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  الموالح/نيماتودا الحمضياتاإلحيائية في مكافحة بعض عناصر المكافحة فعالية 
 Tylenchulus semipenetrans تحت الظروف الحقلية السورية  
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  ملخصال
 /الموالحيائية في مكافحة نيماتودا الحمضيات. فعالية بعض عناصر المكافحة اإلح2013 خالد العسس.و  مريم العبد القادر ،حمدأاسكندر، 

Tylenchulus semipenetrans 160-155): 2(31جلة وقاية النبات العربية، . متحت الظروف الحقلية السورية.  
 ،الموالح/فلة على الحمضياتاألكثر أهمية عالميًا من بين العديد من أنواع النيماتودا المتط Tylenchulus semipenetrans (Cobb)تعتبر نيماتودا الحمضيات 

مسـاحيق  الطبيعيـة لهـا كاسـتخداممكافحـة بعـض عناصـر اليم فعاليـة و تقـلة حقليـهـذه الدراسـة ال أجريتق المكافحة. ائإذ تسبب خسارة اقتصادية كبيرة تستلزم استخدام طر 
 ، (Lantana camara)، أم كلثـوم (Datura stramonium)الـداتورة  ،(Nerium oleander)الدفلـة  ،(Melia azedarach) األزدرخـتاألوراق الجافـة لكـل مـن نباتـات 

 .Ethoprop ومقارنتها بفعالية المبيد النيمـاتودينيماتودا هذه الفي مكافحة  Trichoderma harzianum و Paecilomyces lilacinus رو الفطوعوامل مكافحة حيوية ك
 أخـذتو  ،، حيث تم خلط عوامل المكافحـة المختبـرة فـي تربـة األشـجار المصـابةمضيات في محافظة طرطوسبنيماتودا الح ةمصاب موالح/حمضيات بيارةالبحث في  نفذ

العدد قبل ب مقارنةً وحساب النسبة المئوية للموت  ،غ جذور1تربة وعدد اإلناث/ 3سم100عدد اليرقات/ القراءات وشملت ،تثالثة أشهر من المعامالو  القراءات بعد شهر
ــ  تــه المعاملــةتل، %)84.37(تحققــت بعــد ثالثــة أشــهر فــي معاملــة المبيــد  لليرقــاتمــوت أن أعلــى نســبة تــائج النالمعاملــة. بينــت  ، %)P. lilacinus )67.03 الفطرب

ـــى وتحققـــت .%)343.0( T. harzianumوالفطـــر %)45.44(األزدرخـــت  ـــة أشـــهر فـــي معـــامالت الفطـــر1/فـــي عـــدد اإلنـــاث تخفـــيضنســـبة  أعل   غ جـــذور بعـــد ثالث
T. harzianum )26.22(% األزدرخــت ،)7.41(، أم كلثــوم %)8.81(% والفطــر P. lilacinus )7.01(%/غ جــذور بعــد ثالثــة أشــهر مــن 1، بينمــا زاد عــدد اإلنــاث

ات وٕانـاث كانـت األكثـر فعاليـة فـي خفـض أعـداد يرقـ T. harzianum، الفطـر P. lilacinus) وهـذا يظهـر أن معـامالت األزدرخـت، الفطـر %38.25المعاملـة بالمبيـد (
  نيماتودا الحمضيات.

  .Ethopropبيد الم، Paecilomyces lilacinus ،Trichoderma harzianum ،الدفلة ،األزدرخت، الداتورة، أم كلثوم، الموالح/نيماتودا الحمضياتكلمات مفتاحية: 
  

  المقدمة
  

مركزًا هامًا من النـاحيتين االقتصـادية والغذائيـة  الموالح/تحتل الحمضيات
تطــورت زراعــة وقــد الطلــب الكبيــر علــى اســتهالك ثمارهــا عالميــًا.  بســبب

الحمضــــيات فــــي الجمهوريــــة العربيــــة الســــورية علــــى صــــعيدي المســــاحة 
هكتــار  38500حيــث بلغــت المســاحة المزروعــة بالحمضــيات  ،واإلنتــاج

ــــون 12.837وعــــدد األشــــجار  ــــاج حــــوالي شــــجرة و  ملي ــــغ اإلنت  21.09بل
ــًا المرتبــة الثالثــة مــن حيــث اإلنتــاج حا تحتــل ســوريةو  .)4(مليــون طــن  لي

علـــى مســـتوى الـــوطن العربـــي والســـابعة فـــي حـــوض المتوســـط والعشـــرين 
رافــق زيــادة المســاحة  .% مــن اإلنتــاج العــالمي1وتعطــي حــوالي  عالميــاً 

 حــدت مــن انتشــارها عــدة تواإلنتــاج العــالمي للحمضــيات ظهــور مشــكال
 كالجفـاف والبـرودة حيائيـةأغيـر ، منهـا بيئيـة اإلنتاج كّمًا ونوعـاً  تخفضو 

 .، ومنهـــا النيمـــاتوداالحشـــرات واألمـــراضكاإلصـــابة ب وأحيائيـــةوالملوحـــة 
األكثـــر  (Tylenchulus semipenetrans) نيمـــاتودا الحمضـــياتوتعـــد 

مســــببة وهــــي العلــــى الحمضــــيات فــــي العــــالم، وخطــــورة أهميــــة وانتشــــارًا 
 Hodges عــن طريــقهــذه النيمــاتودا  اكتشــفت لمــرض التــدهور البطــيء.

كـــان عنهـــا  إخبـــاروأول  .علـــى جـــذور أشـــجار الحمضـــيات فـــي كاليفورنيـــا
منـاطق عـدة اكتشـفت فـي  كمـا )،30( 1913 عـام Thomas عـن طريـق

، 11( ، فنـزويال وٕايـرانأمريكـا الجنوبيـة ،اسـتراليا ،فلسطينالعالم مثل  من
انتشــــــار نيمــــــاتودا  1983 عــــــام Lamberti ذكــــــروقــــــد  .)21، 13، 12

معظــــم العينــــات التــــي أخــــذت مــــن حقــــول الحمضــــيات فــــي  الحمضــــيات
/غ تربـة) أنثـى 1500( ولوحظ ارتفـاع عـدد اإلنـاث ،سوريةفي  المتضررة
كمـا الالذقيـة وطرطـوس  تيذور فـي بسـاتين البرتقـال فـي محـافظعلى الج
تكمــن خطــورة األضــرار  .)3( فــي بســاتين الزيتــون وعلــى العنــبلوحظــت 

حمضــيات فــي مجتمعاتهــا الكبيــرة التــي تســببها هــذه اآلفــة علــى أشــجار ال
مـــن التربـــة  غ 1فـــرد/ 100التـــي قـــد تبلـــغ فـــي األشـــجار المعمـــرة حـــوالي 

 تــدهور تــدريجي فــي النمــو ،نمــو بطــيءوتــتلخص األعــراض ب ،والجــذور
اصـــــفرار األوراق  ،ئـــــيالبي اإلجهـــــادأكثـــــر وضـــــوحًا خـــــالل فتــــرات يكــــون 



 )2013( 2، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   156

مجمـــوع  ،جفـــاف النمـــوات الطرفيـــة لألغصـــان وموتهـــا ،مبكـــراً وتســـاقطها 
 وأخيــــراً  مــــار وانخفــــاض نســــبة العقــــد والنوعيــــةصــــغر الث ،ورقــــي مختــــزل

بمظهـر ملـوث نتيجـة التصـاق حبيبـات التربـة علـى  الجـذورتبـدو . الذبول
 تقرحــات ذات لــون بنــي داكــن تظهــر عنــد اشــتداد الضــرركتــل البــيض، و 

)1 ،3(.    
مازالت إدارة نيماتودا الحمضيات صـعبة حيـث لـم تعـط أيـة وسـيلة 

ـــــة عليهـــــامكا ـــــم اســـــتخدام  ،فحـــــة ســـــيطرة كامل ـــــد ت  مقاومـــــةال األصـــــولفق
صــعوبة ولكــن تبــين  ،والمبيــدات الكيميائيــة التــي اســتخدمت بشــكل واســع

علـى العـودة لمــا القــدرة مجتمـع النيمـاتودا ول .استئصـال اآلفــةقـدرتها علـى 
لعــدة أســباب أهمهــا  ،فتــرة قصــيرة بعــد المعاملــةخــالل وذلــك  ،كــان عليــه
تربــة الــذي يصــعب وصــول المبيــد إليهــا وامتالكهــا لتراكيــب فــي ال وجودهــا

باإلضــافة  ،بنيويــة تعيــق اختــراق العديــد مــن المركبــات الكيميائيــة لجســمها
ـــد الخطـــر البيئـــي ـــة العاليـــة الناجمـــة عـــن اســـتخدام  الصـــحيو  لتزاي والتكلف

يجـاد بـدائل وهذا ما دعا للحـد مـن اسـتخدامها والتوجـه إل .)31( المبيدات
أجريت األبحاث الستخدام المستخلصات النباتية في  حيث ،ةطبيعية آمن
مـــن المركبـــات  اً واســـع اً طيفـــتنـــتج  النباتـــاتأن مـــن المعـــروف  .المكافحـــة
أو  مانعــة ،جاذبــة ،طــاردة التــي لهــا تــأثيراتالفعالــة المتعــددة و ئيــة الكيميا

 هــــذه المركبــــاتيمكــــن تطــــوير  .)10( وســــامة للنيمــــاتودا ،محفــــزة للفقــــس
مبيـــدات نيماتوديـــة أو يمكـــن أن تســـتعمل كمركبـــات أساســـية لالســـتخدام ك

صـــديقة وهــي غالبــًا لتطــوير مشــتقات كيميائيــة صــناعية وزيـــادة فعاليتهــا 
التوجــه الســتخدام المكافحــة الحيويــة للســيطرة علــى  أخيــراً كمــا تــم  للبيئــة.

الوســـط نفســه الـــذي التربــة وهــو هــذه اآلفــة باســـتخدام كائنــات تعــيش فـــي 
مـن هـذه  .لإلقالل من شدة خطر وٕاصابة النيماتودا ،توداتعيش فيه النيما

علـى  داخلي لمتطفك  Paecilomyces lilacinus الفطر درسالكائنات 
 اً عـدد ينـتج وهـو ،T. semipenetransالنيماتودا بمـا فيهـا أنواع  عدد من

 فــي دورٍ بــ تســهم التــيو  التــي تحلــل البروتينــات أو الكيتــينمــن اإلنزيمــات 
اختــــراق الفطــــر  علــــىة بيــــوض النيمــــاتودا ممــــا يســــاعد بنيــــة قشــــر  ريــــتغي

هذا الفطر متوفر ونشيط فـي المنـاطق االسـتوائية وتحـت  .)19( للبيوض
كمـــا أنـــه ســـهل  ،فـــي منطقـــة الجـــذور اً االســـتوائية وقـــادر علـــى البقـــاء حيـــ

 Trichodermaكمــا أظهــرت دراســة حديثــة أن الفطــر  .)22( اإلكثــار

harzianum  ويرقــات النيمــاتودا حيــث اختــرق قــادر علــى إصــابة بيــوض
يعــزى التطفــل و كتلــة البــيض وخفــض بشــكل ملحــوظ نســب فقــس البــيض 

  .)Chitinase )24المباشر هذا لنشاط أنزيم 
  

  هوطرائقالبحث مواد 
  

ضـمن بسـتان  ،قرية جديدة البحـر طرطوس، محافظةتم تنفيذ البحث في 
  وفقًا للخطوات التالية: بنيماتودا الحمضيات حمضيات مصاب

ــــة أوراق تجمعــــ .1 ــــات التجرب ، (Melia azedarach) أزدرخــــت نبات
وأم  (Nerium oleander) ، دفلــة(Datura stramonium) داتــورة
فــــي الطبيعــــة  واســــعبشــــكل  المنشــــرة (Lantana camara) كلثــــوم

بــــر حيــــث تلمخى الــــإووضــــعت فــــي أكيــــاس نــــايلون ونقلــــت الســــورية 
 .ط الكهربائيباستخدام الخال تسحق ثم لمدة شهر. جففت في الظل

 والفطــــر Paecilomyces lilacinus الفطــــر كــــل مــــن إكثــــارتــــم   .2
Trichoderma harzianum بـر علـى الشـعير المجـروشتفـي المخ، 

دقــائق  10س لمــدة °121عنــد  الفكفــي األوتــو  الشــعيرم عقــحيــث 
مـــل  500 زجاجيـــة دوارقوضـــعه فـــي و بالمـــاء المقطـــر  بعـــد ترطيبـــه

قطع من مستعمرات الفطـور  يفتبعدها أض .وغطيت بورق األلمنيوم
) PDA(دكســـــتروز آغـــــار البطاطـــــا  مســـــتنبتالمنمـــــاة مســـــبقًا علـــــى 

 3لمــــدة  س°25 نــــدع تحضــــنجيــــدًا بالشــــعير المعقــــم ثــــم  وخلطــــت
   .الدوارقبرج وقلب محتويات أسابيع مع الخلط كل فترة 

بنيمـــــاتودا مصـــــابة  احمضـــــيات أشـــــجاره بيـــــارةالتجربـــــة فـــــي نفـــــذت   .3
 ،سـابقاً أوليـة أجريـت  دراسةفي  اإصابتهعن تم التحري  ،الحمضيات

تحديد قطاعات في تربة أشجار الحمضـيات المصـابة علـى  تمحيث 
 جــــذعســــم مــــن  120 وعلــــى مســــافة 2م 1 بمســــاحة شــــكل مربعــــات

وبواقـع مكــررين  ،يعتبـر كـل منهـا مكــرر للمعـامالت الالحقـة ،الشـجرة
 .معاملــةكــل يحــدد كــل مربــع بشــريط ملــون يمثــل  ،تحــت كــل شــجرة

  :أربعة مرات وهي كل منها كررتمعامالت  ثمانيتطبيق تم حيث 
-Ethoprop )S,S-dipropyl-O المعاملــة بالمبيــد النيمــاتودي -

ethyl-dithiophosphate(  خلـــط  ، حيــثمكــرر/غ10بتركيــز
 .سم 30بتربة القطاع على عمق 

 نباتــات التجربــةلكــل مــن بمســحوق األوراق الجافــة  تمعــامالال -
 تربـــةب مكـــرر/مســـحوقغ  500بخلـــط  ســـابقاً األربعـــة المـــذكورة 

 .سم 30على عمق و  كل قطاع

بخلـط  P. lilacinusوالفطـر  T. harzianum الفطـرمعـاملتي  -
علـى  مكـرر/من الشعير الحامل للفطر مع التربة كغ 1حوالي 
 .سم 30 عمق

  .)بدون معاملة(الشاهد معاملة  -
 مكـرر كـل مـنالتربـة والجـذور مـن جمع عينات تم  -أخذ القراءات   .4

ن قطاعـات مـ ثالثة أشهر من المعاملةبعد بعد شهر و ، قبل المعاملة
العينــات  ت. وضــعســم 40-30عمــق  مــنو  ةالتجربــة كــل علــى حــد

في خذت أثم  مع البيانات الخاصة بها،في أكياس نايلون المجموعة 
ــــى المخ مجتمــــع  كثافــــةتــــم حســــاب  .بــــر مباشــــرةتحافظــــات مبــــردة إل

 نيماتودا الحمضيات من كل من:

استخلصــــــت  التــــــي اليرقــــــات عــــــدّ حيــــــث تــــــم  ،عينــــــات التربــــــة -
 بيرمان. قمعباستخدام 
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 وأزيلـــتالجـــذور  تغســـلحيـــث  ،نـــاثاإل لعـــدعينـــات الجـــذور  -
ومــــن ثـــــم  الصــــنبورمــــن  خفيـــــفجــــاري التربــــة العالقــــة بمــــاء 

 ثـــم ،علـــى ورق ترشـــيح لتجفيـــف المـــاء قـــدر اإلمكـــان توضـــع
 0.5لقطـــع بطـــول  تقطعـــو  ،كـــل مكـــررجـــذور مـــن غ  1 وزن
لجـــــذور باســـــتخدام المجهـــــر لالمخترقـــــة  اإلنـــــاث تعـــــدو  ،ســـــم

 النتائج حسب المعادالت التالية: تحسب الضوئي.

 
النسبة المئوية إلنخفاض 

  = اتاليرقيعدد 
  عدد اليرقات بعد المعاملة

 ×100  
  عدد اليرقات قبل المعاملة

  
 نخفاضالنسبة المئوية ال

  =عدد اإلناث 
  بعد المعاملة ناثعدد اإل

 ×100  
  قبل المعاملة ناثعدد اإل

  

ــــــم  ــــــةت ــــــامج اإلحصــــــائي مقارن ــــــائج إحصــــــائيًا باســــــتخدام البرن   النت
)SPSS (v.19  وفق اختبار دنكانDuncan test.  
  

  النتائج والمناقشة
  

  من المعاملة بعد شهر اتالقراء
) P≥0.05أن معاملــة المبيــد متفوقــة إحصــائيًا ( )1 جــدول( بينــت النتــائج

يليهـــا  لليرقـــاتنســـبة مـــوت أعلـــى حيـــث ســـببت  ،التعلـــى بـــاقي المعـــام
  كمـــــا  علـــــى التـــــوالي،، P. lilacinusاألزدرخـــــت ثـــــم الـــــداتورة والفطـــــر 

ض عـدد اإلنـاث يليهـا الفطـر خفـفـي أعطت معاملة المبيـد أفضـل نتيجـة 
P. lilacinus .وقــد بينــت التجربــة وجــود فــرق معنــوي واضــح  ثــم الــداتورة

اإلنـاث و اليرقـات عـدد هد حيـث زادت بين جميع المعامالت ومعاملة الشـا
  .عن عددها قبل المعاملة

  

  القراءات بعد ثالثة أشهر من المعاملة
) P≥0.05أن معاملة المبيد متفوقة إحصائيًا ( )1(جدول النتائج  أظهرت

  يليهــــــا معــــــامالت الفطــــــر اتفــــــي مــــــوت اليرقــــــ علــــــى بــــــاقي المعــــــامالت
T. harzianum األزدرخـت والفطـر ،P. lilacinus . قـد سـببت معاملـة و

جــذور غ 1/أعلــى نســبة خفــض فــي عــدد اإلنــاث T. harzianumالفطــر 
ــــــى بــــــاقي المعــــــامالت، يليهــــــا معــــــامالت  وكانــــــت متفوقــــــة إحصــــــائيًا عل

، بينمــــا ســــببت كــــل مــــن P. lilacinusاألزدرخــــت، أم كلثــــوم والفطــــر 
ـــداتورة، المبيـــد والشـــاهد زيـــادة فـــي عـــدد اإلنـــاث غ 1/معـــامالت الدفلـــة، ال

ـــة لتجـــارب نـــت كاو  جـــذور. أجريـــت باســـتخدام ســـابقة نتيجـــة المبيـــد مماثل
للزيـادة  مجتمـع النيمـاتوداعـاد المبيدات فـي مكافحـة هـذه النيمـاتودا حيـث 

 فـيم تأثير ثالثة مبيـدات نيماتوديـة حبيبيـة و قي فقد .بعد فترة من التطبيق
 وهــــــي ســــــترالياأفــــــي  هــــــذه النيمــــــاتوداأشــــــجار برتقــــــال فالنســــــيا مصــــــابة ب

ـــــــــوس  ـــــــــديكارب و  Phenomiphosفينوميف ـــــــــذان  Aldicarbأل خفضـــــــــا الل
  فـــي الجـــذور ولكـــن لـــم  مؤقتـــاً  T. semipenetransمجتمعـــات نيمـــاتودا 

  المبيداتأن المعــــــــــــــــــامالت بـــــــــــــــــــ كمــــــــــــــــــا، )16( تــــــــــــــــــزداد اإلنتاجيــــــــــــــــــة
,3-dichloropropens1، Aldicarb، Phenomiphos  كثافـــــةخفضـــــت 

قليلــــة  هــــا كانــــتلنيمــــاتودا الحمضــــيات فــــي التربــــة ولكن يرقيــــةاألطــــوار ال
أشار باحثون إلـى قد . و )15( المتغذية على الجذور اإلناثالفعالية تجاه 

خصـــــــائص المبيـــــــدات لهـــــــا ة نـــــــمستخلصـــــــات أو أجـــــــزاء نباتيـــــــة معي أن
مســـاحيق األوراق الجافـــة لنباتـــات  فعاليـــةتعـــزى حيـــث ، )25( النيماتوديـــة

حيـث تحتـوي  .قتل اليرقات إلى المواد الكيميائية التي تحويها فيالتجربة 
أوراق األزدرخـــت علـــى مجموعـــة مـــن المركبـــات التـــي تســـبب اضـــطرابات 

فعالـة فـي كانـت هرمونية وتمنـع التغذيـة والتكـاثر والنمـو، وهـذه المركبـات 
وأم تحتـــوي أوراق الـــداتورة  كمـــا .)27، 26( قتـــل نيمـــاتودا تعقـــد الجـــذور

يـــة ســامة ومانعــات تغذمعــروف أنهــا مركبـــات  علــىكلثــوم والدفلــة أيضــًا 
دراسات سـابقة كما نشرت نتائج مشابهة تحققت في  .)28، 5( للنيماتودا
، (Azadirachta indica) لنــــيمتــــأثير المستخلصـــــات المائيــــة ل حــــول

 (Calotropis procera) والعشــار (Datura stramonium)الــداتورة 
 ،نتــائج دراســتنامشــابهة لالحمضــيات وكانــت النتــائج يرقــات نيمــاتودا  فــي

 ،)6( نســبة مــوت ثــم العشــار ثــم الــداتورة أعلــى ألزدرخــتحيــث أعطــى ا
فــي  اً والدفلــة تخفيضــ األزدرخــتكمــا حقــق المســتخلص المــائي لكــل مــن 

ـــــــــد الجـــــــــذور  ـــــــــيض ومجتمـــــــــع نيمـــــــــاتودا تعق ـــــــــيض وكتـــــــــل الب عـــــــــدد الب
Meloidogyne spp. ن الفطــــــرإ .)2( مسعلــــــى نبــــــات عبــــــاد الشــــــ  

P. lilacinus مـاتودا منهـا:قـادر علـى غـزو بيـوض عـدة أجنـاس مـن الني 
Tylenchulus ،Globodera ،Meloidogyne  وNacobbus ، ويعـــــزى

الفعل السمي له إلـى إنتـاج إنزيمـات محللـة للبـروتين والكيتـين ممـا يسـبب 
وهـــذا  ،فـــي تركيـــب قشـــرة البيضـــة ونفاذيتهـــا أو ثقـــب فـــي الكيوتيكـــل اً تغيـــر 

بـــدوره يســـمح بارتشـــاح مركبـــات ســـامة مـــن محـــيط البيـــوض إلـــى داخلهـــا 
. كمــا أن رشــاحة )18(  دي الضــطرابات فيزيولوجيــة وتخريــب للجنــينؤ تــ

الـذي  الخليـككحمـض  اً تحتوي سموم P. lilacinusللفطر  وسط الزراعة
ــــاني المصــــابة ــــأثير يشــــل حركــــة يرقــــات الطــــور الث ــــه ت ، وتلعــــب )14( ل

المسـتخلص مـن البيئـة المائيـة للفطـر  Serine Proteaseاإلنزيمـات مثـل 
P. lilacinus فــي اختـــراق  اليتـــهض لفعالبــيهــم فــي منـــع فقــس م دورب
قدرة الفطر ى لإ. أشارت تجارب مماثلة )9( ض النيماتوداالفطر لقشرة بي

T. harzianum ــــــد الجــــــذور ــــــيض مجتمــــــع نيمــــــاتودا تعق  علــــــى تخف
Meloidogyne javanica،  ويعــزى الســبب للتطفــل المباشــر للفطــر أو

ـــــين إلنتاجـــــه إنزيمـــــات ـــــات والكيت ـــــة للبروتين ـــــد مـــــن  .)29( محلل إن العدي
اختــراق الكتــل الجيالتينيــة قــادرة علــى  T. harzianumســالالت الفطــر 

  يرقـــــــات الطـــــــور الثـــــــاني لنيمـــــــاتودا تعقـــــــد كـــــــذلك و  هااســـــــتعمار ض و للبـــــــي
  تــــأثير الفطــــرين ســــابقةوأثبتــــت دراســــة  ،)M. javanica )24 الجــــذور

P. lilacinus ،T. harzianum  فــي تخفــيض عــدد يرقــات والعقــد علــى
  .)M. incognita )20جذور لنيماتودا ال
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  تأثير الزمن في تخفيض عدد اليرقاتمقارنة 
زيــادة تــأثير كــل المعــامالت مــع مــرور الــزمن، كمــا أشــارت النتــائج  لــوحظ
  رين الفطــــ عنــــد ســــتخدام ارتفــــاع نســــبة المــــوت اليرقــــي بشــــكل كبيــــرإلــــى 

P. lilacinus و T. harzianum  ـــة خـــالل ثالثـــة أشـــهر مـــن المعامل
وهـــذا يشـــير إلـــى زيـــادة فعاليـــة الفطـــرين فـــي الســـيطرة علـــى )، 1ول (جـــد

الفطـــر فـــي  يتركـــزحيـــث  ،يرقـــات نيمـــاتودا الحمضـــيات مـــع زيـــادة الوقـــت
 تصـيبالتربة حول المجموع الجذري ويقوم بإنتاج الوحدات المعدية التي 

نخفــاض إ وبالتــاليانخفــاض عــدد اليرقـات تــؤدي إلـى وبالتــالي  ،النيمـاتودا
وهــذه النتــائج مشــابهة لدراســات . البالغــة والمخترقــة للجــذور عــدد اإلنــاث

فـي الـوطن العربـي أثبتـت فعاليـة مستخلصـات العديـد مـن النباتــات  سـابقة
عــدد كبيــر مــن  فــي مكافحــة P. lilacinus ،T. harzianumوالفطــرين 

  .)T. semipenetrans )1 أجناس النيماتودا ومنها نيماتودا الحمضيات
  

  عدد اإلناث في الجذور فيتأثير المعامالت 
 P. lilacinusاألزدرخــت، أم كلثــوم، الفطــر بينــت النتــائج أن معــامالت 

) علــى بــاقي P≥0.05( إحصــائياً  كانــت متفوقــة T. harzianumوالفطــر 
غ جـــذور، كمـــا زاد 1/فـــي عـــدد اإلنـــاث اً المعـــامالت حيـــث ســـببت خفضـــ

التعـريض. بينمـا سـببت بـاقي المعـامالت: الدفلـة، الخفض مـع زيـادة فتـرة 

فــي عــدد اإلنــاث بعــد شــهر مــن المعاملــة، ولكــن  اً الــداتورة والمبيــد خفضــ
ـــــع عـــــدد اإلنـــــاث غ جـــــذور بعـــــد ثالثـــــة أشـــــهر مـــــن تطبيـــــق هـــــذه 1/ارتف
المركبــــات الكيميائيــــة تحتــــل ). ومــــن المحتمــــل أن 1المعــــامالت (جــــدول 

 توجـــــدربـــــة مســـــاماتها حيـــــث الموجـــــودة فـــــي النباتـــــات المضـــــافة إلـــــى الت
المسـامات  مجتمعـات النيمـاتودا الضـارة، وعنـد السـقاية تتسـرب أكثـر بـين

ــــى مجتمعــــات النيمــــاتودا تحــــت  ــــل اليرقــــات وهكــــذا تبق ــــث تقت العتبــــة بحي
وأشــارت دراســات ســابقة إلــى أن وجــود مــواد . )17( االقتصــادية للضــرر
، (Azadirachta indica)النـيم نمو في أوراق نباتات  كيميائية ومحفزات
) تـؤدي الختـراق ضـعيف D. alba ،D. stramoniumالدفلـة، الـداتورة (

، 6وٕاعاقة لنشاطات مختلفة ليرقات الطور الثـاني مثـل التغذيـة والتكـاثر (
   اً أعظميـ اً تخفيض P. lilacinusوالفطر  خليط نبات النيم أعطى وقد)، 8

ــــــــة ــــــــات ال ، كمــــــــا أدىلمجتمــــــــع النيمــــــــاتودا فــــــــي الترب   خــــــــروعخلــــــــيط نب
(Ricinus communis Castor)  والفطـــرP. lilacinus إلـــى تقليـــل 

  وجـــد الفطـــر وفـــي دراســـات ســـابقة .)23( فـــي الجـــذور انيمـــاتودالمجتمـــع 
P. lilacinus  فـــي إنـــاث نيمـــاتودا الحمضـــياتT. semipenetrans 

ـــ  كمــا تبــين أن لــه قــدرة علــى  Nacobbus aberransواإلنــاث الكاملــة ل
ي تــمــن خــالل فتح M. incognitaدا تعقــد الجــذور اختــراق إنــاث نيمــاتو 

  .)18، 7( راجطالتناسل واإل
  

في تخفيض يرقات  Ethopropوالمبيد  T. harzianumو الفطر  P. lilacinusأنواع نباتية، الفطور  ةألربع تأثير مساحيق األوراق الجافة .1جدول 
  ة من المعاملة في الظروف الحقلية.بعد فترات مختلف T. semipenetransوإناث نيماتودا الحمضيات 

Table 1. Effect of the crushed dry leaves of four plant species, fungi pathogenic to nematodes P. lilacinus and T. harzianum, 
and the nematicide Ethoprop in reducing T. semipenetrans larvae and females population under field conditions. 
 

) أو -( نسبة إنخفاض
(+) عدد اليرقات بعد  زيادة

 شھر من المعاملة
Larvae numbers 
decrease (-) or 

increase (+) one 
month after 
application 

) أو -( نسبة إنخفاض
زيادة (+) عدد اليرقات بعد 
  ثالثة أشھر من المعاملة

Larvae numbers 
decrease (-) or 

increase (+) three 
months after 
application 

) أو -نسبة انخفاض (
زيادة (+) أعداد اإلناث 
  بعد شھر من المعاملة
Female numbers 

decrease (-) or 
increase (+) one 

month after 
application

) أو زيادة -( نسبة انخفاض
اإلناث بعد ثالثة  (+) أعداد

  أشھر من المعاملة
Female numbers 

decrease (-) or 
increase (+)  

three months after 
application 

  المعامالت
Treatments 

-12.70 b  -45.44 bc -0.92 ab -8.81 a  M.azedarach   األزدرخت
-7.94 b -25.35 b -2.52 ab +57.32 a D.stramonium   الداتورة
-4.83 ab  -14.55 b  -1.63 ab +62.66 a N.oleander   الدفلة
-3.70 ab -13.31 b -1.16 b -7.41 a L.camara   أم كلثوم
-7.11 b -67.03 cd -3.29 ab -7.02 a  P. lilacinus   الفطر
-3.44 ab -43.03 bc -2.37 ab -26.22 a  T. harzianum   الفطر

-47.79 c -84.37 d -21.33 c +38.25 a  Ethoprop  المبيد 
+13.40 a +31.42 a +9.99 a +38.45 a  Control   شاھدال

  وفق اختبار دنكان.  0.05ال يوجد بينھا فرق معنوي عند مستوى إحتمال  هنفسالمتوسطات المتبوعة بنفس األحرف في العامود 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to Duncan’s test.  

  
  

ـــو  ـــأثيربشـــكل واضـــح  حظل ـــأثير  فـــي المبيـــد ت  فـــياليرقـــات دون الت
اإلناث وبالتـالي عـدم القـدرة علـى ضـبط مجتمـع النيمـاتودا بشـكل مسـتمر 

وخصوصـــًا بعـــد األخـــذ باالعتبـــار تفكـــك المبيـــد فـــي التربـــة بعـــد فتـــرة مـــن 
مســحوق أوراق نبــات الــداتورة لتأثير مشــابه  وهــو ،بميــاه الــري فقــدهالــزمن و 
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 اً خفضــمســحوق كــل مــن نبــات األزدرخــت وأم كلثــوم ا ســبب والدفلــة، بينمــ
معــاملتي  مــن حيــث عــدد اليرقــات واإلنــاث، كــذلك فــيلمجتمــع النيمــاتودا 

 مــرور مــعالتــأثير  ازديــاد مــع T. harzianumو P. lilacinusالفطــر 
الزمن، أي كلما ازداد تأسيس الفطر في التربة وتمكـن مـن إنتـاج وحـدات 

نتــــائج هامــــة  هــــذه الدراســــةكــــدت أ .فعاليتــــه تازداد كلمــــا عــــدوى وتكــــاثر
مــتالك أوراق النباتــات مركبــات إلــى اأشــارت دراســات ســابقة  متوافقــة مــع

تجـاه النيمـاتودا بشـكل عـام ونيمـاتودا الحمضـيات  فاعلـةة لهـا تـأثيرات عد
مــن فربكميــات كبيــرة فــي الطبيعــة و اتتو  بمــا أن هــذه المــواد .بشــكل خــاص

ق ائـــــمكـــــن العمـــــل علـــــى تطـــــوير طر فمـــــن المالســـــهل الحصـــــول عليهـــــا، 
اســــتخالص تمكــــن مــــن الحصــــول علــــى أكبــــر كميــــة مــــن المــــادة الفعالــــة 

فــي األجــزاء النباتيــة تتماشــى مــع قــدرة المــزارع الفنيــة والماديــة.  الموجــودة
بســـهولة وقلـــة  T. harzianum و P. lilacinus ناالفطـــر  يتميـــزكمـــا 

لـــــى التكـــــاثر مـــــع قـــــدرتهما ع ،الحقلـــــي اما وٕاســـــتخدامهمـــــإكثارهتكـــــاليف 
 عند .واالستمرارية في التربة والفعالية في السيطرة على مجتمع النيماتودا

فـــي  تتثبـــت بســـرعة ،إلـــى التربـــة فــي منطقـــة الجـــذور إدخــال هـــذه الفطـــور
العدوى التـي تسـيطر تـدريجيًا علـى مجتمـع و وحدات التكاثر وتتزايد التربة 
قليلـة إضـافية ميـات من فتـرة ألخـرى بإدخـال ك امع إمكانية تحفيزه ،اآلفة

هـم مدور بـهـذه العوامـل  تسـهم. وبالتالي مـن الممكـن أن )18( إلى التربة
  للبيئة واإلنسان. اً في اإلدارة المتكاملة للنيماتودا بدون أن تسبب أضرار 

  
Abstract 

Eskander, A., M. Al Abed Al Kader and K. Al-Assas. 2013.	Efficacy of some bio-control agents in controlling citrus 
nematode (Tylenchulus semipenetrans) under Syrian field conditions. Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 155-160. 

The citrus nematode Tylenchulus semipenetrans (Cobb) is the most important nematode which causes the slow decline  of citrus trees 
worldwide. It causes great economical losses and requires the application of effective control measures. This field study was conducted to 
evaluate the efficacy of applying crushed dry leaves of Melia azedarach, Datura stramonium, Lantana camara, Nerium oleander, and the 
biocontrol fungi Paecilomyces lilacinus and Trichoderma harzianum in comparison with the nematicide Ethoprop for the control of the 
citrus nematode. The study was carried out in a citrus orchard infected with citrus nematode in Tartous city region. The tested control agents 
were mixed with the soil of infected trees, and the results were evaluated by counting the numbers of larvae/100 ml soil, numbers of 
females/1g roots, and calculating the decrease in numbers as compared to the numbers before treatment. The results showed that the highest 
reduction in numbers of larvae occurred three months after the application of Ethoprop (84.37%), followed by P. lilacinus (67.03%) M. 
azedarach (45.44%) and T. harzianum (43.03%). The highest reduction in numbers of females occurred three months after application of T. 
harzianum (26.22%), followed by M. azadirach (8.81%), L. camara (7.41%) and P. lilacinus (7.01%), whereas the Ethoprop nematicide 
application increased the female numbers after three months by 38.25%. 
Keywords: Slow decline disease, Citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, Melia azadirach, Datura stramonium, Lantana camara, 

Nerium oleander, Paecilomyces lilacinus, Trichoderma harzianum, Nematicide, Ethoprop. 
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