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نيماتودا تعقد  ب لإلصابة المزروعة في سورية الباذنجانبعض أصناف  قابلية
  Meloidogyne incognitaلجذورا

  (1)ردينة البكاو (1)صبحية العربيو  (1)*ميمونه المصري 

 .سورية دمشق، لزراعية،ا العلمية للبحوث العامة الهيئة(. 1)
 (.almasri@hotmail.com-dr.maymonh)*للمراسلة: د. ميمونه المصري. البريد اإللكتروني: 

 19/01/2019تاريخ القبول:    29/09/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 ،Aydin siyoahiو  ،Black beautyو  ،وياقوت  ،وريان  ،رمسيس)  باذنجانمن الستة أصناف    قابلية  تقيم

وفق تصميم في تجربة أصص  Meloidogyne incognita ( لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور Torosو
في الهيئة   ،في الظروف الحقليةوذلك    2016و  2015  الزراعيينللموسمين  بخمسة مكررات   عشوائي كامل

بيضة وطور يرقي ثاني/نبات  5000بمعدل الشتول وتم عدوى . العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية
 )دليل التعقد الستة نتيجة لإلصابة بالنيماتودا  فأوضحت النتائج تضرر األصنا  .يومًا من الزراعة  40بعد  

Galling index  =5( كما كانت هذه األصناف جميعها داعمة أيضًا لتكاثر النيماتودا .)RF>1)  ،
أكثرها دعمًا  Toros   ، وكان الصنف M. incognitaلإلصابة بنيماتوداقابلية  ال  وعالية قابلة  وتراوحت بين  

 Aydin siyoahi(، في حين كان الصنف  غ جذور  1كيس بيض/  198.6؛  RF=4.7لتكاثر النيماتودا )
تكاثر   معدلبين    ةعالقة ارتباط إيجابي  ووجدت  . (غ جذور  1كيس بيض/  84.5؛  RF=1.3أقلها في ذلك )

كما   .(على التوالي   0.99و  r  0.48 =)متوسط عدد أكياس البيض  و متوسط عدد العقد  وكل من  النيماتودا  
 .مع الشاهد السليم الخضري مقارنةً الرطب للمجموع نقصًا معنويًا في طول النبات والوزن  سجل

 Meloidogyne ر، مؤشر التعقد، نيماتودامعدل التكاثباذنجان،  ،أصناف الكلمات المفتاحية:
incognita.  

 : المقدمة
  عام حيث بلغت المساحة المزروعة في  ة، في سوريالخضر من أهم محاصيل  .Solanum melongena L الباذنجانيعد محصول 

ابة  يتعرض لإلصلكنه   .(2016 ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) كتاركغ/ه 19089ًا، وأعطت إنتاجية هكتار  7671 حوالي م  2016
 Meloidogyne نيماتودا تعقد الجذور تعتبرو  في تحديد اإلنتاج، تؤثرمن العوامل المهمة التي النيماتودا  وتعدُّ  ،بالعديد من اآلفات

incognita (Kofoid and White) Chitwood  اليابان في  وخصوصاً  ي العالم ف الباذنجانإنتاج  حقولي ـفمن الممرضات الرئيسة
وتسبب تثبيط نمو  ،(Anwar et al., 2007; Ibrahim et al., 2014; Uehara et al., 2016) والبنجاب ومصرالباكستان و 

 وخفض العقـد الجذريـة ممـا يـؤدي إلـى تقزم الجـذور والمجمـوع الخضـري    وتشكيلنتيجـة مهاجمتها للمجموع الجـذري    الباذنجانوتطـور نباتات  

mailto:dr.maymonh-almasri@hotmail.com


 

Almasri et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 425-432 February 2020 
 

 2020  فبراير/شباط  432- 425(: 1)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة  – وآخرون  المصري  426

  . Ullah et al., 2011)) ي التربـةفالموجودة لنيماتـودا ل  والكثافة العددية التربـة والظروف البيئية،  نوعيةل تبعاً ذلك  يختلفو  ،اإلنتاجية
فردين من الطور   وجودأن    ذكر  كما،  تربة  غ100  /(2J)  طور يرقي ثاني  5.4  بحوالي  رر على الباذنجانوحددت العتبة االقتصادية للض

  يومًا من الزراعة 50( بعد Senryo 2goمعنويًا في إنتاجية الباذنجان )الصنف  انخفاضاً سبب ي غ تربة  20/ (2J) اليرقي الثاني
(Uehara et al., 2016) . 

؛ RAFو Special backو Red stonو Cal-JVFو Calje hunterقابلية خمسة أصناف بندورة  ( 1996) وآخرون اختبر دعباج 
تحت الظروف الحقلية   M. javanicaضد نيماتودا تعقد الجذور    Long purpleو  Black Beautyو  701561  وثالثة أصناف باذنجان

كان مقاومًا   Cal-JVFضة/ نبات(. فتبين أن صنف البندورة  بي  100000و  10000و  1000و  100و  0وبمعدالت مختلفة من العدوى ) 
درجة عالية عند المعدالت نفسها مقارنة بالشاهد. كما دلت األخرى قابلة لإلصابة بللنيماتودا عند جميع المعدالت، بينما كانت األصناف 

النتائج على أن قابلية أصناف الباذنجان لإلصابة كانت عالية، رغم أن النمو الخضري لبعضها كان جيدًا عند المعدالت المتوسطة  
ابيًا في معدل تكاثرها حيث كان معدل عدد  للعدوى. كما وجد أن األصناف الثالثة للباذنجان كانت عائاًل جيدًا للنيماتودا مما أثر إيج

 أكياس البيض على الجذور عاليًا.

بالك و ، 1بونيكا فو ، 1صنفًا من أصناف الباذنجان )آفان ف 12 قابلية إصابة Allouf et al., (2006)قيمت وفي دراسة آخرى، 
حارمي عنقودي( و حمصي، و ، 1ناسكا فو ، 1سوالرا فو ، 1ناديا فو ، 1نور فو ، 1جينياك فو ، 1جالين فو ، 1فابينا فو كينغ، 

المختبرة  نفي تجربة البيت المحمي في بوقا )الالذقية، سورية(. فكانت جميع أصناف الباذنجا M. javanica بنيماتودا تعقد الجذور 
مع وجود فروقات معنوية بينها حسب دليل التعقد ، (RF)معدل التكاثرو  (GI) دليل التعقد قابلة لإلصابة بدرجات متفاوتة حسب مؤشري 

، حمصي،  1ن ف، جالي1، فابينا ف1في األصناف آفان ف  4.75إلى 1وجينياك ف 1في الصنفين ناديا ف 2.34الذي تراوح من 
فسجلت  على التوالي. 1وفابينا ف 1في الصنفين نور ف 10.94إلى  1.74تكاثر النيماتودا الذي تراوح من  حارمي عنقودي، ومعدل

، حيث تراوحت نسبة انخفاض 1وفابينا ف 1انخفاضًا معنويًا في نمو معظم أصناف الباذنجان المختبرة وخاصة في الصنفين آفان ف
على التوالي، وتراوحت نسبة انخفاض طول   1وفابينا ف 1% في الصنفين جينياك ف23.34% إلى 4.79وزن الرطب للنبات من 

 على التوالي.  1صي وآفان ف في الصنفين حم% 0.45النبات من 
، وكان M. javanicaإلى اختالف درجة قابلية أصناف الباذنجان لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور  ( 2006)وأشار عمى والشرجبي 

متوسط المقاومة. وأكملت النيماتودا دورة حياتها  Black Beautyأكثرها قابلية لإلصابة، في حين كان الصنف  Alton Kobriالصنف 
كمال إ، بينما لم تتمكن من  على التوالييومًا    32و  30و   27في مدة    Syrianو  Asil Zakholi (Local)و  Alton Kobriفي األصناف  

 .Black Beautyو Tarhiدورة حياتها والوصول إلى مرحلة االنثى البالغة خالل فترة الدراسة في جذور الصنفين 

أظهرت نتائج اختبار قابلية تسعة أصناف من البندورة وصنفي الباذنجان وصنفين فلفل لإلصابة بنوعي نيماتودا تعقد   وفي دراسة مماثلة،
 Special Backو Rio Grandeو Reo Stoneو Ace 55أصناف من البندورة ) 7أن  M. javanicaو M.  incognitaالجذور

  Peto 86، أما الصنف  المذكورين أعالهلإلصابة بنوعي النيماتودا  قابلة  ( كانت  UE90و  Super Mermandeو  Super Stren Bو
مقاومة  V.F.N.8. في حين أظهر الصنف M.  incognita وضعيف المقاومة للنوع M. javanicaلنوع با  لإلصابةقابالً فقد كان 

 Long Purpleو Black Beauty. وبينت النتائج أن صنفي الباذنجان M. javanicaومناعة لإلصابة بالنوع  M.  incognitaللنوع 
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-MCمناعة لإلصابة بنوعي النيماتودا، في حين كان الصنف    Pangi1نوعي النيماتودا، وأبدى صنف الفلفل  كال لإلصابة بين  قابلكانا  
 (. 2008  ،وآخرون )آدم  M.  incognitaوعالي المقاومة للنوع   M. javanicaمنيعًا لإلصابة بالنوع  12

 Qaiserو Purple Queenو Nirralaو  Bemissal) باذنجانأصناف  ستة  قابلية Ullah et al., (2011)قيم  وفي الباكستان،
لمختبرة تكاثر كل األصناف االبحسب معدل    وافوجد   .M. incognita  لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور   VRIB-0401و  VRIB-9901و

أكثر األصناف قابلة لإلصابة، وسجل    VRIB-0401وكان الصنف . ، ولم يسجل أي منها مقاوم لإلصابةقابلة لإلصابة بهذه النيماتودا
 .4قد أقلها قابلية لإلصابة مع مؤشر تع Nirrala ففي حين كان الصنغ تربة. /(2J)  45023وكثافة عددية  ، 5مؤشر تعقد 

كيس بيض/جذر على    346  - 104عقدة/ جذر و  Ibrahim et la., (2014)  111–  352، سجل  أجريت في مصر  في دراسة أخرى و 
، مما أشار  White  LongوRound  Black و  Black  Longو  Black Beautyو  Balady المختبرة    الباذنجان  أصنافكل  جذور  

 .Mو  Meloidogyne  arenariaنيماتودا تعقد الجذور الثالثة لنواع األابة بقابلة لإلص المختبرة كانتإلى أن كل أصناف الباذنجان 
Javanica و M. incognita. 

 Solanum torvumًا معنويًا لعدد أكياس البيض في جذور أصناف ضانخفا Uehara et al., (2016)سجل  ،اليابان بينما في
(Tonashimu وTorero وTorvum vigor مقارنة مع أنواع أصناف )Solanum  وبشكل انخفضت  كما زراعة.من اليومًا  45بعد

 Solanumمقارنة مع أصناف  Tonashimu الصنف  على الكثافة العددية للطور اليرقي الثاني للنيماتودا في التربة وكانت أقل معنوي 
torvum    مقاومة للنيماتودا وتستطيع خفض الكثافة العددية  كانت  النتائج أن أصناف الباذنجان اليابانية    تشيرو .  يومًا من الزراعة  116بعد

 للنيماتودا في التربة. 
وتعتمد معظم أساليب المكافحة على استخدام  المصابة ضرورية لتجنب انخفاض اإلنتاجية.  الباذنجانمكافحة النيماتودا في حقول  تعد

وحتى اآلن لم يوجد أصناف األصناف المقاومة والمكافحة الحيوية.    تماستخد. لذلك  وضارة بالبيئة  ، ولكنها غالية نسبياً يماتودامبيدات الن
لإلصابة بنيماتودا تعقد  المزروعة في سورية بعض أصناف الباذنجان قابلية دراسة مدى هذه الدراسة إلى  تهدفلذلك مقاومة، 

 . Meloidogyne incognitaالجذور

 :مواد البحث وطرائقه
 : M. incognitaطريقة إكثار وتصنيف نيماتودا تعقد الجذور

منها أكياس البيض   تلتقطا، و محافظة الالذقيةفي    البيوت المحميةمن أحد    مصابة بنيماتودا تعقد الجذورال  باذنجانالجذور نباتات    تجمع
 Lycopersicon esculentumيدويًا، وتم إكثار النيماتودا بعد ذلك في مزارع أصص نقية داخل البيت البالستيكي على نباتات البندورة  

L. ( الستخدامها في عدوى نباتات االختبار فيما بعد. صنف )ًا من داخل العقد المتشكلة في  اإلناث يدوي ت ستخلصثم ا قابل لإلصابة
   .مورفولوجياً ى مستوى النوع ـ إل تعرفجذور نباتات البندورة، و 

 : M. incognitaالستخالص بيض نيماتودا تعقد الجذور%(0.5)هيبوكلوريت الصوديومطريقة 
مل محلول   200ف إليها يضوأ سم، 2-1إلى قطع صغيرة بطول  قطعستخلص البيض بغسل الجذور المصابة برفق بالماء ثم ا

مش   200%. ورج الدورق يدويًا وبشدة لمدة دقيقتين، ثم مـرر المعلق بسرعة مـن خالل منخل  0.5تركيز  NaOClهيبوكلوريت الصوديوم  
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مل(،   150كمية البيض المتجمعـة نقاًل كميًا بواسطة تيار خفيف مـن الماء إلـى كأس زجاجية ) تمش، ثم نقل 500موضوع فـوق منخل 
 .  (Hussey and Barker, 1973)مرات 3ذلك  وكرر ات(نب/وطور يرقي ثاني بيضة 5000وحدد تركيز البيض في المعلق ) 

 :  M. incognitaدراسة مدى مالئمة بعض أصناف الباذنجان لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور
سم( محتوية على تربة معقمة بعمل حفرتين على   23في أوائل شهر نيسان في أصص بالستيكية )قطر الباذنجانبذور أصناف  تزرع

 الزراعيين  مكررات للموسمينبخمسة    كامل  عشوائي، وفق تصميم  سم في كل أصيص بعد لصق بطاقـة تشير إلى اسم الصنف  2.5عمق  
 Matsuzoe)  نبات/وطور يرقي ثاني  بيضة  5000بمعدل    الشتولوتم عدوى    .واحدة/أصيص  شتلةإلى    الشتول  تفردثم  ،  2015-2016

et al.,1992; Brito et al.,2007)  2باستخدام ماصة معقمة ومدرجة إلضافة المعلق إلى التربة بعد عمل حفرة دائرية حول النبات  
؛  2006  والشرجبى،عمى  ؛  1996،  وآخرون دعباج  )  الزراعةيومًا من    40بعد  سم ومن ثم تغطيتها بقليل من التربة الرطبة    3سم وبعمق  

؛  Ullah et al., 2011) حقليةاليومًا في الظروف  70لمدة  المحميالنباتات لتنمو خارج البيت  تتركثم  ،(2014عياش والسبع، 
الرطب وزن الخذ قياس طول النبات، و سب الحاجة. وفي نهاية التجربة، أحسقاية النباتات وتسميدها  تتمو ، (1996،وآخرون دعباج 

المجموع الرطب وزن الالجذور بتيار خفيف من الماء الجاري، وسجل  تالنباتات من األصص برفق، وغسل  ترفعلمجموع الخضري، ثم ل
عقدة،    2- 1=1=ال يوجد عقد، 0حسب السلم التالي:    (Galling index)العقد على الجذور، ومن ثم قدر مؤشر التعقد تعد  الجذري، و 

بعد  .(Brito et al., 2007; Ullah et al., 2011)عقدة/جذر  100<   =5عقدة،    100-31= 4عقدة،   30-11=3عقد،  3-10=2
بالماء إلزالة الصبغة من الجذر وذلك لتسهيل   تغسلدقيقة، ثم    15غ/ل ماء( لمدة    0.5)   Phloxine Bذلك، صبغ كامل الجذر بصبغة  

، وطبقًا لعدد أكياس البيض/المجموع الجذري، تم تحديد مدى مالءمة (Ullah et al., 2011) رؤية وعد  أكياس البيض المتكونة عليها
 ساكيأ   10- 3،  صنف مقاومجذر  /بيض  كيس  2-0تبعًا للسلم التالي:     M. incognitaكعوائل لنيماتـودا تعقد الجذور  الباذنجان أصناف  

كيس بيض/جذر صنف قابل   100-31  ،صنف متوسط القابلية لإلصابة جذر  /بيض  كيس  30- 11،  صنف متوسط المقاومةجذر  /بيض
(، RFتكاثر النيماتودا )، ولتحديد معدل (Ibrahim et al., 2014)لإلصابة  يةقابلصنف عالي الجذر /بيض كيس 100<  لإلصابة،

بطريقة كل األصص تربــة مــن  3سم 250في كمية  M. incognitaوتم حســاب الكثافة العددية النهائية ليرقــات الطــور الثانــي للنـوع 
العددية   ائـية للنيماتودا/ الكثافة= الكثافة العددية النهRFأقمـاع بيرمـان، ثم حسـب معــدل تكـاثـر النيماتودا وفق المعادلــة: معــدل التكـاثـر 

 Brito) غير عائل RF ≤ 0.1 وعائل ضعيف RF ≤1 ، ويكون عائل جيد RF ≥1 فإذا كانت قيمة ، االبتدائية )عــدد اللقـاح األولي(
et al., 2007; Kokalis-Burelle et al., 2009) برنامج التحليل اإلحصائي  مباستخداالنتائج إحصائيًا  تحلل، وGenStat ، وفق

 (. (P=0.05% 5مستوى معنوية  عندو Fisher اختبار 
 لنتائج والمناقشة:ا
 Galling، حيث بلغ دليل التعقدM. incognitaالمختبرة بنيماتودا تعقد الجذور    جميع أصناف الباذنجان  إصابة هذه الدراسة  نتائج  ظهرت  أ

index  (5)  (1 ل جدو ال ) .وتتفق هذه النتائج كثيرًا مع نتائج أبحاث سابقة في الكثير من دول العالم حول قدرة نيماتودا تعقد الجذورM. 
incognita  ر على العديد من أصناف الباذنجان على إحداث اإلصابة والتكاث (Ibrahim et al., 2014 ؛Allouf et al., 2006 ؛  

على المجموع الجذري  اس البيض التي تكونها النيماتودابناًء على مقياس عدد أكيو  (. 1996 ،وآخرون دعباج  ؛ 2008 ، وآخرون آدم 
كيس  84.5و 86.5و 90.5) لإلصابةقابلة أصنافًا  Aydin siyoahiو Black beautyو ريانيمكن اعتبار أصناف الباذنجان 
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وكانت كل أصناف  (. 1جدول ال)أعلى قابلية لإلصابة  Torosبينما كانت األصناف رمسيس وياقوت و ،على التوالي( غ جذور 1بيض/
 Torosعلى الصنف  ( RF =4.7)من تفاوتًا كبيرًا وتراوح  معدل تكاثرها تفاوتو  ، (RF>1)النيماتودا  لتكاثر داعمةالباذنجان المختبرة 

  198.6) أكياس البيض لعددا تبعًا ممعنوية بينه فروق (، وسجل أيضًا 1 جدولال) Aydin siyoahi على الصنف (RF=1.3)إلى 
  ، (على التوالي  غ تربة250طور يرقي ثاني/ 6370.4و 23637.6وكثافتها العددية في التربة ) ، غ جذور على التوالي(1كيس/ 84.5و

وتوافق ذلك   .( 1جدولال) (على التوالي  غ جذور1عقدة/  243.5و 283.3) العقد عددمن حيث  امبينهمعنوية  فروق فيما لم يسجل أي 
من مظهرًا فروق معنوية معها  ،قابلية لإلصابة األصناف المختبرة أقلكان  Nirralaالصنف بأن  Ullah et al., (2011)ما وجده 

 .(طور يرقي ثاني/غ تربة 11662و عقدة/جذر   91حيث عدد العقد والكثافة العددية النهائية للنيماتودا )
ن ماً من العدوى للموسمين الزراعيي يو 70بعد  Meloidogyne incognita  نيماتودا تعقد الجذوربلإلصابة أصناف الباذنجان  قابلية  .1 الجدول

 ، سورية. 2015-2016

 أصناف الباذنجان 
غ  1عدد العقد/

 جذر 

دليل  

 التعقد 

عدد أكياس  

 غ جذر 1البيض/ 

دليل  

أكياس  

 البيض 

 العائل قابلية 

 *لإلصابة 

متوسط عدد  

  3سم  250اليرقات/

 تربة 

معدل  

 التكاثر 

 ab 5 104.9 b 5 HS 10564 ab 2.1 258.9 رمسيس 

 cd 5 90.5 b 4 S 7916.8 b 1.6 189.7 ريان 

 bcd 5 167.7 a 5 HS 22054.4 a 4.4 215.7 ياقوت 

Black beaty 181.9 d 5 86.5 b 4 S 7421 b 1.5 

Aydin siyoahi 243.5 abc 5 84.5 b 4 S 6370.4 b 1.3 

Toros 283.3 a 5 198.6 a 5 HS 23637.6 a 4.7 

LSD 5% 65.7  57.1   14420.8  

 . 2016-2015زراعيين الموسمين لل مكرراتة في الجدول هي عبارة عن متوسط الالقيم المبين

 %.5القيم المتبوعة بأحرف متشابهة عمودياً ال توجد فروق معنوية بينها عند مستوى داللة 

S*=   ،قابل لإلصابةHS.عالي القابلية لإلصابة = 

مع وجود فروقات معنوية بدرجات متفاوتة  كانت عوائل جيدة لنيماتودا تعقد الجذوريمكن القول بأن أصناف الباذنجان المختبرة  بالتاليو 
بلغت أقصاها على   ، والتيالعددية في التربة كثافتهات زيادة عالية جدًا في سبببينها من حيث عدد العقد التي شكلتها على الجذور، كما 

  Black beauty  (181.9وأقلها على الصنف   ،غ تربة على التوالي(250ًا/ فرد 23637.6غ جذور  1عقدة/  283.3)  Torosالصنف 
الذي سجل  (  2006)   والشرجبيعمى    هة لنتائج(، وهذه النتيجة مشاب1  جدول الغ تربة على التوالي( )250/فرداً  7421غ جذور و1عقدة/

طور يرقي  653نبات وعقدة/ M. javanica (136.66ظهور أكبر عدد من العقد الجذرية والكثافة العددية لنيماتودا تعقد الجذور 
طور يرقي  315نبات وعقدة/ Black Beauty (9، بينما ظهر أقلها على الصنف Alton Kopriعلى الصنف غ تربة( 200ثاني/
     غ تربة(. 200ثاني/
  r  =  0.48)عدد أكياس البيض  و عدد العقد الجذرية  وكل من  تكاثر النيماتودا    معدلبين    ةأوضحت النتائج وجود عالقة ارتباط إيجابيكما  

بين معدل  إيجابياً  ارتباطاً سجل فقد  Zhou et al., (2000) ذكره مال شابهةهذه النتائج م كانتو ، (2 جدول ال)  (على التوالي 0.99و
 (.على التوالي  0.9و (r = 0.7 جذر/البيضأكياس  وكل من متوسط عدد العقد/جذر، وعدد     M.  incognitaنيماتودا تعقد الجذور  تكاثر

 

 

 

 

 



 

Almasri et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 425-432 February 2020 
 

 2020  فبراير/شباط  432- 425(: 1)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة  – وآخرون  المصري  430

في أصناف الباذنجان المصابة بنيماتودا تعقد الجذور  ومعدل التكاثر معامل االرتباط بين عدد العقد/جذر، وعدد أكياس البيض/جذر  .2 الجدول

Meloidogyne incognita . 

 معدل التكاثر    عدد أكياس البيض/جذر عدد العقد/جذر  فات الص

   1 عدد العقد/جذر 

  1 55 .0 جذر /عدد أكياس البيض 

 1 0.99 0.48 معدل التكاثر 

في بعض  المؤشراتفي هذه وجد أن هناك تأثيرًا واضحًا لإلصابة في مؤشرات النمو، حيث أدت إلى ظهور نقصًا وعلى صعيد أخر، 
ذلك إلى االختالف في طبيعة األصناف وتركيبها الوراثي السبب في  وقد يعود  األصناف وزيادتها في أصناف أخرى مقارنة بالشاهد السليم،  

 (.  2008 ،آخرون و )آدم النيماتودا وتفاعلها مع 
 سورية. ، 2016-2015زراعيين اللموسمين ل  المزروعة في تجربة أصص  باذنجانستة أصناف عند  نمو  المؤشرات  .3 الجدول

 غ /الرطب  الوزن الجذري غ / الرطب الوزن الخضري طول النبات/سم  نوع المعاملة  الباذنجان  صنافأ

 رمسيس 
M. incognita 47.31  115.4  45.04  

 36.88 145.5 44.04 شاهد 

 ريان 
M. incognita 41.56  112.2  47.4  

 35.25 135.8 42.6 شاهد 

 ياقوت 
M. incognita 38.99  101.4  60.36  

 50.33 156.9 45.28 شاهد 

Black beaty 
M. incognita 46  118  42.22  

 55.77 146.5 46.09 شاهد 

Aydin siyoahi 
M. incognita 49.35  116.2  50.38  

 43.81 150.1 51.17 شاهد 

Toros 
M. incognita 40.51  138.5  44.84 

 44.14 215.5 45.13 شاهد 

LSD 5%     

 9.08 27.78 3.49  بين األصناف        

 5.24 16.04 2.27  بين المعامالت 

 12.84 39.29 5.57  للتداخل 

           .2016-2015لموسمين زراعيين ل المكررات نة في الجدول هي عبارة عن متوسطالقيم المبي

مقارنة مع الشاهد السليم، إال أن المجموع الجذري لم يتأثر لألصناف المختبرة معنويًا في طول النبات والوزن الخضري فقد سجل نقصًا 
زيادة في متوسط وزن الجذور   (Aydin siyoahiو)رمسيس وريان وياقوت  بدرجة كبيرة، بل العكس فقد لوحظ في بعض األصناف

اإلصابة بالنيماتودا تؤدي إلى تشكل العقد  ويعود ذلك إلى أن (1أن معدل تكاثر النيماتودا عليها مرتفعًا )جدولمن رغم ( بال3)جدول
،  خرون وآ ، دعباج2008، وآخرون واتفقت هذه النتائج مع دراسات سابقة )آدم ، إلى زيادة عدد الجذوربعض األصناف الجذرية وتلجأ 

1996  .) 
 :والتوصيات االستنتاجات

عززت هذه الدراسة نتائج األبحاث العالمية السابقة التي ذكرت بعدم وجود أصناف باذنجان مقاومة لنيماتودا تعقد الجذور، وجميعها كانت 
، االبتدائية العددية افةبمئات المرات مقارنة بالكث عوائل جيدة لها وكان معامل تكاثرها عاليًا مما سبب زيادة في كثافتها العددية في التربة

 مما قد يسبب ذلك ضررًا اقتصاديًا للمحصول في حال عدم إجراء عمليات مكافحة وقائية. 



 

Almasri et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 425-432 February 2020 
 

 2020  فبراير/شباط  432- 425(: 1)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة  – وآخرون  المصري  431

بعدم زراعة هذه األصناف القابلة لإلصابة في األراضي الموبوءة بنيماتودا تعقد الجذور إال بعد إجراء عمليات الوقاية المناسبة  ينصح
نصح  يللحصول على عائد اقتصادي جيد. كما  وزراعتها بمحاصيل غير عائلة مثل المحاصيل النجيلية ،تربةللتقليل من كثافتها في ال

اتودا تعقد الجذور وغربلتها لجمع المزروعة في سورية لإلصابة بنيماألخرى بإجراء المزيد من األبحاث لتقييم مدى قابلية األصناف 
 لمزروعة. المورثات المقاومة ونقلها لألصناف التجارية ا 
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Abstract 

Six eggplant cultivars (Ramses, Rayan, Yakut, Black beaty, Aydin siyoahi and 

Toros) were evaluated for their host suitability to Meloidogyne incognita in a 

completely randomized design experiment, with five replicates, for tow growing 

seasons 2015 and 2016 in outdoor pot experiments at the General Commission 

for Scientific Agricultural Research, Syria. 40 days after planting, seedlings were 

inoculated with 5,000 eggs and freshly hatched J2 /plant of M. incognita. Results 

showed that all cultivars were damaged by root-knot nematode infection (Gall 

index=5) and were supportive for nematode reproduction (RF> 1), ranging from 

susceptible to highly susceptible to the M. incognita. Cultivar Toros was the most 

supportive for multiplication of nematodes (RF = 4.7; 198.6 egg bags / 1 g root), 

while Aydin siyoahi was the lowest (RF = 1.3; 198.6 egg bags / 1 g root). A 

positive correlation was noticed between the nematode reproduction factor and 

both the number of root gall and egg masses/root (r = 0.55 and 0.99, respectively). 

There was also a significant decrease in plant height and vegetative weight 

compared to the control. 

Key words:  Cultivar, Eggplant, Reproduction factor, Gall index, Meloidogyne 

incognita. 
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