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الملخص:

استهدفت هذه الدراسة تعريف أنواع النيماتودا الخنجرية المتطفلة على نبات العنب والتابعة

للمجموعة  Xiphinema americanum groupفي منطقة الجبل األخضر ودراسة مدى انتشارها،

ولقد تم تعريف النيماتودا الحنجرية النوع Xiphinema (Tulaganov,1938) Kirjanova 1951

 pachtaicumمتطفلة علي العنب في مناطق مختلفة من الجبل األخضر شملت (مسة ،الغريقة،
الوسيطة ،وردامة ، ،المنصورة و قرنادة) وذلك ألول مرة .وتمت عملية التعريف بدراسة الصفات

الشكلية و القياسات المورفولوجية لهذا النوع وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في وصف هذا

النوع من النيماتودا في ليبيا.

الكلمات المفتاحية ،Xiphinema pachtaicum :العنب ،ليبيا ،نيماتودا

المقدمة

يعتبر العنب من النباتات التي تزرع في ليبيا وذلك علي الشريط الساحلي في معظم

المناطق و يعتمد عليه عدد كبير من المزارعين ويزرع منه المروي والبعلي .ويصاب العنب كغيرة من

المحاصيل بالعديد من األم ارض و اآلفات ومن بينها النيماتودا في غرب ليبيا قد ذكر ( )5وجود

مجموعة من النيماتودا وهي Aphelenchoides sp., Meloidogyne. incognita,, M.
javanica, Pratylenchus, Pratylenchus goodeyi, Trichodorus, Trichodorus
gaffari, Tylenchulus semipentrans, Tylenchus, Xiphinema americanum,,
Xiphinema italiae, Longidorus siddiqii, Macropastronia curvats
أما في شرق ليبيا فقد سجل )10) El-Maleh and Edongaliوجود خمسة عشر جنس من
النيماتودا المتطفلة علي العنب في هذه المنطقة وهي Aphelenchus, Dolichodorus,
Ditylenchus, Helicotylenchus, Longidorus, Meloidogyne, Paratylenchus,
Pratylenchus,
Rotylenchus
reniform,
Rotylenchus,
Trichodorus,
Tylenchorhynchus, Tylenchulus semipentrans, Tylenchus, Xiphinema

801
اجمللة الليبية لوقاية النبات  2102اجمللد ()3

محمد ،أدم
 .تعتبررر النيمرراتودا الخنجريررة  Xiphinema spp.ذات أهميررة اقتصررادية نظ ر ار لكد ررة عررددها وسررعة
انتشارها في األراضي الزراعية الهامة ويضم هذا الجنس أكدر من  052نوع  ،ومنها مرا يتطفرل علرى
العنب وتظهر أعراض اإلصابة بها علري الجرذور فري شركل منراطق مغزليرة ميترة وبعضرها يسربب عقرد
جذري ررة عن ررد قم ررة الج ررذور المص ررابة وبق ررة داكن ررة متقرح ررة عل ررى قم ررة الج ررذر( .)1ولق ررد س ررجل ج ررنس
 Xiphinemaف رري ليبي ررا عل ررى العن ررب  ،الحمض رريات ،الزيت ررون ،الل رروز ،التف ررا  ،المش ررم  ،الخر روخ،

الكمدررى ،البرقرروق والترين وذلررك حسررب مرا ذكرره أحرويطي ( )4فرري الد ارسررة المرجعيرة .وكمررا أوضررحت

الدراسات السابقة وجود نروع مرن هرذا الجرنس فري المنطقرة الغربيرة مرن ليبيرا وهروا X. americanum,
في حين لم يسجل أي نوع في شرق ليبيا على العنب.

وتعتبرر النيمراتودا الخنجريرة  Xiphinema spp.أهرم أجنراس النيمراتودا الترى تصريب العنرب و يضرم

هذا الجنس حروالي  052نروع وتنقسرم أنرواع هرذا الجرنس جلرى مجمروعتين
groupو

X. americanum

 )8( non X. americanum groupمنهرا  49تتبررة المجموعرة ايمريكيررة (.)11

األنواع التابعة لها الربعض منهرا يقروم بنقرل بعرض األمرراض الفيروسرية خاصرة العشرا ر األمريكيرة .قرد
سجلت في ليبيا األنواع التالية.

األنواع التابعة للمجموعة  non X. americanum groupالمسجلة فري ليبيرا هري  X. italiaeعلرى
الحمضيات ( )21و على الرمان ( )20فري غررب ليبيرا والنروع  X. indexعلرى العنرب فري شررق ليبيرا

( .)3أمرا اينرواع التابعرة للمجموعرة  X. americanum groupفقرد سرجل النروع X. pachticaum
على الزيتون في غرب ليبيا ( )9والنوع  X. diffusumعلى المانجا في منطقة الكفرة (.)2

وتعتبر النوع  X. pachtaicumأكدر انتشرا ار فري منطقرة حروض البحرر األبريض المتوسرط حترى جنهرا

كانت تسمى X. mediterraneum

ولقد سجلت في مناطق كثيرة مرا عللرال فقرد سرجل وجودهرا فري بلغاريرا ،تشريكوزلوفاكيا ،قبررص،
فرنسررا ،المانيررا ،اليونرران ،المجررر ،ايطاليررا ،مالطررا ،بولنرردا ،البرتغررال ،رومانيررا ،روسرريا ،اسرربانيا ،السررويد،

تركيررا ،بريطانيررا و يوغس ر فيا و قبرررص وفرري جنرروب افريقيررا ،امررا فرري اسرريا فقررد سررجلت فرري اي رران و

األردن ،كما سجلت في كاليفورنيرا .وهرذا النروع لرم يسرجل كناقرل للفيروسرات ( .)11وقرد اسرتهدفت هرذه
الد ارسررة تعريررف األن رواع التابعررة  Xiphinema americanum groupالمتطفلررة علررى العنررب فرري
منطقة الجبل األخضر ودراسة مدى انتشارها وصفاتها المورفولوجية وقياساتها.

مواد وطرق البحث

تم جمة  102عينة منى تربة المحيطة بجذور نبات العنب على عمق  42-02سم من مواقة الد ارسة
(مسة ،الغريقة ،الوسيطة ،وردامة ، ،المنصورة و قرنادة) بمنطقة الجبل األخضر .استخلصت منها

النيماتودا ألخنجريه بطريقة المصافي وأقماع برمان لحجم 052سم 3تربة تم عملية لقطها باليد

باستخدام جبرة لقط جلى ماء وتمت عملية العد وذلك باستخدام شريحة العد لنيماتودا المستخلصة من
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العينة .قتلت النيماتودا بالح اررة علي درجة 12م˚ لمدة دقيقتين دم دبتت باستخدام محلول الر TAF

وحملت في الجلسرين بالطريقة السريعة ( )19على ش ار ح  Cobbدم تم فحصها والتعرف عليها

وتصويرها أخذت القياسات الشكلية لعدد  00اندى بالميكرومتر وذلك باستخدام ميكرسكوب مزود بالة

تصويرة رقمية متصلة بجهاز حاسوب جلي نوع ( )Leica Microsystem CMS, GmbHموديل

 DM 1000 LEDبالنسبة للقياسات المستقيمة أما القياسات الغير المستقيمة فقد أخذت الصور مة
المقياس وقيست باستخدام خيط من الب ستك طبقا لما وصفة ( ،)7وتم التعريف باستخدام مفتا

التصنيف ( .)15وتم حساب متوسط القياسات وحساب اينحراف المعياري لها باستخدام برنامج
.Microsoft excel

النتائج و المناقشة

بين عملية الحصر وجود جنس النيماتودا الخنجرية في جمية المناطق والذي تم التعرف علية

بالصفات الشكلية وهي وجود الرمح من النوع الشوكي وجود الحلقة المرشدة في منتصف الرمح تقريبا

شكل (-1ب) والمريء من النوع ايسطواني كما ادبتت عملية الحصر وجود نوع واحد وهو النوع
 Xiphinema pachtaicumوذلك كما هو مبين في الشكل ( شكل .)1

الوصف:

أخذت النيماتودا الشكل الحلزوني بعد القتل بالح اررة كما هو مبين في الشركل(-1أ ) والررمح مرن النروع

الشرروكي وتوجررد الحلقررة المرشرردة فرري منتصررف الرررمح تقريبررا .والشررفاه منفصررلة عررن الجسررم شرركل-1ج،
وتحترروي ايندرري علررى مبيضررين متضررادين فرري اتجرراهين ومنعكسررين .وشرركل الررذيل مخروطرري كمررا هررو

مبين في الشكل-1هر ،كما لم يسجل وجود ذكور.
القياسات المورفولوجيه

أوضررحت النتررا ج ج ردول 1أن طررول اإلنررا

ت رراو بررين  169.-16.8ملررم وكرران المتوسررط 1680ملررم،

والر رررمح م ر ررن الن ر رروع ألشر رروكي وتر ر رراو طول ر رره م ر ررن  13164ميكروميتر ررر وبع ر ررد الحلق ر ررة المرش ر رردة 1561

ميكروميت ررر ،والفتح ررة التناس ررلية عل ررى بع ررد  %5164م ررن مقدم ررة الجس ررم ،ومتوس ررط ط ررول ال ررذيل 32

ميكروميترر .وهرذه القياسرات والصرفات الشركلية تطرابق مرة النروع  Xiphinema pachtaicumوذلرك
حسب مفتا التصنيف لهذه المجموعة الذي اعد بواسطة (.)10،14،،15

االنتشار

أوضررحت النتررا ج المبينررة( بجرردول ).0تسررجيل النرروع  X. pachtaicumفرري جميررة منرراطق الد ارسررة
علررى العنررب بنسرربة انتشررار متباينررة وكرران اكبررر نسرربة انتشررار فرري منطقررة الغريقررة  %15يليهررا منطقررة

الوسيطة بنسبة  %12دم وردامة  %.5دم مسة وقرنادة والمنصورة بنسبة انتشار  .2و%52و %15

على التوالي .وكان متوسط عدد ايفراد في 052سم 3تربة األعلرى فري منطقرة الوسريطة  33نيمراتودا،
في حين سجل اقل متوسط عدد افراد نيماتودا في منطقة المنصورة  14نيماتودا 052/سم 3تربة .ولقد
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سرجلت  X. pachtaicumعلررى العنررب فرري سررلوفاكيا ) (16وفرري اليونرران ) .(6أمررا فرري رومانيررا فقررد
سجلت على أشجار الفاكهة والشوفان والخوخ باإلضافة الى العنب (.)13،18

شكل .1النيماتودا الخنجرية (:X. pachtaicumأ) يوضح شكل النيماتودا بعد القتل بالح اررة( ب)
شكل الرمح الشكوكي( ،ج) شكل الشفاه (،د) الفحة التناسلية( ،ه) شكل الذيل
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جدول ( 6)1علقياسات علشكلية للدد  00أنثى ما علنوع  Xiphinema pachtaicumعلمتطفلة
على عللنب بمنطقة علجبل عألخضة 6كل علقياسات بالميكةوميتة ماعدع علطول بالمليمتة6
المدى

المتوسط  ±اينحراف المعياري

L

1.969-1.681

1.821

a

.2-41

361± 5361

b

.68-565

2640±.60.

c

5869-1562

5±..60

ć

1683-1641

2611±16.5

v

5965-5.

1625±5164

Odontostyle

5965-5.

1625±5164

Odontophore

5261-4061

063±4161

13168-10.69

361±13164

Guide ring

82-11

061±1561

Tail length

3364-01

168±32

Anal body
diam.

3364-01

168±32

علمقياس

Stylet
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 على العنب في منطقة الجبلXiphinema pachtaicum  انتشار النيماتودا الخنجرية.1جدول

.األخضر

متوسط عدد األفراد في
3 سم052

 للتكرار%

عدد العينات

المنطقة

15

.2

02

مسة

03

15

02

الغريقة

05

.5

02

وردامة

14

15

02

المنصورة

05

52

02

قرنادة

33

12

02

الوسيطة

Studies of occurrence , distribution, morphology and
morphometrics of the Dagger nematode Xiphinema
pachtaicum on Grapevine in Al jabel AL akther,
Libya.
Mohamed A. M. Adam and Mohamed alzway
Plant Protection Department – Omar Almukter Universty El Bida Libya P.
O. Box 919.
Abstract
The current study aimed to identify the species of the Dagger nematode
Xiphinema spp. That belong to Xiphinema americanum group on grapevine
trees in ALjable Al Akther region, and studied their distribution. A total of
120 samples were examined only Xiphinema pachtaicum was recorded in the
studed areas (Masi, Alwsata, Algriga, Almanswea, Gernada and wrdama) for
the first time. The identification was based on Morphology and
Morphometrics witch is the first description to population from Libya belong
to this species.
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