
31 Arab J. Pl. Prot. Vol. 38, No. 1 (2020) 

 Research Paper (Integrated Management: Nematodes)  ( نيماتودا: إدارة متكاملةبحـوث )
 

 محصول  ىعل .Meloidogyne sppتعقد الجذور  ديداناإلدارة المتكاملة ل
 تحت ظروف البيت البالستيكي  طماطمالالبندورة/

 

 2براهيم طه ا عمر و  1قيس كاظم زوين

 . ، وزارة الزراعة، العراقةدائرة البستن 2) )؛ qzewin@tu.edu.iq :لكترونيالزراعة، جامعة تكريت، العراق، البريد اإلكلية ( 1)
 

 الملخص
تحت ظروف    م الطماطالبندورة/محصول    ىعل  .Meloidogyne sppاإلدارة المتكاملة لديدان تعقد الجذور  .  2020.  براهيم طه اعمر  و   قيس كاظمزوين،  

 . 41- 31 (:1)38 . مجلة وقاية النبات العربية،البيت البالستيكي

تعقد الجذور على صنفين من  ديدانمكافحة  في Paecilomyces lilacinusيم دور بعض المبيدات والمستحضرات النباتية والفطر و أجريت هذه الدراسة لتق
و أعند استخدامها بصورة مفردة  P. lilacinumأظهرت النتائج الكفاءة العالية لهذه المركبات والفطر االحيائي . اآلفة ضمن برنامج متكامل إلدارة هذه طماطمالالبندورة/ 
  Tervigo) + Nematron + Nemadaed +(P. lilacinum التكاملية معاملةال سجلت . طماطمالالبندورة/صابة وتحسين صفات النمو لنبات في خفض شدة اإل متكاملة

قياسا بمعاملة المقارنة، في حين سجلت المعاملة  ،على التوالي ، 61.56و  0.28غ تربة بلغت  100في  ديدانخفض في دليل العقد والكثافة العددية لل معدل علىأ 
 ىلع  Tervigo +Nematron  +Nemadaed  +P.lilacinumتفوقت المعاملة التكاملية  على التوالي. ، 260.83 و 1.33المعدل األقل بواقع  P. lilacinumبالفطر 

على ، SU 26.32 ،غ 2121.90، 453.37، 1174.78 بمعدل وكمية الكلوروفيل الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري وحاصل الثمارزيادة باقي المعامالت في 
معايير في زيادة    ايجابيا    المعامالت تأثيرا    جميعكان لذلك.    منالمعدالت األقل    Oncol 5% Gماوي  يوالمبيد الك  Nemadaedالتوالي. في حين سجل كل من المستحضر  

  Tervigo +Nematronسم، أما فيما يخص الوزن الرطب والجاف فقد سجلت المعاملة التكاملية  35.70النمو للمجموع الجذري وتفوق الصنف شروق بمعدل 
+Nemadaed  +P. lilacinum  جميع  . على التوالي ، غ 9.08و  27.05على وزن أ قياسا بمعاملة المقارنة التي سجلت  ، على التوالي ، غ 6.63و  21.01قل وزن أ

 Peroxidaseفي تحفيز نشاط انزيم   Tervigo +Nematron +Nemadaed  +P. lilacinumالمعامالت حفزت المقاومة الجهازية للنبات و تفوقت المعاملة التكاملية 
 .(وحدة/مل 10.80)  نزيمقل تحفيز لنشاط األأ Oncol 5% Gوحدة/مل، بينما سجل المبيد  13.96 بكمية

 .Meloidogyne spp. ،Nemadead ،Nematron ،Abamectin، طماطمبندورة/: كلمات مفتاحية
 

 

 1المقدمة 

 

هم محاصيل أ هي ثاني  .Solanum lycopersicum L طماطمالالبندورة/
العائلة إلى  الخضر بعد محصول البطاطا على مستوى العالم وتعود

 البندورة/   بمحصول المزروعة  بلغت المساحة .  Solaneaceaeالبإذنجانية  

 17.3576 قدرها  هكتار وبإنتاجية  61042  العراق  في 2011 للعام طماطمال

 والبالغة  بمتوسط المساحة المزروعة بالمحصول عالميا    هكتار مقارنة/طن

 . (FAO, 2011)هكتار/طن 33.5892 قدرها هكتار وبإنتاجية 4734357
تعقد الجذور   ديدانومنها    اآلفات  بمختلف  طماطمالالبندورة/تصاب  

Meloidogyne spp. بسبب مداها العوائلي  اآلفةخطورة هذه  وتزداد
حياء الدقيقة الممرضة األخرى في التربة الواسع، وكذلك اشتراكها مع األ

ومة افي احداث المعقدات المرضية فضال  عن مقدرتها على كسر مق
األصناف لبعض المسببات المرضية األخرى أو إضعاف النباتات  

ويضم هذا الجنس   (Qiao et al., 2013)  ضعيفة  بأحياء  لإلصابة  اوتهيئته
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هذا الجنس  أنواعلبعضها كثير من السالالت وأكثر  نوعا   100أكثر من 
  M. haplaو  M. javanica ،M. arenaria ،M. incognita شيوعا  

 . (2010 ،غربية بوأ)
العديد من المبيدات الكيمياوية في مكافحة الديدان   استخدمت قديما  

 Furadanو  Vydateبرزها أالثعبانية المسببة لمرض تعقد الجذور كان 
إال أن سميتهما الحادة  ديدانكفاءة عالية في مكافحة ال اأظهر  اللذين

والمزمنة ساهمتا في أحداث تلوث خطير للنظام البيئي بما يهدد صحة  
عن فترة بقائها الطويلة وسميتها  فضال  نسان بشكل خاص وسالمة اإل

 وتراجع ،(Sukul et al., 2013) للكائنات الحية غير المستهدفة
الشمسي   التعقيمكلتستبدل بطرائق أخرى    سبابلهذه األ  استخدامها تدريجيا  

إلى  حيائية والمبيدات الكيميائية قليلة السمية باإلضافةوالمبيدات األ
حيائية الموجودة أصال  كأفراد ضمن النظام البيئي االستفادة من العوامل األ

  اآلفةللسيطرة على هذه  ومن بين الطرائق المساعدة. (2005 )البياتي،
 (Elicitors)   مستحثاتالباستخدام استحثاث المقاومة الجهازية المكتسبة 
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 أو مستحضرات   كيميائية أو فيزيائيةوهي عبارة عن مواد 
 على  الممرض إزاءستحث االستجابات الدفاعية للنبات ت  ميكروبية
في أجزاء النبات   لكسنإالفايتو مادة  وبناء  نسجة وأعضاء النبات  األمستوى  

 للمرضالبروتينات المقاومة عن موضع اإلصابة وبناء  البعيدة
(Sahebani et al., 2011).  الفطر  ويعد  Paecilomyces lilacinus  من 

 الجذور تعقد ديداناألحيائية ل المكافحة في المستخدمة رو شهر الفطأ
كما  .(Stephan et al., 2009) النبات في الجهازية المقاومة واستحثاث

المستحضرات  استعمالإلى  العودةإلى  خيرا  أ نأنظار الباحثي  اتجهت
 بالعديد ولكونها تتميزفرها ورخص ثمنها التو  آلفاتا مكافحة  في النباتية

 حساسيتها نتيجة السريع التحلل ىكقابليتها عل رغوبةالم الصفات من
 .(El Astal et al., 2005)  ةغير سام  موادإلى    والحرارة  والرطوبة  للضوء

األبحاث التي تناولت البدائل اآلمنة إلدارة مرض تعقد   قلةوبالنظر ل
 هدفت هذه الدراسة إلى:  ،الجذور النيماتودي على الخضروات في العراق

وبعض  P. lilacinumاألحيائية  المكافحة يم فعالية فطر و تق (1
 والنباتية العضوية (Tervigo 20% SC)األحيائية المستحضرات 

(Nemadead ،Nematron)  مرض تعقد الجذور على  مكافحةفي
المقاومة   استحثاثأو تكاملي وكفاءتها في    انفراديبشكل    طماطمالالبندورة/

المقارنة بين صنفين   (2؛  ضد المرض  طماطمالالبندورة/الجهازية في نبات  
حيث مقاومتهما من    GS-12هما شروق و    طماطمالالبندورة/معتمدين من  

صابة المرضية  للممرض ودور تركيبهما الوراثي في أختزال مؤشرات اإل
 مؤشرات النمو واإلنتاج للنبات العائل. وزيادة

 

 وطرائقه  البحث  مواد
 

 تهيئة البيت البالستيكي 
، اجريت هذه التجربة تحت ظروف البيت البالستيكي في محافظة كركوك

جراء عملية التعقيم الشمسي لتربة البيت البالستيكي لمدة إ العراق. تم 
حيث تم مد خطوط للري   يوليو/من بداية شهر تموز  اعتبارا  سابيع  أثمانية  

مايكرون  80لترطيب التربة ومن ثم تغطيتها بنايلون شفاف سمك 
للحفاظ على رطوبة التربة  سبوعيا  أتم ري التربة . م 50×10 وبمساحة

  طماطمالالبندورة/استعمل في هذه الدراسة صنفان من    يم.خالل فترة التعق
تعقد الجذور من  ديدانلإلصابة ب  قابلوهو صنف  GS12 وهما صنف
وهو صنف مقاوم لالصابة    Shourouqوالصنف    Syngentaانتاج شركة  

. زرعت البذور خالل Seminisنتاج شركة إالعقد الجذرية من  ديدانب 
عين تحتوي على بتموس معقم.   72في صواني سعة    أغسطس/بآ شهر  

تربة البيت البالستيكي بعد إلى  الشتالت الصغيرةنقلت بعد اإلنبات، 
. زرعت أوراق 5-4عمر إلى  انتهاء فترة التعقيم وعند وصول النبات

نباتات لكل صنف( وبمسافة  10نبات لكل معاملة ) 20الشتالت بواقع 

لتالفي   ى سم بين معاملة وأخر   80خر و  آو سم بين نبات    40بينية قدرها  
 ختبارات والفحوصات الحقلية. حدوث التداخل في اجراء اإل 

 

 الثعبانية  ديدانعزل و تشخيص ال 
 باذنجان(، خيار، طماطمبندورة/)مختلفة  تم جلب عينات من نباتات

العقد الجذرية مع التربة المالصقة للجذور من منطقة   ديدانمصابة ب 
مختبر وقاية النبات في مديرية الزراعة في كركوك إلى  الدبس/كركوك

صابة لإل قابلةباذنجان  نباتات ىكثار عللغرض التشخيص ومن ثم اإل
 الالحقة.  بهذه الديدان لحين استخدامها في التجارب

 صفاتإلى  تعقد الجذور المستخدم باالستناد ديدانشخص نوع 
لإلناث البالغة حسب طريقة  Perineal patterns وشكل الطراز العجاني
Taylor & Netscher (1974)،  تحت المجهر الضوئي المركب بقوة

 .100Xثم  40X تكبير

 

 تحضير اللقاح النيماتودي 

تظهر عليها  (مسبقا  تم جلب كمية من جذور نباتات الباذنجان )مزروعة 
طة تيار اصابة تم غسلها بعناية من التربة العالقة بها بوسعراض اإلأ 

إلى  كياس البيض. قطعت الجذورمائي خفيف لتالفي حدوث ضرر أل
منها ووضعت في خالط  غ 50خذ أسم( ثم  1.5-1جزاء صغيرة )أ

ت الصوديوم ي مل من محلول هيبوكلور  200ضيف أو  blenderكهربائي 
NaOCL 25حيث دور الخالط لمده لفصل البيوض % 0.5بتركيز  

 ، مش  500 و  200 ،125 ذات فتحات ثانية ثم مرر على ثالثة مناخل
 لعزل قطع الجذور والشوائب   ول والثانيحيث أن األ ،على التوالي
 خير لجمع البيض المحرر من الجذور ثم جرت عملية والمنخل األ

 ت الصوديومي لبضعة دقائق للتخلص من بقايا هيبوكلور الغسل بالماء 
(Javed et al., 2007) طة تيار اوبعدها جمع البيض من المنخل بوس

تم التحكم بعدد البيوض في  .خفيف من الماء المقطر في دورق زجاجي
منه مل  1خذ أالمعلق بعد رجه وتجانسه بوساطة قضيب زجاجي معقم و 

لحساب عدد البيوض  على صحن العد ماصة معقمة ووضع بوساطة 
 .(1998، لضوئي المجسم )عميستعانة بالمجهر اباإل

 

 الديدان الثعبانية  مكافحةحيائية في  اختبار كفاءة العوامل الكيمياوية وال 
رض األإلى  يام من نقل الشتالتأ 10بعد مرور  ثجريت عملية التلوي أ

تم التلويث عن طريق اجراء شق  .بيضة لكل شتلة 30±3000وبمعدل 
وقد أشتملت   (.2015سم )ياس،    3سم وبعمق    2طولي يبعد عن الساق  

 تية:المعامالت اآل ىالتجربة عل
1. Tervigo 20% SC    الذي يتكون من(Abamectin + FE-chelate)  

  4ستخدم بجرعة او  ،اسبانيا، Syngentaوهو من انتاج شركة 
 .مل/لتر
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2. Oncal 5% G  وهو عبارة عن مبيد كيميائي يحتوي على المادة
، اليابانفي  OAT  وهو من انتاج شركة Aminoforacarbالفعالة 

 غ للنبات الواحد.  3.5ستخدامه بمعدل اتم و 

3. Nematron    يتكون بشكل رئيسي من مستخلص نبات الثوم من انتاج
مل/لتر وعلى  4واستخدم بتركيز  ،المكسيك، Cosmocellشركة 
مراحل بين كل مرحلة وأخرى عشرة أيام حسب الطريقة   خمسة

مل محلول لكل   100الموصى بها من الشركة المصنعة وبمعدل 
 نبات.

4. Nemadead من انتاج شركة  وهو سماد عضوي سائلCrop IQ 

technology  االنكليزية يتكون بشكل رئيسي من زيت السمسم 
 6بتركيز ب بعض منتجات األيض النباتي الثانوية، وقد استخدم و 

يوم حسب الطريقة   15مل/لتر وعلى مرحلتين بين كل مرحلة وأخرى  
مل محلول   100الموصى بها من قبل الشركة المصنعة وبمعدل 

 لكل نبات.

 250و تم إكثاره على بذور الدخن اذ وضع  P. lilacinum الفطر .5
مل وأضيف    1000من الدخن في عدد من الدوارق الزجاجية سعة  غ  

لمدة    معقاممل ماء مقطر. عقمت البذور في جهاز ال  100لكل منها  
ثم تركت   س° 121وحرارة  ²كغ/سم  1.5ضغط  عنددقيقة  20

بعدها لقحت   ،حرارتهاحرارة الغرفة لحين انخفاض درجة  عند  الدوارق  
ملم لكل دورق أخذت من مزرعة   5بخمسة اقراص من الفطر قطر 

 عندحضنت الدوارق    .يامأ  7وبعمر    PDAللفطر النامية على وسط  
يوما  مع الرج   14س وتركت في الحاضنة لمدة  °  1±25درجة حرارة  

المستمر للدوارق بين مدة واخرى لضمان النشر المتجانس للغزل 
 (. 2015وسط الدخن الغذائي )ياس،  ري علىالفط

 

تسع معامالت بضمنها تداخالت   تجربة البيت البالستيكي  تضمنت
مع بعضها البعض على صنفي  نفا  آالعوامل الخمسة المذكورة 

معاملة بالمبيد ال( 1 :وشروق على النحو التالي GS12 طماطمالالبندورة/
المعاملة  (Nematron، 3 معاملة بالمستحضرال (Tervigo، 2الحيوي 
 (Nemadead، 5 المعاملة بالمستحضر( P. lilacinum، 4بالفطر 

 Tervigo + Nematron + P. lilacinumالمعاملة التكاملية

((T+NT+Pl، 6)  المعاملة التكامليةTervigo + Nematron + P. 

lilacinum + Nemadead ((T+NT+Pl+ND، 7)  المعاملة بالمبيد
معاملة المقارنة   (9  ،معاملة المقارنة الملوثة  ( Oncol 5% G،8  الكيمياوي 

 ملوثة.الغير 

 

 قياس المعايير الخضرية 
قياس محتوى   جهاز وراققياس نسبة الكلوروفيل الكلي لألاستخدم ل

  وراق حيث أخذت القراءات لأل  chlorophyll content meterالكلوروفيل  

لكل نبات من نباتات المعاملة الواحدة ثم   أوراق  5بصورة عشوائية وبواقع  
تم قياس ارتفاع النبات  مكررات. ةأخذ متوسط عام لكل معاملة وبثالث

وطول الجذر لثالثة نباتات باستخدام شريط القياس بعد فصل الساق عن 
تم حساب   وسط عام للمعاملة. خذ مت أالجذر عند منطقة التاج ومن ثم 

ستخدام االوزن الطري لكل من المجموع الخضري والمجموع الجذري ب 
ولحساب  .العالقة بها تربةميزان حساس بعد تنظيف الجذور الزالة األ

 72لمدة  س ° 70درجة حرارة  عندالوزن الجاف وضعت النماذج في فرن 
تم أخذ وزن الحاصل لثالث جنيات خالل مدة  ساعة لحين ثبات الوزن.

متوسط  بوزان لكل نبات ثم جمعت وحسالتجربة وبعد وزنها سجلت األ
كل معاملة بثالثة مكررات وبمعدل ثالثة نباتات لكل معاملة داخل المكرر 

 .الواحد
 

 حساب الدليل المرضي لتعقد الجذور
 ,Dube & Smart) استعمل دليل تعقد الجذور لتحديد شدة االصابة

% من 25–1عقد من ت ال =1، التوجد اصابة =0. حيث أن: (1987
عقد ت ال= 3، % من مساحة الجذر50– 26عقد من ت ال =2،  مساحة الجذر

% من 100–76عقد من ت ال= 4، % من مساحة الجذر 75–51من 
 . مساحة الجذر

 

 في التربة  الثعبانية ديدانحساب الكثافة العددية ليافعات ال
 في التربة المحيطة بالجذر  ديدانحسبت الكثافة العددية ليافعات ال

مل من المعلق وحساب أعداد   1ذلك بأخذ و  حسب طريقة قمع بيرمان
وكما أورده   X40اليافعات فيها تحت المجهر الضوئي المجسم بقوة تكبير  

Coyne et al. (2007 ثم قدرت أعدادها في كامل المعلق لتمثل عدد )
 غ تربة.  100اليافعات في 

 

 معايير المقاومة الجهازية المستحثة التي تم قياسها 
أساس البروتينات المرتبطة  علىقدرت مؤشرات المقاومة الجهازية 

( وهي إنزيم PRP) Pathogenesis related proteinsباإلمراضية 
 Peroxidaseالبيروكسيديز 

 

 تحضير المستخلص اإلنزيمي الخام 
قطع صغيرة إلى  غ من جذر كل معاملة وغسل جيدا ثم قطع  1تم أخذ 

طة هاون خزفي موضوع في حمام ثلجي، بعدها ايسهل طحنها بوس
وردها ي أبالطريقة الت   pH6مل من محلول الفوسفيت المنظم    10اضيف  

Hammerschmidt et al. (1982وسحقت بصورة تامة ثم نقلت )   إلى
مل ووضعت في جهاز الطرد المركزي على  20انابيب اختبار سعة 

فصل الراشح عن دقيقة لضمان  20دورة/دقيقة ولمدة  10000سرعة 
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 وبعدها تم أخذ المحلول الرائق ووضع في أنابيب اختبار جديدة الراسب،
 .لحين اخذ القراءة س° 4حرارة  ندوتم خزنها في الثالجة ع

 
النباتات  في جذور  Peroxidaseتقدير فعالية انزيم البيروكسيديز 

 ةالمعامل
حسب   البندورة/طماطمقدرت فعالية انزيم البيروكسيديز في جذور نباتات ال

غ من جذر  1خذ أ حيث تم Hammerschmidt et al.  (1982)طريقة 
طة اقطع صغيرة يسهل طحنها بوسإلى  ثم قطع كل معاملة وغسل جيدا  

اضيف محلول الفوسفيت المنظم و  هاون خزفي موضوع في حمام ثلجي
طة ورق الترشيح ومن اترشيح المستخلص بوسوتم  6ذو درجة حموضة 

 20دورة/دقيقة ولمدة  10000بسرعة  وضع بجهاز الطرد المركزي ثم 
على أ من  خذ الراشح النباتيأ . دقيقة لضمان فصل الراشح عن الراسب

نابيب بالستيكية معقمة  أمل ووضع في    2.5انبوبة الطرد المركزي بمقدار  
من  0.9ضيف له أمل من الراشح النباتي و  0.1خذ أ. تم لحفظ العينات

محلول البيروكسيديز ووضعا في خلية لجهاز الطيف الضوئي 
(Spectrophotomer) اتخذت قراءأ .نانوميتر 470 ةطول موج  ندع 

حيث حسبت فعالية االنزيم من خالل طرح   دقائق.  5  والجهاز بعد صفر  
الزمن صفر ثم  عندقيمة القراءة في الدقيقة الخامسة من قيمة القراءة 

دقائق(  5يقسم الناتج على الزمن النهائي ) خيرا  أو  0.01قسمت على 
 (.وحدة انزيمية/مللتر) ياالنزيم النشاط الستخراج كمية

 
 التحليل االحصائي 

تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  أساسج على ئ حللت النتا
Complete randomized block design (RCBD باستخدام برنامج )

SAS   واختبرت متوسطات الصفات المدروسة حسب اختبار دنكن المتعدد
 .0.05الحدود عند مستوى احتمال 

 
 النتائج والمناقشة 

 

حيائي  تأثير المبيدات والمستحضرات العضوية وعامل المقاومة ال
lilacinum P. ديدانعقد والكثافة العددية لل تالدليل المرضي لل في 

 في التربة  M. javanica الثعبانية
الكيميائية ن استخدام المبيدات النيماتودية أ( 1جدول ) نتائجالأظهرت  

كان لها تأثير   حيائيوالفطر األ  العضوية النباتية  المستحضراتو   والحيوية
تعقد  ديدانالجذرية الناتجة عن اإلصابة ب العقد  عدد واضح في تقليل

تفوقت   GS12ففي الصنف    .ر وبفروق معنوية عن معاملة المقارنةالجذو 
 في خفضعلى باقي المعامالت  T+NT+Pl+ND)المعاملة الرباعية )

  % 60.5إلى  في التربة ديدانالعددية لل والكثافةدليل العقد الجذرية 

، 1513.44 و 4.00 شاهدالبمعاملة  قياسا   ،على التوالي ،%70.11 و
 والمبيد T+NT+Pl)) تلتها كل من المعاملة الثالثية ،على التوالي

Oncol 5% G،  ثم معاملة المبيدTervigo20% EC  0.89بلغت إذ، 
وبدون  ،التوالي على ،140.47 ،1.23و 141.13 ،1.11و 103.78

 نالعضوي ين فروق معنوية بينهم. بينما كانت معامالت المستحضر 
Nematron  ،Nemadead   والفطر  P. lilacinum  فيفي تأثيرها    متقاربة 
 في وبدون فروق معنوية بينها. أما ديدانوالكثافة العددية للدليل العقد 

عقد جذرية على المجموع الجذري في  ةلم تالحظ اي فالصنف شروق 
، و فيما يخص الكثافة من ضمنها المقارنة الملوثةو جميع المعامالت 

فقد اثبتت جميع المعامالت كفاءتها في تقليل  الثعبانية، ديدانالعددية لل
وبدون فروق معنوية بينهم، وبشكل عام أظهرت نتائج  ديدانأعداد ال

في   GS12ف شروق على الصنف تفوق الصن التحليل لمعدل األصناف 
، 315.31و  0.00  ،103.06عقد  ت الودليل    ديدانخفض الكثافة العددية لل

ن جميع المعامالت التي أفيما سبق يالحظ  على التوالي. ،1.67
عقد ت دليل الخفض إلى  دتأ تعقد الجذور مرض إدارةاستخدمت في 

 T+NT+Pl+ND)التكاملية )معاملة الوتفوقت  ديدانوالكثافة العددية لل
الذي يحتوي على مادة   Tervigoتأثير مبيد  إلى    وقد يعزى ذلك  في ذلك،

Abamectin تنتج من قبل البكتيريا  التيStreptomyces avermitilis 
 وهي تستخدم في المكافحة   ديدانالطارد والقاتل لل بتأثيرهاتتميز و 

الحيوية بسبب قدرتها العالية على إنتاج العديد من المركبات التي تؤثر 
التي تعمل على ( IAAالمسببات المرضية منها منظمات النمو ) في

 وتنتهي بموتها ديدانفي ال شلل لألنظمة العصبية والعضلية حداثإ
(Burkhart, 2000  .) 

 فقد يعزى تأثيره  Nemadeadأما فيما يخص المستحضر العضوي  
الذي  Sesamum indicumالسمسم احتوائه على مستخلص زيت إلى 

  sesaminو sesamolمثل نيماتودا سامة لليحتوي بدوره على مواد 
 ناتج عن التأثيريكون  أو قد sesamolin (Radwan et al., 2009)و 

عمل كمبيد ي   الذي  methyl isothiocyanates  غاز  انبعاثتحلل السمسم و 
قد  P. lilacinumحيائي أما الفطر األ .(Lear, 1956)نيماتودا فعال لل

  Giotoxin افراز مجموعة من المضادات الحيوية مثلإلى  تأثيره يعود
والتي تثبط  يض الثانوي جينات تشفير األإلى  باإلضافة Hadeciden و

قادرة على اختراق الجذور وتكوين العقد حركة اليرقات فتصبح غير 
قد يكون التأثير مباشر عن  و. أ(Wang et al., 2016)عليها  لجذريةا

قاح لوتقليل النيماتودا على بيوض ال P. lilacinumطريق تطفل الفطر 
؛ Kiewnick & Sikora, 2006) األولي وبالتالي تخفيف شدة اإلصابة

Sun et al., 2008.)  وقد يعزى تأثير مستحضرNematron   الذي 
يتكون من زيوت طيارة اهمها مستخلص الثوم الحاوي على بعض المواد 

 diallyl disulphideمونيا وواأل pyruvic acidمثل  نيماتوداالسامة لل
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(Osman et al., 2005).    نيماتوداال  فيوقد يكون تأثير الثوم غير مباشر 
 من خالل تعطيل حركتها وتكاثرها وامتصاصها للمواد الغذائية

(Masamha et al., 2010). 

وفيما يخص تفوق الصنف شروق يانخفاض دليل التعقد بواقع 
 إلى  صفر إصابة، كذلك قد يعود انخفاض الكثافة العددية للنيماتودا

 الجذورتعقد نيماتودا ضد  Miهذا الصنف على جين المقاومة  احتواء
(Goggin et al., 2006 ؛Zhang et al., 2010)  وقد يكون التأثير ناتج

عن افراز مضادات االكسدة مثل الفينوالت والفالفونيدات في النبات التي 
 تعقد الجذورنيماتودا تعزيز المقاومة الجهازية ضد إلى  تؤدي

(Banuelos et al., 2014 ؛Carlsen et al., 2008 .) 
 

 M. javanicaتعقد الجذور  ديدانتأثير المعامالت والصناف في 
 طماطم الالبندورة/صفات المجموع الخضري لنباتات ى وانعكاسه عل

 

 (2جدول نتائج )الأشارت  - ارتفاع المجموع الخضري/سم فيالتأثير 
 ن أعلى ارتفاع للمجموع الخضري سجل في المعاملة أإلى 

T+NT+Pl+ND ، سم والتي   151.00فقد بلغ فيها معدل ارتفاع الساق
 T+NT+Plعلى باقي المعامالت باستثناء المعاملة  تفوقت معنويا  

، 146.56وبدون فروق معنوية بينها والذي بلغ    P. lilacinumوالمعاملة  
ان أقل ارتفاع سجلته معاملة المقارنة كعلى التوالي. و  ،سم 145.94

عن جميع  سم والذي اختلف معنويا   126.00الملوثة والذي بلغ 
بين األصناف  ن أعلى تداخل أإلى  النتائجأشارت المعامالت. و 

حيث بلغ فيها معدل  T+NT+Pl+ND سجل في المعاملةوالمعامالت 

 ،سم 153.77و 148.22وشروق  GS12ارتفاع الساق في الصنفين 
  GS12على معاملة المقارنة للصنف  حيث تفوقا معنويا   ،على التوالي

على التوالي. أما فيما ، 146.11و 110.67والصنف شروق البالغة 
يخص معدالت األصناف فقد تفوق الصنف شروق معنويا على الصنف 

GS12  على التوالي. ،سم 134.41 ،144.00بمعدل ارتفاع 

 

والجاف للمجموع الخضري لنبات  رطبالوزن ال فيتأثير ال
المعاملة الرباعية  تفوق  إلى    (3جدول  )النتائج  أشارت    -  طماطمالالبنورة/

((T+NT+Pl+ND  ومعاملة المبيدTervigo  على بقية المعامالت
وبدون فرق معنوي  رطبوضمنها معاملة المقارنة في زيادة الوزن ال

، 1180.53 و 1081.22 ،1268.33 بينهما. بلغ معدل الوزن الرطب
تلتهما المعاملة  على التوالي، ،وشروق  GS12للصنفين غ  1128.01
 غ1236.64 ،929.00 بمعدل وزن  P. lilacinumحيائي بالفطر األ
بينما أظهرت المعاملة . على التوالي ،و شروق  GS12للصنفين 

أقل زيادة معنوية في الوزن الرطب للمجموع   Nemadeadبالمستحضر 
 ،وشروق  GS12للصنفين  غ 827.55 ،868.90الخضري حيث بلغت 

فقد تفوقت   ،. وفيما يخص التداخل بين األصناف والمعامالتعلى التوالي
  Tervigoفي الصنف شروق والمعاملتان  T+NT+Pl+NDالمعاملة 

على باقي المعامالت وبمعدل وزن   GS12في الصنف    P. lilacinum و
على التوالي. بينما لم تختلف  ،غ 1180.53 و 1268.33، 1236.64

لصنف ل  Oncolفي الصنف شروق ومعاملة    Nemadeadمعاملة    معنويا  
  8827.9 ،827.55عن معاملة المقارنة الملوثة وبمعدل وزن نفسه 

 على التوالي.  ،غ 825.12 و
 

في  نيماتودا الدليل المرضي للعقد والكثافة العددية لل في Meloidogyne javanica  تعقد الجذور ديدانتأثير المعامالت المستخدمة في إدارة  .1جدول 

 .التربة تحت ظروف البيت البالستيكي
Table 1. Effect of treatments used in root knot nematode Meloidogyne javanica management on root knot index and nematode 

density in the soil under plastic house conditions. 
 

 المعامالت 
Treatments 

 دليل العقد الجذرية 
Root knot index 

 متربةغ   100في   ديدانالكثافة العددية لل 
Nematodes population count/100 g soil 

GS12 
 شروق 

 Shourouq GS12 
 شروق 

  Shourouq 
Tervigo SC 20(T) 1.23 c 0.00 e   140.47 cd   75.7 cd 

Nematron (NT) 2.45 b 0.00 e   345.64 b 155.91 cd 
P. lilacinum (Pl) 2.67 b 0.00 e   352.72 b 168.94 bcd 
Nemadead (ND) 2.11 b 0.00 e   170.44 bcd 112.38 cd 

(T+NT+Pl) 0.89 cd 0.00 e   103.78 cd   53.00 cd 
(T+NT+Pl+ND) 0.56 de 0.00 e     70.11 cd   31.11 cd 

Oncol 5%G 1.11 cd 0.00 e   141.13 cd   89.11 cd 
 Inoculated control 4.00 a 0.00 e 1513.44 a 209.94 bc المقارنة الملوثة 

 Variety mean 1.67 a 0.00 b   315.31 a 103.06 b معدل الصنف 
 مكررات. ةكل رقم يمثل متوسطاً لثالث

 حسب اختبار دنكن.  0.05ند مستوى احتمال عيتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي المتوسطات التي 
Each value represents the mean of 3 replicates. 

Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 based on Duncan multiple range test. 
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تعقد  ديدان المستخدمة في إدارةتأثير المعامالت واألصناف  .2 جدول

  البندورة/ ارتفاع المجموع الخضري لنبات في M. javanicaالجذور 

   .طماطمال
Table 2. Effect of treatments and tomato varieties used on 

root knot nematode Meloidogyne javanica management and 

on tomato plant height (cm) . 
 

Varieties      األصناف 

 المعامالت  
Treatments  

  شروق
Shourouq GS12 
136.89 efg 132.22 gh Tervigo SC 20 (T) 

133.00 gh 133.00 gh Nematron (NT) 

151.33 ab 140.55 cdefg P. lilacinum (Pl) 

133.78 fgh 134.33 fgh Nemadead (ND) 

148.11 abc 145.00 bcde (T+NT+Pl) 

153.78 a 148.22 abc (T+NT+Pl+ND) 

138.44 defg 139.33 defg Oncol 5% G 

141.34 cdef 110.67 i لوثة المقارنة الم 
 Infested control 

146.11 abcd 126.33 h لوثة م المقارنة غير 
 Non-infested control 

144.00 a 134.41 b  معدل الصنف 
 Variety mean 

 مكررات. ةكل رقم يمثل متوسطاً لثالث

يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي المتوسطات التي  

 حسب اختبار دنكن.  0.05عند مستوى احتمال 
Each value represents the mean of 3 replicates. 

Means followed by the same letters in the same column are not 

significantly different at P=0.05 based on Duncan multiple range 

test. 

 
أما فيما يخص معدل معاملة الوزن الجاف للمجموع الخضري فقد  

عن باقي المعامالت بمعدل  معنويا   T+NT+Pl+NDتفوقت المعاملة 
 Tervigo 20SCغ تلتها معاملة  541.67 و 365.07وزن جاف قدره 

 ،و شروق  GS12للصنفين غ  369.07 و 441.03 جاف بمعدل وزن 
 أقل وزن جاف P. lilacinumعلى التوالي، بينما سجلت معاملة 

عن معاملة المبيد  والتي لم تختلف معنويا   غ( 321.14 و 334.95)
Oncol    ومعاملةNemadead  وNematron  معاملة الشاهد إلى    ضافةباإل

؛ 401.21، 296.64 ؛345.92، 318.96الملوثة وبمعدل وزن جاف 
وشروق،  GS12للصنفين  غ  403.10، 251.02؛ 414.61، 290.73

ن أ( 3و  2 ينجدولال) أوضحت نتائج التحليل االحصائيعلى التوالي. 
معايير النمو للنبات وهذا  فيديدان تعقد الجذور كان لها تأثير واضح 

ومنصور،  عبد القادر؛ 2011،نفاعيتفق مع ما نشر سابقا  )العسس و 
 في في تأثيره  (، وان التداخل بين نوع المادة والصنف كان معنويا  2015

كفاءة المعامالت في إلى  صفات المجموع الخضري، وقد يعزى ذلك
 تحسين صفات النمو للنبات.

طبيعة  إلى    لمعامالت الكيميائية والحيوية والعضوية يرجعان تأثير  إ
ويعزى تأثير المبيد  ،والمادة الفعالةومحتوى هذه المواد من العناصر 

Tervigo 20SC  احتوائه على الحديد المخلبي إلىFe-chelated 
ن لعنصر الحديد فائدتين أحيث  .Abamectinمادة إلى  باإلضافة

ولى تنشيط انزيمات االكسدة  اساسيتين في العمليات الحيوية للنبات األ
ملية التنفس والثانية واالختزال في سلسلة انتقال االلكترونات في ع

 نه ال يدخل في تركيبهأالمساعدة في بناء الكلوروفيل على الرغم من 
(Mengel & Kirkby, 2001). دراسة قام بها تتفق هذه النتائج مع 

 Tervigo 20SCمبيد المعاملة تفوق  بين فيها( 2018 )علي،
الوزن معدل المعامالت في زيادة  باقي على Nematronوالمستحضر 

 .الرطب والجاف للمجموع الخضري ومعدل حاصل الثمار للنباتات
ر المايكورايزا  و وبعض فط P. lilacinumحيائي ن للفطر األ أكما 

التي يحتاجها لزيادة نموه  ضروريةالنبات بالمواد الفي تجهيز  كبيرا   دورا  
 يضية  أ وفيتامينات وموادمات نمو ظمن خالل إنتاج من  وتطوره

من  عددعن زيادة جاهزية  البيئي فضال   جهادوزيادة مقاومة النبات لإل
ونوعيته على كمية الحاصل  ا  ينعكس ايجابي الغذائية، مما  العناصر

(Baker, 1989).  يعزى تفوق المعاملة    دوق( الرباعيةT+NT+Pl+ND )
للمواد االساسية المكونة لهذه لتأزري االتأثير إلى  باقي المعامالت على

المبيدات والمستحضرات العضوية والفطر الحيوي في تقليل مصدر اللقاح 
فضال عن توفير   ديداناألولي وتعزيز الوسائل الدفاعية في النبات ضد ال

االحتياجات الضرورية لنمو النبات سواء كانت جاهزة ضمن مكونات 
لمعقدة في التربة وتوفير المستحضرات أو من خالل تحطيم المركبات ا

 عناصر يسهل امتصاصها من قبل النبات.
 

 M. javanicaتعقد الجذور  ديدان فيتأثير المعامالت والصناف 
 طماطم الالبندورة/وانعكاسه على صفات المجموع الجذري لنبات 

 

الوزن الطري والجاف للمجموع الجذري   فيتأثير المعامالت والصناف 
ن أإلى  4جدول الفي المذكورة تشير النتائج  - طماطمالالبندورة/لنبات 

في الوزن الطري والجاف   معنويا   خفضا  حدثت أ جميع المعامالت قد 
بمعاملة المقارنة، ففي معدل تأثير المعامالت  الجذري قياسا  للمجموع 

أعلى خفض في الوزن  T+NT+Pl+ND)الرباعية )معاملة السجلت 
للصنفين غ(  6.49، 6.76و  20.91، 21.11) للجذرالطري والجاف 

GS12   الثالثيةمعاملة  التلتها    ،على التوالي  ،وشروق  ((T+NT+Pl   بوزن 
على  ،وشروق  GS12صنفين لل (غ 7.31، 7.67 و 21.18، 22.04)

 وجاف حيث بلغمعاملة المقارنة الملوثة أعلى وزن طري  سجلت و  التوالي
على  ،وشروق  GS12 للصنفين غ 9.22، 8.94 و 24.67، 29.43
. وفيما يخص التداخل بين األصناف والمعامالت فقد سجلت التوالي
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الصنف شروق أقل وزن جذري  مع (T+NT+Pl+ND)معاملة التداخل 
 GS12على التوالي يليه الصنف ، غ 6.49و  20.91رطب وجاف بلغ 

على التوالي،   ،غ  6.76و    21.11بوزن طري وجاف بلغ  نفسها  لمعاملة  ل
على باقي   GS12بينما تفوقت معاملة المقارنة الملوثة في الصنف 

بتسجيل أعلى وزن جذري  P. lilacinumالمعامالت باستثناء معاملة 
على التوالي وبدون فروق معنوية بينهم،   ،غ  26.11و    29.43رطب بلغ  

ة أما من حيث الوزن الجذري الجاف فقد سجلت معاملة المقارنة الملوث 
 9.22جاف بلغ  أعلى وزن جذري  GS12في الصنف شروق والصنف 

 .اغ وبدون فروق معنوية بينهم 8.94و 
عطائها إ تفوق معاملة المقارنة في  إلى    4  جدولالتشير النتائج في  

صابتها إشدة إلى  يعود السببو  أعلى وزن طري وجاف للمجموع الجذري 
عن دورها في  ديدانالب  وما تؤديه من دور في زيادة تعقد الجذور فضال  

تشوه الجهاز الوعائي في  وكذلك تحفيز النبات على تكوين جذور جانبية
 مما يؤدينسجة الجذور أن الخاليا العمالقة في ي منطقة اإلصابة وتكو 

الخضري وبالتالي ضعف النبات وانخفاض وزن المجموع  زيادة وزنها  إلى  
(Fortnum et al., 1995) .تسبب  ان المعامالتإلى  النتائج كما تشير 

خفضا  في إصابة الجذور وذلك من خالل خفض أعداد العقد الجذرية  
للمجموع الجذري انعكس ذلك  والجافثم انخفاض الوزن الطري  ومن

 والجافعلى تحسن في نمو المجموع الخضري وزيادة في الوزن الطري 
 وقد يعود السبب في تفوق المعاملة الرباعية قياسا  بمعاملة المقارنة.

(T+NT+Pl+ND)  الفعل التأزري للمواد إلى    في اعطاء أقل وزن للجذر
الحيوي،   المكافحةعامل  و المكونة لهذه المبيدات والمستحضرات العضوية  

  Chalet-ironالفعل التأزري للحديد المخلبي إلى  وقد يعزى التأثير
وتكمن أهمية  SCTervigo%20 الموجودين في مبيد Abamectin و

تعقد الجذور من عنصر الحديد   ديدانفي حرمان    الحديد المخلبي  مركبات
وتجعله غير متاح للكائنات  مخلبية إذ ترتبط بالحديد على شكل مركبات

وهذا يتوافق مع ما توصل   الدقيقة األخرى و توفير العنصر المغذي للنبات
ن أ اعندما ذكرو  (Rosenblueth & Martinez-Romero, 2006) ليهإ

Abamectin وبالتالي انعكس ذلك  ديدانيمتاز بتأثيره الطارد والقاتل لل
عداد العقد ومن ثم التقليل من الوزن الرطب والجاف أ يجابيا في تقليل إ

 للمجموع الجذري.
 دور هام في تقليل االصابة بالعقد  Nematron  ن لمستحضرأكما   

الجذرية من خالل ما يحتويه من مواد كيميائية حيوية موجودة في 
ن مستخلص الثوم أ (Osman et al., 2005)فقد ذكر  الثوم،مستخلص 

وبالتالي تقلل من شدة اإلصابة   ديدانلليحتوي على مركبات كبريتية طاردة  
 الذي ينعكس بدوره على زيادة معايير النمو للنبات.

 فقد يعزى سبب تأثيره  Nemadeadوفيما يخص مستحضر 
 إطالق بعض المواد إلى  في خفض الوزن الرطب والجاف للجذر

 أثناء عملية التحلل لهذه المستخلصات  ديدانالكيميائية السامة لل
(Akhtar & Alam, 1993) . 

  
الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري   في  Meloidogyne javanica صناف المستخدمة في إدارة ديدان تعقد الجذورتأثير المعامالت واأل . 3جدول 

 .طماطمالالبندورة/لنبات 

Table 3. Effect of used treatments and tomato varieties on root knot nematode Meloidogyne javanica management and on wet 

and dry weights of tomato foliage. 
  

 الوزن الخضري الجاف )غ( 
Vegetative dry weight(g) 

 )غ(  الوزن الخضري الرطب
Vegetative fresh weight(g) 

 المعامالت 
 Treatments 

 شروق 
 Shourouq GS12 

 شروق 
 Shourouq GS12 

369.07 cde 441.03 b 1128.01 bc 1180.53 ab Tervigo SC 20% (T) 
414.61 bc 290.73 hi 1029.44 de   894.55 ghij Nematron (NT) 
321.14 efgh 334.95 defgh 1236.64 a   929.00 fgh P. lilacinum (Pl) 
401.21 bc 296.64 ghi   827.55 jk   868.90 hij Nemadead (ND) 
423.28 b 339.77 defgh 1073.10 cd   902.78 ghi ((T+NT+Pl 
541.67 a 365.07 def 1081.22 cd 1268.33 a ((T+NT+Pl+ND 

345.92 def 318.96 fghi   827.98 jk   918.54 gh Oncol 5%G 

403.10 bc 251.02 i   825.12 jk   619.45 k  المقارنة الملوثة Infested control 
343.10 defg 376.20 cd 1019.86 def   838.33 hij غير الملوثة  المقارنة Non-infested control 

 مكررات. ةكل رقم يمثل متوسطاً لثالث

 حسب اختبار دنكن.  0.05عند مستوى احتمال يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي المتوسطات التي 
Each value represents the mean of 3 replicates. 

Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 based on Duncan multiple range test. 
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 .طماطمالالبندورة/
Table 4. Effect of treatments and tomato varieties used for root knot nematode M. javanica management on wet and dry weight 

of the tomato root system. 

  

 الوزن الجذري الجاف )غ( 
 Dry root weight (g) 

 الوزن الجذري الرطب )غ( 
 Wet root weight (g) 

 المعامالت 
Treatments 

 شروق 
 Shourouq GS12 

 شروق 
 Shourouq GS12 

7.09 de 8.24 abcd 21.98 cde 23.29 bcde Tervigo SC 20% (T) 
7.76 bcde 8.53 abc 22.12 cde 24.94 bcd Nematron (NT) 
6.89 e 8.72 ab 21.44 cde 26.11 ab P. lilacinum (Pl) 
8.40 abc 8.33 abcd 22.35 bcde 23.92 bcde Nemadead (ND) 
7.31 cde 7.67 bcde 21.18 de 22.04 cde ((T+NT+Pl 
6.49 e 6.76 e 20.91 e 21.11 de ((T+NT+Pl+ND 

8.76 ab 8.44 abc 23.78 bcde 25.39 bc Oncol 5%G 

9.22 a 8.94 ab 24.67 bcde 29.43 a  المقارنة الملوثة Inoculated control 

8.58 abc 8.45 abc 22.78 bcde 22.55 bcde غير الملوثة  المقارنة Non-inoculated control 
 مكررات. ةيمثل متوسطاً لثالثكل رقم 

 حسب اختبار دنكن.  0.05عند مستوى احتمال يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي المتوسطات التي 
Each value represents the mean of 3 replicates. 

Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 based on Duncan multiple range test. 

 

 

دور المعامالت والصناف في استحثاث المقاومة الجهازية لنبات 
ورفع نشاط انزيم  M. javanicaتعقد الجذور  ديدانضد  طماطمال

Peroxidase  المرتبط بالمراضية 
تفوق جميع المعامالت على معاملة المقارنة  إلى    5  تشير النتائج في جدول

السليمة في استحثاث المقاومة الجهازية للنبات من خالل تنشيط مسارات 
بعض االنزيمات وتراكم المركبات الفينولية، وقد بينت النتائج كفاءة 

قصاها في  أوالتي بلغت  Peroxidaseالمعامالت في رفع فاعلية انزيم 
 13.18و  14.75إلى  T+NT+Pl+ND)) معدل المعاملة الرباعية

، بينما سجلت أقل كمية  على التوالي  GS12للصنفين شروق و  وحدة/مل  
 وحدة/مل  10.47و  9.59من االنزيم في معاملة المقارنة السليمة بمعدل 

التداخل بين . وفيما يخص على التوالي، GS12للصنفين شروق و 
 T+NT+Pl+ND)) المعامالت واألصناف فقد تفوقت المعاملة الرباعية

 14.75على جميع المعامالت بكمية انزيم بلغت  GS12في الصنف 
 13.18للصنف شروق بكمية انزيم بلغت  هانفسوحدة/مل تلتها المعاملة 

 Tervigo  ،Nematronمع كل من معاملة    وحدة/مل والتي اختلفت معنويا  
ن لهذه أالنتائج السابقة يتبين   منمعاملة المقارنة.إلى    باالضافة  Oncol و

المعاملة ن تأثير أو  ،peroxidase ة على استحثاث انزيمر المعامالت القد
في  قد يكون ناجم عن كفاءة هذه المواد T+NT+Pl+ND)) الرباعية

نزيمات وبعض األ مراضيةزيادة نشاط بعض البروتينات المتعلقة باإل
 تعقد الجذور ديدانضد  طماطمنباتات ال  جذورالدفاعية في 

.Meloidogyne spp دراسة  أشارت فقد.قياسا  بالنباتات غير المعاملة

 تعقد الجذور  ديدانالمصابة ب   طماطمالالبندورة/نباتات    سقين  أإلى    سابقة
خفض الدليل المرضي لتعقد الجذور وزيادة إلى  ىاد بمستخلص الثوم

الذي له نشاط عال في تحلل الجدار  β 1,3-glucanaseفعالية انزيم 
الخلوي الحاوي على الكايتين وكذلك احتوائه على بعض االنزيمات 

 ابراهيموذكر عبد الرسول و  .(Abd-Elgawad et al., 2009) الدفاعية
ثبت كفاءته في أ Trichodermaاالحيائية  المكافحةن عامل أ( 2011)

تعقد الجذور من  ديداناستحثاث المقاومة الجهازية في نبات اللوبيا ضد 
مستوى انزيمات البيروكسيديز وبولي فينول خالل رفع 

كفاءة استخدام إلى  Seenivasan (2011)وأشار  أوكسيديزوالكايتينيز.
الجذور تعقد    ديدانفي ادارة    P. lilacinum و  P. Fluorescens  كل من

M. graminicola   في حقول االرز حيث بينت النتائج تراكم كميات كبيرة
التأثير إلى  باإلضافة يديز والكايتينيزسالبيروك انزيماتو  تمن الفينوال

 االيجابي لمعايير النمو النباتي مثل ارتفاع النبات وطول الجذر وزيادة

 إنتاجية الحبوب.

 
تعقد  ديدانتأثير المعامالت والصناف المستخدمة في مكافحة 

 وانعكاسه على حاصل الثمار  M. javanicaالجذور
ن أعلى كمية حاصل سجلت في معدل أإلى  6 تشير النتائج في جدول

غ/نبات وبفرق معنوي   2121.90  (T+NT+Pl+ND)  المعاملة الرباعية
 (T+NT+Pl) الثالثيةعلى جميع المعامالت تلتها المعاملة 

 ،غ/نباتك 1.323و  1.418 بلغت بكمية حاصل Nematronة   ومعامل
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على التوالي وبدون فروق معنوية بينهم بينما سجلت معاملة المقارنة 
غ/نبات، ك 0.962الملوثة أقل كمية في وزن الحاصل والتي بلغت 
  المعاملة الرباعية  وبخصوص تداخل المعامالت مع األصناف فقد تفوقت

(T+NT+Pl+ND)  في الصنف شروق على جميع المعامالت بكمية
 GS12على الصنف    هانفسات تلتها المعاملة  نب /كغ  2.451حاصل بلغت  
  المعامالتباقي    عن  غ/نبات والتي اختلفت معنويا  ك  1.793بكمية حاصل  

 1.565بلغت كمية الحاصل فيها    اذ  Tervigo 20%SCباستثناء معاملة  
 في ربعاأل المعامالت تكامل دور مالحظة يمكن النتائج خالل من ،كغم

 وقد حاصل كمية علىأ  عطاءإ و  البعض بعضها مع الرباعية المعاملة
 مما  صابةاإل  شدة  تقليل  في  المعامالت  لهذه  زري آالت   الفعلإلى    ذلك  يعزى 

إلى  التربة من النبات يحتاجها التي المواد سريان مرونة على ينعكس
عن احتواء هذه المعامالت على مواد تساعد  فضال   النبات جزاءأ باقي

احتوائه إلى    Tervigo SC 20تأثير المبيد    على نمو ونشاط النبات. يعزى 
عن احتواء  فضال   ديدانعلى االبامكتين التي قللت من شدة االصابة بال

على الحديد المخلبي الذي يمسك مادة االبماكتين في منطقة  هنفسالمبيد 
إلى  ه المنطقة و ال يسمح لها باالنتقالذفي هـ ديدانالجذور لقتل ال

 في توفير الحديد الذي يعد عامال    و كذلك يسهم  المجموع الخضري للنبات
من زيادة في نمو ذلك في تكوين الكلوروفيل وما يترتب على  امساعد

إلى   الثوم  مستخلص  ويعود تأثير  (.2018،  )علي  النبات وحاصل الثمار
قد تحسن من التي مينية األحماض األبعض  الكبريت و احتوائه على

العمليات الحيوية داخل النبات مما يزيد من جاهزية بعض العناصر 
بعض الهرمونات مما ينعكس على فراز  إو كالفسفور والنتروجين والكبريت  

 منهاو بعض الصفات    تحسينإلى    التي تؤديالعمليات الكيموحيوية للنبات  
(  2013  ،)حبيب  دراسة سابقة  هما أكدت وهذا يتفق مع  إنتاجية النبات    ةزياد

بأن مستخلص الثوم قد أعطى القدرة العالية على النمو لنبات  
لمواد العضوية النباتية اإليجابي ل تأثيرالومن جانب آخر فان الباذنجان.

محتواها من بعض المواد التي تنشط النمو في النبات مثل إلى  راجع
مواد ذات ال احتوائها على بعضإلى  يعودوكذلك  الفيتامينات والهرمونات

نها تخصب التربة وتحسن من أعن  فضال   ديدانلاسام على التأثير ال
 Vawdrey)  ديدانلتأثير ال  تركيبتها وبالتالي تصبح النباتات أكثر تحمال  

& Stirling, 1997)  زيادة النمو وحاصل الثمار عند زيادة عدد رجعت 
تأثيرها التآزري في  زيادةإلى المرض دارة إالعوامل المشتركة معا في 

عن توفير االحتياجات  وتقليل شدة اإلصابة فضال   ديدانخفض أعداد ال
يحتاجها النبات في نزيمات إو  الضرورية من عناصر غذائية ومركبات

السلبية   التأثيراتالمتكاملة في كبح    اإلدارةدور برامج  إلى    باإلضافة  .النمو
ذاتها عند استخدامها بشكل   التي تحدثها عوامل المكافحة  والبيئةالنبات    في

 المستهدفة. اآلفةفي مكافحة  انفرادي

 

 

تعقد  ديدانتأثير المعامالت واألصناف المستخدمة في إدارة  .5 جدول

واستحثاث  Peroxidase تحفيز نشاط انزيم في M. javanica الجذور

 المقاومة الجهازية. 
Table 5. Influence of treatments and tomato varieties used 

for root knot nematode M. javanica management and on 

stimulation of peroxidase enzyme activity and systemic 

resistance induction. 

 

 البيرأوكسيداز  انزيم نشاطمعدل 

  (وحدة/غ  ( 
Average of peroxidase enzyme 

activity (unit/g)  

 المعامالت 
Treatments 

Varieties     األصناف 

GS12 شروق Shourouq 
11.14 cde 11.57 cde Tervigo SC 20 (T) 
11.05 cde 11.78 cde Nematron (NT) 
11.89 bcde 11.86 bcde P. lilacinum (Pl) 
11.89 bcde 11.39 cde Nemadead (ND) 
12.12 bcd 12.47 bc (T+NT+Pl) 
13.18 b 14.75 a (T+NT+Pl+ND) 
10.70 def 10.91 de Oncol 5%G 
10.94 de 11.37 cde  المقارنة الملوثة 

 Infested control 
10.47 ef   9.59 f  المقارنة غير الملوثة 

 Non-infested control 
 مكررات. ةكل رقم يمثل متوسطاً لثالث

يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي المتوسطات التي  

 حسب اختبار دنكن.  0.05عند مستوى احتمال 
Each value represents the mean of 3 replicates. 

Means followed by the same letters in the same column are not 

significantly different at P=0.05 based on Duncan multiple range 

test. 

 

لصنفين   )غ/نباتك(تأثير المعامالت المختلفة في كمية الحاصل    .6جدول  

 . وشروق GS12 طماطمالالبندورة/من 
Table 6. Effect of various treatments on yield quantity 

(g/plant) of two tomato varieties GS12 and Shourouq. 
 

 Varieties األصناف

 المعامالت 
Treatments GS12 

 شروق 
Shourouq 

1.258 defg 1.565 bc Tervigo SC 20 (T) 
1.133 efgh 1.514 cd Nematron (NT) 
1.127 efgh 1.263 defg P. lilacinum (Pl) 
1.105 fgh 1.189 efgh Nemadead (ND) 
1.424 cde 1.412 cde (T+NT+Pl) 
1.793 b 2.451 a (T+NT+Pl+ND) 
1.012 gh 1.317 cdef Oncol 5%G 
0.585 i 1.340 cde  المقارنة الملوثة 

Infested control 
0.921 h 1.425 cde المقارنة غير الملوثة   

Non-infested control 
 مكررات. ةكل رقم يمثل متوسطاً لثالث

يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي المتوسطات التي  

 حسب اختبار دنكن.  0.05عند مستوى احتمال 
Each value represents the mean of 3 replicates. 

Means followed by the same letters in the same column are not 

significantly different at P=0.05 based on Duncan multiple range 

test. 
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Abstract 
Zewain, Q.K. and O.I. Taha. 2020. Integrated management of root knot nematode Meloidogyne spp. on tomato crop 

under plastic house conditions. Arab Journal of Plant Protection, 38(1): 31-41. 
This study was carried out to evaluate the role of some nematicides, botanical formulations and the bio-control fungus Paecilomyces 

lilacinus in the management of root knot nematode (RKN) Meloidogyne spp. on two tomato varieties, individually and collectively, on 

compatibility basis within an integrated program to manage this pest. Result showed the high efficacy of nematicides, botanical formulations 

and biocontrol fungus P. lilacinus in reducing RKN disease severity and improving tomato growth characteristics. Integrated treatment of 

Tervigo  + Nematron+Nemadaed+P. lilacinus (T+NT+Pl+ND) was superior in achieving highest reduction in root knot index and nematode 

population density in 100 g of soil which reached 0.28 and 61.56 compared with 2.00 and 861.69 for the infested control, respectively, whereas 

the lowest values of 1.33 and 260.83 were reached for the bio-control agent P. lilacinus, respectively. Highest means of wet and dry weight of 

vegetative growth, yield and chlorophyll content was observed for the integrated treatment (T+NT+Pl+ND) that reached 174.78, 453.37, 

2121.90 g and 26.32 SU, respectively, whereas the lowest means of the same traits were observed for the Nemadead and Oncol 5% G 

treatments. Shouroug tomato variety had the longest root length of 35.70 cm. Lowest mean of root fresh and dry weight were achieved by the 

integrated treatment (T+NT+Pl+ND) and reached 21.01 and 6.63 g compared with 27.05 and 9.08 for the infested control, respectively. The 

results showed that all the treatments stimulated systemic resistance in the tomato plant and the integrated treatment (T+NT+Pl+ND) was 

significantly superior to other treatments in stimulating peroxidase enzyme activity (13.96 unit/ml), contrary to Oncol 5% G treatment with 

least stimulation to enzyme activity (10.80 units/ml). 

Keywords: IPM, tomato,  Meloidogye spp., Nemadead, Nematron,  Abamectin. 
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