
)2014(3عدد،32مجلدالعربیة،النباتوقایةمجلة276

Short Communication)نیماتودا:جدیدتسجیل(مختصرةبحـوث (New Record: Nematodes)

الزینیااتاترض تعقد الجذور النیماتودي على نبلملیتـسجأول 
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الملخص
تـسجیل لمرض تعقد الجذور النیماتودي على نباتات الزینیاأول .2014أیوب أبراهیم أحمد. علي، حسن حسین، كمال الدین محمد فتاح و 

Zennia elegans المتسب عنMeloidogyne javanica 277-276: )3(32العراق. مجلة وقایة النبات العربیة، - في محافظة أربیل.
في محافظة Zennia elegansالزینیااتعلى نباتRoot knotالجذور لمرض تعقدةالمسببMeloidogyne javanicaلنیماتودا مرة ول ألل یسجتالتم 

ساسوقد شخصت النیماتودا على أعلى نباتات الزینیا بطرائق مختلفة وتبین امراضیتها على تلك النباتات مراضیة اإلالعراق وتم اختبار قدرتها ، كوردستانقلیم إ/یلأرب
.ناثلإلperineal patternالطراز العجاني 

Zennia elegans ،Meloidogyne javanica، أولنبات الزینیا، تسجیل :مات مفتاحیةكل

المقدمة

Compositaeلى العائلة المركبة إZennia elegansنبات الزینیا یعود 

سم100-30بین ة ینمو منتصبًا ، یتراوح طولهحولیالاتنباتمن الوهو 
ذو أزهار صالحة بیع بالبذور في الر یتكاثر،اعتمادًا على الصنف 

).1(للقطف والوضع في مزهریات 
عامالفيCornuالعالملىإالجذورتعقدنیماتوداتسمیةتعود

دیدانبوصف1887عامفي الGoeldiالعالمقامفي حین،1879
1949عامChitwoodالعالمفیما وضعMeloidogyneجنسال

الجنسضمنلجذوراتعقدلمرضةسببالمالنیماتودانواعأجمیع
العائلة الذي یعود من الناحیة التصنیفیة الى تحت المذكور

Meloidogyninae عائلة الوMeloidogynidae ما لجنسایضم هذا ، و
).1(وعًا ـن80یزید على
:يــهعالمیًا یة ـالزراعق ـمناطي الـفثر شیوعاً ـاألكنواعاأل

M. incognita ،M. javanica ،M. arenaria ،M. hapla)2 ،5(.
تصیب المذكورمن الجنس واع خمسة أنفهناك،اقر أما في الع
.Mالنوع أعاله فضًال عنهي األربعة المذكورة و الخضروات  thamesi

.Mإال أن أكثر األنواع إنتشارًا في العراق هو النوع ) 4( javanica

)3،7(.
نمهناك عوامل كثیرة تؤثر في نشاط نیماتودا تعقد الجذور 

.)8(التربةوبنیةضمنها الحرارة والرطوبة 

قهائوطر البحث مواد 

كما الزینیا اتنباتالمصابة لجذور النیماتودا موضوع البحث من التعزل
من حدائق الرایزوسفیر) منطقة التربة المحیطة بالجذور (عزلت من

دد من الحدائق القریبة جامعة صالح الدین وكذلك من ع، كلیة الزراعة
العراق وتم تشخیص النیماتودا المعزولة ربیل،الكلیة في محافظة أمن

وذلك البالغة ناث لإلعلى الصفات الظاهریة (المورفولوجیة)عتمادا ا
لها حسب الطریقة التي )perineal patternالعجاني (بفحص الطراز

.)Sasser)6و Hartmanذكرها
ق منها ائلة بعدة طر لنیماتودا المعزو الصناعیة باالعدوىجراء إتم 

الى التربة المعقمة النامیة فیها ضافتها إ و استخدام بیوض النیماتودا 
نباتات الزینیا بعمر شهرین أو تلویث التربة المعقمة ثم زراعة بذور 

، 0ة كثافات عددیة للبیوض (دالزینیا فیها مباشرة حیث استخدمت ع
صیص)، كما بیضة/أ6000، 4800، 3600، 2400، 1200

بمرض تعقد زینیة مصابة طبیعیاً جذور نباتات ضافة إخدمت طریقة است
صیص حاوي على أجذور مقطعة الى قطع صغیرة/ةالجذور بواقع ثالث

شتلة 100بزراعة طبیعیة عدوى جریت أما كنباتین بعمر شهرین.
یة في حدائق كلرین في األماكن الموبؤة بالمرض (سلیمة بعمر شه

.2012من العام /مایویارهر أالزراعة/أربیل) وذلك في ش
العدوى في كل طریقة جراء إأخذت النتائج بعد مرور ستة أشهر من 

مما ذكر أعاله.
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النتائج والمناقشة

عراض أشوهدت و طبیعیاً نباتات الزینیا الملقحة صناعیًا أبعد فحص 
رض أخاصة تلك المزروعة في وببمرض تعقد الجذور علیها صابة اإل

ر كبأصابة وشدتها نسبة اإلحیث كانت ملوثة طبیعیَا (موبؤة) بالمرض 

. تم عزل النیماتودا مرة ثانیة ك المستخدم فیها الثلویث الصناعيمن تل
Meloidogyneنها من الجذور المصابة وقد شخصت على أ javanica

عقد الجذور على نباتات الزینیا ویعد هذا اول لمرض تنها المسبب وأ
العراق.ى هذه النبات في محافظة اربیل/ا علتسجیل له

Abstract
Ali, H.H., K.M. Fatah and A.I. Ahmed. 2014. First record of nematode root knot on Zennia elegans caused by
Meloidogyne javanica plant in Erbil Governorate, Kurdistan Region, Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 32(3):
276-277.

Nematode root knot caused by Meloidogyne javanica has been reported on Zennia elegans for the first time in Erbil governorate, Iraq.
Pathogenicity tests revealed that Meloidogyne javanica is the causal pathogen of the disease on Zennia elegans, which was identified
according to the perineal pattern of the adult females.
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