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 Pallens (Culicidae)  الكيولكس في أطوار بعوضي لمستخلص أربع نباتات التأثير الحيو

Culex pipiens لهاموشاليرقات غير المستهدفة لو    (Chironomidae) 
Chironomus ninevah Ahmad 
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  الملخص

 L.  Euphorbia peplus وأم الحليـب Miller  Tilia chordateتم اختبار تأثير مستخلص الزيزفون

والطماطـه البريـة    )=Botsch  Hammada salicornica )Haloxylon salicornicum (Bunge)والرمث

Solanum carolinense L.ضد أطوار بعوض الكيولكس   .Culex pipiens Pallens كانت قيم  Lc50 لفترتي

 ج ف م ويليهـا  13.0 و 14.0 ج ف م للزيزفـون وألم الحليـب       7.8 و   16.0 ساعة هي    24 و   12تعريض  

 موت العـذارى  كانت نسبة   في حين   ،  ج ف م  21.0 و 26.0  ج ف م ثم الطماطة البرية      14.0 و   18.0الرمث  

لكل من الزيزفون والرمث والطماطة البرية وأم       % 28 و   36 و   41 و   56  ) ج ف م   80 (عند التركيز األعلى  

ج 80عند التركيـز  % 19 و   41 وبنسبة   في بزوغ الكامالت  لم يؤثر إال مستخلص الزيزفون والرمث       . الحليب

        قتل يرقـات البعـوض المـستهدف بالمكافحـة لـصالح يرقـات الهـاموش              في  وجد تأثير تمايزي     .ف م 

Ahmad Chironomus ninevah  غير المستهدفة وبفارق في قيمLc50 10 لكل من الزيزفون  ضعف 2 و4و

  .والطماطة البرية والرمث على التوالي

  

  .سبة القتل، مستخلصات نباتية، نCulex pipiens، Chironomus ninevah: الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Bioefficacy of Four Botanical Extracts Against Culex pipiens Pallens 
(Culicidae) Stages and Non-Targeted Chironomus ninevah Ahmad 

(Chironomidae) 
 

Atallah  F.  Mekhlif 
Department of Biology 
College of Education  
University  of  Mosul 

Email: dr_atallah1957@yahoo.com 
 

ABSTRACT 
Bioinsecticidal activity of Tilia chordate Miller, Euphorbia peplus L., Solanum 

carolinense L. and Hammada salicornica (Bunge) Botsch (=Haloxylon salicornicum) were 
tested against various stages of Culex pipiens Pallens and Chironomus ninevah Ahmad  4th 
larvae. For 12 and 24 hrs. exposure times, Lc50 were (16.0 , 7.5 ppm), (14.0 , 13.0 ppm), 
(18.0, 26.0 ppm) and (26.0, 21.0 ppm) caused by T. chordate, E. peplus, H. salicornica and 
S. carolinense respectively. Pupal mortality were 56 , 41 , 36 and 28% for T. chordata, H. 
salicornica, S. carolinense, and E. peplus at the later (80 ppm) applied concentration. Only, 
T. chordata, and H. salicornica, extracts were active on adult exclusion with mortality 41 
and 19% at 80 ppm concentration. 

On the other hand, its revealed that significant differences between Lc50 of the 
targeted  C. pipiens larvae and that of the non-targeted C. ninevah larvae with 10, 4 and 2 
folds of the applied extracts ; T. chordata, S. carolinense and H. salicornica. 

 

Keywords: Culex pipiens ,Chironomus ninevah, Plant Extracts, Mortality. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

دات التركيبية في مكافحة البعوض، قد ترك بقايا سامة في المنتجات الغذائية وليس من              إن استخدام المبي   

 وظهور مقاومة ، )Sukumar et al., 1999(السهل تحللها بيولوجياً، إضافةً إلى خطورة تداول تلك المبيدات 

ذات األصل النباتي ولكن استخدام المبيدات  .)Culex pipiens)Zayed et al., 2006 لها من البعوض كالنوع 

 لألحياء غير المستهدفة ومن ضمنها اإلنـسان         باآلفة المستهدفة بالمكافحة عموماً وغير مؤذٍ      اًيكون متخصص 

مـؤازرات  بوصفها  لة بالمركبات النباتية أو إضافتها       لذلك فان المعام   تتحلل بيولوجياً وغير ضارة للبيئة،    فهي  

 Mohan( ؛ )Sun et al., 2006(منة في مكافحة اآلفات والناقالت ق اآلائأحد الطربوصفه للمبيدات التركيبية 

et al., 2010(.  

 ,.Al-Sharook et al(إضافة إلى القتل بالمستخلصات ذات األصل النباتي، ففي مجال مكافحة البعوض 

 يقلـل   أو إطالة في دورة حياتها ممـا  تشوهات، فإنها تسبب عند التراكيز غير القاتلة في أطوار النمو      )1991

يكـون  .)Alouani et al., 2009( ؛ )Khater and Shalaby, 2008(البعـوض  ) Populations(مجموعات 
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الطور اليرقي األكثر استهدافا في برامج مكافحة البعوض على الـرغم أن مبيـدات البالغـات ربمـا تقلـل                    

ية فضالً عن اسـتخدام أقـل       مجموعات البالغات مؤقتاً، إذ من األسهل السيطرة على اليرقات في بيئتها المائ           

  .)Dharmagadda et al., 2005 ( ؛)El-Hag et al., 2001(للمبيدات بالمقارنة مع مكافحة البالغات 

من ضـمن األحيـاء   تكون spp.    Chironomus المكافحة، فان يرقات جنس الهاموشإجراءفي حال 

 وتعد يرقات الهـاموش مـن بـين     .بعوضيرقات ال ) Habitate (هانفس بيئةالغير المستهدفة والتي توجد في      

 ,Cranston( ر أهمية في غذاء العديد من األسماك والالفقاريـات المربـاة  رتبة  ذات الجناحين األكثيرقات 

  . )Wais et al., 1980(و )Tidwed et al., 1997( و )1995

إن نباتـات أم الحليـب      ، و السامةتعد النباتات المستخدمة في الدراسة الحالية من النباتات الطبيعية أو           

)Euphorbia peplus ( من النباتات السامة)Risk and El-Gehazaly, 1995(   ونادراً ما تصيبه الحـشرات

  وأما نباتات الطماطة البرية  .)Gayar et al., 1971(في الحقل، وقد ثبت أن مستخلصه سام ليرقات البعوض 

Solanum carolinenseسام وقد سبب أكل ثماره وفـاة طفـل فـي    و طبي  فانه دغل شائع في أمريكا وهو

   1987;الموسـوي،  (، ولم يسجل وجـوده فـي الفلـورا العراقيـة     )Hardin and Arena, 1975(فيالدلفيا 

Rechinger, 1964(الزيزفـون  وأمـا  . مجرى النهر على ضفاف أعالي الفـرات ع ولذلك فهو دغل وافد م   

Tilia chordate 2003(ما وجد فهو من الشجيرات الطبية، ك(Kutas et al.,   أن مستخلص أوراق الزيزفون

لبالغـات  % 94 لتغذية حـشرات المخـازن بنـسبة قـد تـصل إلـى       مانعSitona spp.ليرقـات  % 49 و  

Leplinotarsa decemlineata   وأمـا الرمـث Haloxylon salicornicum=) Hammada salicornica ( 

  .)Al-Ahmadi and Salem, 1995(فهو نبات طبيعي سام 

مبيدات حيوية في مكافحة بعـوض      بوصفها   اختبار المستخلصات النباتية     هو الهدف من هذه الدراسة      إن

حصل للكامالت قبـل  ت التي تمتابعة التشوها وكذلك  في طوري اليرقة والعذراءCulex pipiens الكيولكس

إضافةً إلى مقارنة تأثير المستخلصات      .مغادرتها الماء عقب المعاملة بالتراكيز غير القاتلة لهذه المستخلصات        

) Chironomus ninevah)Chironomidae  المستخدمة في البعوض الحشرة المستهدفة مع يرقات الهاموش

  .C. pipiens في سلسلة الغذاء في نفس بيئة البعوض ير المستهدفة وذات الموقع الرئيسغ
  

  ق العملائالمواد وطر

  : الحشرات.1

 بواسطة غربال قطر Chironomus ninevah والهاموش Culex pipiensوض تم جمع يرقات البع 

 كان ، ملم من برك دائمة تكونت من المياه المتسربة من أنابيب اإلسالة في األراضي المنخفضة0.750فتحاته 

جلبت اليرقات إلى  .العراق/ في األحياء السكنية في مدينة الموصلموقع هذه البرك في األرض الخالء 
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ختبر في وعاء مناسب، وقد أجريت التجارب على اليرقات حين دخولها الطور الرابع والعذارى حال الم

  .تعذيرها

  :تحضير المستخلص  .2

 Solanum carolinense و الجزء الخضري للطماطة البريةchordata   Tiliaون زفجمعت أوراق الزي

فقـد جمعـت    شهر مايس، وأما الرمث      خاللالعراقية  - الحدود السورية   نهر الفرات قرب   أعاليمن ضفاف   

 ه نفس وخالل الشهر  ،أيلولفروعه الخضرية في فترة التزهير من جانب الطريق قرب مدينة عنه خالل شهر              

  .  كم غرب مدينة القائم50نحو   من صحراء الهضبة الغربيةEuphorbia peplus ليب الحأمجمعت عينات 

 ثـم طحنـت بمطحنـة       وياًيدوسحقت    درجة مئوية،  35جففت العينات في الغرف تحت درجة حرارة         

 مل من كحول االيثـانول      100 إضافةم  ت،  ملم 0.250جرى نخل طحين النبات بمنخل سعة فتحاته         .كهربائية

وضعت الدوارق  .  مل 500 في دورق مخروطي سعته      األربعة غم من طحين كل من النباتات        25إلىالمطلق  

 ساعة باستعمال   24جرى تحريك المستخلص لمدة      . لغرض نقعها   ساعة 48 في الثالجة، وتركت لمدة      األربعة

  . ثانية تحت ضغط منخفضأعيد والذي قد 1تم الترشيح خالل ورق الترشيح رقم . خالط مغناطيسي

  وأهمل  المستخلص ثانية في كحول االيثانول،     إذابةترك الراشح طيلة الليل لتبخير المذيب، وقد كررت          

ولغـرض تقليـل كميـة       .1ورشح مرتان بورق الترشـيح رقـم         سهولة في الكحول  يذوب ب  الجزء الذي ال  

 اليثـانول وااليثـر   ستخلص في حجمين متساويين من كحـول ا        الم إذابة أعيدفقد  الكلوروفيل في المستخلص    

 الجـزء   وأهمـل  ساعة، وفصل محلول كحول االيثانول الرائـق         24ووضع المزيج في قمع لمدة       ،البترولي

محلـول    وتحضير المستخلصجرى تجفيف   .  الفصل ثانية لتقليل الكلوروفيل قدر المستطاع      عيدأالثاني، وقد   

Stock Solution ج ف م( جزء في المليون1000 بتركيز(.  

  :األولية التجارب .3

 على يرقات البعوض والذي يـسبب نـسبة   تأثيراً النباتات أكثر تركيز من مستخلص   أعلىجرى تحديد    

ج ف م عن تأثير ) 35 و 25 و 15 و 5 ( ج ف م، وقد تمت المعاملة بالتراكيز       35كيز  ، فكان التر  %100قتل  

  .C. pipiensالمستخلصات على الطور الرابع ليرقات البعوض 
أما عن تأثير المستخلصات في بزوغ الكامالت ونمو العذارى، فعند إجـراء المعـامالت تـم اختيـار             

 وبسبب تباين يرقـات البعـوض       ،تخلصات النباتات أعاله   ج ف م من مس     )80 و 60 و 40 و 20(التراكيز  

عـن   هانفـس  هذه التراكيـز     استخدمتالمستخلصات المستخدمة، فقد    ثالثة من   والهاموش في مقاومتها لتأثير     

  . عدا أم الحليبالتأثير االنتخابي للمستخلصات على الطور اليرقي الرابع ليرقات الهاموش والبعوض

  :بالغة بالمستخلص معاملة األطوار غير ال.4

 .Cويرقات عذارى البعوض  C. ninevahتم تخمين مدى تأثير المستخلصات المستخدمة في يرقات الهاموش 

pipiens باستعمال الطريقة القياسية لمنظمة الصحة العالمية )WHO, 2005(مع إجراء بعض التعديل عليها . 
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 مل من 100 إلى يى تحضيره من المحلول األصلتبدأ االختبارات بإضافة مللتر واحد من التركيز الذي جر

ك بلطف لتأمين ِر مل، وّح250ضع المحلول في وعاء بالستيكي سعة ووالماء الذي قد جلبت منه اليرقات، 

ويضاف إلى الماء الذي نقل إليه مجموعة المقارنة مللتر من كحول  .تجانس المحلول المعد لالختبار

، يضاف إلى المحلول غذاء اليرقات والمكون من مسحوق الروبيان الذي االيثانول، في حال معاملة اليرقات

 يرقة من الطور اليرقي الرابع من البعوض والهاموش وكذلك 25تم سحقه جيداً بمطحنة كهربائية، وتنقل 

  .عذارى البعوض إلى األوعية بواسطة منخل دقيق وفرشاة مناسبة

 التجـارب تحـت     أجريت . يرقة أو عذراء لكل تركيز     75كانت المعامالت بثالثة مكررات وبعدد نهائي       

تمت مالحظة أعراض    . ظالم 12:  ضوء 12 وفترة إضاءة    85% درجة مئوية ورطوبة بنسبة      251ظروف  

الموت على يرقات وعذارى البعوض ويرقات الهاموش وعدم مغادرة الكامالت الماء وسجلت مباشرة وعلى              

عدت يرقات البعوض ميتة إذا كانت غاطسة بال حراك أو تتلوى وال تـصل   . ساعة24 و  12فترتي تعريض

إلى سطح الماء، أما العذارى فإنها تعد ميتة إذا بقيت طافية على سطح الماء، وتحصى كامالت البعوض غير                  

المغادرة لسطح الماء إذا لم ينفصل عنها غالف العذراء تماماً أو أنها تبقى واقفة على سطح المـاء بـصورة                    

 جميـع   إلـى دائمة بعد البزوغ، وأما يرقات الهاموش فإنها تسجل ميتة إذا فقدت حركتها الموضعية الطبيعية               

  . بها عادةًةالجهات المحيط

  النتائج والمناقشة

  : ضد يرقات البعوضلقاتل التأثير ا.1

عدم  لوحظوقد   . ساعة 24 و   12 استجابة اليرقات للمستخلصات خالل فترتي تعريض        1يوضع الجدول   

ج ف م معنوياً بالمقارنـة مـع    35 و 25 و 15كان تأثير التراكيز    .وجود فرق معنوي بين فترتي التعريض     

 Euphorbia لكل من أم الحليب% 100 ج ف م 35قد بلغت نسبة القتل عند التركيز والمجموعة الضابطة، 

peplus والزيزفون Tilia chordata والرمث Hammada salicornicaعن فترة التعـريض  بغض النظر ، 

أما تأثير  . خالل فترتي التعريضSolanum carolinenseللطماطة البرية % 92.0و80.3 كانت نسبة القتل و

  الزيزفون  ويليه أم الحليب  لمستخلص% 98.7 نسبة القتل    فان،   ساعة 24 لفترة التعريض     ج ف م   25التركيز  

  .54.7%كانت وأخيراً الطماطة البرية % 90.7 ثم الرمث حوالي 97.2%

 أم الحليب و الزيزفون و الرمث     فكانت متقاربة لكل من    Lc50)(أما قيمة التركيز المميت لنصف اليرقات       

، ولم يلحظ   ) ج ف م   26.0( ج ف م على التوالي ومرتفعة لمستخلص الطماطة البرية نسبياً            18.0و16.0و14.0

 لكل من أم الحليـب والطماطـة البريـة           ساعة 24 بسبب زيادة فترة التعريض إلى       Lc50)(نقصان في قيمة    

نقصت قيمتها إلى النصف تقريباً للزيزفون خـالل          ج ف م على التوالي ولكن      14.0 ،   21.0 ،   13.0والرمث  

  .)1جدول  ( ساعة تقريبا24ًفترة التعريض 
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وبالمقارنة مع الدراسات األخرى التي أجريت على تأثير المستخلصات النباتية على أنـواع البعـوض               

   لتراكيز المستخلصات المستخدمة في هذه الدراسة التـي سـببت   لقاتلة، فأن الفعالية اCulex pipiensنها وم

ــل  ــسبة قت ــن% 100ن ــم تك ــة ل ــع متطابق ــائج ال م ــد .Shalaby et al. (1997(نت ــد وج    وق

)Siragniname and Kalyanasundrama (2004    أن مـستخلص كحـول الميثـانول ألوراق Atlantia 

monophylla منظم نمو حشريبوصفه  األطوار غير البالغة للبعوض والذي أظهر فعالية لقتل فعال .  

 Lc50)(رس تأثيرها ذات قيمـة  ن أكثر الزيوت التي دفقد وجدا ا 2008) Khater and Shalaby(أما 

 لمستخلصات أم الحليب والزيزفون والرمث فـي الدراسـة        % 100مقاربة للتركيز الذي تسبب في نسبة قتل        

 Siragniname and Kalyanasundrama( و 2009) ,.Alouani et al( ن النتائج الحالية تتفق معإ .الحالية

 في أن للمستخلصات النباتية الخام أو المصفاة جزئياً رخيصة وفعالة جداً فـي  Jang et al., (2002(و 2004)

  .مكافحة البعوض مقارنةً مع المركبات النقية

  :ى والكامالت البازغةالتأثير في العذار  .2

 مستخلصات أم الحليب والطماطة البرية والرمـث        إضافةبعذارى البعوض   تأثر  عدم   2يوضح الجدول   

  متقـارب   له تأثير   كان   ج ف م   80 و   60 إلى ج ف م تقريباً، ولكن زيادة التركيز         20 و   40 ينالتركيزعند  

 لكليهما، أما تأثير مستخلص أم الحليب فلم يعد       % 41.3للطماطة البرية والرمث بنسبة قتل للعذارى ال تتجاوز         

 25 و 20 وقد كانت جميع تراكيز مستخلص الزيزفون مؤثرة وبنسبة قتـل        .ينعند أعلى هذين التركيز   % 28

  .عند التراكيز األربعة على التوالي% 65 و 64 و

فـي جميـع     موت العـذارى وفـشل بـزوغ الكـامالت           أعدادفروقاً معنوية في     2كما يظهر الجدول    

لة الم الحليـب فـي بـزوغ        م فلم تؤثر أي من التراكيز المعا      ؛عما هي في المقارنة    المستخلصات المستخدمة 

ج ف  80( األعلـى عند التركيز   % 13.3كامالت البعوض، وكان تأثير الطماطة البرية محدوداً وبفشل بزوغ          

% 18.0 و   6.7ة فـشل بـزوغ       ج ف م بنـسب     80 و 60 التركيزيينوقد بدأ تأثير مستخلص الرمث عند        .)م

 و  40بـين  التركيز في فشل بزوغ الكامالت بدءاً من األكبرولكن أظهر مستخلص الزيزفون التأثير  .لكليهما

  . ج ف م80فشل البزوغ عند التركيز %  41إلىوليرتفع ) لكليهما% 12( ج ف م 60

 يتبعهلمجموع في موت العذارى وما      أيضاً مدى التباين في تأثير المستخلصات على مستوى ا         2ويبين الجدول   

 بنسبتي قتـل    األعلىمن فشل مغادرة الكامالت البازغة للماء ولكل تركيز أيضاً، حتى كانت نسبة مجموعهما              

 الرمث والطماطـة البريـة عنـد        ويتبعهج ف م،    80 و 60لمستخلص الزيزفون عند التركيزين     % 97 و   76

إن السبب   .على التوالي % 49.3 و   60.0ذارى وفشل بزوغها    في موت الع  )  ج ف م   80(  سبباً األكثرالتركيز  

منظمات نمو حشرية وتأثيرها    بوصفها  في عدم بزوغ كامالت البعوض هو في تأثير المستخلصات المستخدمة           

  ).Makkar et al., 2007 (البزوغعلى هرمون 
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  تأثير المستخلصات النباتية كمبيدات حيوية في قتل يرقات الطـور الرابـع ليرقـات البعـوض                 : 1الجدول  

Culex pipiens.  
  

المستخلص   Lc50قيمة   فترة التعريض بعدونسبته القتل 

  النباتي 

  التركيز 

   ساعة 24   ساعة 12   ساعة 24   ساعة 12  )ج ف م(
 Fقيمة 

معامل 

االنحدار 

 c 0.0 ± 0.0  الضابطة 
(0.0)  

0.0  ± 0.0 c 
(0.0)  

5  0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

0.0  ± 0.0 c 
(0.0)  

15  13.7 ± 4.0 b 
(55.5)  

16.7 ± 3.2 b 
(66.7)  

25  21.0 ± 5.3 a 
(84.0)  

24.7 ± 0.6 a 
(98.7)  

  أم الحليب
E. peplus 

35  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

14.0  13.0  **71.29 

Y
 =

 0
.0

00
 ±

 0
.0

00
 X

 

 c 0.0 ± 0.0  الضابطة 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

5 0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

15  3.3 ± 0.5 b 
(13.3)  

3.3 ± 0.5 b 
(13.3)  

25  24.3 ± 0.6 a 
(97.2)  

24.3 ± 0.6 a 
(97.2)  

  الزيزفون   7.8  16.0
T. chordate 

35  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

25.0 ± 0.0 a 
(100)      

**808.3  

Y
 =

 3
.3

64
 ±

 1
.5

66
 X

  

 f 0.0 ± 0.0  الضابطة 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 f 
(0.0)  

5  0.0 ± 0.0 f 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 f 
(0.0)  

15  8.3 ± 1.5 d 
(33.3)  

 14.3 ± 1.5 e   
(57.3)  

25  21.0 ± 1.7 b 
(84.0)  

22.7 ± 0.6 d 
(90.7)  

  الرمث 
H. 

salicornica 

35  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

18.0  14.0  **469.30  

Y
 =

 7
.3

17
 ±

 0
.7

18
 X

  

 e 0.0 ± 0.0  الضابطة 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

5  0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

0.3 ± 0.6 e 
(1.3)  

15  3.3 ± 0.6 d 
(13.3)  

7.0 ± 2.0 c 
(28.0)  

25  11.3 ± 3.8 b 
(45.3)  

13.7 ± 1.2 b 
(54.7)  

  الطماطة البرية 
S. 

carolinense 

35  20.7 ± 0.6 a 
(80.3)  

23.0 ± 1.7 a 
(92.0)  

26.0  21.0  **98.89  

Y
 =

 1
.5

86
 ±

 1
.9

98
 X

  

                . في كل مكرر25عدد اليرقات * 

   .0.05عند مستوى االحتمالية   الواحد(block)  اليوجد فرق معنوي بين األرقام التي تحمل حروفاً متشابهة في المربع-

   .Mortality األرقام بين األقواس تمثل نسبة القتل -
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  .ومغادرة الكامالت الماءCulex pipiens تأثير المستخلصات في عذارى البعوض : 2الجدول 

  
  ول إلى الطور الكامل هووصعدم ال

المستخلص النباتي 
  التركيز 

  ذارى موت الع  )ج ف م(
 ومغادرتها البزوغفشل 

  الماء 

 Fقيمة 

20  0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

40  0.3 ± 0.6 c 
(1.3)  

0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

60  5.7 ± 1.2 b 
(22.8)  

0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

  أم الحليب
E. peplus 

80  7.0 ± 1.0 a 
(28)  

0.0 ± 0.0 c 
(0.0)  

77.29**  

20  0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

40  2.7 ± 1.2 c 
(10.7)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

60  7.0 ± 1.0 b 
(28.0)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

  الطماطة البرية 
S. carolinense 

80  9.0 ± 0.0 a 
(36.0)  

3.3 ± 1.2 c 
(0.0)  

82.02**  

20  0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

40  0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

60  8.7 ± 0.6 b 
(34.7)  

1.7 ± 0.6 d 
(6.8)  

  الرمث 
H. salicornica 

80  10.3 ± 0.6 a 
(41.3)  

4.7 ± 1.5 c 
(18.7)  

129.83**  

20  5.0 ± 1.0 d 
(20.0)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

40  6.3 ± 3.1 c 
(25.0)  

3.0 ± 1.0 d 
(12.0)  

60  16.0 ± 2.0 a 
(64.0)  

3.0 ± 0.0 d 
(12.0)  

  الزيزفون 
T. chordate 

80  14.0 ± 1.0 a 
(56.0)  

10.3 ± 0.6 b 
(41.3)  

64.83**  

  . في كل مكرر25عدد اليرقات * 

   .0.05 الواحد عند مستوى االحتمالية  ( block) اليوجد فرق معنوي بين األرقام التي تحمل حروفاً متشابهة في المربع-

   .Mortality األرقام بين األقواس تمثل نسبة القتل -
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  : تأثير المستخلصات في الهاموش.3

بمستخلـصات الرمـث     Chironomus ninevah  التأثير القاتل ليرقـات الهـاموش  3يوضح الجدول 

 ساعة، ولقد   24 و   12 ج ف م ولفترتي تعريض       80 و   60 و   40 و   20والطماطة البرية والزيزفون وبتراكيز     

 وتركيزه وفترة التعريض، كانـت المعاملـة بالمستخلـصات          وجد أن نسبة القتل تعتمد على نوع المستخلص       

وغيـر  C. pipiens    ساعة مسببة في قتل يرقات البعـوض 12الثالثة عند التراكيز األربعة ولفترة تعريض 

 60 و 40 وبالمقارنة خالل هذه الفترة من تعريض يرقات البعوض، فإن التراكيز            .مؤثرة في يرقات الهاموش   

 ج ف م كانـت نـسبة        20، وأما عند التركيز     %100نسبة قتل   صات الثالثة قد سببت     ف م للمستخل   ج   80 و

 فترةلمستخلصات الزيزفون والرمث والطماطة البرية على التوالي، ولم تؤثر زيادة           % 20و   26 و   100القتل  

 .ة ساع 12 التعريض   فترة ساعة في قيمة الجرعة المميتة لنصف يرقات البعوض مقارنة مع            24إلىالتعريض  

قـد   سـاعة    12نفس التراكيز غير المؤثرة في فترة التعـريض         إن  ف،   ساعة 24 زيادة فترة التعريض إلى      أما

ج ف م لمستخلـصات الرمـث        200 و 100 و Lc50 41مسببة في قتل يرقات الهاموش وبقيمـة        أصبحت  

  .)1الشكل  (والزيزفونوالطماطة البرية 

ساعة، كان الفـرق    24والبعوض خالل فترة التعريض      ليرقات الهاموش    Lc50وحين المقارنة بين قيم     

 أضعاف لمستخلصات الرمث والطماطة البرية والزيزفون، ممـا يعطـي مجـاالً             10 و   4بينهما ضعفين و    

إذ أن فترة التعـريض      .الختبار نوع المستخلص وفي هذه الدراسة الزيزفون ويليه الطماطة البرية ثم الرمث           

ي معنوي في نسبة القتل بين يرقات البعوض والهاموش، في حين التعريض             ساعة كانت ذات تأثير انتخاب     24

وهذا ما يحسب للمستخلصات النباتية فـي        . ساعة ذو تأثير انتخابي كامل لصالح اليرقات غير المستهدفة         12

  مما يجعلها مجاالً للبحث عن مبيدات حيوية ال تؤثر في الحشرات غير)Jacobson, 1975( تأثيرها االنتخابي

  .المستهدفة
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 Culex pipiensتباين التأثير القاتل للمستخلصات النباتية في الطور الرابـع ليرقـات البعـوض    : 3 الجدول

  . غير المستهدفة Chironomus ninevahالمستهدفة ويرقات الهاموش
   النباتيالمستخلص   )ج ف م (Lc50قيمة    تيرقال  ونسبتهالقتل           

   

  التركيز 

  )ج ف م(

فترة 

  للهاموش  للبعوض   الهاموش  البعوض   التعريض 
  Fقيمة 

معامل 

  االنحدار 

20  6.0 ± 1.0 d 
(24.0)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

40 25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

60  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

80  

   ساعة12

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

  غير مؤثر   27.0

20  11.0 ± 1.0 c 
(44.0)  

0.0 ± 0.0 e 
(0.0)  

40  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

12.0 ± 1.0 b 
(48.0)  

60  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

  الرمث 
H. salicornica  

80  

   ساعة24

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

25 ± 0.0 a 
(100)  

21.0  41.0 

2158.3**  

Y
 =

 3
.9

2 
± 

0.
87

8 
X

  

20  5.0 ± 1.0 c  
(20.0)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

40  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

60  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

80  

   ساعة12

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

  غير مؤثر   27.0

20  4.7 ± 1.0 c 
(18.7)  

4.3 ± 0.6 c 
(17.3)  

40  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

5.3 ± 0.6 b 
(21.3)  

60  25.0 ± 0.0 
(100)  

12.7 ± 1.1 b 
(50.3)  

  الطماطة البرية 
S. carolinense  

80  

   ساعة24

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

26.0  100.0 

390.2**  

Y
 =

 1
.4

4 
± 

1.
05

2 
X

  

20  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

40  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

60  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

80  

   ساعة12

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d  
(0.0)  

  غير مؤثر   20.0

20  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

40  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

0.0 ± 0.0 d 
(0.0)  

60  25.0 ± 0.0 a 
(100)  

2.0 ± 1.0 c 
(8.0)  

  الزيزفون 
T. chordate  

80  

   ساعة24

25.0 ± 0.0 a 
(100)  

4.0 ± 1.0 b 
(16.0)  

20.0  200.0 

3788.4**  

Y
 =

 2
.3

9 
± 

0.
76

7 
X

  

  .0.05 عند مستوى االحتمالية  ألي فترة تعريض الواحد (block) في المربعيوجد فرق معنوي لألرقام التي تحمل أرقاماً متشابهة ال -
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     Culex pipiens التأثير التمايزي للمستخلصات النباتية فـي يرقـات الطـور الرابـع للبعـوض     :  1 الشكل 

  :  المستخلصات. ساعة من التعريض24 بعد Chironomus ninevah والهاموش

ــالبر الطماطــة. ب  Titia chordataالزيزفون . أ      الرمــث . ج      Solanum carolinenseةي
Hammada salicornica  

 أ

 ج

 ب

 C. 

 C. 

 C. 

 C. 

 C. 

 C. 
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