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غذاء يرقات العمر الثالث  إلىالمضافة النباتات أربعة أنواع من مستخلصات التأثير الحيوي ل

 ةالمنزلي ةلذبابيرقات وعذارى وكامالت ا في نمو وتطور
Musca domestica L. ( Diptera : Muscidae )  
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  الملخص

 العمـر التي مزجت مع الغذاء في نمو وتطور  أختبار تأثير مستخلصات أربعة أنواع من النباتات تم

، وأظهـرت النتـائج أن  لمسـتخلص أوراق نبـات     .Musca domestica Lالثالث للذباب المنزلي  اليرقي 

Azadirachta excelsa Jack  ً400عند التركيز %  94في أطوار الذباب المنزلي بنسبة بلغت  تأثيراً مميتا 

هات مظهريـة فـي   كما سبب المستخلص نفسه ظهـور تشـو   ليون بعد سبعة أيام من المعاملة،جزء في الم

.  ابهاً لتأثير منظمات نمـو الحشـرات  ، وتشير النتائج الى أن لهذا المستخلص تأثيراً مشالعذارى والكامالت

  ولكن بنسبة التزيد عن لألطوارتاثيراً مميتاً   .Pimpinella anisum L  بذور   االنيسون وكان لمستخلص  

وقد أظهر مسـتخلص قلـف الـدار     .مليون بعد سبعة ايام من المعاملةجزء في ال 400 تركيزالعند %  50

. % 40األطوار اذ لم تتجاوز نسـبة المـوت   تأثيراً ضعيفاً في   .Cinnamomum zeylanicum L  صيني

  . أي تأثير  .Solanum nigrum Lمستخلص أوراق عنب الذئب يكن لبينما لم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The effect of four plant extracts, mixed with diet of the  3rd instar larvae of  Musca 
domestica L., on the growth and development  were studied and the results revealed   that , 
Azadirachta excelsa Jack leaves extract at 400 ppm concentraion caused 94% mortality 
after 7days of treatment in larval, pupal and adult stages, in addition to causing 
morphogenetic aberrations in pupae and adults, similar to that caused by insect growth  
regulatores. Pimpinella anisum L.  seed extract (400 ppm) caused 50% mortality after 7 
days in larval, pupal and adult stages. Bark extract of Cinnamomum zeylanicum L. had a 
low effect (40% mortality) in larval, pupal and adult stages, which Solanum nigrum L. 
leaves extract  had no effect.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال

واسطة للنقل الميكانيكي للكثير من أنـواع البكتريـا     .Musca domestica Lبابة المنزلية تعد  الذ

وقد أستخدمت العديد من مبيدات  ).Chavasse et al., 1999(والكائنات االخرى الممرضة لالنسان والحيوان 

صنعة لمكافحة هذه الحشرة، وبسبب المخاطر البيئية لهذه المبيدات فقد تركز أهتمام الباحثين في الم الحشرات

  .الحصول على مبيدات جديدة مستخرجة من النباتات

تأثيراً  Jack Azadirachta excelsa أن للمستخلص الكحولي الوراق )   Schmutterer )1995 ذكر 

 Tuncوبـين         . Epilachna varivestisاللوبيـاء المكسـيكية   تثبيطياً في نمو وتطور يرقات خنفساء 

سمية عالية لبالغات  وبيض عـدد مـن    L. Pimpinella anisumأن لزيت  االنيسون )  2000(وجماعته 

توصل الى أن للمستخلص الكحولي )    Mustafa )2005ومن ناحية اخرى فأن . حشرات الحبوب المخزونة

  . .Culex pipiens molestus Fقاتال ليرقات البعوض   لبذور االنيسون تأثيراً

تأثيراً    .Cinnamomum zeylanicum Lأن لقلف الدار صيني)  1985 (وجماعته Grainge  أشار 

أن زيت النيم ومحلول االزادرختـين  )  2000( دبدوب  وبين.  Cochliomyia hominivoraxطارداً للذباب

كان لهما تأثيراً مثبطاً لنمو وتطور   Azadirachta indica A. Juss لنيمالنقي المستخلصين من بذور شجرة ا

  .يرقات وعذارى الذباب المنزلي

)  2007(وجماعتـه   Ghoneimومن بين أحدث الدراسات في الذباب المنزلي الدراسة التي أجراها 



 ..… مستخلصات أربعة أنواع من النباتات المضافةالتأثير الحيوي ل

له تأثيراً تثبيطيـاً  كان  .A. indicaالمستخلص من بذور   Margosan – Oوالتي أظهرت أن المبيد الحيوي 

لخصوبة أناث الذباب المنزلي الناتجة من يرقات العمر الثالث المتغذية على الوسط الحاوي على المستخلص 

  . المذكور

  Azadirachta excelsa Jackيهدف البحث الحالي الى  دراسة تاثير المستخلصات النباتية الوراق 

وأوراق  .Cinnamomum zeylanicum Lالدار صـيني  وقلف   .Pimpinella anisum Lوبذور االنيسون 

في نمو وتطور العمر اليرقي الثالث                            للذباب   .Solanum nigrum Lعنب الذئب  

  domestica  ..M المنزلي 

  

  المواد وطرائق العمل

  :تربية الذباب المنزلي

عة الموصل لعـدة  ، جامكلية العلوم ،الحياة في قسم علوم .domestica  Mتم تربية الذباب المنزلي 

، وربيت اليرقـات  )سم x 30 x  30 30( ، وباستخدام أقفاص خشبية ذات جوانب سلكية  أجيال في المختبر

غـذيت اليرقـات علـى غـذاء     %.  75 ± 70م ورطوبة نسبية º 2 ± 27في الحاضنة عند درجة حرارة 

الذي يسـتخدم فـي صـناعة    (عيرغم ش 200، يرةغم خم 22خيل ،غم فضالت ال 600صناعي مكون من 

وغذيت البالغات علـى قطـن   . ماء مقطر ³سم 1200عياري و  5هيدروكسيد الصوديوم  ³سم 20، )البيرة

  ).,West  1951(سكروز وحليب %  10مشبع بمحلول 

  

   :ات النباتيةتحضير المستخلص

تشرين الثـاني مـن العـام    من حدائق جامعة الموصل في بداية  A. excelsaجمعت أوراق شجرة 

، وحصل علـى بـذور   من حقول منطقة الرشيدية  Solanum nigrum، وجمعت أوراق عنب الذئب 2005

ــون  ــيني  anisum Pimpinellaاالنيس ــف الدارص ــوق         Cinnamomum zeylanicumوقل ــن الس م

جزاء ، أذ تم تجفيف األيةر المستخلصات النباتفي تحضي)  Schmidt et al., 1998( أتبعت طريقة  .المحلية

%  80              ، ثم سحقت كل على حدة  بشكل ناعم ومزج المسحوق مـع النباتية المذكورة في الظل

باستخدام محرك مغناطيسي لمدة ساعة ثم رشح المزيج واسـتخلص  ) حجم  1  -وزن  0.5(ميثانول بنسبة 

كورة اعاله، جمع كال الراشحين ثم ركز باسـتخدام  المتبقي من عملية الترشيح مرة ثانية بنفس الطريقة المذ

ساعة ثـم   24لمدة  Lyophilizerجهاز التبخير الدوار للتخلص من المذيب، ووضع الناتج في جهاز التجفيد 

) مº 50 – 30درجـة غليانـه   (بترولـي   وغسل بنفس الحجم باستخدام ايثر%  80أعيد تذويبه في ميثانول 

، جففت طبقة مستخلص الميثانول ل الى طبقتين باستخدام قمع الفصلثم فص، صف ساعةبواسطة الرج لمدة ن

، وفصلت باستخدام قمع الفصل 1:1بة باستخدام جهاز التبخير الدوار ثم اضيف اليها الماء وخالت االثيل بنس

 ، جمع مستخلص خالت االثيل وركز ثمطبقة الماء باستخدام خالت االثيلوبعد ان تكونت طبقتين اعيد غسل 
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حيث حضرت منه التراكيز المعتمدة في الدراسة الحالية %  80اعيد تذويبه بعشرة اضعاف وزنه بالميثانول 

  . جزء في المليون لكل مستخلص نباتي 400و  200، 100، 50وهي 

  

  : للمستخلصات في اليرقاتاألختبار الحيوي 

             بالسـتيكية سـعة   غم من الغذاء الصناعي المستخدم في تربيـة اليرقـات فـي اكـواب     12وضع 

ن المستخلصات النباتية المستخدمة، وبمعدل خمسة مكررات من كل تركيز م ³سم 5وأضيف اليه  ³سم 100

، واستخدمت عشر يرقات لكل مكرر فضال عن مجموعة المقارنة التي أضيف لها ماء مقطـر أو  لكل تركيز

غطيت االكواب بشاش خالل مـدة االختبـار، ثـم     .نفس الحجم من المذيب الموجود في التراكيز المستخدمة

  . ساعة لحين بزوغ البالغات 24اخذت النتائج كل 

في الحاالت التـي  )   Abbott  )1925صححت النسبة المئوية للموت في المعامالت بواسطة معادلة 

وتم حسـاب   ،0.05ظهر فيها موت في المقارنة، ولمقارنة النتائج استخدم اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

  ) :Mulla  and  Darwazeh)1979النسبة المئوية لتثبيط البزوغ بحسب معادلة 

  T  x 100 - 100=  النسبة المئوية لتثبيط البزوغ 
                                   C  

T  =عن مجموعة المعاملة بازغةعدد الحشرات ال .  

C  =عدد الحشرات البازغة عن مجموعة المقارنة   . 

   

  النتائج

عند التركيـز  %  94سبب نسبة قتل بلغت  A. excelsaأن مستخلص   أوراق  )1(يظهر  الجدول  

نسبة قتـل    P. anisumوسبب مستخلص بذور االنيسون. جزء في المليون بعد سبعة أيام من المعاملة 400

تخلص قلف الدار صيني  في حين كان تأثير مس. فقط عند نفس التركيز وبنفس الفترة المذكورة%  50بلغت 

C. zeylanicum  بينما لم يظهر مستخلص أوراق عنب الذئب              . ضعيفا في اليرقاتS. nigrum 

  .أي تأثيراً قاتالً في أطوار الذباب المنزلي

االطـوار المختلفـة للـذباب    تأثيراً واضحاً في نمو وتطـور    A. excelsaكان لمستخلص أوراق 

اليرقي لكافة التراكيـز  أن أكبر عدد من الحشرات الميتة كان في الطور  )2( من الجدول الحظ، أذ يالمنزلي

. جزء في المليون فقـط  400و  200ين ، ثم ظهر الموت في طوري العذراء والكاملة في التركيزالمستخدمة

و  50            جزء في المليـون  400و  200و  100وبلغت النسبة المئوية لتثبيط البزوغ في التراكيز 

  .على التوالي%  94و  60
والتي أستطاعت التحـول الـى     A. excelsaأن اليرقات الموجودة في معامالت مستخلص أوراق 

 1(الشـكل   مشوهة كما يالحظ ذلك في  أستطاعت التحول الى كامالت كانت طور العذراء أو العذارى التي



 ..… مستخلصات أربعة أنواع من النباتات المضافةالتأثير الحيوي ل

التشوهات المظهرية وبنسب مئوية مختلفة بأختالف لقد كانت العذارى والكامالت على درجات مختلفة من . )
ة وهـي فـي غـالف    فقد نتج من تأثير التراكيز المستخدمة عذارى ميت).  3(التراكيز المستخدمة  الجدول 

ولوحظ أيضاً أن قسماً كبيراً من الكامالت التي بدأت بالبزوغ كانت ميتة في ). ، الحالة أ 1الشكل ( العذراء 
لقد كانت النسـبة المئويـة للتشـوهات    ). ، الحالة ب 1الشكل ( ر منها الرأس فقط ظهغالف العذراء وقد 

 200وسـبب التركيـزين   ).  3(لجدول االمظهرية عالية في الحالتين أ و ب وفي كافة التراكيز المستخدمة 
، 1الشـكل  ( فقط جزء في المليون ظهور أفراد مشوهة أذ حصل بزوغ جزئي  لرأس وصدرالكاملة  400و

 1الشكل ( ، كما سبب التركيزين المذكورين ظهور كامالت صغيرة الحجم وأخرى كبيرة الحجم )الحالة جـ 
  ، ولكـــن بنســـب مئويـــة أقـــل مقارنـــة مـــع الحـــالتين أ و ب)، الحـــالتين د و هــــ 

    ).  3 ( الجدول 
  

المنزلية في قتل اليرقات  رقات العمر الثالث للذبابةياالربعة في غذاء تأثير مستخلصات النباتات  : 1جدول ال
  .والعذارى والكامالت الناتجة عنها بعد سبعة ايام من التغذية

  )جزء في المليون ( التراكيز  أسم النبات والجزء المستعمل
50 100  200  400  

  النسبة المئوية للموت 
A. excelsa

  94  60  50  20  )االوراق(

P.  anisum 
  50  40  36  0  )البذور(

C. zeylanicum 
  40  20  14  0  )القلف(

S.  nigrum 
)االوراق(  0  0  0  0  

  
  

في االطوار المختلفة للذباب المنزلي بعـد  سـبعة أيـام          A. excelsaتأثير مستخلص أوراق :  2جدول ال
  .            من المعاملة

  التراكيز
ppm 

 اليرقات
 الميتة

العذارى   
 الميتة

 البالغات
 الميتة

مئوية النسبة ال المجموع
 لتثبيط البزوغ

50 5 5 0 10 20 

100 15 10 0 25 50 

200 15 5 10 30 60 

400 23 9 15 47 94 
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الناتجة من معاملة العمر اليرقـي الثالـث بتراكيـز     التشوهات المظهرية الطوار الذباب المنزلي: 1الشكل 

بزوغ رأس الكاملة . ب   ؛عذراء ميتة مشوهة . أ .  A. excelsaمختلفة من مستخلص أوراق 

كاملـة  . هـ ؛كاملة صغيرة الحجم . د    ؛بزوغ الرأس والصدر . جـ   ؛من غالف العذراء 

  .كاملة طبيعية. كبيرة الحجم ؛ و 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



 ..… مستخلصات أربعة أنواع من النباتات المضافةالتأثير الحيوي ل

اضـافة  التشوهات المظهرية  الطوار الذباب المنزلي الناتجة من  توسطالنسبة المئوية لم:  3الجدول 

  .الى غذاء يرقات العمر الثالث A.  excelsaمختلفة من مستخلص أوراق  تراكيز 

  

  

  

  

  

  

  
  

  %.5في كل عمود المتبوعة  بأحرف  متشابهة ال توجد فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال توسطاتالم

  لمناقشةا

كـان  أفضـل     A.  excelsaأن المسـتخلص الكحـولي ألوراق    )1(من نتائج  الجـدول  يالحظ 

جـزء فـي    400المستخلصات النباتية المستخدمة في الدراسة الحالية، أذ سبب نسبة قتل عالية في التركيز 

يتة كانت في الطور وان أغلب الحشرات الم. المليون وأنخفضت هذه النسبة مع أنخفاض التراكيز المستخدمة

قسم االكبر منها فـي هـذا   وان اليرقات التي أستطاعت التحول الى عذارى مات ال).  2الجدول ( اليرقي  

جزء في المليون تأثيراً كبيراً في الكامالت أذ لم تستطع  من البـزوغ   400و  200وكان للتركيزين  الطور،

  . عض االخر منها كانت كبيرة الحجممن غالف العذراء والتي بزغت كانت صغيرة الحجم والب

مشابهاً لتاثير منظمات نمو الحشـرات   اًتأثير  A. excelsa  أن هذه النتائج تشير الى أن  لمستخلص

أنه عند مـزج   )   2006(وجماعته   Cetin أذ أوضح . ي النمو واالنسالخ ألطوار الحشرةالتي تسبب فشل ف

 80كغم فانه سبب موت / ملغم  20و  10ذباب المنزلي بتراكيز مع غذاء يرقات ال   Novaluronمنظم النمو

أن مـنظم  )   Awad and Mulla  )  1984وبين . من اليرقات وأن البالغات البازغة كانت غير طبيعية% 

الممزوج مع وسط تربية يرقات الذباب المنزلي سبب انتاج عذارى وكامالت مشـوهة    Cyromazineالنمو

دراسة الحالية، وقد أكد الباحثان المذكوران ومن خالل الدراسة النسيجية ان سبب ذلك مشابه لما لوحظ في ال

يعود الى تحطم في العضالت التي تربط االعضاء الداخلية بالكوتكل الداخلي والتي لها دور في تكون غالف 

  . العذراء

تـاثيراً قـاتالً   كان لـه   .anisum Pوتبين من خالل الدراسة الحالية أن مستخلص بذور االنيسون 

  ، وهذا يختلف عما الحظـه % 50جزء في المليون ولكن بنسبة التزيد عن  400ألطوار الذباب في التركيز 

  )Mustafa, 2005    (    ليرقـات  %  100أن مستخلص البذور لنفس النبات قد سبب نسـبة قتـل بلغـت

ت مظهريـة  سبب عدة تشوها جزء في المليون كما 10عند تركيز  F.  Culex pipiense molestusالبعوض

 
  التشوهات المظهرية  توسطالنسبة المئوية لم ppmالتراكيز 

  هـ  د  جـ ب أ  

50  6c 4f 0g 0g 0g 

100  8b 12e 0g 0g 0g 

200  12a 10e 4f 2h 2h 

400  11a 14d 6c 11a 6c 
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ان سبب هذا االختالف يعود الى ان يرقات البعوض أكثر حساسـية لمسـتخلص   . الطوار الحشرة المختلفة

بذور االنيسون من يرقات الذباب، كما ان االختالف في طريقة المعاملة له دور في التأثير في كال الحشرتين 

  . المذكورتين

تاثيراً ضعيفاً في يرقات الذباب المنزلي علما انه  C. zeylanicumكان لمستخلص قلف الدارصيني  

ذكـروا  )   Grainge et al., 1985(التوجد دراسة تشير الى تاثير مثل هذا المستخلص في الحشرات اال أن 

  .   Cochliomyia hominivorax Linnأن لقلف الدارصيني تأثيراً طارداً  للذباب

لم يعطي أية تأثيرات   S. nigrumمستخلص أوراق عنب الذئب ولوحظ من خالل الدراسة الحالية أن

أن لمسـتخلص أوراق  ) Jebanesan )2005و   Rajkumarفي يرقـات الـذباب المنزلـي، بينمـا بـين      

    . .Anopheles stephensi L.تأثيراً طارداً ومانعاً للتغذية لبالغات  .Solanum trilobatum Lنبات
      

  العربية المصادر

الثـاني  أختبارات حيوية لمستخلصات نباتية ومستحضرات في يرقات الطـور   .2000ان راكان، دبدوب، بن

رسالة ماجستير، قسم علوم الحياة  . Musca domestica L. ( Dipera : Muscidae )للذباب المنزلي 

  .، كلية التربية جامعة الموصل
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