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 Basic Pattern of Life – Cycleالنموذج العام لدورة احلياة 
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البيضـة  : ة مـن سـتة أطـوار   تتكون دورة احليا. ودامنوذج عام لدورة حياة النيمات   ). ٢٦(   
 .، وأربعة أطوار يرقية يتخللها أربعة انسالخات، مث الطور البالغ)اجلنني(
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 Tylenchorhynchus dubiusصور من الفيديو لبعض مراحل تغذية نيماتودا التقـزم  ). ٢٧(ل رقم 

جلذور أحد أنـواع    )  د –ب  (أو الشعريات اجلذرية    ) أ(على خاليا البشرة اخلارجية     
 حـول  (c) جتمع بسيط للسيتوبالزم    التغذية على خاليا البشرة، ويالحظ    ) أ. (النباتات

إفراز العصارات  ) ب. ( بالقرب من جدار اخللية    (n) كما تالحظ النواة     ،موقع التغذية 
املرحلة بعد مـرور    ) جـ. ( داخل اخللية  (st) للنيماتودا حول طرف الرمح      (s)املريئية  
 ثانية من بداية انقباضات البصلة      ٢٥ت النيماتودا، وبعد     ثانية من إفراز عصارا    ١١١

 المتصاص الغذاء من اخللية، حتدد األسهم حميط اإلفرازات املتقلصة          ،الوسطى للمريء 
 ثـوان مـن     ١١٠وبعد  ) أعاله(املرحلة بعد مرور دقيقتني من مرحلة جـ        ) د. (اآلن

زم املتأثر بالتغذية والذي    سحب الرمح من موقع التغذية، حتدد األسهم منطقة السيتوبال        
 .يستمر ذا الشكل بعض الوقت بعد التغذية
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