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 اختبار سمية بعض المستخمصات النباتية في نسب موت يرقات البعوض
   Culex pipiens molestus 
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 الممخص
الكاري اوراق  توابل ىي:  ةاجريت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير التراكيز القاتمة لممستخمصات الكحولية والمائية لثالث      

Murraya koenigii L.،  قرنفلالبراعم الزىرية لموSyzygium aromaticum    ثمار الفمفل الحارو.L  Capsicum annuum 

من المعاممة باستخدام تراكيز مختمفة من  (أيام 7-1)بعد مرور  Culex pipiens molestusالثالث لمبعوض  عمرعمى يرقات ال
 100اظير التركيزان  .عمى يرقات البعوض قاتالً  اً دمة تأثير ىذه المستخمصات. لقد اظيرت النتائج ان لجميع المستخمصات المستخ

% بعد 100لممستخمص المائي لمكاري تأثيرا قاتال وبنسبة  جزء في المميون 2000لممستخمص الكحولي لمكاري و  جزء في المميون
 جزء في المميون 1000و  000يز مرور اربعة ايام من المعاممة في حين تسبب المستخمصان الكحولي والمائي لمفمفل الحار بالتراك

، اما عند استخدام المستخمص الكحولي لمقرنفل فقد تسبب التركيز % بعد مرور ستة ايام من المعاممة100عمى التوالي بنسبة قتل 
 جزء في المميون 1000% بعد مرور خمسة ايام من المعاممة، بينما اظير التركيز 100بنسبة قتل  جزء في المميون 1000

 % في اليوم السادس من المعاممة.100خمص المائي لمقرنفل تأثيرًا مميتًا وبنسبة لممست
 

 .يرقات البعوضمية، المستخمصات النباتية، ساختبار الكممات الدالة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
، Diptera األجنحةالتابعة لرتبة ثنائية  Culicidaeلمعائمة  يعود Culex pipiens molestus Forskalلبعوض المنزلي ا     

انتشار عالمي فيو يوجد في جميع المناطق االستوائية والمعتدلة ويصل مداه الى داخل المنطقة القطبية الشمالية،  مبعوضل
متر، وفي المناجم يوجد  8855وجد عمى ارتفاع كذلك المنطقة القطبية الجنوبية،  والمنطقة الوحيدة التي تخمو من البعوض ىي

 أنواع أكثرمن  Culex pipiens molestus Forskal (. يعتبر بعوض5546متر تحت سطح البحر )شورب،  4585بعمق 
 (.5555المواد العضوية )الرىوي، البعوض المعروف بألفتو لإلنسان والحيوان فيو يفضل البيئات الحاوية عمى تراكيز عالية من 

ومثال ذلك  األمراضالمسؤولة عن العديد من  لمفيروساتناقل  .Culex pipiens molestus Forskalإن بعض انواع بعوض
والذي يصيب الحيوانات كالخيول والكالب والدجاج   Encephalilisالمسؤولة عن مرض حمى االلتياب الدماغي الفيروسات

المسبب  الفيروسبنقل    Culex الكيولكس أنواعوكذلك تقوم بعض المصابة، الحيوانات % من 75 قتلادة توع اإلجياضوتسبب 
 واألغناموالجاموس  واألبقاروالذي يصيب حيوانات المزرعة مثل الجمال  Rift Valley feverلمرض حمى الوادي المتصدع 

 .(5556، األحمد) السريع لموتوا إلجياضليا ا باذ يسبالحوامل  األغنام أنثىوالماعز والذي يكون تأثيره في 
والحيوان  اإلنسانيائية خطرا جديدا ييدد صحة يشكل اكتساب الحشرات الطبية الناقمة لألمراض صفة المقاومة لممبيدات الكيم      

الحشرات التي  (. ويعد البعوض من اىم6>>4عمى السواء فضال عن تخريبو لبرامج مكافحة ىذه الحشرات )شعبان والمالح، 
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. فضال عن تأثير ىذه المبيدات (Kaufman et al., 2001)اكتسبت مقاومة ضد المبيدات الكيمياوية في اماكن كثيرة من العالم 
                           عن طريق السمسمة  اإلنسان إلىالكيميائية كونيا تبقى لمدة طويمة في البيئة دون ان تتحمل ووصول تأثيرىا 

(Kiscsova et al., 2002) . والبيئة حيث تحتوي بعض  اإلنسانلقد نشأ القمق بشأن التأثير السمبي لممواد الكيميائية عمى صحة
كما ان  بمرض السرطان. اإلصابة إلىالمبيدات عمى مكونات فعالة تعمل كمثبطات لميرمونات وتسبب الطفرات الوراثية كما تؤدي 

وصول ىذه   سوف يؤدي الى مكافحة اآلفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الزراعية في استخدام ىذه المبيدات بشكل واسع 
 اإلنسانوصحة  عمى البيئة سمبية آثارانظمة المياه في معظم المناطق الزراعية وطبقات المياه الجوفية مما لو  الى المبيدات

(Kazem and El-Sheref, 2010)  تؤثر عمى  جديدة الكيميائية  تات كمصدر لمركباتتوجيت انظار الباحثين الى النباوليذا
                                والحيوان لإلنسانويمكن استخداميا دون احداث الضرر  بكثرة و رخيصة الثمن ومتوفرة السريع يالتحمم البيئة

 .(:554الدليمي،  )اسماعيل و
ويعود الى الفصيمة الباذنجانية  نباتات العالمية الواسعة االنتشارمن ال .Capsicum annuum Lيعتبر نبات الفمفل الحار       

Solanaceae او حمراء ذات طعم حار جدا ويستخدم في عالج العديد من يزرع في كافة انحاء العراق وثماره اما خضراء  إذ
مة وطاردة خصوصا ضد حشرات يعتبر ذا فعالية قات ألنومستخمص الفمفل الحار ضد الحشرات وذلك  واستخدمالحاالت المرضية، 

والذي ينتمي الى   Syzygium aromaticumاما بالنسبة لنبات القرنفل  (.5545المن والحمم والذبابة البيضاء )الربيعي وآخرون 
وىو عشب عطري يستخدم لألغراض الطبية وكتوابل وىو شجيرة صغيرة دائمة الخضرة تنمو في  Myrtaceae الفصيمة اآلسية

فيو شجرة  L. Murraya koenigiiاما نبات الكاري ستوائية الحارة مثل اندونيسيا ويستخدم منيا براعم زىرة القرنفل.المناطق اال
كتوابل  أوراقياتستخدم   Rutaceaeوالذي ينتمي الى الفصيمة السذابية  صغيرة نفضيو الى شبو دائمة الخضرة توجد في اليند

 .(Senrung et al., 2014)اسات ان ىذا النبات لو فعالية ضد بعض اآلفات الحشرية الدر  أثبتتلمطعام او كعشب اي دواء ولقد 
في العراق ىدفت الدراسة الى اختبار سمية المستخمصات المائية  Culex pipiensنظرا النتشار البعوض من جنس       

                   المحمية وغير المكمفة اقتصاديا في مكافحة قاألسواالمتوفرة والمتداولة في  الذكر األنفة والكحولية لثالثة انواع من التوابل
 ىذه الحشرة.

 ق العملائالمواد وطر 
 تحضير المستخمص الكحولي

كل  الكاري من االسواق المحمية طحنتاوراق قرنفل و لم البراعم الزىريةثمار نبات الفمفل الحار و  تم الحصول عمى كل من      
لحين االستعمال. حضر المستخمص الكحولي ليذه النباتات  لمدة اسبوع ووضعت في الثالجةمون ت في اكياس نايحفظو  اعمى حد

االثيمي مل من الكحول  555الى  كل نبات عمى حدىمسحوق غم من  45بإضافة  (Harborne, 1984)باالعتماد عمى طريقة 
دقيقة بعد ذلك تم تغطية فوىة الدورق  48لمدة ووضع عمى جياز الخالط المغناطيسي  مل 855% في دورق زجاجي سعة :>

. رشح المحمول باستخدام عدة طبقات من قماش المممل ثم رشح مرة يوم واحدالزجاجي بالفويل وترك بدرجة حرارة المختبر لمدة 
في لكل مادة ، حفظ المسحوق المجفف يوم واحدلمدة م ˚ 78كيربائي بدرجة حرارة ثانية باستخدام ورق الترشيح وجفف في فرن 

المادة الجافة من كل مستخمص عمى حدى  غم من 4لحين االستعمال. ثم وزن الثالجة   فيذات غطاء محكم قناني زجاجية 
لمحصول عمى المحمول  %:>بالكحول االثيمي مل 45% ومن ثم اكمل الحجم الى :>من الكحول االثيمي  مل 8واذيب في 

 .منو التراكيز المعتمدة في الدراسة الحالية % والذي حضرت45بتركيز  (stock solution) االساسي
 تحضير المستخمص المائي

في تحضير المستخمص المائي لنبات القرنفل والكاري  (Metspalu et al., 2001)تم االعتماد عمى الطريقة التي اتبعيا        
مل يحتوي  855ووضعت في دورق سعتو  حداالمستخدمة في التجربة كل عمى  غم من مسحوق النباتات 55اخذ  إذوالفمفل الحار، 
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دقائق بعد ذلك تم  45لمدة  مل من الماء المقطر، ووضع الدورق الذي يحوي المزيج عمى جياز الخالط المغناطيسي 755عمى 
 أخرىثم رشح المزيج من خالل عدة طبقات من الشاش ثم رشح مرة  يوم واحدتغطية فوىة البيكر بالفويل وترك المزيج لمدة 

 تقريبا يومينلمدة م ˚ 78ثم وضع الراشح في الفرن الكيربائي عمى درجة حرارة  ((Whatman No 1 دام ورق الترشيحباستخ
بعد ذلك حفظ المسحوق المجفف لكل مادة في قناني زجاجية ذات غطاء محكم في الثالجة لحين لمحصول عمى المادة الجافة 

مل من الماء المقطر ومن ثم اكمل الحجم  8في مستخمص عمى حدى واذيب غم من  المادة الجافة من كل 4االستعمال. ثم وزن 
% والذي حضرت منو التراكيز 45بتركيز   (stock solution) األساسيلمحصول عمى المحمول  الماء المقطربمل 45الى 

 .المعتمدة في الدراسة الحالية
وتمت تربية اليرقات   Culex pipiens molestus تعمرةاما بالنسبة لمبعوض فقد تم الحصول عمى قوارب البيض من مس       

سم وكل 48سم وعرضيا عند منتصفيا 45سم وارتفاعيا  55بيضوية الشكل والتي يبمغ طول كل منيا  لدائنية بيضاء أحواضفي 
غذيت اليرقات عمى العمف ، بيضة 655عددىا حوالي  ووضع في كل حوض قاربان من البيض يصل لتر 4حوض يحوي 

بعد تجزئتو  لكل حوض غم4)ذرة صفراء، دقيق، بروتين وحميب جاف( بمقدار  واني المركز )عمف االرانب( ومكوناتو ىيالحي
فقد تنظيف االحواض واستبدال الماء كمما دعت الحاجة. اما بالنسبة لتغذية البعوض البالغ  تمو  ويكرر ذلك كمما قمت الكمية

والذي وضع داخل القفص الخشبي المعد لمتربية %( 45-8بع بمحمول سكري )طبق بتري يحوي كمية من القطن المش استخدم
، كل ثالثة ايام تقريبا إلعطاء يوم واحدوضع طير داخل القفص لمدة و سم 85سم وارتفاعو 85سم وعرضو 5;والذي يبمغ طولو 

 االناث البالغات من البعوض فرصة لمحصول عمى وجبة من الدم غذاًء ليا.
مةل مةن المةاء المحضةر لمتجربةة والةذي  85مل لتربيةة اليرقةات ووضةع فةي كةل منيةا  455لدائنية بيضاء سعة  احأقداستخدمت      

يسةاعد ىةذا المحمةول فةي تةزامن االنسةةالخ إذ ، فةي لتةر واحةةد مةن المةاء المقطةر NaClغةم مةن ممةح الطعةام النقةي  ;.5حضةر بإذابةة 
مكةررات  6 أعةدتغةم( وقةد  5.6يرقةة مةع كميةة الغةذاء ) 55كل منيةا وحسب التركيز المطموب ووضع في مضافا الييا المستخمص 

لكةل تركيةز فضةال عةن وجةود مجموعةةة السةيطرة المائيةة وتمثمةت بوجةود المةاء والغةةذاء فقةط بالنسةبة لممستخمصةات المائيةة امةا بالنسةةبة 
والةةذي اخةةذ مةةن  جةةزء فةةي المميةةون 4555كحةةول االيثةةانول وبتركيةةز  إضةةافةالتابعةةة لممستخمصةةات الكحوليةةة إذ تةةم لمجموعةةة السةةيطرة 

 من اعمى كمية من المستخمص ما يضاف% لتعادل :>% المحضر من كحول االيثانول ذي التركيز 45الكحول االيثانولي تركيزه 
يةوم تةم تصةحيح النسةةبة  :ولغايةةة  يةومين،  يةوم واحةد تةم حسةاب عةدد اليرقةات الميتةةة بعةد فةي المعةامالت وبةثالث مكةةررات. الكحةولي

 .(Abbott, 1925)حسب معادلة آبوت  قتلوية لمالمئ
 

 
 

 النتائج والمناقشة
تفوق التركيز  .C. p. mالثالث لمبعوض  العمريرقات  نسب موت ( تأثير المستخمص الكحولي لمقرنفل عمى4الجدول )يبين        

% 8;من المعاممة والتي ارتفعت الى  حديوم وا% بعد مرور 95عمى بقية التراكيز والذي تسبب بنسبة قتل  جزء في المميون 4555
والذي  جزء في المميون 85:ايام من المعاممة يميو التركيز  8% بعد مرور 455من المعاممة ثم بمغت نسبة القتل  يومينبعد مرور 

ثم تسبب % في اليوم الثالث من المعاممة ومن 8: لىمن المعاممة ووصمت ا يوم واحد% بعد مرور 66.;8بمغت تسبب بنسبة قتل 
جزء في  585و  855ايام من المعاممة. اما بالنسبة لمتركيزان  9% بعد مرور 455ىذا التركيز في قتل جميع اليرقات وبنسبة 
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من المعاممة وارتفعت  يوم واحدالثالث لمبعوض عمى التوالي بعد مرور  العمر% من يرقات 75و  88فقد تسببا في قتل  المميون
ايام من  :بعد مرور % عمى التوالي وبقيت ىذه النسبة ثابتة حتى 6.57;و  7:.7;ين لتصل الى ىذه النسبة لكال التركيز 

وبقيت ىذه  % في اليوم الرابع من التجربة4.99% وارتفعت الى 5فييا  قتلالمعاممة مقارنة مع نماذج السيطرة والتي بمغت نسبة ال
 ايام من التجربة. :النسبة ثابتة حتى بعد مرور 

 
 Culex pipiens molestusالثالث لمبعوض  العمريرقات  قتلفي نسب مقرنفل الكحولي ل مستخمصال: تأثير 1الجدول 

 
 التراكيز )جزء في المميون(

 250 500 750 1000 المقارنة اليوم

 النسبة المئوية لمقتل
0 60 58.33 55 75 1 

0 85 71.66 55 40 2 

0 85 75 65 56.66 3 

1.66 89.<6 7<.99 77.<< :9.59 4 

1.66 100 89.<6 84.:7 86.57 5 

1.66 100 100 84.:7 86.57 6 

1.66 100 100 84.:7 86.57 7 

  
 .C. p. m الثالةث لمبعةوض  العمةريرقةات نسةب مةوت تةأثير المسةتخمص  المةائي لمقرنفةل عمةى  الحاليةة نتةائجال  أوضةحت       

الثالةث لمبعةوض بعةد مةرور  العمةرعمى بقية التراكيز من حيث تأثيره عمةى يرقةات  جزء في المميون 4855تفوق التركيز ( 5الجدول )
ايةةام مةةةن المعاممةةةة وازدادت لتصةةةل الةةةى  7% بعةةةد مةةةرور 85% وارتفعةةةت لتصةةل الةةةى 45مةةةن المعاممةةةة بنسةةبة قتةةةل بمغةةةت  يةةوم واحةةةد

 العمةةر% مةةن يرقةةات 46.66قتةةل  والةةذي تسةةبب فةةي جةةزء فةةي المميةةون 4585% فةةي اليةةوم السةةادس مةةن المعاممةةة يميةةو التركيةةز 455
ايةام مةن المعاممةة  9% بعةد مةرور 5;ليةذا التركيةز لتصةل الةى  قتةلمةن المعاممةة وارتفعةت نسةبة ال يةومينالثالث لمبعةوض بعةد مةرور 

تةل فقةد تسةبب بنسةبة ق جةزء فةي المميةون 4555ايام من التجربة. اما فيمةا يتعمةق بةالتركيز  :وبقيت ىذه النسبة ثابتة حتى بعد مرور 
ايةام  9% بعةد مةرور 96.66ايام من المعاممة وارتفعت ىذه النسبة لتصل الةى  8الثالث لمبعوض بعد مرور  العمر% من يرقات 85

فكان اقةل التراكيةز تةأثيرا  جزء في المميون 85:ايام من التجربة. اما التركيز  :من المعاممة وبقيت ىذه النسبة ثابتة حتى بعد مرور 
وبقيةت ىةذه النسةبة  ايةام مةن المعاممةة 8% بعةد مةرور 66.;6الةى اعمةى نسةبة قتةل لةو  بمغةتثالث لمبعةوض وقةد ال العمرعمى يرقات 

 %.5لقتل فييا ا ايام من التجربة، مقارنة مع نماذج السيطرة والتي بمغت نسبة :ثابتة حتى بعد مرور 
 

  Culex pipiens molestus  لث لمبعوضالثا العمريرقات  في نسب قتل: تأثير المستخمص  المائي لمقرنفل 2الجدول 
التراكيز )جزء في المميون(                    

 750 1000 1250 1500 المقارنة اليوم

 النسبة المئوية لمقتل
0 40 5 5 5 1 

0 45 46.66 46.66 44.99 2 

0 65 68 66.66 54.66 3 

0 85 45 40 25 4 

0 71.66 58.33 50 38.33 5 

0 100 80 63.33 38.33 6 

0 100 80 63.33 38.33 7 
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            الثالةةث لمبعةةوض العمةةرنتةةائج الدراسةةة الحاليةةة بةةأن المستخمصةةات النباتيةةة المسةةتخدمة كةةان ليةةا تةةأثير قاتةةل عمةةى يرقةةات  أظيةةرت     
             التعةةةرض لممسةةةتخمص. وتتفةةةق  ايةةةام مةةةن المعاممةةةة ويةةةزداد ىةةةذا التةةةأثير بزيةةةادة التركيةةةز وزيةةةادة فتةةةرة :ولغايةةةة   يةةةومينو  4بعةةةد مةةةرور 

              ( عنةةةدما اسةةةتخدما المسةةةتخمص االيثةةةانولي لمقرنفةةةل بتركيةةةز:554)اسةةةماعيل والةةةدليمي،   نتةةةائج الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةع مةةةا توصةةةل اليةةةو
                 %455 وتسةةةبب ىةةةذا التركيةةةز بنسةةةبة قتةةةل بمغةةةت Tribolium castanium % ضةةةد حشةةةرة خنفسةةةاء الةةةدقيق الصةةةدئية الحمةةةراء5

مةةن ان اسةةتخدام  (Lumowa and Nova, 2015)نتةةائج ىةةذه الدراسةةة مةةع مةةا وجةةده  وتةةتالءمايةةام مةةن المعاممةةة.  :رور بعةةد مةة
 .Aedes aegypti Lبعوضةةة الحمةى الصةفراء  ضةد يرقةات حشةرة جةزء فةي المميةةون 4555المسةتخمص الميثةانولي لمقرنفةل بتركيةةز 

مةةع مةةا  الحاليةةة الدراسةةة نتةةائجمةةن المعاممةةة. وتوافقةةت  يةةوم واحةةد مةةن يرقةةات ىةةذه الحشةةرة بعةةد مةةرور% ;:قتةةل بمغةةت  تسةةبب بنسةةبة
% مةن زيةت 8بتركيةز  Oryctes agamemnonمةن ان معاممةة يرقةات حشةرة  (Ibrahim and Alahmadi, 2015)اسةتنتجو 

 (Ileke et.al , 2014)اليةو   مةع مةا توصةل تنسةجم نتةائج الدراسةة الحاليةة% مةن يرقةات ىةذه الحشةرة. و >.:; قتةلالفرنفةل تسةبب ب
% بعةةد 455بمغةةت  قتةةلتسةةبب بنسةبة  .Sitophilus oryzae Lسوسةة الةةرز % ضةةد حشةةرة7عنةدما اسةةتعمل زيةةت القرنفةل بتركيةةز 

  من المعاممة. ايام 7مرور 
                 الثالةةةةةث لمبعةةةةةةوض العمةةةةةةريرقةةةةةات  فةةةةةي نسةةةةةةب مةةةةةوت الحةةةةةةارتةةةةةأثير المسةةةةةةتخمص  الكحةةةةةولي لمفمفةةةةةل الحاليةةةةةةة نتةةةةةائج ال أظيةةةةةرت      

Culex pipiens molestus ( 6الجةةدول )  58والمةةذان تسةةببا بنسةةبة قتةةل بمغةةت  جةةزء فةةي المميةةون 755و  855تفةةوق التركيةةزان                
ايةام  :و  9% بعةد مةرور 455من المعاممة وازدادت ىذه النسبة تدريجيا لتصةل الةى   يوم واحد% عمى التوالي بعد مرور 49.99و 

% عمةى 45% و 46.66فقد تسببا بنسبة قتةل بمغةت  جزء في المميون 555و  655من المعاممة عمى التوالي. اما بالنسبة لمتركيزان 
ايةةةام مةةةن  9% عمةةةى التةةةوالي بعةةةد مةةةرور 95.;8و  ;5.9:التةةةوالي فةةةي اليةةةوم االول مةةةن المعاممةةةة وارتفعةةةت ىةةةذه النسةةةب لتصةةةل الةةةى 

 .ايام من التجربة 8% بعد مرور 6.66فييا  قتلج السيطرة والتي بمغت نسبة الالمعاممة، مقارنة مع نماذ
 

                     الثالــــث لمبعـــــوض  العمــــريرقــــات  فــــي نســــب قتـــــل الحــــار: تــــأثير المســــتخمص  الكحــــولي لمفمفـــــل 3الجــــدول    
Culex pipiens molestus  

    
 التراكيز )جزء في المميون(

 200 300 400 500 المقارنة اليوم

 النسبة المئوية لمقتل
0 25 16.66 13.33 15 1 

0 33.33 26.66 23.33 20 2 

0 51.66 40 36.66 33.33 3 

0 80 56.66 36.66 33.33 4 

3.33 93.10 81.08 62.06 56.89 5 

3.33 100 94.82 70.68 58.62 6 

3.33 100 100 70.68 58.62 7 

 

 Culex pipiens  الثالةث لمبعةوض العمةريرقةات  فةي نسةب قتةل الحةارير المسةتخمص  المةائي لمفمفةل تةأثالحالية نتائج ال بينت     

molestus  ( 7الجدول)  عمةى 46.66و  56.66قد تسببا بأعمى نسبة قتل بمغةت  جزء في المميون 85:و  4555 ينان التركيز %
ايةام مةن  :ايةام و  9بعد مرور  %455لتصل نسبة القتل الى  من المعاممة وارتفعت ىذه النسب تدريجيا يوم واحدالتوالي بعد مرور 

% عمةى التةوالي بعةةد 45و  66.;4والمةذان تسةببا بنسةبة قتةةل  جةزء فةي المميةةون 585و  855المعاممةة عمةى التةوالي، يمييمةةا التركيةزان 
 4.99;بمغةت  قتةلعاممةة وبنسةبة ايةام مةن الم 9من المعاممة وارتفعت ىذه النسب لتصل الى اعمى قيمة ليا بعةد مةرور  يومينمرور 

 % .5فييا  قتل% عمى التوالي مقارنة مع نماذج السيطرة والتي بمغت نسبة ال94.99و 
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                       الثالــــــث لمبعــــــوض العمــــــريرقــــــات فــــــي نســــــب قتــــــل  الحــــــار: تــــــأثير المســــــتخمص  المــــــائي لمفمفــــــل 4الجــــــدول                               
Culex pipiens molestus     

 التراكيز )جزء في المميون(
 250 500 750 1110 المقارنة اليوم

 النسبة المئوية لمقتل
0 26.66 46.66 5 5 1 

0 33.33 26.66 4;.66 40 2 

0 56.66 86.66 75 65 3 

0 883.33 :8 96.66 84.99 4 

0 91.66 ;4.99 :8 94.99 5 

0 100 96.63 ;4.99 94.99 6 

0 100 100 ;4.99 94.99 7 

                 األخضرعندما كافح حشرة من الخوخ ( 5549، وآخرونالجسمان ) اليو ما توصلتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع و         
Myzus persica  بعد مرور 455بمغت  قتلغم/لتر بنسبة  4.8بواسطة المستخمص المائي لمفمفل الحار حيث تسبب التركيز %

االول والخامس  العمرمن ان معاممة يرقات  (5545، وآخرون)الربيعي  ما ذكرهالمعاممة. وتتالءم نتائج ىذه الدراسة مع ايام من  9
ممغم/مل من المستخمص الكحولي لمفمفل الحار  68بالتركيز  Tribolium castaneumوبالغات حشرة خنفساء الطحين الصدئية 

 العمر% وفي يرقات :.9>االول  العمرساعة من المعاممة وكانت في يرقات  5:د التراكمي بع قتلوالذي تسبب بأعمى نسبة لم
من ان  (Abd Mutalib et al., 2017)مع ما استنتجو  الدراسة الحالية%. وتتفق نتائج 5:% وفي البالغات 5> الخامس

 نمل المنزل المعطر حشرة % من5>بمغت  قتلتسبب بنسبة  V/V% 85استخدام المستخمص االيثانولي من الفمفل الحار بتركيز 
the oderous house ant  وتتشابو نتائج ىذه الدراسة مع ما توصل اليوساعات من المعاممة 6بعد مرور .                       

(Akinbuluma et al., 2015)    سوسة الذرة من ان معاممة حشرة Sitophilus zeamais  بالمستخمص االيثانولي لمفمفل
( ان خمط 5549كما توصل )عبداهلل،  من المعاممة. أيام 7% بعد مرور 5;تسبب بنسبة قتل بمغت  V/V% 65بتركيز الحار و 

% ونسبة قتل 99.;وزن مع حبوب الحنطة المكسرة تسبب بنسبة طرد  ( غم وزن/6، 5، 4، 5.8مسحوق الفمفل الحار بالتراكيز )
 %.96.4بمغت 

                      الثالث لمبعوض العمريرقات  في نسب موتتأثير المستخمص  الكحولي لمكاري  الدراسة الحاليةنتائج  أسفرت       
Culex pipiens molestus   العمرقد تسببا في اعمى نسبة قتل ليرقات والمذان  جزء في المميون 655و  755تفوق التركيزان 

 قتلمن المعاممة وىذه النسب ارتفعت لتصل نسبة ال يوم واحدور % عمى التوالي بعد مر 78و  4.99:الثالث لمبعوض والتي بمغت 
% بعد 6.57;بمغت  قتلوالذي تسبب بنسبة  جزء في المميون 555عمى التوالي يمييما التركيز  أيام 9و  7% بعد مرور 455الى 

% >:.96ذي تسبب بنسبة قتل بمغت وال جزء في المميون 455وكان اقل التراكيز تأثيرا ىو التركيز من المعاممة  أيام أربعةمرور 
ايام من التجربة  9% بعد مرور 6.66فييا  قتلمقارنة مع نماذج السيطرة والتي بمغت نسبة ال من المعاممة  أيام 9بعد مرور 

 .(8الجدول )
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   molestus Culex pipiens   : تأثير المستخمص الكحولي لمكاري في نسب قتل يرقات العمر الثالث لمبعوض5الجدول                
التراكيز )جزء في المميون(   

 111 210 311 411 المقارنة اليوم

 النسبة المئوية لمقتل
0 71.66 45 58 55 1 

0 81.66 70.16 75 66.66 2 

1.66 94.<4 89.76 95.:4 74..07 3 

1.66 455 96.54 ;6.57 94.40 4 

1.66 455 96.54 ;<.;6 97.75 5 

3.33 100 100 ;<.98 96.:< 6 

3.33 100 100 ;<.98 96.:< 7 

 
  Culex pipiens molestusالثالث لمبعوض  العمرتأثير المستخمص  المائي لمكاري عمى يرقات الحالية ان نتائج ال أظيرت     

من المعاممة وتمكن  ديوم واح% بعد مرور 96.66بنسبة قتل بمغت والذي تسبب  جزء في المميون 5555تفوق التركيز تسبب في 
جزء  4555و  4855%، يميو التركيزان 455ايام من المعاممة وبنسبة  7الثالث بعد مرور  العمرىذا التركيز من قتل جميع يرقات 

ايام  9و  8% عمى التوالي بعد مرور 98و  ...9;الثالث لمبعوض وبنسبة بمغت  العمروالمذان تسببا في قتل يرقات  في المميون
 يرقات% فقط من 65والذي تسبب بقتل  جزء في المميون 855التوالي. بينما كان اقل التراكيز تأثيرا ىو التركيز   اممة عمىمن المع

مقارنة مع نماذج ايام من المعاممة،  :ايام من المعاممة وبقيت ىذه النسبة ثابتة حتى بعد مرور  7الثالث لمبعوض بعد مرور  العمر
 .(9الجدول ) (al., 2015 %5فييا  قتلاللتي بمغت نسبة السيطرة وا

 
ـــــــاري 6الجـــــــدول   ـــــــأثير المســـــــتخمص  المـــــــائي لمك ـــــــل: ت ـــــــوض العمـــــــريرقـــــــات  فـــــــي نســـــــب قت ـــــــث لمبع                                     الثال

Culex pipiens molestus   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انو يمكن استخدام المستخمص المةائي لمكةاري  من (Kjanijou et al., 2012)نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل اليو  فقوتت     
 كمبيةةةد حشةةةري حيةةةوي لمسةةةيطرة عمةةةى ىةةةذه  Culex quinquefasciatus % ضةةةد يرقةةةات حشةةةرةLC50 58وبجرعةةةة نصةةةف مميتةةةة 

% من المستخمص اليكسةاني 8من ان استخدام التركيز  (Senrung et al., 2014)الحشرة. وتنسجم نتائج ىذه الدراسة مع ماذكره 
تسبب بكبح وضع البيض لبالغات ىذه اليرقات المعاممة بنسبة كبيةرة مقارنةة  Spodoptera lituraالرابع لحشرة  العمرلمكاري ضد 

 مع نماذج السيطرة.
 

 التراكيز )جزء في المميون(
 510 1100 1510 2110 المقارنة اليوم

قتلالنسبة المئوية لم  

0 96.66 40 33.33 49.99 1 

0 :5 58.33 36.66 49.99 2 

0 ;6.66 71.66 75 56.66 3 

0 455 81.66 58.33 65 4 

5 455 ;6.99 58.33 65 5 

5 100 ;9.99 65 65 6 

5 100 ;9.99 65 65 7 
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 االستنتاجات
 عطتأبأن المستخمصات الكحولية والمائية لمتوابل المستخدمة في الدراسة  تنتاجمن خالل نتائج البحث الحالي يمكن االس     

اذ تفوق المستخمص الكحولي عمى  Culex pipiens molestusالثالث لمبعوض من نوع  العمرنتائج ايجابية في قتل يرقات 
 .كافةمتوابل المستخدمة لالمائي في قتل اليرقات 

 

 العربية المصادر
الجمعيةةةة السةةعودية، الجمعيةةةة (. االمةةراض التةةةي ينقميةةا البعةةةوض. الريةةاض، السةةعودية، 5556االحمةةد، عةةزام بةةةن محمةةد بةةةن ناصةةر )
 ص. 56-55السعودية لمعموم الزراعية، 

التةأثير السةةام لةةبعض المستخمصةات النباتيةةة عمةةى بالغةات خنفسةةاء الةةدقيق  .(:554اسةماعيل، ىةةدى محمةةود؛ الةدليمي، رحمةةة حسةةن )
التطبيقيةة، مجمةة العمةوم البحثةة و  Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera:Tenebrionidae) الصةدئية.

16(4)، <;-459. 
تقةةةويم كفةةةاءة بعةةةةض  (.5549) الجسةةةمان، عمةةةار كةةةريم خضةةةير؛ سةةةمومي، عمةةةي كةةةريم؛ عبةةةد، سةةةيى حسةةةن؛ كةةةاظم ، ثمينةةةة فرحةةةان

 الخةةةوخ االخضةةةر فةةةي مكافحةةةة حشةةةرة مةةةن  Beauveria bassianaالمستخمصةةةات النباتيةةةة والمعمةةةق البةةةوغي لمفطةةةر 
(Aphidiadae:Homoptera) .554-546 ،(5)8مجمة الفرات لمعموم الزراعية.  عمى نبات الفمفل. 

(. تةةأثير المسةةتخمص الكحةةولي لثمةةار الفمفةةل الحةةار 5545الربيعةةي، ثةةائر محمةةود؛ الموسةةوي، سةةاىرة عايةةد؛ عبةةد االميةةر، بةةان شةةاكر )
Capsicum annuum L.  :فةي قتةل يرقةات وبالغةات خنفسةاء الطحةين الصةدئية الحمةراءTribolium castaneum  

(Coleoptera:Tenebrionidae) .9-4،(5)2. مجمة جامعة الكوفة لعموم الحياة. 
فةةي بعةةض ادوار  تةةأثيرات مبيةةد بايروثرويةةدي ومةةنظم نمةةو حشةةري وبعةةض مستخمصةةات النةةيم  (.5555الرىةةوي، حسةةن محمةةد حسةةن )

 .ص >:، رسالة ماجستير، كمية العموم، جامعة المستنصرية  Culex  pipiensالبعوض 
(.  "المبيةةدات ". وزارة التعمةةيم العةةالي والبحةةث العممةةي / جامعةةة الموصةةل، دار الكتةةب 6>>4لمةةالح، نةةزار مصةةطفى )شةةعبان، عةةواد؛ ا

 ص. 855، ، جميورية العراقلمطباعة والنشر
 ص. 5>9، ، جميورية مصر العربية(. اساسيات عمم الحشرات الطبية والبيطرية. القاىرة، المكتبة االكاديمية5546شورب، حسن )

 Tribolium(. تةأثير اسةتخدام بعةض التوابةل فةي مكافحةة كةامالت خنفسةاء الطحةين الصةدئية الحمةراء 5549اهلل، فةؤاد احمةد  )عبةد

castaneum (Herbst) (Coleoptera:Tenebrionidae)  8-89،(8)21.مجمة تكريت لمعموم الصرفة<. 
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ABSTRACT 

           The current study was conducted to find  out the effect of lethal concentrations of alcoholic 

and aqueous extracts of three powders are Murraya koenigii L., Syzygium aromaticum and 

Capisicum annum of the 3
rd 

instar of mosquito Culex pipiens molestus (1-7 days) after treatment, 

using different concentrations of those extracts. The results showed that all the extracts used had 

deadly effects on mosquito larvae. The concentrations 400 ppm of alcoholic extract of Murraya 

koenigii and 200 ppm of aqueous extract of the same extract caused 100% mortality of larvae after 

four days of treatment. The alcoholic and aqueous extracts of Capisicum annum of the 

concentrations 500, 1000 ppm respectively caused 100% mortality after six days of treatment. 

While when using the alcoholic extract of Syzygium aromaticum the concentration 1000 ppm 

caused 100% mortality of larvae after five days of treatment and the concentration 1500 ppm of 

aqueous extract of the same extract caused 100% mortality of larvae after six days of treatment. 
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