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مجمة جامعة حضرموت لمعموـ الطبيعية والتطبيقية المجمد ,16العدد  ,2ديسمبر 2019ـ

جأثري مسحخلص اإليثانول ألوراق نبات الحمر اهلندي Tamarindus indica L.
وأوراق نبات الكرب Capparis spinosa Lملكافحة يرقات بعوض
 lin.(Diptera:Culiciae)Culex pipiensحتث ظروف املخحرب
عارف محمد أحمد عمي الحسني*
الممخص
تـ إجراء ىذا البحث خالؿ الفصؿ الثاني لمعاـ  2017ـ في مختبر األحياء  /كمية التربية ردفاف – جامعة عدف  ,لدراسة تأثير مستخمص

اإليثانوؿ الخاـ المستخرج مف أوراؽ نبات التمر اليندي T. indica L.ونبات الكبر C. spinosa Lكمبيد ضد يرقات بعوض C.

 pipiensاألوؿ  ,الثاني  ,الثالث والرابع  ,بالتركيزات (  7500, 5000 , 2500جزء في المميوف )  ,وأخذت قراءة وفيات يرقات
البعوض بعد  48ساعة مف المعاممة .أشارت نتائج التجربة إلى أف مستخمص اإليثانوؿ الخاـ ألوراؽ النباتيف يمتمؾ خصائص جيدة إلبادة

يرقات بعوض C. pipiensبالتركيزات المختبرة  ,وتفوؽ مستخمص أوراؽ نبات التمر اليندي عمى مستخمص أوراؽ نبات الكبر  ,وأنتج
أعمى نشاط قاتؿ  ,وأظير تقيـ متوسطات نسب القتؿ لنوع المستخمص ( 64.37و  ) % 49.0فروقاً إحصائية عند مستوى معنوي قدره

 . %5أدى تفاعؿ المستخمصات النباتية الخاـ والتركيزات إلى نسبة وفيات تعتمد عمى الجرعة إذ بمغت (  95.75و  ) % 80.50عند
أعمى تركيز مستخدـ لكال المستخمصيف عمى الترتيب ,وأظيرتا ألعمار اليرقية المختبرة مستويات مختمفة مف الحساسية تجاه نوع

المستخمص النباتي -وأف يرقات العمر األوؿ كانت أكثر األعمار تأث اًر عند جميع التركيزات المستخدمة  ,إذ بمغت  %89 , 100عند
أدنى تركيز ,وبمغ متوسط نسب القتؿ في العمر الرابع عند أعمى تركيز  88و  % 64لكال المستخمصيف عمى الترتيب  ,إذ كانت جميع

قيـ التحميؿ اإلحصائي ميمة عند مستوى معنوي قدره  , %5لـ يالحظ أي وفيات في السيطرة  .كما تسببت الزيادة في تركيزات
المستخمصات الخاـ في زيادة نسب القتؿ في متوسط عمر اليرقات المختبرة إذ تراوحت بيف ( . )% 88.12 - 59.88
ىذه الدراسة تقدـ أوؿ تقرير عف نشاط المستخمصات اإليثانولية لمنباتيف ضد يرقات بعوض  Culex pipensفي الظروؼ المحمية .
كممات مفتاحيه :مستخمصات , Capparis spinosa L ،Tamarin dusindica L.يرقات ,بعوض Culex pipiens

المقدمة :

ُيمثؿ البعوض عموماً مشكمة كبيرة وخطيرة لمصحة
العامة إذ يتسببفي وفاة مالييف البشر في كؿ
عاـ[ .]10فالبعوض واحد مف أىـ نواقؿ األمراض
لمبشرية ,مثؿ داء الخيطيات  ,التياب الدماغ الياباني,

وحمى الضنؾ  ,والمالريا  ,وتُعد األجناس , Culex

 ,Anopheles , Aedesمف النواقؿ الرئيسة ليذه

األمراض[.]8إف ظيور صفة المقاومة في جميع أنواع
البعوض تجاه المبيدات المصنعة  ,واف اختمفت

مستوياتيا  ,دفع بالميتميف إلى البحث عف بدائؿ

جديدة لتجنب صفة المقاومة [.]24لذا أصبح تطوير

* قسـ األحياء – كمية التربية ردفاف -جامعة عدف .تاريخ استالـ البحث 2018/11/26

وتاريخ قبولو 2019/5/2

أدوات جديدة لمتحكـ بالبعوض صديقة لمبيئة يشكؿ

تحدياً ميماً لمصحة العامة[ .]12فالنباتات ىي
مصادر غنية بالمواد الطبيعية التي يمكف استخداميا

بيئياً لمكافحة الحشرات بطرؽ آمنو  ,وغالباً ما تتكوف

المستخمصات الخاـ مف خميط مف المركبات النشطة

المعقدة  ,وقد تظير مف النشاط الحيوي الكمي أكبر

مقارنة بالمكونات الفردية ليا [ .]6لذا ينبغي تشجيع
استخداـ المستخمصات النباتية لمحد مف العبء الساـ

لممبيدات الحشرية عمى البيئة[.]26ومما ال شؾ فيو ,

أف المزيد مف األبحاث سيؤدي إلى تحسيف ىذه

التركيبات مع تعزيز فعاليتيا التي قد تصبح في نياية

بيئيا وتحؿ محؿ المبيدات الحشرية
المطاؼ مقبولة ً
التقميدية غير المقبولة لمكافحة البعوض[.]15
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اليدؼ مف الدراسة :تستيدؼ الدراسة إيجاد وسائؿ

 48ساعة مف خروجيا مف طور العذراء بالدـ ,

مكافحة بديمة تعمؿ عمى إبادة وتقميؿ أعداد يرقات

وذلؾ بإدخاؿ فرخ دجاج إلى قفص التربية بعد أف

بعوض Culex pipensباستخداـ المستخمصات

أزيؿ جزء مف ريش الصدر والمؤخرة ,تُركت اليرقات
الناتجة مف الدفعة األُولى مف البيض الفاقس إلنتاج

اإليثانولية ألوراؽ نباتيTamarin dusindica L.

 Capparis spinosa L،لمحد مف أضرار المبيدات

جيؿ آخر مف البالغات لتُضاؼ إِلى األُولى -بِيدؼ
اإلكثار مف األُميات الواضعة لمبيض لمحصوؿ عمى

مواد البحث و طرائقه:

العدد الكافي مف أطوار اليرقات المختمفة األعمار

الكيميائية المستعممة بالمكافحة .
جمع البعوض وتربيته :

جمػػع البعػػوض ُ :جمعػت يرقػػات البعػػوض بوسػػاطة شػػبكة
صػػيد محميػػة الصػػنع مصػػنوعة مػػف قمػػاش المممػػؿ يبمػػغ

قطرىػػا  20سػػـ وطػػوؿ ذراعيػػا  100سػػـ  ,مػػف بعػػض
الميػػاه ال اركػػدة التػػي وجػػد بيػػا يرقػػات بعػػوض  Culexفػػي
إح ػ ػػدى ق ػ ػػرى ـ /ت ػ ػػبف  /لح ػ ػػج ونقم ػ ػػت بوس ػ ػػاطة أوعي ػ ػػة

بالستيكية سعة لتر تحتوي عمى كمية مػف مػاء المصػدر
إل ػػى مختب ػػر كمي ػػة التربي ػػة ردف ػػاف – جامع ػػة ع ػػدف حي ػػث
أجريت الدراسة خالؿ الفصؿ الثاني لعاـ  2017ـ.

تربية البعوض وتغذيتو :في المختبر  ,نقمت إلى وعاء
أكثر أتساعا ( لتريف ) مع إضافة كمية مناسبة مف
وغ ِذيت اليرقات
ماء الحنفية إلى ماء المصدر ُ ,
بإضافة مسحوؽ (الخبز الجاؼ) بكمية مناسبة لعدد

اليرقات  ,بوصوؿ اليرقات المأخوذة إلى طور العذارى
ُخذت يوميا بوساطة ماصة بالستيكية  ,و ِ
أِ
ضعت في
ُ
أوعية سعة  500مؿ تحتوي عمى  400مؿ ماء
ونِقمت إلى قفص مف أقفاص التربية بأَبعاد (
الحنفية ُ

 ) 33 × 33 ×25سـُ .غذيت األفراد البالغة الناتجة
عف العذارى فور خروجيا بالمحموؿ السكري تركيز
 10%وذلؾ بإضافة كمية مف المحموؿ إلى قطعة مف
القطف موضوعة في وعاء بالستيكي صغير أ ِ
ُنزلت في

وغذيت اإلناث بعد
قفص التربية لتغذية األفراد البالغة ُ
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التي أُجريت عمييا الدراسة ,واتُّبعت ألطريقو ذاتيا في
تربية أطوار اليرقات الناتجة مف األميات الجديدة [,]1
وقد تمت التجربة في ظروؼ المختبر بدرجة ح اررة
30 -28ـ 0ورطوبة نسبية  %65 - 60أخذت
بوساطة جياز

 Thermohygrographبمعدؿ

إضاءة متفاوتة بيف الضوء والظالـ ُ ,ع ِزلت بعض

يرقات العمر الرابع

مف حوض التربية لغرض

التصنيؼ  ,واتبعت معايير التصنيؼ التقريبية مف
الصفات الخارجية لشكؿ جسـ اليرقة في العمر الرابع

 ,وأعدت ليا شرائح لغرض التشخيص بعد قتميا
وبحسب الصفات التصنيفية الواردة في []3إذ تتميز
يرقات العمر الرابع بأف الشعرة رقـ  -1 -عمى العقؿ
الباطنية  4 , 3ذات فرعيف في بعوض Culex
.pipiens
جمع العينات النباتية ومصدرها :
ُج ِمعت عينات مف نباتي التمر اليندي ( الحمر)
,والكبر (الخصمؼ )إذ استخدمت أو ارقُيما فقط ,

لدراسة فعاليتيا في مكافحة بعض أطوار بعوض
,Culex pipiensوو ِ
ضعت في مكاف ظميؿ حتى
ُ
تماـ جفافيا ُ ,ج ِمعت مف البيئة المحمية محافظة لحج
 /مديرية (تبف  ,المالح)  ,يبيف جدوؿ رقـ ()1االسـ
العممي واالسـ الشائِع وعائِالتيا.
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جدول( ) 1النباتات المستخدمة في الدراسة
االسـ العربي والشائع

الجزء النباتي

االسـ العممي

االسـ اإلنجميزي

العائمة النباتية

التمر اليندي (الحمر)

األوراؽ

Tamarindus indica L.

Tamarind

Fabaceae

الكبر(الخصمؼ)

األوراؽ

Capparis spinosa L.

Capers

Capparaceae

إعداد العينات النباتية :تـ طحف األجزاء النباتية

المستخمص ووضع في دورؽ زجاجي سعة  100ممتـ

المستخدمة ( األوراؽ )إلى مسحوؽ ناعـ بوساطة
ُ
خالط كيربائي  ,كما تـ تنقية كؿ عينة تـ تحضيرىا

إذابتو بقميؿ مف الماء بعدىا أكمؿ الحجـ إلى 100
مؿ مف ماء الحنفية  ,بذلؾ تـ الحصوؿ عمى محموؿ

مف َأية أجساـ صمبو كبيرة باستخداـ غرباؿ قطر
ِ
ووضعت مساحيؽ كؿ عينة نباتية
فتحاتو.0.5 mm

تـ تحضير التركيزات (7500 , 5000 , 2500

مذكورة في أكياس بالستيكية منفصمة.

جزء في المميوف) – أما تجارب السيطرة فقد احتوت

تحضير المستخمص الكحولي  :تـ استخالص العينات

النباتية ك ٌؿ عمى حدة وحسب طريقة[ ]13المحورة

بوساطة جياز االستخالص المستمر Soxhlet

أساس تركيزه ( 10000جزء في المميوف ) %1ومنو

عمى الحجـ  100مؿ مف ماء الحنفية فقط ُ ,وِزعت

الكميات بحجـ 100ممفي أوعية بالستيكية سعة كؿ
منيا 150مؿ ومثؿ كؿ وعاء بالستيكي (معاممة) لكؿ

 Extractorفقد أخذ  10غـ مف مسحوؽ كؿ عينة.

تركيز مشار إليو  ,واستعمؿ كؿ تركيز بخمسة

وضعت في جياز االستخالص المستمر وفي الدورؽ

مكررات احتوى كؿ وعاء بالستيكي عمى عشريف يرقة
مف كؿ عمر يرقي مختبر ُ ,غ ِذيت بمسحوؽ الخبز

الخاص بالمذيب تـ إضافة  200مؿ مف مذيب

ethanol

تركيز) (%70بوصفو مذيباً قطبياً,

استغرقت عممية االستخالص مدة14ساعة وبدرجة
وركز
ح اررة 65 – 55ـ 0بعدىا تـ رفع المستخمص ُ

بوساطة جياز المبخر الدوار عمى درجة ح اررة

40ـ ,0ثـ وزع في أطباؽ ووضع في الحاضنة عند
درجة ح اررة50ـ 0ولمدة ساعتيف لمتخمص مف كمية

الجاؼ وأُخذت القراءات ( بتسجيؿ عدد اليرقات الميتة
في مكررات كؿ معاممة الحتساب نسب القتؿ
المئوية)بعد  48ساعة مف بدء المعاممة.
التحميل اإلحصائي :

استخدمت في تجربة عاممية بالتصميـ العشوائي التاـ
وحِممت نتائج ىذه التجربة إحصائياً
بخمسة مكررات ُ ,
باستخداـ برنامج الحاسوب Genstat 5, 3.2

المذيب المتبقية  ,تـ جمع المستخمص الجاؼ في
أوعية بالستيكية ِ
وحفظ في الثالجة لحيف االستخداـ ,

 Releaseلمتصميـ المذكور آنفاً وقورنت متوسطات

التقييـ الحيوي لممستخمص الكحولي :اُ ِخذ جراـ مف

مستوى معنوية .%5

كرر ىذا العمؿ أكثر مف مرة .

المعامالت باستخداـ أقؿ فرؽ معنوي() L.S.Dعند
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جدول ( )2تأثير نوع المستخمص اإليثانولي وتركيزاته واألطوار اليرقية المختبرة
في معدالت نسب القتل ليرقات بعوض Culex pipiens

نوع المستخمص اإليثانولي

أوراؽ نبات التمر اليندي
Tamarindus indica

أوراؽ نبات الكبر
Cappariss pinosa

طور اليرقة

تركيزات المستخمص ( جزء في
المميوف)

تفاعؿ نوع المستخمص

االيثانولي مع الطور اليرقي

0

0000 0000 0000

العمر األوؿ

0

000 000 000

0050

العمر الثاني

0

68

68

000

00500

العمر الثالث

0

86

08

60

06500

العمر الرابع

0

05

86

66

00500

العمر األوؿ

0

66

69

000

00500

العمر الثاني

0

88

60

60

06500

العمر الثالث

0

00

80

86

5050

العمر الرابع

0

0

00

89

5050
متوسط نوع المستخمص

تفاعؿ نوع المستخمص

التمر اليندي

0

60500 6050 08500

89550

النباتي × تركيزات

الكبر

0

60500 00500 9550

9650

التفاعؿ بيف طور اليرقة

العمر األوؿ

0

000 6050 69500

00560

والتركيزات

العمر الثاني

0

6050 66500 0850

89560

العمر الثالث

0

60500 8650 9050

90556

العمر الرابع

0

0850 80500 0650

90585

المستخمص

متوسط عمر اليرقة

متوسط التركيزات

0

66500 06500 06566

نوع المستخمص =  , 1.366لطور اليرقات =  , 1.932لمتركيزات = , 1.932
أقؿ فرؽ معنوي

لمتفاعؿ ( نوع المستخمص× طور اليرقة) =  , 2.732لمتفاعؿ ( نوع المستخمص ×

L.S.D 5%

التركيز ) =  , 2.732لمتفاعؿ ( طور اليرقة × التركيزات ) =  , 3.863لمتفاعؿ
( نوع المستخمص × طور اليرقة × التركيزات ) =  ( . 5.464الجدوؿ العموي )
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النتائج :

عدا معاممة الطور اليرقي األوؿ عند نفس التركيزات

تأثير المستخمص الكحولي اإليثيمي ألوراؽ نبات التمر

المستخدمة  ,كما أظيرت جميع معامالت التداخؿ

.C. pipiens

 -5كما أظيرت النتائج أف ىناؾ تداخالً بيف نوع

اليندي ونبات الكبر فييالؾ االطوار اليرقية لبعوضة

فروقاً معنوية عند مستوى  %5مع شاىدىا .

 -1يب ػػيف ج ػػدوؿ ( )2مع ػػدالت نس ػػب ى ػػالؾ األطػ ػوار

المستخمص النباتي والطور اليرقي المدروس -فقد

لتركيزات مختمفة مف مستخمص اإليثػانوؿ ألوراؽ نبػات

بجميع معامالت التداخؿ  ,مقارنة بمستخمص أوراؽ

اليرقيػػة األربعػػة لبعوضػػة  C. pipiensبعػػد تعرضػػيا

تفوؽ مستخمص اإليثانوؿ ألوراؽ نبات التمر اليندي

التمر اليندي ونبػات الكبػر  ,إذ انحصػرت تمػؾ النسػب

نبات الكبر وذلؾ في قيـ متوسطات نسب القتؿ

الينػ ػػدي فػ ػػي حػ ػػيف انحصػ ػػرت بػ ػػيف  % 64 -89فػ ػػي

-6كم ػػا بمغ ػػت ق ػػيـ المتوس ػػطات لنس ػػب القت ػػؿ المئوي ػػة

بػػيف  % 88 -100فػػي مسػػتخمص أوراؽ نبػػات التمػػر
مس ػ ػ ػ ػػتخمص نب ػ ػ ػ ػػات الكب ػ ػ ػ ػػر عن ػ ػ ػ ػػد نف ػ ػ ػ ػػس التركيػ ػ ػ ػ ػزات
 2500,5000,7500جػزء فػي المميػػوف  ,ولػـ تسػػجؿ

نسبة ىالؾ في يرقات معاممة السيطرة.

-2اختمفت المستخمصات اإليثانولية في تأثيراتيا في

معدؿ نسبة ىالؾ األطوار اليرقة عند مستوى معنوية

المئوية عند مستوى معنوية قدره . %5

أعم ػ ػ ػ ػػى مسػ ػ ػ ػ ػػتوى ليػ ػ ػ ػ ػػا % 95.75, 85.0 , 76.75

لمستخمص أوراؽ نبات التمر اليندي  ,متفوقا بذلؾ عػف

مستخمص نبػات الكبػر % 80.50 , 72.50 , 43.0
وذلؾ عنػد نفػس التركيػزات المدروسػة ,5000 , 2500
 7500جػ ػػزء فػ ػػي المميػ ػػوف عمػ ػػى الترتيػ ػػب  ,فػ ػػي جميػ ػػع

قدره  %5إذ كاف مستخمص أوراؽ نبات التمر اليندي

معامالت التداخؿ  ,عند مستوى معنوى قدره .%5

القتؿ  % 64.37مقارنة بمستخمص أوراؽ نبات الكبر

م ػػع زي ػػادة التركي ػػز المس ػػتخدـ حي ػػث بمغ ػػت %59.88

أكثر فعالية في ىالؾ يرقات البعوض فقد بمغ معدؿ

الذي بمغ . % 49.0

-3أشػػارت نتػػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي فػػي جػػدوؿ()2إلػػى

 -7تػػدرجت نسػػب القتػػؿ المئويػػة لعمػػر اليرقػػات المختب ػرة

عند أدنػى تركيػز  ,تالىػا التركيػز 5000جػزء فػي المميػوف

بنسػػبة  %78.72وبمغػػت أعالىػػا  %88.12عنػػد أعمػػى

أف مع ػ ػ ػػامالت األعم ػ ػ ػػار اليرقي ػ ػ ػػة األربع ػ ػ ػػة أظيرتفروقػ ػ ػ ػاً

تركيػ ػػز مختبػ ػػر  ,بفػ ػػروؽ إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى , %5

متوسطات نسب القتػؿ عنػد جميػع التركيػزات المسػتخدمة

المناقشة :

إحصػ ػ ػػائية عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى معنػ ػ ػػوي قػ ػ ػػدره  %5فػ ػ ػػي قػ ػ ػػيـ

 ,فبمغ ػ ػػت أعم ػ ػػى نس ػ ػػبة قت ػ ػػؿ % 72.87لمعم ػ ػػر األوؿ,

وتفوقت جميع التركيزات عف شاىدىا الذي بمغت .%0

أظيػ ػػرت النتػ ػػائج المعروضػ ػػة فػ ػػي جػ ػػدوؿ ( )2امػ ػػتالؾ

تالىا العمر اليرقػي الثػاني  ,الثالػث وال اربػع بنسػب بمغػت

مسػ ػ ػػتخمص اإليثػ ػ ػػانوؿ ألوراؽ كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف نبػ ػ ػػات التمػ ػ ػػر

 -4كما أوضحت نتائج التداخؿ بيف عمر الطور

 Capparis spinosa L.بػػالتركيزات المسػػتخدمة

 % 41.63 , 47.38 , 64.87بالترتيب.

اليرقي والتركيزات المستخدمة أثرىا اإليجابي في قيـ

الينػػدي  Tamarindus indica L.ونبػػات الكبػػر
صػ ػػفات مبيػ ػػد يرقػ ػػي ضػ ػػد يرقػ ػػات بعػ ػػوض

Culex

المتوسطات لنسب القتؿ المئوية لمعمر اليرقي بزيادة

pipiensالمختب ػ ػرة  ,وىػ ػػذه النتػ ػػائج يؤكػ ػػدىا كثيػ ػػر مػ ػػف

لألعمار اليرقية الثاني  ,والثالث والرابع المختبرة ,

المشػ ػػتقة م ػ ػػف النباتػ ػػات أف تكػ ػػوف فعالػ ػػة ضػ ػػد يرقػ ػػات

التركيزات  ,إذ تتدرج قيـ ىذه المتوسطات باالزدياد ,
وبفروؽ إحصائية عند مستوى معنوي قدره  , %5فيما

البػػاحثيف  ,إذ يمكػػف لممبيػػدات الطبيعيػػة وبخاصػػة تمػػؾ

البع ػ ػػوض [ .]5ويرجػ ػ ػػع ذل ػ ػػؾ إلػ ػ ػػى أف النبات ػ ػػات ىػ ػ ػػي
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مص ػػادر غني ػػة لمكثي ػػر م ػػف المركب ػػات الثانوي ػػة النش ػػطة

الفالفونويػػدات المسػػتخرج مػػف أزىػػار نبػػات Tagetes

 ,والص ػػابونيف  ,والتانين ػػات والمركب ػػات الفينولي ػػة الت ػػي

 . ]22[Aedes aegyptiوفي ىذا المجػاؿ أشػارت[]2

بيولوجيػػا مثػػؿ القمويػػدات  ,الفالفونويػػدات ,التربينويػػدات

تعػػد مصػػادر ميمػػة كمبيػػدات [ .]16وعموم ػاً أشػػارت
بيولوجي ػػا تُع ػػزى
د ارس ػػة [ ]4إل ػػى أف الت ػػأثيرات النش ػػطة
ً
أساسا إلى وجود مجموعة متنوعة مػف المػواد العضػوية
ً

النشػػطة الموجػػودة فػػي مستخمصػػات النباتػػات المختب ػرة

 patulaأظيػػر صػػفة مبيػػد يرقػػي ضػػد يرقػػات بعوضػػة
إلػ ػػى أف معاممػ ػػة يرقػ ػػات بعػ ػػوضpipiens

Culex

بأطوارىا المختمفة بػالتركيزات  10 -5ممجػـ  /مػؿ مػف

مستخمصػ ػ ػ ػ ػػات المػ ػ ػ ػ ػػذيبات العضػ ػ ػ ػ ػػوية ألوراؽ الكبػ ػ ػ ػ ػػر

 Capparis spinosaأدى إلػى نسػب ىػالؾ متفاوتػة

المتس ػػببة ف ػػي نش ػػاطيا كمبي ػػدات حشػ ػرات .إذ تش ػػتمؿ
وُ
المبيدات الحشرية المشتقة مف النباتات عمى خميط مف

الطور األوؿ . %77

عمػػى كػػؿ مػػف العمميػػات السػػموكية والفسػػيولوجية[. ]12

بػ ػ ػػاف مستخمصػ ػ ػػات النبػ ػ ػػاتيف قيػ ػ ػػد الد ارسػ ػ ػػة المس ػ ػ ػتخرجة

المركبػات الكيميائيػػة النباتيػػة التػػي تعمػػؿ بشػػكؿ متقػػارب

فػػي اليرقػػات المعاممػػة وبمغ ػت أعمػػى نسػػبة قتػػؿ ليرقػػات

كمػػا تتفػػؽ نتائجنػػا مػػع مػػا توصػػؿ إليػػو عػػدد مػػف البػػاحثيف

كمض ػ ػ ػ ػػادات األكس ػ ػ ػ ػػدة  ,م ػ ػ ػ ػػنظـ ىرم ػ ػ ػ ػػوني  ,س ػ ػ ػ ػػموـ

باستخداـ المذيب العضوي اإليثانوؿ أظيرت صػفات مبيػد

Tamarindus

المس ػػتخرج م ػػف نب ػػات  molinieri Artemisiaأظي ػػر

عص ػ ػ ػ ػػبية[ . ]7حي ػ ػ ػ ػػث كش ػ ػ ػ ػػفت د ارس ػ ػ ػ ػػة [ ]9احتػ ػ ػ ػ ػواء

مسػ ػ ػ ػ ػػتخمص نبػ ػ ػ ػ ػػات indica

( ) Fabaceaeعم ػ ػ ػػى الكثي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذه المكون ػ ػ ػػات
الكيميائية التي تعمؿ كآليات دفاع ضد الكائنات الحيػة

الدقيقة والحشػرات .وأف السػبب المحتمػؿ لظيػور ىػالؾ
اليرقات ىو أف مثؿ ىذه المركبات السامة لنبات التمػر

الينػدي تعمػؿ بوصػفيا سػموماً معديػة تػؤثر فػي اليضػػـ

واالمتصػػاص .فق ػػد أظيػػر مركػػب التربسػػيف المسػػتخرج

م ػػف ب ػػذورنباتindica

ػأثير
Tamarindusأف ل ػػو ت ػ اً

ػار عمػ ػػى فسػ ػػيولوجيا تطػ ػػور يرقػ ػػات حش ػ ػرة
سػ ػػاماً وضػ ػ اً

يرق ػػي  ,فق ػػد أش ػػار [ ]19إل ػػى أف المس ػػتخمص اإليث ػػانولي
نشػ ػػاطاً كمبيػ ػػد يرقػ ػػي ضػ ػػد يرقػ ػػات بعػ ػػوض

Culex

 pipiensالمختبرة كما ذكرت د ارسػة [ ]18أف مسػتخمص
اإليثػػانوؿ مػػف بػػذور fruticosa

 Amorphaأظيػػر

أعم ػػى س ػػمية ض ػػد الط ػػور ال ارب ػػع م ػػف يرق ػػات Culex

 pipiensبع ػ ػػد  24س ػ ػػاعة م ػ ػػف التع ػ ػػرض .كم ػ ػػا أظي ػ ػػر

مسػػتخمص اإليثػػانوؿ لنبػػاتEichhornia crassipes
أعم ػ ػ ػػى نش ػ ػ ػػاط يرق ػ ػ ػػى ض ػ ػ ػػد األعم ػ ػ ػػار اليرقي ػ ػ ػػة األربع ػ ػ ػػة

وعػػذارى C. quinquefasciatusمقارنػػة بمستخمصػػات

 Helicoverp armigeraنحػػو مجمػػوع األنزيمػػات
البروتينيػػة المتواجػػدة ف ػػي األمعػػاء [ .]25كمػػا ُو ِجػػد أف
نبػػات الكبػػر  Capparis spinosaالتػػابع لعائمػػة

لبعوضة  Culex pipiensالمختبػرة كػاف أكثػر األطػوار

مختمفػػة مثػػؿ القمويػػات [ . ]17والفالفونويػػدات [. ]20

مػ ػػا ذكرتػ ػػو د ارسػ ػػة [ ]11فقػ ػػد كانػ ػػت اليرقػ ػػات الصػ ػػغيرة

)(Capparidaceaeيحت ػ ػػوي عم ػ ػػى مس ػ ػػتقمبات ثانوي ػ ػػة

المذيبات األخرى[.]14

كمػ ػ ػػا أشػ ػ ػػارت نتائجنػ ػ ػػا إلػ ػ ػػى أف الطػ ػ ػػور اليرق ػ ػ ػػي األوؿ
تػأث اًر بأقػؿ التركيػزات المسػتخدـ  -وىػذه النتػائج تتفػؽ مػع

وقػػد أشػػارت بعػػض األبحػػاث إلػػى مثػػؿ ىػػذه المركبػػات

الطػ ػػور األوؿ أكثػ ػػر األط ػ ػوار تػ ػػأث ار مػ ػػف الطػ ػػور الثالػ ػػث

Coptis

اليرقات الفاقسة حػديثًا (العمػر األوؿ) لبعوضػة Culex
 pipiensإل ػػى  ٪100بتركيػ ػزات منخفض ػػة تص ػػؿ إل ػػى

الثانوية تمتمؾ خواص مبيػد حشػري [ .]28فػذكر []23

أف القمويػػات المسػػتخرجة مػػف جػػذور نبػػات

 japonicaأظيػػرت نشػػاطاً مانعػاً لمتغذيػػة نحػػو الطػػور
ال اربػع لحشػرة  .Hyphantria cuneaوأف مسػتخمص
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ليرقات بعوضة  .Culexكما وصمت نسبة الوفيات فػي

 .]4[٪0.025وك ػػذا تتف ػػؽ م ػػع د ارس ػػة [ ]29إذ تت ػػدرج
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الجرعػػة النص ػػفية ض ػػد يرق ػػات الط ػػور األوؿ إل ػػى ال ارب ػػع

بالزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة , 219.28 , 176.24 , 139.24

المعامالت المدروسةعمى مستخمص أوراؽ نبات
الكبر Capparis spinosaفي مكافحة يرقات

 256.27جزء في المميوف  ,عمى الترتيب لبعوضة A.

بعوض.Culex pipiens

ب ػ ػ ػػاف مع ػ ػ ػػدؿ الوفي ػ ػ ػػات يػ ػ ػ ػرتبط إيجابيػ ػ ػ ػاً بزي ػ ػ ػػادة تركي ػ ػ ػػز

التأكيدية لمعرفة ثبات المواد الفعالة لممستخمص

 .aegyptiكما تتفؽ نتائجنا مػع مػا ذكػر مػف قبػؿ []27

المستخمص ػػات .كم ػػا أظي ػػرت نتائجن ػػا تف ػػوؽ مس ػػتخمص

 -2لذا نوصي بأجراء المزيد مف التجارب الحقمية

األيثانولي .

أوراؽ نب ػ ػ ػػات التم ػ ػ ػػر الين ػ ػ ػػدي ب ػ ػ ػػالتركيزات المس ػ ػ ػػتخدمة

 -3فصؿ واختبار تمؾ المواد التي قد يعزى إلييا

ال َكبػػر ربمػػا تعػػود النتػػائج المتفاوتػػة إلػػى االختالفػػات فػػي

 -4تعميـ فكرة إدخاؿ طرؽ مكافحة بديمة لمنظومة

واألعمار اليرقية المختبرة مقارنة بمسػتخمص أوراؽ نبػات
مستويات السمية بيف المكونػات الفعالػة لكػؿ نبػات وىػذا

يتفؽ مع ما ذكره [.]21

مكافحة يرقات البعوض تعتمد عمى المبيدات الحيوية
ذات المصدر النباتي

االستنتاجات والتوصيات :

مف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا البحث يمكف

الخروج باالستنتاجات والتوصيات اآلتية :

 -1تفوؽ المستخمص الكحولي اإليثانولي ألوراؽ نبات
التمر اليندي Tamarindus indica

الفعؿ القاتؿ لممستخمص .

في جميع

 -5تجريب فعالية المستخمص عمى يرقات أجناس
البعوض األخرى .

 -6البحث عف مثؿ ىذه النباتات في البيئة المحمية
التي تمتمؾ خاصية مبيدات حيوية .
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The Effect of Ethanol Extract for Tamarindus indica L. Leaves and
Capparis spinosa L leaves in Fighting Culex pipiens
(Diptera: Culiciae) under a Laboratory Conditions
Aref Mohammed Ahmed Ali AL-hasani
Abstract
This research was conducted during the second semester of 2017 in the Biology Laboratory / Faculty of
Education / Radfan - University of Aden, in order to study the effect of the extract of raw ethanol
extracted from the leaves of the tamarind plant T. indicaL. and the plant C. spinosa L as a pesticide
against the first ,second , third and the fourth larvae of C. pipiens mosquitoes with the concentrations
(2500, 5000, 7500 ppm).After 48 hours of treatment, the mortality of mosquito larvae were takenThe
results of the experiment indicated that the crude ethanol extract of the plants leaves have had good
properties for the eradication of C. pipiens in the tested concentrations. The extract of the tamarind
plantleaves exceeded the extract of the capers plant leaves and produced the highest lethal activity, the
mean mortality rates for the extract type 64.37 and 49.0 % showed statistical differences at a significant
level of 5%. The interaction of crude plant extracts and concentrations resulted in a dose-dependent
mortality rate (95.75 and 80.50 %) at the highest concentration used for both extracts respectively.The
tested larvae showed different levels of sensitivity to the type of plant extract - and that the first larvae
were the most affected ones at the whole concentrations used and reached 100 , 89 % at the lowest
concentration and the mortality mean at age 4 was the highest at and 88 , 64% respectively. All the values
of the statistical analysis were of a great importance at a significant level of 5%. No mortality were seen
in control treatment. The increase in the concentrations of the crude extracts enlarged the mortality rates
in the average larval age of the tested larvae, ranging between (59.88 - 88.12%). This study presents the
first report on the activity of ethanolic extracts of two plants against Culex pipens in local conditions.
Keywords : Extracts,Tamarindus indica L. Capparis spinosa L, larvae, Culex pipiens mosquito
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