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Abstract 
The effect of aqueous extract of Olea auvopea L. on inhibition of 

ovary growth in house fly Musca domestica L. as well as it ُ s effect on 

mid gut tissue structure, at concentrations, 0.5 , 1 , 2.5 and 5 % . Results 

show significant inhibition of ovary growth and it ُ s follicles at 1 , 2.5 

and 5 % during 24 , 48 hours after emergence. After 72 hours of 

emergence, the concentrations 0.5 and 5 % were caused significant 

inhibition in ovary growth and its follicles also these concentrations led to 

reduction in ovary size and number of follicles as well as lyses with 

deformity in their shape and sheath.     
The histological pictures showed separation of circular and 

longitudinal muscles from basal membrane and undistinguished of 

epithelial cells and reduction in circular muscles thickness.    

 
الخالصة 

في  .Olea ouvopea Lتـ دراسة تأثير المستخمص المائي ألوراؽ نبات الزيتوف 
وكذلؾ تأثير ىذا    .Musca domestica Lاختزاؿ نمو المبيض وتثبيطو في الذبابة المنزلية 

 1 , 2.5 , 5المستخمص عمى التركيب النسجي لممعي الوسطي، وكانت التراكيز المستخدمة ىي 

بوضوح اف ىذا المستخمص  اإلحصائيلقد بينت نتأئج التحضيرات المجيرية والتحميؿ %.  0.5 ,
  1 , 2.5 , 5لنمو المبيض وحويصالتو المبيضية وخاصة التراكيز  معنوياً  مثبطاً   د اظير تأثيراً 

فقد بعد البزوغ  ساعة ما 72في مرحمة  أمابعد البزوغ،  ساعة ما  48,24في المراحؿ العمرية% 
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ثير مثبط معنوي لنمو المبيض وحويصالتو المبيضية وخاصة تأ %   0.5 , 5كاف لمتركيزيف 
حدوث اختزاؿ في حجـ  إلىىذه التراكيز  أدت، ليس ىذا فحسب، بؿ األخيرعند التركيز 

المبايض و مة في عدد حويصالتيا المبيضية وعدـ انفصاؿ ىذه الحويصالت عف المناطؽ 
 إف. وأغمفتياعضيا وعدـ اكتناز ىذه الحويصالت لممح وتشوه في شكميا المولدة ليا وتحمؿ ب
الوسطي  د تأثر بمعظـ تراكيز ىذا المستخمص واف ىذه التراكيز  د  يلممعالتركيب النسيجي 

تسببت في انفصاؿ العضالت الطولية والدائرية عف الغشاء القاعدي وعدـ تمييز وانحالؿ في 
حيانا  مة في سمؾ أث تحمؿ في طبقة العضالت الدائرية والطولية وحدوخاليا البطانة الطالئية و

 .العضالت الدائرية
 

المقدمة 
ا بؿ العرب منذ القدـ عمى دراسة العموـ المختمفة وفي مقدمتيا الطب والصيدلة فاكتشفوا 

 واوجدوا األشربة والمستحمبات وكانت الوصفات العالجية األخرىنباتات كثيرة لـ تعرفيا الشعوب 
ذات  يمة  كانت مف الوصفات اكثير فإالثمار ومف المدىش  أو األشجار أوالنباتات  إمامصدرىا 

.                                                 (1)الحديث  األعشابكبيرة وما زالت مستخدمة في طب 
لذي يعد الفعاؿ وخاصة زيتيا ا ذات التأثير الميمة مف بيف النباتات شجرة الزيتوف تعد

، كما  (2)الزيوت المسيطرة عمى فعاليات كثيرة في الجسـ ومف ضمنيا الخصوبة  أىـمف 
العديد مف المبيدات الحشرية  إلىالزيوت النباتية  إضافة أف إلىدراسات كثيرة  أشارت

ر يدات ومنيا زيت الزيتوف وزىرة الشمس والسمسـ وبذوػيطيا لممبػتأثيرا تنش أظيرتالبايرثرويدية 
 أنواعزيت الزيتوف ىو زيت طارد لجميع  أف عف فضالً ، 7 ) ، 6 ، 5 ، 4 ، (3  بة السوداءح

                      . (2)الديداف 
حدوث تموث ومخاطر بيئية وصحية  إلى أدىاالستخداـ الواسع لممبيدات الحشرية  إف
ة عالية ضد ىذه مقاوـ أظيرتالعديد مف الحشرات  د  فضال عف أف  ،(8) اإلنسافعمى صحة 

استخداـ اليرمونات الحشرية جنبا  إلىالباحثيف  أنظار، لذا توجيت (11 ، 10 ،  9) المبيدات
 (12)النباتي لمكافحة الحشرات الضارة وعمى تكاثرىا  األصؿجنب مع المبيدات ذات  إلى

والثاني  األوؿمف عزؿ ىرموف الصبا  (15)و  (14)و  (13)وبخاصة بعد ما تمكف كؿ مف 
عمماء الكيمياء لتصنيع نظائر  أماـاالكتشافات الطريؽ  و د ميدت ىذه. والثالث عمى التوالي

 حشريمات نمو ظوالتي تستخدـ بوصفيا مف  JH-analogous or juvenoids  ىرموف الصبا
insect growth regulators (IGR) نوكسي يالتي استخرج العديد منيا مف النباتات مثؿ الؼ

 (hydroprene 16واليايدروبريف   methoprene  والميثوبريف  phenoxy carbكارب 

،(12 .
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المبيض  دراسة فاعمية المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف عمى تثبيط نمو إلىييدؼ البحث       
المؤثرة عمى نمو  الحويصالت المبيضية، وكذلؾ تأثيره عمى  مف خالؿ تثبيط عمؿ اليرمونات

. معي الوسطي لمذبابة المنزليةالقناة اليضمية وخاصة اؿ
 

المواد والطرائؽ 
: وراؽ الزيتوف أل المائي مستخمصاؿتحضير 

تـ تحضير .  2006المنزؿ في شير نيساف،  أشجارالزيتوف مف  أوراؽجمعت 
 باستخداـالزيتوف بشكؿ ناعـ  أوراؽ، عف طريؽ سحؽ (17)المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف 

ثـ سحؽ المزيج ( حجـ إلىوزف ) 6:  1لمسحوؽ مع الماء بنسبة الياوف المنزلي، ثـ مزج ا
جياز الخالط  باستخداـحرؾ المزيج بعد ذلؾ، . داخؿ حماـ ثمجيجياز السحؽ  باستخداـ

ـ لغرض النقع وبعدىا  ْ  4ساعة في درجة  24د يقة ثـ ترؾ المزيج لمدة  60المغناطيسي لمدة 
 مضخة باستخداـتحت التفريغ، خالؿ  مع بخنر  بأوراؽ الترشيح مف مف ثـو أوال رشح بالشاش

ثـ جفؼ المستخمص الناتج بالتبريد تحت ضغط منخفض باستخداـ جياز التجفيد، ثـ . تفريغ
مف الماء  3سـ 10 أكمؿ الحجـ إلىوغـ 1حفظ المسحوؽ الخاـ في الثالجة، بعدىا اخذ منو 

 %10بتركيز  stock solution األصيؿ أو األساسالمقطر لمحصوؿ عمى المحموؿ المائي 
% .  0.5 ,1 , 2.5 , 5الذي حضرت منو التراكيز المعتمدة في الدراسة الحالية وىي 

 

: االختبارات الحيوية
 Muscaتـ الحصوؿ عمى ير ات الطور الثاني مف مستعمرة الذباب المنزلي 

domestica L. ة لغرض المرباة في مختبر بحوث الحشرات في كمية التربية  سـ عموـ الحيا
الظالـ تتراوح بيف  إلى إضاءةـ وفترة  ْ (1 ± 27)لحيوي وكانت درجة الحرارة في حدود االختبار ا

ير ة مف الطور الثاني لكؿ تركيز مف  20استخدمت في ىذه الدراسة . ساعة في اليوـ 8:  16
كية سعة بالستي أ داحوضعت الير ات في  .الزيتوف ألوراؽالتراكيز المختمفة لممستخمص المائي 

 ألوراؽوالمعامؿ بالمستخمص المائي  (18)مؿ والتي جيزت بالوسط المعد لمتربية  50كؿ منيا 
 إنماالمستخمص ليا  إضافةلـ يتـ  أ داح عف أف ىناؾ فضالً الزيتوف وحسب التراكيز المحددة 

 عذارى إلىتحولت  أف إلىبقماش الموسميف  األ داحغطيت . ليا الماء لغرض المقارنة أضيؼ
 األعماروغطيت بالموسميف لغرض الحصوؿ عمى البالغات وحسب  أخرى أ داح إلىبعدىا نقمت 

ساعة ثـ شرحت لمحصوؿ عمى  24بعدىا ثبتت البالغات في محموؿ بويف الكحولي لمدة . المثبتة
 haematoxylinو  orange Gو  light green اتصبغت بصبغوالمبايض والقناة اليضمية 

- eosin (19) ياسات لطوؿ وعرض  أخذتتُأثير المستخمص المائي عمييا، وثـ  عمىرؼ تعلؿ 
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باستخداـ .  CRDوفؽ تصميـ  إحصائياً تـ تحميؿ البيانات . المبايض وحويصالتيا المبيضية
.  ت عف طريؽ اختبار دنكف المتعدد المدىاوتمت المقارنة بيف المتوسط SASنظاـ 

 
النتائج والمناقشة 

جميع التراكيز  أف إلىبعد البزوغ  ساعة ما 24في مرحمة  (1)نتائج الجدوؿ  تشير
طوؿ : الصفات لجميع تثبيطا معنوياً  أظيرت وراؽ الزيتوفالمستخدمة لممستخمص المائي أل

في تكويف الحبيبات  واضحاً  و طوؿ وعرض الحويصالت المبيضية واختزاالً  وعرض المبيض
في  واضحاً  اظير اختزاالً  إذ، األخيرتركيز وخاصة اؿ%  2.5 , 5المحية وخاصة عند التركيزيف 

كذلؾ  ،بعض الحويصالت المبيضية تحمؿ واضمحالؿحجـ المبايض والحويصالت المبيضية و
بعد البزوغ ،  ساعة ما 48مرحمة  أففيوضح  (2)الجدوؿ  أما. يمكف تمييز الخاليا المغذية ال

التركيز  أف، ولقد وجد %  1 , 2.5عند التركيزيف تثبيطا معنويا في جميع الصفات  أظيرتفقد 
في شكؿ الحويصالت التي لـ تتخذ الشكؿ الحويصمي  ا د اظير تشوه( 2الشكؿ % )2.5

عدـ  عف فضالً و د اختزؿ عددىا ولـ تستطع مف اكتناز المح بعد،  (الطويمة األسيـ) المنتظـ
 أما .(1الشكؿ )سيطرة مقارنة مع نماذج اؿ (األسيـ القصيرة) ليا ة المولدةانفصاليا عف المنطؽ

 الحويصالت نمو متقدمة مفاؿمرحمة اؿساعة بعد البزوغ وىي  72مرحمة ب الخاص (3)الجدوؿ
ي طوؿ وعرض المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف اظير اختزاال ؼ أفلوحظ  فقدالمبيضية، 

يصالت الذي احدث اختزاال في الحو األخيروخاصة التركيز %  0.5 , 5 المبيض عند التركيزيف
 فضال عفثمث حجـ الحويصمة  إلىالتي لـ تصؿ  المحيوالمبيضية مف ناحية تكويف الحبيبات 

في بقية الصفات  اواضح امعنوي اتحفيز أظيرتبقية التراكيز فقد  أماعدـ تمييز الخاليا المغذية 
الذي ( 3الشكؿ % ) 5التركيز  أفلوحظ  إذوخاصة في طوؿ وعرض الحويصالت المبيضية، 

وفي شكميا العاـ  (األسيـ) في غالفيا افيو الحويصالت نامية بشكؿ محفز لكف ىناؾ تشوهبدت 
لنمو  األخيرةوىو يمثؿ المرحمة  (4)الغالؼ، في حيف يبيف الجدوؿ  والمح لـ يمأل فيي منحنية

تأخذ فييا  أفمف المفروض  التيوبعد البزوغ  ساعة ما 96الحويصالت المبيضية وىي مرحمة 
 ةثالث أفلقد وجد . ىذا بالنسبة لنماذج السيطرة شكميا النيائي والذي يشبو الموزة الحويصالت

بالنسبة  أما%  0.5 ,2.5 ,5 ىي اختزاال في طوؿ المبيض وعرضو والتراكيز أحدثت د تراكيز 
بعض حاالت  تأظير اانو أال ليا تحفيزا أظيرت ىذه التراكيزلطوؿ الحويصالت وعرضيا فقد 

يدؿ إنما وىذا التحفيز المح لـ يكتمؿ في بعضيا  أفوالحويصالت المبيضية،  في غالؼ التشوه
ف إانو محفز لمخصوبة ؼ لإلنسافالمستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف وكما عرؼ بالنسبة  أفعمى 

بعد البزوغ  ساعة ما 48و  24مثبطا في مرحمة  األمرتُأثيره عمى الذباب المنزلي كاف في بداية 
. في نمو الحويصالت المبيضية امحفز االمتقدمة فقد اظير تأثير حؿافي المر أما
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لنموذج المقارنة لمذباب  mid gutفي المعي الوسطي  مقطعا مستعرضاً  (4)يبيف الشكؿ 
: يأتالخارج كما ي إلىالمنزلي وتترتب طبقات ىذا المقطع مف الداخؿ 

 .طبقي كاذب وتتكوف مف نسيج طالئيEpithelial lining : البطانة الطالئية  .1

   ء غير خموي تكونو خاليا البطانة اوىو غش:  Basement membraneالغشاء القاعدي  .2
 . الرابطة التي تقع تحتو واألنسجةالطالئية بشكؿ رئيس 

   وىي طبقة سميكة مف العضالت:  Circular muscles layerطبقة العضالت الدائرية  .3
 . ا لمخاليا الطالئية المتراصة وتتخذ شكال دائريا متواصال ومتاخـ

وىي حـز مف العضالت الطولية المتفر ة :  Longitudinal musclesالعضالت الطولية  .4
 .تشكؿ طبقة مستمرة والمتباعدة عف بعضيا وىي ال

 إحداثالمستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف  د أظير تأثيره الفعاؿ في  أفنستنتج مف ذلؾ 
وعدـ تمييز البطانة الطالئية وانفصاؿ  أماكفئرية في حاالت مف تحمؿ العضالت الطولية والدا

التراكيز  معظـوفي  أخرى أماكفطبقة العضالت الطولية والدائرية عف الغشاء القاعدي في 
مف ىذا المستخمص وفي المرحمة %  2.5فعند استخداـ التركيز   .المستخدمة ليذا المستخمص

 عضالت الطولية والدائرية عف الغشاء القاعديبعد البزوغ لوحظ انفصاؿ اؿ ساعة ما 24العمرية 
في خاليا البطانة الطالئية  تحمؿوعدـ تمييز و و مة سمؾ طبقة العضالت الدائرية (األسيـ)
ألوراؽ مف المستخمص المائي %  0.5وفي نفس المرحمة وعند استخداـ التركيز (. 5الشكؿ )

 أالعضالت الدائرية والطولية موجودة الزيتوف لـ يالحظ أي تأثير في تركيب المعي الوسطي فاؿ
  .انو يالحظ  مة سمؾ العضالت الدائرية

مف %  0.5استخداـ التركيز  أفبعد البزوغ فقد وجد  ساعة ما 72في مرحمة  أما
المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف  د تسبب في انفصاؿ العضالت الطولية والدائرية عف البطانة 

وعدـ تمييز البطانة . مع حدوث تحمؿ في طبقة العضالت الدائرية والطولية  (األسيـ)الطالئية 
(. 6الشكؿ )الطالئية 

 إناثعند حقف فييا انو  حظوؿ التي (20)سابقة اؿدراسة اؿتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع 
Rhodnius prolixus  نو يعمؿ عمى خفض كمية المح الموجود في الدـ إباالزدراختيف ؼ

 كذلؾ تتفؽ النتائج مع ما. اختزاؿ نمو المبايض والحويصالت المبيضية إلى دىمما أوالمبايض 
  Trogoderma granaviumالتي تـ فييا معاممة ير ات وعذارى خنفساء( 21)وجدتو الدراسة 
كما تنطبؽ النتائج مع الدراسة . تثبيطياالخاليا البيضية و تسبب في اختزاؿنو إباالزدراختيف ؼ

 Azadirachtaمف النيـ  ppm  0.1 , 0.5 , 1 , 5  فييا التراكيز التي استخدمت (22)

indica A.   البعوض  إناثضدCulex tarsalis  وCulex quinquefasciatus  و د وجد
 .C اإلناثالذي تضعو  عدد البيضفي انخفاض  ا د تسبب  ppm 10 و 5 التركيزيف أف
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tarsalis  0.5و 0.1 اآلخرافالتركيزاف  أما ppm  في حيف كاف  ليما ـ يالحظ أي تُأثيرفؿ
 إلناثالتركيز الوحيد الذي تسبب في خفض عدد البيض   ppm 10التركيز 

quinquefasciatus C. .                                               
مف %  5التي استخدـ فييا التركيز ( 23)تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة 

مف  إناث 6 إلىالبازغة  اإلناثالذي تسبب في خفض عدد وألوراؽ الزيتوف  المستخمص المائي
 نفسيا وبينت الدراسة. أنثى 32السيطرة البازغة التي بمغ عددىا  إناثخنفساء الخابرا مقارنة مع 

            لمبيض عند التركيزيف  امعنوي االمستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف  د اظير احتباس أف
     .%1.5و  0.5

المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف  د تسبب في حدوث  أفالدراسة الحالية  أوضحت
تحمؿ في العضالت الدائرية والطولية وانفصاليا عف البطانة الطالئية لممعي الوسطي، وىذه 

االزدراختيف  أفلوحظ و إذ فقد استخدـ االزدراختيف ضد البعوض ( 24)الدراسة تتوافؽ مع دراسة 
وتتطابؽ الدراسة الحالية جزئيا مع .  ات والبالغاتفي تقطيع المعي الوسطي لمير د تسبب 

و   L. migratoriaاستخدـ االزدراختيف ضد نوعيف مف الجراد ( 26،  25)دراستيف سابقتيف 
S. gregaria    أصبحتعضالت المعي الوسطي ليذيف النوعيف مف الجراد  د  أففوجد 

تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة . لحظة ةي االنفجار في أيتعاف وكأنيادرجة  إلىمنتفخة 
د ػض  Melia azedarchبحبح ػي لمسػتخداـ المستخمص الكحوؿػعند اسفييا ظ ػالتي لوح( 27)

اؿ الطبقة ػانفص إلػى أدى د   Podeptera littoralisو Agrolis ipsilon   رتاف ػػالحش
                                                                                         . الوسطي اليا الطالئية لممعيػالخف ػع العضمية

حظ تأثر التركيب النسجي لممعي وؿ إذ، (23)وجده  تتشابو نتائج الدراسة الحالية مع ما
عند معاممتيا   Tribolium castaneumالصدئيةالوسطي لير ات خنفساء الطحيف 

انفصاؿ طبقة العضالت الدائرية عف البطانة  إلى أدتات النباتية المائية التي بالمستخمص
. ى مسافات طويمة مف المعي الوسطيالطالئية واختفاء عدد كبير مف العضالت واؿ

 
 
 
 
 

ت في مبايض اإلناث          ػتأثير تراكيز المستخمص المائي لنبات الزيتوف في الصفات التي درس: ( 1)الجدوؿ
  .اإلناث ساعة مف بزوغ24الناتجة مف معاممة يرقات العمر الثاني مف الذباب المنزلي بعد مرور         
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طوؿ عرض المبيض طوؿ المبيض التراكيز 
الحويصالت 

عرض 
الحويصالت 

0.00 
 a 505.00   a 125.00   a 84.00    a   740.00السيطرة 

0.5 575.75   b 370.12   b 72.25    c 55.25    c 

1 658.00   ab 352.50   b 93.00    b 
65.87    b 

 

2.5 575.75   b 352.50   b 72.25    c 68.00    b 

5 440.62   c 311.37   b 72.25    c 46.75    c 

  
.  ( p <  0.05 )  معنوية  فروؽ  عمى وجود  تدؿ  عموديا  المختمفة  الحروؼ

 
 

      اإلناثت في مبايض ػتأثير تراكيز المستخمص المائي لنبات الزيتوف في الصفات التي درس : (2)الجدوؿ
. اإلناث ساعة مف بزوغ48الناتجة مف معاممة يرقات العمر الثاني مف الذباب المنزلي بعد مرور         
                       

يض عرض المبطوؿ المبيض التراكيز 
طوؿ 

الحويصالت 
عرض 

الحويصالت 
0.00 

 a 775.5   a 253.50   a 145.20    a   1363.00السيطرة 

0.5 799.00   b 470.00 bc 195.50   b 136.00    a 

1 517.00   c 329.00  c 76.50    c 
63.75     b 

 

2.5 446.50   c 293.75  c 76.50    c 55.25     b 

5 916.56   b 658.00   ab 208.25    ab 123.23    a 

 

.  (p <  0.05  )معنوية   فروؽ  تدؿ عمى وجود  عموديا  المختمفة  الحروؼ
 

  اإلناثت في مبايض ػتأثير تراكيز المستخمص المائي لنبات الزيتوف في الصفات التي درس: ( 3)الجدوؿ
. اإلناثساعة مف بزوغ 72لي بعد مرور الناتجة مف معاممة يرقات العمر الثاني مف الذباب المنز        
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طوؿ عرض المبيض طوؿ المبيض التراكيز 
الحويصالت 

عرض 
الحويصالت 

0.00 
السيطرة 

1715.50   

ab 
1316.00  ab 382.50   a 191.00    a 

0.5 1222.00   c 869.50    cd 301.75    a 136.00    a 

1 1997.50  a 527.50     a 552.50    a 
174.25     a 

 

2.5 148.50   ab 857.75 cd 326.50    a 255.00    a 

5 1175.00   c 611.00     d 250.75    a 140.25    a 

 

(.  p <  0.05 )معنوية   فروؽ  وجود  تدؿ عمى  عموديا المختمفة   الحروؼ
 
 

ت في مبايض اإلناث  ػي درستأثير تراكيز المستخمص المائي لنبات الزيتوف في الصفات الت : (4)الجدوؿ
. اإلناث ساعة مف بزوغ 96الناتجة مف  معاممة يرقات العمر الثاني مف الذباب المنزلي بعد مرور       
 

طوؿ عرض المبيض طوؿ المبيض التراكيز 
الحويصالت 

عرض 
الحويصالت 

0.00 
السيطرة 

1958.75   b 1412.50    a 892.50   a 177.44    a 

0.5 1410.00   d 1057.50    d 357.00    bc 146.62     a 

1 2514.50   a 1151.50    c 225.25      c 
153.00     a 

 

2.5 1374..75   d 1292.50     b 743.75    ab 161.50    a 

5 1527.50   c 1292.50     b 479.25   bc 127.50    a 

 

(. p <  0.05  )معنوية   فروؽ  وجود  عموديا تدؿ عمى  المختمفة  الحروؼ
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ساعة  48مبيض فػي مرحمة  : (1)الشكؿ 
الذباب المنزلي لنماذج  بعد البزوغ إلناث

. X90يربتؾالسيطرة اؿ
 

عومػمت يرقاتها مبيض في بالغات : ( 2)الشكؿ 
بالمسػتخمص المػائي ألوراؽ الزيػتوف بتركيز 

. ساعة بعد البزوغ  48في مرحمػة 2.5%
 .X 90التكبير

 

عومػمت  جزء مف مبيض في بالغات: ( 3)الشكؿ
يرقاتها المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف عند 

ساعة بعد البزوغ  96مرحمة فػي % 5 التركيز
 . X 165التكبير
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 مستعرضجزء مػف مقطع  :(4)الشكؿ
لنموذج مػف نماذج المقارنػة إلناث الذباب 

النسجية والطبقات  المنزلػي يبيف المنػػاطؽ
المعػي  الرئيسية التػي يتكوف منػها جدار

فػي الوسطػي مػف الخػارج إلػػى الداخػؿ 
 البزوغ التكبير ساعة بعػد  96مرحمة 

X46 
 

 إناثء مف المعي الوسطي في جز :(6)الشكؿ
مف % 0.5تأثير تركيز  الذباب  المنزلي يبيف

في مرحمة  المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف
 X165التكبير . ساعة بعد البزوغ 72

جزء مػف المعي الوسطي فػي إناث  :(5)الشكؿ
مف % 2.5الذباب المنزلي يبيف تػأثير التركيز 

المستخمص المائي ألوراؽ الزيتوف في مرحمة 
. X 165ة بعد البزوغ التكبيرساع 24
 

3 

4 

2 

1 
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