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 األهـــــداء

عث رحمَة لمعالمين ...الى سيد الى منارة العمم  ومعمم البشرية األول .. الى من بُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالمرسمين..قدوتي وشفيعي سيدنا محمد

من دفعني نحو طريق  العمم الوفاء والتضحية والرجولة الى ز الى مربي االجيال...رم

 ....أبي

سي لكي اصل الى آوعانت الم سهرت المياليالى من ر المكنون والقمب الحنون...الى الدُ 

 امي.وصمت اليه..... ما 

 ...اهمي. .زوجتي..أخوتي...في كل الظروف الى القموب النقية التي ساندتني وّازرتني

 الى النجوم المتأللئة في سماء العمم ...شعمة الحكمة وينابيع المعرفة....اساتذتي

 ي ...كميتي.الى الصرح العممي الفت

لي خير رفقة ..الى من وقفوا معي اثناء دراستي...زمالئي في الدراسة  اكانو الى من 

 ..واصدقائي...وزمالئي في المهنة....

غٍد أجمل ان شاء نيا..شموع األمل نحو مستقبل افضل و كبدي وريحانتي في الد الى فمذةُ 

 مانة وأحمد(...اوالدي)جُ اهلل....

 ثــاحـالب

 



 رــــقديوتُ ُكرُ ــــشُ 
 بسم اهلل... والحمدهلل... والصالة والسالم عمى رسول اهلل ، وعمى وآلِو وصحبو ومن واآله 

 وبعد....

بعدما وفَّقني اهلل بإتمام رسالتي البدَّ لي من التقدُّم بأسمى كممات الشكر  والتقدير إلى عمادة كمّية 
العموم/جامعة ديالى، ورئاسة قسم عموم الحياة، ِعرفانًا مني لما قّدموه من ُجيد بمساعدتي ودعمي 

استمرَّ ألكثر من سنتين ، وىا أنا أثناء فترة دراستي لَتخُرج ىذه الرسالة بيذه الُحمَّة بعد جيٍد كبير 
أتطمَّع لقطف ثمرة ىذا الجيد متمنيًا أن تكون شمعًة تنيُر الدرَب لألجيال القادمة في ىذا الصرح 
العممي المرموق، وال يسعني إاّل أن أتقّدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المساعد الدكتور منذر حمزة 

سداءه الُنصح واإلرشاد راضي لتفّضمِو باإلشراف عمى رسالتي وتقد يمو المشورة العممّية وا 
والتوجيو، وكذلك أتقّدم بالشكر والعرفان إلى األستاذ الدكتور عبد المطيف موالن لمساعدتو لي 
خالل فترة دراستي والذي سيبقى حاضرًا في قموبنا وان غاب عن عيوننا ولو من الباري عز وجل 

كر الجزيل إلى األستاذ الدكتور باسم شياب حمد رئيس أتقّدم بالش وخير الجزاء ان شاء اهلل ، 
وزارة العموم والتكنولوجيا لتعاونو في تقديم كل  قسم المكافحة االحيائية في دائرة البحوث الزراعية/

يطيب لي ان اقدم الشكر والتقدير الى رئاسة  و جاح ىذه الميمَّة عمى أكمل وجو ،ما بوسعو إلن
ائية في كمية العموم لتعاونيم معي وسماحيم لي بالعمل واستخدام واساتذة قسم التقانة االحي

المختبر واالجيزة الخاصة بالقسم. والشكر الخاص اتقدم بو إلى اآلنسة م.م مسار ىادي 
لمساعدتيا وتعاونيا معي في فترة العمل والدراسة.وفي النياية احب اتقدم بالشكر والتقدير الى كل 

دراسة من االساتذة والتدريسيين والزمالء واالصدقاء وجميع من من وقف بجانبي طيمة فترة ال
ساىم ولو بالشيء اليسير في سبيل اكمالي لدراستي سائاًل المولى عز وجل ان يحفظيم جميعا 

 فعموا. ااهلل خير الجزاء واثابيم عمى موجزاىم 

 الباحثُُ                                                                         
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 الُخالصة

تيدف الدراسة الحالية الى تحديد المحتوى الكمي من المركبات الفينولية الموجودة في ستة     

والتي شممت )قشرة الثمرة و االوراق ولب   Cucurbita moschataأجزاء من نبات اليقطين 

وتقييم الفعالية المضادة لعممية االكسدة من , الثمرة والبذور الكاممة وقشرة البذور ولب البذور( 

-DPPH  2,2-diphenyl-1عالية المثبطة لمجذر الحر المصنعخالل تقدير الف

picrylhydrazyl  لممستخمصات المحضرة بواسطة خمس مذيبات مختمفة ىي الماء المقطر

خفف بالماء المقطر بنسبة مال %69بدرجة حرارة الغرفة والماء المقطر المغمي وكحول االيثانول

% وحامض 0% والمخفف بالماء المقطر بنسبة 69% وحامض الييدروكموريك  بتركيز 05

% بدرجة حرارة الغرفة.فضاًل عن تحديد طريقة 1نسبة الييدروكموريك المخفف بالماء المقطر ب

تجفيف االجزاء النباتية االكثر مالئمة في تحديد كمية المركبات الفينولية باستخدام طريقتين 

.وكذلك مº 05لمتجفيف االولى تحت اشعة الشمس والثانية باستخدام الفرن الكيربائي بدرجة 

في التاثير عمى  C.moschataاجزاء نبات اليقطين تحديد قابمية المستخمص المائي لثالثة من 

ومنع تحوليا الى االدوار البالغة  Ephestia cautella مرات الطور الخامس  لحشرة عثة التيرق

 وتأثيرىا عمى نسبة اليالك التراكمي لمحشرة تحت الظروف المختبرية .

عممية االستخالص والجزء اظيرت نتائج الدراسة الحالية ان لنوع المذيب المستخدم في      

النباتي المستخدم وطريقة التجفيف تاثيرا عمى المحتوى الفينولي الكمي وعمى الفعالية المضادة 

 HCL69% نت نتائج التحميل االحصائي ان استعمال حامض الييدروكموريك بيو  ،لالكسدة

افضل المذيبات كان  %1% و0ة الغرفة بنسب قميمة جداضافتو الى الماء المقطر بدرجة حرار أب
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اذ ،DPPHسواء في تقدير المحتوى الفينولي او في تقييم الفعالية المثبطة لمجذر الحر المصنع 

 خرى المستخدمة في التجربة.تفوق عمى بقية المذيبات األ

اعطت اغمب المستخمصات المحضرة من العينات المجففة بواسطة الفرن الكيربائي بدرجة     

05º 5.50فروقا معنوية م> P  من العينات المجففة تحت اشعة الشمس سواء في محتواىا أكبر

من المركبات الفينولية او في فعاليتيا المضادة لالكسدة.  وكذلك وجدت عالقة طردية موجبة بين 

ولطريقتي التجفيف   DPPHالمحتوى الفينولي الكمي وبين الفعالية المثبطة لمجذر الحر المصنع 

 .المستخدمة في الدراسة 

بينت النتائج االحصائية ان المستخمص المائي لثالثة اجزاء من نبات اليقطين      

C.moschata  وىي القشور واالوراق ولب الثمرة ليا القابمية عمى زيادة نسبة اليالكات التراكمية

وان ىذه النسبة تزداد بزيادة التركيز  ،  E.cautella مورالخامس لحشرة عثة الت ليرقات الطور

وبزيادة التركيز وفترة ،المستخدم عند رش اليرقات بالمستخمص المائي في التجربة االولى

التعريض عند غمر اليرقات في المستخمص المائي في التجربة الثانية وبنسب مختمفة لالجزاء 

 النباتية الثالثة وبشكل معنوي عال مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة .

 C.moschata  ليقطينالدراسة الحالية فانو يمكن اعتبار نبات امادا عمى نتائج تواع    

 .مركبات المضادة لعممية االكسدةمصدراً  طبيعيًا ميما غنيا بالمركبات الفينولية وال



  ت...المحتويا
 

 ج
 

 ق ائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع التسمسل

  الفصل االول 1
 1 المقدمة 1-1
 5 اهداف الدراسة 1-2

  الفصل الثاني :استعراض المراجع 
 6 استعراض المراجع 2
 7 أهمية نبات اليقطين 2-1
 11 الفينولية والجذور الحرة المركبات 2-2
 17 المبيدات الكيميائية 2-3
 18 (Ephestia cautellaحشرة عثة التمور) 2-4
 Ephestia cautella 22  مكافحة حشرة عثة التمور 2-5
 24 استخدام المستخمصات النباتية في مكافحة الحشرات 2-6

  ق العملائالفصل الثالث : المواد وطر  

 28 المواد المستخدمة في الدراسةاألدوات و االجهزة و  3-1
 28 المستخدمة في الدراسةو االدوات االجهزة  3-1-1
 29 المواد المستخدمة في الدراسة 3-1-2

 29 العمل ائقطر  3-2
 29 النماذج المستخدمة في الدراسة 3-2-1
 33 تحضير المستخمصات 3-2-2
 31 المبيد الحشري التجاري 3-2-3
 32 الحصول عمى نماذج الحشرة وتربيتها 3-2-4

 32 قياس كمية المواد الفينولية في المستخمصات المحضرة 3-3
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 34 طريقة تثبيط الجذور الحرة 3-4
 35 تجارب الفعالية المضادة لمحشرات 3-5
 36 التحميل االحصائي 3-6

  ةـــــــــاقشــج والمنــائــــالنت 

 38 المحتوى الفينولي الكمي 4-1
 DPPH 41القابمية عمى تثبيط الجذر الحر المصنع  4-2
 48 قة التجفيف عمى المحتوى الفينولي الكمييتأثير طر  4-3

 تأثير طريقة التجفيف عمى الفعالية المضادة لالكسدة 4-4
 DPPH 52والقدرة عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 

تأثير طريقة التجفيف عمى الفعالية المضادة لالكسدة  4-4-1
 53 ¹¯.ملممغم 13بتركيز

تأثير طريقة التجفيف عمى الفعالية المضادة لالكسدة  4-4-2
 55 ¹¯.ملممغم23بتركيز 

وبين القابمية  TPCالعالقة بين المحتوى الفينولي الكمي  4-5
 DPPH 61عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 

 63 المضادة لمحشرات الفعالية 4-6

4-6-1 
نبات اليقطين جزا  تأثير المستخمصات المائية أل

Cucurbita moschata  قات الطور عمى تحول ير
 .Ephestia cautella مورالخامس لحشرة عثة الت

63 

  ستنتاجات والتوصياتأل:ا الفصل الخامس 
 69 األستنتاجات 5-1
 73 التوصيات 5-2

  درالمصا 
 72 المصادر بالمغة العربية 6-1
 83 المصادر بالمغة األنكميزية 6-2
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 ق ائمة األشكال والصور

 الصفحة العنوان التسمسل
 Ephestia cautella 21 دورة حياة عثة التمور 2-1
 Ephestia cautella 23 أدوار حشرة عثة التمور 2-2
 33 ثمرة اليقطين 3-1
 33 المزارعأوراق نبات اليقطين في أحد  3-2
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حقل والمستخدمة في تجربتي  96الصفيحة المجهرية ذات  3-4
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 .المحتوى الفينولي الكمي
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 : المقدمة 1-1

القرع  العسمي ) بعدة اسماء منيا  أيضاً  يعرف Cucurbita moschataنبات اليقطين     

وغمب  ،ىو ما ال ساق لو من النباتات  كالقثاء والبطيخ وياً واليقطين لغ ،(والشجر الحمو والبوبر

ينتمي اليقطين الى عائمة و (.3995 االسم عمى القرع ويعرف ايضا بأسم الدباء)ابن منظور,

وقد  ،نباتاتيا حولية او معمرة متسمقة او منبطحةوىذه العائمة   Cucurbitaceaeالقرعيات 

ا تكون شجيرات وثمارىا قثائية طرية اوقد تكون جافة عمبية او جمدية غير متفتحة و البذور غالب

مضغوطة جانبيا غنية بالزيت  وتنشر في المناطق االستوائية وشبو االستوائية والمعتدلة وبعض 

وىي عائمة تضم العديد من النباتات المعروفة والمستخدمة في المجاالت  ،انواعيا شبو صحراوية

وقرع اليقطين  ،Cucurbita pepoالغذائية والطبية وينتمي الى ىذه العائمة ايضا قرع الكوسا 

 Cucumisاو ما يعرف محميا بالقرع العناكي وكذلك البطيخ  Cucurbita maximaاالصفر 

melo   )والرقي)البطيخ الينديCitrulls lanatus   و الخيارCucumis sativus  وكذلك

  Bryonia multifloraوعنب الحية   Citrullus colocynthis اجناس برية مثل الحنظل 

 .(3991 )الموسوي,وغيرىا من النباتات   Ecballium elateriumري) قثاء الحمار(والقثاء الب

ازىاره عريض االوراق و  ،اليقطين نبات عشبي زاحف او متسمق يصل الى عشرة امتار احيانا    

كيموغرامات وذات لون يصل حجميا الى عدة  بيرة واحياناً ثماره ك صفراء المون كأسية الشكل ،

وعرفو سكان امريكا  ،حوض البحر المتوسط وشبو الجزيرة العربية والعراقبرتقالي موطنو 

ستخدم كعالج لكثير من االمراض مثل الصداع أ،االصميين حيث استخدموه في وجباتيم التقميدية 

كممين ومقوي لمجسم وطارد لمديدان الشريطية ويقطع و  ،ودرء نزالت البرد والمغص المعوي

 (.4232 عف ويزيد من القدرة الجنسية )السيد وحسين,العطش ويعالج اليزال والض
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اليقطين مصدر ميم لمكاربوىيدرات المعقدة و يحتوي عمى نسبة عالية من االلياف  ديع     

توي ايضا عمى حامض ويح Eو Cو  Aنات والبوتاسيوم والزنك وفيتامينوالفيتامينات والكاروتي

يحتوي عمى االستروجين النباتي والسيمينيوم والكالسيوم واالحماض االمينية  ذلكالمينوليك  ك

وىو مركب يستخدم لمتخمص من الديدان الشريطية والديدان الحمقية   cucurbitan Eومركب

(Maheshwari ثمار اليقطين غنية بالبيتا كاروتين 4232 ,وأخرون . )قالي لون الثمرة البرت و

تستخدم ثمار  (.4234 خرون,وأ Norshazilaفييا)ىذه المادة ةيعود لوفر 

كغذاء وكداوء في الطب الشعبي وتمتاز بامكانية حفظيا لفترات طويمة   C.moschataاليقطين

تحتوي بذور   إذاال ان االكثر شيوعا ىو استخدام بذوره كمكمل غذائي او كنوع من المكسرات 

المشبعة والبروتينات واالحماض االمينية والمغنسيوم  غيراليقطين عمى نسبة عالية من الدىون 

(. ويحتوي 4231 ,وأخرون Bahramsultany)  phytosterol  ,cytosterolوالزنك وال 

 )الشيواني واخرون, Linoleic و oleicو steraic و  palmiticايضا عمى االحماض الدىنية 

 Leeتقميل الوزن ويعمل كمضاد لمدىون)و أمن االغذية المستخدمة في الحمية  اليقطين(.4229

 (.4234 واخرون,

الحشرات االقتصادية واالفات  خطرواحدة من أE.cautella Walker حشرة  دتع       

الذي يضم العديد من الحشرات المخزنية التي تسبب   Ephestiaالمخزنية  وىي تعود الى جنس 

( و الى عائمة 3992 ,وأخرون تمفا لمتمور وعدم صالحيتو لألستيالك البشري )العزاوي

Pyralidae  رتبة حرشفية االجنحة  منLipedoptera ي تضم الفراشات والعث)ابي الت

تعرف الحشرة بعدة اسماء في البمدان العربية منيا عثة التمر وعثة التين وعثة الموز ودودة ،(دقيق

  وتعرف عالميا ايضا بأسم ( 3995 )عبدالسالم,البمح العامري في مصر او دودة البمح الكبرى 

 Waer house moth و Almond mothو Fig moth وflour moth(karppaiah 
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 تسبب اضراراً  إذ االفات التي تياجم التمر المخزون في العراق أخطر( وىي من      ,وأخرون

وتخمق مشاكل متعددة بوجو تسويق التمور في االسواق  ،جسيمة منذ قطف التمر حتى تسويقو

تنتشر عثة التمور في جميع انحاء العالم وخاصة المناطق  (.3991 الخارجية )عبدالحسين,

وىي اكثر ما تصيب  ،ربية كالعراق ومصر وليبيا والسعودية الدافئة والمعتدلة ومنيا الدول الع

المتساقط عمى االرض او التمر الموجود في المخازن)الراوي  أوالتمر الجاف وىو عمى النخيل 

ذلك  فانيا تصيب العديد من العوائل الغذائية منيا المشمش والتين  فضاًل عن(.3995 ,ميديو 

الدراسة الحالية محاولة اليجاد مصدر  دتع(. 3992 ,وأخرون والزبيب والفواكو المجففة )العزاوي

تأثير درجة الحرارة دراسة و  طبيعي غني بالمركبات الفينولية والمركبات المضادة لعممية االكسدة

وعمى المركبات المضادة لعممية  ،المستخدمة في عممية التجفيف عمى المركبات الفينولية

من المبيدات الكيمائية المستخدمة في مكافحة الحشرات بسبب  وايجاد بدائل حيوية بدال ،األكسدة

 ومة لدى الحشرات والتأثيرات السمبية لممبيدات عمى البيئة.اظيور صفة المق
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 ةـــــــداف الدراسأهـــ

  تحديد المحتوى الفينولي الكميTotal phenolic content   الجزاء نبات اليقطين

 Poir. ex Duchesne moschata Cucurbita وىي )قشرة الثمرة واالوراق ولب

 والمزروع في مناطق مختمفة من العراق. البذور ولب البذور(الثمرة والبذور الكاممة وقشرة 

  تقييم الفعالية المضادة لعممية االكسدة من خالل تقدير الفعالية المضادة لمجذر الحر

لمحضرة لممستخمصات ا DPPH)  ) picrylhydrazyl-1-diphenyl-2,2المصنع 

وىي )الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة و الماء المقطر  بواسطة خمس مذيبات مختمفة

% وحامض 22(% والمخفف بالماء المقطر بنسبة 99المغمي وكحول االيثانول )

HCL59 وحامض 2% والمخفف بنسبة %HCL59 3% المخفف بنسبة.% 

 ل رة من خالأيجاد العالقة االرتباطية بين المحتوى الفينولي والقدرة عمى تثبيط الجذور الح

ايجاد معامل االرتباط بين المحتوى الفينولي و الفعالية المضادة لمجذر الحر 

 .DPPHالمصنع

 جزاء النباتية االكثر مالئمة واالقل تأثيرا عمى المركبات الفينولية تحديد طريقة تجفيف األ

من خالل تجفيف األجزاء النباتية المستخدم .كبات المضادة لالكسدة في النباتوالمر 

 .م22ºبطريقتين االولى بواسطة أشعة الشمس والثانية بأستخدام الفرن الكيربائي بدرجة 

  لثالثة اجزاء ىي )القشور تقييم الفعالية المضادة لمحشرات باستخدام المستخمص المائي

مس لحشرة عتة التمور وتأثيرىا عمى الطور اليرقي الخا ولب الثمرة( واالوراق

E.cautella Walker  مى عممية التحول الى االدوار البالغة لمحشرة.وع 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Louis_Marie_Poiret
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Nicolas_Duchesne
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 C.moschata نــــــــــــــليقطــــينبات اة ـــميـــــهأ 2-1

-αغني بالكثير من المركبات الميمة لصحة االنسان مثل  C.moschatاليقطين  نبات        

β carotene  وكذلك lutein  لك فيو يعمل عمى لذ ،والمركبات الفينوليةلياف والمعادن واأل

رتفاع نسبة رتفاع ضغط الدم واأمراض السكري والسرطان و أصابة بالحد  من خطر األ

الوعية الدموية وتصمب مراض القمب واأمعاء و لتياب األألتياب المفاصل و أالكولسترول في الدم و 

واالمراض العضمية المرتبطة بالشيخوخة, والن   cataractsعتالل عدسة العين أالشرايين و 

فان لو صفات مضادة لمسكري  Aاليقطين غني بالبكتين واالمالح المعدنية والكاروتينات وفيتامين 

ومعزز مناعي جيد ومضاد لالورام ومضاد بكتيري ومضاد لمديدان المعوية ومضاد لاللتيابات 

(Jacob-Valenzuela ,2011واخرون.)  بعض البروتينات التي يمكن ان ويحتوي عمى

لثمار اليقطين  كانو (. 2003واخرون,Xia تستخدم كعوامل مضادة لسرطان الجمد )

C.moschata  ثر الفعال في تثبيط نمو بكتريا األStaphylococuccs aureus 

تيجة ن  Aspergillus flavusوكذلك تثبيط نمو الفطر الممرض  Escherichia coliو

مشبعة وحامض المينوليك الغير ات الفعالة مثل الزيوت الثابتة الكثير من المركبعمى ءىا الحتوا

لزنك وبعض المعادن مثل ا Bو Aوحامض االوليك واالحماض الدىنية والكوكوربيتان وفيتامين 

االثر العالجي الفعال النسجة  اليقطينوكان لمستخمص  والبروتينات أوالمغنسيوم والسكريات والنش

في   A.flavusالكبد وعمى االنزيميات الكبدية عند استخدامو كمضاد طبيعي لتثبيط نمو الفطر 

وكذلك فان .(Saddiq ,2012؛  2010 )صديق,B1الفئران المحقونة بالفطر وباالفالتوكسين 

في الخاليا السرطانية من تعمل عمى تاخير التمايز  اليقطينالكاروتينويدات الموجودة في ثمار 

وتفعيل عممية  ATPخالل تاثيرىا في عمميات االيض التي تؤدي الى خفض جزيئات ال
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ن التغذية باليقطين كان إ (2009واخرون)Yoshinariشار أ (.2017 واخرون, Russoالبمعمة)

ه احتواء لنوع الثاني بسببثر في تحسين مستوى الكموكوز في الفئران المصابة بالسكري من اإليا 

المذان ليما تاثير في تقميل الزيادة في الدىون   nicotinic acidوعمى    trigonelline عمى 

 Fatty acidالثالثية في الكبد او في المصل من خالل التاثير في عمل االنزيمات الكبدية

synthase FAS  ينشط انزيم  وglucokinase   وانزيمcarnitine palmitoyl 

transferase  .حتوي اليقطين ايضا عمى ي cucurbitican  وىو مركب يستخدم كعقار

 . (2009 ,وأخرون Marie-Magdeleineلمتخمص من الديدان الشريطية والديدان الحمقية)

ج اتان تناول بذور القرع والزنك لو القدرة عمى خفض االثار الجانبية لتضخم الخصى والن     

ت الذكرية كفائتيا من خالل المحافظة عمى اليرمونامن المموثات كالرصاص ويحسن من 

ظيرت النتائج الباثولوجية اختفاء أو  ، كسدة ويحسن من القدرة الجنسيةواالنزيمات المضادة لأل

اعراض التغيرات التي تحدث في خاليا الخصى المتضخمة عند معالجتيا بتناول بذور اليقطين 

حتوي البذور عمى حامض االوليك الذي (. وت2010 وأخرون, Abd El-Ghanyمع الزنك )

 البروتين الشحمي العالي LDHيزيد من  و البروتين الشحمي منخفض ألكثافة  LDLيخفض من 

 ،وىذا بدوره يقي من امراض القمب وينظم مستوى الكولسترول في الدم وينظم ضغط الدم  الكثافة

يمة خاصة وىي من مضادات السرطان الم  cytosterol ,phytosterolsعمى  تحتوي ايضاً و 

تستخدم بذور اليقطين كعالج لبعض االمراض مثل امراض القمب و  ،سرطان البروستات والثدي

(. وتستخدم 2014 خرون,آو  Iwoوالشرايين والربو والسرطان وكمحفز لممناعة في االنسان )

ثر عصاب و لو األمقوي لألوان زيت بذور اليقطين (. 2009 ايضا في عالج البروستات )السيد,

نواع من البكتريا الماخوذة من التقرحات الجمدية وىي أ ةلتثبيطي الفعال عمى ثالثأ
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Escherichia coli  وStaphylococcus aureus   و Proteus vulgaris . يعمل زيت

اليقطين عمى زيادة نعومة الجمد وترطيبو بسبب االحماض الدىنية الداخمة في تركيبيو وبعض 

 يكروبات)الشيواني واخرون,كونيا مطيرة لمجمد من الما الصفات الفيزيائية لمزيوت فضاًل عن 

البروتيني  لى زيادة المحتوىإلخبز دقيق الحنطة أدى   اليقطينوان اضافة بذور  (2008

نخفاض في نسبة الكاربوىيدرات كما انو لم تظير اي فروق أمع  ليافوالدىني وزيادة في األ

% من حيث القوام والمون والطعم )شنشن 5معنوية عند خمط دقيق البذور مع دقيق الخبز بنسبة 

 (.2001 والبشوتي,

تحتوي   ذأات الفعالة ى الكثير من المركبتحتوي عم   C.moschataاوراق نبات اليقطين     

وال تحتوي عمى  ، Tanninsعمى المركبات الكاليكوسيدية والفالفونيدات والبروتينات والعفص

وراق ائي لمعناصر المعدنية في األيواثبت التحميل الكيم ،راتنجات  والقمويدات والصابونياتال

 Mg 12.4%و k 13.6% و Na 14.9% نيا تحتوي عمى تراكيز عالية من أالنباتية لميقطين 

ن ىذه المركبات ليا فعالية مضادة أو الزنك والحديد  نيا تحتوي ايضا عمى كميات قميمة منأكما 

 (.Jassim, 2010) بكتريا ولمفطرياتمل

ثر في شفاء أن قشور ثمرة اليقطين ليا أ(الى 2017واخرون)Bahramsultani شار أ      

كونو  فضاًل عنتعمل كعامل ترطيب وشفاء  إذالجروح الناتجة من الحروق من الدرجة الثانية  

يعزز تمايز الخاليا الممفاوية والخاليا  إذ وكان لو تأثيرا مناعياً  ،يحتوي عمى مضادات االكسدة

دات تحتوي عمى مضا يقطين.في حين ازىار ال CD+4و   +CD8القاتمة كما يعزز خاليا 

 .قدرة عمى اكتساح الجذر الحر ايضأاالكسدة وليا ال
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يمكن استخداميا في  C.moschataالكاروتينات المستخمصة من تويج أزىار نبات      

وان ىذه الكاروتينات تقي من امراض  ،صناعة مواد التجميل وصبغ االقمشة أو كممون طبيعي

وىي بذلك تكون ميمة غذائيا  ،العين والقمب والشرايين وميمة لصحة الجمد وخصوبة الذكور

( الى ان 2017واخرون) Zhouكما اشار (.2017واخرون,Yanميمة عالجيا) فضال عن انيا

 DPPHصنع ذو محتوى فينولي وقدرة عمى تثبيط الجذر الحر الم  C.moschataاليقطين 

  .C.maximaومن القرع العناكي   C.pepoاكثر من قرع الكوسة 

 :نيف العممي الكامل لنبات اليقطينالتص 1-2جدول ال

Plants Kingdom 

Tracheobionta Subkingdom 

Magnoliophyta Division 

Magnoliopsida Class 

Dilleniidae Subclass 

Violales Order 

Cucurbitaceae Family 

Cucurbita Genus 

  oirP Duchesne ex moschata Cucurbita   species 

 (1987)الموسوي,

 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Dilleniidae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Dilleniidae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Violales
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Violales
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Cucurbitaceae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Cucurbitaceae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=CUMO
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 -: الحزة الجذورو الفينوليت المزكباث 2-2

وىي جزء اساسي  ، نتشار  في النباتاتلفينولية من المركبات الواسعة األالمركبات ا دتع          

كسدة . تمتمك ة كبيرة بسبب خصائصيا المضادة لألىميأذات  ىيو  ،نسانمن النظام الغذائي لأل

وىو  phenolمثل ال مرتبطة بمجموعة ىيدروكسيل واحدة أروماتية ىذه المركبات حمقة عطرية 

وتركيبيا  ، polyphenolمية فتسمى او اكثر من مجموعة ىيدروكسي ، ركب فينوليابسط م

يتراوح من بسيط الى مركب متعدد عالي الوزن الجزيئي مثل الفالفونيدات. الفعالية المضادة 

المركبات وبالتحديد عدد وموقع مجموعة  هت الفينولية تعتمد عمى تركيب ىذلالكسدة لممركبا

الفواكو والخضر من  دوتع ، ائل الموجودة عمى الحمقة العطريةالييدروكسيل وعمى طبيعة البد

وان النواتج الزراعية  الفينولية في غذاء االنسان ،عمى المركبات  تي تحتوير المصادر الثاك

لكثير من البحوث  كانت ىدفاً  ذإالت بالفينو اتج الثانوية الغنية والغذائية توفر الكثير من النو 

كسدة المصنعة ة بمضادات األىميتيا مقارنأكسدة و والدراسات التي اثبتت فعاليتيا المضادة لأل

المركبات الفينولية  . (2006 واخرون, Balasundram) والمستخدمة في الصناعات الغذائية

قابميتيا دث في النبات وتكمن اىميتيا في ىي نواتج ثانوية لاليض ولمفعاليات الحيوية التي تح

صناعة العقاقير الطبية  اذ تستخدم في ، زالة الجذور الحرة وليذا كسبت اىميتيا الطبيةإعمى 

ودراسات عديدة  ، رايين وامراض السرطانمراض القمب والشأكونيا تمعب دور في الحماية من ل

ويعزى  ،مراض السرطان أاالصابة بدلت عمى ان الغذاء الغني بالفواكو والخضر يقمل من خطر 

 (.2016 واخرون,Zhou )ية لى المركبات الفينولإالتأثير  ذلك

فيا لكترون غير مقترن في غالأو مجموعة ذرات ذات أيي ذرات ف الجذور الحرةما أ     

و عالية أوالجذور الحرة نشطة  ،عدة مركبات  وكسجين ليكونن يرتبط مع األأالخارجي يمكن 
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واالغشية  DNAالفعالية ولدييا القدرة عمى اتالف المكونات الخموية مثل الحامض النووي 

و تحت تأثير بعض الظروف أيضية الطبيعية الجذور اثناء العمميات األكل ىذه وتتش ،الخموية 

و البحث عن االستقرار فانيا تتفاعل مع أوىي ذات طاقة عالية ولتقميل ىذه الطاقة  ،البيئية 

وىذه العممية  تتداخل مع القدرة الوظيفية الطبيعية لمخاليا.ويعتقد  ،العديد من المركبات في الجسم

بكثير من االمراض مثل امراض الشيخوخة والتياب القولون التقرحي والسرطان  بارتباط الجذور

وتصمب الشرايين ومرض باركنسون والزىايمر والسكري والتياب المفاصل الروماتيزمي والفشل 

ولغرض الحد من تأثير الجذور  ،الكموي ومرض كرون وامراض الجياز التنفسي وامراض العيون

تحمي  إذميات كبيرة من االغذية الحاوية عمى مضادات االكسدة.الحرة فاننا نحتاج الى ك

ن أيرات الضارة التي يمكن الجذور الحرة ومن التغ مضادات االكسدة الجسم من تأثير

كن ان تحدث (.ان انتاج الجذور الحرة عممية طبيعية يمPanachali, 2014و Rajat)تحدثيا

انيكيات الجسم لمصحة عندما التستطيع ميك نزيمات وتصبح عممية مضرةبوجود او عدم وجود األ

العوامل البيئية عدد من ويمكن ان تزيد عممية تكون الجذور الحرة بواسطة  الطبيعية معالجتيا،

ضافة الى التدخين ألخرى باشعاعات األواشعة غاما واأل Xواشعة  UVالتعرض الشعة مثل 

 (.2011 ,وأخرون Wangئية )دوية وبعض المواد الكيماوزون وتداخالت األوالتموث واأل

و منع عممية االكسدة وىي تقسم الى أمادة قادرة عمى تاخير  أي مضادات االكسدة ىي      

واالفضل ىي الطبيعية والتي توجد في العديد  ،مضادات اكسدة طبيعة ومضادات اكسدة مصنعة

والخضراوات  ووالفواكوالبذور الزيتية والحبوب من المصادر النباتية مثل البقوليات والمكسرات 

(Akbarirad ,2016 واخرون.)  كسدة وتستيمك األالعديد من مضادات  خاليا الجسم تستعمل

تعرف مضادات االكسدة عمى  إذوكسجينية النشطة نواع األكثير من الطاقة لمراقبة مستوى األال
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 ،كسدة الجزيئاتأية وتوجد بتراكيز قميمة وتستطيع كسدأمادة ليا  فعالية ضد االضرار التانيا كل 

 و  superoxide dismutase  SODويمكن تقسيميا الى مضادات اكسدة انزيمية مثل )

Catalase   وGlutathion peroxidase GPX)،   تعمل  إذنزيمية أكسدة غير أومضادات

 glutathion زاحة وتثبيط عمل الجذور الحرة مثل أبعض المركبات داخمية المنشأ عمى 

 Cومركبات اخرى ذات مصدر غذائي مثل فيتامين   Ubiqinol 10وحامض اليوريك و 

والعديد من النباتات الطبية  (.2015 )صميحة,كبات عديدة الفينول والكاروتيناتومر   Eوفيتامين 

حتواء ىذه النباتات عمى المركبات ا إلى و تمك المستخدمة في الطب الشعبي يعود استخدامياأ

واعتبار ىذه النباتات كمصدر طبيعي يقي من عممية االكسدة التي تكون  ،الفينولية المختمفة

 (.2012 واخرون, Molanمراض )رافقة لكثير من األم

ت الفينولية في النباتات ستيدفت تشخيص وتقدير المركباأالكثير من البحوث والدراسات        

و فعاليتيا تجاه الكائنات الحية المختمفة .ففي نبات أ طبيعية كسدةأمضادات كىميتيا أوتقييم 

وىي من  ،و المعضوضةأو ما يعرف بالقرع المر أ   Momordica charantiaالكيريال 

فقد تم تشخيص العديد من المركبات   cucurbitaceaeالنباتات التي تعود الى عائمة القرعيات 

مثل حامض الغاليك  ،الفينولية وباستخدام المستخمص المائي والمستخمص االيثانولي لمنبات

وحامض البروتوكانجويك وحامض الجنتسك والكاتجين وحامض الكموروجنك وااليبيكاتجين والتي 

 (.2013 واخرون, كان ليا دور في الفعالية المضادة لالكسدة في ىذا النبات )غيمة

( بأستخالص وتقدير الفينوالت في بذور سبعة اصناف من 2010قام القيسي واخرون)         

المزروعة في العراق وىي ) الشدة السوداء والروسي والكمالي وديس  Vitis vinifera Lالعنب 

أظيرت النتائج التي حصموا عمييا  إذ ،رعةاموسمين من الز  لرش ميو (خال العنز والحمواني و
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احتواء بذور العنب عمى كميات عالية من المركبات الفينولية لألصناف المستخدمة في الدراسة 

كان صنف الشدة السوداء ىو  إذوخاصة مركبات ) البروانثوسيانين والكاتيكين واألبي كاتيكين ( 

بينما كان اقل تركيز من  ،األخرى  المركبات بالمقارنة مع االصناف االعمى في احتواءه ليذه

 البرونثوسيانين والكاتيكين في صنف رش ميو واقل تركيز لألبي كاتيكين في الصنف حمواني.

 Arumلمستخمص الكحولي لنباتي كاردي ا( ان 2015محمد وابراىيم) تبينما اشار 

L maculatum الحرنكش  و كولو وازه(cape gooseberry ) peruviana  Physalis 

ممغم /مل حيث كانت  0.3عند التركيز   DPPHالقابيمة عمى اقتناص الجذر الحر المصنع 

 .)الحرنكش(% لنبات كولو وازه95.33و% لنبات الكاردي 93.33النسبة المئوية لمتثبيط 

واظيرت ىذه المركبات  Aloe veraشخصت المركبات الفينولية في عصارة نبات الصبار 

 غرام)محمد واخرون, الفينولية تاثيرا تثبيطيا عمى سبعة انواع من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة

راك)المسواك( (فقد استيدف في دراستو لنبات اال2014)Mohammed(.اما 2006

Salvadora persica L  وجد ان المستخمص المائي ليذا النبات يحتوي عمى العديد من  إذ

ىميا المركبات الفينولية والفالفونيدات والتي كان ليا القابمية عمى تثبيط الجذر أالمركبات الفعالة و 

 %.62.45بنسبة  DPPHالحر المصنع 

( من خالل دراستو لممحتوى الفينولي والفعالية المضادة لالكسدة 2014اثبت تقي)        

 Origanum والبردقوش  officinalis Melissa لممستخمص الكحولي لنباتي الترنجان

majorana وان العالقة  ،كسدة فينولي وبين الفعالية المضادة لألان ىناك ترابط بين المحتوى ال

وكان  ،كثر بمرتين من البردقوشأوى الترنجان عمى مركبات فينولية احت إذبينيما كانت طردية 

استخدم ساىي  . Bacillus cereusاكثر في تثبيط بكتريا كسدة وفعاالً اكثر كمضاد لأل فعاالً 
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ستخالص المركبات الفينولية من صنفي التمر يثانول بنسب متساوية ألأل( الماء وا2011)وعمي

كانت فعالية الصنف  إذكسدة ليذين الصنفين ة لألادوتقدير الفعالية المض )الخضراوي والبريم(

عمى أحتواء عمى كمية مركبات فينولية قوى من صنف البريم كمضاد لألكسدة الأالخضرواي 

خفض كمما تننيا أ و pHدة تتأثر بدرجة االس الييدروجينيسكادة لألن الفعالية المضألى إشار أو 

( مضادات األكسدة 2018)واخرون  Rathiدرس  درجات حرارة عالية.ضيا الى ازداد وقت تعري

والمركبات الفينولية في نوى التمر لصنفين من التمور المزروعة في العراق وىي )الزىدي 

واستخدموا عدة مذيبات كان حامض الييدروكموريك ىو اكثر فعالية في استخالص  ، والبرحي(

ن لنوع أة من بقية المذيبات واستنتجوا من خالل النتائج التي حصموا عمييا يالمركبات الفينول

دمة كميا عوامل تمعب دور خجة الحموضة وطريقة التجفيف المستالمذيب ونوع المحصول ودر 

في تحديد كمية المحتوى الفينولي الكمي وكذلك الفعالية المضادة لالكسدة لمعينات المستخدمة  

 في الدراسة.

( ستة مذيبات الستخالص المركبات الفينولية من نخالة الحنطة 2007خدم الركابي )است     

م استخدأبنول والبروبانول وخالت االثيل ( وىي )الماء المقطر والكمورفورم وااليثانول والميثا

كان مستخمص الماء المقطر  إذ ،في تقدير ىذه المركبات folin –ciocateau  طريقة 

والكمورفورم متفوقا عمى باقي المستخمصات في قدرتو عمى استخالص المركبات الفينولية وان 

لكال ¹¯ممغم.مل 100كانت عند التركيز   DPPHاقصى فعالية القتناص الجذر الحر المصنع 

ص قشور وثمار كسدة في مستخم( فقد درس التأثير المضاد لأل2013المستخمصين .اما الزبيدي)

خالت االثيل  و االيثانولو مذيبات ىي )الميثانول  ةو استخدم خمس Citrus siensisالبرتقال 

عمى كمية من المركبات الفينولية واعمى فعالية أاعطى الميثانول  إذاليكسان ( و  الكموروفورمو 
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عمى  المستخدم تأثيراً ن لنوع المذيب ألى إشار أدة من بقية المستخمصات االخرى .و مضادة لالكس

فضمية ليذه كسدة وان األتخمصة  وعمى الفعالية المضادة لألكمية المركبات الفينولية المس

اليكسان (. و الكموروفورم و  خالت االثيل و االيثانولو المذيبات كانت عمى التوالي )الميثانول 

( عندما استخمصوا المركبات الفينولية من اوراق نبات 2013وىو نفس ما اثبتو الفكيكي والركابي)

تفوق مستخمص الميثانول في  إذ ،باستخدام نفس المذيبات الخمسة Lawsonia inermisالحناء 

نوا من تشخيص محتواه من المركبات الفينولية والفالفونيدية وفي فعاليتو المضادة لالكسدة وتمك

 . lawsone  1,4 Naphthoquinoneىو مركب  اً عشرة من ىذه المركبات كان اعالىا تركيز 

( فقد درسوا تحديد الفينوالت ومضادات االكسدة والمضاد البكتيري 2014سالم واخرون) اما      

وىما من النباتات   Ocimum basilicumولنبات الريحان  Avena sativaلنبات الشوفان 

وجدوا العديد من المركبات الفينولية المضادة لألكسدة في المستخمص المائي ليذين  أذ،لطبية ا

وبينوا  ،كانت الكمية اعمى من مستخمص كل نبات عمى حدة ،النباتين وعند خمط ىذين النباتين

ان استيالك خميط من النباتات الطبية ربما يساعد في تقوية مناعة الجسم ضد االمراض التي 

حماض  الدىنية و المركبات ( عن األ2018رى الداؤدي والطائي)تسببيا الجذور الحرة. تح

شخص الكورستين وحامض البنزويك  وكذلك حامض  إذ الفينولية في بذور نبات الكزبرة .

. وكان %(5% والميثانول95)االيثانول IMSي مستخمص خالت االثيل ومستخمص الغاليك ف

لممركبات الفينولية في خمسة انواع من البقوليات تأثيرا واضحا في الفعالية المضادة لألكسدة ليذه 

لة عن الفعالية و ( ان المركبات الفينولية ىل المسؤ 2012النباتات حيث اكدت الموسوي والحمفي)

والعدس   Phoseolus areusوالماش  Tricum spكسدة في كل من الفاصوليا المضادة لال

Lens calinaris   والحمصCicer arietinum   والبزالياPisum sativum ستخدام إو ب
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كانت الفاصوليا ىي اعمى محتوى فينولي من بقية  إذمذيبين ىما الكحول االثيمي والماء المقطر 

/غم مع زيادة واضحة لمفعالية المضادة لالكسدة بزيادة 27.16GAE بمغت النباتات االخرى

 التراكيز المستخدمة .

 -: ةـــــائييـــدات الكيمــــــــالمـبي 2-3

ان التوسع في استخدام المبيدات المختمفة في مجال مكافحة األفات اصبح سمة من سمات      

 فضاًل عنوىذه المبيدات جميعيا سموم فتاكة لالنسان والحيوان  ،العصر اليمكن التراجع عنيا

ومن الطبيعي ان ينشأ من استعمال المبيدات اخطار واضرار  ،ميمكات لالفات الزراعية المختمفة

يؤدي تكرار استخدام المبيدات لعدة سنوات الى ظيور سالالت  يجب التحرز من التعرض ليا .

 ةولذلك ال حل اال بزيادة الجرعة المستخدم ،لفعل ىذه المبيدات من االفات الحشرية اكثر مقاومة

 .(1993 من المبيد في المكافحة او استبدال المبيد بأخر)عبدالسالم,

فاستخدم الزئبق  ،ليو االنسان لمحاربة الحشراتإ أول ما لجأالمبيدات العضوية ىي  دتع    

وىذه كميا  ،لمحاربة بعض االفات الزراعية والزرنيخ ،والكبريت لمحاربة البرغوث ،لمحاربة القمل

والحصول عمييا بطريقة بسيطة ولكن  ، اتو مركبأصر امواد موجودة في الطبيعة بشكل عن

لم تعد نافعة وغير  فضاًل عن انيا ،و غالئيا أو قمة توفرىا أاالنسان سرعان ما تركيا لسميتيا 

أو مرغوب فييا لعدة اسباب منيا ظيور المقاومة ضدىا في الحشرات بفعل االختيار الطبيعي 

بسبب التعرض المستمر لممبيدات وكذلك تموث البيئة فيي ال تتحمل بسرعة والتزول بسيولة من 

سع والعدد الكبير ى المدى الواال فضاًل عن روىذا يعرض االنسان والحيوان لمضر  ،التربة والماء

وىنا ظيرت  .لى البحث عن بدائلإوىذه كميا عوامل ادت  ،من الكائنات التي سوف تتضرر

المبيدات المستخمصة ق ىي استخدام ائىم ىذه الطر أمن  في مكافحة األفآت و االتجاىات الحديثة
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فيي  يةمستخمصات نباتية ليا خاصية سم المبيدات المستخمصة من النباتات ىيفمن النباتات.

و أوتعتبر واطئة السمية لمثدييات وتقتل الحشرات  ،و التبخر وتنفذ خالل الجسم أتقتل بالمالمسة 

ذ انيا تتحمل بسرعة إ ،تصرعيا بتاثيرىا عمى االنسجة العصبية والجياز العصبي المركزي

الروتينون  بيدات المستخمصة من النباتات ىيومن اىم الم ،بتعرضيا لميواء والضوء

Rotenone يوجد في جذور البقوليات مثل نبات الديرس و  زىر()الDerris   أستعمل سابقا و

 ، النيكوتين )مستخمص التبغ( و ،ب والقطط وفي الوقت الحالي لتعفير الكال ،لصيد االسماك 

وىي مادة مستخمصة من االزىار الجافة والمطحونة لنبات   pyrethrumالبايرثروم وكذلك

ستخمص من جذور وسيقان نبات الريانيا والمادة السامة ىي الذي ي ريانياومبيد  ،الكراينثم

الريانودين وتستعمل بمثابة سم المس او سم معدي.وىناك مواد اخرى تستخدم في المكافحة 

 (.2013 المالح والجبوري, ؛ 1982)ابو الحب,تستخمص من نباتات السباديال والييميبور

 Ephestia cautella مــــــــــورالت ة ــــــعثحشرة   2-4

 لمحشرة: الوصف العام

 Lipedopteraالى رتبة حرشفية األجنحة  E.cautella تننتمي حشرة عثة التمور     

تكون بيوض عثة التمر بيضاء المون عند  ،يوضح التنصنيف العممي لمحشرة 2-2والجدول

ويتراوح طوليا  ،وتوجد نتؤات عريضة وطويمة عمى سطح البيضة ،وبرتقالية عند الفقس ،وضعيا

بيضاء ترابية  ،وبعد الفقس تنتج يرقات ،ممم  0.32 -0.22ممم وعرضيا  0.38-0.33من 

عرضا  3.5ممم طوال و 12- 10تمر بخمسة اطوار يرقية بعدىا تنسج الشرنقة الحريرية وابعادىا 

 -14يكون امتداد الجناح فييا فالكاممة  اما،صفراء المونممم  8-7ميا العذراء بيضاء المون وبداخ

صفر ويحيط بو شريط أوالجناح االمامي اسمر ويمتاز بوجود خط متعرج  ابيض او  ،ممم 20
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والجناح الخمفي ابيض مع وجود شريط اسمر وشعيرات قصيرة بيضاء  ،اسمر المون او افتح لوناً 

ففي  ،مة في السنة تحت ظروف المخزن االعتياديةر خمسة اجيال متداخو لعثة التم ،المون حولو 

ب وتستمر حتى آبيض خالل االسبوع االخير من شير الجيل االول تبدأ االناث بوضع ال

وفي الجيل الثاني تبدا االناث بوضع البيض من  ،االسبوع االخير من شير تشرين األول 

سبوع والجيل الثالث من اال ،لى االسبوع االول من شير نيسانإذار آاالسبوع الثاني من شير 

والجيل الرابع من االسبوع الرابع من شير  ،سبوع الثالث من حزيرانلى األإيار آالثاني من شير 

اما الجيل الخامس فتبدء االناث بالقاء البيض منذ االسبوع  ،وزمحزيران الى االسبوع الرابع من ت

اكثر من الذكور  تعيش االناث غالباً و  ،بآالثاني من تموز وحتى االسبوع االخير من شير 

الفقس  ونسبة ،% من البيض في االيام االربعة االولى من حياتيا90بيوم واحد وتضع االناث 

وعند الخزن لمدة سنة كاممة فان االصابة بالحشرة ترتفع شيريا  ،1:1% بنسبة جنسية 67تبمغ 

يوضح دورة حياة حشرة  2-2والجدول(.2014سماعيل ,أ)%42.7وتصل نسبة االصابة الى 

 عثة التمور.

% 70درجة مئوية و 25) % في الظروف المثالية83.6لحشرة عثة التمور  ة الفقستبمغ نسب    

بيضة  160-130وتحت الظروف المخزنية تضع االنثى  .(    ,واخرون العزاوي()رطوبة

الجيل وعمر الكاممة  أيام وحسب درجة الحرارة ونوع العائل الغذائي اما مدة 8-4والتي تفقس بعد

ن مدة .أ(2009 )عزيز وحميد,يوم عمى التوالي  9يوما و 54-48في ظروف المخزن ىي 

عمى التوالي  يوماً  10.5يوم و 42ىي  المختبرالجيل وعمر الكامالت المرباة عمى التمر في 

يوم ىي  4.4يوم بواقع  32(.بينما كانت دورة حياة الحشرة المرباة عمى الثوم ىي 1977 )سعيد,
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يوم لمحشرة  11.5يوم لدور العذراء و  7.12يوم لمدور اليرقي و  9.8فترة حضانة البيض  و

 (.     ,وأخرون karuppaianالكاممة )

زمنية  أوقاتتيا من  جديد بن التداخل في اجيال الحشرة وامكانيتيا بأن تعيد دورة حياإ     

 .(2009 )عزيز وحميد,فة خطرة آجعل ضررىا اكبر وجعميا  ،وزيادة عددىا ،قصيرة نسبياً 

 ،ن ىناك عامالن اخران جعال من ىذه الحشرة افة خطيرة عمى التمور المخزونةألى إ فضاًل عن 

تعيش داخل الثمرة  إذالتغذية  حيثوطبيعتيا من  ،وىي ظيور سالالت مقاومة لممبيدات الكيمائية

وانسالخ جمودىا  ،وتراكم فضالتيا ،دوارىا المختمفةبأن وجود الحشرة أ (.2014 )طارق واخرون,

كميا اسباب تؤدي  ،والغبار الناتج من تفتت التمور ،ضوقشور البي ،وجود الحشرات الميتة و ،

التي تؤدي الى حدوث  ،الى عمميات التجريح  والتشقق لمثمرة فضاًل عنتمف التمور وفسادىا الى 

وتغيير في المحتوى النشوي والسكري واالحماض  ،وتغيير في المواد البكتينية ،خمل فسيولوجي

العضوية وىذا ما يجعميا بيئة مالئمة لنمو االحياء المجيرية عامة وباالخص البكتريا الممرضة 

بالعديد من البكتريا السالبة والموجبة  ظير التموث بعثة التمر تموثاً أ إذلالنسان والحيوان والنبات 

 (.2014 )العوادي,Enterobactreace لصبغة غرام  وجميعيا تعود لمعائمة المعوية المرضية 
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  Ephestia cautellaالتصنيف العممي لحشرة عثة التمور

 التصنيف العممي لمحشرة 2-2الجدول

 

 

 

 

 

 (2212)خفاجي,

 (2018 وأخرون,Karuppaiah ) E.cautella التمور عثة دورة حياة:  1-2شكلال

Animalia Kingdom 
Arthopoda Phylum 

Insecta Class 
Lepidoptera Order 
Heteroneura Sub order 

Pyralidae Family 
Ephestia Genus 

Ephestia cautella Walker Species 
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   E.cautella التمورمكافحة حشرة عثة  2-5  

و التقميل من أىا ر والحد من انتشار و بذلت الكثير من الجيود لغرض مكافحة حشرة عثة التم     

بروميد المثيل وغاز الفوسفين  في المكافحة غاز ستخدمت المبيدات الكيمائية  واىميا أو  ،عددىا

استخدم غاز  إذ .(2005 ,السبعوفي تعقيم الشاحنات المستخدمة في تصدير التمور )المالح و 

اال ان االستخدام الواسع  1952في تبخير التمور في العراق منذ العام CH Br  بروميد المثيل

ىذا وقد تم منع  ،وعمى طبقة االوزون ،لى تأثيره عمى االنسان والحيوانإدى أوالسيئ ليذا المبيد 

الخاص  1997ال  لسنة ـمونتريبموجب  برتوكول   2005بروميد المثيل منذ العام غاز استخدام 

ان ىناك بعض  عمماً  ،شراف البرنامج البيئي لييئة االمم المتحدةأبحماية طبقة االوزون وتحت 

 .فضاًل عن(2011 خرون,آالدول منعتو قبل ىذا التاريخ كالمانيا وىولندا واستراليا والسويد)حميد و 

داخل , المستخدم لتبخير التمور ) سالالت جديدة من عثة التمور مقاومة لغاز الفوسفين ظيور

 (.2012 داخل واخرون,؛  1986

ار الجانبية التي تظيرىا عمميات المكافحة الكيمائية ضد ىذه الحشرة  وغيرىا من ألثونظرا ل    

العديد من  اجريتفقد  ،واالضرار التي تمحقيا بالبيئة واالنسان والحيوان والنبات ،الحشرات

الدراسات لمبحث عن مواد صديقة لمبيئة  وليس ليا اي اثار جانبية .فقد استخدمت درجات 

و أ (.2015 وأخرون, Darwish) الحرارة المرتفعة او المنخفضة  وتأثيرىا عمى االفات المخزنية

 ,وشوكت واخرون؛  2010 ,نواع مختمفة من االشعة )السرايأشعاعي بثير األألتاستخدام أب

؛  2017 و البكتريا )عويد وعبدالكريم,أستخدام الفطريات أو أ .(2015 ,نير واخرون ؛ 2012

 بالسم واخرون, ؛ 2015 ,طارق والحديثي ؛ 2017 ,راشد وحسون ؛ 2017, الخفاجي واخرون

دارة المتكاممة لمكافحة ألاالحشرية المختمفة في نظام تخدمت المفترسات أسكذلك  .(2014
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 Bracomاستخدم المفترس المعروف بمتطفل عثة التين  إذر و حشرة عثة التم الحشرات ومنيا

hebetor واخرون, في مجال المكافحة الحيوية )حميد كواحد من افضل البدائل الناجحة 

كانت لو قدرة  إذ  Trichogramma  embryophagum Htg( وكذلك متطفل البيض 2011

( وكذلك يرقات اسد 2005 )الطائي واخرون,  E.cutellaتطفيمة جيدة عمى بيوض عثة التمور 

فضالص مور الذي يتطفل عمى بيوض عثة الت  Chrysoperla carnea (Stephons)المن 

 ( .2014 كونو مفترس لبيوض وحشرات يرقات اخرى )حمد واخرون, عن

 

 

 )بالغة , عذراء, يرقة(.أدوار حشرة عثة التمور: 2-2شكلال

-entrepose/sip-https://www.grainscanada.gc.ca/storageWebsite:

eng.htm-pa-irs/am 

 

 

https://www.grainscanada.gc.ca/storage-entrepose/sip-irs/am-pa-eng.htm
https://www.grainscanada.gc.ca/storage-entrepose/sip-irs/am-pa-eng.htm
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 :تخمصات النباتية في مكافحة الحشرات سستخدام المإ :2-6   

النباتية كوسيمة مكافحة  طبيعية وفعالة وناجحة ضد ظيرت فكرة استخدام المستخمصات       

انيا لم تظير ضدىا سالالت مقاومة  فضاًل عن ،كونيا ذات سمية قميمة ضد المبائن ،الحشرات

تحتوي النباتات عمى مركبات ثانوية طبيعية فعالة  أذ(.2000, واخرونPterson )من الحشرات 

وىي مركبات سريعة التحمل وذات فعالية عالية  ،فات المخازنآليا تأثير ضد الحشرات ومكافحة 

 وليس ليا اي تاثير عمى صحة االنسان والحيوان والبيئة )الخفاجي, ،تجاه الحشرات الضارة

 Sesbaniaتأثير المستخمص المائي لنبات السيسبان  (2005)بين القره غولي .(2014

sesban  عمى نسبة ىالك اليرقات والبالغات لعثة البطاطاphthorimaea operculella 

( ان نسبة اليالكات لحشرة عثة درنات 2006)بين السعدي .النسبة بزيادة التركيز زيادة ىذهو 

تأثر بالتركيز المستخدم ونوع المستخمص والطور والدور  phthorimaea operculellaالبطاطا 

 Lantanaلشجيري الذي تتعرض لو الحشرة لممعاممة بمستخمصات اوراق وثمار نبات المينا ا

camara.  ( تأثير المستخمص الفينولي لنبات الدفمة عمى نسبة 2010راضي)في حين بين

( بدراسة  تأثير 2014قام راشد واخرون) . Bemisia tabaciاليالكات التراكمية لمذبابة البيضاء

في االداء الحياتي   Cordia myxaوراق نبات البمبر أ المركبات الفينولية المستخمصة من

في بعض  كانت ليذه المركبات تأثيرا معنويا  واضحاً  إذ Culex pipienesلبعوض الكيولكس  

ثير مستخمص المركبات أت (2015رس كيو والربيعي)دو  لبعوضةجوانب االداء الحياتي ليذه ا

 مورالتبالغة لعثة الغير في االدوار   Nicotina tabacumالقموانية لمخمفات نبات التبغ 

E.cautella وارتفعت كذلك في االطوار  ،%90ارتفعت نسبة اليالك في دور العذراء الى  إذ

 قام ساعة. 48وبعد مرور ¹¯ممغم.مل 10وخاصة عند التركيز  ،اليرقية المختمفة بنسب مختمفة



 أستعراض المراجعالفصل الثاني....
 

25 

 

 ،لالكسدة( بدراسة وتقييم لممحتوى الفينولي لممركبات الفينولية وفعاليتيا المضادة 2015ني)خيالال

 Vitisتمفة لذبابة المنزل لممستخمص المائي لمخمفات العنب خعاليتيا عمى االطوار المودراسة ف

vinifera L. بقدرة المستخمصات المائية من مخمفات  اوضحت النتائج التي حصل عمييا إذ

كل تام بش Musca domsticaالمنزلية  بيط عممية فقس البيوض في الذبابةالعنب عمى تث

 كذلك ، ) ديس العنز والشدة السوداء(وبتراكيز واطئة جدا ولمصنفين المذان تم استخداميما وىما

ليرقات الطور الثالث مع ازدياد ىذه التاثيرات بزيادة  معنوياً  ظيرت المستخمصات المائية تثبيطاً أ

ستخمصات ثرت المأ إذلى بالغات إالتراكيز المستخدمة كما ىو الحال في عممية تحول العذارى 

و اثرت عمى أالمحضرة من ثفل وقشور وبذور العنب عمى ىذه العممية فثبطت عممية التحول 

لى عذارى وحشرات إاستطاعت المستخمصات المائية من تثبيط نمو اليرقات وتحوليا  كذلك،النمو

 .بالغة

( فقد استخدموا المستخمص الكحولي والمستخمص المائي لبذور 2016واخرون ) ديناراما     

وتأثيره في   Coriadrum ativumوبذور الكزبرة   Foeniculum vulgareنباتي الحبة الحموة 

 واخرون molanخرى لتأثير المركبات الفينولية عمى البعوض درس أوفي دراسة  .مورعثة الت

 Solanum   المائي لبذور وقشور وثفل نبات الطماطةتأثير المستخمص ( 2016)

lycoprsicum  عمى يرقات وعذارى بعوضC.quinqefasciatus  المستخمص المائي  كان إذ

ساعة من  48من العذارى بعد  51.7%و رقات% من الي60عمى تحقيق نسبة ىالك  قادراً 

جزاء أالمركبات الفينولة التي تحتوييا وان ىذه الفعالية تعود الى ¹¯ممغم.مل 100بتركيز  معاممةال

 نبات الطماطة.
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( التاثير الجاذب والطارد لممستخمص االيثانولي والمستخمص 2017خرون)آدرس الخفاجي و     

 Eucalyptusونبات اليوكالبتوس   Myrtus communisس آلاالمائي الحار والبارد لنبات 

ssp   ونبات الحرملPegganum harmala   لحشرة الذبابة المنزليةMusca domstica ,إذ 

عمى نسبة أوان عمى من نسب الجذب لجميع المستخمصات ولجميع التراكيز أكانت نسب الطرد 

من التعريض  ساعة 24% بعد 66.2طرد تم الحصول عمييا كانت لنبات الحرمل 

بات اليوكالبتوس ىو حولي كان نلممستخمصات المائية الحارة والباردة بينما في المستخمص الك

 عمى.األ

ىمية المستخمصات المائية المحضرة من مخمفات الطماطم  أ( عمى 2017بينت العبيدي)    

Solanum lycoprsicum ثفل وقشور وبذور( من صنفين ىما جييان ودفنس عمى قابميتيا (

وان ىذه القابمية عمى قتل الحشرة  ، M.domsticaعمى قتل االطوار اليرقية لمذبابة المنزلية 

والتركيز  ،والجزء المستعمل من النبات في التجربة ،تعتمد عمى مدة التعريض لممستخمص المائي

ستطاعت ىذه المستخمصات من تثبيط عممية التحول ليرقات اذ أعن صنف النبات . فضالً 

ن أو  ،معاممةفترات ال ولجميعع التراكيز الحشرة الى عذارى والعذارى الى حشرات بالغة ولجمي

اما  لى ىالك اعداد الحشرة بالكامل.إادت  ساعة 24تعريض اليرقات والعذارى لمدة 

ر وبذور الزيتون عمى قتل لمائية من ثفل وقشو ا قدرة المستخمصات فأشارت الى( 2017وسي)األ

المئوية لميالكات وان النسبة  وبتراكيز واطئة  Culex quinqefasciatusوعذارى بعوضيرقات 

حصول تشوىات مظيرية لميرقات والعذارى مع خدمة و وقت التعريض تتزداد بزيادة التراكيز المس

 .لمستخدمة في الدراسةعند بعض التراكيز ا



 

 ث ـــــــالـــل الثـــــالفص
 

 المـــــــــواد وطــــــــــرائق العـــــمل
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 :والمواد المستخدمة في الدراسةواالدوات االجهزة  3-1

 في الدراسة: واألدوات المستعممة: األجهزة 1-3جدول ال 

 المنشا اسم الجياز ت

1 
 Enzyme-linked immuno sorbntجياز االليزا 
assay(ELISA) USA 

 Distiller Englandجياز تقطير  2
 Incubeter Englandحاضنة  3
 Oven Turkeyفرن كيربائي  4
 Miller  Electric Germanyكيربائية  ةمطحن 5
 Sensetive balance Germany ميزان حساس 6
 Jorden مل (100و 50و 10انابيب بالستيكية سعة ) 7
 Petri dishes Chinaاطباق بالستيكية  8
 Micro plate Chinaصفائح بالستيكية  9

 Multi channeled micro pipette  Germany القنوات ةمتعدد ماصة 10

 Micro pipette Germanyماصة مجيرية  11
 Center fuge Englandجياز الطرد المركزي    
 Filter paper Chinaورق ترشيح  13
 Iraq اقفاص خشبية 14
 Iraq سم 12X12عمب بالستيكية بحجم  15
 Iraq مرشة 16
 Iraq زجاج فانوس 17
 Turkey التولقماش   18
 Iraq اربطة مطاطية 19
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 : المواد المستخدمة في الدراسة 2-3جدول    

 المنشا المادة ت
 Cucurbita moschata Iraqنبات اليقطين  1

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

Germany 

 Galic acid USAحامض الكاليك  3
 Ethanol Iraqكحول االيثانول  4
 Sodium carbonat Englandكاربونات الصوديوم  5
 Folin cocalten USAمحمول الفولن  6

7 
 Agita10WG Water-Solubleالمبيد الحشري

Granules  Switzerland 

 HCL India اليايروكموريك حامض 8
 Turkey جريش الحنطة 9

 Iraq محمول الغميسرين 10
 Iraq التمر دبس 11
 Turkey خميرة 12

 :لـــــــــــــــالعم رائقط 3-2

 :النماذج المستخدمة في الدراسة 3-2-1

وتم الحصول عميو من الحقول  ،لمقيام بالتجربة  C.Moschataتم اختيار نبات اليقطين     

تم . ٧١١٢في عام  ١/١١ولغاية  ١/٨المزروعة في ناحيتي قره تبة وجموالء وقضاء خانقين لمفترة من 

وتم  ،جمع االجزاء النباتية المستخدمة في التجربة وغسميا بماء الحنفية لمتخمص من االتربة العالقة

والثانية باستخدام الفرن الكيربائي بدرجة  ،لشمستجفيف العينات بطريقتين االولى بتعريضيا ألشعة ا

خذ بعين االعتبار الفصل التام لالجزاء النباتية عن بعضيا البعض ألمع ا ،درجة مئوية 50حرارة 

و   peel, واالجزاء التي تم استخداميا في الدراسة ىي ) قشرة الثمرة وخاصة االجزاء الثالثة لمبذرة
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 seeds skinقشرة البذور و Whole seedsالبذور الكاممة  و pulpلب الثمرة  و Leavesاالوراق 

بعد ذلك تم طحن العينات بواسطة مطحنة كيربائية الى ان تحولت  ، (Seeds pulpلب البذور و 

لمنع عممية  الثالجة مع تغميفيا بورق األلمنيوم وتم وضعيا في عمب معتمة ووضعت في ،الى مسحوق

 .ماليا في التجاربظت الى حين استعاالكسدة وحف

  
 أوراق نبات اليقطين في أحد المزارع: 2-3شكلال           ثمرة اليقطين: 1-3شكلال                 

 :تحضير المستخمصات المستخدمة في الدراسة 3-2-2

 -لغرض الحصول عمى المستخمصات النباتية تم استخدام خمس مذيبات مختمفة كاالتي : 

 .حرارة الغرفةلماء المقطر بدرجة ا -1

 .الماء المقطر المغمي -2

 .%50بنسبة  بدرجة حرارة الغرفة المخفف بالماء المقطر %(66)كحول االيثانول -3

تخفيف تم :%5المخفف بنسبة  HCL (36%) محمول حامض الهيدروكموريك -4

مل من  5ضافة إب  %5بنسبة بدرجة حرارة الغرفة بالماء المقطر  HCLحامض الييدروكموريك

  المقطر بدرجة حرارة الغرفة. مل من الماء 95 الحامض الى
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تم تخفيف حامض الييدروكموريك :%1ف بنسبة فخالم HCL(36%)محمول حامض الهيدروكموريك -5

 .مل من الماء المقطر 99مل منو الى  1ضافة إب %1بالماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة بنسبة

ممغم من المساحيق المستخدمة في تجربة قياس المحتوى  400 المذيبات الىمل من  40تم اضافة     

 Freeفي التجربة الخاصة بالجذور الحرة ¹¯مل.ممغم 10والحصول عمى التركيز   TPCالفينولي الكمي

radical    ممغم  800, 400مل من الماء المقطر الى حجمين من المساحيق  40فقط تم اضافة

 .¹¯مل.ممغم 20و  ¹¯مل.ممغم 10لمحصول عمى تركيزين ىما 

بعد تحضير المذيبات تم ترك المستخمصات لمدة يومين في درجة حرارة الغرفة وبعدىا تم اجراء عممية 

دقائق ورشحت بعدىا بواسطة  10دورة /دقيقة لمدة  3000الطرد المركزي بجياز الطرد المركزي بسرعة 

 (.2009 ،واخرون Molan)واستخدم الرائق في التجربة ورق الترشيح 

 -:Agita10 WG Water-Soluble Granules المبيد الحشري 3-2-3

مممن السمموق  Agita10 WG Water-Soluble Granules تممم الحصممول عمممى المبيممد الحشممري    

وىممو مبيممد شممائع االسممتخدام كمبيممد لمحشممرات يحتمموي فممي تركيبممو عمممى السممكر ويسممتخدم فممي تعقمميم  ،المحمممي

ويسممتيدف الجيمماز العصممبي فممي الحشممرات  ،وذو فعاليممة جيممدة تجمماه الحشممرات المختمفممة ،المخممازن والمنممازل

تمم تحضمير المحممول الرئيسمي وذلمك إذ  ،وىوعبمارة عمن حبيبمات تمذوب فمي المماء ،وىو مصنع فمي سويسمرا

المقطممر وحضممر  مممل مممن الممماء المقطممر والممذي خفممف فيممما بعممد بالممماء 40ممغممم مممن المبيممد مممع  400بموزن

 10عمممما ان التركيممز  ¹¯ل.ممممايكرغرام(1000و 500و 250و 100و 50و 25)اكيممز وىمميمنممو عممدة تر 

لقممد اسمتخدم المبيممد الحشممري كمجموعممة سمميطرة  .ة نصممف سمماعةمممدكممان قمماتال  لميرقممات خمالل  ¹¯مممل.ممغمم

 ايجابية لغرض المقارنة.
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 :الحصول عمى نماذج الحشرة 3-2-4

من مختبر المكافحة االحيائية في دائرة البحوث  E.cautella عثة التمور تم الحصول عمى حشرة    

ذ تم تربية نماذج الحشرة في مختبر التقانة األحيائية في كمية العموم إ ،الزراعية/ وزارة العموم والتكنموجيا

وقاعدة خشبية  سم 40x40/جامعة ديالى . تم وضع البالغات لغرض تنميتيا في قفص خشبي ذو ابعاد 

 ،ومن االعمى مغطى بالزجاج لغرض المراقبة ،الجوانب لمنع خروج البالغاتومحاط بشبكة سمكية من 

م لغرض التعامل مع الحشرات . ومن احد الجوانب توجد فتحة دائرية مغطاة بقماش التول عمى ىيئة ك  

ولغرض التكاثر وضعت خمس ازواج من البالغات في  زجاجة فانوس المغطى بقماش التول من االعمى 

ومن  ،صغيرة وضعت فييا قطعة من القطن المبمل بالغميسرين لغرض تغذية البالغاتمع وجود فتحة 

االسفل وضع ورق ترشيح لغرض الحصول عمى البيوض .ثم تم نقل البيوض الى عمب بالستيكية بحجم 

12X12  و % جريش الحنطة 81غم من الوسط الغذائي الصناعي والمتكون من ) 250سم تحتوي عمى

؛  2002)حميد,%60ورطوبة  2±25وبدرجة حرارة  %خميرة(1و دبس التمر  %6و  % غميسرين12

محصول عمى يرقات الجيل الخامس والتي تشاىد تتجول لستخدمت ىذه العمب أ.(2015،وأخرون طارق

 تتييأ لمتعذر.إذ عمى جدران العمب البالستيكية بيذا العمر اليرقي 

 :قياس كمية المواد الفينولية في المستخمصات المحضرة  3-3    

لغرض تحديد المحتوى الفينولي الكمي في المستخمصات   folin-ciocalteuتم استخدام طريقة     

مايكروليتر  10تم وضع  إذ (2009)وأخرون Molanمع بعض التحويرات التي اجراىا الباحث المحضرة

ي ف %2مايكروليتر من محمول كاربونات الصوديوم المخفف بنسبة  200من المستخمص ثم يضاف لو 

حفرة  96والمقسمة الى  ELISAالمستخدمة في جياز  micro plate الحفر الخاصة بالصفيحة المجيري

مايكروليتر  10ضافة تم أبعدىا ,دقائق في درجة حرارة الغرفة  5متفاعل لمدة ل خميطوترك ىذا ال ،صغيرة
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تركت الصفيحة و بالماء لمقطر      والمخفف بنسبة  Folin's reagent الفولينمن محمول كاشف 

في التجربة وذلك الىميتو و لضمان حدوث عممية  الوقتلمدة نصف ساعة لغرض التفاعل .تم مراعاة 

 density  opticalبعد مرور نصف ساعة تم قياس درجة االمتصاصية . في التجارب التوافق الزمني

 Enzyme-Linked Immuno serpentنانوميتر وذلك بواسطة جياز  490عند الطول الموجي 

assay (ELISA) ضايرة مع محمول مائي محضر من حامتمت المعGallic acid ، ستخدمت أ و

( 1200و 1000و 800و 700و 600و 400و 200و 100و 0):تراكيز مختمفة من ىذا المحمول وىي

   Y= 0.0008X+0.0596اعتماد المعادلةوتم  ،¹¯لم.مايكروغرام

( =Y  االمتصاصية  و=X القيمة المراد الحصول عمييا). 3-3كما في الشكل. 

 

 . Gallic acidمنحنى حامض الغاليك  :3-3شكلال

 

 

y = 0.0017x + 0.0901 
R² = 0.9884 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 200 400 600 800 1000 1200

o
p

ti
ca

l d
e

n
si

ty
(O

D
) 

va
lu

e
 

concentration of gallic acid(micrograms /ml 

TPC (Gallic acid) 



 وطرائق العملالفصل الثالث...المواد 
 

03 

 

 : طريقة تثبيط الجذور الحرة 3-4

 التي تم استخدام عمى اكتساح او تثبيط فعالية الجذر الحر مستخمصاتلغرض معرفة قابمية ال    

 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl  (DPPH)تم استخدام طريقة الجذر المصنع  المصنع 

 radical  التي تم تحويرىا من قبل وMolan  ( 2009واخرون) ، مايكروليتر من  20تم مزج إذ

والتي تم تحضيرىا مسبقا في الكحول االثيمي    DPPHمايكروليتر من مادة 200المستخمصات مع 

 وتم وضعيا   ELlSAالخميط في الحفر في الصفائح المجيرية لجياز  وضع%( حيث 96المطمق )

وبعدىا تم قياس قيمة االمتصاصية عند الطول  °م 37في الحاضنة بدرجة حرارة  لمدة نصف ساعة

 ( (   -A-B/Aد المعادلة االتية وتم اعتما ، ELlSAنانوميتر بواسطة جياز  490الموجي 

(Abbot، 1925)، أذ=A  قيمة االمتصاصية لمجموعة السيطرة )الماء المقطر مع الجذر الحر 

 قيمة االمتصاصية لممزيج المحتوى عمى المستخمص مع المذيب .  B= ،فقط ( المصنع

 

 TPCحقل والمستخدمة في تجربتي قياس المحتوى الفينولي  96حة المجيرية ذات الصفي: 4-3شكلال

 .DPPHوقياس الفعالية المضادة لمجذر الحر المصنع 
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 -:الفعالية المضادة لمحشرات تجارب 3-5      

وقد تم    E.cautella  ت الطور الخامس من حشرة عثة التمورتم اجراء تجربتين باستخدام  يرقا    

استخدام يرقات ىذا الطور الن اليرقة تبدأ بالخروج  وتسمق جدران عمب حفمظ الحشمرة تحضميرا لعمميمة 

 التعذر وىو نفس السموك الذي تبديو الحشرة في المخزن .

تمممت معاممممة يرقممات الطممور الخممامس لمحشممرة مممن خممالل رش اليرقممات بالمسممتخمص  التجربــة االولــى/

ولممب  leavesواالوراق  peelوىممي القشممور  C.moschataالمممائي لثالثممة اجممزاء مممن نبممات اليقطممين 

 5وبأسمتخدام اربعمة تراكيمز ىمي ) ،سمم 20باستخدام مرشة  وبواقع ثالث رشمات بمسمافة   pulp الثمرة

غمم  5اليرقات في اطباق مختبرية بالسمتيكية تحتموي عممى  ت.ثم وضع¹¯مل.ممغم )40 و 20و 10و

وممن ثمم مراقبممة عمميمة التحمول لمحشمرات الممى االدوار  ،ممن الوسمط الغمذائي المسمتخدم فممي تربيمة الحشمرة

 (Abbot، 1925)اليالكات التراكمية وتصحيح نسبة اليالكات باستخدام معادلمة نسبة التالية وحساب

 (.1993)شعبان والمالح,Schneder and Drell Formuliaلمعروفة بأسم المعدلة وا

/ تممت معامممة يرقمات الطمور اليرقمي الخمامس بالمسمتخمص الممائي لثالثمة اجمزاء ممن  ة الثانيةالتجرب

 ( 40و 20و 10و 5ىمممي) ربمممع تراكيمممزأثممممرة بأسمممتخدام نبمممات اليقطمممين وىمممي القشمممور واالوراق ولمممب ال

حساب نسبة اليالكمات والممدة الزمنيمة الالزممة تم اذ غمرت اليرقات بالمستخمص المائي و  ¹¯مل .ممغم

(       ,Abbotيح نسمممبة اليالكمممات باسمممتخدام معادلمممة ح( سممماعة وتمممم تصممم48,24,12,6لمممذلك )

  (.1993)شعبان والمالح,Schneder and Drell Formuliaالمعدلة والمعروفة بأسم 

 



 وطرائق العملالفصل الثالث...المواد 
 

03 

 

 

.البالستيكية الحاوية عمى الغذاء الصناعي والمستخدمة لتنمية الحشرةالعمب : 5-3شكلال

  
 .البالغة صندوق تربية الحشرات :6-3شكلال

  :التحميل االحصائي 3-6

( فيما يتعمق بالمتغيرات ذات الصيغة SPSS v.22أ جري التحميل االحصائي باستخدام برنامج )    

وتمت  ،(Mean±St.Erorفقد تم وصفيا باستخدام المعدل والخطا المعياري لممعدل ) ،العددية

في اثناء  (ANOVA) و اختبار ،بين مجموعتين  ((t-testالمقارنة بين المجاميع باستخدام اختبار 

المقارنة بين اكثر من مجموعتين ، وتمت المقارنة بين ازواج المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار 

Duncan( ².أ ستخدم أختبار معامل االرتباطR إليجاد مقياس نوع العالقة المحتممة بين المتغيرات )

 (.0.05وقد تم اجراء جميع االختبارات في الدراسة الحالية عند مستوى معنوية )



 

 
 

 عــــرابــل الـــالفص
 

 

 النــــــــــتـــــائـــــــج والمنـــــــــاقـــــــــشة
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 المحتوى الفينولي الكمي  4-1

في  فاعلً  اظيرت نتائج التحميل االحصائي لمدراسة الحالية ان لنوع المذيب المستخدم دوراً      

 نوع الجزء النباتي المستخدم في الدراسةفضًل عن تحديد كمية المركبات الفينولية المستخمصة  

ور الثمار واالوراق ولب الثمرة وىي) قش  C.moschataنبات اليقطين لمن االجزاء الستة 

ى طريقة التجفيف ايضا اذ ظيرت فروق معنوية موع والبذورالكاممة وقشرة البذور ولب البذور (،

...0 >P  يوضح كمية  1-4بين المذيبات الخمسة المختمفة وبين االجزاء النباتية  فالجدول

اذ تفوق حامض  ،الشمسالمحتوى الفينولي في كل جزء نباتي وبطريقة التجفيف تحت اشعة 

HCL 5% ن أ  75.13mg GAE.g¯ DWعمى قيمة كانت في االوراق عمى باقي المذيبات وا 

في افضمية المذيبات وان اعمى قيمة لممحتوى الفينولي كانت في   HCL 1%تم تله حامض 

اذ  % كثالث افضل مذيب.0ثم تله كحول االيثانول المخفف بنسبة  74.47االوراق ايضا 

 ثم الماء المقطر المغمي mg GAE.g¯  DW 10.57عمى قيمة في االوراق ايضا كانت أ

واخيرا الماء المقطر بدرجة حرارة  mg GAE.g¯  DW 4.4واعمى قيمة فيو كانت في القشور 

 1-4الجدول  ومن خلل.mg GAE.g¯  DW..4 عمى قيمة كانت في البذور الكاممةوأ الغرفة

بين االجزاء النباتية ضمن المذيب الواحد في  P< 0...وية يمكن ملحظة الفروق المعن أيضاً 

لخمس اجزاء   HCL5%واعمى القيم المسجمة كانت في المذيب المركبات الفينولية  محتواىا من

 15.47والمب   4.7mg GAE.g¯ DWوالقشور mg GAE.g¯  DW 75.13ىي االوراق

mgGAE.g¯  DW 17.3الكاممة والبذور mg GAE.g¯  DW  وقشرة

ىو األعمى اذ   HCL1%فقط في لب البذور كان المذيب   5.33mgGAE.g¯  DWالبذور

 HCL5%7.7 mg  بينما كانت في المذيب mg GAE.g¯ DW 4.4بمغت قيمتو 

GAE.g¯  DW.  النتائج في العينات المجففة بالفرن الكيربائي بدرجة  يوضح 5-4والجدول
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0. º0...اذ كانت الفروق معنوية  م >P ذيبات الخمسة ففي القشور واالوراق تفوق بين الم

  HCL 1%في قدرتو عمى استخلص المركبات الفينولية تله   HCL 5%حامض ال 

بين اربعة مذيبات ىي  P<0...وفي لب الثمرة لم تسجل اي فروق معنوية  ،%.0وااليثانول 

HCL 5% ,HCL 1%  في البذور اما  ،كحول االيثانول والماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة

الماء المقطر ثم   HCL 5%عمى بقية المذيبات االخرى تله   HCL 1%الكاممة فقد تفوق 

  HCL5%% متفوقا عمى  .0وفي قشرة البذور كان كحول االيثانول . بدرجة حرارة الغرفة

والماء المقطر المغمي وفي لب البذور  تفوق  HCL 1%والماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة ثم 

 عمى بقية المذيبات الثلث االخرى . P<0...والماء المغمي معنويا   HCL 1%حامض 

المحتوى الفينولي الكمي لممستخمصات المحضرة من ستة اجزاء من نبات  1-4جدولال
مذيبات  ةستخدام خمسإلشمس بوالمجففة تحت ضوء ا Cucurbira moschataاليقطين 
 .مكررات ةالمعياري( بواقع ثالث الخطأ± القيم تمثل )المتوسط الحسابي ,مختمفة

ضوء 
 الشمس

TPC (mg GAE/g dry wight) 

 HCL 5% HCL 1% ايثانول ماء مقطر مغمي ماء مقطر
c القشور

.00±0.1
z a

 6.40±0.1
x

 
d
1.53±0.3

y c
 8.30±   

 c
 7.30±0.3

w
 

b  االوراق
1.83±.0.7

 y
 

d
 .0± 0. 

 z
 

a
15.23±0.6

 x
 

a
 39.17±0.8

 w
 

a
 38.43±0.4

w
 

a بالم
4.87±1.5

 y
 

c
 2.53±    

z
 

b
 7.97±   

 x
 

b
 12.83±   

 w
 

c
 6.04±0.1

 x
 

a البذور
 6.07±0.7

 x
 

b
 4.93±3.3

 x
 

c
 5.17±2.7

 x
 

b
 13.70±   

 w
 

b
13.57±0.5

 w
 

b قشرة البذور
 2.16±1

 y
 

c
3.0±2.4

y
 

b
 7.50±1.4

 w
 

c
 9.77±2.3

 w
 

d
 4.20±.0.5

 x
 

b لب البذور 
 2.20±1.5

y
 

b
 4.30±1.6

 x
 

b
   7±1.0

 w
 

d
3.30±1.1

 x
 

d
 4.47±1.5

 x
 

 ( الحزوفa-f)و،( تقبرن بصورة عموديت( الحزوفw-z.تقبرن بصورة افقيت ) 

 ستخذم اختببر أDuncan  0...للمقبروت بيه اسواج المتوسطبث الحسببيت عىذ. 
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وراق ان اعمى قيمة لممحتوى الفينولي الكمي ظيرت في مستخمص اال 5-4نلحظ من خلل الجدول      

  ¯mg GAE.g .74.4ثم القشور  mg GAE.g¯  DW 04.43بقيمة بمغت   HCL5%باستخدام 

DW   وان كمية المحتوى الكمي من المركبات الفينولية في االوراق كانت ىي االعمى في نفسو لممذيب

 mg GAE.g¯ DW 14.3وااليثانول  HCL 5%  04.43 mg GAE.g¯ DWثلث مذيبات ىي 

  HCL1%بينما كانت القشور ىي االعمى في المذيب  mg GAE.g¯ DW 54.4لمغمي والماء المقطر ا

ي المذيب الماء المقطر وف mg GAE.g¯ DW 5..5ثم االوراق  mg GAE.g¯ DW 54.4بقيمة بمغت

 mg .14.4 بدرجة حرارة الغرفة كان لب الثمرة ىو اعمى محتوى فينولي من بقية االجزاء 

GAE.g¯ DW  44..1ثم تمتو االوراق mg GAE.g¯  DW  وان ادنى محتوى فينولي كان في

 1.4mgبمغت  مستخمص القشور في الماء المغمي بقيمة بمغت صفرًا ثم قشرة البذور لنفس المذيب بقيمة

GAE.g¯ DW . 

يوضح المحتوى الفينولي الكمي لممستخمصات المحضرة من ستة اجزاء من نبات اليقطين  2-4الجدول 

Cucurbira moschata  50والمجففة بالفرن الكهربائي بدرجة ºستخدام خمس مذيبات مختمفةإب م 

 ررات مك ةالخطأ المعياري( بواقع ثالث± القيم تمثل )المتوسط الحسابي ,

 الفرن
TPC (mg GAE/g dry wight) 

 HCL 5% HCL 1% ايثانول ماء مقطرمغمي ماء مقطر
 القشور 

b
 11.73±   

 y
 

f
.00±.   

z
 

b
 9.47±2.5

y b
 36.6±4.0

w a
 26.6±1. 

x 

  االوراق
b
 10.46±1.0

 z
 

a
 28.8±1.0

x
 

a
 16.7±.59 

a
 58.67±1.3

 w
 

b
 20.9±3.1

 y
 

 المب
a
 14.8±2.5

 w
 

c
 10.67±2. 

 x
 

a
 14.63±1.5

 w
 

c
 13.5±   

 w
 

c
 14.1±1.2

 w
 

 البذور
c
8.5±1.6

 y
 

d
3.27±1.6

 z
 

d
4.73±1.7

z
 

c
 13.67±   

 x
 

b
 18.67±   

 w
 

 قشرة البذور
d
5.63±1.8

 x
 

e
1.63±1.84

 y
 

c
 7.6±    

 w
 

d
5.63±1.9

 x
 

d
2.03±   

 y
 

 لب البذور
c
 7.63±1.7

 x
 

b
 12.73±1. 

 w
 

c
 7.83±    

 x
 

e
2.27±   

 y
 

c
  3.20±1.7

 w
 

 ( الحزوفa-f)و( تقبرن بصورة عموديت ,( الحزوفw-z.تقبرن بصورة افقيت ) 

  استخذم اختببرDuncan  0...للمقبروت بيه اسواج المتوسطبث الحسببيت عىذ. 
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 :DPPHالجذر الحر المصنع  فعالية القابمية عمى تثبيط 4-2

بين المستخمصات المحضرة  P < 0... اظيرت نتائج التحميل االحصائي فروقا معنوية     

في قابمية المستخمصات عمى تثبيط فعالية الجذر الحر  C. moschataمن اجزاء نبات اليقطين 

معنويا عمى بقية المذيبات االخرى تله حامض   HCL %5اذ تفوق حامض  DPPH المصنع

HCL 1%   حرارة % ثم الماء المقطر المغمي والماء المقطر بدرجة .0ثم كحول االيثانول

جزاء النباتية الستة بين األ P < 0...يبين وجود فروق معنوية  7-4الغرفة . الجدول 

المستخدمة في الدراسة الحالية لمعينات المجففة بواسطة اشعة الشمس ففي المستخمصات 

% ولب البذور   01.43قشرة البذور  اجزاء ىي ربعةكانت ىناك أ HCL 5%المحضرة بواسطة 

عمى االجزاء  تفوقت معنوياً  %  44.0و لب الثمرة  %45.37 الكاممة البذور و% 01.17

في قدرتيا عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع  %75.43القشور% و 47.43االوراق االخرى 

DPPH.  اما حامضHCL 1% عمى  %75.47 لب الثمرةو  %57..4ت االوراقفقد تفوق

وكانت عمى   DPPHالجذر الحر المصنع االجزاء االربعة االخرى في قدرتيا عمى اكتساح 

. %54.43لب البذورو %74.53قشرة البذور و % 74.0قشورال %3..73البذور الكاممة  التوالي

  DPPH% فان القابمية عمى تثبيط الجذر الحر المصنع  .0وعند استخدام كحول االيثانول 

بمغت  والتي زاء االخرىالتي تفوقت معنويا عمى بقية االج %14.5 عمى نسبة في االوراقكانت أ

% عمى التوالي ثم كل من  4.4% و4.4% و4.57 في البذور الكاممة وقشرة البذور ولب البذور

ستخدام الماء المقطر المغمي أوعند  قل نسبة .اىي  و % .5.4و  %4.43القشورلب الثمرة و 

 %3.07القشور جزاء ىيبين أربعة أ P <0...كمذيب فمم تكن ىناك اي فروق معنوية  

في البذور الكاممة  بينما كانت النسبة ،%3.0ولب البذور %4.53ولب الثمرة%  4.5االوراق

عند استخدام الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة في عممية و  .لب البذورصفرا في  % و4.37
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في قدرتيا عمى تثبيط الجذر الحر المصنع بنسبة  ت االوراق ىي االعمى معنوياً االستخلص كان

% و البذور الكاممة 17.57شور% والق14.73لب البذور ثم تلىا كل من %13.4بمغت 

 .%4.53واقل نسبة لمتثبيط كانت في قشرة البذور بنسبة بمغت %  5.1%  ثم لب الثمرة 17.5

لممستخمصات المحضرة  DPPHالقدرة عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع   -4جدول ال

والمجففة بواسطة اشعة ¹¯ممغم.مل 10بتركيز  C.moschataمن اجزاء نبات اليقطين 

بواقع و الخطأ المعياري( ± والقيم تمثل )المتوسط الحسابي الشمس وباستعمال خمسة مذيبات,
 .مكررات ةثالث

 DPPH الىسبت المئويت لتثبيط فعبليت الجذر الحز المصىع ضوء الشمس

 HCL 5% HCL 1% ايثبوول مبء مقطز مغلي مبء مقطز

b رالقشو  
13.93±1.7

 x
 

a
 7.53±1.8

y
 

d
 2.8±1

z
 

c
 39.67±1.8

w b
 36.5±0.7

 w
 

a  االوراق
17.4±2.7

 x
 

a
 6.2±4.6

 z
 

a
 14.9±2.3

y
 

b
 43.87±1.6

 w
 

a
 40.9±0.7

 w
 

c المب
9.1±2.5

 y
 

a
 8.27±2.9

y
 

c
 4.67±0.7

z
 

a
 48.5±1.9

 w
 

a
 39.8±1.8

 x
 

b البذور
 13.2±1.6

 y
 

b
 4.73±0.3

 z
 

b
 8.93±2.2

 z
 

a
      ±1.7

w
 

b
 37.0±1.6

 x
 

d قشرة البذور
4.27±2.8

y
 

a
 7.53±1.5

 x
 

b
 6.4±2.5

 x
 

a
 51.67±1.4

 w
 

c
34.27±1.5

 x
 

b لب البذور
 14.37±2.7

y
 

c
0.0±0.0

z
 

b
 6.4±1.5

 z
 

a
 51.13±3.5

w
 

d
26.67±4.6

 x
 

 ( الحزوفa-f)و ،( تقبرن بصورة عموديت( الحزوفw-z.تقبرن بصورة افقيت ) 

  استخذم اختببرDuncan  0...للمقبروت بيه اسواج المتوسطبث الحسببيت عىذ. 
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لممستخمصات المحضرة  DPPHالقدرة عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع  4-4جدول ال

والمجففة بواسطة الفرن ¹¯ممغم.مل 10بتركيز  C.moschataمن اجزاء نبات اليقطين 

± القيم تمثل )المتوسط الحسابي و مختمفة, ستعمال خمسة مذيباتأوب مº 50الكهربائي بدرجة 
 .مكررات ةبواقع ثالثو الخطأ المعياري( 

 الفرن
 DPPH النسبة المئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع

 HCL 5% HCL 1% ايثانول ماء مقطرمغمي ماء مقطر
 c00±0.0y b0.0±0.0 y d  0±0. y a 78.4±1.2w b 40.7±1.9x القشور 

 c0.0±0.0 z a 3.5±2.3 z b5.47±1.3 y a 74.63±2.8w a 48.03±1.3 x  االوراق

 c0.0±0.0 z b0.0±0.0 z a12.83±2.6 y a 77.13±2.8 w a 45.8±1.9 x المب

 a2.4±1.7 y b0.0±0.0 z d0.0±0.0 z a 78.57±0.9w b 40.43±1.2 x البذور

 b1.43±2.8 y b.00±.00 z c1.27±4.6 y a 78.83±1.7 w c      ±2.8 x قشرة البذور

 c0.0±0.0 y b0.0±0.0 y d0.0±0.0 y a 76.57±3.9 w b 40.13±0.7 x لب البذور

 ( الحزوفa-f)و ،( تقبرن بصورة عموديت( الحزوفw-z.تقبرن بصورة افقيت ) 

  استخذم اختببرDuncan  0...للمقبروت بيه اسواج المتوسطبث الحسببيت عىذ. 

مصات النباتية عمى تثبيط تخفان قابمية المس¹¯مغم.ملم .5عند زيادة التركيز المستخدم الى      

فقد اظيرت نتائج التحميل  ،قد ازدادت ولجميع المستخمصات  DPPHالجذر الحر المصنع 

لمعينات المجففة تحت اشعة الشمس اذ تفوق االحصائي فروقا معنوية بين المذيبات المختمفة 

البذور  بنسب بمغت في جزاء النباتيةاألعمى بقية المذيبات األخرى ولجميع   HCL 5% المذيب

% و 34.57% و لب البذور 41.53% و قشرة البذور 41.53المب و  %41.5الكاممة 

بنسب بمغت في المب   HCL 1%ثم جاء حامض  .%34.5القشور % و 34.4الوراق 

% ولب البذور ..44االوراق  و% 47.33% و القشور 44.47% و قشرة البذور .01.4

 بنسب بمغت في %.0ومن بعده كحول االيثانول  ,%73.07لبذور الكاممة ا و % .7..4
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و قشرة البذور , %13..1المب % و 11.3% ولب البذور 10.47االوراق  % و14.33القشور 

% و  7.43االوراق  بنسب كانت في ثم الماء المقطر المغمي ،%4.0لبذور الكاممة % وا3.77

القشور  و%  ...قشرة البذور % و 5.71البذور وولب %5.43المب % و 5.4البذور الكاممة 

,البذور  %73..1, المب بقيم كانت كاألتي  ثم الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة ،%...

 ،%...القشور و االوراق  % و.5.1لب البذور  % و5.57قشرة البذور  % و.5.4الكاممة 

مئوية الجدول  .0ربائي بدرجة اما العينات المجففة بالفرن الكي .0-4الجدول  كماىو موضح في

% 45.33القشور   HCL 5%فقد كانت النتائج تشير الى فروق عالية المعنوية لممذيب  4-4

قشرة  و %17..4المب % و 07..4% و البذور الكاممة 41االوراق % و 45.3لب البذور  و

% و البذور الكاممة 44.43المب  بنسب كانت في HCL 1% حامض ثم ,%41.7البذور 

 ،% 40.4قشرة البذور % و 44% ولب البذور 43.43االوراق % و 00.5القشور % و 00.43

% والقشور 3..7% والمب 71.07االوراق  بنسب بمغت في %.0 االيثانولي  وتله الكحول

ثم الماء المقطر بدرجة  ،%...و لب البذور البذور الكاممة % و 5.57قشرة البذور  % و0.3

البذور % و 5.4االوراق % و 5..1% و لب البذور 11.0ي المب بنسب بمغت ف حرارة الغرفة

اذ بمغت النسبة  المغمي ثم الماء المقطر ،%5.3% والقشور 4.03 وقشرة البذور %5.5الكاممة 

جزاء ىي القشور والبذور أربعة في أ % بينما كانت النسبة صفراً 5.07و المب  4.13في االوراق 

 رة البذور ولب البذور.الكاممة وقش
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لممستخمصات المحضرة من اجزاء  DPPHالقدرة عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع   -4الجدول 
والمجففة بواسطة اشعة الشمس وباستعمال خمسة ¹¯ممغم.مل20بتركيز C.moschataنبات اليقطين 

 ي( و بواقع ثالثة مكررات.الخطأ المعيار ± مذيبات,القيم تمثل )المتوسط الحسابي 

لممستخمصات المحضرة من اجزاء  DPPHالقدرة عمى تثبيط فعالية الجذر الحر المصنع  6-4الجدول  
م º 50والمجففة بواسطة الفرن الكهربائي بدرجة¹¯ممغم.مل 20بتركيز C.moschataنبات اليقطين 

 المعياري( و بواقع ثالثة مكررات.الخطأ ± وباستعمال خمسة مذيبات.والقيم تمثل )المتوسط الحسابي 

 ( الحروفa-f)و  ،( تقارن بصورة عمودية( الحروفw-z.تقارن بصورة افقية ) 
  استخدم اختبارDuncan  0.05لممقارنة بين ازواج المتوسطات الحسابية عند. 

ضوء 
 الشمس

 DPPH النسبة المئوية لتثبيط فعالية الجذر الحر المصنع
 HCL 5% HCL 1% ايثانول ماء مقطرمغمي ماء مقطر

 c0.0±0.0 z b0.0±0.0z a 16.77±1.4y b 76.20±1.7w c 43.7±1.5x القشور 

 c0.0±0.0  z a 3.47±3.4 z a 15.83±2.9 y b 76.8±1.4 w b46.0±1.4 x  االوراق

 a10.37±3.9y a 2.47±2.4 z b 10.17±1.4 y a 81.27±1.23 w a 51.6±1.5 x مبال

 b2.60±1.8 z a 2.8±2.1z c 6.5±3.6 y a 81.9±1.3 w d37.5±0.7 x البذور

 b 2.23±1.8 z b0.0±0.0 z  c 7.33±1.5 y a 81.27±2.5 w a 48.4±0.8 x قشرةالبذور

 b 2.10±2.6 z a 2.31±2.7 z b   .7±1.2 y b 78.93±1.7 w c 40.3±2.3 x لب البذور

 الفرن
 DPPH النسبة المئوية لتثبيط  فعالية الجذر الحر المصنع

 HCL 5% HCL 1% ايثانول ماء مقطر مغمي ماء مقطر
 c2.70±0.5 z c.00±0 zz b 5.70±1. 1 x a 82.77±4.3 w b 55.2±2.6 x القشور 

 a9.40±1.8 z a 6.17±2.8z a 31.53±2.0 y a 81.0±7.6 w c 47.67±2.5x  االوراق

 a 11.5±1z b 2.53±1.9 z a 30.70±3.0 y a 80.13±1.4 w a 64.67±3.3 x المب

 a 9.9±0.5 y c0.0±0.0 z c0.0±0.0 z a 80.53±0.5 w b 55.47±1.0 x البذور

 b4.57±1.8 y c0.0±0.0 z c 2.23±0.3 z a 81.3±1.1 w c 45.4±2.5 x قشرة البذور

 a 10.9±1.7 y c0.0±0.0 z c0.0±0.0 z a 82.7±2.9 w c 46.0±2.5 x لب البذور
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ستيدفت تقدير المحتوى أالتي  توافق نتائج الدراسة الحالية الكثير من البحوث والدراسات     

 النباتات مصدراً  هوفي قابميتيا المضادة لعممية االكسدة واعتبار ىذ ،الفينولي في النباتات المختمفة

ارتبطت القابمية عمى منع االكسدة بما تحتويو ىذه النباتات  ة إذميما لمضادات االكسدة الطبيعي

النباتات الطبية او المستخدمة في التغذية  من مركبات فينولية ومركبات فعالة اخرى سواء في

-Siti  ؛ 5.10 واخرون, Adamkova؛  5.15 واخرون, Molanكالفواكو والخضر ) 

Mahirah ,؛  5.14 واخرونNordin  ,؛  5.13واخرونRathi وTurki, 5.14 وعمى.)

مفينوالت اال اغمب الدراسات كانت تعتمد عمى المذيبات القاعدية بكونيا مذيب جيد ل ان الرغم من

 HCLو   HCL 5%ذ كانت المذيبات إ ،الحامضية كانت اكفأ في ىذه الدراسةان المذيبات 

% ومن الماء المقطر المغمي ومن .0افضل من كحول االيثانول المخفف بالماء المقطر     

 وقدرتيا عمى ،المركبات الفينولية قدرتيا عمى أستخلصالماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة في 

عمى تدمير جدران  الخليا   HCLوىذا يعود الى قدرة ال   DPPHتثبيط الجذر الحر المصنع

وىذا ما يزيد من قدرتو عمى تحرير كمية اكبر من  ،النباتية بقوة اكثر من بقية المذيبات االخرى

؛  5.10 ؛ الخيلني, 5.17 واخرون, Yang؛  5.15 واخرون,  Saniالمركبات الفينولية ) 

Rathi ,ي الكمي من جزء نباتي الى اخر (.وكذلك االختلف في المحتوى الفينول5.14 واخرون

وراق سواء في العينات المجففة تحت اشعة الشمس او إذ كانت في الدراسة الحالية أعمى في األ

وىذا ما يزيد من قابميتيا المضادة لمجذر الحر  ، مº.0العينات المجففة بالفرن الكيربائي بدرجة 

المركبات الفينولية كثير من المركبات االخرى  فضًل عنوالنيا تحتوي  ،DPPHع المصن

الن ىذه المركبات تحتاج الى ضوء الشمس  ، Flavanolالمضادة للكسدة مثل الفلفانول 

لمعرضة لمشمس.)جمعة لتكوينيا لذلك ىي توجد في االوراق وفي االجزاء االخرى ا

ير من النباتات ذات محتوى عالي من المركبات وان االوراق في كث ، (.5.1واخرون,



 الفصل الرابع...النتائج والمناقشـــــــــــة
 

04 

 

تحتوي اليقطين المركبات الفينولية فأن اوراق  فضًل عن.)5.13 واخرون, Eugenioالفينولية)

 (..Jassim, 5.1عمى الكثير من المركبات الفعالة كالكليكوسيدات والبروتينات والفلفونيدات)

لفعالة في القرعيات تختمف باختلف نوع ( الى ان المركبات ا5.15واخرون) kimاشار     

الى العوامل الوراثية لمنباتات و القدرة عمى  فضًل عنالنبات والجزء النباتي والظروف البيئية.

وظروف  ،( و وقت القطف5.13 واخرون, Cosmulescuتصنيع مركبات االيض الثانوية )

 Nordinلفينوالت في النباتات)والوقت ىي ايضًا عوامل ميمة لتحديد ا ،النمو ودرجة الحرارة

( . وان كمية المركبات الفينولية في الفواكو والخضر تعتمد عمى عدة عوامل منيا 5.13واخرون,

والخزن  ،وظروف ما بعد الجني ،صنف النبات  ودرجة النضج ومدى تعرض النبات لمضوء

وان الفعالية  ،نة لياواالنزيمات المكو  ،وتغيرات داخمية كنشاط االنزيمات المحممة لمفينوالت،

المضادة للكسدة ال تعتمد عمى تركيز المركبات الفينولية فقط وانما تشاركو مركبات اخرى 

مضادة للكسدة مثل الفلفونيدات وحامض االسكوربيك والبيتاكاروتين وغيرىا من المركبات 

ع وعدد مجموعة (. كذلك الييكل التركيبي لممركبات الفينولية وموق5.17االخرى)سمطان وعيسى,

كذلك إن  (.4..5 واخرون, Balasundramاليدروكسيل وطبيعة البدائل عمى الحمقة العطرية)

نخفاض في الفعالية المضادة للكسدة في بعض الحاالت قد يعود لسببين ىما تكسر المركبات األ

ة ليا المضادة للكسدة او تكوين مواد مشجعة لحدوث عممية االكسدة بجانت المركبات المضاد

 (.3..5)الركابي,
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 :ثير طريقة التجفيف عمى المحتوى الفينولي الكميأت 4-3

اظيرت نتائج الدراسة الحالية ان لدرجة الحرارة المستخدمة في تجفيف  االجزاء النباتية      

المستخدمة تأثيرا في كمية المركبات الفينولية وعمى النشاط المضاد للكسدة اذ اظيرت العينات 

مقارنة بالعينات المجففة بواسطة  P< 0... فارقا معنوياً  مº.0ففة بالفرن الكيربائي وبدرجة المج

 اشعة الشمس ولجميع المسستخمصات اال في بعض الحاالت حيث كانت النتائج قد بينت سموكاً 

يبين النتائج عند استخدام الماء المقطر بدرجة  1-4بعض المستخمصات . فالشكل في مغايرًا 

اذ كانت جميع النتائج تشير الى وجود فروق معنوية بين طريقتي التجفيف كمذيب  الغرفةحرارة 

 .مº .0وان اعمى القيم المسجمة كانت لمعينات المجففة بدرجة 

 

والتجفيف بواسطة  م50ºمقارنة بين طريقتي التجفيف )الفرن الكهربائي بدرجة  1-4الشكل 
الماء المقطر بدرجة حرارة الغرف من حيث  تخمصات المحضرة بواسطةسلمم اشعة الشمس (

 (.P<0.05الحروف المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا ). المحتوى الفينولي الكمي
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كانت ىناك ثلثة   إذاستخدام الماء المقطر المغمي  يبين النتائج عند   5-4اما الشكل     

وراق ولب الثمرة ولب البذور وىي اال P<0...اجزاء من نبات اليقطين اظيرت فروقا معنوية

% فقد كانت ىناك فروقا  .0فقط .وعند استخدام كحول االيثانول المخفف بالماء المقطر بنسبة 

في جزئين فقط من االجزاء النباتية الستة المستخدمة في التجربة وىي قشرة  P≤ 0...معنوية  

-4الشكل  كما في زاء االربعة االخرىولب الثمرة بينما لم تكن ىناك اي فروق معنوية في االج

7. 

 

والتجفيف بواسطة  م50ºمقارنة بين طريقتي التجفيف )الفرن الكهربائي بدرجة  2-4الشكل 
تخمصات المحضرة بواسطة الماء المقطر المغمي بدرجة حرارة الغرف من سلمماشعة الشمس (

 (.P<0.05وية احصائيًا )الحروف المختمفة تعني فروقا معن. المحتوى الفينولي الكميحيث 
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والتجفيف بواسطة م º 50مقارنة بين طريقتي التجفيف )الفرن الكهربائي بدرجة  3-4الشكل 
بدرجة حرارة الغرف من  %50كحول األيثانولخمصات المحضرة بواسطة سلممت اشعة الشمس (

 (.P<0.05الحروف المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا ). المحتوى الفينولي الكميحيث 

كانت ىناك فروقا  4-4الشكل  كما ىو موضح في HCL 5%وعند استخدام حامض     

في جزئين ايضا ىي قشرة الثمرة واالوراق.بينما كانت الفروق المعنوية في  P≤0...معنوية 

قد  HCL 1%كمية المحتوى الفينولي بين طريقتي التجفيف المستخدمة عند استخدام حامض ال 

اجزاء ىي قشرة الثمرة ولب الثمرة ولب البذور واالوراق ولم تظير نتائج التحميل سجمت في اربعة 

 .0-4الشكل  االحصائي فروقا معنوية بين جزئين ىما البذور الكاممة وقشرة البذور
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مئوية والتجفيف  50مقارنة بين طريقتي التجفيف )الفرن الكهربائي بدرجة  4-4الشكل 
بدرجة حرارة  HCL5%حامض صات المحضرة بواسطة خمتسلمم بواسطة اشعة الشمس (

الحروف المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا . المحتوى الفينولي الكميالغرف من حيث 
(0.05>P.) 

 

والتجفيف بواسطة  مº 50مقارنة بين طريقتي التجفيف )الفرن الكهربائي بدرجة  5-4الشكل 
بدرجة حرارة الغرف من  HCL1%ض حامخمصات المحضرة بواسطة لممست (اشعة الشمس

 (.P<0.05الحروف المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا ). المحتوى الفينولي الكميحيث 
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ثير طريقة التجفيف عمى الفعالية المضادة لالكسدة والقدرة عمى تثبيط أت 4-4

 :DPPHالجذر الحر المصنع  

 :¹¯ممغم.مل 10استخدام التركيز  4-4-1

فروق معنوية نتائج التحميل االحصائي  تظير أ ¹¯ممغم.مل .1كيز عند استخدام التر     

...0>P فعند استخدام مستخمص تخمصات المستخدمة في ىذه التجربةفي اغمب المس.

اذ   في جميع األجزاء النباتيةىناك فروق معنوية  كانتلماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة ا

الشكل  مº.0مة من المجففة بدرجة قي كانت العينة المجففة تحت اشعة الشمس ىي االعمى

4-3. 

لممستخمصات المحضرة بواسطة الماء المقطر  المقارنة بين طريقتي التجفيف:6-4الشكل

قابمية المستخمصات المحضرة من اجزاء نبات ل¹¯ممغم.مل 10بدرجة حرارة الغرفة وبتركيز 
تمفة تعني . الحروف المخ DPPHعمى تثبيط الجذر المصنع  C.moschataاليقطين 

 فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين.
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فقد كانت ىناك فروقا  4-4الشكل  حضرة بواسطة الماء المقطر المغمياما المستخمصات الم

 جميع االجزاء النباتية اال في لب الذور اذ كانت القيمة صفرا ولمطريقتين.معنوية بين 

 

ات المحضرة بواسطة الماء لممستخمص المقارنة بين طريقتي التجفيف 7-4 الشكل
اليقطين ¹¯ممغم.مل 10وبتركيز  C.moschataألجزاء من نبات اليقطين المقطرالمغمي 

. الحروف المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا بين  DPPHعمى تثبيط الجذر المصنع 
 .الطريقتين

ية %  فأظيرت فروق معنو .0اما المستخمصات المحضرة بواسطة كحول االيثانول    

...0>P  لب الثمرة كانت اعمى في العينة المجففة في الفرن وفي في خمسة اجزاء نباتية

 HCL 0%وعند استخدام حامض ال  .4-4 منيا من المجففة تحت اشعة الشمس الشكل

ىناك فروقا معنوية في قابمية االجزاء النباتية عمى اكتساح الجذر الحر  كانت 5-4لشكل ا

الجزاء اذ تفوقت العينات المجففة بالفرن عمى العينات المجففة ولجميع ا    DPPHالمصنع

 ىناك فروق معنوية االفي لب البذور. ن%لم تكHCL1 وعند استخدام.بالشمس
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لممستخمصات المحضرة بواسطة كحول  المقارنة بين طريقتي التجفيف :8-4 الشكل
ة المستخمصات المحضرة قابميل¹¯ممغم.مل 10% بدرجة حرارة الغرفة وبتركيز 50األيثانول 

. الحروف  DPPHعمى تثبيط الجذر المصنع  C.moschataمن اجزاء نبات اليقطين 
 .المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين

 

لممستخمصات المحضرة بواسطة حامض  المقارنة بين طريقتي التجفيف: 9-4لالشك
HCL5%  قابمية المستخمصات المحضرة من ل¹¯ممغم.مل 10بدرجة حرارة الغرفة وبتركيز

. الحروف  DPPHعمى تثبيط الجذر المصنع  C.moschataاجزاء نبات اليقطين 
 .المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين
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لممستخمصات المحضرة بواسطة  لمقارنة بين طريقتي التجفيف: ا10-4الشكل 
قابمية المستخمصات ل ¹¯ممغم.مل 10بدرجة حرارة الغرفة وبتركيز  HCL1%حامض

.  DPPHعمى تثبيط الجذر المصنع  C.moschataالمحضرة من اجزاء نبات اليقطين 
 .الحروف المختمفة تعني فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين

 :¹¯ممغم.مل 20استخدام التركيز   4-4-2

ختبار فعالية تثبيط الجذر في ا¹¯ممغم.مل .5عند زيادة تركيز المستخمص  المستخدم الى     

فقد بينت النتائج االحصائية ان ىناك فروقا معنوية بين طريقتي  DPPHالحر المصنع 

التجفيف المستخدمة في الدراسة الحالية في العديد من المستخمصات المختمفة.ففي 

 كانت النتائج 11-4المستخمصات المحضرة بواسطة الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة الشكل 

اجزاء ىي قشرة الثمرة واالوراق والبذور  خمسةاالحصائية تشير الى وجود فروق معنوية في 

بينما لم تكن ىناك فروقا معنوية في لب الثمرة.وباستخدام  و قشرة البذور الكاممة ولب البذور

 االوراقاجزاء ىي  ثلثةكانت ىناك ايضا فروقا معنوية في  15-4الشكل  الماء المقطر المغمي

 . البذور لبالبذور الكاممة و و 
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لممستخمصات المحضرة بواسطة الماء  المقارنة بين طريقتي التجفيف:11-4الشكل

 20وبتركيز C.moschataالمقطر بدرجة حرارة الغرفة ألجزاء نبات اليقطين
. الحروف المختمفة تعني فروقا  DPPHالمصنع  الحر عمى تثبيط الجذر ¹¯ممغم.مل

 .بين الطريقتينمعنوية احصائيًا 

 
لممستخمصات المحضرة بواسطة الماء  المقارنة بين طريقتي التجفيف 12-4 الشكل

 20وبتركيز  C.moschataالمقطر المغمي بدرجة حرارة الغرفة ألجزاء نبات اليقطين

. الحروف المختمفة تعني فروقا  DPPHالمصنع  الحر عمى تثبيط الجذر¹¯ممغم.مل
  .ريقتينمعنوية احصائيًا بين الط
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كانت النتائج اظيرت فروقا معنوية في  17-4% الشكل  .0وباستخدام كحول االيثانول المخفف 

بينما لم تكن ىناك  باسثناء المب تحت ضوء الشمسبتفوق العينات المجففة  خمسة اجزاء نباتية

 فمم تسجل HCL 5%. اما المستخمصات المحضرة بواسطة حامض ال األوراقفروق معنوية في 

 لم تظير فروق معنوية في HCL 1% عند استخدام . و يع العينات النباتية فروق معنوية في جم

 .10-4والشكل  14-4الشكل فقط االوراق

   

 
كحول لممستخمصات المحضرة بواسطة  المقارنة بين طريقتي التجفيف: 13-4ل الشك

 20وبتركيز  C.moschataبدرجة حرارة الغرفة ألجزاء نبات اليقطينو  %50األيثانول
. الحروف المختمفة تعني  DPPHالمصنع الحر عمى تثبيط الجذر وقدرتها ¹¯ملممغم.

 .فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين
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لممستخمصات المحضرة بواسطة  المقارنة بين طريقتي التجفيف :14-4 الشكل

وبتركيز  C.moschataوبدرجة حرارة الغرفة ألجزاء نبات اليقطينHCL5%حامض 
. الحروف المختمفة  DPPHالمصنع الحر عمى تثبيط الجذر رتها وقد¹¯ممغم.مل 20

 .تعني فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين

 
لممستخمصات المحضرة بواسطة  المقارنة بين طريقتي التجفيف: 15-4الشكل 
وبتركيز  C.moschataوبدرجة حرارة الغرفة ألجزاء نبات اليقطين HCL1%حامض 

. الحروف المختمفة  DPPHالمصنع الحر  مى تثبيط الجذرعوقدرتها ¹¯ممغم.مل 20
     .تعني فروقا معنوية احصائيًا بين الطريقتين
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تأثير طرق الذي درس  (    )وأخرون  Bernardنتائج الدراسة الحالية دراسة توافق    

اذ  ،Cinnamomun zeylanieumالتجفيف عمى المحتوى الفينولي لنبات القرفة )الدارسين(  

كانت العينات المجففة  إذ مº.0طريقة لمتجفيف ىي الفرن الكيربائي بدرجة  افضل شار الى انأ

اعمى من العينات  DPPHبالفرن ذات محتوى فينولي  وقدرة عمى تثبيط الجذر الحر المصنع 

-المجففة بواسطة اشعة الشمس ومن المجففة بدرجة حرارة الغرفة ومن التجفيف بالتجميد بدرجة 

40ºبين ان التعرض الى اشعة الشمس الشديدة وبكثافة عالية ولفترة طويمة يؤدي الى إذ  ، م

تحطم االنزيمات وتحطم المركبات الكيمائية في االجزاء النباتية وان ارتفاع المحتوى الفينولي في 

عينات الفرن قد يعود الى السرعة في تعطيل عمل االنزيمات المسؤولة عن تفكيك المركبات 

  goldbreeyفي نبات ( 5.17وأخرون) Lopez ة . وىو نفس ما حصل عميوالفينولي

 ،واوضح ان التجفيف باليواء يخفض من المحتوى الفينولي  Physalis peruviana)الحرنكش( 

ذلك يعود اما الى القدرة و م º.5عند استخدام درجة  كانى محتوى كمي لممركبات الفينولية اعمو 

خلل عمميات التحول الغير انزيمية لممركبات الفينولية   precurserعمى تكوين طلئع فينولية 

وذلك الحتوائيا عمى م º.5وان اعمى فعالية مضادة للكسدة كان ايضا عند اعمى درجة حرارية 

كمما انخفضت درجة   DPPHتثبيط الجذر الحر و تقل القدرة عمى  ،مركبات فينولية اعمى

فضًل عن  ،ت الحرارة لفترة اطول اثناء عممية التجفيفوذلك بسبب تعرضيا الى درجاالحرارة 

، وجود عوامل اخرى توئر عمى الفعالية المضادة للكسدة كطبيعة الجزء النباتي المستخدم

و كذلك  ،وموقع الكموكوسايد في الخمية ، وطبيعة تكوين جدار الخمية،تو لعممية التجفيفبواستجا

 عوامل مرتبطة بظروف التجفيف. ارتباط المركبات الفينولية  فيي جمييا

عند اجراء تجربة عمى  فقد حصموا عمى نفس النتيجة Gocmen (5.10)و  Aydinاام   

قد  مº 40كانت العينات المجففة بالفرن الكيربائي وبدرجة اذ  C.moschataطحين اليقطين 



 الفصل الرابع...النتائج والمناقشـــــــــــة
 

44 

 

 -40 بدرجة اعمى من العينات المجففة بالتجميد وفعالية مضادة للكسدة اعطت محتوى فينولي

ºوبذلك فان التجفيف بالفرن كان افضل كقيمة غذاية لطحين اليقطين  ويمكن  استخدامو  م

فضًل كاضافات غذائية وصناعة المعجنات ومنتجات االلبان والحمويات واغذية االطفال الرضع 

 سيولة طريقة التجفيف بالفرن . عن

مى تثبيط الجذر الحر المصنع في بعض ان عممية انخفاض المحتوى الفينولي  او القدرة ع    

ستخدمة يعود الى عدة عوامل يمكن ان تكون مؤثرة عمى مالحاالت لبعض المستخمصات ال

المركبات الفينولية وعمى الفعالية المضادة للكسدة منيا ان المعالجة الحرارية قد ئؤدي الى 

سبب العديد من التفاعلت وت ،تحطيم المركبات الفينولية وبالتالي تؤثر عمى تركيب الخمية

 ،وتحطم ىذه المركبات اثناء فترة التعرض لمحرارة ،الكيمائية وىجرة بعض المركبات من الخمية

وكذلك موقع وعدد مجموعة الييدروكسيل  لى خفض الفعالية المضادة للكسدةويؤدي ذلك  ا

OH  وكذلك فأن الحرارة  ،ةفي تركيب المركبات الفينولية يؤثر عمى فعاليتيا  بعد التعرض لمحرار

ة التي تحطم المركبات الفينولي  poly phenol oxideasesتؤثر عمى عمل االنزيمات مثل 

(Varastegani, 5.14).  ان ارتفاع المحتوى الفينولي الكمي وانخفاض الفعالية المضادة

ينولية مما للكسدة في بعض الحاالت قد يعود الى التحوالت الكبيرة التي تحدث في المركبات الف

يجعميا تظير سموكيات مختمفة تجاه المواد الكيمائية المستخدمة في تفاعل تجربة مضادات 

او تحطم لمفينوالت اثناء  melardاو يعود الى ان نواتج التفاعل ىي من نوع ميلرد  ،االكسدة

االس pH التجفيف او حدوث تفاعل بطيء مع كواشف التفاعل او االختلف في قيم ال 

 انفأشار الى         Mardauاما.(     ,وأخرونNarvaez-Cuenca دروجيني )اليي

كل ارتفاع في درجات الحرارة يصاحبو نتائج افضل في المحتوى الفينولي  الكمي وفي الفعالية 

مقارنة بالمحتوى الفينولي يعود الى عدة  الفعالية المضادة للكسدةارتفاع  وان ،المضادة للكسدة
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  inter medatiad  state oxidiationكزيادة القوة المضادة للكسدة في عوامل مؤثرة 

ضادة الفلفونيدات والتي ليا فعالية مكذلك فان  ،وتفاعل ميلرد ،وانخفاض محتوى السكر

وان   االخرى التي تحدث في المركبات الفينولية نفسيا الميكانيكةال تتحطم بلكنيا للكسدة 

 PPO   poly phenolوكذلك انزيمات   oxidesesال  استجابتيا ضعيفة النزيمات

oxideases   ال تعمل مباشرة عمىglycosides. 

 

ية عمى تثبيط الجذر بموبين القا TPC العالقة بين المحتوى الفينولي الكمي  4-5
 .DPPHالحر المصنع 

 

كمي وجود علقة طردية موجبة بين المحتوى الفينولي ال 4-4و  3-4يوضح الجدولين     

وقابميتيا عمى ابطال فعالية    C.moschataلممستخمصات المحضرة من اجزاء نبات اليقطين 

 R   Correlation coefficientاذ تراوحت قيم معامل االرتباط  DPPHالجذر الحر المصنع 

كان في مستخمص لب الذور في   Rلمعامل االرتباط وان ادنى قيمة  ..1 – .70..بين  

تراوحت قيمة معامل في العينات المجففة تحت اشعة الشمس و مقطر المغمي المذيب الماء ال

وان ادنى قيمة  مº.0لمعينات المجففة بالفرن الكيربائي بدرجة  ..1 – 415..بين   Rاالرتباط 

 . HCl%1لمعامل االرتباط كانت في مستخمص لب الثمرة باستخدام المذيب 
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الفينولي الكمي والفعالية المثبطة لمجذر الحر مدى األرتباط بين المحتوى  7 -4الجدول 
 Cucurbitaلممستخمصات المحضرة من ستة اجزاء من نبات اليقطين  DPHH المصنع

moschata والمجففة تحت اشعة الشمس باستعمال خمسة مذيبات. 

 TPCمقابل المحتوى الفينولي الكمي  Rقيمة 

 مةالبذور الكام الثمرة لب االوراق القشور المذيبات
قشرة 
 البذور

 لب البذور

 0.725 0.994 0.902 ..... 0.600 1.000 الماء المقطر 

 0.350 ..... 0.464 1.000 0.773 1.000 الماء المقطر المغمي

 0.910 0.897 0.855 0.744 0.999 0.431 كحول االيثانول

HCL 5% 0.615 0.436 0.967 0.399 0.979 0.999 

HCL 1% 0.998 0.845 0.944 0.654 0.952 0.600 

مدى األرتباط بين المحتوى الفينولي الكمي والفعالية المثبطة لمجذر الحر  8 -4الجدول 
 C.moschataلممستخمصات المحضرة من ستة اجزاء من نبات اليقطين   DPHH المصنع

 .مئوية  باستعمال خمسة مذيبات 50والمجففة بالفرن الكهربائي بدرجة 

 TPCالفينولي الكمي مقابل المحتوى  Rقيمة 

 االوراق القشور المذيبات
لب 
 الثمرة

البذور 
 الكاممة

قشرة 
 البذور

لب 
 البذور

 ..... 0.683 0.573 ...... ..... .... الماء المقطر 

 .... ..... .... 0.912 ...... 1.000 الماء المقطر المغمي

 0.504 0.744 0.842 0.763 0.888 0.997 كحول االيثانول

HCL 5% 0.786 0.960 0.453 0.975 0.999 0.975 

HCL 1% 0.984 0.832 0.412 .... .... ..... 



 الفصل الرابع...النتائج والمناقشـــــــــــة
 

48 

 

 :الفعالية المضادة لمحشرات 4-6

عمى تحول   C. moschataتأثير المستخمصات المائية الجزاء نبات اليقطين 4-6-1
  E.cautella تمورحشرة عثة الل الطور الخامس يرقات

 .Cالحالية ان لممستخمص المائي الجزاء نبات اليقطين اظيرت نتائج الدراسة      

moschata   وىي)القشور واالوراق ولب الثمرة ( فعالية مضادة لمحشرات نظرا الحتوائيا عمى

اذ كان ليذه المستخمصات اثرا كبيرا في  ،العديد من المركبات الفعالة ومنيا المركبات الفينولية

ففي  .E.cautella تمورقات الطور الخامس لحشرة عثة الزيادة نسبة اليلكات التراكمية لير 

التجربة االولى والتي استخدمت فييا تقنية الرش ظيرت زيادة ممحوظة في نسبة اليلكات بزيادة 

 .1بين االجزاء الثلثة في التراكيز   p<0...التركيز المستخدم مع عدم وجود فروق معنوية 

اذ تفوق المستخمص ¹¯ممغم.مل 0وية في التركيز وظيرت الفروق المعن¹¯ممغم.مل .4و .5و

 %71.5ومستخمص االوراق %73.0تخمص القشورسعمى م %44.1 المائي لمب الثمرة

من المبيد الحشري كمجموعة سيطرة ¹¯ممغم.مل 1ستخدم التركيزأو  يبين ذلك. 5-4والجدول

 .1عمما ان التركيز  %07.1بنسبة ىلك مصصحة بمغت  موجبة في ىذا التجربة

 %. ..1من المبيد تسبب بيلك اليرقات بنسبة ¹¯ممغم.مل
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 مورالطور الخامس لحشرة عثة الت النسبة المئوية المصححة لهالك يرقات 9-4الجدول 
(E.cautella  بعد رشها بالمستخمص المائي لثالث اجزاء من نبات اليقطين )

C.moschata بدرجة حرارة الغرفة بتراكيز وفترات زمنية مختمفة . 

الجزء 
 النباتي

 ¹¯ممغم.ملالتركيز المستخدم 

5 10 20 40 
المبيد الحشري 

 1تركيزب

 ¹¯ممغم.مل

 القشور
Peel 

37.5 c ±0 
B 

46.8 b 
±0.3 

A 

46.8 b±0.6 
A 

62.5 a±0.6 
A 

53.1 

b±0.3 
 

 االوراق
Leaves 

31.2 b ±1.4 
B 

53.1 a ±1 
A 

55.6 a 
±0.3 

A 

64.8 a±0.6 
A 

53.1 

a±0.3 

 المب
Pulp 

48.1 c ±0.3 
A 

53.8 b±0 
A 

72.1 a 
±0.8 

A 

73.4 a 
±0.6 

A 

53.1 

b±0.3 
 

 ( الحروف الصغيرةa, b, c.تقارن بصورة افقية بين التراكيز المستخدمة لكل جزء نباتي ) 
 ( الحروف الكبيرةA,B,C.تقارن بصورة عمودية بين االجزاء النباتية لكل تركيز ) 
 شير الى وجود فروقات معنوية.الحروف الصغيرة والكبيرة المختمفة ت 
  0.05استخدام اختبار دنكن لممقارنة بين ازواج المتوسطات الحسابية وعند مستوى معنوية . 

اما في التجربة الثانية والتي تم فييا غمر اليرقات في المستخمص المائي لقشور واوراق ولب     

واظير  ،فترة الزمنية لممعاممةثرت بزيادة التركيز والأفان نسبة اليلكات ت ،بات اليقطينن

اليرقات اليالكة  تخمص المائي لمقشور نسبًا اعمى من مستخمص االوراق والمب في اعدادسالم

ستخدمت تراكيز مكافئة من المبيد أتخدمة ولجميع اوقات المعاممة.و ولجميع التراكيز المس

 ..1-4الحشري في التجربة كمجموعة سيطرة موجبة كما ىو موضح في الجدول 
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توافق نتائج الدراسة الحالية الكثير من البحوث  التي اظيرت تأثير المستخمصات النباتية       

 .لممستخمص والفترة التي تتعرض ليا الحشرة ،وتأثير التركيز المستخدم ،عمى الحشرات المختمفة

اذ يستطيع المستخمص النباتي من خلل ملمسة سطح الجسم بحيث تخترق المركبات 

يائية طبقة الكيوتكل التي تغطي الجسم من خلل المناطق المرنة وتسبب الشمل ثم الموت الكيم

او تؤدي الى حدوث صدمة  ،أو تؤثر عمى الجياز العصبي لمحشرة فتشميا عن الحركة ،لميرقات

كذلك فأن المستخمصات النباتية ليا القدرة عمى التأثير عمى عمل االنزيمات الضرورية المسؤولة 

وبالتالي توقف عمميات األيض ثم الموت  )شعبان  ،مميات الحيوية الميمة في الحشرةعن الع

كذلك وافقت نتائج التجربين في ىذه الدراسة العديد من الدراسات االخرى (. 1557والملح , 

 الطبية حول تأثير المستخمصات النباتية المختمفة عمى الحشرات االقتصادية او الحشرات

 واخرون, محمد؛  0..5 العراقي, ؛ 1..5 واخرون, الربيعي ؛ 5..5, الضامنالبيطرية)و 

 واخرون, بلسم؛  5.17الربيعي والزبيدي, ؛ .5.1 القزاز, ؛ 4..5 الضامن,؛  4..5

 El-khayt؛  5.14جواد والربيعي,  ؛ 5.14 سميمان, ؛ 5.10 ربيعي,لاو كيو  ؛ 5.14

, Rahti؛  Akinneeye&Ogungbite , 5.14؛ Sabbour , 5.17؛     وأخرون, 

5.17(. 
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 مورقات الطور الخامس لحشرة عثة التالنسبة المئوية المصححة لهالك ير  :10-4الجدول 
E.cautella اليقطين نبات  ستخمص المائي لثالث اجزاء منالمعاممة بالمC.moschata . 

 التركيز المستخدم

 
الوقت 
 بالساعة

 النسبة المئوية المصححة لميلكات%

 شرة الثمرةق
 

 االوراق
 

 لب الثمرة
 

المبيد الحشري بتركيز 
 مايكروغرام/مل25

 ¹¯ممغم.مل 5

4 74 17 14 54 

15 35.0 55.4 43 41.7 

54 57.0 03.4 35.14 44.3 

44 1.. 1.. 1.. 54 

 التركيز المستخدم

 
الوقت 
 بالساعة

 قشرة الثمرة
 

 االوراق
 

 لب الثمرة
 

المبيد الحشري بتركيز 
 يكروغرام/ملما50

 ¹¯ممغم.مل 10

4 44 57 15 75 

15 45.4 04..7 0..5 05.3 

54 40.7 04.4 34.0 45.1 

44 1.. 44.0 1.. 53 

 التركيز المستخدم

 
الوقت 
 بالساعة

 قشرة الثمرة
 

 االوراق
 

 لب الثمرة
 

المبيد الحشري بتركيز 
 مايكروغرام/مل100

 ¹¯ممغم.مل 20

4  47.5 7. 57.4 45.1 

15 41.5 30.5 40.5 31.5 

54 43.4 43.3 34.1 53.45 

44 1.. 1.. 1.. 1.. 

 التركيز المستخدم

 
الوقت 
 بالساعة

 قشرة الثمرة
 

 االوراق
 

 لب الثمرة
 

المبيد الحشري بتركيز 
 مايكروغرام/مل250

 ¹¯ممغم.مل 40

4 44.5 77 77.3 57 

15 57.1 45.0 57.5 1.. 

54 50.4 55.3 1.. - 

44 1.. 1.. - - 
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 .يرقات ىالكة بعد المعاممة :14-4 شكلال

 

 عمى التمر.  E.cautellaر و بيوض عثة التم :13-4 شكلال



 

 

 

 ســــــــــــــــامــــل الخـــالفص

 اتـــــــــات والتوصيــــــــاالستنتاج
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 االستنتاجات

  عممية تقدير المحتوى الفينولي الكمي والفعالية المضادة  لالكسدة تعتمد عمى نوع المذيب
زجزا  النااتيةقشررة الممرة واالورا  ولب الممرة ة االستخالص وعمى األالمستخدم في عممي

 الكاممة وشررة الاذور ولب الاذور(.والاذور 
  درزجة الحرارة المستخدمة في عممية تزجفيف االزجزا  النااتية لها تأمير عمى المركاات

 .DPPHالفينولياة وعمى القاامية عمى تمايط الزجذر الحر المصنع 
  ان اضافة حامض الهيدروكموريك انسب شميمة الى الما  المقطر ادرزجة حرارة الغرفة هو

يب مستخدم في الدراسة الحالية في عممية استخالص المركاات الفينولية  افضل مذ
 ويتفو  عمى المذياات االخرى  DPPHواكمر فعالية في اكتساح الزجذر الحر المصنع 

 المستخدمة.
  اليقطيناعمى محتوى لممركاات الفينولية كان في اورا  ناات C.moschata  مقارنة

 اي ان المركاات الفينولية تزداد في االزجزا  المعرضة لمرمس. ،ااالزجزا  االخرى
 وانما عمى مركاات  ،ينولية فقطالفعالية المضادة لالكسدة ال تعتمد عمى المركاات الف

 .ىاخر 
  ناات اليقطينC.moschata  مصدر غذائي مهم يحتوي عمى مركاات فينولية ومركاات

 مضادة لالكسدة متعددة .
 ولب اليقطين فعالية مضادة لمحررات من   المستخمصات المائية لقرور واورا اظهرت

 E.cautella مورالتراكمية ليرشات حررة عمة الت خالل شدرتها عمى زيادة نساة الهالكات
 عند ررها االمحمول المائي.

  شاامية المستخمص المائي لالزجزا  المالمة من اليقطين عمى منع عممية التحول لألدوار
 االغة لمحررة وانسب عالية عند غمر اليرشات في المستخمص وافترات زمنية مختمفة.ال
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 اتــــوصيـــالت

 

  C.moschataمي سالفينولية الموجودة في القرع الععزل وتشخيص وتنقية المركبات  – 1
وصناعة العقاقير الطبية  وامكانية استخدامه كمضادات اكسدة طبيعية وفي العالج البديل

 الغذائية وكمواد حافظة لألغذية .والصناعات 

ستخدام حشرات اخرى  طبية و بيطرية واقتصادية أالمضادة لمحشرات ب النبات تقييم فعالية – 2
 .مج السيطرة عمى االفّات الحشريةاستعماله في عمميات المكافحة الحيوية وبراوامكانية 

لما تسببه من أضرار اقتصادية جراء المزيد من دراسات المكافحة الحيوية لحشرات المخازن أ- 3
 كبيرة.

مزيد من الدراسات عمى اجزاء نباتات اخرى لتقدير المحتوى الفينولي فيها الهميتها اجراء – 4
 كمضادات لألكسدة.



  

 

 ادرــــــالمص
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.دار 13(. لسان العرب.الطبعة الثالثة , المجمد1993.)ابن منظور,جمال الدين محمد بن مكرم

 صفحة. 566صادر,بيروت.لبنان:

 بغداد,العراق.,(.مبيدات الحشرات. منشورات دار الجاحظ لمنشر1982.)ابوالحب,جميل

 صفحة. 399(.أفآت المواد المخزونة.جامعة الموصل.2014.)أسماعيل,أياديوسف

(.دراسة المحتوى الفينولي والعوامل المضادة لألكسدة لمخمفات زيت 2017.)أالوسي,رسل حسن

 Culexالزيتون وتأثير تراكيزمختمفة من مستخمصاتيا في االداء الحياتي لبعوضة 

quinquefasciatus(Diptera:Culicidaeرسالة ماجستير.)، مجمس كمية العموم,جامعة

 ,العراق.ديالى

(.دراسة التاثير 2017.)صاحب.,العيسى,رافدعباس.,الربيعي,ثائرمحمود الخفاجي,هدى

الجاذب والطارد لبعض المستخمصات النباتية المائية وااليثانولية لبالغات الذباب المنزلي 

Musca  domstica   (Diptera : Muscidae مجمة جامعة كربالء.)

 .101-91(:1)15العممية,

المضادة لحيوية االطوار تقييم الفعالية المضادة لالكسدة  (.2015.)ني,محمد قاسمخيل ال

 Vitisفات نبات العنب خملممستخمص المائي لم Musca domsticaالمختمفة لذبابة المنزل 

vinifera L. العراق.جامعة ديالى.لمعموم الصرفةكمية التربية ،ماجستير.رسالة, 

(.التحري عن بعض االحماض الدىنية 2018).الطائي دواس الداؤدي,ايادجاجان وفنار

الدراسات ,والمركبات الفينولية في بذور نبات الكزبرة المزروعة في العراق.مجمة جامعة كركوك

 .16-1(:1)13العممية,

(.حشرات المخازن,دارالكتب.جامعة 1983.)الراوي,عبد اهلل فميح ومهدي محمد طاهر

 الموصل.
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(.فعالية بعض 2001.)العزاوي وعبداهلل فميح الطائي ,كاظم حاتم.الربيعي,حسين فاضل

 Phthorimeae operculella (Zeller)المستخمصات النباتية  في عثة درنات البطاطا 

(Lepidoptera:Gelechiidae) 96-92(:2)19العربية,.مجمة وقاية النبات. 

(.تاثير المستخمصات المائية الحارة 2013.)الزبيدي بشرى عباسو  الربيعي,ثائر محمود

في ىالك يرقات الذباب المنزلي  Citrullus colocynthisوالباردة لثمار نبات الحنظل 

Musca domstica (Diptera: muscidae جامعة كربالء المؤتمر العممي االول لكمية.)

 وم.العم

(.استخالص المركبات الفينولية من نخالة الحنطة وتقييم 2007.)الركابي,عمي خضير جابر

 .8-15(:2B)33فعاليتيا كمضاد لألكسدة.مجمة ابحاث البصرة )العمميات(,

(.أختبار فعالية مستخمصات بذور السماق كمضادات 2013.)الزبيدي,مازن محمد ابراهيم

 .179-170(:3)41الرافدين,لألكسدة.مجمة زراعة 

(.دراسة التأثير المضاد لالكسدة لمستخمص قشور ثمار 2013.)الزبيدي,مازن محمد

 .32-25(:1)13البرتقال.مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية,

(.استعمال مستخمصات واوراق ثمار نبات ّالمينا الشجيري 2006.)السعدي,حازم عبد والي

Lantana camar   بعثة درنات البطاطاضد األصابةPhthorimeae operculella 

(Zeller.) (Lepidoptera:Gelechiidae) كمية العموم,جامعة بغداد,العراق.،ماجستير.رسالة 

(.تأثير الميزر في بعض جوانب األداء الحياتي لحشرة عثة التين 2010.)ألسراي,ميسون حسن

Ephestia cautella Walker 67-62(:2)4االحيائية,.مجمة مركز بحوث التقنيات. 

عالج بالنباتات (.الموسوعة االم لم2010.)عبدالتواب عبداهلل حسينو  السيد,عبدالباسط محمد

 صفحة.767.القاىرة,جميورية مصرالعربية,دار الفا لمطبع والنشرواالعشاب الطبية.
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سؤال وجواب في طب االعشاب.)الطبعة االولى(.دار 750(.2009.)السيد.عبدالباسط محمد

 صفحة. 808.القاىرة,جميوية مصر العربية ,الفا لمنشر والتوزيع

(.التاثير 2008.)زوكيان و,سمفا انترانيك الزبيدي الشهواني,اياد وجيه.,كريم معيان ربيع

 المرضية.مجمة جامعة المثبط لزيوت بذور اصناف القرع ضد بعض انواع البكتريا

 .25-20(:2)11النيرين,

 Melia(.الكفاءة الحقمية لمستخمصات نبات السبحبح 2002.)الضامن.احمد سعد

azedarach (L.)   في بقاء حشرة دوباس النخيلOmmatissus lybicus Bergvin  

(Homoptera:Tropiduchdae)جامعة بغداد,العراق.كمية العموم ،ماجستير .رسالة, 

 Albiziaالمبخ (.تقويم الفعالية الحقمية لمستخمصات نبات 2008.)الضامن.احمد سعد

lebbeck (L.)  ومبيد األكتار في االداء الحياتي لحشرة  دوباس النخيلOmmatissus 

lybicus Bergvin  (Homoptera:Tropiduchdae) ى مجمس مقدمة الدكتوراه . اطروحة

 كمية العموم,جامعة بغداد,العراق.

خميوي  سميرة عودة ،الجبوري ابراهيم جدوع ،الربيعي حسين فاضل،الطائي,شيماء عبدالكريم

 Trichogramma embryophagum(.كفاءة متطفل البيض 2005.)خضير ومحمد وليد

Htg. (Hymenoptera:Trichogrammatidae في السيطرة عمى حشرة عثة )

تحت ظروف المخزن التجريبية.مجمة الوقاية  Ephestia cautella Walkerالتمور

 .111-107(:2)23العربية,

ة المحتوى الفينولي الكمي والمضاد لألكسدة س(.درا2017.)عاء عبدالرزاقالعبيدي,د

كنموذج  .Musca domstica Lلمستخمص ثفل الطماطم بأستخدام يرقات الذبابة المنزلية 

 ,العراق.مقدمة الى مجمس كمية العموم,جامعة ديالىماجستير تجريبي.رسالة 
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مساحيق اربعة من التوابل عمى عدد من ل(.التقييم المختبري 2005.)العراقي.رياض احمد

 .92-84(:7)16حشرات المواد المخزونة.مجمة عموم الرافدين,

قتصادية. دار ألالحشرات ا(.1980.)الحيدري قدوري ابراهيم و حيدر صالحاهلل ,عزاوي،عبدال

 صفحة. 652الحكمة لمطباعة والنشر، جامعة بغداد،

(.التموث البكتيري المرافق لصنفين من التمور المحمية 2014.)ألعوادي,األء حسين عميوي

 Ephestia cautella)الخستاوي والخضراوي(المخزونة والمصابة بحشرة عثة التمر 

(Walker) (Lepidoptera:Pyralidae)   في مدينة الناصرية.مجمة جامعة ذي

 .11-1(:3)9قار,

(.استخالص وتشخيص 2013.)الركابي الفكيكي,ضياء فالح عبداهلل وعمي خضير جابر

وتقدير فعاليتيا المضادة   Lawsoni ianermisالمركبات الفينولية من نبات الحناء

 .157-140(:2)2لألكسدة.مجمة ذي قار لمبحوث الزراعية,

 Myrtus(.كفاءة مستخمص الكحول األثيمي ألوراق نبات األس 2010.)القزاز,زينب جواد

commuins(L.) وارواق وبذور نبات الدودونياDodonaea viscosa (L.)   في السيطرة

 Callosobruuchus maculatus عمى بعض الجوانب الحياتية لحشرة خنفساء الموبياء

(Fab.) (Coleoptera:Bruchidae) كمية العموم,جامعة بغداد,العراق.،ماجستير.رسالة 

المستخمص المائي لبذور نبات (.دراسة تأثير 2005.)غولي,عماراحمدهالقر

 Phthorimaeaفي حياتية عثة درنات البطاطا Sesbania sesban (L.)السيسبان

operculella (Zeller) (Lepidoptera:Gelechiidae)مجمس كمية ،ماجستير .رسالة

 التربية,جامعة ديالى,العراق.
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تشخيص وتقدير (.2010).جمعة فاروق فرج،.المالكي زينب صباحالقيسي,مهدي ضمد.،

باستخدام  Vitis viniferaالفينوالت الكمية وبعض مركباتيا في بذور بعض اصناف العنب

 .31-22(:2)23مجمة التقني,.الكروموتوغراف السائل عالي االداء

(.تأثير نوع العائل الغذائي ومعاممة البيض 2005.)السبع رنا رياض الملح,نزار مصطفى و

مثبطات النمو الحشرية في بعض الصفات الحياتية لحشرتي  بالتركيز تحت القاتل من بعض

 Ephestia calidellaوعثة الزبيب Ephestia cautella (Walker) عثة التين

(Guenee) (Lepidoptera:Pyralidae).149-135(:6)16.مجمة عموم الرافدين. 

مجاميعيا وطرق (.المبيدات الكيمائية 2013.)الجبوري الملح,نزار مصطفى وعبدالرزاق

 صفحة. 264.العراق,تاثييرىا وتاييضيا في الكائنات الحية. داراليازوري لمنشر

(.عمم تصنيف النبات. حقوق الطبع محفوظة لجامعة 1987.)لموسوي,عمي حسين عيسىأ

 صفحة.301بغداد )الطبعة االولى(, وزارة التعميم العالي والبحث العممي, العراق.

(.فصل وتشخيص وتقدير الفعالية 2012.)الحمفي عمي سوسن الموسوي,ام البشرحميد و

المضادة لالكسدة لممركبات الفينولية لبعض المستخمصات النباتية.مجمة جامعة كربالء 

 .1228-1218المؤتمر العممي الثاني لكمية الزراعة:,

 

(.التداخل 2014.)عمي وجعفر ياسعبود زاهرةعبدالرزاق ،.الطويلبلسم,حذام صالح,أياداحمد

 Adhatoda vasicaبين المستخمص المائي ) الحار والبارد( لنبات حمق السبع الشجيري 

 Ephestiaفي السيطرة عمى حشرة عثة التين Bacillus thuringiensisوبكتريا 

cautella,942-939(:2)11.مجمة بغداد لمعموم. 
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المضادة لالكسدة والبكتريا لممستخمص (.المحتوى الفينولي والفعالية 2014.)تقي,رامي عمي

 .110-103(:1)11االيثانولي لنباتي الترنجان والبردقوش.مجمة بغداد لمعموم,

(. تقدير محتوى     ) المالكي زينب صباح والقيسي  مهدي ضمد،., فاروق فرججمعة

لمعموم ىيكل عنقود واوراق بعض اصناف العنب من المركبات الفينولية. مجمة ابن الييثم 

 .       الصرفة والتطبيقية،

تأثير مستخمص المركبات القموانيو  (.2016.)الربيعي هادي مزعل شيماء ستار كاظم و،جواد

في األدوار غير البالغو لحشرة عثة التمور  Piper nigrum الخام لبذور الفمفل األسود

Ephestia cautella(Walker) (Lepidoptera:pyralidae). لمعموم مجمة الفرات

 .175-169(:1)8 ,الزراعية

 غربي,احمدو عبدالمطيف مشتاقواحمدخضير عبدو سحر  باسم شهاب،حمد

تجاه  Chrysoperla carnea (Stephena)تجابة يرقات أسد المن س(.أ2014.)عبد

.مجمة بغداد Ephestia cautella (Walker)كثافات مختمفة لبيض عثة التين 

 .1099-1094(:3)11لمعموم,

 شاكرمحمود و الجبوري ابراهيم جدوعو الطويل  أياداحمدو  حميد,أسعدعموان

والمصائد الفرمونية في  Bracon hebeter (Say)(.أستخدام المتطفل 2011.)لزيديا

 Egyptian journaفي مخازن التمور بالعراق. Ephestia Sppمكافحة حشرة عثة التمور 

of biological pest control ,21(2:)377-383. 

 Bracon دراسات مختبرية وحقمية الستعمال متطفل عثة التين (.2002.)حميد،أسعد عموان

hebetor Say (Braconidae:Hymenopteral)  في مكافحة حشرتي عثة التين 
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Ephestia cautella Walker و دودة جوز القطن الشوكية  Earias insulana  Boisd 

 ,العراق.الزراعة,جامعة بغدادكمية ،رسالة ماجستير

(.اساسيات تصنيف الحشرات.مطبعة 2010.)خفاجي,رضوان محمد توفيق

 صفحة. 360الجزيرة,الخرطوم,السودان.

 Ephestia(.ظيور صفة المقاومة في حشرة عثة التين 1986.)داخل,سوسن حميد

cautella (Walker) بغداد,العراق.اجستير,كمية الزراعة,جامعة لغاز الفوسفين .رسالة م 

(.دراسة حقمية 2012.)العزاوي فميح اهللعبد و الحكاك زهير صادقو  داخل,سوسن حميد

لغاز  Ephestia cautella (Walker)الختبار مقاومة سالالت  مختمفة  من عثة التين 

 .130-120(:1)6الفوسفين.مجمة وقاية النبات البحوث الزراعية /االنتاج النباتي.

(.تأثير مستخمصات 2016.)ديوان ومجيد متعب الربيعي ثائر محمودو دينار,افراح هادي 

  Corriader sativumوبذور الكزبرة   Foeniculum vulgareمختمفة لبذور الحبة الحموة 

 Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera:Pyralidae)في حياتية عثة التين 

 .157-145(:2)8الزراعية,.مجمة الكوفة لمعموم 

(.تاثير مستخمص 2014.)الزبيدي,فوزي شناوةو  زيدان حيدركاملو  راشد,يوسف دخيل

في االداء الحياتي بعوض  Cordia myxaالمركبات الفينولية الخام الوراق نبات البمبر

جمة جامعة بابل .مCulex pipienes  (Diptera: Culicidae culicidae)الكيولكس 

 .2039-2023(:22)8الصرفة والتطبيقية,العموم ,

 Beaurveria(.تأثير الراشح الفطري 2017.)حسون راشد,يوسف دخيل ومريم أقبال

bassani  والمستخمص النباتيphotoshine   في ىالك االطوار اليرقية لعثة التين



 المصادر...المصادر باللغة العربية
 

27 

 

Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera:Pyralidae)   مجمة جامعة.

 .1405-1400(:4)25بابل,

(.تاثير تراكيز مختمفة من مستخمصات أوراق نبات الدفمة 2010.)راضي ,منذر حمزة

 Bemisia )التربينات ,الفينوالت ,القمويدات( في االداء الحياتي لمذبابة البيضاء

tabaci ى مجمس كمية العموم ,جامعة بغداد,العراق.مقدمة الدكتوراه .أطروحة 

نهى و  صكبان شذى زيدانو  عبد انعام محمدو  احمد سندس حميدو  داوود لم,فرحسا

بكتيري لنبات   مجموع الفينوالت ومضادات االكسدة ومضاد (.تحديد2014.)رمضان عبدالزهرة

 .1066-1062(:2)11الشوفان والريحان.مجمة بغداد لمعموم,

المركبات المضادة لألكسدة (.تقدير خصائص 2011.)عمي, عالية جميل و ساهي,عمي احمد

في المستخمصات الفينولية بتمور صنفي الخضراوي والبريم.مجمة البصرة ألبحاث نخمة 

 .128-105(:2)1التمر,

(.تاثير درجة الحرارة والرطوبة النسبية المختمفة عمى نمو وبقاء عثة 1977.)سعيد,خالد كزار

 الزراعة,جامعة بغداد,العراق.كمية ،رسالة ماجستير.Ephestia cautellaالتين 

(. تأثير بعض المعامالت عمى المحتوى     ).سىعي سرور كاظمو  سمطان,صالح حمادي

الفينولي ونشاط مضادات االكسدة في بعض الخضراوات. مجمة تكريت لمعموم الزراعية،عدد 

 .   -   خاص: 

بالغات خنفساء الطحين (.تأثير بعض مساحيق التوابل في مكافحة 2016.)سميمان,امل كمال

 Tribilium castaneum (Herbest)الصدئية الحمراء

(Coleaptera:Tenebriondae),11-7(:5)21.مجمة تكريت لمعموم الصرفة. 
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.وزارة التعميم العالي والبحث العممي,دار .المبيدات(1993).الملح شعبان,عواد ونزار مصطفى

 صفحة. 520.جامعة الموصل,الكتب لمطباعة والنشر

(.تأثير األضافات الطبيعية من البردقوش 2001.)البشوتي دينا حامد شنشن.نجلء مسعد و

ز دقيق القمح.مجمة بحوث التربية بوبذور القرع العسمي عمى الخواص الحسية والريولوجية لخ

 .1401-1384(:2)23النوعية,

أيمان و  الصادق فرقد عميو  الحبيبهدى عمي و  حمد باسم شهاب و شوكت,ميسون عمي

(.تأثير األشعة فوق البنفسجية عمى األداء 2012.)ومنصور خالد حسينو  السعدي حسين

  Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera:Pyralidae)الحياتي لحشرة عثة التين 

 .247-240(:2)11.المجمة العراقية لمتقانات األحيائية ,

عالجي لمستخمص نبات لا يكروبي والتأثير(.التضاد الما2010.)صديق,امنة عمي ناصر

بعض المايكروبات  ضد Cucurbita moschata اليقطين

 .egypt.j.exp.biol.bot,6(1:)41-50الممرضة.

كسدة لمستخمصات لألى الفينولي والتأثـير المضـاد تقدير المحتو  (.2015.)صميحة,جيدل

.أطروحة Argania spinosaو  Pistacia lentiscus, Artemisia campestrisنباتات 

 ,الجزائر.1كمية عموم الطبيعة والحياة,جامعة فرحات عباس,سطيف ،دكتورراه

(.التقييم 2014.)الجميمي بسمان حسين ومحمد حسام الدين عبداهلل و  طارق,محمد احمد

عمى االطوار المختمفة لعثة التين  Beauvareria bassina (Bals.)الحيوي مختبريا لمفطر 

Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera:Pyralidae) مجمة جامعة كربالء.

 .196-190(:1)12العممية.
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(.اختبار بعض العزالت المحمية 2015.)الحديثي جاسرمحمد جميل طارق.احمد محمد و

 Ephestia cautella (Walker)عمى حشرة عثة التين Bacillus thuringiensisلبكتريا 

(Lepidoptera:Pyralidae)   المرباة عمى غذاء صناعي في المختبر.مجمة ديالى لمعموم

 .16-7(:1)7الزراعية,

(.االفات الحشرية في مصر والبمدان العربية وطرق السيطرة 1993.)عبدالسلم,احمد.لطفي

 صفحة.782.القاىرة,عمييا .المكتبة االكاديمة

(.تأثير انواع مختمفة من األغذية عمى حياتية 2009.)حميد سوسن عزيز,فوزية محمد و

 Ephestia cautella (Walker) حشرة عثة التين في المختبر

(Lepidoptera:Pyralidae) ,38-23(:3)22.مجمة ابن الييثم لمعموم الصرفة والتطبيقية. 

(. تأثير بعض العوامل عمى الكفاءة 2017.)عبدالكريم نور حيدر عويد,عايد نعمة و

في ىالك الدور اليرقي لحشرة عثة  Beauveria bassianaاألمراضية لمفطر المعزول 

 .1391-1379(:4)25تحت ظروف المختبر.مجمة جامعة بابل, Ephestia cautellaالتين

 (.2013).خريبط و,سناءعبدالحسين تقي يرامي عمو  نادر ممحمدابراهيو  قاسم غيمة,قيس

 Momoridicaاستخالص وتشخيص بعض المركبات الفينولية من ثمارنبات الكيريال

charantia 47-41(:1)7,وفعاليتيا المضادة لالكسدة.مجمة مركز البحوث التقنية. 

(.تاثير مستخمص المركبات 2015.)الربيعي هادي مزعل خضير كهو,زهراء محمدعمي و

في االدوار الغير بالغة لحشرة   Nicotiana tabacumالقموانية الخام لمخمفات نبات التبغ 

 .103-92(:1)2.مجمة كربالء لمعموم الزراعية ,Ephestia cautella Walkerعثة التمور



 المصادر...المصادر باللغة العربية
 

77 

 

لممسستخمصات (.الفعالية المضادة لالكسدة 2015.)ابراهيم رقية محمد محمد,زهراء حسين و

.مجمة Physalis peruvianaوكولو وازه   .Arum maculatums Lالكحولية لنباتي كاردي

 .7-1(:2)28ابن اليثيم لمعموم الصرفةوالتطبيقية,

دراسة فصل  (.2006.)حموشي رواء محمود و رمضان عمرموسىو  محمد,مثنى جاسم

وتاثيرىا عمى  Aloe veraبعض المركبات ذات الطبيعة الفينولية من عصارة نبات الصبار 

نمو عدد من الجراثيم السالبة والموجبة لصبغة غرام.مجمة تكريت لمعموم 

 .218-214(:1)11الصرفة,

(.تأثير بعض 2015.)الربيعي حسين فاضل و خمف محمد زيدان نهر,فلح حنش و 

 Ephestia cautellaات المايكروييف في االدوار المختمفة  لحشرة عثة التين مستويات موج

(Walker) (Lepidoptera:Pyralidae)   في التمر المخزون.مجمة مركز بحوث التقنيات

 .57-52(:1)9االحيائية,
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Summary 

    This study aims to determine the phenolic compounds present in six 
parts of pumpkin plant Cucurbita moschata  which included (Peel, 
Leaves, Pulp, Whole seeds, Seeds peel and Seed pulp and Evaluation 
of Antioxidant activity by assessment of (DPPH) 2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl radical  for the extracts prepared by five different solvents 
which are Distilled water at room temperature,Boiling distilled water, 
    Ethanol Alcohol, Hydrochloric acid(35%) diluted in water 5% and 
hydrochloric acid1% in water at room temperature. 

    In addition to determination the most suitable drying method for plant 
parts in determination of phenolic compounds using drying under sun 
light & second method by 50  C in electric oven. 

    Also determination of effect of water extract of three parts of 
Cucurbita moschata Duch on fifth stage larvae of  Ephestia cautella 
Walker and inhibiting transformation to adult stages and effects of the 
insect total cumulative mortality under laboratory conditions. 

This study showed that type of the solvent used for extraction process, 
plants part used & drying method have effect on total phenolic content 
and the antioxidant activity and statistical analysis showed that using 
HCL     with distilled water at room temperature in very low 
concentration    and    was  the best solvent in evaluation of 
phenolic content or evaluation of DPPH as compared to other solvents 
used in the experiment. 



    Most of the extracts prepared from samples dried in 50  C electric 
oven was statistically significant (p<0.05) more in phenolic compounds 
contents  and antioxidant activities as compared to samples dried under 
sun light.and there was a positive direct correlation between total 
phenolic content and the DPPH and the drying methods used in the 
study. 

    Statistical analysis showed that water extract for three parts of 
Cucurbita moschata which are the Peel، Leaves and Pulp has ability to 
increase percentage of cumulative mortality of fifth stage larvae of  
Ephestia cautella  Walker.and this percentage increases with the 
increasing extract concentration spraying the larvae in water extracts in 
the first experiment and increase in concentration and exposure time 
when immerse the larvae in the second experiment in a different ratios 
for different three plant parts in highly significant way as compared to 
negative control group. 

   Depending on the results of this study Cucurbita moschata plant can 
be considered as an important natural source rich in phenolic and 
antioxidant compounds. 

 


	العنوان
	الاية
	الأهـــــداء
	شُــــكرٌ وتَقديــــر
	الخلاصة
	قائمة المحتويات
	الفصل الاول
	المقدمة
	الفصل الثاني
	استعراض المراجع
	الفصل الثالث
	المواد وطرائق العمل
	الفصل الرابع
	النتائج والمناقشة
	الفصل الخامس
	الاستنتاجات
	التوصيات
	المصادر
	المصادر العربية
	المصادرالاجنبية
	Republic of Iraq
	Summary

