   من 

 . Cisneros, 1986) &(Pinochetبر ت المخ حرارةساعة ضمن  48
عينات  ي ثب ت  تم من  المستخلصة  النيماتودا  والجذور ت  التربة 

محلول الكيميائي    باستخدام  مل   2و  Formalin  مل  TAF  (7التثبيت 
Triethanol amine  مل ماء مقطر( لحفظ النيماتودا المستخلصة   91و

(Courtney et al., 1995لحين تصنيفها ) . 
 

 المستخلصة  تصنيف النيماتودا
العينات  صنفت   من  المستخلصة  النيماتودا  المجهر أجناس  باستخدام 

وباالعتماد   ،40Xو  10X،  20X  تكبير  عدسة  على(,  Nikonالضوئي )
الكومنولث  معهد  من  التوضيحية  والصور  المورفولوجية  الصفات  على 

والمفتاح المصور للنيماتودا المتطفلة على   ،(C.I.H., 1972لألمراض )
( حسب   ،(Mai & Lyon, 1982النبات  التوضيحية  والصور 

Kirijanova & Krall  (1971).  مقدارها األنابيب  من  عينة   أخذت 
زجاجيتين  0.5 شريحتين  بين  محصور  فراغ  ضمن  ووضعت   ، مل، 

مخ في  الضوئي  بالمجهر  بحوث  ت                             وف حصت  مركز  في  األمراض  بر 
 السويداء التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

 100تم حساب الكثافة على أساس متوسط كثافة النيماتودا في  
 التالي:الشكل  علىلكل جنس  سب التكرار المطلق    وح   ،تربة مل

 
 =  متوسط الكثافة العددية للنيماتودا

P 
N 

 
عدد العينات التي   =Nو    ،الكثافة العددية للنيماتودا لكل جنس  P=  حيث

 وجد فيها. 
 

 التكرار المطلق = 
 العينات المحتوية على الجنس عدد 

 ×100 
 مجموع عدد العينات الكلية 
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 النتائج والمناقشة 
 

 المرافقة   لنيماتودا من ا  أجناس  تسعةل  األولي  التسجيل  إلىالدراسة    خلصت
السويداء  العنب  كرمة  لجذور محافظة   ، Xiphinema:  في 

Meloidogyne،  Longidorus،  Pratylenchus،  Paratylenchus ، 
Helicotylenchus،  Tylenchorhynchus،  Tylenchus 

  مستوى   على         سابقا    مسجلة  غير  أنها        علما    ،(1شكل  )  Ditylenchusو
المسجلين   Helicotylenchusو  Xiphinema  الجنسين  باستثناء  القطر

 . Lamberti (1984)قبل  من
النيماتودا          سج ل      مطلق  تكرار  أعلى  Paratylenchusجنس 

الجنس    ،%96.72 سجل  حين  مطلق   تكرار  أقل  Longidorusفي 
 النيماتودا،   أجناسفي كثافة    تباين  وجود  لوحظو   ،في المحافظة  37.70%

 قرية  في  لمجتمعها  كثافة  أعلى  Paratylenchusسجلت النيماتودا    حيث
نيماتودا/  464)  الكفر تربة(  100فرد   النيماتودا   وسجلت  ،مل 

Longidorus  في    كثافة  أقل لمجتمعه   فرد  1)  القريا  قريةعددية 
 رساس   قرية  من  كل  في  لها  وجود  يسجل   ولم  ،مل تربة(  100/نيماتودا 
 . 2في جدول   موضحكما هو  عرب عين ومنطقة

الدراسات   من  العديد  مع  متفقة  النتائج  هذه    السابقة وكانت 
(Addison & Fourie, 2008  ؛Brown et al., 1993  ؛Bounaceur 

et al., 2011؛  Deimi & Mitkowski, 2010  ؛El-Maleh & 

Edongali, 1995  ؛Ibrahim et al., 2010  ؛Korayem et al., 2014 ؛
Lamberti, 1984  ؛McLeod et al., 1994  ؛Mokbel et al., 2006؛ 

Nicol et al., 1999 ؛Téliz et al., 2007 .) 
 

 
 

 
 

 

الدبوسية   Helicotylenchus، (C)الحلزونية  Xiphinema، (B)الخنجرية  (A) :النيماتودا في بساتين كرمة العنب في محافظة السويداء أجناس  .1شكل 

Paratylenchus،  (D)  جنس  Tylenchus،  (E)    يرقات بالعمر الثاني لنيماتودا تعقد الجذورMeloidogyne،  (F)  جنس  Aphelenchoides،  (G)    أنثى

 . Aphelenchusجنس  Ditylenchus، (J) جنس  Pratylenchus، (I)نيماتودا تقرح الجذور  Tylenchorhynchus، (H)نيماتودا التقزم 
Figure 1. Nematodes in vineyards, Sweida governorate: (A) Xiphinema, (B) Helicotylenchus, (C) Paratylencus, (D) Tylenchus, 

(E) Root-knot nematode Second-stage Juvenile (Meloidogyne); (F) Aphelenchoides sp., (G) Tylenchorhynchus Female, (H) 

Root-Lesion nematode (Pratylenchus), (I) Ditylenchus, (J) Aphelenchus. 
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والتكرار المطلق لكل جنس في    البحث،قع  امو  منكل    في   تربة  مل  100الكثافة العددية ألجناس النيماتودا المتطفلة على النبات في    متوسط  . 2جدول  

 المحافظة. 
Table 2. Average population density of identified plant-parasitic nematodes genera per 100 ml soil in all surveyed sites, and 

absolute frequency of each genus in Sweida Governorate. 
 

 أجناس النيماتودا 
Nematodes 

genera 

 Site   الموقع
 التكرار المطلق 

)%( 
Absolute 

frequency (%) 

 مصاد 
Massad 

 الرحى 
Al-Raha 

 الكفر 
Al-Kafer 

 قنوات 
Kanawat 

 رساس 
Risas 

 القريا 
Al-Quraya 

 عربالعين 
Ain Al-Arab 

Xiphinema 60 87 17 5 4 50 48 72.13 
Meloidogyne (J2) 104 23 73 16 5 2 16 73.77 
Longidorus 145 28 8 29 0 1 0 37.70 

Pratylenchus 61 38 23 63 20 10 138 93.44 

Paratylenchus 463 74 464 23 409 305 63 96.72 

Helicotylenchus 31 15 57 67 65 58 48 90.16 

Tylenchus 237 46 269 57 4 16 60 90.16 

Tylenchorynchus 62 56 95 30 15 16 31 93.44 

Ditylenchus 58 19 27 31 2 20 152 88.44 

Aphelenchus 284 570 302 495 178 357 285 .00100  

Aphelenchoides 735 745 362 521 277 157 278 .00100  

 

                                                       س جل انتشار نيماتودا تعقد الجذور في ثالث مناطق هي مصاد  
 بالعمر   يرقة  23،  73،  104  بلغ   والكفر والرحى بكثافة عددية للمجتمع

مطلق قدره   تكراروب   ،على التوالي  ،تربة  مل  100(/2Jنيماتودا )لل  الثاني
المحافظة73.77 في  الدراسة  بساتين  جميع  في  يعزى   .%  أن  ويمكن 

السبب في ذلك إلى نوع الترب في المنطقة المدروسة، حيث تبين أنها  
 الجذور  تعقد  نيماتودا  تفضل  حين  في(،  3  جدول)على الغالب ترب طينية  

 الدراسة  خاللTéliz et al.  (2007  )ما أشار إليه    هذاو   ،الرملية  الترب
ودا تعقد الجذور انتشار نيمات   كان  حيث  ،اسبانيا  جنوب  في         أ جريت  التي

ر ث أك  انتشار  معفي جميع أنواع الترب في المناطق التي شملتها الدراسة،  
و  الرملية.  التربة  الخفيفة Quader et al.  (2001  ذكرفي  التربة  أن   )

                                                        إلى وجود األنواع الحساسة من الكرمة المدروسة قدمت ظروفا     باإلضافة
. أما في استراليا  جنوب  في  مواتية لتضاعف وتكاثر نيماتودا تعقد الجذور

فكان   األخرى  عددية   حيث  ،        منخفضا    وجودهاالمناطق  كثافة  سجلت 
بالعمر الثاني للنيماتودا   اتيرق  5)  منخفضة لمجتمعاتها في منطقة رساس

(2J/)100  سبب هذا االنخفاض في   يكون   أن  المحتمل  ومن  (،تربة  مل
 (، %2.18)  الكثافة يعود إلى ارتفاع نسبة المادة العضوية في تربة رساس

الحرةيز   ذيال النيماتودا  أعداد  من  عنصر   أن  إلى  باإلضافة  ،يد  نسبة 
أشار   فقد   .في التربة  مغ/كغ  1359.25  مرتفعة  كانت(  K+البوتاسيوم )

Abolusoro et al.  (2015 المعدنية واألسمدة  العضوية  األسمدة  أن   )
(N-P-K)  كانت فعالة في الحد من اآلثار السلبية للنيماتودا على النبات

وقد تشكل الزراعة التحميلية لبعض محاصيل  من خالل تحسين اإلنتاج.
فراد                                                                    العائلة الباذنجانية والقرعية في عدد من بساتين الكرمة سببا  لوجود أ

القريا قرية  في  هو  كما  الجذور  تعقد  الثاني   2)  نيماتودا  بالعمر  يرقة 
( إليه  (تربة  مل  2J/)100للنيماتودا  اشار  ما  هذا   ،et al. eodLMc 

من  (  1994) أكثر  سجلوا  على   60حيث  المتطفلة  النيماتودا  من                                   نوعا  
استراليا في  الكرمة  مزارع  في  وجودها   ،النبات  ارتبط  األنواع  ومعظم 

 بالمحاصيل واألعشاب الضارة المترافقة مع الكرمة.

  Xiphinemaنتائج الدراسة انتشار جنس النيماتودا الخنجرية    بينت
والكفر(   عرب  عين  موقع  القريا,  مصاد,  )الرحى,  المناطق  بعض  في 

الكثافة العددية لمجتمع النيماتودا   وكانت%,  72.13مطلق قدره    بتكرار
 ،تربة  3سم 100فرد نيماتودا/  17و 48 ،50 ،60 ،87في هذه المناطق 

الت  في   القليلة  العددية  الكثافة  أنحظ  المال  من  وكان,  واليعلى  للجنس 
بزيادة المادة العضوية في التربة كما في رساس    ةباقي المناطق مرتبط

العددية   سجلت الكثافة   كانت  أو  ،تربة  3سم  100نيماتودا/فرد    4حيث 
. تتوافق هذه النتيجة الحقلية  للمحاصيل  التحميلية  الزراعة  بوجود  مرتبطة

عملية الحصر التي   فيDeimi & Mitkowski  (2010  )مع ما وجده  
أشار إلى ندرة وجود النيماتودا   حيث( بإيران  Arakنفذت في منطقة أراك )

تسجيل   تم  حيث  الجذور,  تعقد  ونيماتودا  للنيماتودا   21الخنجرية                   نوعا  
المرافقة لجذور كرمة العنب. كما أكد الكثير من الباحثين في هذا المجال 
على أن التربة الرملية أكثر مالءمة لمجتمعات النيماتودا من التربة الثقيلة 

(Brown et al., 1993؛  Hunt et al., 2005)   وهو يتفق مع نتائج هذا
 البحث.

أخرى    من   Paratylenchusالنيماتودا    يجنس  سجلجهة 
الدراسة    Helicotylenchusو مواقع  كافة  في  كبيرا   محافظة   في                                       انتشارا  

% 90.16و  %72.96مطلق    بتكراراألجناس    ةالسويداء مقارنة مع بقي 
التوالي الجنس    ،على  أفراد  لمجتمع  العددية  الكثافة  وبلغت 

Paratylenchus  464  /نيماتودا  الكفر،  منطقة  فيتربة    مل  100فرد 
الجنس   نيماتودا/  Helicotylenchus  67وألفراد  في   مل  100فرد  تربة 
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وهذا يتفق مع نتائج حصر النيماتودا المرافقة لجذور كرمة    ،قنوات  منطقة
( حيث سجل Deimi & Mitkowski, 2010العنب الذي نفذ في إيران )

 Helicotylenchus% لجنسي النيماتودا  83% و89             واسعا  قدره       ا  انتشار 
( بنتيجة 2001)  .Bélair et alعلى التوالي. كما بين    ،Pratylenchusو

 في كندا  (Quebec)  وبيكك  واليةالحصر التي نفذت في مزارع الكرمة في  
عملية الحصر   أظهرت% لهذين الجنسين. كما  85                       انتشارا  واسعا  بنسبة  

أن   استراليا  في   Helicotylenchus  النيماتودافي  انتشارا   األكثر                         كان 
العنب كرمة  بعدهت ل  ،مزارع  نيماتودا    ا أتي    Paratylenchusمباشرة 

(Michael, 2004 .) 
الجذور    سجلت  تقرح  جميع            انتشارا    Pratylenchusنيماتودا  في 

للنمياتودا   المطلق  التكرار  بلغ  الدراسة حيث  وكانت   ،%93.44مناطق 
أعلى كثافة عددية لها في موقع عين عرب في ضهر الجبل وقنوات والتي  

واتفق ذلك   ،على التوالي  ،تربة  مل  100فرد نيماتودا/  63و  138بلغت  
مجتمعات   وجودحظ  و ل  حيث Walker & Stirling   (2008  )مع ما نشره  

ان                                                                    مرتفعة نسبيا  من نيماتودا تقرح الجذور في بعض الكروم في استراليا وك
ذات  التربة  ذلك  في  بما  الترب،  أنواع  جميع  في  االنتشار  واسع  توزعها 

وجود جنس    أنAntoniou  (1981  )المحتوى العالي من الطين. وذكر  
وفي   في  Pratylenchusالنيماتودا   الترب  أنواع  كل  في  كان  قبرص 

                                                                      المناطق الجبلية أيضا . وتعد نيماتودا تقرح الجذور من النيماتودا األكثر  
استراليا  شيو  في  العنب  كرمة  مزارع  في   ؛ Nicol et al., 1999)                                     عا  

Téliz et al., 2007)  أوضح حيث   .Brown et al.  (1993  أن  أهم( 
النيماتودا   هي:   ةقتصادي اال  الناحية  منأجناس  العنب  كرمة  مزارع  في 

الجذور   تعقد  الخنجرية .Meloidogyne sppنيماتودا  والنيماتودا   ،
Xiphinema spp.    الجذور تقرح  ومن .Pratylenchus sppونيماتودا   .

ولها مدى عوائلي   عالمي،  انتشار  ذاتنيماتودا تقرح الجذور أنها    صفات
من   ،كبير الكثير  في  بالغلة  كبيرة  خسائر  عن  مسؤولة  تكون  ما                                                            وغالبا  

والبستنة المحاصيل  لإلصابة   ،زراعات  الجذور  تهيئ  بها  واإلصابة 
 (.Duncan & Moens, 2013ثانوية عديدة )بمسببات مرضية رئيسية و 

في ثالث مناطق وهي:   Longidorusجنس النيماتودا األبرية         وج د
عددية  ،مصاد بكثافة  وقنوات،  فرد   29،  28،  145بلغت    الرحى 

التوالي  مل،  100نيماتودا/ الت   ،على  قيمة  كانت  حين  المطلق   كرارفي 
تفضيل37.70 بسبب  المحدود  االنتشار  هذا  ويعود  على  %.  للتغذية  ها 

                        أكثر شيوعا  في النباتات   Longidorusحيث تعد نيماتودا    ،نباتات عشبية
الخشبية )ب و   ،غير  والحبوب  األعشاب  (. Hunt et al., 2005خاصة 

توزيع النيماتودا اإلبرية يختلف في عمق التربة،  فإنباإلضافة إلى ذلك، 
هذه   عليها  تتغذى  التي  النباتات  جذور  بعمق  مرتبط  هذا  أن  ويبدو 

وجود  فيالنيماتودا، وبالتالي فإن الزراعة والفالحة قد تؤثران بشكل كبير 
(، وهذا Whitehead, 1998هذه النيماتودا في الطبقة السطحية للتربة )

في مصاد حيث بلغت    نيماتودا األبريةلالعددية العالية لما يفسر الكثافة  
تربة بسبب استخدام آالت زراعية ذات الحجم   مل  100فرد نيماتودا/ 145

خلط طبقات   يتم  البحيث    ،الصغير )عزاقة( من أجل عمليات الفالحة
عند استخدام الجرار الزراعي. وبشكل عام ال   حدثالتربة العميقة كما ي 

النيم أنها تعتبر هذه  رغم  الكرمة  بساتين  في  اقتصادية  أهمية  ذات  اتودا 
الناقل الرئيس لبعض الفيروسات النباتية النادرة في أوروبا وأمريكا الشمالية 

(Krake et al., 1999) . 
النيماتودا    سجلت جنس  انتشار   كافة  في  Tylenchusالنتائج 

 منطقة  في  البستان  باستثناء  المحافظة  في   المدروسة  العنب  كرمة  بساتين
تربة(   مل  100/نيماتودا  فرد  4الذي سجل كثافة عددية قليلة )  رساس،

العددية  الكثافة  كانت  حيث  ومصاد  الكفر  قرية  في  البساتين  بخالف 
  مل   100فرد نيماتودا/  237و  269)  الدراسة  مواقع  في   مجتمعاتهاألعلى ل

)  ،تربة رساس  في  مسجلة  كثافة  أقل  وكانت  التوالي(،  فرد    4على 
تربة   مل  100نيماتودا/ في  العضوية  المادة  نسبة  الرتفاع  نظرا                                                  تربة( 
 البستان. 

 

 الخواص الميكانيكية والكيميائية للتربة في مواقع الدراسة.  .3جدول 
Table 3. Mechanical and chemical properties of the soil at all search sites in Sweida Governorate. 

 

 Site الموقع 

 مادة عضوية 

)%( 
Organic 

matter 

(%) pH 

EC 

(mS) 

 كربونات 
(%) 

Carbonate 

(%) 

+K 

(mg/kg) 

+Na 

(mg/kg) 

 رمل 
(%) 

Sand 

(%) 

 طين
(%) 
Clay 

(%) 

 سلت 
(%) 
Celt 

(%) 

 نوع التربة 
Soil type 

  Clay طينية Massad  1.63 6.90 0.51 1.97 326.35 50.99 26 52 22 مصاد 

  Clay طينية Al-Raha  1.87 7.54 0.32 2.48 263.50 53.65 26 46 28 الرحى

  Clay طينية Al-Kafer  1.56 7.39 0.23 1.97 560.00 50.99 28 44 28 الكفر

  Clay طينية Risas  2.18 7.76 0.59 2.99 1359.25 70.38 30 50 20 رساس 

  Clay طينية Al-Quraya  0.73 7.27 0.23 2.99 205.40 67.50 30 50 20 القريا 

  Clay طينية Ain Al-Arab  1.64 6.30 0.41 1.46 560.20 40.67 28 42 30 عربالعين 

 طينية لومية  Kanawat  1.35 7.27 0.3 1.46 271.85 48.36 30 34 36 قنوات 
Loamy clay 
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في جميع مواقع الدراسة،    Tylenchorhynchusالنيماتودا    انتشرت
أعلى كثافة عددية في منطقة   وكانت%،  93.44المطلق    كرارحيث بلغ الت 

 62)  ، وفي منطقة الرحى ومصاد(تربة  مل  100فرد نيماتودا/  95)  الكفر
في حين كانت الكثافة   (،على التوالي  ،تربة  مل  100نيماتودا/  فرد  56و

 15و  16  والتي بلغت  العددية منخفضة في كل من منطقتي رساس والقريا
القريا في منطقة  يتم  تفسير ذلك أنه    ويمكن.  تربة  3مم  100فرد نيماتودا/

غير متحملة   Tylenchorhynchusالنيماتودا    دوتع  ،الزراعة البعليةاتباع  
ن اتباع  الرغم موب   رساس  منطقة  في  أما (.Whitehead, 1998للجفاف )

 Tylenchorhynchusفإن انخفاض عدد أفراد النيماتودا    ،الزراعة المروية
نسبي  كبير  عدد  وجود  بسبب  يكون  في       ا  قد  الحرة  النيماتودا  تربة، المن 

خاصة التسميد العضوي ب باإلضافة إلى تقديم العمليات الزراعية الجيدة و 
نسبة المادة العضوية   كانتحيث    ،يد من أعداد النيماتودا الحرةيز   ذيال

 كثافة في تقليل    فعال  دور  له   مما  ،في التربة  مرتفعةالبوتاسيوم    وعنصر
 . (Abolusoro et al., 2015وخطورة النيماتودا )

نيماتودا    هذه  في لوحظ   أن  أكثر   Ditylenchusالدراسة  كانت 
 ، 152 والتي بلغت مصاد وقنوات ،عربالقع عين ا                        انتشارا  وتعدادا  في مو 

نيماتودا/  31و  58 التوالي  ،تربة  مل  100فرد  هذه   وقد  .على  تميزت 
حيث   ،المناطق بارتفاعها عن سطح البحر مقارنة بباقي مناطق الدراسة

 هذا  تفقي و   ،متر  1185  ،1214  ،1555سطح البحر    عن  هابلغ ارتفاع 
ارتفاع معدل تكاثر   بأن  أشاروا  الذين(  2010أبوغربية وآخرون )  دراسة  مع

النيماتودا   مجتمعات   ع بارتفا         طرديا    يرتبط  Ditylenchusوتضاعف 
 . عن سطح البحر المنطقة

يال الدراسةلم  هذه  في  الحمضيات   وجود  أي   حظ  لنيماتودا 
Tylenchulus semipenetrans،  به جاء  ما   & McKenry  وهذا 

Anwar  (2006  ) أن نيماتودا الحمضيات أقل شيوعا  في مزارع كرمة ب                                              
أن   كما                                                   ولكن كثيرا  ما وجدت على مقربة من بساتين الحمضيات.    ،العنب

والدقيق  الناعم  القوام  ذات  الرملية  الترب  تفضل  النيماتودا   هذه 
(Walker & Stirling, 2008 الرملية األراضي  في  أعدادها  وتزداد   .)

وتقل في األراضي والترب الطينية   ،إلى مستويات عاليةلتصل    الخفيفة
 .(Al-Azzeh & Abu-Gharbieh, 2004) يةي والطم

انتشار  الدراسة  نتائج  للنيماتودا       ا  كبير      ا  وأظهرت  مرتفعة  وكثافة 
Aphelenchus  وAphelenchoides   في الدراسة  مواقع  كافة  في 

النيماتودا    وهي  ،المحافظة سجل  ،رو الفط  على  ةمتغذي المن    ت حيث 
الرحى   منطقة  عددية  في  كثافة   فرد   745و  570  بلغتأعلى 

 . التوالي على مل، 100نيماتودا/
من أل           انتشارا    تسجيل  تم في  الحرة  للنيماتودا  الدراسة  اجناس  طق 

 ،رساس  ،الكفر  ،الرحى  ،بكثافات عددية مرتفعة في كل من مناطق مصاد
 ، 1692  ،1895أعلى كثافة عددية    بلغتحيث    ،قنوات وعين العرب  ،القريا

على   ،تربة  مل  100/نيماتودا  فرد  1748و  1610  ،951  ،462  ،1138
 الدراسة.  فترةخالل  ،التوالي

أظهرت الدراسة مدى التنوع البيولوجي والبيئي في أجناس النيماتودا  
المرتبطة بجذور كرمة العنب في محافظة السويداء، ومدى أهمية المسح  

 ، وتأثير نوع التربة الزراعية في توزيعها  ،للنيماتودا لتحديد انتشارهاالميداني  
 النوعي  التركيب  لتحديد  األبحاث  من  المزيد  إجراء  ضرورة  بينت  كما

وتم في هذه   .العنب  كرمة  وانتاجية  نمو  في  نوع  كل  تأثير  ومدى  للنيماتودا 
المرافقة لجذور   النيماتودا من أجناس تسعةتسجيل أولي النتشار الدراسة 

،  Xiphinema  ،Meloidogyne  :وهي  في محافظة السويداء  كرمة العنب
Longidorus  ،Pratylenchus  ،Paratylenchus ،

Helicotylenchus  ،Tylenchus  ،Tylenchorhynchus 
ر و باإلضافة إلى بعض األجناس التي تتغذى على الفط  ،Ditylenchusو

 .Aphelenchoidesو Aphelenchus مثل

 

 
Abstract 

Al-Halabi, S.M. and K. Al-Assas. 2021. Survey of Parasitic Nematode Genera Associated with Grapevine Roots in Sweida 

Governorate, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 39(1): 14-21. 
The aim of this investigation was to survey the nematodes genera associated with the grapevine roots in Sweida Governorate, Syria. 

Samples were collected from vineyards of several main regions known for grape production (Massad, Al-Raha, Al-Kafer, Risas, Al-Quraya, 

Kanawat, and Ain Al-Arab in Dahr El-Jabal). The survey results confirmed the occurrence of the following plant-parasitic nematodes genera: 

Xiphinema, Meloidogyne, Pratylenchus, Paratylenchus, Helicotylenchus, Tylenchorynchus, Tylenchus and Ditylenchus in all investigated 

regions with high absolute frequency of 72.13, 73.77, 93.44, 96.72, 90.16, 93.44, 90.16 and 88.44%, respectively. The only exception was the 

genus Longidorus, which was limited with an absolute occurrence of 37.70%. Furthermore, this is the first record of these genera in Sweida 

Governorate. The results also revealed the presence of other genera of fungivore nematodes Aphelenchus and Aphelenchoides in all examined 

sites with 100% frequency. 
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