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ABSTRACT 
The aim of the present study was to delect the effect of aqueous 

and alcoholic extracts obtioned eight spiecies of plants on the growth and 
development of ovaries in mosquito Culex pipiens molestus Forskal. 

This study included the treatment of the third larvae stage of the 
aforementioned with four different concentrations (160, 120, 80, 40) ppm 
of aqueous extracts and other four concentrations (3.0, 2.0, 1.0, 0.5) ppm 
of alcoholic extracts. these extracts were obtaiened from the leaves of 
Myrtus communis L. leaves of Ficus carica, leaves and inflourescences of 
Mentha piperrita and Ocimum basilicum, fruits of Rhus coriaria L., seeds 
of Nigella sativa, aerial parts of Hypericum crispum and leaves of Melia 
azedarach L., the length and width of ovarian folliecles were measured in 
the females obtained from the aforementioned trated larvae. The 
measurement were carried at adult eclosion and at12, 24, 36, 48, 72, and 
96 hours after eclosion. The results of present study, in general, revealed 
that the best inhibition of the length of ovary took place when larvae were 
trated with fruits of R. coriaria extracts, where as the extracts of the N. 
sativa grave the best inhibition of width of ovary. this also showed that 
the best inhibition of the length of the follicles was when larvae were 
trated with the extracts of H. crispum, where as, the best inhibition of the 
width of ovarian follicles took place when larvae were trate with extracts 
of N. sativa. The result of this study also revealed that the alcololic 
extracts showed their superoity of inhibition, effect on that of aqueous 
extracts. 

  
 .للباحث الثانيمستل من رسالة ماجستير* 
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  لخالصةا
 نباتية في   أنواع المائية والكحولية لثمانية     تالمستخلصا تأثيراستهدفت الدراسة الحالية،    

تضمنت الدراسة معاملة  .Culex pipiens molestus Forskalنمو وتطور مبيض البعوض 
) 160،120،80،40( تراكيز للمستخلصات المائيـة      بأربعةالطور الثالث لهذا البعوض     يرقات  

) 3.0،2.0،1.0،0.5( لنظائرها من المستخلـصات الكحوليـة        أخر وأربعةالمليون،   جزء في 
 Ficus التـين  وأوراق  .Myrtus communis L األس أوراق: لكل مـن جزء في المليون 

carica لكـل مـن النعنـاع     والنورات الزهريةواألوراق Mentha pipierta   والريحـان 
Ocimum basilicum  وثمار السماق Rhus coriaria    وبذور الحبة الـسوداءNigella 

sativa   الهوائيـة للعـرن   واألجزاء Hypericum crispum  الـسبحبح  وأوراق Melia 

azedarach L.    التـي   ثاإلنـا في  المبيضةتم قياس طول وعرض المبايض وحويصالتها 
عند ساعة البزوغ والساعة     ، عوملت بالمستخلصات المذكورة   أن من اليرقات التي  سبق       نشأت

  .بعد البزوغ   96 و 72 و  48 و 36 و 24 و12
 تثبيط لطول المبـيض، وجـد       أفضل  إن ئج الدراسة الحالية، وبشكل عام،      نتا  أظهرت

ستخلصا بذور الحبة الـسوداء،     ، في حين سبب م     اليرقات بمستخلصي ثمار السماق    لةعند معام 
 المبيضية، عنـد    صالتيالحو تثبيط لطول    أفضل تثبيط لعرض المبيض، هذا وقد ظهر        أفضل

 وجـد  تثبيط لعرض الحويصالت المبيضية، فقد       أفضل أمامعاملة اليرقات بمستخلصي العرن،     
 نايـة،   بة السوداء كما بينت نتـائج الدراسـة الحال         بذورالح  اليرقات بمستخلصي  ةعند معامل 

  .المستخلصات الكحولية أظهرت تفوقا في تأثيرها التثبيطي على المستخلصات المائية
  

  المقدمة
 والبابليون والفراعنة منذ القديم النباتات واالعشاب لالغـراض         اآلشوريونلقد استخدم   

 اإلنـسان ولجا   )1962،  وآخرونزاهر  (الحشرات ولكن على نطاق محدود      مكافحة  لالطبية و 
 الحرب العالميـة الثانيـة وبعـدها        أبانواستخدمت   ,يع المبيدات الكيميائية للحشرات    تصن إلى
 بسبب سوء استخدامها الى تلوث بيئي واسع النطاق         أدت ولكن سرعان ما   ،فحة الحشرات لمكا

حـشرات  وظهور صفة المقاومة عنـد بعـض انـواع ال          ،وقتل الكائنات المفيدة والضارة معا    
 البعـوض   أجنـاس  بعـض    تعد .)Roitberg، 1988 و VanRanden(كالذباب والبعوض   

 ،Service( لإلنـسان  كثيرة   أمراضناقالت لمسببات     Culex  للجنس وبخاصة االناث التابعة  
 في قسم علوم الحياة     األبحاثلذا، فقد كان ومازال البعوض المنزلي هدفا لسلسلة من           .)1980

ل أغلبها دراسة مظـاهر الحيـاة لهـذا         في كليتي العلوم والتربية في جامعة الموصل، اذ تناو        
 اليرقيـةِ  البعوض والتأثير السمي للمستخلصات المائية والكحولية واالسيتونية فـي أطـواره          
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)Amine  ،1980   ،؛1990 ؛ سـليمان،  1989،  ؛ مصطفى 1988؛ جرجيس AL-Sharook  
اهـتم   1996)؛ كوركيس،  AL-Sharook،1989( عددا قليال منها أن  إال) 1991وآخرون،
 الهرمونية في عملية التكاثر في البالغات الطبيعية او الناتجة عـن اليرقـات              التأثيراتبدراسة  

لالستمرار في  التي سبق ان عوملت بالهرمونات ونظائرها ومضاداتها، وكانت النتائج مشجعة           
كان  لذا . مكافحة البعوض من خالل تثبيط عملية التكاثر فيه        إلىهذا المجال من أجل الوصول      

النباتات التي تؤثر مستخلصاتها في عمليـة        دف من الدراسة الحالية هو التعرف الى بعض       اله
 في نمو المبـيض  تأثيرهامن خالل  Culex pipiens molestus Forskalالتكاثر للبعوض 

  .وحويصالته المبيضية وتطورها
  

  المواد والطرائق
حيـاة فـي كليـة      مت تربية مستعمرة البعوض في مختبر الحشرات في قسم علوم ال          ت

 األطوار فصلت )1986 (وآخرين  Marcardالتربية في ظروف بيئية مناسبة وحسب طريقة 
 فأعطيت البالغة   األنات أما ، لتغذيتها األرانب واستخدم علف    ، داخل القفص  أحواضاليرقية في   

 البالغـة بمحلـول    في حين تم تغذية الذكور    ،   في قفص التربية   ودعتأوجبات دم من دجاجة     
  .    %10 – 5 تركيزه سكري

 والنورات واألوراق   Ficus carica نبات التينأوراق: ثمانية نباتات وهياختيرت 
     األس وأوراق .Mentha piperita L والنعنـاع   Ocimum basilicumالزهرية للريحـان 

Myrtus communis L  الهوائية لنبات العرن واألجزاء Hypericum crispum   وأوراق 
 ثمـار و sativa    Nigella  السوداءوبذور الحبة  .Melia azadarach L  سبحبحنبات ال

 من هذه النباتات باسـتثناء  أخذت التي األجزاءنظفت وجففت    Rhus corariaنبات السماق
 (1968)نبات السماق واستخلصت المواد الموجودة داخل الخاليا النباتية مائيا حسب طريقـة 

Elmore  فـي   ماق وبذور الحبة السوداء بوساطة الطاحونة الكهربائيـة        سحقت ثمار الس   إذ ،
من ألنموذج النباتي لكل     غم   100 أخذ   . باستخدام الهاون الخزفي   األخرىحين سحقت النباتات    

 وترك فـي درجـة حـرارة      ، وجمد بوساطة النيتروجين السائل،      من النباتات المذكورة سابقاً   
بنـسب   ث مرات، ثم مزجت مع المحلول المـنظم،        هذه العملية ثال   أعيدتالغرفة ليذوب، وقد    

ونوعيتها، وقد جرى ذلك عند االس الهيـدروجيني         اعتمدت على طبيعة النباتات المستخدمة،    
PH)( 7.4  ومزج باستخدام جهاز السحق الكهربائي  Blender ثم وضـع   حمام ثلجي، داخل

الث ساعات وترك بعدها لمدة ث   magnetic stirrerتحت تأثير المحرك المغناطيسيالمزيج 
 مزج الخليط ثانية باستخدام المحرك المغناطيـسي لمـدة ثـالث          .  في الثالجة  ساعة 24لمدة  

مـرة باسـتخدام ورق ترشـيح مـن النـوع            ثم رشـح المـزيج مـرتين،      . أخرىساعات  
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)(WhatmanNo.1        تـم تبخيـر    . وقمع بوخنر تحت التفريغ، وذلك باستخدام مضخة تفريغ
   خل باستخدام جهاز التبخير الدوار عند درجات حرارة لـم تتجـاوز           المذيب تحت ضغط مخل   

، ثـم حفظـت      Lyophilizer، جفف المستخلص باستخدام جهاز التجفيـد        وأخيراًم  س+ْ 35
 أمـا  . محكمة تحت التجميد لحين االستخدام     أغطية في قناني زجاجية ذات      تجفيفهاالعينات بعد   

غم من المسحوق  50 .بأخذ، وذلك المحورة (1988) وآخرون  Grandكحوليا فحسب طريقة
باستخدام الخالط الكهربائي، وجرى     % 95   مل من الكحول االثيلي     500النباتي ومزجه مع    

رشح المستخلص مـرتين، مـرة باسـتخدام         . ساعة 24ذلك داخل حمام ثلجي، ثم ترك لمدة        
المستخلص فـي    باستخدام ورق الترشيح، وقمع بوخنر مع التفريغ، ثم وضع           وأخرىالشاش،  

 حفـظ   وأخيراًم،  ْ 35 ط مخلخل عند درجة حرارة لم تتجاوز      جهاز التبخير الدوار تحت ضغ    
                                                                  .المستخلص في ظروف التجميد لحين االستخدام

ـ    المستخلصات )االستطالعية(األولى  استخدمت في التجارب      1000التراكيز   المائية ب
 جزء في المليون، ولكنها تسببت في نسبة هالك عالية جدا وخاصة عنـد       200 و 250 و 500و

 أوطـأ ، لذا اختيرت تراكيـز      %100، اذ بلغت نسبة القتل حوالي       استخدام التركيزين االولين  
ـ          إذ جزء في المليون،     40 و 80 و 120 و   160وهي   ا،  كانت نسبة القتل فيها قليلـة نوعـا م

  %. )10-5(وبلغت حوالي 
 إالجزء في المليون من المستخلصات الكحوليـة،    5و10  و15 و20 التراكيز أخذت

 1.0 و 2.0 و   3.0 نسبة الموت فيها كانت عالية جدا ن لذا اختيرت تراكيز أوطأ منها وهي               أن
  ) %.15-10( جزء في المليون، والتي كانت نسبة الموت فيها قليلة بلغت حوالي 0.5و

 ،د الطـور الثـاني    ولكن سرعان ما استبع    ،استخدمت يرقات الطورين الثاني والثالث    
 و36 و24  و12  معينة وهي ساعة البزوغ ثم أعمارثبتت البالغات وعند  .اًلكونه غير مناسب

في التجربة وثبتت مبايـضها       المستخدمة اإلناثشرحت   و ساعة بعد البزوغ    96 و 72و 48
ـ وصبغت باسـتخدام طري    )Gurr  ،1962( في محلول بوين الكحولي     )1996( ة كـوركيس  ق

بعد معايرتها مـع تـدريجات        7x Ocularوقيست المبايض وحويصالتها بالعدسة الشيئية        
  . صور بالمجهر المركب الخاص بالتصويروأخيراًالمسرح الدقيق 

                    باسـتخدام التـصميم العـشوائي   SAS, (1985 ( ياإلحصائاستخدم برنامج التحليل 
 )F ( لتجربة عاملية ذات ثالثة عوامل وحددت تأثير العوامل بـأجراء اختبـار            CRDالكامل  

.                        الختبار معنوية الفروق بين المتوسطات% 5حت مستوى احتمالية واستخدم اختبار دنكن ت
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  النتائج والمناقشة
الثـاني   الطـور   يرقات إنفي الدراسة الحالية      التجارب االستطالعية،  أثناءوجد في   

وهذا يتفق مـع مـا    غير مالئمة للدراسة، ، Culex pipiens molestus Forskalللبعوض 
الذي عزا السبب الى حساسيتها العالية للهرمونات ونظائرهـا          1996)(كوركيس   أليهتوصل  

في هذه الدراسة وباالتفاق مع مـا        وجدو . تموت بسرعة وبتراكيز واطئة    نهاأ أو ومضاداتها،
 250و 500و 1000(لمائية   العالية من المستخلصات ا    كيزاالتر أن) 2004 الجهصاني،(وجده  

 من المستخلصات الكحولية،  جزء في المليون    ) 5و 10و 15و 20( وجزء في المليون     )200و
 فضالً  فترة وجيزة،   بعد موتت فإنها لبالغةوان اكتملت ا  ،   االنسالخ أثناء موت اليرقات    إلى أدت

والتي عزت   )1999 بابكا، (أليه وهذا يتفق مع ما توصلت       ،عن ظهور حاالت وسطية للتطور    
 الغدد الصم جراء استخدام هـذه المستخلـصات،    عمل جهاز  اختالل أصاب     حدث ربماالسبب  
 .في الحشرة فقدان التوازن الهرموني الطبيعي الذي ينظم عمليتي النمو والتطور إلى وأدى

 .Mسواال F. carica التـين  أوراق المستخلصين المائي والكحولي لكل من نأتبين 

communis والنورات الزهرية لكل من الريحان راقواألو O. basirlicum  والنعناع M. 

piperita    في نمو مبيض البعـوض       ايجابياً أو لم تؤثر سلبياً    حدى على عند استخدامهم كال 
Culex pipiens molestus Forskal ، مستخلصات هذه النباتات،أن ىإلالسبب وقد يعزى  
 قد تكون التراكيز المـستخدمة      أو ور مبيض البعوض،  ربما ال تحوي مواد مؤثرة في نمو وتط       

، فـان هـذه     األس أوراق فيما يخص مستخلـصات      أما غير مؤثرة في نمو وتطور المبيض،     
 تـأثيراً  األس أوراق كان لمستخلـصات  ذإ، )2006 محمد، (أليهالنتائج ال تتفق مع ما توصل   

الـسبب  و. ار الحمراء والخاب  معنويا في خفض معدل النمو النسبي لخنفسائي الطحين الصدئية        
 والنورات الزهرية للريحان، فان هذه النتائج       لألوراقبالنسبة   أما. اختالف رتب هذه الحشرات   

 لم تتمكن الباحثة من التوصل الى نتائج واضـحة          آذ )1999 بابكا، (أليهتتفق مع ما توصلت     
  .عند معاملة يرقات الطور الثالث للبعوض بمستخلصات الريحان

 المتبقية، فتشير نتـائج     األربعةصوص المستخلصات المائية والكحولية للنباتات       بخ أما
  العرن لمبايض، وجد عند المعاملة بمستخلصات     اقل طول ل   أن) 1الجدول   (اإلحصائيالتحليل  

 بلغـت   إذ، ساعة من البـزوغ 24 و 12وبعد ، وذلك في ساعة البزوغ    المائية وكلك الكحولية  
وعليه، فقد اختلف هذا     . ملم، على التوالي   0.55 ،0.493،  0.392 المبايض   أطوالمتوسطات  

  48و  36 األعمـار  اقل طول للمبيض في      ما. األخرىالنبات معنويا عن مثيالته من النباتات       
  المائية و الكحوليـة     السماق  ثمار  ساعة بعد البزوغ، فقد وجد عند المعاملة بمستخلصات        72و

 793 ،0.756 ،0.686 المبـايض    أطوالت متوسطات    بلغ  إذ ،عند استخدامهم كال على حدى    
ملـة   ساعة من البـزوغ، قـد شـوهد عنـد المعا    96 بعد  يأتيوان اقل طول للمبيض ملم،
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  بلـغ متوسـط طـول      إذ،   المائية والكحولية كال على حدى     بمستخلصات بذور الحبة السوداء   
    .رىاألخملم، والذي اختلف معنويا عن مثيالته في النباتات  0.856 المبيض

 أفضلقد تسببت في      السبحبح وراقالكحولية أل كذلك   المائية و  مستخلصاتال أنلوحظ  
   اذ بلغ متوسـط     البعوض عند ساعة البزوغ،    إناث اختزال في طول الحويصالت المبيضية في     

   ،األخرى عن مثيالته في النباتات       ملم، والذي اختلف معنوياً    0.031ل الحويصلة المبيضية    طو
 المائية والكحولية عند استخدامهما كال علـى        ذور الحبة السوداء  ت مستخلصات ب  في حين تسبب  

 اذ   بعد  البـزوغ،    24 و 12عند الساعتين     اختزال لطول الحويصلة المبيضية    أفضلفي   ىحد
والذي اختلف معنويا عن مثيالته فـي       . على التوالي   ملم، 0.054و 0.042بلغ متوسط طولها    

ساعة على بزوغها،    48مرورث بعد   أالنا في   ةيالمبيض ةحويصلال طول   أما .األخرىالنباتات  
 إذ طولها،ل اختزال    أفضل  في  كال على حدى   لعرنالمائية والكحولية ل  مستخلصات  الفقد تسببت   

 أمـا  .األخـرى والذي اختلف معنويا عن مثيالته في النباتات         ملم، 0.099بلغ متوسط طولها    
 الـسلبي فـي طـول       تأثيرها أظهرتر السماق فقد    ثمال الكحوليةكذلك   المائية و  مستخلصاتال

ـ     ساعة من البزوغ96 و 72ند العمرينعالحويصالت المبيضية   ا، اذ بلـغ متوسـط أطواله
   .األخرى ملم، على التوالي والذي اختلف معنويا عن مثيالته في النباتات 0.157و 0.126

 مستخلصاتال أن )3s الجدول( ئج     نتأويستدل من   . 2)الجدول( كما هو موضح  في    و
 زيادة واضحة فـي       بعد البزوغ،  12ثمار السماق سببت، عند الساعة      الكحولية ل كذلك  المائية و 

والذي أختلف معنويا عن مثيالتـه فـي         ،ملم 0.186 بلغ متوسط عرضه      إذ عرض المبيض، 
 مستخلـصات الب  المعاملة أدت  من البزوغ، فقد      36  و  24 عند الساعتين    أما .األخرىالنباتات  

 بلـغ متوسـط     إذ  ظهور اقل عرض للمبـايض،     إلى السبحبح   وراقأل الكحوليةكذلك  لمائية و ا
  نإو .األخـرى  عن مثيالته في النباتـات        ملم، والذي أختلف معنوياً    0.210 و 0.183عرضه  

 مستخلصاتالالبزوغ، وجد عند المعاملة ب     بعد  ساعة 48عند الساعة     كان اقل عرض للمبايض  
 الذين لـم يختلفـا       كال على حدى   رن والحبة السوداء  عل ا  لكال من نبات   ةالكحوليكذلك  المائية و 

 اقل عرض للمبايض في     أما .األخرىمعنويا بينهما، ولكنهما اختلفا عن مثيالتهما في النباتات         
 عة من البزوغ، فقد وجد عند المعاملة بمستخلصات بذور الحبة السوداء          سا 96 و 72العمرين  

ـ ملم، على التوالي، واللذان اختل     0.231و .0.238 متوسط عرضه     بلغ إذ،  المائية والكحولية  ا ف
  .األخرىمعنويا عن مثيالتهما في النباتات 

بت في   السبحبح تسب  وراقأل الكحوليةكذلك   المائية و  مستخلصاتال نأ) 4الجدول  (يبين  
 بلغ متوسط    إذ  البعوض عند ساعة البزوغ،    إناث اقل عرض للحويصالت المبيضية في       أظهار
 أظهرتفي حين  .األخرىملم، والذي اختلف معنويا عن مثيالته في النباتات   0.029ضهاعر
 اقل  كال على حدى   بذور الحبة السوداء والعرن   لكال من    الكحوليةكذلك   المائية و  مستخلصاتال
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 بلـغ متوسـط   إذ  ساعة من ساعة بزوغها12بعد   كان،لإلناثعرض للحويصالت المبيضية    
وقـد تـسببت     .األخـرى  عن مثيالته في النباتات      لذي اختلف معنوياً  ملم، ا  .0.036عرضها  

 اقل عرض للحويصالت المبيضية في      أظهار في   لعرنالكحولية ل كذلك   المائية و  مستخلصاتال
 عنـد   أماملم   0.045 بلغ متوسط عرضها      إذ  ساعة بعد البزوغ،   24 عند بلوغها العمر     اإلناث

مستخلـصات  ال أن أال  النباتات، تأثيرفيما بين   نوية   فروقات مع  أيةمن البزوغ، فلم تشاهد      36
قـد تـسببت فـي اختـزال لعـرض           . من البزوغ  48لعرن عند الساعة     ل المائية والكحولية 

 عن مثيالتـه     ملم، والذي اختلف معنوياً    0.059 بلغ متوسط عرضها     إذ الحويصالت المبيضية 
فقد تسببت مستخلصات    لبزوغ، ساعة بعد ا    96 و   72 عند العمرين    أما. األخرىفي النباتات   

، ملم.0.054  و  0.067والذي بلغ     اقل عرض للحويصالت المبيضية    أظهارالحبة السوداء في    
وتطـور    نمـو      تثبـيط  أسباب ى قد تعز  .األخرى عن مثيالته في النباتات      وقد اختلفا معنوياً  

 أنباتية الـى     من المستخلصات الن   ةكيز مختلف ا التي سبق وان عوملت بتر     اإلناثالمبايض في   
 هرمـون  إفـراز  وتمنعها من  corpora allata الكرويةاألجسام المستخلصات تؤثر في ههذ

 أو )1976 ،وآخـرون   Engelmann،1970 ،Chen( ل عن نضج البيوضوالحداثة المسؤ
 إفراز، وهكذا تمنع    ماغفي الد   MNSCs  الوسطيةا اإلفرازية العصبية   ا تؤثر في الخالي    نهاأ
 Egg Developmental Neurosecretory Hormoneحفز لنمـو البيـوض  المهرمون ال
)EDNH( لضروري لتطور البيوض ونضجها، ويؤدي هذا الـى كـبح تطـور المبـيض              ا
)Lea،1967(  ات  كالبريكوسـين   ربما تعمل هذة المستخلصات كمضادات لهرمون الحداثة       أو

Bowers)،1976 (ة عن الحد المقرر لهما      قد تعمل على نقصان هرمون االنسالخ والحداث       أو
  )Rembold،1983و Siber(في السائل الجسمي، وهكذا تسبب في اعاقـة نمـو المبـايض             

 من ثـم نفسها و corpora cardiaca في االجسام القلبية تأثير المستخلصات هوربما يكون لهذ
 المستخلـصات   ه وربما تعمل هـذ    )Lea،1970(  فيها المخزون )EDNH(تمنعها من تحرير    

 فـضالً . )Mulla،1998و(Su  أليهوهذا يتفق مع ماتوصل  Antifeedants ت تغذيةنعاكما
 ناي الحـظ    ألـذ  )2004الجهـصاني،  (أليهلية تتفق مع ما توصل      ألحاالدراسة  ئج   نتا أنعن  

 المبيضية في البعـوض     همو المبايض وحويصالت  ي تثبيط ن  ف  مهماً تأثيراًللمستخلصات النباتية   
          .قيد الدراسة
 بعض التراكيز للمستخلـصات النباتيـة المـستخدمة         أحدثتها التحفيز التي    أسباب أما

ؤول عن نضج البيـوض     هرمون الحداثة المس   إلفراز حفزت االجسام الكروية     أنها الى   ىفتعز
 المبكر لتحريـر    اإلطالق في الدماغ، وهكذا عملت على       أثرت تكون قد    انهاأوفي وقت مبكر،    

EDNH    مـن ثـم  ها وفي في االجسام القلبية   أثرت البيوض وربما     المسؤول عن نضج وتطور 
 التـي وصـلت     نـاث أإل نألذكر  ا من الجدير ب   .)EDNH) Lea،1970حفزتها على تحرير    
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ساعة، والتي سبق وان عوملت بمستخلصات تلك النباتات لم تكـن            9 6  من أكثر إلى أعمارها
ن هذه المستخلصات عملـت      الى أ   ذلك وربما يعزى السبب في    لها القدرة على وضع البيض،    

 Tingleجاميع السيطرة، وهذا يتفق مع مـا توصـل إليـه              ممانعات لوضع البيض مقارنة ب    
  ).Mitchell) 1984و

  
 C. pipiens لبعوضل) ملم( في طول المبيض أثير بعض المستخلصات النباتية يبين ت:1)(جدول لا 

molestus Forskal  .  

ذات الحروف المتشابهة ال تختلف معنوياً حسب اختبارات دنكن المتعددة تحـت مـستوى               األرقام •
   .0.05احتمالية 

  
 .Cللبعوض) ملم(لحويصالت المبيضية يبين تأثير بعض المستخلصات النباتية في طول ا: 2) (جدول

pipiens molestus Forskal .   

اسم  العمر بالساعات بعد البزوغ
  النبات

0 12 24 36 48 72 96 

   0.034  سماق
  أ ب

0.05   
  أ

.0.068   
  أ

0.077  
  ب

0.115  
  ب

0.126  
  جـ

0.157 
 جـ

حبة 
  سوداء

0.035  
 أ

.0.042  
  ب

0.054  
  جـ

0.086 
 أ

0.103  
  جـ

0.146  
  ب

0.159 
 جـ أ

   0.032  عرن
  أ ب

0.044  
  ب

0.058   
  ب

0.069  
  جـ

0.099  
  د

0.139  
 ب

0.180 
 ب

  0.031  سبحبح
  ب

0.045  
  ب

0.060    
  ب

0.078  
  ب

0.139  
  أ

0.219  
  أ

0.353 
 أ

ياً حسب اختبارات دنكن المتعـددة تحـت مـستوى           ذات الحروف المتشابهة ال تختلف معنو      األرقام •
   .0.05احتمالية 

اسم  العمر بالساعات بعد البزوغ
 96 72 48 36 24 12 0  النبات

   0.421  سماق
  أ

0.517  
  ب

0.647  
  أ

0.686  
  د

0.756  
  د

0.793  
  د

0.872  
  جـ

حبة 
  سوداء

0.416    
  ب

0.505  
  جـ

0.623  
  ب

0.760  
  ب

0.850  
  جـ

0.882 
  ب 

0.856 
  د

  0.392  عرن
  جـ

0.493  
  د

0.555  
  جـ

0.719  
  جـ

0.804  
  ب

0.892 
  ب

1.095  
  ب

  0.414  سبحبح
  ب

0.526  
  أ

0.647  
  أ

0.773  
  أ

0.987  
  أ

1.226  
  أ

1.472  
  أ
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  لبعوضل) ملم(في عرض المبيض بعض المستخلصات النباتية  يبين تأثير :(3) لالجدو

 C.pipiens molestus Forskal.  

اسم  العمر بالساعات بعد البزوغ

  النبات
0 12 24 36 48 72 96 

  سماق
0.162   
  أ

0.186  
  أ

.0.233  
  أ

.0.272  
  أ

.0.273  
  أ

.0.274 
  ب

.0.286 
  ـج

حبة 
  سوداء

0.136   
  أ

.0.150 
  ب

0.206  
  ب

0.247  
  ب

0.243  
  ب

0.238  
 د

0.231 
 د

  عرن
0.138   

  أ
0.161  
  ب

0.193  
  ـب ج

0.215  
  ـج

0.243  
  ب

0.257  
 ـج

0.309 
 ب

  سبحبح
0.140   
  أ

0.151  
  ب

0.183  
  ـج

0.210  
  ـج

0.260  
  أ

0.323  
  أ

0.324 
  أ

 ذات الحروف المتشابهة ال تختلف معنوياً حسب اختبارات دنكن المتعـددة تحـت مـستوى                األرقام •
   .0.05احتمالية 

  
  

 .Cللبعوض) ملم( في عرض الحويصالت المبيضيةبعض المستخلصات النباتية  يبين تأثير :4)( الجدول
pipiens molestus Forskal  

اسم  العمر بالساعات بعد البزوغ

  النبات
0 12 24 36 48 72 96 

  سماق
0.032   
  أ ب

0.043  
  أ

0.057    
 أ

0.055  
  أ

0.078  
  ب

0.070  
  ـج

0.057  
  ـج

حبة 
  سوداء

0.034   
  أ

.0.036  
  ب

0.047   
  ب

0.055  
  أ

0.066  
  ـج

0.067  
  د

0.054  
  د

  عرن
0.030   
  ـب ج

0.036  
  ب

0.045   
  ب

0.050  
  أ

0.059  
  د

0.076  
 ب

0.075  
  ب

  سبحبح
0.029   

  ـج
0.037  
  ب

0.046   
  ب

0.054  
  أ

0.092  
  أ

0.095  
  أ

0.089  
  أ

 ذات الحروف المتشابهة ال تختلف معنوياً حسب اختبارات دنكن المتعـددة تحـت مـستوى                األرقام •
  .0.05احتمالية 
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