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 .176-169 ):2(32. مجلة وقاية النبات العربية، .Verticillium dahliae Kleb المتسبب عن الفطر فيرتيسليومال

فيرتيســليوم ذبــول اللإلصــابة بفطــر ) 5، ورقــة 22، وديــر الــزور 118، وحلــب 90، وحلــب 33ســورية (حلــب معتمــدة فــي قابليــة خمســة أصــناف قطــن  تــم تقــويم
Verticillium dahliae Kleb.  العزلة)V11 وبـدرجات  فيرتيسليومال. أوضحت النتائج تضرر األصناف الخمسة نتيجة لإلصابة بفطر الدفيئة) في تجربة أصص خارج

أقلها. وأمكـن تمييـز  5أشدها إصابة، في حين كان الصنف رقة  22وكان الصنف دير الزور %)، 100-62.5(مختلفة، حيث تراوحت النسبة المئوية لإلصابة ما بين 
اللذان أظهرا أقل قابلية لإلصابة بالفطر، حيث  90وحلب  5مجموعتين من األصناف أظهرت مستويات مختلفة من المقاومة. تضمنت المجموعة األولى الصنفين رقة 

 .)Paymaster )37.5 792متوســط المقاومــة العلــى التــوالي وبــدون فــروق معنويــة مــع الصــنف  ،27.5و 15ضــي للصــنفين بلــغ المؤشــر المرضــي لتلــون المقطــع العر 
) والتـي أظهـرت أعلـى قابليـة لإلصـابة وسـجلت مؤشـرات مرضـية مرتفعـة لتلـون 33وحلـب  118وحلـب  22تضمنت المجموعـة الثانيـة األصـناف (ديـر الـزور  ،بالمقابل

تـائج هـذه )، كمـا أظهـرت ن72.5( Deltapine 16القابـل لإلصـابة الشـاهد صـنف )، وبـدون إظهـار فـروق معنويـة مـع علـى التـوالي ،57.5و 65و 80المقطـع العرضـي (
  اق.الدراسة تشابه قيم مؤشر تلون المقطع العرضي والطولي مع مؤشر اإلصابة الورقية، وهذا يعني أنه يمكن أخذ قراءة المرض من الساق واألور 

  .، قطن، سوريةVerticillium dahliaeالكلمات المفتاحية: أصناف محلية، فطر الذبول الوعائي 
  

  المقدمة
  

من محاصيل  (.Gossypium hirsutum L)يعد محصول القطن 
المساحة  وصلتحيث في سورية، المهمة ستراتيجية األلياف اال
نتاجية وبلغت اإلهكتارًا،  215610 إلى 2006 عام قطنالمزروعة بال

لكنه يصاب بالعديد من مسببات األمراض الفطرية ، كغ/هـ 3180
 Verticilliumفطر الفيرتيسليوم الذي يسببه الأهمها مرض ذبول 

dahliae Kleb.في السنوات  ، مما أدى إلى تراجع المساحة المزروعة
 ضاهكتارًا، وانخف 172414 إلى 2010 األخيرة لتصل في عام

 ).1كغ/هـ ( 2740اإلنتاجية إلى 

 قابلية) االختالفات المتنوعة في Wildermuth )27الحظ 
الوعائي الذي يسببه الفطر  المختلفة للقطن لإلصابة بالذبول األصناف

V. dahliae  في جنوب شرقيQueensland وكان في استراليا .
ة لإلصابة يقابلمن أكثر أصناف القطن  Deltapineالصنف البري 

 Rexو Kingو Dixieبفطر الذبول، مقارنة مع بقية األصناف المختبرة 
  األقل تأثرًا.

اللقاح ة ـتأثير كثافأيضًا ) 3رون (ـوآخ Ashworthودرس 
ة النباتات وخطورة المرض ـي إصابف ول الوعائيـبفطر الذب المعدي
ة العائل المتحمل تحت الظروف الحقلية. فكانت معدالت ـوٕانتاجي

منخفضة. كثافات ع عالية مقارنة ماإلصابة أعلى عند كثافات لقاح 
قابلة  Acala SJ-4و Acala SJ-5ت معظم األصناف المتحملة وكان

أقل لألوراق من  اً مظهرة أعراض ورقية قليلة وسقوط ،لإلصابة
. ولم تتأثر إنتاجيتها 110-70و Acala SJ-2األصناف األقل تحمًال 

جسمًا حجريًا/غ تربة)، بعكس األصناف  21( لقاح أعلىعند كثافة 
القابلة لإلصابة التي أصيبت بشكل خطير عند كثافة لقاح منخفضة 

   جسمًا حجريًا/غ تربة). 1.7(
) ثمانية أصناف قطن Hillocks )16وفي دراسة مماثلة، زرع 

تجريبية في أرض مصابة بمرض الذبول لدراسة قدرة الفطر على إصابة 
النباتات وٕانتاج كمية من البذور المصابة. أظهرت األصناف القابلة 
لإلصابة أعراض ذبول وأصيب الكثير منها في نهاية موسم النمو، 

ة التي وأنتجت الكثير من البذار المصاب مقارنة مع األصناف المقاوم
   صغير الحجم. اً ناضج اً جوز  وأنتجتبدورها في نهاية الموسم،  أصيبت
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 ةأربعإزاء أصناف قطن  ) ثالثة4وآخرون ( Ashworthواختبر 
  من فطر )جسم حجري/غ تربة 21و 15و 4و 2(مستويات لقاح 

V. dahliae تتساقط  )70-110( دوا أن الصنف القابل لإلصابةـفوج
 Acala SJ-2ع الصنفين المتحملين أوراقه عند الحصاد مقارنة م

اللذان ازدادت نسبة إصابتهما في السنوات المتعاقبة،  Acala SJ-5و
زيادة اللقاح المرضي  هانفسوسبب تكرار زراعتها في التربة المصابة 

 ألكثر عزالت الفطر شراسة.

  لفطر الذبولعزالت  أربع) 8وآخرون (  Bolekبينما استخدم
V. dahlia ن االصنف أصناف قطن. فأعطى ةفي غربلة أربعPimas-7 

األكثر  Acala 44، وكان الصنف رد فعل مقاومة عالٍ  Acalapremaو
  قابلية لإلصابة.

طراز وراثي  21) بغربلة Zangi)5 و Azaddisfaniفي حين قام 
من القطن، وحدد نسبة المرض، ومعدل خطورته بعد الحصاد، فوجدا 

 89.6يمتلكان أعلى نسبة مرض ( Smooth leafو Sahelأن الطرازين 
هذه الطرز الوراثية أعلى نسبة مئوية  أبدتعلى التوالي). و  ،%92.6و

 Smooth leafو Sahelللنباتات المصابة، وسجلت األصناف 
على ، 187.6و 196.8و 201.4أعلى مؤشر مرضي ( Gokrobaو

التوالي) وكانت قابلة لإلصابة بمرض الذبول. بينما سجل الصنفان 
O29 وTermezl4 ) على التوالي) ، 57.2و 50.5أقل مؤشر مرضي

 Acala SF5وكانت متحملة لمرض الذبول، في حين أظهرت األصناف 
إلى عالية من المقاومة مستويات متوسطة  Delcot 344و Acala 90و

  فيرتيسليوم.اللذبول 
للقطن باالعتماد  اً وراثي اً طراز  25) 13وآخرون ( Galbieriم و ق

ألوراق والتلون العرضي وحدد االرتباط على اعلى األعراض المرضية 
وغي بي معلق . حيث لقح النباتات بطريقة الغمس ف(r=0.85)بينهما 
لمقاومة الدفيئة /مل ماء معقم مقطر تحت ظروف ةبوغ 610تركيزه 
فيرتيسليوم. فالحظ اختالفات معنوية في مستويات المقاومة بين الذبول 

 IAC 04/236و DP-Deltapalالطرز الوراثيـة، وكانت األصناف 
ة، بينما ـاألكثر مقاوم Fibermax 966و PR 0136و IAC 04/259و
 Coodetec 410و Distakو Coodetec 401انت األصناف ـك
  األكثر قابلية لإلصابة.  Epamig 0316و

صنفًا من  28) 15وآخـرون ( Goreم و وفي دراسة مماثلة، ق
ول بتلقيح نباتات ن أجل مقاومتها للذبالقطن األكثر زراعـة فـي تركيا م

 Defoliating) لألوراق ةالمسقط المرضية باألنماطأسابيع  6بعمر 

pathotypes)  لألوراق ةمسقطالأو غير (Nondefoliating 

pathotypes)نمط. فكانت كل األصناف أكثر قابلية لإلصابة بال 
مسقط الي غير مرضال نمط) مقارنة مع الDي المسقط لألوراق (مرضال

 مقاومة مختلفة، فكان قابالً  Carmen). وأظهر الصنف NDلألوراق (

 نمطلل) لكنه مقاوم Dالمسقط لألوراق (ي مرضال نمطباللإلصابة 
 ST-373ان الصنف ـ). بينما كNDمسقط لألوراق (الغير ي مرضال

   .V. dahliae للفطر النمطين المرضيينة بكال ـمتوسط القابلية لإلصاب
 V1و V12) شراسة أربع عزالت (2ي سورية، اختبر لوة (ـوف

القطن أصناف على بعض  V. dahliaeفطر  نـ) مV7و V16و
 Deltapine 50مقارنة مع صنف الشاهد المعتمدة والسالالت المبشرة 

 5 ، فأظهرت النتائج أن الصنفين رقةالدفيئةفي تجربة أصص خارج 
بينما كان الصنف ، V1عزلة لأكثر األصناف تحمًال ل 118 وحلب

الساللة كانت بينما ، V16و V7أكثر األصناف تحمًال للعزلتين رصافة 
في  ،V16و V1بالعزلتين  قابلية لإلصابة سالالت القطنأكثر  124
الصنف و  V12عزلة لأكثر األصناف تحمًال ل 5الصنف رقة  كانحين 

  قابلية لإلصابة. أكثرها 22 ردي
لم يسجل حديثًا وجود مبيدات فطرية فعالة لمكافحة هذا المرض 

تعقيم التربة تطبيقًا غير عملي ومكلف، باإلضافة  ويعدُّ على القطن، 
سنوات أو  7في التربة لمدة  للمثابرةإلى قابلية األجسام الحجرية للفطور 

ائلي الواسع لهذا الفطر، جعل من المكافحة الزراعية و أكثر، والمدى الع
مقاومة. كما أصناف  عنصعبة وأكد على الحاجة الماسة إلى البحث 

فيرتيسليوم واضحًا في جميع حقول القطن السورية الل أصبح انتشار ذبو 
ره نتيجة تعاقب زراعة األصناف المحلية في حقول محددة وزيادة خسائ

اسة قابلية بعض األصناف المحلية ى در فيها، لذلك هدف هذا البحث إل
  .V. dahliaeة بفطر الذبول لإلصاب

  

  مواد البحث وطرائقه
  

   V. dahliaeعزل فطر الذبول 
عليها أعراض ذبول من حقول مصابة  تجمع نباتات قطن ظهر تم 

ووضعت العينات في أكياس بالذبول في المنطقة الوسطى في سورية، 
فيرتيسليوم الوعزل فطر ورقية معلمة وحفظت عند درجة حرارة الغرفة. 

دقائق،  5بغسل السوق من األتربة بالماء المقطر، وجففت هوائيًا لمدة 
معقم، طة مقص تقليم اسم بو م 10-5ضية طعت إلى مقاطع عر وق

%)، 1دقائق في محلول هيبوكلوريت الصوديوم ( 3-2وغطست لمدة 
وغسلت بعدها ثالث مرات في الماء المقطر والمعقم، ثم نزعت عنها 

، ثم جففت على ورق ترشيح معقم قبل زراعتها Cortexمنطقة القشرة 
بطاطا/بطاطس  المغذي وسطالسم) تحوي  9في أطباق بتري (قطر 

مع مضاد حيوي ستربتومايسين  )PDA( ديكستروز آجار
Streptomycin )0.2 وحضنت ضمن حاضنة في الظالم عند ،(%

لصفات المورفولوجية ل استناداً عرف الفطر  أيام. 7لمدة  س° 2±25
للمزارع وشكل الحوامل البوغية. حيث تم االعتماد على صفة التفرع 
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، Verticilliumكونيدية كصفة مميزة للجنس السواري لحوامل األبواغ ال
 V. dahliaeة مميزة للنوع ـة كصفـى صفة تشكيل الجسيمات الحجريـوعل

)7 ،9 ،10( .  
  
  األصناف المحلية لإلصابة بفطر الذبول  قابليةم ويجربة تقت
 ،118 حلب ،90 حلب، 33 (حلبمت قابلية خمسة أصناف قطن و ق

معتمدة من قبل المؤسسة العامة إلكثار محلية  )5 رقة ،22 دير الزور
في تجربة أصص وفق تصميم  V. dahliaeلإلصابة بفطر  البذار

مكررات، واستخدم الصنف  ةقطاعات عشوائية كاملة بأربع
Deltapine16  27(معروف بقابليته لإلصابة بالفطر  شاهدكصنف( ،

زرعت بذور  .Paymaster 792متوسط المقاومة الشاهد الصنف و 
سطحيًا بمحلول هيبوكلوريت  تطهيرهابعد  ،أصناف القطن المحلية

% لمدة دقيقة واحدة وغسلها بالماء المقطر المعقم في 3الصوديوم 
%، رمل 40سم) محتوية على تربة (طين  23أصص بالستيكية (قطر 

 8لمدة س ° 105 عندبالفرن الحراري معقمة %) 40%، تورب 20
سم في كل أصيص بعد لصق  2.5ن على عمق ساعات، بعمل حفرتي

  بطاقة تشير إلى اسم الصنف. وحضر المعلق البوغي للفطر
V. dahliae عزلة  ةبتنميV11  وحيدة البوغ على وسطPDA  بأخذ

طة امم من حواف المستعمرات الفتية لكل عزلة بوس 3أقراص قطرها 
، ثم حضنت PDAمسبر معقم ونقلها إلى أطباق بتري تحوي وسط 

لمدة ثالثة أسابيع. ثم أضيف  سº 25±2األطباق في الظالم عند 
طة السطح المستعمرات ماء مقطر ومعقم وحك سطح المزارع بوس

قضيب زجاجي منحن ومعقم، رشح المعلق البوغي من خالل ورق 
ي المعلق البوغي وعدل بعد عد رشيح معقم، وضبط تركيز األبواغ فت

مقطر ماء بوغة/مل  610×4إلى (طة شريحة العد نيوبر ااألبواغ بوس
واعتمدت طريقة تغطيس الجذور إلجراء العدوى،  .)10، 9، 7(ومعقم) 

حيث قلمت جذور بادرات القطن في طور الورقة الحقيقية األولى، ثـم 
غسلت جذورها من األتربة بالماء الجاري الخفيف، ثم بالماء المقطر 

دقائق فـي المعلق البوغي  10والمعقم، وغطست بعدها الجذور لمدة 
ثم أعيدت زراعتها في التربة المعقمة، وتركت )، 25، 20، 11(

 يومًا في الظروف الطبيعية، وتم 90لمدة  الدفيئةالنباتات لتنمو خارج 
النباتات وتسميدها حسب الحاجة. وفي نهاية التجربة، حدد المؤشر  ري

وصنفت األعراض  المرضي بظهور األعراض الورقيـة والتلون الوعائي،
وجد أعراض على ت= نبات سليم، ال 0للسلم التالي: علـى األوراق تبعًا 

= 2 ،= اصفرار و/أو ذبول األوراق الفلقية أو الورقة األولى1األوراق، 
= األعراض  3اصفرار و/أو ذبول األوراق التي تلي الورقة األولى، 

على  = أعراض حادة4على المجموع الخضري متوسطة إلى حادة، 
. وتم تقدير شدة )26( = موت النبات5كامل المجموع الخضري، 

يم نسبة تلون األوعية باللون البني باالعتماد على و اإلصابة بالذبول بتق
= آثار تلون 1= ال يوجد أي تلون في األوعية الناقلة، 0 السلم التالي:

% تلون 49-25= 3% تلون األوعية، 24-10= 2%، 9-1 وعائي
 % تلون وعائي100-75= 5% تلون األوعية، 74-50 =4األوعية، 

= ال يوجد 0كما حسب التلون الطولي وفق السلم التالي: )، 19، 18(
% تغير باللون في النسج 25- 1= 1تغير باللون في النسج الوعائي. 

% تغير 50-26= 2الوعائية (الجزء األول من قاعدة الساق النباتي). 
ن األول والثاني من قاعدة الساق أيز باللون في النسج الوعائية (الج

% تغير باللون في النسج الوعائية (األجزاء 75-51= 3النباتي). 
% 100-76= 4األولى والثانية والثالثة من قاعدة الساق النباتي). 
  ).10، 7، 5(تغير باللون في النسج الوعائية (موت كامل النبات) 

  

  كما حسبت النسبة المئوية لإلصابة %=
100 x n 

N 
  

  عدد الكلي للنباتات المختبرة. ال= N=عدد النباتات المصابة، n حيث:
  بالمعادلة التالية: Disease Indexوحسب المؤشر المرضي 

  

= DI 
)A×0)+(B×1)+(C×2)+(D×3)+(E×4(  

 ×100  
M  ×I 

  

النباتات المصابة بالدرجة  B، و0النباتات المصابة بالدرجة  Aحيث 
، 3النباتات المصابة بالدرجة  D، و2النباتات المصابة بالدرجة  C، و1
قيمة I العدد الكلي للنباتات، و M، و4النباتات المصابة بالدرجة  Eو

   ).21، 5( أعلى درجة بحسب السلم
الرطب وزن الكما سجلت مؤشرات النمو (ارتفاع النبات، 

الرطب وزن اللمجموع الخضري، و لالجاف وزن اللمجموع الخضري، ل
. ثم أعيدت )15، 8(لمجموع الجذري لالجاف وزن اللمجموع الجذري، و ل

بر، وأخذت مقاطع تكل األجزاء النباتية المصابة والجذور إلى المخ
على في أطباق بتري عرضية من الساق والجذور لكل صنف وزرعت 

بالطريقة المذكورة سابقًا. ثم عرفت وقورنت كل المستعمرات  PDAوسط 
وتم تحليل النتائج إحصائيًا باستخدام  ).14، 6(ا األصلية مع عزالته

 Duncan Multiple، وفق اختبار GenStatبرنامج التحليل اإلحصائي 

Range Test) Duncan΄s5مستوى معنوية  ند) وع %(P=0.05). 

  
  النتائج والمناقشة

  
ة ـة لإلصابـة المختبرة نتيجـتضرر أصناف القطن المحلي جـأظهرت النتائ

حيث تراوحت النسبة المئوية  بدرجات مختلفة V. dahliaeبفطر 
هـذه النتائج كثيرًا مع نتائج  %)، وتتفق100-62.5(لإلصابة ما بين 
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اإلصابة  على إحداث V. dahliaeأبحاث سابقة حول مقدرة فطر 
، 5(ن بلدان العالم والتكاثر على العديد من أصناف القطن في الكثير م

حيث تماثلت النسبة المئوية إلصابة األصناف دير الزور  ).22، 15
القابل لإلصابة الشاهد صنف لها تمع مثيل 118وحلب  33وحلب  22

Deltapine 16  بين هناك اختالفات معنوية ). بينما لم تكن 1(جدول
متوسط المقاومة الشاهد صنف ل يهماومثيل 90وحلب  5الصنفين رقة 

792 Paymaster .سجل Kheiri و Fatahi )21 على الصنف (
Varamin ) ومؤشر مرضي %) 85.6أعلى نسبة مئوية لإلصابة

بينما سجلت األصناف ، 4-3ة ة بالدرجانت النباتات مصابوك)، 278(
Bakhtegan و 818وB-557 ) 23.8، 29.4أقل نسبة مئوية للمرض 

على  ،1.43و 1.63، 1.45( مرضية شدةعلى التوالي) و  ،%20و
التوالي) وكان اختراق الفطر لألوعية أقل ومعظم النباتات مصابة 

، واختلفت معنويًا فيما بينها في اإلنتاجية. كما أظهرت 2- 1بالدرجة 
محلية لإلصابة بفطر نتائج تحليل المتغيرات اختالف قابلية األصناف ال

مستويات  انمكن تمييز مجموعتين من األصناف تظهر أالذبول، و 
الممرض الفطري. وتضمنت ب عند إصابتهامن الضرر مختلفة 
اللذان أظهرا أقل قابلية  90وحلب  5ة األولى الصنفين رقة المجموع
فروق معنوية مع الصنف متوسط  وجودالفطر وبدون ة بلإلصاب
م تظهر معظم النباتات ـ، ولPaymaster 792 (VDI=37.5) المقاومة
 المرضي للتلون العرضيغ المؤشر ـة، حيث بلـمرضية واضح اً أعراض

Vascular Disease Index (VDI) ) على  ،27.5و 15للصنفين
، 22ة الثانية األصناف (دير الزور بالمقابل تضمنت المجموع .التوالي)
) والتي أظهرت أعلى قابلية لإلصابة وسجلت 33وحلب  ،118حلب 

، 57.5و 65، 80مرتفعة لتلون المقطع العرضي ( مؤشرات مرضية
، وبدون 5-4والي)، وكانت معظم النباتات مصابة بأعلى درجة على الت
 Deltapine 16ة ـالقابل لإلصابالشاهد صنف ع ـة مـفروق معنويإظهار 

(VDI=72.5)  وأعلن1(جدول ،( Karademir ) أن 17وآخرون (
الممرض والعائل.  التأثرات بينفي  مهم دورب سهمالظروف البيئية ت

مؤشر التلون الوعائي ل بالنسبةوسجلوا اختالفات معنوية بين األصناف 
(VDI) للصنف 0.68 ما بين ذي تراوحت قيمتهال Carmen 1.24و 

 GW Teksوامتلكت األصناف  ،Sayar314و Maras92للصنفين 
وعائي مشيرة إلى تحملها أقل معدالت تلون  Carmenو GW Coldو

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة تشابه قيم مؤشر التلون العرضي  للذبول.
تقويم شدة والطولي مع مؤشر اإلصابة الورقية وهذا يعني أنه يمكن 

من الساق واألوراق، وهذا ما أكدته العديد من بأخذ القراءات المرض 
لم يظهر تطور األعراض الورقية لعدة ف ،)23، 17( األبحاث العالمية

 ت شدتها بحسب الصنف وشراسة العزلة، فقد الحظأسابيع واختلف
Khiareddine ) تفاعًال معنويًا بين عزالت الفطر 20وآخرون (

 إزاءوأصناف العائل مسجًال استجابة مختلفة لألصناف المختلفة 
العزالت. وفي دراستنا لوحظ االصفرار أوًال في أوراق نباتات الصنف 

مع مثيله  مقارنة شدةوأكثر  الذي كان واضحًا ومميزاً  22دير الزور 
الدراسة في في سببت عزلة الفطر المستخدمة و بقية األصناف،  عند

يل المتغيرات كامًال لألوراق، كما أظهرت نتائج تحل تساقطاً نهاية الموسم 
 Foliar Diseaseة ـة الورقيـي قيم مؤشر اإلصابـانخفاضًا معنويًا ف

Index )FDI 792) لألصناف Paymaster  حيث 5ورقة  90وحلب ،
قية األصناف مقارنة مع ب ، على التوالي21.9و 31.3، 40.6سجلت 

(جدول  Deltapine 16القابل لإلصابة الشاهد صنف المحلية المختبرة و 
) 2)، وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج التجارب الحقلية التي أجراها لوة (1

ًال لمرض ذبول أكثر األصناف تحمكان  5والذي وجد أن الصنف رقة 
أكثرها قابلية لإلصابة وذلك  22 الصنف دير الزوركان القطن بينما 

. وهذا يتوافق أيضًا مع Deltapine 50بالمقارنة مع الصنف الشاهد 
ي مؤشر ـالذين سجلوا انخفاضًا ف) 17، 12( رينآخ باحثيننتائج 

 GW Coldو GW Teksلألصناف  (FDI) ةـاألعراض الورقي
، بينما سجلوا قيمًا مرتفعـة لألصناف األكثر قابلية لإلصابة Carmenو

Maras 92 وSayar 314 وStoneville 453بقية  ، في حين امتلكت
ن التحمل، وكانت األصناف األكثر األصناف مستويات متوسطة م

ذات مواصفات تكنولوجية  Carmenو GW Coldو GW Teksتحمًال 
المصابة، في حين ينصح  جيدة لذلك ينصح بزراعتها في الحقول

  في الحقول السليمة. Stoneville 453 و Deltaopal بزراعة الصنفين
كما ظهر أن بعض األصناف تمتلك نسبة إصابة عالية مع 

) ويعود ذلك إلى الظهور 3و 1جدولين الإعطاء مؤشرات نمو جيدة (
 )24، 17(المبكر أو المتأخر للمرض وهذا ينسجم مع دراسات سابقة 

أن نمو وٕانتاجية نباتات القطن ترتبط مع فترة نمو القطن قبل  أثبتت
أشارت القيم المرتفعة لقراءات مؤشرات النمو  ظهور األعراض الورقية.

) 2األوراق، ووزن المجموع الخضري) (جدول  (طول النبات، وعدد
والمعدالت المرضية المنخفضة (من حيث مؤشر التلون الوعائي 

(VDI) ولي، ومؤشر األعراض الورقية ومؤشر التلون الط(FDI) (
ذبول ة بإلى تحملهما لإلصاب 90 وحلب 5) للصنفين رقة 1(جدول 

 Paymaster متوسط المقاومةالالشاهد صنف ع الفيرتيسيليوم مقارنة م

من ثم يمكن القول بأنه يمكن زراعة هذين الصنفين في الترب و  ،792
  فيرتيسليومالبفطر  صابةالسورية ذات المستوى المنخفض من اإل

V. dahliae فر أصناف مقاومة كليًا. ا، وذلك في حالة عدم تو  
  
  

   



173 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 2 (2014) 

ً  90سة أصناف قطن سورية بعمر في خم V. dahliaeلذبول فيرتيسليوم  V11النسبة المئوية لإلصابة ومؤشرات اإلصابة بالعزلة  .1جدول     .يوما
Table 1. Infection rate (%) and disease indices in response to infection with isolate V11 of V. dahliae of 90 days-old Syrian 
cotton cultivars. 
  

 أصناف القطن
Cotton cultivars

النسبة المئوية 
  لإلصابة %
Percent of 
infection

مؤشر اإلصابة 
 FDIالورقية 

Foliar disease 
index

التلون مؤشر 
 الطولي

مؤشر التلون 
  VDIالعرضي 

Vascular 
disease index 

قابلية العائل 
 *لإلصابة 
Host 

susceptibility*
Deltapine 16 100 a68.8 a87.5 abc 72.5 a S 

Paymaster 792 75 ab40.6 bc62.5 c 37.5 bc MR 

 Aleppo 33 100 a65.6 ab68.8 bc 57.5 ab S  33حلب 

 Aleppo 90 62.5 b31.3 c31.3 d 27.5 c MR  90حلب 

 Aleppo 118 100 a68.8 a93.8 ab 65 a S  118حلب 

 Deir Ezzor 22 100 a90.6 a100 a 80 a S  22دير الزور 

 Raqqah 5 62.5 b21.9 c12.5 d 15 c MR  5رقة 

LSD at 5%32.126.730.3 25.5 - 

     مكررات. ةعن متوسطات ألربعالقيم المبينة في الجدول ھي عبارة 
  %.5 إحتمال ال توجد فروق معنوية بينھا عند مستوى في نفس العامودً القيم المتبوعة بأحرف متشابھة 

S* ،قابل لإلصابة =MR.متوسط المقاومة = 
Values shown in the table are averages of 4 replicates. 
 Values followed by the same letter in each column are not significantly different at P=0.05 
 *S= susceptible, MR= moderately resistant. 

  
  

  .في مؤشرات نمو نباتات لخمسة أصناف سورية من القطن V. dahliaeبفطر فيرتيسليوم  اإلعداءتأثير  .2جدول 
 Table 2. Influence of infection with V.dahliae on growth indicators of five Syrian cotton cultivars. 
 

 أصناف القطن
Cotton cultivars

طول النبات 
  سم/نبات

Plant height

الرطب الوزن 
 لخضريا للمجموع

 غ/نبات
Wet vegetative 

weight

الجاف الوزن 
الخضري للمجموع 

 غ/نبات
Dry vegetative 

weight 

الرطب الوزن 
 غ/جذر للجذور

Wet root 
weight 

 الوزن الجاف
 غ/جذر للجذور

Dry root 
weight 

Deltabine 16 32.1 ab 25.6 ab 14.6 b 5.6 a 2.8 a 
Paymaster 79219.3 c 21.0 b 14.0 b 1.9 d 1.1 c 

 Aleppo 33  25.9 bc 23.9 ab 15.4 ab 4.3 abc 1.4 bc  33حلب 
 Aleppo 90 33.9 a 47.8 a 29.1 a 2.6 cd 1.6 bc  90حلب 

 Aleppo 118 37.8 a 41.4 ab 27.5 ab 5.4 a 2.4 ab  118حلب 
 Deir Ezzor 22 31.8 ab 37.3 ab 27.4 ab 4.5 ab 2.8 a  22دير الزور 

 Raqqah 5 35.2 a 46.0 a 25.5 ab 3.4 bcd 1.9 abc  5رقة 
LSD at 5%6.8 21.2 12.5 1.8 1.1 

   مكررات. ةألربعالقيم المبينة في الجدول ھي عبارة عن متوسطات 
  %.5 إحتمالال توجد فروق معنوية بينھا عند مستوى في نفس العامود القيم المتبوعة بأحرف متشابھة 

Values shown in the table are averages of 4 replicates. 
Values followed by the same letter in the same column are not significantly different at P=0.05.  
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  .في مؤشرات نمو نباتات لخمسة أصناف قطن سورية مقارنة بالشاھد السليم V. dahliaeتأثير العدوى بفطر فيرتيسليوم  .3جدول 
Table 3. Influence of infection with V. dahliae on growth indicators of five Syrian cotton cultivars as compared with the 
control treatment. 
  

 أصناف القطن
Cotton Cultivars 

  طول النبات
 )سم(

Plant 
height 
(cm) 

الرطب  الوزن
  الخضريللمجموع 
 )غ(

Fresh 
vegetative 
weight (gr) 

الوزن الجاف 
للمجموع الخضري 

 )غ(
Dry vegetative 

weight (gr) 

الوزن الرطب 
  للجذور

 )غ(
Fresh root 
weight (gr) 

الجاف الوزن 
  للجذور

 )غ(
Dry root 

weight (gr) 
Deltapine 16   شاھد(Control)  36.7 a45.4 a26.4 a 7.9 a 3.5 a 
Deltapine 16   معامل(Treated) 32.1 a25.6 a14.6 a 5.6 a 2.8 a 

LSD at 5%5.120.915.1 3.3 1.7 

Paymaster 792   شاھد(Control) 25.7 a16.8 a8.6 a 6.1 a 2.3 a 
Paymaster 792   معامل(Treated) 19.3 b21 a14 a 1.9 b 1.1 b 

LSD at 5%3.712.56.1 2.1 0.7 

 31.7 a43.8 a25.8 a 8.5 a 4.5 a (Control)شاھد   33حلب 
Aleppo 33   معامل(Treated) 25.9 b23.9 b15.4 b 4.3 b 1.4 b 

LSD at 5%3.9128.3 2.6 1.6 

 31.2 a43.3 a25 a 5.6 a 2.3 a (Control)شاھد   90حلب 
Aleppo 90   معامل(Treated) 33.9 a47.8 a29.1 a 2.6 b 1.6 a 

LSD at 5%6.127.715.9 1.5 0.99 

 40.04 a63.9 a34.9 a 8.9 a 4.6 a  (Control)شاھد   118حلب 
Aleppo 118   معامل(Treated)  37.8 a41.4 a27.5 a 5.4 a 2.4 b 
LSD at 5%9.235.0223.4 3.7 2.2 

 21.6 b22.4 a11.9 a 4.3 a 2.4 a (Control)شاھد   22دير الزور 
Deir Ezzor 22   معامل(Treated)  31.8 a37.3 a27.4 a 4.5 a 2.8 a 

LSD at 5%6.9722.917.6 1.8 1.2 

 34.9 a44.6 a27.4 a 7.6 a 3.4 a (Control)شاھد   5رقة 
Raqqah 5   معامل(Treated)  35.2 a46 a25.5 a 3.4 b 1.9 b 

LSD at 5%5.421.38.2 1.99 1.2 
   مكررات. ةالقيم المبينة في الجدول ھي عبارة عن متوسطات ألربع

  %.5 إحتمالال توجد فروق معنوية بينھا عند مستوى في نفس العامود القيم المتبوعة بأحرف متشابھة 
Values shown in  the table are averages of 4 replicates. 
Values followed by the same letter in the same column are not significantly different at P=0.05.  

 
  

Abstract 
Al-Masri, M., R. Albaka, K. Al-Assas and T. Abou Al Fadil. 2014. Evaluation of susceptibility of some Syrian cotton 
cultivars to Verticillium wilt disease infection caused by Verticillium dahlia. Arab Journal of Plant Protection, 32(2): 
169-176. 

Five Syrian cotton cultivars (Aleppo 33, Aleppo 90, Aleppo 188, Deir Ezzor 22, Raqqah 5) were evaluated for their susceptibility to V. 
dahliae (isolate V11) infection in an outdoor pot experiment during the growing season 2010. Results showed that all cultivars were 
damaged by V. dahliae infection, to different degrees. The average infection rate ranged between 62.5 and 100%. Cultivar Deir Ezzor 22 was 
the most susceptible and cultivar Raqqah 5 was the least susceptible. Two groups of varieties showed different levels of resistance. The first 
group were Raqqah 5 and Aleppo 90 varieties that showed less susceptibility to infection. The disease index of cross-section discoloration 
was 15 and 27.5, respectively, without significant difference with the moderately resistant variety Paymaster 792 (37.5). By contrast, the 
second group which included the varieties Deir Ezzor 22, Aleppo 33, and Aleppo 118 demonstrated higher susceptibility with high degree of 
stem discoloration of 80, 65 and 57.5, respectively, with no significant difference with the susceptible variety Deltapine 16 (72.5). Results of 
this study also showed similarity in the values of cross and longitudinal stem section discoloration indices when compared with leaf infection 
index. Accordingly, disease evaluation can be made on both stems and leaves of infected plants.  
Keywords: Local cultivars, Verticilium wilt, cotton, Syria. 
Corresponding author: M. Al-Masri, General Commission for Science Agri. Research, Damascus, Douma , P.O. Box 113, Syria. 
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