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حيدر لطيف فرحان

الخالصة:
أجريت الدراست الحاليت لتقيتي أتيرير تختت ال الانختا ألوراق نبتا الررييت Schanginia aegyptiaca
فتتب ض تتا ج انتتي ياأيت  . Culex quinquefasciatusواعتبتتر نختتي الاتتدو ر وار الحشتتر غيتتر البالغت
واألرر التراكمتب وتتد الومت و اإلنتاجيت ونختب الققتك كم تايير لاتقيي ث يت أظاتر الوتتاج أ المختت ال ارتر
 %7..1ونختي هتدو األيت ار
ضشتن ت وت ف فتب هتتدو األ وار غيتر البالغت ث يت ضاغت نختب هتدو البيت
اليرقي األولثالثانبثالثال والراض 1..7و  3..6و  3..6و %33.1عاى التت الب فتب التركيت  .تاغ /تت ثضيومتا
ضاغتتتت نختتتتب هتتتتدو ال تتتت ار  %....فتتتتب اا التركيتتتت  .وأ التتتتتيرير التراكمتتتتب إلتتتتى نختتتتب هتتتتدو ضاغتتتت
 %711فب التركي  7تاغ /ت ث وك لك إيال فب تد نم األ وار غير البالغ ي ضاغ  71..ي تتا ضالمقارنت
ت ت اتا الخيرر التب ضاغ  7..3ي تتا ث فتب تي أ المختت ال إلتى خقتا إنتاجيت البالغتا تت البتيا
وك لك نختب فقختح يت كانت  737..ضيضتح/قار و % 77.3عاتى التت الب تقارنت تت ت اتات الختيرر التتب
ضاغ إنتاجيتاا  .11.1ضيضح/قار وضوخب فقك .%71.7
المقدمة Introduction :
يشن اكتختا الحشترا الربيت الواقات لضتترا لتق المقاوتت لامبيتدا خرترا جديتدا ياتد لتح اإلنختا
والحي ا عاى الخ اء فضد ع أ ريبح لبرات تنافح هت الحشرا شعت با والمتد ث .) 7776ي تد الب ت
تت أهت هت الحشترا التتب اكتختب تقاوتت دتد المبيتدا فتب أتتاك كثيتر تت ال تال (Kaufman et
) al.,2001فدع الحاج إلى البح والتقصب ع ضداج لاا لق ال ص لي وغير ساتح لإلنختا والحي انتا
المتقدت فضد ع عدم اكتختا المقاوتت دتدها ش  . ( Saraf and Dixit,2002وهت المميت ا وجتد فتب
المرك بتتتا النيمياجيتتت الثان يتتت التتتتب أوت اتتتا الوباأتتتا ضصتتت ر يبي يتتتح ك ليتتت فاعيتتتح دتتتد المقترستتتا الحشتتتري
واإللتتاضا المينروضيتت )(Balandrin,1985 ;Macedo et al.,1997;Trongtokit et al,1998
والمركبا المخت اص ت الوباأا رق اهتماتا واس ا ت قب الم تصي والبتا ثي ثوهوتاو أكثتر تت .111
ن ع نباأب ت روف لح خصتاجل تبيتد لاحشترا ش Sukamar et al.,1991;Macedo et al.,1997;Dolan
 ) et al.,2007وال ديد تواا يحم تركبا تبيد لاب
(Saraf and Dixit,2002 ; Barnard and Xue,2004 ; Hadjiakhoondi et al.,2005; Nath et
; al.,2006
Quinn
; et al., 2007
)Kaushik and Saini,2008
أادف الدراس الحالي إلى أقيي األرر الحي ف لمخت ال الانخا ألوراق نبتا الررييت  S.aegyptiacaفتب
ياأيت ض دت  C.quinquefasciatusث التتتب أتترأبل ضالمتتد التتتب ينت فياتتا ناتتام أصتتري تيتتا الم تتارف
ولتتتيان الصتتتتح ال اتتتتت دتتتت يق وغيتتتر كافيتتتتح شستتتتيرفكث ) 77.3فضتتتتد عواتتتا كواقتتتت لاديتتتتدا ال يريتتتت
 Wuchereria bancroftiالتتب أختبي تتر القدريتا  Filariasisأو تتا يختمى اء القيت elephantiasis
فب اإلنخا ش.) Silva et al.,2003
المواد وطرق العمل Material & methods :
جمع وتشخيص النبات :أ جم عيوا الوبا خد عارف نيخا وتايك ل ام .11.ت تورق الق ويويتح رت
غخا وجقق ضدرج ترار الغرفت ويحوت و قات فتب أكيتا نتايا  .ع صت عيوتا الوبتا فتب ت شتي
جات ضاض  /كاي ال ا م ي ظار أناا أ إلى ال ال  Chenopodaceaeوالى الو ع:
Schanginia aegyptiaca ( Hassle. q) Allen.
تربية وتشخيص الحشرة  :جم ق ار ضيا  egg raftsالب د ت ا د أ م ا أصري تيتا الم تارف
فب كاي ال ا م/جات الن ف ونقا إلى الم تبر فب أوانب ضدستيني تايئ ضالماء ودت فتب أ ت ا ضدستتيني
ش ) 15x25 x61ست اويت عاتتى تتتاء تضتتاف إليتتح عات لتغ يت اليرقتتا ال ارجت تنت تت شخميتتر ن الت
الرحي )ثوأ تتاض اليرقا لحي أح لاا إلى ع ار التتب أت ع لاتا فتب أوانتب ضدستتينيح اخت أققتاة الترضيت
ال شبي المن ب الشن ي ل دا اا 1.س والمغاق ضقمتا الت ل.غت ي البالغتا ال ارجت عاتى تحات ل ستنرف

.%71لغر الحص ل عاى البتيا أت أغ يت اإلنتاد ض تد  3-6أيتام تت ض وغاتا عاتى م الحمتام ختي الرريقت
الم ك ر فبش)Mohsen and Mehdi,1989ثأ استقبال ق ار البيا ض تد ت الب  3-6أيتام تت التغ يت عاتى
التتتدم.أ أشتتت يل الحشتتتر فتتتب تتحتتت التتتتاريد الربي ب/جات تتت ضغتتتدا يتتت ظاتتتر أناتتتا أ تتت إلتتتى الوتتت ع:
Culex quinquefasciatus Say.
تحضيييير مسيييتخلص الهكسيييان :أختتت  .1غتتترام تتتت أوراق الوبتتتا ال افتتت والمرح نتتت وودتتت اا فتتتب جاتتتا
ارست دة soxholetوجر ارست دة ..1ت ت الانخا لمد  .3ساعح ضدرجت جترار  31رجتح تئ يت
ر رك المخت ال ضالمب ر الدوار  evaporator rotaryر جققت ال يوت فتب فتر كارضتاجب ضدرجت ترار 31
رجح تئ ي ثكرر ال ماي الخاضق عد ترا لاحص ل عاى كميح كافيح ت المخت ال ال اف.
لغر إجراء الت ار ال ماي أخ .غ ت المخت ال ال اف وإااضتح ش .ت خد ارري  .ت ايثتان ل .
ت ت هنختتا ) ر ت اكم ت الح ت إلتتى  711ت ت ت ت المتتاء المقرتتر ليصتتب التركي ت  .1تاغ /ت ت وتوتتح أ ت أحضتتير
التراكي ش 1..ث  7ث  7..ث  ) .تاغ /ت إتا ت اتات الختيرر ف تر أحضتيرها ضةدتاف نقتك النميتح تت شختد
ارري واريثان ل والانخا )فب التراكي أعد إلى الماء المقرر.
التجارب الحيوية  :أ عم  3تنررا لن أركي وض اق  .1ت لن تنرر ت المخت ال الوباأب فب أوانتب
ضدستينيح س  711ت أ ود قار ضيا وا د فب ك تنررثوض د فقك البتيا أت ختا عتد البتيا غيتر
القاقك ت اريا واست راج الوختب المئ يت لاادو.أتتا اليرقتا فتت إ ختال  ..يرقتح فتب كت تنترر تضتافا إليتح
ال ا ث أ خا اليرقتا الاالنت ض تد  .3ستاع .كرر الت رضت الختاضق ض دت  ..عت راء فتب كت تنترر و
إداف ال ا  .أ أ دي نخي الادو فب الت ار التب ضاغ هدكا الخيرر فياتاش %).1-.فقتل ختي ت ا لت
Abbottش )77..والتب أخاوف:
الوخب المئ ي لادكا الم اتا  -الوخب المئ ي لادكا الخيرر
______________________________________________ 711x
 -711الوخب المئ ي لادكا الخيرر
ض متر
راس وأحديد ف الي المخت ال الوباأب فب التيرير التراكمتب ع تات البيت
التأثير التراكمي :لغر
73ساعح ضالتراكي الخاضق ض د اا فب كت أركيت رت أت نقت اليرقتا ال ارجت تت كت أركيت وأ ي اتا إلتى 3
تنررا لن أركي  61يرقح فتب المنترر ال ا تدثوجر تتاض تاتا و ختا الوختب المئ يت لاادكتا النايت تتى
( Al-Sharook et
أح لاتتا إلتتى ضالغتتا ثأ إكمتتال ت ك ت تنتترر ي تيتتا ضالمتتاء المقرتتر نتي ت التب تتر
 .)al.1991وكان الحشرا الميت أ ال ي تيا وأقحتل ت اريتا لتحديتد وجت أشت ها تااريتح التا .وأ
خا تد نم ار وارغير البالغ لاحشر .أ ع ل ال ار المتن ن ت تنررا ك أركيت فتب أققتاة الترضيت
وض د ض وغ البالغا ضح الب  3-6أيام غ ي عاى الدم لغر الحص ل عاى البيا التب نقا ض د الك إلى أوانب
اويح عاى تاء وض د الققك أ خا عد البيا لن قار و ا الوخب المئ ي لاققك .أجري جمي الت تار
فب ظروف ت تبريح ت رج رار  . ..رجح تئ ي وري ض نخبيح  %11-31وتد أداء  7.ساعح.
اات أ تار الدراست وفت نمت اج الت تار ال اتايتح ضحختي التصتمي ال شت اجب الناتت
التحلييل اححايا:ي:
 C.R.Dضاستتت مال اختبتتار اقت فتترق ت و ت فش ) L.S.Dرختبتتار ت و ي ت الوتتتاج و ل ت الوختتي المئ يت إلتتى قتتي
اوي إل خالاا فب التحاي اإل صاجبشالراوف وخا هللاث.).111
النتا:ج والمناقشة Results & Discussion :
يبتتي ال تتدولش )7أتتيرير أراكيت المختتت ال فتتب األ وار غيتتر البالغت لاب دت يت ضاغت نختتب هتتدو
 %7..1فب التركي  .تاغ /ت .قد يحت ف المخت ال تركبتا لاتا القاضايتح عاتى ولت ج البيضتح والتتيرير
البي
عاتتتى البروأتتت ضد م وتتتت ال وي شعتتت با والمتتتد ث .)7776وجتتتد راستتت ال قتتتاجب ش ).113إ تختتتت ال
ض دت  Culex pipiensيت ضاغت
الانخا لوبا الحرت  Peganum harmalaكتا تترررا فب ضيت
 %.1..فتتتب التركيتتت  .1تاغ /تتتت .واكر راستتت الرتتتاجب ش ).113إ تختتتت ال الانختتتا ألوراق الدفاتتتح
ض دت . C.pipiensيشتتير ال تتدولش )7إلتتى وجت عدقت
 Nerium oleanderلتتح أتتيرير ت وت ف فتتب ضيت
ير يح ضي أراكي المخت ال ونخي هدو األي ار اليرقي ثوا الر ر اليرقب األول أكثتر خاستي لامختت ال
ت ت ضقي ت األي ت ار اليرقي ت ث ي ت ضاغ ت نختتي الاتتدو اليرقي ت 1..7و3..6و 3..6و  %33.1لضي ت ار اليرقي ت
الخبي فب هدو اليرقا إلى خاستيتاا
األولثالثانبثالثال والراض عاى الت الب فب التركي  .تاغ /ت .قد ي
لمركبا ستاتح يحت ياتا الوبا .وجتد ) Maheswaran et al(2008أقت ق تختت ال الانختا لوبتا Leucas
 asperaعاتتتتتتى ضقيتتتتتت المتتتتتت يبا المختتتتتتت ما شالنا روف رم واريثتتتتتتان ل) فتتتتتتب هتتتتتتدو يرقتتتتتتا ض دتتتتتتتب
 C.quinquefasciatusو Aedes aegyptiثوا الر ري اليترقيي األول والثتانب أكثتر خاستي لامختت ال
Aleo
تتتت الرتتت ري الثالتتت والراض .وأعتتتار ) Matasyoh et al.(2008إ تختتتت ال الانختتتا لوبتتتا

 ngongensisقتتد س ت أعاتتى نختتب قت ت ليرقتتا ض د ت  Anopheles gambieي ت ضاغ ت  %711عوتتد
التركي  .تاغ /ت ضالمقارن ت المخت اصا األخر .
ضيوما ضاغ نخب هدو ال ت ار  %....فتب التركيت  .تاغ /ت .وجتد ال قتاجبش ).113إ نختب قتت عت ار
ض دتتتت  C.pipiensضاغتتتت  %67.6فتتتتب التركيتتتت  .1تاغ /تتتتت تتتتت تختتتتت ال الانختتتتا لوبتتتتا الحرتتتتت
 . P.harmalaرضما كا الخبي فب ان قا نخي الادو ك ال ار غير تتغ ي .
ويشير الشن ش )7إلى الوخي المئ ي لاادو التراكمب لض وار غيتر البالغت لاب دت ث يت ضاغت  %711فتب
التركي  7تاغ /ت  .ول ظ فب هت الدراست ظات ر تار أشت تتمثات ضالحالت ال ستري ضتي اليرقت وال ت راء
 larval-pupal intermediateوكتت لك تتار فشتت ض ت وغ البالغتتا  .وجتتد ) Sujatha et al.(1988إ
Madhuca longifolia , Acorus colomus , Agerathum
تخت اصتتا اريثتتر الوقرتتب لوباأتتا
 conyzoidsستتتتبب تتتتار أشتتتت هتتتتب  larval-pupal intermediateفتتتتب يرقتتتتا كتتتت تتتتت ض تتتت
Mustafa
واكتر
C.quinquefasciatusث . Aedes aegypti, Anopheles stephensi
) and Al- Khazraji (2008إ أ تريا يرقتا الرت ر الثتانب لب دت  C.pipiens molestusلمختت ال
نبا  Azadirachta excelsaأعاق ض وغ البالغا .

جدولش )7أيرير أراكي تخت ال الانخا ألوراق نبا الرريي  S.aegyptiacaفب األ وار غير البالغ
لب د C.quinquefasciatus
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عن ش )7أيرير أراكي تخت ال الانخا ألوراق الرريي نبا  S.aegyptiacaفب نخي هدو التراكمب
لب د C.quinquefasciatus
ي د ال تدولش ).إ المختت ال ستبي إيالت تتد نمت األ وار غيتر البالغت لاب دت يت ضاغت  71..ي تتا
تقارن ت ت اتا الخيرر التب ضاغ  7..3ي تا .وجد ) Al-Taee(2003ا يا تد نمت األ وار غيتر البالغت
Capparis
لب دتت  C.pipiensيتت ضاغتت  71و 7.ي تا عوتتد الم اتاتت ضترضيوتتا أوراق وإ هتتار نبتتا
 spinosaعاى التت الب فتب تي ست ا ت اتات الختيرر  71أيتام.إ المت ا النيمياجيت المخت اصت تت الوباأتا
أخر عماي الت ر الربي ي ثأو رضما سببح وج تخت يا عاليح ت ه رت الصتبا juvenile hormoneفتب
اليرقا تما أختر أر رهتا إلتى تر ات ال ت راء). (Mustafa and Al-Khazraji,2008وأ المختت ال إلتى
يت ضاغت  737..ضيضتح/قار تت خقتا نختب فقختح التتب ضاغت
خقا ت دل إنتتاج البتيا تت قبت البالغتا
 %77.3ضالمقارن ت ت ت ت اتا ت الختتيرر التتتب ضاغ ت إنتاجي ت ضالغاأاتتا  .11.1ضيضتتح/قار ت ت نختتب فقتتك ضاغ ت
.%71.7وجد ال قاجبش ).113ان قا إنتاجي إناد ض د  C.pipiensت البيا وكت لك نختب فقختح عوتد
الم اتاتتت ضتتت ستتتت ال الانختتتا لوبتتتا الحرتتتت . P.harmalaواكتتتر الرتتتاجبش).113ان قتتتا إنتاجيتتت البتتتيا لبالغتتتا ض دتتت
 C.pipiensال ارج ت ت اتد تخت ال الانخا ألوراق نبا الدفاح  N.oleanderثوان قا

نخب فقخح أيضا .

ولش ) ).أيرير أراكي تخت ال الانخا ألوراق نبا الرريي  S.aegyptiacaفب تد نم
األ وارغيرالبالغ وإنتاجي ونخب فقك ضيا ض د C.quinquefasciatus
التراكي ملغم/مل

مدة النمو (يوم)

االنتاجيه (عددا لبيض/قارب)

نسبة فقس البيض %

0

12.4

200..

9..9

0.0

1..0

1.9.2

91..
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-

-

-

*1.0

-

-

-
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-

-

-

)L.S.D.(0.05

1..

20.2

2

* = هان جمي الحشرا فب األ وار غير ال
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Abstract :
This study was evaluate conducted to the hexane extract effect of
Schanginia aegyptiaca leaves on some biological aspects of Culex quinquefasciatus
mosquito. The mortalities, development period ,productivity and hatchability were
chosen as criteria for bioassay. The results revealed that egg mortality was 18.7% at 2
mg/ml,while the 1st,2nd,3rd and 4th larval instars were 75.9% ,62.3% , 48.3% and
46.7% respectively at the same concentration.Pupal mortality was 25.5% at the same
concentration too. Accumulative mortality of immature stages was 100% at 1mg\ml
while the developmental period was extended to 17.5 days in comparison with 12.4
days of control. Treated female productivity was169.2 eggs\raft comparative with
200.7 eggs\raft of control Hatchability reduced to 91.6% comparative with 97.7% of
control.

