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الملخص
. النیماتودا المصاحبة لـبعض النباتـات غیـر المحصـولیة فـي محافظـة 1999عباس توفیق عبد الرازق. و الیحي، فهد عبد اهللا،  أحمد سعد الحازمي

.83-77):2(17عربیة. عنیزة في وسط المملكة العربیة السعودیة. مجلة وقایة النبات ال
أو بـالقرب مـن البسـاتین تم القیام بمسح حقلي للتعرف على أجناس أو أنواع نیماتودا النبات المصاحبة لنباتات المراعي والغابـات والزینـة والحشـائش النامیـة داخـل

. قســمت منطقــة الدراســة إلــي أربــع 1997یــة شــباط/ فبرایــر عــام إلــى نها1996والحقــول الزراعیــة بمحافظــة عنیــزة، وذلــك خــالل الفتــرة مــن أول كــانون الثاني/ینــایر عــام 
عینة مـن النباتـات والتربـة حـول الجـذور. تـم اسـتخالص النیمـاتودا مـن العینـات ومـن ثـم فحصـها وتعریفهـا، وتحدیـد كثافتهـا، وحسـاب قـیم 119مناطق رئیسة، جمع منها 

ثمانیــة أجنــاس مــن النیمــاتودا علــى ثمانیــة أنــواع مــن نباتــات المراعــي، وثمانیــة أجنــاس علــى خمــس مــن ) لكــل نیمــاتودا. أظهــرت الدراســة وجــود PVالتكــرار (%) والتمیــز(
ـــــــة،  ـــــــات الزین ـــــــى ســـــــبعة مـــــــن نبات ـــــــاس عل ـــــــات، وعشـــــــرة أجن ـــــــى 15أشـــــــجار الغاب ـــــــة. وكـــــــان الجنســـــــان 14جنســـــــًا عل ـــــــًا مـــــــن الحشـــــــائش المختلف Ditylenchusنبات

علـى أشـجار الغابـات ونباتـات الزینـة ، وكـان Tylenchorhynchusدیـة المصـاحبة لنباتـات المراعـي تكـرارًا والجـنس من أكثـر األجنـاس النیماتو Tylenchorhynchusو 
هــو األكثــر Tylenchorhynchus(التــي تقــیس الكثافــة مــع التكــرار)  أن الجــنس PVهــو األكثــر تكــرارًا علــى الحشــائش. وأوضــحت قــیم التمیــز Aphelenchusالجــنس 
)، 316.26) وكـذلك علـى نباتـات الزینـة (906.28هو األكثر تمیزًا على أشجار الغابات (Helicotylenchusعلى نباتات المراعي، بینما كان الجنس ) 135.11تمیزًا (

).293.95هي األكثر تمیزًا (Subanguina  radicicolaأما على الحشائش فكانت النیماتودا  
ة، نیماتودا النبات.السعودیة، نباتات غیر محصولی:كلمات مفتاحیة

المقدمة
تعتبر محافظة عنیزة إحدى محافظات منطقـة القصـیم فـي المنطقـة 
الوســطى مــن المملكــة العربیــة الســعودیة. وتقــع عنیــزة عنــد تقــاطع خــط 

شـــرقًا، وهـــي عمومـــًا ضـــمن 44شـــماًال مـــع خـــط عـــرض 26.5طـــول 
ــــین النطــــاق الصــــحراوي العــــالمي. تتــــراوح درجــــة الحــــرارة صــــیفًا  مــــا  ب

20-45 س، إال أن انتشــار المــزارع فــي المحافظــة یلطــف مــن حــرارة
الصــیف وبخاصــة فــي اللیــل. أمــا فــي الشــتاء فــالحرارة تتــراوح  مــا بــین

5-17 س، وأحیانــًا تــنخفض إلــى مــا دون الصــفر فــي بعــض اللیــالي
). 1فیتكــون الصــقیع. وعمومــًا فالمنــاخ حــار جــاف صــیفًا بــارد شـــتاًء (

محافظة رملیة بصورة عامة، كما تحیط الكثبـان الرملیـة وتربة أراضي ال
بالمحافظة من جمیع الجهات عدا الشرق.

فـــي دراســـات ســـابقة، تـــم تســـجیل عـــدد مـــن األجنـــاس أو األنـــواع 
النیماتودیة على بعـض محاصـیل الحقـل والخضـر وأشـجار الفاكهـة فـي 

). إال أن الدراســـــات عـــــن 19، 17، 15، 13، 12، 5، 4المحافظـــــة (
ــــول الن ــــر المحصــــولیة والمنتشــــرة حــــول الحق ــــى النباتــــات غی یمــــاتودا عل

والبســـاتین فـــي المنطقـــة أو المحافظـــة لـــم تحـــظ حتـــى اآلن، بـــالرغم مـــن 
أهمیتهــا، باهتمــام البــاحثین. أمــا علــى مســتوى المملكــة فقــد قــام الشــریف 

عینــــــة تربــــــة) ألجنــــــاس النیمــــــاتودا 50) بعمــــــل حصــــــر(22وزمــــــالؤه (
لغطاء النباتي الطبیعي في محافظة الطـائف المصاحبة لبعض نباتات ا

نباتــًا. وعلــى الــرغم مــن أنــه لــم تجــر 43جنســًا مصــاحبًا لـــ 11وســجلوا 
دراســـات مشـــابهة فـــي منـــاطق أخـــرى بالمملكـــة، إال أن بعـــض التقـــاریر 

والدراســـات أشــــارت إلــــى وجــــود النیمــــاتودا علــــى بعــــض النباتــــات غیــــر 
). ومــن هنــا جــاءت 15المحصــولیة فــي منــاطق مختلفــة مــن المملكــة (

أهمیة هذه الدراسة، وذلك للتعرف على األجناس أواألنواع مـن نیمـاتودا 
النبـــات المصـــاحبة لكثیـــر مـــن النباتـــات غیـــر المحصـــولیة التـــي تنتشـــر 
حول أو في الحقول والبساتین في محافظـة عنیـزه، وربمـا تشـكل عـوائًال 

.بدیلة للنیماتودا ومصدر عدوى متجدد للمزروعات المجاورة

مواد البحث وطرائقھ
شــــــهرًا ( منــــــذ أول كــــــانون 13اســــــتمرت هــــــذه الدراســــــة لمــــــدة 

)، تمـت خاللهـا زیـارة 1997نهایة شباط/فبرایر -1996الثاني/ ینایر 
المحافظـة عــدة مـرات فــي فصـول الســنة المختلفـة. تــم خـالل هــذه الفتــرة 

نباتـات عینة من التربة والجذور، وشملت العینات عددًا مـن119جمع 
ـــالقرب مـــن  ـــات والزینـــة والحشـــائش المنتشـــرة داخـــل أو ب المراعـــي والغاب

).1المزارع والبساتین ( جدول 
أخـــــــــــــذت عینـــــــــــــات مـــــــــــــن الجـــــــــــــذور ومـــــــــــــن تربـــــــــــــة منطقـــــــــــــة 

ســـم بواســـطة أســـطوانة أخـــذ 25-20)  بعمـــق Rhizosphereالجـــذور(
). وضعت جمیع العینات فـي حینـه فـي أكیـاس بالسـتیكیة 18العینات (

یها الموقع  واسم النبات ومالحظات أخـرى، وأحضـرت إلـى موضحًا عل
المختبـــر بالریـــاض. تـــم حفـــظ العینـــات فـــي الثالجـــة علـــى درجـــة حـــرارة

13-15) أیام).10-3س لحین استخالص النیماتودا منها
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ة الع.1جدول  زة، المملك واع عدد العینات من المجموعات النباتیة غیر المحصولیة التي جمعت من محافظة عنی اس واألن دد األجن ة السعودیة وع ربی
.1997-1996من نیماتودا النبات المصاحبة لھا، خالل الفترة ما بین 

Table 1. Association of plant nematode genera and species with four groups of non – crop plants in Onayzah, Saudi Arabia,
during the period 1996-1997.

مجموعة النباتیةال
Plant group

عدد أنواع النباتات في 
المجموعة

No. of species in the
plant group

عدد العینات
No. of samples

نسبة العینات 
المصابة (%)

Rate of infected
samples (%)

عدد األجناس (واألنواع) 
النیماتودیة المصاحبة

No. of  associated  genera
(and species)

نباتات المراعي
Pastures

83287.59

أشجار الغابات
Forest trees

51593.39

نباتات الزینة
Ornamentals

72395.710

نباتات األعشاب/الحشائش
Weeds

1449100.018

المجموع
Total

3411994.9623

جیـدًا عند استخالص النیمـاتودا مـن التربـة، تـم خلـط عینـة التربـة 
مـن العینـة السـتخالص النیمـاتودا منهـا بطریقـة 3سم250ثم أخذ حجم 

).أمـا النیمـاتودا داخـل الجـذور 25المصافي ثم الطرد المركزي والطفـو (
فــتم استخالصــها مــن عینــات الجــذور ـ بعــد تقطیــع الجــذور إلــى أجــزاء 

). وفــي حالــة إصــابة الجــذور بنیمــاتودا 24صــغیرة ـ بطریقــة الخــالط (
لجـــذور أو الحوصـــالت فقـــد استخلصـــت اإلنـــاث ( لتحدیـــد النـــوع تعقـــد ا

).24فیما بعد) وذلك بتحریرها من األنسجة (
بعــد اســتخالص النیمــاتودا مــن التربــة أو الجــذور، تــم فحصــها 

)،  وحســاب كثافتهــا فــي كــل عینــة. أمــا 26تحــت المجهــر، وتعریفهــا (
م طریقــــة الــــنمط نیمــــاتودا تعقــــد الجــــذور، فــــتم تحدیــــد أنواعهــــا باســــتخدا

). بینمـــا تـــم تعریـــف نـــوع نیمـــاتودا الحوصـــالت باســـتخدام 29العجـــاني (
). 27، 23بعض المفاتیح الخاصة (

وقیمـــــــــــة التمیـــــــــــزfrequencyكمـــــــــــا تـــــــــــم حســـــــــــاب التكـــــــــــرار 
(Prominence value))PV) (28 لكـل جـنس أو نـوع مـن النیمـاتودا (

كالتالي:

یة على الجنس (أو النوع) عدد العینات المحتو
100× ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتكرار المطلق =  ــــــــــــــــ

مجموع عدد العینات المفحوصة

النتائج

نباتات المراعي 
ربـة و جــذور مـن نباتـات المراعـي، ووجــد أن عینـة ت32تـم جمـع 

مــن هــذه العینــات یصــاحبها عــدد مــن أجنــاس مختلفــة مــن 87.5%
). واشـــتملت العینـــات علــى ثمانیـــة نباتـــات رعویـــة 1النیمــاتودا  (جـــدول 

). 2مختلفة، وجد علیها تسعة أجناس (أو أنواع) من النیماتودا (جـدول 
للنبــات الواحــد مــن جــنس وتــراوح عــدد األجنــاس النیماتودیــة المصــاحبة

(Capparis decidua)نیمــاتودي واحــد ( كمــا فــي إصــابة نبــات ســواد 

) إلــى خمســة أجنــاس (أو أنــواع) علــى نبــات Aphelenchoidesبجــنس 
Aphelenchoides. وكــان الجــنس (Plantago coronopus)الربلــة 

حیـث وجـد فـي ثمـان عینـات مـن خمسـة )%25أكثر األجناس تكرارًا (
أقلهـا Rotylenchusأو الجـنس Subanguina، وكـان الجـنس نباتـات
). 2حیـث وجـد كـل منهمـا فـي عینـة واحـدة (جـدول )%3.13تكـرارًا (

كمــــا اختلفــــت كثافــــة النیمــــاتودا فــــي التربــــة مــــن كثافــــة عالیــــة كمــــا فــــي 
Tylenchorhynchus)نیمـــــاتودا التقـــــزم  spp.) علـــــى الربلـــــة

ـــــــــم علـــــــــى نبـــــــــات الغضـــــــــاتربـــــــــة) 3ســـــــــم250نیمـــــــــاتودا/ 1085( ث
)Haloxylon persicum()420/تربـة)، إلـى كثافـة 3سـم250نیماتودا

علــــــى نبــــــات هــــــرم Aphelenchusمنخفضــــــة كمــــــا فــــــي الجــــــنس 
)Zygophyllum album()27 /2تربـة) (جـدول 3سم250نیماتودا .(

) أن نیمــــــــــــــــاتودا التقــــــــــــــــزم PVوقــــــــــــــــد أوضــــــــــــــــحت قــــــــــــــــیم التمیــــــــــــــــز(
(Tylenchorhynchus spp.)مــن بــین 135.11كثــر تمیــزًا (هــي األ (

ـــــــات المراعـــــــي، بینمـــــــا كـــــــان الجـــــــنس  ـــــــواع علـــــــى نبات األجنـــــــاس واألن
Rotylenchus) 5.30أقلها تمیزًا(.

أشجار الغابات
15شملت الدراسة خمسة أنواع من األشجار المختلفة، جمع منها 

%93.3عینة من التربة والجذور. وكانت نسبة اإلصابة بهـذه العینـات 
). تم تسـجیل تسـعة أجنـاس (أو أنـواع) مختلفـة مـن النیمـاتودا 1جدول (

). وكانـــت نیمـــاتودا التقـــزم هـــي أكثـــر 3علـــى هـــذه األشـــجار(جدول 
) ، وقد وجدت مصاحبة لجمیـع %46.67األجناس تكرارًا في العینات (

Helicotylenchusاألشــــجار. وســــجلت النیمــــاتودا الحلزونیــــة ( sp. (
تربـــة) علـــى أحـــد 3ســـم250نیمـــاتودا/3510(أعلـــى كثافـــة فـــي التربـــة

Prosopis)أشجار البروسوبس  spp.) سـجل علـى أشـجار 3(جدول .(
خمسـة أجنـاس (Eucalyptus camaldulensis)الیوكالیبتوس/الكـافور 

نیماتودیة مختلفة، بینما لم یسجل إال جـنس واحـد علـى كـل مـن أشـجار 
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Casuarina)الكازوارینا  spp.) أو السـدر(Ziziphus spina) وكانـت .
Helicotylenchus)النیمـــــاتودا الحلزونیـــــة  sp.) هـــــي األكثـــــر تمیـــــزًا

أقلهمــا Tylenchusو Subanguina)، بینمــا كــان الجنســان 906.28(
).7.75تمیزًا (

نباتات الزینة
عینة شملت سبعة نباتات مختلفـة سـجل علیهـا 23وقد جمع منها 

%95.7اإلصــابة فــي العینــات عشــرة أجنــاس نیماتودیــة، وكانــت نســبة 
) . أیضًا كانت نیماتودا التقزم هي األكثـر تكـرارًا فـي العینـات 1(جدول 

) Helicotylenchus)،  بینمـا كانـت النیمـاتودا الحلزونیـة (39.13%(

تربـــة علـــى نبـــات البفتـــه3ســـم250نیمـــاتودا/1785األعلـــى كثافـــة (
(Vinca rosea) ـــــــد4) (جـــــــدول ـــــــات الدی ـــــــى نب ونیا). ســـــــجل عل

(Dodonea viscosa) ـــاس مـــن النیمـــاتودا، فـــي حـــین لـــم ـــة أجن ثمانی
Felicia)یســـجل  إال جـــنس واحـــد علـــى كـــل مـــن نبـــاتي األقحـــوان 

abyssinica) والحنــاء(Lawsonia inermis) وكانــت نیمــاتودا تعقــد .
Meloidogyne javanicaالجـذور  (Trueb) Chitwood هـي األكثـر
األقـل تمیـزًا Parartichodorusالجـنس ) ، بینما كان293.46تمیزًا (

)12.64(.

).1997-1996نیماتودا النبات المصاحبة لنباتات المراعي في محافظة عنیزة، المملكة العربیة السعودیة  (. 2جدول 
Table 2. Plant nematodes associated with pasture plants in Onayzah, Saudi Arabia (1996-1997).

المحلي للنباتاألسم
(االسم العلمي)

Local name of plants (Scientific
name)

عدد 
العینات
No. of

samples

تربة) *3سم250\عدد العینات المصابة (متوسط كثافة النیماتودا 
No.  of  infected samples (density/250cm3 soil) *

SUAPAHDIDPHEROTYTL
Astragalus cahricus)أذن الحمار DC.)5--(30) 1(30)1-----

Phragmites australisبوص ( (Cav.) Trin(2(64) 1(28) 1-----(64)1-
Plantago coronopusربلة ( L.(9-(58) 3(70) 1(54) 1(254) 3--(1085) 1-

Hammada elegansرمث ( (Bung) Botsch.(4---(38) 1-(170) 1(30) 1(70) 2-
Zygophyllum albumھرم ( L. f.(4-(30) 1(27) 1------
سبط 

)Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.(
1-(35) 1-(175) 1----(70)

1

غضا
)Haloxylon persicum Bunge ex. Bioss.(

4--(42) 1(200) 2-(30) 1-(420) 1(30)
1

Capparis deciduaسواد ( (Forssk.) Edgew.(2-(80) 2-------
Total of samples32184632152مجموع العینات 

Frequency %-3.132512.518.59.386.253.1315.636.25التكرار (%) 

قیم التمیز
(PV)ProminenceValue

-11.3226.6914.9450.3077.77255.30135.1112.5
0

* SU= Subangiuna spp. HE= Helicotylenchus spp.
AP= Aphelenchoides spp. RO= Rotylenchus spp.
AH= Aphelenchus spp. TY= Tylenchorhynchus spp.
DI= Ditylenchus spp. TL= Tylenchus spp.
DP= Ditylenchus dipsaci (Kuhb) Filipjev

.1997-1996. نیماتودا النبات المصاحبة ألشجار الغابات في محافظة عنیزة، المملكة العربیة السعودیة، خالل الفترة ما بین 3جدول 
Table 3. Plant  nematodes associated with Forest trees in Onayzah, Saudi Arabia, during the period 1996-1997.

األسم المحلي للنبات
سم العلمي )(اال

Local name of plants
(Scientific name)

عدد العینات
No. of

samples

تربة) *3سم250\عدد العینات المصابة (متوسط كثافة النیماتودا 
No. of infected samples  (density/250cm3 soil) *

SUAPAHDDDPHEHMTYTL
Casuarinaكازوارینا  spp.)(1-------(100) 1-

Ziziphus spina)سدر Mill.)2-------(24) 1-
Prosopis)بروسوبس  spp.)4-(30) 1---(3510) 1(60) 1(160)  2-

یوكالیبتوس/ كافور
(Eucalyptus camaldulenis Dchnh.)

3(30) 1(30) 1(60) 1----(230) 2(30)
1

)آثل  Tamarix spp.)5-(120) 2-(90) 1(60) 1--(30) 1-
Total of samples15141111171مجموع العینات  

Frequency %-6.6726.676.676.676.676.676.6746.676.67التكرار (%) 

Prominence Value-7.7538.7315.4923.2415.49906.2815.4991.157.75(PV)قیم التمیز

* SU= Subangiuna spp. HE= Helicotylenchus spp.
AP= Aphelenchoides spp. HM= Hemicriconemoides spp.
AH= Aphelenchus spp. TY= Tylenchorhynchus spp.
DD= Ditylenchus destructor Thorne TL= Tylenchus spp.
DP= Ditylenchus dipsaci (Kuhb) Filipjev
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.1997- 1996نیماتودا النبات المصاحبة لنباتات الزینة في محافظة عنیزة، المملكة العربیة السعودیة، خالل الفترة ما بین . 4جدول 
Table 4. Plant  nematodes associated with ornamental plants in Onayzah, Saudi Arabia, during the period 1996-1997.

األسم المحلي للنبات
( االسم العلمي )

Local name of plants
(Scientific name)

عدد 
العینات
No. of

samples

تربة) *3سم250\ط كثافة النیماتودا عدد العینات المصابة (متوس
No. of infected samples  (density / 250cm3 soil) *

APAHDIHEHMMAMJPATYTL
أقحوان

)Felicia abyssinica Sch. Bip.(
1--1)336(-------

Vinca roseaبفتھ (ونكا) ( L.(41)30(1)35(1)30(1)1785(-1)70(-2)35(1)35(-
Lawsonia inermisحناء ( L.(1------1)520(---

Dodoneaدیدونیا  viscosa Jacq.)(72)35(1)60(2)90(-1)32(-1)27(1)35(3)450(1)54(
Pithecellobium dulce)ھنديلوز

(Oxb.) Benth)
73)280(1)30(2)50(1)310(1)75(---5)135(2)350(

---)Cestrum diurnum(1-1)120(----1)600ملكة اللیل (
Rosaورد بلدي ( sp.(2-2)100(----2)1000(---

مجموع العینات
Total of samples

236662215393

التكرار (%)
Frequency %

-26.0926.0926.098.708.704.3521.7413.0439.1313.04

(PV)قیم التمیز
Prominence Value

-80.4437.8854.99316.2615.7814.60293.4612.64143.1890.77

* AP= Aphelenchoides spp. MA= Macroposthonia sp.
AH= Aphelenchus spp. MJ= Meloidogyne javanica (Treub) Chitwog
DI= Ditylenchus spp. PA= Paratichodorus sp.
HE= Helicotylenchus spp. TY= Tylenchorhynchus spp.
HM= Hemicriconemoides spp. TL= Tylenchus spp.

نباتات األعشاب/الحشائش
عینــــــة تربــــــة وجــــــذور مــــــن العدیــــــد مــــــن نباتــــــات 49تــــــم جمــــــع 

األعشاب/الحشائش، وكانت جمیع العینات مصابة بجنس أو أكثـر مـن 
18). تـم تسـجیل 1) (جـدول %100أجناس النیماتودا (نسبة اإلصـابة 

جنســــــــًا أو نوعــــــــًا نیماتودیــــــــًا علــــــــى هــــــــذه النباتــــــــات، وكــــــــان الجــــــــنس 
Aphelenchusیلیه الجنس  %34.69رها تكرارًا (أكث (Ditylenchus

). وكانــــت أكثـــــر النیمــــاتودا كثافـــــة هــــي نیمـــــاتودا5) (جــــدول 28.57(
Subanguina radocicola (Greeff) Paramonuve ، حیث وصـلت

ــــــــى  ــــــــى حشیشــــــــة 3ســــــــم250نیمــــــــاتودا/ 2610كثافتهــــــــا إل تربــــــــة عل
ل . ســــجل علــــى نبــــات النجیــــ(Sonchus oleraceus)الجعضــــیض 

(Cynodon dactylon) عشرة أجناس نیماتودیة، بینما لـم یسـجل سـوى
جـــــــــــنس نیمــــــــــــاتودي واحـــــــــــد علــــــــــــى كــــــــــــل مـــــــــــن نباتــــــــــــات الرجلــــــــــــة

(Portulaca oleraceae) العـــــاقول ،(Alhagi maurorum) ،
، النــوارة (Blepharis ciliaris)، النقیــع (Arundo donax)القصــباء 

(Andropogon fovelatus) اتودا). ســـــــــجلت نیمـــــــــ5(جـــــــــدول
Subanguina  radocicolaبینمــا %293.95تمیــز (أعلــى قیمــة (

ــــوب  Heterodera  avenaeكانــــت نیمــــاتودا حوصــــالت الحب

Wollenweber) 5.0األقل تمیزًا.(

المناقشة
أوضحت هذه الدراسة مدى االنتشار الواسع لنیمـاتودا النبـات فـي 

مــن العینــات التــي تمــت دراســتها %95منطقــة الدراســة، حیــث احتــوت 
). كمـــا أوضـــحت 1ات (جـــدول علـــى جـــنس أو أكثـــر مـــن نیمـــاتودا النبـــ

جنسـًا 23الدراسة مدى التنوع في األجناس واألنواع حیـث وجـد حـوالي 

غیـر المحصـولیة من النباتاتونوعًا من نیماتودا النبات مصاحبة للعدید
التــي تنتشــر بــداخل أوحــول الحقــول والبســاتین فــي المحافظــة (الجــداول 

ودا المصـاحبة لهـذه ). ویجب أن نشـیر هنـا إلـى أن النیمـات5، 4، 3، 2
) لهـذه النباتـات، Pathogenicالنباتات قد ال تكون بالضـرورة ممرضـه (

فالعالقة بـین األنـواع المختلفـة مـن النیمـاتودا والنبـات عمومـًا تتـدرج مـن 
) كمـــا أن قیمـــة 28) إلـــى عالقـــة مرضـــیة (Neuteralعالقـــة متعادلـــة (

النیمــاتودا مــن التمیــز العالیــة أو المنخفضــة ال تعكــس بالضــرورة أهمیــة
الناحیـــة المرضـــیة، وٕانمـــا هـــي مقیـــاس بیئـــي یجمـــع بـــین متوســـط كثافـــة 
ـــــالي تمیزهـــــا (بروزهـــــا)  ـــــع الدراســـــة، وبالت ـــــي موق النیمـــــاتودا وتكرارهـــــا ف

).28من بین أجناس النیماتودا األخرى المدروسة (
كثیــر مــن النباتــات المدروســـة ینمــو طبیعیــًا كالحشــائش ونباتـــات 

لبعض اآلخر قد یزرع للزینة أو كسیاج أو مصـدات المراعي وغیرها، وا
ریاح حول الحقول والبساتین، أو حتى على جانبي قنوات الري كـبعض 
نباتــات الزینــة. وبالتــالي فــإن هــذه النباتــات القابلــة لإلصــابة باألجنــاس 
أواألنـــــواع المختلفـــــة مـــــن النیمـــــاتودا تشـــــكل خطـــــورة علـــــى المحاصـــــیل 

أو العائـل البـدیل لكثیـر مـن النیمـاتودا المنزرعة حیث تقوم بـدور العائـل
المتطفلـــة علـــى النبـــات، وتمثـــل بالتـــالي عـــائًال جیـــدًا لتكـــاثر النیمـــاتودا 
ــالقرب منهــا.  ومصــدرًا مســتمرًا لعــدوى النباتــات اإلقتصــادیة المزروعــة ب
وهـــذه الحقیقـــة البـــد مـــن أخـــذها بعـــین اإلعتبـــار ألهمیتهـــا القصـــوى فـــي 

ا سواءًا على مستوى المزرعة أو المنطقـة استراتیجیات مكافحة النیماتود
الزراعیة. 

وباســــــــــــــــتثناء العــــــــــــــــدد القلیــــــــــــــــل مــــــــــــــــن األنــــــــــــــــواع التابعــــــــــــــــة 
التي ال Aphelenchoides ،Aphelenchus ،Ditylenchusألجناس

تعتبر بعض أنواعها متطفلة على النباتات الراقیة، فـإن بعـض أنواعهـا، 



81 Arab J. Pl. Prot. Vol. 17, No. 2 (1999)

هي في الحقیقة نیمـاتودا متطفلـة ومعظم األجناس األخرى التي  سجلت
، وبخاصـــة أن أنواعـــًا )plant-parasitic nematodes(علـــى النبـــات

، Meloidogyne ،Ditylenchusمثل األجناس لبعض األجناس،تنتمي
Heterodera ،Helicotylenchus ،Pratylenchus ،Trichodorus

ثبت أهمیتها التطفلیة والمرضیة على كثیر قدTylenchorhynchusو
، 9،10، 8، 7، 6، 5، 3مـــن المحاصـــیل اإلقتصـــادیة فـــي المملكـــة (

12 ،13 ،14 ،16 ،19 ،20 ،21.(
تتوافـــق معظـــم نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـات وأبحـــاث 

، 11، 5، 4، 2مسحیة شاملة أجریت في مناطق مختلفة من المملكة (

). بینما یعتبر البعض اآلخر من هذه النتائج، 30، 22، 19، 17، 15
المملكة.وبخاصة فیما یتعلق بالعائل التسجیل األول على مستوى

الریـب أن الدراســات المســحیة للنیمـاتودا ومعرفــة توزیعهــا وتحدیــد 
عوائلهـــا أو عوائلهـــا البدیلـــة ذات فائـــدة كبیـــرة لتحدیـــد األهمیـــة النســـبیة 
لمختلــف المشــاكل النیماتودیــة علــى مســتوى المنطقــة الزراعیــة، وكــذلك 

فـــي لتحدیـــد العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي توزیـــع النیمـــاتودا ومصـــادر اللقـــاح
المنطقة، وبالتالي تحسین طرق تقدیر الخسائر في المحصول، ومن ثـم 
وضع الخطط واالستراتیجیات للتعامل مع هذه النیماتودا المتطفلـة علـى 

تحجـیم كمیـة الخسـائر النباتات في المنطقة ومكافحتها، أو علـى األقـل ل
التي تسببها.

.1997-1996. نیماتودا النبات المصاحبة لنباتات الحشائش في محافظة عنیزة، المملكة العربیة السعودیة، خالل الفترة ما بین 5جدول 
Table 5. Plant  nematodes associated with weeds in Onayzah, Saudi Arabia, during the period 1996-1997.

األسم المحلي للنبات
( االسم العلمي )
Local  Name

of plants
(Scientific name)

عدد 
العینات
No. of
samp-

les

تربة *3سم250\(عدد العینات المصابة) متوسط كثافة النیماتودا 
(No. of  infected samples) density / 250cm3 soil *

SRAPAAAHCRDPDDDIHE
H
MHAHOMEPRTRTYTMTL

جعضیض
(Sonchus

oleraceus L.)

5-)2(
200

)3(
160

-)1(
54

---)2(
405

)1(
135

--)2(
432

)3(
540

)2(
27

)2(
250

--

حشائش نجیلیة
(Unknown)

2)1(
2610

)1(
510

-)1(
150

-----)1(
35

)1(
35

)1(
70

-)1(
525

-)1(
170

--

حشائش
(Unknown)

12-)1(
210

)1(
1152

)10(
250

-)1(
30

-)5(
150

----)1(
180

-)1(
390

)1(
30

)1(
1950

)2(
50

خبازي
(Malva

parviflora L.)

7)1(
300

)3(
120

-)1(
135

-)2(
168

-)2(
250

----)2(
92

)2(
230

-)2(
50

-)1(
48

رجلة
(Portulaca

oleraceae L.)

1---)1(
120

--------------

زربیح
(Chenopodium
ambrosioides L.)

3-)3(
350

----)1(
30

-----)1(
90

)1(
35

----

شبیط
(Convolvulus

spp.)

2)1(
30

----)1(
30

------)1(
30

-)1(
30

--

عاقول
(Alhagi

maurorum
Medic)

3-------)1(
90

----------

علیق
(Convolvulus

arvensis L.)

4---)2(
180

---)3(
180

----)1(
24

)2(
60

)1(
30

--)1(
60

قصباء
(Arundo

donax L.)

1---)1(
240

--------------

نجیل
(Cynodon

dactylon
(L.) Pers.)

6-)1(
90

-)1(
900

-)1(
60

-)2(
150

)1(
750

---)1(
60

)1(
150

)1(
60

)1(
120

-)3(
150

نعیمھ
(Dactyloctenium

aegyptium
(L.) P. Beauv.)

1-------)1(
32

-------)1(
160

--

نقیع
(Blepharis

ciliaris
(L.) B.L.Burtt)

1---------------)1(
288

--

نواره
(Andropogon

fovelatus
(Del.) Stapf)

1-----------------)1(
30

مجموع العینات
Total of samples

4921241714214321181141018

التكرار ( % )
Frequency %

-4.124.58.234.72.08.24.128.66.14.12.02.016.322.58.220.42.016.3

(PV)قیم التمیز 
Prominence

Value

-2941091171538307841291751071124366327935

* SR= Subangiuna radicicola (Greeff) Paramonuve HM= Hemicriconemoides spp.
AP= Aphelenchoides spp. HA= Heterodera avenae Wollenweber
AA= Aphelenchus avenae Bastian, 1985 HO= Hoplolainms sp.
AH= Aphelenchus spp. ME= Meloidogyne sp.
CR= Criconema sp. PR= Pratylenchus spp.
DP= Ditylenchus dipsaci (Kuhb) Filipjev TR= Trichodorus spp.
DD= Ditylenchus destructor Thorne TY= Tylenchorhynchus spp.
DI= Ditylenchus spp. TM= Trophotylenchus mangenoti (Luc) Raski
HE= Helicotylenchus spp. TL= Tylenchus spp.
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Abstract
Al- Yahya, F.A., S.A. Al- Hazmi and A.T. Abdul- Razig. 1999. Plant Nematodes Associated with Non-Crop Plants in
Onayzah,  Central Province of Saudi Arabia. Arab J. Pl. Prot. 17(2): 77-83.

A survey to record the genera or species of plant nematodes associated with pastures, forest trees, weeds and ornamantals, which are
growing inside or near the fields in Onayzah Governorate, was carried out during the period  from January 1996 till February 1997. The
studied region was divided into four areas, and a total of 119 samples were collected from the rhizosphere and from plants. Nematodes were
extracted, examined and identified to genus or species. Population density, frequency, and prominence value (PV) were calculated for each
nematode. Results showed that eight genera of plant nematodes were associated with eight pasture plants, eight genera with five forest trees,
ten genera with seven ornamantal plants, and 15 genera with 14 different weed plants. Both Tylenchorhynchus and Ditylenchus recorded the
highest frequency of association with pasture plants, Tylenchorhynchus with forest trees and ornamantal plants, and Aphelenchus with
weeds. Tylenchorhynchus recorded the heighest prominence value on pastures, Helicotylechus on forest trees and ornamantals, but
Subanguina radicicola was the most prominent on weeds.
Key words: Saudi Arabia, non-crop plants, nematodes.
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