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Abstract 

This study included laboratory ovulation of the effect of alcoholic(ethanol) extract of Teucrium polium,  

Peganum  harmala,Thymus vulgaris and Physalis angulata.  It was values LC50 (102.5,101.0,78.0 and 53.0 

ppm) and LC90(130.0,128.0,136.0 and 80.0 ppm)  for Teucrium polium,Peganum harmala,Thymus 

vulgaris and Physalis angulata respectively at 24 hrs. of exposure time. It was found that extract the 

Physalis angulata were more effective as larvicides at 24 hrs. exposure time with LC50: 53.0 ppm for On 

the other side, the LC90 for the previous plants at the same exposure time were 80.0 pmm. Also, the sub-

larvicidal effect of the studed plant extracts at LC25 had been illustrated through histopathological effect 

on midgut. These effects were respectively by alimentary tract curling as body reflex, separation of 

epithelial columnar cell layer and separation of external muscular mucosa. Erosion of the Peritrophic 

membrane causing microvilli disappearing. 
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 Culex pipiensالقاتل والنسيجي غير القاتل لبعض النباتات األروماتية ليرقات البعوضة  التأثير 
molestus Diptera: Culicidae)) 

 
 2فهد مخلف  عطا هللا ,1*محمد جاسم محمد

 
 نينوى  ،العراق ،وزارة التربية ،نينوى مديرية تربية  *1

 الموصل  ،العراق ،الموصلجامعة  ، كلية التربية للعلوم الصرفة، قسم علوم الحياة 2
 

 الخالصة 
 Culex pipiensتم إجراء دراسة مختبرية لتقييم تأثير المستخلص الكحولي)اإليثانولي( ألربعة من النباتات في مكافحة يرقات البعوض  

molestus50، إذ كانت قيمLC     (102.5  53.0و   78.0و  101.0و    )90 بينما كانت قيم   ج ف مLC  (130.0  136.0و    128و  
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وقد وجدت الدراسة  ساعة  24بعد التعريض لمدة     ج ف م( لكل من الجعدة والبذور الناضجة للحرمل الزعتر البري والحرنكش  80.0و
 24ج ف م بعد التعريض لمدة    50LC  53.0الحالية أن مستخلص األوراق الكأسية لثمار الحرنكش كان األكثر فعالية، إذ كانت قيمة  

- ( ظهرت تأثيرات نسيجية25LC(ج ف م ولمدة التعريض أعاله. وعند استعمال التركيز غير القاتل  90LC 80.0بينما كانت قيمة  ساعة 
إذ انفصلت الخاليا العمودية للطبقة   ،Culex pipiens  molestusللبعوضة رضية في منطقة المعي المتوسط ليرقات العمر الثالثم

  الزغابات الدقيقة  مما سبب ضمور  Peritrophic membraneة الخارجية وتمزق الغالف حول الغذاء  الطالئية وكذلك الطبقة العضلي
Microvilli . 

 مستخلصات نباتية، بعوض الكيولكس، نبات الحرمل، تأثيرات نسيجية  :الكلمات المفتاحية

 المقدمة1.

من األنواع المنتشرة في العراق، فهو نوع مرتبط تواجده مع االنسان، إذ ينتشر في مراكز المدن    Culex pipiens molestusيعد البعوض  
 Filariasis . ينقل البعوض الكثير من األمراض لإلنسان مثل داء الفيالريا[1]واألرياف وفي مجاري المياه وحتى في الكهوف والسراديب 

ويعد البعوض من اهم المشاكل الصحية الرئيسية والمعقدة، وربما يعد األسوأ من بين   .[2]وغيرها  Zekaوحمى زيكا    Malariaوالمالريا  
الطبية ألكثر   [3] .الحشرات  االمراض  ينقل  انه  إذ  لإلنسان  األول  العدو  هو  البعوض  فإن  العالمية  الصحة  منظمة  وحسب 

لقد حضي البعوض باهتمام كبير ومستمر من قبل الباحثين    [4].دولة حول العالم  100 شخص سنويًا  في اكثر من 700,000,000من
ومبيد الفسفور العضوي   DDTوباألخص من جانب المقاومة، إذ أن المقاومة الكيماوية هي األكثر انتشارًا فقد تم استخدام المبيد التركيبي  

بًا لمشاكل المبيدات التركيبية فقد اوصت منظمة  وقد ساهمت هذه المبيدات في الحد من تأثيرات البعوض في مناطق عديدة من العالم، وتجن
والتي تمتاز بأن لها قابلية على التحلل بصورة سريعة في البيئة،    Phytochemicalsباستخدام المبيدات النباتية    (WHO)الصحة العالمية  

جهت األنظار الى النباتات بإعتبارها مصدر  وتو .  [5]وكذلك عدم تأثيرها على االحياء غير المستهدفة إضافة الى تكاليفها المادية القليلة  
. وحاليًا فان المبيدات ذات األصل النباتي لها الدور األول في مكافحة [6]كالتربينات والقلويدات والفينوالت  للكثير من المركبات الكيميائية

بيئيًا وصحيًا   )العائلة الغرقدية  Peganum harmalaمل  . يعد الحر [7]البعوض لما تمتلكه من فعالية عالية، إضافة الى كونها آمنة 
Nitrariaceaeوينتشر في وسط وشمال   [8].( من النباتات المعمرة العشبية، وينتشر في شمال افريقيا وغرب آسيا وجنوب شرق اوربا

كبات الفعالة وخاصىة  العراق، وتمتلك بذور الحرمل سمية عالية ضد الكثير من الممرضات النباتية والحيوانية المتالكها الكثير من المر 
( فهو نبات معمر الى شجيري ينمو  Lamiaceae)العائلة الشفوية Thymus vulgarisوبالنسبة لنبات الزعتر .[9]القلويدات و التربينات 

مضادَا للكثير ممن  . ويمتلك الزعتر مركبات فعالة مهمة مثل الثايمول والكارفكول مما جعله  [10]بريًا، وينتشر في مختلف مناطق العالم
فهي نبتة عشبية معمرة، وتنتشر  (Lamiaceae)العائلة الشفوية  Teucrium polium. أما الجعدة  [11]الفطريات والفايروسات والطفيليات

  300في مناطق مختلفة من العالم كما في حوض البحر األبيض المتوسط والعراق والسعودية وايران، إذ يضم جنس الجعدة اكثر من  
 Physalis angulataوأما نبات الحرنكش    .[13]. تمتلك نبتة الجعدة العديد من المركبات الفعالة ومن اهما القلويدات والتربينات [12]نوعاً 

فهو وافد على الفلورا العراقية إذ أن موطنه األصلي هو أمريكا الجنوبية والمكسيك، إذ ينتشر في    Solanaceae)العائلة البإذنجانية(
 .[15]. ويمتلك الحرنكش على العديد من المركبات الثانوية الفعالة ومنها الفينوالت والتربينات والزيوت األساس[14]الستوائيةالمناطق ا

 ضد النواقل الحشرية وأكثر أمنًا للنظام البيئي.  للمبيدات التركيبية تكون اكثر فعالية وإن الهدف من هذا البحث هو ايجاد بدائل
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وطرائق البحثالمواد     .2 

 2-1:جمع وتربية الحشرات  

من منطقة جسر السويس في الجانب االيسر لمدينة الموصل  وخالل    molestus  Culex pipensتم جمع يرقات وعذارى البعوض  
م، ونقلت الى مختبر الحشرات في الوحدة البحثية العائدة لقسم علوم الحياة / كلية التربية  2020شهري  تشرين االول وتشرين الثاني عام 

في المختبر عن طريق تشخيص اليرقات والتي molestus Culex pipensجامعة الموصل . وقد تم تشخيص البعوضة -للعلوم الصرفة
. ُنقلت األطوار غير البالغة )يرقات  2013/ 8/10في    267سبق تشخيصها في متحف التأريخ الطبيعي/جامعة بغداد وحسب كتابها المرقم  

واني في غرفة تربية  مل ماء حنفية متروك لمدة ثالثة ايام ووضعت األ  1000مل تحوي على    2000وعذارى( داخل أواني بالستيكية سعة  
. استخدم في  [16]ساعات  14:10% وٕاضاءة إلى ظالم    80- 70م° ورطوبة نسبية    27± 2الحشرات وتحت ظروف مختبرية درجة حرارة  

، غم يوميًا ولتالفي حصول التعفن في ماء التربية يتم استبداله كل ثالثة أو أربعة أيام  1غذاء اليرقات البسكويت إذ غذيت اليرقات بإضافة  
  500(. لغرض الحصول على البالغات، تم نقل العذارى الى وعاء بالستيكي سعة  2011وكذلك تم إزالة قشور االنسالخ )محمود وآخرون،  

م، قاعدتها من الخشب واألوجه األربعة من  1× 1× 2مل فيه ماء حنفية متروك لمدة ثالثة أيام، وضع الوعاء بداخل قفص التربية أبعاده  
الوجه األخير مغطى بقماش التول ذو فتحات صغيرة ال تسمح بخروج الحشرات، ُغذيت اإلناث والذكور البازغة حديثًا  المشبك المعدني و 

% إن هذه التغذية مهمة لحصول الحشرات 10بوضع العنب بعد تقطيعه ثم وضعه في طبق بتري داخل القفص، وكذلك محلول سكري  
اوج، ولغرض الحصول على البيوض تم تغذية اإلناث على دم حمامة، إذ وضعت حمامة  على الطاقة للطيران والنشاطات الحياتية كالتز 

منزوعة ريش الصدر والجناحين ومعزولة بقطعة خشبية مع ترك مساحة مفتوحة لغرض دخول البعوض الى الجزء الخاص بالحمامة وحسب 
   [17].طريقة
  جمع النباتات الخاصة بالدراسة2-2:
 و الحرنكش Thymus  vulgaris والزعتر  Teucrium poliumوالجعدة Peganum harmalaتم جمع النباتات ) الحرمل        

physalis angugata كم شمال غرب الموصل70من قضاء تلعفر على بعد) E ″32 ′43 ° 08 35 N′36 ° 22(  في شهر
 .2020ايار

تحضير المستخلصات الكحولية للنباتات   :1-2 

الدراسة من األتربة ثم ُجففت في الظل وُسحقت باليد جيدًا، بعدها ُطحنت بوساطة الهاون، ثم تم  ُنظفت األجزاء النباتية المستخدمة في  
غم من النباتات المطحونة الخمسة    25. وتم وزن  18][على مسحوق ناعم وحسب طريقة    طحنها بمطحنة كهربائية وبالتالي تم الحصول

مل من كحول اإليثانول المطلق وبعد الرج جيدًا    200ُاضيف إليها  مل، ثم    500كل على حدا ووضعت داخل دوارق مخروطية سعتها 
لمدة تترواح  Magnetic stirrer  ُحفظت الدوارق مغلقة الفوهة داخل الثالجة لغرض نقعها، ثم وضعت الدوارق على الخالط المغناطيسي  

ثانيًة على الخالط ليستقر داخل ثالجة لمدة ثالث    ساعة، وفي اليوم التالي وضع المزيج  24ساعة، وترك بعدها المزيج  لمدة    24-48بين  
 Buckhnerبوساطة قمع بوخنر  1رقم    Wattmanساعات أخرى، ُرشح المزيج مرتين األولى وقد استخدمت  أوراق الترشيح من النوع  

ثم ُجمع الراشح وفصل المذيب تم تكرار عملية الترشيح عدة مرات، Pfelffer. تحت التفريغ وذلك باستعمال مضخة التفريغ الكهربائية نوع 
م°، وضع بعدها الراشح المركز في    45عند درجة حرارة لم تتجاوز   Rotauapor-re نوع  Rotery evaporatorبواسطة المبخر الدوار  
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ووضعت في   أطباق بتري لكي يجف بدرجة حرارة الغرفة طيلة الليل في المختبر إلتمام عملية إزالة المذيب تمامًا، تم وزن المادة الجافة
 . 19][م° -20عبوات زجاجية محكمة الغلق وُحفظت في الثالجة تحت درجة حرارة  

  2-3:احتساب تراكيز المستخلصات النباتية

ثياانول المطلق ثم رجات باالياد جيادًا لغرض الحصااااااااااااااول على ( مال من كحول اإل10-5غم من الماادة الجاافاة، ثم إذابتهاا في )0.1تم وزن 
  1000( تركيزه  Stock solution) ( مل بالماء المقطر، وبذلك نحصل على المحلول االساس100ُاكمل الحجم الى )محلول متجانس ثم  

= حجم المساااااتخلص، 1إذ أن:  ح      2×ت2=ح1×ت1ج ف م، ومنه تم تحضاااااير التراكيز المساااااتخدمة في الدراساااااة وحساااااب المعادلة : ح
 .المستخلص= تركيز 1= حجم المستخلص، ت2= تركيز المستخلص، ح1ت

 معاملة اليرقات بالمستخلصات النباتية4-2:

  [20]تم اختيار العمر الرابع من الطور اليرقي، وتم معاملة اليرقات بالمستخلصات النباتية كما جاء في بروتوكول منظمة الصحة العالمية  
 ( ج م ف للنبااتاات )الحرمال150، 75،100،125تم اختياار اربعاة تراكيز لكال مسااااااااااااااتخلص نبااتي وهي ) مع القياام ببعض التعاديالت.

( ج ف م، وتم اجراء التجارب  60،75،90،100زعتر( وأما بالنسابة لنبات الحرنكش فقد تم اساتخدام التراكيز التالية )الناضاج ، الجعدة، ال
ماء حنفية، وتم اجراء التجارب بثالثة مكررات لكل تركيز إضاافًة الى المجموعة  200 مل، وضاع فيها    250في أكواب بالساتيكية ساعتها  
سااااعة من التعريض وذلك لتقدير تأثير المساااتخلصاااات،    48و  24ة لكل مكرر، وتم فحص اليرقات بعد  يرق  25السااايطرة، وقد تم اساااتخدام 

 إذ تم عد اليرقات الميتة.

   C.Pipiens.molestus  التأثيرات النسيجة للمستخلصات النباتية في يرقات العمر الثالث 5-2:

بعد معاملة يرقات العمر الثالث للبعوض لمدة خمسة ايام بالمستخلصات النباتية تم تثبيت النمإذج في محلول بوين الكحولي والذي         
 [21]تم تحضيره كما جاء في طريقة 

   ) 10 ml  60     +    حامض البكريك ml     فورمالين      + 150 ml % 80    كحول االيثانول (  
-التحضيرات النسيجية:  :6-2 
   Dehydration 1-االنكاز  

ولمدة    %100ولمدة ساعتين، ثم نقلت الى  كحول االيثانول المطلق  96%من اجل نزع الماء تم وضع النمإذج في كحول      
   [22]. ساعتين ايضاً 

Clearing  2-الترويق 
ولمدة ساااااعة ثم وضااااعت النمإذج في البنزول  مثيل والبنزول وبحجمين متساااااويينتم وضااااع النمإذج في محلول مكون من بنزويت          

        [22].عملية الترويق  لمدة خمس دقائق إلكمال
Infiltration and Embedding     3-التشريب والطمر 

من الشمع الذائب والبنزول   ألجل تشرب النمإذج تم وضعها في الشمع الذائب، ثم وضعت في خليط مكون من حجمين   متساويين       
سااااعة وتحت    24سااااعة ، وبعدها نقلت النمإذج الى الشااامع الكمال عملية التشاااريب  وتم وضاااعها داخل الفرن الكهربائي لمدة    12ولمدة 

  .[24]لهذا الغرض  تصميمها تم الحديدية القوالب في الشمع صب تم إذ الطمر عملية بدأت وبعدها ◦م 35درجة حرارة 
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Tremining, Sectioning and Mounting  4-التشذيب والتقطيع والتحميل   
تم تشذيب النمإذج بواسطة آلة حادة ،وتم تثبيت القوالب المشذبة التي تحتوي على النمإذج بواسطة الشمع الذائب على قطع من  

وقد   التقطيع الدوار لغرض التقطيع الدقيق،الخشب مستطيلة الشكل  مصممة لهذا الغرض ،ثم ثبتت بواسطة ماسك حديدي في جهاز  
استخدم سمك المقاطع مايكرومتر، وبعد الحصول على شريط شمعي حاٍو على المقاطع تم تحميل  المقاطع على شرائح زجاجية  نظيفة  

وضع الشرائح على  ثم اضيف اليها قطرات من خليط االلبومين المخفف والكليسيرول من اجل التصاق المقاطع على الشرائح ،بعدها تم  
جيدًا قبل  دقائق من اجل انبساط الشمع والنمإذج وتثبيتها   5ولمدة  م°     30عند درجة حرارة    Medexنوع    Hotplateصفيحة ساخنة  

 . [25]صبغها 
   Stainingصبغ العينات   5-

وبعدها تم تغطيت النمإذج   DPXثم حملت في مادة    Mayer hematoxylinوeosin تم صاااابغ الشاااارائح باسااااتعمال صاااابغتي  
، وتم فحص النمإذج بالمجهر الكهربائي وتم تصااااااااوير المقاطع  بواسااااااااطة كاميرا خاصااااااااة مثبتة على  cover slaidesبغطاء الشااااااااريحة

 [26].المجهر

 التحليل االحصائي للنتائج  7-2:

. وتم 27][وكما في طريقة    probite linesباساااااااااتعمال خطوط السااااااااامية    90LCو 50LCو 25LCو 10LCتم تقدير قيم التراكيز القاتلة 
المتعدد المدى، إذ تم  s test′Duncanتحليل البيانات وفق نظام التجارب البساايطة وبالتصااميم العشااوائي الكامل وباسااتخدام اختبار دنكن 

 .[28]% 1مال التمييز بين المعامالت المختلفة معنويًا بأحرف هجائية مختلفة عند مستوى احت

 النتائج 3.

 3-1:التأثير القاتل للمستخلصات النباتية
 

 Culex pipiens molestusللمستخلصات النباتية ضد يرقات العمر الرابع للبعوض    LC 90و    LC 50يظهر التراكيز القاتلة وقيم  :  1الجدول

 

 المستخلصات

 النباتية 

ج   التركيز

 ف م

 50LC 90LC مدة التعريض)ساعة(

24 48 24 48 24 48 

 الحرمل

Peganum 

harmala 

150 

 

125 

 

100 

 

75 

 

 

 

25.0± 0.0a 

(100) 

18.0±1.0bc 

(72.0) 

11.7±0.7d 

(46.8) 

7. 2.1e±3  

(29.2) 

 

0.0±0.0f 

25.0± 0.0a 

(100) 

18.7±1.5b 

(74.8) 

15.0±1.0c 

(60.0) 

11.3±2.1d 

(45.2) 

 

0.0±0.0 f 

 

 

 

 

101 

 
 

 

 

128 

 
 

 

 

88.0 

 
 

 

 

123.0 
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 الجعدة

Teucrium 

polium 

150 

 

125 

 

100 

 

75 

 

 

 السيطرة 

25.0± 0.0a 

(100) 

17. 0±7 .6bc 

(70.8) 

13.3±1.5de 

(53.2) 

8. 2.5e±3  

(33.2) 

 

0.0±0.0f 

25.0± 0.0a 

(100) 

19.7±0.6b 

(74.8) 

16.3±0.6cd 

(65.2) 

13.3±1.5d 

(53.2) 

 

0.0±0.0 f 

 
 

 

102.5 

 
 

 

130.0 

 
 

 

80.0 

 
 

 

124.0 

 الزعتر البري 

Thymus 

vulgaris 

150 

 

125 

 

100 

 

75 

 

 

 السيطرة 

25.0± 0.0a 

(100) 

21. 1±0 .0b 

(84.0) 

13.7±1.5d 

(54.8) 

5.0±1.0ef 

(20.0) 

 

0.0±0.0f 

25.0± 0.0a 

(100) 

23.7±0.6a 

(93.8) 

18.0±2.0c 

(72.0) 

12.3±2.5d 

(49.2) 

 

0.0±0.0 f 

 
 

 

 

 

78.0 

 
 

 

 

 

136.0 

 
 

 

 

 

52.0 

 
 

 

 

 

120.0 

 الحرنكش 

Physalis 

angulata 

100 

 

90 

 

75 

 

60 

 

 

 السيطرة 

25.0± 0.0a 

(100) 

20. 0±3 .6c 

(81.2) 

16.3±0.6d 

(65.2) 

9.7±0.6f 

(20.0) 

 

0.0±0.0h 

25.0± 0.0a 

(100) 

22.7±0.6a 

(90.8) 

19.0±1.0c 

(76.0) 

15.3±1.5d 

(49.2) 

 

0.0±0.0h 

 
 

 

 

53.0 

 
 

 

 

80.0 

 
 

 

 

45.0 

 
 

 

 

73.0 

 ≥1Pتشير الحروف الهجائية المختلفة افقياً وعمودياً الى وجود فروٍق معنوية عند االحتمالية*

 Mortality* األرقام بين االقواس تمثل نسبة القتل 

 25*عدد اليرقات المعاملة 

 

ضد L    Peganum harmalaلنبات الحرمل .  ripe seeds( يظهر أن المستخلص اإليثانولي للبذور الناضجة  1من خالل الجدول رقم )
ج ف م بينما كانت اوطأ نسبة     150% عند التركيز100، إذ كانت نسبة القتل  Culex pipiens molestusيرقات العمر الرابع للبعوض

%  46.8و  72ساعة من التعريض. وقد انخفضت نسبة القتل بتقليل التركيز إذ بلغت    24ج ف م وبعد    75% عند التركيز29.2للقتل  
ساعة، وقد    48ج ف م على التوالي. ويظهر من خالل الجدول أن نسبة القتل تزداد بزيادة مدة التعريض الى    100و  125للتركيزين  

ج ف م اما التراكيز الباقية فال يوجد فروق معنوية مقارنة    75و  100 أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروٍق معنوية بين التركيزين   
إان تأثير المستخلص اإليثانولي لألجزاء الهوائية للجعدة  1)ساعة. تبين نتائج الجدول رقم ) 48و 24مع السيطرة وخالل فترتي التعريض 

Teucirum Polium  ضد يرقات العمر الرابع للبعوض Culex pipiens molestus 100اضحَا إذ كانت اعلى نسبة قتل  ، ظهر و  %
ساعة    24ج ف م ولمدة    75% عند التركيز33.2ساعة من التعريض، بينما كانت اقل نسبة قتل    24ج ف م ولمدة  150عند التركيز  

  53.2ن  % وم78.8الى    70.8من التعريض. وقد اظهرت النتائج أن نسبة القتل تتناسب طرديًا مع مدة التعريض، فقد ارتفعت النسبة من  
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ساعة. واظهرت نتائج التداخالت االحصائية   48ج ف م على التوالي عند زيادة مدة التعريض الى  100و 125% للتركيزين 65.2الى 
( ج ف م بالمقارنة مع السيطرة، إذ ظهرت  100،75، 150،125وجود فروقًا معنوية واضحة بين تأثير التراكيز المستخدمة في الدراسة )

وحت واضحة  التعريضالفروق  فترتي  نفسه خالل  للتركيز  رقم    48و 24 ى  الجدول  االحصائية في  التحليالت  توضح  تأثير  (1ساعة.   )
، إذ سبب التركيز Culex pipiens molestusفي يرقات العمر الرابع للبعوض    Thymus vulgarisالمستخلص ألوراق الزعتر البري  

ج ف م بعد    75% للتركيز  20ساعة تعريض، في حين كانت أوطأ نسبة للقتل    24% ولمدة  100ج ف م اعلى نسبة قتل بلغت    150
  24% على التوالي وبعد التعريض لمدة 54.8و  84ج ف م نسب قتل بلغت   100و125ساعة من التعريض، بينما سبب التركيزين  24

وجود فروٍق معنوية لجميع التراكيز اعاله بالمقارنة مع السيطرة، وعند مضاعفة مدة التعريض ساعة. كما بينت نتائج التداخالت االحصائية  
ج ف م زيادة في نسب القتل     75و  100و125ساعة ارتفعت نسب القتل لجميع التراكيز المستخدمة في الدراسة إذ سببت التراكيز  48الى  

ساعة ظهر وجود فروٍق معنوية    48و  24ل االحصائي بين فترتي التعريض  % على التتالي، وعند مقارنة نتائج التحلي28و18و  9بلغت  
يظهر التأثير السمي القاتل للمستخلص اإليثانولي لألوراق الكأسية     (  1عند جميع التراكيز المستخدمة في الدراسة. ومن خالل الجدول رقم )

ساعة    24خالل مدة التعريض    .Culex pipiens molestusفي يرقات العمر الرابع للبعوض    Physalis angulataلثمار الحرنكش  
ج ف م، بينما سبب    100% للتركيز  100نسبة قتل بلغت    P. angulataإذ سبب المستخلص اإليثانولي لألوراق الكأسية لثمار الحرنكش  

ج ف م تناقصت مع نقصان التركيز   75و  90%، ويين الجدول أن نسب القتل للتركيزين 38.8ج ف م اقل نسبة قتل بلغت  60التركيز 
ساعة ارتفعت نسب القتل   48% للتركيزين اعاله على التوالي. عند مضاعفة فترة التعريض الى    65.2و   81.2إذ بلغت نسب القتل  

لتتالي، ومن خالل المقارنة بين نتائج التحليل % وعلى ا61.2و76و  90.8ج ف م إذ سجلت نسب قتل بلغت    75و   60و   90للتراكيز  
ساعة تبين وجود فروٍق معنوية بين التراكيز المستخدمة في الدراسة وحتى بين نفس التركيز خالل   48و  24االحصائي لفترتي التعريض  

 فترتي التعريض اعاله.

  Midgutفي المعي المتوسط   التأثيرات النسيجية2-3:

   Basement envelopeيظهر في المقطع العرضي للمعي المتوسط بدءًا من الداخل طبقة طالئية واحدة ومستندة على الغالف القاعدي  
، ويستند الغالف Microvilli، وتكون مكسوة بالزغابات الدقيقة   Peritrophic membrane، واسطحها الحرة بمواجهة الغالف حول الغذاء

بة من النسيج الرابط وعضالت دائرية ويليها الهيمولف، تكون خاليا المعي المتوسط عمودية وذات نوى كروية  القاعدي على طبقة مصل
تأثير مستخلص بذور الحرمل الناضج في فسلجة    2و   1، توضح المقارنة بين الصورتين  (1)والسايتوبالزم قاعدي وكما في الصورة رقم  

تكبير قوة  المتوسط  المعي  تبدأ  x10وعمل  إذ  الطالئي  .  للنسيج  الروابط  بعضها وفك  باالنفصال عن  الطالئية  للطبقة  العمودية  الخاليا 
  3أجزاء من الخاليا الطالئية كما في )الصورة  Emrsion، ثم يبدأ تآكل  2)الصورة   (، وكما فيDesmosome junctionsالدسموسومية  

.) 
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 معاملة ( مقطع عرضي لمنطقة المعي المتوسط ليرقة غير 1الصورة )

Mvالزغابات الدقيقة =(Microvilli) 

N  النواة =(Nucleus)  

Pm(الغالف حول الغذاء =Peritrophic membrane) 

Ccالخاليا العمودية=Colmunar cell)  )  

El( الطبقة الطالئية =Epethelium layer )  

Fbكرة الغذاء=(Food bouls)   

 Be+Ml الغالف القاعدي+الطبقة العضلية=(Basement envelope+ muscular layer) 
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( مقطع عرضي لمنطقة المعي المتوسط ليرقة معاملة بالمستخلص اإليثانولي لبذور الحرمل الناضجة 2الصورة )  

 A=انفصال النسيج الرابط               B=انفصال الطبقة العضلية

 

( مقطع عرضي لمنطقة المعي المتوسط ليرقة معاملة بالمستخلص اإليثانولي لبذور الحرمل الناضجة 3الصورة)  

C= بدء تفكك خاليا الطبقة العضلية اختفاء الغالف خول الغذاء   =B   كرة الغذاء=A 
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 4.المناقشة

 4-1:التأثير القاتل للمستخلصات النباتية

% من  90% و50نسبة قتل    Culex pipiens molestusسبب مستخلص البذور الناضجة للحرمل ضد يرقات العمر الرابع للبعوض  
 و LC 50ساعة فكانت قيمتي  48ساعة. وحين التعريض لمدة    24ج ف م عند التعريض لمدة  128.0و  101.1اليرقات عند التركيزان  

 90LCساعة. مما يدل على انخفاض الفعل السمي للمواد الفعالة   24متطابقة تقريبًا مع التعريض لمدة  ج ف م وهي  129.0و 101.0عند
تباين بين النتائج الحالية والدراسات السابقة فكان التأث ير  القاتلة في المستخلص وبدء تفككها. وحين المقارنة مع الدراسات السابقة نجد 

ج ف م من مستخلص    200بالتركيز    Aedes aegypti% ليرقات العمر الرابع للبعوض  97.6فكانت نسبة القتل    [29]مضاعفًا في دراسة
ساعة ضد يرقات    48خالل فترة التعريض    LC 50قيمة  30][ساعة من التعريض، بل وجد  24بعد  Ricinus communisبذور الخروع  

 C. pipiensاما معاملة يرقات البعوض    ج ف م )مضاعفة القيمة( مقارنة مع الدراسة الحالية.  209.4هي    C. pipiensالبعوض  
molestus    50ساعة فان قيمتي    48و  24بمستخلص الجعدة اإليثانولي، وخالل فترتي التعريض LC  102.5  ج ف م بينما    80.0و

ج ف م على التتالي . خالل الدراسة الحالية، فان الفعل القاتل لمستخلصي 124.0و  130.0لفترتي التعريض أنفتي الذكر  LC 90قيمتي 
  90LC و  50LCالجعدة و البذور الناضجة للحرمل وحين مقارنتها مع الدراسات السابقة، فان نتائج الدراسة الحالية فيها اختالفات في قيم

للنبات أي   Chemotaxonomy. إن مصدر هذا التباين هو اختيار المستوى التصنيفي الكيمياوي  [31] [32] [33]عما جاء في دراسة  
ج   150. أما تأثير المستخلص اإليثانولي للزعتر البري، فقد أدى التركيز Secondary metabolity [34]احتوائه للمواد الفعالة الثانوية 

  48و   24عند التعريض لمدة  )  LC 50% )50التعريض، وأن التركيز القاتل لنسبة    ساعة من   24% من اليرقات بعد  100ف م الى قتل
ج ف م على التتالي. وتنسجم   120و   136ساعة من التعريض هو  48( بعد   LC 90%)90ج ف م والتركيز القاتل لنسبة    52و  78ساعة  

 .Cفي قتل يرقات الرابع للبعوض    .Pinus pinea Lحين تم اختبار فعالية مستخلص الصنوبر  [35]نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل  
pipiens molestus  50إذ كانت قيمة LC 75  ج    65و  100ضد نفس البعوضة   36][دراسة   ساعة و 24ج ف م بعد التعريض لمدة

القيصوم   بمستخلص  لمدتي    Achelia fragrantissimaف م  التعريض  الوافد في    48و  24بعد  النبات  العراقية  ساعة. ويعد  الفلورا 
ذو فعالية متفوقة على باقي المستخلصات المستعملة في الدراسة الحالية. فسبب مستخلص الحرنكش نسبة    Physalis angulataالحرنكش

خالل فترتي التعريض  90LC و  50LC ج ف م. اماقيمتي 60% عند التركيز38.8ج ف م وأقل نسبة قتل  100% عند التركيز100قتل
  LC 50ساعة، بينما كانت قيمتي    24ج ف م على التتالي عند التعريض لمدة    80و   53كانت متقاربة ، إذ كانت عند  ساعة ف  48و  24
ج ف م على التتالي. وهذا يعود الى انخفاض الفعل السمي المتبقي للمستخلص   73و   45ساعة عند    48بعد التعريض لمدة  90LC   و

إذ كانت قيمة  [37] اإليثانولي للحرنكش وسرعة تفككه. وحين مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وجد أنها مماثلة لدراسة  
50 LC بعوض بعد تعريض يرقات الAedes aegypti  ساعة، وكذلك  24ج ف م بعد التعريض لمدة 51.38لزيت الخروع عند التركيز

  C. pipiens molestusج ف م وذلك عند معاملة يرقات العمر الرابع للبعوض    75عند التركيز  LC 50إذ كانت قيمة  38][دراسة  
 من التعريض. ساعة  48بالهكسان وبعد  .Myrtus communis Lبمستخلص نبات الياس
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 LC (B  ) 90و 50LC (A)( المقارنة بين الفعل القاتل للمستخلصات اإليثانولية عند 1) الشكل

 

 التأثيرات النسيجية2-4:
للبعوضة   Midgutالمرضية التي سببها المستخلص اإليثانولي لبذور الحرمل الناضجة في المعي المتوسط   -تم دراسة التأثيرات النسيجية 

C. pipiens molestus. 
الى تماس كرة الغذاء)الخشنة( مع السطح القمي للخاليا للطالئية للمعي  Peritrophic membrane لقد أدى تمزق الغالف حول الغذاء

وكذلك زوال الفراغ بين الغالف حول الغذاء والخاليا الطالئية للمعي  Microvilliالمتوسط مما سبب تخدش الخاليا وإزالة الزغابات الدقيقة 
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العضلي الطبقة  انفصال  كذلك  واالمتصاص،  الهضم  كفاءة  فتقل  األمعاء المتوسط،  حركة  في  اضطراب  فيحصل  الخارجية  ة 
أجزاء من الخاليا الطالئية واختفاء الغالف حول الغذاء وبدء تفكك    Emrsionثم تآكل    (.3)الصورة     Peristaltic movementالدودية

فكانت النتائج الحالية متوافقة  وحين المقارنة مع الدراسات السابقة عن فعل المستخلصات النسيجي في المعي المتوسط.    (،4الخاليا )الصورة
، الذي ذكر أن إضافة مستخلص الصل والليمون الى ماء تربية يرقات البعوض قد احدث خلاًل نسيجيًا في المعي الوسطي [39]مع دراسة  
ابات الدقيقة للمعي  بإحداث مستخلص السبحبح تلفًا للخاليا الطالئية والزغ  [40]، وتتطابق النتائج الحالية مع دراستيC. pipiensلبعوضة  

ليرقات   ليرقات    [41]ودراسة    molestus  C. pipiensالمتوسط  الوسطي  المعي  في  الصحراوية  النباتات  من  عددًا   .Cلمستخلص 
pipiensاألقرب من النتائج الحالية في تأثير مستخلص النباتات بالهكسان في إحداث عدم الوضوح النسيجي  [42]   . وقد كانت دراسة

 .Aedes aegyptiللقناة الهضمية والغالف حول الغذاء وتحلل الطبقة العضلية للبعوضة 

 االستنتاجات 5.

قاتل ضد تأثير  الحالية  الدراسة  في  المنتخبة  للنباتات  الثانوية  األيض  لمركبات  للبعوض    إن  الرابع  اليرقي   Culex pipiensالطور 
molestus    25،كما أن مستخلص األوراق الكأسية لثمار الحرنكش كان األكثر فعالية في الدراسة الحالية،وقد أحدث التأثير غير القاتل LC 

 خلاًل نسيجيًا وتغيرات مرضية في أنسجة المعي المتوسط.

 الشكر والتقدير
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