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 Apiumونبات الكرفس   Allium sativum  نبات الثوم  ألبصال  تأثير المستخلص المائي

gravealens المنزليةعلى الفعالية الحيوية لبالغات الذبابةMusca domestica L. 
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وبذور نبات    Allium sativumاستهدفت الدراسة معرفة تأثير المستخلص المائي ألبصال نبات الثوم  
ررة الم  ل ررة Apium gravealensالكرررف   رررال ة الباةررررولـو ة لبالررررررراات الذبابر رري س رراع اليعر  Muscaفر

domestica     3000 ،1000،2000وبالتراكي ppm)  (    ررررررررررررررات ت ي ين ولل ت من المستخلص المائي لكرال ال با
ين من خالل تعرض الحشرة  ساعة لارض تقي م التأثير المحتمل لبذور كال ال بات (  6,  12,  24ال م يرررررة )  

أوضرررحت ال رررررتائن أـ نرررسبة الررررهال  . Feeding methodللمسرتخلص المرائي لل برراتين بةراقرة التاذ رة
  ، البررالاات فرري الرمستخلص المائي ألبصال نبات الثوم أعلى مما هي عل ه في مستخلص بذور نبات الكرف  

بررررلات أعلى نسبة لهال  البالاات في مستخ % بي ما بلات أعلى نسبة في نبات 67.5لص نبات الثوم أذ 
ة    ،ppm (3000)% وبالتركي     38.75الكرف    كما بي ررررررررررررت الدراسة أـ نسبة هال  الحشرة في اليترة ال م  

م ع التراكي   6  ،12ساعة هي اعلررررررررررى مما هي عل ه في اليررررترتين)    (24)  .( ساعة لكال ال باتين وفيـ 
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 المقدمــــــــة
مرن الحشررات  .Musca domestica L عرد الرذباب الم  لري

بيئررة اسنسرراـ والحيررواـ وسرراعدها فرري ذلرر   ضررمن رة الترري تشرر  ضراال
كمررا  ـ لهررا تررأثير علررى  ررحة  ،(1) سررعة تكاثرهررا وانتشررارها السررراع

رر  مخليررات الحيوانرراتاسنسرراـ نارررا لعاااتهررا فرري الت قررل بررين   بررال تميير
وبرين ذرذاا اسنسراـ كمرا  ـ نمري تارذةتها هرو الملوثرة والمرواا  واالوسرا 

أح انرا   نهرا  ذ وسيلة في نشر مجموعرة مختليرة مرن مسرببات األمرراض 
تتق ا أث اا التاذ ة وكثيرا ما تتاوط علرى الةعرام ممرا ة ارد مرن  م ان رة 

لكثيرر مرن  اا م  ان   ر ناقالا ( فهي تعد  3,2 شرها للمسببات المرض ة)ن
 .(5)ا( وال حار األميبي والب رررترا4)الكوليرا( )المسببات المرض ة مثل  

وفري خضررم الت راف  الكبيررر بررين اسنسراـ والحشرررات المرضرر ة 
يرها   عوبعد اكتشاف المبيدات الك م اواة المص ث ة وسهولة استخدامها وتأ

العدةد من الحشرات ال اقلة    م افحةل فقد استخدمت بش ل واسع في  اليعا
 .(6لألمراض )

 
* Corresponding author at: Anbar University - College of 

Education for Girls; 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-6212.Mobil:777777 

E-mail address: iimtithal@yahoo.com 
 

 
لكرن اتضرري ا مرا بعررد أنهرا تررعثر سرلبا علررى اسنسراـ والكائ ررات 

( ممرا اعرا 7الح ة األخرى ـرراا مرا تسرببه مرن تلروح المحر ي البيئري )
الكثير من المهتمين بسالمة البيئة  لى استخدام المبيدات ذات األ ل  

وتحولهررا تحللهررا  وسرررعة وذلرر  لسررهولة ،ال برراتي فرري م افحررة الحشرررات
ة  ثها افي تلو   ( كما  نها اخف تأثيراا 8 لى مواا ذير سامة )  السراع ئ ي ب   لل

ررر ال برراتيمررن المبيرردات  رررة  ،(9) ذات األ ررل ذير ونارررا لليعال ررة الكبير
للمركبررات ال بات ررة الثانواررة ضررد الحشرررات وألهميتهررا فرري الحيررا  علررى 

ةدت الدراسرات فري البحر  ال اام البيئي وكذل  ألهميتها الةب ة فقد ت ا
ترأتي أهم رة ، ( (10والتقصي عن تل  المركبات في ال باترات المختليرة

هرذ  الدراسررة فرري الرار البحرر  عررن عوامرل لب ش ررة ذات ا ررل نبرراتي 
لم افحة حشرة الذبابة الم  ل ة ناراا لما تحواه بعر  ال باترات المتروفرة 

ررات مررن المم ررن اسررتخدامها فرري البيئررة العراس ررة ررة  مررن مركبر فرري م افحر
 Allium sativumالثروم  نبراتهرذا البحر  فري  اسرتخدم قردالحشرات و 

ررة  ررتخدم فرري م افحر ررات الةب ررة واسر ررهر وأقرردم ال باتر ررر مررن أدر الررذي  عتبر
 . Apium gravealensبذور نبات الكرف ، وكذل  استخدمت  الحشرات

mailto:iimtithal@yahoo.com
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وهرو نبرات عشربي مرن ال باترات  A. sativumأـ نبرات الثروم 
واضم هذا الج      Liliaceacلى اليصيلة ال ئبق ة  ث ائ ة الحول ة تمي ا

 ،A. porrum  (11 )والكرراح  A. cepaانروا  اخرررى كالبصرل 
وهو عبارة    Allins  االل ي محتوااته الك م ائ ة مركب  عرف باسم  تتضم 

وع د قةع او هرع    AlkylcystineSulfoxidesالكاةلس ستي سليوكساةد  
الذي  عررف  Allicineلسي ين فصوص الثوم ةتحول هذا المركب الى ا

ه    ( diallula – disylphide – mono-s- oxide )باسم   ن وا كما 
ة    (polysaccharides)ر التس  حتوي على مواا عدةدة   ومواا  ابون 

sapnins ( .12 )،  حتوي الثوم على العدةد من المرواا اليعالرة مثرل 
ررررررردار  ررررررري ين بمقر رررررررردار 2.4السر رررررررونين بمقر رررررررا  روذراملذرام والميثر  2.6 مر

والسلي يوم مرا  روذراملذرام  0.0582–4.25بمقدار  ما  روذراملذرام 
البروتي ري )  Alliumاال اـ المااة االكثر فعال ة في أبصرال الثروم هري 

هو نبات حرولي درتوي  A. gravealens(. عتبر نبات الكرف   13
واعتبرر مرن سراللة الكررف   Umbelliferae عوا الى العائلة الخ م ة 

فري  محتوا  الك م ائيةتضم  ،(14ـرى تأ يله زراع اا )أـ د البري بع
%  8.6والكاربوهيردرات ب سرربة  % 81.3المراا وتكرـو نسربته  االوراق

% وكذلرررر  اسررتةا  بعرر   0.1% واهررـو ب سربة  8وبرروتين ب سرربة 
 .Dالبراحثين مرن عر ل بعر  المركبرات اليعالرة مررن ال بررررررات اهمررررررها 

limonene    وكذل     (50-60)في ال ات الة ار من وتصل نسبته %
  sedanolideومااة السيدانو   selinene حوي ال ات على مااة السيل ين

 .(15)كما تحتوي الثمار على زاوت ثابتة وبروتي ات  
 -ق العمل :ائالمواد وطر 

 -جمع العينات النباتية : - 
تم الحصول على ابصال نبات الثوم وبذور نبرات الكررف  مرن 

بذور   و ابصال نبات الثوم   حي  أخذت  ،لمحل ة لمدة ة الرمااياالسواق ا
رراع  لكرررف ا ررا ولح ررت وحياررت فرري اك ر ييررت بعررد ذسررلها وتقة عهر ـو

 ناةلـو لحين االستعمال.
 -جمع وتربية الحشرة :- 

ررت  رراتـمعر ررة  بالار ررذباب الم  ل ر رررل M.domosticaالر ررن ااخر مر
( 16)درب ة  ريد حي  ـمعت بواسرةة  ،المساكن في مدة ة الرمااي

ررررراص  رررري اقير ررررعت فر ررررة ووضر رررررم ) حدةد ر ررررة ذات سر ررررراا 3م شبر ررررم( وبابعر سر
(25x25x30( سم مالية بقماش من التول)ووضعت االقياص في  1 )

باسرتخدام الحليرب مرع السر ر ب سربة  تاذةت الحشرراتتم  و م اـ اافئ 
رررري )1:1) رررذاب فر ررررت   ة 20( مر رررب بالسر رررري علر رررع فر رررراا ووضر رررر مر ( مللتر

القةرن لكري  م رع مرن ( مللتر ثم ذةي المحلول ب م ة مرن 250سعة)
الرى اـ القةررن  صربي م انررا م اسربا لوضررع  باسضررافةالتصراق الحشررة 

 (.17الب   من قبل البالاات)
 
 -ضير المستخلص المائي للنباتات :تح

بعد ازالة القشور م ها  (ذم من ابصال نبات الثوم  50تم وـز )
مل    (100)ى كل م ها  ومسحوق بذور الكرف  كل على حدة واض ف ال

اـة خالط كهربائيمن ا  Magenatic sterrer  لماا المقةر في ـز
blender، ( اس قررة 30ترم مر ا الخلرر ي فيهرا لمردة ) ثرم  ريي بواسررةة

Centrوضع في ـهاز الةرا المرك ي  و   قةعة من قماش التول ifuge  
رر حه  5000وبسرررعة  ررم تردر ررافي وتر ررائل الةر ررذ السر ررة واخر رري الدس قر اورة فر

ررررررر   ررررر ي قةر رررررتخدام ورق تردر رررررى ل (0.1)باسر رررررول علر ررررررتخلص اللحصر مسر
ـ 18)الرائق وز ي ة خ ا ة معلومة ال في   ( ثم وضع المحلول الرائق فيـ 

ة حرارة    Dryerالمجيف   ياف المستخلص, بعدها تم  35وبدـر °م لحينـ 
 ³سررم100ذرم( مرن المسرتخلص الجراف وأكمرل الحجرم  لرى 1اخرذ وـز )

تركرري    stock solutionمراا مقةرر والرذي  عتبرر المحلرول األ رلي 
(10000ppm ومرن هرذا المحلررول حضررت بق رة التراكيرر )1000) 

2000, 3000 ) ppm  ا ما معاملة الس ةرة فكانت ماا مقةر فقي. 
لنباتي الثوم وبذور   - للمستخلصات المائية  الحيوية  الفعالية  تحديد 

المنزلية  الذبابة  لبالغات  الحياتي  االداء  في  الكرفس 
M.domestica:- 

رررة بعمررر)20اخررذت) رروم بعررد  (3( حشر ررذارىةر ررا مررن العر هر  خرـو
ررررع ) ررررر 4وبواقر رررررل تركير رررررررات لكر رررررل  ،( م ر ررررري ااخر ررررررات فر ررررت الحشر حيار

اقيراص)ني  االقيرراص المسررتعملة فرري الترب ررة( وزوا كررل قيررص بوعرراا 
 ( مل حاوي على ذذاا البالاات)الحليب والس ر250بالست  ي سعة )

( مرل مرن كررل تركير  مرن التراكيرر  50) بعرد خلةره برردالا مرن المراا مررع
ختلية للمستخلصات المائ ة لل باتات المدروسة, بعدها وضعت قةعة  الم

مرن القةررن فرروق الوعرراا لم ررع ذرررق الحشرررة فرري المحلررول, امررا معاملررة 
( مررل مرراا مقةررر وتررم 50السر ةرة فوضررع ذررذاا البالاررات مررذاب فرري )

( وسرجلت نسرب الهرال  19) حساب نسبة هال  البالاات وفقا لمعاالة
 من المعاملة.  ( ساعة6,12,24بعد مرور)

 -التحليل االحصائي :-
حللت ال تائن وفق نموذا التجارب العاملة باستخدام تصم م تام 

 Experment with complete Randomized(  C.R.Dالتعش ة )
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Design    وتم استخدام اختبار اقل فرق مع ويLeast SigniFicant 
Differences  ( ة ال 0.05على مستوى احتمال وا يروق  ( االختبار مع 

 (.  20بين المعامالت )
 

 النتائج والمناقشة:  
نتائن تأثير المستخلصات المائ ة لل باترات المدروسرة  أوضحت 

للمستخلص المائي ألبصال   اا  ـ ه ال  تيوق  الم  ليعلى بالاات الذباب  
نبات الثوم للكيااة الحيواة على هال  بالاات الذبابة الم  ل ة مقارنة مع  

ستخلص المائي لبذور نبات الكرف  وإـ هذ  الكيااة  الكيااة الحيواة للم
في التيوق ترتبي ارتبالا وث قا ب ارااة التركير  المسرتخدم والمردة ال م  رة 
واة فري مسرتخلص  المحداة لكال ال باتين فضال عن المواا اليعالة المـو

( ترأثير مسررتخلص أبصررال الثرروم فرري 1ةوضرري الشرر ل ) ،أبصرال الثرروم
نه ةت اسب ت اسباا لراةررررراا مع زاااة التركي  حي   هال  بالاات الحشرة  

 ppm (67.5 %) 3000بلارت نسربة هرال  البالارات فري التركير  
 (% 42.5 ،% 21.25)ب سربة  1000و  2000مقارنة مع التراكير  

على التوالي كما ةالحظ في الجدول نيسه  نه ه ا  تيوق في مستخلص  
 3000الكررررررررررف  فرررررررررررررري التراكي   أبصال الثوم على مستخلص نبررررررررررات

 على التوالي.  (%38.75.%28.75.%17.5)  ب سبة  1000و   2000و 
بالاات    3)  في الش ل  كما أوضحت ال تائن (  نه نسبة هال  ال

ا مرع اليترررة ال م  رة المحررداة للبالارات المعرضررة  تترررررررر اسب ت اسرباا لرا ررا
  (24)للمستخلص في كال ال باتين بحي   ـ نسب هالكات المدة ال م  ة  

ساعة حي  بلات    (12-6)ساعة أعلرررى من نسب هرررررررررررررالكات المررردتين
ي ما كانت    (% 85)ب سبةppm 3000  كي ال سبة في نبات الثوم بتر  ب

 .في التركي  نيسه  (% 60)نبات الكرف  ب سبة  ال سبة في
تي   تو لت الدراسة الحال ة  لى العدةد من الحقائق واسثباتات ال
تعكرد احترواا نبرات الثروم علرى مرواا فعالرة مضرااة ل مرو الحشررات تيرروق 

واة في نبرات الكررف  براختالف ا لتراكير  وبراختالف المواا اليعالة المـو
العدةد من الدراسات في اقةار مختلية    تالمدة ال م  ة المحداة لقد اـرا

من أبصال الثوم حي  ادارت    من العالم حول استخالص المواا اليعالة
واـ هررذ   Allicinالدراسرات  لرى  ـ المرواا اليعالرة فرري ال برات تسرمى برر 

رررااة  رررن مر ررررـو مر ررااة تتكررررررررر رروا Alliinالمر ر ررروم  ةوالمـو رررات الثر رررن نبر ررراا مر اساسر
بات  .Allinase  (21)بمساعدة ان ام   كما اـ التيوق الذي حصل عل ه ن

)   الثوم   من في احتيا  المستخلصات المائ ة لهذا ال بات بيعاليتها لمدة

تي    ساعة من استخال ها بحسرررب تركي ها  (72–24 وحسب المعاملة ال
 (.  22تجري عليها التجربة )

( ىرأـ 23دراسة الحال ة مرع مرا تو رل ال ره )كما تتيق نتائن ال
% للمسرتخلص ال اتري والمسرتخلص الميثرانولي للثروم 50التركي  القاتل 

 Culex كرراـ سرراماا ليرقررات بعرروض  Allium Sativumالمجيرف 
tarsalis     (25%)بتركي. 

( اـ استخدام المسرتخلص المرائي ل برات 13واوضحت اراسة )
تررل الب تراررا العصررواة الشررمش ة ةررعاي ال ق (%10,%5)الثروم بتركيرر  

Bacillus cereus .  ( ة  24كما ادارت اراسات ( الى اـ المواا اليعال
  Escherichia coliتعثر في كل من ب تراا    Allicinفي الثوم والمسماة 

ررررل  Salmonella typhiو  رررر ات السر ررررو عصر ررررع نمر ررررا تم ر ررررم انهر كر
Mycobaterium tuberculosis  . ( 25كمررررررا تو ررل ) رراـ بر

رررر ررررررف  المسر رررررات الكر ررررام الوراق نبر رررررولي الخر  Apiumتخلص الكحر
graveolens  .  كاـ له تاثيراا عال اا في اناح اليئراـ الب 
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A.Gravealens

A.Sativum

الكرف     (1شكل ) ل بات  المستخلص المائي    A.Gravealensةوضي تأثير 
الثوم  الم  ل ة    A.Sativumونبات  الذبابة  في هال  بالاات 

M.Domestica L.    ( ال م  ة  .( ساعة   6لليترة 

 

الكرفس 2شكل ) المائي لنبات  تأثير المستخلص  يوضح   )A.Gravealens  
المنزلية    A.Sativumونبات الثوم  بالغات الذبابة  في هالك 

M.Domestica L.  ( الزمنية ساعة12للفترة   )  . 
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الكرفس 3شكل )  المائي لنبات  يوضح تأثير المستخلص   )A.Gravealens 

المنزلية    A.Sativumات الثوم ونب بالغات الذبابة  في هالك 
M.Domestica L.    ( الزمنية    .( ساعة  24للفترة 

( لتراكيز المستخلص =  0.05( وتحت مستوى احتمال )  L.S.Dقيمة ) 

  1.563وللنبات =  1.359وللفترات الزمنية =  1.157
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EFFECT OF WATER SEED-EXTRACTS OF ALLIIUM PLANT (Allium 

sativum) & CELERY PLANT(Apium gravealens)IN THE ADULT HOUS 

FLY (Musca domestica L. )  
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ABSTRACT 

The Study aimed to determine the impact of aqueous extract of plant bulbs of garlic seeds Allium sativum and 

scelery Apium gravealens measuring the biological effect on the adult house fly Musca domestica L. Different 

concentrations (1000, 2000, 3000ppm) of iequeous extract of both plants with time periods(6, 12, 24) hours in  order 

to assess the likely impact of both at plants through insect exposure to aqueous extracts of nutrition Feeding 

method.The results showed that the rate of mortality of adult in aqueous extract of bulbs plant garlic is higher than in 

the extract of the seeds celery, reaching the highest percentage in plant extract of garlic 67.5 %, while the highest rate 

was in the plant celery 38.75% at 3000 ppm.The study showed that the adult mortality percentege at (24) hors period 

is higher compared with the period of (6 ، 12) hours for both plants and all concentration.  
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