
J. Plant Prot. and Path., Mansoura Univ., Vol. 4 (10): 869 - 874, 2013 

SUSCEPTIBILITY OF SOME CUCUMBER (Cucumis sativus  
L.) AND WATERMELON (Citrullus lanatus nakai.) 
CULTIVARS TO ROOT KNOT NEMATODE  (Meloidogyne 
incognita) INFECTION 
Saeadi, A.;  Mariam Al-Abdd Al-khader and Kh. Al-Assas 
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Damascus 
University, Syria. 

 

  لخلطيي  لحمري و  .Cucumis sativus  Lأصياب  لخيييب تقييي  ابليييب ل ي  
lanatus Nakai    Citrullus لايرييبتو ل ت قيي  لخ يي و   خالصييبلب 

Meloidogyne incognita 
 يبخ  لخ سس و  ر ي  لخ ل  لخقب  ،   عل  لخ زيز صيب ي

 سو يب - بر ب  رشق  –كييب لخز لعب  -اس  وابيب لخالبت

 
 صلخريي
 

قابليىة الختبىار  بمحافظة حماة فى  سىورية 3102تحت ظروف الحقل خالل الموسم  اجريت الدراسة
ثالثىىة ناىىماف مىىا الخيىىار السجىىيا  مدسىىيمولت ميىىدالت ودلتىىات وثالثىىة ناىىماف مىىا الب ىىي  ا حمىىر السجىىيا  

المتىاج  حساسىية  نظسىرت.  M. incognitaدريمسوا سويتت امباالت رودروك لإلاابة بميماتودا تعقد الجذور 
 دليىىل)M.incognita  لإلاىىابة بميمىىاتودا تعقىىد الجىىذور  ميىىدال ودلتىىا   مدسىىيمولتالثالثىىة ف الخيىىارااىىمن

حساسىىية اىىملب الب ىىي  ا حمىىر رودروك ودريمسىىوا المتىىاج  دمىىا نظسىىرت ت (1>ت ومعامىىل التدىىاثر2>التعقىىد
ت  2=التعقىىد  دليىىللإلاىىابة ) مقىىاوم مبىىاالات بيممىىا دىىاا الاىىمف (1>ت ومعامىىل التدىىاثر2>التعقىىد دليىىل سىىويت ) 

 (.1<ومعامل التداثر
 .الخيار، الب ي  ا حمرت ميماتودا تعقد الجذورنامافت   لخكيربت لخرفتبميب

 

 لخرق رب
 

 معظمسىا متشري،  ا  مباتي جمسا   031ما  بما يقر عل   Cucurbitaceaeوي اللايلة القرعية تتح  
عشىبية حوليىة، والقليىل التابعة لسذه اللاىيلة بامسا المباتات  نغلبوتتميز تواجية. فب المما ق االستواجية وشبه االس

 Nakai    Citrullus    الب ىي  ا حمىر ويعتبىر .مىا نجىل ثمار ىا التىب ت دىل تىزر وت ممسىا شىجري معمىر
lanatus ار والخيىىىىL. Cucumis  sativus   ونوسىىىىعسا امتشىىىىارا  م المحااىىىىيل القرعيىىىىة ن ىىىىمىىىىا 

 (.2006خروا، بورال وآ )
مسىىبب مر ىىب فىىب مختلىىف ممىىا ق العىىالم  200لإلاىىابة بىى دثر مىىا  بحساسىىيتسا  القرعيىىات وتعىىرف             
(Mc Grath, 2004)حيى  ترجى  ، القرعيىاتعلى  للىة اآلفىات المت ميمىاتودا تعقىد الجىذور مىا ن ىم  تبىرتعت و

ن ميتسىىا ىلىى  عىىدة عوامىىل ن مسىىا  امتشىىار ا الدبيىىر فىىب جميىى  نمحىىاو العىىالم، ومىىدا ا العىىواجلب الواسىى ، ودىىذلك 
قىدرتسا على  دسىر مقاومىة  الى اشترادسا م  ا حياو الدقيقة فب التربة إلحدا  نمىرا  مباتيىة مردبىة، باإل ىافة 

ى ىىعاف المباتىىىات وتسيجتسىىىا لإلاىىىابة بممر ىىات ثامويىىىة )نبىىىو غربيىىىة  ا اىىماف لىىىبع  ا مىىىرا  المباتيىىىة نو
 (.  2010وآخروا، 

الخسىاجر الماتجىة عىا ىاىابة ت حيى  تبلىق قيمىة للقرعيىات تسبب ميماتودا تعقد الجىذور خسىاجر دبيىرة 
   واليق ىيا   .Cucurbita spp ، القىر   .Citrullus spp، الب ىي  ا حمىر.Cucumis sppالخيىار

Lagenaria spp. بالميماتودا مالييا الدوالرات ا مريدية فب المما ق المختللة ما العالم وتحديىدا  فىب البلىداا
 M. incognitaتسىىبب ميمىىاتودا تعقىىد الجىىذور و . (Davis,2005ذات الممىىاا المىىداري والتىىرب الرمليىىة )

ميمىاتودا  سىببتدماC. lanatus.  (Davis, 2007 .)محاىول الب ىي  ا حمىر ف  امتاجيىةخساجر دبيرة جدا  
مليىىوا دوالر فىىب السمىىد  547.5قيمتسىىا ن ىىرارا  اقتاىىادية تجىىاوزت .Meloidogyne spp تعقىىد الجىىذور 

(Jain et al., 2007.) 

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajppaj.2010.1.15&org=10#17341_bc
http://scialert.net/fulltext/?doi=ajppaj.2010.1.15&org=10#521618_ja
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ق الزراعيىىة والليزياجيىىة علىى  اسىىتخدام العديىىد مىىا ال ىىر عقىىد الجىىذوراعتمىىدت مدافحىىة ميمىىاتودا توقىىد              
الماجمىة السلبية الدبيىرة  ثارآلمظرا لو . ق المدافحةالديمياجية الجزو ا دبر ما  ر المدافحة وشدلت، والديمياجية

 دثر فاعليىة ونمامىاق بديلة ن رىيجاد محاولة لج  العلماو ال  عل  البيجة واإلمساا والمبات، ستخدام المبيدات عا ا
نبىو )والتى  تعىد مىا ا ىم  ىرق المدافحىة ىمتىا  ناىول مقاومىة ت فدىاا التلديىر فىب ف  مدافحة الميمىاتودا المباتيىة 

 (.  2010غربية وآخروا،
اختبرت مقاومة محاولب الخيار والب ي  ا حمر لميماتودا تعقىد الجىذور فىب العديىد مىا بلىداا العىالمت            

محلىب واىمف  Beta Alphaى الدراسىات التىب نجريىت فىب ماىر شىدة قابليىة اىمف الخيىارنظسىرت ىحىدفقد 
ت بيممىا دامىت  Meloidogyne  javanicaلإلاابة بميماتودا تعقىد الجىذور Chilian Blackالب ي  ا حمر 
متوسىى ب القابليىىة  Kongoت Charleston جىىيا واىىملب الب ىىي  ا حمىىر  Beta Alphaناىىماف الخيىىار 

 1مىىا ا اىىماف معتدلىىة المقاومىىة فدامىىت  الخيىىار اىىملب جراومىىب وبيتىىا نللىىا والب ىىي  اىىمف جيىىزة لإلاىىابةت ن
(Mahrous, 1976.) 

داا  عيف المقاومة لميمىاتودا Beta Alpha دما نظسرت دراسة نخرى فب مار ب ا امف الخيار           
مىب  ىعيف المقاومىة لميمىاتودا امف الخيار جراو داات دما M. javanica و  M. incognitaتعقد الجذور 
 M .incognita (Korayem, 1979.)تعقد الجذور 
 .Mاملا مىا الخيىار لإلاىابة بميمىاتودا تعقىد الجىذور  15تم اختبار قابلية ىاابة وفب دراسة نخرى            

incognita  ميمىاتودا. نظسىرت المتىاج  نا الاىمف  ىذه ال ور يرقب ثامب مىا  3000بعد العدوى ب Long 
Green دىىاا الاىىمف الوحيىىد المقىىاوم لميمىىاتودا تعقىىد الجىىذورM. incognita ت حيىى  بلىىق متوسىى  عىىدد العقىىد
 Royal Sluisو Thamin-IIت ,Mirageت  Mehran ت دامىت ا اىمافت ومىا ماحيىة نخىرى8.2الجذريىة 

على  محىو  .100>يةت حي  بلق متوس  عدد العقد الجذرM. incognitaلميماتودا تعقد الجذور  عالية الحساسية
 70)متوس ة الحساسية Poinsett ت Cucumber Citrioloت  Green Wonderدامت ا اماف مشابه 

 71-100حساسىىة  )Falcon-560ت Cobraت ,Babylonدامىىت ا اىىماف  بيممىىا عقىىدة علىى  الجىىذر(. 31-
 Summer ت Pioneer-IIت Dynastyت Marketmoreنربعىىة ناىىماف ت دمىىا وجىىد (عقىىدة علىى  الجىىذر

Green ( عقدة عل  الجذر 11-30معتدلة المقاومة) (Tariq et al., 2013.) 
 رل  لت وأه ل  لخلمث:

الخيار والب ي  ا حمر فب سورية عامٌة وفب محافظة حماة خااىة و  ميىة محاول  مظرا    مية              
رة والخسارة االقتاادية والتىب بلتىت ميماتودا تعقد الجذور عل   ذيا المحاوليا، ما حي  مسبة االمتشار الدبي

فقىد  ىدفت  ىذه الدراسىة ، فب بع  حقىول الخيىار والب ىي  ا حمرفىب محافظىة حمىاة  2011%  فب عام 100
بتىر   M. incognitaلإلاىابة بميمىاتودا تعقىد الجىذور  لتقييم قابليىة بعى  ناىماف الخيىار والب ىي  ا حمىر

 .الخ يرة د ريقة لمدافحتسا لسذه اآلفةنو متحملة ىيجاد ناماف مقاومة 

 
 ق لخلمثرول  وط 
 

بمحافظىىة حمىىاة فىى   3102خىىالل الموسىىم داملىىة العشىىواجية الق اعىىات ال بمظىىام اىىممت تجربىىة حقليىىة           
قابليىىة ثالثىىة ناىىماف مىىا الخيىىار السجىىيا  ىىب  مدسىىيمولت ميىىدالت ودلتىىات وثالثىىة ناىىماف مىىا  لتقيىىيم سىىورية، 

 .M  دريمسىىىوا سىىىويتت امبىىىاالت رود روك لإلاىىىابة بميمىىىاتودا تعقىىىد الجىىىذور الب ىىىي  ا حمىىىر السجىىىيا  ىىىب
incognita . فىىب نر  تىىم نواجىىل شىىسر ميسىىاا  فىىبناىىماف الخيىىار وناىىماف الب ىىي  ا حمىىر  بىىذورزرعىىت

 بىىذرتياجىىورة فىىب دىىل زر  ت بالمسىىبة للب ىىي  ا حمىىرم 2×3بالمسىىبة للخيىىار ومسىىافة  م 1×2تخ ي سىىا بمسىىافة 
بعىد م ىب  البادرات ىل  بىادرة واحىدة خلتت ثم الامف ب اقة تشير ىل  اسم و  وتم سم  3عل  عمق حوالب 

 معلىق بي ىة ويرقىة مىا 3000بترديىز مبىات لدىل اىمف اىماعية تىم ىجىراو عىدوى  .الزراعىة ما عشرة نيام 
ماف ناى تردىت .بمعىدل خمسىة مدىررات لدىل معاملىةو لدىل مبىات يومىا    15بعمىر تعقد الجىذور لميماتودا البي 
المباتىات وتسىميد ا حسىب الحاجىةت  ريت وتىم فىب الظىروف ال بيعيىةيومىا    60لمدة تممو الب ي  ا حمرو الخيار

وزا و وزا المجمىىو  الخ ىىريات المباتيىىة المختللىىة مثىىل   ىىول المباتىىاتت قياسىىال تت نخىىذوفىىب مسايىىة التجربىىة
التعقىد  دليىل ومىا ثىم قىدرعلى  الجىذورت  متدومىةال العقىد . تم عدبعد غسله ما التربة العالقة به المجمو  الجذري

 30-311 =ت ةعقىد 10-23 =عقىدةت  2-11 =ال يوجد عقدت 0 =حسب السلم التالب جذور ال جرام ما 5عل  
ولتحديد معامل التداثرت تىم اسىتخال   (.Celyer et al., 2000عقدة ) 100≥5عقدةت  100-31 =4 عقدةت

حي  غسلت الجذور الماىابة بالمىاو وق عىت ىلى    (0.5%الاوديوم )البي  ما الجذور ب ريقة  يبودلوريد 
مىىىل مىىىا محلىىىول  يبودلوريىىىت  200تىىىر. ن ىىىيف ل 0فىىىب دورق سىىىعته  سىىىم وو ىىىعت3ق ىىى  اىىىتيرة ب ىىىول 
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دقىىاجق. مىىرر المعلىق بسىىرعة مىىا خىىالل ممخىىل  3% وسىىد الىىدورق جيىدا  ور  بقىىوة لمىىدة 0.5الاىوديوم ترديىىز 
حي  جم  البي  على  الممخىل المىاعم بيممىا احىتلظ الممخىل الخشىا  مش 500ممخل  تم و عه اعل مش  230

مش بما يحتويه ما البي  بسىرعة تحىت تيىار خليىف مىا المىاو لعىدة  دقىاجق  500بق   الجذور. و   الممخل 
ار خليىف مىش بواسى ة تيى 500ل إلزالة بقايا  يبودلوريت الاوديوم. مقلت دميىة البىي  المتجمعىة على  الممخى

مل و و المعلق ا ساسب ثم حسب متوس  عىدد البىي   150  ىل  د ل زجاجية سعة ل دافة البيما الماو لمق
= (RFالتدىاثر ) معامىلل التدىاثر مىا المعادلىة  معامى وحسىب (.2003مل ما المحلول ا ساسىب )العسىل،1فب

جمىة ناىماف تىم تحديىد مال .(3000)   الىذى تىم العىدوى بىه/ عىدد البىيالتجربىةعدد بىي  الميمىاتودا فىب مسايىة 
ا سىىل والمعىىايير المتبعىىة فىىب اختبىىار حساسىىية حسىىب  الخيىىار والب ىىي  ا حمىىر دعواجىىل لميمىىاتودا تعقىىد الجىىذور

 ( (Sasser et al., 1984 المباتية ا اماف
 ( RFر برل لختكبث  )  ( GI خيل لخت ق  )  لست بلب لخصا 

 2 1 مقاوم

 2 >1 متحمل

 1< 2< حسال

 1 2< شديد الحساسية

 
(، حيى   (Southey, 1982مىا التربىة ب ريقىة ن بىاق بيرمىاا الميمىاتودا تىم اسىتخال  يرقىاتدمىا           

سىىم 100ونخىىذ ممسىىا حجىىم  ساليىىتم تجامسىى خل ىىتو دجىىم1وزمسىىا  مردبىىةجمىى  مىىا دىىل مبىىات )مدىىرر( عيمىىة 
3
 

ىل   بىق مىا ا لمميىوم  الممخلمم. مقل  1وو عت عل  ممديل ورقب بعد و عه فوق ممخل معدمب ق ر ثقوبه 
سىم ثىم ن ىيف ىلى  ال بىق دميىة مىا المىاو بحيى  تاىبم ق عىة القمىاش فىب تمىال مى  سى م المىاو،  20 هق ىر
الميمىىاتودا وذلىىك بتمريىىر يرقىىات نيىىام. بعىىد ا تىىم الحاىىول علىى   3تردىىت العيمىىات بدرجىىة حىىرارة الترفىىة مىىدة و

سىم 20ل  ا سلل، تال ا ترديز العيمىة فىب مش مرتبيا ما ا عل  ى 400 و  230المستخل  عبر  ممخليا  
3
 

لمعرفىة عىدد  تحىت المجسىر ال ىوجب فب شريحة العد وفحى  المعلقسم ما  0و   زجاج . تم ماو فب د ل 
قىدرت مسىبة اإلاىابة بميمىاتودا تعقىد الجىذور  .فىب دىل مدىرر ال ور اليرقب الثامب لميماتودا تعقىد الجىذور يرقات

سىم100 / فىرد1-40 اإلاىابة الخليلىة  ور اليرقىب الثىامب وفىق السىلم التىالب على  نسىال الدثافىة العدديىة لل ى
3
 

سىىم 100/فىىرد 41-80ت واإلاىىابة المتوسىى ة تربىىة
3
سىىم 100 /فىىرد >81واإلاىىابة العاليىىة   ت تربىىة 

3
 تربىىة 

(Gazaway and McLean, 2003.)   اإلحاىىاجب التحليىىل ىحاىىاجيا باسىىتخدام برمىىام  وحللىىت المتىىاج
SPSS  5%عل  مستوى معموية (P=0.05.) 

 
 لخاتبئج ولخراباشب

 
واىملب الب ىي  ا حمىر  مدسىيمولت ميىدالت ودلتىا الخيىارناىماف  قابليىة ذه الدراسىة نظسرت متاج             

دليىل م شىر  ت قيمىةت حيى  بلتىM. incognitaبميمىاتودا تعقىد الجىذور  لإلاىابة رودروك ودريمسىوا سىويت
وبلتىىت   ) الب ىىي  االحمىىر(   ورودروك ) الخيىىار( عمىىد ا اىىماف مدسىىيمولت ميىىدال 4 القيمىىة الجىىذور تعقىىد
بىيا  معامل التداثروتراوحت قيمة  ) الب ي  االحمر(  تودريمسوا سويت) الخيار( دلتا عمد ا اماف  3القيمة 
عامىل بيممىا تراوحىت قيمىة م ت(2ت 1)الجىدول عمىد اىمف الخيىار مدسىيمول  13.9حتى   دلتاعمد امف  7.4 

اعتمىادا و.  دريمسىوا سىويتعمد اىمف الب ىي  االحمىر    11.7    عمد الامف امباال حت   0.2 التداثر بيا 
الخيار واىمل  اماف تعتبر ا1> التب بلتت قيمة  ومعامل التداثر 2>التب بلتت قيمة  عل  قيمتب م شر التعقد

يير المتبعىىة فىىب اختبىىار حساسىىية سىىل والمعىىاا حسىىب  حساسىىة لإلاىىابةالب ىىي  رودروك ودريمسىىوا سىىويت 
لإلاىابة )م شىر مقاومىا ما نظسرت المتاج  ب ا امف الب ي  ا حمر امبىاال د .ا اماف لميماتودا العقد الجذرية

 نشىىارت متىىاج  تحليىىل التبىىاياوت. Sasser et al.,1984)) ( 2)الجىىدول (1<ت ومعامىىل التدىىاثر 2=التعقىىد 
وتراوحىت  فروق معموية بالمسبة لم شىر متوسى  عىدد العقىد على  الجىذروجود  عدم ىل بالمسبة  اماف الخيار 

ت بيممىا دامىت اللىروق عمىد الاىمف ميىدال على  الجىذر عقىدة44عمد الامف دلتا حتى  عقدة عل  الجذر 26بيا 
 (بي ىة على  الجىذر 41894) بىيا الاىمليا مدسىيمول   عل  الجىذربالمسبة لم شر متوس  عدد البي معموية

سىم 100/ ىور يرقىب ثىامب 106ميىدال ) ياتلوق الاىملو تبي ة عل  الجذر( 22360)دلتاالامف و
3
تربىة(  

سىىم 100/ ىىور يرقىىب ثىىىامب 68والاىىمف دلتىىا )
3
 ىىور يرقىىىب  36)مدسىىيمول الاىىمفتربىىة( معمويىىا علىىى   

سىىم 100/ثىامب
3
سىىم 100/بالمسىىبة لم شىىر متوسى  الدثافىىة العدديىىة (تربىىة 

3
 Gazawayت )(1)الجىىدول  تربىىة 
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and McLean, 2003) . نشارت متاج  تحليل التبايا بالمسبة  اماف الب ىي  ا حمىر ىلى  وجىود فىروق دما
والاىمليا عقىدة على  الجىذر(  48)رودروك  الاىمفبىيا على  الجىذر معموية بالمسبة لم شرمتوس  عدد العقىد 

المسىىبة دامىىت اللىىروق معمويىىة ب دمىىات عقىىدةعل  الجىىذر( 22) دريمسىىوا سىىويتو عقىىدة علىى  الجىىذر( 7) امبىىاال
ت بي ىىة علىى  الجىىذر( 620امبىىاال )لم شىىر متوسىى  عىىدد البيىىو  علىى  الجىىذر بىىيا ناىىماف الب ىىي  ا حمىىر 

بي ىىة على  الجىىذر(ت 35358)والاىىمف دريمسىوا سىويت بي ىة علىى  الجىذر(ت  12467الاىمف رودروك )و
سىىم100 / المسىىبة لم شىىر متوسىى  الدثافىىة العدديىىةنمىىا ب

3
 /يرقىىب ثىىامب ىىور  156تربىىةت تلىىوق الاىىمف امبىىاال ) 

سم100
3
سىم 100/ ىور يرقىب ثىامب 66تربة( معمويىا على  الاىمف رود روك ) 

3
وتتلىق  (.2)الجىدول تربىة(  

على  ىحىدا  اإلاىابة  M. incognita ذه المتاج  م  متىاج  نبحىا  سىابقة حىول مقىدرة ميمىاتودا  تعقىد الجىذور 
 (.Mahrous, 1976   Korayem, 1979   والتداثر عل  العديد ما ناماف الخيار والب ي  الحمر )

بىىيا ناىىماف حساسىىة لميمىىاتودا تعقىىد الجىىذور  الخيىىار والب ىىي  ا حمىىر اىىمافنمقاومىىة ىا اخىتالف متىىاج          
االختالفىىىىات الوراثيىىىىة )الجيميىىىىة(ت والتشىىىىريحيةت  عىىىىدة عوامىىىىل ممسىىىىا علىىىى  ةتوقلىىىىمبمىىىىا ر وناىىىىماف متحملىىىىة

والسرمومىىىات وبعىىى  البروتيمىىىات والليمىىىوالت والتاميمىىىات دوجىىىود ا ودسىىىيمات  ديماجيىىىةوالمورفولوجيىىىةت والليز
 (.2010)نبو غربية وآخروا، وغير ا ما المردبات التب ما شامسا رف  دلاوة المبات فب مقاومة الميماتودا

 
     لخيييييب رييي  ثالثييب أصييياب   عيييي  M. incognitaلإلصيييبلب لايرييبتو ل ت قييي  لخ ييي و   ر ييي  ت: 1لخ يي ول 

 :2013روس  يالل لخربة ز عب في رمبفظب ملخرا

 
 أصاب  لخييب 

/ رتوسط ع   لخ ق 
  ل    و    5

 خيل ت ق  
 لخ  و 

رتوسط ع   
     /لخلي 

برل ر 
 لختكبث 

رتوسط لخكثبفب 
س  100/ لخ   يب

3
 

 ت لب

ابلييب لخصا  
 خإلصبلب

 حسال 38a 4 41894a 13.9 36a ركسيروس 

 حسال 44a 4 34643ab 11.5 106b ري لس

 حسال 26a 3 22360 b 7.4 68b  ختب
 لخقي  لخرلياب لبخ  ول هي علب ة ع  رتوسطبت خيرسب رك  لت

 5%. لخقي  لخرتلوعب لأم   رتشبلهب عرو يب  تو   لياهب ف وق ر اويب عا  رستوى   خب

 
ري  لخلطيي  لحمري  ثالثيب أصياب  عيي   M. incognitaلإلصبلب لايربتو ل ت ق  لخ  و   ر   ت: 2لخ  ول 

 :2013خروس  يالل ل ز عب في رمبفظب مربةالخر

أصاب  لخلطي  
 لحمر 

 /رتوسط ع   لخ ق 
   و    ل   5

 خيل ت ق  
 لخ  و 

رتوسط ع   
     /لخلي 

 ر برل
 لختكبث 

رتوسط لخكثبفب 
س 100/ لخ   يب

3
 

 ت لب

ابلييب لخصا  
 خإلصبلب

 قاومم 7a 2 620a 0.2 156a لرلب  

 حسال 48b 4 12467b 4.1 66 b  و   وك

 حسال 22a 3 35358c 11.7 84 ab ك يرسو  سويت
 لخقي  لخرلياب لبخ  ول هي علب ة ع  رتوسطبت خيرسب رك  لت

 5%. لخقي  لخرتلوعب لأم   رتشبلهب عرو يب  تو   لياهب ف وق ر اويب عا  رستوى   خب

 
 ولختوصيبت: ل ستاتب بت

ناىماف الب ىي  ا حمىر والخيىار المختبىرة دعواجىل لميمىاتودا  اختالفىات درجىة قابليىة ذه الدراسة نظسرت  -0
الملوثىة بميمىاتودا تعقىد فىب الحقىول لإلاىابة مقاومىة ال ت وقىد يليىد ذلىك فىب اسىتخدام ا اىمافتعقد الجىذور

 .السورية لحيا استمبا  ناماف عالية المقاومةالجذور 
فىب بىرام  تعقىد الجىذور إلاىابة بميمىاتودا تجىاه اىجراو اختبارات تقييم ناىماف الخيىار والب ىي  ا حمىر   -3

 التحسيا الوراثب قبل اعتماد ات سواو دامت ا اماف ممتجة محليا نو ناماف مدخلة.
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ABSTRACT 
 

          The susceptibility of three hybrid cucumber cultivars (maximus, medas 
and dalta) and three hybrid watermelon cultivars (embala, rodroq and 
kremson sweet) was evaluated to infection by M. incognita under outdoor 
field experiment during the growing season 2013 in Hama Province, Syria. 
Results showed that all cucumber cultivars viz. maximus, medas and dalta 
were susceptible to infection by M. incognita (Gall index > 2, and 
reproduction factor > 1). Similarly, the two watermelon cultivars viz. rodroq 
and kremson sweet were also considered as susceptible cultivars (Gall index 
> 2, and reproduction factor > 1). However, the embala cultivar was found to 
be resistant (Gall index = 2, and reproduction factor < 1).   
Keywords: Cultivar, cucumber, watermelon, root -knot nematode. 
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