
 Musca تأثير المستخلص المائي لثالثة أنواع من النباتات في هالك بالغات الذبابة المنزلية

domestica L    (Diptera:Muscida) 

 
 م 5002-5002جامعة القادسية/ التربية/ علوم الحياة. هديل جبار نعمه                           

 
 الخالصة:

 
 Capparis الفعاليية الحيويية للمسيتخلص الميائي البيارد والمغليي نورا  نبيات ال بير أجريت هذه الدراسة فيي المختبرللتقيدير 

L spinosa   ونبات الجتL sativa Medicago   ونبات السيسبانsp. Sesbania  في هالك بالغات الذبابيه المنزليية
L domectica Musca   ان أ ثر تيأثيرا مين مسيتخلص وأتضح من النتائج أن مستخلص الماء المغلي نورا  هذه النباتات

 5.82ل 00الماء البارد في هيالك البالغيات حييا  انيت النسيبة المئويية لبيالك البالغيات فيي المسيتخلص الميائي المغليي هيي  
%( لنبات السيسبان والجت وال بر على التوالي مقارنة بالنسيبة المئويية لبيالك البالغيات فيي المسيتخلص الميائي البيارد 5082ل

%(لنبات السيسبان والجت وال بر عليى التيوالي .  ميا ليوحو تفيو  مسيتخلص أورا  5.82ل .528ل .528لنسبة التي  انت ا
% 62ي التيأثير عليى هيالك البالغيات وليوحو هيذا فيي التر ييزفينبات السيسبان مقارنة مع مستخلص أورا  نبات الجت وال بير 

( ساعات من بدء المعاملة في المستخلص المائي .لبالغات هي  مقارنة بمعاملة السيطرة حيا وجد أن أقل فترة زمنية لبالك ا
( 62البارد والمغلي نورا  نبات السيسبان مقارنة بنبات الجت وال بير والتيي  انيت أقيل فتيرة زمنيية لبيالك البالغيات فيبيا هيي  

 ساعة من بدء المعاملة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 _ المقدمة1 
 



يددالذبراددذذتلاذتلذة ي ددملذبالب ددملبوةهددةالب مةكددةلةةلدددلي  ددةة   لب عا دداليدداللL. cadomesti Muscaتعددالذبابةبددملذبية ب ددمل
ذبعمذيدلذبيذض ملذبيهببملبوهكةدل،لذب مب ذذل،ذبت فمئ ا،ذبتذذخمية،مب مضلبعضلذبا اذالبةآلضةفملذبىللةب  تكةلذبعةب دملل دىلذبت دة ذل

هتخاذ لذبمذه لمي ذلذبيبذي لب يب اذتلذب  يةم ملف لي ةفرمل(لمةت جملبأل2001مجيةلته،لKaufmanمأ لةجلذألةهةالمذبر مذال.)
(.ل1979ذبراذذتلذبضةذةلميةكةلذبابةبملذبية ب م،لأاىلذبدىلت م دالذبب ئدملمأركدةذلتدة  ذلهد ب لفد ليخت دالذب ةئةدةتل.)ذبعدةادلملبدا،

 ل داذللدااليدالذببدةر  الفد ل داذلأضةفملذبىلركمذلصفملذبيقةميملف لذبراذذتلتجةهلذبيب اذتلأاىلذبىلذبراليالأهتخاذيه.لماج
ذبيجةدلذبىلذبعماةلألهتخاذ ليب اذتلةبةت ملذألصدل باذئدلب يب داذتلذب  يةم دملذبيصدةعملمابدحلبتر  كدةلذبهدذ  لمهدي تكةلذبيةخفضدمل

ي ةئ دمل(لمف ليرةمبملة جةالباذئدلير  ملب يب اذتلذب  1998ذبهوي ،1993;ب بةئالملا لركمذلذبيقةميملتجة كة)اعبةالمذبيوح،
ذبيصددةعملتددف ذلفدد لذبراددذةلمت ددمالذخ صددملذبدد يالمةلت ددمالذبب ئددمللددة لذبعا دداليددالذببددةر  الباذذهددملتدد   ذليهتخ صددةتلةبةت ددملل ددىل

ل دىلللoleander Nerium(باذذهدملتد   ذليهتخ صدةتلذمذذبلةبدةتلذباف دم1996ذبراذذتلميةكدةلذبابةبدملذبية ب دم.ر اللدة لرهدا)
(لفقدددالمجدددالبددد ال1999بكدددةلتددد   ذل ب دددذلل دددىلبعدددضلجمذةدددالذألاذ لذبر دددةت لبكدددة.لأيدددةلذبذب عددد ل)لذبابةبدددملذبية ب دددملر دددالمجدددالبددد ا

لالأ ذتلمبا دليعةميلف لةيملمبقة لمأةتةج ملذبابةبملذبية ب م.لمف ل اهلذباذذهملت للinoxia Daturaيهتخ صةتلةبةتلذباذتمذةلل
بمجددمالبعددضلذبدداةئدلذبتدد للSesbaniaةتلذبه هددبةالمةبددلsativa.Mمةبددةتلذبجددتللspinosa.Cلأخت ددةذليهددتخ الةبددةتلذب بددذ

(لأاليهدتخ الأمذذبلم يدةذل1999تا ذلذبىلذال اهلذبةبةتةتلترميليذ بةتلفعةبملف لي ةفرملذبراذذتل.لر دالمجداتلذبالدةئ ل)
 ال(لبد2004)لNojueiraل.ل يدةلأادةذلpipiens Culexةبةتلذب بذل ةالبهلت   ذل ب ذلف لبعضلجمذةالذألاذ لذبر ةت لببعدمض

مةردةمدلأ بدةتلتد   ذليهدتخ الةبدةتلذبه هدبةالفد للmellifera Apisةبةتلذبجتلبهلفعةب مللةب ملفد لالدذالبةبتدةتلةرددلذبعهددل
 ي ةفرملذبابةبملذبية ب مل.
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 _ مواد وطر  العمل.2



 جمع عينات النبات.1-2 
يدداليةددةالبليخت فددمليدداليرةفرددمللSesbanaiبةالمذبه هددلsativa.Mمذبجددتللspinosa.Cجيعددتلل ةددةتليددالأمذذبلةبددةتلذب بددذل

ذبقةاهدد م.لمفدد ليذر ددملذبت   ددذلب دددلةبددةتلل ددىلردداهلجففددتلمالرةددتلأمذذبل دددلةبددةتلل ددىلردداةلمرفرددتلفدد لرددذمالخةب ددمليددال
لذبذالمبملف لأ  ةسلمذل ملبر الأةهتعيةد.

 -تحضير المستخلصات المائية : 2-2
خ الذبيدةئ لذببدةذالمذبيت د لحالرضدذلذبيهدتخ الذبيدةئ لذببدةذالبةبدةتل(ل.لف لترض ذلذبيهت1984)ل Harbornألتياتلالذ قمل

يددالل3هدد ل200يدد ليدداليهددرمبلذبيددةاةلذبجةفددملألمذذبل دددلةبددةتلل ددىلردداهل دد لأضدد الذب كددةلل10)ذب بددذ،لذبجددت،لذبه هددبةال(لب خددال
الذبيدةاةلذبفعةبدملفد لهةلملأللالة ليجةدلأالدمدلألهدتخول24متذحلذبخ  اللبياةلل3ه ل500ذبية لذبيقالذلف لامذبل جةج لهعمل

(ل. د لجفددالذبذذادملب هددتخاذ لجكددة لذبيخدذلذبددامذذل.ل د لأ يدددلتجف ددال2ذبةبدةتل.ل دد لذادملذبير ددمدلبمذهدالملأمذذبلتذادد ملمذتيددةال)
 لت لم الذبامذبليد لذبيهدتخ الل45ذبيهتخ البعالمضعهلف لامذبل جةج ل)ليع م لذبم ال(لف لذبفذالذب كذبةئ لباذجملرذذذةل

لبيهتخ ال،لم ذذتلذبعي  مللاةليذذتلب رصمدلل ىل ي مل ةف مليالذبيهتخ ال.مأهتخذجلم الذ
 ل.لل100أيةليهتخ الذبية لذبيت  لفقالت لترض ذهلبةفسلذبخالمذتلذبهةبقملأةلأالذبية لذبيهتخا لف لذبترض ذلت لتهدخ ةهلذبدىل

ولذبيهتخ ص الذببدةذالمذبيت د لمابدحلب اذبدمل%(لمب 8م4مبتذضلأختبةذلذبفةل  ملذبر م ملب يهتخ صةتلرضذتلذبتذذ   لذألت ملل)
ميةدهلل%16(لبتذ   لStock solutionه ليالذبية لذبيقالذلبترض ذلذبير مدلذألهةه ل)ل50ي ليالذبيهتخ الذبجةالف لل8

لرضذتلذبتذذ   لذألخذىل.
ذبيت ددد ل)ذبيبدددذا(لفددد لرةبدددمللذيدددةلتذ  ددد لذبهددد الذةلف ي ددددلذبيدددة لذبيقالدددذلذببدددةذالفددد لرةبدددملذبيهدددتخ الذبيدددةئ لذببدددةذالمذبيدددة لذبيقالدددذ

 ذبيهتخ الذبيةئ لذبيت  ل.

ل
 جمع الحشرة وتربيتبا .  3-2

يدددالبعدددضلذبيةدددةالبلفددد لجةيعدددملذبقةاهددد ملمتددد لتذب تكدددةلفددد لألفدددةاللL domestica. M .بةبتدددةتلذبابةبدددملذبية ب دددمللجيعدددت
(ل لمذالمبملةهب مل1±30ذذةل)(ل.لت لتتا تكةلترتلرذماليختبذ مليةةهبملباذجملرذلShipp, Osborn,1965ه )ل30×30×30.
 (ل.ل1986(لهةلملضم ل)لبالذبفتةح،12%(لمذضة ةل)20)
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_ دراسيية تييأثير المسييتخلص المييائي البييارد والمغلييي اورا  نبييات  ال برلالجتلالسيسييبان( ضييد 4-2
 بالغات الذبابة المنزلية.

 
الذبابية المنزليية وذليك بأسيتخدام أقفياص التربيية قسيمت هيذه تم دراسة تيأثير المسيتخلص الميائي  البيارد والمغليي( فيي بالغيات 

( بالغات وجبزت أقفاص المجموعة انولى بقطنة مبللة بمحلول س ري 6( أقفاص  م رر( . زود  ل قفص ب 3انقفاص الى  
جبيزت بقطين ماء مقطر( وهذه تتعتبير مجموعية السييطرة . أميا اقفياص المجموعية الثانيية والثالثية فقيد  0سم 35غم س ر+ 7 

-16-24%( على التوالي وثم تم حساب عدد البالغات الميتة بعد مرور  8, 4مبلل بمستخلص الماء البارد لألورا  وبالترا يز  

ساعة من وقت بدء التجربة و ررت هيذه العمليية ل يل نبيات وايضيا بالنسيبة للمسيتخلص المياء المغليي عيدلت نسيبة  8-4-2-1
 ( .Abbott,1925البالك حسب معادلة أبوت  

 
 

 التحليل ااحصائي : -5-2
 Factorial Experiment withحلليييت النتيييائج وفييي  نميييوذع التجيييارب العامليييية بأسيييتخدام التصيييميم التيييام التعشيييية 

Complete Randomized Desingn   وتيم أسيتخدام أقيل فير  معنيويL.S.D  اختبيار 0.05( عليى مسيتوأ أحتميال )
 ( .2000.  الراوي وخلف اهلللمعنوية الفرو  بين المعامالت 

 (. Abbot,1925 صححت نسبة البالك المئوية للقتل وف  معادلة أبوت  
 

 حسبت النسبة المئوية للبالك المصححة  وف  مايلي:
 

 600×     % البالك في السيطرة  -%البالك في المعاملة النسبة المئوية للبالك = 

 % البالك في السيطرة -600    
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لذبةتةئ لمذبيةةلام-
(لت   ذليهتخ الذبية لذبيت  لةمذذبلةبةتلذب بذلمذبجتلمذبه هبةالف ليعاةتلةهال وحلذببةبتةتلذال1 تضمليالذبا دل)

(لهةلةتليالبا لذبيعةي ملف ليهتخ الذمذذبلةبةتلذبه هبةالمف ل8 وررةالذلدلفتذةل ية ملبكوحلذببةبتةتل ةةتل)
(لهةلمليالبا لذبيعةي ملل16%(ليقةذةملبةبةتلذبجتلمذب بذلمذبت ل ةةتلذلدلفتذةل ية ملبكوحلذببةبتةتلف كةل  ل)16ذبتذ   )

%(بةبةتلذبه هبةالمذبجتلمذب بذلل ىلذبتمذب ل.مابتلةتةئ لذبتر  دل26.8,28.9,30م ةةتلذبةهالذبيئم ملب كوحل  ل)
ل.0.05دلذةرصةئ لل ىلمجمالفذملةتليعةم ملل ىليهتمىلذرتية

(ف ةهل مضملت   ذليهتخ الذبية لذببةذالةمذذبلةبةتلذب بذلمذبجتلمذبه هبةالف ليعاةتلةهال وحلذببةبتةتل.ل2ذيةلذبا دل)
(هةلمليالبا لذبيعةي ملف ليهتخ الذمذذبلةبةتلذبه هبةالمف ل8ذال وررلذالذلدلفتذةل ية ملبكوحلذببةبتةتل ةةت)

(هةلمليالبا لذبيعةي مل16مذب بذلمذبت ل ةةتلذلدلفتذةل ية ملبكوحلذببةبتةتلف كةل  )%(ليقةذةملبةبةتلذبجتل16ذبتذ   )
ل%(بةبةتلذبه هبةالمذبجتلمذب بذلل ىلذبتمذب .23.6,26.8,26.8.م ةةتلذبةهالذبيئم ملب كوحل  ل)

فةل  ملياليهتخ الذبية للمبيقةذةملذبا   الي لبعضكيةل تضملذاليهتخ الذبية لذبيت  لبةبةتلذبجتلمذب بذلمذبه هبةالذ  ذ
ذببةذالةمذذبل اهلذبةبةتةتلف لةهال وحلذببةبتةتل.لملال  مالذبهبالف لابحلذبىلذاليةبب ملذبيمذالذبفعةبملذبيمجماةلف لذبةبةتل

(.لHarborne،1984لالذهتخ صتلبةبية لذبيت  لذضةفملذبىلت ب اللذبية لذبيت  لبعيدلذةة  يةتلذبيمجماةليهتخ صةتلذبةبةتل
لainoxi.D(لب اليهتخ الذبية لذبرةذلبةبةتلذباذتمذةل1999 ل اذلذبصاا ا ذلذبذب ع ل)مف

ف لر المجالرهاللM. domesticaذ  ذلت   ذذلياليهتخ الذبية لذببةذالف لةهال وحلبةبتةتلذبابةبملذبية ب مل
ية لذبرةذلف ل وحلذ  ذلت   ذلياليهتخ الذبلoleander.  N(لذاليهتخ الذبية لذببةذالبةبةتلذباف مل1996)

بةبتةتلذبابةبملذبية ب مل.لم اذل تعةذضلي لةت جمل اهلذباذذهمل.لملال عمالهبال اذلذةختوالف لةتةئ لذببةر  ال
ذبىلذختوالالب عملذبيمذاذبفعةبملذبيمجماةلف لذبةبةتةتلذبيهتخايملبةةضةفملذبىلذختوالرذمالذجذذ لذبتجذبم.ل

الذمذذبلةبةتلذبه هبةالذ  ذلفةل  ملف لةهال وحلذببةبتةتليقةذةملم وررليالذبا   الذ ضةلذاليهتخ 
بةبةتلذبجتلمذب بذلل ىلذبتمذب ل.لملال عمالذبهبالف لابحلذبىلذالةبةتلذبه هبةاللال رتميل ي ةتل ب ذةليال

(لذاليةةعةتل1992ب راذذتلفقالا ذلذب ب ايل)لAntifeedantsذبق م اذتلذبت للالته حله محليةةعةتلتتا مل
ذبتتا مللالةتتي دلبالذالمجاالذبراذةلمذةيةلب ربةاللاك تكةل.لم اذل فهذلبعضلذبيوررةتلف له محلذبابةبمل
ذبية ب ملذ ةة لذباذذهململةالذبيعةي ملبيهتخ الذمذذبلةبةتلذبه هبةال.لمف لتجذبمليية  ملمجاتللبالذةي ذل

ل ةاليةةعةلبتتا مل ةيوتلذبابةبملذبية ب م.لia.  inoxD(لذاليهتخ الذمذذبلمذ  ةذلم يةذلةبةتلذباذتمذةل1981)
ل

ل4
ل



 المصادر
 
(. تصميم وتحليل التجارب الزراعية. الطبعة الثانية. وزارة التعليم العالي 2000الراويلخاشع محمود وخلف اهلللعبدالعزيز. -

 صفحة.488والبحا العلمي. دار ال تب للطباعة والنشر. جامعة الموصل. 
 

في بعض جوانب انداء  ainoxi  Datura(.تأثير مستخلصات نبات الداتورة 1999 لهادي مزعل.الربيعي
 لية العلوم/جامعة -.اطروحة د توراه  (domestica Musca  Datura:Muscidaeالحياتي للذبابة المنزلية

 صفحة.128بابل.
 ابات/قسم وقاية النبات.(.المقاومة الحيوية لالفات.جامعةالموصل/ لية الزراعةوالغ1992_الزبيديلحمزة  اوم. 

 والبندال  arvensis  Convolvulus (.تأثير مستخلصات نباتي المديد 1998_السالميلوجيه موبر. 
cairica Iomea   في انداء الحيوي لحشرة من الحنطةgraminum  Schizaphisاطروحة د توراه ا

 صفحة.111فلسفة _ لية العلوم/جامعة بابل.
في بعض جوانب   aspinos  Capparis(.تاثير مستخلصات نبات ال بر 1999_الطائيلامل محيسن. 

( رسالة ماجستير / لية pipiens Culex   Diptera:culicidaانداء الحياتي لبعوضة ال يول س
 صفحة.72العلوم/جامعة بابل.

عليم العالي ( المبيدات ال يميائية في وقاية النبات.وزارة الت1979_العادللخالد محمد وعبدلمولود  امل. 
 صفحة.397والبحا العلمي.دار ال تب للطباعة والنشر.جامعة الموصل.

Apocynaceae )  Nerium(.تأثير مستخلصات مختلفة نورا  نبات الدفلة  1996_حسنلعالء جواد. 

oleander  انداء الحياتي للذبابة المنزلية في doestica Musca   Diptera:Muscidae رسالة  )
 صفحة.56يةالعلوم/جامعة بابل.ماجستير / ل

(.المبيدات.وزارة التعليم العالي والبحا العلمي.دار ال تبللطباعة 1993_شعبانلعواد والمالحلنزار مصطفى. 
 صفحة.520والنشر.جامعة الموصل.

(.التحري عن بعض النباتات العراقية الحاوية على مواد سامة او جاذبة او طاردة 1981_عبد انميرل وا ب. 
 صفحة.82شرات.رسالة ماجستير/ لية الزراعة/ جامعة بغداد.للح

 (.تأثير درجات الحرارة الثابتة. 1989_عبد الفتاحلنباد مصطفى. 
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Abstract 

 

 CapparisThis study was conducted in the laboratory to assess the biologicl of 

r extract (cold and sp., leaves wate SesbaniaL. and sativa   MedicagoL .spinosa 

domestica L.the results reveld  Muscaboiling) on adult mortality of the house fly 

the following :boiling water extract of leaves of thes plants were more effective 

adult mortality than those of the cold water extract . It is found the percentage 

 Sesbaniafor adult mortality in boiling water exctract is (30,28.9,23.6%). For 

respectively as compared with percentage of  spinosa. Cand  ativa.s Mplant ,

mortality in cold water extract(26.8,26.8,23.6%) for these plants . and noticed the 

 domestica.  Mleaves is more effective in adult mortality  of  Sesbaniaof  extract

leaves .that noticed in concentration of (16%) in   spinosa.  Cand  sativa.  Mthan 

comparison with control facter .It is found that least period for mortality was (8) 

compared with  Sesbaniabeginning time of treatment of leaves of  hours from the

were least period for adult mortality (16)hours from spinosa.  Cand sativa .  M 

The beginning of the treatment.  

               
               
               
               
               
               
               
               
               
     

 


