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 ﴾الشكروالتقدير﴿

 
أشكرُه شكرًا َيكون ُمَقربًا من الفوز بمغفرتو  و يًا من رضاه أحمد هللا سبحانو حمدًا يكون سببًا ُمْدنِ      

 صحابو َأجمعين.أوصمى هللا عمى سيدنا دمحم و عمى آلو و 

عمى  ينلى المشرفواالمتنان إ اتقدم بالشكربعد أن أتممت بعون هللا رسالتي ىذه يسعدني ويشرفني أن      

لما واالستاذ المساعد الدكتور منذر حمزة راضي   دمحم االستاذ الدكتور عبد المطيف موالنكل من الرسالة  

. عمى مراحمو كافة مامبحث واشرافيل اً موضوع اممن ارشادات وتوجييات سديدة منذ اقتراحي اه لي قدم

 وزمالئي طالب الدراسات العميا كافة اساتذتي في قسم عموم الحياةلى إتقدم بالشكر و االحترام وأ

 كذلك. في العمل اق عبد الرزاق لمساعدتيا إيايشو والسيما زميمتي أرسالتي في اتمام  إياي ملمساعدتي

ديالى ورئاسة قسم عموم الحياة وقسم الدراسات  اتوجو بالشكر الجزيل الى عمادة كمية العموم / جامعة 

قسم  /فة كمية التربية لمعموم الصر اتقدم بالشكر واالمتنان الى و تعاونيم مع طمبة الدراسات العميا. العميا ل

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى. و الرسالةمتطمبات ل كماالً لسماحيم لي بالعمل في مختبراتيم إ عموم الحياة 

سماء أالمدرس المساعد و  الدكتور عدنان نعمةاالستاذ الدكتورة نغم ياسين البياتي و  االستاذ المساعد

 منية ليم المزيد من التقدم. والمت ELISAاتمام العمل عمى جياز  اي عمىيلمساعدتيم إ  ىويدحسيب 

البحث  مدةئمتي الكريمة لتعاونيا معي وتشجيعيا المستمر لي طيمة لى عاإن اتقدم بالشكر الجزيل أيفوتني 

  رافق مسيرة البحث خطوة بخطوة. والدي الذي السيماو ومعنوي مادي لي من دعم  وهوما قدم

واعتذر  جزاءالفجزاىم هللا عني خير  عملإلتمام ىذا ال واخيرا اتقدم بالشكر واالمتنان لكل من ساعدني    

 ...  لمرضاتو. أنو ولي ذلك والقادر عميو و اسأل هللا أن يوفق الجميع سيى قممي عن ذكرىمممن 
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 الخالصة 

كسدة تحديد المحتوػ الفينولي الكمي والفعالية المضادة لأل تكمف فيىداؼ الدراسة الحالية أ  ف  إ    
لصنفيف مف الطماطـ  ر(الثفل والقشور والبذو )حضرة مف مخمفات الطماطـ لممستخمصات الم

تحديد مدػ قابمية المستخمصات المائية  فضال  عفجيياف ودفنس المزروعة في العراؽ. ىذا 
عاله عمى أ صناؼ الطماطـ المذكورة أل ساسية القشور والبذورالمحضرة مف الثفل ومكوناتو األ
لى حشرات بالغة تحت الظروؼ ا  لى عذارػ و إبابة المنزلية تثبيط عممية تحوؿ يرقات الذ

 المختبرية.

في عممية االستخالص والجزء  عملظيرت نتائج الدراسة الحالية أف لنوع المذيب المستوأ     
ميما  في تحديد المحتوػ الكمي  أثرا   تعملصنف الطماطـ المس فضال  عفالمختار مف المخمفات 

كسدة لثفل الطماطـ ومكوناتو الرئيسية القشور ذلؾ الفعالية المضادة لألمف المركبات الفينولية وك
ليو حامض إوىما الماء المقطر المضاؼ ؿ مرة مف المذيبات ألو  أثنيف استعممتقد و والبذور. 

% في 5ولكف بنسبة  نفسو ليو الحامضإ% والماء المقطر المضاؼ 1الييدروكموريؾ بنسبة 
ظير ىذاف المذيباف تفوقا  بصدد كمية المركبات أحتوياتو وقد تحضير المستخمصات مف الثفل وم

الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة )خرػ كسدة عمى المذيبات األالفينولية والفعالية المضادة لأل
حياف. لقد أعطت في بعض األ (% والماء المقطر المغمي50ثيمي المخفف بنسبة والكحوؿ األ

( P≤ 0.05ساسية أعمى كمية )طماطـ دفنس ومكوناتو األالمستخمصات التي حضرت مف ثفل ال
كسدة ممثمة بالقدرة عمى تثبيط فعالية الجذر الحر مف المركبات الفينولية وقابمية مضادة لأل

والقابمية االختزالية مف تمؾ المحضرة مف الصنف جيياف. وكذلؾ وجدت عالقة  DPPHالمصنع 
الفعالية المضادة لألكسدة المتمثمة بالقدرة عمى تثبيط قوية وموجبة بيف المحتوػ الفينولي الكمي و 

وكذلؾ القدرة االختزالية مما يؤكد أف المركبات الفينولية ىي  DPPHنشاط الجذر الحر المصنع 
 لة عف الفعالية المضادة لألكسدة التي أظيرتيا مخمفات الصنفيفؤو المكونات الرئيسية المس

 .كمييما

صنفي  رالمائية المحضرة مف ثفل وقشور وبذو  المستخمصات النتائج أف قدرة وأوضحت     
تعتمد   Musca domesticaطوار اليرقية لمذبابة المنزلية دفنس عمى قتل األو الطماطـ جيياف 
 التركيزو مف مخمفات الطماطـ  تعملالجزء المسو التعريض لممستخمص المائي  مدةعمى كل مف 
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 كميا في الدراسة عممةقابمية المستخمصات المستأظيرت النتائج  إذصنف الطماطـ.  فضال  عف
لى حشرات بالغة إلى عذارػ والعذارػ إعمى تثبيط عممية تحوؿ يرقات الذباب بأطوارىا الثالثة 

 > P) عاله بنسب مختمفة وبشكل معنوؼ عاؿ  أ التعريض المذكرة  مددبجميع التراكيز وجميع 
ف النسبة المئوية لمتثبيط تزداد بزيادة ا  و  ( بالمقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة , 0.001

النسبة المئوية لتثبيط عممية تحوؿ اليرقات الى فضال  عف إف التعريض.  مدةة و عممالتراكيز المست
كانت يرقات الطور الثالث أكثر مقاومة لمتأثير التثبيطي  إذعذارػ تختمف مف طور آلخر 

قل وؿ ىي األي حيف كانت يرقات الطور األلممستخمصات المائية تمتيا يرقات الطور الثاني ف
فأف تعريض يرقات وعذارػ الذبابة المنزلية لممستخمصات التي جميعيا مقاومة. وفي التراكيز 

 لى ىالكيا بشكل تاـ.إأدت  ةساع 24 مدةلكمييما حضرت مف الثفل ومكوناتو لمصنفيف 

الفينولية وكذلؾ الفعاليات المضادة ظيرت نتائج الدراسة الحالية أف تحديد كمية المواد أقد و      
نو أفي عممية االستخالص وعمى صنف الطماطـ و  عملكسدة يعتمد عمى نوع المذيب المستلأل

 را  مصد معجوف الطماطـ/ عممية استخالص عصير ناتجة عفمخمفات الطماطـ ال عد يمكف
كسدة المصنعة والتي لممركبات المضادة لأل إذ استعمل بديال  لممركبات المضادة لألكسدة  ا  واعد
ظيرت النتائج أف أضافة حامض الييدروكموريؾ وأفي الوصفات الدوائية والغذائية.  تعملتس

HCL  لى زيادة معنوية في قابمية الماء إلى الماء المقطر بتراكيز واطئة أدت إ% 36تركيز
ألوؿ مرة أف و  أوضحتوعالوة عمى ذلؾ فأف النتائج  المقطر عمى استخالص المركبات الفينولية.

لممستخمصات المائية التي حضرت مف ثفل وقشور وبذور أصناؼ الطماطـ جيياف ودفنس تأثيرا  
  تحت ظروؼ الدراسة الحالية. قاتال  ضد يرقات الذبابة المنزلية
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 Standarالخطأ المعيارؼ ) ±( Meanالمتوسط الحسابي )

errorلتجربتيف منفصمتيف بواقع ثالثة مكررات لكل تجربة ) 

42 



13 

 

الفعالية المضادة لألكسدة )القدرة عمى تثبيط فعالية الجذر الحر  4-4
( لممستخمصات المحضرة مف مخمفات عممية DPPHالمصنع 

 .Sـ نوع جيياف )صنع المعجوف مف ثمرة الطماط

lycoprsiscumباستعماؿ خمسة مذيبات مختمفة ) 

43 

الفعالية المضادة لألكسدة متمثمة بالقدرة االختزالية لممستخمصات  4-5
 .Sالمحضرة مف مخمفات عممية عصر ثمرة الطماطـ دفنس )

lycoprsiscum التي تـ تحضيرىا باستعماؿ خمسة مذيبات )
الخطأ  ±( Meanالحسابي )مختمفة, القيـ تمثل المتوسط 

( لتجربتيف منفصمتيف بواقع ثالثة Standar error)المعيارؼ 
 مكررات لكل تجربة

46 

الفعالية المضادة لألكسدة متمثمة بالقدرة االختزالية لممستخمصات  4-6
 .Sالمحضرة مف مخمفات عصر ثمرة الطماطـ جيياف )

lycoprsiscumيبات ( التي تـ تحضيرىا باستعماؿ خمسة مذ
الخطأ  ±( Meanمختمفة, القيـ تمثل المتوسط الحسابي )

لتجربتيف منفصمتيف بواقع ثالثة  (Standar error)المعيارؼ 
 مكررات لكل تجربة

47 

مدػ االرتباط بيف المحتوػ الفينولي الكمي والفعالية المضادة  4-7
لألكسدة )ممثمة بالقدرة عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 

DPHH)خمصات المحضرة مف الثفل ومكوناتو االساسية ( لممست
)القشور والبذور( لمصنفيف دفنس وجيياف والمحضرة باستخداـ 

 خمسة مذيبات

49 

مدػ االرتباط بيف المحتوػ الفينولي الكمي والفعالية المضادة  4-8
 FRAPلألكسدة متمثمة بالقوة االختزالية والتي اظيرتيا تقنية 

ثفل ومكوناتو االساسية )القشور لممستخمصات المحضرة مف ال
والبذور( ألصناؼ الطماطـ دفنس وجيياف والمحضرة باستعماؿ 

 خمسة مذيبات

50 



14 

 

( L1وؿ)النسبة المئوية لتثبيط عممية تحوؿ يرقات الطور األ 4-9
  Musca( لمذبابة المنزلية )L3( والثالث )L2والثاني )

domestica L.  )ت لى عذارػ بعد تعريضيا لممستخمصاإ
 .Sثفل وقشور وبذور الطماطـ ) المائية المحضرة مف

lycoprsiscum( مف الصنف دفنس لفترات زمنية مختمفة )30 
 ±دقيقة ، ساعة واحدة ، ساعتاف(*. القيـ تمثل الوسط الحسابي 

 الخطأ المعيارؼ 

53 

( L1وؿ)النسبة المئوية لتثبيط عممية تحوؿ يرقات الطور األ 4-10
 M. domestica( لمذبابة المنزلية )L3لث )( والثاL2والثاني )

L.  )لى بالغات بعد تعريضيا لممستخمصات المائية المحضرة إ
( مف S. lycoprsiscum)ثفل وقشور وبذور الطماطـ  مف
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 لائمة املصطهحات انواردة يف انرسانة

 املصطهح االجنيب املصطهح انعربي

                              Acidic hydrolysis التحمل الحامضي

                           Alkaline hydrolysis القموؼ / التحمل القاعدؼ

                                         Alzheimer الزىايمر

                        Amoebic disentry  الزحار االميبي

                        Anthelmintic activity الفعالية المضادة لمديداف
                                             Anthrax الجمرة الخبيثة

                             Antioxidant activity الفعالية المضادة لألكسدة

       Antioxidant and process of عمميات األكسدة ومضادات األكسدة

oxidation 

  Cancer  السرطاف

                                           Cheesecloth  الشاش المستعمل في عممية تحضير الجبف

                                       Chlorophyll اليخضور

                                              Cholera الكوليرا

                      Correlation Coefficient معامل االرتباط

                                               Cuticle الكيوتكل

                                                Death الموت

                                  Defnis cultivar صنف دفنس

                                           Deterrent مانعات تغذية

                     Entrobius vermicularis الدودة الدبوسية

                                            Flavones الفالفونات

                                       Free radical الجذور الحرة

                     Free radical scavengers كاسحات الجذور الحرة

                                         Gallic acid حامض الكاليؾ

                                  Gehan cultivar صنف جيياف
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                                       Hydrophilic المحبة لمماء

                                       Insecticides مبيدات حشرية

                                          Larvae اليرقات

                               Larvicidal effect التأثير القاتل لميرقات

                                         Lipophilic المحبة لمدىوف 

                                          Lycopene الميكوبيف

                                          Minerales المعادف

                   Motor neuron diseases أمراض العصب الحركي

                                          Mulching مغطيات سطح التربة

                         .Musica domestica L الذبابة المنزلية

                                  Optical density الكثافة البصرية 

                                    Organic acids األحماض العضوية

                                      Ovi position وضع البيض

                            Oxidation reagents العوامل المؤكسدة

                                           Paralysis الشمل

                                          Parkinson الرعاش

                         Phenolic compounds المركبات الفينولية

                                             Phenols الفينوالت

                                             Pomace الثفل

                                              Powder مسحوؽ 

                                                Pupae العذارػ 

                                         Repellents مواد طاردة 

                                                Seeds البذور

                                                  Skin القشور

                                        Solanaceae الفصيمة الباذنجانية

                      Solanum lycopersicum الطماطـ

                                            Solvents المذيبات

                                          Trachoma التراخوما
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                                      Tuberculosis التدرف الرئوؼ 

                                             Typhoid التيفوئيد

 

 يف انرسانةلائمة املختصرات انواردة 

 املختصر املصطهح االوكهيزي املصطهح انعربي ت

 Butylated hydroxyl toluene BHT  كسدة المصنعاأل مضاد 1
 diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH-2,2 الجذر الحر المصنع 2

تقدير الممتز المناعي  3
 المرتبط باالنزيـ)االليزا(

Enzyme - linked Immunsorbent 
Assay 

ELISA 

 Gallic acid equevelant GAE منحنى حامض الكالؾ 4

كروماتوغرافي السائل عالي  5
 األداء 

High Performance Liquid 

Chromatography 

HPLC 

 Total phenolic content  TPC المحتوػ الفينولي الكمي 6

 Tris(2-Pyridyl)-S- triazine TPTZ-2,4,6 مادة 7
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 ةالفصل االول: المقدم
 المقدمة  1-1

 ا  طبيالبالغة ىمية األمف الحشرات ذات  .Musca domestica Lتعد الذبابة المنزلية      
نساف والحيواف مثل مراض المعدية لإللكونيا مف النواقل اآللية )الميكانيكية( لمعديد مف األ

والجمرة   Cholera الكوليراو  Amoebic desentriae ألميبياالزحار و  Typhoidالتيفوئيد 
 (.0002 , وآخروف  Bennett  ,0000 ; Kabkaew)   Anthrax الخبيثة

نحاء العالـ وتوجد حيثما وجدت المواد العضوية المتحممة , أ جميعتنتشر الذبابة المنزلية في      
دورة  إذ تتشكلنتشرت في أوربا وىي مف الحشرات كاممة التحوؿ انتقمت مف أفريقيا و انيا إويعتقد 
 ,  (Bennettاليرقة ثـ العذراء فالحشرة الكاممةثـ  البيضة ربعة أطوار مختمفة وىي  بأحياتيا 
0000.) 

المبيدات الحشرية الكيميائية  عماؿستامنت ضت إذتعددت طرائق مكافحة الذبابة المنزلية قد     
يؤدؼ إذ . )0002 , وآخروف   (Kanfmanلى ظيور أجياؿ مقاومة ليذه المبيداتإالتي أدت 

 ,  (Miller الغذاء ناىيؾ عفاليابسة  فضال  عفلى تموث اليواء والماء إىذه المبيدات  عماؿستا
لحرارؼ في الغالؼ ااالحتباس  حدوث لىإكما أف بعض المبيدات الحشرية تؤدؼ  ,( 0002

 (.0002 , وآخروف  Stapleton)الجوؼ ونضوب طبقة األوزوف 

أف لممبيدات ( 0002) وآخروف  Kabkaew لدراسة التي قاـ بيا الباحثا أوضحت قد      
بقاء بعضيا مدة طويمة دوف تحمل مما يزيد مف فرص لالكيميائية المصنعة آثار سمبية كبيرة 

, نتيجة لالستخداـ المتكرر غير  لوراثية لمكائنات الحيةانظمة ألاكذلؾ تأثيرىا في  , تموث البيئة
لالستعماالت الحالية  بوصفيا بديال   باتاتالن عماؿستالباحثيف عمى اكل ذلؾ شجع  العقالني ,

 حيواف ,الضرارا  لمنبات واالنساف و المبيدات الحشرات لمسيطرة عمى اآلفات والحشرات التي تسبب 
 , وآخروف  Kim ;  0005 , وآخروف  Daoubi) غنيا  بالمواد الكيميائية الحيوية تمثل مصدرا  و 

ية المشتقة مف النباتات تكوف فعالة ضد آفات ظيرت الدراسات أف المواد الكيميائأ إذ(. 0005
في المكافحة  عماؿلى نواتج غير سامة ويحتمل أف تكوف مناسبة لالستإ, وقابمة لمتحمل  محددة

(Markouk  0000 , وآخروف ; Tare  0002 , وآخروف.) 
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 عماؿستاب M. domestica الدراسة الحالية محاولة لمكافحة الذبابة المنزلية تعد    
ىا بدائلخمصات المحضرة مف المخمفات الزراعية المست لممبيدات الكيميائية المصنعة مف  بعد 

مخمفات عممية عصر ثمار الطماطـ التي تعد مف  عممتستا إذ,  أجل الحفاظ عمى سالمة البيئة
مميوف  161.8نتاج يصل الى إالخضروات الميمة جدا  والتي تستيمؾ بكميات كبيرة في العالـ ب

 (.FAOSTAT , 0020) طف

ثانوية ليضية امصدرا  ميما  جدا  لمعديد مف المواد الغذائية والمركبات األالطماطـ تعد إذ      
 يكوبيفممادة الو C ,  E ميمة لصحة البشر وكذلؾ مصدرا  ميما  لممعادف وفيتاميناتأل

Lycopene  مادة اليخضورفضال  عف الفينوالت و االحماض العضوية و  ناتو الفالفو 

Giovanelli)  وParadise  , 0000 ; Kalogeropolos   وتستيمؾ  ,( 0020 , وآخروف
ما طازجة أو منتجاتيا الثانوية ويمكف أف تحتوؼ نسبة عالية مف المواد إالطماطـ بشكل واسع 

 (.0000 , وآخروف   Martinez-Valvecle) كسدةالمضادة لأل

توفرىا عمى لوالمواد الفينولية   Lycopene يكوبيفمتعد الطماطـ المصدر الرئيسي لمادة ال    
لى منتجاتيا مثل صمصة إمدار السنة ورخص ثمنيا. ومع ذلؾ عندما يتـ تحويل الطماطـ 

ىا % مف وزنيا يرمى  10-30الطماطـ ومعجوف الطماطـ فاف حوالي  ستفاد مخمفات ال ي  بعد 
وىو خميط مف  (Pomace) لثفلالمخمفات تعرؼ باوىذه ( Zeidler0002 , و  King ) منيا

ذ إالطماطـ  عممية استخالص عصيرلذؼ يتبقى بعد االقشور والبذور وكميات قميمة مف المب 
-14.5الي % , دىوف حو 24.7-22.6 حتوؼ ثفل الطماطـ الرطب عمى بروتينات بنسبة ي

  لفيتاميف ا  جيد ا  % وىذه المواد المنتجة تعتبر مصدر 23.5-20.8ة لياؼ بنسبأ% وكذلؾ 15.7

 B2 و  B1 و  A ةوكذلؾ يحتوؼ الثفل عمى حوامض أميني (Aghajanzadeh  وآخروف , 
0020.) 

أما بذور الطماطـ فتحتوؼ عمى نسبة عالية مف المعادف )حديد , منغنيز , زنؾ وكذلؾ     
حتوؼ عمى نسبة عالية تفوؽ تذ إنحاس( , في حيف تعد القشور مصدرا  ميـ جدا  لمادة الميكوبيف 

 (.0002 , وآخروف  Kaur) ذور والثفلنسبتو في الب
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 ىداف الدراسة أ 1-2

  تحديد المحتوػ الفينولي الكميTotal phenolic content  لثفل ثمرة الطماطـ ومكوناتو
)القشور والبذور( بعد عممية صنع معجوف الطماطـ مف صنوؼ الطماطـ المزروعة في 

 العراؽ وىما دفنس وجيياف.
 كسدة مف خالؿ تقييـ قابمية المستخمصات المحضرة بمذيبات مختمفة تقييـ الفعالية المضادة لأل

 diphenyl -1- picrylhydrazyl  (DPPH) -2,2عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 
 Ferric reducingكسدة ممثمة بالقدرة االختزالية باستخداـ تقنية وقياس الفعالية المضادة لأل

antioxidant power (FRAP). 
المضادة لمحشرات لممستخمصات المائية المحضرة مف ثفل الطماطـ ومكوناتو  تقييـ الفعالية

ة المنزلي ةيرقات الذباب مف خالؿ القياـ ببعض االختبارات الحياتية عمىكمييما  مصنفيفل
Musca domestica L.. 
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 الفصل الثاني: استعراض المراجع

 الذباب المنزلي 1–2

 تو الطبية الذباب المنزلي وأىمي 1–2-1

مف  ذات التأثير الكبير( مف الحشرات .Musca domestica L) تعد الذبابة المنزلية     
العتيادىا التنقل مراض البشرية ناقال  آليا  لمعديد مف األ عامال  بوصفيا الناحية الطبية والبيطرية 

لى المواد إثـ  بيف المواد غير الصحية مثل براز البشر والحيوانات ومف مابحثا  عف الغذاء 
خالؿ فترة التغذية وخالؿ التبرز عمى المواد الغذائية فأف  قي  لى جانب عادات الإالغذائية , 

لى قدرة الذبابة المنزلية إدراسات تشير  فثمتمراض لمذبابة المنزلية القدرة عمى نقل العديد مف األ
ميا أو أعضاء عف طريق شعر جس وأرجل ألاما عف طريق إعمى نقل أكثر مف مائة مرض 

 (.0020 , وآخروف  Molan) أو عف طريق القيءفميا 

العمل كناقل آلي لمعوامل المسببة  عمى لى قدرة الذباب المنزليإ( 0022) شار أكبر وآخروف أ    
 ميبيالزحار األو Cholera والكوليرا Leprosy الجذاـوTyphoid  مراض مثل التيفوئيدلأل

Amebic disentry  التدرف الرئوؼ و Tuberculosis  والتراخوما Trachoma. 

أف ىناؾ عالقة قوية بيف بالغات الذباب ( 2115) وآخروف   Rochonالباحث قد وجد     
يتردد الذباب عمى  إذ  Escherichia coli نقل بكتريا القولوف في ذباب االسطبل بيف المنزلي و 

ف ومف ثـ فأنات الميتة والسماد الحيواو حقوؿ الدواجف و االسطبالت و فضالت الحيوانات و وساخ األ
بواب والنوافذ لى المنازؿ عف طريق األإالحشرات ىذه يرقاتيا تعيش في تمؾ المواد , وبدخوؿ 

 Murugamani يرت الدراسة التي قاـ بيا الباحثأظو  نساف.تسبب المشاكل لإلفسوؼ المفتوحة 

لية المضادة لمديداف لى تطوير طريقة جديدة لتحديد الفعاإ تالتي ىدف( 0020) وآخروف  
 Entrobius ) يةتجريبي بوصفيا شبيية لمدودة الدبوس نموذجيرقات الذباب المنزلي ك عماؿستاب

vermicularis  )ف يرقات الذباب المنزلي كانت أكثر مقاومة لمتأثير إ التي تصيب االنساف
طوؿ لحدوث عممية ستغرقت وقتا  أاذ إرض في الدراسة مف ديداف األعممة السمي لمعقاقير المست

 أوصىعمى ذلؾ  رض وبناء  مقارنة مع ديداف األ Death وكذلؾ الموت Paralysis لمالش
يمكف الحصوؿ عمى يرقات  إذيرقات الذباب المنزلي بدال مف ديداف االرض  عماؿستاالباحثوف ب
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ليا عند التي يتغير طو  رضاألبنفس العمر ومتقاربة جدا  في الوزف والطوؿ خالفا  ليرقات ديداف 
 .الحركة ويصعب التحكـ بيا

  الصفات العامة لحشرة الذبابة المنزلية  2–1–2

 .M. domestica Lالتصنيف الكامل لمذبابة المنزلية  1-2جدول 

  َىضح هزا انجذول تظىُف حششة انزبببت انمىزنُت

Animalia Kingdom 

Eucoelomata Division 

Arthropoda Phylum 

Insecta Class 

Diptera Order 

Cyclorrhapho Suborder 

Muscidae Family 

Musca Genus 

Musca domestica L. Species 

(Molan  2111 ,وآخشون) 

كما  يمتاز الذباب المنزلي بكونو ذا حجـ متوسط وتكوف الذكور أصغر حجما  مف اإلناث     
متقاربة مع و بنية الموف أذ تكوف  , لى الرمادؼ الداكفإفي الموف مف الرمادؼ الفاتح  عنيا ويختمف
 (.1-2عند الذكور منيا في االناث كما موضح بالشكل )أكبر نسبيا  و  بعضيا
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A                                         B                         

 ( الذبابة المنزليةB( وأنثى )Aذكر) 1-2شكل 

http://animals.howstuffworks.com/insects/housefly4.htmWebsite:  

كبر وتحمل سفاءة بارزة خيرة منيا تكوف ىي األستشعار مف ثالث قطع واألايتألف كل قرف      
الطولي الرابع  شعيرات عمى الجانبيف مما يعطييا مظيرا  يشبو الريشة. ينحني العرؽ عمى وتحتوؼ 

لمبطف طرز مف و  ف يمتقي تقريبا  مع العرؽ الطولي الثالث.أى إلعمى لى األإفي الجناح وبحدة 
نثى ممتحمة قرب نياية لأل الخمس القطع البطنية الخمفيةوتكوف العالمات الداكنة والمضيئة. 

عات نبوبي الشكل. توضع البيوض عمى شكل دفلى عضو وضع البيض األإالبطف ومتحورة 
شبو الموزة في الذؼ يبيضة , تمتاز بمونيا االبيض  150لى إ 100تحتوؼ الدفعة الواحدة مف 

عمار يرقية يبمغ طوؿ الطور أ  ةساعة فقط. تمتمؾ ثالث 12الى  6الشكل. تفقس البيوض بعد 
نياية خمفية عريضة ونياية أمامية  ومميمترا  وىو ذو لوف أبيض حميبي وذ 12خير اليرقي األ

يحمل الرأس زوجا  مف الفصوص الظيرية وزوجا  مف و رجل. أتحتوؼ عمى شويكات أو  الو ة. مدبب
الرأس قناة  يحوؼ شياء شواؾ الفموية المخمبية التي تستعمل لثقب المواد الغذائية ولمتثبيت باألاأل

ومزودة   Dالثغور الخمفية أكثر وضوحا  وتشبو حرؼتكوف مر عبرىا الثغور التنفسية و تغذائية 
كواـ أ في ما في التربة الجافة أو في روث الحيوانات أوإيحدث التعذر و بثقوب حبيبية طويمة. 

http://animals.howstuffworks.com/insects/housefly4.htm
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لى إيصبح سميكا  ويتحوؿ لونو ثـ يبدأ التعذر بتقمص الجمد اليرقي ليرقات العمر الثالث و القمامة. 
 3ر حوالي الموف البني الداكف وبعدىا يتكوف تركيب يشبو البرميل وىو الشرنقة ويستمر ىذا الطو 

بو الذبابة أشير الشتاء. تخرج  جتازىي الطور الذؼ ت شرنقةال تعدلطقس ألبارد و اأياـ في  5لى إ
جنحة قوية الذبابة البالغة مف خالؿ درزة دائرية تقع عمى نياية رأس الشرنقة وبعد أف تصبح األ

بعد ليتـ  الشرنقة ومتصمبة تبدأ بالطيراف. ويحدث التزاوج في غضوف أياـ قميمة بعد الخروج مف
  (.                     2010وآخروف ,  Molan) ولى مف البيوضيوميف أو ثالثة أياـ وضع الدفعة األ

      

 دورة حياة الذباب المنزلي 2-2شكل 

ks.com/insects/housefly4.htmhttp://animals.howstuffworWebsite:  

 مكافحة الذباب المنزلي  3–1 –2

لى ظيور العديد مف إية في مكافحة الحشرات ئأدػ االستعماؿ السيء لممبيدات الكيميا     
المشاكل مثل تموث البيئة وظيور أجياؿ مف الحشرات المقاومة لممبيدات وأثرىا الضار والمتبقي 

وليذه (. Begnini, 0002  ) يا العالي وتحمميا البطيء في البيئةعمى النباتات المعاممة وثبات
صل ستعماؿ المبيدات الحشرية ذات األالى إخيرة ونة األلباحثيف في اآلانظار أتجيت إسباب األ

http://animals.howstuffworks.com/insects/housefly4.htm
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لى تقييـ إلتي تطرقت اجريت العديد مف الدراسات ا   فقد, ( 0002 , وآخروف  Rieberio) النباتي
 , الربيعي) ارةضفي مجاؿ مكافحة اآلفات الحشرية ال أثرىاية وتحديد فعالية المستخمصات النبات

 (.0020 ,وآخرون  الربيعي  ; 0002 , العارضي ; 0000

ىمية الطبية وظيور مشاكل المقاومة الذبابة المنزلية مف الحشرات ذات األ كوف  ر إلىنظبال     
المبيدات الكيمياوية ولمتغمب  عماؿتمكافحتيا باسوفضال  عف األضرار الناتجة مف في ىذه الحشرة 

الحشرة بطرائق بديمة عف  هعمى ىذه المشاكل أجريت العديد مف الدراسات والبحوث لمكافحة ىذ
تأثير المستخمصات الكحولية الخاـ  (0002) وآخروف   Carbalدرس الباحث  فقدالكيمياويات , 

ي  لمذبابة المنزلية وتأثيرىا داء الحياتعمى األ .Melia azedarach L لبذور نبات السبحبح
بالغات. ودرس اللى إ وؿ المعامل بالمستخمص وصوال  ألاعمى مراحل النمو والتطور مف الطور 

نوع مف النباتات الطبية عمى  27التأثير القاتل لمستخمصات Park (0020 )و  Seoالباحثاف 
حسب نوع النبات وتركيز عمى ستجابة اليرقات تختمف الى أف إأشار و يرقات الذبابة المنزلية 

 المستخمص.

لى أف مستخمصات المذيبات العضوية لنبات الياسميف إ( 0005)ي ضشارت دراسة العار أ     
لحياتية لمذبابة اكانت ذات تأثير واضح عمى الجوانب  Clerodendrum inermeالزفر 

ثيمي. كحوؿ األثيل والألاتفوؽ مستخمص اليكساف عمى نظائره المحضرة في خالت  إذالمنزلية 
وراؽ نبات فرشة ( تأثير مستخمص المركبات الفينولية الخاـ أل2002وكذلؾ درس الربيعي )

داء الحياتي مثل نسبة ىالؾ مختمف في بعض جوانب األ Callistemon rugolosusالبطل 
 ناث مف البيض لمذبابة المنزلية.نتاجية اإلاو  ػ طوار اليرقية وأوزاف العذار األ

ظير نوعا  مف الخصوصية تلى أف بعض المستخمصات النباتية إعض الدراسات ب أشارت     
أجزاء معينة مف بعض أنواع  عماؿنواع معينة مف الحشرات وليذا السبب لجأ االنساف الستأضد 

 لمحشرات أو بوصفيا مبيدات حشرية repelantsالنباتات أو مستخمصاتيا بوصفيا مواد طاردة 

Insecticides غذيةأو مانعات تdeterrants   لبيضاأو معوقات لوضعOviposition  

 (.0005 , الطائي)

 الدراسات السابقة عن المستخمصات النباتية المستخدمة ضد الذباب المنزلي  4–1–2
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 عماؿستاأف الى ( 2013يرت الدراسة التي قاـ بيا الباحثاف الربيعي والزبيدؼ )أظ     
لى إدػ يؤ  Citrullus colocynthis لثمار نبات الحنظلالمستخمصات المائية الحارة والباردة 

يرت تأثيرا  أكبر أظىالؾ يرقات الذباب المنزلي وأف المستخمصات المحضرة بالماء البارد قد 
( في الدراسة التي أجريت بيدؼ تقييـ 2013بالمقارنة مع مستخمصات الماء الحار. وبيف كاظـ )

 sp الزيتوف و Nerium spp الدفمةو Ziziphus spinacrisit تأثير مستخمصات نباتات السدر

Olea والياس Myrthus commuis معنوية بالنسبة  ا  عمى يرقات الذبابة المنزلية أف ىناؾ فروق
ليالؾ اليرقات فقد سجل نبات الدفمة أعمى نسبة ىالؾ يميو في ذلؾ نبات الزيتوف ومف ثـ السدر 

 .الكاتبينما سجمت مستخمصات نبات الياس أقل نسبة ى

نتشار الذباب المنزلي امعالقة بيف توقيت ل ا( في دراستي2014خبير ) ةالباحث أوضحت     
بشكل  عداد البكترياأ  قمة أفالى  لسمادفي أكواـ ا E. coli نتشار بكتريا القولوف اسطبل و وذبابة اإل

ية مقارنة عداد بكتريا االسشيريشية القولونأ لى االنخفاض الحاصل في إ كبيرعزػ بشكل عاـ ت
الذباب  عداد يرقاتأ بيف ىناؾ عالقة طردية موجبة ف ا  خرػ الموجودة في المخمفات و ع األا نو باأل

مرتبط  الذباب المنزلي يرقات عدادمما يشير إلى حقيقة إف أ   E. coliبكتريا  وأعداد المنزلي
 خرػ.أحتماؿ مساىمة عوامل ا فضال  عف E. coli  عداد بكتريا القولوف أ بتغير 

( في دراستيا الستخالص المركبات الكيميائية الثانوية الخاـ           2008شارت الجرياف )أ     
لغرض تقييـ  Euphorbia peplus جزاء اليوائية لنبات أـ الحميبالتربينية( في األ )القموانية و

تراكيز داء الحياتي لمذبابة المنزلية وبالتأثير المحتمل ليذه المستخمصات في بعض جوانب األ
نسبة  ىير أعمأظمل /ممغـ 10النتائج أف تركيز  أوضحتمل و /( ممغـ10, 7.5, 5, 2.5)

زدادت مدة اعند المعاممة بالمستخمص التربيني , و  ػ وزاف العذار أنخفاض في اىالؾ لمبيوض و 
لى إناث نتاجية لإلنخفضت اإلالنمو الكمية منذ المعاممة بتراكيز مختمفة مف المستخمصات, و ا

مل وكذلؾ كاف لممستخمصيف تأثير واضح في معدؿ اليالكات /ممغـ 10عند التركيز  الصفر
 .ليرقات وعذارػ الذباب المنزلي

( لمعرفة مدػ تأثير مستحمب الماء 2008أشارت دراسة قامت بيا الباحثة عبد الوىاب )     
ؽ نبات أوراو  .Benth (L.)Albizzia lebbeck نبات المبخ البارد والحار لكل مف  بذور

وراؽ نبات حشيشة الميموف والمستخمص الزيتي أل  Eucalyptus camaldelulens اليوكالبتوس
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Cymbopogon citratus  النتائج أف مستخمص الماء البارد لكل مف بذور المبخ  وأوضحت
يرت فروقا  معنوية مف حيث التأثير عمى نسبة القتل في حيف لـ تظير اظليوكالبتوس قد اوراؽ أو 

وراؽ حشيشة الميموف أؼ فروؽ معنوية بعدد ىالؾ اليرقات ومدة الطور تخمصات الزيتية ألالمس
ور طظيرت فروقا  معنوية عمى مدة الأاليرقي ونسبة تعذرؼ اليرقات ونسبة بزوغ البالغات لكنيا 

 .وعمرىا العذرؼ وعمى متوسط طوؿ البالغات

تقييـ كفاءة المركبات القموانية لنبات ( في دراسة أجريت ل2014الخفاجي والزبيدؼ ) أوضح     
لى أف إداء الحياتي لمذبابة المنزلية عمى بعض جوانب األ Amaranths gracilis السرمؾ

وزاف العذارػ فأنيا اتزداد بزيادة التركيز , أما  ػ معدالت اليالؾ لمبيوض واليرقات والعذار 
ة لتقييـ كفاءة بعض مستخمصات ( في دراس2011أكبر وآخروف )ر تنخفض بزيادة التركيز. وأشا

 نبات اليوكالبتوسو   Quercus brantti المركبات الثانوية )القموانية والفينوالت( لنبات الجفت

في حياتية الذباب  Rumex dentatusونبات الحميض  Plantago lanceolata نبات الزبادو 
تفوقا  بعدد ىالؾ أظير المنزلي أف خميط المذيبات العضوية وااليثانوؿ لنبات اليوكالبتوس 

ثيل لمزباد , أما بالنسبة لحيوية اليرقات يميو مستخمص االيثانوؿ لمحميض ثـ مستخمص خالت األ
 ولمجفت يمي ؼ بيض الذباب فقد تفوؽ المستخمص الفينولي لميوكالبتوس  يميو المستخمص القمو 

 نبات الحميض.لسجمت  القتل الزباد وأقل معدالت

  الصناعية  ةة والزراعيالمخمفات الزراعي 2-2

النباتات المختمفة والمتبقية  مفىي نواتج حيوية لعمميات صنع الغذاء  -المخمفات الزراعية :     
لى تسميتيا إ يـويميل بعض, و المحصوؿ الرئيسي أفي الحقوؿ بعد الحصوؿ عمى المنتج 

بسبب  يدرت رة غالبا  ماتشكل ثروات كبي بالغة بلقتصادية ابالمتبقيات الزراعية وىي ذات قيمة 
مخمفات حقوؿ االرز و مخمفات محاصيل الخضر و تبف الشعير و القمح  فعدـ االستغالؿ مثل تب

 (.2005, عبد عمي و الدايني  ; 1997, ومخمفات حقوؿ الذرة الخ  )عبد عمي وقيصر 

نع غذية في المصاىي نواتج عممية صنع مركبات األ -المخمفات الزراعية الصناعية :     
قتصادية كبيرة وتشكل ثروات االمتبقية كمخمفات بعد الحصوؿ عمى المنتج وىي ذات أىمية 

مثل مثل مخمفات صنع عصير العنب بالشكل األ إلى وقتنا الحاضرفادة منيا ميدورة لـ يتـ اإل
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)عبد عمي مخمفات صنع عصير التمر )الدبس( ومخمفات صنع معجوف الطماطـ وغيرىا و والنبيذ 
 (.2011عبد الظاىر ,  ; 2005وقادر , 

تتنوع نظـ ووسائل تدوير ىذه المخمفات بنوعييا الزراعي والزراعي الصناعي تبعا  لنوع      
ساليب والتقنيات المتوافرة واليدؼ مف التدوير , فمف أىـ أوجو االستغالؿ ىو ألاالمخمفات و 
تاج الطاقة النظيفة مما يسيـ نإيا في عمالستاعالؼ لمحيوانات و أ سمدة عضوية أو ألى إتحويرىا 

في تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة مف التموث وتحسيف المنتجات الزراعية وتوفير فرص 
ذ إتحسيف الوضع االقتصادؼ والبيئي ورفع المستوػ الصحي واالجتماعي ,  ثـ فيعمل بالريف 

% حيوانية  81طف منيا مميوف  500تقدر كميات المخمفات الزراعية في الوطف العربي بحدود 
)بشوبمج االمم انمتحذة نهبُئت  مميوف طف 14وما تبقى نباتية ومخمفات التصنيع الزراعي ب 

UNEP , 0020.وىي أرقاـ تقديرية وقد تكوف الفعمية أعمى مف ذلؾ ) 

الزراعية بالنظر  حصائيات دقيقة عف كميات المخمفات في الحقوؿإأما في العراؽ فال تتوافر      
المواد مالييف  هفالعراؽ بتنوعو البيئي وسعة رقعتو الزراعية ينتج مف ىذ ى أىميتيا الصناعيةإل
ف االعـ واالغمب يترؾ بدوف إال إيفاد منو في مجاالت محدودة  ياطناف سنويا  ومع أف بعضاأل

 عامال  مف عوامل التموثالبمد و يشكل ىدرا  لثروات فضال  عف حرؽ بعضيا اآلخر مما استغالؿ 
 .ثره السمبي عمى التربة واليواء والكائنات الحيةأيترؾ و البيئي 

تسميط الضوء عمى حجـ اليدر ل( 2012دراسة قاـ بيا كل مف عبد عمي وعمي ) وضحتأ     
وطنية الثروات بقدر ال ي ستياف بو مف ىذه ال طالسنوؼ والخسائر الكبيرة التي تحصل نتيجة لمتفري

 وأوضحتستغالؿ ىذه المواد ايجة لعدـ تبني سياسة حكيمة في غمبيا ييمل أو يحرؽ نتأ  ,أف
 مميوف طف سنويا  مف ىذه المواد في العراؽ عمى أقل التقديرات ال 20النتائج أف ىناؾ حوالي 

 ال مف جزء ضئيل جدا .إيستفاد منيا 

 

 الطماطم  3–2

 حقائق مجيولة عن تاريخ الطماطم  1–3–2
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أو  Family : Solanaceae ندورة نبات مف الفصيمة الباذنجانيةالطماطـ أو الطماطة أو الب     

وانزٌ  Solanum لى الجنسإفصيمة عيف الديب. تزرع في المناطق المعتدلة والحارة وتنتمي 

وقد جاءت  .Solanum lycoprsicumاالسم انعهمٍ نهب هى  ,َضم عذة أوىاع بشَت أخشي 
عف االيطالية , وقد نشأت ( Pomodri) عف االنكميزية وبندورة( Tomato)تسمية طماطـ 

نتشرت في جميع أنحاء العالـ بعد االستعمار االسباني افي أمريكا الجنوبية , و  طماطـال
تزرع في البيوت الزجاجية لمحفاظ عمى  عمى نطاؽ واسع وغالبا  ما طماطـلالمريكتيف. وتزرع ال

 (.2012درجة الحرارة )عبد العالي وآخروف , 

طاني يوسط حتى االحتالؿ البر الطماطـ معروفة في بالد الشاـ ومنطقة الشرؽ األولـ تكف      
 محافظة ديالى في ردف , وفيقاـ المزارعوف بزرعيا في غور األ إذولى بعد الحرب العالمية األ

وسط كنوع مف نتشرت فيما بعد في الثالثينيات مف القرف العشريف في منطقة الشرؽ األاالعراؽ و 
نواع أطاني , وىي مف ثمار العالـ الجديد , ووجدت يثة التي قدمت مع االستعمار البر الثمار الحدي

يخافوف مف ثمرتيا  امف نبتة الطماطـ في العراؽ وبالد الشاـ عمى شكل نباتات زينة وكانو 
سالؼ الطماطـ والتي كانت نباتات خضراء أدلة الجينية تظير العتقادىـ بكونيا سامة , واأل

ة خضراء صغيرة , وكانت مركزا  لمتنوع في مرتفعات بيرو وقد تـ نقل نوع واحد عشبية مع فاكي
حضارات أمريكا الوسطى ولـ  عممتوستاكاف يزرع ىناؾ و  إذلى المكسيؾ إمف أمريكا الجنوبية 

 (.1998ف التاريخ الدقيق لزرع الطماطـ )حسف , يعرؼ لحد اآل

بات الطماطـ وزراعتيا في العراؽ كانت بعد ف أوؿ دخوؿ لنإ( 1989بيف الباحث الدمحمؼ )     
سواؽ العراقية في وقتيا في بغداد مع خوؼ نتشرت في األا, و  1916طاني عاـ ياالحتالؿ البر 

,  عمى بيئتيـ غريبةنبتة نيا نبتة سامة لكونيا بأعتقادىـ اب في ذلؾ الوقت ف مف شرائيايالبغدادي
ستيالؾ الطماطـ بطرؽ عدة ومتنوعة , فيمكف ا يتـ إذ نتشرت بسرعة في المطبخ العراقي ,اثـ 
عنصر ميـ في العديد مف االطباؽ زيادة عمى أنيا  ضافات ,إكثمرة خاـ مف دوف  عمالياستا

  خضار مف الناحية النباتية. ال تعد ضمف قائمة أنيا بالرغـ مفوالصمصات والمشروبات , 

 لحيوية في المكافحة ا عمالياستاالطماطم وأىميتيا وسبب  2–3 –2

  .S. lycopersicum Lالتصنيف الكامل لنبات الطماطم  2-2جدول 
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 يوضح الجدوؿ التصنيف الكامل لنبات الطماطـ.

Plantae Kingdom 

Spermatophyta Phylum 

Magnoliposida Class 

Solanales Order 

Solansceae Family 

Solanum L. Genus 

Solanum lycopersicum L. Species 

 (1987الموسوؼ , )

لى العائمة الباذنجانية وىذه العائمة تشمل الطماطـ والفمفل والباذنجاف إيعود نبات الطماطـ      
كثرىا أحصوؿ الطماطـ مف أىـ محاصيل الخضر الرئيسية في العراؽ , و موالبطاطا ويعد 

مف أىـ  ةواحد يغذية المطبوخة والطازجة والمعمبة وىألاذ تدخل ثمارىا في أغمب إستيالكا  ا
المصدر الغالب مف  كما إنيا تشكل(. Al-saaed) , 2119 قتصاديا  امحاصيل الخضر 

توفرىا ل ة وذلؾغذيالميكوبيف والفينوؿ في النظاـ الغذائي بسبب فائدتو العالية في تحضير األ
ية الميمة ذ تعد مصدرا  ممتازا  لمعديد مف المواد المغذية والمركبات االيضية الثانو إورخص ثمنيا 

مادة و  S-carotene مادةو E  Vitamenو  C فيتاميناتو  Minerales لصحة االنساف كالمعادف
 الفينوالتو  Organic acids االحماض العضويةو  Flavones الفالفيناتو  Lycopene الميكوبيف

Phenols وكذلؾ مادة اليخضور Chlorophyll    (Kalogeropoulose  2112 ,وآخشون.) 

تحديد المواد المضادة لفي دراسة قاما بيا Geoffrey (2115 ) و Ramandeep أثبت     
                       أنواع مف الطماطـ ةوالثفل( في ثالث البذور, جزاء مختمفة )القشورأكسدة في لأل

(Excell , Tradiro and Flavourine )  عمى مستوػ مف الفينوالت أ النتائج أف إذ أوضحت
مضادات االكسدة والدىوف موجودة في القشور و حامض االسكوربؾ و يكوبيف الالو الفالفونيد و 

ثناء الطبخ في المنزؿ أزالة الجمد وبذور الطماطـ إلى أف إمقارنة بالمب والبذور , وىذا يشير 
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الطماطـ مع  كميا ومف ثـ فأف استيالؾ كسدة الرئيسيةيسبب خسارة كبيرة في المواد المضادة لأل
 ور سوية لتحقيق الفوائد الصحية القصوػ.البذور والقش

ذ أنيا فعالة في إىمية طبية كبيرة أ ف لمستخمصات الطماطـ إلى إ شارت دراسات عديدة أ     
فعالية ضد االلتيابات , و فعالية مضادة النتشار الخاليا السرطانية , و عصاب , حماية األ
يقمل مف  كما أنوتخميق لدورة االوكسجيف لمسار ال ا  منظم عامال  و لرفع االنسوليف  عامال  بوصفيا 

   ; Sengupta  2114,  وآخروف   Matulka ; 2114 , وآخروف  Hisao) حدوث الطفرات

 ;  Gunsekera 2117 , وآخروف   Akboraly ; 2116 , وآخروف     Riso  2006 ;ف ,وآخرو 

 (.2117 , وآخروف 

ا العالي والستيالكيا بشكل كبير نتاجيىميتيا وإلختيار الطماطـ ألايعود السبب وراء     
خرػ مثل الصمصات والمعجوف. وجدير بالذكر أف بصورتيا الطازجة أو منتجاتيا الثانوية األ

يستفاد منيا وىذه المخمفات تشكل مشكمة بيئية عند تراكميا  حوالي ثمث وزنيا يرمى كمخمفات ال
المحتمل ليذه  عماؿاالست عفديدة جريت تجارب عا إذالحتوائيا عمى الكثير مف المواد الفعالة. 

 المخمفات في النظاـ الغذائي وىذه المكونات يمكف أف تكوف ميمة في الغذاء والصناعات

 (.2114 , وآخروف  Lario ) الصيدالنية

مينية ومادة حماض األونتيجة لممحتوػ العالي ليذه المخمفات مف المواد الفينولية واأل     
كسدة تجاه الباحثيف لمبحث عف مصادر طبيعية لمضادات األا إلى نظربالالميكوبيف الميمة جدا  و 

ف المضادات الحيوية أصبحت مصدر قمق لمصحة العامة النباتية ضد المايكروبات والحشرات أل
 غذية وعدوػ المستشفياتمراض التي تنقميا األاألالسيما في جميع أنحاء العالـ و 

(Wangesteem  2114 , وآخروف ; Lin  2115 , وآخروف.) 

النباتات ومستخمصاتيا الفعالة التي  عماؿستالى إنظار الباحثيف أتجاه الى إ أدػكل ىذا      
( في دراسة لفعالية مستخمصات ثالثة 2011عسيرؼ وأبو دىب ) وقد أثبتتؤثر عمى الحشرات ,

 رونبات العش Foeniculum vulgar الشمرو  Brassica nigra سودنباتات ىي الخردؿ األ
Culotropis procera طوار بيدؼ تقييـ التأثيرات السامة لمستخمصات ىذه النباتات عمى األ
طوار يفية عديدة في خصى ومبايض األظحدوث تغييرات نسيجية وو  البالغة لمذبابة المنزلية
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فييا  او عممستا( في دراسة 2008خروف )آالباحث ياسيف و  شاركما أ البالغة مف الذبابة المنزلية.
وراؽ ( % مف المستخمص المائي أل5,  2.5,  1,  0.5اكيز تحت مميتة وىي )ربعة تر أ

ظيرت النتائج أف ليذه أضد يرقات العمر الثاني لمذبابة المنزلية و  M. azedarach  السبحبح
 المستخمصات تأثيرا  مثبطا  معنويا  عاليا  في نمو المبايض وحويصالتيا المبيضية وتطورىا.

 وانتشارىافي العراق  الطماطم زراعة  3–3–2

نو يزرع في فصميف , في الشتاء أىمية الغذائية واالقتصادية لنبات الطماطـ فألا إلى نظربال     
 , Al-Kazraji) الزراعة المكشوفة بواسطةنفاؽ( وفي الصيف الزراعة المغطاة )األ بواسطة
ية وذلؾ بسبب تعدد والزراعة المكشوفة أسيل بكثير مف زراعتيا داخل البيئة المحم(. 0022

. ويتطمب نمو نبات (Al-Zobaai , 0002) صناؼ المزروعة في ىذا النمط مف الزراعةاأل
 ربعة أشير مف وقت زراعة البذورأتقل عف  خاليا  مف الصقيع لمدة ال ا  الطماطـ فصال  دافئ

(Brabaz , 0020 ),  وتتطمب تربة رممية ذات نفاذية عالية ومحتوػ منخفض مف العناصر
مف الممارسات التي تيدؼ ( mulching) المغطيات لسطح التربة عماؿستاالغذائية ويعد 

ضلتحسيف بيئة النبات مف خالؿ الحفاظ عمى رطوبة التربة وتنظيـ درجة حرارتيا و  افة المادة ا 
المبيدات لمتقميل مف نمو الحشائش  عماؿالعضوية والحد مف تممح سطح التربة وتموثيا نتيجة الست

 (.Chalker , 0002) زيادة في جاىزية العناصر الغذائيةوكذلؾ 

 إذ أوضحعمى محتوػ المواد الفعالة في الطماطـ  موسـ الزراعةتؤثر كل مف البيئة و  إذ     
يتأثر بحالة الجو  C( في دراسة قاـ بيا أف محتوػ الطماطـ مف فيتاميف 2009الباحث السعيد )

وـ ويزداد في الجو المشمس وعمى الرغـ مف أف الطماطـ الممبد بالغيفي الجو حيث يقل المحتوػ 
ستيالكيا بكميات كبيرة اال أف إ Cو  Aالتعد مف الخضار الرئيسية العالية المحتوػ مف فيتاميف 

لى جانب ذلؾ تحتوؼ بذور الطماطـ عمى زيت بنسبة ا  يجعميا مصدرا  رئيسيا  ليذيف الفيتامينيف , و 
 رئيسيا  في المقبالت وفي صناعة الصابوف. تعملصة يسستخالصو في مصانع خاا% ويتـ 24

الى أف محتوػ ( 0002) وآخروف  Kauertal( و 0002) وآخروف  Georgeشار كل مف أ     
لى حد كبير , يعكس التأثير عمى كل مف العوامل الجينية إالطماطـ مف الميكوبيف متفاوت 

المحيطة خالؿ النمو. زرعت الطماطـ  الوراثية , النضج وعمى كل مف الزراعة والظروؼ البيئية
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صناؼ. ومنذ ذلؾ الحيف فأف الطماطـ تزرع في كثير مف أربعة أب 1916في العراؽ عاـ 
ذ تعد منطقة الزبير مف أىـ المناطق إالنجف والبصرة و كربالء و محافظات العراؽ مثل ديالى 

 نفاؽ البالستيكيةألاذ يزرع تحت إالصحراوية في محافظة البصرة في أنتاج محصوؿ الطماطـ 
طف                               17549بحدود  2010فصل الشتاء وقد بمغ االنتاج لعاـ أثناء 

 (.2010, التخطيط والمتابعة)

 كسدة والجذور الحرة كسدة ومضادات ال عمميات ال  4–3–2

تستطيع  ىيات و االمالح المعدنية واالنزيمو كسدة ىي مواد مغذية كالفيتامينات مضادات األ   
كسدة تمنع مضادات األ إذكسدة عمى النسيج الحي ضرار التي تسببيا عممية األمواجية األ

مراض عدة أمنع حدوث  ولمضادات األكسدة أثرا  فيالجذور الحرة  ييدتحبكسدة حدوث عممية األ
ستيالؾ اف أالزىايمر والتياب المفاصل. مع ذلؾ فو السكتات الدماغية و مراض القمب وأكالسرطاف 

سياؿ والنزيف ومخاطر اإلبسبب إذ يترا  اكسدة يمكف أف يكوف ضمضادات األ مفجرعات كبيرة 
مكاف تجنب ضرر الجذور الحرة بشكل كامل , ولكف اإلمف الصعوبة بفحدوث تفاعالت سامة. 

طعمة الطبيعية عمى المكونات كسدة يمكف أف يساعد في تخفيفو ويفضل األستيالؾ مضادات األا
ف ائية المصنعة. الغذ بيتا و  Cوفيتاميف   Eكثر شيرة ىي فيتاميف ربعة األكسدة األمضادات األوا 

. أما الجذور الحرة فيي ذرات عالية الفعالية تحتوؼ  أو جزيئات كيميائية كاروتيف والسيمينيـو
ت تجمع االلكترونانشطار رابطة ضعيفة , اغير مقترف في مدارىا الخارجي , تنشأ عند  ا  الكترون

وتخريب وانبشوتُىبث   DNA وكسجيفاالرتباط بجزيئات الحمض النووؼ منقوص األ مف خالؿ
كسدة تمنع الخاليا باالرتباط مع غشيتيا الواقية. مضادات األأالرتباط باب عند أو قتميا الخاليا

 الحرة تسبب الجذور الحرة وتحييدىا قبل أف تمحق الضرر بالخاليا ويعتقد الباحثوف بأف الجذور
تصمب  العديد مف المشاكل الصحية المرتبطة بالعمر وممكف أف تسرع عممية

 (.http://www.ivanhoe.com/science/story/2011/02/828si.html)الشراييف

لى عامل مؤكسد إنو الكتروف مف المادة كسدة فتمثل تفاعل كيميائي ينتقل مأما عممية األ     
ويمكف لمتفاعالت التأكسدية أف تحرر الجذور الحرة والتي تسبب ضررا  لمخاليا حيث يمكف أف 

 مراض بضمنيا مرض الزىايمركسدية في تطور مدػ واسع مف األأتشارؾ الضغوط الت

Alzheimer مرض الرعاشو Parkinson  صب الروماتـز وأمراض العو مرض السكرؼ و

http://www.ivanhoe.com/science/story/2011/02/828si.html
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وبذلؾ يكوف الضغط التأكسدؼ سببا  ميما  في العديد مف  Motor neuron diseases  يالحرك
 (.2010نساف )الزبيدؼ وآخروف , أمراض اإل

( 0022) سمطاف وعيسى( و 0002) وآخروف  Bjelakovicمىهم   بعض الباحثيف إذ أوضح     

ذ تحتفع إخرػ أجزيئات  لقدرة عمى خفض أو منع أكسدةاكسدة أف لمجزيئات المضادة لأل
كسدة التي تستطيع أف تنيي سمسمة التفاعالت مة معقدة مف مضادات األظنأالحيوانات والنباتات ب

لناتج عف اف زيادة الضغط التأكسدؼ ا  زالة المركبات الوسطية في ىذه السمسمة و إالتأكسدية ب
كسد ممكف أف تسبب و تثبط االنزيمات المضادة لمتأأكسدة مستويات منخفضة في مضادات األ

كسدة بشكل واسع كعنصر مف العناصر المعززة ذ تستعمل مضادات األإضررا  أو قتال  لمخاليا , 
مراض القمبية واأل  Cancerمراض مثل السرطاف لمتغذية والمساعدة في حماية الصحة ومنع األ

Coronary heart . 

نصب امف الناحية الصحية وقد يجاد مضادات أكسدة آمنة أتجو العديد مف الباحثيف إل     
كل , وتعد االىتماـ بالمصادر الطبيعية الممثمة بالنباتات وخاصة الطبيعية والصالح منيا لأل

 تانيناتالو كسدة الطبيعية التي تشمل الفالفونيدات المركبات الفينولية مف أبرز مضادات األ
و أكثر مف المجاميع أجموعة روماتية تحمل مآالكاروتينات والحوامض الفينولية وىي مركبات و 

الثمار و زىار األو وراؽ جزاء النباتية كاألالييدروكسيمية المعوضة وتوجد تقريبا  في جميع األ
فعميا كمضادات  زيادة عمىالمحاء والبذور وىي تمثل نواتج أيضية ثانوية و  الجذورو السيقاف و 

الفايروسات و دات لمبكتريا أكسدة فقد أثبت عدد مف الدراسات أثر المركبات الفينولية كمضا
ذ تمتاز المركبات الفينولية بشكل عاـ بقابميتيا عمى تثبيط الجذور الحرة وربط إوالفطريات , 

وؿ ضد تشارؾ في خط الدفاع األ مف ثـكسدة و يونات المعدنية وتحفيز المواد المضادة لألاأل
 .(2013, الجذور الحرة ) الفكيكي و الركابي 

أشعة كاما لقياس المحتوػ  عماؿستافي دراسة قاموا بيا ب( 0022) خروف وآ Khalaf شارأ     
ف أعمى نسب إالنتائج  وأوضحتكسدة في الطماطـ , الفينولي , الفالفينات والخواص المضادة لأل

أشعة كاما المشعة لثفل الطماطـ مقارنة مع  عماؿستاكسدة تـ الحصوؿ عمييا بمف مضادات األ
لمغاية لممركبات النشطة  واعد   ر  لى أف ثفل الطماطـ مصدإيشير خرػ , وىذا المركبات األ

 كسدة.طبيعي مف المركبات المضادة لأل مصدر ىوبايموجيا  و 
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في دراستيـ لتقييـ فعالية مذيبات عضوية ( 0025) وآخروف Gaafer  الباحث كما أوضح     
لمسحوؽ ثفل  نينيةفالفينية والتاسيتوف لممستخمصات الفينولية , الألااليثانوؿ واو مختمفة مثل الماء 

لفعالية المضادة زيادة عمى اة يالطماطـ وكذلؾ فعاليتيا المضادة لمفايروسات والمايكروبات
دراسة المكونات الطبيعية عند Amany (0022 )و  Elsayed شار الباحثافأكسدة. و لأل

المستخمصات ـ ىذه ظمعإلى إف كسدة في مستخمصات ثفل الطماطـ والفعالية المضادة لأل
 ةمقارنة مع ماد DPPH ظيرت زيادة معنوية في قابمييا عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنعأ

Butylated hydroxyl toluene (BHT) كسدة الصناعية.ذات الفعالية المضادة لأل  

 Pomace والثفل Seeds والبذور Skin جزاء الطماطم القشرةالمكونات الكيميائية ل 5–3–2

  .ر والبذور والمب معًا()القشو 

المصادر الطبيعية لمحصوؿ عمى الممونات  عماؿستاأكدت الدراسات الحديثة عمى ضرورة      
الغذائية وذلؾ لتفادؼ المخاطر الناجمة عف التأثيرات السمبية لمممونات االصطناعية عمى صحة 

مة ميذات قيمة غذائية االنساف , فضال  عف أف الممونات الطبيعية تمتمؾ خواص حيوية تجعميا 
والكاروتينات عموما  ذات قدرة كبيرة عمى منع . A , فالكاروتينات مادة أولية لتكويف فيتاميف

السيما صبغة الميكوبيف يميو و واصر المزدوجة كسدة لما تحتويو جزيئاتيا عمى عدد كبير مف األاأل
وبذلؾ تمنع تأثير (. Warthesen , 2000a,bو  Anguelova)االلفاكاروتيف والبيتاكاروتيف 

 (.0002 ,وآخشون  Manzocco)كسدة عمى نكية الغذاء ولونو األ

                     مراضتعد الطماطـ ومنتجاتيا الغنية بالميكوبيف أكثر قابمية عمى منع كثير مف األ     

(Wisburger , 0000 , )ة دوية بتمويف بعض منتجاتيا الدوائيوعميو قامت بعض شركات األ
نتاجو كمستحضر بشكل كبسوالت مثل المنتوج التجارؼ المسمى   اتـ فبالكاروتينات أما الميكوبيف 

10 Lycovit45-11ة% الذؼ يحتوؼ عمى ليكوبيف بنسب ( %Hoppe  0000 , وآخروف. ) 

ستغالؿ قشور الطماطـ التي ترمى عف كيفية ا( 2013مسامرائي وآخروف )في دراسة ل     
نتاج بعض أنواع الكاروتينات عموما  إىائمة مف مصانع معجوف الطماطـ في كمخمفات وبكميات 

مف المذيبات لالستخالص مف مخمفات كانوا قد استعمموا نظاميف والميكوبيف ومشتقاتو خصوصا  
( والثاني  40-60يثر النفطي ) درجة غميانو سيتوف واألوؿ يتكوف مف األالطماطـ الجافة األ ـ 
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 نواع الكاروتينات بواسطةأص شخ   وقد( 1: 2: 1ىكساف : كحوؿ أثيمي )االسيتوف : ف خميط م
(                                                                   HPLC) ءداتقنية كروماتوغرافي السائل عالي األ

High performance liqud chromatography  مركب  17ظيرت النتائج التعرؼ عمى أو
ظير النظاـ الثاني كفاءة أعمى مف النظاـ أزىا صبغة الطماطـ الرئيسية الميكوبيف وقد بر أكاف مف 

 وؿ.األ

حقل نميت فييا  12كسدة في راسة المركبات المضادة لألدب (0002) وآخروف  Georgeـ قا     
يرت النتائج أف قشور الطماطـ تحتوؼ عمى مادة الميكوبيف وأظأصناؼ مختمفة مف الطماطـ 

أف الفالفينات ( إنً 0000) Stewarteto شار الباحثأرتيف ونصف مف الثفل والمب. و أكثر بم
 الرئيسية موجودة في القشرة.

ستخالص الميكوبيف مف ألبيا  ا( في دراسة قامو 2009وآخروف ) Amany أوضحت     
وبيف أف ليك رتفاع مستوػ الكولستروؿ بالدـافة تأثير الميكوبيف عمى ر مخمفات ثفل الطماطـ ومع

سبب أؼ تغيرات في وظائف الكبد والكمى عمى العكس مف ذلؾ فأف تغذية الفئراف تالطماطـ لـ ي
لى زيادة ممحوظة في فعاليات إعمى نظاـ غذائي يزيد مف مستوػ الكولستروؿ بالدـ يشير 

نخفاض كثافة البروتينات الدىنية وامستوػ الكولستروؿ الكمي و مستوػ الدىوف و نزيمات األ
 . Malonaldhyde مستوػ بيروكسيد الكموتاثيوف ومادة الماالنوالدييايد نخفاضوا

 

 

 الفوائد الصحية لمطماطم ومكوناتيا  6–3–2

مراض مثل السرطاف صابة باألتقمل مف خطر اإل إذ يمكف لمطماطـ أف تحسف صحة البشر     
نتظاـ اوف الطماطـ بمراض القمب واالوعية الدموية , وأف الناس الذيف يتناولوأىشاشة العظاـ و 

 عنق الرحـو المعدة و البروستات و مراض السرطاف مثل سرطاف الرئة أصابة باإل لدييـ خطر يقل
          خرػ مف السرطافنواع األالبنكرياس والعديد مف األو المرؼء و القولوف و الفـ و الثدؼ و 

(Georage  0002 , وآخروف .) أف يؤخذا ف الطماطـ والثوـ يجب إ اتدراسبعض ال أوضحتو
ليكوف ليا أثار وقائية لمسرطاف أيا كاف , وعمى الرغـ مف عدـ معرفة الكيفية  نفسو معا  في الوقت
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نو يعتقد أف الميكوبيف أال إالتي بواسطتيا تستطيع الطماطـ أف تعمل ضد أمراض السرطاف 
                          فلة عف مكافحة السرطاو والفالفينات المعقدة المكتشفة حديثا  في الطماطـ ىي المسؤ 

(Shi  0002 , وآخروف ; Willeox  0002 , وآخروف.) 

النيئة منيا ولكف أيضا  المطبوخة أو منتجاتيا المصنعة مثل معجوف الطماطـ ليس فقط      
وصمصة الطماطـ )الكاتشب( تعد مصادر جيدة لموقاية مف السرطاف وكذلؾ تعد الطماطـ مفيدة 

زالة السمـو مف الجسـ وربما يرجع ذلؾ لوجود الكمور إفي  ا  كبير  ا  تأثير  ليا إفلصحة الكبد , 
ممغـ مف الكبريت لكل  11ممغـ مف الكمور و 51يوجد فييا حوالي  إذوالكبريت في الطماطـ , 

زالة إغـ مف الطماطـ, ونحف نعمـ أف الكمور الطبيعي يعمل في تنشيط الكبد وقابميتو في  100
, أما الكبريت فيحمي مف التميف الكبدؼ , وكذلؾ عصير الطماطـ  السموـ وفضالت الجسـ

يعتبر مشروب طاقة جيد لتجديد صحة المرضى المذيف يقوموف بغسل الكمى ويمكف أف يمنع 
يا لعالج حروؽ الشمس بسبب نوعيا الفريد مف عمالتصمب الشراييف والطماطـ أيضا  يمكف است

 ( .0020 , وآخروف  Bejit)   Cفيتاميف

مستخمصات نبات الطماطـ يمكف  عماؿستاأف ( 0002) وآخروف  Yechiel الباحث أوضح     
أف يقمل مف ضغط الدـ وأف العالج بيذا النوع مف المستخمصات ليا تأثير طويل االمد عمى 

في دراسة لمنشاط المضاد ( 0022) وآخروف  Taichi الباحث أثبتأمراض االوعية الدموية. و 
أف مستخمصات الطماطـ       الىطريقة تحرير اليستاميف  عماؿستاماطـ بلمحساسية لمستخمص الط

أف مستخمصات قشور  وبذلؾ أثبتقوػ تثبيط لتحرير اليستاميف أعطى أ )قشور الطماطـ( 
 الطماطـ ليا القابمية عمى منع الحساسية.

أف  ,تأثير ليكوبيف الطماطـ عمى صحة االنساف عف ( في دراستو 2010الوكيل )وأوضح      
حد أنو بحاث بينت فوائده اليامة لصحة االنساف ألساسية أال أف األأالميكوبيف ليس بمادة غذائية 

 مف DNA ساسية في الدـ يقوـ بحماية محتوياتو مف الدىوف والبروتينات واؿالكاروتينات األ
أثبت أف و   أنو مضاد أكسدة قوؼ ويتفوؽ عمى باقي الكاروتينات الموجودة في البالزما إذكسدة األ

ليو يعمل إتناوؿ الميكوبيف بصورتو الطبيعية مف الطماطـ المطبوخة بعد أضافة كمية مف الزيت 
متصاص الجسـ كميات كبيرة مف امراض سرطانية وأف أعمى حماية غدة البروستات مف حدوث 

نتظاـ عمى مستخمص االميكوبيف يعمل عمى خفض حدوث السرطاف في المعدة وأف التغذية ب
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نتظاـ السيدات في تناوؿ اقالؿ مف حجـ البروستات وتضخميا , وأف اطـ يساىـ في اإلالطم
نخفاض نسبة حدوث سرطاف الثدؼ لدييـ وبيف الى إأغذية غنية بالميكوبيف الطبيعي قد أدػ 

لى إزيادتيا  التي تؤدؼوعية الدموية ا  في خفض سمؾ الطبقة المبطنة لألأثر كذلؾ أف لميكوبيف 
رتفاع نسبة الميكوبيف في البالزما وانخفاض اثبوت عالقة طردية بيف  كذلؾف. و تصمب الشرايي
أكدت وجود نسبة مف الميكوبيف في السائل المنوؼ وأف ىذه النسبة  كمازمات القمبية معدالت األ

 .تزيد عند التغذية عمى الطماطـ بشكل ممحوظ ويعتقد أف ىذا لو عالقة بالخصوبة عند الرجاؿ
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 الفصل الثالث: المواد وطرائق العمل

 الجيزة الدوات و   1-3 جدول
 لقد استعممت االدوات واالجيزة التالية في التجارب.

 المنشأ أسم الجياز ت

 Petri dishes Lebanonأطباؽ بالستيكية                        1

 Tests tube(10 ml)   Jorden             مل 10أنابيب إختبار  2

 Tests tube Jorden  (50ml)مل      50أنابيب إختبار سعة  3

 Tests tube Jorden (100ml)مل 100أنابيب بالستيكية سعة  4

 Yellow tips Chinaتبات صفر                               5

 Blue  tips Chinaتبات زرؽ                                  6

   Enzyme- linked immunosorbentالليزا جياز ا 7

assay (ELISA)                                              

USA 

 Autoclave Koreaجياز تعقيـ                                 8

 Distiller Englandجياز تقطير                                  9

 Timer Japan                  جياز توقيت )ساعة(          10

 pH pH Meter                              Germanجياز قياس اؿ  11

 Incubator United Kingdom                                    حاضنة 12

 Magnetic stirrer Indiaخالط مغناطيسي                   13
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 Heater China               سخاف كيربائي                  14

 Microplate Chinaصفائح بالستيكية                         15

 Cotton swabs Chinaعيداف تنظيف االذاف                  16

 Electrical oven Germany                        فرف كيربائي 17

 Gloves Thailand   قفازات                                      18

                Multi-channeledماصة متعددة القنوات  19

 micropipette                                                  

Germany 

 Micropipette Chinaماصة مجيرية                         17

 Medical syringe USAمحقنة طبية                        18

 Miller electric Egyptمطحنة كيربائية                       19

 Surgical forceps            Englandممقط  جراحي                      20

 Sensetive balance Germanyميزاف حساس                     21

 

 

 

 

 المواد 2-3 جدول
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 ي الدراسة.يوضح ىذا الجدوؿ المواد التي استعممت ف

 المنشأ أسم المادة ت

 diphenyl -1- picrylhydrazyl-2,2الجذر المصنع الحر         1

(DPPH)                                                                          

Canada 

 Solanum lycoperscicum Iraqالطماطـ                              2

 Agita 10 WG Water-Soluble Granules)) Switzerlandنحششٌ ا  المبيد 3

 Acitic acid Iraqحامض الخميؾ                                       4

 Gallic acid USAحامض الكالؾ                                         5

 HCL Indiaحامض الييدروكموريؾ                                        6

 Powder milk Iraqحميب مجفف                                       7

 Sodium acetate USAخالت الصوديـو                                8

 Sugar Iraqسكر                                                       9

 Ethanol Iraq                كحوؿ أيثانوؿ                             10

 Sodium carbonate England  (BDH)كربونات الصوديـو                           11

 Ferric chloride USAكموريد الحديديؾ                                  12

 Tris(2-pyridyl) –S- triazine (TPTZ)            Canada -2,4,6مبدة  13

 Folin Ciocalteu (phenol Reagent) USAوؿ الفولف            محم 14

 Wheat bran Iraqنخالة الحنطة                                        15

 

 في الدراسة  عممةالنماذج المست 3-1
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ىما نوع   Solanum lycoperscicum العراقية مف الطماطـمحمييف  صنفيف ختياراتـ       
تػػـ الحصػػوؿ عمييمػػا مػػف مشػػروع زراعػػة الطمػػاطـ فػػي و  Gehanوالنػػوع جييػػاف  Defnisدفػػنس 

 عشػرة  عماؿستاتـ  إذ ,  2016مف عاـ مشتل منطقة الغالبية  في شير شباط   /محافظة ديالى
أمػا ولػـ يسػتعمل فػي الدراسػة , تـ عصرىا وجمػع العصػير فػي قنػاني  كيموغرامات مف كل صنف

ولػى األ المجموعػة ضػمنتتلػى ثػالث مجػاميع إا ثـ  فصػميا مخمفات عممية العصر فقد تـ جمعي
فػػي  ((Seedsت البػذور فقػط نضػمفت الثانيػةأمػػا  (Pomace)مخمفػات كمػا ىػي وسػميت بالثفػل ال

بمػاء الحنفيػة الجػارؼ  تػـ غسػميا(. Skin or Peelsالثالثة القشػور فقػط ) حيف ضمت المجموعة
لى إلى أف تحولت إواسطة مطحنة كيربائية وطحنت ب ـ   50تجفيفيا في فرف كيربائي بدرجة ثـ 

كسػدة لمنيـو لتفادؼ عممية األالعمب بورؽ األ غمفتوحفظت بعمب معتمة و ( Powder) مسحوؽ 
 ةالمسػػػػتخمص فػػػػي خمسػػػػ وحضػػػػرـ  لحػػػػيف االسػػػػتعماؿ.  8ووضػػػػعت فػػػػي الثالجػػػػة بدرجػػػػة حػػػػرارة 

 تي :مذيبات مختمفة وكاآل

 الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة  3-1-1

مف  ـممغرا 100لى إعشرة مميمترات مف الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة  تـ أضافة     
 Totalفي الدراسة لكل مف التجربة الخاصة بقياس المحتوػ الفينولي  عممةالمساحيق المست

phyenolic contents (TPC) الحرة  والتجارب الخاصة بالجذورFree radicals   والعوامل
 Scavenging of الجذور الحرة تثبيطوىما تجربة  Oxidation reagents المؤكسدة

diphenyl-picryhydrazyl radical (DPPH)   والقدرة االختزاليةFree Reducing 

Antioxidant Power (FRAP)  ممغراـ بالمميمتر الواحد. 10, وبيذا تـ الحصوؿ عمى تركيز 

 

 الماء المقطر المغمي  3-1-2

 المسػػاحيق مػػف ممغرامػػا   100ميمتػػرات مػػف المػػاء المقطػػر المغمػػي إلػػى تمػػت أضػػافة عشػػرة م     
 وكما ىو موضح في المحموؿ األوؿ. الدراسة في المستعممة

 %50الكحول االيثانولي المخفف بالماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة بنسبة  3-1-3
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فػػػف الكحػػػوؿ األيثػػػانولي )تركيػػػز       لغرفػػػة بنسػػػبة %(  مػػػع المػػػاء المقطػػػر بدرجػػػة حػػػرارة ا95خ 
مػػل مػػف الكحػػوؿ لمحصػػوؿ عمػػى  50مػػل مػػف المػػاء المقطػػر إلػػى  50%( إذ تمػػت إضػػافة 50)

 إلػػى المغمػػي المقطػػر المػػاء مػػف مميمتػػرات % مػػف محمػػوؿ االيثػػانوؿ. ثػػـ أضػػفيت عشػػرة50تركيػػز 
ممغرامػات  10لمحصػوؿ عمػى مستخمصػات حاويػة عمػى  المسػتعممة المسػاحيق مػف ممغراما   100

 لكل مميمتر. 

 %( 5( بنسبة )HCLالماء المقطر المضاف إليو حامض الييدروكموريك ) 3-1-4

مل مف المػاء المقطػر  95%( إلى 36مل مف حامض الييدروكموريؾ )تركيز  5تـ أضافة      
مل مػف 10% مف محموؿ الحامض. وبعدىا أضيف 5بدرجة حرارة الغرفة لمحصوؿ عمى تركيز 

المسػػتعممة فػػػي الدراسػػػة وتركػػػت المستخمصػػػات لمػػػدة  مميغػػػراـ مػػػف المسػػػاحيق 100المحمػػوؿ إلػػػى 
 يوميف بدرجة حرارة الغرفة لوقت االستعماؿ.

 %( 1( بنسبة )HCLالماء المقطر المضاف إليو حامض الييدروكموريك ) 3-1-5

مػػػل مػػػف المػػػاء المقطػػػر  99%( إلػػػى 36تػػػـ أضػػػافة مػػػل واحػػػد مػػػف حػػػامض الييػػػدروكموريؾ )   
مل مػف  10%مف محموؿ الحامض. وبعدىا أضيف 1تركيز  بدرجة حرارة الغرفة لمحصوؿ عمى

 مميغراـ مف المساحيق المستعممة في الدراسة.  100المحموؿ إلى 

 

 

 ( Agita10 WG Water-Soluble Granulesالمبيد الحشري التجاري ) 3-2

تـ الحصوؿ عمى المبيد الحشػرؼ مػف السػوؽ المحميػة وىػو مصػنع فػي  سويسػرا وىػو عمػى       
بالجيػػػاز acetylecholine يبػػػات قابمػػػة لمػػػذوباف فػػػي المػػػاء تسػػػتيدؼ مسػػػتقبالت اؿ شػػػكل حب

العصػػػبي لمحشػػػرة كػػػذلؾ يحتػػػوؼ سػػػكر فػػػي تركيبػػػو ليجػػػذب الحشػػػرة وتتغػػػذػ منػػػو إذ تػػػـ تحضػػػير 
مػػل مػػف المػػاء المقطػػر  100ممغػػـ مػػف المبيػػد الحشػػرؼ مػػع  100المحمػػوؿ االسػػاس وذلػػؾ بػػوزف 

,  125,  62,  31,  15حضػر منػو عػدة تراكيػز وىػي )والذؼ خفػف فيمػا بعػد بالمػاء المقطػر و 
(  مايكرغرامػػػا لكػػػل مميمتػػػر. وقػػػد عوممػػػت اليرقػػػات )الطػػػور األوؿ والثػػػاني 1000,  500,  250
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و  7سػػاعة ( ثػػـ تركػػت لمػػدة ) 24والثالػػث(  ولممػػدد التاليػػة )نصػػف سػػاعة , سػػاعة , سػػاعتاف و 
14.  لغػػرض إيجابيػػة سػػيطرة موعػػةكمج  Agita 10 WGالحشػػرؼ  المبيػػد اسػػتعمل لقػػد ( يػػـو

 .المقارنة

 تربية الذباب المنزلي    3-3

قسػػـ عمػوـ الحيػػاة /   /مختبػر البيئػة فػػي الدراسػة فػػي عملتربيػة الػػذباب المنزلػي المسػت تمػت     
ب وتـ الحصػوؿ عمػى البيػوض واليرقػات  قفاص معدة لتربية الذبااجامعة ديالى في  / كمية العموـ
. ويتكػوف كػل قفػص مػف قاعػدة وأضػالع خشػبية وسػقف 2016لعػاـ  15/9الػى  /17لممدة بػيف 

ذؼ ىيكل خشبي مثبت مف أحد األضالع إذ يمثل بوابة يتـ مػف خالليػا التعامػل مػع الحشػرات , 
ثبتت عمى الجوانب شبكة سمكية ال تسمح لبالغات الذباب بالخروج مف القفص أو الػدخوؿ إليػو , 

حميب السائل المضػاؼ إليػو السػكر لتغذيػة البالغػات وضع في القفص أطباؽ بترؼ حاوية عمى ال
, وتحاشػػيا  لغػػرؽ الحشػػرات بالحميػػب عنػػد التغػػذؼ , فقػػد تػػـ وضػػع فػػوؽ الحميػػب قطعػػة مػػف القطػػف 

 تـ الحصوؿ عمى الحشرات مف محالت تجمعيا محميا .و . لكي تقف الحشرة عمييا

 

 

 طرائق العمل  3-4

 ةية( في المستخمصات السائمقياس كمية  المواد الفينولية )الدباغ 3-4-1

في المستخمصات المائية مف المواد الكمية تـ تحديد كمية المواد الفينولية  )الدباغية(      
 Molanوالتي تـ تحويرىا مف قبل الباحث  (Folin - Ciocalteu)طريقة  عماؿالمنتخبة باست

ايكرو ليتر مف م 200 مايكروليترات مف كل مستخمص مع  10وذلؾ بمزج  ((2009وآخروف 
في حفر الصفيحة المجيرية التي تحتوؼ عمى  %2محموؿ كربونات الصوديوـ المخفف بنسبة 

( وتركت لتتفاعل لمدة خمس دقائق في درجة (well microplate - 96ست وتسعيف حفرة 
المخفف  Folin reagentوبعدىا أضيفت عشرة مايكروليترات مف محموؿ الفولف  ,حرارة الغرفة 

خرػ لمدة نصف ساعة أركت الصفيحة لتتفاعل مرة بعدىا ت  ثـ مع الماء المقطر  %50بنسبة 
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نو الوقت ميـ في مثل ىكذا أدرجة مئوية( , مف الميـ مالحظة  22في درجة حرارة الغرفة )
الزمنية , وبعدىا تـ قياس درجة االمتصاصية  مدةتجارب وذلؾ لضماف التوافق في ال

(Absorbency) لجياز جياز قارغ الصفيحة  عماؿباست نانوميتر  491وجيعند الطوؿ الم
 ((Enzyme-linked Immunosorbent Assay ELISAالمناعي المرتبط باألنزيـاالمتزاز 

 Gallicوتمت المعايرة مع محموؿ مائي محضر مف حامض ,  (2-3كما موضح  في الشكل )

acid ( وبتراكيز تراوحت بيف 1-3كما موضح في الشكل , )مايكروغراـ لكل  1111 و 100
في المستخمصات المائية بالممغرامات مف حامض  . وتـ تمثيل كمية المواد الفينولية رمميمت

Gallic acid : مف خالؿ اعتماد المعادلة الحسابية االتية 

 Y = 0.0008 X + 0.0596                        

 : نإر إ

 Y تمثم قُمت االمتظبطُت :(Absorbency) 

 Xَجبدهبإثم انقُمت انمشاد : تم  

 
 Gallic acidالمنحنى القياسي لحامض الكالك  1-3 شكل
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الصفيحة البالستيكية الحاوية عمى مزيج من المستخمصات المائية مع محمول  2-3شكل 

 الفولن وكاربونات الصوديوم

 )تثبيط( الجذور الحرة  بطال مفعولإطريقة  3-4-2

الجػذر الحػر بطػاؿ مفعػوؿ )كسػح( إقابمية المادة المفحوصة عمى  يعتمد ىذا االختبار عمى      
,  Scavenging of 2,2- diphenyl-picrylhydrazyl radical (DPPH) المصػنع

صػػبحت أو  2009))وآخػػروف  Molanقػػد حػػورت طريقػػة عمػػل ىػػذا االختبػػار مػػف قبػػل الباحػػث و 
مػػػايكروليتر مػػػف مػػػادة   200مػػػايكروليتر مػػػف المستخمصػػػات المائيػػػة مػػػع  20تػػػـ مػػػزج  , تيكػػػاآل

DPPH ت الصػػػػفائح المجيريػػػػة عمماسػػػػت كمػػػػا  , %96ثيمػػػػي المطمػػػػق المحضػػػػرة فػػػػي الكحػػػػوؿ األ
Micro- plates   ليذا الغرض والتي تػـ حضػنيا بدرجػة حػرارة الغرفػة لمػدة نصػف سػاعة بعػدىا

 عماؿنػػانوميتر باسػػت  491عنػػد الطػػوؿ المػػوجي  (Absorbency)يػػاس درجػػة االمتصاصػػية تػػـ ق
وتػػـ حسػػاب  ,( 3-3كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الشػػكل )  ELISA قػػارغ الصػػفيحة باسػػتعماؿ جيػػاز

 (.Abbot  ,1925)الفعالية المضادة لمجذور الحرة كنسبة مئوية باعتماد معادلة  
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حاوية عمى مزيج من المستخمصات المائية ومادة الصفيحة البالستيكية ال 3-3شكل 
DPPH 

  قياس الفعالية المضادة لألكسدة ممثمة بالقوة االختزالية باستعمال تقنية /تحديد   3–4–3
Ferric reducing antioxidant power assay  

لى إ يونات الحديديؾأساسا  عمى قابمية المادة المفحوصة عمى اختزاؿ أوىي طريقة تعتمد       
 Benzie and stain (1996) يفيونات الحديدوز وتـ اعتماد الطريقة المكتشفة مف قبل الباحثأ
ضافة تـ أ( , ووفقا  ليذه الطريقة 2009وآخروف ) Molanوالتي تـ تحويرىا مف قبل الباحث  
 مايكرومميمترات مف 250لى إمايكرومميمترات مف المستخمصات المائية لممواد المراد فحصيا  8

 \ 300mmol) جزاء( مفأحجاـ )أالذؼ يتـ تحضيره بمزج عشرة   [المخفف  FRAPمحموؿ 

L) Acetate buffer حجـ واحد مف +[10 mmol \ L TPTZ]  ويشير اؿTPTZ لى إ
Tri pyripyridyl-s-tri azine-2,4,6  الذؼ يتـ تحضيره مف محموؿ مكوف مف حامض

+ حجـ واحد مف كموريد الحديديؾ  [ mmol \ L Hydrochloric acid 40 [الييدروليؾ 
[20 mmol \L ferric  chloride] [  الصفائح المجيرية  عممتستاوMicroplates  التي

درجة  37( والتي تـ حضنيا بدرجة حرارة Well microplate-96) حفرة 96ف مف ألتت
وجي عند الطوؿ الم( Absorbency)مئوية لمدة نصف ساعة ثـ تـ قياس درجة االمتصاصية 

 (.4-3كما موضح في الشكل ) ELISA  قارغ الصفيحة لجياز عماؿنانومتر باست 490
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الصفيحة البالستيكية الحاوية عمى مزيج من المستخمصات المائية ومادة  4-3شكل 
FRAP 

 يرقات الذبابة المنزلية كموديل تجريبي لدراسة الفعالية المضادة لمديدان. 3-4-4

ر بيف يرقات الذبابة المنزلية وبعض الديداف الخيطية التي تصيب نظرا  لمتشابو الكبي     
مف حيث  Entrobius vermicularisاالنساف , وخاصة الدودة الدبوسية )دودة المقعد( 

المظير الخارجي وبعض الصفات الفسمجية فقد استعممت يرقات الذبابة المنزلية ألوؿ مرة 
لمديداف لبعض العقاقير المضادة لمديداف مف قبل  نموذجا  تجريبيا  لدراسة الفعالية المضادة

(. وعند المقارنة مع ديداف االرض أوضحت نتائج 2012وآخروف ) Murugamaniالباحث 
دراستيـ أف يرقات الذبابة المنزلية ىي األفضل لكوف الفروؽ الفردية بيف اليرقات بصدد الطوؿ 

رض إذ يصعب الحصوؿ عمى ديداف والوزف كانت قميمة جدا  عمى عكس الحاؿ مع ديداف األ
بنفس الطوؿ والوزف ىذا مف جية ومف جية أخرػ فأف ديداف األرض مفيدة لمتربة عمى عكس 
الحاؿ مع الذبابة المنزلية التي تعمل كناقل آلي ألكثر مف مائة مرض إلى اإلنساف والحيوانات 

(Malik  , 2007وآخروف ; Palacios  وجدير بالذكر أف 2009وآخروف .) ديداف األرض
كانت والتزاؿ تستعمل نموذجا  تجريبيا  لدراسة الفعالية المضادة لمديداف وأوضحت نتائج الدراسات 
أف العقار أو المستخمصات النباتية التي تثبت فعاليتيا ضد ديداف األرض كانت فعالة أيضا  

 2010ف , وآخرو  Sandeep_Kumarضد الديداف الطفيمية التي تصيب االنساف والحيوانات )
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; Murugamani  , 2012وآخروف ; Kumar  , 2013وآخروف ; Patil  , وآخروف
2015.) 

دراسة تأثير المستخمصات المائية عمى حيوية يرقات الطور الول لتحوليا إلى  3-4-5
 حشرات بالغة

ساعة مف وضع  24( التي تـ الحصوؿ عمييا بعد L1يرقة مف العمر األوؿ ) 20تـ مزج      
ممغراما  لكل ممميمتر( وتركت  100,  50,  10ات مع المستخمصات المائية بعدة تراكيز )اليرق

ساعة( وبعدىا تـ نقل اليرقات  24لمدد متفاوتة )نصف ساعة , ساعة , ساعتاف فضال  عف 
بواسطة ممقط ذات نيايات عريضة )لكي ال تؤذؼ أو تمزؽ اليرقات( إلى أواني بالستيكية  

غـ نخالة 5لغذائي الخاص باليرقات وىو وسط نخالة الحنطة والمؤلف مف )حاوية عمى الوسط ا
,  Pound و Lohmeyerمل ماء مقطر( )10غـ سكر + 2غـ حميب مجفف + 3الحنطة + 

( 5-3( ثـ غطيت األواني بمناديل ورقية ثبتت بواسطة رباط مطاطي كما في الشكل)2012
وية لعدد اليرقات المتحولة إلى حشرات يوـ تمت بعدىا حساب النسبة المئ 14وتركت لمدة 

 بالغة.
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 االواني البالستيكية المستخدمة في تربية يرقات وعذارى الذبابة المنزلية 5-3شكل 

 

دراسة تأثير المستخمص المائي عمى حيوية يرقات الطور الثاني لتحوليا إلى  3-4-6
 حشرات بالغة

يرقة مف يرقات العمر الثاني  20ء استعماؿ ىذه التجربة  مشابية لمتجربة أعاله باستثنا     
(L2 التي تـ الحصوؿ عمييا بعد )ساعة مف عممية الفقس وغمرىا بالمستخمصات ثـ  48

يـو تـ بعدىا عممية حساب النسبة المئوية  لميرقات  14تحويميا لألواني البالستيكية وتركيا لمدة 
 المتحولة إلى حشرات بالغة.
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خمصات المائية عمى حيوية يرقات الطور الثالث لتحوليا الى دراسة تأثير المست 3-4-7
 حشرات بالغة

يرقة مف يرقات العمر  20كذلؾ ىذه التجربة مشابية لمتجربة السابقة  باستثناء استعماؿ      
 ساعة مف عممية الفقس. 72( التي تـ الحصوؿ عمييا بعد L3الثالث )

يوية يرقات الطور الول لتحوليا إلى دراسة تأثير المستخمصات المائية عمى ح 3-4-8
 عذارى 

باستثناء ترؾ اليرقات بعد  L1ىذه التجربة مماثمة لمتجربة السابقة عمى يرقات الطور األوؿ      
أياـ تـ  7غمرىا بالمستخمصات المختمفة وبالتراكيز ولفترات التعريض المختمفة نفسيا لمدة 

 متحولة إلى عذارػ.بعدىا حساب النسبة المئوية لعدد اليرقات ال

دراسة تأثير المستخمصات المائية عمى حيوية يرقات الطور الثاني لتحوليا إلى  3-4-9
 عذارى 

 7ماعدا ترؾ اليرقات لمدة  L2تشابو ىذه التجربة لمتجربة أعاله عمى يرقات العمر الثاني      
 ذارػ.يـو و تـ بعدىا بحساب النسبة المئوية لتحوليا إلى ع 14أياـ بدال  مف 

دراسة تأثير المستخمصات المائية عمى حيوية يرقات الطور الثالث لتحوليا إلى  3-4-10
 عذارى 

عدا ترؾ  L3كذلؾ ىذه التجربة مشابية لمتجربة السابقة المجراة عمى يرقات الطور الثالث      
 أياـ وبعدىا تـ حساب النسبة المئوية لميرقات المتحولة إلى عذارػ. 7اليرقات لمدة 
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طبق بتري يحتوي عمى بعض يرقات الطوار الثالثة لمذبابة المنزلية التي  6-3شكل 
 استعممت في تجارب الدراسة الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحميل االحصائي    3-5
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برنامج الحزمة االحصائية لمعموـ  عماؿجرؼ التحميل االحصائي ليذه الدراسة باستا          
ذ تـ حساب إ. 2013كسل لسنة أو مايكروسوفت  21.0ة رقـ (/ نسخSPSSاالجتماعية )

اختبار العينة المستقمة       عماؿ, مف خالؿ است المعيارؼ  خطأالبيانات العددية, المتوسط وال
t-test عمللممقارنة بيف مجموعتيف بينما است ( تحميل التبايفANOVA)  لممقارنة بيف اكثر

و مساوؼ أ 0.05فرؽ المعنوؼ إحصائيا ىو أقل مف مف مجموعتيف. أف أدنى مستوػ مقبوؿ لم
 (. Woodward , 2007و  Elliott)  ليا

المتمثمة بتثبيط  تجارب المحتوػ الفينولي الكمي والفعالية المضادة لألكسدة فأوجدير بالذكر     
ثة تمثل معدؿ نتائج تجربتيف منفصمتيف وبثالف القيـ أنشاط الجذور الحرة والقابمية االختزالية ف

  مكررات لكل تجربة.
لى إأما تجارب تأثير المستخمصات المائية عمى عممية تثبيط تحوؿ يرقات الذبابة المنزلية     

 مدةو حشرات بالغة  فتمثل القيـ معدؿ نتائج تجربتيف منفصمتيف لكل معاممة ولكل أعذارػ 
 .تعريض
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 الفصل الرابع: النتائج والمناقشة

 الفينولي الكمي لمخمفات الطماطم المحتوى  1- 4
 Tomatoأوضحت نتائج الدراسة الحالية أف المحتوػ الفينولي الكمي لثفل الطماطـ )     

pomace ( ومكوناتو الرئيسية )القشور والبذورskins and seeds يعتمد بشكل رئيسي عمى )
فضال  عف صنف نوع المذيب المستعمل في عممية االستخالص والجزء المختار مف الثمار 

 الطماطـ المستعمل في الدراسة.

( لنوع المذيب المستعمل P< 0.05-0.001( أف ىناؾ تأثيرا  معنويا  )1-4يوضح الجدوؿ)     
في عممية االستخالص المختمفة عمى المحتوػ الفينولي الكمي لثفل وقشور وبذور الطماطـ مف 

مصات المحضرة مف الثفل والقشور ( وأف أعمى كمية وجدت في المستخDefnisالنوع دفنس )
والبذور باستعماؿ الماء المقطر المغمي وكانت الفروؽ معنوية عند المقارنة مع المذيبات األخرػ. 
وأف كمية المركبات الفينولية المتواجدة في المستخمصات المحضرة مف البذور كانت أقل معنويا  

(P < 0.001.مف تمؾ المتواجدة في الثفل أو القشور ) 
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المحتوى الفينولي الكمي لممستخمصات المحضرة من مخمفات عممية صنع  1-4جدول 
( باستعمال خمسة Solanum lycoprsiscum) Definsالمعجون من ثمرة الطماطم دفنس 

 Standard)الخطأ المعياري  ±( Meanمذيبات مختمفة, القيم تمثل المتوسط الحسابي )

error اقع ثالثة مكررات لكل تجربة.           ( لتجربتين منفصمتين بو 

 TPC (mg GAE/g dry weight) (Mean ± SE)المحتوى الفينولي الكلي   

 Solventsالمذيبات  Pomace انثفم    Skinsانقشىس   Seeds انبزوس  

3 ± 0.2 
y
  

c
 5.1 ± 0.1 

x
  

c
 4.8 ± 0.1 

z
    

c
ماء مقطر بدرجة  

 حرارة الغرفة

4 ± 0.1 
z
  

a
 6.9 ± 0.1 

x
  

a
 7.6 ± 0.1 

x
     

a
 ماء مغلي 

3.6 ± 0.1 
z
  

a
 6.5 ± 0.1 

x
  

a
 5.2 ± 0.1 

y
  

b
ماء مقطر + حامض  

HCL %(2) 

3.4 ± 0.0 
y
  

b
 5.2 ± 0.2 

x
  

c
 5.2 ± 0.1 

y
  

b
ماء مقطر + حامض  

HCL %(5) 

3.5 ± 0.1 
y
  

b
 6 ± 0.1 

x
  

b
 5.5 ± 0.1 

y
  

b
ماء مقطر + االيثانول  

(50%) 

فتمثل  x-zتمثل المقارنة بيف الصفوؼ )بيف المذيبات المختمفة لكل جزء( , أما الحروؼ  a-dلحروؼ مف ا-
المقارنة بيف األعمدة )بيف المذيبات المختمفة لألجزاء الثالثة(. القيـ التي تحمل حروفا  مختمفة يعني أنيا متباينة 

 . P < 0.05إحصائيا  عند المستوػ 

( عمى كمية P< 0.05-0.001ت النتائج أف لنوع المذيب تأثيرا  معنويا  )وبالمثل فقد أظير      
 (.2-4المواد الفينولية التي تـ استخالصيا مف ثفل وقشور وبذور الطماطـ صنف جيياف جدوؿ)

إذ أظيرت المستخمصات المحضرة مف الثفل والقشور والبذور باستعماؿ الماء المقطر المغمي  
( مف الكميات التي احتوتيا P< 0.05-0.001لية أعمى معنويا  )كميات مف المركبات الفينو 

المستخمصات التي حضرت باستعماؿ المذيبات األخرػ. وكما ىو موضح فأف كمية المركبات 
( مف P< 0.001الفينولية المتواجدة في المستخمصات المحضرة مف البذور كانت أقل معنويا  )

 تمؾ المتواجدة في الثفل أو القشور.
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المحتوى الفينولي الكمي لممستخمصات المحضرة من مخمفات عممية عصر ثمرة  2-4ل جدو
( التي تم تحضيرىا باستعمال خمسة S. lycoprsiscum) Gehanالطماطم نوع جييان 

 Standarالخطأ المعياري ) ±( Meanمذيبات مختمفة القيم تمثل المتوسط الحسابي )

error.لتجربتين منفصمتين بواقع ثالثة مكررات لكل تجربة )  

 TPC (mg GAE/g dry weight) (Mean ± SE)المحتوى الفينولي الكلي   

 Solventsالمذيبات  Pomace انثفم    Skinsانقشىس   Seeds انبزوس  

2.3 ± 0.1 
z
  

c
 4 ± 0.0 

y
 

d
 5 ± 0.1 

x
  

c
ماء مقطر بدرجة  

 حرارة الغرفة

4 ± 0.0 
z
  

a
 7 ± 0.1 

y
  

a
 6.9  ± 0.1 

x
  

a
 ماء مغلي 

3.2 ± 0.1
 y
  

b
 6 ± 0.1 

x
 

b
 5.9 ± 0.0 

x
  

b
ماء مقطر + حامض  

HCL %(2) 

2.8 ± 0.1 
y
  

b
 5.3 ± 0.1 

x
 

c
 5.5 ± 0.1 

x
  

b
ماء مقطر + حامض  

HCL %(5) 

3.5 ± 0.1 
z
  

a
 5.3 ± 0.1 

y
  

c
 6.7 ± 0.2

 x
  

a
ماء مقطر + االيثانول  

(50%) 

فتمثل  x-zتمثل المقارنة بيف الصفوؼ )بيف المذيبات المختمفة لكل جزء( , أما الحروؼ  a-dالحروؼ مف -
المقارنة بيف األعمدة )بيف المذيبات المختمفة لألجزاء الثالثة(. القيـ التي تحمل حروفا  مختمفة يعني أنيا متباينة 

 . P < 0.05إحصائيا  عند المستوػ 

حصائي ظير التحميل اإلأالمحتوػ الفينولي الكمي فقد  خصوصبيف الصنفيف وعند المقارنة ب     
-P< 0.05ومكوناتو ) دفنسالمستخمصات التي تـ تحضيرىا مف ثفل الصنف غالبية تفوؽ 

 (.1-4) جيياف شكل( عمى نظيرتيا التي حضرت مف صنف 0.001
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 نمحتىي انفُىىنٍ انكهٍ.ا خصىص( بجُهبنو دفىس) طمبطمانمقبروت بُه صىفٍ ان 1-4شكم

 ( بُه انصىفُه.P≤ 0.05انحزوف انمختهفت تعىٍ فزوقب معىىَت احصبئُبً )
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الفعالية المضادة لألكسدة ]القدرة عمى تثبيط  أو إبطال مفعول الجذر الحر المصنع  4-2
DPPH) ]) 

 ( فعالية المستخمصات المحضرة مف ثفل وقشور وبذور طماطـ نوع3-4يوضح الجدوؿ )     
. أذ DPPHدفنس المحضرة باستعماؿ عدة مذيبات عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع 

أوضحت النتائج إف أعمى نسبة لمتثبيط قد وجدت في المستخمصات المحضرة مف ثفل وقشور 
% ثـ الماء المقطر 5بنسبة  HCLوبذور الطماطـ باستعماؿ الماء المقطر الحاوؼ عمى حامض 

% تاله الماء المقطر المغمي ثـ الكحوؿ األثيمي المخفف 1 بنسبة  HCLالحاوؼ عمى حامض 
% في حيف أعطى الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة أوطأ نسبة لمتثبيط , وأوضح 50بنسبة 

 ( بيف المذيبات المختمفة.P<0.05التحميل االحصائي وجود فروؽ معنوية )

يط فعالية الجذر الحر المصنع الفعالية المضادة لألكسدة )القدرة عمى تثب 3-4جدول 
DPPH لممستخمصات المحضرة من مخمفات عممية صنع المعجون من ثمرة الطماطم نوع )
( باستعمال خمسة مذيبات مختمفة, القيم تمثل المتوسط الحسابي S. lycoprsiscumدفنس )

(Mean )± ( الخطأ المعياريStandar errorلتجربتين منفصمتين بواقع ثالثة مكررات ) 
 لكل تجربة. 

 DPPHالنسبة المئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع 

 Solventsالمذيبات  Pomace انثفم    Skinsانقشىس   Seeds انبزوس  

38.9 ± 1.5 
y
  

d
 40.3 ± 2.8 

y 
 

c
 60.3 ± 0.3 

x
  

b
ماء مقطر بدرجة  

 حرارة الغرفة

51.4 ± 0.5 
y
  

b
 53.7 ± 1 

y
  

b
 63 ± 0.6 

x
  

a
 غليماء م 

56.9 ± 0.7 
x
 

 a
 62.1 ± 1.4

 x
  

a
 65.3 ± 0.3 

x
  

a
ماء مقطر + حامض  

HCL %(2) 

59.5 ± 0.4
 y
  

a
 67.1 ± 0.8 

x
  

a
 67.9 ± 0.4 

x
  

a
ماء مقطر + حامض  

HCL %(5) 

49 ± 2.1 
z
  

c
 51.8 ± 1.2 

y
  

b
 63.7 ± 0.8 

x
   

a
ماء مقطر + االيثانول  

(50%) 
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فتمثل  x-zبيف الصفوؼ )بيف المذيبات المختمفة لكل جزء( , أما الحروؼ  تمثل المقارنة a-dالحروؼ مف -
المقارنة بيف األعمدة )بيف المذيبات المختمفة لألجزاء الثالثة(.  القيـ التي تحمل حروفا  مختمفة يعني أنيا متباينة 

 . P < 0.05إحصائيا  عند المستوػ 

لنتائج أف المستخمصات التي تـ أما بخصوص الطماطـ صنف جيياف , فقد أوضحت ا     
تحضيرىا مف الثفل والقشور والبذور باستعماؿ الماء المقطر المضاؼ إليو حامض الييدروكموريؾ 

تمتيا المستخمصات المحضرة في  DPPH% قد أعطت أعمى نسبة لتثبيط الجذر الحر 5بنسبة 
الييدروكموريؾ بنسبة الماء المقطر المغمي ثـ التي حضرت بالماء المقطر الحاوؼ عمى حامض 

% 50% في حيف أعطى الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة والكحوؿ األثيمي المخفف بنسبة 1
( بيف P<0.05أقل نسبة لمتثبيط , وأظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود فروؽ معنوية )

 (.4-4المذيبات المختمفة )الجدوؿ 

تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع  الفعالية المضادة لألكسدة )القدرة عمى 4-4جدول 
DPPH لممستخمصات المحضرة من مخمفات عممية صنع المعجون من ثمرة الطماطم نوع )
 ( باستعمال خمسة مذيبات مختمفة.S. lycoprsiscumجييان )

 DPPHالنسبة المئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع 

 Solventsالمذيبات  Pomace انثفم    Skinsانقشىس   Seeds انبزوس  

20.4 ± 0.8 
z
  

c
 41 ± 2.5 

x
  

a
 32.3 ± 0.9 

x
  

b
ماء مقطر بدرجة  

 حرارة الغرفة

30 ± 0.8 
z
  

b
 37.8 ± 2.7 

y
  

a
 48.5 ± 4.2 

x
  

a
 ماء مغلي 

31.6 ± 0.9 
z
  

b
 36.1 ± 2.4 

y
  

b
 48.4 ± 0.4 

x
  

a
ماء مقطر + حامض  

HCL %(2) 

41.7 ± 1.1 
y
  

a
 46.5 ± 0.7 

x
  

a
 49 ± 0.6 

x
  

a
ماء مقطر + حامض  

HCL %(5) 

24 ± 2.6 
y
  

c
 43.2 ± 0.8 

x
  

a
 43.2 ± 1 

x
  

a
ماء مقطر + االيثانول  

(50%) 

فتمثل  x-zتمثل المقارنة بيف الصفوؼ )بيف المذيبات المختمفة لكل جزء( , أما الحروؼ  a-dالحروؼ مف -
اء الثالثة(.القيـ التي تحمل حروفا  مختمفة يعني أنيا متباينة المقارنة بيف األعمدة )بيف المذيبات المختمفة لألجز 

 . P< 0.05إحصائيا  عند المستوػ 
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مكىوبته قببهُت انمستخهظبث انمحضشة مه انثفم و مب َخضبوعند المقارنة بيف الصنفيف      

حصائي تفوؽ ظير التحميل اإلأفقد  عهً تثبُط انجزوس انحشة انشئُسُت )انقشىس وانبزوس(
( عمى P < 0.05-0.001ومكوناتو ) دفنسمستخمصات التي تـ تحضيرىا مف ثفل الصنف ال

 ) .2-4)شكل  جييافنظائرىا التي حضرت مف صنف 
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قببهُت انمستخهصبث  خصىصب انطمبطم )دفىس وجُهبن( صىفٍ انمقبروت بُه 2-4 شكم

ً وانبذور عهً تخبُظ انجذور انحزة. انحز وانقشىرانمحضزة مه انخفم   وف انمختهفت تعىٍ فزوقب

ً إمعىىَت  بُه انصىفُه نكم مذَب حصبئُب  

 Ferric reducingالفعالية المضادة لألكسدة ممثمة بالقدرة االختزالية بتقنية 4-3

antioxidant power (FRAP)(Reducing Power). 

ور وبذور ( تأثير المذيبات المختمفة عمى القوة االختزالية في ثفل وقش5-4يوضح الجدوؿ)     
الطماطـ صنف دفنس , إذ أظيرت النتائج أف أعمى قوة اختزالية لوحظت في المستخمصات التي 
حضرت مف مساحيق الثفل والقشور والبذور باستعماؿ  الماء المقطر المغمي ثـ تاله الماء 

% مف ثـ الماء المقطر الحاوؼ عمى حامض 5بنسبة  HCLالمقطر الحاوؼ عمى حامض 
HCL  في حيف أظير مستخمص 50ثـ مستخمص الكحوؿ األثيمي المخفف بنسبة % 1بنسبة %

( بيف المذيبات P<0.05الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة أقل فعالية وكانت الفروؽ معنوية )
المستعممة. أف القوة االختزالية التي أظيرتيا المستخمصات التي تـ تحضيرىا مف الثفل والقشور 

( مف نظيرتيا التي حضرت مف البذور وفي جميع المذيبات P < 0.001كانت أعمى معنويا  )
 (.5-4بدوف استثناء )الجدوؿ
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الفعالية المضادة لألكسدة ممثمة بالقدرة االختزالية لممستخمصات المحضرة من  5-4جدول 
( التي تم تحضيرىا باستعمال S. lycoprsiscumمخمفات عممية عصر ثمرة الطماطم دفنس )

الخطأ المعياري  ±( Mean)ذيبات مختمفة, القيم تمثل المتوسط الحسابي خمسة م
(Standar error           .لتجربتين منفصمتين بواقع ثالثة مكررات لكل تجربة ) 

 )%( Reducing power   القوة االختزالية 

 Solventsالمذيبات  Pomace انثفم    Skinsانقشىس   Seeds انبزوس  

a 1.8 ± 0.5 z c 75.2 ± 1.4 x c 42.2 ± 2 y  ماء مقطر بدرجة
 حرارة الغرفة

a 7.6 ± 0.6 z a 99.5 ± 1.4 x a 62.7 ± 1.9 y ماء مغلي 

a 2.9 ± 0.8 z b 95.3 ± 1.5 x b 53.4 ± 0.8 y  ماء مقطر + حامض
HCL %(2) 

a 3.3 ± 0.5 z c 97 ± 2.4 x a 56.6 ± 1.4 y  ماء مقطر + حامض
HCL %(5) 

a 2 ± 0.6 z c 78.6 ± 2.2 x c 45.7 ± 0.8 y  ماء مقطر + االيثانول
(50%) 

فتمثل  x-zتمثل المقارنة بيف الصفوؼ )بيف المذيبات المختمفة لكل جزء( , أما الحروؼ  a-dالحروؼ مف -
ي أنيا متباينة المقارنة بيف األعمدة )بيف المذيبات المختمفة لألجزاء الثالثة(.  القيـ التي تحمل حروفا  مختمفة يعن

 . P < 0.05إحصائيا  عند المستوػ 

أظيرت النتائج تأثير المذيبات المختمفة عمى القوة االختزالية في ثفل وقشور الطماطـ نوع      
إف أعمى فعالية مضادة لألكسدة في الثفل كانت بتفوؽ  .(P< 0.05جيياف وبفروؽ معنوية )

% عمى بقية المذيبات , في حيف 5بنسبة  HCLمستخمص الماء المقطر الحاوؼ عمى حامض 
أظيرت المستخمصات المحضرة مف القشور أعمى قوة اختزالية باستعماؿ الماء المقطر المغمي 
تاله في ذلؾ المستخمصات األخرػ , أما المستخمصات المحضرة مف البذور فمـ تظير أؼ قابمية 

تفوؽ المستخمصات المحضرة مف ( مما يشير إلى 6-4مضادة لألكسدة )قدرة اختزالية( )جدوؿ 
 > P)  الثفل والقشور بقدرتيا االختزالية عمى نظيرتيا المحضرة مف البذور وبمعنوية عالية

0.001 .) 
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الفعالية المضادة لألكسدة ممثمة بالقدرة االختزالية لممستخمصات المحضرة من  6-4جدول 
م تحضيرىا باستعمال خمسة ( التي تS. lycoprsiscumمخمفات عصر ثمرة الطماطم جييان )

 Standar)الخطأ المعياري  ±( Meanمذيبات مختمفة, القيم تمثل المتوسط الحسابي )

error)           .لتجربتين منفصمتين بواقع ثالثة مكررات لكل تجربة 

 )%( Reducing power   القوة االختزالية

 Solvents المذيبات Pomace انثفم    Skinsانقشىس   Seeds انبزوس  

a 0 ± 0 z d 1.8 ± 0.6 x c 4.9 ± 1.3 y  ماء مقطر بدرجة
 حرارة الغرفة

a 0 ± 0 y a 27.5 ± 2.1 x a 26.2 ± 0.9 x ماء مغلي 

a 0 ± 0 z a 21.5 ± 1.9 x b 14.3 ± 0.7 y  ماء مقطر + حامض

HCL %(2) 

a 0 ± 0 z b 16.6 ± 1 y a 29.8 ± 1 x  ماء مقطر + حامض

HCL %(5) 

a 0 ± 0 y c 10.6 ± 0.8 x b 12.5 ± 0.4 x  ماء مقطر + االيثانول
(50%) 

فتمثل  x-zتمثل المقارنة بيف الصفوؼ )بيف المذيبات المختمفة لكل جزء( , أما الحروؼ  a-dالحروؼ مف -
يعني أنيا متباينة المقارنة بيف األعمدة )بيف المذيبات المختمفة لألجزاء الثالثة(.  القيـ التي تحمل حروفا  مختمفة 

 إحصائيا . 

انقببهُت االختزانُت نهمستخهظبث انمحضشة مه انثفم  بخظىصوعند المقارنة بيف الصنفيف      

ظير التحميل االحصائي تفوؽ المستخمصات التي تـ أفقد  مكىوبته انشئُسُت )انقشىس وانبزوس(و
يرتيا التي حضرت ( عمى نظP< 0.05-0.001ومكوناتو ) دفنستحضيرىا مف ثفل الصنف 

 (.3-4)شكل  جييافصنف المف 

 



64 

 

 

 

 

انقببهُت االختشانُت نهمستخهصبث انمحضزة مه  خصىصانمقبروت بُه انصىفُه ب 3-4شكم 

ً (وانبذورمكىوبته انزئُسُت )انقشىر انخفم و ً إمعىىَت  . انحزوف انمختهفت تعىٍ فزوقب   حصبئُب

(P ≤0.05) نصىفُه نكم مذَببُه ا 
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والقابمية عمى تثبيط الجذر الحر المصنع  TPCبين المحتوى الفينولي الكمي العالقة  4-4
.DPHH  

( وجود عالقة موجبة طردية بيف المحتوػ الفينولي الكمي 7-4يوضح الجدوؿ )      
لممستخمصات التي حضرت مف ثفل وقشور وبذور صنفي الطماطـ ) جيياف ودفنس( وقابميتيا 

Rإذ تراوحت قيـ معامل االرتباط  DPPHالمصنع عمى تثبيط فعالية الجذر الحر 
2 

(Correlation coefficient (  (.7-4)جدوؿ  0.54-0.94بيف 

مدى االرتباط بين المحتوى الفينولي الكمي والفعالية المضادة لألكسدة )ممثمة  7-4جدول 
(( لممستخمصات المحضرة من الثفل (DPHHبالقدرة عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 

اتو الساسية )القشور والبذور( لمصنفين دفنس وجييان والمحضرة باستعمال خمسة ومكون
 مذيبات.

Rقيمة 
 TPCمقابل المحتوػ الفينولي الكمي  2

 Pomace Solvents   الثفل  Skins  القشور Seeds   البذور

Defnis Gehan Defnis Gehan Defnis Gehan  
جت مبء بذس 0.75 0.81 0.63 0.81 0.77 0.54

 حشاسة انغشفت

 مبء مغهٍ 0.83 0.60 0.71 0.70 0.77 0.71

0.68 0.94 0.73 0.91 0.77 0.93 1% HCL 

0.75 0.72 0.78 0.89 0.67 0.84 5% HCL 

 Ethanolكحىل  0.92 0.70 0.91 0.85 0.73 0.77

 

 

 



66 

 

حتزالية( العالقة بين المحتوى الفينولي الكمي والفعالية المضادة لألكسدة )القدرة اال 4-5
 . FRAPبتقنية 

( وبوضوح وجود عالقة موجبة بيف المحتوػ الفينولي الكمي 8-4يوضح الجدوؿ)      
لممستخمصات التي حضرت مف ثفل وقشور وبذور أصناؼ الطماطـ  دفنس وجيياف وقابميتيا 

Rاالختزالية إذ تراوحت قيـ معامل االرتباط 
2 (Correlation coefficient (  0.98ما بيف- 

 (.8-4)جدوؿ  0.48

مدى االرتباط  بين المحتوى الفينولي الكمي والفعالية المضادة لألكسدة ممثمة  8-4جدول 
لممستخمصات المحضرة من الثفل ومكوناتو  FRAPبالقوة االختزالية والتي أظيرتيا تقنية 

االساسية )القشور والبذور( لصناف الطماطم دفنس وجييان والمحضرة باستعمال خمسة 
 مذيبات.

Rقيمة 
 FRAPمقابل القابمية المضادة لالكسدة المتمثمة بالقوة االختزالية بتقنية  2

 Pomace Solvents   الثفل  Skins  القشور Seeds   البذور

Defnis Gehan Defnis Gehan Defnis Gehan  

مبء بذسجت  0.81 0.76 0.79 0.87 ..... 0.87

 حشاسة انغشفت

 مبء مغهٍ 0.53 0.98 0.72 0.77 ..... 0.67

0.52 ..... 0.93 0.64 0.65 0.48 1% HCL 

0.70 ..... 0.71 0.87 0.78 0.51 5% HCL 

 Ethanolكحىل  0.76 0.79 0.71 0.60 ..... 0.60

 

 

تقييم عممية تثبيط تحول يرقات الطور الول والثاني والثالث لمذبابة المنزلية إلى عذارى  4-6
يضيا إلى المستخمصات المائية المحضرة من الثفل والقشور والبذور وحشرات بالغة بعد تعر 

 لمطماطم من الصنف دفنس.
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تـ إجراء سمسمة مف التجارب المختبرية بيدؼ تقييـ كفاءة المستخمصات المائية لمثفل      
ة والقشور والبذور لمصنف دفنس وقابميتيا عمى تثبيط أو منع تحوؿ األطوار اليرقية الثالثة لمذباب

( النسبة المئوية 9-4المنزلية إلى طور العذراء أوال  ثـ حشرات بالغة ثانيا . إذ يوضح الجدوؿ)
لتثبيط عممية تحوؿ اليرقات إلى عذارػ مف جراء تعريضيا لممستخمصات المائية الحاوية عمى 

( ممغرامات لمممميتر الواحد مف مساحيق الثفل والقشور والبذور لمطماطـ مف 100, 50, 10)
ساعة( ومنو يتضح أف  24الصنف دفنس ولمدد مختمفة )نصف ساعة , ساعة , ساعتاف و 

قابمية المستخمصات المحضرة مف مساحيق الثفل والقشور والبذور عمى تثبيط تحوؿ اليرقات إلى 
ف ىذه  عذارػ تعتمد بصورة رئيسية عمى مدة التعريض وعمى الجزء المستعمل مف المخمفات وا 

( بازدياد مدة التعريض والتراكيز المستعممة مقارنة P ≤ 0.001يادة معنوية )القابمية تزداد ز 
بالسيطرة السالبة )اليرقات المعاممة مع الماء المقطر المغمي المبرد( وفي االجزاء المستعممة 
جميعيا. كما تشير نتائج ىذه التجربة إلى أف قدرة المستخمصات المائية المحضرة مف الثفل 

ر عمى تثبيط يرقات الطور األوؿ إلى عذارػ تفوؽ القدرة عمى تثبيط تحوؿ يرقات والقشور والبذو 
الطور الثاني إلى عذارػ وبدورىا األخيرة تكوف أعمى مف قابمية المستخمصات عمى تثبيط تحوؿ 
يرقات الطور الثالث إلى عذارػ فمثال  عند تعريض يرقات الطور األوؿ لمستخمصات الثفل لمدة 

 92.5% بينما كانت النسب 95مل كانت النسبة المئوية لمتثبيط  /ممغـ  100ز ساعتيف وبتركي
 % لمطوريف الثاني واألوؿ لنفس التركيز ومدة التعريض وعمى التوالي.85% و 

( النسبة المئوية لتثبيط عممية تحوؿ األطوار اليرقية الثالثة 10-4في حيف يوضح الجدوؿ )
بعد تعريضيا لممستخمصات المائية المحضرة مف ثفل وقشور لمذبابة المنزلية إلى حشرات بالغة 

وبذور الطماطـ مف الصنف دفنس بنفس التراكيز وفترات التعريض المذكورة في التجارب السابقة. 
وكما ىو موضح في أعاله فإف القابمية عمى تثبيط تحوؿ اليرقات إلى بالغات اعتمدت عمى مدة 

ء المستعمل مف مخمفات الطماطـ والتي تزداد زيادة التعريض لممستخمص المائي وكذلؾ الجز 
 بزيادة التركيز ومدة التعريض. P ≤ 0.05 – 0.001)معنوية )

وتجدر االشارة ىنا إلى أف تعريض يرقات األطوار الثالثة لمستخمصات الثفل والقشور      
تحوليا  ساعة قد أدػ إلى قتل اليرقات جميعيا ومنع 24والبذور لمطماطـ صنف دفنس لمدة 
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( 9-4لجدوليف )[% 100سواء إلى عذارػ أو حشرات بالغة إذ كانت النسبة المئوية لمتثبيط 
 .](10-4و)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( نهذبببت L3( وانخبنج )L2( وانخبوٍ )L1ول)انىسبت انمئىَت نتخبُظ عمهُت تحىل َزقبث انطىر األ 9-4جذول 

حفم  تعزَضهب نهمستخهصبث انمبئُت انمحضزة مهنً عذاري بعذ إ(  .Musca  domestica Lانمىشنُت )
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دقُقت ، سبعت  33سمىُت مختهفت ) مذد( مه انصىف دفىس نS. lycoprsiscumوقشىر وبذور انطمبطم )

 انخطأ انمعُبرٌ. ±واحذة ، سبعتبن(*. انقُم تمخم انىسظ انحسببٍ 

ذارػ بعد تعريضيا النسبة المئوية لتثبيط تحوؿ يرقات الطور األوؿ والثاني والثالث إلى ع
 لممستخمصات المائية ولمدد زمنية مختمفة.

 

 
2 h 

L1      L2     L3 

 
1 h 

L1      L2     L3 

 
30 min 

L1      L2      L3 

التراكيز  /الثفل ومكوناتو 
 مل( /المستعممة )ممغـ 

 Pomace الثفل    
57.5    65     57.5 
±7.5    ±0     ±7.5 

45    37.5    37.5 
±5    ±2.5    ±2.5 

25    22.5    22.5 
±0    ±2.5    ±2.5 

10 

77.5   77.5   72.5 
±2.5  ±12.5  ±2.5 

60    57.5    47.5 
±5    ±2.5    ±2.5 

42.5   32.5   27.5 
±7.5   ±2.5   ±2.5 

50 

95     92.5      85 
±0     ±2.5      ±0 

77.5   72.5   47.5 
±2.5   ±2.5   ±2.5 

50     45     52.5 
±5     ±5     ±7.5 

100 

 Skinsالقشور   
60     60    57.5  
±5     ±0    ±2.5  

37.5   42.5     40 
±2.5   ±2.5     ±5 

27.5     30      25 
±7.5     ±5      ±5 

10 

82.5     75       70 
±2.5     ±5     ±10 

55     52.5   62.5 
±5     ±2.5   ±7.5 

45       35      35 
±5      ±10      ±5 

50 

97.5      90      90 
±2.5      ±0      ±0 

67.5      70      80 
±7.5      ±5      ±5 

60     52.5      40 
±5     ±7.5      ±5 

100 

 Seedsالبذور   
70      50     52.5 
±0      ±5     ±2.5 

47.5     40      45 
±2.5     ±20     ±5 

27.5    27.5     20 
±2.5    ±7.5     ±5 

10 

82.5    62.5     70 
±2.5    ±2.5     ±5 

62.5   47.5   52.5 
±12.5   ±2.5  ±2.5 

35      35       35 
±5      ±10      ±5 

50 

100     75       85 
±0      ±0       ±5 

65     60     52.5 
±10     ±5    ±7.5  

52.5   42.5   22.5 
±7.5   ±7.5   ±2.5 

100 

2.5     2.5      7.5 
±2.5    ±2.5   ±2.5 

2.5       0        0  
±2.5      0        0  

7.5      0      2.5 
±2.5    ±0    ±2.5 

 + انسُطشة انسبنبت )َشقبث

 مبء مقطش مغهٍ مبشد(

20      30      40  
±5      ±5      ±0  

27.5     37.5    50 
±7.5     ±2.5    ±5 

37.5      45      60 
±7.5      ±5     ±5  

انسُطشة انمىجبت )َشقبث +انمبُذ 

بتركيز  (Agita 10 W  انحششٌ
 مل((/مايكروغراـ 15

 ساعة قد أدػ إلى قتل اليرقات جميعيا وعند جميع التراكيز المستعممة. 24إف التعريض لمدة *

( نهذبببت L3( وانخبنج )L2( وانخبوٍ )L1ول)انىسبت انمئىَت نتخبُظ عمهُت تحىل َزقبث انطىر األ 13-4جذول 

حفم وقشىر  نً ببنغبث بعذ تعزَضهب نهمستخهصبث انمبئُت انمحضزة مهإ(  .M. domestica Lانمىشنُت )3ث

، سبعت واحذة ،  دقُقت 33سمىُت مختهفت ) مذد( مه انصىف دفىس نS. lycoprsiscumوبذور انطمبطم )

 انخطأ انمعُبرٌ. ±سبعتبن(*. انقُم تمخم انىسظ انحسببٍ 
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النسبة المئوية لتثبيط تحوؿ يرقات الطور األوؿ والثاني والثالث إلى بالغات بعد تعريضيا 
 لممستخمصات المائية ولمدد زمنية مختمفة.

 

 
2 h 

L1      L2     L3 

 
1 h 

L1      L2     L3 

 
30 min 

L1      L2      L3 

التراكيز  /الثفل ومكوناتو 
 مل( /المستعممة )ممغـ 

 Pomace الثفل    
70      80     62.5  
±5      ±5      ±2.5 

47.5     45      50 
±7.5      ±5     ±0 

27.5   27.5   32.5 
±2.5   ±2.5   ±7.5 

10 

97.5    92.5   82.5 
±2.5    ±7.5   ±2.5 

67.5    65    67.5 
±7.5    ±5    ±2.5 

52.5    40    47.5 
±7.5    ±5    ±2.5 

50 

100     100      95 
±0       ±0      ±5 

90    87.5      80 
±5     ±7.5     ±5 

60      50    62.5 
±5      ±5    ±2.5 

100 

 Skinsالقشور   
77.5   67.5    57.5 
±7.5   ±2.5    ±2.5 

40     50     47.5 
±5     ±5     ±2.5 

30      40     32.5 
±5      ±0    ±2.5  

10 

97.5   82.5   77.5 
±2.5   ±7.5   ±7.5 

65     70     72.5 
±5     ±5     ±2.5 

57.5   37.5   42.5 
±2.5   ±12.5  ±7.5 

50 

100     100     97 
±0      ±0     ±.5 

80     82.5     85 
±5     ±7.5     ±5 

72.5   67.5    57.5 
±2.5  ±2.5   ±17.5 

100 

 Seedsالبذور   
85    67.5    62.5 
±5    ±2.5    ±2.5 

52.5    50    47.5 
±2.5   ±10    ±7.5 

35      40       55 
±5      ±10      ±5 

10 

97.5   82.5   77.5 
±2.5   ±2.5   ±7.5 

72.5     60      65 
±7.5     ±5      ±5 

40     52.5   52.5 
±10    ±2.5   ±2.5 

50 

100    97.5     90 
±0     ±2.5     ±5 

77.5    70    72.5 
±7.5    ±5    ±2.5 

60       60    57.5 
±5      ±5     ±7.5 

100 

5       5      7.5 
±0      ±0   ±2.5 

2.5     7.5       5  
±2.5   ±2.5    ±5  

10     2.5      2.5 
±0    ±2.5    ±2.5 

 + انسُطشة انسبنبت )َشقبث

 مبء مقطش مغهٍ مبشد(

45     52.5    65  
±0      ±2.5     ±0 

35     52.5   57.5  
±10     ±2.5   ±2.5  

 27.5     45     50 
±2.5     ±10    ±0 

انسُطشة انمىجبت )َشقبث +انمبُذ 

 ( Agita 10 WGٌانحشش
 (مل(/مايكروغراـ 15بتركيز 

 ساعة قد أدػ الى قتل اليرقات جميعيا وعند جميع التراكيز المستعممة. 24إف التعريض لمدة *

( لمذبابة L3( والثالث )L2( والثاني )L1تقييم عممية تثبيط تحول يرقات الطور الول ) 4-7
مصات المائية إلى عذارى وحشرات بالغة بعد تعريضيا لممستخ( .M. domestica Lالمنزلية )

 التي تم تحضيرىا من ثفل وقشور وبذور الطماطم/صنف جييان.
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 Larvicidalلقد تـ إجراء سمسمة اخرػ مف التجارب بيدؼ تقييـ التأثير القاتل لميرقات )     

effect مف قبل المستخمصات المائية التي تـ تحضيرىا مف مخمفات عممية تحضير المعجوف )
لثفل ومكوناتو مف القشور والبذور( إذ تـ تعريض يرقات الطور مف الطماطـ/صنف جيياف )ا

األوؿ والثاني والثالث لمذبابة المنزلية إلى المستخمصات المائية الحاوية عمى تراكيز مختمفة مف 
المخمفات ولمدد مختمفة مف خالؿ القدرة عمى منع تحوؿ اليرقات إلى عذارػ وكذلؾ إلى حشرات 

 . ](12-4( و )11-4)[الجدوليف بالغة والنتائج مبينة في 

أتضح أف قابمية المستخمص عمى تثبيط تحوؿ األطوار اليرقية الثالثة إلى عذارػ او إلى       
حشرات بالغة تعتمد عمى عدة معايير مثل الطور اليرقي  واألجزاء المختمفة مف المخمفات )الثفل 

ف والقشور والبذور( ومدة التعريض فضال  عف التراكيز المست عممة مف مساحيق ىذه المخمفات وا 
(. P ≤ 0.001ىذه القابمية تزداد معنويا  بزيادة مدة التعريض وكذلؾ بزيادة التراكيز المستعممة )

المائية المحضرة مف البذور والقشور المطحونة عمى إذ أوضحت النتائج أف قدرة المستخمصات 
انت أعمى مف تمؾ التي أظيرتيا تثبيط عممية تحوؿ يرقات األطوار الثالثة إلى عذارػ ك

المستخمصات التي تـ تحضيرىا مف الثفل المطحوف فعمى سبيل المثاؿ عند تعريض يرقات 
مل ولمدة  /ممغـ  10الطور األوؿ لممستخمصات المحضرة مف الثفل الطماطـ جيياف  بتركيز 

% 65% و  75% في حيف كانت النسبة  62.5تعريض ساعتيف كانت النسبة المئوية لمتثبيط 
لكل مف مستخمصات القشور والبذور عمى التتالي لنفس التركيز وفترة التعريض ومما تجدر 
اإلشارة إليو إف ىذا النمط مف الفعالية لوحع مع فترات التعريض جميعيا ولوحع ايضا  أف النسبة 

أكثر  المئوية لتثبيط عممية تحوؿ اليرقات تختمف مف طور آلخر إذ كانت يرقات الطور الثالث
مقاومة لمتأثير التثبيطي لممستخمصات المائية تمتيا يرقات الطور الثاني ثـ يرقات الطور األوؿ 
فعمى سبيل المثاؿ عند تعريض اليرقات لممستخمصات المحضرة مف القشور لمدة تعريض 

% في 100مل كانت النسبة المئوية لتثبيط يرقات الطور األوؿ  /ممغـ 100ساعتيف عند تركيز 
% , عمى التوالي. 70% و 85كانت النسبة المئوية لتثبيط يرقات الطوريف الثاني والثالث  حيف

وبالمثل , فعند تعريض يرقات األطوار الثالثة لممستخمصات المائية المحضرة مف الثفل كانت 
% ليرقات الطور األوؿ والثاني والثالث وعمى 90% و 92.5% و 95النسب المئوية لمتثبيط 

 التوالي.
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( فيوضح النسب المئوية لتثبيط عممية تحوؿ يرقات الطور األوؿ 12-4أما الجدوؿ )     
, 10والثاني والثالث إلى حشرات بالغة بعد تعريضيا لممستخمصات الحاوية عمى التراكيز نفسيا )

مل( مف مساحيق الثفل والقشور والبذور لمصنف جيياف ولمدد تعريض مختمفة /ممغـ 100, 50
ساعة(. وكما ىو الحاؿ في التجارب السابقة , فأف القابمية  24ساعة, ساعتاف, )نصف ساعة, 

عمى تثبيط تحوؿ اليرقات إلى حشرات بالغة اعتمدت عمى مدة التعريض لممستخمص المائي 
   وكذلؾ عمى الجزء المستعمل مف مخمفات الطماطـ وأف القدرة التثبيطية تزداد زيادة معنوية

((P< 0.05–0.001 اد مدة التعريض والتركيز المستعمل وتشير النتائج إلى أف بازدي
المستخمصات المائية المحضرة مف مساحيق الثفل أعطت أقل نسبة تثبيط لجميع مدد التعريض 

 ولمتراكيز جميعيا مقارنة مع تمؾ المحضرة مف المستخمصات المائية لمقشور والبذور. 

األطوار اليرقية الثالثة لمذبابة المنزلية إلى ومما تجدر االشارة إليو أيضا  أف تعريض      
ساعة قد أدػ  24المستخمصات المحضرة مف ثفل وقشور وبذور الطماطـ لمصنف جيياف لمدة 

الى منع تحوؿ اليرقات إلى عذارػ أوال  ومنع تحوؿ اليرقات إلى حشرات بالغة ثانيا  إذ كانت 
 .](12-4( و )11-4)[ف % كما مبيف في الجدولي100النسبة المئوية لمتثبيط 

 

 

 

 

 

( نهذبببت L1( وانخبنج )L2( وانخبوٍ )L1ول )انىسبت انمئىَت نتخبُظ عمهُت تحىل َزقبث انطىر األ 11-4جذول 

حفم وقشىر  نً عذاري بعذ تعزَضهب نهمستخهصبث انمبئُت انمحضزة مهإ(  .M. domestica Lانمىشنُت )

دقُقت ، سبعت واحذة ،  33جُهبن نفتزاث سمىُت مختهفت ) ( مه انصىفS. lycoprsiscumوبذور انطمبطم )

 انخطأ انمعُبرٌ. ±سبعتبن(*. انقُم تمخم انىسظ انحسببٍ 

 النسبة المئوية لتثبيط تحوؿ يرقات الطور األوؿ والثاني والثالث إلى عذارػ بعد تعريضيا 
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 لممستخمصات المائية ولمدد زمنية مختمفة.
 

2 h 

L1      L2     L3 

 
1 h 

L1      L2     L3 

 
30 min 

L1      L2      L3 

التراكيز  /الثفل ومكوناتو 
 مل( /المستعممة )ممغـ 

 Pomace الثفل    
62.5    52.5     60 
±2.5    ±2.5     ±5 

45      40      35 
±5      ±5      ±5 

25      25      20 
±0      ±5      ±5 

10 

77.5    75    77.5 
±7.5    ±0    ±7.5 

60     52.5     55 
±5      ±5      ±5 

42.5    22    37.5 
±7.5   ±12.5  ±7.5 

50 

95     92.5     90 
±0     ±2.5     ±5 

77.5     70      60 
±2.5     ±5     ±5 

50    47.5    37.5 
±5    ±2.5   ±12.5 

100 

 Skinsالقشور   
75      50      55 
±0      ±0      ±5 

37.5   37.5   42.5 
±2.5   ±2.5   ±7.5 

27.5    25    22.5 
±7.5    ±0    ±2.5 

10 

85    67.5    67.5 
±5    ±2.5   ±2.5 

55     57.5     55 
±5     ±7.5     ±5 

45      30    32.5 
±5     ±10    ±2.5 

50 

100     85      70 
±0     ±0      ±5 

67.5    72.5     60 
±7.5    ±2.5     ±5 

60    52.5      45 
±5     ±2.5     ±5 

100 

 Seedsالبذور   
65    57.5   57.5 
±5    ±7.5   ±7.5 

47.5     45      50 
±2.5     ±5      ±0 

27.5   25.5   22.5 
±2.5    ±5    ±2.5 

10 

80      70      70 
±5      ±5      ±0 

62.5    57.5   57.5 
±12.5   ±2.5  ±2.5 

55      35       30 
±5      ±5       ±0 

50 

97.5   77.5   87.5 
±2.5   ±2.5   ±7.5 

65     67.5     70 
±10    ±12.5   ±5  

52.5   47.5   32.5 
±7.5    ±2.5   ±7.5 

100 

2.5    2.5     7.5 
±2.5  ±2.5   ±2.5 

2.5       0       0  
±2.5     ±0     ±0  

7.5       0      2.5 
±2.5     ±0    ±2.5 

 + انسُطشة انسبنبت )َشقبث

 مبء مقطش مغهٍ مبشد(

 37.5     45      60 
±7.5      ±5     ±5 

27.5     37.5    50 
±7.5     ±2.5    ±5 

 20      30      40  
±5      ±5      ±0 

َشقبث +انمبُذ ) انسُطشة انمىجبت 

 ( Agita 10 WG نحششٌا
 مل((/مايكروغراـ 15بتركيز 

 ساعة قد أدػ الى قتل اليرقات جميعيا وعند جميع التراكيز المستعممة. 24إف التعريض لمدة *

نهذبببت  L3)) وانخبنج( L2)وانخبوٍ ( L1)ول انىسبت انمئىَت نتخبُظ عمهُت تحىل َزقبث انطىر األ 12-4جذول 

حفم وقشىر  نً ببنغبث بعذ تعزَضهب نهمستخهصبث انمبئُت انمحضزة مهإ(  .M. domestica Lانمىشنُت )

دقُقت ، سبعت واحذة ،  33( مه انصىف جُهبن نفتزاث سمىُت مختهفت )S. lycoprsiscumوبذور انطمبطم )

 انخطأ انمعُبرٌ. ±سبعتبن(*. انقُم تمخم انىسظ انحسببٍ 

والثاني والثالث إلى بالغات بعد تعريضيا  النسبة المئوية لتثبيط تحوؿ يرقات الطور األوؿ
 لممستخمصات المائية ولمدد زمنية مختمفة.

 

التراكيز  /الثفل ومكوناتو    
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2 h 

L1      L2     L3 
1 h 

L1      L2     L3 
30 min 

L1      L2      L3 
 مل( /المستعممة)ممغـ 

 Pomace الثفل    
80    57.5    62.5 
±5    ±2.5    ±7.5 

40    47.5    42.5 
±10    ±7.5    ±2.5 

32.5    27.5     30 
±7.5    ±2.5    ±15 

10 

95    87.5    87.5 
±5    ±2.5    ±7.5 

65    72.5   62.5 
±5    ±2.5   ±2.5 

57.5    45      55 
±2.5     ±5      ±5 

50 

100    100    97.5 
±0      ±0     ±2.5 

80      80      75 
±0     ±10      ±5 

60    62.5    57.5 
±5    ±2.5    ±7.5 

100 

 Skinsالقشور   
87.5    57.5    65 
±2.5    ±2.5    ±0 

50     45    42.5 
±10     ±5    ±2.5 

40     32.5     45 
±5      ±2.5     ±5 

10 

97.5    82.5    80 
±2.5    ±2.5    ±5 

65    67.5   62.5 
±10   ±2.5   ±2.5 

50       45      45 
±10      ±5       ±5 

50 

100   92.5   82.5 
±0    ±2.5   ±7.5 

87.5    82.5    75 
±7.5    ±2.5    ±5 

70    62.5    57.5 
±10   ±2.5    ±2.5 

100 

 Seedsالبذور   
77.5     70     60 
±2.5     ±5     ±5 

55     52.5     55 
±10    ±2.5     ±5 

47.5   42.5     30 
±2.5   ±2.5     ±5 

10 

97.5    85    77.5 
±2.5    ±5    ±2.5 

62.5   62.5   67.5 
±7.5   ±7.5   ±7.5 

60      55       45 
±5      ±5      ±10 

50 

100   92.5   92.5 
±0    ±2.5   ±7.5 

85    82.5    82.5 
±0    ±2.5    ±7.5 

65     70     67.5 
±10    ±5     ±7.5 

100 

5      5      7.5  
±0     ±0    ±2.5  

2.5     7.5        5 
±2.5    ±2.5     ±5 

10      2.5     2.5 
±0    ±2.5    ±2.5 

 + انسُطشة انسبنبت )َشقبث

 مبء مقطش مغهٍ مبشد(

45     52.5    65  
±0     ±2.5     ±0 

35     52.5   57.5  
±10     ±2.5   ±2.5  

 27.5     45     50 
±2.5     ±10    ±0 

انسُطشة انمىجبت )َشقبث +انمبُذ 

 ( Agita 10 WG انحششٌ
 ((مل/مايكروغراـ 15بتركيز 

 ساعة قد أدػ إلى قتل اليرقات جميعيا وعند جميع التراكيز المستعممة. 24إف التعريض لمدة *

معاممة اليرقات لممستخمصات المائية لثفل الطماطـ وقشورىا كذلؾ أظيرت النتائج أف      
وبذورىا لكال الصنفيف قد أدػ إلى تغيرات مظيرية وتشوىات في اليرقات والعذارػ بشكل ممحوظ 

 (.4-4كما ىو مبيف في الصور التي يظيرىا الشكل )
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      (1(               )2(              )3         )     )4(              )5 )

              

   (6(               )7(               )8(              )9(               )10) 

التشوىات والتغيرات في اليرقات والعذارى بعد تعريضيا لممستخمصات المحضرة من  4-4شكل 
( يرقة طبيعية لمذبابة المنزلية 1ن)ثفل وقشور وبذور الطماطم لمصنفين دفنس وجييان. إذ يبي

يوضح صور مختمفة  ](6( و )5( و )4( و )3( و )2)[غير المعاممة بالمستخمصات , 
( تبين عذراء طبيعية غير 7ليرقات معاممة بالمستخمصات المائية لمثفل الطماطم ومكوناتو , )

حجمًا معاممة يشيران إلى عذارى أصغر  ](9( و )8)[معاممة بالمستخمصات المختمفة , 
( إلى عذراء فشمت في التحول لحشرة بالغة نتيجة 10بالمستخمصات في حين يشير )

 لتعريضيا لممستخمصات.
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 االستنتاجات والتوصيات

      Conclusions أوال: االستنتاجات

أف عممية استخالص المركبات الفينولية وكذلؾ تحديد الفعالية المضادة لألكسدة يعتمداف  -1
المذيب المستعمل في عممية االستخالص كذلؾ عمى صنف الطماطـ وعمى الجزء  عمى

 المستعمل مف مخمفات عممية صناعة معجوف الطماطـ. 

ليو حامض الييدروكموريؾ إكاف الماء المغمي والماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة المضاؼ  -2
ي حيف كاف الماء المقطر فضل المذيبات لالستخالص المركبات الفينولية فأ% 5و  1بنسبة 

 . قل فعالية في عممية استخالص المواد الفينوليةألابدرجة حرارة الغرفة 

ليو إتفوؽ الماء المقطر المغمي وكذلؾ الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة المضاؼ  إن -3
% في قابميتيا عمى 50ثيمي المخفف بالماء بنسبة حامض الييدروكموريؾ عمى الكحوؿ األ

يعد سبقا  جديدا  وذات  معجوف الطماطـص المركبات الفينولية مف مخمفات عممية صناعة استخال
نيا ارخص ثمنا  بالمقارنة مع الكحوؿ وغيرىا مف ىمية عممية واقتصادية في ذات الوقت ألأ 

في عممية استخالص المركبات الفينولية وكذلؾ عديمة  تعملتس المذيبات العضوية التي عادة ما
 جانبية.ضرار الألا

ليو حامض إظيرت المستخمصات التي تـ تحضيرىا في الماء المقطر المضاؼ أ -4
عمى نسبة مئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع أ % 5و  1بنسبة  HCLالييدروكموريؾ 

DPPH .بالمقارنة مع المذيبات االخرػ 

عمى حامض ظيرت المستخمصات التي حضرت بالماء المغمي والماء المقطر الحاوؼ أ -5
HCL  خرػ ات األبعمى قوة اختزالية بالمقارنة مع المذيأ. 

وفعاليتيا المضادة لألكسدة  في محتواىا مف المواد الفينولية دفنستفوقت مخمفات الطماطـ  -6
الصنف جيياف عمى  DPPHالممثمة بالقدرة االختزالية والقابمية عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 

 دمة في الدراسة.في جميع المذيبات المستخ
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رتباطية موجبة بيف المحتوػ الفينولي الكمي والقدرة عمى تثبيط نشاط الجذر اعالقة  توجد -7
لمخمفات طماطـ الصنفيف العراقييف )جيياف ودفنس( وفي جميع  DPPHالمصنع  الحر

 .المذيبات

لممستخمصات  عالقة ارتباطية موجبة بيف المحتوػ الفينولي الكمي والقوة االختزالية توجد -8
 .المذيبات الخمسة عماؿالتي تـ تحضيرىا مف مخمفات كال الصنفيف باست

بطاؿ إف العالقة الموجبة بيف المحتوػ الفينولي الكمي والقدرة االختزالية وكذلؾ القدرة عمى أ -9
ف المركبات الفينولية المتواجدة في المستخمصات )التي ألى حقيقة إمفعوؿ الجذور الحرة يشير 

( ىي المكونات الرئيسية التي تساىـ في الفعالية المضادة كال الصنفيفت مف مخمفات حضر 
ف أيمكف  معجوف الطماطـ ف مخمفات عممية صنع أ. وعميو تظير ىذه الدراسة طماطـكسدة لملأل

كسدة التي تمعب دورا  ميما  في صحة ألليستياف بو لممواد المضادة  تعد مصدرا  طبيعيا  ال
 .االنساف

لى الماء المقطر يزيد مف كفاءة الماء في عممية إ HCLضافة حامض الييدروكموريؾ أ -10
خذنا بنظر أذا إاستخالص المواد الفينولية لكوف التراكيز المستخدمة في الدراسة ىي واطئة جدا  

%( وبذلؾ تكوف التراكيز 100% وليس مطمق )36االعتبار تركيز حامض الييدروكموريؾ وىو 
 في المعدة البشرية HCLيبة جدا  مف تركيز حامض المستخدمة قر 

دفنس وجيياف  طماطـالظيرت المستخمصات المائية التي حضرت مف ثفل وقشور وبذور أ -11
وؿ والثاني والثالث فعالية مضادة لمحشرات بدليل قدرتيا عمى تثبيط عممية تحوؿ يرقات الطور األ

 .لى حشرات بالغةإطوار اليرقية تحوؿ تمؾ األ لى عذارػ وكذلؾ تثبيط عمميةإلمذبابة المنزلية 

اظيرت المستخمصات المائية المحضرة مف ثفل وقشور الطماطـ صنفي دفنس وجيياف  -12
تأثيرات تشوىية عمى يرقات وعذارػ والبالغات المتحولة مف اليرقات التي تمت معاممتيا 

 ل في عممية التشرنق.بالمستخمصات تمثمت بحدوث تغيرات مظيرية وصغر حجـ اليرقات وفش

 الخيطية الديداف بعض الخارجي مظيرىا في تشبو المنزلية الذبابة يرقات أف بالذكر وجدير -13
 بعض في المنزلية الذبابة يرقات استعممت وعميو الدبوسية الدودة والسيما,  االنساف تصيب التي

 عاـ اليند في اجريت واحدة لدراسة وفقا   لمديداف المضادة الفعالية لدراسة تجريبيا   نموذجا   الدراسات



78 

 

 تـ والتي المائية المستخمصات أظيرتيا التي لميرقات القاتمة الفعالية فأف لذلؾ ووفقا  (. 2012)
 الذبابة يرقات ضد والبذور القشور مف الرئيسية ومكوناتو الطماطـ صنفي ثفل مف تحضيرىا
 لمديداف. المضادة فعاليةال عمى داللة عد ىا يمكف الحالية الدراسة في المنزلية

 Recomendationثانيًا: التوصيات  

 .أجراء دراسات حقمية ومقارنة نتائجيا مع نتائج الدراسة الحالية -1

عزؿ المركبات الفينولية المتوافرة في المستخمصات المائية التي حضرت مف ثفل وقشور  -2
لمضادة لمحشرات بيدؼ تصنيفيا وبذور الطماطـ وتنقيتيا وتشخيصيا ومف ثـ تقييـ الفعالية ا

 .في العالج البديل بدال مف العقاقير الطبية والعمميات الجراحية عمالياواست

عتبار الكميات اليائمة مف مخمفات صناعة معجوف الطماطـ التي ترمى في عند االخذ باإل -3
ة فأنيا يمكف الضرر المحتمل لتركيا في الترب معيا والعراء ورخص ثمنيا والسيولة في التعامل 

كسدة المصنعة التي تستخدـ في الصناعات الدوائية وكذلؾ ف تستخدـ كبدائل لممواد المضادة لألأ
 .في عممية حفع االغذية

ىمية الطبية تمؾ مف ذوات األ السيماخرػ و أأجراء دراسات مماثمة ولكف عمى حشرات  -4
ة وضمف برامج ادارة اآلفات لغرض استعماليا في المكافحة الحياتي والبيطرية واالقتصادية

 المتكاممة.

                                                                                                                                                     .خرػ مف الطماطـ العراقيةأصناؼ أخرػ عمى أجراء دراسات أ -5
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 خامس: المصادرالفصل ال

     Arabic Referencesأواًل : المصادر العربية

تأثير بعض المستخمصات                 (. 2011منال دمحم, المنصور, ناصر و حاتم, عالء ناظم ) ,أكبر
النباتية المائية والمساحيق الجافة في بعض الجوانب الحياتية لحشرة الذبابة المنزلية. مجمة أبحاث 

 .23-2(: 2)37البصرة, 

 العراؽ./دائرة زراعة البصرة. وزارة الزراعة (.2010التخطيط والمتابعة )

تأثير المركبات القموانية والتربينية لنبات أـ الحميب    (.2008الجريان, رشا أياد جواد )
Euphorbia  peplus L.   في األداء الحياتي لمذبابة المنزليةMusca domestica رسالة .

 ة العمـو جامعة بغداد.ماجستير, كمي

تأثير مستخمص المركبات القموانية والتربينية الخاـ  (.2014الخفاجي, أسماء حميدي كاظم )
في بعض جوانب األداء الحياتي لمذبابة المنزلية  .Amaranthus gracilis Lلنبات السرمؾ 

Musca domestica L. (Diptera : Muscidae.) مية رسالة ماجستير, جامعة بغداد, ك
, قسـ عمـو الحياة.  العمـو

تأثير المستخمصات القموانية لنبات (. 2014الخفاجي, أسماء حميدي و الزبيدي, فوزي شناوة )
 في بعض معايير االداء الحياتي لمذبابة المنزلية  .Amaranthus gracilis Lالسرمؾ 

Musca domestica .Iraqi Journal of Scince, 55(4 :)1472-1476. 

تقييـ الفعالية المضادة لألكسدة والمضادة الحيوية لألطوار  (.2015ني, دمحم قاسم بالسم )الخيال 
 Vitisلممستخمص المائي لمخمفات العنب  .Musca domestica Lالمختمفة لذبابة المنزؿ 

vinifera L..رسالة ماجستير, جامعة ديالى, كمية التربية لمعمـو الصرفة . 

لسوداني, ميثم عبد اليادي, بشرى عباس و العارضي, جبار ثائر محمود طو, ا ,الربيعي
 Melia تأثير مستخمصات اليكساف والكحوؿ المثيمي لثمار نبات السبحبح (.2010)

azerdarach L.  في بيض ويرقات حفار ساؽ الذرةSesamia cretia.  ,مجمة جامعة بابل
18(3 :)1-8. 
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تأثير المستخمصات المائية الحارة  (.2013الربيعي, ثائر محمود والزبيدي, بشرى عباس )
   في ىالؾ يرقات الذباب المنزلي   Citrullus colocynthisوالباردة لثمار نبات الحنظل 

Musca domestica (Diptera : Muscidae.)  المؤتمر العممي األوؿ لكمية العموـ, جامعة
 .68-62الكوفة: 

فعالية (. 2000رباوي, زاىرة عبد الرزاق )الربيعي, حسين فاضل, التميمي, نياد كاظم و الغ
 Metiaوالسبحبح         Azadriacta indicaالمستخمصات الزيتية والمائية لبذور نبات النيـ 

azedarach    في حوريات وبالغات دوباس النخيلOmmatissus binotatus.  مجمة الزراعة
 .65-58(: 3)56العراقية, 

التقييـ الحيوؼ لمستخمص المركبات الفينولية الخاـ . (2002الربيعي, ىادي مزعل خضير )
في بعض جوانب األداء الحياتي لمذبابة  Callistemon rugolosus وراؽ نبات فرشاة البطلأل

المؤتمر القطرؼ الثاني لعموـ الحياة, كمية العموـ, الجامعة  ..Musca domestica Lالمنزلية 
 .136-134المستنصرية : 

استخالص المركبات الفينولية مف نخالة الحنطة وتقييـ (. 2007ر جابر )الركابي, عمي خضي
 .15-8(: 2)33فعاليتيا كمضادات لألكسدة. مجمة أبحاث البصرة, 

تقييـ الفعالية (. 2010الزبيدي, لبيب أحمد, عمي, نورية عبد الحسن و ندا, سعد دمحم )
. مجمة مركز بحوث التقنيات المضادة لألكسدة لمركب الكركميف النقي في الفئراف البيض

 .44-38(: 2)4االحيائية, 

فصل (. 2013السامرائي, عبد المجيد حماد, الشيخمي, نيمة طارق و العاني, سعود رشيد )
 .399-390(:  2)11وتشخيص الصفات في مخمفات الطماطـ. مجمة األنبار لمعمـو الزراعية, 

محصوؿ البندورة في محافظة درعا,  دراسة اقتصادية لتسويق (.2009السعيد, زىير صابر )
 رسالة ماجستير في االقتصاد الزراعي ,كمية الزراعة ,جامعة دمشق.
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تأثير المستخمصات النباتية المائية في نمو وتطور  (.2005الطائي, صفاء دمحم محمود )
رسالة ماجستير,  (.Diptera : Muscidae) Musca domesticaالمبيض لمذبابة المنزلية 

 .80(: ص 1)55عموـ, جامعة الموصل كمية ال

تأثير مستخمصات نبات الياسميف الزفر                 (.2005العارضي, جبار عبادي )
Clerodendrum inerme  في بعض جوانب األداء الحياتي لمذبابة المنزليةMusca 

domestica .جامعة الكوفة ,  .7-4:  رسالة ماجستير, كمية العمـو

تأثير مستخمص الماء البارد والمغمي (. 2009ادي دمحم و محمود, طو ثائر )العارضي, جبار عب
في االداء الحياتي لحشرة مف الخوخ االخضر  Dodonaea viscoseوالكحولي ألوراؽ نبات 

Mizus persicae.  ,  .162-157(: 1)1مجمة جامعة الكوفة, كمية العمـو

استخالص وتشخيص  (.2013جابر )الفكيكي, ضياء فالح عبد هللا و الركابي,عمي خضير 
وتقدير فعاليتيا كمضادات لألكسدة  (Lawsoni ainermiالمركبات الفينولية مف نبات الحناء )
 .157-140(: 2)2. مجمة ذؼ قار لمبحوث الزراعية, 

أنتاج الخضر. جامعة بغداد, مديرية (. 1989الدمحمي, فاضل مصمح و جاسم, عبد الجبار )
 ي. مطبعة التعميـ العال

عمـ تصنيف النبات. حقوؽ الطبع محفوظة لجامعة (. 1987الموسوي, عمي حسين عيسى )
 .301بغداد) الطبعة األولى (, وزارة التعميـ العالي والبحث العممي, العراؽ : ص 

ليكوبيف الطماطـ وصحة االنساف. كمية الزراعة, جامعة  (.2010الوكيل, دمحم عبد الرحمن )
 المنصورة.

 United Nation Environment Programe (UNEP)مم المتحدة لمبيئة برنامج ال
تقرير التنفيذ االقميمي بشأف المجاالت الخمسة المعروضة عمى لجنة األمـ المتحدة (: 2010)

 (, مسودة التقرير االقميمي لممنطقة العربية.18لمتنمية المستدامة في دورتيا )

_تكنموجيا االنتاج والفسيولوجي والممارسات البندورة (. 1998حسن, أحمد عبد المنعم )
 الزراعية, الدار العربية لمنشر والتوزيع.
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في حياتية ووفرة أعداد  Escherichia coliدور البكتريا (. 2014خبير, مريم عبد الكريم )
رسالة  .Stomoxy calcitransوذبابة األسطبل  Musca domesticaالذبابة المنزلية 

 ـ جامعة بغداد.ماجستير, كمية العمو 

دراسة الفعالية المضادة لألحياء الدقيقة والمضادة لألكسدة لبعض (. 2012دىام, سالي ) 
رسالة ماجستير, الجميورية  مستخمصات األعشاب والتوابل ذات االستخداـ الغذائي والطبي.
 العربية السورية, جامعة البعث, كمية اليندسة الكيميائية والبترولية.

تأثير بعض المعامالت عمى المحتوػ  (.2013مادي و عيسى, سرور كاظم )سمطان, صالح ح
الفينولي ونشاط مضادات األكسدة في بعض الخضراوات. مجمة تكريت لمعموـ الزراعية, عدد 

 .20-19خاص : 

المخمفات الصمبة البيئة واالقتصاد. مجمة أسيوط لمدراسات (. 2011عبد الظاىر, ندى عاشور )
 .102–91: 35البيئية, 

تأثير (. 2012) عبد العالي, حسام حسن, حسن, عبد الجبار جموب وعبد الكريم, دمحم عبد هللا
تغطية التربة ومستوػ الرؼ والتسميد النتروجيني في الوزف الجاؼ وامتصاص النتروجيف, مجمة 

 .40-20(: 2)4الكوفة لمعمـو الزراعية, 

بعض المستخمصات النباتية في يرقات  دراسة تأثير (.2008عبد الوىاب, سرى عبد المناف )
رسالة  Musca domestica (Diptera : Muscidae.)الطور الثاني لمذبابة المنزلية 

 ماجستير, كمية العموـ, جامعة بغداد.

استغالؿ مخمفات الذرة ) الكوالح( في  (.2005عبد عمي, باسم عباس و الدايني, نزار قاسم )
 .61-56(: 2)33راعة الرافديف, تصنيع االلواح الحبيبية, مجمة ز 

أمكانية استغالؿ المخمفات الزراعية (. 2012عبد عمي, باسم عباس و عمي, حسن حسين )
: 203والنباتات الحولية في العراؽ. مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي _ جامعة بغداد,  

1235-1247. 
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القطف إلنتاج االلواح  تدوير سيقاف(. 2005عبد عمي, باسم عباس و قادر, صالح الدين )
 .71-67(: 1)33الحبيبية, مجمة زراعة الرافديف, 

أنتاج االلواح الحبيبية المضغوطة مف  (.1997عبد عمي, باسم عباس و قيصر, وليد عبودي )
 .81-75(: 3)29سيقاف زىرة الشمس. مجمة زراعة الرافديف, 

لتأثيرات المرضية لبعض ا (.2011فاتن فريد ) الدىب, أبوو  بدرية دمحم خالد عسيري,
     Musca domestica vicina المستخمصات النباتية عمى الطور البالغ لمذبابة المنزلية

 .Natural products . ,17 :18-31)ثنائية االجنحة : مسكيدؼ(

تأثير بعض المستخمصات النباتية المائية في يرقات حشرة  (.2013كاظم, صالح ميدي )
, قسـ عمـو الحياة,  .Musca domestica الذبابة المنزلية   (.2)5جامعة ميساف, كمية العمـو

الػتأثير الحيوؼ لمستخمصات أربعة أنواع مف النباتات المضافة (. 2008مصطفى, منيف عبد )
 Musca إلى غذاء يرقات العمر الثالث في نمو وتطور يرقات وعذارػ وكامالت الذبابة المنزلية

domestica L. (Diptera : Muscidae)  .95-85(: 2)19. مجمة عمـو الرافديف. 

التأثيرات الحياتية (. 2016ىرمز, فريال بيجت, احمد, رعد فاضل وعبد عمي, مكي حمد )
 Muscaفي الذبابة المنزلية  Coriandrum sativumوالفسمجية لمسحوؽ وزيت نبات الكزبرة 

domestica L. (Diptera : Muscidae.)  ,  .ِ 19-14(: 1)13مجمة بغداد لمعمـو

تأثير  (.2008ياسين, ألفت تحسين, محمود, صفاء دمحم و كوركيس, نجم سيممون )
التركيب النسيجي لمقناة اليضمية  المستخمص المائي ألوراؽ السبحبح في نمو المبيض وتطوره

المجمة العراقية  (.Musca domestica Diptera :) Muscidaeالوسطى في الذبابة المنزلية 
 .149-141(: 2)22لمعمـو البيطرية, 
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Abstract 

     The objectives of the current study were to determine the total 

phenolic content (TPC) and antioxidant activities of the extracts prepared 

from tomato by-products (pomaces, skins and seeds) of two tomato 

cultivars (Gehan and Definis) cultivated in Iraq using five different 

solvents and to determine the in vitro larvicidal effect of the aqueous 

extracts prepared from pomaces and their ingredients of the above 

mentioned tomato cultivars against the larvae of the housefly (M. 

domestica) under laboratory conditions.  

    The results of the present study showed that the type of the solvent 

used in the extraction, the selected part of the by-products, and the 

cultivar of the tomatoes play an important role in determining the TPC 

and the antioxidant activity of the pomaces and their ingredients (skins 

and seeds) of tomatoes. Two solvents (distilled water containing 1% and 

5% of hydrochloric acid) have been used for the first time for preparation 

of the extracts from the pomaces and their ingredients and these solvents 

showed superiority in terms of the quantity of the phenolic compounds 

and the antioxidant activity over the other solvents (distilled water, 50% 

ethanol, and sometimes boiling water).  The extracts prepared from 

pomace and its ingredients (skins and seeds) of Defnis cultivar had 

significantly higher (P< 0.05) free radical scavenging activity than their 

counterparts from Defnis cultivar. Strong and positive correlation was 

found between the TPC and the antioxidant activity, represented by the 

ability to scavenge the DPPH-radical and by the reducing power, which 

indicates that the phenolic compounds are the main ingredients 

contributing to the antioxidant activity of the two tomato cultivars. 

The results showed that the larvicidal and pupaicidal abilities of the 

aqueous extracts prepared from the pomaces, skins and seeds of the two 

tomato cultivars (Gehan and Defnis) against the larvae and pupae of the 

housefly (M. domestica) depend on the exposure time, the concentration, 

the selected part of the by-products and the cultivar of the tomatoes. The 

results showed that all the extracts used in this study have the capacity to 

kill or inhibit the transformation of the larval stages into pupae and adults 

at all the concentrations and exposure times used as evidenced by their 

ability to inhibit 30-100% of the larvae to transform into pupae and adult 

flies and the difference was highly significant (P< 0.0001) when 

compared with the negative control group (larvae plus water). In addition, 
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the percentage of inhibition was increasing with increasing the 

concentration and exposure times. Moreover, the inhibition rate varied 

according to the larval stage and the third larval stage (L3) was more 

resistant to the inhibitory effect of the extracts, followed by the second 

larval stage (L2) and then L1 larvae. At all concentrations, exposure of the 

larvae to the extracts prepared from the pomaces, skins and the seeds of 

the two cultivars for 24 hours resulted in 100% mortality.  

     In conclusion, the results of the present study showed that the 

determination of phenolic compounds and antioxidant activities was 

dependent on the extracting solvent used and the cultivar of the tomato 

and that the tomato by-products (generated from the extraction process of 

tomato syrup/paste) could be considered as a potential source of 

antioxidants and may be used as alternatives for the synthetic antioxidants 

in pharmaceutical and food formulations. The addition of very low 

concentrations of hydrochloric acid to the distilled water significantly 

increased the efficiency of water as extracting solvent for the phenolic 

compounds. Moreover, the results demonstrate for the first time that 

crude aqueous extracts prepared from the pomaces and their ingredients 

of two tomato cultivars have potent inhibitory effects against the larvae of 

the housefly under the conditions of the present study.  
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