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 :  الخالصة

 Total phenolicولية تم في هذه الدراسة تحديد المحتوى الفينولي الكلي للمركبات الفين     

content   والفعالية المضادة لألكسدةAntioxidant activity   لمخلفات الزيتونOlea 

europaea L.  التي تم الحصول عليها بعد عملية عصر الزيتون واستخالص الزيت وهي

ية ، استعملت خمسة أنواع من المذيبات في عمل(القشور والبذور)القشور والبذور والثفل كما هو 

كما تم في هذه . االستخالص بهدف تشخيص أفضل الطرق الستخالص المركبات الفينولية

الدراسة استخالص المركبات الفينولية الخام من قشور وبذور وثفل الزيتون ، لغرض تقييم 

، Culex quinqefasciatusالتأثير المحتمل لهذه المستخلصات في االداء الحياتي لبعوض 

عالية المضادة للحشرات للمستخلصات المحضرة بالماء المقطر بدرجة حرارة فضالَ عن تقييم الف

و   5،  2.5الغرفة وفقاً لدراسة تأثيرها على حيوية أطوار الحشرة أعاله ، اذ استعملت التراكيز 

وأظهرت نتائج الدراسة الحالية أن لنوع المذيب . لكال النوعين من المستخلصات مل/ملغم 10

ة االستخالص والجزء المختار من المخلفات دوراَ مهماَ في تحديد المحتوى المستعمل في عملي

الكلي من المركبات الفينولية ، فضالَ عن الفعالية المضادة لألكسدة للثفل والقشور والبذور، كما 

أظهرت المستخلصات التي تم تحضيرها باستعمال كحول األثيل المخفف بالماء المقطر بنسبة 

الماء المقطر بدرجة حرارة )كمية المركبات الفينولية على المذيبات االخرى تفوقا بصدد %  50

و % 1الغرفة ، الماء المقطر المغلي وحامض الهيدروكلوريك المخفف بالماء المقطر بنسبة 

وبالمقابل أظهرت المستخلصات المحضرة من الثفل والقشور والبذور باستعمال حامض %(. 5

لى فعالية مضادة لألكسدة من خالل قدرتها على تثبيط الجذر الحر أع%  5الهيدروكلوريك بنسبة 

كما . مقارنة بالمذيبات االُخرى DPPH (2,2-diphenyl-1-pcriylhydrazal  )المصنع 

من المركبات ( P ≤ 0.05)وأعطت المستخلصات المحضرة من القشور أعلى قيمة معنوية  

عند مقارنتها مع تلك  DPPHط الجذر الحر المصنع الفينولية وقابلية مضادة لألكسدة متمثلة بتثبي

 . المحضرة من الثفل والبذور

، توضحت بقدرة المستخلصات   Insecticidal activityأماّ الفعالية المضادة للحشرات   

األول ، )الفينولية والمائية من ثفل وقشور وبذور الزيتون على قتل األطوار اليرقية األربعة 

بينت . وبتراكيز واطئة C.quinqefasciatusوعذارى بعوض ( والرابع  الثاني ، الثالث ،

النتائج أن المستخلصات الفينولية للثفل والقشور والبذور كانت األشد تأثيراً في يرقات وعذارى 

البعوض مقارنة بالمستخلصات المائية للمخلفات نفسها ، اذ بلغت أعلى نسبة هالك لليرقات 

 مل/ملغم 10 و 5تخلصات الفينولية للثفل والقشور والبذور بتركيز عند المعاملة بالمس% 100
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 % 90،%  95ساعة وبلغت أعلى نسبة لهالك العذارى  48و 24 و 10وخالل فترات التعرض 

بعد  مل/ملغم 10لكل من مستخلصات الثفل والقشور والبذورعلى التوالي بتركيز % 77.5و  

بين ( P ≤ 0.05)ئج الدراسة وجود فروق معنوية وبيّنت نتا. ساعة من التعرض للمستخلص 24

المستخلصات المحضرة من الثفل والقشور والبذور في تأثيرها في نسبة هالك األطوار اليرقية 

المختلفة فضالَ عن العذارى ، إذ ان قدرة المستخلصات المحضرة من القشور على قتل االطوار 

ا المستخلصات التي تم تحضيرها من الثفل اليرقية والعذارى كانت أعلى من تلك التي أظهرته

كما اوضحت النتائج أن قدرة المستخلصات المحضرة من ثفل وقشور وبذور الزيتون . والبذور

، وعذارى البعوض تعتمد على كل من فترة التعرض  طوار اليرقية المختلفعلى قتل األ

م من المستخلص ، إذ  للمستخلص ، والجزء المستعمل من مخلفات الزيتون والتركيز المستخد

أظهرت النتائج قابلية جميع المستخلصات المستعملة في الدراسة على قتل يرقات الطور األول ، 

الثاني ، الثالث والرابع وعذارى البعوض بجميع التراكيز وفترات التعرض بنسب مختلفة وبشكل 

رقات والعذارى بالماء معنوي كبير بالمقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة التي تضمنت غمر الي

فضالَ . وأن النسبة المئوية للقتل تزداد بزيادة التراكيز المستعملة وفترة التعرض. المقطر فقط 

عن ذلك حصلت تشوهات مظهرية في جميع المستخلصات لليرقات والعذارى المعاملة مقارنة 

 . مع السيطرة السالبة 

جزء بالمليون كسيطرة موجبة  يز واحدكبتر (% Jintakoz 50)وأستخدم المبيد الحشري     

للمقارنة مع تاثير المستخلصات ، وقد اعطى نسب هالك لألطوار اليرقية وعذارى البعوض 

أعلى من ذلك بالنسبة للمستخلصات المائية المحضرة من الثفل والقشور والبذور ، بلغت 

 90، %  60.0، %   45.5 للطور اليرقي االول و%  100 و%  100، %  82.5، % 67.5

للطور اليرقي % 100 و%   100،%  65.0، %   57.5 للطور اليرقي الثاني و100 و% 

كانت في حين . للطور اليرقي الرابع%  72.5 و%  52.5، %  27.5، %   17.5 الثالث و

عطت أرنة بالمستخلصات الفينولية التي طوار اليرقية وعذارى البعوض مقااأل قل في أفعاليته 

 (. P ≤ 0.05)عالية وبفروق معنوية نسب هالك 
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 Introductionالمقدمة 1-1       

تعاني معظم دول العالم المختلفة من اآلفات ذات األهمية الطبية وخصوصاَ البعوض الذي          

، الحمى الصفراء  Malariaينقل أمراضاً خطيرة لإلنسان والحيوان مثل مرض المالريا 

Yellow fever الضنك ، حمى  Dengue fever  ومرض الفالريا Falariasis، يضا وتعد أ

 فيروسات السحاياو West Nile Virus ناقالت للعديد من الرواشح مثل فيروس غرب النيل

Encephalitis virus   (Molan  ، 2102وآخرون). 

بشكل واسع في المناطق االستوائية وشبه  Culex quinquefasciatusينتشر بعوض     

ستوائية من العالم ، ويتكاثر في المياه العالية التلو  مثل البرك المتكونة من أعمال المجاري اال

 (. 2000،رعبد القاد)والمراحيض ومحطات المجاري الثقيلة التي تضم نسبة عالية من النتروجين

نه إال إ تعددت طرائق مكافحة البعوض ، اذ تضمنت ولعدة عقود استعمال المبيدات الكيميائية      

ا في مكافحة اآلفات الحشرية مما أدى الى حيانوالمفرط أ بسبب االستعمال العشوائي لم يدم طويالً 

جيال المقاومة لهذه المبيدات وتلو  البيئة ، فضال عن التأثيرات الجانبية ظهور العديد من األ

( Zayed et al., 2006)المبيدات على االنسان واألحياء األخرى للسموم التي تدخل في صناعة 

ثار أن للمبيدات الكيميائية المصنعة آSomsake(2004 ) و  Kabbkaewشار الباحث ، ولقد أ

ا يزيد من فرص تلو  البيئة ، وكذلك سلبية كبيرة من خالل بقاء بعضها مدة طويلة دون تحلل مم

ن ما شجع الباحثوالمتكرر، وهذا  االستعمالنظمة الوراثية للكائنات الحية  نتيجة تأثيرها في اال

نها البعوض ، إذ تكون أكثر النباتات ومستخلصاتها الفعالة كمبيدات للحشرات وم استعمالعلى 

د كيميائية فعالة لما تحتويه من موا نظراَ ، من المبيدات الكيميائية المصنعة  تأثيراَ امناَ لكنها أقل 

 صلاأل ذات لمبيداتا أستعمال ان كما، ( Sydney and Eleen., 2004)ذات تأثير سمي 

 ومن المستهدفة غير لألحياء مؤذية وغير بالمكافحة المستهدفة باألفة متخصصا يكون النباتي

 عدم منها ، الكيميائية المبيدات في متوفرة وغير مرغوبة صفات تمتلك لككذ نسان،اإل ضمنها

 ,.Sun et al) السريع لتحللها البيئة تلويثها وعدم المعاملة الحشرات قبل من المقاومة صفة ظهور

2006 ; Mohan et al., 2010 .) 

 باستعمال C.quinquefasciatusوتعد الدراسة الحالية محاولة لمكافحة بعوضة     

 استعملتذ إ المستخلصات المحضرة من المخلفات الزراعية كبدائل للمبيدات الكيميائية المصنعة ،

ن معامل انتاج هم مشاكل التلو  البيئي ، إذ إار الزيتون والتي تشكل واحدة من أمخلفات عصر ثم

وتنتج كميات كبيرة لنوعين من المخلفات تعرف %  20زيت الزيتون تنتج زيت الزيتون بنسبة 
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. والتطورمسببة بذلك مشكلة للتنمية %   50ومياه الصرف الصحي بنسبة %   30بالثفل بنسبة 

نها توفر الصناعات الدوائية والغذائية ، إذ إ ن كالهما مهم من قبل العديد منوالمثير لألهتمام أ

استهالك  مما يت ، ونادراَ ائية مجموعة واسعة من المنتجات التجارية ألغراض غذائية وغير غذ

    (Klen, 2014) .الزيتون كثمرة طبيعية بسبب مرارته الشديدة

 

 :هداف الدراسة أ

لقشددور وبددذور ثمدددار   Total phenolic contentتحديددد المحتددوى الفينددولي الكلددي   .0

بعددددد عمليددددة ( القشددددور والبددددذور معددددا )الثفددددل ومكوناتدددده  فضددددالً عددددنالزيتددددون االخضددددر 

 . عصر وإنتاج زيت الزيتون ال

مستخلصدداتها  كسدددة لمخلفددات الزيتددون مددن خددالل تقيدديم قابليددةتقيدديم الفعاليددة المضددادة لأل .2

-diphenyl-2,2المحضدددددرة بمدددددذيبات مختلفدددددة علدددددى تثبددددديط الجدددددذر الحدددددر المصدددددنع 

picryrazyl  (DPPH). 

ة مددددن تقيدددديم الفعاليددددة المضددددادة للحشددددرات للمستخلصددددات المائيددددة والفينوليددددة المحضددددر .3

بددددبعض االختبددددارات الحياتيددددة علددددى يرقددددات  قشددددور وبددددذور وثفددددل الزيتددددون وفقدددداَ للقيددددام

 .  C. quinquefasciatusوعذارى بعوض 

علدددى تثبددديط الجدددذور الحدددرة  ايجددداد العالقدددة األرتباطيدددة بدددين المحتدددوى الفيندددولي والقددددرة .4

 . من خالل ايجاد معامل االرتباط
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 :ستعراض المراجع أ

 Olea europaeaنبات الزيتون 1-2 : 

 نبذة تاريخية عن زراعة الزيتون  1-1-2 :

الزيتون شجرة مباركة شرفها هللا سبحانه وتعإلى بمكانة ومنزلة رفيعة في القران الكريم في      

  وزرعها عرفها شجرة أقدم هي الزيتون شجرةو (.2012راضي ، )قرآنية عدد من السور ال

 وشبه الجافة المناطق من كبير لجزء واستراتيجياً  زراعيا متجدداً  طبيعياً  مورداً تعد  ، اإلنسان

 هذه توفر كما األرض ستعمالأل مستداماً  شكال المناطق لهذه تضمن بحيث العربية الجافة

 والمساهمة للصناعة المدخالت وتقديم العمالة توفير في دورها عن فضالً  غذائية مادةالزراعة 

 ( .2008 ، االبراهيم)التصدير في

 منذ سانإلنا عند شأن لها وكان ، االيبرية جزيرة شبه في ، زراعتها نشر من لأو الرومان     

 من شماليال القسم في زراعتها نشر في الرومان ساهم فقد،  سنة 3500 قبل ووجدت الوقت، ذلك

 المتوسط البحر وأقطار وإيطاليا اليونان إلى تهازراع أمتدتثم  ، المتوسط بيضاأل البحر حوض

 مع ونقلوها غريقاإلو الفينيقيين طريق عن اسبانيا ودخلت (Karakaya )، 2011  خرىاأل

 بدورهم والعرب .عشر والسابع عشر السادس القرنين في الالتينية كاأمري إلى البرتغاليين

 ثمار من الزيت استخراج تقنية بتطوير وقاموا فتحوها التي البلدان في زراعتها نشر في ساهموا

 ( .Grigg   ،2001) العربية أصولها من اسبانيا في المستعمل( زيت) مصطلح وجاء الزيتون

 حوض منطقة لتتخطى لبنان شواطىء من الفينقيين حضارة  معالزراعة  هذه إنطلقت وبعدها

 ، لبنان في  الشجريةراعات الز أهم من الزيتون شجرة عةزرا وتعد .المتوسط بيضاأل البحر

 تزرع ما وغالبًا ، الخصوبة قليلة التربة ومستغلة ،ي رئيس بشكل الهاطلة األمطار على معتمدة

 (.Vossen  ، 2007. )متًرا عشر وخمسة المترين بين طبقية مدرجات على

 تحمل على تساعد بيئتها ، األصلي موطنها بأنها تفتخر توكان سوريافي  زراعتها وتوسعت    

 الحرارة درجة في الزيت نسبة فتقلم   50 – 9 بين ما المتباينة، الحرارة درجات الزيتون أشجار

 المرتفعة، الحرارة درجات في نسبته وتزداد الكافية الشمس توفر عدم بسبب المنخفضة

 في الجوف منطقة واشتهرت.. الكافي المشمس الجو فيه يتوفر الذي الصيف فصل في خصوصا

 الجوف منطقة وتتميز اسبانيا، إلى انتاجها ووصل الزيتون، بزراعة السعودية العربية المملكة

 وبلغ للماء، الزيتون شجرة حاجة قلة من بالرغم جيدة ري مياه كميات وتوفر تربتها، خصوبة في

 انتاجها وصل تاجيةإلنا هذه وبسبب مرها،ع حسب كغم  20-60بين  الواحدة الشجرة انتاج حجم

 من يضاعفون المزارعون جعل مما تصديرها، اعادة ثم ومن الجيدة نوعيتها بسبب اسبانيا إلى
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 هذه زيتون وجعلوا الزيتون علم في جديد هو ما من مستفيدين  تربيتها على ويركزون عنايتهم

 . تاجإلنا مضمونة المنطقة

 عام احصائية وحسب حاليًا ويوجد القديمة، المسمارية العهود منذ الزيتون عرف العراق في    

 اشجار اعداد ان تقول الرسمية غير حصائياتاإل وفي زيتون، شجرة الف 281 بحدود 2000

 ألعراق في الزيتون انتاج ان لوحظو.  الميدانية الخبرة خالل من شجرة المليون تجاوز الزيتون

 انتاج بلغ بينما كغم 30 نحو الواحدة الشجرة انتاج بلغ ذإ الدول، بعض مع بالمقارنة متدني

%  0.7 تشكل ألزيتون أشجار زراعة نسبة ان كذلك ولوحظ كغم 60 مثال السعودية في الشجرة

متنوعة ،  العراق فيالمزروعة  أألصناف أن علما العراق، في المزروعة أألراضي مجمل من

 سواء األراضي جميع مع تتالئمواألجنبية  ألصنافوا العربية واألصناف المحلية األصناف منهاف

 مليون 215 تضم التي فاسبانيا ، عالميا انتشاره أما.  الجافة األراضي أو السيحية أو المطرية

 المساحات من%  27 يعادل ما أي هكتار مليون 5 مساحة على الزيتون زرعت شجرة

 للزيتون العالمي اإلنتاج بلغو. والعربية ةربيواأل الدول بين من لىواأل وتعد العالم، في المزروعة

( 2.387.500)  حوالي بلغ العالمي واإلستهالك ، طن(  2.565.000)  حوالي 2011 للموسم

)  حوالي نفسه للعام اإلنتاج معدل بلغ فقد العراق في أما(. 2012 ، للزيتون الدولي المجلس) طن

 حوالي المثمرة األشجار عدد وبلغ هكتار 4333 بلغت مزروعة وبمساحة طن(  17421

  (.2012 ، الزراعة وزارة احصائية) شجرة 754261

 معمرة اقتصادية شجرة فهي، العالم دول باهتمام تحظى الزيتون زراعة ان سبق مما يتضح     

 االرتقاء طارإ في جهوًدا الدول جميع بذلت ذلك أجل ومن سنة، آالف خمسة من كثرأل تمتد

 الزمن من طويلة عقود خالل كبيراً  اهتماماً  الشجرة هذه حظيت ان بعد الزيتون، بزراعة

 (.2011ومحمد ،  القادر عبد) ستهالكلإل سلعها ومتطلبات التصنيع حاجة لمواجهة

 الزيتون الوصف المظهري لنبات 2-1-2 : 

وتضم حوالي ، Oleaceae  الزيتونية العائلة إلى Olea europea الزيتون نبات عودي         

، متعددة األشكال ،  معمرة الخضرة، مستديمةشجرة الزيتون . جنس  25نوع ونحو   600

 2-3من  عمرها سميكة جلديةمع جذع مجعد ولها أوراق  ( م15مايصل إلى )متوسطة الحجم 

سم مع حواف ناعمة وسويقة  1-1.5سم وعرض  5-6سنوات خضراء رمادية اللون طولها 

يئة القاسية الغير طبيعية ولكن تحتاج إلى ضوء عالي الكثافة قصيرة ، وتتكيف جيدا للظروف الب

 التى لألغصان راقواأل آباط فى تنشأ مركبة عنقودية نورات فى األزهارتحمل . وتربة خلوية
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 ، (المبيض مختزلة) مذكرة أو( كاملة) خنثى تكون قد األزهار ، السابق النمو موسم فى تكونت

يبدأ نمو . ذاتى والتلقيح( العسل نحل) بالحشرات أو بالرياح تنتقل خفيفة اللقاح حبوب

الثمارالملقحة مع ظهور البراعم الزهرية ، تليهة عملية التلقيح فالتخصيب ثم التثميروالنضوج ، 

وفترة وطبيعة كل مرحلة تعتمد على الظروف البيئية ولكن عادة مايبدأ في ابريل وينتهي في 

ثم يبدأ لونها بالتغير تدريجيا من األخضر إلى اللون . قصوى نوفمبر عندما تبلغ الثمار أوزانها ال

البني األحمر واألسود نتيجة التراكيب المختلفة لالصباغ مثل الكلوروفيل ، اإلنثوسيانين و 

ثمرة الزيتون يمكن تقسيمها تركيبيا (. 2006وآخرون ،  Ramirez -Tortosa)الكاروتينات 

ولها دور وقائي ضد األضرار  Epicarpقشرة الثمرة إلى ثالثة اجزاء تشريحية مميزة وهي 

من الوزن الكلي للثمرة وتكون %  1-3الميكانيكية ومهاجمة االفات الحشرية والفطرية وتمثل 

من وزن %  70-80ويمثل  Mesocarp مغطاة بطبقة رقيقة من الشمع ، واللب أو لحم الثمرة  

مكوناتها األساسية من الماء والزيت والسكريات الثمرة الكلي ويكون اللب بمثابة خازن احتياطي ل

من وزن لثمرة %   18-22ويمثل   Endocarpوالبروتينات والمعادن والفينول ، واخيرا النوى 

 (. Bianchi   ،2003)من الزيت %   22-27الكلي ويحتوي على 

 :واستعماالته الطبية أهمية الزيتون3-1-2 : 

 نسبتها بالكربوهيدرات غنية مواد على يحتويه ان ، إذ كبيرة ئيةغذا أهمية لثمارالزيتون إن       

 مختلفة فيتاميناتو  5.8 %وسليلوز  1.5 % المعدنية مالحاألو 1.6 %  ، والبروتين%    19

، ، والعديد من المعدن كالحديد والبوتسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس  A, B, C من

، ولزيت الزيتون المستخلص بالطريقة %   20-15لزيت باإلضافة إلى محتواه العالي من ا

 العبادي ، . )الطبيعية خصائص غذائية وبايولوجية وعالجية قل نظيرها بين الزيوت األخرى

2003; Salvador  وFregapane  ،2010 .)الزيتون زيت أن العديدة ضحت الدراساتلقد أو 

،  القرح ، اإلمساك ، المعوية ضطراباتإل، االهضمى الجهاز أمراض:  من بكل إيجابية عالقة له

 وخصوًصا الحصاة ابة، إذ  الصفراوية العصارة إفراز وزيادة الكبد تنشيط ، المعدة حموضة

 ، العظام هشاشة،  الوالدة بعد واألطفال للجنين األعصاب وشبكة المخ نمو، المرارة  حصوة

 وينمي شعاعاتاإل من الجلدو العين ويقي والجنسي الغدي التوازن على يحافظو ، السكر

 سترولولبالك صابةاإل من يحد ، كما الشيب ظهور في ويبطئ تساقطه من ويقلل شعرالراس

 القلب امراض من الحد في عالقة له والذي الشرايين تصلب بمرض صابةاإل ويحجم الضار

 وايخفض ان الزيتون زيت يتناولون الذي المرضى جعل مما الدم ضغط من يخفض، و والجلطة

 ايًضا الجلد سرطان معالجة في دورفعال لهكما ان  ، الدم بضغط الخاصة دويةاأل جرعات
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 الدراسات عرضت فقد آخر جانب من(.  2010وآخرون ، Poudyal و ;2002 محمد والدين )

الذين يتناولون وجبة غنية بزيت الزيتون انخفضت لديهم نسبة األمراض  السكان ان الوبائية

إذ وجد ان زيت الزيتون . (2114وآخرون،  Wahle)تمتعون بصحة جيدة المزمنة وكانو ي

 Tuck)ساهم في خفض اإلصابة باألمراض السرطانية وال سيما سرطان الثدي والبنكرياس 

من األحماض % 73.7غرام من زيت الزيتون على  100إذ يحتوي كل ( Hayball  ،2112و

 ،  Oleic acidمثل حامض  Monounsaturated fatty acid الدهنية الغير مشبعة األحادية 

elaidic  ،vacentic  من األحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة %   7.5و

Polyunsaturated fatty acids  مثلn-3-alphalinoleic و  n-6-linoleic13.5و   %

إلى باإلضافة . Plamitic acidمثل saturated fatty acids  من األحماض الدهنية المشبعة 

 tocopherol التوكوفيروالتذلك فان زيت الزيتون يعد غنيا بمضادات األكسدة مثل 

، كذلك يحتوي زيت   lignans  و مركبات الفينول واللكنينات squalene    والسكوالين

واخيرا تعمل جميع المواد سابقة بشكل متناسق فيما . E و  Aالزيتون على كمية قليلة من فيتامين 

من األضرار التي يمكن ان تصيبها وبالتالي تقليل من  DNAتحمي المادة الوراثية بينها بحيث 

 (. 2114وآخرون،  Ros   ،2113 ; Sergio)نسبة اإلصابة باألمراض السرطانية 

 و cyanidin)كما يحتوي الزيتون مركبات فينولية متنوعة ، تشمل اإلنثوسيانين      

delphinidin glycoside )فالفونوالت ، flavonols  وبشكل رئيسيquercetin-3-

rutinoside  فالفونات ،(luteolin  و apigenin glycoside  ) احماض فينولية منها ،

hydroxybenzoic  و hydroxycinnamic   كحوالت فينولية تشمل ،tyrosol  و 

hydroxytyrosol لـومركبات اsecoiridoids  لـومنها اoleuropein  لـو اligstroside  

والمركبات الفينولية في زيت .   verbascosideلـواخيرا ا  demethyloleuropein لـوا

 الزيتون

،  tyrosol ، hydroxytyrosolربما تكون احماض فينولية وفينوالت بسيطة مثل  

ligstroside ، oleuropein  ،lignans  وflavonoids  . وتتراوح كمية الفينوالت في الزيت

غمك.ملغم 1000-50
-0
. 

أما زيتون المائدة فله تركيب فينولي يختلف عما هو في زيت الزيتون والزيتون غير المعالج      

والسبب يعود إلى عمليات ازالة المرارة التي تسبب انتشار الفينوالت من الثمرة إلى الماء أو 

،  tyrosol ، hydroxytyrosolالمحلول الملحي ، والفينوالت السائدة في زيتون المائدة هي 

luteolin  واألحماض الفينوليةBoskou)  ،2112) . ولهذه المركبات الفينولية وباألخص
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oleuropein  عالقة بانخفاض ضغط الدم ، امراض القلب واألوعية الدموية ، داء السكري

وفرط الدهون بسبب فعاليته المضادة لالكسدة والمضادة لاللتهابات ، والمضادة الرتفاع ضغط 

داخل الخلية ربما تتضمن حماية  oleuropeinأما وظيفة . قص السكر والكولسترول الدم ون

غشاء خلية اإلنسان من اكسدة الدهون ، تمدد األوعية الدموية التاجية وتحسين التمثيل الغذائي 

ان ( (2010وآخرون   Poudyalوأوضح الباحث (.  Karakaya   ،2009و El)للدهون 

 و oleuropeinمثل  polyphenolsحتوي متعدد الفينول مستخلصات أوراق الزيتون ت

hydroxytyrosol التي لها تاثير مضاد لاللتهابات المزمنة وعمليات األكسدة  التي تحث على

كما ان الفعالية المضادة . امراض القلب واألوعية الدموية والكبد واعراض األيض الغذائي 

ختبارها من قبل بعض العلماء ، كشفت ان الزيتون التي تم ا polyphenolsللميكروبات ل 

يستطيع ان يثبط نمو طيف واسع من الكائنات المجهرية الممرضة تضمن  oleuropeinمركب 

 Staphylococcus aureus   ،Salmonella enteritis   ،Bacillusالبكتريا ومنها 

cereus   ،Escherichia coli وcereus T spores  Bacillus فيروسات والفطريات  وال

 .والطفيليات البدائية ، لكن ليس لها تاثير ضد الخمائر 

 والزراعية الصناعية المخلفات الزراعية 2-2 : 

ان المخلفات هي كل ماينتج من خالل اإلنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي، لذلك        

اشرة من المحصول الزراعي يمكن القول ان هنالك ثالثة انواع من المخلفات ، األولى مخلفات مب

والثانية غير مباشرة من خالل مراحل التصنيع الزراعي لمنتجات المحاصيل ، فضالً عن 

وتختلف هذه المخلفات من حيث التركيبة الفيزيائية . المخلفات المتأنية من اإلنتاج الحيواني

. ا في مجاالت عديدةوالكيميائية مما ينتج عنه استنباط تقنيات واساليب مختلفة لالستفادة منه

ويتوفر في الوطن العربي كماً كبيراَ من المخلفات ، والتي يذهب معظمها هدرا دون اإلستفادة 

كما ان . منها بصورة اقتصادية ، بل يشكل بعضها ، في كثير من األحيان مصدرا لتلو  البيئة 

منطقة العربية من وقد تبين ان اجمالي انتاج ال. بعضها يساعد على تضافر ناقالت األمراض 

 500المخلفات والتي تشمل مخلفات اإلنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي يقدر بأكثر من 

مليون طن ،  400مليون طن سنويا ، يتكون معظمها من مخلفات اإلنتاج الحيواني بأكثر من 

مليون   14ذائي بنحو مليون طن ، ثم مخلفات التصنيع الغ  95تليها مخلفات اإلنتاج النباتي بنحو 

 .(2006 المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، )طن 

هي نواتج عملية صنع مركبات األغذية في المصانع المتبقية كمخلفات بعد  :المخلفات الزراعية 

م اإلفادة منها الحصول على المنتج وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة وتشكل ثروات مهدورة لم يت
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الشكل األمثل مثل مخلفات صنع عصير العنب والنبيذ ومخلفات صنع عصير بإلى وقتنا الحاضر

 (.2011، عبد الظاهر )وغيرها  ةومخلفات صنع معجون الطماطم( الدبس)التمر 

تعتمد الصناعات الغذائية على تحويل المنتجات الزراعية : الزراعية الصناعية المخلفات 

وتتخلف عن هذه . وفقا لمواصفات قياسية محددة الرئيسة إلى منتجات صالحة لالستهالك االدمي 

ويعد تدوير هذه المخلفات . الصناعات انواع عديدة من المخلفات العضوية وبكميات كبيرة 

مليون   14.50ويقدر حجم هذه المخلفات . واعادة أستعمالها من األمور المهمة بيئيا واقتصاديا

يوت النباتية ، السكر ، الخضراوات طن ، وهي تنتج من صناعات الحبوب الغذائية ، الز

هذا وتصنف مخلفات التصنيع الغذائي من الناحية العملية حسب حالتها . والفواكه وتصنيع التمور

واهمها %  15وخواصها المادية إلى مخلفات جافة وهي تلك التي يقل فيها محتوى الرطوبة عن 

ونوى التمور وغيرها ومخلفات  نخالة الحبوب وقشر الفول السوداني ،فضال عن نوى الزيتون

مثل لب الحمضيات والزيتون وثفل البنجر % 50-25 رطبة يتراوح محتوىها الرطوبي بين 

( المارنج)السكري والطماطة وثفل العنب و مخلفات سائلة وتشمل الموالس بانواعه وماء الثمار 

لرطبة وتحللها إلى توالد يؤدي تكدس المخلفات ا. الذي يمثل الناتج الثانوي لعملية عصر الزيتون

الحشرات  وانتشارها مما يتسبب في تفشي األمراض ، فضال عن الروائح غير المحببة ، كذلك 

حرق بقايا النباتات بالحقول في بعض الدول العربية أو الدخان الناتج من مصانع الزيوت عند 

أوكسيد الكاربون ، كما ان  حرق بقايا مخلفاتها ، كلها تؤدي إلى تلو  الهواء بالدخان وغاز ثنائي

طرح مخلفات الصناعات الغذائية وبخاصة السوائل الناتجة من عصر ثمار الزيتون ، إذ  

تصرف أما مباشرة إلى األودية أو المجاري ، أو تتسرب إلى المياه بالتالي تودي إلى تلوثها 

دون المخلفات اهدارهذه %.   3-12بسبب ما تحتويه من ملوثات عضوية يتراوح تركيزها من 

أسمدة عضوية  إلى تحويلهاهو فمن اهم أوجه اإلستغالل . يعد عمال غير اقتصاديا ستفادة منها األ

أعالف للحيوانات واستعمالها في إنتاج الطاقة النظيفة مما يسهم في تحقيق الزراعة النظيفة  أو

دراسة قام ضحت أوو.  (2006المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ) وحماية البيئة من التلو  

لتسليط الضوء على حجم الهدر السنوي والخسائر ( 2012) بها كل من عبد علي وآخرون

 أوأن أغلبها يهمل لمخلفات ، إذ الكبيرة التي تحصل نتيجة للتفريط بقدر ال يُستهان به من هذه ا

أن هناك حوالي ضحت النتائج أوو، اسة حكيمة في استغالل هذه المواديحرق نتيجة لعدم تبني سي

منها إال من  تتم االستفادةمليون طن سنوياً من هذه المواد في العراق على أقل التقديرات ال  21

 . منها جزء ضئيل جداً 
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 Free radical  , oxidant and كسدةاأل ومضادات كسدةاألو الحرة الجذور3-2 : 

antioxidant 

 :  الحرة الجذور1-3-2 :  

 تدعى عملية نتيجة وتحصل الطبيعية موراأل من الجسم في الحرة الجذور اجانت عملية تعد       

 تاجإلن الرئيسي المصدر الخلية داخل( المايتوكوندريا) الطاقة بيوت وتعد ، الخلوي يضاأل

 وكسجينياال يضاأل في المستعمل كسجيناالو من% 5 إلى% 2 من تسربي إذ ، الحرة الجذور

 نهاإ على) تعريفها ويمكن الحرة الجذور عليها مايطلق لتشكل نظامال خارج المايتوكوندريا داخل

 وتستعمل( .  الخارجي مدارها في مقترن غير الكترون تحتوي الفعالية عالية كيميائية ذرات

،  السرطانية الخاليا و الجسم دخولها عند  البكتريا و الفيروسات ضد كسالح الحرة الجذور

 أو يونيةاأل شعةاأل إلى الجسم تعرضغير أن  ، الجينات بعض عمل تنظيم في دور لها ويبدو أن

 انتاج يرتفع االوكسجين وقلة المعدية مراضاأل ، التدخين ، البيئة تلو  ، البنفسجية فوق شعةاأل

 ومنها ، مراضاأل من العديد تطوير في تساهم وبالتالي عالية سمية ذات وتصبح الحرة الجذور

.  بالشيخوخة المرتبطة مراضاأل من وغيرها السرطان أنواع بعضو الوعائية القلبية مراضاأل

 الخلوي الجدار على تؤثر وبالنتيجة الدهون ومنها الخلية مكونات من العديد تخريب على تعمل إذ

 غير DNA وتكوين مينيةاأل حماضاأل تركيبة تغير وبالتالي البروتين على تأثيرهافضال عن  ،

 في وراثية طفرات حصول وبالتالي التشوه يعني مما لنتروجينيةا القواعد في تغيير أو مكتمل

 الجذور نوعين على استقرارها حيث من الحرة الجذور وتنقسم(. Hasan ،2112 ) الحي الكائن

 المستقرة غير أي جدا قصيرة حياة أعمار لها التي الجذور وهي ، المستقرة غير أو النشطة

F  من العناصر ذرات الحرة الجذور من عالنو هذا ويشمل،  عتياديةاإل بالظروف
.
, N

.
, C

.
  L

. 
, 

H
.

 ، المستقرة الصامدة الجذور الثاني والنوع،  بالميكروثانية الجذور هذه حياة أعمار تقدرو .

 أو الدقائق أو بالثواني أعمارها تقدر حيث طويلة حياة أعمار لها التي الحرة الجذور وهي

 ونستطيع2diphenyl -1- picrylhydrazyl (DPPH .)-2 مثل ، األيام حتى أو الساعات

 أغلب في مستقرة تكون الرنينية التراكيب بها التي األروماتية الحرة الجذور معظم بأن القول

 في معين بموقع المنفرد لكتروناأل تمركز لعدم الجذور من النوع هذا استقرار ويعزى،  األحيان

-2 الجذر في الحال هو كما الجذر تركيب طول على آخر إلى موقع من ينتقل أي الجذر تركيب

2diphenyl -1- picrylhydrazyl DPPH)) (،2011 الصديق .) 
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 :  2-2diphenyl -1- picrylhydrazyl (DPPH)  الجذر2-3-2 : 

 رنينية أشكاال تحمل التي و األروماتية الحلقات لوجود وذلك أيام لعدة مستقر الجذر هذا يبقى      

 فينيل ثنائيل  اختصار هو DPPH و واحد وقعمب لكتروناتاأل تمركز عدم يعني وهذا متعددة

  KMnO4 محلول لون لونه يشبه مسود بنفسجي لون ذات صلبة مادة وهو هيدرازيل بكريل

Ionita ) ، 2005 )، عندمانانوميتر   520-512 الموجي المجال في عظمى امتصاصية يعطي 

 يفقد الجذر هذا فإن(  الفينوالت تكون عادة) روجينيهيد معطي أي من بروتون DPPH يتلقى

  : التالية المعادلة حسب اصفر لونه ويصبح Chromophore الصبغة

(DPPH°) + (A – H)         DPPH - H  +( A°)                  

 البنفسجي من اللون فيتحول ، DPPH جذر نشاطية تنقص الفينولية المركبات تركيز زاد كلما

 إلى البنفسجي اللون تحول نسبة هي التي لألكسدة المضادة النشاطية تحديد يتم ألصفروهكذاا إلى

 ; Iqbal ،2112) هيدروجيني معطي لوجود حساس اجدً  الجذري النظام هذا األصفر،

Mosquera  ، 2112وآخرون .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2103ابراهيم ، ) DPPH جزيء في الرنينية البنيات:  2-2 شكل

 يؤدي الذي و النووي الحامض على واقع ضرر إما ثال  اضرار الجذور الحرة فهي أما      

 الذي و البروتينات على واقع ضرر إما و المناعة، ضعف أو الخاليا موت إلى تؤدي طفرات إلى

 أمراض حدو  إلى بذلك امؤديً وظيفيًا  تحويلال ثم ومن البروتينات طبيعة تغيير إلى يؤدي

 إذ خطراأل وهي للدهون المفرطة كسدةاأل أو  الدهون على واقع اضرر اأخيرً و الذاتية، المناعة

.  سرطانية خاليا عموما مسببة سعأو وانتشارا أطول عمرا تكسبها شراهة لها جذور عنها تنتج

 إلى الشيخوخة وأمراض الدموية وعيةاألو القلب و السرطان امراض حدو  يعزى ما وعادةً 
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 المعدنية األيونات تقوم عندما الخلل أو األخطاء هذه وتحد  DNA لـا في أخطاء أو خلل حدو 

 وهناك. (2001سعيد ، ) اإلنسان خاليا تدمر أكسوجينية مركبات بإنتاج والنحاس الحديد مثل

 تضعف التي واألنسجة الخاليا على الحرة الجذور تأثير أهمها الشيخوخة لظهور نظريات عدة

 تدخين ويعد بالتدخين مرتبطة أمراض توجد كما. لشيخوخةا ظهور إلى يؤدي مما وظائفها من

 وتظهر ، المراهقة مراحل خالل تبدأ ما غالباً  التي المرضية السلوكيات من الشيشة أو السجائر

 المحثة والمواد الحرة الجذور السجائر تدخين عن ينتج إذ اإلنسان صحة على السيئة آثارها

 أمراض تعتبر العين عدسة تعتيم أمراضايضا و. لسرطانل المحدثة والمواد الجنينية للتشوهات

 دفاعياً  نظاماً  العين تمتلك العالم، في ةالرئيس الصحية المشاكل من بالسن العالقة ذات العين

 الضارة الحرة الجذور تثبيط على كسدةاأل مضادات تعملإذ  التأكسدي، التخريب من يحميها

 ذلك ومع العدسة، من المحطمة البروتينات التقاط أثناء للبروتينات المحللة اإلنزيمات فضالً عن

 البروتينات فإن لذلك التأكسدي، التخريب مع دوماً  تتعايش أن الدفاعية األنظمة لهذه يمكن فال

 ويصبح فاعلية أقل الدفاعية األنظمة أصبحت العمر في اإلنسان تقدم وكلما تتراكم، قد المتأكسدة

 النسر ; Ogunwenmo، 2010 و  Anyasor) للعالج لغيرقاب العدسة بروتينات تخريب

 (.2013 ، وآخرون

  كسدةاأل ومضادات كسدةاأل عمليات3-3-2 : 

 وكلمة ، النباتية طعمةاأل في بكثرة جدتو كيميائية مركبات هي لالكسدة المضادة المواد        

 في الحرة الجذور من الكثير وجود عند تحد  كسدةاألو التاكسد، يمنع تعني( لالكسدة مضاد)

، إذ تعمل  الحرة بالجذور رتباطاأل طريق عن أما كسدةاأل مضادات تعمل الحي، الكائن جسم

 ضد دفاعيا نظاما تعد إذ ، بالجسم تلحقه الذي الضار التأثير بذلك وتمنع لتستقر تقويضها على

 الحرة الجذور كوينت تمنع أو ، الجسم خاليا لحماية الشاردة وكسجيناال ذرات تسببه التي الضغط

 اإلنزيمات بعض من كسدةاأل مضادات وتتكون،  عنها الناتج الضرر تصلح، فضاًل عن كونها 

 المعادن و كالفيتامينات اإلنسان لهاأويتن التي الغذائية العناصر وبعض الجسم يصنعها التي

 من للحد يالح الكائن داخل كسدةاأل مضادات وجود المهم من إذ. اليومي طعامه ضمن وغيرها

 بمضادات الغنية طعمةاأل من كبيرة مجموعة استهالك و بتناول ذلك و الحرة الجذور خطورة

 تنتجه ما بذلك ونقصد طبيعية اكسدة مضادات ، نوعين على كسدةاأل مضادات وتكون.  كسدةاأل

 و Catalase الكتااليز و   Glutathione الجلوتاثيون كاإلنزيمات مضادات من الحية المادة

 بيتا وفيتامينات E فيتامين و  C فياتمين مثل الفيتامينات و peroxydases البيروكسيداز

 أما. غيرها و كالزنك الطبيعية المعادن إلى تتعداها و ، مركب 600 حوالي وهي ، كاروتين
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 من للتقليل المعلبة لألطعمة إضافته يجب أساسي عنصر فتعتبر المصنعة كسدةاأل مضادات

) و   butylhydroxyanisole (BHA) منها غيرها قبل لتأكسدها وذلك حد أقصى إلى إفسادها

butylhydroxytoluene (BHT و  (TBHQ) tetra- bulhydroquinon المركبات وهذه 

 كسدةاأل مضاداتب بالمقارنة التكلفة وقليلة فعالة ألنها الغدائية الصناعة في ستعمالاإل واسعة

 دول في عنها التخلي تم لذلك البعيد المدى على جانبية أضرار لها ولكن،  السامة وغير الطبيعية

 (. 2009 ، العابد) مؤخرا األوروبي اإلتحاد

 ويمكن،  مؤكسد عامل إلى المادة من الكترون فيه ينتقل كيميائي تفاعل كسدةاأل عملية وتمثل     

. للخاليا ضررا تسبب والتي(  Free radicals ) الحرة الجذور تحرر ان التأكسدية للتفاعالت

 ضمنها ومن مراضاأل من واسع مدى تطور في التأكسدية الضغوط تشارك ان يمكن حيث

 السكري ومرض،  Parkinson’s الرعاش ومرض، s’Alzheimer الزهايمر مرض

Diabetes ،والروماتزم Rheumatic diseases  الحركي العصب وامراض Motor 

neuron diseases .سانإلنا امراض من العديد في ًمهما ًسببا التأكسدي طالضغ يكون وبذلك 

 اكسدة منع أو خفض على القدرة لألكسدة المضادة للجزيئة(. 2010 ،وآخرون  الزبيدي)

 تستطيع التي كسدةاأل مضادات من معقدة بأنظمة والنباتات الحيوانات تحتفظ إذ،  اخرى جزيئات

 زيادة وان، السلسلة هذه في الوسطية مركباتال بإزالة التأكسدية التفاعالت سلسلة تنهي ان

 زيماتإلنا تثبيط أو كسدةاأل مضادات من منخفضة مستويات عن الناتج التأكسدي الضغط

 بشكل كسدةاأل مضادات تستعمل إذ. للخاليا ًقتال أو ضررا تسبب ان ممكن للتأكسد المضادة

 مثل مراضاأل ومنع الصحة حماية في وللمساعدة للتغذية المعززة العناصر من كعنصر واسع

 2008 ، وآخرون Coronary heart   (Bjelakovic  القلبية مراضاألو Cancer السرطان

 (. 2013 ، وعيسى سلطان ;

 العناية انصبت وقد الصحية الناحية من امنة أكسدة مضادات إليجاد الباحثين من العديد اتجه     

 الفينولية المركبات وتعد،  لألكل منها الصالح سيماوال بالنباتات المتمثلة الطبيعية المصادر على

 والكاروتينات والدباغيات الفالفونيدات تشمل والتي الطبيعية كسدةاأل مضادات ابرز من

 المجاميع من أكثر أو مجموعة تحمل اروماتية مركبات وهي ،الفينولية والحوامض

 والثمار ، زهاراألو ، وراقاألك باتيةالن جزاءاأل جميع في تقريبا وتوجد المعوضة الهيدروكسيلية

 فعلها فضال عن ثانوية ايضية نواتج تمثل وهي والبذور ، واللحاء ، والجذور ، والسيقان ،

 للبكتريا كمضادات الفينولية المركبات أثر الدراسات من عدد َاثبت ، إذ اكسدة كمضادات

 الجذور تثبيط على بقابليتها امع بشكل الفينولية المركبات تمتاز إذ، والفطريات والفيروسات
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 الدفاع خط في تشارك وبالتالي لألكسدة المضادة المواد وتحفيز المعدنية يوناتاأل وربط الحرة

 خالصة استعملت المثال سبيل علىو(.  2013 ، والركابي الفكيكي) الحرة الجذور ضد ولاأل

 مراضاألو السكري وداء الدم ضغط مثل مراضاأل من العديد عالج في الزيتون راقأو

 على الزيتون راقأو الحتواء يعود وذلك والفطريات والفيروسات للبكتريا ةومضاد السرطانية

 ،( 2012  ، وآخرون  Julio  ;2005   ، وآخرون Vicente) الكيميائية المركبات من العديد

 هوو Oleuropein يسمى فينولي مركب وجود إلى( 2015) سدياألو عبدهللادراسة  تشير إذ

 الدهنية للبروتينات جيد ومؤكسد الحرة للجذور ومثبط Antioxidant لالكسدة مضاد مركب

-Luteolin-7 مثل اخرى فالفونات لزيتونا رقأو احتواء عن فضال الكثافة لمنخفضةا

glycoside وVerbascoside و Apigenin-7-O-glycoside ثانوية ايضية مركبات وهي 

 . الجروح نتيجة أو ميكروبية ابةالص كاستجابة النبات في تبنى

 لألكسدة المضادة الفعالية تقييم بهدف بها قام التي دراسته في( 2015) الخيالني ووجد    

 المائي للمستخلص. Musca domestica L المنزل لذبابة المختلفة طواراأل لحيوية والمضادة

 ومخلفات العنب عصير استخالص عملية مخلفات َّأن  ،Vitis vinifera L العنب لمخلفات

 الفعاليات من واسعا طيفا تظهر التي الفينولية المواد من محتواها في غنية تكون النبيذ صناعة

 الفعالية إلى باإلضافة للمكروبات المضادة والفعالية لألكسدة المضادة الفعالية مثل الحيوية

 .للسرطان المضادة

 الفينولي المحتوى دراسة بهدف( 2016) عبيديال بها قامت التي الدراسة نتائج واظهرت كما    

 مخلفات ان ،( والبذور القشور) ساسيةاأل ومكوناتها الطماطة لثفل كسدةلأل المضادة والفعالية

 كسدةاأل لمركبات كبدائل تستعمل وقد لالكسدة المضادة للمركبات واعد مصدر تعتبر ةالطماطم

 ثفل في الموجودة الفينولية المواد نإ إذ ، غذائيةوال الدوائية الوصفات في تستخدم والتي المصنعة

 المختلفة المستخلصات بينتها التي الفعالية عن المسوولة وهي لالكسدة مضادة مواد هي الطماطة

 . المخلفات لهذه
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  Mosquitoes بعوضال 4-2 :

  : تسمية وانتشار البعوض  1-4-2 :

ومعناها في اللغة  Musketasسمى ذات أصل إسباني ت  Mosquitoesكلمة بعوض      

اإلسبانية الذبابة الصغيرة ، أما التسمية لدى السكان األصليين في أمريكا الشمالية فتسمى 

Zancudos  أما الفرنسيون  1583وتعني األرجل الطويلة ، إذ استعملت هذه التسمية منذ عام ،

نافية يطلقون على البعوض ، في حين ان الدول االسكند Mochronsواأللمان فيطلقون عليها 

، وأشار  Konopnsبينما أطلق عليها اإلغريق اسم  Myygaو  Mygتسميات عديدة منها 

 Historiaقبل الميالد إلى البعوض ، إذ وصف دورة حياته وشكله في كتابهُ  (300)ارسطو 

animalium  وأطلق عليه اسمEmips (Floore  ،2001 .) 

نوع مختلف من البعوض في  2500ل العالم ، إذ يوجد أكثر من ينتشر البعوض في معظم دو     

جميع انحاء العالم ، يكثر في جميع المناطق االستوائية والمعتدلة ويمتد انتشاره إلى داخل الدائرة  

م فوق مستوى سطح البحر وفي المناجم على عمق  5500القطبية الجنوبية ، ويوجد على ارتفاع 

حر ولبعض األنواع توزيعا محدداَ ويقتصر على مناطق معينة م تحت مستوى سطح الب 1250

يفضل األنتشار وبشكل واسع في المناطق  Culex quinquefasciatusمن العالم ، فالنوع 

 Adeleke) جنوباً  36شماالً و 36االستوائية وشبه االستوائية من العالم ضمن خط عرض 

 (. 2008وآخرون ، 

نوعا من  16من أقصى شمالهُ وحتى جنوبهُ ، إذ يوجد حوالي ينتشر البعوض في العراق       

نوعا من بعوض  18قسم منها لم يسجل في العراق سابقا و.Anopheles spp بعوض االنوفلس 

Culex  والذي يضم العديد من األنواع اهمهاC.quinquefasciatus  ،pipiens pipiens  

C. وC. pipien smolstus  (2004،  أبو الحب) .  

في المدينة أكثر من الريف ألنهُ من األنواع المحبة  C. quinquefasciatusويوجد النوع     

 Southern  house لألنسان ويعيش بالقرب منه ، ولهذا يطلق عليه بعوضة المنزل الجنوبية 

mosquito Harbach)  ،2012 )  وتفضل أدوارهُ غير الكاملة البرك المفتوحة و المياه ،

األسنة و والمياه المتجمعة في العلب واألواني وإطارات المركبات المتروكة واألبار الراكدة و 

وتشكل فتحات الصرف الصحي أكثر األماكن مالئمة لوضع البيض ومعيشة اليرقات وعذارى 

البعوض بسبب ماتحتويه من غزارة المواد العضوية ، وينتشر هذا النوع في العراق بكثرة في 

 .( 2004، وآخرونابو فخر  ; 2000 عبد القادر،)الجنوبية المنطقتين الوسطى و
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فينتشر في شمال العراق ، والسيما في منطقة الموصل  C. pipien smolstus بينما النوع      

، ينتشر في مناطق مختلفة من العراق ، ومنها بغداد والسيما  .pipiens pipiens  Cالنوع، و 

لفة مثل مياه الفضالت و فتحات المجاري و البرك الصغيرة في المنازل ، ويتكاثر في بيئات مخت

 (. 1979ابو الحب ،)واألواني والعلب المتروكة وتجمعات مياه األمطار والسراديب واألبار

 Medical Importance Mosquitoesهمية الطبية للبعوض األ: 2-4-2 

، إذ يسبب  ازعاجاً للناس   البعوض من الحشرات المزعجة ذوات األهمية الطبية والبيطرية      

  (Molan حول بيوتهم وفي الساحات العامة والمناطق الترفيهية من خالل اللسعات المؤلمة

للعديد من  عد البعوض ناقال بايولوجياً ضرورياً ي ومن ناحية اخرى(. 2012،  وآخرون

،   West Nile Virusوالحيوان مثل فيروسات غرب النيل  لإلنسانالممرضة  المسببات

 Yellowوالحمى الصفراء   Dengue fever، حمى الضنك  Encephalitis virusالسحايا 

fever، فضال عن نقلها طفيليات الفالريا المسببة لمرض الفالرياFalariasis   وطفيليات

و  Sedaghat ; 2008وآخرون ،  Malaria  (Molaeiلمرض المالريا  المسببةالبالزموديوم 

Harbach  ،2005 ; Grieco  ، 2007وآخرون ; Siriasatien  ، وتعد ( . 2010وآخرون

من أهم األجناس التي تنقل األمراض   Aedes و Culexو  Anophelesأجناس البعوض 

(Briant  ،2011 .) 

 Lymphatic مرض الفالريا اللمفةها ومن ، مراضاأل من الكثير Culex جنسينقل     

Filariasis)) بعوض طةبوسا يضاأ ينقل والذي   Aedesو Anopheles   وMansonia  ، 

 الخيطية لديدانوالذي تسببه ا لهذا المرض الرئيسي الناقل C.quinquefasciatus ويعد النوع

Wuchereria bancrofti  و Bragia malayi، نحو المرض بهذا صاباتاإل عدد ويقدر 

  .(2012وآخرون ،  Koroma) دولة 83 من أكثر وفي العالم مستوى على شخص مليون 021

 يشكل انه إذ ، WNV النيل غرب حمى لفيروس وليةاأل النواقل Culex بعوض عدكما وي    

 في النيل غرب حمى بفيروس اصابتهم ثبتت التي البعوض تجمعات كافة من%  96 من أكثر

 وأشار. (Wolfe ،2012و  Andreadis)  2010-1999  سنة من مريكيةاأل المتحدة الواليات

هذا  نقل على C. quinquefasciatus النوع إلى قدرة( 2005) وآخرون  Hayes باحثال

 .C  بعوض من نواعأ وتعد ، إيلينويس والية وفي . مريكيةاأل المتحدة الواليات في الفيروس

pipiens و C. restauns  لفيروس ةرئيس نواقلأيضاHamer) WNV   ، 2104وآخرون.) 
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 Sindbis  فيروس C. torrentium  و C. pipiensو   C. Morsitans بعوض وينقل      

virus  ((SINV ، وقد تم  سانإلنا إلى البعوض طريق عن ينتقل الذي الطيور فيروس وهو ،

رعليه في جميع أنحاء ُعثفي قرية سندبيس في مصر، وبعد ذلك   1952عزله ألول مرة في عام 

 . (2013وآخرون ،  Lundström)العالم 

 Culex quinquefasciatusلوصف العام ودورة حياة بعوضة ا3-4-2 : 

  C. quinquefasciatusالتصنيف العلمي الكامل لبعوضة ( 2-1) جدول 

Animal Kingdom 

Artheopoda Phylum 

Mandibulata Sub Phylum 

Pterygota Class 

Endoptergota Sub Class 

Diptera Order 

Nematocera Sub Order 

Culicidae Family 

Culicinae Sub Family 

Culex Genus 

Culex pipiens  Species 

quinquefasciatus C. Sub Species 

 

( Eldridge وJohn ،2111) 
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من العيون يتميز بعوض الكيولكس براس كروي الشكل تقريبا صغير الحجم له زوج        

، وقرني استشعار يتكون كل ن بسيطةانبيه وواضحة والتوجد عيوالمركبة كلوية الشكل على ج

بين لتفريق لذات اهمية تصنيفية  وتعد Sensillaeعقلة تحمل شعيرات حسية  15منهما من 

تكون كثيفة وطويلة في الذكور مشكلة قرن استشعار ريشي  ، إذثى ألنالجنسين الذكر وا

Plumose ار شعري بسيط ا  مشكلة قرن استشعإلنتكون قصيرة وقليلة العدد في ا، بالمقابل

Pilose  .ة لدى الذكور وثاقبة لدى اإلنا اجزاء الفم فتكون ماص أماHarbach)   ،1988  .)

رقبة غشائية قصيرة ويكسوه مجموعة من  بوساطة، يتصل بالراس صدر البعوضة محدب قليال

جنحة طويلة وضيقة تنطبق على الجسم اثناء الراحة مثل المقص األ. الحراشف والشعيرات

رجل الرفيعة والطويلة األثال  ازواج من ويتصل بالصدر ، (2011،  وآخرونابيض )فل المق

 ( .2003،  وآخرون Becker)زوج على كل حلقة صدرية 

ويعد بعوض الكيولكس من الحشرات ذوات التحول الكامل ، إذ تمر الحشرة خالل دورة         

راء فالحشرة الكاملة وتعيش األدوار غير حياتها باربعة اطوار مختلفة  البيضة ،اليرقة ثم العذ

 رئيس عامل الماء ان إذ. (Laurel  ،2011)في الماء ( البيضة ، اليرقة والعذراء)الكاملة 

 والمياه سنةاألو الراكدة والمياه المفتوحة البرك وتشكل،  البيض وضع كنأما الختيار للبعوض

 كناألما أكثر الصحي الصرف وفتحات السمك صيد احواض ومياه وانياألو بلالع في المتجمعة

 المواد غزارة من تحتويه ما بسبب البعوض وعذارى اليرقات ومعيشة البيض لوضع مالئمة

 كمية ان كما. ( 2013وآخرون ،  Wilson  ،2004 ; Gardnerو  Reiskind) العضوية

 المواد بتجمع تسمح الراكدة المياه لتجمع كنأما تهيئة من مهم جانب هو مطاراأل هطول وتوقيت

وآخرون ،   Gardner) البعوض لتكاثر الضرورية الغذائية المواد وتوفير المتحللة العضوية

2012 ;   Becker  2014 ،وآخرون ; Hahn  ، 2015وآخرون .) 

 سطوانيةإ وأ طويلة البيوض وتكون مرة كل في بيضة  300-30  من البعوض نثىا تضع        

 بوساطة ببعض بعضها وتلتصق البيض من قارباً  لتكون سوية عهاوض يتم،  الون وبنية الشكل

 بعض معها تربط سمتية وأ صمغية مادة وجود لعدم سويةها تمسك التي السطحي الشد قوى

(Molan   ، 2012وآخرون) .ويكون  3.13وعرضه مليمتر 6.25 تقريبا القارب طول يبلغ 

 ثم ، السواد إلى تقريباً  ساعة  3-1 بعد يميل ثم ولىاأل الدقائق في شفاف بيضأً  البيض قارب

 بشكل وتتدلى يوم  2-1 خالل الماء إلى البيض قارب سفلأ من اليرقات وتخرج البيوض تفقس

( هوائي نبوباُ ) السيفون بواسط التنفس عملية اثناء الماء سطح مع زاوية جسمها ويشكل مقلوب

 من والعديد والطحالب بتدائياتاإلو اوالبكتري الخمائر على الفقس من ساعة 24 بعد  وتتغذى ،



21                                                                                                            

 

 تطورية عمارأ ربعةبأ اليرقة وتمر الماء، في العالقة خرىاأل والحيوانية النباتية الدقيقة حياءاأل

 هنالك ولكن يامأ 3-2 بين الواحد العمر مدة وتتراوح العذراء دور إلى لتصل نموها يكتمل نأ قبل

 الطور هذا في الشتوي السبات فترة تقضي وقد ، قةالير عمر مدة فيها تطول التي واعاألن بعض

 ـب تسمى تنفس نابيبأ خالل من وتتنفس التتغذى المعيشية مائية بكونها فتمتاز العذراء أما.

 السطح على تطفو ثم ومن الماء سفلأ إلى تغطس زعاجإلنبا تشعر وعندما Trumpets بواقاأل

 موازية بصورة العذراء بطن تمتد البالغة بزوغ ندوع يامأ 4-0 من تقريباً  العذراء مدة وتتراوح ،

،  HHMI) للعذراء الظهري السطح على يحد  طولي شق من البالغة وتخرج الماء لسطح

2010 ; Kent  ، 2009وآخرون.)  

 الرطبة المظللة كنمااأل في أو الماء سطح على أما تستريح العذارى من البالغات بزوغ بعد       

 النوع من والذكور الماص الثاقب النوع من ا إلنا فم جزاءأ وتكون ، واحدة ساعة لمدة القريبة

 إذ ،C. quinquefasciatus البعوض لتغذية المضيف تفضيل على دراسة جريتأ وقد الالعق

 البعوض على ويطلق عليها، يحصل التي الدم وجبات من% 80 بنسبة الطيور دم يفضل انه وجد

وآخرون ،  Ornithophilic(Garcia-Rejon الطيور بمحب رالطيو على التغذية يفضل الذي

 الحافظة داخل الذكرية الحيامن بخزن وتقوم الذكور، مع بالتزاوج ا إلنا تبدا ثم ،( 2008

 التزاوج عملية تكون لذلك حياتها مدة طوال ثىألنا تضعه الذي البيض جميع الخصاب المنوية

 الغسق عند شائعا ويكون المبكر المساء في التزاوج ويحد  حياتها طوال ثىألنل كافية واحدة مرة

(Resh و Ring ،2009 ) . 

 الضرورية الغذائية المواد على تحصل لكي دم وجبة عن بالبحثتبدأ األنا   التزاوج بعد     

 تلجا وبذلك بيضاء ثىألنا بطن تصبح البيوض وتنضج الدم يهضم وعندما. هُ ونضج البيض لنمو

 ، دقيقة 05 حوالي البيض وضع عملية تستمر و البيض لوضع مناسب موضع عن البحث إلى

 وهكذا خرىأ بيض وجبة تضع ايام  3-2 وبعد خرىأ دم وجبة ثىألنا تاخذ البيض وضع بعد

 أما ، شهر إلى تستمر التي حياتها فترة خالل البيض من دفعات خمس ثىألنا تضع نأ يمكن حيث

 نقل في ثرأ اي لها وليس فقط النباتات تفرزها التي ةالسكري المواد على تتغذى فانها الذكور

 في العمر مراحل معظم البالغ البعوض يقضي(. 2011 وآخرون ،  Joaguin) مراضاأل

 Hamer) والشتاء الخريف بداية أو ا إلنا وفات حتى التكاثر عملية وتستمر. التناسلية الدورة

 (.2014وآخرون ، 
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  مكافحة البعوض4-4-2 : 

راض ماألالكثير من الحد من سعى الكثير من العلماء للسيطرة على البعوض بهدف       

ي من الحشرات أأكثر من حتى  هُ كبيرة لمكافحت اً بذلت جهود. المتوطنة التي ينقل مسبباتها

دوار البعوض أجريت  لمكافحة أاألبحا  التي   أكثروكانت . مراض األخرى الناقلة لمسببات األ

لمكافحة ها العديد من استعملتإذ  المبيدات الكيميائية ،  ستعمالوالبالغات تصٌب في إ المائية

األخذ بنظر يجب   Larvicidedطوار غير البالغة باستعمال مبيدات األعند مكافحة والبعوض ، 

عتبار عوامل عديدة قبل استعمال مبيدات اليرقات والتي تشمل على انواع البعوض ، كثافة اإل

الظروف البيئية والكلفة ويجب استعمال المبيدات غير السامة للكائنات الحية غير  و اليرقات

 (. Johnston    ،2002)المستهدفة 

ل استعمال للمبيدات الكيمائية لمكافحة اليرقات هي المبيدات الزيتية المشتقة من أو إن     

يقة فوق سطح الماء تمنع الماء حيث يشكل طبقة رق إلىيضاف  إذ،   Petroleum oilsالبترول 

دوار غير البالغة األخنق  إلىاليرقات والعذارى من التنفس عن طريق انابيب التنفس ، مما يؤدي 

(Darsie  و Ward ،2112 ) مبيد  مثل المبيدات البايثرودية ،واستعملت ايضاPermethrin  

 نهاأعلى   US-EPAمريكية األولكن نشرت وكالة حماية البيئة  ، وهي من مبيدات اليرقات

 .(Meyland  ،2002)طفال توثر في الجهاز العصبي لأل

-Thiophanate)ان مبيد التوبسان ( 2013)في دراسته  Aldehameeضح أوو     

methyle ) ربعة لبعوض األطوار اليرقية األقد اظهر فعالية عالية ضدC.pipiens. هناكو 

 المعروفة البعوض وعذارى يرقات تجاها الفعالة الكيميائية المبيدات من اخرى مجموعة

 في تشابه المركبات هذه)  IGRs Growth Regulators  Insect الحشرات نمو بمنظمات

 اتجاه البعوض وحساسية بتخصصها وتتميز( الحشرات في النمو هرمونات الكيميائي تركيبها

 والحشرات سماكاألو للثدييات الضئيلة وسميتها ،بالغة حشرات إلى تطورها تمنع ، إذ المنظمات

 .Cضد يرقات انواع بعوض   Triflumuronان استعمال منظم النمو  ، إذ وجد البالغة المائية

quinquefasciatus  وaegypti A.  وA.stephensi    عند % 100قد اعطى نسبة تثبيط

 وذكر الباحثان. (2005وآخرون ،   (Batra جزء بالمليون 0.1و   0.002استعمال تركيز 

Rajasekar و Jebanesan(2012) ن استعمال منظم النمو أ أيضاNovaluron 

لتر. ملغم  0.5بجرعة  C. quinquefasciatusضد يرقات وعذارى بعوض  Buprofezinو
-

0
 . عطى نسبة تثبيط مرتفعة أقد  
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 1940 منذ المستعملة المبيدات لأو نوأ المبيدات من العديد فهنالك البالغات مكافحة عند أما      

 فعالية األكثر السالح كان فقد  DDT (dichloro diphenyl trichloroethane) الـ مبيد هو

 ينتج مما العصبية فعالياتها إعاقة طريق عن للحشرة العصبي الجهاز على يؤثر إذ ، المكافحة في

 ما له والواسع المفرط لالستعمال نتيجة ولكن، ( 2004 روزندال،) الموت ثم سريعاً  شلالً  عنه

 الكلورية العضوية والمبيدات المبيد هذا لفعل اآلفات من كبير عدد لدى المقاومة ظهرت أن لبثت

 EPA  (Environmental Protection  البيئة حماية لوكالة تقرير وفي،  خرىاأل

Agency)الـ مبيد أستعمال منع فيه اُعلن DDT في تأثيراته بسبب وكذلك بيئية العتبارات 

 سانإلنا جسم من حيوية وأعضاء أنسجة في تستقر Residuals متبقياته ان إذ ةالعام  الصحة

 الدائمة العضوية الملوثات أهم من واحداً ه اعتبار على  2001عام تفاقاإل جرى وقد

(Raghavendra  ، 2011وآخرون.) 

 وعلى الرغم مما قدمته المبيدات الكيميائية من نجاحات كبيرة في القضاء على مسببات    

ظهور  إلىئ لها يالساإلستعمال سان والحيوان والنبات ، ادى إلنمراض التي تنقلها الحشرات لاأل

العديد من المشاكل ، مثل تلو  البيئة وظهور اجيال من الحشرات المقاومة للمبيدات واثرها 

 إلى عنفضال الضار والمتبقي على النباتات المعاملة وثباتها العالي وتحللها البطئ في البيئة ، 

 خرىاألحياء األسان وإلنالتاثيرات الجانبيىة للسموم التي تدخل ضمن صناعة المبيدات على ا

(Begnini  ،2001 ; Zayed  ، 2006وآخرون) ،ظهرت اضرار صحية وبيئية ناجمة عن  إذ

فهي سامة ، والبروثرويدات في مكافحة البعوض مبيدات الكلور والفسفور العضوية استعمال

، كما لوحظت ( Lundberg  ،2002)ياء المائية والحيوانات التي تعتمد عليها حخاصة لألو

 Zabodiakin)مقاومة يرقات البعوض للعديد من المبيدات الحشرية وفي العديد من دول العالم 

 . ( 2004وآحرون ،

باستعمال مبيدات المالثيون  C. quinquefasciatusلمكافحة بعوض ففي دراسة     

Malathion بيد التيمفوس ومTemephos، النتائج ظهور مقاومة البعوض ضد مبيد  بينت

لذا اتجهت انظار الباحثين (. 2011وآخرون ،  Jamal)المالثيون وحساسيته  لمبيد التيمفوس 

ا ، والسيما الضارة منه، النباتات ومستخلصاتها الفعالة التي توثر في الحشرات  استعمال إلى

المستخلصات  كونكالذي تسببه المبيدات الكيميائية ، فضال عن  راَ كبيدون ان تحد  تلوثا بيئيا 

ات ولهذا ومنذ فترة غير قليلة ظهر نوعا من الخصوصية ضد انواع معينة من الحشرتالنباتية 

مستخلصاتها بوصفها مواد  أونواع النباتات أجزاء معينة من بعض أإلى استعمال سان إلنا ألج

بوصفها مبيدات حشرية  أوللحشرات   Attractants بةإذو ج  Repellentsطاردة 
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Insecticides  مانعات تغذية  أو Antifeedants  الطائي ،)معوقات لوضع البيض  أو 

ظهر ا Neem المعزول من نبات النيم   Azadirachtinالـفعلى سبيل المثال مركب  .(2005

على منظمات النمو ، وأثر ض منع التغذي ومنع وضع البي إلىادى فعالية كبيرة ضد البعوض، 

 (.Jebanesan  ،2115 و  (Rajkumar كما ان له تاثيرات طاردة للبعوض

 : ثيرها في البعوضالمستخلصات النباتية وتأ 5-4-2 : 

البيئي والمتبقيات الغذائية والمقاومة للمبيدات الحشرية الكيميائية ، و   ان مشاكل التل      

لية المستخلصات النباتية في الحشرات ومنها البعوض وامكانية دفعت الباحثون إلى دراسة فعا

ان ( 2010 ) وأشار الخفاجي . ( 2005 اهر ،الظ)استعمالها كبدائل للمبيدات الحشرية 

اثراً  L. Ricinus communisلمستخلص المركبات القلوانية الخام الوراق نبات الخروع 

، إذ كانت أعلى C. pipiens المختلفة لبعوض ملحوظاً في الهالك التراكمي لألطوار اليرقية 

لتر. ملغم  20نتيجة المعاملة بهذا المستخلص الخام بتركيز %  100نسبة هالك 
-0
وفي دراسة .  

 Peganumلمعرفة التاثير الطارد للمستخلصات المائية والكحولية والزيتية لبذور نبات الحرمل 

harmala   على بالغات بعوضpipiens molstus  C.  أظهرت النتائج تفوق المستخلص ،

% 56.67و  76.67و 83.33 الزيتي على الكحولي والمائي في طرد بالغات البعوض وبنسبة 

على التوالي ، كما وبينت النتائج أن معاملة أيدي المتبرعين بالمستخلص الزيتي قد وفر حماية 

 (. 2010شهاب ، )دقيقة  60خالل %  80من البعوض بلغت 

  R. communisراسة أخرى شملت دراسة تأثير المستخلصات الزيتية لنباتي الخروع وفي د    

، وقد أعطى C.pipiens molstusفي نمو األطوار اليرقية لبعوضة  P. harmala  والحرمل

 20لألطوار اليرقية وبتركيز % 100المستخلص الزيتي لنبات الخروع اعلى نسبة هالك بلغت 

مل.ملغم
-0

مستخلص الحرمل  باستعمال%  33.2ة الهالك لألطوار اليرقية بينما بلغت نسب 

 .  (2010مهدي ، )الزيتي وبالتركيزنفسه 

إلى إمكانية استعمال المستخلص الكحولي ألوراق ( 2011)كما وأشار محمود  وآخرون     

بشكل واسع وفعال في السيطرة الكيميائية على جميع   Duranta vepensوثمار نبات الدورانتا 

، إذ سجل المستخلص الكحولي لألوراق  pipiens pipiens  .Cالمراحل الحياتية لبعوضة 

، واظهر المستخلص الكحولي للثمار فعالية عالية % 100والثمار اعلى نسبة قتل للبيض بلغت 

مقارنة مع المستخلص الكحولي لألوراق والتي بلغت % 100ضد األطوار اليرقية األربعة بلغت 

لالطوار اليرقية األربعة وعلى التوالي وفي اعلى تركيز ، كما %   20و 33.33  و  50 و  80 
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وأوضحت الدراسة ان كال المستخلصين لهما تاثيرات مظهرية لالطوار اليرقية المعاملة ، إذ 

 . لوحظت حاالت التشوه من خالل تحلل جدار الجسم وتقزم اليرقة

 Aloeلمستخلصات أوراق نبات  aegypti .Ae بعوض  كذلك تم تقييم الفعالية القاتلة ليرقات     

vira  من قبل الباحثSubramaniam   الحظوا أن لمستخلصات هذا ( 2012)وآخرون ،

النبات قدرة عالية على قتل األطوار اليرقية األربعة لهذه البعوضة ، إذ تراوحت التراكيز القادرة 

ووجد . جزء بالمليون  300.1و  162.74من األطوار اليرقية األربعة  مابين %  50على قتل 

والزيزفون  Euphorbia petiolata L.ان لمستخلصات نبات ام الحليب ( 2012)مخلف 

Tilia cordata mill  والرمثHaloxylon salicornicum  فعالية لقتل األطوار اليرقية

رة جزء بالمليون بغض النظر عن فت 35وعند التركيز % 100بنسبة  C.pipiensلبعوض 

  .التعريض

 راقوأل بترول -وااليثر المائية للمستخلصات القاتلة الفعالية تقييم بهدف  دراسة جريتكما وأ    

 .Ae بعوض يرقات ضد Andrographis lineataو Andrographis paniculata نباتي

aegypti و C. quinquefasciatus المليونب جزء  200-50 من تراوحت وبتراكيز ، 

 200 التركيز عند كانت التعريض من ساعة 24 بعد لليرقات قتل نسبة اعلى ان ائجالنت ظهرتأ

-يثراإلو المائية المستخلصات مزج فعالية تقييم وعند ، النباتين كال ولمستخلصاتجزء بالمليون 

 جزء بالمليون 150 التركيز فقط ،( 0:0) بنسبة A. lineata و  A. paniculat لنباتي بترول

 (.2013وآخرون ،  Renugadevi) التعريض من ساعة 24 بعد% 100 لقت نسبة اعطى

 مستخلصات فعاليةلمعرفة ( 2014)وآخرون   Echegoyen بها  قام خرىأ دراسة في     

 .C يرقات وتطور نمو تثبيط في  Pseudocalymma alliaceum نبات راقأو

quinquefasciatus ، و 50 لـ قاتلة فعالية عاملةالم من ساعة 24 بعد الزيتي المستخلص ظهرأ 

 ان كما ، التوالي وعلى المليونب جزء493.63  و  267.33 التركيز عند اليرقات من%  90

 مدة اختزال  إلى دىأ قد راقولأل يثانولياإلو والميثانولي المائي بالمستخلص اليرقات معاملة

 . عذارى إلى التحول عملية وتاخير طالةوأ ، اليرقات بقاء

 Aegleنباتات طبية  5أن التاثير القاتل لمستخلصات ( 2015)وآخرون   Reeganوجدو       

marmelos و Limonia acidissima و Sphaeranthus inicus و Sphaeranthus 

amaeanthoides  و Chromolaena على بيوض بعوضaegypti  .Ae وC. 

quinquefasciatus أظهر فعالية قاتلة ضد  ، من المستخلصات المحضرة بمذيب الهكسان قد
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 كانو .ضد بيوض النوعين وعلى التوالي%  60 و%  72.2البيوض، إذ بلغت نسبة القتل 

 المختلفة اليرقية طواراأل في معنويا تأثيراً  Cordia myxa البمبر نبات راقأو لمستخلص

%  90 ربعةاأل اليرقية طواراألو للبيوض  هالك نسبة علىأ بلغت إذ ، C.pipiens لبعوض

 البالغات انتاجية انخفضت حين في ، السيطرة بمعامالت مقارنة لتر/  ملغم  10 التركيز وعند

 معامالت في التوالي على%  94و انثى/  بيضة  230 من التركيز وبنفس البيض فقس ونسب

 .(2015راشد وآخرون ، ) نفسه التركيز وفي%  0 و انثى/  بيضة 0 إلى السيطرة
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 .األدوات واألجهزة المستعملة في التجارب :1-3

 . في التجارب المستعملة األجهزةاألدوات و : 3-1-1جدول 

 المنشأ أسم الجهاز او األداة ت

 Petri dishes Lebanonأطباق بالستيكية                        1

 Test tubes(10 ml)   Jordan             مل 01أنابيب إختبار  2

 Test  tubes Jordan (50ml)مل      51أنابيب إختبار سعة  3

 Separating funnel                      Sigma,U.S.Aقمع فصل  4

 Microplates Chinaصفائح بالستيكية                         7

 Enzyme- Linked Immunosorbentجهاز االليزا  8

  Assay (ELISA)                                           

   

USA 

 Water Bath Chinaحمام مائي                               9

 Distiller Englandجهاز تقطير                                  10

 Timer Japan(                           ساعة)جهاز توقيت  11

 pH pH Meter                              Germanyجهاز قياس الـ  12

 Incubator United Kingdom                                    حاضنة 13

 Magnetic stirrer Indiaخالط مغناطيسي                   14

 \ Centrifuge                     Hera, Domanجهاز الطرد المركزي  15

IEC division   

 Micropipette China                       ماصة مجهرية   16
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 Multi-channeledماصة متعددة القنوات             17

micropipette                                                 

Germany 

 Sensetive balance                   Germanyميزان حساس  18

 Electrical oven Germany                        فرن كهربائي 19

 Electric miller UKمطحنة كهربائية                        

 

 .المواد المستعملة في التجارب : 3-1-2جدول 

 

 

 ت

 

 أسم المادة

 

 المنشأ

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

(DPPH)                                                                      

    

Canada 

 Olives fruits Iraqثمار الزيتون                                                2

3  n-proponol                                                                

   

India 

                                              Ethyl acetateخالت االثيل  4

  

England  

(BDH) 

 Gallic acid USAحامض الكالك                                                 5

 HCL                                                                                     Indiaحامض الهيدروكلوريك     6

                                 Sodium chloride كلوريد الصوديوم  7

               

Iraq 

 Ethanol                                             Iraqكحول األيثانول                                                    8
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  Sodium carbonate                              Englandكربونات الصوديوم                               9

(BDH) 

 Folin Ciocalteu (phenol Reagent) USAمحلول الفولن             10

        Iraq (% JINTAKOZ 50جنتاكوز )المبيد الحشري  11

 

  في الدراسة المستعملةالنماذج 2-3 : 

كلية الهندسة في شهر تشرين / لى الحصول على ثمار الزيتون من حدائق جامعة دياتم       

كيلو غرام من ثمار الزيتون االخضر، غسلت جيدا بماء  10، إذ استعمل  2016األول من عام 

الحنفية الزالة االتربة ثم عصرت بمعصارة كهربائية ، وجمع العصير في قناني ولم يستعمل في 

الثة مجاميع شملت المجموعة الدراسة ، أما مخلفات عملية العصر فقد تم جمعها وفصلها إلى ث

والمجموعة الثانية شملت على البذور  Pomaceاألولى على المخلفات كما هي وسميت بالثفل  

، بعد ذلك جففت هذه   Peels، اما المجموعة الثالثة فتضمنت القشور فقط  Seedsفقط  

،  Powderالمخلفات وطحنت بوساطة مطحنة كهربائية إلى أن تحولت إلى مسحوق ناعم 

حفظت بعلبة معتمة ومن ثم غلفت العلب بورق االلمنيوم لتفادي عملية االكسدة ، وضعت في 

 . لحين االستعمال  ºم 8الثالجة بدرجة حرارة 

 .تحضير المستخلصات المستعملة في الدراسة 3-3:

 الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة 1-3-3-  

 المساحيق من ملغم 100 إلى الغرفة حرارة جةبدر المقطر الماء منمل  10 إضافة تمت        

للحصول على تركيز  الكلي الفينولي المحتوى بقياس الخاصة التجربة في الدارسة في المستعملة

 10 إضافة فتمت Free radicals الحرة بالجذور الخاصة التجربة حالة في إما ،مل / ملغم  10

 100 ، 50 ، 25  ،10 وهي المستعملة  قالمساحي من مختلفة احجام إلى المقطر الماء من مل

،  واخرونMolan )على التوالي  مل/ ملغم 10،  5،  2.5،  1للحصول على التراكيز  ملغم

2102 .) 

 الماء المقطر المغلي 2-3-3 - 

بدرجة حرارة  ماعدا ابدال الماء المقطر 3-3-1المتبعة في التجربة نفسها اتبعت الخطوات        

 .(2102،  واخرونMolan ) لمغليالغرفة بالماء ا
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. %50بنسبة  المخفف بالماء المقطر يثانوليالكحول األ3-3-3 - 
 

 بدرجة حرارة الغرفةمع الماء المقطر %(  96)المطلق تم تخفيف الكحول االيثانولي        

 من المساحيق ملغم 100 إلىيثانول المخفف ألامن  مل 10اضافة  توبعدها تم% 50بنسبة 

للحصول على تركيز  الكلي الفينولي المحتوى بقياس الخاصة التجربة في الدارسة في لةالمستعم

يثانول ألمن ا مل 10بالجذور الحرة فتمت اضافة  ةالخاصَ ا في حالة التجربة مَ أ ،مل / ملغم  10

  ملغم 100 ، 50 ، 25  ،10 وهي  المستعملةمختلفة من المساحيق  أوزان إلىالمخفف 

،  واخرونMolan )مل على التوالي / ملغم  10،  5،  2.5،  1راكيز للحصول على الت

2102 .) 

  . % 5بنسبة  ( HCL)الماء المقطر المضاف اليه حامض الهيدروكلوريك 4-3-3- 

مع الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة  %(36)المطلق  تم تخفيف حامض الهيدروكلوريك       

ملغم من  100 إلىمن حامض الهيدروكلوريك المخفف  مل 10وبعد ذلك تمت اضافة % 5بنسبة 

للحصول  الكلي الفينولي المحتوى بقياس الخاصة التجربة فيالمساحيق المستعملة في الدراسة 

مل/ ملغم 10على تركيز 
 

 مل 10،  اما في حالة التجربة الخاصة بالجذور الحرة فتمت اضافة 

 25،  10فة من المساحيق المستعملة وهي مختل أوزان إلىمن حامض الهيدروكلوريك المخفف 

 )على التوالي  مل/ ملغم 10،  5،  2.5،  1للحصول على التراكيز   ملغم 100،  50، 

Molan2102،  واخرون) . 

 %( 1) بنسبة( HCL) الهيدروكلوريك الماء المقطر المضاف اليه حامض 5-3-3-

 Molan % )0ستثناء التخفيف بنسبة با  4-3-3اتبعت نفس الخطوات المذكورة في الفقرة      

 . (2102،  واخرون

 ، ثم الغرفة حرارة بدرجة يومين لمدة تركتآنفاً  التي سبق ذكرها الخمسة المستخلصات     

 المواد من للتخلص الدقيقة في دورة 3000 بسرعة المركزي الطرد جهاز في مركزيا طردت

 .بالتجار جميع في استعمل الذي الرائق جمعو الصلبة

( الثفل ، القشور والبذور)استخالص المواد الفينولية الخام من مخلفات الزيتون : 6-3-3

 . وتحضير تراكيزها

واجراءات Riberean-Gayone (1972 )تم استخالص الفينوالت حسب طريقة    

  -:االستخالص هي كما ياتي 
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 مل 300دورق يحتوي  إلىفي الدراسة  المستعملةغرام من المساحيق  100 أضيف:  1الخليط 

بعددها تمدت مجانسدة الخلديط فدي جهداز الخدالط المغناطيسدي  ،% 1من حامض الهيدروكلوريك 

م 50حمام مائي عند  إلىدقيقة ، ثم نقل   30لمدة 
o 

رشح وطرد بجهاز الطرد دقيقة ،   40ولمدة 

 . دقيقة  15ولمدة  دورة لدقيقة 2500بسرعة المركزي 

  300دورق يحتدوي  إلدىفدي الدراسدة  المسدتعملةمدن المسداحيق غرام  100 أضيف:  2الخليط 

 . اعاله  نفسها مل من الماء المقطر واتبعت الخطوات

رج مدددع  n-propanolسدددويةً مدددع حجدددم متسددداوي مدددن محلدددول  2والخلددديط  1مدددزج الخلددديط  

في قمع فصل للحصدول علدى طبقتدين  Sodium chlorideبمادة  شبعدقيقة ،  30ولمدة مستمر

 ethyl acetateتم استخالصها بمادة خالت االثيل ،  lower layerن ، الطبقة السفلى منفصلتي

تددم  upper layerوالطبقددة العليددا .  االزالددة المددذيب منهدد ovenثددم جففددت بددالفرن الكهربددائي  ،

فدي  ثدم تدم خزنهداالجافة لكدال الطبقتدين ، المادة  تمزج ايضا بالفرن الكهربائي ، بعدها تجفيفها 

حضدرت  .مرحلة تحضير التراكيز التي سوف يتم أستعمالها فدي تجدارب البعدوض حتى الثالجة

مل من الماء المقطر بدرجدة حدرارة الغرفدة إلدى أحجدام مختلفدة مدن المدادة  10التراكيز باضافة 

ملغم  100،  50،  25وهي ( الثفل والقشور والبذور)الفينولية المستخلصة من مخلفات الزيتون 

 . مل/ ملغم 10،  5،  2.5كيز للحصول على الترا

 (% JINTAKOZ 50جنتاكوز )المبيد الحشري التجاري : 4-3

ز تم تحضير تركيف. من السوق المحلية تم الحصول عليه،  مبيد حشري فسفوري عضوي       

 .لتر من الماء المقطر  1 إلىمل من المبيد الحشري 1 من المبيد وذلك باضافة جزء بالمليون    0

 1اللتر بالماء المقطر للحصول على تركيز  إلى وأٌكمَل الحجممل من المحلول   1 خذأ وبعدها

، الثاني ، الثالث  الطور األول)تمت معاملة اليرقات ومن ثم . من المبيد الحشريجزء بالمليون 

كمجموعة  (JINTAKOZ)المبيد الحشري  أستعمال تم . لعدة فترات  والعذارى( والرابع

 . غرض المقارنةسيطرة ايجابية ل

 C.quinqefasciatusتربية بعوض   5-3 : 

من أماكن مختلفة في ( أماكن تجمعها محليا ً)أطوار متعددة من البعوض من برك ماء جمعت    

قسم التقانة / محافظة ديالى ، نقلت في حاويات بالستيكية إلى مختبر البيئة في كلية العلوم

 سم 40 × 40 × 40 داخل صندوق ألمنيوم بأبعاد  ، ثم وضعت في حاويات كبيرة اإلحيائية

من  مغلق بشبكة سلكية محكمة تمنع خروج األطوار البالغة وقد زود الصندوق بعدة سنادين
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غذيت اإلنا  البالغة على دم حمامة  النباتات لتغذية الذكورالبالغة على العصارة النباتية ، بينما

Pigeon ( Mohsen 1989،  خرونأو)  ،من ريش الحمامة منزوعة في الصندوق  ذ وضعتإ 

،و بعد مرور أسبوعين تقريبا جمعت قوارب البيض  بعد توفير الغذاء الالزم لهاأماكن متعددة 

تم متابعة تحولها إلى الحشرات الكاملة . ونقلت إلى احواض بالستيكية خاصة في الصندوق نَفِسه

 .رسال نماذج من اليرقات والعذارى جامعة بغداد بعد ا/ وصنفت في متحف التاريخ الطبيعي 

 

 

 القفص الخاص بتربية البعوض : 3-1شكل  

          لمحضرة ا في المستخلصات (الدباغية)كمية  المواد الفينولية  قياس: 6-3

Total poly phenolic contents (TPC)                                                     

في المستخلصات المائية من المواد المنتخبة  (الدباغية)المواد الفينولية  تم تحديد كمية       

وآخرون  Molanوالتي تم تحويرها من قبل الباحث ( Folin - Ciocalteu)طريقة  أستعمالب

مايكرو ليتر من محلول 200  مع كل مستخلصمايكرو ليتر من  10مزج بوذلك ( (2009

التي تحتوي على ست الصفيحة المجهرية  حفري ف %2كربونات الصوديوم المخفف بنسبة 

لتتفاعل لمدة خمس دقائق في درجة حرارة  توترك ((well microplate - 96وتسعين حفرة 

المخفف  Folin reagent  الفولن من محلول عشرة مايكرو ليتراتت وبعدها اضيف، الغرفة 

في  خرى لمدة نصف ساعةمع الماء المقطر بعدها تركت الصفيحة لتتفاعل مرة ا %50بنسبة 
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في مثل هكذا تجارب وذلك ، إذ هو األهم من المهم مالحظة الوقت  ، درجة حرارة الغرفة

( Optical density) وبعدها تم قياس درجة االمتصاصية ،لضمان التوافق في الفترة الزمنية 

ناعي المرتبط تقدير الممتز الم جهاز قارئ الصفيحة أستعمالب نانوميتر  490عند الطول الموجي

المعايرة مع  توتم،  ((Enzyme-linked Immunosorbent Assay ELISAباألنزيم 

 1600 و 100 ت بينوبتراكيز تراوح،  Gallic acidمحلول مائي محضر من حامض 

غرامات لوتم تمثيل كمية المواد الفينولية في المستخلصات المائية بالم .لكل مليلتر امايكروغرام

   :تية لمعادلة الحسابية اآلوفقاً لم Gallic acidمن حامض 

Y = 0.0008 X + 0.0596 

 :أنحيث 

Y :   تمثل قيمة االمتصاصية(Optical density.) 

X :تمثل القيمة المراد ايجادها.  

 

 

 .Gallic acidالمنحنى القياسي لحامض الكاليك  : 3-2 شكل
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المستخلصات المائية مع محلول فولن الصفيحة البالسيكية الحاوية على مزيج من : 3-3شكل 

 .وكاربونات الصوديوم 

 

 الجذور الحرة( تثبيط) طريقة ابطال مفعول 7-3 :

Scavenging of 2,2- diphenyl-picrylhydrazyl radical (DPPH) 

الجدذور ( كسدح)يعتمد هدذا االختبدار علدى قابليدة المدادة المفحوصدة علدى ابطدال مفعدول        

، لقد حورت طريقة عمل هذا االختبدار مدن قبدل  DPPH))المصنعة   Free radicalsالحرة

مدددايكروليتر مدددن  20واصدددبحت كددداالتي، تدددم مدددزج  2009))وآخدددرون  Molanالباحدددث 

المحضدرة فدي الكحدول االثيلدي  DPPHمايكروليتر من مدادة   200المستخلصات المائية مع 

لهذا الغرض والتي   Micro- plates، وأيضا استخدمت الصفائح المجهرية %  96المطلق 

تددم حضددنها بدرجددة حددرارة الغرفددة لمدددة نصددف سدداعة بعدددها تددم قيدداس درجددة االمتصاصددية 

(Optical density )جهداز  أسدتعمالندانوميتر ب  490مدوجي عند الطول الELISA  وتدم ،

 : حساب الفعالية المضادة للجذور الحرة كنسبة مئوية باعتماد المعادلة الحسابية اآلتية

A – B ⁄ A × 100 
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 : أنحيث 

 A  : يمثل قيمة االمتصاصية لمجموعة السيطرة الحاوية علدى مسدتخلص الجدذر الحدر المصدنع

 (.                                                   لمستخلصبدون ا)والماء المقطر فقط 

B  :مدذيبات  أسدتعماليمثل قيمة االمتصاصية للمزيج الحاوي على المستخلصات المحضرة ب

 .مختلفة

 

الصكككك الب اليكةككككاا ب الل ماككككب الككككل اككككمائ اككككد الاةا لصكككك   الا  اككككب ماكككك    : 3-4شكككك   

DPPH . 

لفة من المستخلص المائي بدرجة حرارة الغرفة والمستخلص دراسة تأثير تراكيز مخت :8-3

  . C.quinqefasciatusالفينولي الخام على حيوية يرقات وعذارى بعوض 

 . C.quinqefasciatusلبعوض   األولحيوية يرقات الطورتأثيرها على دراسة 1-8-3- 

 إذلكدل مكدرر،  ألولايرقة من يرقات الطدور  21مكررين وبواقع  باستعمالجريت التجربة أ    

 5،  2.5المستخلصددات المائيددة لكددل مددن الثفددل ، البددذور والقشددور وبددالتراكيز  إلددىتددم تعريضددها 

 Petriمجموعدة السديطرة ، وغمدرت اليرقدات فدي اطبداق بالسدتيكية فضال عن   مل/ملغم 10و
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dishes ت سداعة ، اتبعد 44 و 24، 01،  2مختلفدة و وتم تسجيل عدد الهالكدات بفتدرات زمنيدة

بالنسدبة للمسدتخلص الفيندولي نفسدها الفترات الزمنيدة نفسدها وبدالتراكيز بدعداله نفسها أالخطوات 

  .المصححةلحساب نسبة الهالكات Abbot (0225 )معادلة  أستعمال تم . الخام

 

 %هالكات مجموعة السيطرة -% هالكات المجموعة المعاملة 

                                                                                    X 100   

 %هالكات مجموعة السيطرة  –           100

 

  .لبعوضعلى حيوية يرقات الطور الثاني  لتأثيرها دراسة  -2 8-3-

ت غمدر ،يرقدات الطدوريرقة من  20 أستعمال باستثناء  سابقةذه التجربة مشابهة للتجربة اله    

إضدافة إلدى مجموعدة  مدل/ ملغدم 10 و 5،  2.5 حضدرة بدالتراكيز لمبالمستخلصدات ا اليرقدات

بعدددها تددم حسدداب النسددبة المئويددة .  السدديطرة والتددي اسددتعمل فيهددا مدداء مقطددر بدددون اي إضددافة

سدداعة ولكددل مددن المستخلصددات المائيددة  44،  24،  01،  2 زمنيددةالفتددرات الخددالل للهالكددات 

 .لحساب نسبة الهالكاتAbbot (0225 )والفينولية  الخام، ثم أستعمال  معادلة 

 . لبعوضلالثالث   على حيوية يرقات الطورتأثيرها دراسة  -3-8-3

باسدتثناء اسدتبدال يرقدات الطدور الثداني بيرقدات  2-4-3اتبعت الخطوات نفسها في التجربدة      

 . الطور الثالث

 . بعوضلالرابع  ل على حيوية يرقات الطور هادراسة تاثير -8-3-4

باسدتثناء اسدتبدال يرقدات الطدور الثداني بيرقدات  2-4-3اتبعت الخطوات نفسها في التجربدة      

    . الطور الرابع

 . عذارى البعوضعلى حيوية ها دراسة تاثير -5-8-3

ماعددا اسدتبدال يرقدات الطدور الثداني بالعدذارى  2-4-3اتبعت الخطدوات نفسدها فدي التجربدة     

 .بعة ايام من عملية تحول اليرقات إلى الطور الرابعوالتي تم الحصول عليها بعد أر
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 التحليل االحصائي 9-3 : 

لصكككك  اب للزلككككم    االلصكككك  ذ لاككككسة ال لاةككككب ياةككككازا    يل كككك ائ اللماككككب اإجككككلت الاللاككككا       

اكككد  كككك  لةكككازا    ا ايككك ل    كككد اازككك   اللكككك م   2..0 ةككك ب ل ككك  (/ SPSS)االجاا ااكككب 

اكك   إس. 02.3 ةكك  لةكك ب لا ا لمةككم   ال اةككازا  يل كك ائ م ةككت    للاق ل ككب يككاد از ماككب الاام 

ا ايكك ل  اككد  ككك  لةككازا   ,  الازاكك لت  تككامال اللةكك يذ الاامةككت,  ا  كك   الز  اككبلةكك ا الي

 (ANOVA)اللاككك  الايككك اد  زا اق ل كككب يكككاد اجاكككماااد يا اككك  اةكككالل t-testالزا كككب الاةكككاقلب 

الاز كمت إلصك  ا   كم ل ك  اكد ل اةامى اقيم  لل لق ل   لد. للاق ل ب ياد ا ثل اد اجاماااد

 (. Woodward , 0222و  Elliott)م اة مت لا  ل 2.20
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 النتائج والمناقشة  -4

 الزيتون  ثمرةلمخلفات  TPC) )Toal phenolic contentالمحتوى الفينولي الكلي  1-4 :

الكلي للمواد الفينولية يختلف  ي المحتوىاالختالف ف أناظهرت نتائج الدراسة الحالية     

في إستخالص المواد الفينولية تلعب دوراً فعاالً  المستعملةالمذيبات  إن إذنوع المذيب ،  ختالفاب

يوضح تفوق  4-1والجدول . في تحديد كمية هذه المواد من ثفل وقشور وبذور الزيتون 

في  المستعملةعلى بقية المذيبات %  50المستخلص االيثانولي المخفف بالماء المقطر بنسبة 

الدراسة وهي الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة ، الماء المقطر المغلي وحامض 

في قابليته على استخالص المواد %  5و%  1الهيدروكلوريك المخفف بالماء المقطر بنسبة 

وقد يرجع  (.P ≤ 0.05) ةق معنويوبفر( الثفل ، القشور والبذور)الفينولية من مخلفات الزيتون 

وهذا يفسر أن (. Jimenez  ،2104)ذلك الى االختالف في درجة قطبية المذيبات المستعملة 

استعمال كحول االيثانولي في استخالص المواد الفينولية له تأثير مدمر وقوي جداً على جدار 

كبات الطبيعية الخاليا النباتية وبذلك يوفر طريقة كفؤة وسريعة الستخالصها وتحريرها من المر

كانت اعلى قيمة الستخالص المواد الفينولية  و.مقارنة بالمذيبات االخرى المستعملة في الدراسة 

في مستخلص القشور ملغم 101.3 حيث بلغت  %(50)االيثانول  أستعمالمن مخلفات الزيتون ب

محلول االستخالص ب يليهفي مستخلص البذور ،  ملغم 93.4وفي مستخلص الثفل ملغم  93.8و

لكل من  ملغم 25.0 و 63.4،   27.1بقيم بلغت %  5حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

ومن ثم االستخالص بالماء المقطر المغلي بقيم . مستخلص الثفل والقشور والبذور على التوالي 

في مستخلص ملغم  38.1لمستخلص القشور وملغم   23.8لمستخلص الثفل وملغم  19.2بلغت 

للثفل  ملغم11.7 طر بدرجة حرارة الغرفة بقيم بلغتاالستخالص بالماء المقاخيراً و. رالبذو

في حين كانت اقل قيمة الستخالص المواد الفينولية من . للبذورملغم  3.4للقشور و ملغم  24.2و

،  6.7بقيم بغلت %  1مخلفات الزيتون هي في محلول حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

العديد من  معتتفق هذه النتائج و .على التوالي ،ل والقشور والبذورلكل من الثف ملغم 2.5 و 24.6

 Ghiaba) تفوق المستخلصات الكحولية في استخالص المواد الفينوليةالتي اظهرت دراسات ال

 Luoالدراسة التي قامت بها إذ اوضحت  .(2112وآخرون،   Kanavi;  2112وآخرون، 

ستخالص أن افضل أت الفينولية من اوراق نبات الزيتون ، بهدف استخالص المركبا( 2011)

يليه المستخلص %  80المستخلص اإليثانولي المخفف بنسبة  باستعمالللمركبات الفينولية كان 

  Fidriannyوفي دراسة . ومن ثم االستخالص بالماء المغلي % 80الميثانولي المخفف بنسبة 

د المحتوى الفينولي الكلي لثال  اصناف من التي قامو بها بهدف تحدي( 2015)و اخرون 
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 Iarisaالمستخلص االيثانولي للصنف  إنالحظوا   ،( Iarisaو  Bunch  ،Amala)الطماطم  

 . اعطى اعلى محتوى فينولي

في دراستهم لتقدير المحتوى الفينولي الكلي في خمس (  2009)بين الساهي والسعد كما      

رحلتي الجمبري والتمر وهي الديري ، الخضراوي ، الزهدي ، أصناف من التمور المحلية في م

مذيبات مختلفة هي الماء المقطر ، الميثانول المخفف بالماء المقطر ،  باستعمالالبريم والخضاب 

أعلى كمية للمواد الفينولية كانت عند  إن،  والهكسانحامض الفورميك ، محلول خالت االثيل 

  .عند االستخالص بمحلول الهكسان الماء المقطر واقلهااالستخالص بالميثانول المخفف ب

بهدف في دراستها ( 2016)العبيدي  تختلف نتائج الدراسة الحالية مع ما وجدتهفي المقابل ،      

تفوق ، إذ ( القشور والبذور)تحديد المحتوى الفينولي الكلي لثفل الطماطم ومكوناته االساسية 

في الدراسة وهي الماء المقطر بدرجة  المستعملةبقية المذيبات  محلول الماء المقطر المغلي على

%  5و  %  1حرارة الغرفة ، الماء المقطر الحاوي على حامض الهيدروكلوريك بتركيزين 

في قابليته على استخالص %  50وكذلك محلول الكحول االثيلي المخفف بالماء المقطر بنسبة 

كانت اعلى كمية للمواد الفينولية  إذ. اطم دفنس وجيهان المواد الفينولية من مخلفات أصناف الطم

لثفل وقشور وبذورالصنف ملغم   4و 7 ،  7.6مذيب الماء المقطر المغلي والتي بلغت  باستعمال

كانت بالمقابل ، . ور الصنف دفنس وعلى التوالي لثفل وقشور وبذملغم  4 و 6.9،   6جيهان و

 4،  5محلول الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة والتي بلغت  باستعمالاقل كمية للمواد الفينولية 

لثفل وقشور وبذور الصنف ملغم  3و 5.1،  4.8لثفل وقشور وبذور الصنف دفنس وملغم  2.3و

المستخلصات المائية المتعادلة في  فعاليةاظهرت ايضا دراسات اخرى و .دفنس على التوالي

وهذا قد يرجع للطبيعة القطبية  2012)الدهام ،  ; 2007الركابي ، )استخالص المواد الفينولية 

أوضح الدهام  إذ(. Jimenez  ،2104)والذائبة للمركبات الفينولية المستخلصة بالماء المقطر 

اكليل ، السماق )في دراسته لقياس المحتوى الفينولي الكلي ألربعة أنواع من التوابل ( 2012)

منها مستخلصات باستعمال ثالثة أنواع من المذيبات رت ضالتي ح( الزنجبيل، القرفة ، جبل ال

المائية وهي المستخلص المنقوع بدرجة حرارة الغرفة والمستخلص المنقوع عند درجة حرارة 

أن أعلى كمية من المواد الفينولية كانت في ، ْم  والمستخلص المحضر بالماء المغلي  51

الستخالص ( 2007)ام بها الركابي وفي دراسة ق. المستخلصات المحضرة في الماء المغلي

ستعمال الماء المقطر والكلوروفورم والميثانول ابات الفينولية من نخالة الحنطة بالمرك

تفوق مستخلص الماء المقطر والكلوروفورم في   والبروبانول فضالً عن خالت األثيل الحظ

 .محتواها من المركبات الفينولية
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محتوى القشور من المواد الفينولية يفوق ذلك بالنسبة  إن يةنتائج الدراسة الحالكما اظهرت     

وجد ان محتوى القشور من  إذ(. P ≤ 0.05)الى محتواها في الثفل والبذور وبفروق معنوية 

ملغم مقارنة بمحتواها في الثفل والبذور  101.3المواد الفينولية باستعمال مذيب االيثانول كان 

وهذا (. 4-1جدول )التوالي ، كذلك الحال في بقية المذيبات  ملغم على 93.4و 93.8والتي بلغت 

بهدف تحديد المحتوى الفينولي الكلي لثفل الطماطم ( 2102)يتفق مع نتائج دراسة العبيدي 

وجدت أن محتوى القشور من المركبات الفينولية  إذ، (القشور والبذور)ومكوناته االساسية 

ذكر الخيالني  ، بالمقابل. والبذورالنسبة للثفل كانت اعلى ب Definsلصنف الطماطة دفنس 

ديس العنز )في دراسته إلستخالص المركبات الفينولية من مخلفات نوعين من العنب ( 2105)

باستعمال أربعة أنواع من المذيبات في عملية االستخالص وهي الماء بدرجة ( والشدة السوداء

والكحول %  5يدروكلوريك المخفف بنسبة حرارة الغرفة ، الماء المقطر المغلي ، حامض اله

، ان محتوى البذور من المواد الفينولية في صنفي العنب %  50االثيلي المخفف بالماء بنسبة 

  .يفوق ذلك بالنسبة الى محتواها في الثفل والقشور

المحتوى الفينولي الكلي للمستخلصات المحضرة من مخلفات عملية صناعة زيت :  4-1جدول 

الخطا ± ( Mean)مختلفة ، القيم تمثل المتوسط الحسابي  طرائق إذابة باستعمالالزيتون 

 .مكررات  ةوبواقع ثالث (Stander error)المعياري 

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

 Seedsالبذور Peelsالقشور Pomaceالتفل  طرائق اإلذابة

11.7 الغرفةحرارة  ماء بدرجة
de

  
*
± 1.2

 
24.2

de
 ± 2.1 3.4

de
 ± 2.3 

19.2 ماء مقطرمغلي
de

 ± 5.7 23.8
de

 ± 2.3 38.1
bc

 ± 2.8 

 Hcl حامض + ماء مقطر

(1)% 
6.7

de
  ±  1.9 24.6

de
 ± 2.9 2.5

e
± 1.1 

 Hcl حامض + ماء مقطر

(5)% 
27.1 

cd
± 4.6 63.4

b
  ± 5.8 25.0

de
± 2.3 

كحول  + ماء مقطر

 (%50)االيثانول 
93.8

a
±  4.9 101.3

a
± 3.2 93.4

a
 ± 3.2 

 

*
 P)المتوسطات التي تحمل حروفاَ مختلفة تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن عند مستوى معنوية  

≤ 0.05) . 
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على تثبيط او ابطال مفعول الجذر الحر المصنع القدرة )لفعالية المضادة لالكسدة ا2-4 :  

DPPH )مخلفات الزيتون للمستخلصات المحضرة من : 

  ثفل الزيتون -4-2-1

، ان قابلية مستخلصات الثفل على تنشيط  فعالية الجذر الحر المصنع  4-2يبين الجدول      

DPPH إذ لوحظ  تفوق مستخلصات الثفل المحضرة .تعتمد على نوع المذيب والتركيز المستخدم

 ≥ P)وبمستوى معنوي %  5ة باستعمال حامض الهيدروكلوريك المخفف بالماء المقطر بنسب

على مثيالتها المحضرة من  DPPHفي قدرتها على ابطال مفعول الجذر الحر المصنع ( 0.05

الثفل ايضا ولكن بأستعمال المذيبات االربعة التالية ، الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة ، الماء 

دروكلوريك المخفف بنسبة وحامض الهي%   50المقطر المغلي ، كحول االيثانول المخفف بنسبة 

 100 و 50،  25،   10وعند كافة التراكيز المستخدمة في الدراسة والتي تضمنت التركيز % 1

في مستخلص الثفل  DPPHإذ بلغت اعلى نسبة مئوية لتثبيط الجذر الحر المصنع .مل/ملغم

%   72.6، %   68.2،%   75.6% (  5بنسبة )بأستعمال محلول حامض الهيدروكلوريك 

تاله في الفعالية مستخلص . مل على التوالي/ملغم100 و 50، 25،  10عند التراكيز%   68.7و

  67.7، %  40.2بنسب بلغت % (  1المخفف بالماء المقطر بنسبة )حامض الهيدروكلوريك 

في حين كانت اقل نسبة مئوية . ولنفس التراكيز المذكورة اعاله%   62.4 و%  69.2، % 

مل لكل من محلول الماء /ملغم  10باستعمال التركيز 14.2 % و% 12.2، % 11.1للتثبيط هي 

. على التوالي%(  50)المقطر بدرجة حرارة الغرفة والماء المقطر المغلي وكحول االيثانول 

وهذا يعني عدم وجود اي فروق احصائية ذات داللة معنوية بين طرق االستخالص بالماء 

 01عند التركيز %( 50)ماء المقطر المغلي وكحول االيثانول المقطر بدرجة حرارة الغرفة وال

كما بيَن التحليل اإلحصائي ايضاً عدم وجود فروق معنوية بين كل طرق االستخالص . مل/ملغم

، في دراستها التي ( 2016العبيدي ، )اظهرت  وبالمثل(. 2-4جدول )مل/ملغم 25عند التركيز 

ة والقدرة على تثبيط أو إبطال مفعول الجذر الحر المصنع تناولت قياس الفعالية المضادة لألكسد

(DPPH ) لمخلفات صنفي الطماطم دفنس وجيهان، تفوق المستخلصات المحضرة من حامض

على بقية المستخلصات المستخدمة وهي الماء المقطر %  5الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

وحامض %  50نول المخفف بنسبة بدرجة حرارة الغرفة، الماء المقطر المغلي، كحول االيثا

التي َدرست ( 2007)بالمقابل ، بين الركابي في دراسته %. 1الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

استخالص المركبات الفينولية من نخالة الحنطة وتقييم فعاليتها المضادة لألكسدة باستعمال الماء 

وخالت االثيل ، تفوق مستخلص  المقطر ، الكلوروفورم ، اإليثانول، الميثانول ، البروبونول
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( DPPH)الماء المقطر في فعاليته المضادة لألكسدة وقدرته على كسح الجذر الحر المصنع 

 .على بقية المستخلصات المستخدمة في الدراسة

والقدرة  TPCالتحليل االحصائي وجود عالقة موجبة بين المحتوى الفينولي الكلي  واظهر    

فوجد ان هنالك ارتباط قوي جدا بين مستخلص . DPPH (4-5)نع على كسح الجذر الحر المص

ومستخلص حامض  TPCالخاص بتجربة % 1حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

بقيمة بلغت % 10بتركيز  DPPHالخاص بتجربة % 1 الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

الخاص بتجربة  وارتباط قوي جدا بين مستخلص الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة، 1.000

TPC   الخاص بتجربة %  5ومستخلص حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبةDPPH 

، وارتباط قوي جدا بين مستخلص الماء المقطر المغلي 0.990بقيمة بلغت % 25 بتركيز

بقيمة بلغت   DPPHومستخلص الماء المقطر المغلي الخاص بتجربة  TPCالخاص بتجربة 

بين كمية المواد الفينولية والفعالية  ةالموجبلعالقة ان ا4-5). جدول )%  25بتركيز  0.980

يشير بوضوح الى ان المواد ( القابلية على ابطال مفعول الجذور الحرة)المضادة لألكسدة 

هي مواد مضادة لألكسدة وهي المسؤولة عن الفعالية التي اظهرتها الثفل في الفينولية الموجودة 

  ; 2112، وآخرون Molan)ظهرت العديد من الدراسات السابقة لقد ا. المستخلصات المختلفة

Molan وFaraj ،2101 ;  Sani  وجود عالقة  (2103الحلو واخرون ،  ; 2102، وآخرون ،

طردية موجبة بين المحتوى الفينولي للمستخلصات النباتية والفعالية المضادة لألكسدة وخاصة 

ا ُوجدت ايضا عالقة ارتباط سالبة بين المحتوى كم .القدرة على ابطال مفعول الجذور الحرة

بقيم تراوحت مابين  DPPHوالقدرة على كسح الجذر الحر المصنع  TPCالفينولي الكلي 

 2114واخرون ،   Amarowicz)وهذا يتفق مع ما وجده  4-5).جدول ( ) -0.999و -0.080)

;  Archie  ، 2112واخرون .) 
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في تثبيط فعالية الجذر الحر ز المختلفة من مستخلصات ثفل الزيتون تاثير التراكي:  4-2جدول 

( Mean) القيم تمثل المتوسط الحسابيطرائق إذابة مختلفة ،  وباستعمال (DPPH) المصنع

 .بواقع ثالثة مكررات( Stander error) الخطا المعياري± 

                       

   DPPHية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع النسبة المئو                           

 

 طرائق الإلذابة

التركيز 

 (مل/ملغم)10

Mean ±SE 

  التركيز 

 (مل/ملغم)25

Mean  ±SE 

 50التركيز 

 (مل/ملغم)

Mean ± SE 

 100التركيز

 (مل/ملغم)

Mean ±  SE 

ماء مقطر بدرجة 

 حرارة الغرفة

*
11.1

g
± 2.6 70.0

ab
 ± 0.5 59.3

cde
±5.6 65.9

abc
 ± 0.3 

14.2 ماء مقطر مغلي   
g

± 0.9 70.9
ab

± 0.0 56.6
de

± 4.7 64.2
bcd

± 2.2 

 حامض + ماء مقطر

Hcl (1%) 
40.2

f
± 3.2 67.7

ab
± 1.4 69.2

ab
 ±2.8 62.4

bcd
± 2.6 

 حامض + ماء مقطر 

Hcl (5%) 
75.6

a
 ± 1.5 68.2

abc
± 3.2 72.6

a
± 1.2 68.7

ab
± 1.9 

كحول + ماء  مقطر

 (%50)االيثانول 
12.9

g
 ± 0.6 71.7

ab
± 0.9 64.2

bcd
±0.5 54.5

e
 ± 0.4 

 

*
 P)المتوسطات التي تحمل حروفاَ مختلفة تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن عند مستوى معنوية  

≤ 0.05 . )
 

 نقشور الزيتو -4-2-2

ان للمستخلصات المحضرة من قشور الزيتون قدرة عالية على تثبيط  4-3يوضح الجدول     

وبالمثل اوضحت النتائج ان قابليتها على التثبيط تعتمد على . DPPHلية الجذر الحر المصنع فعا

كما لوحظ ايضا تفوق المستخلصات المحضرة . نوع المذيب والتركيز المستعمل في الدراسة

في قدرتها ( P ≤ 0.05)وبمستوى معنوي % 5بأستعمال حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

على بقية المذيبات المستعملة وهي الماء  DPPHل الجذر الحر المصنع على ابطال مفعو

وحامض %( (50المقطربدرجة حرارة الغرفة، الماء المقطر المغلي، كحول االيثانول 

وهذه النتيجة . وعند كافة التراكيز المستعملة في الدراسة% 1الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

بهدف تحديد الفعالية ( 2015)إذ بينت دراسة الخيالني  تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة،
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 لمخلفات صنفين من العنب ( DPPH)المضادة لألكسدة والقدرة على تثبيط الجذر الحر المصنع 

Vitis vinifera في قابليته على كسح مفعول الجذر % 5تفوق حامض الهيدروكلوريك بتركيز

الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة، الماء  الحر المصنع على بقية المذيبات المستعملة وهي

بهدف ( 2102)واخرون   Molanكما اظهرت دراسة%(. (50المقطر المغلي، كحول االيثانول 

تحديد المحتوى الفينولي الكلي والفعالية المضادة لالكسدة لثفل صنفين من التمور العراقية 

فوق مستخلصات الثفل والقشور وباستعمال نفس المذيبات ، ت( القشور والبذور)ومكوناتها 

على بقية المذيبات % 5-0والبذور المحضرة بمحلول حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

بالمقابل ، قيمت دراسة اخرى الفعالية المضادة لألكسدة للمركبات المستخلصة من . المستعملة

انول،إذ لوحظ تفوق نخالة الرز الياباني المستخلصة بالماء المقطرالمغلي واالسيتون والميث

، واخرونOkai )مستخلص الماء المقطر المغلي معنويا على مستخلص االسيتون والميثانول 

2004) . 

أن النسبة المئوية للتثبيط في مستخلص حامض الهيدروكلوريك  3-4من الجدول  ونالحظ    

للتراكيز االربعة على % 71.8و 71.3، % 69.2، %70.8بلغت %( 5المخفف بنسبة )

، %  61.7، % 41.4بنسب  1المخفف بنسبة )تاله مستخلص حامض الهيدروكلوريك . التوالي

، %  23.1ومن ثم مستخلص الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة بنسب%. 65.9 و%  66.3

في حين كانت اقل قدرة على التثبيط في مستخلص كحول %. 40.4 و% 64.5، %  70.3

%  50.0و% 55.3 ، % 68.8، %22.6 بنسب مئوية االيثانول والماء المقطر المغلي 

لمستخلص الماء %  56.9و%  61.7، % 64.8، % 20.3لمستخلص كحول االيثانول و 

 . المقطرالمغلي للتراكيزعلى التوالي

 25وبين التحليل االحصائي عدم وجود فروق معنوية بين كل طرق االستخالص عن التركيز     

مل/ملغم
 
4-3جدول )

 
شارالى وجود عالقة ارتباط موجبة بين المحتوى الفينولي الكلي كذلك ا(. 

لمستخلص القشور، إذ تراوحت قيم  DPPHوالقدرة على كسح مفعول الجذر الحر المصنع 

 TPCالخاص بتجربة %( (1لمستخلص حامض الهيدروكلوريك  0.065معامل االرتباط مابين 

لمستخلص حامض  0.996و  % 25بتركيز  DPPHومستخلص االيثانول الخاص بتجربة 

ومستخلص حامض الهيدروكلوريك المخفف  TPCالخاص بتجربة % 1الهيدروكلوريك بنسبة 

 (.2-4جدول )2 5بتركيز  DPPHالخاص بتجربة  %  5بنسبة 
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تاثير التراكيز المختلفة من مستخلصات قشور الزيتون في تثبيط فعالية :  4-3جدول 

 مختلفة ، القيم تمثل المتوسط الحسابيطرائق إذابة  لوباستعما (DPPH) الجذرالحرالمصنع

(Mean ) ±الخطا المعياري (Stander error )مكررات ةبواقع ثالث . 

 

 DPPHالنسبة المئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع 

 

 طرائق اإلذابة

التركيز 

 (مل/ملغم)10

Mean ±SE 

التركيز 

 (مل/ملغم)25

Mean± SE 

 50التركيز 

 (لم/ملغم)

Mean± SE 

 100التركيز

 (مل/ملغم)

Mean± SE 

ماء مقطر بدرجة 

 حرارة الغرفة

*
23.1

gf
± 2.6 70.3

a
±0.9 64.5

a
±1.4 40.4

e
 ±  1.0 

20.3 مغلي مقطر ماء
g

± 0.4 64.8
a

 ± 2.1 61.7
ab

 ±2.5 56.9
bc

 ± 1.9 

 حامض+ ماء مقطر

Hcl (1%) 

41.4
e

± 1.4 61.7
ab

± 2.7  66.3
a

± 0.2 65.9
a
  ± 1.8 

 حامض+ مقطر ءما

(5%) Hcl 

70.8
a

± 1.5 69.2
ab

± 0.5 71.3
a

±2.2  71.8
a
 ± 0.9 

االيثانول  +ماء مقطر

(50%) 
22.6

f
± 0.6 68.8

a
± 0.3 55.3

cd
±0.4 50.0

a ± 1.0 

 

*
 P)المتوسطات التي تحمل حروفاَ مختلفة تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن عند مستوى معنوية  

≤ 0.05. ) 

 ر الزيتونبذو -4-2-3

قدرة المستخلصات المحضرة من البذور في تنشيط فعالية الجذرالحر  4-4يوضح الجدول     

وبالمثل تفوقت . مل/ملغم 100و 50،  25،  10باستعمال التراكيز  DPPHالمصنع 

 ≥ P)وبمعنوية % 5المستخلصات المحضرة بأستعمال حامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

على بقية المذيبات المستعملة وهي الماء  DPPHى ابطال مفعول جذر الـ في قدرتها عل( 0.05

وحامض %( 50)المقطر بدرجة حرارة الغرفة، الماء المقطر المغلي، كحول االيثانول 

وبلغت نسب التثبيط في . وعند كافة التراكيز المستعملة% 1الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 

 68.7و%   68.9، %74.8، %75.4%( 5نسبة المخفف ب) مسخلص حامض الهيدروكلوريك 
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المخفف بنسبة )تاله في الفعالية مستخلص حامض الهيدروكلوريك . للتراكيزعلى التوالي%  

ومن ثم مستخلص كحول االيثانول %. 69.7 و%  68.9، %  72.5، % 39.4بنسب %( 1

مل/ ملغم 50الذي اعطى اعلى نسبة تثبيط عند التركيز 
 

نسبة تثبيط عند  واقل%   73.9بلغت 

مل/ ملغم 10التركيز 
  

 و% DPPH   2.0بالمقابل، كانت اقل نسبة مئوية لتثبيط %.  4.9بلغت 

 01في مستخلص الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة والماء المقطر المغلي عند التركيز %  3.0

مل/ملغم 25اال انه اظهر التركيز . مل، على التوالي/ملغم
 

درة عالية للتثبيط  لهذين المستخلصين ق

  .، على التوالي71.4 %و%  70.7بنسب بلغت 

بهدف تقييم قدرة المستخلصات ( 2102) واخرون Molanوبالمثل اظهرت دراسة      

 DPPHالمحضرة من قشور وبذور البرتقال العراقي الحلو في كسح فعالية الجذر الحر المصنع 

لحر المصنع كانت في مستخلصات القشور ، اظهرت النتائج ان اعلى قدرة لتثبيط الجذر ا

، تليها % 5والبذور المحضرة في محلول حامض الهيدروكلوريك المخفف بالماء المقطر بنسبة 

 .والماء المقطرفقط%( 51)تلك المحضرة باستعمال الماء المقطر المغلي وكحول االيثانول 

تخلصات االخرى في القدرة بالمقابل، اثبتت دراسات اخرى تفوق المستخلص الكحولي على المس

،  Batcharorو  Taha ، 2009; Marinora و Osman)على كسح الجذر الحر المصنع 

2011 ; Khalaf   ، 2014 واخرون; Shekhar وAnju  ،2014.) 

واظهرالتحليل االحصائي وجود عالقة ارتباط موجبة وسالبة بين المحتوى الفينولي الكلي       

TPC فعول الجذر الحر المصنع ، فقد تراوحت قيم معامل االرتباط الموجب والقدرة على كسح م

ومستخلص االيثانول الخاص  TPCفي مستخلص االيثانول الخاص بتجربة  0.002مابين 

%  5في مستخلص حامض الهيدروكلوريك بنسبة  1.000و100% بتركيز  DPPHبتجربة 

 100بتركيز  DPPHجربة بت%  5ومستخلص حامض الهيدروكلوريك بنسبة  TPCبتجربة  

في مستخلص حامض 1.000 -، في حين تراوحت قيم معامل االرتباط السالب مابين % 

و %  10بتركيز  DPPHومستخلص االيثانول بتجربة   TPC بتجربة% 1الهيدروكلوريك 

ومستخلص الماء  TPCفي مستخلص الماء بدرجة حرارة الغرفة الخاص بتجربة  -0.022

 (. 2-4الجدول ) DPPHبة المغلي الخاص بتجر
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تاثير التراكيز المختلفة من مستخلصات بذور الزيتون في تثبيط فعالية الجذر :  4-4 جدول

 ابة مختلفة ، القيم تمثل المتوسط الحسابيإذباستعمال طرائق  (DPPH) الحر المصنع

(Mean ) ±الخطا المعياري (Stander error)  وبواقع ثالثة مكررات . 

 

  DPPHالنسبة المئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع 

 

 طرائق اإلذابة

التركيز 

 (مل/ملغم)10

Mean±SE 

التركيز 

 (مل/ملغم)25

Mean±SE 

 50التركيز 

 (مل/ملغم)

Mean± SE 

 100التركيز

 (مل/ملغم)

Mean±SE 

ماء مقطر بدرجة 

 حرارة الغرفة
3.0

f
 ± 0.1 70.7

ab
± 0.1 64.4

c
±2.2 64.3

c
±1.2 

2.0 ماء مقطر مغلي
f

 ± 1.7 71.4
ab

± 0.3 68.9
bc

±1.2 58.2
a

 ± 0.6 

حامض + ماء مقطر

Hcl (1%) 
39.4

e
±0.9 72.5

ab
± 0.7 68.9

bc
±1.1 69.7

bc
± 0.7 

 حامض+ ماء مقطر

Hcl  (5%) 
75.4

a
± 0.8 74.8

a
± 0.2 68.9

bc
±3.1 68.7

bc
± 1.9 

كحول + ماء مقطر

 (%50)االيثانول 
4.9

f
±0.5 71.6

ab
±0.6 73.9

bc
±0.1 67.7

a
±1.4 

 

*
 P)المتوسطات التي تحمل حروفاَ مختلفة تختلف عن بعضها معنويا حسب اختبار دنكن عند مستوى معنوية  

≤ 0.05 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



48                                                                                                            

 

قيم معامل االرتباط بين المحتوى الفينولي الكلي للمستخلصات التي حضرت من : 4-5 جدول 

 .  DPPHالمصنع ثفل الزيتون وقابليتها على تثبيط الجذر الحر 

 
 مذيبات الثفل 

TPC10% 
  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة    

 
 

DPPH 

10% 

 
 

 
 
 

 0.530- -0.848 ماء بدرجة حرارة غرفة
 

0.223 
 

0.99** 
 

0.967 
 

 0.359 ماء مغلي
 

-0.933 
 

0.999* 
 

0.199 
 

0.435 
 

Hcl  1% -0.891 
 

-0.455 
 

0.138 
 

0.995 
 

0.941 
 

Hcl  5% 
 

-0.824 
 

-0.567 
 

0.266 
 

0.999* 
 

0.977 
 

 0.931 0.812 0.756 -0.929 -0.371  كحول االيثانول

 
 مذيبات الثفل 

TPC10% 
  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة  

 
 

DPPH 

25% 

 
 
 
 
 

 0.023 -0.864 ماء بدرجة حرارة غرفة
 

0.322 
 

0.386 0.855 
 

 0.503 ماء مغلي
 

0.98** 
 

-0.497 
 

-0.923 
 

-0.519 
 

Hcl  1% -0.758 
 

0.952 
 

1.00** 
 

0.998* 
 

0.770 
 

Hcl  5% 
 

0.458 
 

0.518 
 

0.238 
 

0.171 
 

-0.441 
 

 -0.206 0.409 0.470 0.713 0.225 كحول االيثانول

 
 مذيبات الثفل 

TPC10% 

  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي رفةماء بدرجة حرارة غ  

 
 

DPPH 

50% 

 
 
 
 
 

 0.149 0.860 ماء بدرجة حرارة غرفة
 

-0.968 
 

-0.865 0.930 
 

 0.510 ماء مغلي
 

0.989 0.251 
 

0.501 0.368 

Hcl  1% -0.200 
 

-0.885 
 

0.080 
 

0.757 
 

-0.043 
 

Hcl  5% -0.999* -0.658 
 

0.951 
 

0.460 
 

-0.982 
 

 -0.905 0.227 0.845 -0.823 -0.960 كحول االيثانول

 
 مذيبات الثفل 

TPC10% 
  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة  

  
 
 

DPPH 

011% 

 
 

     
    

 0.362- -0.932 ماء بدرجة حرارة غرفة
 

0.036 0.980 0.902 
 

 0.292 ماء مغلي
 

0.956 -0.808 
 

-0.761 -0.897 

Hcl  1% -0.478 
 

0.878 0.674 
 

0.875 
 

0.968 
 

Hcl  5% 
 

0.599 -0.801 
 

0.953 
 

-0.074 
 

0.174 
 

 -0.185 -0.422 0.784 -0.537 0.843 كحول االيثانول
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قيم معامل االرتباط بين المحتوى الفينولي الكلي للمستخلصات التي حضرت من :  46-جدول 

 . DPPHى تثبيط الجذر الحر المصنع قشور الزيتون وقابليتها عل

 
 مذيبات القشور 

TPC10% 

  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي غرفةماء بدرجة حرارة 

 
 

DPPH 

10% 

 
 

 
 
 

 0.925- 0.728 ماء بدرجة حرارة غرفة
 

0.622 
 

-0.304 
 

0.292 

 

 0.778 ماء مغلي
 

-0.500 
 

0.860 
 

0.903 
 

-0.908 

 

Hcl  1% -0.978 
 

0.839 
 

-0.998* 
 

-0.610 
 

0.620 

 

Hcl 5% 
 

-0.982 
 

0.985 
 

-0.944 
 

-0.252 
 

0.265 

 

 0.904 -0.899 -0.865 0.509 -0.784  كحول االيثانول

 
 مذيبات القشور 

TPC10% 
  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي غرفة ماء بدرجة حرارة

 
 

DPPH 

 25% 

 
 
 
 
 

 ماء بدرجة حرارة غرفة
-0.894 0.995 -0.820 0.019 -0.006 

 0.980- 0.978 0.718 0.286- 0.611 ماء مغلي

Hcl 1% 
0.786 -0.511 0.866 0.897 -0.903 

Hcl 5% 
 

0.974 -0.827 0.996 0.626 -0.636 

 0.854- 0.861 0.056 0.439 0.087- كحول االيثانول

 
 مذيبات القشور

TPC10% 

  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% اء مغليم ماء بدرجة حرارة غرفة

 
 

DPPH 

50% 

 
 
 
 
 

 0.581 0.571- *1.000- 0.864 0.987 ماء بدرجة حرارة غرفة

 0.647- 0.637 0.995 0.819- 0.971 ماء مغلي

Hcl 1% 
0.866 -0.629 0.929 0.825 -0.832 

Hcl 5% 
 

0.982 -0.984 0.945 0.254 -0.267 

 كحول االيثانول
0.675 -0.365 0.774 0.957 -0.961 

 
 مذيبات القشور 

TPC10% 

  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة

 
 

DPPH 

100% 

 
 
 
 
 

 0.494 0.482- 0.996- 0.911 *0.998- ماء بدرجة حرارة غرفة

 0.081- 0.093 0.775- 0.985 0.858- ماء مغلي

Hcl 1% 
0.408 -0.709 0.274 -0.647 0.637 

Hcl 5% 
 

-0.999* 0.917 -0.995 -0.471 0.482 

 
 0.968- 0.972 0.344 0.159 0.206 كحول االيثانول
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قيم معامل االرتباط بين المحتوى الفينولي الكلي للمستخلصات التي حضرت من :  4-7جدول 

 . DPPHبذور الزيتون وقابليتها على تثبيط الجذر الحر المصنع 

 
 البذور مذيبات

TPC10% 
  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة

 
 
 DPPH 

10% 

 
 

 
 
 

 0.983- 0.916- 0.925- 0.958 0.044 ماء بدرجة حرارة غرفة

 0.963 0.877 0.888 0.929 0.131- ماء مغلي

Hcl  1% 
0.137 0.994 0.978 0.973 1.000** 

Hcl  5% 
 

0.241 1.000** 0.995 0.992 0.995 

 
 0.979- *1.000- **1.000- 0.995- 0.338-  كحول االيثانول

 
 مذيبات البذور 

TPC10% 
  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة

 
 

DPPH 

25% 

 
 
 
 
 

 ماء بدرجة حرارة غرفة
0.359 -0.817 -0.756 -0.741 -0.874 

 0.799 0.915 0.905 0.859 0.707 ماء مغلي

Hcl 1% 
-0.156 -0.996 -0.982 -0.977 -1.000** 

Hcl 5% 
 

0.684 -0.540 -0.454 -0.433 -0.626 

 0.993- 0.994- 0.996- **1.000- 0.256- كحول االيثانول

 
 مذيبات البذور

TPC10% 

  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة 
 
 

DPPH 

50% 

 
 
 
 
 

 0.991 0.935 0.943 0.971 0.008 ماء بدرجة حرارة غرفة

 0.993- 0.940- 0.948- 0.975- 0.022- ماء مغلي

Hcl  1% 
-0.652 -0.895 -0.935 -0.943 -0.842 

Hcl 5% 
 

0.134- -0.994 -0.978 -0.972 -1.000** 

 
 0.439- 0.224- 0.246- 0.340- 0.828 كحول االيثانول

 
 يبات البذور مذ

TPC10% 

  كحول االيثانول HCL 1% HCL 5% ماء مغلي ماء بدرجة حرارة غرفة 

 
 

DPPH 

 100% 

 
 
 
 

 0.928- 0.819- 0.832- 0.882- 0.240 ماء بدرجة حرارة غرفة

 0.993 0.940 0.948 0.975 0.022 ماء مغلي

Hcl 1% 0.916 -0.165 -0.067 -0.044 -0.269 

Hcl 5% 
 

0.366 0.992 1.000* 1.000** 0.973 

 
 0.002 0.994- 0.991- 0.972- 0.465- كحول االيثانول
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تأثير تراكيز مختلفة من المستخلص المائي بدرجة حرارة الغرفة على حيوية يرقات : 3-4

 . Culex quinqefasciatusوعذارى بعوض 

 .للبعوض  الطور اليرقي االولعلى حيوية  التراكيز تأثير:  1-3-4

ذور الزيتون نتائج الدراسة الحالية ان المستخلصات المائية المحضرة من ثفل وقشور وب تبين    

عدة معايير  ىتعتمد عل نسبوهذه الوبنسب مختلفة ة المختلفة طوار اليرقياأل هالكلها قدرة على 

تراكيز ال فضالً عنومدة التعريض ( والبذور القشور الثفل،)المخلفات  ونوعيةاليرقي مثل الطور

يوضح قدرة المستخلصات في هالك يرقات  4-8والجدول . من مساحيق هذه المخلفات المستعملة

زيادة وجود  نتائجالظهرت أ إذ  .الطور االول للبعوض باستعمال تراكيز وفترات تعرض مختلفة

اد تركيز كلما ز إذ، مدة التعرض من جهة اخرىومن جهة في نسب الهالكات بزيادة التركيز 

 6فنالحظ خالل فترة التعرض . هالك لليرقاتزادت نسبة ال ومدة التعرض لهستخلص الم

 ، %7.5 ،  % 0.0ساعات لمستخلص الثفل بلغت نسب الهالكات ليرقات الطور االول 

% 20.0 ، %5.0 وازدادت الى . مل ، على التوالي/ملغم 10، 5 ، 2.5 بتركيز % 12.5

 24بعد %  65.0و%  47.5، %  35.0ثم الى ساعات من التعرض ومن  10بعد %  22.0و

ساعة وصلت نسب   48وباستمرار التعرض الى . ساعة من التعرض ولنفس التراكيز المذكورة

كذلك الحال .  للتراكيز على التوالي%  75.0 و%  52.5، % 37.5الهالكات اقصاها ، إذ بلغت 

مدة التعرض لها زادت نسب بالنسبة لمستخلصات القشور والبذور، إذ كلما زاد تركيزها و

وهذا يفسر وجود عالقة طردية موجبة بين نسبة . 4-8الهالكات لليرقات كما موضح في الجدول 

هذه النتائج تتفق مع . الهالك وتركيز المستخلص من جهة ومدة التعرض له من جهة اخرى 

الكحولي  فعالية المستخلصفي دراستهم ( 2100محمود واخرون ،)بعض الدراسات ، إذ اشار 

 ، الى وجودC. pipiens pipiensطوار المختلفة لبعوض األ هالكنبات الدورانتا في  ألوراق

%  57.77للطور اليرقي االول  الهالكبلغت نسبة  إذ، الهالكعالقة طردية بين التركيز ونسبة 

كذلك الحال بالنسبة للطور اليرقي الثاني . ppm 1400تركيز ب%  80و  ppm 800تركيز ب

كان لمعاملة يرقات الطور االول ، (2014مهدي واخرون ، )وفي دراسة . لثالث والرابعوا

بتراكيز مركب االزدراختين المعزول من ثمار  Anophele pulcherrimusوالرابع لبعوض 

معتمد على  التأثيروكان هذا  ، تأثيراً كبيراً في نسب هالكها Melia azedarachنبات السبحبح 

مع ظهور نسبة عالية من  المستعملةنسب الهالكات تتناسب طرديا مع التراكيز  ان، إذ التراكيز

 .وهات المظهرية في اليرقات الميتةالتش
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 .للبعوض  الطور اليرقي الثانيعلى حيوية  التراكيز تأثير :3-42-

لثاني بزيادة تراكيز وجود زيادة في نسب الهالكات ليرقات الطور ا 4-9يتضح من الجدول     

مل ، بلغت / ملغم 2.5فعند التركيز . المستخلصات من جهة وفترة التعرض لها من جهة اخرى 

%  10.0و%  7.5، %  2.5ساعات من التعرض   6نسب الهالك ليرقات الطور الثاني بعد 

ت ساعات من التعرض ازداد 10وبعد . لكل من مستخلص الثفل والقشور والبذور على التوالي

ساعة فقد   24اما خالل فترة التعرض. للمستخلصات نفسها% 17.5و 35.0، % 27.5الى 

وباستمرار التعرض . على التوالي% 27.5 و% 47.5، % 37.5وصلت نسب الهالكات الى 

يليه مستخلص الثفل %  62.5ساعة اعطى مستخلص القشور اعلى نسبة هالك بلغت  48الى 

مل، اعطى / ملغم 5وعند التركيز %  32.5بذور بنسبة ومن ثم مستخلص ال%  50.0بنسبة 

  6خالل فترات التعرض % 67.5 و% 52.5، % 27.5، %  7.5مستخلص الثفل نسب هالك 

، %  50.0، %   35.5واعطى مستخلص القشور النسب. ساعة على التوالي 48 و 24،  10، 

لص البذور نسب في حين اعطى مستخ. خالل فترات التعرض نفسها %   87.5و%  67.5

% 30.0و%  22.5، %  17.5 ،%15.0هالك اقل مقارنة بمستخلص الثفل والقشور بلغت 

مل ارتفعت نسبة الهالكات  الى / ملغم 10وبأستعمال التركيز . لفترات التعرض على التوالي

 و% 72.5،  % 47.5، %  17.5في مستخلص الثفل و% 80و % 57.0، % 37.5، % 22.5

في مستخلص %  30.0و % 27.5، %  17.5، % 17.5القشور و في مستخلص% 87.5

وهذا يفسر وجود عالقة طردية موجبة بين نسبة الهالك  .البذور لفترات التعرض على التوالي

 .وتركيز المستخلص من جهة ومدة التعرض له من جهة اخرى 

انواع نباتية  6لـ عاملة مجريت دراسة بهدف تقييم تاثير المستخلصات المائية ومدة الأُ  بالمثل،     

 الجعدة والعرعر في هالك يرقات بعوض ،الحنطل  ،لسان الحمل  ، القيصوم ،هي الحرمل 

pucllus C. ،يرقات البعوض وبفارق معنوي  النتائج تفوق نبات القيصوم في قتل اظهرتو

د بع% 100و%  96.67على نسبة قتل بلغت أإذ سبب ، اتية بعن باقي المستخلصات النكبير

نتائج ان نسبة هالك اليرقات تتناسب لمعاملة على التوالي كما بينت الساعه من ا 48و 24مرور 

ازدادت بالنسبة لمستخلص الحرمل من  إذ ،طرديا مع مدة المعاملة بالمستخلصات المدروسة

اما في مستخلص نبات الجعدة فقد ازدادت . ساعه  48بعد % 40 ساعه الى  24بعد %  13.33

 (.2011كاظم ومحسن ، ) ساعه على التوالي 48و 24بعد %  30الى % 10 تل من نسبة الق

فضل من مستخلص الخروع المائي أان مستخلص الحرمل المائي اخرى، اظهرت دراسة و     

حيث  المستعملةوذلك بزيادة التراكيز smoestus  C. pipiens في زيادة مدة نمو الطور اليرقي
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مل مقارنة مع  /ملغم 20يوما وبتركيز  22.5لص الحرمل وكانت بلغت اطول مدة نمو مع مستخ

السيطرة مجموعة يوما وعند نفس التركيز مقارنة مع  19.2بلغت  إذمستخلص الخروع المائي 

رين اليرقي وقد يعزى السبب في اطالة مدة بقاء الدو ،(   2101مهدي ،) يوما 14.4التي كانت 

 Oxidativeلى تثبيط عملية الفسفرة التاكسدية بالمستخلصات المائية ا بعد المعاملة

phosphorylation  وجد ان بعض المستخلصات المائية تثبط عملية  إذ ،للمايتوكوندريا

نسجة القناة الهضمية الوسطى في بعض حشرات أدية للمايتوكوندريا المعزولة من الفسفرة التاكس

 .(1979،  و اخرونTangiuch )حرشفية االجنحة 
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 .للبعوض  الطور اليرقي الثالثعلى حيوية  التراكيز تأثير : 3-3-4

نسب هالك يرقات الطور الثالث للبعوض بعد تعريضها للمستخلصات  4-10يبين الجدول     

وبالمثل . المائية المحضرة من ثفل وقشور وبذور الزيتون بتراكيز وفترات زمنية مختلفة

دية بين نسب الهالكات لليرقات وتركيز المستخلص من جهة اظهرت النتائج وجود عالقة طر

وفترة التعرض من جهة اخرى ، إذ كلما زاد تركيز المستخلص وفترة التعرض له زادت نسب 

بين تاثير ( P ≤ 0.05)كما اظهر التحليل االحصائي وجود فروق معنوية . الهالكات

الطور ، إذا تفوقت مستخلصات المستخلصات من الثفل والقشور والبذور تجاه يرقات هذا 

القشور في قدرتها على هالك يرقات هذا الطور تلتها مستخلصات الثفل ومن ثم مستخلصات 

 . البذور وعند كافة التراكيز المستخدمة وفترات التعرض

مل تفوق مستخلص القشور في قدرته على هالك اليرقات /ملغم 2.5فنالحظ عند التركيز      

، % 10.0ثفل والبذور، إذ بلغت نسب الهالكات في مستخلص القشور مقارنة بمستخلص ال

. ساعة على التوالي 48 و 24،  10،  6خالل فترات التعرض  80.0 %و%  70.0، %  30.0

% 72.5 و%  55.0، %  20.0، %  2.5بينما بلغت نسب الهالكات في مستخلص الثفل 

ساعات االولى إذ  6ي نسبة هالك خالل في حين ان مستخلص البذور لم يعطي ا. للفترات نفسها

ثم ازدادت % 5.0ساعات من التعرض اعطى نسبة هالك   10وبعد %  0.0بلغت نسية الهالك 

وهذا %   12.5ساعة بلغت النسبة  48ساعة وباستمرار التعرض لمدة  24بعد %  7.5الى 

بمستخلص الثفل  يعني ان تاثير مستخلص البذور في يرقات الطور الثالث كان طفيفا مقارنة

مل/ ملغم 01و 5وبزيادة تراكيز مستخلصات الثفل والقشور والبذور الى . والقشور
 

ازدادت 

 (.01-4الجدول )نسب الهالكات لليرقات 

لغرض تقييم التاثير  (2105راشد واخرون ، )هذه النتائج مع الدراسة التي قام بها  وتتفق     

في االداء  Cordia myxaخام الوراق نبات البمبر المحتمل لمستخلص المركبات القلوانية ال

، إذ بينت النتائج وجود تاثير معنوي لهذا المستخلص في االداء  C. pipiensالحياتي لبعوض 

مل/ ملغم( 01،  2.5،  5،  2.5)الحياتي للبعوض باستعمال التراكيز 
 

، إذ سجلت اعلى نسبة 

(، الثالث والرابع االول ، الثاني)في االطوار اليرقية %  21هالك 
 
مل/ ملغم 01بتركيز  

 
مقارنة 

،  41.34،  51.40بينما انخفضت الى ادنى مستوياتها ، إذ سجلت نسب هالك . بمعاملة السيطرة

مل ، وهذا مؤشر / ملغم 2.5 لالطوار اليرقية االربعة على التوالي عند التركيز  1و 20.42

 .ار تزداد بزيادة تركيز مستخلص االوراقلوجود عالقة طردية أي ان معدالت الهالك لالطو
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 .للبعوض  الطور اليرقي الرابععلى حيوية  التراكيز تأثير : 4-3-4

نسب هالك يرقات الطور الرابع للبعوض بنسب متفاوتة بعد تعريضها   4-11يوضج جدول     

نتائج وبالمثل اظهرت ال. لمستخلصات الثفل والقشور والبذور بتراكيز وفترات تعرض مختلفة

وجود زيادة في نسب الهالكات لليرقات وتركيز المستخلص من جهة وفترة التعرض من جهة 

كذلك اظهر . اخرى ، إذ كلما زاد تركيز المستخلص وفترة التعرض له زادت نسب الهالكات

بين تاثير المستخلصات من الثفل والقشور ( P ≤ 0.05)التحليل االحصائي وجود فروق معنوية 

اه يرقات هذا الطور، إذا تفوقت مستخلصات القشور في قدرتها على هالك يرقات والبذور تج

هذا الطور تلتها مستخلصات الثفل ومن ثم المستخلصات التي تم تحضيرها من البذور وعند كافة 

إذ بلغت نسب الهالكات ليرقات الطور الرابع عند التركيز .التراكيز المستخدمة وفترات التعرض

خالل فترات %    87.5و  65.0، %  37.5، %  35.0ستخلص القشور مل لم/ملغم 2.5

، %  20.0بينما بلغت في مستخلص الثفل . ساعة على التوالي  48 و 24،  10،  6التعرض  

في حين اعطى مستخلص البذور .  لفترت التعرض على التوالي%    57.5و  40.0، % 27.5

لفترات %  35.0و %   22.0،%  15.0، %  5.0نسب هالك اقل مقارنة بالثفل والقشور بلغت 

التعرض على التوالي وازدادت نسب الهالكات ليرقات هذا الطور بزيادة تراكيز المستخلصات 

 (.  00-4جدول ) مل /ملغم 01و 5الى 

مستخلص كافئيين الشاي وبالتراكيز  لتأثيرفي دراستهم ( 2011)شار مهدي وعبد وبالمثل، أ    

طوار غير البالغة جزء في المليون على األ 5000،   4000،  3000،  2000،   1000

الى زيادة نسبة  الهالكات غير التراكمية لليرقات بزيادة  C. pipiens molestusلبعوضة 

رنة كثر االطوار تأثراً بالتراكيز المستخدمة مقاأستخدمة وكان الطور اليرقي االول التراكيز الم

، 30.42 % بالتراكيز وقد بلغت نسبة الهالكات  تأثرال االطوار قأمع الطور الرابع الذي كان 

على التوالي بالنسبة ليرقات الطور االول % 73.71 ، 70.42%، % 66.30، %  48.57

على التوالي بالنسبة ليرقات ( % 30.76،  28.65،  23.85،  17.42 ،  11.30)وبلغت 

 .الطور الرابع 

ان المستخلص المائي لنبات الياس سبب اعلى نسبة هالك (  2011)كما ذكر علوان واخرون    

وعند اقل تركيز مستخدم   C. pipiens molestus forskalليرقات الطور الرابع لبعوض 

0×10
4 

ساعة  48و 24بعد مرور % 83.9 و%  72.6جزء بالمليون ، إذ بلغت نسبة الهالك  

 .من التعرض للمستخلص 



57                                                                                                            

 

بين المستخلصات المائية ( P ≤ 0.05)وجود فروق معنوية حالية الكما بينت نتائج الدراسة      

طوار اليرقية على حيوية األ تأثيرهاالتي تم تحضيرها من ثفل وقشور وبذور الزيتون في 

للبعوض وان هذه الفروق قد تعزى الى االختالف في الوزن الجزيئي والتركيب الكيميائي 

اظهرت النتائج ان قدرة  إذفي هذه المخلفات ، الدباغية المتواجدة / للمركبات الفينولية 

طوار اليرقية المختلفة كانت القشور المطحونة على قتل األ المستخلصات المائية المحضرة من

وفي  .على من تلك التي اظهرتها المستخلصات التي تم تحضيرها من الثفل والبذور المطحونةأ

بهدف تقييم الفعالية القاتلة ( 2016)و اخرون Molan دراسة حديثة اجريت من قبل الباحث 

( القشور والبذور)للمستخلصات المائية التي تم تحضيرها من ثفل الطماطم ومكوناتها االساسية 

، بينت نتائج تحت الظروف المختبرية C.quinqefasciatus ضد يرقات وعذارى بعوض 

ظهرت أذور المطحونة ضيرها من البدراستهم والول مرة ان المستخلصات المائية التي تم تح

على قدرة على قتل اليرقات والعذارى تلتها المستخلصات المحضرة من الثفل ومن ثم أ

ملغم لكل مللتر  100فعند التركيز . المستخلصات المائية التي تم تحضيرها من القشور 

%  51.7من اليرقات و %  60ستطاعت المستخلصات المائية المحضرة من البذور ان تقتل إ

وفي نفس التركيز ، استطاعت المستخلصات المائية . لعذارى بعد يومين من التعريض من ا

من العذراى ، في حين ادى التعرض الى %  30 من اليرقات و%  40المحضرة من الثفل قتل 

من %   30من اليرقات و%  40المستخلصات المائية التي تم تحضيرها من القشور الى قتل 

ختبار سمية المستخلصات الكحولية أل( 2008)ى قام بها  سليمان اخروفي دراسة  .العذراى 

ضد يرقات وعذارى  .Euphorbia petiolata Lنبات ام الحليب  وأوراقلجذور وسيقان 

جزء في   200،  150،  100،  50تراكيز هي  4 أستعمالب  C. pipiens molestusبعوض 

على من أساما على يرقات البعوض  اتأثيرلمستخلص االوراق  200المليون حيث اظهر تركيز 

 96على التوالي بعد % 45 و% 63 ،% 79بلغت نسبة القتل  إذمستخلصي السيقان والجذور 

 .من التعرض ة ساع

جزء بالمليون ، وقد اعطى   1بتركيز  (% Jintakoz 50)وللمقارنة استخدم المبيد الحشري     

من ذلك بالنسبة للمستخلصات المائية المحضرة نسب هالك تجاه االطوار اليرقية المختلفة اعلى 

للطور اليرقي %  100 و%  100، %  82.5، % 67.5من الثفل والقشور والبذور بلغت 

%  65.0، %   57.5 للطور اليرقي الثاني و100 و%  90، %  60.0، %   45.5 االول و

%  72.5 و%  52.5، %  27.5، %   17.5 للطور اليرقي الثالث و% 100 و%   100،

 . للطور اليرقي الرابع
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 وضالحياتية لبع األطوارات الثفل والقشور والبذور على مستخلص تاثير ان      

C.quinqefasciatus خ فحسبمدة الطور او االنسال تأخيرطوار او ال يقتصر على قتل األ  ،

التشوهات  ان هذه. ربعة الحشرة وخاصة االطوار اليرقية األ أطوار  وانما يعمل على تشويه

طوار ان التعريض المستمر لألاي اليعتمد على التركيز فقط وانما يعتمد على مدة التعريض 

تشوه منطقة و ت شملت تحلال كامال لمنطقة العنقتشوهات  كبيرة في اليرقاالى اليرقية يؤدي 

 هضميةالقناة ال جدرانتحلل  4-3ويبين الشكل  .(B-2-4و A-2-4االشكال ) السيفون والسرج

تحلل طبقة كذلك وبداية تحلل جدار الجسم وتراكم جزيئات المستخلص داخل القناة الهضمية و

وكذلك يالحظ تكسر . قدرة على تمييز الحلقات الجسميةالكيوتكل الخارجية وبالتالي عدم ال

الى تداخل المركبات  التأثيراتالقصبات الهوائية في مناطق عديدة من الجسم وقد تعزى هذه 

ية الموجودة في النبات مع عمل االنزيمات الهاضمة مما يؤدي الى عدم توازن معقد الكيميائ

او من خالل تغيير   Imbalance enzyme substrate complexاالنزيم والمادة االساس 

المعدة الوسطى فيؤدي الى تثبيط عمل االنزيمات الهاضمة او تثبيط الحركة النموذجية  PH قيمة

 Antinutritive effect مانعة للتغذية  تأثيراتك قد يكون للمستخلص كذل،  للمعدة الوسطى

ة ليإذ ان التغذية تتعلق بقاب، ذية وهذا قد يؤدي الى توقف النمو وانخفاض كفاءة اليرقة في التغ

رتباط المتطلبات الغذائية وتؤدي ال ظاهرة سوء التغذية وهذه الظاهرة تسبب اليرقة التصنيعية أل

او ان المركبات الفينولية الموجودة في النبات ترتبط مع الحشرة وفسيولوجية  مظهريةتشوهات 

تكوين معقدات يصعب هضمها من قبل الحشرة  بروتينات بأواصر تساهمية يؤدي ارتباطها الى

 (. 2004، واخرون         Nathan: 1982الدركرلي ، )وبالتالي هالكها 

تراكيز  بأربعة .Olea europea Lالزيتون  وراقألالمستخلص المائي  تأثيروعند دراسة      

 C. pipiens molestus forskalفي مبيض بعوض %   1و 0.5،  0.25،  0.025وهي 

ساعة   96 ، 72،   48 ،  24 فترات تعريض وبأربعةملة يرقات العمر الثالث االناشئة من مع

وعرضها وطول بعد البزوغ ، وجد ان جميع التراكيز تسببت في تثبيط طول المبيض 

وكان (. 2010ياسين ، ) صغيرة مقارنة مع نماذج السيطرةالحويصالت المبيضية التي بدت 

بتراكيز مركب  Anopheles. pulcherrimusلمعاملة يرقات الطور االول والرابع لبعوض 

تأثيراً كبيراً في نسب  Melia azedarachاالزدراختين المعزول من ثمار نبات السبحبح 

معتمد على التراكيز حيث ان نسب الهالكات تتناسب طرديا مع التراكيز  التأثيران هذا هالكها وك

مهدي واخرون ، )المستخدمة مع ظهور نسبة عالية من التشوهات المظهرية في اليرقات الميتة 

2014 .) 
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 (44قوة التكبير ) يرقة بعوضة سليمة( 4-1)شكل 

 

 ج

 A                           B 

 (.44قوة التكبير ) يوضح تحلل منطقة العنق لليرقة -A(  4-2)شكل 

 B – (44قوة التكبير ) يرقة يتوضح فيها تشوه منطقة السرج والفرش البطنية. 
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قوة ) تحلل طبقة الكيوتكل الخارجية وبالتالي عدم القدرة على تمييز الحلقات الجسميةيوضح ( 4-3)شكل 

 (44التكبير 

 .على حيوية العذارىالتراكيز المستخدمة دراسة تأثير: 5-3-4

 و  6ان تعريض العذراى لمستخلصات الثفل والقشور والبذور لمدة  4-12يوضح الجدول      

 تأثيرمع  مقارنة لكافة المستخلصات و التراكز المستخدمة  هالكلم تعط اي نسبة  اتساع  10

ساعة على التوالي وهذا يعني  10و  6للمدة  27.5و  17.5هالك بلغت  بالمبيد الذي اعطى نس

( الثفل ، القشور والبذور)بالمستخلصات المائية لمخلفات الزيتون  تأثرااقل  العذارء طوران 

اال انه باستمرار التعرض لهذه المستخلصات اظهرت النتائج نسب  .اليرقية باألطوارمقارنة 

، إذ بلغت نسب  التعرض وفترات معنوية ملحوظة بين التراكيز روقفهالكات عالية للعذارى ب

 48و 24 لـبعد التعرض % 30و % 20  مل/ ملغم  2.5 عند التركيزلمستخلص الثفل  هالكاتال

 55ومن ثم الى  مل/ ملغم  5عند التركيز%   52.5و%  40وازدادت الى . التواليساعة على 

المبيد الحشري التي  تأثيرمقارنة مع نفسها  اتفترلل مل/ ملغم 10 عند التركيز %  62.5و % 

كذلك  .ساعة 48بعد  مل/ ملغم10 زتركيب% 72.5 وساعة   24بعد  5تركيز ب%  52.5بلغت 

وبالمثل وجد عند معاملة عذارى  . (4-12الجدول )الحال بالنسبة لمستخلص القشور والبذور 

من مركب االزرداختين المعزول من بتراكيز مختلفة  An. pulcherrimus theobaldبعوض 

، اليرقية  باألطوارقل مقارنة أكانت نسبة الهالك  L. Melia azedarachثمار نبات السبحبح 

 و%  100، في حين بلغت  ppm 100عند المعاملة بالتركيز %  30بلغت نسبة الهالك  إذ

وهذا يعني ان معاملة  للطور اليرقي الثاني والرابع على التوالي وعند نفس التركيز%  96.67
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 باألطوارعذارى البعوض بتراكيز مركب االزرداختين لم تؤثر معنويا في نسب هالكها مقارنة 

 .(2014مهدي واخرون ، )اليرقية الثاني والرابع 

 طوروجد ان تعريض  نالذي( 2011)مع دراسة محمود واخرون  وتتفق هذه النتائج ايضا     

اكيز متدرجة من المستخلص لتر C. pipiens pipiensبعوضة العذراء المعامل بعمر ساعة ل

 .عطى فرق معنوي كبير بين التراكيزا .Duranta repens Lالوراق نبات الدورانتا  الكحولي

لكن في دراسة اخرى لتاثير مستخلص المركبات القلوانية الخام الوراق نبات البمبر      

Cordia myxa  في االداء الحياتي لبعوضC. pipiens  في %  90، سجلت اعلى نسبة هالك

 لطورفي حين كانت نسبة الهالك . مل/ ملغم 10البيوض واالطوار اليرقية االربعة بتركيز 

مستخلص اوراق تؤكد ان  النتيجةلكافة التراكيز المستخدمة في الدراسة وهذه %   0 ءالعذرا

راشد واخرون ، ) العذارىثر في يؤم في البيوض واالطوار اليرقية ولمعنويًا  ثرأنبات البمبر قد 

وبالتالي هذه الدراسة التتفق مع نتائج الدراسة الحالية التي بينت ان لمستخلصات ثفل  .(2015

 .Cوقشوروبذور الزيتون تأثير فعال في هالك االطوار اليرقية األربعة وعذارى بعوض 

quinqefasciatus . 

وق معنوية بين قدرة المستخلصات المائية اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فرو    

وجد ان  إذ،  48و  24المحضرة من الثفل والقشور والبذور على قتل عذارى البعوض للفترة 

المستخلصات المائية التي تم تحضيرها من الثفل اظهرت اعلى قدرة على  قتل العذارى مقارنة 

 .التي اظهرت فعالية اقل  بالمستخلصات المائية التي تم تحضيرها من القشور والبذور
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 ة على حيوية يرقات وعذارى بعوضالفينولي الخام تأثير تراكيز مختلفة من المستخلص 4-4 : 

C. quinqefasciatus . 

تأثير التراكيز المختلفة من مستخلصات مخلفات الزيتون على حيوية يرقات الطور  : 1-4-4

 C. quinqefasciatusاألول لبعوض 

( الثفل والقشور والبذور ) رت النتائج ان المستخلصات الفينولية الخام لمخلفات الزيتون اظه    

في  حتى C.quinqefasciatusكان لها تاثيرا واضح وكبير في قتل يرقات وعذارى بعوض 

توضح فعالية المستخلص الفينولي الخام تجاه   4-6و  4-5،  4-4واالشكال .  التراكيز المنخفضة

إذ تبين ان .  مل على التوالي/ ملغم 01و 5،  2.5قي االول بعد معاملتها مع التراكيز الطور الير

هنالك عالقة ارتباط موجبة بين نسبة الهالكات وتراكيز المستخلص من جهة وفترة التعرض 

للمستخلص من جهة اخرى  إذ كلما زاد تركيز المستخلص الفينولي للثفل والقشور والبذور 

كما اظهرت نتائج التحليل االحصائي . زادت نسبة الهالكات للطور اليرقي وفترة التعرض لها

 6مع مجموعة السيطرة ، بلغت نسب الهالكات خالل   (P ≤ 0.05)وجود فروق معنوية 

 مل/ ملغم 10 و 5،  2.5بتركيز % 100و  % 100، %  97.5ساعات االولى من المعاملة  

لكل من مستخلص القشور %  100و  % 100، %  92.5على التوالي لمستخلص الثفل  و 

ساعة فقد كانت نسبة الهالك  48و 24 و 10اما خالل فترات التعرض . والبذور وللتراكيز نفسها

وهذا التاثير الكبير يدل على . ولكافة المستخلصات والتراكيز المستخدمة في الدراسة % 100

ضرة من ثفل وقشور وبذور الزيتون تجاه مدى الفعالية العالية للمستخلصات الفينولية الخام المح

وقد يعود السبب في ذلك الى ان  .يرقات هذا الطور مقارنة بفعالية المستخلصات المائية لها

التعريض المستمر للمركبات الفينولية يؤدي الى تراكمها في القناة الهضمية والتاثير على 

ان الخاليا الطالئية للقناة  إذالهضمية ، االنزيمات المحللة للمواد الغذائية الموجودة في القناة 

 Microsomal and oxidaseالهضمية للحشرات تحتوي على مجموعة من االنزيمات 

enzymes   وظيفتها ازالة التأثير السام للمركبات الثانوية الموجودة في النبات والتي تتغذى

ت يؤدي الى توقفها عن فوجود اي مركب يؤثر على طبيعية عمل هذه االنزيما. عليها الحشرة 

اوقد يؤثر التعريض المستمر . العمل وتسمم انسجة القناة الهضمية وبالتالي موت الحشرة

المركبات  ان للقناة الهضمية او PHللمركبات الكيميائية الى اختالل التوازن االيوني وتغيير قيم 

 ، Wigglesworth) الفسيولوجية او تعمل على تعطيلهاالكيميائية تتداخل مع بعض االنظمة 

1972). 
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كما اظهر التحليل االحصائي عدم وجود فرق معنوي كبير بين تأثير المستخلصات الفينولية      

وتأثير المبيد الحشري على يرقات هذا الطور، فقد ( الثفل ، القشور والبذور)لمخلفات الزيتون 

%  82.5، %  67.5بلغت اعطى المبيد الحشري بتركيز واحد جزء بالمليون نسب هالك عالية 

وبالمثل . ساعة على التوالي 48و 24،  10،  6خالل فترات التعرض %  100 و%  100، 

 .Cعند معاملة يرقات وعذارى بعوض ( 2009السراجي ، )اظهرت دراسة 

quinqefasciatus اللبخ بمستخلصات الفينول الخام ألوراق وبذور وأزهار نبات Albizia 

lebbeck  وفي دراسة . ارتباط طردية بين نسبة القتل لليرقات وتراكيز المستخلصوجود عالقة

في االداء الحياتي  C. myxaتاثير مستخلص المركبات القلوانية الخام الوراق نبات البمبر 

  10عند التركيز %  90، سجلت اعلى نسبة هالك للطور اليرقي االول  C. pipiensلبعوض 

 (.2015راشد واخرون ، ) مل/ ملغم

% 100ان لمستخلص بذور نبات الخروع تاثيًرا قاتال بنسبة Mandal (2010 )و اوضح       

 .C. quinqefasciatus  ،Anعند استعماله في السيطرة االحيائية على يرقات االنواع 

stephensi و Ae. albobictus  جزء بالمليون ، وبلغت قيم التركيز القاتل   32-64عند تركيز

وبين ان السبب . جزء بالمليون على التوالي  16.84و 11.64،  7.10 قات من الير%  50ل 

 .يعود الى التاثير التآزري للمواد الفعالة الموجودة في المستخلص

 

النسبة المئوية لهالك يرقات الطور االول بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من الثفل :  4-4شكل 

مل/ ملغم 2.5والقشور والبذور بتركيز 
 

باالضافة الى ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة 

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 
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النسبة المئوية لهالك يرقات الطور االول بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من الثفل : 4-5شكل 

مل. ملغم 5بتركيز والقشور والبذور 
-1

باالضافة الى ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة  

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 

 

          

النسبة المئوية لهالك يرقات الطور االول بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من الثفل :  4-6شكل 

مل. ملغم 10ر والبذور بتركيز والقشو
-1

باالضافة الى ختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة ولفترات زمنية م 

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 
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 . ير التراكيز على حيوية يرقات الطور الثاني دراسة تأث:  2-4-4

ستخلص الفينولي للثفل والقشور والبذور فعالية الم 4 -9و 4-8،  4-7توضح االشكال     

 إذ. C. quinqefasciatusتجاه الطور اليرقي الثاني لبعوض مل /ملغم10 و  5و 2.5بتراكيز 

اظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين تاثير المستخلصات الفينولية لكل من الثفل والقشور 

الفينولي الخام لكل من الثفل والبذور والبذور، إذ ادى تعريض يرقات الطور الثاني للمستخلص 

خالل فترات % 100و% 100، % 100،  92.5الى نسب هالك بلغت مل / ملغم 2.5بتركيز 

بينما ادى تعريضها للمستخلص الفينولي الخام . ساعة على التوالي  48و 24،  10،  6التعرض 

التعرض نفسها  وللتراكيز وفترات % 100و% 100، % 100،  90.5للقشور الى نسب هالك 

اما تعريض يرقات هذا الطور للمستخلصات الفينولية الخام للثفل والقشور (. 4-7الشكل )

على %  97.5و% 97.5 ، % 100 ادى الى نسب هالكات بلغت  مل/ملغم 5والبذور بتركيز 

%  100ساعات اصبحت  10و باستمرار التعرض الى . ساعات من التعرض  6التوالي بعد 

فقد  مل/ملغم 10في حين ان أستعمال التركيز (. 4-8شكل )تخلصات المستخدمة ولكافة المس

الشكل )ساعات من التعرض ولكافة المستخلصات المستعملة  6بعد % 100اعطى نسب هالك 

في دراستها الى ان معاملة االطوار اليرقية المختلفة ( 2012)وبالمثل اشارت الخفاجي  .(9-4

 Glycyrrhiza الخام الوراق وجذور نبات عرق السوس  بمستخلص المركبات القلوانية

glabra L. أثرا ملحوظاً في الهالك الالتراكمي لالطوار اليرقية المختلفة لبعوضC. pipiens 

 . مل/ملغم10 و5 ، 2.5،  1في التراكيز % 100إذ بلغت نسبة الهالك 

ية الخام لمخلفات نبات ان مستخلص المركبات القلوان( 2008)وقد ذكر الربيعي وجماعته     

مل/ملغم 5و 2.5في التراكيز % 100التبغ قد سبب هالكا تراكميا بلغ 
 

في % 16.2بالمقارنة مع 

معاملة السيطرة ، وهذا يتفق مع نتائج الدراسة الحالية من ناحية تاثير نفس التراكيز باختالف 

ق نبات الخروع بشكل قاتل وفي دراسة اخرى أثر المستخلص االيثانولي ألورا. األطوار اليرقية

 Mustasa) مل/ملغم 20عند التركيز  C. pipiensللطور اليرقي الثاني لبعوض %  70بنسبة 

 (. Al-khazraji ،2008 و
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النسبة المئوية لهالك يرقات الطور الثاني بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من :  4-7شكل 

باالضافة  ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة مل/ملغم 2.5بتركيز الثفل والقشور والبذور 

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الى السيطرة الموجبة 

 

        

بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من  لثانيالنسبة المئوية لهالك يرقات الطور ا : 4-8شكل 

باالضافة الى  ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة مل/ ملغم 5والبذور بتركيز الثفل والقشور 

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 
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النسبة المئوية لهالك يرقات الطور الثاني بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من :  4-9شكل 

باالضافة  ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة مل/ملغم 10ل والقشور والبذور بتركيز الثف

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الى السيطرة الموجبة 

 . ير التراكيز على حيوية يرقات الطور الثالث للبعوض تاث : 3-4-4

ز متدرجة من المستخلص الفينولي الخام للثفل ان تعريض يرقات الطور الثالث لتراكي     

االشكال )والقشور والبذور، أدى ايضا الى نسب هالك عالية جدا مقارنة بالمستخلصات المائية  

، إذ بينت النتائج ان قدرة المستخلصات الفينولية الخام على هالك 4-12 )و 4 -11،  4 -10

التركيز المستخدم من المستخلص وفترة يرقات الطور الثالث تزداد زيادة معنوية بزيادة 

ساعات من   6وخالل  مل/ ملغم 2.5إذ بلغت النسب المئوية للهالك بتركيز . التعرض له

لكل من الثفل والقشور والبذور على التوالي وازدادت %  82.5 و%  92.5و %  85التعرض 

 100و %  97و%  100ومن ثم بلغت  مل/ ملغم 5بتركيز %  87.5و 92.5 و%  95.5الى 

% 100، % 100ساعات من التعرض بلغت  10وبعد . للفترة نفسها  مل/ ملغم  10بتركيز % 

مل/ ملغم 2.5بتركيز % 92.5 و
 

في حين اعطت . لكل من الثفل والقشور والبذور على التوالي 

مل/ ملغم  10 و 5 التراكيز 
 

وبالمثل . ولكافة المستخلصات المستعملة% 100نسبة الهالك 

 Crude  terpenensان لمستخلص التربينات الخام ( 2009)ت نتائج دراسة السراجي اظهر

 .Cتاثيرا واضح تجاه يرقات بعوض  A.lebbeckوازهار وبذور نبات اللبخ  وراقال

quinqefasciatus فقد اعطى . ، كما اشار الى وجود عالقة ارتباطية بين نسبة القتل والتركيز

 0.25و 0.1عند التراكيز %  46.20و %  43.03 و%  42.16مستخلص االوراق نسبة قتل 
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%  42.00 و%  40.40، في حين اظهر مستخلص البذور نسبة قتل بلغت  مل/ ملغم 0.75و

وعند . عند نفس التراكيز%  100 و%  65.80 و%  21.73ومستخلص االزهار %  66.13و

 و 0.75عند التركيز %  100المعاملة بالمستخلص القلويدي الخام كانت نسبة القتل لليرقات 

في مستخلص %  96.96و%  55.88في مستخلص االوراق في حين بلغت  مل/ ملغم1.00

 .البذور واالزهار وعند نفس التراكيز

واجريت دراسة مختبرية لتقدير الفعالية السمية للمستخلصات التريبينية ، القلوانية        

في بعض جوانب االداء %  2و 1،  0.5،  0.2،  0.1  والفينولية الوراق نبات الدفلة بالتراكيز

، اظهرت النتائج ان الطور الحوري االول  Bemmisia tabaci الحياتي للذبابة البيضاء 

عند المعاملة بالمستخلص % 2والحوري الثالث أعطت أعلى نسبة هالك عند المعاملة بتركيز 

، بينما اظهر الطور الحوري االول  الفينولي والتربيني بالمقارنة مع الطور الحوري الثاني

والحوري الثاني اعلى نسبة هالك بالمقارنة مع الطور الحوري الثالث عند المعاملة بالمستخلص 

بهدف تقييم ( 2011اكبر واخرون ، )وفي دراسة (. Rathi ، 2010) القلواني بنفس التركيز

لنبات الجفت ( دات والفينوالتالقلوي)كفاءة بعض المستخلصات المركبات الكيميائية الثانوية 

واليوكالبتوس على األداء الحياتي لحشرة الذبابة المنزلية ، اعطى المستخلص الفينولي نسبة 

لكل من نبات اليوكالبتوس والجفت على %  72.9%  96.23هالك ليرقات الطور الثالث بلغت 

 .التوالي 

        

الثالث بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من  النسبة المئوية لهالك يرقات الطور:  4-10شكل  

مل/ ملغم 2.5 الثفل والقشور والبذور بتركيز 
 

باالضافة  السيطرة السالبة ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الى السيطرة الموجبة 
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يرقات الطور الثالث بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من النسبة المئوية لهالك :   4-11شكل 

مل. ملغم 5 الثفل والقشور والبذور بتركيز 
-1

باالضافة  ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة 

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الى السيطرة الموجبة 

 

       

وية لهالك يرقات الطور الثالث بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من النسبة المئ:  4-12شكل 

مل/ملغم10 الثفل والقشور والبذور بتركيز 
 

باالضافة الى  ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة

 (. المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 
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 . لى حيوية يرقات الطور الرابع للبعوض ير التراكيز عتاث : 4-4-4

بينت النتائج ان قدرة المستخلصات الفينولية الخام على هالك يرقات الطور الرابع تزداد      

زيادة معنوية بزيادة التركيز المستخدم من المستخلص وفترة التعرض له ، إذ بلغت النسبة 

 و%  80.0و %  80ن التعرض ساعات م  6وبعد  مل/ملغم 2.5المئوية للهالك بتركيز 

 40.0و 72.5 و%  85.5لكل من الثفل والقشور والبذور على التوالي وازدادت الى % 20.0

مل/ ملغم10بتركيز % 55.0 و %  87.5و%  100ومن ثم الى  مل/ملغم 5بتركيز % 
 

للفترة 

 بتركيز% 65.0 و%  87.5، %  87.5ساعات من التعرض بلغت النسبة  10وبعد . نفسها 

مل/ ملغم 5بتركيز %  44.0 و%  72.5، %85.0و مل /ملغم 2.5
 

 و% 87.5، %  100و 

ويتضح من النتائج . لكل من الثفل والقشور والبذور على التوالي مل/ملغم  10بتركيز % 55.0

ان المستخلص الفينولي الخام للبذور كان االقل تاثراً بيرقات الطور الرابع مقارنة بالمسخلص 

 .(P ≤ 0.05)خام للثفل والقشوروبفروق معنوية واضحة الفينولي ال

 .Pان لمستخلص المركبات القلوانية الخام الوراق نبات الخروع( 2010)ذكر الخفاجي      

communiss L.  اثرا ملحوظا في الهالك الالتراكمي لالطوار اليرقية لبعوضC. pipiens 

/ ملغم 20ذا المستخلص الخام بتركيز نتيجة المعاملة به%  100حيث كانت اعلى نسبة هالك 

الى ان المستخلص الكحولي لنبات الرغل ( 2011)كما واشار شاكر واخرون . مل

Chenopodium murale  وجوز الهندMyristica fragrans  أظهر فعالية ضد يرقات

من يرقات %  50، إذ بلغ التركيز القاتل لـ  C.quinqefasciatusالطور الرابع لبعوض 

واجريت دراسة . ساعة من التعرض48 جزء بالمليون على التوالي بعد 1258 و 501ض البعو

( الكحول االثيلي والهكسان)لغرض تقييم فعالية المستخلصات المائية والمذيبات العضوية 

اتجاه الطور  .Chara spوالمركبات الثانوية المتمثلة بالمركبات القلوانية والفالفونيدات لطحلب 

ساعة من المعاملة تفوق  24، اظهرت النتائج بعد  C.quinqefasciatus ع لبعوضاليرقي الراب

%  62.21، يليه المستخلص الكحولي بنسبة %  65.27مستخلص الهكسان بنسبة هالك بلغت 

، في حين كانت المستخلصات الفالفوندية والمائية هي %  54.70ثم المستخلص القلواني بنسبة 

 ( . 2010شاكر واخرون ، )على التوالي %  4.16 و%   36.1هالك االقل تاثيرا بمعدل نسبة 

كما بينت نتائج الدراسة ان الطور اليرقي الرابع كان االقل تأثراً بالمستخلصات الفينولية الخام 

حيث كانت يرقات الطور الرابع ( االول ، الثاني والثالث)مقارنة باالطوار اليرقية االخرى 

ة للمستخلصات الفينولية الخام تلتها في ذلك يرقات الطور الثاني ثم والثالث هي االكثر مقاوم

يرقات الطور االول  قد يعزى السبب في هالك اليرقات الى حساسيتها لمركبات الفينولية التي 
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يحتويها النبات ، او بسبب حركة الطور االول وزيادة تعرضه للمستخلص بالمالمسة ، او بسبب 

وقد تعمل هذه المركبات السامة كمواد مانعة (.  Wigglesworth   ،1972)قلة سمك الكيوتكل 

للتغذية حيث تمنع اليرقات عن التغذية مما تؤدي الى هالك االعداد الكبيرة منها وهذه النتيجة 

وقد أشار حيدر في (. 2015راشد واخرون ،  ; 2008حيدر ، )تتفق مع نتائج بعض الدراسات 

 والطماطة  P. communiss Lوالمائي الوراق نباتي الخروع  دراسته لتأثير مستخلص االثيلي

Lycopersicom esculyntum  في بعض جوانب االداء الحياتي لبعوضC.pipiens  الى ان

الطور اليرقي االول اكثر حساسية للمستخلص من بقية االطوار اليرقية، إذ بلغت نسب هالك 

اليرقي االول ، الثاني، الثالث والرابع للطور % 65 و%  82و%  90و%  93االطوار اليرقية 

وفي دراسة تاثير مستخلص المركبات القلوانية الخام .  مل/ ملغم 20 على التوالي في تركيز

، تبين عند مقارنة معدل  C. pipiensفي االداء الحياتي لبعوض  C.myxaالوراق نبات البمبر 

يرقي االول هو االثر حساسية مقارنة هالك االطوار اليرقية االربعة فيما بينها ان الطور ال

 (. 2015راشد واخرون ، )باالطوار اليرقية االخرى 

      

النسبة المئوية لهالك يرقات الطور الرابع بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من :  4-13شكل 

مل/ ملغم 2.5 الثفل والقشور والبذور بتركيز 
 

باالضافة  السيطرة السالبة ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع

 (.المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الى السيطرة الموجبة 
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النسبة المئوية لهالك يرقات الطور الرابع بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من :  4-14شكل 

مل/ ملغم 5 الثفل والقشور والبذور بتركيز 
 

باالضافة الى  رنة مع السيطرة السالبةولفترات زمنية مختلفة مقا

 (.المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 

       

بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من  الرابعالنسبة المئوية لهالك يرقات الطور  :4-15شكل 

باالضافة  ة مقارنة مع السيطرة السالبةولفترات زمنية مختلف مل/ملغم 10 الثفل والقشور والبذور بتركيز 

 (.المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الى السيطرة الموجبة 
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 . ير التراكيز على حيوية عذارى البعوض تأث: 5-4-4

الثفل والقشور )راى الى المستخلص الفينولي لمخلفات الزيتون وجد ان تعريض دور العذ    

. انسالخها وبزوغها الى الطور البالغخير في مدة حدو  تأأدى الى هالكها و (والبذور

واوضحت النتائج ان نسبة الهالكات تزداد بزيادة التركيز وفترة التعرض كما موضح في 

إذ إن تعريض عذارى البعوض للمستخلصات الفينولية . 4-18 و 4-17، 4-16 األشكال 

لم/ ملغم 2.5المحضرة من الثفل والقشور والبذور بتركيز 
 

ساعات من التعرض لم يسجل  6بعد 

ساعات من  10بعد %  35.0و %  47.5، % 37.5اال انها أعطت نسب هالك . اي نسبة هالك

%  50.0و %  65.0، % 50.0ساعة اعطت نسب هالك  24التعرض وبزيادة التعرض لمدة 

وعلى %  57.0و %  72.5، % 70.0ساعة اعطت نسب هالك  48وباستمرار التعرض لمدة 

مل/ ملغم 10و  5كذلك الحال بالنسبة للتراكيز . لتواليا
 

، إذ انها لم تسجل اي نسبة هالك 

اال انها اظهرت نسب هالكات  جيدة خالل . ساعات األولى من التعرض 6للعذارى  خالل الـ 

 (. 4-18 و 4 -17، 4-16 األشكال) 44و 24و  01فترات التعرض 

من اوراق ( القلوانية والتربينية الخام) لكيميائية الثانوية وفي دراسة الستخالص المركبات ا       

لغرض تقويم التأثير المحتمل لهذه المستخلصات في  A. lebbeckوبذور وازهار نبات اللبخ 

، بلغت نسبة الهالك التراكمية للطور العذري  C. quinqefasciatusاألداء الحياتي لبعوض 

مل/ ملغم 0.50بذور واالزهار واالوراق  بتركيز في المستخلص التربيني الخام لل%  100
 
 ،

وكانت النتائج مشابهة عند المعاملة بالمستخلص القلواني الخام للبذور واالزهار في التركيزيين 

و دراسة اخرى لتقدير الفعالية (. 2009السراجي ، )على التوالي  مل/ملغم 1.00 و  0.75

،  0.2،  0.1  والفينولية الوراق نبات الدفلة بالتراكيز السمية للمستخلصات التريبينية ، القلوانية

، اظهرت النتائج  B. tabaci في بعض جوانب األداء الحياتي للذبابة البيضاء %  2و 1،  0.5

كان االشد تاثيرا في العذارى يليه المستخلص القلواني ثم %  2ان المستخلص التربيني بتركيز 

على التوالي %  82.63و%  84.66، %  94.63لغت المستخلص الفينولي  بنسب هالكات ب

(Rathi  ،2009. ) 
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النسبة المئوية لهالك العذارى بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من الثفل ( 4-16)شكل  

مل/ ملغم2.5 والقشور والبذور بتركيز 
 

ة الى باالضاف ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة

 .(.المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)السيطرة الموجبة 

 

        

النسبة المئوية لهالك العذارى بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من الثفل والقشور ( 4-17)شكل 

لى السيطرة باالضافة ا ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة مل/ملغم 5 والبذور بتركيز 

 (.المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الموجبة 
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النسبة المئوية لهالك العذارى بعد تعريضها للمستخلصات الفينولية المحضرة من الثفل والقشور ( 4-18)شكل 

مل/ملغم10 والبذور بتركيز 
 

السيطرة باالضافة الى  ولفترات زمنية مختلفة مقارنة مع السيطرة السالبة

 (.المبيد الحشري بتركيز جزء واحد بالمليون)الموجبة 
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 : Conclusions االستنتاجات

 :نتائج تجارب هذه الدراسة ، باإلمكان استنتاج اآلتي على  بناءاً  

الفعالية المضادة لألكسدة يعتمدان على المذيب المستعمل و المركبات الفينوليةتحديد كمية   - 1

 .ة االستخالص وعلى الجزء المستعمل من مخلفات عملية عصر الزيتون في عملي

أظهر المذيب المحضر من كحول االيثانول المخفف بالماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة   - 2

أعلى قابلية على استخالص المواد الفينولية من بقية المذيبات األٌخرى بدليل  %  50بنسبة 

 ≥ P) التي كانت اعلى معنوياوذا المذيب فينولية التي حررت في هالكميات الكبيرة من المواد ال

 .من الكميات التي حررت باستعمال المذيبات االخرى ( 0.05

اظهرت المستخلصات التي تم تحضيرها باستعمال حامض الهيدروكلوريك المخفف بالماء  -3

مقارنة مع   DPPH اعلى نسبة مئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع%  5المقطر بنسبة 

 . المذيبات األٌخرى 

إن محتوى القشور من المواد الفينولية يفوق ذلك بالنسبة الى محتواها في الثفل والبذور  - 4

 ( . P ≤ 0.05)وبمستوي معنوي  

تفوقت المستخلصات المحضرة من القشور في قدرتها على تثبيط الجذر الحر المصنع  -5

DPPH  من الثفل والقشور وبمستوي معنوي   على المستخلصات المحضرة(P ≤ 0.05 . ) 

في عملية استخالص ئته إلى الماء المقطر يزيد من كفا HCLإضافة حامض الهيدروكلوريك  -6

المواد الفينولية لكون التراكيز المستعملة في الدراسة هي واطئة جداً ، إذا أخذنا بنظر االعتبار 

، وبذلك تكون التراكيز %( 100)س مطلق ولي% 36تركيز حامض الهيدروكلوريك وهو 

 .في المعدة البشرية HCLالمستعملة قريبة من تركيز حامض 

اظهرت المستخلصات المائية والفينولية التي حضرت من ثفل وقشور وبذور الزيتون  - 7

فعالية مضادة للحشرات بدليل قدرتها على قتل االطوار اليرقية المختلفة وعذارى بعوض 

Culex quinquefasciatus  . 
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بينت نتائج الدراسة أن المستخلصات الفينولية المحضرة من ثفل وقشور وبذور الزيتون  - 9

، وكان لكال  عوض مقارنة بالمستخلصات المائيةكانت األشد تأثيراً في يرقات وعذارى الب

 . يهاتشوهية عل بذور تأثيراتالقشور والثفل واللمستخلصات المحضرة من النوعين من ا

التي ترمى عادة بكميات كبيرة الزيتون  استخالص زيتأن مخلفات ويمكن االستنتاج  -  10

مصدرا طبيعيا ال يستهان به للمواد المضادة لألكسدة التي تلعب دوراً مهما في صحة تمثل 

 .اإلنسان 

 : Recommendationsالتوصيات 

 . لحالية إجراء دراسات حقلية ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة ا - 1

عزل المركبات الفينولية الخام من مخلفات الزيتون بكميات كبيرة وتنقيتها وتشخيصها  – 2

ومن ثم تقييم الفعالية المضادة للحشرات بهدف تصنيعها واستعمالها كبدائل رخيصة وصديقة 

 . للبيئة بدال من المبيدات الكيمياوية والتي تضر البيئة

ات كيمائية ثانوية أخرى من مخلفات الزيتون ، وتقييم اجراء دراسة الستخالص مركب -3

 Culex quinquefasciatusفعاليتها السمية في بعض جوانب االداء الحياتي لبعوض 

 .وغيرها من الحشرات الطبية

جراء دراسات مماثلة ولكن على حشرات أخرى والسيما تلك التي من ذوات األهمية إ - 4

 .الطبية والبيطرية واالقتصادية

دراسة تاثير أجزاء أخرى من نبات الزيتون كاألوراق أو األزهار على االداء الحياتي  -5

 .وغيرها من الحشرات الطبية Culex quinquefasciatus لبعوضة 

يمكن استعمال مخلفات عملية استخالص زيت  من خالل النتائج التي تم الحصول عليها - 6

ل للمواد المضادة لألكسدة المصنعة التي تستعمل في الزيتون ، والتي ترمى بكميات كبيرة كبدائ

 . الصناعات الدوائية وفي عملية حفظ االغذية 
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مساهمة في تحديد بعض أنواع  (.2004)مراد، عبد الرحمن وعمرو، زهير  ، أبو فخر، فاتن

،  مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية. في جنوب سورية  Culicinae تحت فصيلة 

20(1 :)249 – 277   . 

وضع مفتاح تصنيفي لبعض  (.2011)دريه بكري  ، عرجون ،يحيى عساني  ابيض ، محمد ،

. سوريا  –في شمال حلب  Culex ( Diptera : Culicidae )انواع البعوض العادي 

 . 126-109( : 1) 22، مجلة علوم الرافدين

 .:report.php/www.moagr.org//http(. 2102) .احصائية وزارة الزراعة

تاثير بعض المذيبات  ( .2011.)اكبر ، منال محمد ، المنصور ، ناصر ، حاتم ، عالء ناظم 

العضوية ومستخلصات المركبات الثانوية على االداء الحياتي لحشرة الذبابة المنزلية 

Musca domestica (Diptera:muscidae).  ، 2-23: (2) 37مجلة ابحا  البصرة 

 . 

 United Nation Environment Programe (UNEP)للبيئة  برنامج األمم المتحدة

تقرير التنفيذ االقليمي بشأن المجاالت الخمسة المعروضة على لجنة األمم . (2010)

 .مسودة التقرير االقليمي للمنطقة العربية، (18)المتحدة للتنمية المستدامة في دورتها 
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الجزء الرابع  -يليات العملي علم الطف (.2014.)حسن ، حسين فاضل وعادل علي حيدر 

 .104 ص. ، كركوك ، مطبعة فضولي الطبعة االولى.  الحشرات الطبية

استخالص . (2413).الحلو، رزان محمد ، البكري، إيمان مصطفى ، الصباغ ، محمد ماجد

الفينوالت من مياه عصير الزيتون بمحالت مختلفة ودراسة المستخلصات كمضادات 

 . 322-312( : 2)22مشق للعلوم االساسية ، مجلة جامعة د.لالكسدة

دراسة تاثير مستخلص االثيلي والمائي الوراق نباتي الخروع ( . 2008. )حيدر، حارث رجب

Risinus communis  والطماطةLycopersicom esculyntum   في بعض جوانب

العلوم  رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، كلية.  Culex pipiensاالداء الحياتي لبعوض 

 . 

تاثير مستخلصات المركبات الفينولية والقلوانية  (.2012. )الخفاجي ، نبراس محمد ساهي 

في  .Glycyrrhiza glabral Lوالتربينية الخام الوراق وجذور نبات عرق السوس 

بابل ، كلية رسالة ماجستير ، جامعة .  Culex pipiensبعض جوانب حياتية البعوضة 

 .  72 العلوم للبنات ، ص

 Risinusتاثير مستخلصات اوراق نبات الخروع  ( .2010. )الخفاجي ، هبة عباس علي 

communis L.  في بعض جوانب حياتية بعوضCulex pipiens  ، رسالة ماجستير ،

 . 86 ص. معة القادسية ، كلية العلوم جا

لمضادة الحيوية تقييم الفعالية المضادة لألكسدة وا (.2015)محمد قاسم بالسم ،  الخيالني

للمستخلص المائي لمخلفات  .Musca domestica Lلألطوار المختلفة لذبابة المنزل 

 .كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة ديالى، رسالة ماجستير. .Vitis vinifera Lالعنب 

دراسة الفعالية المضادة لألحياء الدقيقة والمضادة لألكسدة لبعض (. 2012)سالي ، دهام

، رسالة ماجستير .األعشاب والتوابل ذات االستخدام الغذائي والطبي اتمستخلص

 .كلية الهندسة الكيميائية والبترولية،  جامعة البعث،  الجمهورية العربية السورية

تاثير مستخلص  ( .2015.)حيدر كامل ، زيدان ، فوزي شناوة ، الزيدي ، يوسف دخيل ، راشد 

في االداء الحياتي لبعوض  Cordia myxaنبات البمبر  المركبات القلوانية الخام الوراق

-62(: 1)23، مجلة جامعة بابل Culex pipiens (Diptera.cuicidae .)الكيولكس 

55. 
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 ،كلية التربية للبنات. ته الطبيةالزيتون في االندلس واهمي(. 2012)راضي ، محمد بشير حسن 

 . 104 فحةص :جامعة بغداد 

تاثير مستخلصات المركبات القلوانية الخام لمخلفات  (.2008. )ير الربيعي ، هادي مزعل خض

مجلة .  Culex pipiensفي بعض جوانب حياتية البعوضة  N.tabaciumنبات التبغ 

 .جامعة بابل 

استخالص المركبات الفينولية من نخالة الحنطة وتقييم (. 2007)علي خضير جابر ، الركابي

 .15-8(: 2)33، أبحا  البصرة مجلة. كمضادات لألكسدة فعاليتها

 منظمة. مكافحة نواقل المرض طرائق لألفراد والمجتمعات المحلية (.2004. )، جان  روزندال

 .   379 ص: لمكتب االقليمي للشرق االوسطالصحة العالمية، ا

اقاا  ال ز لاب (. 0202)سعد محمد , نورية عبد الحسن و ندا, علي, لبيب أحمد, الزبيدي

يلمث الاق ا    اجلب ال م. أل ة   لال ا ال ل ااد ال قذ  ذ ال  لاد الياضالاض    ل

 .44-33(: 0)4, االلا  اب

تقدير المركبات الفينولية الكلية      ( .2009)عالية جمال علي ، السعد ، علي احمد ، الساهي 

في في خمسة اصناف من التمور المحلية في الجمري والتمر واستعمالها كمضادات اكسدة 

علوم ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة ، جزء من رسالة ماجستير . كفتة اللحم البقري 

 .االغذية

دراسة تاثير مستخلص المركبات التربينية  ( .2009.)ساجدة فرحان حسين علي ، السراجي 

في بعض جوانب االداء  Albizia lebbeckوالقلوانية والفينولية الخام لنبات اللبخ  

رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية . Culex quinquefascitusعوض  الحياتي لب

 . العلوم 

دار المسيرة للنشر والتوزيع  .كيمياء الجذور الحرة  (.2001.)سعيد ، علي عبد الحسن 

 . الطبعة االولى  ،  والطباعة
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ااثال يزض الاز اك  الل  (.0202)سرور كاظم , صالح حمادي و عيسى, سلطان
اجلب ا لا  للزلم  . ال ا ملذ م ش ت اض  ا  األ ة    ذ يزض ال ضلاما  الالامى
 .02-1.: ا     ص , الملاااب

 Euphorbia petioفعالية مستخلصات نبات ام الحليب  (.2008.)سليمان ، خالدة عبدهللا 

latal  . على االدوار غير الناضجة للبعوضCulex pipiens nolestus  .  مجلة ابحا

 .317-324( : 4) 7، ربية االساسية كلية الت

فعالية بعض  (.2010. )شاكر، هيا عبد ، الظاهر ، اريج حسن سليم ، حسن ، وصال عودة

 Culexعلى يرقات الطور الرابع لبعوض  Chara.spمستخلصات طحلب الكارا 

quinquefasciatus  . ، 170-184( : 17) 9مجلة ميسان للدراسات االكاديمية . 

التاثير الطارد للمستخلصات المائية والكحولية والزيتية لبذور  ( .2010. )حمد،عمر  شهاب

 Forskal Culex pipiensعلى انا  بعوض  Peganum harmalaنبات الحرمل 

molestus (Diptera:Culicidae .) 4المجلد . مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 

(1 .) 

 مذكرة.  المحلي التمر نوى لفينوالت ائيةكهروكيمي دراسة (.2011. ) قمولي ، الصديق

 . ورقلة مرباح قاصدي جامعة ، مطبقة كيمياء ر، جستيما

تأثير المستخلصات النباتية في نمو وتطور المبيض  (.2005)صفاء محمد محمود ، الطائي

رسالة   Musca domestica L. ( Diptera : Muscidae )للذبابة المنزلية 

 .  ، جامعة الموصل كلية التربية، ماجستير

تاثير بعض المستخلصات النباتية في هالك يرقات الطور  (.2005.)الظاهر،اريج حسن سليم 

 ، جامعة البصرة ،رسالة ماجستير. Culex pipiens molestusالرابع وبالغات بعوض 

 .  قسم علوم الحياة ، كلية العلوم

بكتيريا والمضادة لألكسدة لمستخلص دراسة الفعالية المضادة لل (.2009.) ابراهيم ، العابد

 . ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقلة . القلويدات الخام لنبات الضمران

التغيرات الكيميائية والفيزيائية اثناء نمو وخزن بعض .  (2003)العبادي ، شيماء رياض 

 ، جامعة الموصل ، اطروحة دكتوراه.  اصناف الزيتون المحلية في محافظة نينوى

 . اق العر
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اجلب لةامت . الا ل    الصليب اليا ب ماال اص  (. 0200)ندى عاشور , عبد الظاهر
 .20.–.1: 30, لل لاة   اليا اب

 : Dipteraدراسة تصنيفية لعائلة البعوض   ( .2000) . عبد القادر ، اياد عبد الوهاب

Culicidae  البصرة  جامعة ،كلية العلوم  ، أطروحة دكتوراه  ،في محافظة البصرة . 

في ( الذهب األخضر) الزيتون (.2011. )أسماء جاسم ، عبد القادر ، مؤيد صالح و محمد

المجلة . القرأن والسنة وأفاق تطوير انتاجه في العراق على ضوء تجارب بعض الدول

 .  126 – 67( : 5) 3لعراقية لبحو  السوق وحماية المستهلك ، 

االستخالص الكحولي ألوارق  (.2015) .ين عبد األميرحن، عبد هللا ، رمضان نجم و األسدي 

الزيتون العراقي وقياس فعاليتها المضادة لألكسدة والميكروبات ، مجلة االنبار للعلوم 

 .67 ص(: 1)8البيطرية ، 

لا   اب اةاغك  الا ل    الملاااب (. 0200)حسن حسين , باسم عباس و علي, عبد علي
,  ج ازب يغ ا _ ال م يلمث ماالف الا لاخ التيازذ . مال ي ا   اللملاب  ذ الزلاق

023 :.030-.042. 

دراسة المحتوى الفينولي والفعالية المضادة .(2015)العبيدي ، دعاء عبد الرزاق عبد الوهاب 

 Musca domesticaلالكسدة لمستخلص ثفل الطماطم باستخدام يرقات الذباب المنزلي 

L  جامعة ديالى ، كلية العلوم رسالة ماجستير،.كنموذج تجريبي . 

تاثير  (.2011.)اريج حسن ، سليم ، ناصر عبد علي ، المنصور ، عبد الرضا اكبر ،  علوان

 Culex pipiens molestusبعض المستخلصات النباتية في هالك يرقات بعوض 

forskal  . 47-61(: 1) 29، مجلة البصرة للعلوم   . 

اةا كص ماش اص  (.0202)علي خضير جابر ,لركابيضياء فالح عبد اهلل و ا, الفكيكي
ماق ال  ز لااا   اض  ا   (Lawsoni ainermi)الال ي   ال ا ملاب اد  ي   الل  ء 

 .02.-42.(: 0)0, اجلب ست   ل لليلمث الملاااب. لأل ة   

تاثير بعض المستخلصات النباتية في (.2011)، اسامة علي ، محسن ، صالح مهدي ، كاظم 

(: 1) 29، مجلة البصرة للعلوم . Culex pipiens Macguartيرقات بعوض  هالك

126-119. 
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. للزيتون  الجتماعات المجلس الدولي 22تقرير الدورة (. 2012) .المجلس الدولي للزيتون

 . 32 ص. مدريد ، اسبانيا

. لبساتينمعهد بحو  ا. زراعة وانتاج الزيتون (.2002). محمد، السيد السيد وإكرام سعد الدين

 . 3 ص. 720نشرة رقم 

تاثير  (.2011.)هالة هيثم محمد ، علي ، حسام الدين ، عبدهللا ، عماد احمد ، محمود 

في االداء الحياتي  Duranta repensمستخلص الكحولي الوراق وثمار نبات الدورانتا 

 .870-876(: 4) 8، مجلة بغداد للعلوم ،  .Culex pipiens pipiens Lلبعوضة 

التاثير الحيوي لمستخلص اربعة نباتات في اطوار بعوض (. 2102.)لف ، عطاهللا فهدمخ

ويرقات غير المستهدفة للهاموش Culex pipiens pallens (Culicidae ) الكيولكس

(Chironomidae .)، 23- 32(:3)32مجلة علوم الرافدين . 

ات الزراعية لالستعماالت دراسة تدوير المخلف.(2006)المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 . 22-17ص :الخرطوم . لية في الوطن العربيوالمنز    الصناعية 

دراسة تاثير المستخلصات المائية والمذيبات العضوية لنباتي  ( .2010)نغم خضير ،  مهدي

في مدة نمو االدوار Ricius communis والخروع  Pehanum haraleالحرمل 

، مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية .  Culex pipiens molestusالمختلفة لبعوضة 

10 (2 : )128-119 . 

تاثير كافيئن الشاي في بعض جوانب  ( .2011)سعدون حميد ، عبد ، نغم خضير ، مهدي 

مجلة Culex pipiens molestus (Biptera:Culicidae .)االداء الحياتي لبعوضة 

 .38ص: (1) 4 ، االنبار للعلوم البيطرية 

تقويم كفاءة  ( .2014)محمد علي ، عبد المنعم ، حسين فاضل ، الربيعي ، نوال صادق ،  ديمه

في ادوار بعوض . .Melia azederash L مركب االزدرداختين من ثمار نبات السبحبح 

 Anopheles pulcherrimus theobala (Diptera.cuicidae . ) مركز . مختبريا

 . 51-56(:2)  8، بحو  تقنيات االحيائية 

وزارة . تطوير زراعة الزيتون عالي الزيت(. 2007) .مهدي ، فؤاد طه والكواز ،صباح سليم 

  .الزراعة ، بغداد 



84                                                                                                            

 

 .، بغداد دراسة اعداد اشجار الزيتون في العراق، وزارة الزراعة (. 2005. ) مهدي، فؤاد طه

دور مضادات  (.2013. )والء محمود ، ناهد محمد ، النسر، نيفين عبد الغني، الشريف

 .  38العدد  ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية. االكسدة وعالقتها بالصحة العامة

 .Olea europea Lتاثير المستخلص المائي الوراق الزيتون (.2010.)الفت تحسين  ،ياسين

مجلة التربية ،   Culex pipiens molestus forskalوتطور مبيض البعوض  في نمو 

 .91-113 (:2) 23، والعلم 
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ABSTRACT 

     In this study we determined the total phenolic contents (TPC) of 

phenolic compounds and antioxidant activity of  the waste of Olea 

europaea L. which were  obtained  from the process of  pressing  and  

extraction  of  oil from the  fruits of  O. europaea L. which are peels, 

seeds and the whole pomace  (peels and seeds).  Five solvents were used 

in the extraction process to identify the best method  for the extraction of 

phenolic compounds. in addition, extraction the crude  phenolic 

compounds  from peels, seeds and pomace of O. europaea L. for the 

purpose of evaluating the potential impact of these extracts on the 

performance of Culex quinqefasciatus. In addition, insecticidal effect of   

extracts prepared with distilled water at room temperature wase evaluated 

against the larval stage and pupae of C. quinqefasciatus. Various 

concentrations of  water and  phenolic  extracts 2.5, 5 and 10 mg / ml 

were used to assess their insecticidal activity. The results of  the present 

study showed  that  the  type of  solvent  used  in  the extraction  process 

and the selected  part of  the  waste  have  important  role in determining 

the amounts of  the  phenolic  compounds as well as antioxidant activity 

of    pomace,  peels and  seeds. Hydroethanolic extracts (50% with water) 

was the best in phenolic compounds extraction in comparison with other 

solvents (water at room temperature, boiling distilled water and 

hydrochloric acid diluted with distilled water by 1% and 5%).  In contrast 

, extracts from the pomace, peels and seeds by using 5% hydrochloric 

acid had higher antioxidant activity through their ability to inhibit the 

activity of the synthetic free radical  DPPH (2.2-diphenyl-1-

pcriylhydrazal) when compared with other solvents. The extracts from 

the peels showed  significantly higher  (P ≤ 0.05) TPC  and the 

antiradical activity against DPPH than those prepared from the pomace 

and seeds. 
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   The results of  the current study showed that the phenolic  and aqeous 

extracts  prepared  from pomace, peels and seeds had the ability to kill 

the four larval stages (I, II, III and IV) of  the C.quinqefasciatus at very 

low concentrations. The results showed  that  the  phenolic  extracts  of  

the  pomace, peels and seeds were more  effective against the larvae and 

pupae comparison  with the water extracts of  the  same  wastes. The 

highest percentage of mortality of  the larvae  was 100 % when treated 

with  phenolic  extracts  of  pomace,  peels and seeds at concentrations of  

5 and 10 mg / ml whene  exposed  for  10, 24 and 48 hours. The highest 

percentage of  mortality of  pupae were  95 %, 90 % and 77.5 % For of 

the extracts of  the pomace, peels and seeds, respectively, at a 

concentration of 10 mg / ml after 24 hours of  exposure to the extract. In 

addition, this results  of  the study showed  significant differences 

between the extracts prepared from pomace, peels and seeds in their 

insecticidal activity agianst of different larval stages and pupae. The 

ability of  the  extracts  prepared from the peels to kill the larval stages 

and pupae was higher  than  that  shown by the extracts prepared from  

the pomace  and  seeds. Moreover the results  showed that the ability of  

the extracts prepared from the pomace, peels and seeds of O. europaea L. 

to kill the larvae  stages and mosquitoes pupae depends on the period of 

exposure to the extract. The used part of the O. europaea L. wastes and 

the concentration used from the extract. The results also showed that all 

the extracts used in the study were able to kill the first, second, third and 

fourth larval stages and pupae at all concentrations and periods of 

exposure and were  significantly more effective than compared to the 

negative control group, which included treatment of larvae and pupae 

with distilled water only. The percentage of killing increases with 

increasing concentrations used and exposure period.  
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     The insecticide (Jintakoz 50%) was used with a concentration of 1 

ppm as a positive control to comparision with the effect of the extracts. 

Its  gave higher mortality rates for larval stages and pupae than for the 

aqueous  extracts prepared from the pomace , peels and seeds, 67.5 %, 

82.5 %, 100 % and 100 % of  the first  larval stage , 45.5 %, 60.0 %, 90 

%, 100 % of  the second  larval stage, 57.5 %, 65.0 %, 100 %, 100 % of 

the third larval stage and 17.5 %, 27.5 %, 52.5 % and 72.5 % for four 

larval stage. While its effect was lower in larval stages and pupae 

comparision with phenolic extracts, which gave high mortality rates and 

significant differences (P ≤ 0.05). 
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