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 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيمِ 
 

الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه نـََباَت ُكلِ   ﴿َوُهوَ 
َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمََتَاِكًبا َوِمَن النَّْخِل  
َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن   ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ

َتِبًها َوَغْْيَ ُمَتَشاِبٍه اْنظُُروا ِإََل ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َويـَْنِعِه ِإنَّ ِف ُمشْ 
﴾ يـُْؤِمُنونَ َذِلُكْم ََلََيٍت ِلَقْوٍم   

 صدق هللا اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 
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 كلمة شكر واإلهداء 

 لنفسه". ما يشكر قال هللا تعالى في كتابه الكريم: "ومن يشكر فإن  

واًل بالشكر هلل عز  وجل  الذي وفقني  أأتوجه أن في بداية كلمتي ال بد  لي من 
د لي الطريق ألن أكون بينكم اليوم  لى هذه المرحلة العلمية العالية، ومه  إللوصول 

 ألناقش رسالتي في الماجستير. 

 من:  ه بالشكر واالمتنان لكل   ني أتوج  ن  أكما 

   .وما زالت تعل مني العطاءأمي العزيزة التي رحلت  

 رحل من عالمي وما زالت نصائحه تدوي لتوجهني بالطريق الصحيح.  الذيإلى أبي 

 لى زوجتي التي مألت حياتي بالتحدي وتخطي الصعوبات.  إ

 روحي. قلبي و إلى أوالدي مهجة 

كما أتوجه بالشكر واالمتنان الى األستاذ الدكتور عماد الخطاب حفظه هللا ورعاه، فقد 
كان إلشرافه ومنحه الكثير من الوقت لي اليد األولى في خروج هذه الرسالة العلمية  

بالشكل الذي ظهرت عليه، كما كان لتوجيهاته ونصائحه دور أساسي في إتمام  
 دراستي العلمية. 

يحيى  والدكتور خالد جمو والشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة الكرام الدكتور 
 ناقشة رسالة الماجستير هذه. لهم بقبول م على تفض    طقش

مته من خدمات وتسهيالت تخصُّ  ه إلدارة الجامعة موج   جزيل  وأيضًا شكر لما قد 
   .البحث. 

وال ننسى تقديم الشكر للمجالس العلمية لحرصها على تشجيع البحث العلمي  
. وتطويره  
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ة في جامعة  يالزراعالهندسة لمتطلبات نيل درجة الماجستير في كلية  مت هذه الرسالة استكماالً د  ق  
 . في المناطق المحررة حلب 

This thesis was submitted in fulfillment of the requirements for obtaining 

a master's degree at the Faculty of Agricultural Engineering at the 

University of Aleppo in the liberated areas 
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 شهادة
 :نشهد بأن العمل الموصوف في هذه الرسالة

د الجةةةذور    وتةةةأهيرهةةةا في نمو    Meloidogyne incognita)دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة حيةةةاتيةةةة نيمةةةاتودا تعقةةة 
ضةةةةةةةةةةةةةةمن الظروف الحقليةة في   Lycopersicon esculentum Millمحصةةةةةةةةةةةةةةول البنةدورة  

 تحت إشةراف  ،عيدو  حسةين لؤي  الطالب أعزاز( هو نتيجة بحث علمي قام به   –محافظة حلب 
في المنةاطق جةامعةة حلةب  –ة  يةالزراعالهنةدسةةةةةةةةةةةةةةةة  اب في كليةة  الةدكتور عمةاد الخطة    األسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ 

 قة في النص. خرين موه  آمراجع أخرى لباحثين   ، وأي  المحررة
 

 

 المرشح:                                                    المشرف:       
 

     اب خط  العماد  :األستاذ الدكتور عيدو                            حسين لؤي   الطالب:
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(Biology of Root knot nematodes (Meloidogyne incognita) and its effect 

on the growth of tomato crop (Lycopersicon esculentum Mill) under field 

conditions in Aleppo (Azaz) is the result of the author,s own investigations 
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  تصريح         
 

  Meloidogyne incognita دراسة حياتية نيماتودا تعق د الجذورهذا البحث ) ح بأن  أصر  

 ضةةةمن الظروف الحقلية في Lycopersicon esculentum Mill  وتأهيرها في نمو محصةةةول البندورة

  عزاز(أ  -محافظة حلب 

 م حاليًا للحصول على شهادة أخرى. قد  شهادة وال هو م   ةألي  أن ي ق دم لم يسبق 
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 ملخ ص 
أحد أهم الخضار التي تزرع بمساحات واسعة من    Lycopersicon esculentum Millالبندورة    د  تع

نيماتودا العقد الجذرية واحدة من أهم اآلفات التي تهاجم محصول البندورة في    د  عأجل همارها، وت  
 ة أم الحقول المكشوفة.أكانت داخل البيوت المحمي   العالم سواءً 

الدراسة الحقلية    ت  ، وتم  2009هذا البحث في مختبرات كلية الزراعة بجامعة حلب خالل العام    ن ف ذ 
   عزاز والتي تتميز بأنها من مناطق االستقرار الثانية في سوريا. أ في حقول أحد المزراعين في منطقة  

 هدف هذا البحث إلى:
تحت الظروف    وعدد األجيال   Meloidogyne incognitaد الجذوردراسة دورة حياة نيماتودا تعق    -1

 .)الصنف نور( الحقلية على البندورة
  وإنتاجية   نمو  في   Meloidogyne incognita د الجذوردراسة تأهير كثافات مختلفة من نيماتودا تعق    -2

  .بعض أصناف البندورة تحت الظروف الحقلية

  )الصنف نور(  البندورة  شتالت   ت زرع،  بالتربة المعقمة  ذات سعات مختلفة  اً أصيص  30تعبئة    تم  
 وفق التالي:  في األصص 

األولى:  /  10  المجموعة  سعة  الثانية:    ،ليتر  /1أصص  /  10المجموعة  سعة    ر،ليت  /2أصص 
  .ليتر /3أصص سعة / 10 المجموعة الثالثة:

المجموعة األولى    صص المعزولة مسبقًا( أل)د الجذور  )بيض( نيماتودا تعق    مادة العدوى   ت فضيأ  
 ، دون إضافة مادة العدوى من  المجموعتين الثانية والثالثة  أصص    ت ركع من التشتيل، وت  سبو أبعد  

الناتجة عن الجيل األول نيماتودا العقد الجذرية حديثة التكوين    العدوى لها الحقًا ببيض   ت تم    حيث 
عزلها    والتي تم  ألصص المجموعة الثانية والجيل الثاني ألصص المجموعة الثالثة على التوالي،  

  (J2)الكشف عن )فقس البيض( وظهور يرقات الطور الثاني    تم  ،  والجيل الثانيالجيل األول  بنهاية  
غ تربة بعد هالهة أيام من    100في    الث الثو   الثانيو   للجيل األول  د الجذورفي التربة لنيماتودا تعق  

لجيل وا  دراسة أصيص كل هالهة أيام للجيل األول  تم    االصطناعية بطريقة قمع بيرمن، هم    العدوى 
حساب   تم    النتائج في جدول خاص هم   ت لج  وس   ،وتلوينها صبغ الجذور، وفق طريقة  الثالث و  الثاني

 .عدد األجيال ومن هم   الواحد ة الجيل ة كل طور من األطوار ومد  مد  

 Meloidogyne  دراسة تأهير العدوى بخمسة مستويات من اللقاح المعدي لنيماتودا العقد الجذرية  تم  

incognita.  وهي   /A=0, B=1000, C=2000, D=4000, E=8000/   أصيص على /بيضة  
( تحت الظروف الحقلية في  سوبر ريد   ،نيو ملكة  ،أروى   ،نور)أوال،    نتاجية أصناف البندورةوإ  نمو

وأربعة مكررات الختبار   RCBD كتجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ،عزاز(أ ) حلب 
ل كثافات اللقاح المعدي من اليرقات  مث  ل أصناف البندورة المختبرة العامل األول، وت  مث  عاملين، ت  
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وتم  أخذ    ،2009/5/20المطلوبة بتاريخ    الكثافات عملية العدوى االصطناعية ب   العامل الثاني، تم ت  
 : وهي من إجراء العدوى  اً يوم  70بعد القراءات وتسجيلها 

  )سم(. ارتفاع النبات  -

 .)سم(طول المجموع الجذري  -

 )غ(.الوزن الرطب للمجموع الخضري  -

 .  )غ(الوزن الرطب للمجموع الجذري  -

 الوزن الكلي الرطب للنبات )غ( -

 .لنسبة المئوية لتأهير النيماتوداا -

  النسبة المئوية الستجابة نمو النبات  -

  . )غ(ة الغل   -

 . )غ(ط وزن الثمرة متوس   -

 : يما يأتبي نت النتائج 
حيث    Meloidogyne incognitaد الجذور  حدوث هالهة أجيال لنيماتودا تعق    كشفت النتائج عن 1- 

 من الجيل األول والثاني والثالث على التوالي. يومًا لكل    (18، 24،  30ة دورة الحياة )بلغت مد  
الثالهة  2- األجيال  من  لكل   االصطناعية  العدوى  من  الثالث  اليوم  في  البيض  فقس    وتم    ،حدث 

من األجيال    للجذور في اليوم السادس من العدوى االصطناعية لكل     J2اختراق يرقات الطور الثاني  
أيام من العدوى    ( 9،9،  12)  الثالهة، في حين ظهرت يافعات الطور الثالث ضمن الجذور بعد 

االصطناعية لكل  من الجيل األول والثاني والثالث على التوالي، كما ظهرت يرقات الطور الرابع 
 من الجيل األول والثاني والثالث على التوالي، ن العدوى االصطناعية لكل   م  اً يوم  ( 12،   18،15بعد )

من الجيل    من العدوى االصطناعية لكل     اً ( يوم15،  21،  24الذكور واإلناث الفتية بعد )ظهرت  و 
األول والثاني والثالث على التوالي، واكتملت دورة الحياة لألجيال الثالهة بظهور اإلناث الناضجة  

 من الجيل األول والثاني  من العدوى االصطناعية لكل     اً ( يوم18،  24،  30بيض بعد )ووضع ال 
 والثالث على التوالي.

ت   3- إلى انخفةةان نمو نبةةات    Meloidogyne incognitaد الجةةذور  اإلصةةةةةةةةةةةةةةةابةةة بنيمةةاتودا تعقةة    أد 
اع  وارتف  )غ(ط الوزن الكلي الرطب والوزن الخضةةةةةةةةةةةةري الرطب البندورة من خالل انخفان متوسةةةةةةةةةةةة  

في جميع األصةةةناف المختبرة وفي جميع المعامالت )باسةةةتثناء المعاملة  )سةةةم(النبات وطول الجذر
B    في الصنف نور والمعاملتينB، C   ،)وتبي ن  في الصنف أوال حيث حصل تحفيز في نمو النبات

رتباط إيجابية بين مسةةةةتويات العدوى االبتدائية بالنيماتودا والنسةةةةبة المئوية النخفان  اوجود عالقة  
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لألصةةةةةةناف   )سةةةةةةم(وارتفاع النبات وطول الجذر)غ( ي الرطب والوزن الخضةةةةةةري الرطب  الوزن الكل  
 .ريد()أروى، نيوملكة، نور، أوال، سوبر 

ت   4- إلى زيةةادة وزن المجموع   Meloidogyne incognitaد الجةةذور  اإلصةةةةةةةةةةةةةةةةابةةة بنيمةةاتودا تعقةة    أد 
في جميع األصةةةةةةةةةةناف المختبرة وبشةةةةةةةةةةكل طردي مع زيادة مسةةةةةةةةةةتويات العدوى  )غ( الجذري للنبات 

 االبتدائية بالنيماتودا في المعامالت.
ت  5- ل  إلى انخفان في متوسة   Meloidogyne incognitaد الجذور اإلصةابة بنيماتودا تعق    أد  ة ط الغ 

ألصةةةةةةةةةةةةةةنةةاف المختبرة، حيةةث كةةان هنةةاب عالقةةة ارتبةةاط إيجةةابيةةة بين  في جميع ا)غ(  ووزن الثمرة  
في النبات  )غ( ة ووزن الثمرة  مسةتويات العدوى االبتدائية بالنيماتودا والنسةبة المئوية النخفان الغل  

بين   )غ( ة ووزن الثمرةمن ناحية هانية كان هناب تباين في النسةبة المئوية النخفان الغل   ،المعدى
 ةانخفان الغل    تصةةةةةاعدي: بشةةةةةكل    مرتبةً   اآلتي  إلصةةةةةابة بالنيماتودا على النحواألصةةةةةناف نتيجة ا

: سةةوبر ريد، نور، نيوملكة،  )غ(  : سةةوبر ريد، نور، أوال، نيوملكة، أروى، انخفان وزن الثمرة)غ(
 أوال، أروى.

ت  6- إلى تكوين عقد على المجموع  Meloidogyne incognitaد الجذور اإلصةةةةابة بنيماتودا تعق    أد 
لة بشةةةةكل طردي مع زيادة وازداد عدد العقد المتشةةةةك   ،الجذري للنبات في جميع األصةةةةناف المختبرة

على    نت العقد الجذرية بشةةةةكل كبيرو  مسةةةةتويات العدوى االبتدائية للنيماتودا في المعامالت، وقد تك
حسةةةةةاسةةةةةية   د أقل األصةةةةةنافالصةةةةةنف أروى في جميع المعامالت، في حين كان الصةةةةةنف سةةةةةوبرري

 العقد الجذرية. لتشكل 
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 المحتويات
 الصفحة                                                                          وضوعالم  

 

 األولالفصل 

 الدراسة المرجعية 

 1   ---------- ---------------------- صلي واألهميةالموطن األ 1-

 2--- ----- ---- ---- ---------------------- التصنيف النباتي  -2

                     2-------- ----------- -- - --------للبندورةالقيمة الغذائية والطبية  3-
    4    -----------------------------استزراع البندورة عالميًا وعربياً  4-

 4-- ---- ---- - ------------------- - -- ة الحتياجات البيئية للبندور ا5-

 5---------- - ---------------------البندورة اآلفات التي تصيب  6-

 7----------- -------د الجذور وانتشارها األهمية االقتصادية لنيماتودا تعق   7-

 9  ---------- ---------------د الجذورالموقع التصنيفي لنيماتودا تعق  8-

 9---------- - ---------- -----------  أنواع نيماتودا العقد الجذرية9-

 13---- - ------------- ------  د الجذورالشكلية لنيماتودا تعق   الصفات  10-

 17----------- ------- د الجذورالتمييز بين األنواع المختلفة لنيماتودا تعق   11-

 17----------------------- - - ------------- أعران اإلصابة 12-

 19-------- ---------- ----------------------- دورة الحياة 13-

 22------------------------------د الجذورمكافحة نيماتودا تعق   14-

 22-------------------------- الزراعي التشريعية والحجر  الطرق 1-14-

 22------------------------------- التدابير والطرق الزراعية  2-14-

 23------------- ------------- الطرق الفيزيائية إلدارة النيماتودا 3-14-

 23---------------------------------المعامالت العضوية 4-14-

 23----------------------------- التطعيم على أصول مقاومة5-14-

 24----------------------------------المكافحة اإلحيائية 6-14-

 24 --------------------------------- المكافحة الكيميائية 7-14-
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 25----------- - ----------األبحاث ذات الصلة بالبحث وأهم نتائجها 15-

رات  16-  28 - -------------------------------   البحث وأهدافه م بر ِّ

 األول الباب
 

تحت الظروف الحقلية على     M. incognitaد الجذور  دراسة دورة حياة نيماتودا تعق   
 29----------------------------------- )الصنف نور( البندورة

 ثانيالفصل ال
 

 30 -----------  -----------------------مواد البحث وطرائقه 1-

                                                                                            30------ --- - ------------  مصدر مادة العدوى )مصدر النيماتودا( 1-1-
  30 --------------- ---------------------- النيماتودا إكثار2-1-
                                               31-------- ----- ----- -------- ------- العدوى  معلّقتحضير -3-1

 31 ------------------------ زراعة نباتات التجربة وإجراء العدوى  4-1-

 31   ------------------------------------دراسة العينات  5-1-

 الفصل الثالث 

 33   ------------------------------------النتائج والمناقشة  1-

 

 الثاني الباب

 

في     Meloidogyne incognitaد الجذوردراسة تأثير كثافات مختلفة من نيماتودا تعق   
 40---------------- تحت الظروف الحقلية تهاوإنتاجيبعض أصناف البندورة   نمو

 الرابعالفصل 

 

 41 --------------------------------- مواد البحث وطرائقه:  1-

 41 ---------------------  مصدر مادة العدوى )مصدر النيماتودا( 1-1-

 41   ------------------------------------النيماتودا إكثار2-1-

 41 -------------------------- تحضير مادة العدوى )البيض( 3-1 -

 42   ------------------------------------إعداد الشتول 4-1-
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 42 -------------- تحضير التربة والزراعة وإجراء العدوى االصطناعية  5-1-

 43 ----------------------------------   الخدمة عمليات  6-1-

 43 --------------------------- القراءات والقياسات المدروسة 7-1-

 الخامس الفصل 

 

 44 -----------------------------------   :والمناقشة النتائج 1-

في ارتفاع النبات )سم(   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 1-1-
 44 ------------------------------- أصناف البندورة المختبرة  في

في طول جذر النبات    Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 2-1-
 49 ---------------------------   في أصناف البندورة المختبرة )سم(

في الوزن الخضري   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 3-1-
 54 ------------------------ )غ( في أصناف البندورة المختبرة  للنبات 

في وزن المجموع الجذري   Meloidogyne incognitaتأهير نيماتودا العقد الجذرية  4-1-
 59 ---------------------------- )غ( في أصناف البندورة المختبرة 

في الوزن الكل ي الرطب    Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 5-1-
 64 -----------------------------  ألصناف البندورة المختبرة )غ(

في غل ة النبات )غ( في   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 6-1-
 68 --------------------------------- أصناف البندورة المختبرة 

في وزن الثمرة )غ( في   Meloidogyne incognita الجذريةتأهير نيماتودا العقد  7-1-
 72 --------------------------------- أصناف البندورة المختبرة 

ط عدد العقد في متوس    Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 8-1-
 76 --------------------------   الجذرية في أصناف البندورة المختبرة

 السادس الفصل 
 82 --------------------------------------- االستنتاجات 1-

 85 ---------------------------------------   المقترحات  2-

 85 ----------------------------------- ة  التوصيات العام   3-
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 86 ----------------------------------------   المراجع 4-

 103 ------------------------------ ص باللغة اإلنكليزيةالملخ   5-

 106 ---------------------------------------- الملحق 6-
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 الجداول قائمة

 

 رقم الصفحة                                                         كما هو مكتوب فوق الجداولالموضوع 

 2-- ------مادة جافة غ100 التركيب الكيميائي لثمار البندورة الحمراء الناضجة في كل 1-

 6----------------------------------------- البندورةأجناس وأنواع النيماتودا التي تصيب  2-

 د ام حتى ظهور المراحل التطورية للجيل األول لنيماتودا تعق  عدد األي   3-
تحت ظروف العدوى   هوجذور  في تربة صنف البندورة نور Meloidogyne incognitaلجذور

 34--------------------------------- زالحقلية في، حلب، أعزاضمن الظروف  االصطناعية

ة كل طور من أطوار نيماتودا تعق   4- ة دورة الحياة ومد   Meloidogyne د الجذورمد 

incognita  35 ----------------------------------------------------------------- للجيل األول 

 الجذور د المراحل التطورية للجيل الثاني لنيماتودا تعق  ام حتى ظهور عدد األي   5-
Meloidogyne incognita تحت ظروف العدوى   هوجذور  في تربة صنف البندورة نور

 36 ------------------------ .2009  ضمن الظروف الحقلية في، حلب، أعزاز، االصطناعية

ة كل طور من   6- ة دورة الحياة ومد   Meloidogyne د الجذورأطوار نيماتودا تعق  مد 

incognita   37 ----------------------------------------------------------------- للجيل الثاني 

د ام حتى ظهور المراحل التطورية للجيل الثالث لنيماتودا تعق  عدد األي   7-
تحت ظروف العدوى   هوجذور  في تربة صنف البندورة نور Meloidogyne incognitaلجذور

 38 ------------------------- .2009 زضمن الظروف الحقلية في، حلب، أعزا االصطناعية

ة كل طور من أطوار نيماتودا تعق   8- ة دورة الحياة ومد   Meloidogyne د الجذورمد 

incognita   39 ---------------------------------------------------------------- للجيل الثالث 

 M. incognita أصناف البندورة المختبرة تجاه العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 9-

 42 -------------------------------------------------------------------------------- ومصادرها 

في ارتفاع النبات )سم( في   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 10-
 45 ----------------------------------------------------------------- المختبرة أصناف البندورة 

في طول جذر النبات )سم(   Meloidogyne incognitaتأهير نيماتودا العقد الجذرية 11-
 50 ----------------------------------------------------------- البندورة المختبرةأصناف في 

في الوزن الخضري للنبات   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 12-
 55 ------------------------------------------------------- )غ( في أصناف البندورة المختبرة 
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في وزن المجموع الجذري   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 13-
 60 ------------------------------------------------------- )غ( في أصناف البندورة المختبرة 

في الوزن الكل ي الرطب   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 14-
 65 --------------------------------------------------- ألصناف البندورة المختبرة   للنبات )غ(

في غل ة النبات )غ( في    Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 15-
 69 ----------------------------------------------------------------- المختبرة  أصناف البندورة

في وزن الثمرة )غ( في    Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 16-
 73 ----------------------------------------------------------------- أصناف البندورة المختبرة 

في   Meloidogyne incognita تأهير كثافات العدوى االبتدائية لنيماتودا العقد الجذرية 17-
 77 ---------------------------------------- العقد الجذرية في أصناف البندورة المختبرة  عدد 

في أصناف البندورة المختبرة نتيجة العدوى بنيماتودا العقد  % زيادة نمو النبات  18-
 Meloidogyne incognita. ------------------------------------------------------ 81 الجذرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 األشكال قائمة

 
 رقم الصفحة                                          كما هو مكتوب تحت الشكل                 الموضوع 

 13 ------- د الجذوررسم تخطيطي لإلناث، الذكور، والطور اليرقي الثاني لنيماتودا تعق   1-

 Meloidogyne sp.   - 14د الجذورالشكل الخارجي والتركيب الداخلي لذكر نيماتودا تعق   2-

 د الجذورالشكل الخارجي والتركيب الداخلي ليرقة الطور الثاني لنيماتودا تعق    3-

Meloidogyne sp. ----------------------------------------------------------------------- 15 

 Meloidogyne sp. ---------------------------- 15د الجذورالنمط العجاني لنيماتودا تعق    4-

 Meloidogyne incognita -------------------- 15د الجذورالنمط العجاني لنيماتودا تعق    5-

 Meloidogyne sp. - 16 د الجذورالداخلي ألنثى نيماتودا تعق  الشكل الخارجي والتركيب  6-

ل الطور اليرقي األول )التطور الجنيني( عند نيماتودا   7- مراحل تطور البيضة وحتى تشك 
 Meloidogyne sp. --------------------------------------------------------- 21 الجذورد تعق  

 Meloidogyne sp.    --------------------------------- 21د الجذوردورة حياة نيماتودا تعق   8-

 Meloidogyne د الجذورام لظهور الجيل األول لنيماتودا تعق  ط عدد األي  متوس   9-

incognita   على صنف البندورة نور تحت ظروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف
 35 --------------------------------------------------------- .2009عزاز أ الحقلية في، حلب، 

 Meloidogyne د الجذورام لظهور الجيل الثاني لنيماتودا تعق  ط عدد األي  متوس   10-

incognita   على صنف البندورة نور تحت ظروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف
 37 --------------------------------------------------------- .2009 عزازأ الحقلية في، حلب، 

 Meloidogyne د الجذورام لظهور الجيل الثالث لنيماتودا تعق  ط عدد األي  متوس   11-

incognita   على صنف البندورة نور تحت ظروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف
 39 --------------------------------------------------------- .2009عزاز أ الحقلية في، حلب، 

في ارتفاع النبات )سم( في   Meloidogyne incognitaتأهير نيماتودا العقد الجذرية  12-
 45 ----------------------------------------------------------------- البندورة المختبرة  أصناف

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognitaتأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  13-
 46 ------- في ارتفاع النبات )سم( في الصنف أروى  %لبيون على نسبة التخفيض ا من
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عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognitaتأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية   14-
 46 ---- في ارتفاع النبات )سم( في الصنف نيوملكة  %البيوض على نسبة التخفيض من 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  15-

 47 ---------- في ارتفاع النبات )سم( في الصنف نور  %البيوض على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 16-

 47 --------- في ارتفاع النبات )سم( في الصنف أول  %البيوض على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 17-

 48 ---- في ارتفاع النبات )سم( في الصنف سوبرريد  %من البيوض على نسبة التخفيض 

في طول جذر النبات )سم( في   Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية 18-

 50 ----------------------------------------------------------------- أصناف البندورة المختبرة 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  19-
 51 -- في طول جذر النبات )سم( في الصنف أروى  %البيون على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 20-
 51في طول جذر النبات )سم( في الصنف نيوملكة %من البيون على نسبة التخفيض 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 21-
 52 --- في طول جذر النبات )سم( في الصنف نور  %لبيون على نسبة التخفيض ا من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 22-
 52 --- في طول جذر النبات )سم( في الصنف أوال  %من البيون على نسبة التخفيض 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 23-
نف سوبر ريد لبيون على نسبة التخفيض % في طول جذر النبات )سم( في الصا من

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

في الوزن الخضري للنبات   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية  24-
 55 -------------------------------------------------------- أصناف البندورة المختبرة  )غ( في

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  25-
في الوزن الخضري الرطب للنبات )غ( في الصنف   %من البيون على نسبة التخفيض 

 56 -------------------------------------------------------------------------------------- أروى 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 26-
في الوزن الخضري الرطب للنبات )غ( في الصنف  %البيون على نسبة التخفيض  من

 56 ----------------------------------------------------------------------------------- نيوملكة 
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عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 27-
في الوزن الخضري الرطب للنبات )غ( في الصنف  %البيون على نسبة التخفيض  من
 57 --------------------------------------------------------------------------------------- نور 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  28-
في الوزن الخضري الرطب للنبات )غ( في الصنف   %من البيون على نسبة التخفيض 

 57 ---------------------------------------------------------------------------------------- أوال

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 29-
في الوزن الخضري الرطب للنبات )غ( في الصنف  %البيون على نسبة التخفيض  من

 58 ---------------------------------------------------------------------------------- سوبرريد 

في الوزن المجموع الجذري   Meloidogyne incognita تأهير نيماتودا العقد الجذرية 30-
 60 ------------------------------------------------------- )غ( في أصناف البندورة المختبرة 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 31-
 61 --------- أروى ط الوزن الجذري الرطب )غ( للنبات في الصنف البيون في متوس   من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  32-
 61 -------- ط الوزن الجذري الرطب )غ( للنبات في الصنف نيوملكة في متوس  البيوض من 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita بنيماتودا العقد الجذريةتأهير العدوى   33-
 62 ----------- ط الوزن الجذري الرطب )غ( للنبات في الصنف نور البيون في متوس   من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 34-
 62 ----------- ط الوزن الجذري الرطب )غ( للنبات في الصنف أوال متوس  البيون في  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 35-
 63 ------ ط الوزن الجذري الرطب )غ( للنبات في الصنف سوبرريد البيون في متوس   من

ي الرطب في الوزن الكل    Meloidogyne incognitaتأهير نيماتودا العقد الجذرية  36-
 65 ------------------------------------------------ للنبات )غ( في أصناف البندورة المختبرة 

مستويات عند خمسة  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 37-
ي الرطب للنبات )غ( في الصنف  في الوزن الكل   %البيون على نسبة التخفيض  من

 66 -------------------------------------------------------------------------------------- أروى 
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عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 38-
غ( في الصنف ي الرطب للنبات )في الوزن الكل   %من البيون على نسبة التخفيض 

 66 ----------------------------------------------------------------------------------- نيوملكة 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognitaتأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  39-
 67 --------- ي الرطب للنبات )غ( في الصنف نور في الوزن الكلّ  %البيوض على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  40-
ي الرطب للنبات )غ( في الصنف أوال في الوزن الكل   %البيون على نسبة التخفيض  من

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 67 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita العقد الجذريةتأهير العدوى بنيماتودا  41-
ي الرطب للنبات)غ( في الصنف  في الوزن الكل   %البيون على نسبة التخفيض  من

 68 ---------------------------------------------------------------------------------- سوبرريد 

ة النبات )غ( في  في غل    Meloidogyne incognitaتأهير نيماتودا العقد الجذرية  42-
 69 ----------------------------------------------------------------- البندورة المختبرة أصناف 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 43-
 70 --------------- لغل ة النبات )غ( في الصنف أروى  %البيون على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita بنيماتودا العقد الجذريةتأهير العدوى   44-
 70 ------------ لغل ة النبات )غ( في الصنف نيوملكة  %من البيون على نسبة التخفيض 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 45-
 71 ----------------- لغل ة النبات )غ( في الصنف نور  %نسبة التخفيض البيون على  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 46-
 71 ----------------- لغل ة النبات )غ( في الصنف أوال  %البيون على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  47-
 72 ---------- لغل ة النبات )غ( في الصنف سوبر ريد  %البيون على نسبة التخفيض  من

أصناف في وزن الثمرة في   Meloidogyne incognitaتأهير نيماتودا العقد الجذرية  48-
 73 -------------------------------------------------------------------------- البندورة المختبرة 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 49-
 74 ------------ في وزن الثمرة )غ( في الصنف أروى  %من البيون على نسبة التخفيض 
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عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognitaتأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  50-
 74 --------- في وزن الثمرة )غ( في الصنف نيوملكة  %البيون على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 51-
 75 ------------- في وزن الثمرة )غ( في الصنف نور  %البيون على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 52-
 75 -------------- غ( في الصنف أوال في وزن الثمرة ) %البيون على نسبة التخفيض  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 53-
 76 -------- في وزن الثمرة )غ( في الصنف سوبرريد  %من البيون على نسبة التخفيض 

في   Meloidogyne incognita تأهير كثافات العدوى االبتدائية لنيماتودا العقد الجذرية 54-
 77 ------------------------- العقد على المجموع الجذري في أصناف البندورة المختبرة  عدد 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 55-
 78 ----------------- من البيون على عدد العقد على المجموع الجذري في الصنف أروى 

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 56-
 78 --------------- الصنف نيوملكة  البيون على عدد العقد على المجموع الجذري في من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 57-
 79 ------------------- البيون على عدد العقد على المجموع الجذري في الصنف نور  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita العقد الجذريةتأهير العدوى بنيماتودا  58-
 79 ------------------- البيون على عدد العقد على المجموع الجذري في الصنف أوال  من

عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita تأهير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 59-
 80 -------------- د المجموع الجذري في الصنف سوبرريالبيون على عدد العقد على  من
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 الفصل األول 
 الدراسة المرجعية

  الموطن االصلي واألهمية:1- 

ف    herbaceous  Annual  حول   نبدد ع بيددددددددددددددب هو    Lycopersicon esculentum Millالبنددرة    
 ستوائية.ف  المن طق اال Perennialر المن طق المعترلة ةمعم  

  وليفي  ةاألكوادة  يالموطن األصدددددددد  لدبنرة   امرسط  الوسدددددددنو ةامرسط  الانويية ةي  صدددددددة الب رة ة 
 .( 1997)بدب  ةالو ع، ةالمطسيك

سددددددب ل ف  السرل السدددددد دب بيددددددر ةىيم   عر انتسدت  لو ن اإل اة ي  بواسددددددنة ال      البنرة    دخدت 
 (Naika et al., 2005) .األةسطافرسقي  ةاليرق ثم   ،جنوب ةشرق آسي 
االبتسددددد د  المعرةفدددددة    ال    يسددددددددددددددود  البرسدددددة  ال رلسدددددة   Brezh  Lycopersicon (A. Gary)البندددددرة   

esculentum var. cerasiforme   المز ةبة.ل السددددل لدبنرة     يدددط (Kulkami and Deshpande, 

2006). 
ه  من النب   ع  ةسددددد د االبتس د ل تر  طوسدة بدو ان    ، بت البنرة   ف  البراية كنب ع طب  ة زس ن ل  

عزى السددبف ف  كلك لدسرا ة اليددربر  ب نه  ةي ن  عن النب   ع السدد مة الت  عة لد  دد دة  ةس   ،السدد مة
حتواء األة اق ةالسمم ال (.Hyoscyamus niger L)مثل نب ع البنج األسود   Solanaceaeالب كنا نية  

السدوسدددددراع   اله وسدددددددددددددديددددد م ن    لمثدددددالزهرسدددددة بدو  عن  ةالسددددددددددددددطويوالم ن    Hyoscyamineقدوسدددددر 
Scopolamine، )ةكذلك نب ع الد  ح )سددددددددددددددت ال سددددددددددددددنAtropa belladonna L.(Deadly)    ةكلك

مثددددل اله وسدددددددددددددديدددد م ن   السدوسددددراع  النبدددد ع بدو  عن  ةاأل رةي ن    Hyoscyamineالحتواء اجزاء 
Atropine،  السطويوالم نScopolamine     ةاألبوا رةي ن Apoatropine    ةالب الدةن ن Belladonine 

 .(1997 ،)بدب  ةالو ع
   ،ال دد ن() faa ke, e  ،نرةنيسددي (ا) tomat  ،سددب ني (   ،فرنسدد tomate (األسددم ء اليدد ئعة لدبنرة     

tomato افرسقيد ( )جنوب،  tomatl (Nahuatl)،  jitomate )المطسدددددددددددددديدك(،  pomodora ) يند ليد (،    

nyanya  (Swahili) .(Naika et al., 2005)     
لمط ل األةل ب ن م  ص ل   تل اة   ، ز ع البنرة   ف  الوقت ال  ضر ف  جميع ان  ء الع لم  سرسب   

احر اكثر م  صدددددد ل   ر  ع ة  ،( 1997بدب  ةالو ع،)  نت جةاإلالم تد ة من ح ث المسدددددد حة   ال ضددددددر
اة     ط لجةةالت   سدتهدك  طمي ع كب ر   م  ةسدط  ال ضدرةاع المز ةبة ف  بدرال مننسة اليدرق األ

ب دددددد ر  ة ،  البنرة   معاول ة   ،)الم ددددددن عة( مثل د د البنرة    ف  اشددددددط ل من المنتا ع المع لاة
 (Aghajanzadeh et al., 2010).ال   يف ، البنرة  

من البنرة   المسدتهد ة   ول بدو صدو   منتا ع   %80اكثر من  أل   ح د ئية  ة يد ر الر اسد ع اإل
 .(ENV/JM/2008) الذكرعة س  سة م ن  
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 :النباتي التصنيف2- 

  Solanaseae لو ال  دددددددددددددد ددة البد كناد نيدة    Lycopersicon esculentum Millبنتم  نبد ع البندرة   
األ انبوييددددددد ع  لر بدددددددة  البدددددددذة    Tubifloralesلهددددددد  التددددددد  عدددددددة  م نددددددد    صددددددددددددددل  الت   نتم   لو 

Angiospermopsida  الت  ع لدسسم  Pterophyta  الذي بنتم  لدممد ة النب  يةRegnum Plantarum.  
بدو ال ضدددددددددرةاع الر نية ةالثمرسة    يدددددددددتمل  ،نوع 3000من   كثرا  Solanaceae ضدددددددددم ال  ددددددددد دة  

النبيددة    ةالنبدد  دد ع   (Petunia)الب تونيدد   المز كيددددددددددددددددة  فدي دددة( ةاأللهدد     دد كنادد ل،  ،بنددرة    ،) ندد طدد 
(Datura, Nicotiana tabacum ).( Lee et al., 2007) 

 القيمة الغذائية والطبية للبندورة:3- 
ةالظرةف الاوسدة ةالعمديد ع   المز ةع  ي تدل الترك دف ال يميد ئ  لدثمد   كث را  حسدددددددددددددددف ال ددددددددددددددنل

 (. 1997 ،)بدب  ةالو عالز اعية ةغ ره  
من المواد  %6ةبدو  م ء،من ةلنه  ال د   %94  توي ثمر  البنرة   الن لجة ف  المتوسدددددددددط بدو  

  .ال يمي ئ  لثم   البنرة   ال مراء الن ضاة ف الترك  (1)الارةل ةسظهر  ،ال دبة الذائبة
 غ مادة جافة 100الكيميائي لثمار البندورة الحمراء الناضجة في كل  التركيب (1) جدول 

 ال مية الم د  ال مية الم د 

 مدغ C 327.59 – 230.91ف ت م ن  غ 8.33 – 9.09 الي ف
 ةحر  د A 15145.45ف ت م ن  غ44.83 – 76.67 كريوه ر اع 

 مدغ B1 0.98 – 0.67ف ت م ن  غ 11.67 – 16.38 برة  ن 
 مدغ B3 11.67 – 9.68ني س ن   غ3.62 – 3.64 دسم

 مدغ B2 0.81 – 0.33 سبوفالف ن  غ 7.57 احم ض بضوسة 
 مدغ B6 1.72 – 1.29ف ت م ن  ميطرةغرام  46781.82 ليطوي ن 
 مدغ E 18.33 – 9.82ف ت م ن  ميطرةغرام  1672.41  ست نول

 ميطرةغرام  K 283.3 – 83.3ف ت م ن  مدغ 379.31 – 500 فوس و 
 ميطرةغرام  1836.36 ل   اك  ة  ن  مدغ 145.1 – 181.82 ك لس وم 
 ميطرةغرام 8163.6 –16533.3 ك  ة  ن ب ت   مدغ 4.91 – 8.33 حربر 

 مدغ 56.9 – 116.67 صودبوم  مدغ 116.67 – 206.9 م نزسوم 
 مدغ 3600 – 4833.33 و  سيم ب مدغ 86.21 نتراع 
 ميطرةغرام  1982.76 بو ةل  مدغ 1.50 – 3.09 لنك

 مدغ 1.83 – 2.07 من ن ز  ميطرةغرام  1241.38 المن وم 
 مدغ 46.55 س ديطول   

(ENV/JM/2008)                                                                                                           
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ز  طمي ع مر  عة  فه   تم     المهمةثم   البنرة   من الثم   كاع ال   ئص الت ذةسة ةال  ية    ر  ع   
عرف بثم    ث     كم       ، C  (Smidova and Izzo, 2009) ةف ت م نمن ال   ة  نوئ راع )الديطوي ن(  

                                                                 .((Radzevicius et al., 2009الرئيسةن  ه  سعود كلك ل   ئص مطو  ة  ،ال  ة
من الم  د  الا ر    ر  عك       ال يمي ئ  لدبنرة  العربر من ال  ت م ن ع ف  الترك ف    ز بوجود ة تم   

  توي ن ل م  ي ت جه اإلنس ل من   ال ام  فمثال  ثمر  ةاحر  متوسنة  ،Cلد  ول بدو ف ت م ن  
ف ت م ن    ال  ت م ن،هذا   بدو  البنرة    ثمر     نسبة   ر  ة ع  ،B1،B2   ،B3،  B6،  E،  Kكم    توي 

)بدب    خرى ألالموجود  ف  البنرة   ابدو مم  هو موجود ف  جميع م  ص ل ال ضر ا  B3ف ت م ن 
  (. 1997 ،ةالو ع

ل الديطوي ن  ةسيددددددددددط  ، (Darrigues et al., 2008)حمر لدبنرة   ل ددددددددددب  ع ال   ة  ن  يعود الدول األ
 . (Shi et al., 1999) من ال ب  ع ال دية المتواجر  ف  البنرة  % 83حوال  

 ،هو ي  دددل بد ه  مب شدددر  من الوجب ع فال ي دددنع ال   ة  ن ع بن سددده لذلك    اإلنسددد ل  يسدددتنيعال  
    بتم  قأ   من ثمدد   البنددرة   ةمنتادد  هدد  ةالبدد يددقددل من الديطوي ن ف  الوجبدد ع  بدو األ  %85  ل  إة 

 . (Radzevicius et l., 2009)ف فرةع ةغ ره سجر  ،الب   ي ،الاواقة ،ال  دددددددول بديه من البني 
 ;Roa and Agarwal, 2000) عتبر البنرة   الم ددددددددددر  الرئيد لدديطوي ن ف  الوجبة األمرسطيةكم  

Akanabi and Oludemi, 2004; Shrfali Ajmera, 2006). 

الرة  الرئيد الذي  دعبه ال   ة  نوئ راع ةخ دوصد   الديطوي ن هو كمضد داع لدكسدر  فه   عمل 
ةالت  ه  عبددد    بن منتاددد ع ثددد نوسدددة    ROS    (Reactive oxygen species   نقيدددة(بدو  لالدددة )

ةالب رةكسدددددد راع األسدددددد سددددددية ة  م  ال الي  من  (  لعمدية االسددددددتسالب ال ذائ  النبيع  لدكسددددددا ن
 .(Stahl and Sies, 1996; Yilmaz et al., 2006; Shrfali Ajmera, 2006)  اضرا  المؤكسراع 

مثل    المم تةالسرط ن ع    الديطوي ن ا  بط مع  ن قص خنرامت  ص    ال  كم  اظهرع الر اس ع  
 . المستقيم ،المعر  المريء، البن رس ب، ال ولول، الثري، الرئة، البرةست ع،

(Giovannucci, 1991; Agarwal and Rao 2000; Heber and Lu 2002; Weisburger 2002; 

Omoni and Aluko 2005; Shrfali Ajmera, 2006). 
  UV- Induced erythema  إلض فة  لو دة ه ف  حم ية الادر ضر  

(Stalh et al., 2001; Porrini and Riso 2000; Mayer-Miebach et al., 2005; Shrfali Ajmera, 

2006)  
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 : وعربيا  ستزراع البندورة عالميا  ا4- 
 ف  جميع ان  ء الع لم  ز عة    ،  تل ل ابة البنرة   مركزا  ه م   ب ن ل ابة م  صدددددددددددددد ل ال ضددددددددددددددر

 ،( FAO, 2017مد ول هطت   ) 4.8  بدددددددددد ع  ر  مد ول طن ضمن مس حة ق   182دددددددددد  بر   إنت ج سنوي ق  
من اهم البدرال المنتاة لم  ص ل ال ض   ةاهمه  البنرة   ح ث  أ     لمر بة    ال  ن  ر عب لمي      ة 

 Navyachreeمرسطيدة )الواليد ع المت در  األ  د هد  الهندر ثم   %31نتد جهد  حوال   ل  يددددددددددددددطد  ي     ك  ،األةلو
 .(2020خرةل، آة 

لل هطت    ا 416.17بد ت المسدددددددد حة المز ةبة   لبنرة   ف  الوطن العري   بدو ال ددددددددع ر العري 
ةلو ب ن الرةل العرييدة من  األةقر احتددت م ددددددددددددددر المر بدة   طن،لل ا 14928.2قر ه       نتد جد ابندت  

فسر بد ت المسدد حة المز ةبة   لبنرة      ،نت جح ث المسدد حة المز ةبة   لبنرة   ةمن ح ث كمية اإل
  المر بدة الثد نيدة   دلاأل  ت ب نمد  احتدد    طن،الل    6740.1قدر ه       نتد جد بندت  ا الل هطتد     167.3ف هد   

 لل طن،ا 1324.3قر ه      نت ج الل هطت   ابنت   49.8  لبنرة     ح ث بد ت المسددددددددد حة المز ةبة
   ر  قدد       نتدد جدد الل هطتدد   ابنددت    15.8الم رب المر بددة الثدد لثددة  مسددددددددددددددد حددة مز ةبددة بد ددت    ت ةاحتددد  

الل هطتدد      23.9لل طن، ةاحتدددت الازائر المر بددة الرا عددة  مسددددددددددددددد حددة مز ةبددة بد ددت  ا  1293.7
ت سددددددددو س  المر بة ال  مسددددددددة  مسدددددددد حة مز ةبة بد ت الل طن، ةاحتد   1286.2قر ه      نت ج ابنت 
ح دددددددددددد ءاع الز اعية  )ال ت ب السددددددددددددنوي لإ  لل طنا  686.4قر ه       هطت   ابنت  نت جالل    12.3

 (.2017 العريية،
 :االحتياجات البيئية للبندورة5- 
البندرة   من النبد  د ع الم بدة لد را   ل ونهد  من نبد  د ع المند طق الدرافحدة ة تراةح د جدة ال را      ر  عد   

  د جددة ال را   المالئمددة لإلهدد    مدد  ا  ،ل ال    °م15-16 ة  نهدد  ا    °م  18-25المثدد ليددة لنمو النبدد  دد ع ب ن  
 .°م 20-25ة تراةح د جة ال را   المث لية لدترية  ،°م 13-17ةل ال   °م 22-25نه  ا  

صن ف  نتم  لدنب   ع كاع األ ال نل، ىبعن ي تدل طول ال تر  الضوئية المثدو لدبنرة   حسف  
ةسنتم  البعن اآلخر لدنب   ع   ،ة نتم   عضددددددددددده  لدنب   ع كاع النه   النوسل  ،النه   الس ددددددددددد ر

فإكا ل بت ب ن صدددد وف االشددددا   المثمر  ال ب ر    ،ا ر   ت ج البنرة    لو اإلضدددد ء  الة الم  بر . 
  (. 1997 ،)بدب  ةالو ع يضعل  نت جه 

نمو    ف ر  ؤث  ة   ،هد   تنددف كميد ع كب ر  من المد ءن  ا ال    ،لا د ف نسددددددددددددددبيد   ال نبد  د ع البندرة     ت مد  
   ة تراةح  طويددة التريددة المثدد ليددة ب ن  ، طويددة التريددة ةالرطويددة الاوسددة النسددددددددددددددبيددةةإنتدد جهدد   البنددرة    
مراحل النمو الم تد ة ةييددددددطل خ ص ف  النبسة السددددددن ية من    من السددددددعة ال سدية ف  %70-60

نت ج    اضدددددد  الا فة لد  ددددددول بدو  ف  األ  ض ضددددددرة س   ةخ صددددددة  ةهذا م  ياعل  ي األ ،الترية
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ال تر     ر  عدة     ،%60-65ةح ب ن  ة ترا  ،هميدة كب ر ا كمد   عتبر الرطويدة الاوسدة النسددددددددددددددبيدة كاع    ،ج در 
فتر    وسن ةنضددددددددددددددج  ة  كبر كميدة من المد ء ه  مرحددة اإللهد  اف ف هد  البندرة    ال رجدة الت   تندد  

ف  سدددد قط الثم   ان   ض نسددددبة الرطوية ف  هذه المرحدة يسددددب   ةإل    ،(Hasan et al, 2005)الثم   
 حربثة العسر.

  ياعل ل ابته  ممطنة ف  مم    ،البنرة   من اقل م  صد ل ال ضدر  ند ب   ل  دوية الترية نسدبي    ر  ع   
 اضدددددد  العميسة الم  طة كاع البن ء الا ر ةالم توسة بدو كمي ع ل األ ضدددددد   كث ر من األ اضدددددد  ة 

 ،بدب  ةالو ع)  ك ىية من العن صدددددددر ال ذائية ف  ح لة سدددددددهدة االمت ددددددد ص ك أل اضددددددد  ال ددددددد راء
1997 .)     

  دة لدنمو الا ر  ض  الم د  العضوسة م  ر  ع  إلض فة لذلك     ،5.5-6.8المث ل  لدبنرة    PHبتراةح 
(Naika et al., 2005) . 

 : اآلفات التي تصيب البندورة 6-

 :ةالبكتيرياألمراض  1-           
  Ralstonia solanacearumف بن البطترس  ب  المتس الذبول البطت ري  -

  Xanthomonas axonopodis pv. Vesicatoriaف بن البطترس  ب  ع البطت ري المتسس  التب -

 Clavibacter michiganensisف بن البطت رس  ب  ح البطت ري المتسر  التس -

  :سيةالفيرو األمراض  2-
- Tobacco mosaic virus or tomato mosaic virus (TMV or TOMV).  
- Cucumber mosaic virus (CMV) 
- Tobacco etch virus (TEV) 
- Potato virus- Y (PVY) 
- Potato leafroll virus (PLRV) 
- Tomato spotted wilt virus (TSWW) 
- Pepper veinal mottle virus (PVMV) 
- Chilli veinal mottle virus (CVMv or Chivmv) 

- Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)    ف   األمراض ال  رةسدددددددددددددديدةحدر اكثر  ا  ر  عدي
 (Boukhatem et al, 2008)المن طق المرا سة ة  ت المرا سة 

- Tomato Big-Bud mycoplasma (TBB) 

  :مراض الفطريةألا 3-
 Alternaria solaniر  ط   مرض الد  ة المب -

  Phytophthora infestansمرض الد  ة المتأخر   -

 Verticillium albo-atrum, V. dahliaال  ر يسد وم   الذبول  -
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  Leveillula tauricaالبي ض الرقيس    -

- Colletotrichum coccodes 

 .Pythium altimum, Pف بن العدددربدددر من ال نو  مثدددل  الدددذبول النري الدددذي بتسددددددددددددددبددد   -

debaryanum, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum. 

   Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersiciال  ولا سوم  الذبول  -

 :كاروساتالحشرات واأل  4-
  Bemisia tabaciك   ة االسنن البيض ء  -

  Helothis armigeraمرسطية( دةد  ثم   البنرة   )دةد  الدول األ -

   Myzus persicae ن  الم -

   Tetranychus telorinsالعن بوع األحمر  -
 ال س ولوجية األمراض 

  Blossom end rotن النرف الزهري       -

  Sun scaldل  ة اليمد  -

  Fruit splitting            (Naika et al., 2005)سسوط الثم    -

  :النيماتودا 5-
ح   لارةل كم  هو موضدددددد  ، جنسدددددد    19 نتم  لن و    النيم  ودا،من   نوب    65  دددددد ب البنرة   بن و  

(2 ) 
 (:1998)حسن، التي تصيب البندورة  وأنواعها أجناس النيماتودا  (2)جدول   

 دة لداند اهم األنواع الممث   برد األنواع  الاند 
Belonolaimus 1 - 

Criconemoides 4 - 
Detylenchus 2 D. destructor, D. dipsaci 

Helicotylenchus 11 - 
Hoplolaimus 2 - 
Longidorus 4 - 

Meloidogyne 7 M. javanica, M. arenaria, M. hapla, M. 

incognit 
Nacobbus 2 - 

Paratylenchus 1 - 
Pratylenchus 8 Penetrans P. 
Radopholus 1 R. similis 

Rotylenchulus 1 reniformis R. 
Scutellonema 2 - 
Trichodorus 3 christiei T. 

Tylenchorynchus 9 - 
Xiphinema 4 index X. 
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 :هاوانتشار د الجذور لنيماتودا تعق   قتصاديةة االي  هم  األ 7-
الاذة  عس  نيم  ودا    عر      النيم  ودا  هم  ا من    .Meloidogyne sp  ر  النب ع المتن     ماموب ع    دة بدو 
(Plant-parasitic nematodes  )(Mukhtar et al., 2017a; 2018  ،)  بوامل  ته   لو بر     هم  ا ة عود  

ياعده     مم    ،السرسع     ثره   ،مراه  العوائد  الواسع  ،الع لمان  ءانتي  ه  ال ب ر ف  جميع     ه من اهم  
)ال  لم ،   ال سدية  ةالم  ص ل  ال ض    ألغدف  خن ر   مع  عن    اشتراكه   ةكذلك،  (1990آفة 

  .بةك  المر  مراض حراث األ ال نرس ع ةالبطت رس  ف  
نوع    3000كثر من ابدو    Root-knotر الادذة    سددددددددددددددبدف هدذه الماموبدة من النيمد  ودا مرض  عسد  

 ،خ صة ف  األ اض  الرمدية  ،بة خس ئر اقت  دية كب ر  لدم  ص ل الز اعيةمسب    ،ف  الع لم  نب   
 ;Taylor & Sasser, 1978; sasser, 1980) لو  دل ك مل لدم  ددددددددددول   الضددددددددددر   ددددددددددليقر    ك 

Sasser, 1989)،   150اكثر من ر الاذة  عس  به  نيم  ودا   سر   ال سددد ئر الع لمية الز اعية الت   سدددب  
 .(Thies et al., 2008)بد ول دةال  سنوس   

من الم  صددددد ل ةخ دددددوصددددد   ال ضدددددرةاع ة سدددددبف     ةاسدددددع  ما ال   ر الاذة نيم  ودا  عس      ددددد ف  
،  (Kaskavalci, 2007) ف  ال سول الم دددددد  ة  يددددددر   %80ف  اإلنت جية قر ي ددددددل  لو      ان   ضدددددد

د  ف   نت ج العربر  ه  من ب ن العوامل الرئيسة ةالم ر    M. incognitaة M. javanicaةسعتسر  أل  
 ر الاذة نيم  ودا  عس    دد ف  كم   .(Manzanilla-Lopez et al., 2004)من الم  صدد ل ةال ضدد   

  .(Karssen and Moens, 2006) ال دسةح دية ةثن ئية انواع النب   ع العيبية ةاليارسة اآالف 
 سدبف  راكم   لم  صد ل ال ضدر،  الم ميةة ف  الز اب ع مهمآفة  ئيسدة   ر الاذة نيم  ودا  عس   ر   ع

 ,.Hussain et al)الدسد ح المعدري ةالز ابدة المت ر   لن د األصددددددددددددددند ف ف  ن د األ ض كدل بد م  

ض لإصد  ة به  ف  يعود كلك لضدر ه  المب شدر ةغ ر المب شدر لعوائده  النب  ية الت   تعر   (،2016
ر نيم  ودا  عس    ختالف نوع  نسددددددددددددبة الضددددددددددددر  لهذه العوائل   تدل     ال  ال   ،بدرال بربر  من الع لم

  حسددددددد  سددددددد   الاذة  الت   تعرض له ، ىبعضددددددده  يطول مس ةم   لنوع مع ن ب نم  يطول البعن اآلخر 
 .(Verdejo and Sooibas, 2007)  ةص لإ

شددا   ال  كهة ةال    ع ةنب   ع  ةا   سل ةال ضدد ة يددمل هذه العوائل ك فة ماموب ع م  صدد ل ال
نب ع اقت دد دي مز ةع  ال بوجر اآلل اي    بدو األغدف ة   ،ةال يدد ئ   ع ال ضددراء ن  الزسنة ةالمسدد

 الاذة .ر نواع نيم  ودا  عس  اكثر من اة اص  ة بنوع اإلف  المننسة العريية بناو من 

ر الادددذة  نواع مع ندددة من نيمددد  ودا  عسددد  ألاجرسدددت العدددربدددر من الدددر اسدددددددددددددددد ع بدو المدددرى العوائد   
Meloidogyne sp. ،  ة البرسة ااسد ع  لو ةجود العربر من النب   ع المز ةبة ة يد ر معظم هذه الر

  M. hapla. M. javanica, M. incognita, M. arenariaنواعاألل من  ئل من سبة ل   ال بو ط  يالت   
 ( 2004 ،ز غريية ةالع   بواخرى )ألمن األنواع ا ةغ ره 
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 ر الاذة  ف  مننسة اليرق ااألةسط ه  نواع نيم  ودا  عس  اغدف ا 
 Meloidogyne javanica, M. incognita, M. arenaria (Verdejo-Lucas et al., 2002). 
نت ج  اإلد    ر  الت   الممرض ع الرئيسة لدبنرة   بدو مستوى الع لم ة  احر  Meloidogyne الاند  ر  يع

 .(Sikora, R. A. and E. Fernandes, 2005; Pakeerathan et al., 2009)الثمري له  
 اض   ف خس ئر اقت  دية كب ر  لم  ول البنرة   خ صة ف  المن طق الرافحة ةاأل ب   سكم  

                                                           (.2004بترسد، الم  ول )لو  دل معظم  الرمدية ةقر   ل هذه ال س ئر 
  ال سددددد    ة سر   ،%100لو       غ لب  ر الاذة  ف  البنرة    دددددل ال سددددد ئر الت   سدددددببه  نيم  ودا  عس  

 (Mukhatar et al., 2014; Seid et al., 2015الع لم )ن  ء امدي   دةال  كل ب م ف  جميع  100
 نيدددددد ء برن مج دةل  خ ص بهذه النيم  ودا ف  ب م    م  فسر   ،ة ال  صددددددة لهذه النيم  وداي  لدهم    نظرا  

من ج معة ك  ةل ن    J. Sasser الركتو    قي د   ، م  ف ه  معظم الرةل العريية،  دةلة 76  يضدم 1976
سدددم الميدددرةع ابن  هذا البرن مج  ا   ،USAIDمرسطية لدتنمية الرةلية وك لة األالةدبم من    اليدددم لية،

ن البرند مج  (  ضددددددددددددددم  IMP International Meloidogyne Projectر الادذة  )الدرةل  لنيمد  ودا  عسد  
بدو المسدددددتوى  ةكلك    ته ةمط ف   ته ةإحي ئ   ه ة ولسع  ه ةسدددددالال  ر الاذة نيم  ودا  عس  نواع  اد اسدددددة 

ول ف  ة اسدددددددت  د منه  الم ت ددددددد   ر  ةمهم  نت ئج كب  م سس    1993انتهو الميدددددددرةع ب م  ةقر  الع لم . 
 ةةفس    الاذة ر  نواع نيم  ودا  عس  اثبتت المسددددددددددددوح ع العدمية  أل  اح ث  ،  البدرال العريية ف ئر  كب ر 

  .ن  ء الع لمالمتندب  ه  الب حية  نتير ف  جميع 
من ماموع ح الع   %95ل ط   يددددددددددددد     ل  هن ك انوابا   ال   ،بدو الرغم من الظرةف المن خية الم تد ة

نوب     90  ةصدددل اكثر من  م    الز اعية، فسر اقت ددد دي لدم  صددد ل    كبر ضدددر اف  ة سدددب    ،اإلصددد  ة
 Meloidogyne  (Eisenback and Triantaphllou, 1991; Karssen, 2002; Karssen andلداند

Moens, 2006)  لدم  صدد ل الز اعية    الضددر  االقت دد دي األكبر  ف ه  الت   سددب    نواعا ا يعةل ن
 M. javanica, M. incognita, M. hapla, M. arenaria (Taylor and ةخ ددددوصدددد   ال ضددددرةاع 

sasser, 1978; Karssen,2000; Hunt et al., 2005) 
  بدو السنن  M. incognita, M. javanica ةجود الر اسددد ع ف  سدددو سة  لو   اخرى  يددد رمن ن حية  

-Al)     ةبدو م دددد صدددددددددددددد ددددل ال مص ةالبدددد لالء ةالبيقيدددد   M. artielliaةالنوع    ،(2006  ،)البد  

(Ahmad, 1987; Oteifa, 1987.   
كم  ،  بدو البنرة   M. incognita, M. javanicaن    لو  واجر النوب (Lambertri, 1984)اشدددددددددد   
من    % 9.06بدو البن ط  بنسددددددددددددبة   .Meloidogyne spةجود الاند  لو   (2006  ،التول )اشدددددددددددد   

 .ف   جم ل  حسول الر اسة البن ط  ماموبة النيم  ودا المتن دة بدو
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 د الجذور:تعق  الموقع التصنيفي لنيماتودا  8-

 Berkeleyم لةضددددددع الع  1855ةف  ب م   ،ف  فدو سرا 1805العسر بدو الاذة  ب م    لوحظت براية   
 ن دترا. اةل ةصل لنيم  ودا العسر الاذ سة بدو ال ي   المز ةع ف  الب وع الم مية ف  

 Heterodera marioniةا Heterodera radicola بدد برفت نيم  ودا العسر الاذ سة 1949حتو ب م  
     دددل نيم  ودا العسر الاذ سة ف  ماموبة خ صدددة  ضدددم   1949  ب م  Chitwoodالع لم بنره  ق م  

  .ةكلك ابتم دا  بدو ال   ع المو فولوجية لدذبل Meloidogyneالاند 
العسود الم ضددية ح ث ك ل ف  البراية ضددمن   خالل Meloidogyne الموقع الت ددني   لداند  ر     

ثم ةضدددددددددددددع هذا الاند ضدددددددددددددمن ب ئدة    ،Meloidogyninae  ت الع ئدة    ،Heteroderidaeب ئدة  
صددد  ع  يددد ي دددية متم ز  بن   ق  الع ئالع    ونه   ضدددم  ل Meloidogynidaeمسدددتسدة ه  ب ئدة  

(Hirschmann, 1985). 
 فولوجية      البتم د بدو النرق الازسحية ةالمو الموقع الت ني   لنيم  ودا العسر الاذ سة    يأ  ةىيم   

 
 Nematoda قب دة                    

 Chromadora                        ط ئ ة
 Chromadoria   ت ط ئ ة          

 Rhabditida                             بة
 Tylenchina   ت   بة             

 Tylenchoidea فوق الع ئدة         
 Meloidogynidae الع ئدة           
 Meloidogyninae   ت الع ئدة     

 Meloidogyne الاند            
(De Ley and Blaxter, 2002, 2004; De Ley et al., 2006) 

 أنواع نيماتودا العقد الجذرية: 9-

 ( ,Meloidogyne   Maggenti .لداندبنتم        نوب 40ةصدددددددددددل اكثر من    م   Maggentiةفس   ل 

(1982. 
   ضم    Meloidogyneبنتم  لداند       نوب  60  من  كثراةجود    Eisenback and Hirschmannن  ب     ثم  
 80ةصل    م      2000  م ب ةف     ،(Eisenback and Hirschmann, 1991)  نواع الي ئعة المعرةفةاأل
  Meloidogyne .  .(Corneiro et al,2000; Siddiqi, 2000 )بنتم  لداند      نوب

 2006حتو ب م ةص هم  قر  م    Meloidogyneمن     نوب  90كثر من ا ل  ا  لرغم من 
 (Eisenback and Triantaphllou, 1991; Karssen, 2002; Karssen and Moens, 2006) 
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ة  ي  اهم    األكثر    ه  (M. hapla, M. javanica, M. incognita, M. arenaria)فسط     يعة انواعا  ل ن
 ;Taylor and sasser, 1978; Karssen, 2000)ف  حسول ال ض    خ وص     من الن حية االقت  دية 

Hunt et al., 2005; Hallman and Meressa, 2018) . 
 .Mكد ندت   %53    بددر   75ف     ر الادذة  عسد   ودا   ب ندة لماتمعد ع نيمد  1000اكثر من    جمعدت ةقدر  

incognita،   30%    م  عرس هد  كنوع M. javanica،  %8   د لنوع M. arenaria،  %8      د لنوع M. 

hapla، %2  لنوع  M. exigua  (Taylor and sasser, 1978).  
 Meloidogyne  (Siddiqi, 2000 )نواع الت  عة لداند ةىيم  بد  ق ئمة   أل

 تصنيفها: الثابت Meloidogyne نواعأ                              

M. exigua Göldi, 1892  

     Heterodera exigua (Göldi, 1892) Marcinowski, 1909  

M. acronea Coetzee, 1956  

     Hypsoperine acronea (Coetzee, 1956) Sledge & Golden, 1964  

M. actinidae Li & Yu, 1991  

M. africana Whitehead, 1960  

M. aquatilis Ebsary & Eveleigh, 1983  

M. arabidicida Lopez & Salazar, 1989  

M. ardenensis Santos, 1968  

     M. deconincki Elmiligy, 1968 (syn. by Karssen & Hoenselaar, 1998)  

     M. litoralis Elmiligy, 1968 (syn. by Karssen & Hoenselaar, 1998)  

M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949  

     Anguillula arenaria Neal, 1889  

     Tylenchus arenarius (Neal) Cobb, 1890  

     Heterodera arenaria (Neal) Marcinowski, 1909  

     Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood, 1949  

M. artiellia Franklin, 1961  

M. brevicauda Loos, 1953  

M. californiensis Abdel-Rahman & Maggenti, 1987  

M. camelliae Golden, 1979  

M. caraganae Shagalina, Ivanova & Krall, 1985  

M. carolinensis Eisenback, 1982  

M. chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley, 1980  

M. christiei Golden & Kaplan, 1986  

M. cirricauda Zhang & Weng, 1991  

M. citri Zhang, Gao & Weng, 1990  

M. coffeicola Lordello & Zamith, 1960  

     Meloidodera coffeicola (Lordello & Zamith) Kirjanova, 1963  

M. cruciani Garcia-Martinez, Taylor & Smart, 1982  

M. cynariensis Fam-Tkhan-Bin, 1990  

M. decalineata Whitehead, 1968  

M. duytsi Karssen, Aelst & Van der Putten, 1998  

M. enterolobii Yang & Eisenback, 1983  

M. ethiopica Whitehead, 1968  

M. fallax Karssen, 1996  

M. fanzhiensis Chen, Peng & Zheng, 1990  

http://nematode.unl.edu/wormaren.htm
http://nematode.unl.edu/melchit.htm
http://nematode.unl.edu/melfallax.htm
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M. fujianensis Pan, 1985  

     M. fujianensis Cangsang, Jing & Shengyuan, 1988  

M. graminicola Golden & Birchfield, 1965  

M. graminis (Sledge & Golden, 1964) Whitehead, 1968  

     Hypsoperine graminis Sledge & Golden, 1964  

     H. (Hypsoperine) graminis Sledge & Golden, 1964  

M. hainanensis Liao, JinLing & Feng ZhiXin, 1995  

M. hapla Chitwood, 1949  

M. hispanica Hirschmann, 1986  

M. ichinohei Araki, 1992  

M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949  

     Oxyuris incognita Kofoid & White, 1919  

     Heterodera incognita (Kofoid & White, 1919) Sandground, 1923  

     M. incognita incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949  

     M. acrita Chitwood, 1949  

     M. incognita acrita Chitwood, 1949  

     M. elegans da Ponte, 1977  

     M. grahami Golden & Slana, 1978  

     M. incognita grahami Golden & Salana, 1978 (Jepson, 1987)  

     M. incognita inornata Lordello, 1956  

     M. inornata Lordello, 1956  

     M. kirjanovae Terenteva, 1965 (syn. by Karssen & Hoenselaar, 1998)  

     M. wartellei Golden & Birchfield, 1978  

     M. incognita wartellei Golden & Birchfield, 1978  

M. indica Whitehead, 1968  

M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949  

     Heterodera javanica Treub, 1885  

     Tylenchus (Heterodera) javanicus (Treub, 1885) Cobb, 1890  

     Anguillula javanica (Treub, 1885) Lavergne, 1901  

     M. javanica javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949  

     M. javanica bauruensis Lordello, 1956  

     M. bauruensis Lordello, 1956  

     M. lordelloi da Ponte, 1969  

     M. lucknowica Singh, 1969  

M. jianyangensis Yang, Hu, Chen & Zhu, 1990  

M. jinanensis Zhang & Su, 1986  

M. konaensis Eisenback, Bernard & Schmitt, 1995  

M. kongi Yang, Weng & Feng, 1988  

M. kralli Jepson, 1984  

M. lini Yang, Hu & Zhu, 1988  

M. lusitanica Abrantes & Santos, 1991  

M. mali Itoh, Ohshima & Ichinohe, 1969  

M. maritima Jepson, 1987  

M. marylandi Jepson & Golden in Jepson, 1987  

M. mayaguensis Rammah & Hirschmann, 1988  

M. megadora Whitehead, 1968  

M. megatyla Baldwin & Sasser, 1979  

M. mersa Siddiqi & Booth, 1991  

     M. (Hypsoperine) mersa Siddiqi & Booth, 1991  

M. microcephalus Cliff & Hirschmann, 1984 (Original spelling microcephala)  

http://nematode.unl.edu/wormgram.htm
http://nematode.unl.edu/melgrami.htm
http://nematode.unl.edu/mhap.htm
http://nematode.unl.edu/mincog.htm
http://nematode.unl.edu/mjav.htm
http://nematode.unl.edu/MKONA.HTM
http://nematode.unl.edu/memaya.htm
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M. microtyla Mulvey, Townshend & Potter, 1975  

M. mingnanica Zhang, 1993  

M. morocciensis Rammah & Hirschmann, 1990  

M. naasi Franklin, 1965  

M. nataliei Golden, Rose & Bird, 1981  

M. oryzae Maas, Sanders & Dede, 1978  

M. oteifai Elmiligy, 1968 (original spelling oteifae)  

M. ottersoni (Thorne, 1969) Franklin, 1971  

     Hypsoperine ottersoni Thorne, 1969  

     H. (Hypsoperine) ottersoni Thorne, 1969 (Siddiqi, 1986)  

M. ovalis Riffle, 1963  

M. paranaensis Carneiro, Carneiro, Abrantes, Santos & Almeida, 1996  

M. partityla Kleynhans, 1986  

M. pini Eisenback, Yang & Hartman, 1985  

M. platani Hirschmann, 1982  

M. propora Spaull, 1977  

     Hypsoperine propora (Spaull, 1977) Siddiqi, 1986  

     H. (Hypsoperine) propora (Spaull) Siddiqi, 1986  

M. querciana Golden, 1979  

M. salasi Lopez, 1984  

M. sasseri Handoo, Huettel & Golden, 1994  

M. sewelli Mulvey & Anderson, 1980  

M. sinensis Zhang, 1983  

M. subarctica Bernard, 1981  

M. suginamiensis Toida & Yaegashi, 1984  

M. tadshikistanica Kirjanova & Ivanova, 1965  

M. thamesi Chitwood in Chitwood, Specht & Havis, 1952  

     M. arenaria thamesi Chitwood in Chitwood, Specht & Havis, 1952  

M. trifoliophila Bernard & Eisenback, 1997  

M. triticoryzae Gaur, Saha & Khan, 1993  

M. turkestanica Shagalina, Ivanova & Krall, 1985  

M. vandervegtei Kleynhans, 1988 . 

 (:Species inquirendaeالثابت تصنيفها )   غير Meloidogyneأنواع                       

 M. marioni (Cornu, 1879) Chitwood & Oteifa, 1952  

     Anguillula marioni Cornu, 1879  

     Heterodera marioni (Cornu, 1879) Marcinowski, 1909  

     Meloidogyne goeldi Lordello, 1951  

M. megriensis (Poghossian, 1971) Esser, Perry & Taylor, 1976  

    Hypsoperine megriensis Poghossian, 1971  

    H. (Hypsoperine) megriensis Poghossian, 1971  

M. poghossianae Kirjanova, 1963  

     M. acronea apud Poghossian, 1961  

M. vialae (Lavergne, 1901) Chitwood & Oteifa, 1952  

     Anguillula vialae Lavergne, 1901  

     Heterodera vialae (Lavergne, 1901) Marcinowski, 1909. 

 

http://nematode.unl.edu/meloparti.htm
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 :د الجذورتعق   لية لنيماتوداالشكالصفات  10-
، ةة  ول نه ية الذبل مسدددترق     ،   ز برق ع النو  الث ن  بوجود  مح ضدددعيس نسدددبي تم      ال رق ع  -

غرد المري  سع ف  مننسة    ل  اكم    ،ميطرةل 15 مدم ةقنره  0.4 ط طول ال رق ع  ببدغ متوسدددددددددددد  
  .مع ءمع األ ء راكف المري 

لاع ال  و  ل    ز    ،كة نه ية مستربر  الذبل  ،مدم 1-2ن ي ة خينية اليطل ببدغ طوله     الذكو  -
  .كيد الس  د غ ر موجود ة سع فت ة المامع قرب نه ية الاسم، ة ةاض

ل  لييددط    م م  يسددترق  النرف األ  ، بة ة خو  المدمدم  ل  ،بيضدد ء الدول   ،ثرسة اليددطلم  ك   ن ث اإل -
الب ددددد دة الوسدددددنو كب ر     ،مدم  0.4×0.7  ع د الاسدددددم امتوسدددددط    ،سةمننسة بنق ق ددددد ر  ضدددددي  

ةضدددع البين    بتم    ،ةجود مبيضددد ن ة سع ال ت ة التن سددددية ف  مؤخر  الاسدددم  ،ال ام ةييضدددوسة
 .بيضة (300-500) ي توي كيد البين بدو ،ف  كتل ج ال  نية   رله  غرد المستستم

   

حسف  ر الاذة ةالنو  ال رق  الث ن  لنيم  ودا  عس  (  سم   نين  لإن ث، الذكو ، 1)شطل 
(Eisenback  and Triantaphyllou, 1991.)  
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  .Meloidogyne spر الاذة رك ف الراخد  لذكر نيم  ودا  عس  طل ال   ج  ةالت  ( الي  2)شطل 

 (.Eisenback  and Triantaphyllou, 1991حسف )
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 ر الاذة ةالترك ف الراخد  ل رقة النو  الث ن  لنيم  ودا  عس  ( اليطل ال   ج  3)شطل 

Meloidogyne sp.  ( حسفEisenback and Triantaphyllou, 1991.) 

       
 ر ( النمط العا ن  لنيم  ودا  عس  5)شطل                 ( النمط العا ن  لنيم  ودا4)شطل 

 Meloidogyne incognitaالاذة             حسف  .Meloidogyne spالاذة  ر  عس  

(Sirca et al., 2004).                                   . (Eisenback and Triantaphyllou, 1991)  
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 .Meloidogyne sp ر الاذة ( اليطل ال   ج  ةالترك ف الراخد  ألنثو نيم  ودا  عس  6)شطل 

 (.  Eisenback and Triantaphyllou, 1991حسف )
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       :د الجذورلنيماتودا تعق   نواع المختلفةالتمييز بين األ  11-  

  بتم د بدو  الر الاذة  بتم التم  ز ب ن األنواع الم تد ة لنيم  ودا  عس   
ال يد  يدة الم تد دة من اإلند ث    لدطوا    Morphological charactersةال دددددددددددددد د ع اليددددددددددددددطديد   -

 ,Jepson)من ال ددد  ع النوعية ةالقي سدددية   سدددت رم كل  ح ث       ةس فع ع النو  الث ن ةالذكو   

1983; Karajeh, 2004) ،   ا ن   شددددددددددددددطل النمط الع   يعرPerineal pattern  الموجود ف  الازء
 ، Meloidogyneنواع الاند از  ب ن معظم  ة مم   هم صدددددددددددددد ة شددددددددددددددطدية نوعي  ، ا ال د   لإن ث 
  يظهر  عب    بن شددددددددطل لمسنع برضدددددددد  ف  نه ية جسددددددددم األنثو الن ضدددددددداة  ةالنمط العا ن 

 خنوط منتظمة من ال  و يطل ةانثن ءاع  ض ىية ف  طبسة ال  و يطل ال   جية لإن ث. 
نواع اة الم  ر  ف   م  ز  عن  ال ت ة التن سددية لإن ث الن ضداة من ال د  ع اليدطدي   ر  كم   ع

ه   ألن    ،من اهم ال دددد  ع اليددددطدية ه ةطول كبدلنو  الث ن   شددددطل ي فع ع ا كم  يعر    .النيم  ودا
 تبددد بن ب ن األنواع الم تد دددة ب نمددد  ال بوجدددر سددددددددددددددوى  بددد بنددد ع ضددددددددددددددح ددددة داخدددل النوع الواحدددر  

(Hirschmann, 1985) .  ه من غ ر السددهل  عرسس انواع ةسار  اإلشدد    هن  انMeloidogyne 
 .El-Hady, 2009) ( ابتم دا  بدو ص   ه  المو فولوجية J2خ وص   ي فع ع النو  الث ن  

    يمل سحيةالنرق الاز  -
 ,Triantaphyllou)اسددددددددت رمت ف   م  ز  عن األنواع ةالسددددددددالالع الو اثية  ة اثة ال دية  -

1985). 
  هم  ا من    Malate DehydrogenaseةEsterase نم ط البرة  ن اليدددددددددطدية ألنزسم ع اف ص    -

الددندديددمددددددد  ددودا انددواع  فدد   ددعددرسددس  الددتدد   سدددددددددددددددتدد دددددددرم  الدداددزسددحدديدددددددة   (Esbenshade and)الددنددرق 

Triantaphyllou, 1985)  نواع النيم  ودا اليدددددددددددد ئعة  امعظم   فر  ل  عاممطن   ةالت(Hussey  

and Janssen, 2002). 
  ن تضم  ، دق النرق الازسحية التي ي ية ةاسربه افه  من  DNA لالب م ع الو اثية  -
  - Random amplified polymorphic DNA (RAPD)  (Blok et al., 1997).  
  - Restriction fragment length polymorphisms (RFLP) (Hugall et al., 1994).  
  -  Sequence differences within ribosomal  (Wishart et al., 2002; Chen et al., 2003; 

Blok, 2005), 
or mitochondrial DNA)  (Blok et al., 2002).   

  :أعراض اإلصابة 12-
براض  هم األا جدذة  النبد  د ع الم دددددددددددددد  دة من  بدو Root galls ةجود العسدر الادذ سدة    ر  عدي  

  لدنيمد  ودا الت    ترق الادذة  J2     وسنهد  ال رقد ع ض بدو  ر  ز  لهدذا المرض ةالت   المم   
من الت    راع ف  العدد ئددل النبدد    الت   سود لتيددددددددددددددط ددل ال اليدد    جمدددة  م ددرثددة     ة تنو  ف هدد 
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 ،ق حام هددذه العسددر بنوع النيمدد  ودا.ةستعد  (Sharon et al, 2007)العمالقددة ةالعسددر الاددذ سددة  
  .ال ث فة االبترائية لدعرةى ة  ،طو  النموة  ،نوع النب ع الع ئلة 

نواع نيم  ودا العسر امعظم    ،  سددددددددددنتيمت راع جزاء الم ديمتر ةحتو بر  ابتراةح حام العسر من  
  العسر م  ا ،كب ر  ال ام ةخينة المدمد  ل بسرا  ل الاذة  الرئيسة لدتن ل ة  و  ض  الاذ سة   
ةمولبة بدو الاذة  الا نبية  بدو البنرة   فت ول صددددد  ر  ال ام   M. haplaبه الت   سدددددب  

قمة الاذة  ة  ول العسر من نية ةحدزةنية   M. naasiلب نم    ض  ، ل م  ييبه اليبطةة يط  
بدو شتول البنرة   كب ر  ف    M. incognitaبه العسر الت   سب    ل  أالحظ  ب  لمس بل   ،اليطل

ب ن معظم العوائل النب  ية    ةةضوح     كثر ض  مة  اه    ول بدو نب   ع الب مي ء  ال ام ةل ن  
  .ل العسر بنر  عن النب   ع الع ئدة مثل فول ال وس من جهة ث نية قر ال  ت و   ،خرى األ

لدنسدددداة النب  ية نتياة    ة  دل    ع الاذة  كم  ي رث  ع ن  صدددد  ة بالحظ  مو  م اإلةبنر  سر  
 (1995 ،بة  مي  كة ال  ئن ع ال ية األخرى )الزسنف اإلص  ة المرك  

خرى الت    ددرث ف  الاهدد ل الوبدد ئ   ضددددددددددددددرا  األمن ةجود العسددر الاددذ سددة ةاأل  بؤثر كددل  
فتظهر   ،مالح المعددرنيددة من التريددة ف  النبدد ع العدد ئددللدنبدد ع بدو امت ددددددددددددددد ص المدد ء ةاأل

براض ميددد بهة ألبراض نسص العن صدددر المعرنية ح ث  برة النب   ع الم ددد  ة ضدددعي ة  ا 
ةبنر ا    ع د ج ع ال را   بالحظ  ،(Jocquet et al., 2005)ة اق صد راء الدول ةاأل  ،النمو

  .لو موع النب   ع ال تية ص  ة اليربر  ةقر  ؤدي اإل ،كبول النب ع 
 يطل متزابر لت ل لد ر األبظم  ب د     ل ماتمع ع النيم  وداط  ف  النب   ع ال س سة  تي

 ,.Shurtleff et al., 2000; Pakeerathon et al) بنر ةصددددول الم  ددددول لمرحدة النضددددج

                             ةف   عن ال ددد الع  موع النبددد  ددد ع حتو قبدددل الوصددددددددددددددول لمرحددددة النضددددددددددددددج    (2009
(Singh and Khurma, 2007; Pakeerathon et al., 2009) 

  ضددددددددددر  النب ع الع ئل همة جرا  لت ربر شددددددددددر  مال ث فة االبترائية لدعرةى من األمو  ال ر   ع 
ح دث  تند سددددددددددددددف لسد د  بدرد العسدر الادذ سدة طردا  مع ال ثد فدة   ،ةظهو  ابراض اإلصدددددددددددددد  دة

بن ال ث فة االبترائية لدنيم  ودا الت   Damage threshold الضدددر  ر حر   عب  يكم    ،االبترائية
قت ددددددددددد دي اال الضدددددددددددر    حر  م  ا ، سدددددددددددتنيع  حراث اضدددددددددددرا  ةاضددددددددددد ة ف  النب ع الع ئل

Economic threshold بن ال ث فة العردية لماتمع النيم  ودا الت    رث خسدددددددددددد ئر   رب  ىيع
نوع  الضددددددددددددر  االقت دددددددددددد دي ب  ر   هذا ة ت  ةع كث فة ح ،قت دددددددددددد دية   وق    ليس المط ف ةا

 (El-Sherif et al., 2007) .النيم  ودا ةساللته  ةكذلك بنوع النب ع ةالظرةف الم ينة
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 دورة الحياة: 13-

ل داخل الاذ  ثم   برل   ت و    ف  كتدة ةاحر  ضمن كيد ج ال  ن ،  ض،و الب   نثواأل  ضع  
   بيضة.  300-500 كل كتدة حوال    ضم    بدو سن ه
خالل سدددددددددددددد بد ع من ةضددددددددددددددع   Embryonal development  الان ن  لدب وض  ببدرا التنو  
  خالي ا يعة  –  خد ت ل) ل دية الان ن األةلو  نسسددددد م ع بن طرسق سددددددسددددددة من اال البين،

كة اليدددددددددطل   First Juvenil (J1)نه ية النو  ال رق  األةل الل ف   تيدددددددددط  ل  ،...... ةهطذا(
 .(7)شطل  ضمن غالف البيضة ع    لر     حول ن سه بالرةدي ةسطول مدت   

  برقة النو  الث ن   ل تيط  البيضة    غالف   ال رق ع ف  االنسالخ األةل داخل  ر   ل  ماةيعر  
 & Singh)من سبة  ي ت ج فسد البين  لو  وفر ظرةف ب حية    ،الذي ي توي بدو الرمح

Sitaramaiah, 1994),     د  لتنو  ر  همة ةالم مالعوامل ال  د جة ال را   احر اهم    عر  فمثال   
ةال سد الث ن   عمل حرك ع   ، (Ploeg, et al.,1999)الب وض  ال رق   النو   يسوم  بنره  

برفع ن سه من   ص  ر    رددية سرسعة لدرمح ف  نس ط متا ة   بدو طرف السير  لعمل ثسف  
  رج ال رقة كاع النو  ال رق  الث ن  من    ،لد ركة ةالت ذية  خالله  لو ال   ج ةهو مهيأ 
الترية ح ث  ت    ى برق ع ال  ت ذ  ،  ق بدة لإص  ة  رك هن ك حتو  ار جذة ا  البيضة  لو 

 راع    م   ست رم الدب  قبل الوصول لدع ئل ةإن  النو  ال رق  الث ن  خالل مرحدة المعيية ال ر  
ال رقة كاع النو  ،  (Eisenback and Triantaphyllou, 1991)الم زنة ف  السن   الهضمية
الرةد  الث ن   يبه  اإل  ، ال رق   بدو  حراث  الس د   الوح ر  النو   هذه ةه   من  ص  ة 

ختراق    ح ث  برا   النب ع الع ئلل هذه ال رق ع ف  الترية حتو  ار جذة  و   تا ،النيم  ودا
 ن ذ ماموبة من ال رق ع   م   الن مية، ةغ لب   الاذة  ةخ صة ف  المننسة السرسبة من السمة  

  ،ل  سينة ف  خالي  السير و   عر فتر   ا  م  ث  ،نساة الع ئل من مننسة ةاحر ا لو داخل  
   . ستسر ال رق ع ف  ةضع موال لم و  الاذ 

ه    لع دددد  اع اله ضددددمة الت    رله  غرد    ة  سنه ثسف النيم  ودا جر  ال الي  الم ينة ب
ف هذه الع دددد  اع     ز ال الي  البرانيدددديمية قرب  اب ال رقة لت ددددبح كاع   سددددب    ،المريء

  Giant cellsل ال اليد  العمالقدة  لتتيددددددددددددددطد  ، (Hussey and Grundler, 1998)انوسدة متعدرد   
ةالت   ، (Taylor and Sasser, 1978)ةه  خالي  ضد مة سدرط نية كاع انوسة كب ر  ال ام 

الثدددد ن    ت ددددذى منهدددد  افراد النو   ,.Sijmons et al., 1994)  ةالحسدددد   اإلندددد ث   J2  ال رق  

Hussey et al, 1994)      ددك   ل  اكمد   ،  ى ت دذ    ال  األطوا  اليد فعدة األخرى ةالدذكو   ل  ابدمد 
مؤدي    ،ف  النسديج الم يط  Hyperplasiaل انسسد م ال الي  الع د  اع  ؤدي  لو الدي د معر  

  Galls.م مننسة اإلص  ة   لاذ  بدو شطل بسر جذ سة بذلك  لو  ض   
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ة وافر ال دذاء ةالظرةف الب حيدة    ختالف انواع النيمد  ودا     تدل  دال رقد ع  د لت دذيدة لمدر     بدرا
بزداد قنر ال رقة خالل هذه المرحددة  ،اسددددددددددددددبوع 2-3 ة تراةح هذه المدر  ب د  من  ،الم يندة

 توقل ال رق ع بن الت ذية لترخل مرحدة   م  منت   قد ال  ييددددددبه الس  ة   ث ل  لو شددددددطللتت و  
فتس   برق ع    ذية النسددددالخ ع متت لية دةل اض ال رقة  لو ثالثة  ر  ح ث  تع  ،نسددددالخ ع اال

بدو الن و   النو  الثددد لدددث ةالرا ع  لو الرمح الدددذي يعود لدظهو  ف  طو  اإلنددد ث ال تيدددة
  ول ال رقة ف  النو   ،يطول   بثد   بدو النو  ال رق  الثد لث  نسددددددددددددددالخ األةل اال   التد ل 

ال رقة   مر   ،ه    تسر الرمح ة  ول اكثر سدددمن   ن  ةل   ،الث لث ميددد بهة لد رقة ف  النو  الث ن 
كاع النو  ال رق  الثد لدث ف  انسددددددددددددددالخ ثد لدث ة ؤدي  لو ظهو  ال رقدة كاع النو  الرا ع 

 شددطل دةدي ايطول الذكر ف  النو  ال رق  الرا ع ك   ،نثوا لو ككر اة   ةالت  يمطن  م  زه 
من ف  االنسدددددددددالخ الرا ع ةاألخ ر ةس رج   ر  ثم  عر كلك يم، ةسطول مد وف     ل  و  ل الث لث 

ح ث  ل الت  ثر .  ال ي   ف  الترية ةس دبح حر       ي فع ا  ةسطول ككر   ،الاذ  بدو شدطل دةدي
  ال رقة المؤنثة كاع النو  الرا ع  ستمر ف  م  ا    ، طرس  م  يطول    ثرا    ف  هذا الاند غ لب   

خ ر ة  دددددبح انثو  ف  االنسدددددالخ الرا ع ةاأل   مر    ،النمو ف  السدددددمك ة نمو قد ال ف  النول
ةسطول   ،نثو الي فعة ف  االنت  خ ة ضدع بيضد    سدتمر األ  .ثرسة اليدطلي فعة ةالت   ظهر كم  

اة سددل بوضددع البين داخل اة خ  ج انايمطن   ف  غن ء ج ال  ن  ةاق   البين موضددوب   
  سد البين فو ا  يسمطن ال ة . ثند ء ةضددددددددددددددع البين انثو  يعتمدر كلدك بدو مطد ل األ  ،الادذ 

 سعتمر ة ، (8) شددددددطل   عر كلك ف  الرييع  دل يسضدددددد  اليددددددت ء ثم ي ساة يمطن  ا   عر ةضددددددعه
  ،( Madulu and Trudgill, 1994; Trudgill, 1995) طول دة   ال ي   بدو د جة ال را  

يددأخددذ ةقتدد     ةل ن°م  27بنددرمدد    ول د جددة ال را      بومدد     25مددل دة   ال يدد   ف   ت  ح ددث  
 .ا    ب    اطول بدو د ج ع حرا   اكثر ان   ض   اة
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ل النو  ال رق  األةل )التنو  الان ن ( بنر  ( مراحل  نو  7)شطل    البيضة ةحتو  يط 

 (1995الزسنف، )   .Meloidogyne spر الاذة نيم  ودا  عس  
 

 
 

 (1995الزسنف، )   .Meloidogyne spالجذورد ( دورة حياة نيماتودا تعق  8) شكل         
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  د الجذورتعق  مكافحة نيماتودا  14-

كونه  صددددعبة المط ف ة   ر الاذة  عس  نيم  ودا   ة  عر   ،ممرضدددد ع الترية  من ال ددددعف السددددينر  بدو
ط  دي ع كاع طبيعة داخدية   ،ب لية  الع الت  ثرمعر    ،الا ل ق دد ر لمن ،كاع ما ل ب ئد  ةاسددع

 .(Trudgill and Blok, 2001; Monzonilla-Lopez et al., 2004; Sharon et al., 2007) لالتن   
  ةمن طرق المط ف ة نذكر 

 :الزراعي الحجرالتشريعية و  لطرق ا1-14- 
 .M. chitwoodi, Mةالمطتيدددددددددددددد دددة حدددربثددد   مثدددل    ،  ول لدنواع كث ر  الضددددددددددددددر  من النيمددد  ودا 

mayaguensis, M. floridensis. ,لدة ةيرامج  قوان ن ال ار ال عد  ل   ،  اإلنتد ج الم د   ةكلدك ل مد يدة 
 Rammah and Hirschmann, 1988; Handoo et) األنواعاالسددتس دد ء ال  د  مندوية لاميع  دك 

al., 2004) . 
  الزراعية:التدابير والطرق 2-14- 

الرة    سوم   عمل بدو كسدر دة   البن ء لففة ةكلك   رم نه  من الع ئل، ةبديه     الرة   الز اعية  -
 م.سالز اعية   ستبع د ل ابة الم  ص ل العوائدية الرئيسة ةالبربدة لعرد من الموا

 سريم اة  أخ ر موبر الز ابة من    يعر   سدتعم ل اليدتول السدديمة ام ف  موبر ل ابة اليدتول ة ت ط  ال- 
 .ه    لظرةف الب حيةتالعوامل المهمة لدهرةب من اإلص  ة   لنيم  ودا ةكلك لعالق

مس ةمة لنيم  ودا  الال  ص   ددددددددد ة    Mi-1الت   متدك الا ن  ة ل ابة اصدددددددددن ف البنرة   المس ةمة   -
 كاع األهمية االقت  دية ف  مط ف ة هذه النيم  ودا.التريوسة  حرى النرائق ةه  العسر الاذ سة 

 Johnson and Fassuliotis, 1984; Brown) .التبوسر  يسددت رم ف  اشددهر ال دديس ال     الا فة- 

and Kerry, 1987; Netscher and Sikora, 1990) 
الت د ص من  سد يد  جدذة  الم د صدددددددددددددد دل الم دددددددددددددد  دة  بندرمد    ول د جد ع ال را   مر  عدة، ببسو    -

 ( ,Anonymousالماموع الاذ ي حي   مم  يسددددددبف نمو ث نوي لعيدددددد ئر النيم  ودا ف  العسر الاذ سة

  اسدددددددددددددددد بيع ف  ، مثال   بسو النيمددد  ودا حيدددة ة ت ددد ثر ف  الادددذة  المسنوبدددة ةالدددر نددد ع لعدددر  2004)
 ال دي دة. ،البن ط  مثل البنرة  ، م  ص ل

لدعرةى   لنيم  ودا، ف   د اسدددة ق م به    ةالت  ه  مسدددتودب ع احتي طيةالت د ص من األبيددد ب    -
Kaur et al. (2005)    بوائل لنيم  ودا العسر  ك نت مح ع من األبيددددددددد ب ب لمية االنتيددددددددد      ةجر ال

 سدددددددددا ده كعوائل لنيم  ودا     م       بيدددددددددبي     نوب27 ، ف   الممد ة المت ر   .Meloidogyne sspالاذ سة
 Amaranthus ssp. , Eleusine indica , Bidens pilosaر الاذة ، من  عن هذه األبيددد ب    عس  

, Artemisia vulgaris , Torulimum odoratum , Portulaca oleracea  
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د الجذور الفيزيائية إلدارة نيماتوداالطرق 3-14-   :  تعق 
د جة ضدددددددر  نيم  ودا العسر الاذ سة لم  صددددددد ل البنرة   ف   ال   Sikora (1989) ةجر   التنوسس-  

  .دةل ا لمن  بنرة   من دة   ، لا – ن ك نت اقل است   ال  ف  دة   بنرة   ال دب  

   التيميد ةالتس  ن- 

اة سددي ن ر ال  لسدد وم قر ابنو سددينر  ج ر  لنيم  ودا     يددميد الترية مع  ضدد فة الرالةم ت  جر ال  ة  
التيدددددددددددميد مع  ضددددددددددد فة كم  ال    .(Fiume and Parisi, 1995)ة لدبنرة    العسر الاذ سة ةلادع ال د  

 .(Sharma, 1996) 96 % لدة البنرة   د  لو لس د  غ ى ال   يوف و ال اد  
كبربل لدبرةم ر الم ث بل ف   ب ر    Fenamiphosاسدددددددبوع مع    2-4لمر    التيدددددددميد  ل  اجر  ف  قبرص ة  

 .(Ioannou et al., 2002)الب وع البالستيطية 
 :المعامالت العضوية4-14- 

ل ن ايضددد   يسددد بر ف    ،إلدا   النيم  ودا ا  فسط نب ق الت سددد ن ع العضدددوسة ف  الترية ليد م  ر  ل  
 (Aderbite et al., 2005) .نت ج تهإ  س ن النمو النب    ة 

 ةمن نيددددد    ال يدددددف، اة  ةث الرةاجن، اة كسدددددب ي   ( ال   ضددددد فة ا2004)  .Radwan et alةجر - 
السددددددددددمسددددددددددم يسد ل من برد العسر الاذ سة بدو البنرة  ، ةكذلك ابراد برق ع النو  الث ن  لنيم  ودا  

بدو هددذه    ضددددددددددددددد ف      ددأث ر    ةبنددر خدط مدد د  ن منهمدد  معدد   ي ددرث  ،  M. incognitaر الاددذة    عسدد  
 .افضلالسمسم اظهر قر    اكبر بدو  بن ء النب ع نموا   ةالنيم  ودا ل ن كسب

نة جر ال  ة  -    5-10-20-30-40-50)بنر جرب ع  grape pomace )  ث ل العنف(ب الترية الم س 
ى لتسد ل معر   مدغ الةع/كغ  رية( 100-200-400)مركب ة مع  ةحره  اة غ/كغ  رية(      ثر لاد 

 D Addabbo et) ة المست رمبدو البنرة   بنر جميع الارب ع  M. incognitaيم  ودا نر ة عس  

al., 1998).                                                          
ل ل   chlamydospore  5000لن لدترية  معر   سدددددد  كم Klamic ) مب ر ح وي( اسددددددت رام  ل  جر اة   -

 30% لو  80%من  M. incognitaر الاذة  ى  لو  ن قص اإلصددددددددددددد  ة بنيم  ودا  عس  د  غرام  رية ا
لدنيمد  ودا    J2ابدراد برقد ع النو  الثد ن     ، ةنتيادة  لدذلدك فدإل  ةنهد بتده  ف  بدرايدة م  ددددددددددددددول البندرة  

                          (Hidalgo et al., 2005) .مع مدةالف  الترية المع مدة مس  نة مع غ ر  90%ن  ضت ا

 التطعيم على أصول مقاومة:5-14- 
 متدك فإنه     Rootstocks سدددددددة بدو م البنرة   ال سددددددد  يع  بنر  ن    Granges and Leger  (1996)  ب  ن

  %  30-50ة بنسددددددددددبة  ةلادع ال د  ،  ةممرضدددددددددد ع جذ سة متنوبة Meloidogyneألنواع    بنرئذ  مس ةمة  
 مة.مع النب   ع ال  ر منع   مس  نة  

  التأث رمن مسدددددتوى السدددددينر  ة   ت مط ل الوسددددديط ف  كل   مة  ول  البنرة   المنع   ل  اجر سدددددب ني  ة   ف  ة 
  (Sorribas et al., 2004) . ب ةالمس ةمة ب ن ال نل ال س  د  بدو لس د  ال 
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 :Biological controlالمكافحة اإلحيائية 6-14- 
 مثل Rhizobacteriaالرابزةي كت رس   است رام  ( ال  2000) ,.Jonathan et alةجر 

 (Bacillus cereus, B. subtilis, B. sphaericus, Agrobacterium radiobacter, Pseudomonas 

fluorescens, P. chlororaphis and Burkholderia cepacia) 
  ضدددددددددددددر  ) بزلة  (Pasteuria penetrans 100رس    ةيطت  Actinomycetes  (45-25)ةسدددددددددددددالالع من   

ر بدو نبدد ع البنددرة   ف  الب ددت الزجدد ج     M. incognita  (Race 1)ر الاددذة   نيمدد  ودا  عسدد    ل  ا  ة جدد 
لع النمو النبددد    ةاةق دددت  نو  العسدددر الادددذ سدددة بدو ز  ب  قدددر Actinomycetes ةجميع البطت رسددد   

  .البنرة   مس  نة مع نب   ع الي هر 
كع مل مط ف ة  Pseudomonas aeruginosa  (Pa-7 and IE-6)ت رام بزلت ن من  س ن لرى ا  ب  كم   

م مهنس ددددددددددت  يددددددددددطل  االعزلت ن   ت كد  ل  ابدو البنرة     M.  javanicaر الاذة  ح وسة لنيم  ودا  عس  
 .(Siddiqui and Ehteshamul-Haque, 2000 a)ماتمع ع النيم  ودا ةغزةه  لداذة  

ة   ال  كم   مع      Pseudomonas aeruginosaة     Verticillium chlamydosporiumاست رام    جر 
نتياة   النب   ع غ ر    النب    مس  نة    لدنمو  ا  ج ر   ا  فضل ة    ز اكعوامل مط ف ة ح وسة ابنو  مع 

 . (Siddiqui and Ehteshamul-Haque, 2000 b)  بدو حر ل   منه  مع مدة اة است رام كال
من ال نرس ع  جر ال  ة     ،,T. pseudokoningi, Acremonium butyric  Tichoderma virideكال  
 ةآخرةل،سدددددددددني  ل   ر الاذة  بدو نب   ع البنرة   )ية ب لية ضدددددددددر نيم  ودا  عس  كاع قر    ضددددددددد د   

2005). 
انسص اختراق    Glomus fasciculatum واجددر الميطو سزا ال نرسددة    ال    Shreenivasa  (2007)اظهر  

عة لذلك ك ل هن ك نت ئج ميدا    ضد فة     ،لاذة  البنرة    M. incognitaر الاذة  برق ع نيم  ودا  عس  
ر ف  خ ن ال ثد فدة العدرديدة لنيمد  ودا  عسد    Avermectinesاع ال  وسدة مثدل  السددددددددددددددت درام المضدددددددددددددد د  

ةآخددددددددرةل  )  .الددددددددبددددددددنددددددددرة  بدددددددددددددددددو    M. Incognita, M. javanicaالدددددددداددددددددذة    ، سدددددددددددددددددددددندددددددديدددددددد دددددددد ل 
2006)                                                                                    

ه    ال ان    التأث ر  لة ةشربر   مب راع الترية النيم  ودية فع     لرغم من ال     :المكافحة الكيميائية7-15- 
البيرسة   إلض فة    د ق الضر      ن.المزا ب  شرائه  من ص     برم  مط نية  لو   لدب حة ةال  ة 

(Wachira et al., 2009)  
 السددددددددد ئل،ةكزام ل ا الم بف،ك  يوف و ال    اصددددددددددة ك  ء  المب راع و رع التا  ب ةاالختب  اع المتاك  

ةالب كنا ل   ر الاذة  بدو البنرة  دا  عس  و ال  دةسدددددددددددددد فوب ف  مط ف ة نيم    الموك ب،  ال  ن مي وب،
بدراد النيمد  ودا ةلسد د  ا ة ف  خ ن معنوي ف   ثدد  مم  ، د لتراك ز الموصددددددددددددددو بهد  ل دل مب در    ،ةال يد 

 ;Stephan et al., 1988 b 1989 a,b, 1990, 1995, 1998) ةنت ج ة  سددد ن نوعية الثم   المنتااإل

El-Behadli et al., 1991)   ف  ميدددددددددددددد  دل البندرة     بثويرةب ةاإل  اسددددددددددددددتعمد ل ال  ند مي وب  ن ال   ب   ة
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مع لسد د  النمو   M. incognitaبدراد ال رقد ع ةاكيد ب البين لدنيمد  ودا ا ى  لو ان  د ض د  اةحسولهد   
   .(Aboul-Eid and Youssef, 1993) ةاإلله  ال ضري 

نب   ع البنرة     المض ف لدترية ال    (w/w) %10ة  %5ل  معر   Biogas sturryبدجر لرى المع مدة ة  
اهت لمرحدة اإلله   ةاإلثم      ابدو ةا     خضددرس ا  الب ت الزج ج  ابنت نمو  المع مدة ف ف  السنع  

كم   ن ق ددت ماتمع ع النيم  ودا ف  الترية ةي لت ل    (،مع مدة )اليدد هر الا طر من  دك غ ر     يددطل  
 (Jothi et al., 2003) . ن ق ت خنو   النيم  ودا المه جمة

دقيسة ف   10 -20   نب ق  سنية   ميد جذة  شددتالع البنرة   بتراك ز م تد ة من األكزام ل مر   ل  
بنر  M. javanicaم من  ضدددددددددد بل  مهن  يددددددددددطل     ، خugmL/10  (1000-5000-10000) راك ز  

 Saadabi) .البنرة    شددددددددددتالع   عر الت ميد  ضدددددددددد فة لذلك لم بؤك   J2العرةى ب رق ع النو  الث ن   

and Siddig, 2008) 
 األبحاث ذات الصلة بالبحث وأهم نتائجها: 15-
 Ibrahimفسر اشددددددد       ،نوع النيم  ودا ةالسددددددداللة من العوامل المؤثر  ف  دة   حي   النيم  ودا ر  يع

and El-Saedy  (1987)     منال  كال M. incognita race 3 , M. javanica , M. incognita race 1  
بوم   بدو    50، 40،45   قر اكمدت دة   حي  ه  بدو نب   ع فول ال ددددددوس  الس بدة لإصدددددد  ة ف  مر  

ر الاددذة    دة   حيدد   نيمدد  ودا  عسدد  التوال  ةكلددك ضددددددددددددددمن ن د الظرةف الب حيددة. كمدد    تدل مددر  
بدو م  ددول الذ  ،     بوم 28بدو م  ددول البنرة   ة       بوم 22  ختالف الع ئل النب     ك بد ت 

من اإلن ث لنو  النضدددددج بدو م  دددددول البنرة   ة راجعت هذه النسدددددبة   %  90 ن ةصدددددول  كم   ب  
 (1995)الزسنف،  .بدو م  ول الذ  

أخدذ  ع ن االبتبد    ند  ال   هد  ةهند  يادف ر  ف   نو  ة ةالمؤث  همد  مد جدة ال را   من العوامدل ال  عدر  كمد     
 هد ، ف د مد  ابتعدرند  بن د جدة ال را   المثدو مثدو ف   نو  د جد ع ال را   العظمو ةال دددددددددددددد رى ةال

الحظ التوقل الت م لدنمو    دة   ال ي  ، ةبنر الوصدددول  لو ال رةد العظمو اة ال ددد رى ب  لادع مر  
 ا    ع ال را    لو موع النيم  ودا.  ةقر  ؤدي لس د  اة

  بثم نية اجي ل اة اكثر كل ب م   سدددتنيع ال  تنو   M. incognitaال     Cuadra  (1983)فسر اشددد   
دة   حيد   ج دل ةاحدر  ل  طول دة   ال يد   هند  يعتمدر بدو د جدة حرا   التريدة، فسدر ةجدر  دأ   ل  ح دث  

       بنددر د جددة حرا       بومدد   43ةا   عددت  لو ،C°30.6 بنددر د جددة حرا         بومدد  19قددر اكتمدددت خالل  
C°  21.8،  ح وسدة ب وض ال رقد ع لنيمد  ودا    ل  من ند حيدة ثد نيدة ب  ندت الدر اسدددددددددددددد ع  دأM. javanica 

 .(Demeure, 1978)س ب ع  3لمر   سديس وب °C 45 تن قص  سو  بنرم   تعرض لر جة حرا   
ل  بنر معر       بوم 63 ، 20 سددددددت رق حوال  M. incognitaال    Ploeg and Maris (1999a)اشدددددد    

جدددر انددده بندددر د جددد ع حرا    بدو التوال  لت مدددل دة   حيددد  هددد ، كمددد  ة    C°  16.2،  30د جددد ع حرا  
 بدو التوال .     بوم 44 ،27است رقت دة   حي   النيم  ودا حوال   25 ،19.5
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ن من  صدددد  ة  ط  لم بتم  M.icognita، M. javanica من  ال  كال    Kassab  (1990)ف  م ددددر ةجر  
هم  احرث   صددد  ة  شدددربر  بنر  ةل ن    °م  20بنر د جة حرا   اقل من   UC-97نب   ع البنرة   صدددنل  

 . °م 37.5  ـ 22ا    ع ال را    لو 
ا يعة اجي ل بدو    M. javanicaر الاذة  ال  لنيم  ودا  عس    ف  د اسددددددة حسدية Saleh  (1979)ةجر  

 اس بيع.  8- 3  الا ل الواحر من ة رةاحت مر   البنرة   المبطر  ف  األغوا  األ دنية

 ع نبل Meloidogyne ال   صددددددددد  ة نيم  ودا العسر الاذ سة  Fortnum, et al.  (1991,1992)اشددددددددد   
 البنرة   بؤدي  لو لس د  ةلل الماموع الاذ ي ةنس  ل ف  ةلل الماموع ال ضري ةال د ة. 

ان ه بنرم    ول مسدددددتوس ع العرةى االبترائية مر  عة هذا  Karssen and Moens  (2006)كم  اشددددد  
  ول قدد د   بدو  صددددددددددددددد  ددة جددذة  النبدد ع مؤديدد   بددذلددك  لو  قالل J2 يعن  بددرد اكبر من ال رقدد ع  

 .    ضعي     نب  ي ا  نمو يعن   هذات  ص الم ء ةالم ذي ع األخرى بواسنة الاذة  ة ام
 Meloidogyneر الاذة  ة من نيم  ودا  عس  كث ف ع بردية اةلي      مسدددددددةت د اسدددددددة  أث ر العرةى   م  

incognita     نبددد ع البندددرة      بدو نموبيضددددددددددددددددة/نبددد ع    10000،  8000،  6000،  4000،  2000ةه
هن ك بالقة   ل  اةضددددد ت الر اسدددددة ا ت ظرةف الب ت الزج ج ،  ةإنت ج ته  Roma King صدددددنل  

ةي ن    ةةال دد  الثمد    حام ةةلل    ة ا  بد ط سددددددددددددددد لبدة ةمعنوسدة ب ن ةلل النبد ع ةبدرد األة اق ةاأللهد 
بنر العرةى  %100لو  االن   ض ةصدددددددددددددت   ال  نسددددددددددددبة  وحظةل  ال ث فة العردية األةلية لدنيم  ودا،  

 .(Bawa et al., 2014) نب ع بيضة/ 10000 طث فة بردية اةلية 
ف  د اسدددددددددة  أث ر العرةى  أ يع كث ف ع بردية اةلية من نيم  ودا  Kumar et al.,  (2017)كم  ةجر 

بدو نمو  بيضددددددددددددددة/نبد ع    10000،  1000،  100،  10ةه     Meloidogyne incognitaر الادذة    عسد  
طول الاذ ، ة ف  ةلل النب ع،      معنوس     ان   ضددددددد  Lycopersicon esculentum Mill  نب ع البنرة  

  وحظ ايضد   مع لس د   راك ز العرةى االبترائية، ةل  دنب ع  ل ة لدماموع ال ضدري األةلال الرطبة ةالا فة 
الضددددددر  ل العسر الاذ سة ةكتل البين مع لس د  مسددددددتوس ع العرةى االبترائية، ةال  الدي د ف   يددددددط  

     ثبيط نمو النب ع قر حرث ف  المع مالع كاع الترك ز المر  ع. ة 
  Meloidogyne incognitaر الاذة ت د اسة العالقة ب ن كث فة ماتمع ع نيم  ودا  عس   م    ف  م ر

 B ةهم  سدددوير سدددترسن  ،من اصدددن ف البنرة   ال سددد  سدددة لإصددد  ة   لنيم  ودا  نةي ن  نت جية صدددن  

اةضد ت الر اسدة ال  ة  ،  ت الظرةف ال سدية 2004-2005خالل موسدم ن متت ل  ن   ةسدوير م  منر 
هند ك بالقدة ا  بد ط سدددددددددددددد لبدة ةمعنوسدة ب ن اإلنتد ج ةي ن ال ثد فدة العدرديدة األةليدة لدنيمد  ودا، ةكد ندت 

فرد/نب ع م   ز  لنمو نب ع البنرة   من ال ددددددنل   100ة 10المسددددددتوس ع المن  ضددددددة من النيم  ودا  
اكثر   مال  لإصد  ة   لمس  نة مع ال دنل سدوير  B. ةك ل ال دنل سدوير سدترسن  Bن  سدوير سدترس

-2004فرد/نب ع ف  موسددددم   1000ة B  1600ل لد ددددنل سددددوير سددددترسن  م  الت  ر  م  منر، ةيدغ ح
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فرد/نبد ع لن د   65ة  84ل لد ددددددددددددددنل سددددددددددددددوي ر مد  مندر  الت مد    ، بدو التوال . ب نمد  كد ل حدر  2005
 الموسم ن، بدو التوال . 

ل البنرة    لس د  قر     م    1 : 20  بنسددددبة يضدددد   لرى  ضدددد فة السددددم د البدري المت دل لدتريةاجر كم  ة  
 ض  افرد/نب ع بنر ل ابته ف   65ل من  الت م   من ال ددددددنل سددددددوير م  منر لإصدددددد  ة، ف    ع حر  

 ل ه  السددددم د   ب ع بنر الز ابة ف  ا ض مضدددد ف  فرد/ن  120غ ر مضدددد ف  ل ه  السددددم د البدري  لو
 ( 2006البدري )كرس م ةآخرةل، 

ر الادذة  ت د اسدددددددددددددددة  دأث ر العدرةى  دأ يعدة كثد فد ع بدرديدة اةليدة من نيمد  ودا  عسد  مد       ف  د اسدددددددددددددددة  
Meloidogyne incognita    بدو نمو نبدد ع البنددرة   صددددددددددددددنل Castel Rock  ددت ظرةف الب ددت  

ل   االزجدددد ج ، ح ددددث  نبدددد ع البنددددرة    لنسددددددددددددددبددددة المحوسددددة الوحظ ال    Lycopersiconن  دددد ض نمو 

esculentum Mill    250ةليدة  اةكلدك بندر العدرةى  طثد فد ع بدرديدة   ،43.9 لو    18.6قدر الدادع من ،
ل بن ء كتل البين بدو الماموع جر ال  معر  كم  ة   ،بدو التوال   ) رية (850بيضدة/اصديص   1000

 1000،  250ةكلدددك بندددر العدددرةى  طثددد فددد ع بدددرديدددة اةليدددة    1.48 لو    1.14الادددذ ي قدددر الداد من  
   (El- Sherif et al., 2007)بدو التوال   ) رية (850بيضة/اصيص 
د ب ر الاددددذة  العالقددددة ب ن كثدددد فددددة ماتمعدددد ع نيمدددد  ودا  عسدددد    Di vito et al.   (1991)ايضددددددددددددددددد   

Meloidogyne incognita    احرهم  حسددد  ب لإصددد  ة   ،من اصدددن ف البنرة    نةي ن  نت جية صدددن
             ةكلك   ت الظرةف ال سدية.  DISA Nةاآلخر مس ةم  Ventura  لنيم  ودا 

إلنتد ج ةي ن ال ثد فدة العدرديدة األةليدة لدنيمد  ودا  هند ك بالقدة ا  بد ط سدددددددددددددد لبدة ةمعنوسدة ب ن ا  ل   ن اب   
 T 0.55ل م  الت  ر   ب، ف  ح ن ك نت غ ر معنوسة بنر ال دنل المس ةم، كم  بدغ حسد  ةال دنل ال 

  ا  ة النسددبية الرني  لهم  فسر ك نت صدد ر د   رية ل ال ال ددن  ن، ل ن بنر  سربر ال   3بيضددة اة برقة/سددم
د ددددددددددنل المس ةم ةكلك بنر كث فة اةلية لدنيم  ودا اكبر ل 0.7 ب، ف  ح ن ك نت  لد ددددددددددنل ال سدددددددددد  

 .(Pi≥32) رية  3بيضة اة برق ع/سم32   من 
  M. incognitaل الت د ثر فسدر كد ل اقدل من الواحدر بندر جميع ال ثد فد ع األةليدة من نيمد  ودا  ر  امد   معد

بنر اقل كث فة اةلية من  1.539ف  السنع التارسبية المز ةبة   ددددددددددددنل البنرة   المس ةم، ب نم  بدغ 
النيم  ودا ف  السنع التارسبية المز ةبة   دددددددددنل البنرة   ال سددددددددد  ب ةالداد مع لس د  كث فة ماتمع  

 (Di Vito et al., 1991) .النيم  ودا
لدبندرة   المسد ةمدة    M. incognitaمن ند حيدة ثد نيدة فسدر اظهرع العدرةى  طثد فد ع ابتدرائيدة مر  عدة من

  (Di Vito and Yake, 1983)ح ف  اإلنت جية. له   لو ان س   ةاض
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 البحث وأهدافه: راتُمبر     16-

 .م  ول البنرة  ل االقت  دية ةي  هم  األاننالق   من # 

 .ر الاذة نيم  ودا  عس  الذي  سب به  قت  دياال الضر # 

ف  البنرة    دو  ب الاذة ر   رثه  نيم  ودا  عس   الت    ألضدددرا  سة  ا   ث اك ديمية متعد   ة ةجود قد  #  
 .سو سة

 فسر هرف هذا الب ث  لو  

  ت الظرةف    ةبرد األجي ل   Meloidogyne incognitaر الاذة د اسة دة   حي   نيم  ودا  عس    -1
 ال سدية بدو البنرة  .

  نمو  ف    Meloidogyne incognita ر الادذة د اسددددددددددددددة  دأث ر كثد فد ع م تد دة من نيمد  ودا  عسد   -2
  .  ت الظرةف ال سدية ته ةإنت ج  عن اصن ف البنرة   
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تحت الظروف الحقلية    M. incognita د الجذور دراسة دورة حياة نيماتودا تعق  

 البندورةعلى 
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 الفصل الثاني 

 

 مواد البحث وطرائقه: 1-  
ت الر اسة  ، ة م  2009 ن  ذ هذا الب ث ف  م تبراع كدية الز ابة  ا معة حدف خالل الع م     م  

ه  من من طق االستسرا  الث نية  ز  أن  بزال ةالت   تم   ا حسول احر المز اب ن ف  مننسة  ال سدية ف   
 سو س . ف  

 الا ل الواحر( مر  )ال ي   دة      مر  طو  من اطوا  النيم  ودا ة  كل   مر   هرف هذه الر اسة لت ربر 
 .ةبرد األجي ل ف  الموسم الواحر 

 مادة العدوى )مصدر النيماتودا(: مصدر 1-1-

  بنيم  ودا  ال  ددول بدو جذة  بنرة   م دد  ة  يددر    م  م ددر  م د  العرةى    بدو بهرف ال  ددول
  ربر نوع النيم  ودا بن طرسق   ضد ر    م     م  ث،  من احر ال سول 2008ر الاذة  ف  نه ية ب م   عس  

النمط العا ن  لدنثو الب ل ة لنيم  ودا العسر الاذ سة الموجود  ضددددمن العسر  الاذ سة ةفق النرسسة 
   (Hartman & Sasser, 1985)قبل الميرةحة من 

بتي   م ء خفيس إللالة األ رية  ، ثم  غسدت  لو الم تبر  لنيم  ودا  جذة  البنرة   الم   ةجدبت  
البين من نه ي  ه  ال دفية بواسنة   است رجت منه  اإلن ث  عر  لالة كتلة ةالمواد الع لسة به ، 

دق ئق  5-3من ال ديسرسن لمر  ةضعت األنثو ف  قنر  ،  بر  التيرسح ةاالستع نة  ماهر التيرسح
بواسنة ميرط ح د صمم لهذا ال رض   بدو شرس ة لج جية نظي ة ةقنعت النه ية ال دفية لهد 

ج جية اخرى   ثم نسدت  لو شدرس ة ،ةجرى  نظي ه  من األحي ء الراخدية الع لسة   لمؤخر  اليطل
غن ء اليرس ة مع    وي قنر  من الالكتوف نول ةيعر ةضع غن ء اليرس ة ثم ختم م يط  

  األظ فر ة ركت لتال، ةف  ت المس طع بواسنة الماهر الضوئ  اليرس ة  م د  صبغ
 ب  ن ان ه   لإن ث الب ل دة pattren Perineal الستن د بدو ال   ع المو فولوجية لدنمط العا ن  ةي

 .Meloidogyne incognitaالنوع 

  إكثار النيماتودا 2-1-

مز ةبة ف   صدنل بدري مز ةع()  لنيم  ودا  ة    سدة لإصد  كث  ه  بدو نب   ع بنرة   حسد     م    م  ث  
 دت إلنت ج   د  احر الب وع البالسدتيطية ف  مربنة جبدة ةهذه النب   ع خ   اصدص ضدمن الرف حة ف 

 م د  العرةى.
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  العدوى  تحضير معل ق 3-1-
كلدك بنسع الادذة  ال ددددددددددددددودبوم ة  سدت نرسسدة ه بوكدو   من العسدر الادذ سدة    اسددددددددددددددت الص الب وض   م   

 ت و كدو سغسددددددددددددده   يددددددددددددطل ج ر ف  م دول ه ب    الم دددددددددددد  ة ال  ةسة بدو العسر الاذ سة  عر ال  م  
بزلده   م    البين ةاخ را   ر  ال ددددددددددددددودبوم الدذي بدذبدف المد د  الاال  نيدة ألكيد ب البين ةيد لتد ل    

 نسل م توس ع المن ل بواسدددنة  ي   خفيس من م     ميطرةل ثم   20م   سدددتعم ل من خل صددد  ر  ال ا
 (2003)الزسنف، الم ء  لو كأب لج ج . 

 زراعة نباتات التجربة وإجراء العدوى:  4-1-
ضيس ا   ،1/2سبة  بنةالرمل  )ط نية حمراء( نة من التريةست رم ف  هذه الر اسة خدنة  رابية مطو  ا  

  لترية    كاع سع ع م تد ة    اصي   30 عبحة  م     ،س   ا  حر س مت ، ب  %25 ل ه  م د  بضوسة  معرل 
 ةفقشتالع/األصيص  3ل  معر   ف  األصص  )ال نل نو ( البنرة   شتالع  ت ل ب ،المعسمة
   اآل  

 / ل تر 1اصص سعة / 10 وبة األةلو مالما 

 / ل تر2اصص سعة / 10الماموبة الث نية         

 / ل تر 3اصص سعة / 10 الماموبة الث لثة        

ةلو الماموبة األ صدددص المعزةلة مسدددبس  ( أل)الاذة  ر  عس    نيم  ودا  بين  س )معد ق العرةى(ضددديا  
 ،دةل  ضدددددددددد فة م د  العرةى من  الماموبت ن الث نية ةالث لثة اصددددددددددص  ت ركة  ،2009/5/20بت  س   
الن  اة بن الا ل األةل نيم  ودا العسر الاذ سة حربثة الت وسن    ببين الحس    العرةى له     ت م     ح ث 

بزله    ةالت   م  ألصددددص الماموبة الث نية ةالا ل الث ن  ألصددددص الماموبة الث لثة بدو التوال ، 
  . ل الث ن ةالاالا ل األةل بنه ية 

  دراسة العينات5-1- 

 ر الاذة لنيم  ودا  عس  ف  الترية    (J2)  ظهو  برق ع النو  الث ن )فسد البين( ة   بنال يددددددل   م   
    نرسسددة قمع ب رمن العددرةى االصددددددددددددددنندد عيددة     عددر غ  ريددة    100ف     الثدد لددث ة   الثدد ن ة   لدا ددل األةل

)اليددددد و( ةةضدددددعت فوق الم ددددد    ضدددددمن قمع ب رمن  ةضدددددعت الع نة ف  قنعة قم و الموسدددددد ن
المد ء  د لمد ء، ثم  ترك لمدر  ح دث  ترسدددددددددددددددف ال رقد ع ف  قد بدر  السمع،  امع ف  كدأب لجد ج   

د اسددة   م     م  ث ،(Hooper, 1990) ة   ص الم توس ع   سددت رام شددرائح العر ال  صددة   ت الماهر
  ة دوسنه  صددددددددددبغ الاذة ةفق طرسسة    ،الث لث ة   لا ل الث ن ةا اصدددددددددديص كل ثالثة اي م لدا ل األةل

  ةلنت برفق ة  غسددددددددددددت من ماموبة األصدددددددددددص األةلو ة نب   ع البنرة    جذة   اخذع  ةفق الت ل  
 + فو م ل ن  2سددددددم  2) راي ابث نول ام ن   TAF  له  المثبت  ضدددددديسا    ثم    ،ف  طبق بتري  ت ةةضددددددع
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 ،الالكتوف نولال وكسدد ن ة ب ن ع الاذة    سددت رام   ت ونل    م  ث(  2سددم  91+ م ء مسنر2سددم   7  40%
 ت عدن  ق    م  ث   ،ص من حب بد ع التريدة ةالمواد العد لسدةالادذة  النبد  يدة  د لمد ء ج درا  لدت د    ت سددددددددددددددددح دث غ  

الاذة  لمر    غد   م  ن الم دول المدول حتو ال دي ل ة     لو قنع صددد  ر  حسدددف حام الاذة ، سددد
  ليددددددددرس ةالاذة   ت سدص من  س ي  ال ددددددددب ة ةن  د  لدت  الاذة  ف  م ء ج      ت غسددددددددد  دق ئق ثم   2-3

  النت ئج ف  جرةل خ ص ثم   ت دا  األطوا  ال رقية ةالن ضدددداة ف  الع ن ع ةسدددد   مالحظة  م     لج جية،
دت المعدوم ع ا  سدد   ،برد األجي ل  ةمن ثم    الا ل الواحر  مر  طو  من األطوا  ة  كل   مر  حسدد ب   م   

 سة بر ج ع ال را   ةالرطوية منذ براية التارية ةحتو ال   د.د  المتع
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 الفصل الثالث 
 : والمناقشة النتائج 1-
ف  ال وم الثدددد لددددث من العددددرةى   م  ف  التريددددة قددددر    ر الاددددذة لنيمدددد  ودا  عسدددد    فسد البين   ال  ن   ب   

، ةيراع  J2معني   بذلك برق ع النو  الث ن    ، من الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث االصدددددددنن عية ل ل   
 هذه ال رق ع   ختراق جذة  البنرة   ف  المننسة السرسبة من السمة الن مية لتسددددددتسر ف  ةضددددددع موال  

، يمطن  من الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث   لداذ  ف  ال وم السدددددددد دب من العرةى االصددددددددنن عية ل ل   
  سدددد ر كلك  أل  د جة ال را    يددددطل خ ص ةالظرةف الم ينة  يددددطل ب م ك نت ضددددمن الما ل 

لتبدرا  د لت دذيدة بدو ال اليد     ،ئم ل سد البين ةنيدددددددددددددد ط برقد ع النو  الثد ن  ةاختراقهد  لدادذة المال
ة قرب  اب ال رقة نتياة حسن ال رقة لد الي  الم ينة به    لع دددد  اع اله ضددددمة  عمالقة المتيددددطد  ال

ى منهد  افراد النو  ال رق  ل بدذلدك ال اليد  العمالقدة ةالت   ت دذ  لتتيددددددددددددددطد    ،الت    رلهد  غدرد المريء
اإلن ث  J2الث ن    .م زل ي فع ع النو  الث ن  ضمن النسيج النب     يطل  ظت حو ، ةل  ةالحس   

من العرةى     ( بوم 9،9، 12نت النت ئج ظهو  ي فع ع النو  الث لث ضددددددمن الاذة   عر )   كم  ب  
 من الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث بدو التوال ، ةهذه ال رق ع ميدددددددددد بهة ل رق ع االصددددددددددنن عية ل ل   

رع برق ع ) يددددددددددطل كيسدددددددددد  منت  (، ف  ح ن ظه لدرمح كثر سددددددددددمن   ةم تسر   اه   النو  الث ن  ل ن  
من    من العرةى االصددددددنن عية ل ل        ( بوم12،   18،15النو  الرا ع المتم بز  لدذكو  ةاإلن ث  عر )

الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث بدو التوال ) يدددطل كيسددد  منت  (، كم  ظهرع الذكو  ةاإلن ث ال تية  
من الا دل األةل ةالثد ن  ةالثد لدث بدو    من العدرةى االصددددددددددددددنند عيدة ل دل        ( بومد15،  21،  24 عدر )

 عر   ع   لت ذية ةاالنت  خ معنية   ن ث   ن ضددددداة  ثرسة اليدددددطل ةاسدددددتمر  التوال ، ظهرع هذه اإلن ث كم  
من الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث بدو التوال   من العرةى االصدددددددددنن عية ل ل        ( بوم18،  24، 30)
اسدددددت رقت دة   ال ي       ،ين ضدددددمن اكي ب ج ال  نية داخل اة خ  ج انسددددداة الاذ ةضدددددع الب  م  ة 

من الا ل األةل ةالث ن    ل ل       ( بوم18،  30،24)ر الاذة  بدو صدددددنل البنرة   نو   لنيم  ودا  عس  
 .( 8، 7، 6، 5، 4، 3 لاراةل)  نكم هو مب    ةالث لث بدو التوال 

  الا ل  نو    ةسدددددددددددربةالثالثة  النيم  ودا ب ن األجي ل   اطو   من   كل طو  يعود االختالف ف  مر   
  المراحل التنو سة   لو اال  ب ط ب ن  نو   Meloidogyne incognitaر الاذة   لنيم  ودا  عس  الواحر  

ةهذا  ،ةد جة ال را   الم يندة  داخل انسددددددددددددددادة الادذة  ةبمر النبد ع ةح لتده ال  زسولوجيدة  لدنيمد  ودا
 .(Vrain et al., 1978; Cuadra, 1983; Kassab, 1990; Antoon et al., 1999)ككره بت ق مع م  
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 Meloidogyneلجدذوراد  لنيمداتودا تعقد    للجيدل األول  عددد األيداح حتى وهور المراحدل التطوريدةن  يبي    (3)جددول  

incognita  تحت وروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف الحقلية في،   جذورهو   في تربة صنف البندورة نور
 .2009، حلب، أعزاز

 : طور النيماتودا غير موجود. -: طور النيماتودا موجود،  +
 
 
 
 

 حراث العرةى     س  
2009/5/20 

 بمدية ال بغ(   عر )الاذة  ف   الترية 

 قم 
 األصيص 

 L2  م برد األي  
 حر

L2     
 

L3 
 

L4 
  ن ث 

L4 
 ككو 

 ن ث 
 فتية 

 ن ث  ككو 
 ن ضاة 

اكي ب  
 البين 

1 3 + - - - - - - - - 

2 6 + + - - - - - - - 

3 9 - + - - - - - - - 

4 12 - + + - - - - - - 

5 15 - + + - - - - - - 

6 18 - + + + + - - - - 

7 21 - + + + + - - - - 

8 24 - + + + + + + - - 

9 27 - - + + + + + - - 

10 30 - - + + + + + + + 
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على   Meloidogyne incognita د الجذوراح لظهور الجيل األول لنيماتودا تعق  ط عدد األي  متوسدددددد  (  9) شددددددكل

 .2009عزاز أحلب،  في،صنف البندورة نور تحت وروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف الحقلية 
 
 

ةن  يبي  (  4)جددول   ةدورة الحيداة و   مدد    Meloidogyne incognitaد الجدذور  كدل طور من أطوار نيمداتودا تعقد    مدد 
 للجيل األول: 

ط د جة ال را   العظمو متوس   طو  النيم  ودا
 ةال  رى خالل النو  الواحر 

  ر  م   النو  )بوم(ر  م
 لا ل)بوم( ا

L2 بوم 30 3 16-30.3 فسد البين()حر    
L2 )3 17.3-27 )االختراق 

L3 30.2-12.5 6 

L4  6 15.8-33.3  ن ث 

L4  6 15.8-33.3 ككو 
 6 16.7-31.7  ن ث فتية 
 6 16.7-31.7 ككو 

 6 17-32.5  ن ث ن ضاة 

 6 17-32.5 اكي ب البين 
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 Meloidogyneلجدذوراد  اح حتى وهور المراحدل التطوريدة للجيدل الثداني لنيمداتودا تعقد  عددد األيد  ن  يبي    (5)جددول  

incognita   ،في تربة وجذور صدنف البندورة نور تحت وروف العدوى االصدطناعية ضدمن الظروف الحقلية في
 .2009، حلب، أعزاز
العرةى حراث     س  

2009/6/20 
 ال بغ( بمدية   عر )الاذة  ف   الترية 

 قم 
 األصيص 

برد 
 األي م 

L2 
 حر

L2 L3 L4 
  ن ث 

L4 
 ككو 

 ن ث 
 فتية 

 ن ث  ككو 
 ن ضاة 

اكي ب  
 البين 

1 3 + - - - - - - - - 

2 6 + + - - - - - - - 

3 9 - + + - - - - - - 

4 12 - + + -  - - - - 

5 15 - + + + + - - - - 

6 18 - + + + + - - - - 

7 21 - + + + + + + - - 

8 24 - - + + + + + + + 

9 27 - - + + + + + + + 

10 30 - - + + + + + + + 

 : طور النيماتودا غير موجود. -  : طور النيماتودا موجود،+ 
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د الجذور 10)شددددكل  ط عدد األي اح لظهور الجيل الثاني لنيماتودا تعق  على   Meloidogyne incognita( متوسدددد 

 .2009 عزازأحلب،  في،صنف البندورة نور تحت وروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف الحقلية 
 

  Meloidogyne incognitaد الجدذور  ة كدل طور من أطوار نيمداتودا تعقد  د  ة دورة الحيداة ومدد  مدن  يبي  ( 6)جددول  
 للجيل الثاني: 

ط د جة ال را   العظمو متوس   طو  النيم  ودا
 النو  الواحر ةال  رى خالل 

   الا ل)بوم( ر  م النو  )بوم( مر  

L2 بوم 24 3 18-35.3 فسد البين()حر    
L2 )3 19.3-36 )االختراق 

L3 35-20 3 

L4  6 21.7-35.3  ن ث 

L4  6 21.7-35.3 ككو 
 6 20.3-34.2  ن ث فتية 
 6 20.3-34.2 ككو 

 3 20.3-32.3 ن ضاة  ن ث 

 3 20.3-32.3 اكي ب البين 
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 Meloidogyneلجدذوراد  لنيمداتودا تعقد    الثدالدثاح حتى وهور المراحدل التطوريدة للجيدل  عددد األيد  ن  يبي   (7)جددول  

incognita    تحت وروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف الحقلية في، وجذوره  في تربة صنف البندورة نور
 .2009 حلب، أعزاز
العرةى حراث     س  

2009/7/20 

 ال بغ( بمدية   عر )الاذة  ف   الترية 

 قم 
 األصيص 

برد 
  م األي  

L2 
 حر

L2 L3 L4 
  ن ث 

L4 
 ككو 

 ن ث 
 فتية 

 ن ث  ككو 
 ن ضاة 

اكي ب  
 البين 

1 3 + - - - - - - - - 
2 6 + + - - - - - - - 
3 9 - + + - - - - - - 
4 12 - + + + + - - - - 
5 15 - + + + + + + - - 
6 18 - - + + + + + + + 
7 21 - - + + + + + + + 
8 24 - - + + + + + + + 
9 27 - - + + + + + + + 
10 30 - - + + + + + + + 

 : طور النيماتودا غير موجود. -: طور النيماتودا موجود، + 
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على   Meloidogyne incognita  د الجذورالجيل الثالث لنيماتودا تعق  اح لظهور ط عدد األي  ( متوسدددد  11شددددكل )

 .2009عزاز أحلب، في،صنف البندورة نور تحت وروف العدوى االصطناعية ضمن الظروف الحقلية 
 

ةمدن  يبي  (  8جددول)   Meloidogyne incognitaد الجدذور  ة كدل طور من أطوار نيمداتودا تعقد  مدد  دورة الحيداة و   د 
 للجيل الثالث:  

ط د جة ال را   العظمو متوس   طو  النيم  ودا
 النو  الواحر ةال  رى خالل 

مر    مر   النو )بوم(
 الا ل)بوم( 

L2 بوم 18 3 19.7-37.3 فسد البين()حر    
L2 )3 20.3-38 )االختراق 

L3 36.3-19.3 3 
L4  3 21.3-36.7  ن ث 
L4  3 21.3-36.7 ككو 

 3 20-37.3  ن ث فتية 
 3 20-37.3 ككو 

 3 22-35.7  ن ث ن ضاة 
 3 22-35.7 اكي ب البين 
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  ف   Meloidogyne incognita ر الاذة اسة  أث ر كث ف ع م تد ة من نيم  ودا  عس    د
  ت الظرةف ال سدية     ته ةإنت ج  عن اصن ف البنرة     نمو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني 
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 الرابع الفصل 
 مواد البحث وطرائقه:   1-

   م   م د  العرةى بهرف ال  ول بدو م ر  )مصدر النيماتودا(:   ىمصدر مادة العدو 1-1-
من احر   2008ر الاذة  ف  نه ية ب م   بنيم  ودا  عس  ر  ال  ول بدو جذة  بنرة   م   ة  ي

   (perineal pattern) العا ن   ربر نوع النيم  ودا بن طرسق   ض ر النمط   م   ثم   ،ال سول
الموجود  ضمن العسر  الاذ سة ةفق النرسسة الميرةحة من   ر الاذة  عس  لدنثو الب ل ة لنيم  ودا 

، ثم    لو الم تبر  لنيم  ودا  البنرة   الم   ةجذة  جدبت   (Hartman & Sasser, 1985) قبل
 است رجت منه  اإلن ث  عر  لالة كتلة بتي   م ء خفيس إللالة األ رية ةالمواد الع لسة به ، غسدت 

ةضعت األنثو ف   ، البين من نه ي  ه  ال دفية بواسنة  بر  التيرسح ةاالستع نة  ماهر التيرسح
  بدو شرس ة لج جية نظي ة ةقنعت النه ية ال دفية لهد  دق ئق 5-3قنر  من ال ديسرسن لمر  

بواسنة ميرط ح د صمم لهذا ال رض ةجرى  نظي ه  من األحي ء الراخدية الع لسة   لمؤخر   
ج جية اخرى   وي قنر  من الالكتوف نول ةيعر ةضع غن ء   ثم نسدت  لو شدرس ة  ،اليطل

األظ فر ة ركت لتال، ةف  ت  د  صبغاليرس ة ثم ختم م يط غن ء اليرس ة مع اليرس ة  م 
 pattren الستن د بدو ال   ع المو فولوجية لدنمط العا ن  ةي  المس طع بواسنة الماهر الضوئ 

Perineal ب  ن ان ه النوع  لإن ث الب ل دة Meloidogyne incognita. 

صددددددددد  ة   ب لإسددددددددد  ل ابة بذة  صدددددددددنل بنرة   )صدددددددددنل بدري مز ةع( ح   م   :كثار النيماتوداإ2-1- 
 عر  نب ع البذة   ،ف  اصددص بالسددتيطية   وي  رية معسمة  M. incognitaبنيم  ودا العسر الاذ سة 

من جدذة  البندرة         مدأخوك   بسدر  )حول الماموع الادذ ي(  30 ضدددددددددددددد فدة حوال    م  األصددددددددددددددص  ف 
العند يدة  د لنبد  د ع ضددددددددددددددمن الدرف حدة   م     ،M. incognita  بنيمد  ودا العسدر الادذ سدة الم دددددددددددددد  دة  يددددددددددددددر  

  .جل  نت ج م د  العرةى ا مه را  الست رامه  من ف  جبدة البالستيطية 
 : )البيض( تحضير مادة العدوى   3-1-

كلك بنسع الاذة  الم   ة  ة  ال ودبومنرسسة ه بوكدو سر   من العسر الاذ سة   است الص الب وض   م   
و كدو سر ال ددددودبوم الذي  غسددددده   يددددطل ج ر ف  م دول ه ب    ال  ةسة بدو العسر الاذ سة  عر ال  م  

بزلده  د سددددددددددددددتعمد ل مند خدل   م    البين ةاخ را   ر  بدذبدف المد د  الاال  نيدة ألكيد ب البين ةيد لتد ل    
 نسل م توس ع المن ل بواسدددددددنة  ي   خفيس من الم ء  لو كأب م     ثم    ميطرةل  20صددددددد  ر  ال ام  

 (2003)الزسنف،  .لج ج 
ةكلك بوضدددددددددددددعه    مل من الم دول 1  ربر برد البين الموجود ف     م     ثم   ،د الم دول  لو ل ترر  م  

معرفة برد  م  ةي لت ل     (Hartman & Sasser, 1985)حسدف طرسسة  بدو شدرس ة بر    ت الماهر
  .الب وض ف  ل تر من الم دول
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 ا يعة مستوس ع من الدس ح المعري ةه    ضم، ة ةيو التراك ز المند  رض   م    
 الي هر(.مع مدة )اصيص بيضة/ A =       0 مع مدة األةلولا

 بيضة/اصيص. B = 1000 مع مدة الث نيةلا

 بيضة/اصيص. C = 2000 مع مدة الث لثةلا
 بيضة/اصيص. D = 4000 عةا مع مدة الر لا

 بيضة/اصيص.  E = 8000 مع مدة ال  مسةلا

 إعداد الشتول   4-1-
سددددددت رم الب ت موب ةال  رموك ول ت ا    براد اليددددددتول ة  ضدددددد ره  ف  الرف حة بدو الن و الت ل   م   

من الب دددت موب  لو حام آخر من  إلبدددراد ب حدددة  نتددد ج اليددددددددددددددتالع ةكلدددك   دط حام مسدددددددددددددددد ة  
صددوان  اليددتالع كاع الع ول  م دوط  ت  حدم    ،ج را    ل رك ب ن ال ربن   خدنهم  ة م   ،ال  رموك ول ت 

 ط بد ه   الز ابة بوضددددع بذ   ةاحر  ف  كل ب ن من ب ول ال ددددوان  ةضدددد   ت السدددد بق ة م    الز ابة
   ث   ول الب حة   ،مع الري    نبسة خفي ة من ب حة م دوط الز ابة   ته   ن   م    ثم    ،قد ال   ألصددددد  ع

،  اة اق حقيقية   3-4اليدددددتالع  لو مرحدة  دت  إل م م اإلنب ع حتو ةصددددد  ةم ت ظة   لرطوية المن سدددددب
   .(9)ح   لارةل  قم بمدية  براد اليتول من األصن ف الت لية كم  هو موض   ت  م  ة 

 :ومصادرها M. incognitaأصناف البندورة المختبرة تجاه العدوى بنيماتودا العقد الجذرية ن يبي   (9)جدول  
 (ال نل)م ر  اسم ال نل 

  ركي  Oula May Agro Tohumةال ا

 الوالي ع المت ر  األمرسطية New Malika F1 Modesto Seed 1ن ومد ة ف 

 ال  ن Super Red Semnis- Asgrowسوير  سر 

  ركي  Arwa May Tohum/ seedا ةى 

 الهنر  Nour Seminis- Asgrowنو  
 

سدت رم ف  هذه الر اسدة خدنة  رابية  ا  :  االصدطناعيةوإجراء العدوى   لزراعةواتربة  الحضدير  ت  5-1-
 ،%25 ل ه  م د  بضددددددددوسة  معرل  ضدددددددديسا   ،1/2سددددددددبة  بنةالرمل   )ط نية حمراء(  التريةنة من مطو  
 3شددددددتول البنرة    معرل  ت  بل   ،ل تر بهذه ال دنة 3األصددددددص سددددددعة     عبحة   م    م  ، ث  س   ا  حر   س مت ب  

 (، سددددددوير  سر  ،ن و مد ة ،ا ةى   ،نو اةال، )    لالختب   الت لية شددددددتالع/اصدددددديص لدصددددددن ف المعر  
ةقبل  ،ل ابة اليددددددتولسددددددبوع من  النب ع ةاحر/اصدددددديص  عر  2009/5/15ت بمدية الت رسر بت  س   م   

 Randomized Complete ارية ةفق   ددميم السن ب ع العيددوائية ال  مدةكتق العرةى د   ضدد فة مع

Block Design (RCBD)   ل اصددددددددددددددندد ف البنددرة    مثدد  ،     نالختبدد   بدد مد)قندد بدد ع(ا يعددة مطر اع  ة
بمديددة    ت  مدد    ل كثدد فدد ع الدسدد ح المعددري من ال رقدد ع العدد مددل الثدد ن .مثدد  األةل، ة   الم تبر  العدد مددل  
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ح ث ك نت نب   ع البنرة   ف  مرحدة  2009/5/20بت  س     المندوية  ل ث ف ع  االصدددنن عية   العرةى 
 ضددد فة معد ق العرةى  لو   كلك  إلالة الازء العدوي من  رية األصددديص ثم    م  ة   ،سدددت اة اق حقيقية

 ,.Edwards et al) حسدددددف طرسسة الع لم  الترية  لو مط نه   ب رع ا  ثم    الاذة ،الترية الم توسة بدو 

  جميع األصص بذاع النرسسة من ح ث الري ةالتسم ر. ومدت ب  ة   ،(1985
 عمليات الخدمة:  6-1 -

كم   م ت بمدية المط ف ة ال يددرسة   النب   ع،ت بمدية الري لدنب   ع  يددطل منتظم حسددف ح جة  م  
ةهو مب ر  المسددددددد  يمطن    ،النتوث ر ببنره   م  اسدددددددت رام مب ر    ، مب ر م ثوم ل ل  ن مرحدة اإلله  

 .ام   المط ف ة ال نرسة فتم ت   ستعم ل مب ر  سرةم ل، است رامه ف  مرحدة اإلله  
 :  المدروسة القراءات والقياسات  7-1-
 نب ع(  100 =مطر اع   4  ×مع مالع   5 ×  اصددددددددن ف 5 ) من  جراء العرةى     بوم  70 عر    مت 

  ةه 
  من سنح األ ض الو نه بته.  مسنر  مر جة النب ع    قي ب طول )سم( ا    ع النب ع  -

ذ    لسددد ق الو امن مننسة ا  ددد ل ال مسدددنر  مر جة  قي ب طوله   )سدددم(طول الماموع الاذ ي  -
 .نه بته

 بن طرسق ةلل الماموع ال ضري  م زال حس ب.  )غ(الولل الرطف لدماموع ال ضري  -

  وع الاذ ي  م زال حس ب.  بن طرسق ةلل المام)غ(الولل الرطف لدماموع الاذ ي  -

 %.النسبة المحوسة الستا  ة نمو النب ع ةالنسبة المحوسة لتأث ر النيم  ودا  -

  . )غ(ة ال د   -

  . )غ( ط ةلل الثمر متوس   -

لدنب ع ط الولل ال د  الرطف متوسدددددط الولل ال د  لدنب ع المعرى/متوسددددد    % =اسدددددتا  ة نمو النب ع  -
 .100 × الي هر 

 (Elshoura et al., 1992)         .%استا  ة نمو النب ع  -100% = النيم  ودا  أث ر  -

 ة م ت  منذ براية التارية ةحتو ال  دددددددددددددد د سة بر ج ع ال را   ةالرطوية دت المعدوم ع المتعد  ا  سدددددددددددددد  
لدثمدددد    فسط  ة ددددد  ال  )الثمدددد  (  بمديددددة جن     ف  ثالثددددة مواب ددددر ةكلددددك لمرابدددد   بمديددددة النضددددددددددددددج 
2009/7/18،2009 /7/26  ، 2009/7/31. 

بنر   ANOVA Testالتب بن  ةاختب   Genstat release 7.1برن مج   ةفق ح ددددددددددددد ئي      النت ئج ت دد  ح  
  .%5مستوى معنوسة 
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 الفصل الخامس 
 :  والمناقشة النتائج  1-

في أصناف    )سم(  في ارتفاع النبات   Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية     1-1-
 البندورة المختبرة 

ان   ضددددددددد   معنوس   ةاضددددددددد    ف  متوسدددددددددط ا    ع النب ع المعرى   لنيم  ودا ف  جميع    نت النت ئجب   
  سدددددتثن ء المع مدة )  سر  سدددددوير ن ومد ة، )ا ةى،اليددددد هر ف  اصدددددن ف البنرة     مع  مس  نة  المع مالع 

B)،)  عرى   لنيم  ودا ف  مع مالع التارية  مط ا    ع النب ع ال راةحت نسدبة ان   ض متوسد   ح ث
ةكلك ف  ال ددددنل  Eف  المع مدة %  49.74 لو  Bف  المع مدة %  26.67مع اليدددد هر من   مس  نة  
ةمن   ن ومد دة،ف  ال ددددددددددددددنل    Eف  المعد مددة   % 37.16 لو   Bف  المعد مددة   % 9.84ةمن    ا ةى،
 ف  ال نل سوير  سر. Eف  المع مدة  % 40.20 لو  Bف  المع مدة  % 5.39

ف  متوسدط ا    ع النب ع المعرى   لنيم  ودا   ةاضدح    معنوي    ان   ض  الحظ     ف  ف  ال دنل نو  ام  
اليددددد هر ح ث  راةحت نسدددددبة ان   ض متوسدددددط ا    ع النب ع    مع  مس  نة    C،D ،Eف  المع مالع 

ح ن كد ل    ، ف E% ف  المعد مددة    39.35 لو    C% ف  المعد مددة    15.28المعدرى  د لنيمد  ودا من  
ح دث  راةحدت نسددددددددددددددبدة   Bهند ك الديد د غ ر معنوي)    ز( لمتوسددددددددددددددط ا   د ع النبد ع ف  المعد مددة  

 معنوي    الحظ ان   ض  ةكذلك األمر ف  ال ددددنل اةال ح ث ب  ، مع اليدددد هر   مس  نة   % 0.46االلدي د 
مع اليدد هر ح ث   مس  نة   D ، Eف  متوسددط ا    ع النب ع المعرى   لنيم  ودا ف  المع مالع  ةاضددح  

 Dف  المع مدة %  21.40 راةحت نسددددددددبة ان   ض متوسددددددددط ا    ع النب ع المعرى   لنيم  ودا من 
ف  ح ن كدد ل هندد ك الديدد د غ ر معنوي)    ز( لمتوسددددددددددددددط ا   دد ع    ،Eف  المعدد مدددة  %    24.51 لو

ف   % 2.33 ة B ف  المع مدة  % 4.67ح ث  راةحت نسددددددددددددددبة االلدي د   B،C  النب ع ف  المع مدة
 .(12ةاليطل  قم ) (10ح   لارةل  قم )كم  هو موض   مع الي هر  مس  نة   Cالمع مدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

في أصددددددناف   )سددددددم( في ارتفاع النبات  Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 10)جدول  
 البندورة المختبرة: 
 %  أث ر النيم  ودا ا    ع النب ع )سم(  المع مدة ال نل
Arwa A 48.75 0 
Arwa B 35.75* 26.67 
Arwa C 30.25* 37.95 
Arwa D 27.25* 44.10 
Arwa E 24.50* 49.74 

New Maleka A 45.75 0 
New Maleka B 41.25* 9.84 
New Maleka C 37* 19.13 
New Maleka D 32* 30.05 
New Maleka E 28.75* 37.16 

Nour A 54 0 
Nour B 54.25 0.46- 
Nour C 45.75* 15.28 
Nour D 39* 27.78 
Nour E 32.75* 39.35 
Ola A 64.25 0 
Ola B 67.25 4.67- 
Ola C 65.75 2.33- 
Ola D 50.50* 21.40 
Ola E 48.50* 24.51 

Super Read A 51 0 
Super Read B 48.25 5.39 
Super Read C 42* 17.65 
Super Read D 34.25* 32.84 
Super Read E 30.50* 40.20 

0.05 = 3.532 TLSD  ،0.05 = 7.897  T.PLSD   * ، الي هرفرق معنوي مع 

 
في أصناف البندورة )سم( في ارتفاع النبات   Meloidogyne incognit( تأثير نيماتودا العقد الجذرية12)شكل 
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ب ن مسددددددتوس ع العرةى )طردية( ن بنر د اسددددددة مع مل اال  ب ط  لو ةجود بالقة ا  ب ط  يا بية   ب   
لدصدددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددوير  سر( ةالنسدددبة المحوسة الن   ض    االبترائية   لنيم  ودا

ا    ع النب ع المعرى ح ث  زداد هذه النسدددددددددبة مع لس د  مسدددددددددتوس ع العرةى االبترائية،   سدددددددددتثن ء  
،  13)ح   ألشدددط ل  كم  هو موضددد   ف  ال دددنل اةال B ،Cف  ال دددنل نو  ةالمع مدت ن   Bالمع مدة 

14 ،15 ،16  ،17 .) 

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 13)شددددددددكل  

  .في الصنف أروى  )سم( في ارتفاع النبات %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 

 
عند خمسدددددددة مسدددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 14)شدددددددكل   

 .في الصنف نيوملكة)سم( في ارتفاع النبات  %البيوض على نسبة التخفيض 
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 15)شددددددددكل  

  .في الصنف نور )سم( في ارتفاع النبات %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 
 
 

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 16)شددددددددكل  

  .في الصنف أوال)سم( في ارتفاع النبات  %البيوض على نسبة التخفيض 
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 17)شددددددددكل  

  .في الصنف سوبرريد )سم( في ارتفاع النبات %البيوض على نسبة التخفيض 
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في    )سددددم( طول جذر النبات  في  Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية   2-1-
 أصناف البندورة المختبرة

المعرى   لنيم  ودا ف   طول الاذ  لدنب ع ط ان   ضدددددددددد   معنوس   ةاضدددددددددد    ف  متوسدددددددددد    ب  نت النت ئج
ح ث  راةحت   ،ن ومد ة(  )ا ةى،مع اليددددددددددد هر ف  اصدددددددددددن ف البنرة      مس  نة    C،D ،E المع مالع 

ف   % 16.85مع اليددددددددد هر من   مس  نة  طول الاذ  ف  النب ع المعرى   لنيم  ودا    ان   ض   نسدددددددددبة
 Cف  المع مدة  %18.63ةمن   ،ةكلك ف  ال دددنل ا ةى  Eف  المع مدة %  44.94 لو  Cالمع مدة 

 ر معنوي ف  غ  ف  ح ن ك ل هن ك ان   ض    ،ف  ال ددنل ن ومد ة Eف  المع مدة  % 39.22 لو 
ف   % 5.88 ،% 5.62ل ال ال ددددددددددددددن  ن ة راةحدت نسددددددددددددددبدة ان  د ض طول الادذ  ف هد   Bالمعد مددة 

ط طول ف  متوسددددددد    ةاضدددددددح   معنوي    ان   ض    الحظكم  ب  ، ن ومد ة( بدو التوال  ا ةى،)ال دددددددن  ن  
مع اليدددددددددددد هر ف  اصددددددددددددن ف البنرة      الاذ  لدنب ع المعرى   لنيم  ودا ف  جميع المع مالع مس  نة  

  طول الاذ  ف  النب ع   ح ث  راةحت نسددددبة ان   ض    سر(،سددددوير   ،(B)  سددددتثن ء المع مدة اةال )نو ،
 لو   Bف  المعد مددة    %  11.81مع اليدددددددددددددد هدر من   المعدرى  د لنيمد  ودا ف  معد مالع التاريدة مسد  ندة  

ف   % 47.65 لو   Bف  المع مدة   % 6.71ةمن    نو ،ةكلك ف  ال نل   Eف  المع مدة  % 46.46
ف    Eالمعد مددة    ف   %  46.02 لو    Bف  المعد مددة    %  9.73ةمن    اةال،ف  ال ددددددددددددددنل    Eالمعد مددة  

 (.18( ةاليطل  قم )11كم  هو موضح   لارةل  قم ) ال نل سوير  سر 
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في أصدددناف  )سدددم( في طول جذر النبات  Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية(  11)جدول  
 البندورة المختبرة:

 %  أث ر النيم  ودا طول الاذ  )سم( المع مدة ال نل
Arwa A 22.25 0 
Arwa B 21 5.62 
Arwa C 18.50* 16.85 
Arwa D 15* 32.58 
Arwa E 12.25* 44.94 

New Maleka A 25.50 0 
New Maleka B 24 5.88 
New Maleka C 20.75* 18.63 
New Maleka D 17.25* 32.35 
New Maleka E 15.50* 39.22 

Nour A 31.75 0 
Nour B 28* 11.81 
Nour C 24.75* 22.05 
Nour D 21* 33.86 
Nour E 17* 46.46 
Ola A 37.25 0 
Ola B 34.75 6.71 
Ola C 28* 24.83 
Ola D 22.25* 40.27 
Ola E 19.50* 47.65 

Super Read A 28.25 0 
Super Read B 25.50* 9.73 
Super Read C 22.25* 21.24 
Super Read D 19.12* 32.32 
Super Read E 15.25* 46.02 

0.05 = 2.622 TLSD  ،0.05 = 5.863 T.PLSD  * ،فرق معنوي مع الي هر 
  

 
في أصدددناف )سدددم(  في طول جذر النبات    Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية( 18)شدددكل  

 .البندورة المختبرة
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ةجود بالقدة ا  بد ط  ياد بيدة )اة طرديدة( ب ن مسددددددددددددددتوسد ع ن بندر د اسددددددددددددددة معد مدل اال  بد ط  لو  ب   
، نو ، اةال، سدددددددوير  سر( ةالنسدددددددبة المحوسة  العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة

  الن   ض طول جذ  النب ع المعرى، ح ث  زداد هذه النسدبة مع لس د  مسدتوس ع العرةى االبترائية
   .(23، 22، 21، 20، 19) ح   ألشط لكم  هو موض  

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 19)شددددددددكل  

  .في الصنف أروى  )سم(  النبات في طول جذر %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 

             
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  20)شددددددددكل 

  .في الصنف نيوملكة)سم( النبات   في طول جذر %البيوض على نسبة التخفيض 
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 21)شددددددددكل  

  .في الصنف نور)سم( النبات   في طول جذر %البيوض على نسبة التخفيض 
 

 
 
 
 

            
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 22)شددددددددكل  

  .في الصنف أوال)سم( النبات   في طول جذر %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 
 

y = 0.005x + 6.299
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y = 0.006x + 5.871
R² = 0.849
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 32)شددددددددكل  

  .في الصنف سوبرريد)سم( النبات   في طول جذر %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0.005x + 5.233
R² = 0.932
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)غ( الوزن الخضدددددرب للنبات  في  Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية    3-1-
  في أصناف البندورة المختبرة

لدنب ع المعرى  الولل ال ضدددددددددددري الرطف ط ف  متوسددددددددددد      ةاضددددددددددد     معنوسان   ضددددددددددد      نت النت ئجب   
 راةحت نسددددددددددددبة  ح ث  ا ةى،ال ددددددددددددنل  مع اليدددددددددددد هر ف    المع مالع مس  نة    جميع  لنيم  ودا ف  

مع اليدددددددددددد هر من    ف  مع مالع التارية مس  نة  الولل ال ضددددددددددددري الرطف لدنب ع المعرى ان   ض  
يضددددد   ف  ال دددددنل ن ومد ة  االحظ ب  كم   ،  Eالمع مدة  ف  %46.99  لو  Bف  المع مدة  % 17.10

ف    ط الولل ال ضدددددددددددري الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  وداةجود ان   ض غ ر معنوي ف  متوسددددددددددد  
ح ث  راةحت نسدددددددبة   D، Eف  المع مالع   معنوي    ح ن ك ل هن ك ان   ض    ف  B، Cالمع مالع 

 Bف  المع مدة  % 3.70مع اليدددددد هر من    ان   ض الولل ال ضددددددري الرطف لدنب ع المعرى مس  نة  
الولل ال ضددددددددددددري   طف  متوسدددددددددددد   معنوي     غ ر  ان   ض  الحظ  كم  ب  ، Eف  المع مدة  % 25.04 لو 

  ف  ام   ،سدددوير  سر( ،من ال دددن  ن )نو  ف  كل   B ةالمعرى   لنيم  ودا ف  المع مد  الرطف لدنب ع 
ط الولل ال ضددددري الرطف ف  متوسدددد    ةاضددددح   معنوي    ان   ض   الحظ  ب    C،D ، E  ق  المع مالع  

لل ال ضددددري الرطف ةقر  راةحت نسددددبة ان   ض الو مع اليدددد هر   مس  نة  لدنب ع المعرى   لنيم  ودا  
ف   Eف  المع مدة  % 29.40 لو  Bف  المع مدة  % 5.40مع اليدددددددد هر من    لدنب ع المعرى مس  نة  

ف    Eف  المعد مددة    % 29.80 لو   Bف  المعد مددة    % 3.55ف  ح ن  راةحدت من  ،ال ددددددددددددددنل نو 
ط الولل متوسدد    ف   )    ز( معنوي   الحظ ف  ال ددنل اةال ةجود الدي د  ب نم  ب  ، ال ددنل سددوير  سر 

  ، % 11.70بد ت نسددددبة االلدي د ح ث   Bال ضددددري الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا ف  المع مدة 
ط الولل ال ضدددري الرطف لدنب ع  ف  متوسددد   غ ر معنوي     ان   ض    Cلمع مدة ا الحظ ف ف  ح ن ب  

 معنوي    الحظ ان  د ض  ب     D، E  ف   د ق  المعد مالع  امد   ،مع اليدددددددددددددد هدر   المعدرى  د لنيمد  ودا مسد  ندة  
مع اليدددددددد هر ةقر  ط الولل ال ضددددددددري الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا مس  نة  ف  متوسدددددددد   ةاضددددددددح  

ف   % 2.47مع اليد هر من    راةحت نسدبة ان   ض الولل ال ضدري الرطف لدنب ع المعرى مس  نة  
  .(24( ةاليطل  قم )12ح   لارةل  قم )كم  هو موض   Eف  المع مدة %  38.27 لو  Cالمع مدة 
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في   )غ(  في الوزن الخضدددددددددرب للنبدات   Meloidogyne incognita( تدأثير نيمداتودا العقدد الجدذريدة  12)جددول  
 أصناف البندورة المختبرة: 

11.38 0.05 =  TLSD  ،25.440.05 =  T.PLSD  ،  * فرق معنوي مع الي هر 

 
في  )غ( في الوزن الخضرب للنبات  Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 24)شكل 

   .أصناف البندورة المختبرة
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(غ)الوزن الخضري الرطب 

  أث ر النيم  ودا  % الولل ال ضري الرطف )غ(  المع مدة ال نل 

Arwa A 146.2 0 
Arwa B 121.2* 17.10 
Arwa C 103.8* 29.0 
Arwa D 86.2* 41.04 
Arwa E 77.5* 46.99 

New Maleka A 135 0 
New Maleka B 130 3.70 
New Maleka C 123.8 8.30 
New Maleka D 117.5* 12.96 
New Maleka E 101.2* 25.04 

Nour A 161.2 0 
Nour B 152.5 5.40 
Nour C 143.8* 10.79 
Nour D 125* 22.46 
Nour E 113.8* 29.40 
Ola A 202.5 0 
Ola B 226.2 11.70- 
Ola C 197.5* 2.47 
Ola D 140* 30.86 
Ola E 125* 38.27 

Super Read A 155 0 
Super Read B 149.5 3.55 
Super Read C 137.5* 11.29 
Super Read D 123.8* 20.13 
Super Read E 108.8* 29.80 
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ةجود بالقدة ا  بد ط  ياد بيدة )اة طرديدة( ب ن مسددددددددددددددتوسد ع ن بندر د اسددددددددددددددة معد مدل اال  بد ط  لو  ب   
العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددددددوير  سر( ةالنسدددددددبة المحوسة  
الن   ض الولل ال ضدددددددري الرطف لدنب ع المعرى، ح ث  زداد هذه النسدددددددبة مع لس د  مسدددددددتوس ع  

ح  كم  هو موضددددددد   ح ددددددددل الدي د   ح ث  ف  ال ددددددددنل اةال Bى االبترائية،   سددددددددتثن ء المع مدة العرة 
 (. 29، 28، 27، 26، 25)  ألشط ل

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 25)شددددددددكل  

  .في الصنف أروى  )غ(  في الوزن الخضرب الرطب للنبات %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 
 

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognitaالعدوى بنيماتودا العقد الجذرية   ( تأثير26)شددددددددكل  

  .في الصنف نيوملكة )غ(  في الوزن الخضرب الرطب للنبات %البيوض على نسبة التخفيض 
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R² = 0.792
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 27)شددددددددكل  

  .في الصنف نور)غ( في الوزن الخضرب الرطب للنبات   %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 
 

       
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 28)شددددددددكل  

 .في الصنف أوال)غ( في الوزن الخضرب الرطب للنبات   %البيوض على نسبة التخفيض 
  
 

y = 0.003x + 2.519
R² = 0.929
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y = 0.006x - 6.255
R² = 0.802
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 29)شددددددددكل  

 .في الصنف سوبرريد)غ( في الوزن الخضرب الرطب للنبات   %البيوض على نسبة التخفيض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

y = 0.003x + 1.648
R² = 0.955
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)غ(  وزن المجموع الجدذرب    في   Meloidogyne incognitaتدأثير نيمداتودا العقدد الجدذريدة    4-1-
 في أصناف البندورة المختبرة 

ط الولل الاذ ي الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا ف  متوسدددددددد   ف  غ ر معنوي   ا  الدي د   ت النت ئجب ن  
 .سوير  سر( اةال، نو ، ن ومد ة، )ا ةى،مع الي هر ف  جميع اصن ف البنرة    مس  نة   Bالمع مدة 
  لنيم  ودا  لدنب ع المعرى    ط الولل الاذ ي الرطف ف  متوسدد    ةاضددح   معنوي   الدي د    الحظف  ح ن ب  

  ،نو   ،ن ومد ة ،مع اليدد هر ف  جميع اصددن ف البنرة   )ا ةى   مس  نة    األخرى  ف  جميع المع مالع 
ط ا    ع النب ع المعرى   لنيم  ودا ف  مع مالع متوس    الدي د ح ث  راةحت نسبة    ،سوير  سر(  ،اةال

ةكلك ف   Eف  المع مدة  % 36.59 لو  Bف  المع مدة  % 9.76مع اليدددددددددددددد هر من   التارية مس  نة  
  ،ف  ال ددنل ن ومد ة   Eف  المع مدة    % 36.11 لو   Bالمع مدة  ف  % 5.56ةمن  ،ال ددنل ا ةى 

ف   % 4.17ةمن   ،نو ف  ال دددددنل   Eف  المع مدة   % 20.41 لو   Bف  المع مدة  % 2.04ةمن 
 لو  Bف  المع مدة  % 4.35ة من   ،ف  ال ددددددددددددددنل اةال Eف  المع مدة  % 29.17 لو  Bالمع مدة 

( ةاليددددطل  قم 13ح   لارةل  قم )كم  هو موضدددد    ف  ال ددددنل سددددوير  سر  Eف  المع مدة % 26.09
(30).  
ل العسر     سد ر  م  ا لس د  الولل الرطف لدماموع الاذ ي نتياة االصد  ة   لنيم  ودا ىيعود كلك لتيدط 

العسدددددر  ت و    ل   الادددددذ سدددددة  ك   نتيادددددة بددددد مد ن األال  هدددددذه  بتعد  سدددددددددددددددددد سدددددددددددددددددد    ابدددددراد ةل  بزسددددد د   ق 
ةالث ن     Cytokininsنثو النيم  ودا نتياة  راكم الس توك بننز  االم ينة براب    Hyperplasiaال الي 

، بر بط لسد د  الولل الرطدف Oxinsنتيادة  راكم األةكسدددددددددددددد ند ع    Hypertrophyلسد د  حام ال اليد   
  ،ة   لنيم  ودا الذي بزداد بزس د ه  دة نتياة اإلصدددددددددددد  دماموع الاذ ي  عرد العسر الاذ سة المتيددددددددددددط  ل

دة نتياة اإلصدد  ة   لنيم  ودا  تن سددف طردا  مع كث ف ع العرةى بدم   ال  برد العسر الاذ سة المتيددط  
 االبترائية ةهذا ةاضح ف  جميع األصن ف )ا ةى، ن ومد ة،  نو ، اةال، سوير  سر(.
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في   )غ(  في وزن المجموع الجددذرب    Meloidogyne incognita( تددأثير نيمدداتودا العقددد الجددذريددة  13)جدددول  
 أصناف البندورة المختبرة:

الاذ ي  الماموع ةلل  المع مدة ال نل 
 الرطف )غ(

  أث ر النيم  ودا  %

Arwa A 51.25 0 
Arwa B 56.25 -9.76 
Arwa C 60* -17.07 
Arwa D 63.75* -24.39 
Arwa E 70* -36.59 

New Maleka A 45 0 
New Maleka B 47.50 -5.56 
New Maleka C 55* -22.22 
New Maleka D 57.50* -27.78 
New Maleka E 61.25* -36.11 

Nour A 61.25 0 
Nour B 62.50 -2.04 
Nour C 67.50* -10.20 
Nour D 71.25* -16.33 
Nour E 73.75* -20.41 
Ola A 60 0 
Ola B 62.50 -4.17 
Ola C 66.25* -10.42 
Ola D 72.50* -20.83 
Ola E 77.50* -29.17 

Super Read A 57.50 0 
Super Read B 60 -4.35 
Super Read C 63.75* -10.87 
Super Read D 66.25* -15.22 
Super Read E 72.50* -26.09 

0.05 = 5.837 TLSD   ،0.05 = 13.052 T.PLSD   * ، فرق معنوي مع الي هر 

 
في )غ(  في الوزن المجموع الجدذرب     Meloidogyne incognita( تدأثير نيمداتودا العقدد الجدذريدة  30شدددددددددكدل )

 أصناف البندورة المختبرة: 

0

20

40

60

80

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

Arwa Arwa Arwa Arwa ArwaNew MalekaNew MalekaNew MalekaNew MalekaNew MalekaNour Nour Nour Nour Nour Ola Ola Ola Ola Ola Super ReadSuper ReadSuper ReadSuper ReadSuper Read

51.25
56.25

60
63.75

70

45 47.5

55 57.5
61.2561.25 62.5

67.5
71.2573.75

60 62.5
66.25

72.5
77.5

57.5 60
63.7566.25

72.5
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 يدد ر  لو ةجود بالقة ا  ب ط  يا بية )اة طردية( ب ن مسددتوس ع  ن بنر د اسددة مع مل اال  ب ط   ب   
ط الولل العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددددددوير  سر( ةمتوسددددددد  

ط الولل الاددذ ي الرطددف لدنبدد ع المعددرى  الاددذ ي الرطددف لدنبدد ع المعددرى، ح ددث بزداد متوسدددددددددددددد  
، 34، 33، 32، 31) ح   ألشددددددط لكم  هو موضدددددد    عرةى االبترائية  لنيم  ودا مع لس د  مسددددددتوس ع ال

35). 
 

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 31)شددددددددكل  

 .للنبات في الصنف أروى  )غ( ط الوزن الجذرب الرطبالبيوض في متوس  
 
 

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  32)شددددددددكل 

  .للنبات في الصنف نيوملكة )غ( ط الوزن الجذرب الرطبالبيوض في متوس  

y = 0.002x + 53.68
R² = 0.936
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y = 0.002x + 47.34
R² = 0.832
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عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 33)شكل 

 .للنبات في الصنف نور )غ( ط الوزن الجذرب الرطبالبيوض في متوس  
 
 
 

 
عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 34)شكل 

 . للنبات في الصنف أوال)غ( ط الوزن الجذرب الرطب البيوض في متوس  
 
 
 

y = 0.001x + 62.46
R² = 0.869
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y = 0.002x + 61.09
R² = 0.949
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عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 35)شكل 

 . للنبات في الصنف سوبرريد)غ( ط الوزن الجذرب الرطب البيوض في متوس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0.001x + 58.56
R² = 0.968
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 )غ(  الوزن الكل ي الرطددب  في   Meloidogyne incognitaتددأثير نيمدداتودا العقددد الجددذريددة    5-1-
 ألصناف البندورة المختبرة

الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا    ال د  ط الولل  ان   ضدددد   معنوس   ةاضدددد    ف  متوسدددد    نت النت ئجب   
 ح ث  راةحت نسدددددبة ان   ض الولل  ا ةى،مع اليددددد هر ف  ال دددددنل   ف  جميع المع مالع مس  نة  

ف  المع مدة  % 10.13مع اليددددددد هر من   ف  مع مالع التارية مس  نة   الرطف لدنب ع المعرى  ال د  
B  ف  المع مدة  %25.30  لوE . 

  الرطف ط الولل ال د  ف  متوسدددددددددد   معنوي    غ ر    ان   ض  ايضدددددددددد   ف  ال ددددددددددنل ن ومد ة   لوحظكم  
ح ث  راةحت نسدددددبة ان   ض    اليددددد هر،مع    لدنب ع المعرى   لنيم  ودا ف  جميع المع مالع مس  نة  

% ف  1.39مع اليددددددددددددددد هدر من      الرطدف لدنبد ع المعدرى ف  معد مالع التاريدة مسد  ندة  الولل ال د  
  . Eف  المع مدة  %9.75  لو  Bالمع مدة 

الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا ف    ال د    ط الولل ف  متوسددددددددددد     ر معنوي  غ    الحظ ان   ض  كم  ب  
 ةاضددددح    معنوي    الحظ ان   ض  ب    D، E  ف    ق  المع مالع  ام   ،نو   ال ددددنلف    B،Cالمع مدة 
مع اليدددددد هر ةقر  راةحت نسددددددبة    الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا مس  نة    ال د  ط الولل ف  متوسدددددد  

 Bف  المع مدة  %3.35مع اليدددددددد هر من    ان   ض الولل ال ضددددددددري الرطف لدنب ع المعرى مس  نة  
  .Eف  المع مدة  %15.69 لو 

الرطف لدنب ع    ال د  ط الولل )    ز( ف  متوسدد   معنوي    الحظ ف  ال ددنل اةال ةجود الدي د  ب نم  ب  
ف  ح ن بالحظ  ف     ،%  9.98ح دث بد دت نسددددددددددددددبدة االلديد د    Bالمعدرى  د لنيمد  ودا ف  المعد مددة  

   ع المعرى   لنيم  ودا مس  نة  الرطف لدنب  ال د  ط الولل  ف  متوسدددددددددد   معنوي     غ ر   الدي د   Cالمع مدة 
  الحظ  ان   ض  ب    D، E  ف    ق  المع مالع ام    ،%0.48  ح ث بد ت نسدددبة االلدي د   مع اليددد هر 

مع اليدددد هر ةقر   الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  ودا مس  نة   ال د ف  متوسددددط الولل   ةاضددددح    معنوي  
 %19.05مع اليدددددد هر من    راةحت نسددددددبة ان   ض الولل ال ضددددددري الرطف لدنب ع المعرى مس  نة  

 ر  غ    ان   ض   ف  ال ددددنل سددددوير  سر   الحظب نم  ب  ، Eف  المع مدة  %22.86 لو  Cف  المع مدة 
  ف    ق   ام    B،Cف  المع مدة     الرطف لدنب ع المعرى   لنيم  وداط الولل ال د  ف  متوسددد    معنوي   

  الرطف لدنب ع المعرى ط الولل ال د  ف  متوسدد    ةاضددح   معنوي    الحظ ان   ض  ب    D، Eالمع مالع 
مع اليدددد هر ةقر  راةحت نسددددبة ان   ض الولل ال ضددددري الرطف لدنب ع المعرى     لنيم  ودا مس  نة  

ح  كم  هو موضددددددددددددد   Eف  المع مدة  %14.68 لو  Bف  المع مدة    %1.41مع اليددددددددددددد هر من    مس  نة  
 .(36( ةاليطل  قم )14  لارةل  قم )
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ي الرطدب للنبدات )غ( في الوزن الكل     Meloidogyne incognita( تدأثير نيمداتودا العقدد الجدذريدة  14)جددول  
 ألصناف البندورة المختبرة:

   الرطف لدنب عالولل ال د   المع مدة ال نل 
  )غ(

 النيم  ودا  أث ر  %

Arwa A 197.45 0 
Arwa B 177.45* 10.13 
Arwa C 163.8* 17.04 
Arwa D 149.95* 24.06 
Arwa E 147.5* 25.30 

New Maleka A 180 0 
New Maleka B 177.5 1.39 
New Maleka C 178.8 0.67 
New Maleka D 175 2.78 
New Maleka E 162.45 9.75 

Nour A 222.45 0 
Nour B 215 3.35 
Nour C 211.3 5.01 
Nour D 196.25* 11.78 
Nour E 187.55* 15.69 
Ola A 262.5 0 
Ola B 288.7* -9.98 
Ola C 263.75 -0.48 
Ola D 212.5* 19.05 
Ola E 202.5* 22.86 

Super Read A 212.5 0 
Super Read B 209.5 1.41 
Super Read C 201.25 5.29 
Super Read D 190.05* 10.56 
Super Read E 181.3* 14.68 

0.05 =12.56              TLSD  ،0.05 =28.09 T.PLSD  ،  * فرق معنوي مع الي هر 

 
في  )غ(  ي الرطب للنباتفي الوزن الكل    Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 36) شدددددكل

  .أصناف البندورة المختبرة
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 لو ةجود بالقدة ا  بد ط  ياد بيدة )اة طرديدة( ب ن مسددددددددددددددتوسد ع ن بندر د اسددددددددددددددة معد مدل اال  بد ط   ب   
العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددددددوير  سر( ةالنسدددددددبة المحوسة  

، ح ث  زداد هذه النسددبة مع لس د  مسددتوس ع العرةى   الرطف لدنب ع المعرىالن   ض الولل ال د  
، 39،  38،  37)ح   ألشددددط لكم  هو موضدددد   ف  ال ددددنل اةال  B، Cاالبترائية،   سددددتثن ء المع مدت ن  

40 ،41  .) 
 

 
 
 

عند خمسة مستويات من البيوض  Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 37)شكل 
  .في الصنف أروى )غ( ي الرطب للنبات في الوزن الكل   %على نسبة التخفيض

 

 
عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 38)شكل 

 . في الصنف نيوملكة )غ(  ي الرطب للنباتفي الوزن الكل   % البيوض على نسبة التخفيض

y = 0.0012X-0.688
R2 = 0.9232
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عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  39)شددددددددكل 

  .في الصنف نور)غ( ي الرطب للنبات  في الوزن الكل   %البيوض على نسبة التخفيض
 
 
 

 
عند خمسددددددددة مسددددددددتويات من   Meloidogyne incognitaتأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية  (  40)شددددددددكل 

  .في الصنف أوال)غ( ي الرطب للنبات  في الوزن الكل   %البيوض على نسبة التخفيض
 
 
 
 

y = 0.002X+1.277
R2=0.9369
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y = 0.0038X-5.2443
R2= 0.7508
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عند خمسددددددة مسددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 41)شددددددكل    

 .في الصنف سوبرريد )غ(  ي الرطب للنباتفي الوزن الكل   %البيوض على نسبة التخفيض
  

في أصددددناف )غ(  غل ة النبات   في  Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية    6-1-
 البندورة المختبرة

لدنب ع المعرى   لنيم  ودا ف  جميع    )غ(  ةط ال د  ان   ضدددد   معنوس   ةاضدددد    ف  متوسدددد    نت النت ئجب   
 ،سدوير  سر( ،اةال  ،نو   ،ن ومد ة ،مع اليد هر ف  جميع اصدن ف البنرة   )ا ةى   المع مالع مس  نة  

مع  ف  معد مالع التاريدة مسد  ندة    ة لدنبد ع المعدرى  د لنيمد  وداح دث  راةحدت نسددددددددددددددبدة ان  د ض ال دد  
ةمن   ،ةكلك ف  ال دنل ا ةى  Eف  المع مدة  %49.18 لو  Bف  المع مدة  % 31.42اليد هر من 

ف    %11.19ةمن    ،ف  ال ددددددددددددددنل ن ومد ددة  Eف  المعدد مدددة    %50 لو    Bف  المعدد مدددة    11.20%
 لو   Bمددة  ف  المعد %  24.64ةمن   ،ف  ال ددددددددددددددنل نو   Eف  المعد مددة  %  49.77 لو    Bالمعد مددة  

ف    %45.56 لو    Bف  المعددد مددددة    %11.88ةمن    ،ف  ال ددددددددددددددنل اةال  Eف  المعددد مددددة  %  47.43
 .(42( ةاليطل  قم )15ح   لارةل  قم )كم  هو موض   ف  ال نل سوير  سر  Eالمع مدة 
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أصناف البندورة ة النبات )غ( في في غل    Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 15)جدول 
 المختبرة:

  أث ر النيم  ودا  % ة/النب ع )غ(ال د   المع مدة ال نل
Arwa A 760 0 
Arwa B 521.2* 31.42 
Arwa C 450* 40.79 
Arwa D 417.5* 45.07 
Arwa E 386.2* 49.18 

New Maleka A 960 0 
New Maleka B 852.5* 11.20 
New Maleka C 740* 22.92 
New Maleka D 678.8* 29.29 
New Maleka E 480* 50 

Nour A 1095 0 
Nour B 972.5* 11.19 
Nour C 882.5* 19.41 
Nour D 752.5* 31.28 
Nour E 550* 49.77 
Ola A 801.2 0 
Ola B 603.8* 24.64 
Ola C 555* 30.73 
Ola D 483.8* 39.62 
Ola E 421.2* 47.43 

Super Read A 1251.2 0 
Super Read B 1102.5* 11.88 
Super Read C 951.2* 23.98 
Super Read D 872.5* 30.27 
Super Read E 681.2* 45.56 

35.02 0.05 =  TLSD  ،78.310.05 =  T.PLSD   * ، فرق معنوي مع الي هر 

 
ة النبات )غ( في أصددناف البندورة  في غل    Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 42)شددكل 

  .المختبرة
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 لو ةجود بالقدة ا  بد ط  ياد بيدة )اة طرديدة( ب ن مسددددددددددددددتوسد ع ن بندر د اسددددددددددددددة معد مدل اال  بد ط   ب   
العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددددددوير  سر( ةالنسدددددددبة المحوسة  

كم    ث  زداد هذه النسدددبة مع لس د  مسدددتوس ع العرةى االبترائيةة لدنب ع المعرى، ح الن   ض ال د  
 (.47، 46، 45، 44، 43) ح   ألشط لهو موض  

 

 
عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 43)شكل 

   .في الصنف أروى )غ( ة النبات لغل   % البيوض على نسبة التخفيض
 
 

 
               عند خمسة  Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 44)شكل   

   .في الصنف نيوملكة )غ( ة النباتلغل   %مستويات من البيوض على نسبة التخفيض
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R2 = 0.5627
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عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 45)شكل 

  .في الصنف نور)غ( ة النبات البيوض على نسبة التخفيض% لغل  
 
 

 
 عند Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 46)شكل 

 . في الصنف أوال)غ( ة النبات لغل   %خمسة مستويات من البيوض على نسبة التخفيض 
 

 

y = 0.006x+4.454
R2 = 0.9698
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y = 0.0049X+13.727
R2 = 0.7365
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عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognitaتأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية ( 47)شكل 

  .في الصنف سوبرريد)غ( ة النبات لغل   % البيوض على نسبة التخفيض
 

في أصددددناف )غ(  وزن الثمرة  في  Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية    7-1-
 البندورة المختبرة

ف  النب ع المعرى  )غ( ط ةلل الثمر ف  متوسددددددددد   ةاضدددددددددح   معنوي    ( ان   ض  16الارةل )ن من   ب   
  ،نو   ،ن ومد ة  ،مع اليدددددددد هر ف  اصددددددددن ف البنرة   ) ا ةى     لنيم  ودا ف  جميع المع مالع مس  نة  

ح ث  راةحت نسبة ان   ض ةلل الثمر  ف  النب ع المعرى   لنيم  ودا ف  مع مالع التارية   ،اةال(
ةكلك ف  ال ددنل   ،Eف  المع مدة  %49.20 لو  Bف  المع مدة  % 19.97مع اليدد هر من   مس  نة  

ةمن  ،ف  ال ددددددددددددددنل ن ومد دة  Eف  المعد مددة    %39.49 لو    Bف  المعد مددة  %  16.40ا ةى, ةمن  
ف  %  9.70ةمن    ،ف  ال ددددددددددددددنل نو   Eف  المعددد مددددة    %42.24 لو    Bف  المعددد مددددة    10.99%

 .ف  ال نل اةال Eف  المع مدة % 46.77 لو Bالمع مدة 
ط ةلل الثمر  ف  النب ع  ف  متوسدد    ر معنوي   غ    الحظ ف  ال ددنل )سددوير  سر( ان   ض  ف  ح ن ب  

  ةقر C،D ، Eالمع مالع ة  ف   قي   ضددددددددددددح  ةا معنوي    ةان   ض   ،Bالمعرى   لنيم  ودا ف  المع مدة 
مع    راةحت نسددددددبة ان   ض ةلل الثمر  ف  النب ع المعرى   لنيم  ودا ف  مع مالع التارية مس  نة  

كم  هو   ف  ال ددددددنل سددددددوير سر  Eف  المع مدة %  39.54 لو   Bف  المع مدة   %2.15من  اليدددددد هر 
 .(48( ةاليطل  قم )16ح   لارةل  قم )موض  
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في وزن الثمرة )غ( في أصناف البندورة   Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 16)جدول 
 المختبرة:

  أث ر النيم  ودا % ةلل الثمر  )غ(  المع مدة ال نل
Arwa A 108.55 0 

Arwa B 86.87* 19.97 

Arwa C 74.98* 30.93 

Arwa D 69.57* 35.91 

Arwa E 55.14* 49.20 

New Maleka A 113.25 0 

New Maleka B 94.68* 16.40 

New Maleka C 82.18* 27.43 

New Maleka D 75.38* 33.44 

New Maleka E 68.53* 39.49 
Nour A 121.62 0 
Nour B 108.25* 10.99 
Nour C 98* 19.42 
Nour D 83.61* 31.25 
Nour E 70.25* 42.24 

Ola A 133.72 0 
Ola B 120.75* 9.70 
Ola C 92.45* 30.86 
Ola D 80.59* 39.73 
Ola E 71.18* 46.77 

Super Read A 125.13 0 
Super Read B 122.44 2.15 
Super Read C 105.65* 15.57 
Super Read D 96.90* 22.56 
Super Read E 75.65* 39.54 

5.3490.05 =  TLSD  ،0.05 = 11.960 T.PLSD  * ، فرق معنوي مع الي هر 

 
في وزن الثمرة في أصناف البندورة    Meloidogyne incognita( تأثير نيماتودا العقد الجذرية 48)شكل 

 . المختبرة
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 لو ةجود بالقدة ا  بد ط  ياد بيدة )اة طرديدة( ب ن مسددددددددددددددتوسد ع ن بندر د اسددددددددددددددة معد مدل اال  بد ط   ب   
العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددددددوير  سر( ةالنسدددددددبة المحوسة  
  الن   ض ةلل الثمر  لدنب ع المعرى، ح ث  زداد هذه النسدبة مع لس د  مسدتوس ع العرةى االبترائية

  (.53، 52، 51، 50، 49) ح   ألشط لكم  هو موض  
 

 
 عند خمسة مستويات Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 49)شكل  
  .في الصنف أروى )غ( في وزن الثمرة  %من البيوض على نسبة التخفيض 
 

 

 
 

 عند خمسة مستويات Meloidogyne incognitaتأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية ( 50)شكل 
 .في الصنف نيوملكة )غ( في وزن الثمرة %من البيوض على نسبة التخفيض 
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عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 51)شكل 
 .في الصنف نور)غ( في وزن الثمرة  % البيوض على نسبة التخفيض

 
 

 
 عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 52)شكل  

 .في الصنف أوال)غ( في وزن الثمرة  %من البيوض على نسبة التخفيض
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 عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognitaتأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية ( 53)شكل 

 .في الصنف سوبرريد)غ( في وزن الثمرة  %من البيوض على نسبة التخفيض
 الجذريةط عدد العقد متوسددددددد    في  Meloidogyne incognitaتأثير نيماتودا العقد الجذرية    8-1-

 المختبرةفي أصناف البندورة 
لس د  مع   ط برد العسر بدو الماموع الاذ ي  مس  نة  الدي دا  معنوس   ةاضد    ف  متوسد    نت النت ئجب   
 ،اةال  ،نو   ،ن ومد ة ،ف  جميع اصددددددددددددن ف البنرة   ) ا ةى   العرةى االبترائية ف  المع مالع   ك زا ر 

ف  مع مالع التارية من  الدي د برد العسر بدو الماموع الاذ ي   ح ث  راةحت نسدبة  ،سدوير  سر(
 %29.25ةمن  ،ةكلك ف  ال دددددددددنل ا ةى  Eف  المع مدة  %133.75  لو Bف  المع مدة % 45.75

 Bالمعد مددة  ف   % 28ةمن   ،ف  ال ددددددددددددددنل ن ومد دة  Eف  المعد مددة % 78.25   لو Bف  المعد مددة 
ف   %92.25 لو Bف  المعد مددة  %19.25ةمن   ،ف  ال ددددددددددددددنل نو  Eف  المعد مددة    %65.50 لو 

ف    Eف  المعد مددة    %51.25 لو    Bف  المعد مددة  %  25.75ةمن    ،ف  ال ددددددددددددددنل اةال  Eالمعد مددة  
 .(54( ةاليطل  قم )17ح   لارةل  قم )كم  هو موض   ال نل سوير  سر 
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  في عدد العقد   Meloidogyne incognita( تأثير كثافات العدوى االبتدائية لنيماتودا العقد الجذرية 17)جدول  
 في أصناف البندورة المختبرة: الجذرية

4.4130.05 =  TLSD  ،9.8680.05 =  T.PLSD   ، *فرق معنوي مع الي هر 

  
في عدد العقد    Meloidogyne incognita( تأثيركثافات العدوى االبتدائية لنيماتودا العقد الجذرية 54)شدددددددكل 

 .على المجموع الجذرب في أصناف البندورة المختبرة
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المجموع الجذري /عدد العقد

 برد العسر/الماموع الاذ ي   المع مدة ال نل
Arwa A 0 
Arwa B 45.75* 
Arwa C 70* 
Arwa D 97.25* 
Arwa E 133.75* 

New Maleka A 0 
New Maleka B 29.25* 
New Maleka C 45.75* 
New Maleka D 57.25* 
New Maleka E 78.25* 

Nour A 0 
Nour B 28* 
Nour C 43.75* 
Nour D 51.50* 
Nour E 65.50* 
Ola A 0 
Ola B 19.25* 
Ola C 34.75* 
Ola D 86.75* 
Ola E 92.25* 

Super Read A 0 
Super Read B 25.75* 
Super Read C 34.25* 
Super Read D 45.50* 
Super Read E 51.25* 
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 لو ةجود بالقة ا  ب ط  يا بية )اة طردية( ب ن مسدددددددددددددتوس ع  ن بنر د اسدددددددددددددة مع مل اال  ب ط   ب    
العرةى االبترائية   لنيم  ودا لدصدددددددددن ف )ا ةى، ن ومد ة، نو ، اةال، سدددددددددوير  سر( برد العسر بدو  

دة بدو الماموع الاذ ي مع لس د  المعرى، ح ث بزداد برد العسر المتيدددط    الماموع الاذ ي لدنب ع 
  .(59، 58، 57، 56، 55) ح   ألشط لكم  هو موض   مستوس ع العرةى االبترائية

 

 
عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 55)شكل 

 .البيوض على عدد العقد على المجموع الجذرب في الصنف أروى 
 
 

 
عند خمسدددددددة مسدددددددتويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 56)شدددددددكل   

  .البيوض على عدد العقد على المجموع الجذرب في الصنف نيوملكة
 

y = 0.0151X+24.013
R2 = 0.8876
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y = 0.0086X+16.281
R2 = 0.8496
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 عند خمسة مستويات Meloidogyne incognitaتأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية ( 57)شكل 

  .من البيوض على عدد العقد على المجموع الجذرب في الصنف نور 
 
 

 
عند خمسة مستويات من   Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 58)شكل 

 . البيوض على عدد العقد على المجموع الجذرب في الصنف أوال
 

y = 0.007X+16.806
R2 = 0.7751
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y = 0.0119X+10.994
R2 = 0.834
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 عند خمسة مستويات  Meloidogyne incognita( تأثير العدوى بنيماتودا العقد الجذرية 59)شكل 

  .من البيوض على عدد العقد على المجموع الجذرب في الصنف سوبرريد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0.0054X+15.15
R2 = 0.7205
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نمو النبد ع    M. incognitaزع ف هد  نيمد  ودا العسدر الادذ سدة  هند ك حد الع ح     ال   النتد ئج ندت كمد  ب   
 %ن لس د  نمو النب ع بب     الذي  (18) قم  ح   لارةلكم  هو موضدددددد    ف  اصددددددن ف البنرة   الم تبر 

  .Meloidogyne incognitaف  اصن ف البنرة   الم تبر  نتياة العرةى بنيم  ودا العسر الاذ سة 
في أصدددددددددندداف البندددورة المختبرة نتيجددة العدددوى بنيمدداتودا العقددد الجددذريددة   %زيددادة نمو النبددات  (  18)جدددول  

Meloidogyne incognita 
لس د   % لس د  الولل الرطف % المع مدة  ل نلا

ا    ع        
 النب ع 

   لس د   %
 الاذ ي  ال ضري  ال د  الاذ   طول

Arwa B - - 9.76 - - 

Arwa C - - 17.07 - - 

Arwa D - - 24.39 - - 

Arwa E - - 36.59 - - 

New Maleka B - - 5.56 - - 

New Maleka C - - 22.22 - - 

New Maleka D - - 27.78 - - 

New Maleka E - - 36.11 - - 

Nour B - - 2.04 0.46 - 

Nour C - - 10.20 - - 

Nour D - - 16.33 - - 

Nour E - - 20.41 - - 

Ola B 9.98 11.70 4.17 4.67 
 

- 

Ola C 0.48 - 10.42 2.33 - 

Ola D - - 20.83 - - 

Ola E - - 29.17 - - 

Super Read B - - 4.35 - - 

Super Read C - - 10.87 - - 

Super Read D - - 15.22 - - 

Super Read E - - 26.09 - - 
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 السادس الفصل 
 :االستنتاجات 1-
 Meloidogyne incognitaر الاذة  الر اسددددددددة حرةث ثالثة اجي ل لنيم  ودا  عس  هذه ب  نت نت ئج  1- 

من الا ددل األةل ةالثدد ن  ةالثدد لددث بدو    ل ددل        بومدد  (18،  24،  30)  دة   ال يدد    ح ددث بد ددت مددر  
 التوال .

   من األجيد ل الثالثدة ة م  حدرث فسد البين ف  ال وم الثد لدث من العدرةى االصددددددددددددددنند عيدة ل دل     2-
 من  لدادذة  ف  ال وم السدددددددددددددد دب من العدرةى االصددددددددددددددنند عية ل دل    J2اختراق برق ع النو  الثد ن   

يمطن   سددد ر كلك  أل  د جة ال را    يدددطل خ ص ةالظرةف الم ينة  يدددطل ب م    األجي ل الثالثة،
ف  ح ن   الما ل المالئم ل سد البين ةنيد ط برق ع النو  الث ن  ةاختراقه  لداذة ،  ك نت ضدمن

 من العرةى االصدددددنن عية ل ل     بوم     ( 9،9، 12)ظهرع ي فع ع النو  الث لث ضدددددمن الاذة   عر 
 (12،  18،15)من الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث بدو التوال ، كم  ظهرع برق ع النو  الرا ع  عر 

الذكو  ظهرع ، ة من الا ل األةل ةالث ن  ةالث لث بدو التوال  من العرةى االصدددنن عية ل ل        بوم
ةل ةالثد ن   من الا دل األ من العدرةى االصددددددددددددددنند عيدة ل دل       بومد  (15،  21،  24)ةاإلند ث ال تيدة  عدر 

ةالث لث بدو التوال ، ةاكتمدت دة   ال ي   لدجي ل الثالثة  ظهو  اإلن ث الن ضداة ةةضدع البين 
من الا دل األةل ةالثد ن  ةالثد لدث بدو    من العدرةى االصددددددددددددددنند عيدة ل دل        بومد(  18،  24،  30) عدر  

 .التوال 
ةسدددددددددددربة  نو   الا ل ب ن األجي ل الثالثة    النيم  ودا اطو   من   كل طو  يعود االختالف ف  مر   

  المراحل التنو سة   لو اال  ب ط ب ن  نو   Meloidogyne incognitaر الاذة   لنيم  ودا  عس  الواحر  
ةهذا ةد جة ال را   الم يندة،   لدنيمد  ودا داخل انسددددددددددددددادة الادذة  ةبمر النبد ع ةح لتده ال  زسولوجيدة

 .(Vrain et al., 1978; Cuadra, 1983; Kassab, 1990; Antoon et al., 1999)بت ق مع م  ككره 
نمو نبدد ع     لو ان  دد ض   Meloidogyne incognitaر الاددذة   اإلصددددددددددددددد  ددة بنيمدد  ودا  عسدد    اد ع   3-

ةا    ع    ،)غ(  الرطف ةالولل ال ضددددددددددري الرطف ط الولل ال د  البنرة   من خالل ان   ض متوسدددددددددد  
  سدددتثن ء المع مدة )  ف  جميع األصدددن ف الم تبر  ةف  جميع المع مالع  )سدددم(النب ع ةطول الاذ 

B    ف  ال نل نو  ةالمع مدت نB، C  ة ب  ن    ،(ف  ال نل اةال ح ث ح ل     ز ف  نمو النب ع
حوسة الن   ض  ةالنسددددبة الملنيم  ودا    ب ن مسددددتوس ع العرةى االبترائية    يا بيةا  ب ط  اةجود بالقة  

لدصددددددن ف   )سددددددم(ةا    ع النب ع ةطول الاذ )غ(   الرطف ةالولل ال ضددددددري الرطف  الولل ال د  
، ةسمطن   سدددددددددددددد ر كلدك نتيادة     ر ف زسولوجيدة النبد ع  نو ، اةال، سددددددددددددددوير  سدر(  ،ن ومد دة  ،)ا ةى 

من ةجود العسر الاذ سة ةاألضدددددددددرا  األخرى الت    رث ف   الم ددددددددد ب   لنيم  ودا ح ث بؤثر كل  
  ،الاهد ل الوبد ئ  لدنبد ع بدو امت دددددددددددددد ص المد ء ةاالمالح المعدرنيدة من التريدة ف  النبد ع العد ئدل 
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ح ث  برة النب   ع الم دد  ة ضددعي ة    ،فتظهر ابراض ميدد بهة ألبراض نسص العن صددر المعرنية
  ن   ض الترك ف الضددددددوئ  لدنب ع  كنتياة الن   ض  ة اق صدددددد راء الدول، بترافق كلك  النمو، األ

 . (Jocquet et al., 2005) راكم ال تدة ال  وسة

مسدددددتوس ع العرةى المن  ضدددددة  )   قت دددددر بدوفزع ف ه  النيم  ودا نمو النب ع  ام  ال  الع الت  ح   
قر بد ت ة ف  ال ددددنل اةال،   C ، Bف  ال ددددنل نو  ةالمع مدة  Bالمع مدة  ،(لد ددددن  ن نو  ةاةال
    ف  ال دددنل اةال فسر  راةحت لس د  الولل ال د  ف  ال دددنل نو ، ام    %0.46لس د  ا    ع النب ع  

، ب نمد  بد دت لس د  الولل Bف  المعد مددة    %9.98 لو  Cف  المعد مددة   %0.48من   %الرطف لدنبد ع 
 %2.33من   %ا    ع النب ع ، ة راةحت لس د  Bف  المع مدة  %11.70  %ال ضددددري الرطف لدنب ع 

 .Bف  المع مدة  %4.67 لو  Cف  المع مدة 
ةسمطن   سددددد ر كلك انه ف  التراك ز العرةى المن  ضدددددة ق م النب ع كرد  فعل بدو اإلصددددد  ة  إفرال  

بددرة هدد  بمدددت بدو  نيدددددددددددددديط ةلسدد د  ف  فعدد ليدد ع العمديدد ع   هةهددذ  عن ال يميدد ئيدد ع ف  النبدد ع  
توافق مع بةهذا   ،لك ح ل الت   زذ األيضية )ال يمي ئية، ال  وسة، ال  زسولوجية الراخدية( ةنتياة ل

العدرةى   ه لدرىاند  ح دث ةجدر    Korayem   (2006)   ليده  اشددددددددددددددد  ة ،  (2006م ةآخرةل،  كرس  )مد  ككره  
   لو )    ز( لس د  الولل ال ضدددددري الرطفكلك  ى اد   ،النب ع /2بيضدددددة اة برقة   100، 10بترك ز  

 1000،5000ع  راك ز العرةى المر  عة ، ف  ح ن اد   Oscarpolyلديددددددونر  السددددددطري صددددددنل )غ(

 . )غ( النب ع  لو ان   ض الولل ال ضري الرطف /J2بيضة اةسرقة  15000، 10000،
 لو لسدد د  ةلل الماموع   Meloidogyne incognitaر الاددذة   اإلصدددددددددددددددد  ددة بنيمدد  ودا  عسدد    اد ع   4-

ييددددددددطل طردي مع لس د  مسددددددددتوس ع ة   ،جميع األصددددددددن ف الم تبر ف    )غ( لدنب ع الرطف  الاذ ي 
لس د  الولل الرطف لدماموع الاذ ي نتياة    ، ة  سددددددددددد رالعرةى االبترائية   لنيم  ودا ف  المع مالع 

ل العسر الاذ سة  ك  االصدد  ة   لن سدد سدد   نتياة ب مد ن  ال  هذه العسر  ت و   ل   يم  ودا ىيعود كلك لتيددط 
بتعد  األ نثو النيمدددد  ودا نتياددددة  راكم  االم ينددددة براب     Hyperplasiaق بزسدددد د  ابددددراد ال اليدددد ةل 

نتياة  راكم األةكسدددددددددددد ن ع    Hypertrophyةالث ن  لس د  حام ال الي    Cytokininsالسدددددددددددد توك بننز  
Oxins دة نتياة اإلصدددد  ة  دماموع الاذ ي  عرد العسر الاذ سة المتيددددط  ل، بر بط لس د  الولل الرطف

  دة نتياة اإلصدددددددد  ة   لنيم  ودابدم   ال  برد العسر الاذ سة المتيددددددددط    ،  لنيم  ودا الذي بزداد بزس د ه 
 . تن سف طردا  مع كث ف ع العرةى االبترائية ةهذا ةاضح ف  جميع األصن ف

د  المتوسدط  ف    لو ان   ض  Meloidogyne incognitaر الاذة  اإلصد  ة بنيم  ودا  عس    اد ع  5- ة   
  يادد بيددة ب ن كدد ل هندد ك بالقددة ا  بدد ط  ح ددث    ،ف  جميع األصددددددددددددددندد ف الم تبر )غ(  ةةلل الثمر   

ف  النب ع  )غ( ة ةةلل الثمر   مسدتوس ع العرةى االبترائية   لنيم  ودا ةالنسدبة المحوسة الن   ض ال د  
 ، كم  ال  (Fortnum, et al., 1991, 1992; Bawa et al., 2014)ةهذا بتوافق مع م  ككره   ،المعرى

  Seinhorst model(  توافق مع مودبل س نهو ست 16، 15ة ف  الارةل ن)بي ن ع ال د  
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 T)-(Pim)z -y = m + (1     (Seinhorst, 1965)  
=Y  النسددددددددددددددبدة ب ن اإلنتد ج النبد    )ال دد ة( بندر كثد فدة نيمد  وديدةPi    ةاإلنتد ج بندر كثد فدة نيمد  وديدة

Pi≤T .اي ف  ح ل برم ةجود نيم  ودا 
= m   ال د ة النسبية الرني(ال د ة بنر اكبر كث فة نيم  وديةPi ) 

Z  =   ث بت اصددددددد ر من الواحر اي نسدددددددبة النب   ع غ ر الم ددددددد  ة   لنيم  ودا بنر كث فة نيم  ودية
Pi=1. 

بدو نوع النيم  ودا، نوع ةصدددددددنل النب ع ةبمره ةح لته ال ددددددد ية، الظرةف الب حية    Z عتمر قيمة 
 الم ينة.

 .1.15 لو  1.05 تراةح م  ب ن  
P =  مل النيم  ودي(كث فة النيم  ودا )ب د   اكبر من حر الت 
T  =    حر الت ملTolerance limit   ال ر األدنو ل ث فة النيم  ودا الذي ببرا بنره حرةث الضر 
ب ن    )غ(  ة ةةلل الثمر ال ددد    ن  دد ض ال  ةسددالنسددددددددددددددبددة المحو   كدد ل هندد ك  بدد بن ف   من ندد حيددة ثدد نيددة 

     بري يطل  مر بة  بدو الن و الت ل  نتياة اإلص  ة   لنيم  ودا  األصن ف
  سددوير  سر، )غ( ةلل الثمر   ان   ض  ،  سددوير  سر، نو ، اةال، ن ومد ة، ا ةى )غ( ةال د  ان   ض  

 نو ، ن ومد ة، اةال، ا ةى.
بسر بدو الماموع     وسن لو  Meloidogyne incognitaر الاذة  اإلصدددد  ة بنيم  ودا  عس    اد ع  6-

 يددددددطل طردي مع لس د  ة دبرد العسر المتيددددددط   الداد الاذ ي لدنب ع ف  جميع األصددددددن ف الم تبر  ة 
ان ه بنرم    ول مسددددددددتوس ع  ة  سدددددددد ر كلك   ،نيم  ودا ف  المع مالع لدمسددددددددتوس ع العرةى االبترائية  

بدو اختراق ةإصدددددددددددددد  دة    ول قد د    J2 العدرةى االبتدرائيدة مر  عدة هدذا يعن  بدرد اكبر من ال رقد ع  
 ةهدددذا مددد  اشدددددددددددددددد    ليددده          جدددذة  النبددد ع مؤديددد   بدددذلدددك  لو لسددد د  بدددرد العسدددر الادددذ سدددة المتيددددددددددددددطددددة

(2006) Karssen and Moens ، بدو ال دددددنل ا ةى ف    العسر الاذ سة  يدددددطل كب ر  ول      لوحظة
العسر      وسنمن ح ث    ،حسد سدية  جميع المع مالع، ف  ح ن ك ل ال دنل سدوير سر اقل األصدن ف

  .بديه الاذ سة
 صددددددد  ة    الت  اشددددددد  ع  لو ال    من الر اسددددددد ع السددددددد  سة  نت ئج هذه الر اسدددددددة  توافق مع كث ر  ل  7- 

لنبدد ع البنددرة   بؤدي  لو لسدد د  ةلل الماموع    Meloidogyne incognitaنيمدد  ودا العسددر الاددذ سددة  
                       .ةالاذ ي ةنس  ل ف  ةلل الماموع ال ضري ةال د  

(Fortnum., et al., 1991, 1992; Sheirf., et al., Bawa et al., 2014)  
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 المقترحات: 2-
نو ، اةال( ف  ال سول المويوء  بنيم  ودا    ،ن ومد ة ،صددن ف البنرة   الم تبر  )ا ةى ابرم ل ابة 1- 
 .لإص  ة حس  سةصن ف كول هذه األ Meloidogyne incognitaر الاذة   عس  
 ةاألقل حسدد سددية  اكبر  نت جية  وابن  هسددوير سر ف  ال سول السددديمة كون صددنل بر اسددةالتوسددع  2-

 األخرى.األ يعة مس  نة  مع األصن ف الم تبر  
 :التوصيات العامة 3-
 .المز ةبة جراء   د ل لدترية قبل الز ابة  أي صنل من اصن ف البنرة    1-
ف خن ر   هد جم م  ددددددددددددددول البندرة   ة سددددددددددددددبد  ر الادذة  آفدة   وعيدة المزا ب ن  دأل  نيمد  ودا  عسد    2-

 نت ج ته.إالنب ع ة  ف  نمو    ان   ض
  .الاذة  ف  ال سول الت   وجر ف ه ر نيم  ودا  عس   لمط ف ة برامج اإلدا   المت  مدة ابتم د  3-
  دة لإصد  ة بهذه النيم  ودااصدن ف بنرة   مس ةمة اة مت م  الب ث بن   وسديع الر اسدة مسدتسبال  ة  4-

 .ةالسي م  ضمن الهان المستو د 
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 .57ص 

العز .  ابو3-  العريية. ماد  2004غريية ةطدبة  البدرال  لدنب   ع ف   الم  حبة  النيم  ودا  ة ةق ية . 
 . 22: 1-22النب ع العريية 

. ك  ء   2006ةكوثر ه شم  وف ق.    داةةد،هربل بر ي     م ل،بمر خد ل    بزسز،له ر    سني  ل،  4- 
بدو الب كنا ل ةال ي  .    Meloidogyne javanicaر الاذة   مس وق اة اق السرنبيط ضر نيم  ودا  عس  

 .60:11-68 ،مادة الز ابة العراقية

. بزل ال نو  من بذة  فول  2005ك مل سدم ل جبر ةهربل بر ي داةةد.    بزسز،له ر    سني  ل، 5- 
  العريية، ة ةق ية النب ع  ته   حي ئي  . ماد   د ا ه  ةمط ف ثره  ف   نب ع البذة  ةيةاال وس  ةنب    ه   

.56-51:23 

لم  ول 2006اند.    التول،6-  الاذ ي  الم يط  ف   المتواجر   النيم  ودا  اجن ب  اهم  ح ر   .
  الث ن ،  يرسن    19-23  ،البن ط  ف  ةسط ةجنوب سو سة. المؤ مر العري  الت سع لعدوم ةق ية النب ع 

 .111-122 سو سة. ص  دميق،

النيم  ودا المترافسة بدو السنن ف   . ح ر اهم اجن ب  2006منهل ةىي ل ال رةا  .    البد  ،7- 
-122سو سة. ص   دميق،  الث ن ، يرسن    19-23  ،سو سة. المؤ مر العري  الت سع لعدوم ةق ية النب ع 

111. 

الممد ة    سعود،مة ف  نيم  ولوجي  النب ع. ج معة المدك  . مسر  1990احمر بن سعر.    ال  لم ،8- 
 .326العريية السعودية. ص 
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 .255سو س . ص  حدف، حدف،ج معة  الا معية،
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 182.سو س . ص  حدف، حدف،ج معة  الا معية،ال تف ةالمنبوب ع 



87 

 

ج معة    ،مة العريية لدتنمية الز اعية. المنظ  2017ال ت ب السنوي لإح  ءاع الز اعية العريية.  12- 
 . 115ص . 37ر الرةل العريية. الماد  

ج معة    الز ابة،النم طم األمراض ةاآلف ع ةمط ف ته . كدية    1998.احمر ببر المنعم.    حسن،13- 
 184.الس هر . م ر. ص 

ةحس    بدب ،14- مرةال  الو ع.  م مر  ال تف   1997. ل  ي ر  مربرسة  ال ضر.  م  ص ل    نت ج 

 665.سو سة. ص  حدف، حدف،ج معة  الا معية،ةالمنبوب ع 
ر . د اسة دة   حي   نيم  ودا  عس  1989 س ض ف لح السبع ةإبراهيم فتوح .    ن ئل،سديم ل     ،بم  15-

 . 283-291(  4)21ة الرافربن  ف  جذة  صن  ن من البنرة  . ماد    Meloidogyne javanicaالاذة   

بدو    ر الاذة .  سربر حر الضر  لنيم  ودا  عس  2006ض م مر م مر.  احمر م مر ةمعو    م،كرس  16- 
  19-23،النب ع  نب ع البنرة     ت الظرةف ال  وسة الم تد ة. المؤ مر العري  الت سع لعدوم ةق ية

 . 111-122سو سة. ص  ،دميق الث ن ، يرسن 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 المراجع األجنبية 
 

1- Aboul-Eid, H. Z. and M. M. Youssef. 1993. Effect of systemic 

nematicides on tomato plants infested with the root-knot nematode, 

Meloidogyne incognita in the nursery and open field. Pak. J. Nematol., 

11(2): 125-129. 

2- Agarwal, S., A. V. Roa. 2000. Tomato lycopene and its role in human 

health and chronic diseases. CMAJ 163(6): 739-744. 

3- Aghajanzadeh-Golshani, A., N. Maheri-Sis, A. Mirzaci-Aghsaghali and 

A. Baradaran-Hasanzadeh. 2010. Comparison of nutritional value of 

tomato pomace and brewer, s grian for ruminants using in vitro gas 

production technique. Asian Journal of Veterinary Advances 5(1): 43-51. 

4- Akanbi C. T., F. O. Oludemi. 2004. Effect of processing and packaging 

on the lycopene content of tomato products. International J Food Properties 

7(1): 139-152. 

5- Al-Ahmed, M. 1987. The status of plant-parasitic nematodes in cereals 

and food and forage legumes in Syria. In: Saxena, M.C., R.A. Sikora and 

J.P. Srivastava, Eds. Nematodes parasitic to cereals and legumes in 

temperate semi-arid regions. ICARDA-135, Proceeding of a workshop 

held at Larnaca, Cyprus, 1-5 March. 

6- Barker, K. R., C. J. Nusbaum. 1971. Diagnostic and Advisory Programs, 

pp. 281-301. In Plant Parasitic Nematodes vol. 1, ed. B. M. Zuckerman, 

W. F. Mai and R. A. Rhode, Acadmic Press, New York, 345. 

7- Barker, K. R., T. H. A. Olthuf. 1976. Relationship between nematode 

population densities and crop responses. Ann. Rev. Phytopathol. 14: 327-

353 

8- Bawa, J. A., K. A. Bashir and Z. R. Sani. 2014. Pathogenicity study of 

southern root-knot nematodes (Meloidogyne incognita chitwood) on king 

tomato cultiv. International Research Journal of Biological Sciences. Vol. 

3(11): 5-9. 

9- Block, V. C. 2005. Achievements in and future prospects for molecular 

diagnostics of plant-parasitic nematodes. Canadian Journal of Plant 

Pathology. 27: 179-185. 

10- Block, V. C., M. S. Phillips and M. Fargette. 1997. Comparison of 

sequences from the ribosomal DNA intergenic region of Meloidogyne 

mayaguensis and other major tropical root-knot nematodes. Journal of  



89 

 

11- Blok, V. C., J. Wishart, M. Fargette, K. Berthier and M. S. Philips. 

2002. Mitochondrial DNA differences distinguishing Meloidogyne 

mayaguensis from the major species of tropical root-knot nematodes. 

Nematology. 4: 773-81. 

12- Boukhatem, N., S. Jdaini, Y. Muhovsky, J. M. Jacquemin, C. L. Del 

Rinocone, M. J. Diez and A. Bouali. 2008. Short communication molecular 

characterization of Tomato Yellow Leaf Curl Virus Alm ]Ma:Bk:02[ in 

Morocco: complete sequence and genome organization. Journal of Plant 

Pathology 90(1): 109-112. 

13- Carneiro, R. M. D. G., M. R. A. Almeida. 2000. Enzyme phenotype of 

Meloidogyne ssp. Population. Nematology, 2(6), 645-654. 

14- Chen, P., P. A. Roberts, A. E. Metcalf and B. C. Hyman. 2003. 

Nucleotide substitution patterning within the Meloidogyne rDNA D3 

region and its evolutionary implications. Journal of Nematology, (35): 404-

410. 

15- Cuadra, R. M. 1983. Numero de generaciones y ciclo biologico de 

Meloidogyne incognita (Kofoid y White) Chitwood en Cuba. Ciencia 

Agricultura, 20, 3-10. 

16- Darrigues, A., S. J. Schwartz and M. David. 2008. Optimizing 

Sampling of tomato Fruit for Carotenoid Content with Application to 

Assessing the Impact of Ripening Disorders. J. Agric. Food Chem. 56: 

483-487. 

17- D Addabbo, T. and N. Sasanelli. 1998. The suppression of 

Meloidogyne incognita on tomato by Grape Pomace soil amendments. 

Nematol. Medit. 26: 145-149. 

18- De Ley, P. and M. Blaxter. 2002. Systematic position and phylogeny. 

In: D. L. Lee (ed) The Biology of Nematodes. Taylor and Francis. London: 

1-30. 

19- De Ley, P. and M. Blaxter. 2004. A new system for Nematoda: 

combining morphological characters with molecular trees, and translating 

clades into ranks and taxa. Nematology Monographs and Perspectives, 

633-653. 

20- De Ley, P., W. Decraemer and A. Eyualem. 2006. Introduction. 

Summary of present knowledge and research addressing the ecology and 

taxonomy of freshwater nematodes. Pp 3-30. In: Eyualem-Abebe, 

Andrassy, I. and Traunspurger, W. (Eds). Freshwater Nematodes, Ecology 

and Taxonomy. CABI Piblishing, Wallingford, UK. 



90 

 

21- Demeure, Y. 1978. Les Causes de la Survie de Certians Nematodes 

Phytoparasites (Scutellonnema cavenessi et Meloidogyne ssp.) Pendant la 

Saison Seche dans le Sahel Senegalais. These presentee devant l Universite 

Claude Bernard (Lyon l). 

22- Di Vito, M. and H. M. R. K. Ekanavake. 1983. Relationship between 

popluation densities of Meloidogyne incognita and growth of resistant and 

susceptible tomato. Nematol. Medit.; 11: 151-155. 

23- Di Vito, M., V. Cianciotta and G. Zaccheo. 1991. The effect of 

population densities of Meloidogyne incognita on yield of susceptible and 

resistant tomato. Nematol. medit. 19: 265-268. 

24- Edwards, W. H., R. K. Jones and D. P. Schmit. 1985. Host suitability 

and parasitism of selected strawberry cultivars by Meloidogyne hapla and 

incognita. Plant Disease. 69: 40-42. 

25- Eisenback, J. D. and Hirschmann, H. 1991. Root-knot nematodes: 

Meloidogyne species and races. Manual of agricultural nematology, New 

York, NY, USA, Marcel Dekker. 191-274. 

26- Eisenback, J. D. & H. H. Triantaphyllou. a(1991) Root-knot 

Nematodes: Meloidogyne species and races. In: Manual of Agricultural 

Nematology, W. R. Nickle. (Ed). Marcel Dekker, New York. pp 281 – 286. 

27- Eisenback J. D., H. H. Triantaphyllou. b(1991). Root-knot nematodes: 

Meloidogyne species and races. In: Nickle WR., editor. Manual of 

Agricultural Nematology. New York: Marcel Dekker. pp. 191–274. 

28- Eisenback, J. D. and H. Hirschmann. 1991. Root-knot nematodes: 

Meloidogyne species and races. In: Nickle, W. R. (Ed.). Manual of 

agricultural nematology, New York, NY, USA, Marcel Dekker. pp. 191-

274. 

29- El-Behadli, A. H., Z. A. Stephan, H. H. Al-Zahroon and B. G. Antoon. 

1991. Effect of chemical control on the Fusarium – Meloidogyne disease 

complex of eggplants. Iraqi J. Agric. Sci., 22: 40-46. 

30- El-Hady, M. M. 2009. Discrimination among Meloidogyne incognita 

isolates by cellulose activity protein and DNA fingprinting. Australian 

Journal of basic and Applied Sciences, 3(3): 1552-1558. 

31- El-Sherif, A. G., A. R. Refaei, M. E. El-Nagar and Hagar, M. M. Salem. 

2007. The role of eggs inoculum level of Meloidogyne incognita on their 

reproduction and host reaction. African Journal of Agricultural research 

vol. 2(4): 159-163. 



91 

 

32- Elshoura, M. Y., S. T. Badr., S. A. Elkhishen and M. M. 

AbuElamayem. 1992. Effect of Controlled Release Formulation of 

Carbofuran Soil Fertilizers and Their Mixtures on Root – knot Nematode 

on tomato Plants. J. King Saud Univ. Vol.4, Agric. Riyadh Sci. (1), p. 69-

77. 

33- Environment Directorate Joint Meeting of The Chemicals Committee 

and The Working Party on Chemicals, Pesticides and Biotechnology. 2008. 

Consensus Document on Compositional Considerations for New Varirties 

of Tomato: Key Food and Feed Nutrients, Anti-nutrients, Toxicants and 

Allergens.OECD Environment Directorate, Environment, Health and 

Safety Division. 2, rue Andre-Pascal 7575 Paris Cedex 16 France. 

34- Esbenshade, P. R., A. C. Triantaphyllou. 1985. Use of enzyme 

phenotypes for identification of Meloidogyne species. Journal of 

Nematology. 17:6–20 

35- FAO. FAOSTAT Crops. (2017). In FAO Statisitics Division; Food 

Agricultural Organization of the United Nations: Rome, Italy. 

36- Food and Agriculture Organization (FAO) of The United Nation; 

Nation Agriculture Statistics Service, USDA.2006. 

37- Fiume, F. and B. Parisi. 1995. La difesa del pomodoro in coltura 

protetta contro nematodi galligeni (Meloidogyne Goeldi) e Pyrenochaeta 

lycopersici (Schneider et Gerlach) in associazion. Informatore 

Fitopatologico 45: 44-50. 

38- Fortnum, B. A., M. J. Kasperbauer, P. G. Hunt, and W. C. Bridges. 

1991. Biomass partitioning in tomato plants infected with Meloidogyne 

incognita, Journal of Nematology 23(3): 291-297. 

39- Fortnum, B. A. and M. J. Kasperbauer. 1992. Biomass partitioning and 

root-knot nematode development in tomato plants under end-of-day red or 

far-red light. Crop Science, Vol. 32: 408-411. 

40- Giovannucci, E. 1999. Tomato, tomato-based products, lycopene, and 

cancer: Review of the epidemiologic literature. J. Natl Caner Inst 91: 317-

331. 

41- Goody, J. B. 1957. Laborratory methods for Work with Plant and Soil 

Nematodes Tech. Bull. NO. 2. Min. Agric. Fish. Ed. London. P47. 

42- Hallman, J., and Meressa, B. H. (2018). “Nematode parasites of 

vegetables,” in Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical 

Agriculture, eds R. A. Sikora, D. Coyne, J. Hallman, and P. Timper, 



92 

 

(Wallingford: CABIInternational), 346–410.doi:10.1079/9781786391247. 

0346.  

43- Handoo, Z. A., A. P. Nyczepir, D. Esmenjaud, J. G. van der Beek, P. 

Castagnone-Sereno, L. K. Carta, A. M. Skantar, and J. A. Higgins. 2004. 

Morphological, molecular and differential-host characterization of 

Meloidogyne floridensis n. sp. (Nematoda: Meloidogynidae), a root-knot 

peach in Florida. Journal of Nematology, 36: 20-35. 

44- Hartman, K. M. and J. N. Sasser. 1985. Identification of Meloidogyne 

Species on The Basis of Differential Host Test and Perineal Pattern and 

Morphology. Pages 69-77 In: K. R. Barker.; C. C. Carter J. N. Sasser. An 

advanced Treatise on Meloidogyne. Vol.П. Methodology. North Carolina 

State University Graphics, Raleigh. 223p. 

45- Hasan, M. F., B. Ahmad, M. A. Rahman, M. M. Alam and M. M. H. 

Khan. 2005. Environmental effect on growth and yield of tomato. Journal 

of Biologyical Sciences 5(6): 759-767. 

46- Heber, D., Q. Y. Lu. 2002. Overview of mechanisms of action of 

lycopene. Exp Biol Med. 227: 920-923. 

47- Hidalgo, L., A. Puertas, B. Peterira, N. Montes de Oca, J. Arevalo, M. 

A. Hernandez and B. Kerry. 2005. Effect of Klamic on the reduction of 

Meloidogyne incognita population in vegetable crops. Abstracts of The 

XXVП Annual Meeting of ONTA 17-21 October 2005. P 59-102. 

48- Hooper, D. J. 1990. Extraction and processing of plant and soil 

nematodes. In: Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical 

Agriculture. M. Luc, R. A. Sikora and J. bridge (Editors) C. A. B. 

International, Wallingford. P. 45-68. 

49- Hugall, A., C. Mortiz, J. Stanton, D. R. Wolstenholmes. 1994. Low, 

but strongly structured mitochondrial DNA diversity in root-knot 

nematodes (Meloidogyne). Genetic. 136: 903-912. 

50- Hunt, D. J., M. Luc, and R. H. Manzanilla-Lopez. 2005. Identification, 

morphology and Biology of Plant Parasitic nematodes. In: Luc, M., R. A. 

Sikora and J. Bridge, (Eds). Plant parasitic nematodes in subtropical and 

tropical agriculture. 2
nd 

edition, CABI publishing, pp. 11-52. 

51- Hussain, M.A., Mukhtar, T. and Kayani, M.Z., 2016. Reproduction of 

Meloidogyne incognita on resistant and susceptible okra cultivars. Pak. J. 

agric. Sci., 53: 371-375. https: //doi.org/10.21162/ PAKJAS/16.4175. 



93 

 

52- Hussey, R. S., E. L. Davis and C. Ray. 1994. Meloidogyne stilet 

secretions. In: Lamberti, F., C. De Giorgi, D. M. Bird (eds). Advances in 

Molecular Plant Nematology, Plenum Press, New York. 233-249. 

53- Hussey and Janssen. 2002. In: CAB International. Plant Resistance to 

parasitic Nematodes (eds J. L. Starr, R. Cook and J. Bridje). 

54- Hussey, R. S. & F. M. W.  Grundler. 1998 Nematode parasitism of 

plants. In: The Physiology and Biochemistry of free-living and plant-

parasitic nematodes. Perry, R. N. & D. J. Wright. (Eds), CABI Publishing, 

UK. pp 213 – 243. 

55- Hussey & Janssen. 2000. In: CAB International. Plant Resistance to 

Parasitic Nematodes (ed J. L. Starr, R. Cook and J. Bridje).    

56- Hussey, R. S. and F. M. W.  Grundler. 1998. Nematode parasitism of 

plants. In: The Physiology and Biochemistry of free-living and plant-

parasitic nematodes. Perry, R. N. & D. J. Wright, (Eds), CABI Publishing, 

UK. pp 213 – 243. 

57- Ibrahim, I. K. A. and M. A. El-Saedy. 1987. Development of 

Meloidogyne incognita and M. javanica in soybean roots. Nematologia 

mediterranea, 15:47-50. 

58- Ibrahim, I. K. A. and M. A. El-Saedy. 1987. Development of 

Meloidogyne incognita and M. javanica in soybean roots. Nematologia 

mediterranea, 15:47-50. 

59- Ioannou, N., M. Ioannou and G. Paroussi. 2002. Integrated 

management of soil-borne pathogens of greenhouse tomato in Cyprus. In: 

Voyiatzis, D. and Paroussis, E. (Eds) Proceedings of the Second Balkan 

Symposium on Vegetable and Potatoes. Thessaloniki, Greece 2000. Acta 

Horticulturae 579: 433-438. 

60- Jacquet, M., M. Bonglovanni, M. Martinez, P. Verschave, E. Wajnberg 

and P. Castagnone-Serono. 2005. Variation in resistance to the root-knot 

nematode Meloidogyne incognita in tomato genotypes bearing the Mi 

gene. Plant Pathololgy 54: 93-99. 

61- Jepson, S. 1983. Identification of Meloidogyne: a general assessment 

and a comparison of male morphology using light microscope, with a key 

to 24 species. Rev. Nematol., 6: 291-309. 

62- Johnson, A. W. and G. Fassuliotis. 1984. Nematode parasites of 

vegetable crops. In: Nickle, W.R. (ed.) Plant and Insect Nematodes. Marcel 

Dekker Inc., New York, pp. 323-372. 



94 

 

63- Jonathan, E. I., K. R. Barker, F. F. Abdel-Alim, T. C. Vrain, and D. W. 

dickson. 2000. Biological control of Meloidogyne incognita on tomato and 

banana with Rhizobacteria, Actinomycetes, and Pasteuria penetrans. 

Nematropica Vol. 30: 231-241. 

64- Jothi, G., S. Pugaledhi, K. Poornima and G. Rajendran. 2003. 

Management of root-knot nematode in tomato Lycopersicon esculentum, 

Mill. With biogas slurry. Science Direct, Bioresource Technology, vol., 

89(20): 169-170. 

65- Karajeh, M. R. 2004. Identification, Distribution, and Genetic 

Variability of the Root-knot Nematodes (Meloidogyne ssp.) in Jordan. Ph. 

D. Thesis, University of Jordan, Amman, Jordan. 152 pp. 

66- Karssen, G. and M. Moens. 2006. Root-knot nematodes. In: Perry, R. 

N. and M. Moens. (Eds). Plant Nematology. CABI publishing, pp 59-90. 

67- Karssen, G., M. Moens. 2006. Root-knot nematodes. In: Perry RN, 

Moens M, editors. Plant Nematology. Wallingford, UK: CABI Publishing; 

2006. pp. 59–90. 

68- Karssen, G. L. 2002. The Netherlands: Brill Academic Publishers; 

2002. The plant-parasitic nematode genus Meloidogyne Göldi, 1892 

(Tylenchida) in Europe. 

69- Karssen, G. 2000. The Plant-parasitic Nematode Genus Meloidogyne 

Goeldi, 1982 (Tylenchida) in Europe. Brill Academic Publishers, Leiden, 

The Netherlands, 160pp. 

70- Karssen, G. and M. Moens. 2006. Root-knot nematodes. In: Perry R. 

N., M. Moens, editors. Plant Nematology. Wallingford, UK: CABI 

Publishing; 2006. pp. 59–90. 

71- Kassab. A. S. 1990. Effect of temperature on Meloidogyne arenaria, 

M. javanica and M. incognita infecting tomato. Ann. Sci., Egypt. 

72- Kaur, R., J. A. Brito and J. R. Rich. 2005. Weed hosts of Meloidogyne 

spp. Abstracts of The XXVП Annual Meeting of ONTA 17-21 October 

2005. P 59-102. 

73- Korayem, A. M. 2006. Relationship between Meloidogyne incognita 

density and damage to sugar beet in sandly clay soil. Egypt. J. Phytopathol., 

Vol. 34, No.1, pp. 61-68. 

74- Kulkami, M. and U. Deshpande. 2006. RAPD based fingerprinting of 

tomato genotypes for identification of mutant and wild cherry specific 

markers. Journal of Plant Sciences 1(3): 192-200. 



95 

 

75- Lamberti, F. 1984. Nematode problems of the mediterranean coastal 

stripe in the Syrian Arab Republic. Nematol. medit., 12: 53-64. 

76- Lee, S., S. Hwan Jo and D. Choi. 2007. Solanaceae genomics: Current 

status of tomato (Solanum lycopersicum) genome sequencing and its 

application to pepper (Capsicum ssp.) genume research. Plant 

Biotechnology 24: 11-16. 

77- Madulu, J. and D. L. Trudgill. 1994. Influence of temperature on 

Meloidogyne javanica. Nematologica, 40: 230-243. 

78- Maggenti, A. R. 1982. General Nematology. New York, Springer-

Verlag 192-200. 

79- Maguer, S. J., M. L.Y. Kakuda, A. Liptay and F. Niekamp. 1999. 

Lycopene degradation and isomerization in tomato dehydration. Food 

Research International 32: 15-21. 

80- Manzanilla-Lopez, R. H., E. Kenneth and J. Bridge. 2004. Plant disease 

caused by nematodes. In: Z. X. Chen, S. Y. Chen & D. W. Dickson (Eds.), 

Nematology-advances and perspectives. VolumeП: Nematode 

management and utilization (pp. 637-716). Cambridge, MA: CABI 

Publishing. 

81- Mayer-Miebach, E., D. Behsnilian, M. Regier and Schuchmann. 2005. 

Thermal processing of carrots: Lycopene stability and isomerization with 

regard to antioxidant potential. Food Research International 38: 1103-

1108. 

82- Mukhtar, T., Hussain, M. A., Kayani, M. Z., Aslam, M. N. (2014). 

Evalution of resistance to root-knot nematode (Meloidogyne icognita) in 

okra cultivars. Crop protection, 56:25-30. 

83- Mukhtar, T., Arooj, M., Ashfaq, M. and Gulzar, A., 2017a. Crop Prot., 

92: 198-202. https: //doi. org/10.1016/j.cropro.2016.10.004. 

84- Mukhtar, T., Jabbar, A., Raja, M.U. and Javed, H., 2018. Pakistan J. 

Zool., 50: 1195-1198. https://doi. org/10.17582/journal.pjz/2018.50.3.sc4. 

85- Naika, S., J. V. L. D. Jeude, M. D. Goffau, Martin and B. V. Dam. 

2005. Cultivation of Tomato, Production, Processing and Marketing. 

Agromisa Foundation and CTA, Wageningen, 90 p. 

86- Naresh Kumar, J. Bhatt, R. L. Sharma, Prahlad, D. Kumar. 2017. Effect 

of different inoculum levels, plant age and multiplication of Meloidogyne 

incognita on growth of tomato. International Journal of Chemical Studies. 



96 

 

87-Navyashree, B., Dharmashekar, C., Shivamallu, C., Balasubramanian, 

S., & Prasad, S. K. ( 2020 ) .Plant induced resistance in Solanacearum 

lycopersicum species against root knot nematodes. 

88- Netscher, C. and R. A.  Sikora. 1990. Nematode parasites of vegetables. 

In: Luc, M., Sikora, R.A. and Bridge, J. (eds) Plant Parasitic Nematodes in 

Subtropical and Tropical Agriculture. CAB International, Wallingford, 

UK, pp. 237-283. 

89- Omoni A. O. and R. E. Aluko. 2005. The anti-carcinogenic and anti-

atherogenic effects of lycopene: a review. Trends in Food Science and 

Technology 16: 344-350. 

90- Oteifa, B. A. 1987. Nematode problems of winter season cereals and 

food legume crops in the Mediterranean region. Pp 199-209. In: Saxena, 

M.C., R.A. Sikora and J.P. Srivastava Eds, Nematodes parasitic to cereals 

and legumes in temperate semi-arid region. ICARDA-135, Proceedings of 

a workshop held at Larnaca, Cyprus, 1-5 March. 

91- Pakeerathan, K. G. Mikunthan and N. Tharshani. 2009. Effect of 

different animal manures on Meloidogyne incognita (Kofoid and White) 

on tomato. World Journal of Agricultural Sciences 5(4): 432-435. 

92- Ploeg, A. T., and P. C. Maris, 1999. Effect of temperature on 

suppression of Meloidogyne incognita by tagetes cultivars. Supplement to 

the Journal of Nematology 31(4S): 709-714. 

93- Ploeg, A. T., and P. C. Maris. 1999a. Effect of temperature on the 

duration of the life cycle of a Meloidogyne incognita population. 

Nematology, 1(4): 389-393 

94- Radwan, M. A., M. M. Abu-Elamayem, H. M. I. Kassem and EL-

Maadawy. 2004. Management of Meloidogyne incognita root-knot 

nematode by intergration of Bacillus thuringiensis with either organic 

amendments or carbofuran. Pack. J. Nematol., 22: 135-142. 

95- Radwan, M. A., M. M. Abu-Elamayem, H. M. I. Kassem and E. K. -

EL-Maadawy. 2004. Management of Meloidogyne incognita root-knot 

nematode by intergration of Bacillus thuringiensis with either organic 

amendments or carbofuran. Pak. J. Nematol., 22:135-142. 

96- Radzevicius, A., R. Karkleliene, P. Viskelis, C. Bobinas, R. Bobinaite 

and S. Sakalauskiene. 2009. Tomato (Lycopersicon esculentum Mill) fruit 

quality and physiological parameters at different ripening stages of; 

Lithuanian cultivars. Agronomy Research 7(Special issue Π), 712-718. 



97 

 

97- Rammah, A. and Hirschmann, H. 1988. Meloidogyne mayaguensis 

n.sp. (Meloidogynidae), a root-knot nematode from Puerto Rico. Journal 

of Nematology 20: 58-69.  

98- Roa A.V., S. Agarwal. 2000. Role of antioxidant lycopene in cancer 

and heart disease. J. of the Am College of Nutr 19(3); 563-569. 

99- Saadabi, A. M. A. and M. A. Siddig. 2008. Control of root-knot 

nematode on tomato seedlings by chemical root-dipping or soil application. 

Plant Sciences Research 1(4): 83-86. 

100- Saleh, H. M. 1979. Biology of Meloidogyne javanica Chitwood on 

tomato in the central Jordan Valley. M. Sc. Thesis. Fac. Agri., University 

of Jordan. Amman, Jordan. 60pp. 

101- Sasser, J. N. and A. L. Taylor. 1978. Biology, identification and 

control of root-knot nematodes (Meloidogyne species). Raleigh, NC: North 

Carolina State University Graphics, 111 pp.  

 102- Sasser, J. N. 1989. Plant parasitic nematodes: the Farmer, s Hidden 

Enemy. A Cooperative Publication of the Department of Plant Pathology 

and the Consortium for International Crop Production. 115pp. 

103- Sasser, J. N. 1980. Root-knot nematodes: Aglobal menace to crop 

production. Plant disease 64: 36-41. 

104- Sasser, J. N. 1979. Pathogenicity, host ranges and variability in 

Meloidogyne species. pp. 257-268. In: F. Lamberti and C.E. Taylor, Eds. 

Root-knot nematodes (Meloidogyne species) Systematices, Biology and 

Control. Academic Press. 

105- Seid, A., Fininsa, C., Mekete, T., Decraemer, W., & Wesemael, W. 

M. (2015). Tomato (Solanum lycopersicum) and root-knoot nematodes 

(Meloidogyne spp.)- a century-old battle. Nematology, 17(9): 995-1009. 

106- Seinhorst, J. W. 1965. The relationships between nematode density 

and damage to plants. Nematologica 11: 137-154. 

107- Sharma, R., R. R. Rai and S. Farhat. 1996. Intergration of soil 

solarization, carbofuran and neem cake applications for nematode 

management on tomato. Indian Journal of Plant Protectiuon 24: 110-114. 

108- Sharon, E., I. Chet, A. Viterbo, M. Bar, H. Nagan, G. J. Samueles and 

Y. Spiegel. 2007. Parasitism of Trichoderma on Meloidogyne javanica and 

role of the gelatinous matrix. Eur. J. Plant Pathol. 118: 247-258. 



98 

 

109- Shi, J., M. L. Maguer, Y. Kakuda, A. Liptay and F. Niekamp. 1999. 

Lycopene degradation and isomerization in tomato dehydration. Food 

Research International 32: 15-21. 

110- Shreenivasa, K. R., K. Krishnappa and N. G. Ravichandra.  2007. 

Survival and penetration of Meloidogyne incognita larvae in tomato roots 

in presence of arbuscular mycorrhizal fungus, Glomus fasciculatum. 

Karnataka J. Agric. Sci., 20(1): 166-167. 

111- Shurtleff, M. C. and C. W. Averre, Ш. 2000.Diagnosing plant disease 

caused by plant parasitic nematodes. The American Phytopathol. Society, 

pp: 187. 

112- Siddiqui, I. A., and S. Ehteshamul-Haque. 2000a. Use of 

Pseudomanas aeruginosa for the control of root rot-root knot disease 

complex in tomato. Nematol. medit. 28: 189-192. 

113- Siddiqui, I. A., and S. Ehteshamul-Haque. 2000b. Effect of 

Verticillium chlamydosporium and Pseudomanas aerugnosa in the control 

of Meloidogyne javanica on tomato. Nematol. Medit. 28: 193-196. 

114- Siddiqi, M. R. 2000. Tylenchida: Parasites of Plants and Insects, 2nd 

Edition. CABI Publishing. 848 pp. 

115- Sijmons, P. C., H. J. Atkinson and U. Wyss. 1994 Parasitic strategies 

of root nematodes and associated host cell responses. Annual Review of 

Phytopathology, 32, 235 – 259. 

116- Sikora, R. A. 1989. Importance of plant parasitic and 

entomopathogenic nematodes to vegetable production in the Philippines. 

GTZ Report, Eschborn, Germany. 

117- Sikora, R. A. and E. Fernandez. (2005). Nematode parasites of 

vegetables. In: Luc, M., Sikora, R.A. and Bridge, J. (Eds). Plant parasitic 

nematodes in subtropical and tropical agriculture. 2
nd 

edition, CABI 

publishing, pp. 319-392.  

118- Sijmons, P. C., H. J. Atkinson and U. Wyss. 1994. Parasitic strategies 

of root nematodes and associated host cell responses. Annual Review of 

Phytopathology, 32, 235 - 259.  

119- Sing, S. K. and R. K. Khurma. 2007. Susceptibility of six tomato 

cultivars to the root-knot nematode, Meloidogyne incognita. The South 

Pacific J. Netural Sci., 13:73-77. 

120- Singh, R. S. and K. Sitaramaiah. 1994. Plant Pathogens. Plant 

Parasitic Nematode. Oxford. P 320. 



99 

 

121- Singh, R. S. and K. Sitaramaiah. 1994. Plant Pathogens. Plant 

Parasitic Nematode. Oxford. 320p. 

122- Singh, K. S. and U. R. Khurma. 2007. Susceptibility of six tomato 

cultivars to the root-knot nematode, Meloidogyne incognita. The South 

Pacific Journal of Natural Science 13: 73-77. 

123- Sirca, S., G. Urek and G. Karssen. 2004. The incidence of the root-

knot nematode Meloidogyne incognita and Meloidogyne hapla in Slovenia. 

Acta Agriculturae slovenica 83: 15-22. 

124- Smidova, Z. and R. Izzo. 2009. Improvement of Nutritional Value of 

Tomatoes under Salt Stree Conditions. Czech J. Food Sci. Vol., 27, 2009, 

Special Issue. 

125- Sorribas, J., C. Orant and J. Bunol. 2004. Management of 

Meloidogyne javanica by using grafted tomatoes and Mi resistant gene 

cultivars. Phytoma-Espana (in press). 

126- Stahl, W., H. Sies. 1996. Perspectives in biochemistry and biophysics. 

Archives of biochemistry and Biophysics, 336(1): 1-9. 

127- Stahl, W., U. Heinrich, S. Wiseman, O. Eichler, H. Sies and H. 

Tronnier. 2001. Dietary tomato paste protects against ultraviolet light-

induced Erythema in human. J Nutr 131: 1449-1451. 

128- Stephan, Z. A. 1995. The efficacy of nematicides and horse manure 

in controlling root-knot nematodes on tomato and eggplant. Nematol. 

medit., 23: 29-30. 

129- Stephan, Z. A., I. K. Al-Maamoury and B. G. Antoon. 1988b. The 

efficacy of nematicides, solar heating and fungus Paecilomyces lilacinus 

in controlling root-knot nematode, Meloidogyne javanica in Iraq. ZANCO, 

6(1): 69-76. 

130- Stephan, Z. A., I. K. Hassoon and B. G. Antoon. 1998. Use of 

biocontrol agents and nematicides in the control of Meloidogyne javanica 

root-knot nematode on tomato and eggplants. Pak. J. Nematol., 16(2): 151-

155. 

131- Stephan, Z. A., A. H. Michabss and I. Shakir. 1989a. Effect of organic 

amendments, nematicides and solar heating on root-knot nematodes 

infecting eggplants. Int. Nematol. Network Newsletter, 6(1): 34-35. 

132- Stephan, Z. A., A. H. Michabss and C. W. Shahir. 1989b. control of 

root-knot nematode on eggplant by nematicides. Int. Nematol. Network 

Newsletter, 6(3): 25-26. 



100 

 

133- Stephan, Z. A., A. H. Michabss, I. Mahmoud and B. G. Antoon. 1990. 

Control of root-knot nematode on tomato with oxamyl. Int. Nematol. 

Network Newsletter, 7(1): 28-30. 

134- Taylor, A. L. and J. N. Sasser. 1978. Biology, Identification and 

Control of Some Root-Knot Nematodes (Meloidogyne species). A 

Cooperative Publication of The Department of Plant Pathology and 

Genetic, North Carolina State University and the United States Agency for 

International Department: Raleigh. 111p. 

135- Thies, J. A., D. W. Dickson and R. L. Fery. 2008. Stability of 

resistance to root-knot nematodes in Charleston Belle and Carolina 

Wonder bell pepper in a sub-tropical environment. HortScience 43: 188-

190. 

136- Triantaphyllou, A. C. 1985. Cytogenetics, cytotaxonmy and 

phylogeny of root-knot nematodes. Pp. 113-126. In: Barker, K., C. C. 

Carter and J. N. Sasser, Eds. An Advanced Treatise on Meloidogyne. Vol. 

2: Methodlogy. North Carolina State University Graphics, Raleigh. NC, 

USA. 223pp. 

137- Trudgill, D. L. and V. C. Blok. 2001. Apomictic, polyphagous root-

knot nematodes: Exceptionally successful and damaging biotrophic root 

pathogens. Annual Review of Phytopathology, 39: 53-77. 

138- Trudgill, D. L. 1995 An assessment of the relevance of thermal time 

relationships to nematology. Fundamental and Applied Nematology, 18: 

407 – 417. 

139- Trudgill, D. L. 1995 An assessment of the relevance of thermal time 

relationships to nematology. Fundamental and Applied Nematology, 18, 

407 – 417.  

140- Verdejo-Lucas, S. and F. J. Sorribas. 2007. Resistance response of the 

tomato Rootstock SC 6301 to Meloidogyne javanica in a plastic house. 

European Journal of Plant Pathology. 121: 103-107. 

141- Verdejo-Lucas, S. and F. J. Sorribas and A. Stchiegel. 2002. Species 

of root-knot nematodes and fungal egg parasites recovered from vegetables 

in Almeria and Barcelona, Spain. Journal of Nematology 34(4): 405-408. 

142- Wachira, P. M., J. W. Kimenju, S. A. Okpth and R. K. Mibey, 2009. 

Stimulation of nematode-destroying fungi by organic amendments applied 

in management of plant parasitic nematode. Asian J. Plant Sci., 8(2): 153-

159. 



101 

 

143- Wishart, J., M. S. Phillips and V. Blok. 2002. Ribosomal intergenic 

spacer: A polymerase chain reaction diagnostic for Meloidogyne 

chitwoodi, M. fallax, and M. hapla. Phytopathology. Pp. 884-892.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

yrian Interim GovernmentS 

The Ministry of Education 

Aleppo University in the liberated areas 

College of Agricultural Engineering 

plant protection department 

 

 

 

 

 

 

 

biological study of Root knot nematodes (Meloidogyne 

incognita) and it's Effect on the Growth of Tomato Crop 

under Field Conditions in Aleppo (Azaz). 

 

 
 

A research plan prepared for obtaining a master's degree in Agricultural 

engineering, (plant protection department) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidate:                                                Suppervisors:     

Eng. Luay Hussein  Eido                               Prof. Dr. Emad Al Khattab 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 



103 

 

Abstract 

Tomato Lycopersicon esculentum Mill  is one of the most important 

vegetables that are grown in large areas for its fruits, and the root nodule 

nematode is considered one of the most important pests that attack the 

tomato crop in the world, whether it is inside greenhouses or open fields. 

This research was carried out in the laboratories of the Faculty of 

Agriculture at the University of Aleppo during the year 2009, and the field 

study was carried out in the fields of a farmer in the Azaz region, which is 

distinguished as one of the second settlement areas in Syria. 

This research aims to: 

1- Study of the life cycle of the root-knot nematode Melidogyne incognita 

and the number of generations under field conditions on tomatoes (cultivar 

Noor). 

2- Studying the effect of different densities of root-knot nematode 

Meloidogyne incognita on growth and productivity of some tomato 

cultivars under field conditions. 

@ 30 pots of different capacities were filled with sterile soil, tomato 

seedlings (the Noor variety) were planted in the pots according to the 

following: 

 The first group: 10 containers of /1/liter, the second group: 10 containers 

of /2/liter, and the third group: 10 containers of 3/3/liter. 

The infection material (eggs) of root-knot nematodes (pre-isolated) of the 

pots of the first group was narrowed after a week of transplanting, and the 

pots of the second and third groups were left without adding the infection 

material, as they were later infected with eggs of newly formed root-knot 

nematodes resulting from the first generation 

for the plants of the second group and the second generation of the plants 

of the third group, respectively, Which were isolated at the end of the first 

and second generation, (egg hatching) and the appearance of second stage 

larvae (J2) in the soil of root-knot nematodes of the first, second and third 

generation were detected in 100 g soil after three days of artificial infection 

by the Perman funnel method, then a pot was studied every three days for 

the first, second and third generation, according to the method of dyeing 

and staining the roots. The results were recorded in a special table. Then 

the duration of each of the phases, the duration of one generation, and then 

the number of generations were calculated. 
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@ The effect of infection with five levels of the infectious vaccine for 

Meloidogyne incognita was studied. It is /A=0, B=1000, C=2000, D=4000, 

E=8000/ egg/pot on the growth and productivity of tomato cultivars (Oula, 

Noor, Arwa, New Queen, Super Red) under field conditions in Aleppo 

(Azaz), as an experiment according to the design of randomized complete 

blocks RCBD and four replicates to test two factors, the tested tomato 

varieties represented the first factor, and the inoculation densities of the 

larvae represented the second factor, the process of artificial infection was 

carried out with the required densities on 5/20/2009, and the readings were 

taken and recorded after 70 days of infection, namely: 

- Plant height (cm).  

- Length of the root total (cm). 

- The wet weight of the shoot (g). 

- Root wet weight (g). 

- The percentage of plant growth response.  

- The percentage of nematode effect. 

- Yield (g). 

  -Average fruit weight (g). 

The results indicated the following: 

1- The results revealed the occurrence of three generations of root-knot 

nematodes Meloidogyne incognita, with a life cycle duration of 30-24-18 

days for the first, second and third generations, respectively. 

-2 Egg hatching occurred on the third day of artificial infection for each of 

the three generations, and J2 larvae infiltrated the roots on the sixth day of 

artificial infection for each of the three generations, while the third instar 

juveniles appeared within the roots 12-9-9 days after infection The fourth 

instar larvae appeared after 18-15-12 days of artificial infection for the 

first, second and third generations, respectively, and young males and 

females appeared after 24-21-15 days of artificial infection for both. The 

first, second and third generation, respectively, and the life cycle of the 

three generations was completed by the emergence of mature females and 

laying eggs 30-24-18 days after artificial infection of the first, second and 

third generations, respectively. 

3- Infection with the root-knot nematode Meloidogyne incognita led to a 

decrease in the growth of tomato plant through a decrease in the average 
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total wet weight, vegetative wet weight (g), plant height and root length 

(cm) in all tested cultivars and in all treatments (except for treatment B in 

the cultivar Nour and the two treatments (B, C) in the Oula cultivar, where 

plant growth was stimulated), and it was found that there was a positive 

correlation between the levels of primary infection with nematodes and the 

percentage of decrease in total wet weight and vegetative wet weight (g), 

plant height and root length (cm) for the cultivars (Arwa, New melka, 

Noor, Oula, super red). 

4- Infection with the root-knot nematode Meloidogyne incognita led to an 

increase in the root weight of the plant (g) in all tested cultivars, with an 

increase in the levels of primary infection with nematodes in the 

treatments. 

5- Infection with the root-knot nematode Meloidogyne incognita led to a 

decrease in the average yield and fruit weight (g) in all tested cultivars, as 

there was a positive correlation between the levels of primary infection 

with nematodes and the percentage of reduced yield and fruit weight (g) in 

the infected plant, on the one hand. Again, there was a discrepancy in the 

percentage of yield decrease and fruit weight (g) between cultivars as a 

result of nematode infection, as follows, arranged in ascending order: Yield 

decrease (g): Super Red, Noor, Ola, New malka, Arwa, low fruit weight 

(g): Super Red, Noor, New Queen, Ola, Arwa. 

6- Infection with the root-knot nematode Meloidogyne incognita led to the 

formation of nodules on the root system of the plant in all tested cultivars, 

and the number of formed nodes increased steadily with the increase in the 

levels of primary infection of nematodes in the treatments. The root 

nodules were significantly formed on the cultivar Arwa in all the 

treatments, while the cultivar Super Red was the least sensitive cultivar on 

which the root nodules were formed. 
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 2009شهر أيار لعاح : ة في الظروف الحقلية للتجربة )نقال  عن محطة بحوث يحمول(وءدرجات الحرارة والرطوبة المقر 

 حرارة عظمى/ ح   حرارة صغرى/ ح   التاريخ  
 الرطوبة 

 مساء   صباحا  

1 8 22 55 28 

2 5 21 55 18 

3 4 25 75 32 

4 5 19 65 69 

5 5 18 99 50 

6 11 15 88 78 

7 9 21 86 56 

8 10 21 60 38 

9 11 22 62 32 

10 9 26 58 32 

11 11 21 52 32 

12 9 23 68 32 

13 6 26 58 35 

14 9 25 52 31 

15 16 29 48 12 

16 16 31 50 15 

17 12 31 48 12 

18 16 34 52 30 

19 18 36 38 30 

20 21 30 67 39 

21 19 30 78 38 

22 14 31 55 28 

23 15 30 68 22 

24 13 30 69 45 

25 18 28 48 42 

26 21 23 52 28 

27 15 27 52 30 

28 13 28 48 36 

29 12 30 37 15 

30 11 32 40 18 

31 9 33 36 30 

 33.32 58.68 26.39 11.97 المتوسط 
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 2009شهر حزيران لعاح درجات الحرارة والرطوبة المقروءة في الظروف الحقلية للتجربة )نقال  عن محطة بحوث يحمول(: 
 حرارة عظمى/ ح   حرارة صغرى/ ح   التاريخ  

 الرطوبة 

 مساء   صباحا  

1 15 31 37 18 

2 15 32 40 15 

3 15 35 40 18 

4 15 34 36 24 

5 15 35 45 21 

6 17 34 41 18 

7 18 30 40 21 

8 15 32 48 18 

9 15 31 41 24 

10 18 32 39 18 

11 18 30 45 28 

12 18 32 40 15 

13 16 33 60 21 

14 18 31 62 18 

15 16 32 42 32 

16 15 33 36 36 

17 15 32 40 38 

18 17 33 42 28 

19 21 34 50 22 

20 22 36 40 18 

21 18 34 47 22 

22 18 36 52 28 

23 18 36 54 32 

24 21 37 54 38 

25 18 38 41 35 

26 19 33 45 18 

27 21 35 48 22 

28 18 34 55 41 

29 21 36 48 28 

30 19 36 52 26 

 28.80 46.93 34.87 18.73 المتوسط 
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 2009لعاح  وزشهر تم  درجات الحرارة والرطوبة المقروءة في الظروف الحقلية للتجربة )نقال  عن محطة بحوث يحمول(: 

 حرارة عظمى/ ح   حرارة صغرى/ ح   التاريخ  
 الرطوبة 

 مساء   صباحا  

1 28 39 35 22 

2 21 38 51 32 

3 21 35 50 38 

4 20 32 55 28 

5 21 32 63 28 

6 21 33 59 32 

7 18 31 58 28 

8 21 35 61 21 

9 22 36 34 18 

10 19 34 54 18 

11 21 36 59 22 

12 21 33 59 28 

13 19 32 64 31 

14 21 32 62 38 

15 20 32 56 32 

16 18 34 64 23 

17 19 33 56 21 

18 21 35 50 20 

19 21 33 56 35 

20 21 32 52 22 

21 20 38 55 35 

22 18 37 56 32 

23 21 37 41 30 

24 19 38 48 28 

25 21 39 45 22 

26 21 37 48 30 

27 21 37 40 25 

28 18 36 48 22 

29 19 36 52 17 

30 21 36 53 28 

31 21 36 50 18 

 26.58 52.71 34.93 20.45 المتوسط 
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 2009شهر آب لعاح درجات الحرارة والرطوبة المقروءة في الظروف الحقلية للتجربة )نقال  عن محطة بحوث يحمول(: 

 حرارة عظمى/ ح   حرارة صغرى/ ح   التاريخ  
 الرطوبة 

 مساء   صباحا  

1 22 38 50 22 

2 18 35 50 30 

3 21 37 56 28 

4 21 40 49 28 

5 21 37 52 27 

6 19 36 50 35 

7 26 34 48 25 

8 25 32 42 32 

9 21 35 58 32 

10 21 34 35 21 

11 18 32 39 27 

12 19 34 42 28 

13 21 36 48 22.6 

14 25 37 48 24 

15 24 39 48 22 

16 25 41 45 20 

17 25 38 55 22 

18 22 38 52 21 

19 23 37 44 18 

20 21 38 50 15 

21 21 40 40 18 

22 20 37 42 22 

23 21 36 45 15 

24 18 36 48 18 

25 19 36 52 18 

26 18 38 54 38 

27 18 36 50 33 

28 19 38 55 38 

29 21 36 57 32 

30 21 33 60 32 

31 21 35 55 32 

 25.66 49.0 36.42 21.13 المتوسط 
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  نبات(  100= مكررات   4معامالت×   5أصناف ×  5 ) يوما  من إجراء العدوى   70 بعد القراءات والقياسات المدروسة

Number        

of Knots 

Fruit   

size(g) 
Yeild 

Fresh     

weight of 

Shoot(g) 

  Fresh                     

weight                                 

of Root (g) 

Lengt of 

Shoot(cm) 

Length                                     

of Root            

(cm)     

Rep Strain  Pi       

0 127 1270 150 55 52 28 Rep1 
Super 
Read 

A = 0 

0 122.5 1225 160 50 51 29 Rep2 
Super 
Read 

A = 0 

0 125 1250 145 60 53 30 Rep3 
Super 
Read 

A = 0 

0 126 1260 165 65 48 26 Rep4 
Super 
Read 

A = 0 

24 118.5 1070 148 50 46 27 Rep1 
Super 
Read 

B= 1000 

27 123.8 1115 150 55 48 25 Rep2 
Super 
Read 

B = 1000 

27 125.5 1130 155 45 52 22 Rep3 
Super 
Read 

B = 1000 

25 121.66 1095 145 50 47 28 Rep4 
Super 
Read 

B = 1000 

36 107.7 970 140 45 42 23 Rep1 
Super 
Read 

C= 2000 

34 106.1 955 145 40 41 22 Rep2 
Super 
Read 

C= 2000 

32 105 945 135 40 43 21 Rep3 
Super 
Read 

C= 2000 

35 103.8 935 130 50 42 23 Rep4 
Super 
Read 

C= 2000 

45 97.2 875 130 40 36 18.5 Rep1 
Super 
Read 

D= 4000 

46 98.8 890 120 30 32 20 Rep2 
Super 
Read 

D= 4000 

47 96.11 865 120 45 34 18 Rep3 
Super 
Read 

D= 4000 

44 95.5 860 125 35 35 20 Rep4 
Super 
Read 

D= 4000 

51 76.6 690 110 25 29 16 Rep1 
Super 
Read 

E = 8000 

52 77.7 700 115 30 31 15 Rep2 
Super 
Read 

E = 8000 

49 75 675 100 35 30 13 Rep3 
Super 
Read 

E = 8000 

53 73.3 660 110 30 32 17 Rep4 
Super 
Read 

E = 8000 

0 134.1 805 210 60 66 38 Rep1 Ola A = 0 

0 135.8 815 200 55 65 37 Rep2 Ola A = 0 

0 132.5 795 205 60 64 38 Rep3 Ola A = 0 

0 132.5 790 195 65 62 36 Rep4 Ola A = 0 

20 123 615 230 70 68 36 Rep1 Ola B = 1000 

18 118 590 235 65 70 35 Rep2 Ola B = 1000 

20 122 610 225 75 65 33 Rep3 Ola B = 1000 

19 120 600 215 70 66 35 Rep4 Ola B = 1000 
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Number        

of Knots 

Fruit   

size(g) 
Yeild 

Fresh     

weight of 

Shoot(g) 

  Fresh                     

weight                                 

of Root (g) 

Lengt of 

Shoot(cm) 

Length                                     

of Root            

(cm)     

Rep Strain  Pi       

34 95 570 200 50 66 27 Rep1 Ola C = 2000 

35 89.1 535 195 55 65 29 Rep2 Ola C= 2000 

34 91.6 550 205 60 67 28 Rep3 Ola C= 2000 

36 94.1 565 190 55 65 28 Rep4 Ola C= 2000 

87 81.6 490 145 45 52 23 Rep1 Ola D = 4000 

88 78.3 470 140 40 50 22 Rep2 Ola D= 4000 

87 79.16 475 140 40 49 23 Rep3 Ola D= 4000 

85 83.3 500 135 45 51 21 Rep4 Ola D= 4000 

91 70.8 425 125 35 49 18 Rep1 Ola E = 8000 

91 69.1 415 120 40 51 21 Rep2 Ola E = 8000 

94 69.16 415 130 35 48 19 Rep3 Ola E = 8000 

93 71.66 430 125 35 46 20 Rep4 Ola E = 8000 

0 117.5 940 130 50 47 25 Rep1 
New 

Maleka 
A = 0 

0 106.1 955 140 45 46 24 Rep2 
New 

Maleka 
A = 0 

0 120.6 965 135 40 44 26 Rep3 
New 

Maleka 
A = 0 

0 108.8 980 135 45 46 27 Rep4 
New 

Maleka 
A = 0 

30 93.3 840 125 40 41 25 Rep1 
New 

Maleka 
B = 1000 

28 95 855 130 35 39 22 Rep2 
New 

Maleka 
B = 1000 

30 96.6 870 135 45 42 26 Rep3 
New 

Maleka 
B = 1000 

47 86.6 780 120 40 39 22 Rep1 
New 

Maleka 
C = 2000 

44 80.5 725 125 30 35 20 Rep2 
New 

Maleka 
C= 2000 

47 79.4 715 130 35 36 21 Rep3 
New 

Maleka 
C= 2000 

45 82.2 740 120 35 38 20 Rep4 
New 

Maleka 
C= 2000 

58 76.6 690 120 30 32 18 Rep1 
New 

Maleka 
D = 4000 

60 73.8 665 115 30 31 16 Rep2 
New 

Maleka 
D= 4000 

55 75 675 115 35 32 18 Rep3 
New 

Maleka 
D= 4000 

56 76.1 685 120 30 33 17 Rep4 
New 

Maleka 
D= 4000 

80 70 490 110 30 30 17 Rep1 
New 

Malika 
E = 8000 

78 68.5 480 95 25 28 16 Rep2 
New 

Malika 
E = 8000 
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Number        

of Knots 

Fruit   

size(g) 
Yeild 

Fresh     

weight of 

Shoot(g) 

  Fresh                     

weight                                 

of Root (g) 

Lengt of 

Shoot(cm) 

Length                                     

of Root            

(cm)     

Rep Strain  Pi       

76 66.4 465 95 25 30 15 Rep3 
New 

Malika 
E = 8000 

79 69.2 485 105 30 27 14 Rep4 
New 

Malika 
E = 8000 

0 110.7 775 155 55 50 21 Rep1 Arwa A = 0 

0 107.1 750 145 60 48 23 Rep2 Arwa A = 0 

0 105 735 135 45 49 22 Rep3 Arwa A = 0 

0 111.4 780 150 45 48 23 Rep4 Arwa A = 0 

47 85.83 
515 125 35 37 21 Rep1 Arwa B = 1000 

46 89.16 
535 115 30 36 20 Rep2 Arwa B = 1000 

44 82.5 
495 120 30 34 22 Rep3 Arwa B = 1000 

46 90 
540 125 25 36 21 Rep4 Arwa B = 1000 

71 76.6 
460 100 25 31 18 Rep1 Arwa C = 2000 

69 75 
450 105 30 29 19 Rep2 Arwa C= 2000 

72 72.5 
435 100 25 30 20 Rep3 Arwa C= 2000 

68 75.83 
455 110 25 31 17 Rep4 Arwa C= 2000 

97 70 
420 90 20 28 15 Rep1 Arwa D = 4000 

100 68.3 
410 80 15 26 14 Rep2 Arwa D= 4000 

95 70.8 
425 85 20 27 16 Rep3 Arwa D= 4000 

97 69.16 415 90 20 28 15 Rep4 Arwa D= 4000 

131 57.14 400 75 15 24 13 Rep1 Arwa E = 8000 

132 55 385 80 20 25 11 Rep2 Arwa E = 8000 

137 52.85 370 70 15 24 12 Rep3 Arwa E = 8000 

135 55.71 390 85 15 25 13 Rep4 Arwa E = 8000 

0 130.5 1175 155 60 55 32 Rep1 Nour A = 0 

0 116.6 1050 160 55 56 34 Rep2 Nour A = 0 

0 114.4 1030 165 65 52 31 Rep3 Nour A = 0 

0 125 1125 165 65 53 30 Rep4 Nour A = 0 

30 109.4 985 155 55 54 29 Rep1 Nour B = 1000 
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Number        

of Knots 

Fruit   

size(g) 
Yeild 

Fresh     

weight of 

Shoot(g) 

  Fresh                     

weight                                 

of Root (g) 

Lengt of 

Shoot(cm) 

Length                                     

of Root            

(cm)     

Rep Strain  Pi       

26 112.7 1015 145 50 52 27 Rep2 Nour B = 1000 

28 103.8 935 150 60 56 28 Rep3 Nour B = 1000 

29 106.1 955 160 50 55 28 Rep4 Nour B = 1000 

45 96.11 865 145 45 45 24 Rep1 Nour C = 2000 

45 98.8 890 140 40 47 25 Rep2 Nour C= 2000 

42 100.5 905 140 45 45 26 Rep3 Nour C= 2000 

43 96.6 870 150 45 46 24 Rep4 Nour C= 2000 

51 81.66 735 130 40 37 22 Rep1 Nour D = 4000 

52 82.77 745 120 35 40 20 Rep2 Nour D= 4000 

49 86.66 780 125 40 38 21 Rep3 Nour D= 4000 

54 83.33 750 125 35 41 21 Rep4 Nour D= 4000 

64 67.5 540 110 30 31 17 Rep1 Nour E = 8000 

67 71.25 570 115 35 33 18 Rep2 Nour E = 8000 

63 65.62 525 120 30 35 17 Rep3 Nour E = 8000 

68 70.62 565 110 30 32 16 Rep4 Nour E = 8000 
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 التربة بالحرارة  م(: تعقي1) صورة

 

 

 
 (: إنبات أصناف البندورة في صواني اإلنبات2) صورة
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 ليتر 3 أصناف البندورة ضمن أصص سعة  ةزراع(: 3)صورة 

 

 
 (: عقد جذرية على نبات البندورة 4)صورة 

 

 
 ق العدوى (: تحضير معل  5)صورة 
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 أصناف البندورة ضمن قطاعات التجربة  ة(: زراع6)صورة 

 

 

 
 أصناف البندورة ضمن قطاعات التجربة  ة(: زراع7)صورة 

 

 

 
 نباتات التجربة ل عقد جذرية على (: تشك  8صورة )
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 في أصناف التجربة  ن مرحلة اإلثمارتبي  : (9)صورة 
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 الصور المجهرية 

                    
 الثاني والثالث يافعات الطور نتبي   (10)صورة

   

       
 البالغ لألنثى الطورالرابع و  يافعات الطور (11)صورة

 

 
 ضمن غالف جالتيني  النيماتودا كيس بيض (12)صورة


