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 ملخصال

إزاء مرض  هاونمورد فعل هجن خيار مطعمة على القرع الهجين . 2017. نصر شيخ سليمانو جورج أسمر ،عمر حمودي ، عالء،ابراهيم 
 .35-27(: 1)35، مجلة وقاية النبات العربية الذبول الفيوزارمي.

 األصل علىالمطعمين  1F وبوتنزا 1F أمير الخيار هجينيدراسة نمو ل ،ةسوري ،طرطوس ،في منطقة بانياس 2013/14الزراعي موسم النفذ البحث خالل 
1TZ 148 F المتسبب عن اإلصابة بالفطر  مرض الذبول الفيوزارمي ورد فعلهما إزاءoxysporumFusarium .  1أمير تفوق هجين الخيار أظهرت النتائجF  غير

بالفطر  وغير المعديغير المطعم  1Fبوتنزا ، معنويًا على هجين الخيار نبات(/ورقة 17.20سم( وعدد األوراق ) 46.8طول النبات ) من حيث ،المطعم
نبات( والوزن /ورقة 10.20عدد األوراق )و(، سم 28.47طول النبات )ن حيث م والمعديغير المطعم  1Fأمير معنويًا نمو هجين الخيار انخفض فيوزاريوم. و

وهجين  هذاتهجيني الخيار المطعمين على األصل من لم يتأثر النمو الخضري لكل و. مع بقية المعامالت مقارنةنبات( /غ 26.92الرطب للمجموع الخضري )
 المرض تطور منحنى تحت والمساحة( % 20) بالفيوزاريوم اإلصابة شدةمعنوي  بشكل دتوزا؛ بالفطر الممرض والمعديغير المطعم  1Fبوتنزا الخيار 

 .المعامالت بقية مع مقارنة المطعم غير 1F أمير الخيار هجين معاملة عند( 50.67)
 .Fusarium oxysporum ،القرع ،الخيار ،ذبولال أمراض ،تطعيم: مفتاحيةكلمات 

 

 1المقدمة

  
 إذ ،ةهمة في سوريممحاصيل الخضار المن يعد محصول الخيار 
في الزراعة المحمية من  /الطماطمبندورةبعد اليحتل المرتبة الثانية 

 مساحهالبلغت و ،حيث المساحة واإلنتاج في الساحل السوري
عام  ًاطن 112420حوالي أنتجت  ،هكتار 8200حوالي به المزروعة 

2014 (1). 
 وهام الطبيعة في معروفًا Fusarium الفيوزاريوم جنس عتبري

 فطرية سمومًا منه األنواع بعض وتنتج والطب، الزراعة في
Mycotoxins وتحدَّث والحيوان، للبشر ضارة وهي Asan (4 ) 

  أكثر ومن .تركيا في الفيوزاريوم من ًانوع 93 تسجيل عن
 ،F. moniliforme، F. equiseti، F. solani المعروفة األنواع

F. oxysporum. ر يعد فطوF. oxysporum f.sp. cucumerinum 
إذ  ،(24 ،3نباتات الخيار ) علىالذبول  لمرضرئيس ال مسببال

تظهر نموات . ومع اصفرار األوراقمترافقة  تظهر أعراض الذبول
 علىتتشكل مستعمرات الفطر و ميسيليوم الفطر على األجزاء المصابة
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األنسجة  انهيار مراحل المتقدمة من اإلصابة مسببةالساق في ال
تتعفن جذور النباتات  الو ،موتهاوباللون البني  وتلونها الداخلية

وتعد  .(8)في المراحل األولى الوعائي  المصابة بفطر الفيوزاريوم
لإلصابة بهذا  قابلةاألصفر البطيخ نباتات الخيار والبطيخ األحمر و

متوسطة  قدرة تحملبينما تبدي نباتات القرع والكوسا  ،الممرض
 التاجي عفنتال مرض أن( 9)وآخرون  Cohen رأى .عام بشكل
 هو F. oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum عن الناتج

 البيوت في المزروعة الخيار نباتات يصيب الذي األساس المرض
 .المحمية

 الحياة قيد على البقاء F. oxysporum الفطر أبواغ تستطيع
 اإلصابة وتزداد عائل، وجود دون التربة في وأكثر سنة 15 لمدة

 دورة اتباع عند عدم المتكررة الزراعة ظروف في بالفطر الممرض
 الناتجة والجروح الشعرية الجذور خالل من اإلصابة تحدث .زراعية

 النباتات صابوت وغيرها، والحشرات الميكانيكية اإلصابات من
السيطرة على يمكن . و(6)النمو  مراحل من مرحلة أي في بالممرض

ق عدة ائالذبول الفيوزارمي الذي يصيب نباتات الخيار بطر مرض
أو استنباط أصناف من الخيار  ،(18 ،2أهمها المكافحة الحيوية )

أو التطعيم على أصول مقاومة كاليقطين  ،(22) للمرضمقاومة 
التطعيم وسيلة  دعُيو .(21 ،15والقرع المسكي والقرع الكبير )
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ية المقاومة لألمراض الناتجة من الوراث األصولفادة من سريعة لإل
واستخدام  ،مع تقليل استعمال المواد الكيميائية ،برامج تربية النبات

 .أمراض التربةب والقابلة لإلصابة صناف ذات اإلنتاجية العاليةاأل
ويساعد في  ،برامج اإلدارة المتكاملة لألمراض نجاح فيذلك سهم ُيو

وتعد المقاومة المتأصلة في  .(20 ،17 ،7) المستدامةتحقيق الزراعة 
وقدرتها على زيادة امتصاص العناصر الغذائية من الوراثية األصول 

التربة وتوفيرها للطعم من أهم اآلليات التي تساعد النباتات المطعمة 
 (.10على مقاومة أمراض التربة )

أن الهدف األساس من تطعيم شتول الخضار Besri (7 ) يرى
 ،ي القرعياتمثل الذبول الفيوزارمي ف ،تجنب أمراض التربةهو 

 .البندورة والفليفلة خاصةبو لباذنجانيةوالذبول البكتيري في العائلة ا
لتطعيم الخيار هو  أن السبب الرئيس( 14)وآخرون  King ذكرو

وهذا ما قد  ،زيادة تحمل البرد ومقاومة مرض الذبول الفيوزارمي
للنباتات المطعمة  .Cucurbita sppتكسبه الهجن النوعية لجنس 

 .إلى زيادة تحملها للحرارة المرتفعة إضافًة ،عليها
 شتول تطعيم في المستخدمةالنوعية  القرع هجن إنتاج يتم

 .C. maxima Duchesne × Cالنوعين بتصالب الخيارو البطيخ

moschata Duchesne. الطرز توافق على أساس بشكل ذلك ويعتمد 
 الطعم، مع لتوافقه تبعًا القرع هجين اعتماد ويتم لألبوين، الوراثية

 وتأثيره ،F. oxysporum عن الناتجالوعائي  لذبولمرض ال ومقاومته
 (.12) ونوعيته اإلنتاج كمية في

 األحمر البطيخ تطعيم عند أنه( 19)وآخرون  Mahdy ذكر
 تضانخف ،القرع ن منوهجيني واليقطين البري البطيخ من كل على
 واليقطين القرع هجيني على طعمةالم النباتات إصابة شدة

 حمراأل البطيخ نباتات في اإلنتاج كمية زادت كما ،بالفيوزاريوم
 غير النباتات مع مقارنًة وهجيني القرع، اليقطين منكل  على المطعم

 .المطعمة
إلى أنَّ التطعيم يحسِّن نمو  (23)وآخرون  Uysalأشار و
كما  .ي لألصل المستخدمباالعتماد على الطراز الوراث هوإنتاجالنبات 
لنباتات الخيار النمو الخضري  في زيادًة( 5)وآخرون  Banوجد 

 الحظو .النباتات غير المطعمةمع  مقارنًة ،القرع نالمطعمة على هج
Karaca   وYetisir (13 )سواء المطعمة األحمر البطيخ نباتات أن 

، رعالق هجن أو العسلي القرع أو اليقطين من هجن أو سالالت على
 ومساحة للورقة الرطب والوزن ووزنها الرئيس هاساق طول قد زاد

 غير النباتاتمع  ، مقارنةالنبات على األوراق وعدد الورقي المسطح
 المطعمة الخيار نباتاتل الجذري المجموعحجم كما زاد  المطعمة.

 تحت ،المطعمة غير النباتات مع مقارنة ،القرع من نوعية هجن على
 .(11) المائية الزراعة ظروف

أمير  الخيارهجيني البحث إلى دراسة أثر تطعيم  هذا هدف
 تحمل نمو والفي  1TZ 148 Fالقرع الهجين على  1Fوبوتنزا 
 مرض الذبول الفيوزارمي الناتج عن اإلصابة بفطرب اإلصابة

F. oxysporum. 
 

 البحث وطرائقهمواد 
 

ي ظروف ف سورية، ،منطقة بانياسأرض زراعية بنفذ البحث في 
من ) 1Fأمير  الخيار يهجينمن  كلزراعة  تتم ، إذبالستيكيالبيت ال

من إنتاج شركة ) 1Fبوتنزا ة( والهولندي Royal Sluisإنتاج شركة 
Nunhems لإلصابة بمرض  ينمتحملعد الهجينان وُي(، الهولندية

 قي.البياض الدقي
 الناتج عن تصالب 1TZ 148 Fاستخدم هجين القرع النوعي و

Cucurbita maxima × C. moschata  من إنتاج شركةTezier 
ومقاومة آفات  ،وتحمل البرودة ،ويتصف بقوة النمو ،الفرنسية كأصل

 والنيماتودا. ،عفن التاجيتوال ،كالفيوزاريوم التربة
 ترعوُز ،6/10/2013بذور الطعم في  ةعارت الشتول بزأنتج

 ،فتحة 120ل بعد أسبوع في صواني فلينية تحوي بذور األص
التطعيم بعد  تم .كوسط إلنبات البذور( Peat)مادة التورب  تستخدماو
الشتول جاهزة للتطعيم  تناكإذ  ،أسابيع من زراعة بذور الطعم 3
من الطعم  ورقة حقيقية واحدة على األقل على كل عند وجود)

 في مشتل (16)عملية التطعيم بطريقة الفلقة الواحدة  توتم ،(واألصل
 محافظة ضمن الباشا بستان قرية في الواقع الزراعية انسليم شركة

 .الالذقية
 

 F. oxysporum الممرض الفطرعزل 
أعراض اإلصابة عليها  بدتعينات من نباتات الخيار التي  رتحض

بمحلول  قمتعالمصابة بالماء و وقوالسالجذور  تغسل ثم ،بالذبول
( فعالةمادة  %4.5يحوي ) %10التجاري ديوم الصو تهيبوكلوري

 .على ورقة نشاف فتنشو مرتين بماء معقمغسلت ثم  ،دقائق 5لمدة 
ع ِضُوو ،مم 4-2الساق المصابة بسماكة الحواف عند قاعدة  تعقط
بطاطا ديكستروز آجار  مستنبتطبق بتري يحوي  فيقطع  5-6

Potato Dextrose Agar (PDA)  حيوي المضاد الالمضاف إليه
Rifampicine  تحضن .لتفادي نمو البكتريايتر لمغ/ 100بتركيز 
1±24األطباق عند 

 oائن ت مستعمرات الكونقي ،أيام 7-5لمدة  س
باالعتماد على شكل المستعمرة الفطرية  F. oxysporum الممرض

طة المجهر الضوئي لتفرعات الميسيليوم وشكل اوالفحص بوس هاولون
 Forma specialis)بغض النظر عن  اغ الكونيدية الهاللية الشكلاألبو

فرضية  تطبقو ،(بواسطة المجهر الضوئيلتشابهها عند فحصها 
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 عيدأو ،بعد ظهور أعراض اإلصابة الكائن الممرضخ للتأكد من كو
لمدة  نتوحض هنفس تحوي المستنبت السابق ذكرهعزله في أطباق 

1±24يومًا عند  10-14
 oكائن المستعمرات الفطرية لل تظهرإذ  ،س

 .الممرض بشكل نقي
 

 ت في األصصاعة النباتازر
يومًا من إنبات بذور  39)بعد  20/11/2013 بتاريخالشتول  ترعُز 

الزراعية(  سليمان شركة يومًا من التطعيم في مشتل 24الطعم و
معبأة بمزيج من التورب  سم 8قطرها ضمن أصص بالستيكية 

م وسط عق .4:  1ة بنسب أرض البيت البالستيكيوالتربة المأخوذة من 
 ،مسبقًاهويته ت تموت %50تخدام مادة ميتام الصوديوم اساعة بالزر

تلوثها  لمنع صصتحت األ بالستيك األسودشريحة من ال توضعو
جريت وأ، في تربة البيت البالستيكيالموجودة  كائنات الممرضةبال

 .حسب الضرورة عمليات الخدمة المختلفة من ري وتسميد وغيرها
 

 الممرض طربالف صطناعيةاالإجراء العدوى 
علق من األبواغ مب الممرض بالفطر صطناعيةاالالعدوى  جريتأ 

 بتركيزيومًا  14الفطر بعمر المأخوذة من مستعمرات الكونيدية 
إجراء بعض الجروح على جذور وذلك بعد ، بوغة/مل 610×5

غمسها  ثمطة شفرة الحالقة اوإزالة الجزء السفلي منها بوسالنباتات 
 .(22)مباشرة الزراعة  قبلدقيقة  30دة في المعلق البوغي لم

 
 المعامالت

 كاآلتي: شملت الدراسة معامالت، غير معداة أو معداة وهي
 مطعمة على، وكذلك غير مطعمة 1Fنباتات خيار أمير  -

1TZ 148 F. 

 طعمة على، وكذلك مغير مطعمة 1F بوتنزانباتات خيار  -
1TZ 148 F. 

 

 التصميم اإلحصائي
تجربة عاملية تضم  ( فيCRD) وائي الكاملتصميم العشال ستخدما

 ىواحتو ،فيوزاريوم(فطر الب اإلعداءعاملين )التطعيم وعامل 
 نباتات 5كل مكرر تضمن و ،مكررات 3و  تمعامال 8 التصميم
القراءات على  أخذ تمَّ .في أصيصكل نبات  زرعو ،يومًا 39بعمر 

 .جميع النباتات المزروعة في األصص
الفروق  تاإلحصائي وحسب في التحليل SPSSبرنامج  استخدم

أقل فرق  واختبار ANOVAجدول تحليل تباين  واعتمد ،المعنوية
 .%5 حتمالاعند مستوى  (LSD)معنوي 

 

 القراءات والقياسات

 أخذ القراءات والقياسات اآلتية: تم 
بدءًأ من  ت تلك الخصائصدرس - النمو الخضري خصائص .1

 ت:وضم ،الدراسةاية زراعتها في األصص وحتى نهتاريخ 
يوم من  101بعد  النبات أوراق عددو طول ساق النبات )سم(

للمجموع الخضري والجذري الجاف و الرطبالوزن و الزراعة
 .أيام من الزراعة 108بعد  غ()

 

شدة اإلصابة بدءًا من ظهور  تحسب - حساب شدة اإلصابة .2
أسبوعيًا  في األصص المدروسة على النباتات مرضال أعراض

 ،(أيام 108يومًا من الزراعة حتى نهاية الدراسة بعد  31بعد )
 حسبفي تحديد شدة اإلصابة سي الدرجات ستخدم سلم سدااو

Liu 25 =1؛ نبات غير مصاب =0 ( كاآلتي:18) وآخرون% 
من أوراق  %50-26 =2 ؛من أوراق النبات مصفرة وذابلة

رة بات مصفمن أوراق الن %75-51 =3؛ النبات مصفرة وذابلة
 =5؛ من أوراق النبات مصفرة وذابلة %100-76 =4؛ وذابلة

 المعادلة: بموجبشدة اإلصابة  توحسب نباتات ميتة.
 

 
 

مجموع ضرب عدد =  ؛ شدة اإلصابة % =R حيث أنَّ:
عدد  =N؛ (b( بالدرجة الموافقة من السلم )aالنباتات المصابة )

 .5لم وتساوي أعلى درجة في الس =K؛ النباتات الكلي
 

 Area Underتطور المرض ) منحنىحساب المساحة تحت  .3

Disease Progress Curve) - َّلدراسةالمساحة هذه  حساب تم 
تطور المرض مع الزمن بدءًا من ظهور اإلصابة دوريًا حسب 
سرعة تطور اإلصابة على النبات حتى نهاية التجربة وفق 

 (:25المعادلة اآلتية )

 
 

ألولى على سلم درجة اإلصابة في القراءة ا =Xi حيث أنَّ:
درجة اإلصابة في القراءة التي  =Xi + 1؛ تقدير شدة اإلصابة

 =Ti + 1 – Ti؛ ألولى على سلم تقدير شدة اإلصابةتلي القراءة ا
ثم حسبت المساحة  الزمنية بين كل قراءتين متتاليتين. الفترة

 تحت منحنى تطور المرض بشكل تراكمي.
 

باعتماد  المدروسة الخصائصاالرتباطية بين  اتدراسة العالق .4
 .Pearsonارتباط 
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  النتائج
 

 النمو الخضري
تفوق هجين  1جدول الالمعروضة في نتائج ال بينت -طول النبات 
سم(  46.8في طول النبات )معنويًا  ير المطعم( غ1Fالخيار )أمير 

على القرع  ( غير المطعم والمطعم1Fتنزا )بوالخيار  هجينب مقارنة
في  على التوالي( ،سم 40.05و  1TZ 148 F( )39.4) الهجين

هجين الخيار )أمير  وأظهر ،فيوزاريومبالفطر  اةالمعدالمعامالت غير 
1Fانخفاضًا معنويًا في طول بالفيوزاريوم  معدي( غير المطعم وال

( غير المطعم 1Fهجين الخيار )أمير مع  مقارنًة ،سم( 28.47النبات )
ولم  ،ة بالفطر فيوزاريومالمعداية المعامالت بقمع و ،معديوغير ال

 بقية المعامالت المدروسة. عندلعدوى نتيجًة ل تلك الصفةتتأثر 
 

غير المعداة من ات نباتال ( أن2َّ)جدول النتائج  بينت - عدد األوراق
 TZغير المطعم والمطعم على القرع الهجين  1Fأمير هجين الخيار 

1F148  17.2في عدد األوراق ) وغير المعدي قد تفوقت معنويًا  
هجين الخيار بوتنزا  ، مقارنًة مععلى التوالي( ،نبات/ورقة 17.39و 

1F وانخفض معنويًا .نبات(/ورقة 14.4) غير المطعم وغير المعدي 
غير  1Fأمير في هجين الخيار  نبات(/ورقة 10.2عدد األوراق )

غير  هذاتالهجين مع  مقارنًةفيوزاريوم،  طربالف معديالمطعم وال
 أما هجينا .المعداة بالفطرالمعامالت  وكذلك ،معديالمطعم وغير ال

(  1FTZ 148) على القرع الهجين مانالمطع 1Fأمير وبوتنزا لخيار ا
وراق عدد األفي فقد تفوقا معنويًا فيوزاريوم  فطربال يانوالمعد

مقارنًة مع هجين  ،على التوالي( ،نبات/ورقة 15.67و  16.67)
 .نبات(/ورقة 12.80) معديالو غير المطعم 1Fبوتنزا الخيار 

 

أظهرت النتائج )جدول  -الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري 
سة غير المعداة ( عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت المدرو3

بالفطر فيوزاريوم. وبالمقابل، تفوق معنويًا هجينا الخيار أمير وبوتنزا 
1F ( 1المطعمان على القرع الهجينFTZ 148  والمعديان من حيث )

غ/نبات، على  32.53و  31.61الوزن الرطب للمجموع الخضري )
 26.92غير المطعم والمعدي ) 1Fالتوالي( على هجين الخيار أمير 

نبات(. وبينت نتائج دراسة الوزن الجاف للمجموع الخضري عدم غ/
وجود فروق معنوية بين المعامالت المدروسة سواء المعداة أو غير 

 المعداة بالفطر.
 

 
 (.1TZ 148 F)المطعمين على القرع الهجين ( 1Fوبوتنزا  1F أمير)طول نبات هجيني الخيار تأثير العدوى بالفطر فيوزاريوم في . 1جدول 

Table 1. Effect of Fusarium wilt infection on plant height of cucumber hybrids (Amir F1 and Potenza F1) grafted on squash 

hybrid (TZ 148 F1).  
 

 Treatment المعاملة
 يغير معد

Un-inoculated 
 يمعد

Inoculated 
 %5أقل فرق معنوي 

LSD at 5% 

 1mir Frafted Ag-Non  Aa46.80  Bb28.47 5.852 غير مطعم 1Fأمير 

 1F  /1F TZ 148  1TZ 148 F / 1Amir F  ABa41.22  Aa40.07 3.235أمير 

 1grafted Potenza F-Non  Ba39.40  Aa37.87 9.521 غير مطعم 1Fبوتنزا 

 1F  /1F TZ 148 1TZ 148 F / 1Potenza F  Ba40.06  Aa41.47 5.364بوتنزا 

  LSD at 5% 6.596 3.623 %5 عند مستوى أقل فرق معنوي
 .%5حتمال ا عند مستوى القيم المتبوعة بأحرف متشابهة )حرف كبير عمودياً وحرف صغير أفقياً( ال توجد بينها فروق معنوية تبعاً الختبار أقل فرق معنوي

Mean values followed by the same letter (upper case in the same column and lower case in the same row) are not significantly different 

based on LSD at P=0.05. 

 

 ( المطعمين على القرع الهجين 1Fوبوتنزا  1Fعدد أوراق النبات في هجيني الخيار )أمير تأثير العدوى بالفطر فيوزاريوم في . 2جدول 

(1TZ 148 F.) 
Table 2. Effect of Fusarium infection on number of leaves per plant in cucumber hybrids (Amir F1 and Potenza F1) grafted on 

squash hybrid (TZ 148 F1).  
 

 Treatment المعاملة
 يغير معد

Non-inoculated 
 يمعد

Inoculated 
 %5أقل فرق معنوي 

LSD at 5% 

 1rafted Amir Fg-Non  Aa17.20  Cb10.20 1.014 غير مطعم 1Fأمير 

 1F  /1F TZ 148  1TZ 148 F / 1Amir F  Aa17.39  Aa16.67 1.736أمير 

 1grafted Potenza F-Non  Ba14.40  Ba12.80 4.067 غير مطعم 1Fبوتنزا 

 1F  /1F TZ 148 1TZ 148 F / 1Potenza F  ABa16.00  Aa15.67 1.720بوتنزا 

  LSD at 5% 2.487 1.392 %5 عند مستوى أقل فرق معنوي
 .%5عند مستوى إحتمال  حرف متشابهة )حرف كبير عمودياً وحرف صغير أفقياً( ال توجد بينها فروق معنوية تبعاً الختبار أقل فرق معنويالقيم المتبوعة بأ

Mean values followed by the same letter (upper case in the same column and lower case in the same row) are not significantly different 

based on LSD at P=0.05. 
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( المطعمين على القرع 1Fوبوتنزا  1Fالوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري لهجيني الخيار )أمير تأثير العدوى بالفطر فيوزاريوم في . 3جدول 

 (.1TZ 148 Fالهجين )
Table 3. Effect of Fusarium infection on shoot fresh and dry weight of cucumber hybrids (Amir F1 and Potenza F1) grafted on 

squash hybrid (TZ 148 F1).  
 

 المعاملة
Treatment 

 الوزن الرطب للمجموع الخضري )غ/نبات(
Fresh shoot weight (g/plant) 

 الوزن الجاف للمجموع الخضري )غ/نبات(
Dry shoot weight (g/plant) 

 يغير معد
Un-inoculated 

 يمعد
Inoculated 

أقل فرق 

 %5معنوي 
LSD at 5% 

 يغير معد
Un-inoculated 

 يمعد
Inoculated 

أقل فرق 

 %5معنوي 
LSD at 

5% 

 غير مطعم 1Fأمير 

1grafted Amir F-Non 
 Aa33.82  Ba26.92 7.435  Aa4.58  Aa3.81 1.049 

 1F  /1F TZ 148أمير 
 1TZ 148 F / 1Amir F 

 Aa30.75  Aa31.61 3.538  Aa4.52  Aa4.66 0.638 

 غير مطعم 1Fبوتنزا 

1grafted Potenza F-Non 
 Aa32.18  ABa28.54 6.083  Aa4.06  Aa3.88 1.320 

 1F  /1F TZ 148بوتنزا 

1TZ 148 F / 1Potenza F 
 Aa32.66  Aa32.53 4.941  Aa4.41  Aa4.44 1.212 

 %5 عند مستوى أقل فرق معنوي
LSD at 5% 

5.287 4.078  0.882 0.922  

 .%5 إحتمالعند مستوى  يم المتبوعة بأحرف متشابهة )حرف كبير عمودياً وحرف صغير أفقياً( ال توجد بينها فروق معنوية تبعاً الختبار أقل فرق معنويالق
Mean values followed by the same letter (upper case in the same column and lower case in the same row) are not significantly different 

based on LSD at P=0.05. 
 

 

النتائج )جدول  أظهرت -الجاف للمجموع الجذري الرطب والوزن 
الوزن ية بين المعامالت المدروسة في عدم وجود فروق معنو (4

المعامالت المعداة أو غير الرطب للمجموع الجذري للنبات سواء في 
من  ( غير المطعم1Fر )أمير هجين الخيامعنويًا  وتأثر ،المعداة بالفطر

 3.93) معديالالجذري للنبات الوزن الرطب للمجموع  حيث
وأظهرت نتائج  نبات(./غ 6.30) معديغير المع  مقارنًة، نبات(/غ

دراسة الوزن الجاف للمجموع الجذري عدم وجود فروق معنوية بين 
 .المعداة أو غير المعداة بالفطرالمعامالت المدروسة سواء 

 

ى نالمساحة تحت منحو شدة اإلصابة بمرض الذبول الفيوزارمي
 (AUDPC) تطور المرض

 أيام من الزراعة 108بعد ه ( أن5)جدول دراسة النتائج  أظهرت
غير  1Fأمير عند هجين الخيار معنويًا ( %20)شدة اإلصابة ازدادت 
وكانت شدة اإلصابة مع بقية المعامالت المعداة.  مقارنًة ،المطعم

  1Fبوتنزا هجين الخيار من معاملتي  في كل( %8)ثلة متما
 المطعم على القرع الهجين  1Fأمير هجين الخيار غير المطعم و

(1FTZ 148 ).  1بوتنزا أما هجين الخيارF  المطعم على القرع
شدة ) فلم تظهر على نباتاته أية أعراض إصابة(  1FTZ 148الهجين )
غير المطعم  1Fلخيار أمير وأعطت نباتات هجين ا .(%0= اإلصابة
تفوقت  التي ،(50.67)مساحة تحت منحنى تطور المرض أعلى 

 .ةعنويًا على بقية المعامالت المعدام
 

 

 العالقات االرتباطية بين الخصائص المدروسة
بين الخصائص  Pearsonأشارت نتائج دراسة قيمة معامل ارتباط 

( إلى وجود 6)جدول المدروسة للمعامالت المعداة بالفطر فيوزاريوم 
ارتباط معنوي إيجابي قوي جدًا بين صفة طول النبات وصفة عدد 

(. وظهر معامل ارتباط معنوي r=0.893األوراق على النبات )
إيجابي متوسط مع صفة الوزن الرطب للمجموع الخضري 

(r=0.628 وارتباط معنوي سلبي قوي جدًا مع كل من خاصتي شدة ،)
مساحة تحت منحنى تطور المرض ( وال-r=0.906اإلصابة )

(r=0.871-.)  كما جاء االرتباط معنويًا إيجابيًا قويًا بين صفة عدد
(، r=0.716األوراق مع صفة الوزن الرطب للمجموع الخضري )

ومعنويًا إيجابيًا متوسطًا مع صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري 
(r=0.617وارتباطًا معنويًا سلبيًا قويًا مع صفة شدة ،)  اإلصابة
(r=0.771- ومعنويًا سلبيًا قويًا جدًا مع صفة المساحة تحت منحنى ،)

(. وكان ارتباط صفة الوزن الرطب -r=0.841تطور المرض )
للمجموع الخضري مع صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري معنويًا 

(، ومع صفة الوزن الجاف للمجموع r=0.908إيجابيًا قويًا جدًا )
(، ومعنويًا سلبيًا متوسطًا r=0.630يجابيًا متوسطًا )الجذري معنويًا إ

(. كما جاء هذا االرتباط معنويًا -r=0.594مع صفة شدة اإلصابة )
(. -r=0.781) منحنى تطور المرض تحت صفة المساحةسلبيًا قويًا مع 
صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري مع صفة الوزن  وكان ارتباط

(، ومع r=0.671إيجابيًا متوسطًا ) الجاف للمجموع الجذري معنويًا
صفة المساحة تحت منحنى تطور المرض معنويًا سلبيًا متوسطًا 
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(r=0.615- أما االرتباط بين صفتي شدة اإلصابة والمساحة تحت .)
 (.r=0.819منحنى تطور المرض فكان معنويًا إيجابيًا قويًا جدًا )

 

 المناقشة
 

( 1Fت هجين الخيار )أمير يمكن االستنتاج مما سبق ضعف نمو نباتا
غير المطعمة، مقارنة مع بقية المعامالت المعداة بالفطر، وذلك على 
الرغم من تفوقها في النمو الخضري المتمثل بطول النبات وعدد 

( غير المطعمة وغير 1Fاألوراق على نباتات هجين الخيار )بوتنزا 
على القرع  المعداة. ويدل عدم تأثر النمو الخضري لمعاملتي التطعيم

( المْعدَيتين بالفطر فيوزاريوم واللتين تفوقتا على 1TZ 148 Fالهجين )
( غير المطعم في معظم خصائص النمو 1Fهجين الخيار )أمير 

 الخضري، على تحمل النباتات المطعمة على القرع الهجين 
(1TZ 148 F لإلصابة بالفطر. كما يشير االنخفاض المعنوي في )

( غير المطعم والمعدي، إلى 1Fلخيار )بوتنزا عدد أوراق هجين ا
تحمل هذا الهجين لإلصابة بالفطر فيوزاريوم بدرجة أقل من النباتات 

ن القرع ُج(. لذلك فإن ُه1TZ 148 Fالمطعمة على القرع الهجين )
تحافظ على النمو الجيد لنباتات الخيار المطعمة عليها والمعداة 

( فيما يتعلق 23، 13، 5ائج سابقة )تتوافق هذه النتائج مع نت بالفطر.
بكفاءة أصول القرع الهجينة في زيادة قوة نمو نباتات الخيار والبطيخ 
األحمر المطعمة عليها. غير أن عدم زيادة الوزن الرطب أو الجاف 

( لم تتوافق 1TZ 148 Fلجذور النباتات المطعمة على القرع الهجين )
 .(11)نشرت سابقًا  مع نتائج

 

 
( المطعمين على القرع 1Fوبوتنزا  1Fالوزن الرطب والجاف للمجموع الجذري لهجيني الخيار )أمير تأثير العدوى بالفطر فيوزاريوم في . 4جدول 

 (.1TZ 148 Fالهجين )
Table 4. Effect of Fusarium infection on fresh and dry root system weight of cucumber hybrids (Amir F1 and Potenza F1) 

grafted on squash hybrid (TZ 148 F1). 
 

 المعاملة
Treatment 

 الوزن الرطب للمجموع الجذري )غ/نبات(
Fresh root system weight (g/plant) 

 الوزن الجاف للمجموع الجذري )غ/نبات(
Dry root system weight (g/plant) 

 يغير معد
Un-inoculated 

 يمعد
Inoculated 

أقل فرق 

 %5وي معن
LSD at 5% 

 يغير معد
Un-inoculated 

 يمعد
Inoculated 

أقل فرق 

 %5معنوي 
LSD at 5% 

 غير مطعم 1Fأمير 

1grafted Amir F-Non 
 Aa6.30  Ab3.93 2.282  Aa0.44  Aa0.39 0.067 

 1F  /1F TZ 148أمير 
 1TZ 148 F / 1Amir F 

 Aa3.98  Aa2.80 2.768  Aa0.52  Aa0.48 0.218 

 غير مطعم 1Fبوتنزا 

1grafted Potenza F-Non 
 Aa5.04  Aa4.11 2.620  Aa0.44  Aa0.48 0.172 

 1F  /1F TZ 148بوتنزا 

1TZ 148 F / 1Potenza F 
 Aa4.52  Aa4.38 2.733  Aa0.43  Aa0.45 0.197 

 %5 عند مستوى أقل فرق معنوي
LSD at 5% 

2.523 1.738  0.143 0.144  

 .%5حتمال اعند مستوى  )حرف كبير عمودياً وحرف صغير أفقياً( ال توجد بينها فروق معنوية تبعاً الختبار أقل فرق معنوي القيم المتبوعة بأحرف متشابهة
Mean values followed by the same letter (upper case in the same column and lower case in the same row) are not significantly different 

based on LSD at P=0.05. 

 
  ( المطعمين على القرع الهجين1Fوبوتنزا  1Fشدة اإلصابة بالفيوزاريوم والمساحة تحت منحنى تطور المرض لهجيني الخيار )أمير . 5جدول 

(1TZ 148 F.) 

Table 5. Fusarium disease severity and area under disease progress curve (AUDPC) of cucumber hybrids (Amir F1 and 

Potenza F1) grafted on squash hybrid (TZ 148 F1). 
 

 Treatment المعاملة
 شدة اإلصابة )%(

Disease severity (%) 
 المساحة تحت منحنى تطور المرض

AUDPC 

 1rafted Amir Fg-Non 20.0 a 50.67 a غير مطعم 1Fأمير 

 1F  /1F TZ 148  1TZ 148 F / 1Amir F   8.0 b   8.87 bأمير 

 1grafted Potenza F-Non   8.0 b 16.33 b غير مطعم 1Fبوتنزا 

 1F  /1F TZ 148 1TZ 148 F / 1Potenza F   0.0 c   0.00 bبوتنزا 

 LSD at 5%   3.766 24.453 %5 عند مستوى أقل فرق معنوي

 .% 5عند مستوى إحتمال  قل فرق معنويالقيم المتبوعة بأحرف متشابهة عمودياً ال توجد بينها فروق معنوية تبعاً الختبار أ
Mean values followed by the same letter in the same column are not significantly different based on LSD at P=0.05. 
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تحمل طر فيوزاريوم إلى قدرة ائج شدة اإلصابة بالفنت أشارت
القرع الهجين  ( المطعم على1Fلهجين الخيار )بوتنزا  عالية المعنوية

(1FTZ 148 0بة ( )شدة اإلصا%)،  من معاملتي  لكلوالتحمل الجيد
)شدة  بالممرضلإلصابة  ( 1FTZ 148التطعيم على القرع الهجين )

)شدة  ( غير المطعم1Fهجين الخيار )أمير مع  مقارنة ،(%8اإلصابة 
المعنوي في مؤشرات  االنخفاض ويتوافق ذلك مع .(%20اإلصابة 
 معديوالغير المطعم ( 1Fلهجين الخيار )أمير  خضريالنمو ال

هذا الهجين  قابليةلى ع ، ويدل ذلكمعديغير المع مقارنًة  بالممرض
المعنوي رتفاع اال يتفق ذلك المنحى معو .بهذا الممرضلإلصابة 

األخيرة  معاملةالفي  نى تطور المرضمنحقيمة المساحة تحت ل
ببقية  مقارنة هذه المعاملةفي سرعة تطور اإلصابة  السيما ،(50.67)

إلى قوي  متوسطويؤكد ذلك وجود ارتباط معنوي سلبي  .المعامالت

من شدة اإلصابة والمساحة تحت منحنى تطور المرض  جدًا بين كل
النمو الخضري المتمثلة بطول النبات وعدد األوراق  صفاتوكذلك 
مع  تتوافق هذه النتائج للمجموع الخضري.والجاف  الرطبوالوزن 

( فيما يتعلق بتحمل نباتات الخيار 19، 14، 7) أبحاث منشورة سابقًا
لمرض  الهجن النوعية للقرعالمطعمة على واألصفر والبطيخ األحمر 

ويمكن تفسير تحمل نباتات الخيار المطعمة على  .الذبول الفيوزارمي
 بتوفير بالفطر فيوزاريوم( لإلصابة 1TZ 148 Fالقرع الهجين )

 توافقوالمستخدمة، التطعيم  أصولالمتأصلة في  المقاومةمورثات 
على زيادة المطعمة عليها وقدرتها  الطرز الوراثيةمع هذه األصول 

امتصاص العناصر الغذائية من التربة وتوفيرها للطعم مما يزيد من 
، 10) أمراض التربة تحمل فيويساعدها  ،قوة نمو النباتات المطعمة

12). 
 
 

 .الخصائص المدروسة للمعامالت المعداة بالفيوزاريوماالرتباط بين . 6جدول 
Table 6. Correlation between studied characters of Fusarium inoculated treatments. 
 

 الصفات المدروسة
Studied characters 

طول النبات 

 )سم(
Plant length 

(cm) 

 عدد األوراق/

 نبات
Number of 

leaves/ 

plant 

الوزن الرطب 

للمجموع 

 الخضري )غ(
Fresh shoot 

weight (g) 

الوزن الجاف 

للمجموع 

 الخضري )غ(
dry shoot 

weight (g) 

الوزن الرطب 

للمجموع 

 الجذري )غ(
Fresh root 

weight (g) 

الوزن الجاف 

للمجموع 

 الجذري )غ(
dry root 

weight (g) 

شدة اإلصابة 

)%( 
Disease 

severity 

)%( 

 عدد األوراق/نبات
Number of leaves/plant 

0.893**       

 الوزن الرطب للمجموع الخضري )غ(
Fresh shoot weight (g) 

0.628* 0.716**      

 الوزن الجاف للمجموع الخضري )غ(
Dry shoot weight (g) 

0.440 0.617* 0.908**     

 الوزن الرطب للمجموع الجذري )غ(
Fresh root weight (g) 

-0.024 -0.217 0.176 0.183    

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

0.333 0.364 0.630* 0.671* 0.140   

 شدة اإلصابة )%(

Disease severity )%( 

-0.906** -0.771** -0.594* -0.296 -0.062 -0.248  

 المساحة تحت منحنى تطور المرض
AUDPC 

-0.871** -0.841** -0.781** -0.615* -0.066 -0.528 0.819** 

 .%5، * = االرتباط معنوي عند مستوى إحتمال %1** = االرتباط معنوي عند مستوى اإلحتمال 

** = Correlation is significant at P= 0.01, * = Correlation is significant at P= 0.05. 

 

 
 

Abstract 
Ibrahim, A., O. Hammoudi, G. Asmar and N. Sheikh Suleiman. 2017. Reaction and growth of cucumber hybrids 

grafted on hybrid squash in response to infection with Fusarium wilt disease. Arab Journal of Plant Protection,  

35(1): 27-35. 
The study was conducted during the 2013/14 season, in a farm at Baniyas region, Tartous governorate, Syria, to evaluate the growth 

and reaction of two cucumber hybrids (Amir F1 and Potenza F1) grafted on squash hybrid (TZ 148 F1) rootstock to infection with fusarium 

wilt disease (Fusarium oxysporum). The results showed a significant increase in plant height of non-grafted hybrid cucumber cv. Amir F1 as 

compared to the hybrid cucumber cv. Potenza F1 whether non-grafted or grafted on the squash hybrid TZ 148 F1 not artificially inoculated 

with the pathogen F. oxysporum. Artificially inoculated non-grafted cucumber hybrid Amir F1 with the pathogen caused a significant 

reduction in plant height, as compared with non-grafted and un-inoculated cucumber hybrid. Results also showed that the number of leaves 

of un-inoculated cucumber hybrid Amir F1, grafted or non-grafted on squash hybrid TZ 148 F1, was significantly increased as compared with 

non-grafted and un-inoculated cucumber hybrid Potenza F1. However, the number of leaves was significantly reduced in the non-grafted 

cucumber hybrid Amir F1 inoculated with the Fusarium pathogenic fungus compared with the non-grafted and un-inoculated same hybrid. 

Whereas, the total number of leaves was increased significantly in both cucumber hybrids grafted on the squash hybrid following inoculation 
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with the pathogen. Furthermore, results showed that the foliage fresh weight of both cucumber hybrids grafted on the squash hybrid and 

inoculated with the pathogen was increased when compared with non-grafted and inoculated cucumber hybrid Amir F1. Results also showed 

that there was no difference in root dry weight among all tested treatments. Disease severity of the non-grafted cucumber hybrid Amir F1 was 

increased significantly 108 days after planting when compared with all other treatments. Likewise, the area under disease progress curve of 

the non-grafted cucumber hybrid Amir F1 was significantly the highest when compared with all other treatments. 

Keywords: Grafting, wilt disease, cucumber, squash, Fusarium oxysporum. 
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