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في هجن البندورة  بعض التعاضدي لمرض ذبول الفيوزاريوم والنيماتودا على الدور
 وإدارتهم المتكاملةالساحل السوري 

 (1)*عبد الرحمن خفتة
 .، سورية، الالذقيةجامعة تشرينة، ، كلية الزراعقسم وقاية النبات(. 1)
 (.dr.khafateh54@yahoo.com*للمراسلة: د. عبد الرحمن خفتة. البريد اإللكتروني: )

 02/10/2018تاريخ القبول:    28/08/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 Fusarium oxysporum))الفطرالوعائي على البندورة الذي يسببه الذبول مرض يعد 

f.sp.lycopersici (Sacc)   بمحصول يسبب خسائر  إذ ،وأهمية أمراض البندورة ضررا   أكثرمن
على  الفيوزاري  لذبوللمرض ا الفطر المسببعزل  لىإالبحث هذا هدف  .%40-30البندورة تقدر بين 

 .بالفطر الممرض صابةوتقدير نسبة وشدة اإل ،(Meldogyne. spp)د الجذور قعتا البندورة ونيماتود
 لإلصابةقابلية  أكثرالهجين دومينا وكان  ،لفيوزاريوماذبول ب لإلصابة قابليتهان اختالف في بدت الهجأ

 منيعا  الهجين يسرا  فيما كان ،%2.3% بينما الهجين سالي 9تاله الهجين لينا % 13حيث بلغت 
، حيث بنيماتودا تعقد الجذور لإلصابة تحمال  الهجن  أكثر اكان ساليو يسرا  ينالهجين ائج أنالنت هرتوأظ

بذبول  لإلصابةوتشير النتائج بأن الدور التعاضدي . على التوالي% 6.9% و2.8الشدة  بلغت
 كما .%19.1ليناعند الهجين % و 27.8ونيماتودا تعقد الجذور بلغ عند الهجين دومينا  فيوزاريومال

 لفيوزاريوما مقاومة كل من إلى لتقانة التطعيم على أصل البندورة )ان بور( اإليجابيأظهرت النتائج الدور 
  .ونيماتودا تعقد الجذور

 تقانة التطعيم. ،ماتودا تعقد الجذورين، ذبول الفيوزاريوم ،بندورة مفتاحية:الكلمات ال
:مةالمقد  

ة هي من المحاصيل الرئيسية في سوريو  ،العالمفي  إنتاجا  الخضار استهالكا  و  أكثر من Lycopersicum esculentum تعد البندورة
عة لزرا اوزارة ) ألف طن 451وبلغ اإلنتاج  ،ا  محميا  ألف بيت 100التي زاد عددها عن البيوت المحمية في الحقل و في زرع التي ت

 Fusarium oxysporumول الفيوزارمي: الذبفطرية أهمهاتصاب البندورة بعدد من األمراض ال. (2016واإلصالح الزراعي، 
f.sp.lycopersici (Sass.)  اللفحة المبكرة وAlternaria Solano Sorauer  واللفحة المتأخرةPhytophthora infestans 

(Mont)  (Damicone et la., 1991.) 
المسببات  أكثر من هيو  (Anita and Robeeth, 2009)% 40-30بين  يتسبب ذبول فيوزاريوم البندورة بخسائر في المحصول ما

 .% من المحصول80وفي حاالت اإلصابة الشديدة يمكن أن تصل الخسارة الى   (Schwartz, 2011)ضررا  على البندورة 



 

Khafta – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 349-360 March 2019   

2019 ارسم/آذار 360-349(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - خفتة 350  

يوجد هذا و  ،ى البندورةة علخطور األمراض انتشارا  و  أكثرمن  F.oxysporum f.sp.lycopersici يعد مرض ذبول البندورة الفيوزارمي
في إنتاجية نباتات البندورة المزروعة في البيوت  كبيرا  انخفاضا  و يسبب ذبوال  وعائيا  و  ،أماكن زراعة البندورة في العالم معظم المرض في

 (Amini and sidovich, 2010)الحقول المحمية و 
ف مرض ذبول البندورة المتسبب وص   ،عة البندورة في العالماح زرا على نج خطرا  يشكل ألجل غير محدد و الممرض في التربة يستوطن 

عديدة من أوروبا  دولفي ولوحظ  Petri,) 1933) إيطاليا من قبلفي ألول مرة و  F.oxysporumf.sp.lycopersiciعن الفطر 
Huang and lindhout, 1977)). 

، حيث تختلف هذه (Reis et al., 2005 )  2ساللة, و  1ة ساللو  ، 3هي : ساللة و عالميا  للفطر جد ثالث سالالت معروفة و ت
أهمية   Pirayes et al., (2018)ذكر و  .(Biju et al., 2017) بسلوكها إزاء اإلصابة بذبول الفيوزاريوم على البندورةالسالالت 

 .جزيئيا   تين للمرضمسببساللتين تعريف و دورة وضرر ذبول الفيوزاريوم على البن
ن إصابة أكما  .صابة مصدرا  مهما  للعدوى كما تعد بقايا النباتات الم ،يبقى حيا  في التربة لعدة سنوات من دون عائلو  يستوطن الفطر 

 .التغيرات الفيزيولوجية في الجذر ر بسبببالفط لإلصابةقابلية  أكثرتجعل األ صناف المقاومة للفيوزاريوم  تعقد الجذور نيماتوداالجذور ب
عالية النتروجين ظروف التربة الشجع تو  ،(PH=5-5.6)حامضية تربة و  ،جافجو و  ،م( º 28-27) ة الحرارةسب نمو الفطر درجينا

 .(Cerkauskas, 2005)هذا الممرض أيضا  البوتاسيوم  المنخفضةو 
موت معظم بعد ذلك تو  ،ذبولو  فراراض اصأعراالمصابة بالذبول لنباتات ي اتبدو  ،المرض النبات في كافة مراحل تطوره هذا يصيب

أو ينتج عددا  قليال   ،نضجيجف ويموت قبل اليذبل و يصفر غالبا  كامل النبات و و  ،المصفرة مبكرا  تسقط األوراق الذابلة و األوراق السفلية و 
 تموتتذبل و  ثمتصبح العروق شفافة و  ،تتجعدراق السفلية و األو  تتهدلو  ،عندما يصيب المرض الشتول فإنها تتقزمو  .جدا  من الثمار

(Babadoost, 1990.)  هذه الصفة مساعدة في تشخيص هذا و  ،تتلون األوعية الخشبية للنباتات المصابة بالفيوزاريوم باللون البنيو
 ،في جميع أنواع الترب F.oxyالفطر  يشيعو  ،من ثم إلى أعناق أوراق النباتيمكن أن يمتد التلون من الجذر إلى الساق و المرض. و 

 .(Mui-yun, 2003) رفر الشروط المثلى للنمو والتطو التي تو  الخفيفة وخاصة في الترب الرملية
أو  ،لمسافات بعيدة عن طريق الشتول ويمكن أن ينتشر أيضا  ، الري وأدوات المزرعة الملوثة مياهنتشر المرض مسافة قصيرة بواسطة ي

أو األدوات التي  ،قايةأو عن طريق ماء الس ،ملوثةأو تربة  ،صابة عن طريق مواد نباتية مصابةويمكن أن تنتشر اإل ،الترب المصابة
 .(Ajigbola and Babalola, 2013سبق استعمالها في حقل مصاب )

ألوعية لداد مما يسبب انس ،ألعلىجاه امنتشرا  في الساق بات ،ضمن األوعية الخشبية الناقلة ينموو  ،جذور النباتيخترق ميسيليوم الفطر 
يزداد بعد مراحل نتيجة تراكم منتجات الخاليا بواغ و األانسداد بعض االوعية بالميسليوم و أن يحصل  كنيمو  .منع مرور الماء الصاعدو 

تسبب لى األوراق و طر إالف تنتقل السموم التي يتم إفرازها في األوعية من قبلالمسؤولة عن التلون البني لألنسجة الوعائية. و  النباتية
قدرتها تعرقل نفاذية أغشية الخاليا الورقية و و  ،تخفض من عملية التركيب الضوئيو  ،روق على طول العوروفيل لنقصا  في تركيب الك

 .(Agrios, 2005) المرضانتشار بسبب تطور و  تو متاللون البني و  يظهرنتيجة لذلك تذبل الورقة و و  ،النتحعلى التبخر و 
في الترب  خطورة   أكثرالمرض  ويكون  ،(Lewis, 2003بة )بشكل أعلى في الترب الدافئة قليلة الرطو  ل الفيوزاريومة بذبو اإلصابدث حت

كونه من أمراض قاطنات  المرض صعب المكافحةويعتبر  .(Larkin et al., 2002في الترب الطينية الثقيلة ) وأقل ضررا   ،الرملية
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أهمها ، من الحقلحمية و في البيوت الم لتخفيف من أضرارهليمكن استخدام إجراءات عديدة و  (Borrero et al., 2006) التربة 
وتحليل  ،ومرضيا   شراسة المسبب لذبول فيوزاريوم البندورة مورفولوجيا   تحديد، و(Hiber et al., 2007)استخدام أصناف مقاومة 

(ITS )ساسا  أ ( في برنامج اإلدارة المتكاملة لهذا المرضSidharthan et al., 2018) . خاصة عندما تزرع بكثافة عالية في الموقع
ن هذا المرض في التربة الملوثة به     يمكن االعتماد على التعقيم الشمسي للحد مللحد من تطور سالالت جديدة و  .ذاته

(Damicone et al., 1991).  خالية من اإلصابة نظيفةزراعة بذور و (Asha et al., 2011)،  ايا النباتات المصابةقبإزالة و، 
في المقاومة  ضا  انخفاالنيماتودا بنسبة عالية في التربة يسبب ألن وجود  ،افحة نيماتودا تعقد الجذورمكرورة ضو 

 . (Cerkauskas, 2005)الوراثية
ضافة إ :ة مثلبعض العمليات الزراعية الهاموتطبيق  ، (Bolwerk, 1978)وية بالسالالت غير الممرضة لمكافحة الحيباإلضافة ل

 .(Miller et al , 1996الزراعة أو عمليات الخدمة )ند ن عمكاوتجنب جرح النبات قدر اإل ،األسمدة المناسبة
 Pseudononas , Trichoderm) : البكتريا مثللفاعلية عدة كائنات دقيقة من الفطور و  Castanoet al., (2012) شارأقد و 
استخدام إلى ضافة إلبا ،استخدام المبيدات الجهازيةمن  بدال   المرضاإلصابة ب ليلقتفي  B.subtilis P.fluorescenceكذلك و 

الفطر  باستخدامومكافحة نيماتودا تعقد جذور البندورة  Basco, 2017)) لذبول البندورة المسببلفطر لالمكافحة البيولوجية 
T.harzianum.(Mwa et al., 2018). 

حيث أدت  ،ازية عند البندورةجهالوالميكوريزا في الممرض ودورهما في تحفيز المقاومة  يزوبيوم( أن تأثير كل من الر 2017) رزق  ذكرت
 لى زيادة معنوية في محتوى الفينول الكلي ونشاط أنزيم البيروكسيداز.إالمعاملة بهما 

 ل الفطر في الجذوراكن دخو حداث أمإل حيث تؤدي النيماتودا، وءةن وجود النيماتودا يفاقم تطور مرض الذبول في الترب الموبإ
(Babalola, 2010). 

ندورة أنواع هذه المسببات ضررا  على محصول الب أكثرمن  M.icognitaو M.Javanica  نوعالخاصة قد الجذور و نيماتودا تع تعد
تهيئ  حيث ،ودابالنيمات لإلصابة ابليتهاق فياختالف هجن البندورة التجارية Powell, (1976)  ذكروقد ، (2009وآخرون، )آدم 

  .التربة كالفطور والبكتيريا تبأمراض قاطنا لإلصابةجذور النبات النيماتودا 
انتشرت منذ  وقد ،مقاومة شتول البندورة على أصولأحدث االتجاهات في مقاومة هذا المرض تعتمد على استخدام تقانة تطعيم ن إ

ث حيالنيماتودا و األخرى المسببات المرضية من  هسبب المرضي وغير كحل لمقاومة المة، وذلك سوريو  العالمفي عدد من دول سنوات 
تبدي و ،  ( Njoroge, 2014; Marsicet al., 2004)زيادة المحصول% في مقاومة األمراض و 100–79تصل نسبة نجاحها 

 .(2008 ون،وآخر ادم  ؛1996وآخرون، دعباج تعقد الجذور ) بنيماتودا لإلصابةفي حساسيتها  ا  أصناف البندورة اختالف
للبندورة  ةاألضرار الكبيرة والمتزايدة في الزراعة المحمي، و المحمية في سوريةعات لزرا في األهمية االقتصادية الغذائية للبندورة نظرا  ل

حة ضافة الرتفاع نفقات المكافإلبا .في السنوات األخيرةالجذور تعقد ونيماتودا  ذبول الفيوزاريومنتيجة االنتشار الوبائي لمرض 
يجاد طرائق فعالة وناجحة في إلى إ مما يدعو ،البيئيةرها الصحية و إضافة ألضرا ،وعدم توفر مبيدات فاعلة ،ئيةالكيميا وخصوصا  

 :لىإهدف هذا البحث ي .مكافحة هذا المرض الخطير
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 الساحلية في وت المحمفي البي المنتشرةالبندورة  هجنأهم  النيماتودا علىانتشار مسببات ذبول الفيوزاريوم و  تحديدعزل و  -1
 .السوري 

 لساحل السوري.أهم هجن البندورة المنتشرة با تقدير نسبة اإلصابة وشدتها على -2
نيماتودا و  فيوزارمالحصول عليها إزاء فطر الذبول الدراسة قابلية اإلصابة لبعض هجن البندورة تجاه بعض العزالت التي تم  -3

 ية.تحت ظروف العدوى االصطناعتعقد الجذور 
 ن من البندورة المنتشرة بالساحل.دة هجذبول الفيوزاريوم لع مرضاألثر التعاضدي بين النيماتودا و  ةاسدر  -4
بالساحل  المنتشرة البندورةهجن أهم الخطوات المتبعة في اإلدارة المتكاملة إزاء الفطر المسبب للذبول و النيماتودا على  -5

 السوري.
 : طرائقهو  مواد البحث

 :موقع الدراسة -1
تم و  ،2015و 2016 ينموسمالخالل ( الخراب بانياس الدراسة ) قةكية المزروعة بالبندورة في منطالبيوت البالستي عدد من تيارتم اخ
 .ارة استبيان خاصةوفق استم 2016حتى أيارو  2015 قصي المرض مابين تشرين أولزيارات أسبوعية لها لت تنفيذ

 :النيماتوداعزل الفطر الممرض و جمع العينات و  -2
سة ووضعت أكياس رض الذبول من البيوت البالستيكية في منطقة الدرابمظهرت عليها أعراض اإلصابة التي جمعت نباتات البندورة -أ

غسلت  .قطع الساق عن المجموع الجذري  سجلت عليها المعلومات الالزمة لعزل الفطر من العينات النباتية بعد ،من البولي ايتلين
عقمت سطحيا  و   ،سم 1رة حوالي يجففت ثم قطعت الجذور إلى قطع صغو  ،ن التربةالماء للتخلص مجزء من الساق بالجذور و 

من ثم و  ،قمة لتجفيفهاعيح منقلت إلى أوراق ترشو   ،المعقم مقطرالماء وغسلت بال ،دقائق  3-2 دةم% ل3الصوديوم  بيهيبوكلوريت
المضاف إليها المضاد الحيوي  (PDA) الديكستروزو  اطقطع على مستنبت آغار البطا 4-3زرعت على أطباق بتري بمعدل 

 يوم من التحضين. 12-7س و أخذت النتائج بعد ° 2±22اق على درجة حرارة طبثم حضنت األ ،(مل\ملغ 100وس بمعدل روسير )
ليتر  1ت في حضر معلق بوغي من هذه العزالو  ،طرالحصول على مزارع نقية من الفو  PDAتم تنقية الفطور المعزولة على مستنبت 

تم التعرف على الفطور  .لحين إجراء العدوى بالبيوت 7^10×1واغ ث تكون كثافة هذه األببحي ،ر بعد الرج جيدا  لتحرير األبواغماء مقط
 (. Nelson et al., 1983) األبواغ الكونيديةصفات الحوامل و لون و شكل و المعزولة حسب الصفات المورفولوجية و 

ت من عينا 6حمية في شهر نيسان بواسطة مسبر بواقع المحيطة بجذر نباتات البندورة في عدة بيوت مة ن الترباتودا ممتم عزل الني-ب
أخذ منها عينة مركبة خلطت العينات و المحمي و  بطريقة المسبر المتعرج من البيت عينةختيار التم ا .سم15-10على عمق كل بيت و 

تم  .بيرمان قماعأاستخلص منها النيماتودا عبر المناخل و  حيث 3سم 200واحدة  عينات كل 3أخذ من كل عينة  ،بةكغ تر  2-1بوزن 
 ( 2008 ،آخرون حيدر و حسبت كثافتها )اتودا بالشريحة و معد  النيفحص و 

 :قدمعدل الع سأسا على ( ( Taylore and sasser,1979مقياس خماسي وفق توداامكما حسبت حساسية أصناف البندورة إزاء الني
= 4، ضعيف المقاومةعقدة  30-11= 3 ،ومةعقدة متوسط المقا 10-3= 2  ،عقدة مقاوم 2-1= 1 ،منيع الهجينتبر عقدة يع 0
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المجموع خذت قراءات طول النبات ووزن الجذور و أأما بالنسبة للنبات فقد  .. كمؤشرات على مقاومة النباتعقدة غير مقاوم 31-100
 الخضري.

 :اتودامالنيو وشدة اإلصابة بالمرض نسبة  سابح -3
حيث ، مواقع 4من  (ةوت محميبي 10) والخراب في بانياسفي البيوت المحمية المحددة  ورتعقد الجذتتبع انتشار ذبول الفيوزاريوم و تم 

أربع ن نبات م 100بأخذ  الفطري تم حساب نسبة اإلصابةمرض ال عند ظهور أعراضو  ،بعد شهر من الزراعة يا  تمت زيارتها أسبوع
 : حسب المعادلة التالية لإلصابةنسبة المئوية حساب الو  ،د النباتات المصابةع تمو  ،األخيرتثناء الخط األول و باس خطوط

P= % 

P  لإلصابة: النسبة المئوية.  
nعدد النباتات المصابة :. 
N( 100: عدد النباتات الكلي).  
 : النيماتوداو بفطر الذبول  لإلصابةورة اختبار قابلية هجن  البند -4

 ،هدىو  ،دوميناو  ،ليناو  ،: يسرى هينتاجية العالية والتحمل و ة والتي تتميز باإلالمخصصة للزراعة المحميهجن من البندورة  ةزرعت خمس
زرعت في البيت و  ،7^10×1  ساعةلمدة  ةالفطريواغ األبمعلق بعد شهر ونصف غطست بو  ،ب معقم. بصواني مملوءة بتور شانون و 

  (.2009 ،حسنبواغ الفطرية بعد أسبوع )أعيدت سقايتها بمحلول األبعد تجريح الجذور  .المعقم شمسيا  البالستيكي 
قياس طول النبات حتى عمر ثالثة أخذت القراءات أسبوعيا  بتعداد األوراق و و حسبت نسبة اإلصابة بالمرض وفق المعادلة السابقة 

مالحظة التلون البني  متالساق و أجري مقطع طولي في الجذر و قلعت النباتات و  (اعةبعد ثالثة أشهر من الزر ) التجربة في نهايةو  ،أشهر
 :(Yamaguchi et al., 1992ما تم تقدير شدة اإلصابة بالذبول الوعائي من خالل السلم التالي )ك ،إن وجد

 .[%0]( 0) أعراض توجد ال-
 .[%20-1] –( 1ية )اصفرار وذبول األوراق السفل -
 .[%40-20] –( 2ى )األوراق الوسطاصفرار وذبول -
 .[%80-40] –( 3اصفرار وذبول األوراق )-
 [%100-80] –( 4النبات )موت  -
 .(Hibar et al., 2007حسبت النسبة المئوية لشدة اإلصابة بالمعادلة التالية )و 

 100 (  4ات لكلي للنباتدد االع /قيمة الدرجة  شدة اإلصابة )%(= ) عدد نباتات كل درجة 
سابيع بمحلول أ ةأربعالبيت البالستيكي المعقم شمسيا  لمدة ها إلى قلنتم  ثم ،شتلة من كل صنف من شتول البندورة المزروعة 25 أعدت

يست قو  العدوى شهر من أ 3ير اإلصابة بعد تم فحص الجذور بتقد .بيضة للنبات 1000نيماتودا المعزولة بكثافة البيوض  على وي تيح
 .ماتودانيالبوحسبت شدة اإلصابة  معدل الفقدو  (يرقات الطور الثاني)الكثافة العددية بالتربة 
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  :البندورة على هجنذبول الفيوزاريوم ل المسبب فطرالو تعقد الجذور  نيماتودااالصابة ب العالقة التعاضدية بيندور دراسة  -5
بالمحلول البوغي  سابقا   التي نقلت لها العدوى من الشتول  شتلة 25 ، أعدتالفيوزاريومفطر اتودا و ملدراسة الدور التعاضدي بين الني

بنفس التركيز المسبب المرضي لذبول الفيوزاريوم بنفس الطريقة السابقة و ب، تم تم نقل العدوى بعد شهرين بالنيماتودا الفيوزاريوم لفطر
ررت التجربة كو  ،ثم للمسببين ا،على حد كال   اسر ث د  حي، ينمسببال بكال لإلصابةبندورة تحمل أصناف الشدة اإلصابة و دراسة نسبة و و 

 ماتودا.النياومة لدراسة مقاومتها للذبول الفيوزارمي و على شتول بندورة مطعمة على أصول مق
 .%5وحساب أقل فرق معنوي عند مستوى  Spssبرنامج  باستخدام حصائيا  إحللت النتائج 

 : شةناقالمالنتائج و  
  :ضعزل الفطر المسبب للمر  -1

ت ألوانها على السطح العلوي تراوحو  ،شكل المستعمرة الفطرية قطني احيث بد ،يوم (12 -7)خالل معنوية  ا  فروق النتائج أظهرت 
 ةكونيديطر الغ الفلوحظت أبوا و  ،على السطح السفلي من كريمي إلى بني محمرو  ،يض المشوب بالزهري إلى كريمياألبمابين األبيض و 

 نهايةقبل  ميكرون  3.6-1.8بأبعادها  الكالميديةو  2.3-1.8×  14-7.3بأبعادها الكبيرة و  1.8×  7.2 – 5.4بأبعادها الصغيرة 
 ،مفاتيح تصنيف الباحثينو  ،أعراض اإلصابة بالمرضو  ،كد من المسبب من شكل المستعمرة الفطريةأتم التو  ،حياة المستعمرة الفطرية

كما تم عزل  بعد تطبيق فرضية كوخ.على البندورة و  ول الفيوزارمبذ المسبب لمرض F.oxysporum .f.sp.lycopersiciوهو  
 .Meloidogyne. Sppهو و  بندورةذور العقد جتتعريف مسبب و 
 : الذبول والنيماتودا بفطر لإلصابةاختبار قابلية هجن البندورة -2

 بعد العدوى بالمعلق البوغي للمسبب المرضي  المسبب لذبول الفيوزارم البندورة الفطر أصناف البندورة تجاه قابلية ( 1) يوضح الجدول
 يوما من العدوى 90بعد  م على هجن البندورةأثر اإلصابة بمرض ذبول الفيوزاريو  .1 جدولال

 متوسط ارتفاع النبات متوسط شدة اإلصابة متوسط نسبة اإلصابة الهجين
متوسط طول التلون البني 

 بالساق

 - 126 - 0 يسرا

 2.1 116.3 2.3 4 سالي 

 5.8 91.6 9 16 لينا

 6.9 81.4 13 22 دومينا

 3.7 110.2 4.3 9 هدى

 5.1 79.8 8.1 14 شانون 

LSD5% 3.5 1.9   

، التلون البني بالساق فاع النبات وطولمتوسط ارت فيمتوسط النسبة المئوية لنسبة وشدة االصابة بالمرض وأثره  (1) يوضح الجدول
بالمرض ومتوسط ارتفاع النبات جيد حيث بلغ  صابةلإل أي أن الهجين مقاوم جدا   0% وكذلك الشدة 0بلغت في الهجين يسرا   حيث
ق وكانت الفرو  ،سم على التوالي 2.1سم و 116.3% و2.3% و4في حين كان بالهجين سالي  ،تلون بني ضمن الساقسم وال 126

ة وشدة االصابة وشدة االصابة بين الهجين يسرا وبقية الهجن وكذلك بين الهجين سالي وبقية الهجن وبدأت نسب معنوية في متوسط نسبة
وزاد  ،فيما بدا التدهور كبير في ارتفاع النبات من بداية التجربة يوما   20تظهر خالل وبدأت األعراض  ،ترتفع في بقية هجن التجربة

وشفافية في  ،وتهدل األوراق ،حيث ظهر عليها أعراض ضعف النمو لإلصابةقابلة الهجن ال في بقية تلون البني بالساقمتوسط طول ال
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 يوم 90 بعدالنتائج ( 2ويوضح الجدول ) ،على حتى الموتة من أسفل النبات وباتجاه األوشحوب واصفرار األوراق السفلي ،العروق 
 .يماتودا تعقد الجذورالنسبة لمرض نب

 يوم من العدوى 90بعد  الجذور على هجن البندورة أثر اإلصابة بمرض تعقد .2جدول لا

 الهجين
متوسط معدل العقد 

 على الجذور
 الحساسية معدل

متوسط عدد أفراد 

 ماتودا بالتربةيالن
 متوسط وزن الجذور

متوسط شدة 

 اإلصابة

 2.8 41 1170 مقاوم 6 يسرا

 6.9 39 1250 متوسط المقاومة 11 سالي

 27.8 46 1800 غير مقاوم 46 الين

 19.1 56 1600 غير مقاوم 38 دومينا

 9.4 40 1380 المقاومة ضعيف 18 هدى

 17.8 50 1490 مقاومغير  32 شانون

LSD5% 4.6   1.2  

وزن ولم يتأثر ي بفارق معنو  انت أقل من بقية الهجنكالهجين يسرا في بتعقد الجذور النيماتودي صابة شدة اإل( أن 2الجدول ) يبين
وهذا يتوافق مع ما  ،لهذا المرضمقاومة  شانون غير، و دوميناو  ،بدت الهجن ليناحين ، في ةمقاومالهجن  ، وبالتالي كان أكثرالجذور
لدراسة العالقة التعاضدية بين و  ،ها إزاء اإلصابة بنيماتودا تعقد جذور البندورةاختالف الهجن بسلوكوهو   Njoroge, (2014)وجده 

ة في التجربة والهجن المطعمة على األصل المقاوم المستخدمصابة بنيماتودا تعقد الجذور وفطر الذبول الفيوزارمي لهجن البندورة اإل
صابة بالذبول وشدته وكذلك متوسط ارتفاع ومتوسط نسبة اإل هاصابة بمتوسط اإلذور و ( متوسط عدد العقد على الج3يوضح الجدول )

 لبني على الساقالنبات وطول التلون ا
 بور(-)ان ورة والمطعم على أصل مقاومتعقد الجذور على هجن البندأثر اإلصابة بمرض الذبول و. 3جدول ال

متوسط معدل العقد  الهجين

 على الجذور

متوسط شدة 

بة بتعقد اإلصا

 الجذور

متوسط نسبة 

 اإلصابة بالذبول

متوسط شدة 

 اإلصابة بالذبول

متوسط ارتفاع 

 النبات

ول متوسط ط

التلون بالساق 

 بمرض الذبول

 - 131 - - 3 5 يسرا

 5.1 111 2.3 4 7.1 12 سالي 

 9.1 52 9 16 26.8 43 لينا

 7.8 53 13 22 19.4 39 دومينو

 4.3 71 4.3 9 9.1 17 هدى

 7.3 58 8.1 14 18.1 34 نونشا

 3 116 3.1 7 2.6 5 لينا مطعم

 2.1 119 3.4 6 4.6 9 دومينا مطعم

LSD5% 4.2 1.8     

حيث ساعدت اإلصابة  ،الفيوزاريومماتودا تعقد الجذور على زيادة اإلصابة بذبول يبن لإلصابةثر التعاضدي األ (3)الجدول يوضح 
أثر ذلك على طول النبات و  ،العقد وعدد ،طول التلون و  ،ة اإلصابة بالمرضشدفقد زادت نسبة و  ،دا على زيادة اإلصابة بالذبولماتو يبالن

 معنوي على الصنف يسرا.بشكل 
مرض مقاومة لال عالياأصبحا و دومينا ا و ن ليننيفي مقاومة الهجي ا  ضحاو كان أثره فقد بور -مثل إن مالتطعيم على أصل مقاو تقانة أما 

 .ورتعقد الجذ بة بمرضوشدة اإلصا ،وكذلك متوسط عدد العقد ،وطول التلون البني ،حيث انخفض متوسط نسبة وشدة اإلصابة ،الذبول
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والتي أشارت إلى أن التطعيم على  (King et al., 2008)ة بالتطعيم على أصول مقاومدراسة أغلب الباحثين نتائج هذا يتوافق مع و 
 الزراعات أمراض أكثرأهم و طرق المقاومة المستخدمة في إدارة  أكثرر من بهو يعتو  أصول مقاومة يساهم في مقاومة الصنف المطعم.

 المكشوفة.و لمحمية ا
التغذي عليها مما افسح حيث قامت نيماتودا تعقد الجذور باختراق الجذور و  ،على النباتواضحا   السلبي األثر التعاضدي لقد كان

األمر الذي نبات للتمكن الفطر من الوصول إلى االسطوانة الوعائية و فطر ذبول فيوزاريوم البندورة  المعدية من لمجال أمام الوحداتا
 Jones)مع ما وجده  يتوافق ذلكو ماتودا تعقد الجذور ين اإلصابة بنعدد العقد الناتجة عت و طول النبالي نمو و إجماانعكس سلبا  على 

et al., 1993) .من أن نيماتودا تعقد جذور البندورة تساهم باإلصابة بذبول فيوزاريوم البندورة 
سيما إذا كان ال مفردها على كسر مقاومة العائل إزاء فطر الذبول ب رةعقد الجذور قد ال تكون قادت و تشير دراسات كثيرة إلى أن نيماتودا

عالقة بيولوجية  إلى كونهافي التعاضد بإصابة العائل  العالقة بينهما تعودو  لية من المقاومة للمرضمستويات عاالعائل يحمل 
 .(Mai and Lyon, 1982)من كونها عالقة ميكانيكية  أكثرفيزيولوجية و 
شدته على  زيادةو توقع حدوث اإلصابة بالذبول الم من هعليه فإنإنتاجيته و و طول النبات  انخفاضإلى  مرضين أدتالمب اإلصابةن إ

طر ذبول الفيوزاريوم ف( عن تأثير كثافات مختلفة من 1999( ،اسطيفان وآخرون ج تتفق مع ئاتهذه النماتودا و يصابة بالناإلالنبات عند 
 .ماتودا تعقد الجذورينو 

 اجات:االستنت
الممارسات تطبيق و  ،المسبب المرضيبحدوث العدوى منع جراءات إملة تعتمد على ن مكافحة المعقد المرضي يتطلب إدارة متكاإ
 ،كفاية التعقيم الشمسي أو بالمواد الكيماوية في حال عدم ،بطريقة التعقيم الشمسي جيدا  تعقيم التربة و  ،كاإلضافات العضوية :لزراعيةا
 .منة تقمع المسببات المرضيةآل واستخدام وسائ ،(Reimann, 2005)معقمة لزراعة الشتول  استعمال تربةو 
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Abstract 

Fusarium wilt disease of tomato which is caused by Fusarium oxysporum f. sp. 

Lycopersici (Sacc) is considered one of the most important diseases on tomato, 

which causes damages ranges between 30-40%. This research was carried out 

to isolate the fungus which is responsible of fusarium wilt on tomato, also 

nematode (Meldogyne. Spp), and to determine the infection and severity of the 

diseases. Tomato hybrids had different responses to fusarium wilt, Domina 

hybrid was more susceptible, the infection percentage was (13%), followed by 

lina (9%) then Saly (2.3%), while Yosra hybrid was the most tolerant (0%). The 

results also showed that Yosra and Saly hybrids were the most tolerant to root 

knot nematodes (2.8%) and (6.9%) respectively. The result showed that 

response to infection by fusarium wilt and infection Meldogyne for Domina and 

Lina hybrids were (27.8%) and (19.1%) respectively. Also, grafting on N-

Power rootstock increased the resistant to infection by fusarium wilt and root 

knot nematodes. 
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