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Abstract
The effects of aqueous extracts and chloroform of roots, stems and leaves of plants Menthe 

spicata Linn1 & Eucalyptus microtheca F1 Muell1 to concentrations use (1,5 and 10) mg/ml of 
aqueous extracts and concentrations uses (0125,015 and 1) mg/ml of chloroform extracts   on some 
biological aspects of house mosquito Culex molestus Forskal of treatment fourth- instar larvae in 
Kerbala for Mars and April months in 20171

The results indicated that the aqueous extracts for roots, stems and leaves had an effect in 
Inhibition Emergence ,this effect differed by the difference of the plant part and the type of aqueous 
extract and may be proportional to the effect with the concentrations used for both the plants based 
on the values of LC50,As for Mentha spicata ,the results indicated that cold aqueous extracts were 
more effective compared with hot aqueous extracts except the stem extract where was the hot  
aqueous extract more effective compared with cold aqueous extract ,on the other hand ,the effect 
of Eucalyptus plant in Inhibition Emergence of more compared to the peppermint plant 1In the 
chloroform extracts for both plants was values LC50 decrease compared to the aqueous extracts 
1The effect extracts in the productivity of individuals emerging in concentrations without lethal 
has indicated results to the decrease productivity and fertility individuals emerging and values of 
sterility index in some treatment to (%100)1
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اخلالصة 
Mentha spicata النعناع  املائية والكلوروفورم جلذور وسيقان وأوراق نبايت  متت دراسة تأثري املستخلصات 

واليوكالبتوس  Eucalyptus micro theca  بأستعامل الرتاكيز )1 و 5 و 10( ملغم /مل للمستخلصات املائية، 
Culex والرتاكيز )0.25 و 0.5 و 1( ملغم /مل ملستخلصات الكلوروفورم يف بعض جوانب األداء احليايت لبعوضة

molestus   عند معاملة الطور الريقي الرابع يف حمافظة كربالء لشهري آذار ونيسان لعام 2017 لغرض  Forskal
مكافحة البعوض، و قد تبني من خالل ذلك ما يأيت:

أشارت النتائج ان املستخلصات املائية جلذور وسيقان وأوراق النباتني تأثريًا يف تثبيط بزوغ البالغات وقد أختلف 
هذا التأثري بأختالف اجلزء النبايت املستعمل و نوع املستخلص املائي و قد تناسب التأثري طرديًا مع الرتاكيز املستعملة 
LC50، وفيام خيص نبات النعناع فقد أشارت النتائج ان ملستخلصات املاء البارد أكثر تأثريًا  لكال النباتني استنادًا اىل قيم
مقارنة مع مستخلصات املاء املغيل ماعدا مستخلص السيقان حيث كان مستخلص املاء املغيل أكثر تأثريًا باملقارنة مع 
مستخلص املاء البارد ,من جانب أخر فأن تأثري نبات اليوكالبتوس يف تثبيط البزوغ أكثر مقارنة مع نبات النعناع, وفيام 
تأثري  املائية.إما  باملقارنة مع املستخلصات  أقل  LC50 النباتني فقد كانت قيم  الكلوروفورم ولكال  خيص مستخلص 
هذه املواد يف إنتاجية األفراد البازغة يف الرتاكيز دون القاتلة فقد أشارت النتائج اىل انخفاض إنتاجية و خصوبة األفراد 

البازغة و قد بلغ دليل العقم يف بعض املعامالت اىل)%100(.

الكلامت املفتاحية
البعوض، املستخلصات النباتية، نبات اليوكالبتوس.
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Introduction 1.املقدمة  
تعود  التي  و  للدم  املاصة  املفصليات  البعوض من  يعد   
إىل رتبة ثنائية األجنحة )Diptera([1]  املهمة طبيًا وبيطريًا  
الطفيلية  املرضية  املسببات  من  للعديد  إحيائيًا  ناقاًل  كوهنا 
بواسطة  املنقولة  الطفيليات  أكثر  و  أهم  من   ،[2] اخلطرية 
البعوض هو طفييل املالريا والفريوسات احللقية مثل فريوس 
احلمى  وفريوس   Dengue fever virus الضنك  محى 
النيل  غرب  وفريوس   Yellow fever virus الصفراء 
هذه  تكاثر  لرسعة  وكنتيجة   ،[4,3] West Nile virus
انتشار  البيض فقد لوحظ  احلرشة وإنتاجها أعداد هائلة من 
واسع لتلك األمراض مسببة وباءًا، لذلك زاد االهتامم بوضع 

برامج ملكافحتها والتقليل من انتشارها.
العائلة  وتضم   Culicidae عائلة  اىل  البعوض  يعود 
Culex   يتواجد  [5]. أن جنس  )3601( نوع وحتت نوع 
يف املناطق االستوائية واملعتدلة احلرارة التي توفر هلا الظروف 
البيئية املالئمة لنقل العديد من األمراض الفايروسية [6] أن 
انتشارًا  األكثر  هو   Culex molestus Forskel بعوض 
تسببها  التي  لألرضار  نتيجة   .[8,7] اإلنسان  بيئة  ضمن 
املبيدات الكيميائية وتأثريها السلبي عىل البيئة املائية وهو من 
األنظمة البيئية احلساسة يف الطبيعة و التي تعد جزءًا من دورة 
الباحثون إىل إجياد طرائق مكافحة  البعوض لذلك جلأ  حياة 
آمنة لإلنسان و للبيئة وللكائنات غري املستهدفة [11,10,9].

النباتية  املستخلصات  تقنية  استعامل  هي  الطرائق  هذه  ومن 
طبيعية  منتجات  وهي  النباتية  باملبيدات  تسمى  والتي 
 ،[13,12] الصناعية  املبيدات  عن  مناسبة  كبدائل  تستخدم 
وعذارى  لريقات  سامة  تأثريات  النباتية  للمستخلصات 
وبالغات البعوض بصورة عامة [14]، يعود النعناع املدبب 
Mentha اىل العائلة الشفوية Lamiaceae له  spicata
للحرشات  وطارد  الطبية  الناحية  من  مهمة  حيوية  وظائف 
Ecalyptus اليوكالبتوس  نبات  [15]عود  كالبعوض 

microtheca اىل العائلة اآلسية Myrtaceae له أمهية يف 
مكافحة  ألمهية  وبالنظر  النباتات[16]،  عن  البعوض  إبعاد 
لذلك  البالغ  الدور  عىل  للسيطرة  املائية  األدوار  بعض 
و  املائية  املستخلصات  تأثري  دراسة  احلايل  البحث  أستهدف 
ويف  الرابع  الريقي  للطور  القتل  نسب  يف  للنباتني  الكحولية 

القابلية التكاثرية لألفراد البازغة.

Material&Method 2.املواد و طرائق العمل
1.2. مجع وتشخيص العينات النباتية 

Mentha spicata النعناع  نبايت  من  عينات  مجع  تم 
Eucaylptus microtheca F. .واليوكالبتوس .Linn

Muell   من بساتني حمافظة كربالء يف شهري آب و كانون 
األول لعام 2016 و تم فصلها إىل أوراق و سيقان وجذور 
قناين  يف  وضعت  حده,  عىل  كل  طحنها  و  جتفيفها  وبعد 
زجاجية، تم تسجيل اسم كل جزء نبايت وحفظت بالثالجة 
األستاذ  قبل  من  النباتات  تشخيص  تم  االستعامل.  حلني 
كلية   - بابل  جامعة  عدنان/معشب  نداء  الدكتورة  املساعد 

العلوم - قسم علوم احلياة.

2.2. حتضري املستخلصات النباتية 
يف   [19] عن  املحورة   [18,17] طريقة  اعتامد  تم 
مستخلصات  حتضري  يف  اما  املائية،  املستخلصات  حتضري 
الكلوروفورم  العضوي  املذيب  استعمل  العضوية املذيبات 
العضوية  النباتية  املستخلصات  حتضري  يف   Chloroform
[19]يف  عن  واملحورة   [20] طريقة  اعتامد  تم  حيث 
النعناع  نبايت  وأوراق  وسيقان  جلذور  االستخالص  عملية 
املاء  مستخلصات  فعالية  تقدير  ولغرض  واليوكالبتوس، 
عىل  وتأثريه  اليوكالبتوس  و  النعناع  لنبايت  واملغيل  البارد 
البعوض املنزيل Cx .molestusForskal، وذلك بتحضري 
املستخلص  من  1((غم  بإذابة  وذلك  مل   / الرتاكيز)1(غم 
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الرتكيز)10(ملغم  فيصبح  مقطر  ماء  مل   )100( ب  املائي 
 )100( ب  غم   )5 بإذابة)  وذلك  مل   / غم   ) و5(  مل،   /
تركيز  أما  /مل  ملغم   )50( الرتكيز  فيصبح  مقطر  ماء  مل 
 )100( ب  بإذابة)10(غم  حتضريه  تم  فقد  مل   / )10(غم 
مل ماء مقطر فيصبح الرتكيز )100( ملغم / مل ،أما معاملة 
السيطرة فكانت باستعامل املاء املقطر فقط، ولتقدير الفعالية 
املحلول  ولتحضري  العضوية،  املذيبات  ملستخلص  احليوية 
املادة  من  )2(غم  اخذ  تم    Stock solution القيايس 
مل   )2( أذيبت يف  و  النباتني  أجزاء  اجلافة من كل جزء من 
مقطر  ماء  مل   )100( إىل  احلجم  وأكمل  الكلوروفورم  من 
 ،)mg/ml( )20( أو ما يعادل )%فأصبح تركيز املحلول )2
التالية )0.25 و0.5و1( غم/مل،  ومنه تم حتضري الرتاكيز 
و)1(  املذيب  من  مل  استعمل)1(  فقد  السيطرة  معاملة  إما 

مل من كحول األثييل مضاف إليها)98( مل ماء مقطر. 
*املاء البارد =ماء مقطر بدرجة حرارة الغرفة.

3.2. مجع وتشخيص عينات البعوض
Culex molestus For- مجعت عينات بيض بعوض
الثقيلة  للمياه  املجاري  ترصيف  أماكن  إحدى  من   skal
نباتات  عىل  أطرافها  وحتوي  م   )2X2( قياس  مكشوفة 
– رمضان  كربالء-حي  حمافظة  يف   .Typha sp القصب 

البعوض  ولتشخيص   .20/3/2017 بتأريخ  احلجر  دور 
يرقات  من  عينات  أخذت  حيث  الدراسة  منطقة  ضمن 
الطور الرابع وشخصت باستخدام املفتاح التصنيفي [21]. 
ولتأكيد تشخيص هذا النوع من البعوض فقد تم االستفادة 
من الظاهرة احليوية وهي وجود صفة القابلية عىل وضع أول 

قارب بيض من دون احلاجة إىل التغذية بوجبة دم [22].

4.2. تربية البعوض
عزلت قوارب البيض التي تم مجعها من املوقع املشمول 

سعة)400(  بالستيكي  إناء  يف  قارب  كل  ووضع  بالدراسة 
حتت  ساعة   )24( مدة  مرتوك  حنفية  ماء  عىل  حاوي  مل 
الكلور،  بقايا  من  التخلص  لغرض  املبارشة  الشمس  أشعة 
وبعد فقس البيض و حتوهلا اىل يرقات ) متت تغذيتها بإضافة 
العذارى إىل قفص  فتات اخلبز( ومن ثم إىل عذارى، نقلت 
املعدين  بالسلك  مغلق  سم   )30X30X30(بأبعاد الرتبية 
من أربع جهات وبقامش التول من اجلهة اخلامسة وتم تغذية 
الكامالت عىل حملول سكري برتكيز )%10( ومل يتم تغذيتها 
بدء إجراء  لثالثة أجيال قبل  املستعمرة  تنقية  الدم، وتم  عىل 
عىل  حتصل  التي  التعفنات  تاليف  ولغرض  عليها.  التجارب 
ثالثة  كل  الرتبية  يف  املستخدم  املاء  استبدل  فقد  املاء  سطح 
املتعفنة  السطحية  الطبقة  إزالة  تم  املدة  هذه  وخالل  أيام 
بواسطة قطعة من القطن [23]. استعملت هذه الطريقة من 
الرتبية للحصول عىل يرقات العمر الرابع والبالغات لغرض 

التشخيص وإجراء التجارب الالزمة.

والكلوروفورم  املائية  املستخلصات  تأثري   .5.2
يف  واليوكالبتوس  النعناع  نبايت  وأوراق  وسيقان  جلذور 

األداء احليايت للحرشة
أخذت )10( يرقة / كرر من يرقات الطور الرابع وبواقع 
)3( مكررات لكل تركيز. نقلت إىل أطباق برتي حاوية كل 
مع  الذكر  السابقة  املستخلصات  من  مل   )100( عىل  منها 
فتات اخلبز لغرض تغذيتها. أما معاملة السيطرة فقد أستخدم 
وسجلت  متابعتها.  وتم  املخترب  اىل  نقلت  فقط.  املقطر  املاء 
نسب اهلالك يف الطور الريقي الرابع والدور العذري املتحول 
 )72(  ،)48(  ،)24( بعد  الرابع  الريقي  الطور  معاملة  بعد 
املئوية  النسبة  وحساب  البالغ  للدور  وصوهلا  حلني  ساعة 
الريقي  الطور  أعامر  مدة  وحساب  البالغات،  بزوغ  لتثبيط 
الرابع والدور العذري والذكور واإلناث الناجتة من املعاملة 
وحساب معدل عدد البيض الناتج من معاملة يرقات الطور 
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لفقس  املئوية  والنسبة  البيض  قوارب  عدد  ومعدل  الرابع 
البيض ودليل العقم، وصححت املعدالت التي متثل النسب 

.[24] Abbott Formula املئوية للهالك وفق معادلة

وحسبت النسبة املئوية لتثبيط بزوغ البالغات من خالل 
النسبة املئوية لتثبيط البزوغ

Percent Inhibition of Emergence )IE%(. 
معادلــة وفــق  Mulla :]25[ 1974 وآخــرون   
Percent Inhibition of Emergence )IE%( = 

100 – )T x 100 / C(     
متثل T النسبة املئوية للبزوغ يف املعاملة وC يمثل النسبة 
القيم  هذه  بني  والعالقة  السيطرة.  معاملة  يف  للبزوغ  املئوية 
والرتاكيز مثلت بيانيًا عىل أوراق لوغارمتية لرسم خط السمية 
لفقس  املئوية  النسبة  حساب  وتم   .LC50 قيمة  وحساب 

البيض حسب املعادلة التالية:
النسبة املئوية لفقس البيض % = )عدد البيض الفاقس يف 

100 X )املعاملة/عدد البيض الكيل
حسب   )%SI( العقم  لدليل  املئوية  النسبة  حساب  أما 

Robb( ]26[ وكام ييل: &Parrella )1984معادلة
SI % =100_ )No.treatment eggs hatch-

ing/No.control eggs hatching (X100

6.2. التحليل اإلحصائي 
التجارب  نموذج  وفق  الدراسة  جتارب  نتائج  حللت 
Factorial experi-التعشية تام  بتصميم  و  العاملية 
ments with completely randomized design
Least Signif-( وتم استعامل اقل فرق معنوي ,)CRD(

L.S.D ) icant حتت مستوى 0.05 لبيان  Difference

معنوية الفروق بني املعامالت املختلفة. عدلت نسب اهلالك 
t- Test حسب معادلة [24],[27]  ,وتم استخدام اختبار

لقياس داللة   0.05 معنوية  لعينتني مستقلتني حتت مستوى 
عىل  تركيز  لكل  و  النباتني  يف  املتشاهبة  الرتاكيز  بني  الفروق 

حده.

ResultsandDiscussion 3.النتائج و املناقشة
النعناع  لنبايت  املائية  املستخلصات  تأثري   .1.3

واليوكالبتوس يف النسبة املئوية لتثبيط بزوغ البالغات 
املستخلصات  تأثري  إىل  اجلدول)1(  نتائج  أشارت 
البالغات  بزوغ  تثبيط  اليوكالبتوس يف  و  النعناع  لنبايت  املائية 
Inhibition البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  ان  حيث يالحظ 
الرتاكيز  مع  طرديًا  تتناسب   %  )IE  (of Emergence
املستعملة، إذ لوحظ تفوق مستخلصات نبات اليوكالبتوس 
نبات  مستخلصات  عىل  البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  يف 
النباتني  لكال  البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  بلغت  إذ  النعناع، 
إىل )%100( جلميع األجزاء النباتية يف الرتكيز )10( ملغم/

مل لنبات النعناع و اليوكالبتوس ماعدا املستخلصات الباردة 
لتثبيط  املئوية  النسبة  بلغت  إذ  النعناع  نبات  جلذور  واملغلية 
الرتكيز)5(  ويف  التوايل،  عىل  )95.4و77.02%(  البزوغ 
املعاملة  عند  البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  كانت  ملغم/مل 
اليوكالبتوس  و  النعناع  نبايت  لسيقان  املغلية  باملستخلصات 

.)100%(
القاتل لنصف األفراد  الرتكيز  LC50 )قيمة  بلغت قيمة 
وأوراق  وسيقان  جلذور  البارد  املاء  ملستخلصات  املعاملة( 
عىل  مل   / ملغم  1.318و0.6(  )4.216و  النعناع  نبات 
التوايل، كام يف األشكال )A-1( و )A-2( و )A-3(، ويف 
LC50 قيمة  بلغت  النعناع  لنبات  املغيل  املاء  مستخلصات 
)6.309 و0.891 و1.445( ملغم / مل عىل التوايل، كام 

.)B-3(و )B-2( و )B-1( يف األشكال
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لسيقان  البارد  املاء  ملستخلصات   LC50 قيمة  بلغت 
ملغم  و0.8(  و0.53   0.5( اليوكالبتوس  نبات  وأوراق 
عىل   )A-5( و   )A-4( األشكال يف  كام  التوايل  عىل  مل   /

لنبات  املغيل  املاء  ملستخلصات   LC50 قيمة  وبلغت  التوايل، 
اليوكالبتوس )0.5 و0.4و0.8( ملغم / مل عىل التوايل كام 

)B_5( و )B-4( يف األشكال

جدول (1): تأثري املستخلصات املائية الباردة واملغلية جلذور وسيقان وأوراق نبايت النعناع واليوكالبتوس يف النسبة املئوية لتثبيط البزوغ

التراكیز

ملغم/مل

٪ لتثبیط البزوغ

مستخلصات نبات الیو�البتوسمستخلصات نبات النعناع

مائي مغليمائي �اردمائي مغليمائي �ارد

أوراقسیقانجذورأوراقسیقانجذورأوراقسیقانجذورأوراقسیقانجذور

01333301310333026163363

18.0540.3075.7214.9555.5640.3010090.5559.5310093.7564.95

522.989.5694.2931.0410074.11100100100100100100

1095.410010077.02100100100100100100100100

قیمة 
LC50

41216113180166130901891114450.50.530.8015014018

قیمة 1L1S1D  للتداخل بین تراكیز المستخلص و نوع الجزء النباتي في النسبة المئویة لتثبیط البزوغ 5.624

لنبايت  املائية  املستخلصات  تراكيز  بني  للتداخل  كان 
لتثبيط  املئوية  النسبة  يف  معنوي  تأثري  واليوكالبتوس  النعناع 
نبات  مستخلصات  تفوق  إذ  احلرشة،  لبالغات  البزوغ 
وباختالف  النعناع  نبات  مستخلصات  عىل  اليوكالبتوس 

الرتاكيز املستعملة.
األوراق  املائي  املستخلص  فعالية   [28] دراسة  بينت 
 .Calotropis procera Ait الباسق  العشار  لنبات 
273.53(  LC50 قيمة  بلغت  اذ  البعوض  ملكافحة 

الريقي  الطور  معاملة  عند   ppm  )454.99 و  و366.44 
Anopheles ara- لبعوض  التوايل  عىل  والرابع  الثالث 
800 و   600 و   400 و   200( الرتاكيز  يف   biensis
Culex quinquefascia-ولبعوض  ppm و1000( 

tus )187.93 و 218.27 و ppm )264.85 عىل التوايل 
عند معاملة الطور الريقي الثالث و الرابع يف الرتاكيز )100

و500 وppm )600. وبلغت قيمة  و200 و300 و400

277.90( البالغات  بزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة   )IE50(
وppm)183.65 عىل التوايل.

املستخلصة  األساسية  للزيوت  القاتلة  الفعالية  ُدِرست 
الطور  ضد  األروماتية  النباتات  وجذور  وأزهار  أوراق  من 
ومن    Cx. molestus Forskal بعوض  لريقات  الرابع 
)البسباس(  الشمرة  نبات  هي  املستعملة  املستخلصات 
Foeniculum وهي األكثر سمية، يليها  vulgare Mill
ونبات   Ferula hermonis Boiss الزلوع  نبات رشش 
الصنوبر  ونبات   Citrus sinensis Osbecsk الربتقال 
Laurus nobilisونبات الغار  .Pinus pinea Lالثمري
Eucalyptus. و كانت قيمة  spp ونبات اليوكالبتوس .L
LC50 لكل منها )24.5 و 44.0 و 60.0 و 75.0 و 117.0

120.0( ملغم / لرت عىل التوايل، قد يعلل سبب الفاعلية  و 
احتوائه عىل  اىل  اليوكالبتوس  نبات  أظهرها مستخلص  التي 

املركبات الثانوية كالفالفونيدات و الفينوالت [29].



45

رافد عباس العيسى، سارة كاظم الرحيمي

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (39-57)A, 2018

(Aِ)                                                                                                   (B) 
شكل (1): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus بمستخلص املاء البارد جلذور نبات النعناع (A) وبمستخلص املاء 

(B) املغيل جلذور نبات النعناع يف معدل النسبة املئوية املصححة لتثبيط بزوغ البالغات

(A)                                                                                                    (B)
شكل (2): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus   بمستخلص املاء البارد لسيقان نبات النعناع(A) و بمستخلص املاء 

املغيل لسيقان نبات النعناع(B) يف النسبة املئوية املصححة لتثبيط البزوغ
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(A)                                                                                                                     (B)
شكل (3): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestusبمستخلص املاء البارد ألوراق نبات النعناع (A) وبمستخلص املاء املغيل ألوراق 

نبات النعناع (B) يف النسبة املئوية املصححة لتثبيط بزوغ البالغات

(A)                                                                                                                      (B)
شكل (4): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus بمستخلص املاء البارد لسيقان نبات اليوكالبتوس(A) وبمستخلص املاء املغيل لسيقان 

نبات اليوكالبتوس(B) يف النسبة املئوية املصححة لتثبيط بزوغ البالغات

(A)                                                                                                                        (B)
شكل (5): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus بمستخلص املاء البارد ألوراق نبات اليوكالبتوس(A) و بمستخلص 

املاء املغيل ألوراق نبات اليوكالبتوس(B) يف النسبة املئوية املصححة لتثبيط بزوغ البالغات
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البزوغ جدول (2): تأثري تراكيز مستخلص الكلوروفورم جلذور وسيقان وأوراق نبايت النعناع واليوكالبتوس يف النسبة املئوية لتثبيط

الرتاكيز ملغم /مل

 % لتثبيط البزوغ

نبات اليوكالبتوسنبات النعناع

أوراقسيقانجذورأوراقسيقانجذور

0232323232323

0.2548.0642087.023913

0.510039171006161.04

110081.82100100100100

LC50 0.280.6310.2090.120.330.38قيمة

قيمة L.S.D.  حتت مستوى احتاملية 0.05 لتأثري التداخل بني تراكيز املستخلص الكلوروفورم و نوع اجلزء النبايت يف 
النسبة املئوية لتثبيط البزوغ  1.062

 لوحظ تأثري مستخلصات الكلوروفورم جلذور وسيقان وأوراق نبايت النعناع واليوكالبتوس وبشكل معنوي يف النسبة 
املئوية لتثبيط بزوغ بعوضة Cx. molestus و باختالف الرتاكيز املستعملة.

2.3. تأثري مستخلصات الكلوروفورم لنبايت النعناع 
واليوكالبتوس يف النسبة املئوية لتثبيط بزوغ البالغات

مستخلصات  تأثري  إىل   )2( اجلدول  نتائج  أشارت 
بزوغ  تثبيط  يف  اليوكالبتوس  و  النعناع  لنبايت  الكلوروفورم 
In- البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  أن  البالغات حيث يالحظ 

طرديًا  تتناسب    %  )IE  (hibition of Emergence
نبات  مستخلصات  تفوق  لوحظ  إذ  املستعملة,  الرتاكيز  مع 
اليوكالبتوس يف النسبة املئوية لتثبيط البزوغ عىل مستخلصات 
لكال  البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  بلغت  إذ  النعناع،  نبات 
الرتكيز)1) يف  النباتية  األجزاء  جلميع   )100%( إىل  النباتني 

مستخلص  ماعدا  اليوكالبتوس  و  النعناع  لنبات  ملغم/مل 

البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  إذ بلغت  النعناع  لنبات  السيقان 
 )100%( البزوغ  لتثبيط  املئوية  النسبة  )%81.82(، وبلغت 
فقط يف مستخلصات جذور نبايت النعناع و اليوكالبتوس عند 

الرتكيز )0.5( ملغم/مل.
القاتل لنصف األفراد  الرتكيز  LC50 )قيمة  بلغت قيمة 
وسيقان  جلذور  الكلوروفورم  بمستخلصات  املعاملة( 
0.631 و0.209( ملغم /  وأوراق نبات النعناع )0.28و 
التوايل، كام يف األشكال )A-6( و )B-6( و )7- مل عىل 
A(، وبلغت قيمة LC50 ملستخلصات الكلوروفورم لسيقان 
وأوراق نبات اليوكالبتوس )0.12 و0.33 و0.38( ملغم 

/ مل عىل التوايل كام يف األشكال )B-7( و)8(.

 / ملغم   LC50 39 قيمة  كانت   [30] دراسة  وضحت 
البستاين  النعناع  البرتويل ألوراق نبات  لرت يف مستخلص اإليثر 
Mentha  microphylla  عند معاملة يرقات الطور  Koch

األساسية  بالزيوت   Cx. molestus لبعوض  الرابع  الريقي 
 .)E O( للنبات

وضحت دراسة [31] قيمة LC50 ملستخلص أوراق نبات 
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Eucalyptus عند معاملة الطور  citriodoraاليوكالبتوس
 )81.12(Cx.quinquefasciatus الريقي الرابع لبعوض

ppm بعد )24( ساعة من املعاملة بمستخلص اهلكسان.  
مستخلص  أظهرها  التي  الفاعلية  سبب  يعلل  قد 
الثانوية  املركبات  عىل  احتوائه  إىل  اليوكالبتوس  نبات 
املركبات  ضمن  من   .[29] والفينوالت  كالفالفونيدات 
ellagic acid الفينولية املتواجدة يف نبات اليوكالبتوس هي

gallic وهذه الفينوالت هلا القدرة عىل األرتباط مع  acidو
الريقات  نمو  تثبيط  حصول  وبالتايل  والكالسيوم  املغنيسيوم 
قطبية  درجة  يف  االختالف  إىل  السبب  يعلل  وقد   ،]32[
po- للامء  االستقطاب  معامل  يبلغ  إذ  املستخدمة  املذيبات 

[31]، مما  بلغ )4.1( 9(( وللكلوروفورم  larity index
قد  آخر  إىل مذيب  بالنسبة  املذيب  قطبية  انخفاض  يدل عىل 

يزيد من فاعليته يف إذابة املركبات الفعالة [29]. 

   

(A)                                                                                                      (B)
شكل (6): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus بمستخلص الكلوروفورم جلذور نبات النعناع (A) و بمستخلص 

الكلوروفورم لسيقان نبات النعناع  (B) يف النسبة املئوي املصححة لتثبيط بزوغ البالغات.

                          

(A)                                                                                                           (B)
شكل (7): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus بمستخلص الكلوروفورم ألوراق نبات النعناع (A) و بمستخلص 

الكلوروفورم لسيقان نبات اليوكالبتوس (B) يف النسبة املئوية املصححة لتثبيط بزوغ البالغات.
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شكل (8): تأثري معاملة الطور الريقي الرابع لبعوض Cx. molestus بمستخلص الكلوروفورم ألوراق نبات اليوكالبتوس يف النسبة املئوية 

لتثبيط بزوغ البالغات

أنتاجية  يف  النعناع  نبات  مستخلصات  تأثري   .3.3
Cx. molestus األفراد البازغة لبعوض

لنبات  املائية  باملستخلصات  املعاملة  نتائج  أشارت 
)0.5 و0.66 إىل  القوارب  انخفاض معدل عدد  إىل  النعناع 
واملغيل  البارد  املاء  مستخلصات  يف  أنثى   / قارب  و0( 
والكلوروفورم للجذور عىل التوايل يف الرتاكيز)1*و 0.25( 
التي بلغت )3( قارب / ملغم/مل مقارنة بمعاملة السيطرة 
إىل  أنثى  لكل  املوضوع  البيض  عدد  معدل  وأنخفض  أنثى، 
السيطرة  بمعاملة  بيضة /قارب مقارنة  )26.25و21.5و0( 
املئوية  النسبة  وبلغت  /قارب,  )31.98(بيضة  بلغت  التي 
لفقس البيض)74.36و70.5و%0( مقارنة بمعاملة السيطرة 
التي بلغت )%82.41(، وبلغ دليل العقم )41.95 و63.85
الرتاكيز)5و10(ملغم/مل  يف  إما  التوايل،  عىل  و100%( 
فكانت قيمة دليل العقم)%100(. أما فيام خيص مستخلصات 
السيقان فقد انخفض معدل عدد القوارب إىل )0.16 و0.66
و0( قارب /أنثى عىل التوايل يف الرتاكيز)1*و0.25( ملغم/
/أنثى،  قارب   )3( بلغت  التي  السيطرة  بمعاملة  مقارنة  مل 

وأنخفض معدل عدد البيض إىل )52 و37 و0( بيضة /قارب 
مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغت )34.40( بيضة /قارب، 
)84.61و58.54 البيض  لفقس  املئوية  النسبة  وانخفضت 

 )80.84%( بلغت  التي  السيطرة  بمعاملة  مقارنة  و0%( 
يف  و100%(  و51.10   50( العقم  دليل  قيمة  بلغت  و 
الرتكيز)5 ويف  التوايل  عىل  ملغم/مل  الرتاكيز)1و0.25( 

والكلوروفورم  البارد  املاء  ملستخلص  ملغم/مل  و1(  و0.5 
ويف   .)100%( العقم  دليل  بلغ  النعناع  نبات  لسيقان 
1( إىل  البيض  قوارب  عدد  انخفض  األوراق  مستخلصات 

و0( قارب /أنثى يف الرتاكيز )1* و0.25( ملغم/مل مقارنة 
وانخفض  /أنثى،  قارب   )3( بلغت  التي  السيطرة  بمعاملة 
معدل عدد البيض /قارب إىل )80و0( بيضة/قارب مقارنة 
/قارب،  بيضة   )42.18( بلغت  التي  السيطرة  بمعاملة 
مقارنة  )83.75و0%(  البيض  لفقس  املئوية  النسبة  وبلغت 
العقم  دليل  وكان   )83.71%( بلغت  التي  السيطرة  بمعاملة 
ملغم/مل  و0.5(  )5و0.25  الرتاكيز  ويف  )16.25و0%( 

بلغ دليل العقم )%100( عىل التوايل.
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Cx. molestus جدول (3): تأثري مستخلصات املاء البارد جلذور وسيقان وأوراق نبات النعناع يف إنتاجية األفراد البازغة لبعوض

الرتاكيز 
ملغم/

مل

مستخلصات املاء البارد لنبات النعناع
أوراقسيقانجذور

معدل 
عدد 

القوارب

معدل 
عدد 

البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم%

معدل 
عدد 

القوارب

معدل 
عدد 

البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم

معدل 
عدد 

القوارب

معدل 
عدد 

البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم

0331.9882.410334.4080.840342.1883.710

*10.526.2574.3641.950.165284.615018083.7516.25

5000100000100000100

10000100--------

1*=الرتكيز )1( ملغم/مل يف املستخلصات املائية.
)-( = هالك األفراد املعاملة باملستخلصات وعدم وصوهلا للدور البالغ. 

Cx. molestus جدول (4): تأثري مستخلصات املاء املغيل جلذور وسيقان وأوراق نبات النعناع يف إنتاجية األفراد البازغة لبعوض

الرتاكيز 
ملغم/

مل

مستخلصات املاء املغيل لنبات النعناع

أوراقسيقانجذور

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم%

معدل 
عدد 

القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم %

معدل عدد 
القوارب

معدل 
عدد 

البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم %

0331.9882.41-334.4080.84-342.1883.71-

*10.6621.570.563.850.663758.5451.10----

5000100--------

10000100--------

1*=الرتكيز )1( ملغم/مل يف املستخلصات املائية.
)-( = هالك األفراد املعاملة باملستخلصات وعدم وصوهلا للدور البالغ.

يف الرتكيز )5( ملغم / مل ملستخلص املاء البارد ألوراق 
نبات النعناع عدم إنتاج البيض بسبب عدم بزوغ اإلناث يف 
الطور  معاملة  عند  للمستخلص  القاتل  التأثري  أو  املعاملة، 

من  ساعة   )24( مدة  خالل  هالكها  إىل  أدى  الرابع  الريقي 
املعاملة يف الرتكيز )10( ملغم / مل.
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نبات  ألوراق  املغيل  املاء  مستخلص  يف  النتائج  أشارت 
عدم  يف  السبب  وكان  املعاملة  يف  البيض  إنتاج  عدم  النعناع 
كانت  اذ  الرتاكيز  جلميع  البيض  وضع  من  اإلناث  قدرة 
 / ملغم  و5(   1( الرتكيزين  يف  فقط  ذكورًا  الناجتة  األفراد 
مل، إما يف الرتكيز )10( ملغم / مل فكان تأثري املستخلص 

القاتل للريقات خالل )24( ةساعة من املعاملة.
لنبات  واملغيل  البارد  املاء  مستخلص  تأثري   [34] وجد 
الريقية  األطوار  يف   Peganum harmala احلرمل 
املختلفة وإنتاجية اإلناث لبعوض Cx. pipiens ، مما يتفق 

مع النتائج احلالية مع اختالف نوع النبات.

Cx. molestus جدول (5): تأثري مستخلصات الكلوروفورم جلذور وسيقان وأوراق نبات النعناع يف إنتاجية األفراد البازغة لبعوض

التراكیز 
ملغم/مل

مستخلصات الكلوروفورم لنبات النعناع

أوراقسیقانجذور

معدل 
عدد 
القوارب

معدل 
عدد 
البیض

٪لفقس 
البیض

دلیل 
العقم٪

معدل 
عدد

القوارب

معدل 
عدد 
البیض

٪لفقس 
دلیل العقمالبیض

معدل 
عدد 
القوارب

معدل 
عدد 
البیض

٪لفقس 
البیض

دلیل 
العقم

0331.9882.410334.4080.840342.1883.710

0.25000100000100000100

0.5----000100000100

1----000100----

وصوهلا  وعدم  باملستخلصات  املعاملة  األفراد  =هالك   )-(
للدور البالغ   

الطور  لريقات  ملعاملة  احلالية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
الرابع تأثري مستخلص الكلوروفورم جلذور وسيقان وأوراق 
نبات النعناع إىل عدم إنتاج البيض لكل اإلناث البازغة من 
املعاملة ولكل الرتاكيز. إذ أن البالغات البازغة كانت ضعيفة 
بعد  ومتوت  املاء  سطح  عىل  وتبقى  الطريان  تستطيع  وال 
البالغ  للدور  وصوهلا  عدم  او  بزوغها،  من  قليلة  ساعات 

بسبب التأثري القاتل للمستخلص لريقات البعوض.
األفراد  إنتاجية  يف  النباتية  املستخلصات  تأثري  وحول 
العضوية  املستخلصات  تأثري  يف   [35] دراسة  أشارت 
Cx. لبعوض  البيض  لفقس  املئوية  النسبة  يف  )الكحولية( 

Peganum har- احلرمل  لنبايت    pipiens molestus
كانت  اذ   ,Ricinus communis اخلروع  و   mala
و   2 الرتاكيز  يف  احلرمل  لنبات  البيض  لفقس  املئوية  النسبة 
5 و 10غم / مل )94.5 و 81.2 و 71.3 %( عىل التوايل 
مقارنة بمعاملة السيطرة إذ بلغت النسبة املئوية لفقس البيض 
للرتاكيز  اخلروع  نبات  مستخلصات  أثرت   .)96.6%(
)2و5و10( غم/مل يف النسبة املئوية لفقس البيض وكانت 
النسب )93.0 و1.6 و%64.1( مقارنة بمعاملة السيطرة إذ 

بلغت النسبة املئوية لفقس البيض )94.8%(.
أن عدد من املستخلصات النباتية الكحولية تكون ذات 
السامة  املركبات  أن  إذ  للبيض،  اإلناث  إنتاجية  عىل  تأثري 
الذي  االنسالخ  هلرمون  مشاهبة  مركبات  حتوي  للحرشات 



52

رافد عباس العيسى، سارة كاظم الرحيمي

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (39-57)A, 2018

Cx. molestus جدول (6): تأثري مستخلصات املاء البارد جلذور وسيقان وأوراق نبات اليوكالبتوس يف إنتاجية األفراد البازغة

التراكیز 
ملغم/مل

مستخلصات الماء البارد لنبات الیو�البتوس

أوراقسیقانجذور

معدل 
عدد 
القوارب

معدل 
عدد 
البیض

٪لفقس 
البیض

دلیل 
العقم٪

معدل 
عدد 
القوارب

معدل 
عدد 
البیض

٪لفقس 
البیض

دلیل 
العقم 

٪

معدل 
عدد 
القوارب

معدل 
عدد 
البیض

٪لفقس 
البیض

دلیل 
العقم 

٪

0330.7777.66-333.3392.63-347.592-

1----000100000100

5------------

10------------

)-( = هالك األفراد املعاملة باملستخلصات وعدم وصوهلا للدور البالغ.

خفض  وكذلك  والتطور  النمو  يف  خلل  إحداث  عىل  يعمل 
اإلنتاجية [36].

يف  اليوكالبتوس  نبات  مستخلصات  تأثري   .4.3
Cx. molestus إنتاجية األفراد البازغة لبعوض

البارد  املاء  ملستخلصات  احلالية  الدراسة  نتائج  أشارت 
املئوية  النسبة  يف  اليوكالبتوس  وأوراق  وسيقان  جلذور 
العقم  دليل  و    Cx. molestus بعوض  يف  البيض  لفقس 
جدول)6(.اذ بلغت قيمة دليل العقم   )%100( يف الرتكيز 

,وانخفضت  واألوراق  الساق  ملستخلص  مل   / ملغم   1
الساق  ملستخلصات   )0%( اىل  البيض  لفقس  املئوية  النسبة 
و األوراق مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغت )%92( عىل 
إىل  أنثى   / البيض  قوارب  عدد  معدل  انخفض  ,و  التوايل 
بمعاملة  مقارنة  مل   / ملغم   1 الرتكيز  يف  قارب/أنثى   )0(
السيطرة التي بلغت)3( قارب/أنثى, وانخفض معدل عدد 
1 ملغم /  البيض املوضوع اىل )0( بيضة / أنثى يف الرتكيز 
السيطرة  بمعاملة  الساق واألوراق مقارنة  مل ملستخلصات 

التي بلغت)33.33و47.5( بيضة/أنثى عىل التوايل.

وسيقان  جلذور  املغيل  املاء  مستخلص  نتائج  أشارت 
وأوراق اليوكالبتوس يف النسبة املئوية لفقس البيض لبعوض 
دليل  بلغ  إذ   .)7( جدول  العقم  ودليل    Cx. molestus
الرتكيز  السيقان واألوراق يف  العقم )%100( ملستخلصات 
 )0( إىل  القوارب  عدد  معدل  وأنخفض  غم/مل.  1مل 

قارب/أنثى مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغت )3( قارب/
أنثى، وانخفض معدل عدد البيض إىل )0( بيضة/أنثى مقارنة 
بمعاملة السيطرة التي بلغت )33.33و47.5( بيضة/أنثى، 
بمعاملة  مقارنة   )0%( البيض  لفقس  املئوية  النسبة  وبلغت 

السيطرة التي بلغت )%92,92.63( عىل التوايل. 
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Cx. molestus جدول (7): تأثري مستخلصات املاء املغيل جلذور وسيقان وأوراق نبات اليوكالبتوس يف إنتاجية األفراد البازغة لبعوض

الرتاكيز 
ملغم/مل

مستخلصات املاء املغيل لنبات اليوكالبتوس

أوراقسيقانجذور

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم%

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم%

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم%

0330.7777.66-333.3392.63-347.592-

1----000100000100

5------------

10------------

)-( = هالك األفراد املعاملة باملستخلصات وعدم وصوهلا للدور البالغ.

Cx. molestus جدول (8): تأثري مستخلصات الكلوروفورم جلذور وسيقان وأوراق نبات اليوكالبتوس يف إنتاجية األفراد البازغة لبعوض

الرتاكيز 
ملغم /

مل

مستخلصات الكلوروفورم لنبات اليوكالبتوس

أوراقسيقانجذور

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم %

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

لفقس 
البيض %

دليل 
العقم %

معدل عدد 
القوارب

معدل عدد 
البيض

%لفقس 
البيض

دليل 
العقم%

0331.5579.56-331.5579.56-331.5579.56-

0.25000100000100000100

لنبات  املغيل  البارد و  املاء  تأثري مستخلص   [34]  وجد 
الريقية  األطوار  يف    Peganum harmala احلرمل 
املختلفة وإنتاجية اإلناث لبعوض Cx. pipiens ، مما يتفق 

مع النتائج احلالية مع اختالف النبات.
لنبايت  املائية  املستخلصات  تأثري   ]35[ دراسة  أكدت 
Ricinus واخلروع   Peganum harmala احلرمل 
Cx. لبعوض  البيض  لفقس  املئوية  النسبة  يف   communis

pipiens، اذ بلغت النسبة املئوية لفقس البيض  molestus
لنبات احلرمل يف الرتاكيز )2 و 5 و 10( غم / مل )93.8 و 
التي  السيطرة  بمعاملة  مقارنة  التوايل  عىل   )77.2% و   86.7
بلغت النسبة املئوية لفقس البيض )%96.6(، ولنبات اخلروع 
بلغت النسبة املئوية لفقس البيض )92.7 و 86.3 و 78.2%( 

عىل التوايل مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغت )94.8%(.
تشري النتائج يف مستخلص الكلوروفورم جلذور وسيقان 
البيض ودليل  املئوية لفقس  النسبة  اليوكالبتوس يف  وأوراق 
العقم لبعوض   Cx. molestusجدول )8(. إذ انخفضت 
النسبة املئوية لفقس البيض اىل )%0( مقارنة بمعاملة السيطرة 
التي بلغت )%79.56(، وأنخفض معدل عدد القوارب إىل 
 )3( بلغت  التي  السيطرة  بمعاملة  مقارنة  قارب/أنثى   )0(
قارب /أنثى، وانخفض معدل عدد البيض إىل )0( بيضة/
أنثى مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغت )31.55( بيضة/
و0.5  0.25 الرتاكيز  يف   )100%( العقم  دليل  بلغ  إذ  أنثى 
للجذور  الكلوروفورم  مستخلصات  يف  مل   / و1ملغم 

والسيقان واألوراق.



54

رافد عباس العيسى، سارة كاظم الرحيمي

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (39-57)A, 2018

0.5--------000100

1------------

)-( = هالك األفراد املعاملة باملستخلصات وعدم وصوهلا للدور البالغ 

للمستخلصات  و)8(   )7( و   )6( اجلداول  نتائج  بينت 
نبات  وأوراق  وسيقان  جلذور  والكلوروفورم  املائية 
البيض من قبل اإلناث  إنتاج قوارب  اليوكالبتوس هو عدم 
الرتاكيز  وباختالف  املعامالت  وجلميع  املعاملة  من  البازغة 
النباتية  للمستخلصات  القاتل  التأثري  بسبب  اما  املستعملة، 
لليوكالبتوس، او بسبب األفراد البازغة كانت ذكورًا أو إناثًا 
فقط أو أن األعامر كانت أقل من )6( يوم لألفراد البازغة او 

ان املستخلص سبب عقام.   
العضوية  املستخلصات  تأثري  يف   [35] أوضحت 
Cx.لبعوض البيض  لفقس  املئوية  النسبة  يف  )الكحولية( 
Peganum har- احلرمل  لنبايت   pipiens molestus
كانت  اذ   ،   Ricinus communis اخلروع  و   mala
الرتاكيز )2 و  لنبات احلرمل يف  البيض  املئوية لفقس  النسبة 
5 و 10(غم / مل )94.5 و 81.2 و %71.3( عىل التوايل 
مقارنة بمعاملة السيطرة اذ بلغت النسبة املئوية لفقس البيض 
لفقس  املئوية  النسبة  كانت  اخلروع  نبات  ويف   .%  )96.6(
و1.6  93.0( مل   / غم  و10(  و5   2( الرتاكيز  يف  البيض 

املئوية  النسبة  بلغت  اذ  السيطرة  بمعاملة  مقارنة  و64.1%( 
لفقس البيض )94.8%(.

تكون  الكحولية  النباتية  املستخلصات  من  عدد  ان      
ذات تأثري عىل إنتاجية االناث للبيض، اذ ان املركبات السامة 
الذي  األنسالخ  هلرمون  مشاهبة  مركبات  حتوي  للحرشات 
خفض  وكذلك  والتطور  النمو  يف  خلل  إحداث  عىل  يعمل 

اإلنتاجية [36].
وقد بني ]14[ وجود نوعني من التأثريات الفسيولوجية 
مها  احلرشة،  ألنسجة  السامة  النباتية  املركبات  تسببها  التي 

النظام  يف  خلل  يسبب  الذي  املبارش  غري  السمي  التأثري 
اإلفرازي العصبي للحرشة، والتأثري املبارش اذ تعمل املركبات 
املستهدفة.  األنسجة  وهي  هلا  خمصصة  انسجة  عىل  السامة 
فعالية  تثبيط  عىل  تعمل  سامة  مركبات  تواجد  بسبب  او 
ارتباط  بسبب  او  احلرشة  يف  للربوتني  اهلاضمة  األنزيامت 
بعض هذه املركبات مع الربوتينات فتكون معقدات وبالتايل 
صعوبة هضمها وبالنتيجة تؤثر عىل كفاءة حتويل الغذاء ومن 

ثم موت احلرشة [32]. 
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