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 عنوان البحث 

The effect organic solvent extract of Datura metel leaves 

on some biological aspects of Hyalomma schulzei (olenev) 

(Acari:Ixodidae)  

في بعض جوانب  Datura metel L تأثير مستخلصات المذيبات العضوية ألوراق نبات الداتورا

 olenev))Hyalomma schulzei Acari:Ixodida االداء الحياتي لقراد

 

 عنوان رسالة الماجستير

 ةو مستخلصات أوراق نبات الداتوردرجات الحرارة تأثير         

Datura metel L.           للقراد الصلب في بعض الجوانب الحياتية            

   (Acari:Ixodidae)   Hyalomma schulzei Olinev  

                                                  

 الخالصة   

 م   40)   35و  28) الحممرار  درجمممات تمممر ير   التعممرع ى ممم  الحاليمممالدراسممم   تتضمم       
  Hyalommaبعمممو جوا مممء الداا الحيمممات  ل بمممراد ال ممم ء فممم  90% الرطوبممم  ال سمممبي  و 

schulzei    تما ير  ستخ  مات ال مايبات العضموي  وال ر بمات ال ا ويم   ورا  فضال ىن اختبمار
 :الحيات  و ا ت ال تائج  ا ت  بعو جوا ء الداا ف   Datura metel  بات الداتور 



  ما ° م 40ولم يفبس ف  درجم    ºم  35و28 ف  درجت  % 97فبس البيو ب غت  سب  1-
 .يو ا  30.66ب غت اا ° م28ان اطول  د  حضا   ف  درج  حرار  

يو مما  (  23-18.2)و( 14.7-10.7) والحوريممات ل يرقممات ال سممال   اقبممل  ممد ا ح ممرت 2-
 . ال ا ورتين الدرجتين  ن  ل وف  التوال  ى  

 وضم  ا ا مد  م    28حرار الدرجم  فم  يو ما11.33 البميو وضم  قبمل ل ما  د  اطول ب غت -3
 . ال ا ور  الدرج  ف  يو ا 21  د  اطول استغرقت فبد البيو

ال ج مممول ال  ممم  لعمممدد البممميو   مممن  مممل ى ممم  تمممر ير أي ال ممما ور  الحمممرار  لمممدرجات ي مممن لمممم4- 
التموال   وى م %  56.8و بيضم ( 6850-6848) ب غتاا  الغاائ  التحويل و فاا ال وضول 

. 
واليرقمممممات ال تغايممممم  وييمممممر ال تغايممممم  ال عا  ممممم  ب ستخ  مممممات ال مممممايبات  ه  مممممت البيممممموو-5

 مممن  بمممات المممداتور  ى ممم  التممموال  فممم  ( ال حمممول ال ي ممم  وخمممالت ال مممل وال  سمممان)العضممموي  
 77.70و 90ا ا الحوريات ييمر ال تغايم  فب غمت  سمب  هال  ما ,%90 خت ع الترا يز ب سب  

ى   التموال  , ل/   غم 70ف  التر يز %  66.14و 72.78و83.85 وال تغاي  % 68.85و
بي  ما ب غمت  سمء همالذ الما ور ,ل ل  ن  ستخ ص ال حول ال ي   وخالت ال ل وال  سمان 

بي  ما ال ما  ,% 51.14و 57و77.7  وال تغايم  % 59و61.22 و  90   ييمر ال تغايم  
فممممممم  % 40.7و 51.84و 63.93وال تغايممممممم  % 46.92و 53.15و 72.29ييمممممممر ال تغايممممممم  

يسمممتدل  مممن ال تممممائج ان , مممل فمممم  ال ستخ  مممات السمممابب  وى ممم  الترتيممممء /   غمممم 70التر يمممز 
 . ستخ ص ال حول ال ي   هو ال  ر تر يرا ف  هالذ الدوار الحياتي  ل براد قيد الدراس  

فمم   مممل  مممن  ستخ  مممات % 90ب غممت  عمممدلت همممالذ البمميو واليرقمممات ييمممر ال تغايممم   -6
وفمم  الترا يمممز  افمم  ا مما المممدور ( الب وا يمم  والفي وليمم  والتربي يممم  الخممام)ال ر بممات ال ا ويمم  الخمممام 

ل ل  ن  ال ر بات الب وا ي  والفي ولي  الخام وف  الترا يز %  90ال تغاي فب غت  سء ال الذ
وب غمت  سمء همالذ ,  مل/   غم  70بالتر يز%90ا ا ف  ال ر بات التربي ي  فبد ب غت , اف  

فم  حمين لمم , مل /  غمم 70فم  التر يمز  66.41وال تغاي  74.21% الحوريات يير ال تغاي  
ا مما بال سممب  , تسممجل أي  سممء هممالذ ل حوريممات فمم   ممل  ممن  سممتخ ص الفي ممولت والتربي ممات 

بي  ما ,   55.07وال تغايم  % 63.93ل بالغات فبد سج ت  سء همالذ الما ور ييمر ال تغايم  
 ممل فمم   سممتخ ص /  غممم 70بممالتر يز 45.29وال تغايمم   52.86ب غممت لال مما  ييممر ال تغايمم  

و  ممما همممو الحمممال  ممم  الحوريمممات اا لمممم تسمممجل  مممل  مممن ال ر بمممات الفي وليممم  ,الب وا يمممات الخمممام 
واالتربي يممم  الخمممام أي  سمممء همممالذ ل بالغمممات وتبمممين ال تمممائج اىممماله ان ال ر بمممات الب وا يممم  هممم  

 .الدراس   التربي ي  ف  البراد قيدال  ر تر يرا  ن ال ر بات الفي ولي  و 



 

 

 

 

 

 

 


