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في   Nemakick و  Fluopyram فاعلية بعض المستخلصات النباتية ومبيدي 
         مخبريا  Meloidogyne  incognita تعقد الجذور  يرقات نيماتودا مكافحة

 (1)* قتيبة حاصود

 ، دمشق، سورية. جامعة دمشق ،كلية الزراعة  ، قسم وقاية الوقاية( 1)
 ( gmail.comutiabah11q@1: اإللكتروني  البريد ،قتيبة حاصود: الباحث المراسلة*)

 21/11/2021تاريخ القبول                          17/07/2021:تاريخ االستالم 

 الملخص 
البحث في مخابر   النباتنفذ  الزراعة  جامعة دمشق في عام    قسم وقاية  . 2021-2020في كلية 

المبيد فاعلية  المبيد (  و pyridinyl ethylbenzaimide)  Fluopyram  نيماتودي/الفطري   لتقييم 
 Inula viscos)المستخلصات االيتانولية ألوراق الطيون  ( و imicyafos)  Nemakick لنيماتوديا

L.  )  واألوكاليبتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.  )والقطيفة  (Tagetes patula 

L.  )( الجنوبية  الجذور  تعقد  لنيماتودا  الثاني  الطور  في    J2)  Meloidogyne  incognitaعلى 
 .Mيرقات الطور الثاني لنيماتودا )  في قتل          معنويا  تفوق     Fluopyramد  مبيال  النتائج. بينت  المخبر

incognita (J2    بالمبيد التراكيز  Nemakick                 مقارنة   الجرعة  المستخدمة  عند  قيم  كانت  حيث   .
القاتلة   على   50.7و    Nemakick   (27.34و luopyramFين  للمبيد 50LC النصفية  مغ/ليتر 

تفوق المستخلص االيتانولي  ، أظهرت النتائج  . من جهة أخرى  تحضينساعة من ال  48  التوالي( بعد
معنويا  اوراق  أل قتل                 لطيون  )  في  لنيماتودا  الثاني  الطور           مقارنة     M. incognita (J2يرقات 

و   5LC    :  374.51القطيفة واالوكاليبتوس . حيث كانت قيم الجرعة النصفية القاتلة    بمستخلصي
  ساعة من التحضين  48 بعدن والقطيفة واالوكاليبتوس  ل من الطيو مغ/ليتر لك 1007.42و 857.47

ت أعلى سمية ليرقات كانوالمستخلصات النباتية المختبرة  المركبات                النتائج أن    وبينت  .على التوالي
الثاني المعاملة  ساعة    48بعد    M. incognita (J2لنيماتودا )  الطور  التحضين    مقارنةمن  بزمن 

ال  اكم  .ساعة  24 بالنتيجة نتائج  نتائج أن  أظهرت  التركيز.  المختبرة ازدادت بزيادة  المركبات  سمية 
ومستخلصي   Nemakick و  Fluopyram  المبيد  أظهرت فاعلية   لتقييم الحيوي للمركبات المختبرة ا

 .Meloidogyne incognitaكمبيدات ضد نيماتودا أوراق الطيون والقطيفة االيتانولي 
 .، مستخلصات نباتية Meloidogyne  incognitaاآلفات، ، مبيدات  : نيماتوداالكلمات المفتاحية

 المقدمة 
. نيماتودا (2006وزمالؤه،    Javadفقد كبير في اإلنتاج لمدى واسع من المحاصيل )  النيماتودا المتطفلة على النبات  تسبب
النيماتودا المتطفلة أنواع أخطر و  أهم من Meloidogyne  incognita  (Tylenchida: Heteroderidae )الجنوبية تعقد الجذور

                                                                               وتحدث أضرارا  نوعية وكمية للعديد من المحاصيل الزراعية الحولية والمعمرة. وتحدث      ا  نباتي     ا  نوع  1700تهاجم  فهي  على النبات  
نبات وإنتاجيته                       تؤثر سلبا  على نمو الحيث تخفض من قدرة الجذور على امتصاص الماء والمواد الغذائية مما    أضرار نباتية كبيرة

((McCarter, 2008  .  ية واضحة بتشكيل عقد جذرية على نمط  إصابةوالنباتات المصابة بهذا النوع من النيماتودا تحدث أعراض
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(. يقدر الفقد Mahmood   ،1999 و Siddiquiوالعناصر الغذائية ) واصفرار نتيجة نقص امتصاص الماء  تقزمجذور النباتات و  
الجذورب تعقد  يقد  M. incognita  نيماتودا  بما  المحاصيل  )  100  ـب  رفي  العالم  في  سنويا   دوالر   و   Yermiyahu                             مليون 

Oka،2002    .)   أن إلى  وذ                إضافة   للغاية  صعب  النيماتودا  من  النوع  هذا  تصيبلك  مكافحة  أوال ،  لسببين   .Mدا  النيماتو                          يعود 

incognita  النباتات  واسع    مجال تمن  مخالتي  نباتية  لعوائل  ل  تلفةنتمي  ثانيا   األنثى            ،  حيث تضع  الكبيرة،  التكاثر  على  قدرتها 
           مكلفة جدا  غير أنها  هذه النيماتودا  تستخدم المبيدات الكيميائية في مكافحة    (.2006وزمالؤه ،    Natarajanالواحدة ألف بيضة )

القيمة   ذات  المحاصيل  على  فقط  تستخدم  ال  .العالية  االقتصاديةولذلك  ت حدث  لذلك  لإلنسان مبيدات                       إضافة   وسمية  بيئية  أضرار 
(Tsay    ،2004وزمالؤه  .)ا والكربماتيةاستخدمت  العضوية  الفوسفورية  بالمالمسة    لمبيدات  يعمل  منها  تربة  كمعاملة  لفترة طويلة 

دم تختس.  (Maan, 2004)  يريزحيث تثبط أنزيم كولين أستمكافحة نيماتودا المتطفلة على النبات  ل ومنها يمتص عن طريق الجذور
دايكلوروبكرين و ميتام الصوديوم في تعقيم التربة من النيماتودا    1،3مثل بروميد الميثيل و  المبيدات الغازية بالمكافحة قبل الزراعة

 ,Duniway)ولكن تكاليفها عالية )  ، (2004وزمالؤه،    Rich)  واآلفات األخرى كونها سهلة االستخدام وفعالة بتراكيز منخفضة

الم  .(2002 الكيوتؤثر  ذكر  بيدات   ، النيماتودا  في موت  طرائق  بعدة  أنزيم  Gylsels  (1972ميائية  أن   )Proteases    لنيماتودا
Panagrelus silusiae    وTurbatrix aceti    المبيدات بواسطة  تثبيطه  وجدتم  العضوية.   و  Nordmeyer  الفوسفورية 

Dickson  (1989  )   يرقات     أن(J2)    لنيماتوداM. javanica    القدرة دل  تضانخف معام  يها  عند  األوكسجين  امتصاص  لتها في 
ات الفوسفورية  من المبيد   Nemakick  (Imicyafos)يستخدم مبيد  مقارنة مع الشاهد غير المعامل.    aldicarb  الحشري   مبيدالب

، Wada and Toyota ( و2004وزمالؤه )  Rich( في مكافحة النيماتودا )  العضوية المثبط إلنزيم كولين استيريز في النيماتودا
 ,Wada and Toyotaمنخفض السمية على الكائنات الحية الدقيقة النافعة بالتربة )                                 د من المبيدات اآلمنة بيئيا  فهو(، ويع2008

حين.  (2008 المبيد  استخدم  في  مجموعة    Fluopyram  الفطري                 حديثا   ضد   pyridinyl ethylbenzaimideمن  والفعال 
فاعليته في مكافحة النيماتودا الممرضة على النبات عند التراكيز المنخفضة  ت  ت. قد أثبتت الدراساالممرضة على النباتات  فطرياال
(Westerdahl    ،و    2015وزمالؤهOka    ، و  2009وزمالؤه Chawla    ،2018وزمالؤه)  .  فقد أشارBurns  ( 2015وزمالؤه  )

 complex II (succinate–ubiquinoneلميتكوندريا )ثير على العمليات في ا يثبط التنفس من خالل التأ  Fluopyramأن مبيد  

reductase)  . )ذكر Faske and Hurd  (2015)  أن مبيد Fluopyram     اموت  سبب( لطور اليرقي الثانيJمن نيماتودا )M. 

incognita    .50 ةقيمبلغت    عند تركيز منخفضة. حيثLC=  5.18 ppm      1.18ساعة و  2بعد ppm  ساعة وبلغت  24  بعد 
90CL  =  5.31 ppm    كما ذكر    ساعة.  24بعدOka  (2019  أن )4تركيز  ppm    لمبيدfluopyram    يرقات %ل100يسبب موت

المبيدات  ساعة.    48بعد    M. incognita  (J2)  نيماتودا استخدام  عن  الناتجة  السلبيات  سابقا   المذكو ونتيجة  من             رة  العديد  بدأ 
المصادر   إلى  بالعودة  في  يالطبالباحثين  النباتية  العية  اآلفات  تستخدم مكافحة  األقصى  الشرق  دول  أن  المعروف  فمن  زراعية. 

                                                                                                                       منتجات شجرة النيم في مكافحة العديد من اآلفات ، كما استخدم قديما  منقوع أوراق التبغ و نبات الكريزانثم في مكافحة اآلفات )  
المس  2011هندي، فاعلية  الباحثين  من  العديد  أثبت  وقد  والزي(.  النباتية  اتخلصات  تخفيض  في  العطرية  باآلفات وت  إلصابة 

في  بقدرتها  المعروفة  وغيرها  والقطيفة  الطيون  مثل  والعطرية  الطبية  النباتات  من  للعديد  األصلي  الموطن  سورية  تعد  الزراعية. 
في سورية  ات التي تجود زراعتها  مكافحة اآلفات. من هنا جاءت فكرة هذا البحث في التعرف على الصفات اإلبادية لبعض النبات

                          ويعرف نبات القطيفة محليا    Asteraceaeتتبع العائلة المركبة      .Tagetes patula Lالقطيفة  تعقد الجذور.    ماتودافي مكافحة ني
       ( أن   1958)Bijloo و   Uhlenbroekوجد(،  2005حولي صيفي قصير إلى متوسط االرتفاع )البطل،    توهو نباباسم الشاشات  
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بن   أهم  الموجودة  )المركبات  القطيفة  مركب  Tagetes erectalenaباتات  كفاءة  thiophene ®-terthienyl (هو  أظهر  وقد   ،
البطاطا   على  المتحوصلة  نيماتودا  من  لكل  المخبر  في  النيماتودا  ضد  التركيز    Globodera rostochiensisعالية   0.1عند 

غير قادرة على التطور الكامل على جذور   .Meloidogyne spتعقد الجذور  كما وجد أن يرقات نيماتودا    .ميكروغرام/مل  0.2و
الفصيلة   .Eucalyptus camaldulensis Dehnيتبع األوكاليبتوس    T. erecta   (Ploeg and Maris, 1999.)نبات القطيفة  

 (Slee et al., 2006)  رها الجميلةوراقها المتدلية وزهو برائحتها الفواحة وأ  مشهورةشجرة دائمة الخضرة  وهي    Myrtaceaeاآلسية   

ل  . الكيميائي  بالتحليل  )  األوكاليبتوسأوراق  مستخلصات  وجد  العضوية  المذيبات  وفي  الكلوروفورم، و ثير،  االبتروليوم  المائية 
التانينات والستيرول والتربينات  والصابونينات  والفالفونات  والفينوالت   (الكحولو  المركبات كانت:  أهم   ,.Shayoub et al                                                                                             أن  

تحليل El-Nagdi  (2011  )و   El-Rokiekوجد    .Pandey and Singh, 2014)و  Shagall et al., 2012و  (2015           أن  
( أظهر وجود المركبات الفينولية التالية  Eucalyptus citriodoraلالوكاليبتوس )والجافة  مستخلصات المائية لألوراق الخضراء  ال
: Ferulic   و Coumaric    و Benzoic   و Vanelic   و Chlorogenic   و Caffiec    و Gallic .   وقد أعطى مستخلص

( مقارنة بمستخلص األوراق الجافة في J2:Meloidogyne incognitaاألوراق الخضراء فاعلية أكبر في قتل يرقات النيماتود )
ن الطيو   ماتودا.% ليرقات الني100موت    المخبر وازداد تأثير المستخلصين بزيادة التركيز وأعطى التركيز األساسي لكالهما نسبة

)  .Inula viscosa Lالمدروس المركبة  الفصيلة  نباتات  قصيرة (  Asteraceae من  لفترة  معمرة  تكون  البنية،  منتصبة  عشبة 
ي ( عند التحليل الكيميائ2014وزمالؤه )  Nasserوجد    (Haoui et al.,2011).ذو رائحة قوية نفاذة منفرة للحشراتوهو  )سنتين(.  

  األوراق                      مركبا  هاما  في زيت    43( المزروع بمنطقة القدموس في سورية إلى وجود Inula viscosaالطيون )  لزيت األساسي لنبات  
المواد الموجودة هي:    Okaوجد    . Linaloolو    Phytolو  P- Cymene -8- ol و    Caryophyllene oxid، وكانت أهم 

ن2006وزمالؤه ) الطيون )( أن مستخلصات أوراق وسوق  التربينات ( تحتوي على مركبات كيميائية  Inula viscosaباتات  تتبع 
Sesquiterpenic  الممرضة للنباتاتتعقد الجذور   لها صفات إبادية للنيماتودا . 

 أهداف البحث  
المبيد و   Fluopyram  دينيماتو /المبيد الفطري القطيفة و الطيون واألوكاليبتوس و المستخلصات االيتانولية ألوراق نباتات    دراسة تأثير

المعزولة من البطيخ  Meloidogyne  incognita تعقد الجذور    نيماتودال (J2الطور الثاني )  على يرقات  Nemakic ودي  النيمات
 .         مخبريا   األصفر

 مواد وطرائق البحثال

 دمشق.كلية الزراعة في جامعة قسم وقاية النبات في في مخابر  2021- 2020 العامنفذ البحث في 
 عزل النيماتودا:  -

 Cucumisجذور بطيخ أصفر )  باستخالصها من  M. incognit لنيماتودا    J2تم الحصول على يرقات الطور الثاني  

melo L..)كتل البيض من         ج معت  (  صنف تورنادو حساس لنيماتودا تعقد الجذور مزروعة في حقل من منطقة )حلفايا، حماة
ا  البطيخ  لنباتات  الجذرية  لألصفر  العقد  وفقا   بهيبكلBarker  (1973  ) و  Husseyطريقة                  المصابة  سطحيا   تعقيمها  وريد                            وتم 

لمدة  0.5الصوديوم   )  دقائق  %3  الثاني  الطور  يرقات  استخالص  وتم  مرات.  ثالثة  المعقم  بالماء  غ سلت  وفقا J2                                                                 ثم   )
 . (Vrain, 1977)لطريقة
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 المبيدات المستخدمة:  - 
 المستخدمة  الكيميائية  المبيدات (:1 )جدولال

 اري االسم التج
معدل االستخدام 

 ليتر ماء 100/
 نوع المبيد تركيزهاالمادة الفعالة و

Velum 

Prime 

 Fluopyram (Pyridinylethyl benzamide) مل 62.5

500 g/l 

 نيماتودي  /فطري

 جهازي 

Nemakick 1 كغ Imicyafos 1.5%(W/W) 

 

) جهازي( نيماتودي   

 :جمع وتحضير العينات النباتية -
درجة   فيأيام    10                    ج ففت هوائيا  لمدة  .  دمشق بكميات كافيةريف  ( من محافظة  2ول  جدية المدروسة )معت العينات النباتج

                                                                                               حرارة المخبر في الظل. ومن ثم ط حنت العينات باستخدام مطحنة كهربائية مخبرية للحصول على مساحيقها.
 تحضير المستخلص االيتانولي: 

غرام من العينة النباتية المطحونة ووضعت في زجاجة جهاز   50              وكسليت: و زن  تية باستخدام جهاز الستم استخالص العينات النبا
                               %. ش غل السخان على درجة حرارة  70  ايثانول                     مل من الم حل العضوي    300              ( وأ ضيف لها  Soxhlet extractorالسوكسوليت )

مذيب العضوي خر الدوراني لتبخير ال                     كميا  إلى حوجلة المب                           ساعات. ن قل ناتج االستخالص  3                           درجة مئوية. وت ركت العينة    35-40
( إلى طبقة ميكروفيلم)س  40-35منه على درجة حرارة  الوصول  المادة   غ  1      أ خذ  .  (2010وزمالؤه،     Dagostin°( حتى  من 

ى زجاجة بنية اللون              ، ون قل  إلاإليثانولمل من    10بعد ذلك تم حل المستخلص الجاف في    النباتات المدروسة                   المستخلصة لكل  من  
  .o (., 2021et al Azorsa-Velasco )س 4على درجة لحين استخدامه                      فظة، وح فظ في البراد حا

 االستخالص في المختبرة والجزء المستخدم  النباتات :(2) جدولال
 الجزء المستخدم  الفصيلة  االسم العلمي االسم االنكليزي  االسم المحلي 

 Marigold Tagete spatula L. Asteraceae القطيفة

 األوراق
 Inula Inula viscos L. Asteraceae الطيون

 RiverRidGum األوكاليبتوس 
Eucalyptus camaldulensis 

Dehnh. 
Myrtaceae 

 لنيماتودا  المدروسة في المخبر:  J2تقييم فاعلية المبيدات على يرقات الطور الثاني  -
ا للمبيدات  األساسي  المحلول  تحضير  المقطرتم  بالماء  في    / غ    1بإذابة    لمختبرة  المبيد  من  فعالة  المادة  ماء    100أساس  مل 

بقطر  10000)تركيز   معقمة  بتري  أطباق  استخدمت   .) ماء  فيها    5مغ/ليتر  ووضع  األساسي    0.5سم  المحلول  من  مل 
الثاني  100للنيماتودا) المبيد في األطبا  J2يرقة الطور  التراكيز(. أضيفت كمية مناسبة من محلول  للحصول على   20و    10  ق 

و استخدمت تراكيز المستخلصات   .مل بالماء المقطر  2المزيج حتى    أكمل، ثم  ترلغ/ لم 125و  100و  75و  50و    40و  30و
 النباتية بالتراكيز التالية:

بمعدل   تري لباطباق  ء المقطر في الشاهد . تم تغطية أوقد استخدم الما.  ترلغ/ لم  1250و  1000و    750و  500و  250و  125
لكل أطبا  خمسة لمدة    ق  بالمستخلص بشكل جيد  النيماتودا  تماس  ليتم  بلطف  دائرية  األطباق بحركة    2                                                                                             تركيز )مكررات(. ح ركت 

درجة مئوية بالظالم . أخذت القراءات   24دقيقة. تم ترتيب األطباق بالتصميم العشوائي الكامل. حضنت األطباق على درجة حرارة  
م. فحصت األطباق باستخدام المكبرة الضوئية عند تكبير مئوية في الظال  24ارة  ن التحضين على درجة حر ساعة م  48و    24بعد  
10  X     ثانية بعد تحريكها بإبرة خاصة ثم نقلت   2عندما لم تتحرك لمدة    ميتةالميتة والحية ، وتم اعتبار النيماتودا    اليرقات        . ع دت
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تم حساب النسبة المئوية للموت    نها. نهائيا ثم تم التخلص مساعة للتأكد من موتها    2إلى طبق مملوء بالماء المقطر فقط  لمدة   
 ( كالتالي:1925)  Abbott              وفقا  لمعادلة 

 100×  ]% للموت في الشاهد( -100)/ )% للموت في الشاهد -% للموت في المعاملة )[النسبة المئوية المصححة للموت =
م بروبت المقابلة لنسب الموت المصححة لتحضين باستخدام قيساعة من ا   48( بعد    تل )التركيز النصفي القا  50LCم حساب قيم  ت

 . (Finney،1978)ووقعت مقابل لوغاريتم التركيز ورسم خطوط السمية
 التحليل اإلحصائي: 

الكامل،   العشوائية  القطاعات  باستخدامو   استخدم تصميم  البيانات  تحليل  الحصول عليها ح  ANOVA  جدول   تم  تم          اسوبيا  التي 
 %. 1لمقارنة المعامالت عند مستوى معنوي  .L.S.D، وتم اختبار SPSS.20على برنامج 

 النتائج والمناقشة
ساعة    48و  24بعد     M. incognita( لنيماتودا  J2في يرقات الطور الثاني)  Fluopyramو    Nemakickالمبيدين  فاعلية   -

 من التحضين
المبيدي كفاءة  اختبار  ايرقات    قتل في    Fluopyramو     Nemakickن  تم  )الطور  الجذورJ2لثاني  تعقد  لنيماتودا   ) 

Meloidogyne incognita    .المبيدان  فاعلية    وجد تباين فيفي المخبر( على يرقاتJ2  ) نيماتودا تعقد الجذور  M. incognita 
التعرض. فقدلتركيز ا                          وفقا  لتركيب الكيميائي وا    ، ال  قتل لى نسبة  أع  Fluopyramعطى المبيد  أ   لمركب وفترة  الثانيليرقات   عمر 
(J2  لـ )M. incognita    المبيد  % مقارنة مع1ساعة وبفرق معنوي عند مستوى    48و    24بعد  Nemakick   والشاهد، حيث بلغ

نسب   وNemakick  (71.58لمبيد  المصححة    القتلمتوسط  عند %96.15و  Fluopyram  (87.56 لمبيدو   %(  %93.12   )
ليرقات النيماتودا بزيادة تركيز    القتل  وقد زاد متوسط نسب.  ضين على التواليساعة من التح  48و    24  بعد  ترلغ/ لم  100  التركيز

المستخدمة نسبة  المبيدات  أعلى  كانت  حيث  للمبيدات  قتل .  بعد    98.60و  98.19  مصححة  التحضين    %48  من  عند  ساعة 
األ المستخدم  التركيز  ليتر  125قصى  ا  مع/  بين  معنوية  فروق  وجود  على.  لمبيديندون  ظهرت  النيم  وقد  المعاملة  يرقات  اتودا 

( أستيريز  كولين  ألنزيم  المثبطة  األعراض  تلك  تشبه  أعراض  الكيميائية  ،االضطرابات بالمبيدات  التشنج  الموت(   ،  ثم  الشلل 
(Gylsels،1972لها من خصائص جها لما  النيماتودا  العضوية على  الفوسفورية  المبيدات  تأثير  زية وتؤثر عن  (. ويمكن تفسير 

الم المبيدات بتركيزات عالي  المسة والهضم وبالتاليطريق  العصبي لوصول  الجهاز  إلى  الغذاء والجلد فمن ة  لنيماتودا عن طريق 
(. فقد  Mann،2004المعروف أن هذه المجاميع من المبيدات تؤثر على تثبيط أنزيم كولين أستيرز وغيرها من أنزيمات األكسدة )

اAwan(1976 و  Wright أثبت مبيدات  أن   تتبع مجم               (  التي  أنزيم  آلفات  تثبيط  على  تؤثر  والكربماتية  العضوية  الفوسفور  وعة 
كونه من المبيدات الي تؤثر   Nemakickعلى مبيد    Fluopyramيعود تفوق مبيد  كولين استريز في العديد من أنواع النيماتودا.  

ؤثر على أنزيم كولين أستيرز فوسفورية التي تمن المبيدات ال  Nemakickين المبيد  حفي  (  2015  ،وزمالؤه  Burns)على التنفس  
  .(Mann, 2004)                          أن  يصل بالتركيز المناسبإذ يحتاج زمن لدخول الكيتوكل و 
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  24بعد   M. incognita( لنيماتودا  J2المختبرة في يرقات الطور الثاني) Fluopyram و Nemakick فاعلية المبيدين (:3)جدول ال 
 .التحضينساعة من  48و

لغ/  مالتركيز  )

 ( ترل

 L.S.D. 0.01 صححة لليرقاتالم النسبة المئوية للقتل

Nemakick Fluopyram 

 ساعة48بعد  ساعة24بعد  ساعة48بعد  ساعة24بعد 

10 0.53 2.36 9.43 19.95 5.14 

20 5.12 14.79 21.51 33.67 6.18 

30 17.45 31.12 24.65 52.14 5.17 

40 29.56 37.53 47.87 61.58 6.92 

50 41.87 49.23 61.25 77.38 5.21 

75 62.32 78.80 74.45 86.29 3.12 

100 71.58 93.12 87.56 96.15 4.83 

125 85.97 98.19 92.14 98.60 6.35 

L.S.D. 0.01 7.21 5.23 4.12 8.63 - 

( لنيماتودا J2ور الثاني)في يرقات الط  كاليبتوسألوراق نباتات الطيون والقطيفة واألو فاعلية المستخلصات االيتانولية   -
M. incognita   ساعة من التحضين  48و  24بعد 

في   اختلفت  لكل من أوراق نباتات الطيون والقطيفة واألوكاليبتوس                          أن  مستخلصات االيتانولية  4أظهرت البيانات في الجدول  
وفقا   التعقد  لنيماتودا  الثاني  الطور  يرقات  قتل  على  والتركيز                                                           قدرتها  النباتي  التعرض  لنوع  وفترة  وجد  المستخدم  مستخلص  ال      أن  . 

الطيون   ألوراق  قتلااليتانولي  نسب  متوسطات  أعلى  مقارنة   أعطى  معنوية  بفروق  الجذور  تعقد  لنيماتودا  الثاني  الطور  ليرقات 
متوسط   عطى. فقد أ ساعة من التحضين  48و    24عند التراكيز المستخدمة جميعها وبعد    القطيفة واالوكاليبتوسأوراق  بمستخلصي  

 24بعد    ترلغ/ لم  1250%( عند تركيز  87.19و    74.17)    ترلغ/ لم  125%( عند تركيز  17.07و  14.56)  قتل مصححةنسب  
التوالي  48و   على  التحضين  من  مركبات  .  ساعة  لوجود  للطيون  االيتانولي  المستخلص  فاعلية  التربينات تعود  تتبع 

Sesquiterpenic  لها تض( اد نيماتوديOka  2006  ،ؤهوزمال  .)وتعود فاعلية مستخلص القطيفة    تاله في ذلك مستخلص القطيفة
ذكر  Thiophenesلمركب   فقد   .Romagnoli  ( القطيفة 2005وزمالؤه  نباتات  في  لنيماتودا  قاتل  نشاط  لها  مركبات  وجود   )

(T.patula منها )Piperitone وPiperitenone و Thiophenes. 
وبفروق االوكاليبتوس أقلها فاعلية في قتل يرقات الطور الثاني لنيماتودا تعقد الجذور    ألوراقمستخلص االيتانولي  لان  في حين ك

لغ/ م  125%( عند تركيز  1.93و  0.52معنوية مع المستخلص االيتانولي ألوراق القطيفة. حيث بلغ متوسط نسب قتل مصححة  )
بعد  م  1250%( عند تركيز  62.81و    41.98)    ترل ليتر  ا  48و    24غ/  التواليساعة من  انخفاض .  لتحضين على  يعود  قد 

                    أن  مستخلصات األوراق   El-Nagdi   (2011)و  El-Rokiekفقد ذكر  .  نخفاض المواد الفعالة  الفاعلية مستخلص االوكاليبتوس  
األورالألوكاليبتوس  الخضراء   مستخلصات  من  الجذور  تعقد  نيماتودا  يرقات  قتل  في  كفاءة  الجافة.  أكثر  اق  تأثير وقد  زداد 

و المست التركيز  بزيادة  النباتية  المو خلصات  تركيز  لزيادة  يؤدي  التركيز  زيادة  بكون  النتائج  وتفسر  معنوية.  بفروق  التعرض  اد  فترة 
بااليتانول المستخلصة  )الالفعالة  الفعالة  للمواد  مناسب  تركيز  بدخول  يسمح  التعرض  فترة  زيادة  أن   كما  والفي                                                                      ،  ( نوالتتربينات 

التأثير كافي لقتل النيماتودا  المستخلص النباتية   (.Sharma, 2000)ة من األنسجة النباتية إلى مناطق  يعود تأثير المستخلصات 
( والكيتونات  والصابونينات  والقلويدات  والفالفونات  الفينوالت  مركبات  وجود  إلى  المدروسة  النيماتودا  قتل   Goswami andفي 

Vijayalakshmi, 1986.تائجنا مع  (. وقد توافقت نZouhar   ( إذ وجد زيادة نسب موت يرقات الطور الرابع 2009وزمالؤه )
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 ( األبصال  لنباتات  D. dipsaciلنيماتود  األساسية   لزيوت  التعرض  عند   )Eugenia caryophyllata  و Origanum 

compactumو Origanumvulgare  و Thymus vulgaris  و T. matschiana  ات النباتية إلى تأثير المسستخلص. قد يعود
عالية تراكيز  )  وجود  بالماء  بذوبانها  تتميز  التي  األوكسجنية  المشتقات  الخاليا lipophilicمن  سيتوبالزم  في  ذوابنها  وبالتالي   )

 (. Knobloch, et al., 1989وتداخلها مع االنزيمات والتفاعالت الخلوية )
 .M( لنيماتودا  J2في يرقات الطور الثاني) الطيون والقطيفة واألوكاليبتوس ألوراق نباتاتة فاعلية المستخلصات االيتانولي (:4 )جدولال

incognita  ساعة من التحضين  48 و  24 بعد 

لغ/  م) التركيز

 ( ترل

 المصححة لليرقات النسبة المئوية للقتل

L.S.D. 

0.01 

 األوكاليبتوس  القطيفة الطيون

بعد  

 ساعة 24
 ساعة48بعد  ساعة24د بع ساعة48بعد  ةساع24بعد  ساعة48بعد 

125 14.56 17.07 1.25 3.35 0.52 1.93 2.16 

250 22.87 36.30 7.58 11.71 2.15 8.34 3.12 

500 36.89 59.89 13.98 25.16 10.24 22.36 2.65 

750 47.12 72.64 29.54 40.05 17.58 35.6 3.19 

1000 63.54 80.23 43.83 55.54 32.87 47.56 3.35 

1250 74.17 87.19 57.64 70.95 41.98 62.81 4.68 

L.S.D. 0.01 8.41 6.25 6.24 8.22 3.56 6.24 - 

 : M. incognita( لنيماتودا J2ليرقات الطور الثاني ) (ترلغ/ لم( التركيز النصفي الفعال )50LCقيم ) -
الجدول   في  النتائج  القاتل  2و  1والشكلين    5تظهر  النصفي  التركيز  بعد  50LC)  قيم  للمبيدات  48(  التعرض  من    ساعة 

ساعة من التعرض في    48لقيم بعد  من ا  أقلساعة من التعرض    48( للمبيدات بعد  50LC. كانت قيم )والمستخلصات النباتية  
ك تاله في ذل ,  ترلغ/ لم  27.34أقل قيم للتركيز النصفي الفعال    Fluopyram   . إذ أعطى مبيدالمستخلصات النباتيةمعامالت  

أعطى    Nemakickمبيد   حيث  لم  50LC    =50.7قيم  ،  أشار.  ترلغ/  )  Xiaoxueفقد  الفطري 2019وزمالؤه  المبيد  أن    )                    
له فاعلية عالية   2015                                                                     س جل في الصين كمبيد نيماتودي ضد نيماتودا تعقد الجذور على الخيار عام    Fluopyramالنيماتودي  

 Faske. أشار  ترلغ/ لم  50LC  =2.78حيث كانت قيمة    في المخبر  gnitaM. inco( لنيماتودا  J2ضد يرقات الطور الثاني )
( 2011وزمالؤه )  Wadaوذكر    Meloidogyne incognita  شديد السمية لنيماتودا  Fluopyramأن مبيد  Hurd  (2015  )و

 ,.Meloidogyne incognita  (Kim et alولنيماتودا     Pratylenchus penetransسام لنيماتودا    Nemakick            أن  مبيد

 Heteroderaنيماتودا  سام جدا ل  Nemakickو    Fluopyram             ( أن  مبيدي  2016وزمالؤه )  Kim. في حين ذكر  (  2015

schachtii . 
( تاله في ذلك ترلغ/ لم  50LC   =374.51من جهة أخرى أعطى المستخلص االيتانولي للطيون أقل قيم للتركيز النصفي القاتل )

الترتيب.  48( بعد  ترلغ/ لم  1007.42توس )( واالوكاليبترللغ/  م  50LC  =857.47القطيفة ) التعرض على  وبالتالي   ساعة من 
كاآلتي:   الجذور  تعقد  لنيماتودا  الثاني  الجيل  يرقات  على  لتأثير  وفقا   تنازليا   المعامالت  ترتيب   <  Fluopyram                                                                                               يمكن 

Nemakick>  األوكاليبتوس.   <القطيفة  <الطيون 
)  Khanاختبر   المست2008وزمالؤه  فاعلية  النيم  (  وهي  نباتات  ألربعة  الكحولية  ونبات   Azadirachta indicaخلصات 

Withania somnifera    والقطيفةTagetes erecta    واالوكاليبتوسEucalyptus citriodora   في مكافحة ثالثة أجناس من
الحقل. وجد من تجربة األصص وران في األصص و ( ومقارنتها بالمبيد كربوفيCarica papayaالنيماتودا الممرضة لنبات البابيا )
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 . Meloidogyne incognita( لنيماتودا التعقد  J2أن المستخلصات النباتية الكحولية األربعة خفضت بشكل معنوي عدد اليرقات) 
النتائج م ف 2014وزمالؤه )حسن     عوتتوافق  لها  للطيون والقطيفة  الكحولية  المستخلصات  ا( أن  الرابع عالية في قتل يرقات  لجيل 

 ماتودا األبصال . لني
 ساعة. M. incognita 48( لنيماتودا  J2ليرقات الطور الثاني )( ملغ/ لتر)( التركيز النصفي الفعال 50LC: قيم )5جدول لا

 المبيدات المستخلصات المعاملة

 Nemakick Velumprime األوكاليبتوس  القطيفة  الطيون 

(50LC/  ترلغ/ لم) 27.34 50.7 1007.42 857.47 374.51 

 

 
  48بعد  M. incognita( لنيماتودا  J2على يرقات الطور الثاني )  Nemakickو  Fluopyram خطوط السمية للمبيدين  (:1)شكلال

 ساعة من التحضين. 
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ودا  ( لنيماتJ2اني )على يرقات الطور الث  لمستخلصات االيتانولية ألوراق نباتات الطيون والقطيفة واألوكاليبتوسل خطوط السمية  (:2)شكلال

M. incognita  ساعة من التحضين  48بعد 
 االستنتاجات والتوصيات 

الفطري  - المبيد  أن   )  Fluopyramالحديث    النيماتودي/                      وجد  الثاني  الطور  يرقات  مكافحة  في  عالية  كفاءة  (  J2أعطى 
 .Nemakick. تاله في ذلك المبيد النيماتودي M. incognitaلنيماتودا 

أل  المستخلصكان   - او االيتانولي  أعلى  راق  )لطيون  الثاني  الطور  يرقات  على  المخبر  في  لنيماتودا  J2فاعلية   )M. 

incognita. . تاله مستخلص القطيفة 

 كونها مركبات حديثة االستعمال في سورية.  حقلية موسعة على المبيدات المستخلصات النباتيةنوصي بإجراء تجارب  -

 للنباتات المدروسة. ات االيتانولية دراسة المكونات الفعالة بالمستخلص -
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Abstract 

The investigation was carried out during 2020 - 2021   at the laboratories of 

plant protection in Faculty of Agriculture, Damascus University. The 

efficacy of fungicide / nematicid pesticides (fluopyram: pyridinyl 

ethylbenzaimide) and  (imicyafos:organophosphate), Also, The efficacy of 

ethanol extracts of Inula viscos L., Tagetes patula L. and Eucalyptus 

camaldulensis Dehnh. (leaves) was assayed against Juveniles Meloidogyne  

incognita (J2) in laboratory. Results showed that fluopyram superiority 

significantly in killing the M. incognita (J2) compare with Nemakick at all 

concentration. Where, the LC50 for fluopyram and Nemakick (27.34 and  

50.4 mg/L.) after 48 hours, respectively. In  the other side, results showed 

that ethanol extract of  I. viscos superiority significantly in killing the M. 

incognita (J2) compare with T. patula  and E. camaldulensis (leaves)at all 

concentration. Where, the LC50 for of I. viscos ., T. patula . and E. 

camaldulensis 374.51, 857.47 and  1007.42 mg/L. after 48 hours, 

respectively. The results revealed that the tested compounds and plant 

extracts were highly toxic to M.  incognita  (J2) after 48 hours than 24 hours 
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 from incubation.  In addition, the results showed that the toxic of tested 

compounds increased with increase concentrations. Finally, results of assay 

of tested compounds indicate that fluopyram and imicyafos and plant 

extracts of I. viscos and T. patula potential nematicidal activity agonist M.  

incognita . 

Keywords:, Nematode, Pesticides, Meloidogyne incognita , plant extracts 

 

  


