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Abstract 

Several preliminary experiments were carried out to detect the 

effects of eight aqueous plant extracts on the growth and development of 

the ovaries and their follicles. The two best extracts were chosen and used 

in this study. The results of the microscopical preparations and statistical 

analysis clearly show that the sublethal concentrations (0.5, 1, 1.5, 2.5, 5, 

10, 15, %20) of the leaves extract of Myrtus communis  and of the fruits 

extract of Thuja orientalis, which were chosen and used against the 

second instars of housefly, have shown a highly significant inhibitory 

effect on the growth and development of the ovaries and ovarian follicles 

when compared with those of control specimens. Not only this, but some 

concentrations have reduced the number of the follicles and have 

sometimes led to their degradation and disappearance either partially or 

completely. Therefore, the aqueous plant extracts are preferred on those 

of alcoholic and acetonic ones because the former are easy to prepare, 

cheep, with highly significant effects. 

 

الخالصة 
أجريت عدة تجارب تمييدية لمعرفة تأثير ثمانية مستخمصات نباتية مائية في نمك كتطكر         

 كقد تـ إختيار أفضؿ مستخمصيف، كىما مستخمصا أكراؽ اآلس. المبيض كحكيصالتو المبيضية
Myrtus communis  كثمار العفصThuja orientalis  إلستخداميا في التجارب المعتمدة
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لقد أظيرت نتائج التحضيرات المجيرية كالتحميؿ اإلحصائي، أف التراكيز تحت . ق الدراسةفي ىذ
لمستخمصي أكراؽ اآلس كثمار العفص  (%20،  15، 10، 5، 2.5، 1.5، 1، 0.5) المميتة

، قد أثبتت .Musca domestica L التي إسُتخدمت ضد يرقات العمر الثاني لمذبابة المنزلية
ذات المعنكية العالية لنمك المبيض كحكيصالتو المبيضية  يةطمكفاعميتيا التثبكفاءتيا كتأثيرىا 

ليس ىذا فقط، بؿ قد تسببت بعض . كتطكرىا عند مقارنتيا مع مثيالتيا مف نماذج السيطرة
ختفائيا جزئيان  كعميو، . أك كميان  التراكيز في إختزاؿ عدد الحكيصالت المبيضية أك إضمحالليا كاإ

مستخمصات النباتية المائية بدؿ الكحكلية كاألسيتكنية، ألنيا أسيؿ تحضيرا، يفضؿ إستخداـ اؿ
. تأثير تثبيطي معنكم عاؿٍل  اتكأقؿ كمفة، كذ

 
المقدمة 

منذ القديـ في معالجة األمراض كمكافحة الحشرات الضارة، كلكف  (1)النباتات  استخدمت
المصنعة منذ  (2)رات لذا، تكجيت األنظار إلى إستخداـ مبيدات الحش. عمى نطاؽ ضيؽ

أربيعينيات القرف الماضي، كلكف، ىذه المرة، عمى نطاؽ كاسع، كبشكؿ غير عممي كغير 
عقالني، كقد ساىـ سكء اإلستخداـ ىذا في تفاقـ مشكمة التمكث البيئي الذم ألحؽ أضرار بالغة 

أف أنكاعا باإلنساف مف جية، كبحيكانتو األليفة كالحشرات النافعة مف جية أخرل، فضال عف 
كتساب مقاكمة  عالية  (4,3)معينة مف الحشرات الضارة كالذباب كالبعكض تمكنت مف تككيف كاإ

لذا، فقد إتجيت أنظار الباحثيف مرة أخرل إلى إستخداـ النباتات . ضد عدد مف ىذه المبيدات
بيط كمستخمصاتيا الفاعمة في قتؿ األطكار غير البالغة مف الحشرات كتثبيط نمكىا، ال بؿ تث

التكاثر فييا مف خالؿ تثبيط نمك المبايض كحكيصالتيا المبيضية كتطكرىا في الحشرات البالغة، 
كقد عممت ىذه المستخمصات . (7,6,5)كبخاصة تمؾ المستخمصات التي تتميز بالخصكصية 

، أك مانعات insecticides، أك مبيدات قاتمة لمحشرات repellantsالنباتية مكاد طاردة 
ثمة أبحاث . oviposition deterrents، أك معكقات لكضع البيض  antifeedantsلمتغذية

كثيرة أشارات إلى تأثير المستخمصات النباتية الكحكلية كاألسيتكنية في تثبيط المبيض 
نخفاض نسبة الخصكبة، كتثبيط عممية كضع البيض،  كحكيصالتو المبيضية في الحشرات، كاإ

نخفاض عدد البيض  كمع ذلؾ، فإف األبحاث التي تناكلت الذباب المنزلي في . (12,11,10,9,8)كاإ
لذا، فقد . (15)لدييا، كخاصة تمؾ المتعمقة منيا بتثبيط التكاثر (14,13)جامعة المكصؿ قميمة لمغاية 

ىدفت الدراسة الحالية إلى إستخداـ أفضؿ مستخمصيف نباتييف مائييف مف بيف مجمكعة مف 
ثيرىا في نمك المبايض كالحكيصالت المبيضية كتطكرىا في المستخمصات النباتية لمعرفة تأ

. الذبابة المنزلية
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المواد والطرائق 
تمت تربية الذباب داخؿ قفص سمكي خاص مربكط بجياز تكقيت يتحكـ في تنظيـ 

كقد كفي ظركؼ المختبر القياسية ساعة في اليكـ الكاحد،  16:8فترتي الضكء كالظالـ بنسبة 
بيا، أما الكسط الغذائي لمذباب البالغ فكاف يتألؼ  (16)ط محكر خاص غذيت اليرقات عمى كس

لمنباتات  (17)ُحضرت المستخمصات المائية . مف السكر% 5مف محمكؿ الحميب الحاكم عمى 
 Nerium oleander، كالدفمة Myrtus communis مف أكراؽ اآلس المذككرة  نفان 

 Capparis ، كالكػُبرProsopis  farcta ، كالخرنكبEucalyptus globulesكاليككاليبتكس 

spinosaكعرؽ السكس ، Glycerrhiza glabra كأكراؽ كثمار السبحبح ،Melia 

azedarachكثمار العفص ، Thuja orientalis . أجريت تجارب إستطالعية، ثـ إختير بعد
رب ذلؾ أفضؿ مستخمصيف، كىما مستخمصا أكراؽ اآلس كثمار العفص إلستخداميما في التجا

إستخدمت، في التجارب المعتمدة، التراكيز تحت المميتة اآلتية . المعتمدة في الدراسة الحالية
، ضد يرقات العمر الثاني %20،  15، 10، 5، 2.5، 1.5، 1، 0.5: لممستخمصيف، كىي

لمذباب المنزلي لمحصكؿ عمى البالغات لمعرفة تأثير المستخمصيف في نمك مبايضيا كتطكر 
كبعد معاممة يرقات العمر الثاني بيذه التراكيز، تـ الحصكؿ عمى البالغات . مبيضيةحكيصالتيا اؿ

مف نماذج السيطرة كمف النماذج الناشئة مف اليرقات التي سبؽ أف عكممت بالتراكيز المختارة، 
ك  72ك  48ك  36ك  24ك  12مرحمة ساعة البزكغ كمرحمة : كحسب المراحؿ العمرية اآلتية

ُشرِّحت اإلناث، كاستؤصمت مبايضيا، كثػُبتت برمتيا أك بييئة مفككة . البزكغ ساعة ما بعد 96
كقد قيس . لصبغ المبايض (19)، ثـ ُصِبَغْت حسب طريقة خاصة (18)الكحكلي  بكيف في محمكؿ

حكيصمة مف حكيصالتو المبيضية التي أختيرت  15طكؿ كعرض كؿ مبيض، كما يقرب مف 
بعد  ocular micrometre (7X)المتدرجة  (7X)سة العينية ، كذلؾ بإستخداـ العدعشكائيان 

كفؽ  ثـ تـ تحميؿ البيانات إحصائيان . stage micrometreمعايرتيا مع تدريجات المسرح الدقيؽ 
. SAS (Abbott,1925)37كباستخداـ  CRDتصميـ 

 
 النتائج

ما قبؿ المحي في الطكر  ovariesتأثير المسػتخمصيف النباتييف المائييف في المػػػبايض  - أ
previtellogenic stage في الذبابة المنزلية .

. ساعة ما بعد البزكغ 12كمرحمة  emergenceمرحمة البزكغ : كيشمؿ ىذا الطكر مرحمتيف، ىما
كالتحضيرات المجيرية لمبايض إناث الذباب  (2، 1الجدكالف )كتشير نتائج التحميؿ اإلحصائي 

إلى النمك الطبيعي في مبايضيا كحكيصالتيا المبيضية  (1الشكؿ )المنزلي في نماذج السيطرة 
التي تتخذ شكال شبو كركم في مرحمة البزكغ، كيصعب في ىذه المرحمة تمييز الخاليا البيضية 
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oocytes  عف خالياىا المغذيةtrophocytes . كتشير نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى أف
ألكراؽ اآلس قد تسببت في تثبيط معنكم مف المستخمص المائي % 20، 15، 10، 0.5التراكيز 

مف المستخمص المائي لثمار % 1أما التركيز . كاضح في طكؿ الحكيصالت المبيضية كعرضيا
 معنكيان  مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس قد أظيرت تثبيطان % 20ك 0.5العفص كالتركيزاف 

كربما في إنخفاض ، (2الشكؿ ) في طكؿ المبيض كعرضو كطكؿ حكيصالتو كعرضيا كاضحان 
 12أما في مرحمة . عدد الحكيصالت المبيضية عند مقارنتيا مع مثيالتيا في نماذج السيطرة

مازالت شبو  (3الشكؿ )ساعة ما بعد البزكغ، فإف الحكيصالت المبيضية في نماذج السيطرة 
التيا في كركية، كال يمكف تمييز خاليا المغذية عف البيضية بسيكلة، لكنيا أفضؿ نمكا مف مثي

 مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس% 5إف إستخداـ التركيز . نماذج السيطرة في مرحمة البزكغ
مف المبيض كحكيصالتو المبيضية تثبيط معنكم كاضح،  ، ثبط طكؿ كعرض كال(4الشكؿ )

نحالؿ بعضيا كاظير التركيزاف . فضال عف أنو تسبب في إختزاؿ عدد الحكيصالت المبيضية كاإ
في طكؿ الحكيصالت المبيضية  كاضحان  معنكيان  مف المستخمص نفسو تثبيطان % 10ك 2.5

مف المستخمص المائي لثمار العفص في % 1.5ك 0.5كتسبب إستخداـ التركيزيف . كعرضيا
تثبيط معنكم كاضح في جميع الصفات التي درست، ككاف التركيز األكؿ أشد تأثيرا مف الثاني 

ضمحالليا كفقداف في تثبيط نمك الحكيصالت المبيض ية كتطكرىا، ال بؿ قد تسبب في تحمميا كاإ
. مقارنة مع مثيالتيا في نماذج السيطرة (5الشكؿ )معالميا الخمكية 

 vitellogenicتأثير المستخمصيف النباتييف المائييف في المبايض في الطكر المحي  - ب

stage في الذبابة المنزلية. 

يتضح مف . ساعة ما بعد البزكغ 96، 72، 48، 36، 24: مراحؿ، كىي 5كقد شمؿ ىذا الطكر 
الشكؿ )كالتحضيرات المجيرية لمبايض نماذج السيطرة  (3-7الجداكؿ )نتائج التحميؿ اإلحصائي 

، إذ بدأت باإلستطالة، كفقدت شكميا شبو طبيعيان  ، أف الحكيصالت المبيضية قد نمت نمكان (6
ساعة ما بعد البزكغ،  24كفي مرحمة . محيةالكركم، كخزنت كمية قميمة نسبيا مف الحبيبات اؿ

التي تعد المرحمة األكلى مف مراحؿ الطكر المحي، يمكف كبكضكح تمييز الخمية البيضية عف 
مف المستخمص % 15ك 10كقد تسبب التركيزاف . nurse cellsالخاليا المغذية أك المرضعة 

تناكلتيا الدراسة الحالية مقارنة  المائي ألكراؽ اآلس في تثبيط معنكم كاضح لجميع الصفات التي
 معنكيان  مف المستخمص نفسو تثبيطان % 20مع مثيالتيا في نماذج السيطرة، كما أظير التركيز 

ثػَبطت ثالثة تراكيز مف المستخمص المائي لثمار . في طكؿ الحكيصالت المبيضية كعرضيا
، كأدت إلى كاضحان  نكيان مع ، جميع الصفات التي ُدِرَست تثبيطان %10ك 1ك 0.5: العفص، كىي

 (7الشكؿ )إختزاؿ حجـ المبايض كحجـ حكيصالتيا المبيضية، إذ بقيت صغيرة الحجـ لمغاية 
ساعة ما بعد البزكغ،  36كفي مرحمة . مشابية لمثيالتيا في إناث السيطرة في مرحمة البزكغ
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السيطرة، إذ تتجمع تنشط عممية تككيف الحبيبات المحية كترسيبيا في الخاليا البيضية في إناث 
كتُػظير . مف الحكيصالت المبيضية ميمان  كمية كبيرة منيا داخؿ الخاليا البيضية التي تحتؿ جزءان 

في حكيصالتيا المبيضية، إذ يتضاعؼ طكليا كعرضيا، كتستطيؿ  كاضحان  إناث السيطرة نمكان 
أظيرت . لة البزكغما مع ظيكر الحبيبات المحية فييا، مقارنة بمثيالتيا في إناث مرح نكعان 

في جميع  كاضحان  معنكيان  مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس تثبيطان % 10ك 5ك 1.5التراكيز 
الذم تسبب في تثبيط نمك % 5الصفات التي ُدرست، ككاف أفضميا تثبيطا ىك التركيز 

.  (8الشكؿ )الحكيصالت المبيضية لمغاية، ال بؿ في إنحالليا بشكؿ كبير 
مف المستخمص المائي لثمار العفص طكؿ كعرض كؿ % 2.5ك 1.5زاف كقد ثبط التركي

، كقد تسبب التركيز الثاني في إبقاء كاضحان  معنكيان  مف المبيض كحكيصالتو المبيضية تثبيطان 
، فضال عف إختزاؿ عددىا مقارنة مع (9الشكؿ )الحكيصالت المبيضية صغيرة كمثبطة لمغاية 

ساعة بعد البزكغ، كتتخذ  48الحكيصالت المبيضية في مرحمة تنمك . مثيالتيا في نماذج السيطرة
برميميان، كتحتؿ الخمية البيضية الحاكية عمى كمية كبيرة مف الحبيبات المحية حكالي ثمث  شكالن 

كيمكف تمييز الخمية البيضية عف خالياىا المغذية . (10الشكؿ ) حجـ الحكيصمة المبيضية
.  حية الكثيفة كنكاتيا الرائقةبسيكلة كبيرة عف طريؽ حبيباتيا الـ

، %5ك 0.5أظيرت تراكيز المستخمص المائي ألكراؽ اآلس جميعيا، بإستثناء التركيزيف 
في جميع الصفات التي تناكلتيا الدراسة الحالية، كقد تسببت في إبقاء  كاضحان  معنكيان  تثبيطان 

 (11الشكؿ )ات المحية الحكيصالت المبيضية صغيرة لمغاية، كمنعتيا مف النمك كخزف الحبيب
ساعة ما بعد البزكغ  72تخزف الخمية البيضية في مرحمة . مقارنة بمثيالتيا مف نماذج السيطرة

كمية كبيرة مف المح، كتحتؿ حكالي نصؼ حجـ الحكيصمة المبيضية التي تستطيؿ بشكؿ كبير 
ة مف المستخمص إف جميع التراكيز المستخدـ. لتقترب شيئا فشيئا مف شكؿ المكزة (12الشكؿ )

، قد ثبطت طكؿ المبيض كعرضو كطكؿ %2.5المائي ألكراؽ اآلس، بإستثناء التركيز 
 (13الشكؿ )ما، كلـ تتطكر البتة  حكيصالتو المبيضية التي بقيت صغيرة شبو كركية نكعان 

. (12الشكؿ )مقارنة بمثيالتيا في نماذج السيطرة 
مائي لثمار العفص في تثبيط معنكم مف المستخمص اؿ% 10ك 5ك 1.5كتسببت التراكيز 

كاضح لجميع الصفات التي تناكلتيا الدراسة الحالية، إذ بقيت المبايض صغيرة الحجـ 
كفي  خر مرحمة مف مراحؿ نمك الحكيصالت . (14الشكؿ )كحكيصالتيا شبو كركية كصغيرة 

جيا فتمتمئ ساعة ما بعد البزكغ، يكتمؿ نمك البيكض كنض 96المبيضية كتطكرىا، أم مرحمة 
بالحبيبات المحية كتشغؿ حجـ الحكيصمة المبيضية برمتيا، كتتخذ شكال شبييا بالمكزة الكاممة 

.  (15الشكؿ )
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في جميع  معنكيان  إف جميع تراكيز المستخمص المائي ألكراؽ اآلس قد أظيرت تثبيطان 
لنمك كتطكر  طان أفضميا تثبي% 1.5الصفات التي تناكلتيا الدراسة الحالية، كقد كاف التركيز 

، ال بؿ (16الشكؿ )الحكيصالت المبيضية التي بقيت صغيرة ككأنيا مازالت في مرحمة البزكغ 
تسببت في ظيكر عالمات التحمؿ كاإلضمحالؿ الكاضحة في أغمب الحكيصالت المبيضية، 

أظيرت جميع تراكيز المستخمص المائي لثمار العفص، بإستثناء . عف إختزاؿ عددىا فضالن 
في جميع الصفات التي درست، إذ بقيت الحكيصالت المبيضية  معنكيان  ، تثبيطان %15كيز التر

. (17الشكؿ )صغيرة لمغاية كشبو كركية 
 

تأثير المستخمصين النباتيين المائيين ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض المبيض  :(1)الجدول 
. وحويصالته في مرحمة البزوغ

 

النباتات 
المستخدمة 

راكيز الت
 (جزء من المئة)

الصفات التي درست مقاسة بالمايكرومترات 
عرض الحويصمة طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض 

اآلس 
 (األوراق)

 bc 287.57 b 63.030 a 53.833 ab 534.63السيطرة 
0.5 349.56 e 177.72 d 37.948 d 24.955 e 
1 578.1 b 343.69 a 59.5 ab 42.5 d 

1.5 652.13 a 257.33 bc 55.249 abc 49.583 bc 
2.5 584.56 b 339.28 a 62.116 a 59.13 a 
5 547.84 bc 380.41 a 64.598 a 43.738 cd 
10 456.29 d 258.5 bc 50.469 bc 43.563 cd 
15 520.92 c 264.38 bc 47.813 c 37.187 d 
20 270.25 f 235 c 25.5 e 17 f 

العفص 
 (الثمار)

0.5 772.56 a 423 a 51 ab 39.1 bc 
1 393.63 d 133.63 d 37.719 c 29.75 c 

1.5 478.75 cd 293.75 bc 42.844 bc 37.363 bc 
2.5 740.25 a 417.13 a 60.031 a 45.688 ab 
5 481.75 cd 307.46 bc 62.125 a 45.688 ab 

10 564 bc 270.25 c 62.125 a 45.688 ab 
15 490.56 cd 302.56 bc 55.781 a 38.781 bc 
20 611 b 352.5 b 62.386 a 41.108 b 

 
 
 
 
 

تأثير المستخمصين النباتيين المائيين ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض المبيض  :(2)الجدول 
. ساعة ما بعد البزوغ 12وحويصالته في مرحمة 

الصفات التي درست مقاسة بالمايكرومترات التراكيز النباتات 
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الحويصمة عرض طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض  (جزء من المئة)المستخدمة 

اآلس 
 (األكراؽ)

 b 323.11 b 74.412 b 63.395 ab 584.56السيطرة 
0.5 564 b 423 a 73.033 b 68.219 a 
1 746.13 a 405.38 a 77.031 ab 67.469 a 

1.5 605.13 b 396.56 a 69.328 b 55.25 c 
2.5 549.31 bc 317.25 b 58.083 c 53.479 c 
5 349.56 d 223.84 c 56.42 c 42.79 d 
10 611 b 340.75 b 45.08 d 42.5 d 
15 587.5 b 417.13 a 78.621 ab 60.828 abc 
20 475.88 c 423 a 87.265 a 59.5 bc 

العفص 
 (الثمار)

0.5 470 de 199.75 e 39.06 f 32.55 d 
1 564 bc 423 a 63.337 d 50.046 b 

1.5 446.5 e 258.5 de 62.219 d 43.917 c 
2.5 522.88 cd 317.25 cd 67.999 cd 49.229 b 
5 725.56 a 396.56 ab 94.739 a 62.331 a 

10 602.19 b 352.5 abc 64.457 d 60.561 a 
15 474.7 de 329 abc 46.836 e 36.528 d 
20 423 e 303.15 cd 71.716 c 47.812 bc 

 
ن ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض المبيض تأثير المستخمصين النباتيين المائيي :(3)الجدول 

. ساعة ما بعد البزوغ 24وحويصالته في مرحمة 
النباتات 

المستخدمة 
التراكيز 

 (جزء من المئة)
الصفات التي درست مقاسة بالمايكرومترات 

عرض الحويصمة طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض 

اآلس 
 (األكراؽ)

 ab 464.13 ab 121.076 a 79.315 a 699.125السيطرة 
0.5 646.25 bc 470 ab 90.778 b 79.205 a 
1 668.19 abc 518.76 a 77.894 bc 67.733 ab 

1.5 757.88 a 458.25 ab 93.581 b 64.558 ab 
2.5 652.13 bc 422 bc 129.478 a 72.603 ab 
5 581.63 d 434.75 bc 95.625 b 72.25 ab 

10 534.63 d 376 c 68.354 c 48.521 c 
15 329 e 235 d 34.425 d 25.075 d 
20 540.5 d 339.5 bc 77.208 bc 62.333 bc 

العفص 
 (الثمار)

0.5 528.75 cd 352.5 cd 64.46 c 53.13 b 
1 564 cd 270.25 d 71.54 bc 60.21 b 

1.5 611 bc 411.25 bc 84.29 bc 51.54 b 
2.5 599.26 bc 329 cd 70.38 bc 54.27 b 
5 678.56 ab 517 a 95.6 b 57.8 b 
10 471.47 d 340.75 cd 90.56 bc 64.28 b 
15 699.13 ab 430.96 abc 120.06 a 95.26 a 
20 725.56 a 390.69 bc 94.74 b 72.248 abc 

تأثير المستخمصين النباتيين المائيين ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض المبيض  :(4)الجدول 
. ساعة ما بعد البزوغ 36وحويصالته في مرحمة 

فات التي درست مقاسة بالمايكرومترات الصالتراكيز النباتات 
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عرض الحويصمة طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض  (جزء من المئة)المستخدمة 

اآلس 
 (األكراؽ)

 b 628.63 b 154.75 a 97.063 bc 967.61السيطرة 
0.5 1075.13 a 757.88 a 142.53 a 125.375 a 
1 919.44 bc 658 ab 156.54 a 112.124 b 

1.5 652.13 e 503.72 c 74.32 b 53.703 ef 
2.5 813.69 d 470 cd 108.5 ab 63.879 de 
5 355.44 g 255.56 f 69.61 b 64.864 f 

10 590.44 ef 349.56 ef 76.5 b 55.781 ef 
15 834 cd 611 b 110.5 ab 104.956 be 
20 534.63 f 387.75 de 106.96 ab 69.417 d 

العفص 
 (الثمار)

0.5 715.28 cd 349.56 cd 97.219 c 62.953 cd 
1 636.56 de 342.22 cd 74.021 d 55.955 cde 

1.5 564 ef 319.5 cd 72.958 d 45.29 e 
2.5 376 g 258.5 d 59.675 d 52.08 de 
5 966.44 a 688.84 a 156.893 b 118.219 b 
10 736.42 c 501.33 b 148.273 b 98.219 b 
15 866.56 b 501.33 b 178.499 a 111.917 a 
20 409.56 f 390.69 c 94.738 c 46.811 c 

 
تأثير المستخمصين النباتيين المائيين ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض المبيض  :(5)الجدول 

. ساعة ما بعد البزوغ 48وحويصالته في مرحمة 
النباتات 

المستخدمة 
التراكيز 

 (جزء من المئة)
الصفات التي درست مقاسة بالمايكرومترات 

الحويصمة عرض طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض 

اآلس 
 (األكراؽ)

 a 728.5 a 216.03 a 132.1 a 1233.75السيطرة 
0.5 992.88 bc 605.13 ab 152.81 b 106.72 b 
1 490.56 f 326.06 d 77.24 c 57.91 de 

1.5 666.38 ef 428.88 cd 95.23 c 55.74 e 
2.5 731.44 de 453.84 cd 95.3 c 67.86 cde 
5 1092.75 ab 681.5 a 261.37 a 139.78 a 
10 622.75 ef 343.38 d 116.45 bc 85.5 bc 
15 899.83 cd 485.67 bc 99.88 c 73.95 cde 
20 781.25 de 481.75 bc 111.21 bc 82.16 bcd 

العفص 
 (الثمار)

0.5 622.8 c 405.38 bcd 111.56 c 79.156 cd 
1 616.9 c 376.28 cd 55.25 d 34 fg 

1.5 574 c 376 cd 50.5 d 42.5 fg 
2.5 646.3 c 335.67 cd 81.88 cd 62.33 de 
5 924.3 b 467.39 bc 117.82 c 84.526 c 

10 528.8 c 259.5 d 78.09 cd 51 ef 
15 957.3 b 552.25 b 270.58 a 173.186 a 
20 502.3 c 335.31 cd 62.16 d 30.281 g 

تأثير المستخمصين النباتيين المائيين ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض المبيض  :(6)الجدول 
. ساعة ما بعد البزوغ 72وحويصالته في مرحمة 

الصفات التي درست مقاسة بالمايكرومترات التراكيز النباتات 
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عرض الحويصمة طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض  (جزء من المئة)المستخدمة 

آلس ا
 (األكراؽ)

 a 1222 a 289.82 b 176 a 1586.3السيطرة 
0.5 822.5 bc 411.3 bc 99.86 cd 70 de 
1 575.8 cd 423 bc 93.14 cd 69 de 

1.5 409.8 d 299.6 c 61.95 d 42 f 
2.5 1680.3 a 1051.6 a 437.75 a 148 b 
5 981.1 b 710.9 b 145.89 c 93.490 c 

10 846 bc 528.8 bc 65.47 d 46 f 
15 1010.5 b 587.5 bc 129.63 cd 72 d 
20 740.3 bcd 528.8 bc 77.85 cd 52 ef 

العفص 
 (الثمار)

0.5 810.8 c 599.25 c 161.71 bc 101.58 dc 
1 810.8 c 528.75 c 151.4 bc 91.91 bc 

1.5 640.4 c 393.63 d 83.94 c 65.34 c 
2.5 658 c 381.88 d 140.27 bc 78.09 c 
5 732.4 c 508.19 cd 106.78 c 71.90 c 
10 646.3 c 481.75 cd 108.91 c 71.95 c 
15 716.8 c 404 d 138.23 bc 69.76 c 
20 1110.4 d 869.5 b 342.89 a 137.72 ab 

 
لمبيض تأثير المستخمصين النباتيين المائيين ألوراق اآلس وثمار العفص في طول وعرض ا :(7)الجدول 

. ساعة ما بعد البزوغ 96وحويصالته في مرحمة 
النباتات 

المستخدمة 
التراكيز 

 (جزء من المئة)
الصفات التي درست مقاسة بالمايكرومترات 

عرض الحويصمة طول الحويصمة عرض المبيض طول المبيض 

اآلس 
 (األكراؽ)

 a 1410 a 875.5 a 174.781 a 1930.63السيطرة 
0.5 900 b 722 b 463.57 b 115.93 b 
1 663.88 cd 470 cde 112.79 c 73.633 cde 

1.5 346.26 e 255.07 f 53.44 c 38.068 f 
2.5 734.5 bc 308.44 f 112.09 c 62.422 e 
5 634.5 cd 446.5 cd 135.28 c 72.1 de 
10 763.75 bc 540.5 cd 126.65 c 85.633 cd 
15 546 d 355.44 ef 165.76 c 66.049 e 
20 901.81 b 578.81 c 150.08 c 91.109 c 

العفص 
 (الثمار)

0.5 569.88 c 358.25 f 76.4 c 53.479 c 
1 740.25 c 552.25 d 127.5 c 73.489 b 

1.5 699.75 c 487.63 de 90.7 c 67.469 bc 
2.5 625.69 c 406.84 f 80.3 c 62.68 bc 
5 599.25 c 411.25 ef 95 c 66.513 bc 

10 678.56 c 417.13 ef 113.7 c 72.781 b 
15 197.4 a 1627.38 a 628.4 b 178.5 a 
20 1374.75 b 1022.25 c 494 b 177.79 a 

المناقشة 
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كالتحضيرات  (7-1الجداكؿ )لمدراسة الحالية أكضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي 
في الذبابة المنزلية، أف معاممة يرقات  (1-17األشكاؿ )المجيرية لممبيض كحكيصالتو المبيضية 

العمر الثاني مف الذباب المنزلي بالتراكيز المختمفة لممستخمصيف النباتييف المائييف قد أدل إلى 
ظيكر تأثيرات تثبيطية معنكية عالية في الصفات التي تناكلتيا الدراسة الحالية التي شممت نمك 

الحكيصالت المبيضية صغيرة شبو كركية، كما  فبقيت. المبيض كحكيصالتو المبضية كتطكرىا
ثبطت عممية تككيف الحبيبات المحية كتجمعيا في الخاليا البيضية، األمر الذم أدل إلى تثبيط 

عف إختزاؿ عدد الحكيصالت المبيضية  عممية تككيف البيكض الكاممة الناضجة السميمة، فضالن 
ضمحالليا أحيانا أخرل نحالليا كاإ مف % 1.5ينت نتائج الدراسة الحالية أف التركيز كقد ب. أحيانا كاإ

.  المستخمصيف كاف مف أفضؿ التراكيز المثبطة كخاصة في المراحؿ المحية المتقدمة
تتطابؽ نتائج الدراسة الحالية جزئيا مع ما لكحظ مف إنخفاض كبير في عدد البيض 

نخفاض خصكبتو  Tribolium confusum (20)الذم ككنتو إناث خنفساء الطحيف المتشابية  كاإ
 كقشكر بذكر  Polygonum hydropiperعند إستخداـ المستخمص الكحكلي ألكراؽ 

Aphanamixis polystachya كمف جية . جزء في المميكف 5000-15000، كضمف التراكيز
أخرل، فإف نتائج الدراسة الحالية تتعارض مع النتائج التي تكصمت إلييا التجارب اإلستطالعية 

مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس ضد العمر اليرقي % 0.1إستخدـ فييا التركيز  التي (21)
، إذ لـ تالحظ أية تأثيرات في نمك Culex pipiens molestus Forskalالثالث مف البعكض 

المبايض كتطكرىا، كقد يككف السبب ىك إنخفاض تركيز المستخمص المستخدـ عف الحد المؤثر 
مف المستخمص % 1.5ذاتو في الذباب المنزلي، إذ أظير التركيز  لو، أك خصكصية المستخمص

لنمك المبايض كحكيصالتيا في  كاضحان  معنكيان  المائي ألكراؽ اآلس، في الدراسة الحالية، تثبيطان 
.  الذباب المنزلي

تتكافؽ نتائج الدراسة الحالية إلى حد كبير مع تمؾ التي تـ التكصؿ إلييا في مبايض 
، الناشئة مف يرقات سبؽ أف عكممت Trogoderma  granariumالبالغة  (22)ا خنفساء الخابر

، التي عانت (1.5، 1التركيزاف )كأكرؽ الكبر  (%2.5تركيز )بمستخمصات مائية ألكراؽ النعناع 
نفصاليا كظيكر فجكات كبيرة متباينة الحجـ في الخاليا البيضية  مف تفكؾ الخاليا الحكيصمية كاإ

ضمحالليا، كىذا أدل بدكره إلى تمؼ الحكيصالت المبيضية بسبب إختفاء الح بيبات المحية كاإ
ضمحالليا .  كاإ

مع ما لكحظ عند إستخداـ عدد مف  تامان  تتطابؽ نتائج الدراسة الحالية تطابقان ك
المستخمصات النباتية المائية أك الكحكلية ضد األعمار اليرقية لعدد مف الحشرات، منيا حرشفية 

، إذ أدت ىذه المستخمصات إلى ضمكر أحد (15,24)أخرل ثنائية األجنحة ك (23)األجنحة 
ضمحالؿ الحكيصالت المبيضية  المبيضيف، أك إلى عدـ نمك المبيضيف كمييما، كعدـ تطكرىما كاإ
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ختفائيا جزئيان  كقد عزا أغمب الباحثيف السبب إلى التأثير التثبيطي ليذه المستخمصات . أك كميان  كاإ
، التي تقكـ بتصنيع اليرمكنات لتحفيز عممية نمك الحكيصالت المبيضية، في عمؿ الغدد الصـ

فرازىا كترسيبيا في الخاليا البيضية  كالعمؿ عمى  (25-28)كبدء عممية تككيف الحبيبات المحية كاإ
.  إستمرار نمك كتطكر الخاليا البيضية إلى حيف إكتماليا كنضجيا ثـ كضعيا

تراكيز المؤثرة المستخدمة مف المستخمصيف المائييف في الدراسة الحالية، ربما عممت اؿ
 medial neurosecretoryمف خالؿ تدخميا في عمؿ الخاليا العصبية اإلفرازية الكسطية 

cells (MNCs)  لمدماغ، كمنع ىذه الخاليا الغدية مف تككيف أك تحرير إفرازاتيا اليرمكنية
 (31)مف خالؿ منع الجسميف القمبييف  ، أك(30,29)الضركرية لنمك كتطكر الخاليا البيضية 

corpora cardiac (CC)  المذيف يقكماف بخزف اليرمكف العصبي اإلفرازم لتطكر البيضegg 

developmental neurosecretory hormone (EDNH)  بيرمكف  أك ما يدعى حديثان
عند ، كمف تحريره ovary ecdysteroid hormone (OEH)اإلنسالخ الستيركيدم المبيضي 

ؽ أك تثبط عمؿ الجسميف الكركييف . الحاجة  كقد تتدخؿ أك تعكِّ
corpora allata  35)المذيف ليما عالقة كطيدة بنمك كتطكر المبيض كحكيصالتو المبيضية-

ختفائيا أحيانا، فيظير (32,24,19,15 ، فتؤدم إلى إختزاؿ حجميا كعددىا، ال بؿ إلى تحمميا كاإ
كقد تـ التكصؿ في نياية . لفصكص المبيضية المتحممة المتحطمةالمبيض ككأنو كتمة مف بقايا ا

سمبيا  ما يترؾ أثران  ميمة كىي أف تدخؿ مؤثر خارجي غالبان  (36)القرف الماضي إلى حقيقة عممية 
في عمؿ اليرمكنات ككظائفيا، األمر الذم يؤدم إلى حدكث خمؿ في طريقة التكاثر، كمنيا منع 

. يضية كتطكرىانمك الخاليا الحكيصمية كالب
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الحظ . جزء مف مبيض في إناث السيطرة لمذباب المنزلي في مرحمة البزكغ :(1)الشكل 
األسيـ )كالغمد المبيضي  (األسيـ الطكيمة)الحكيصالت المبيضية شبو الكركية 

. orange Gك  light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، . (القصيرة
. مرة 166التكبير، 

 

جزء مف مبيض في إناث السيطرة لمذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر  :(2)الشكل 
الحظ . مف المستخمص المائي لثمار العفص في مرحمة البزكغ% 1الثاني بتركيز 

المثبت، بكيف الكحكلي؛ . (األسيـ الطكيمة)الحكيصالت المبيضية المثبطة معنكيا 
. مرة 617التكبير، . neutral redك  light green ،alcian blueالصبغة، 

 

ساعة ما بعد  12جزء مف مبيض في إناث السيطرة لمذباب المنزلي في مرحمة   :(3)الشكل 
الحظ أف الحكيصالت المبيضية شبو كركية كال يمكف تمييز خالياىا . البزكغ

ك  light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، . البيضية عف المغذية
neutral red .مرة 619كبير، الت .

 

مبيض كامؿ في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني  :(4)الشكل 
ساعة ما بعد  12مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس في مرحمة % 5بتركيز 
نحالؿ  (السيـ الطكيؿ)الحظ النقص الكاضح في الحكيصالت المبيضية . البزكغ كاإ

المثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، . (رأس السيـ)نكية الحكيصالت المبيضية الثا
light green  كneutral red . ،مرة 196التكبير .

 

جزء مف مبيض في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني   :(5)الشكل 
ساعة ما بعد  12مف المستخمص المائي لثمار العفص في مرحمة % 0.5بتركيز 
نحالؿ الحكيصالت المبيضية الح. البزكغ . (األسيـ الطكيمة)ظ إضمحالؿ كاإ

 196التكبير، . orange Gك  light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، 
. مرة

 

ساعة  24جزء مف مبيض في إناث الذباب المنزلي في نماذج السيطرة في مرحمة   :(6)الشكل 
مكانية تمييز الحظ إستطالة الحكيصالت المبيضية . د البزكغعما ب بشكؿ ممحكظ كاإ

الحاكية عمى كمية قميمة مف الحبيبات المحية  (األسيـ القصيرة)الخمية البيضية 
المثبت، بكيف الكحكلي؛ . التابعة ليا (األسيـ الطكيمة)عف الخاليا المغذية 

. مرة 543التكبير، . neutral redك  light green ،orange Gالصبغة، 
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جزء مف مبيض في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني  :(7)الشكل 
ساعة ما بعد  24مف المستخمص المائي لثمار العفص في مرحمة % 0.5بتركيز 
الحظ الحكيصالت المبيضية التي فقدت معالميا كال يمكف تمييز الخاليا . البزكغ



 ...في  Thuja orientalis والعفص Myrtus communisتأثير المستخمصين المائيين لنباتي اآلس 

 

 236 

، light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة،  .المغذيةالبيضية فييا عف الخاليا 
. مرة 617التكبير، . orange Gك 

 

جزء مف مبيض إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني بتركيز . (8)الشكل 
. ساعة ما بعد البزكغ 36مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس في مرحمة % 5

المثبت، . كاالضمحالؿالتحمؿ  ل أغمبيا مفضية كقد عافالحظ الحكيصالت المبي
. مرة 708التكبير، . alcian blueك  light greenبكيف الكحكلي؛ الصبغة، 

 

جزء مف مبيض إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني بتركيز . (9)الشكل 
. ة ما بعد البزكغساع 36مف المستخمص المائي لثمار العفص في مرحمة % 2.5

المثبت، بكيف الكحكلي؛ . (األسيـ)الحظ إختزاؿ حجـ الحكيصالت المبيضية 
. مرة 625التكبير، . alcian blueك  light greenالصبغة، 

 

ساعة ما  48جزء مف مبيض في إناث الذباب المنزلي لنماذج السيطرة في مرحمة . (10)الشكل 
كالخمية  (األسيـ الطكيمة)يصالت المبيضية الحظ الشكؿ البرميمي لمحك. بعد البزكغ
الحاكية عمى الحبيبات المحية، كقد إحتمت حكالي ثمث  (األسيـ القصيرة)البيضية 

ك  light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، . حجـ الحكيصمة المبيضية
neutral red . ،مرة 188التكبير .

 

زلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني جزء مف مبيض في إناث الذباب المف. (11)الشكل 
ساعة ما بعد  48مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس في مرحمة % 10بتركيز 
األسيـ )الحظ الحكيصالت المبيضية التي بقيت صغيرة الحجـ لمغاية . البزكغ

المثبت، بكيف الكحكلي؛ . كلـ تتكمف مف ترسيب الحبيبات المحية كخزنيا (الطكيمة
. مرة 183التكبير، . neutral redك  light green، الصبغة

 

ساعة ما  72جزء مف مبيض في إناث الذباب المنزلي لنماذج السيطرة في مرحمة . (12)الشكل 
األسيـ )الحظ شكؿ الحكيصالت المبيضية البرميمي المتطاكؿ . بعد البزكغ

األسيـ ) الحظ أيضا خمية البيضة. الذم بدأ يقترب مف شكؿ المكزة (الطكيمة
الحاكية عمى الحبيبات المحية، كقد إحتمت قرابة نصؼ حجـ الحكيصمة  (القصيرة

النصؼ  (رؤكس األسيـ)المبيضية، في حيف إحتمت الخاليا المغذية الخمس عشرة 
ك  light green ،orange Gالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، . اآلخر منيا

alcian blue . ،مرة 200التكبير. 
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مبيضاف كامالف في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني  :(13)الشكل 
ساعة ما بعد  72مف المستخمص المائي ألكراؽ اآلس في مرحمة % 1.5بتركيز 
 (ـاألسو)الحظ بقاء الحكيصالت المبيضية صغيرة لمغاية كشبو كركية . البزكغ

المثبت، بكيف . ككأنيا الزالت في مرحمة البزكغ، الحظ إختزاؿ عددىا أيضان 
. مرة 109التكبير، . neutral redك  light greenالكحكلي؛ الصبغة، 

 
جزء مف مبيض في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني . (14)الشكل 

ساعة ما بعد  72العفص في مرحمة مف المستخمص المائي لثمار % 1.5بتركيز 
الحظ الحكيصالت المبيضية الصغيرة الحجـ الشبيية بمثيالتيا في مرحمة . البزكغ

، light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، . ساعة ما بعد البزكغ 12
orange G  كalcian blue . ،مرة 170التكبير .

 
ساعة ما  96لي لنماذج السيطرة في مرحمة جزء مف مبيض في إناث الذباب المنز. (15)الشكل 

تخذت شكال . بعد البزكغ الحظ الخمية البيضية كقد شغمت حجـ الحكيصمة برمتو كاإ
المثبت، . فقد بقيت كركية صغيرة (األسيـ)أما الحكيصالت الثانكية . شبييا بالمكزة

. مرة 74التكبير، . orange Gك  light greenبكيف الكحكلي؛ الصبغة، 
 

مبيض كامؿ في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني . (16) الشكل
ساعة ما بعد  96كراؽ اآلس في مرحمة مف المستخمص المائي ال% 1.5بتركيز 
، كقد (األسيـ)الحظ بقاء الحكيصالت المبيضية شبو كركية كصغيرة . البزكغ

 lightالكحكلي؛ الصبغة، المثبت، بكيف . إعترل بعضيا التحمؿ كاإلضمحالؿ

green  كneutral red . ،مرة 218التكبير .
 

مبيض كامؿ في إناث الذباب المنزلي الناشئة مف معاممة يرقات العمر الثاني . (17)الشكل 
ساعة ما بعد  96مف المستخمص المائي لثمار العفص في مرحمة % 2.5بتركيز 
. (األسيـ)جـ كشبو كركية حؿالحظ بقاء الحكيصالت المبيضية صغيرة ا. البزكغ

 170التكبير، . neutral redك  light greenالمثبت، بكيف الكحكلي؛ الصبغة، 
. مرة
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