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 الملخص
 

دالبلةي   يتة  مصوةدل  الايةتر عرقةد الجةذدر المعلةتة نيمةتعددا  ت هذه الدراسة  لتعرةرع يتة أجري
ده :صتةتيةت  التلتمنة ك رةرتيعةت  ررنةتت  الةتر  تدر  فة  سةدري  ف  ثمتني  منتلق ف  مصتفظة  صمةت  األصمر

ع  نهتي  شهر أيتةد  عم إجراء المسح الصقت  منذ بداي  شهر صتيران ص دقد أبد تيد  رةر اللدن  دارب  دامس.
مصوةدل  الايةتر  المعلةت  يت  نيمتعددا عرقد الجذدر دعرريع اسعاالص دعضمنت الدراس  م. 2102من يتم 

فة  رتفة  المنةتلق مصة  بهةذه النيمةتعددا دالبلي  األصمر إل  مسعدى الندع دعصديد نسب  إوتب  رال المصوةدلين 
دمالصظ  لبر  اإلوبع لجسةم األنثة  مقلع ف  النهتي  الاتةي  بإجراء  عونيع النيمتعددا أظهرت نعتئج س .الدرا
 96 فة هةذه النيمةتعددا رمت أظهةرت النعةتئج  .Meloidogyne incognita الجندبي  نيمتعددا عرقد الجذدر أنهت
 جةرام  0/ يقةد 23 د 01 الرقةد الجذرية   مرةد دبتة ك البلةي  األصمةرمةن صقةد  % 34د الايةترصقةد  من  %
 يت  العدال . 4د  3تف  ال  دلي  عرقد جذرى بمرد   بتالض    الايتر دالبلي  األصمرمصودل جذدر من

   مسح صقت عرقد الجذدر : الايتر  البلي  األصمرك نيمتعدداالكلمات المفتاحٌة
 

 المقدمة
 

جنسةةةتت  عنعشةةةر فةةة  المنةةةتلق  021 مةةةن ررمةةةت يقةةة Cucurbitaceaeالةوةةةيت  القرييةةة   عصةةةدى 
سعدائي . أغتةر نبتعتعهةت يشةبي  صدلية   دالقتية  منهةت شةجر  مرمةر. عةترع مةن أجة  ثمترهةت االسعدائي  دشبه اال

  Nakai . Citrullus lanatusالع  عؤر  قب  عمتم النضج أد برةده  أهمهةت دأدسةرهت انعشةترات البلةي  األصمةر
  القةةةرع الرسةةةت  . Cucumis sativus  L  الايةةةتر.Cucumis melo Lالبلةةةي  األوةةةةر 

دالردسةت .Cucurbia moschata Duck   القةرع المدسةرتع  .Cucurbia maxima Duckالربيةر
Cucurbia pepo L.    (.2119)بدراس دآاردن 

دجةتءت هرعةترات  01336 صةدال  2116يةتم  فة  سةدري  ترية  بتلايةتر دالقثةتءنبتغت المستص  الم
هرعةترات برةد مصتفظةتت إدلةر  708ت بمسةتص  قةدرهمةن بةين المصتفظةتت السةدري  مصتفظ  صمت  بتلمرعب  الرابرة  

فةة  نةةةس الرةةتم هرعةةترات  43388يةة  بةةتلبلي  األصمةةر عةةدال   بينمةةت بتغةةت المسةةتص  المنتردصتةةر ددريةةت يتةة  ال
هرعةةترات بينمةةت جةةتءت مصةةتفظع  الرقةة  دصتةةر  877دجةةتءت مصتفظةة  صمةةت  بتلمرعبةة  السةةتبر  بمسةةتص  قةةدرهت 

 يتةةة  العةةةدال  )المجمديةةة  9604د 09370مترديةةة  دقةةةدرهت  بةةةتلمرعبعين األدلةةة  دالثتنيةةة  بمسةةةتص  إجمتليةةة 
 (.  2116  السدري  الترايي  اإلصوتئي 

مسةبر مرضةة  فةة  ماعتةةع  211  لإلوةةتب  بةة رثر مةةن يصستسةذات ال مةةن النبتعةةتت القرييةةتت عرعبةر 
   المسةببتتإصةد  .Meloidogyne spp(. دعرةد نيمةتعددا عرقةد الجةذدر McGrath, 2004منةتلق الرةتلم )

 (.  Jain et al., 2007متيدن ددالر ف  الهند ) 03840قيمعهت  أضرارات اقعوتدي  عجتدتت عسبر  صيث
 اآلفةتت ( مةن.Meloidogyne spp) (Root-knot Nematode) الجةذدر عرقد نيمتعددا دعرد

 السةند  الةتقةد يقةدر التراية  صيةث المصةدد  لإلنعةت  أصةد الردامة  دعرعبةر الرةتلم  تم  المنعشةر  فة هال الترايي 
  (Sasser and Carter, 1985 ).  الرتلم  التراي  اإلنعت  من% 0صدال   النتجم ين اإلوتب  بهت

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajppaj.2010.1.15&org=10#17341_bc
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajppaj.2010.1.15&org=10#521618_ja
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نيمةةتعددا عرقةةد الجةةذدر مةةن أهةةم مجمديةةتت النيمةةتعددا المعلةتةة  يتةة  النبةةتت  بةة  أهمهةةت يتةة   عرعبةةر
اإللةةالق. دعرةةدد أهميعهةةت إلةة  يةةد  يدامةة   لرةة  مةةن أهمهةةت: انعشةةترهت الربيةةر فةة  جميةةع أنصةةتء الرةةتلم  دمةةداهت 

 أمةرا  نبتعية  مرربة   بتإلضةتف  الة عربة  إلصةداث الردائت  الداسع  درذلك اشعرارهت مةع األصيةتء الدقيقة  فة  ال
قدرعهت يت  رسر مقتدم  األونتع لبر  األمرا  النبتعية  أد إضةرتع النبتعةتت دعهيئعهةت لإلوةتب  بممرضةتت 

عسةةبر أنةةداع نيمةةتعددا عرقةةد الجةةذدر أضةةرار يديةةد  دفقةةد فةة  غتةة    (.2101ثتنديةة  )أبةةد غربيةة  دآاةةردن  
ر داتوة  فة  لاضة( بمةت فيهةت مصتوةي  اIbrahim, 2002% )90عوة  إلة  المصتوي  الترايي  يمرن أن 

 (.Mahdy, 2002المنتلق المداري  دعصت المداري  )
 .Citrullus  spp  البلةي  األصمةر.Cucumis  sppععجتدت الاستئر النتعج  ين إوتب  الايتر

دالرات األمريريةة  فةة  بتلنيمةةتعددا ماليةةين الةةد.Lagenaria spp داليقلةةين   .Cucurbia spp  القةةرع 
(. صيةث Davis, 2005الرمتية  )  المنتلق الماعتة  من الرتلم دعصديدات ف  البتةدان ذات المنةتا المةدار  دالعربة

 .Cإنعةةت  مصوةةد  البلةةي  األصمةةرفةة  اسةةتئر ربيةةر  جةةدات  M. incognitaعسةةبر نيمةةتعددا عرقةةد الجةةذدر 
Lanatus Nakai.  العربة ف  البتدان المداري  دالبتدان ذات  (  الرمتيةDavis, 2007 رمةت أظهةرت نعةتئج .)

 M.   javanicaاألبصتث الرتمي  الع  أجريةت فة  البتةدان الرربية  أن اإلوةتب  الشةديد  بنيمةتعددا عرقةد الجةذدر 
  .C. sativus  Lمصوةةدل  الايةةتر ل% مةةن اإلنعةةت  41 -01عسةةبر فةة  غتلبيعهةةت اسةةتئر ععةةراد  بةةين 

 (.2101ربي  دآاردن  )أبد غ .C. pepo Lتدالردس
منهةت فة  الرديةد مةن البتةدان الرربية   يت  الرديد من المصتوي  القريية سجتت نيمتعددا عرقد الجذدر 

 سةج  النديةةتن ك فةة  سةدري (2101)أبةةد غربية  دآاةردن  ليبيةت دالسةرددي   كسةدري ك األردنك الرةراقك موةر
M. incognita  دM. javanica   مصود يت (الايترLamberti, 1984 ك دف  الرراق) سةج  النديةتن

أمةةت فةة  األردن فقةةد سةةج  النديةةتن  (كStephan, 1988) ردالبلةةي  األصمةة يتةة  مصوةةدل  الايةةترالسةةتبقتن 
 (.Abu- Gharbieh, 1982الايتر دالبلي  الوةر )الستبقتن يت  

 هدف البحث:مبررات و
مصتفظ  صمت  اتوة  دألهمية   نظرات ألهمي  مصودل  الايتر دالبلي  األصمر ف  سدري  يتمٌ  دف 

  مةةن صيةةث نسةةب  االنعشةةتر الربيةةر  يتةة  هةةذين المصوةةدلين .Meloidogyne sppنيمةةتعددا عرقةةد الجةةذدر 
فةة   فةة  برةة  صقةةد  الايةةتر دالبلةةي  األصمةةر 2100%  فةة  يةةتم 011دالاسةةتر  االقعوةةتدي  دالعةة  بتغةةت 
ديد أنداع نيمةتعددا عرقةد الجةذدر المعلةتة  يتة  عصال  هذه الدراس   تهدفك فقد مصتفظ  صمت  )مالصظتت صقتي  (
عصديد نسب  إوتب  رال المصوةدلين بنيمةتعددا ك بتإلضتف  ال  ف  مصتفظ  صمت مصودل  الايتر دالبلي  األصمر 

 عرقد الجذدر.
 ق البحث:مواد وطر

 العٌنات: وحفظ جمع
شةم  دقد  م.  2102يتم  عم إجراء المسح الصقت  منذ بداي  شهر صتيران صع  نهتي  شهر أيتد  من

دالبلي  األصمر ف  مصتفظ  صمةت  ده :صتةتيةت  التلتمنة ك  الصور ثمتني  منتلق عمث  أهم منتلق تراي  الايتر
يينةة  مرربةة  مةةن جةةذدر  71رةرتيعةةت   ررنةةتت  الةةتر  تدر أبةةد تيةةد  رةةةر اللةةدن  داربةة  دامةةس. عةةم جمةةع 

د  يينةة  مرربةة  داصةةد  لرةة  صقةة ك داشةةعمتت الرينةة  صمةةر بمرةةيينةة  مرربةة  مةةن جةةذدر البلةةي  اال 71د الايةةتر
جذدر نبتعي  من ر  صق  مستصعه  ددنم داصد. ااعتةت أيداد الرينتت ف  المنتلق المذردر  عبرةت  0المررب  يت  

لتمستصتت المتردي  من مصودل  الايةتر دالبلةي  األصمةر فة  رة  منهةت. عةم جمةع الرينةتت بنةتءت يتة  االشةعبته 
عم فوة  الجةذدر يةن د ع رتف  النبتعتت المنعقت  بتلرتم  دأتيتت العرب  الرتلق  بتلجذدركيقتععم  ب يرا  اإلوتب .
العتليةة : اسةةم  المرتدمةةتت يتيهةةت ددنةةتبلتقةة  شةةةتف  دأرفقةةت ب بالسةةعيري  أريةةتس الجةةذدر فةة  النبتعةةتت ددضةةرت

مبةرد  ثةم  صقتية  صتفظة  فة   الميدانية الرينةتت اةال  الجةدالت عةم دضةع ندع المصود . الجمع  عتري  المنلق ك
 فصدوتت اسعاالص دعرريع النيمتعددا. براد لصين بدء دصةظت داا  نقتت إل  المابر

 
 

 spp.   Meloidogyne  تعقد الجذور استخالص وتصنٌف إناث نٌماتودا
إنةتث أاةرى مةن جةذدر نبةتت البلةي   01مةن إنةتث نيمةتعددا العرقةد مةن جةذدر الايةتر د01عم يت  

دذ  من المنتلق الماعتة  لعوةنع بلريقة  الةنمل الرجةتن  لتع رةد مةن نةدع النيمةتعددا المسةبب  لتعرقةدك األصمر م ا
صيث أاذت يقد  جذري  من جذر موتر ددضرت ف  لبق بعر  يصد  متء  عم فعح الرقد  بداسل  مشةرل ثةم 

األنثةة  قةةرر الرنةةق ثقةةر ريدعيرةة    العقةةتل األنثةة  بةةإبر  عشةةريح ددضةةرت يتةة  شةةريص  تجتجيةة  عصةةت المربةةر ك
ددفرت أنسج  الجسةم بتلةع إلة  الاةتر . عةم إجةراء المقلةع الررضة  فة  النهتية  الاتةية  بداسةل  مشةرل صةتد 

إلة  شةريص  تجتجية  يتيهةت  لتصود  يت  النمل الرجتن . نق  النمل الرجتن ك برد عنظيةه بتسعادام إبر  عشةريح
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داسةعرم  درق العرشةيح المعوةتص الجتيسةرين  قلر  جتيسةرين ددضةرت سةتعر  تجتجية  بتلةع فةدق المقلةع
 دقدرنةت النعةتئج مةع مةعةت  الةنمل الرجةتن  التائد دالشمع لسد الشريص  بإصرتم. اسعادم المجهر الضدئ  لةصص

 .  Barker et al., 1985)) العونيع
 فً عملٌة المسح الحقلً:  المؤشرات المدروسة -3-4

فة  رتفة  المنةتلق M. incognita  ددا عرقةد الجةذدرددلية  العرقةد لنيمةتع نسةب  االوةتب عةم صسةتر 
 بتسعادام المرتدالت العتلي : مص  الدراس 

 100.×  الرت ( الموتب /يدد النبتعتت = )يدد النبتعتت نسب  االوتب  -1
 يت  أسةتس الرقةد الجذرية  العة  شةرتعهت نيمةتعددا عرقةد الجةذدر دلي  عرقد الجذدر لعقدير شد  اإلوتب  -2

M. incognita قةد كي 1= 2-1 ال يدجةد يقةدك 0 =نبتعةتت دفةق السةتم العةتل :  01جةذدر لرة   جرام0 يت  
 ,.Celyer et alيقةد  ) 100≥ = 5 قةد كي   4 = 100-31   يقةد 30-11  = 3 ك يقةد 3-10 =2

2000). 
 

 النتائج
 

 صدد ندع نيمتعددا عرقد الجذدر بإجراء مقلع ف  النهتي  الاتةي  دمالصظ  لبر  اإلوبع لجسم
علة  بينت نعتئج هذه الدراس  انعشتر رمت  M incognita . األنث  فعبين أنهت نيمتعددا عرقد الجذدر الجندبي 

الدراس  ف  مصتفظ  صمت . عصت الايتر دالبلي  األصمر ف  رتف  المنتلق نيمتعددا عرقد الجذدر يت  مصودل  
من صقد  الايتر العتبر  لمصتفظ  % 96ف M. incognita صيث أظهرت النعتئج عداجد نيمتعددا عرقد الجذدر 

 000-6 بين متمت عرادصت مردالت الرقد الجذري  ك بين% 77- 23بين صمت  دبمردالت معةتدع  عرادصت مت
من الجذدر رتن أيالهت ف  صقد  مدين  صتةتيتك دف  المرعب  الثتني  قري  تدر أبد تيدك دف  جرام  0يقد  لر 

من الجذدر  جرام  5يقد  لر   91  87  000لتمن ك صيث بت  مرد  الرقد الجذري  المرعب  الثتلث  مدين  الت
 . 0 يت  العدال ك جدد  رقم

من % 34ف        M. incognita     رمت أظهرت النعتئج أيضت عداجد نيمتعددا عرقد الجذدر
%ك بينمت 83-21تبين صقد  البلي  األصمر العتبر  لمصتفظ  صمت  دبمردالت معةتدع  أيضتك صيث عرادصت م

من جذدر رتن أيالهت ف  صقد  قري  رةر  جرام0 يقد  لر  09 -9 بين عرادصت مردالت الرقد الجذري  مت
اللدنك دف  المرعب  الثتني  مدين  التلتمن ك دف  المرعب  الثتلث  قري  ارب  دامسك صيث بت  مرد  الرقد الجذري  

 .2 من الجذدر يت  العدال ك جدد  رقم جرام0يقد  لر   28  37  09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .M ودلٌل التعقد( بنٌماتودا تعقد الجذور نسبة االصابة: االنتشار الجغرافً ومؤشرات اإلصابة )1جدول 
incognita2112محصول الخٌار فً محافظة حماة للموسم  فً جذور: 

 
 المنطقة

 عدد
 الحقول

 المدروسة

عدد النباتات 
 المدروسة

لنباتات عدد ا
 المصابة

 نسبة االصابة
% 

متوسط عدد 
جرام 5 /العقد 

 جذور

 
 دلٌل التعقد

 5 115 88 88 100 20 حلفاٌا

 4 60 53 40 75 15 اللطامنة

 4 55 60 18 30 6 كفرزٌتا
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 3 15 72 36 50 10 كرناز

 4 78 70 28 40 8 زور أبو زٌد

 2 9 24 6 25 5 خطاب

 3 22 65 13 20 4 كفر الطون

 4 46 78 47 60 12 ة دامسخرب

 4 50 69 276 400 80 المعدل

 
 .M ودلٌل التعقد( بنٌماتودا تعقد الجذور نسبة االصابة: االنتشار الجغرافً ومؤشرات اإلصابة )2جدول

incognita   ً2112محصول البطٌخ األحمر فً محافظة حماة للموسم جذور ف: 

 
 المنطقة

 عدد
 الحقول

 المدروسة

عدد النباتات 
 المدروسة

عدد النباتات 
 المصابة

 نسبةاالصابة
% 

متوسط عدد 
 جرام5 /العقد 

 جذور

 
 دلٌل التعقد

 3 17 31 25 80 16 حلفاٌا

 4 48 34 34 100 20 اللطامنة

 2 7 20 9 45 9 كفرزٌتا

 2 6 40 12 30 6 كرناز

 2 7 32 8 25 5 زور أبو زٌد

 3 22 20 3 15 3 خطاب

 4 56 74 26 35 7 كفر الطون

 3 27 61       56 70 14 خربة دامس

 3 24 43 173 400 80 المعدل

 

 المناقشة
 

صقةةد  الايةةتر رتفةة  فةة   M. incognitaأظهةةرت النعةةتئج ظهةةدر نيمةةتعددا عرقةةد الجةةذدر الجندبيةة  
  الصةرار المنةتلق مرعدلة  فة المنعشةر   الجذدر عرقد نيمتعدد أنداع من ده  كالمشمدل  بتلصوردالبلي  األصمر 

(Sasser and Carter, 1985) سةتبقتت  عةم عسةجيتهت دقةد المدبةدء   المةتارع فة  اقعوتدي  استئر ك دعسبر 
  ;Lamberti, 1984  ;الصقد  ) من يدد ف  دالبقد  دالاضر القلن مصتوي  يت  سدري  ف 

 Al Ahmed, 1987  ااةعالع نسةر اإلوةتب   السةتبق  عدضةح النعةتئج (.2004دالرت    أبدغربي
 قةددك ف  صقد  الايتر دالبلي  األصمر ف  المنةتلق المدردسة M. incognita متعددا عرقد الجذدر الجندبي  نيب

الايةتر دالبلةي  األصمةر   دصقة المعبرة  فة الترايي   اإلجراءات رةتء ااعالع إل  وتب  نسر اإلااعالع  يردد
صيةث بتغةت  مرعةرة  إوةتب ذات نسةر  صقد  الايتر الع  لةم علبةق بهةت ددر  ترايية  ترتند .ف  مصتفظ  صمت 
 البلةي  األصمةةر دبتغةت نسةةب  إوةتب  مصوةد  % يتة  مصوةد  الايةتر فةة  مدينة  صتةتيةتك77 نسةب  اإلوةتب  

عدقةع يةن أد إنةه  النمةد داإلنعةت يةتجتا يةن  نبةتتالن ترالايتر  دف  بر  صقد  .% ف  قري  رةر اللدن83
يمتي  العرقيع لرد  مرات اال  المدسمك أد أنه لج  أايرا إلة  قتةر المتارع إل   لج النمد بلدر البتدر ك دصينهت 

 (الايةتر)الصسةتس المعةرارم يةتم برةد آاةر يتة  الرتئة  النبةتع النيمتعدد   العداجد لشد دهذا رته يتئد المصود  
دانية  لجمةع أثنتء القيتم ببر  الجدالت المي صقد  مدين  صتةتيتبر  ف  عبين رمت .  لردم علبيق الددر  الترايي 

رمةت  مناةضة  إوةتب بتلمقتب  رتنت صقد  الايتر دالبلي  األصمر المعبةع بهةت ددر  ترايية  ذات نسةر  كالرينتت
يتة  مصوةدل  الايةتر دالبلةي  األصمةر يتة  %  21  23 صيث بتغت نسةب  اإلوةتب   قري  الترك ف  صقد 
الع  أردت أن لعرتقر المصتوي  أثر فرةت  فة   دهذه النعتئج ععلتبق مع نعتئج بر  الدراستت المرجري ك العدال 

اةةة  أيةةداد النيمةةتعددا ينةةد ااعيةةتر مصتوةةي  ليسةةت يدائةة  مةضةةت  لتنيمةةتعددا. صيةةث دجةةد اناةةةت  فةة  رثتفةة  
يتة  العةدل  برةد تراية  رة  مةن القمةحك  %8870ك 8040ك 6240ك  6040يرقتت نيمتعددا عرقةد الجةذدر بنسةب  

 صمةت  منلقة  صقةد  فة  المعبةع الةر  أسةتدرأن  ديبةدد(. 2113 )بةن تغييةدكك العبدير لمد  امسة  أشةهر الةج 
 بةتلغمر الةر  رتليأسة المتاريين بر  يعبع إذ الجذدر؛ عرقد اإلوتب  بنيمتعددا انعشتر يت  ع ثيرات  الدراس  عصت
 المنةتلق لة إ الموةتب  المنةتلقمةن  الجةذدر عرقةد من نيمةتعددا المعصرر  األلدار نشرد انعقت  يمتي  يسه قد مت

ك صيةث بينةت نعةتئج الدراسة  العة  أجريةت دهذه النعتئج معلتبق  مع نعتئج بر  الدراسةتت نةس الصق  ف  الستيم 
عصةت ية  فة  البيةدت البالسةعيري  نترالمد ف  الرراق يتة  وةنةين مةن البنةددر  المتقصة  بنيمةتعددا عرقةد الجةذدر
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بةتقر  )  بتلنيمتعددا رتنت أيتة  عصةت مرتمتة  الةر  بةتلغمر ك أن نسب  اإلوتبنظتم  الر  بتلغمر دالر  بتلعنقيل
 (.  2112ك دآاردن

 
 االستنتاجات

 
يتة  مصوةدل  الايةتر  المعلةتة  الجةذدر عرقدا لنيمتعدد الصقت  العقو  يمتيتت أهمي  مدى الدراس  أظهرت -0

األدلةة   دالعصديةةد رةةال المصوةةدلين يتةة  النيمةةتعددا المعلةتةة هةةذه  داقةةع أمرةةن مررفةة  صيةةث  دالبلةةي  األصمةةر
 .الدراس  ف  مصتفظ  صمت مص   المنتلق ف  النعشترهت

شةةد   ك دااعتةةةتنيمةةتعددا عرقةةد الجةةذدر فةة  رتفةة  صقةةد  الايةةتر دالبلةةي  األصمةةر المشةةمدل  بتلصوةةرعداجةةدت  -2
 .ن مصودليرال اليت   اإلوتب  

عهت الةددر  الترايية  أثةر دمالملبق  ف  بر  الصقد  الع  شمتهت الصور دف  مق رتنت اإلجراءات الترايي  -4
 مصودل  الايتر دالبلي  األصمر. الصد من الدر  نيمتعددا عرقد الجذدر يت  داضح ف 
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ROOT - KNOT NEMATODES (Meloidogyne spp.) 
PARASITIZING CUCUMBER (Cucumis sativus  L.) AND 
WATERMELON (Citrullus lanatus Nakai.) IN HAMA 
PROVINCE, SYRIA 
Abd Al - Aziz, S. ;  Mariam A. Al-Khader and K. Al-Assas 
Plant Protection Dept., Fac. of Agric., Damascus Univ., Syria 

 

ABSTRACT 
 

A survey was conducted to identify the root- knot nematodes 
associated with cucumber (Cucumis sativus  L.) and watermelon 
(Citrullus lanatus Nakai.) in Syria in eight regions of Hama Province: 



J. Plant Prot. and Path., Mansoura Univ., Vol. 4 (9), September, 2013 

 
 

801 

Halfaia, Al- ltamina, Khaffar Zeta, Kurnaz, Khetab, Zor- Abo Zeed, 
Kufr- Alton and Khurba- Dames. A survey was conducted since the 
beginning of June until last September 2012. The study included 
extraction and identification of root- knot nematodes parasitizing 
cucumber and watermelon to level species and determination of 
percentage of infection in the two crops in all regions of study as well.  
Perineal pattern of females revealed the presence of the southern 
root-knot nematode, Meloidogyne incognita in 69% of cucumber and 
43% of watermelon fields. Moreover, gall numbers reached 50 and 24 
galls/5 grams of roots of cucumber and water melon with root gall 
index amounted to 4.0 and 3.0 respectively. 
Keywords: cucumber, watermelon, root knot nematodes, survey. 
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