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  الملخص
  .34- 25 ):1(32. مجلة وقاية النبات العربية، : دراسة مرجعيةةالنيماتودا في سوري انتشار. 2014. خالد ومريم العبد القادر ،العسس

نوعًا تنتمي  83 أكثر منتم في هذه الدراسة المرجعية تجميع نتائج الدراسات التي تناولت مواضيع تخص النيماتودا في سورية. وقد تبين وجود 
لنباتات مختلفة ومن  جو الجذورجنسًا نيماتوديًا يعيش حرًا في  25حصر حوالي أنه تم ًا متطفًال على النبات، باإلضافة إلى جنسًا نيماتودي 37 إلى

   ثالثة أنواع من النيماتودا المتطفلة على الحشرات من الترب المزروعة في سورية. وجودمناطق عدة في سورية. كما أشارت دراستنا إلى 
 .ودا، حصر، سوريةنيمات ،مرجعية دراسةات مفتاحية: كلم

  
   المقدمة

  

 متعددة الخاليا وفرة على سطح الكرةالالنيماتودا أكثر الحيوانات  تعد

أعداد % من 90-80نها تشكل إحصائيًا حوالي ذ أنها األرضية. إ
النيماتودا في نظامها الغذائي  . تختلف)47، 37(األنواع الحيوانية 

على نوعية الغذاء الذي تستهلكه إلى مجموعات  اعتماداً مكن تقسيمها أو 
المتغذية على النيماتودا المتطفلة على النبات، النيماتودا أهمها:  متباينة
النيماتودا المتغذية على البكتريا، النيماتودا المفترسة و النيماتودا  ،الفطور

  ).54متعددة التغذية (
على النبات  ةيبصورة رئيسالنيماتودا المتطفلة على النبات تعتمد 
فقدًا كبيرًا  في كثير من األحيانإلكمال دورة حياتها، وتسبب في تغذيتها 

 علىالجذور المصابة تنخفض قدرة ذ ٳفي إنتاج المحاصيل الزراعية. 
نتج ياألمر الذي الغذائية على نحو فعال  عناصرامتصاص الماء أو ال

تقلل . كما اإلنتاجانخفاض و  وتدهور نوعيتهعنه ضعف نمو النبات، 
مختلفة ال البيئيةجهادات اإلصابة بالنيماتودا من مقاومة النبات لإل

 ن اإلصابة الشديدةأالجفاف وغيرها من األمراض، كما  والسيما تجاه
ومن جهة إلى موت النباتات.  ،في كثير من األحيان ،أدتبالنيماتودا 

في تهيئة الظروف المناسبة  في مهمٍ بدور النيماتودا  تسهمى أخر 
لإلصابة بالممرضات األخرى من خالل فتح بوابات لدخول الفطور أو 

. لفيروسات النباتيةا رئيسًا في نقلالبكتريا الممرضة أو قد تلعب دورًا 
جو أن تغير وتحور طبيعة  استطاعت النيماتودا في بعض الحاالتو 

الجذرية والذي يؤدي بالنتيجة إلى  اإلطراحاتزيادة  عن طريق الجذور
 جو الجذورفي يجابًا إسلبًا أو تغير المجتمعات الميكروبية ونشاطها 

  .)35( الموجودة فيه

، أنواعهـا وأجناسـهاومعرفـة  اتلنباتـالمرافقـة ليعد تقصي النيماتودا 
ـــات الخطـــوة  ـــى النب ـــه عل ـــاطق انتشـــارها، والضـــرر الـــذي تحدث ـــد من وتحدي
األساســــية األولــــى فــــي تجنــــب أضــــرارها، وفــــي تطــــوير طرائــــق مالئمــــة 

النيمـــاتودا المرافقـــة تقصـــي حظيـــت الدراســـات الخاصـــة ب قـــدلمكافحتهـــا. و 
علـى . و خالل السنوات القليلة الماضـيةللنبات باهتمام الباحثين السوريين 

 ســوريةمــا زالــت ســجالت النيمــاتودا المرافقــة للنبــات فــي الــرغم مــن ذلــك، 
فــي هـــذه الدراســة المرجعيـــة ســـيتم . و ، ولكنهـــا فــي تطـــور مســتمرمحــدودة

تســــجيلها علــــى النيماتوديــــة التــــي تــــم  األجنــــاساألنــــواع و أهــــم  اســــتعراض
وهـي نتـائج مختلفـة السورية المناطق الوفي  الجذور النباتية وفي محيطها

بحــوث محليــة (ماجســتير ودكتــوراة وبحــوث أخــرى) تــم نشــر معظمهــا فــي 
ـــة ومـــؤتم ـــة و مجـــالت علمي ـــة. إ رات محلي ـــة مختلف وفـــي هـــذه الدراســـة قليمي

والدراسـات معظـم البحـوث حصر النيماتودا مـن تم جمع نتائج  ،المرجعية
المنجـــــزة ورتبـــــت فـــــي جـــــداول تبـــــين األجنـــــاس النيماتوديـــــة المستخلصـــــة 

  .والمرجع وأنواعها والنبات العائل
  

  النيماتودا المتطفلة على نباتات المحاصيل الزراعية
الســـائدة  ةيـــظروف البيئلابـــوالعـــالم  ســـوريةيـــرتبط انتشـــار النيمـــاتودا فـــي  

 اتنـــوع النباتـــ إضـــافة إلـــى، ا كـــالحرارة والرطوبـــة وقـــوام التربـــة ومكوناتهـــا
ــــــات الزراعيــــــة المطبالمزروعــــــ ــــــة والة وصــــــنفها، والعملي ســــــيما الــــــدرورة ق
 .  )13(ومصادر البذار ومواد الغرس المستخدمة  ،الزراعية

 (Root-knot nematode) نيماتودا تعقد الجذورانتشار  كان
خاصة في بو  سوريةفي  على النباتات المزروعةمشكلة األكثر أهمية ال

متعددة  بحوث تأجريوقد البالستيكية في الساحل السوري،  الدفيئات
على  Meloidogyne لسائدة من النيماتودا التابعة لجنسالتحديد األنواع 



 )2014( 1، عدد 32مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   26

 M. arenaria هي: أنواع ثالثة ليسجت فتمبعض المحاصيل الزراعية، 

(Neal) و M. incognita (Kofoid & White)  و M. javanica 

(Treub)  على محصولي القطن(Gossypium barbadense L.) 
  وسجل  .(Lycopersicon esculentum Mill) /الطماطموالبندورة

  على بازالء الزهور M. artiella (Franklin)ظهور النوع 
(Lathyrus sativus L.) ،البيقية (Vicia sativa L.)، الحمص 
(Cicer arietinum L.) ، البازالء(Pisum sativum L.)  الفصة و

(Medicago spp. L.) . نيماتودا تعقد الجذور كما تم تسجيل نوع
الدراق  في المحيط الجذري لكل من أشجار M. incognitaالجنوبية 

(Prunus persica L.)  والفستق الحلبي(Pistacia vera L.) ونباتات 

 Solanum melongena) والباذنجان (Cucurbitacea)الفصيلة القرعية 

L.) كما تم تسجيل النوع M. arenaria على نبات الفول السوداني 
(Arachis hypogaea L.)  النوع  وجودولم يسجل  ).1(جدول

Meloidogyne hapla (Chitwood) .في سورية   
فـي  Anguina tritici (Steinbuch)نيماتودا تآليل القمح  تنتشر   

رافقها  ،(.Triticum spp. L)على القمح  وفي حلب والرقة سوريةجنوب 
 Aphelenchoides bicaudatus (Imamura) :األنواع التالية في التربة

،Ditylenchus dipsaci (Kühn)، Helicotylenchus dihystera 

(Cobb)، Heterodera avenae (Wollenweber)، Heterodera 

latipons (Frank)، Nothotylenchus acris (Thorne)، 
Paratylenchus bukowinensis (Micoletzky)، P. pratensis 

(Coob)، Pratylenchus thornei (Sher & Allen) ،
Tylenchorhynchus dubius (Buetschli)  وTylenchus davainei 

(Bastian) . التابعين للجنس نيماتودا السوق واألبصال نوعي  سجلكما
Ditylenchus  وهماDitylenchus dipsaci الفول، على القمح  

(Vicia faba L.) ، العدس(Lens culinaris Medik) والثوم (Allium 

sativum L.)  النوعو Ditylenchus destructor (Thorne)  على
تحتاج إلى رطوبة عالية  والتي (.Solanum tuberosum L)البطاطا 

  .)10( وحرارة معتدلة
أكثر  Helicotylenchus dihystera (Cobb) النيماتودا يعد نوع   
جو منطقة  تم استخالصه من انتشارًا إذ الحلزونيةالنيماتودا واع أن

  الباذنجان، البصل ،البطاطا: منها لعديد من النباتات الجذور
(Allium cepa L.) ،الشوفان(Avena sativa L.) الفول، ،، القمح 

  /الموالحالحمضيات ،(.Gossypium hirsutum L) القطن
(Citrus spp. L.)  ، التين(Ficus carica L.)، الزيتون  

)Olea europea L.(، التوت )Morus alba L.(، التفاح  
(Malus sylvestris Mill)،  الكرمة(Vitis vinifera L.) ، الخوخ

(Prunus domestica L.)  والصنوبر(Pinus sp. L.). تم تسجيل  وقد

 اللوز على H. varicaudatus (Yuen) نوع النيماتودا الحلزونية
(Prunus amygdalus Mill &Webb) وH. pseudorobustus 

(Steiner& Golden),  على التفاح (Malus sylvestris).  
من اآلفات  (Cyst nematode) الحويصليةتعد النيماتودا  

نيماتودا  :أنواع وهي ستةوقد تم حصر  .سوريةاالقتصادية المهمة في 
نيماتودا الحمص  ، H. schachtii (A.Schmidt) الشوندر السكري

نيماتودا  ،H. ciceri (Vovlas, Greco & Di Vito) الحويصلية
وأنواع نيماتودا  ،H. goettingiana (Liebscher)البازالء الحويصلية 

   Heterodera avenae، H. filipjeviحوصالت الحبوب 
مختلفة مثل:  نباتاتل المحيط الجذري تم عزلها من H. latipons و
   .(.Beta vulgaris L) /البنجرالشوندر السكريو لقمح والشعير ا
 عن وجود نيماتودا التقرح بينت نتائج البحوث المنفذة في سورية   

(Lesion nematode)  التابعة للجنسPratylenchus  في بيئة المحيط
 مختلف المحاصيل الزراعية االقتصادية في سوريةفي جذور ري و ذالج

ومن معظم أنحاء فقد عزل ما ال يقل عن تسعة أنواع  ،)1(جدول 
 P. brachyurus (Goodfrey) ،P. mediterrraneus وهي:سورية 

(Corbett) ،P. neglectus (Rensch) ،P. penetrans (Coob)،  
P. pratensis (de Man) ،P. thornei (Sher & Allen) ،P. loosi 

(Loof)، P. zeae (Graham)  وP .vulnus (Allen &Jensen).  
فـي  /الموالحالحمضـياتت العينات المأخوذة من بساتين ظهر أ وقد

 Tylenchulusبنيمــــــاتودا الحمضــــــيات  إصــــــابتهاالســــــاحل الســــــوري 

semipenetrans (Cobb)  كمـا ، )5( البطـيءوالمسـببة لمـرض التـدهور
مــن تربــة وجــذور هــذه األشــجار أخــرى متطفلــة أنــواع نيماتوديــة  تــم عــزل

   H. dihystera ،Pratylenchus pratensis ،P. neglectusمثـــل:
  .Xiphinema italiae (Meyl)و 
   

  النباتية للفيروسات الناقلة النيماتودا
الناقلـــة للفيروســـات النباتيـــة أظهـــرت الدراســـات وجـــود األجنـــاس واألنـــواع  

القرنفــــل علـــى  Trichodorus sp. (Coob) نيمـــاتودا التقصـــفمثـــل 
(Dianthus caryophillus L.) مـــا ال يقـــل عـــن أربعـــة أنـــواع مـــن ، و

 X. pachtaicum وهــي: Xiphinema (Coob) النيمــاتودا الخنجريــة

(Tulaganov) ،X. italiae (Meyl) ،X. index (Thorne & Allen) 
علـــى  ســـجلت X .mediterraneum (Martelli & Lamberti)و

أمـــــا  .المحاصـــــيل الحوليـــــة علـــــى بعـــــضالحراجيـــــة و و األشـــــجار المثمـــــرة 
فقــــد  Longidorus (Micoletzky)التابعـــة للجـــنس بريـــة اإلالنيمـــاتودا 

عزلــــت مــــن تربــــة البطاطــــا، التفــــاح، البنــــدورة، القطــــن، الفســــتق الحلبــــي، 
  .( .Cicer arietinum L) الحمصو  (.Cucurbita pepo L) االكوس
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  التربة في حرة تعيش التي النيماتودا
النيماتودا الحرة التي ال تعتمد أمكن تسجيل بعض أنواع وأجناس  

النباتات  جذور جوبالضرورة على النبات إلكمال دورة حياتها في 
(جدول  بعض األبحاث لطالب الدراسات العليا وفقًا لنتائجالمدروسة 

في هذه النيماتودا أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن الحيوي ل ).2
العضوية أو تغذيتها على من خالل مساهمتها في تحلل المواد  ةالترب

الممرضة أو والبكتريا  الفطورالكائنات الحية الدقيقة األخرى في التربة ك
مما يؤثر عامل محدد لكثافة النيماتودا المتطفلة هي تلعب كو المفيدة، 

، أو النبات بالتقليل من كثافة المتطفلة على النبات في التربة فييجابيًا إ
المفيدة في التربة  الفطورتغذيتها على يكون لها تأثير سلبي من خالل 

مما يؤثر  .(35)أو على البكتريا المثبتة لآلزوت الجوي  اكالميكوريزي
أجناس  م ترتيبإنتاجية النبات. وقد ت فيوبصورة غير مباشرة  اً سلب

وحسب في مجموعات حسب نمط تغذيتها  النيماتودا الحرة المستخلصة
  . )2(جدول  )54( وأخرون Yeates تصنيف

   
  الحشرات علىالمتطفلة  النيماتودا

 Entomopathogenic)النيماتودا المتطفلة على الحشرات  عزل تم 

nematodes)  من مناطق مختلفة في المجموعة ترابية العينات المن
، وذلك بهدف تعريفها وٕاكثارها واستخدامها كعامل مكافحة حيوية ةسوري

. اختبار فاعليتها مخبريًا وحقلياً ، وقد تم ضد الحشرات الضارة اقتصادياً 
 من تربة Heterorhabditis bacteriophora (Poinar)النوع  عزل

سجلت دراسة أللوف  كما. (38) مناطق الرقة ودير الزور وأريحا
وألول مرة في  Steinernema cubanum (Mracek)النوع  (2) نو وآخر 
وأكدت الدراسة ذاتها ما سبقها من دراسات في سورية على وجود  ةسوري

ولكن هذه المرة في حقول اللوزيات في  H. bacteriophoraالنوع 
وجود  لىٳ 33)أشار مسلم ( وقد ،محافظة الالذقية على الساحل السوري

 H. Bacteriophoraو Steinernema cubanum (Mracek)النوعين 

(Poinar) على الساحل  اللوزيات في محافظة الالذقيةتين في بسا
 ،H. zealandica (Poinar) النوع) 21(جاويش  . كما عزلتالسوري
 Steinernema و Heterorhabditis من الجنسينلم تصنف وأنواع 

قد تم استخالص الجنسن األخيرين أيضًا و  ،محافظة ريف دمشق من
التربة ) ومن 16بساتين اللوزيات في محافظتي حمص وحماة (تربة  من

 ةشجار التفاح في محافظة السويداء جنوب سوريأبجذور  المحيطة
عزلت  كما، )26( واختبرت قدرتها األمراضية على دودة ثمار التفاح

أراضي الغابات واألراضي الجرداء واألراضي  هذه األجناس من
   .)4( المزروعة بزراعات مختلفة في محافظة الالذقية

والـــذي يعـــد األول مـــن حيـــث الدقـــة العمـــل التجميعـــي يظهـــر هـــذا 
فرة امــدى التبــاين فــي حجــم ونوعيــة المعلومــات المتــو فــي ســورية  والشــمول

 فـي هـذا الموضـوع االهتمـاموهـذا يعكـس مـدى  ،سوريةعن النيماتودا في 
والمختبـرات المؤهلـة في هذا المجال،  المختصينر الباحثين فاضرورة تو و 

.بتصـــــنيف النيمـــــاتودا واســـــتخدام أســـــاليب التكنولوجيـــــا الحيويـــــة الحديثـــــة

 
  
  

 في سورية. المسجلة وعوائلھا النباتية. النيماتودا المتطفلة على النبات 1جدول 
Table. Recorded plant-parasitic nematodes and their host plants in Syria. 
 

  Nematodeالنيماتودا      Hosts     العوائل  References    مراجعال
22 Allium sativum Aglenchus spp. 
19 Prunus persica Amplimerlinius spp. (Siddiqi & 

Micoletzky) 
1, 6, 36 Triticum aestivum, Hordeum vulgar Anguina tritici (Steinbuch) 
12 Cicer arietinum  Aphelenchus (Bastian) 
18 Dianthus cariophillus  
17 Lycopersicon esculentum 
13 Triticum aestivum Aphelenchus aveanae (Bastian) 
12, 44 Cicer arietinum  Aphelenchoides (Fischer) 
7, 12, 44 Lens culinaris 
18 Dianthus cariophillus,  
17 Lycopersicon esculentum 
15 Arachis hypogaea 
13 Triticum aestivum A. bicaudatus (Imamura) 
10 Solanum tuberosum Cephalenchus (Goodey) 
32 Olea europea Criconema 
32 Olea europea Criconemoides 
22Allium sativum Ditylenchus 
7 Lens culinaris  
27 Pistachia vera 
24 Solanum melongena 
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  Nematodeالنيماتودا      Hosts     العوائل  References    مراجعال
36, 51 Triticum spp. Ditylenchus dipsaci (Kühn) 
4, 8, 36, 45, 46 Vicia faba 
10 Solanum tuberosumD. destructor (Thorne) 
15 Arachis hypogaea 
28 Pistachia vera Garcilacus (Raski) 
10 Solanum tuberosum 
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea Hoplolaimus (Daday) 
12, 44 Cicer arietinum, Lens culinaris Helicotylenchus (Steiner) 
1, 50 Vicia faba 
13 Triticum aestivum 
10 Solanum tuberosum 
18 Dianthus cariophillus 
17 Lycopersicon esculentum 
14 Zea mays 
22 Allium sativum 
8, 20 Gossypium hirsutum  
24 Solanum melongena 
28 Pistachia vera 
19 Prunus pérsica 
32 Olea europea 
 48 Allium cepa, Avena sativa, Citrus spp., Ficus carica, Morus alba, 

Olea europea, Pinus sp., Prunus domestica, Solanum tubersum, Vitis 
Vinifera  

H. dihystera (Cobb) 

1, 13, 36, 48 Triticum aestivum 
1, 36, 48 Vicia faba 
1, 48 Citrus spp. 
27 Malus sylvestris 
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea 
27 Malus sylvestris H. pseudorobustus 
1, 48 Prunus amygdalus H. varicaudatus (Yuen) 
1 Hordeum vulgar 
18 Dianthus cariophillus Hemicriconemoides (Chitwod & Birchfeld) 
29, 30 Hordeum vulgare  Heterodera avenae (Wollenweber) 
23, 29, 30 Triticum aestivum 
1, 43, 53 Allium cepa, A.sativum, Beta vulgaris, Brassica oleracea var. 

botrytis, B. oleracea var. capitata, B.rapa, Capsicum annum, 
Citrullus vulgaris, Cucumis melo, Cucurbita pepo, Daucus carota, 
Dianthus cariophillus, Fragaria ananassa, Gossypium herbaceum, 
Heliantus annus, Hibiscus esculentus, Hordeum vulgare, Latbyrus 
sativus 

H. ciceri (Vovlas, Greco & Di Vito) 

36, 44 Lupinus termis, Lycopersicon esculentum, Medicago sativa, 
Phaseolus vulgaris, Solanum melongena, S.tuberosum, Spinacia 
oleracea, Vicia faba, Zea mays 

43 Cicer arietinum, Lens culinaris, L.esculenta, Pisum sativum 
36, 43.41 Vicia faba 
36, 43 Medicago spp., Vicia sativa 

7, 36 Lens culinaris 
23, 29, 30 Hordeum vulgare, Triticum aestivum H. filipjevi (Madz) 
36 Vicia faba H. goettingiana (Liebscher) 
13, 30, 23, 40 Triticum aestivum,  H. latipons (Frank) 
29, 30, 52 Hordeum vulgare 
9, 11, 14, 26 Beta vulgaris  H. schachtii (A.Schmidt) 
12 Cicer arietinum Hoplolaimus (von Daday) 
10 Solanum tuberosum 
22 Allium sativum 
32 Olea europea 
20 Gossypium hirsutum  Hoplolaimus gleatus 
12 Cicer arietinum Longidorus (Micoletzky) 
28 Pistachia vera 
10 Solanum tuberosum 
24 Solanum melongena 
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  Nematodeالنيماتودا      Hosts     العوائل  References    مراجعال
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea 
27 Malus sylvestris Longidorus elongatus 
1 Cucumis sativus, Gossypium barbadense, L. esculantum 
32 Olea europea 
27 Malus sylvestris Longidorus leptocephalus 
18 Dianthus cariophillus Macroposthonia (De Grisse & Loof) 
27 Malus sylvestris Macroposthonia xenoplax 
10 Solanum tuberosum Meloidogyne 
8 Gossypium spp.  
28 Pistachia vera 
24 Solanum melongena 
36 Gossypium barbadense M. arenaria (Neal) 
48 Lycopersicon esculentum 
15 Arachis hypogaea 
36 Medicago spp., Lathyrus sativus, Pisum sativum M. artiella (Franklin) 
36, 45 Cicer arietinum 
36 Vicia sativa 
36 Beta vulgaris M. incognita (Kofoid & White)  
31, 48 Cucumis sativus 
36 Gossypium barbadense 
20Gossypium hirsutum 
3, 48 Lycopersicon esculentum 
48 Morus rubra 
19 Prunus persica 
34 Solanum melongena 
32 Olea europea 
36 Beta vulgaris M. javanica (Treub) 
49 Cucumis sativus  
31 Cucurbitacea 
36, 48 Gossypium barbadense 
20 Gossypium hirsutum 
17, 36, 48 Lycopersicon esculentum 
36 Nicotiana tabacum 
34 Solanum melongena 
12 Cicer arietinum Nothotylenchus (Thorne) 
13 Triticum aestivum Nothotylenchus acris (Thorne) 
26 Malus sylvestris Paralongidorus leptocephalus 
26 Malus sylvestris Paralongidorus maximus 
22 Allium sativum Paratylenchus (Micoletzky) 
44 Cicer arietinum 
8 Gossypium spp. 
7, 44 Lens culinaris 
19 Prunus persica 
28 Pistachia vera 
24 Solanum melongena 
10 Solanum tuberosum 
32 Olea europea 
13 Triticum aestivum P. bukowinensis (Micoletzky) 
27 Malus sylvestris 
27 Malus sylvestris P. projectus 
15 Arachis hypogaea 
10 Solanum tuberosum Pratylenchoides (Winslow) 
44 Cicer arietinum, Lens culinaris, Medicago rigidula  Pratylenchoides alkani (Yuksel) 
27 Malus sylvestris P. crenicauda  
15 Arachis hypogaea 
27 Malus sylvestris P. gibbicaudatus 
27 Malus sylvestris P.macrostylus japonicus 
22 Allium sativum Pratylenchus (Filipjev) 
18 Dianthus cariophillus 
20 Gossypium hirsutum 
7 Lens culinaris 
17 Lycopersicon esculentum 
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  Nematodeالنيماتودا      Hosts     العوائل  References    مراجعال
28 Pistachia vera 
19 Prunus persica 
10 Solanum tuberosum 
24 Solanum melongena 
4 Zea mays P. brachyurus (Goodfrey) 
27 Malus sylvestris 
15 Arachis hypogaea 
27 Malus sylvestris P. loosi (Loof) 
44 Cicer arietinum, Lens culinaris P. mediterrraneus (Corbett) 
48 Citrus spp. P. neglectus (Rensch) 
27 Malus sylvestris 
14 Zea mays P. penetrans (Coob) 
27 Malus sylvestris 
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea 
48 Citrus spp. P. pratensis (de Man) 
13 Triticum aestivum 
42 Beta vulgaris, Brassica oleracea var. botrytis, Brassica oleracea var 

capitata, Brassica rapa, Daucus carota, Lactuca sativa, Spinacia 
oleracea, Vicia sativa  

P. thornei (Sher & Allen) 

36, 39, 42 Cicer arietinum, Lens culinaris 
42 Hordeum vulgare 
39, 42 Medicago sativa, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Triticum 

durum 
42, 13 Triticum aestivum 
42, 41, 51 Vicia faba 
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea 
27 Malus sylvestris P. vulnus(Allen &Jensen) 
15 Arachis hypogaea 
14 Zea mays P. zeae (Graham) 
27 Malus sylvestris 
15 Arachis hypogaea 
28 Pistachia vera Psilenchus  
15 Arachis hypogaea Radopholus (Thorne) 
12, 44 Cicer arietinum, Lens culinaris Rotylenchulus macrosomus (Dasgupta) 
20 Gossypium hirsutum R. parvus 
20 Gossypium hirsutum R. reniformis 
15 Arachis hypogaea 
12 Cicer arietinum Rotylenchus (Filipjev) 
20 Gossypium hirsutum 
28 Pistachia vera 
10 Solanum tuberosum 
24 Solanum melongena  
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea Rotylenchus buxophilus  
10 Solanum tuberosum Scutelonema (Andrảssy) 
20 Gossypium hirsutum 
15 Arachis hypogaea 
10 Solanum tuberosum Telotylenchoides (Siddiqi) 
10 Solanum tuberosum Tetylenchus (Filipjev) 
18 Dianthus cariophillus Trichodorus (Coob) 
44 Cicer arietinum , Lens culinaris Trophurus (Loof) 
22 Allium sativum Tylenchorhynchus (Cobb) 
44, 12 Cicer arietinum, Lens culinaris 
18 Dianthus cariophillus  
8, 20 Gossypium hirsutum 
17 Lycopersicon esculentum 
45 Medicago sativa 
28 Pistachia vera 
10 Solanum tuberosum 
24 Solanum melongena 
51 Vicia faba 
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  Nematodeالنيماتودا      Hosts     العوائل  References    مراجعال
32 Olea europea 
15 Arachis hypogaea 
27 Malus sylvestris 
1 Medicago sativa, Vicia faba 
13 Triticum aestivum 
32 Olea europea 
5 Citrus spp. T. dubius (Buetschli)  
48 Citrus spp., Olea europaea 

22 Allium sativum Tylenchulus semipenetrans (Cobb) 
12, 51 Cicer arietinum 
18 Dianthus cariophillus Tylenchus (Bastian) 
20Gossypium hirsutum 
28Pistachia vera 
19Prunus persica 
10 Solanum tuberosum 
24Solanum melongena 
1Triticum aestivum 
32Olea europea 
13 Triticum aestivum 

18 Dianthus cariophillus Tylenchus davainei (Bastian) 
20 Gossypium hirsutum 
28Pistachia vera 
19Prunus pérsica 
24Solanum melongena 
10 Solanum tuberosum Xiphinema (Coob) 
15Arachis hypogaea 
32 Olea europea 

48 Ficus carica, Vitis vinivera X. elongatum (Schuurmans Stekhoven & 
Teunissen) 

48 Citrus spp. X. index (Thorne & Allen) 

1, 44 Olea europaea, Pinus sp., Punica granatum, Vicia faba, Cicer 
arietinum 

X. italiae (Meyl) 

48 Cupressus sempervirens, Morus alba, Ficus carica,Malus sylvestris, 
Olea europea, Pinus sp., Prunus amygdalus, P.domestica, Vitis 
vinifera 

X. pachtaicum (Tulaganov) 

27 Malus sylvestris 

44 Vicia sativa X. mediterraneum 

27 Malus sylvestris 
27 Malus sylvestris Zygotylenchus guevariai (Tobar Jiménez)  
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 للمحيط الجذري للنباتات في سورية. . النيماتودا الحرة المرافقة2جدول 
Table 2. Free-living nematodes associated with the plant rhizosphere in Syria.  

 

 المراجع
References

 النباتات المزروعة
Cultivated Plants

 النيماتودا
Nematodes 

 نمط تغذية النيماتودا الحرة
Feeding type of free-

living nematodes 
17, 18, 22, 24, 28  Allium sativum, Dianthus cariophillus, Lycopersicon 

esculentum, Pistachia vera, Solanum melongena,  
Aphelenchus 
 

 المتغذية على الفطور
Fungivores 

10, 13, 32 Solanum tuberosum, Triticum aestivum, Olea europea Aphelenchiodes 

13 Triticum aestivum Nothotylenchus 
17, 18, 22, 24, 28 Allium sativum, Dianthus cariophillus, Lycopersicon 

esculentum, Pistachia vera, Solanum melongena,  
Acrobles 
Acrobeliodes 
Cephalobus 
Chiloplacus 
Eucephalobus 
Rhabditis 

 المتغذية على البكتريا
Bacteriovores 

10, 13 Solanum tuberosum, Triticum aestivum, Olea europea 

10 Solanum tuberosum Prochromadora 

10, 17, 28, 24 Solanum tuberosum, Solanum melongena Pelodera 

24, 32 Solanum melongena, Olea europea Rhabditophanes 

10, 24 Solanum tuberosum Aporcelaimellus 
Alliamus 

 المتنوعة التغذية
Omnivores 

10, 32 Solanum tuberosum,  Prochromadorus 
Mesodorylaimus 
Dorylaimopsis 

المفترسة   
 Predators 
 

17, 18, 22, 24, 28 Allium sativum, Dianthus cariophillus, Lycopersicon 
esculentum, Pistachia vera, Solanum melongena,  

Dorylaimus 
Eudorylaimus 
Prodorylaimus 10, 13, 32 Solanum tuberosum, Triticum aestivum, Olea europea 

24, 32 Solanum melongena, Olea europea Monhystera 

10 Solanum tuberosum Mylonchulus 
10, 17, 18 Dianthus cariophillus, Lycopersicon esculentum, 

Solanum tuberosum 
Paraseinura 

28 Pistachia vera,  Seinura 
17, 18, 22, 24, 28  Dianthus cariophillus, Lycopersicon esculentum , 

Solanum melongena, Pistachia vera, Olea europea 
Mononchus 
 

 
 

Abstract 
Al-Assas, K. and M. Alabed Alkader. 2014. Spread of nematodes in Syria: A Review. Arab Journal of Plant Protection, 
32(1): 25-34. 

In this review, studies on nematode surveys in Syria were compiled. The presence of more than 83 plant parasitic nematode species 
that belong to 37 genera, in addition to the presence of 25 free living nematode genera in the rhizosphere of different plants and from several 
regions in Syria was reported. The review also covered three species of entomopathogenic nematodes extracted from the cultivated soils in 
Syria. 
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