تأثير المستخلص المائي ألوراق الرمان على التركيب النسجي للمعي الوسطي ومبايض الذباب المنزلي
Musca domestica L.
صفاء محمد محمود

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

( تاريخ االستالم ، 8002/ 7 / 61 :تاريخ القبول) 8002 / 3 / 6 :

الملخص :

أجريتته هتتلد الة ارستتة لمعريتتة تتتز ير تراكي ت  0.25و  0.0و  6و  %8.0متتا المستتتالم المتتااق اوراق الرمتتاا  Punica granatumيتتق التركيتتن ال ستتجق

للمعق الوسطق ومبايض اللبان الم لق . Musca domestica L.
أظهره ال تااج اا لهلا المستالم تز ير واضح وقوي علت المعتق الوستطق حيت

لتوحظ ا اصتال طبقتة العضتاله الةااريتة عتا البطا تة الطالايتة وايضتا لتوحظ

تحلل وتةهور لااليا البطا ة الطالاية يق عةة اماكا .
كمتتا اةه المعتتاماله ال ت ت بتتيط واضتتح يتتق متتو الحويصتتاله المبيضتتية ااصتتة ع تتة المعاملتتة بتتالتركي يا  0.5و  %1كمتتا لتتوحظ عتتةم ا اصتتال الحويصتتاله
المبيضية ما م طقة ال مو ااصة يق يترة  96ساعة بعة الب وغ .
ظهره تشوهاه يق االيراة البا غتة م تل ظهتور ايتراة غيتر طبيعيتة  ،اوا لتصتاق االرجتل بجلتة ا ستالع الطتور العتلري  ،وكمتا اةه المعتاماله الت تحلتل الطتور
اليرقق .

الكلمات الدالة  :أوراق الرماا  ،اللبان الم لق  ،مبايض  ،معق وسطق .

المقدمة

يتتق يستتاا  8002يتتق وحتتةة البحتتو  /كليتتة التربيتتة وقتتة

اا ما المعلوم لةى الجميع اا بعض ال باتتاه كا ته تشتكل المصتةر الوحيتة

أجتتري هتتلا البح ت

لألةويتتة والمبيتتةاه ،واا العةيتتة متتا العوااتتل ال باتيتتة تمتل ت م تواة لاه تتتز ير

تمتته تربيتتة التتلبان ةااتتل قاتتم ستتلكق اتتام مربتتوط بجهتتا توقيتته يتتتحكم

ضتتة العةيتتة متتا الحش تراه والتتتق تستتتاةم بشتتكل مباشتتر ستتموما او م شتتطاه

يق ت ظيم يترتق الضوء والظتالم ب ستبة  2:61ستاعة يتق اليتوم الواحتة ،وع تة

للستتموم او ما عتتاه ت ليتتة او جالبتتاه ج ستتية لمكايحتتة االيتتاه الحشتترية التتتق

ةرجتتة ح ت اررة ( ْ)6 ± 87م ورطوبتتة ستتبية  .%70وقتتة غتتليه اليرقتتاه عل ت

له تتا عالقت تتة بصت تتحة اال ست تتاا ( .)6،8اا تج تتةة اهتمت تتام اال ست تتاا بال باتت تتاه،

وسط اام مكوا متا  100غتم رو الايتل و 88غتم متا الاميترة و800

ومحاول تتة الع تتوةة الت ت اس تتتاةامها ي تتق مكايح تتة الحشت تراه الض تتارة والح تتة م تتا

غتم متتا قيتتع الشتتعير  maltوأضتتيا يليتتك  80متتل متتا هيةروكستتية الصتتوةيم

تز يراتها ،الا االستعمال الواسع للمبيةاه الحشرية قة اةى ال ظهتور العةيتة

و 6800م تتل م تتاء مقط تتر ( ،)63ام تتا الوس تتط ال تتلااق لل تتلبان الب تتال يك تتاا

متتا الستتالاله للتتلبان الم لتتق المقتتاوم لاعتتل المبيتتةاه والت حتتةو الطا تراه

يتزلا ما محلول الحلين الحاوي عل  %0ما السكر.

ي ت تتق تركيبه ت تتا الجي ت تتق ( . )6،8،3،2،0ل ت تتلا ي ت تتاا االتجاه ت تتاه الحةي ت تتة ي ت تتق

حضتتر المستتتالم المتتااق الوراق الرمتتاا بطريقتتة ( )62استتتاةمه التراكي ت

المكايحتتة تهتتةا ال ت استتتاةام المستالصتتاه ال باتيتتة البةيلتتة عتتا المبيتتةاه

 0.80و  0.0و  6و  %8.0ضت تتة يرقت تتاه العمت تتر ال ت تتا ق للت تتلبان الم لت تتق

التتتق التتتتر ا تتار ستتياة او اطي ترة يتتق تلتتو البياتتة لتحللهتتا الس تريع ستتبيا،

وبواقتتع تتال

واالل يتراه م ية قصيرة واصوصيتها تجاد كزا اه محةةة (.)7 ، 1

البال تتاه لمعريتتة تتتز ير المستتتالم يتتق متتو مبايضتتها وتطتتور حويصتتالتها

اا بتتاه الرمتتاا يرجتتع ال ت العاالتتة الرما يتتة  punicaceaeالتتلي عتترا يتتق

وا عكتتال لل ت ي تق ا ستتجة الق تتاة الهضتتمية الوستتط  .وبعتتة معاملتتة يرقتتاه

استاةام قشورد وجتلورد وستيقا ك كطتارة يعتال للةيتةاا الشتريطية ( )2واا هتلا

العمر ال ا ق بهلد التراكي  ،تتم الحصتول علت البال تاه متا متالط الستيطرة

ال باه يحتوي عل متاةة التا ي تاه التتق توجتة يتق االوراق والستيقاا و ال متار

وما ال مالط ال اشاة ما اليرقتاه التتق ستبق اا عوملته بتالتراكي الماتتارة ،

غيتتر ال اضتتجة ،واا هتتلد المتتاةة تحمتتق ال بتتاه متتا الحشتراه الضتتارة يتحتتايظ

وحسن المراحل العمريتة االتيتة  :مرحلتة  82و  22و  78و  21ستاعة بعتة

عل حياة ال باه ا اء مود (. )2

الب وغ .

يجتري البحت

حاليتا عتا المبيتةاه والمستالصتاه ال باتيتة التتق تحتاكق تتتز ير

شتترحه اال تتا

مكتترراه لكتتل تركي ت يتتق كتتل مكتترر  80يرقتتك للحصتتول عل ت

 ،واستؤصتتله مبايضتتها و بتتته برمتهتتا او بهياتتة ماككتتة كمتتا

مجمتتوعتق هرمو تتاه ال متتو واال ستتالع وهرمو تتاه التم يتتل ( )60او قتتة تعمتتل

استؤصله الق اة الهضتمية الوستط و بتته يتق محلتول بتويا الكحتولق ()60

هلد المستالصاه ال باتية عمل مضاةاه للهرمو اه التق تؤ ر يتق االجستام

تتم صتتب ه بصتتب ة  orange Gو  lightgreenو haematoxylin-

الكروية وتم عها ما اي ار هرموا الصبا المسؤول عتا ضتج البتيض (، 66

 eosinحستتن طريقتتة ( )61لصتتب المبتتايض  .وقتتة قتتيل طتتول وعتترض كتتل

.)68

مبيض وما يقترن متا  60حويصتلة متا حويصتالتك المبيضتية التتق ااتيتره
ال ت ت ة ارس تتة ياعليت تتة المست تتتالم الم تتااق الوراق الرمت تتاا يت تتق

عش ت تواايا  ،ولل ت ت باست تتتاةام العةست تتة العي يت تتة المتةرجت تتة بعت تتة معايرتهت تتا مت تتع

يه تتةا البح ت ت

ااتت ال المبتايض وحويصتتالتها المبيضتية وتتز ير هتتلا المستتالم يتق ا ستتجة

ت ت ت تتةريجاه المس ت ت تتر ال ت ت تتةقيق  . stagemicrometreت ت ت تتم تحلي ت ت تتل البيا ت ت تتاه

المعق الوسطق للق اة الهضمية لللبان الم لق Musca domestica L.

احصاايا ويق تصميم  CRDوباستاةام . SAS

المواد والطرائق

النتائج والمناقشة

أ -تأثير المستخلص المائي الوراق الرمان في المعيي الوسيطي Midgut

يبتتيا الجتتةول ( )8ال ت التتتا ير المع تتوي لتراكي ت االربعتتة للمستتتالم المتتااق

للقناة الهضمية للذباب المنزلي

الوراق الرم ت تتاا  0.80و  0.0و  6و  %8.0ي ت تتق مرحل ت تتة  22س ت تتاعة بع ت تتة

يب تتيا (الش تتكل )6المقط تتع ال س تتيجق والتحض تتيراه المجهري تتة المع تتق الوس تتطق

البروغ والتق اظهره جميعها ت بيطا مع ويا واضتحا يتق جميتع الصتااه التتق

للق تتاة الهضتتمية للتتلبان الم لتتق ،ال يظهتتر طبقتتاه المعتتق الوستتطق ل متتولط
الستتيطرة ي تتق مرحل تتة  21س تتاعة بع تتة الب ت وغ  .لق تتة تس تتبن التركيت ت  %6م تتا
المستتتالم الم تتااق الوراق الرم تتاا يتتق مرحل تتة  82س تتاعة بعتتة البت ت وغ تل تتا
طبقتة العضتاله الطوليتتة والةااريتة وا اصتالها عتتا ال شتاء القاعتةي (االستتهم)
م تتع ح تتةو تحل تتل ييهم تتا وظه تتور تل تتا واض تتح ي تتق االي تتا البطا تتة الطالاي تتة

ت اولتهت تتا الة ارست تتة الحاليت تتة  ،وقت تتة كت تتاا التركي ت ت  %0.0أك رهت تتا ت بيطت تتا ل م ت تو
وتط تتور الحويص تتاله المبيض تتية الت تتق بقي تته صت ت يرة (االس تتهم) كم تتا يالح تتظ
تحلل واضح يق معظمها (الشكل . )1
الجدول ( . )4تأثير المستخلص المائي الوراق الرمان في مرحلة 24
ساعة بعد البزوغ

(الشكل .)8بي ما التركي  %0.0تسبن يق حةو ا اصتال طبقتة العضتاله

التراكي %

الطوليتتة والةااريتتة عتتا ال شتتاء القاعتتةي (االستتهم) وتحللهتتا يتتق امتتاكا ااتترى
(الشكل )3يق مرحلة  22ساعة بعة الب وغ مقار ة مع مالط السيطرة .
ست تج ما لل اا المستالم المااق الوراق الرماا قة تستبن ع تة التركيت
 0.0و  %6يتتق ا اصتتال العضتتاله عتتا ال شتتاء القاعتتةي وتحلتتل يتتق االيتتا
البطا ة الطالاية  .وتتوايق تااج الة ارستة الحاليتة متع متا وجتة ( )67ا تك ع تة

معاملتتة يرقتتاه  S.littoralبت ت  100ppmمتتا مستتتالم الستتبحبح اةى ال ت

ا اصتتال العضتتاله الطوليتتة والةااريتتة عتتا البطا تتة الطالايتتة وكتتلل اةى الت
تحطتتم يتتق االيتتا البطا تتة الطالايتتة  .تتاتتق تتتااج الة ارستتة الحاليتتة ج ايتتا متتع
( )62يل ا ت تتك ع ت تتة است تتتاةام التركي ت ت  %0مت تتا المست تتتالم المت تتااق الوراق
ال يتوا ضة يرقاه ا اساء الطحيا الحمراء قة اةى الت ا اصتال العضتاله
الةاارية عا البطا ة الطالاية .
ب -تيييأثير المسيييتخلص الميييائي الوراق الرميييان فيييي المبيييايض ovaries
وحويصالتها المبيضية  ovarian folliclesفي الذباب المنزلي

تظهت ت تتر تت ت تتااج التحليت ت تتل االحصت ت تتااق الجت ت تتةول ( )6والتحضت ت تتيراه المجهريت ت تتة
لمب تتايض ا تتا

ال تتلبان الم ل تتق ي تتق م تتالط الس تتيطرة لمرحل تتة 82س تتاعة بع تتة

البت ت وغ (الش تتكل  )2الت ت ال م تتو الطبيع تتق لاه الش تتكل الك تتروي او المتط تتاول
قلتيال والتتتق ا ته كميتتة قليلتة ستتبيا متا الحبيبتتاه المحيتة ويتتق هتلد المرحلتتة
يمك تتا تمييت ت الالي تتة البيض تتية ع تتا الاالي تتا الم ليت تة  .وق تتة تس تتببه التراكيت ت
 0.80و  0.0و  %6يق ت بيط مع وي واضح يتق ااتت ال متو الحويصتاله
المبيضتتية وكتتاا ايضتتلها التركيت ( %6الشتتكل  ، )0ال اةى الت ااتت ال يتتق
حجتتم المبتتايض وحجتتم حويصتتالتها المبيضتتية ،ال بقيتته الحويصتتاله كرويتتة
الشتتكل (االستتهم)ولم ت اصتتل عتتا الم تتاطق المولتتةة لهتتا وعتتةم تميي ت الالي تتة
البيضية عا الااليا الم لية  ،كما يالحظ اات ال يق عةة الحويصاله .
الجدول ( . )1تأثير المستخلص المائي الوراق الرمان في مرحلة  42ساعة
بعد البزوغ .

التراكي %

الصااه التق ةرسه مقاسة بالمايكروميتراه
طول

عرض

طول

عرض

الحويصلة الحويصلة
المبيض
المبيض
84a
125a
505a
740a Control
46.75b
72.25b
282b
446.5b
0.25
59.5b
76.5b 364.25b
493.5ab
0.5
42.5b
68b 293.75b 481.75ab
1
63.75ab
80.75b
305.5b
540.5ab
2.5
الحروا الماتلاة عموةيا تةل عل وجوة يروق مع وية ()p < 0.05

الصااه التق ةرسه مقاسة بالمايكروميتراه
عرض

طول
المبيض
1363a
Control
728.5b
0.25
352.5d
0.5
728.5b
1
587.5c
2.5
الحروا الماتلاة عموةيا تةل

طول

عرض

الحويصلة الحويصلة
المبيض
144.705a
253.5a
775.5a
72.25b
110.5b 387.75b
34c
46.75d 247.75c
59.5b
127.5b
434.5b
68b
80.75c
352.5b
عل وجوة يروق مع وية ()p < 0.05

يشتتير الجتتةول ( )3للمرحلتتة  78ستتاعة بعتتة البت وغ  ،يتتق هتتلد المرحلتتة تات ا
الالية البيضية كمية كبيترة متا المتح  ،وتحتتل حتوالق صتا الت

ل تق حجتم

الحويصلة المبيضية التق تستطيل بشكل كبير لتقترن ما شكل المو ة .
اا جمي تتع التراكيت ت المس تتتاةمة مت تتا المس تتتالم الم تتااق الوراق الرم تتاا قت تتة
اظهتتره ت بيطتتا مع ويتتا واضتتحا يتتق جميتتع الصتتااه التتتق ةرستته  ،وقتتة كتتاا
التركي ت  %0.0أك رهتتا ت بيطتتا حي ت

بتتةه الحويصتتاله بيضتتوية الشتتكل اال

ا ها لم تتال الشكل المو ي (االسهم الطويلتة) واليمكتا تمييت الاليتة البيضتية
عا الااليا الم لية  ،اضاية ال تحلل جت ء متا المبتيض (االستهم القصتيرة)
والحويصاله المبيضية (الشكل . )7
الجدول ( . )3تأثير المستخلص المائي الوراق الرمان في مرحلة 24
ساعة بعد البزوغ

التراكي %

الصااه التق ةرسه مقاسة بالمايكروميتراه
طول

المبيض
1715.5a
Control
669.75c
0.25
634.5c
0.5
963.5bc
1
1057.5b
2.5
الحروا الماتلاة عموةيا تةل

عرض

طول

عرض

الحويصلة
الحويصلة
المبيض
191.25a
382.5a
1316a
59.5c 106.25bc 411.25cd
59.5c
99.875c
329d
119b
178.5b
517c
110.5b
161.5bd
658b
عل وجوة يروق مع وية ()p < 0.05

يوضح الجتةول ( )2تتز ير المستتالم المتااق الوراق الرمتاا يتق مرحلتة 21
ستتاعة بعتتة الب ت وغ وهتتق المرحلتتة االاي ترة ل متتو الحويصتتاله المبيضتتية  .ال
لتتوحظ اا التركي ت  %6قتتة اظهتتر ت بيطتتا مع ويتتا واضتتحا يتتق متتو المبتتايض
بشكل واضح جةا واات ال واضح يق حجتم الحويصتاله المبيضتية (االستهم)
حي ت

ا هتتا اص ت ر متتا المرحلتتة االول ت  82ستتاعة بعتتة الب ت وغ اضتتاية ال ت

تحلتتل قستتم متتا الحويصتتاله المبيضتتية وعتتةم ا اصتتال بعضتتها عتتا الم طقتتة
المولةة لها (الشكل .)2

ستتت تج متتا ال تتتااج التتتق بي تهتتا الجتتةاول ( )2-6اا جميتتع التراكي ت اظهتتره

يق ظهتور بال تاه مشتوهة لاه اج حتة مات لتة يضتال الت عتةم قتةرة الحشترة

ت بيطتا مع ويتتا واضتتحا يتتق ااتت ال المبتتايض وحويصتتالتها المبيضتتية وااصتتة

عل ت التتتالم متتا غتتالا التعتتلر والتصتتاق االرجتتل .تتشتتابك تتتااج الة ارستتة

التركي ت ت ت يا  0.0و  %6ويت ت تتق الم ارحت ت تتل المتت ت تتاارة مت ت تتا مت ت تتو الحويصت ت تتاله

الحاليتتة م تتع م تتا لتتوحظ ( )81م تتا ظه تتور بال تتاه مشتتوهة وغي تتر ق تتاةرة علت ت

المبيضية بحي
حيت

اظهره ااتت ال يتق حجتم المبتايض والحويصتاله المبيضتية

ا هتتا ال التته تحتتتاظ بالشتتكل الكتتروي كمتا ا هتتا لتتم ت اصتتل عتتا الم تتاطق

التتتالم متتا غتتالا التعتتلر يتتق التتلبان الم لتتق ع تتة معاملتهتتا بمستتتالم
كحولق ل مار السبحبح.

المولةة لها ويالحظ تحلل يق ج ء ما هلد الحويصاله .
تتاتتق تتتااج الة ارستتة الحاليتتة متتع متتا لتتوحظ يتتق ( )62متتا اات ت ال يتتق حجتتم
الحويصاله المبيضية ع ة معاملة يرقتاه ا استاء الطحتيا T. confusum
بمستتاحيق عتتةة متتا االعشتتان الطبيتتة  ،كمتتا تتطتتابق تتتااج الة ارستتة الحاليتتة
ج ايتتا متتع متتا وجتتةد ( )80ا تتك ع تتة استتتاةام اال ةرااتتتيا ضتتة لبابتتة الااكهتتة
 Ceratitis capitataاةى الت ت ت ب تتيط ي تتق اص تتوبتها  .تتواي تتق الة ارس تتة
الحاليتتة ج ايتتا متتع متتا لتتوحظ ( )67ا تتك ع تتة استتتاةام المستتتالم الكحتتولق
ل مارالس تتبحبح ض تتة  S littoralis.تس تتبن ي تتق ا اا تتاض كبي تتر ي تتق ع تتةة
الااليا البيضية ال امية  .تتشابك تااج الةراسة الحالية مع متا وجتة ( )86ا تك
ع تة متتا معاملتتة التتلبان الم لتتق بعتتةة متتا المستالصتتاه ال باتيتتة ومتتا بي هتتا
الكبر اللي تسبن يق ت بيط مو المبيض وحويصالتك المبيضية .
الجدول ( . )2تأثير المستخلص المائي الوراق الرمان في مرحلة 69
ساعة بعد البزوغ
التراكي %

1
2

4

4

3
الشكل ( : ) 1مقطع مستعرض لنموذج من اناث السيطرة يبين الطبقات
النسجية الرئيسية ()1العضالت الطولية( )4العضالت الدائرية( )3الغشاء
القاعدية ()2البطانة الطالئية ،تكبير  254xمرة .

الصااه التق ةرسه مقاسة بالمايكروميتراه
طول

المبيض
1958.75a
Control
716.75c
0.25
446.5d
0.5
822.5c
1
1245.5b
2.5
الحروا الماتلاة عموةيا تةل

عرض

طول

عرض

الحويصلة الحويصلة
المبيض
177.485a
892.5a 1412.5a
85c
144.5c
446.5c
34d
51d 270.25d
89.25c 140.25c
470c
144.5b
238b 763.75b
عل وجوة يروق مع وية ()p < 0.05

ج -التشييييواات المةهرييييية وحيييياالت النمييييو جييييير الطبيعييييية نتيجيييية تييييأثير
المستخلص المائي الوراق

الرمان

اظهت تتر المست تتتالم المت تتااق الوراق الرمت تتاا ع ت تتة التركي ت ت  %6ال ت ت حت تتةو
حتتااله متتا اعاقتتة ال متتو تستتببه يتتق ظهتتور بال تتاه مشتتوهة غيتتر قتتاةرة علت

الشكل ( : ) 4جزء من المعي الوسطي في اناث الذباب المنزلي يبين تأثير
تركيز  %1من المستخلص المائي الوراق الرمان في مرحلة  42ساعة
بعد البزوغ  ،تكبير  125Xمرة .

الطي تراا لتجعتتة االج حتتة وا كماشتتها وص ت ر حجمهتتا كمتتا ا تتك اةى ال ت عتتةم
ق تتةرة الحشت ترة علت ت ال تتتالم م تتا غ تتالا التع تتلر اللتص تتاق االرج تتل ب تتالا
التعتتلر (الشتتكل  . )2كمتتا وجتتة اا التركي ت  %0.0متتا المستتتالم المتتااق
الوراق الرمتتاا قتتة تستتبن يتتق حتتةو حتتااله متتا تحلتتل اليرقتتاه وعتتةم قتتةرتها
ما التحول ال علارى (الشكل . )60
ست تج ما لل اا ظهور حااله التشود وبال اه غيتر قتاةرة علت اال ستالع
التتتام والتصتتاق االرجتتل يع ت ى ال ت احت تواء المستتتالم عل ت مركبتتاه تمتل ت
يعاليتتة حيويتتة عاليتتة يتتق ت بتتيط وت ظتتيم ال متتو وكتتلال تتتا يرة يتتق ال تتةة الصتتم
المستؤولة عتتا ال متتو بصتتورة مباشترة متا اتتالل تتتز يرة علت هرمتتوا ا ستتالع
مباشترة أو بصتتورة غيتتر مباشترة متتا اتتالل تتتز يرة علت ال تتةة الصتتم المستتؤولة
عا يي ار هرموا ا سالع (. )83-88
تتا تتق ت تتااج الة ارس تتة الحالي تتة م تتع م تتا وج تتة ( )80 ، 82والت تتق اس تتتاةم ييه تتا
قشتتور الرمتتاا ضتتة يرقتتاه ا استتاء الطحتتيا  T.castaneumوالتتلي تستتبن

الشكل ( : ) 3جزء من المعي الوسطي في اناث الذباب المنزلي يبين تأثير
تركيز  %4.5من المستخلص المائي الوراق الرمان في مرحلة 24
ساعة بعد البزوغ  ،التكبير  324Xمرة

الشكل ( : )2جزء من مبيض في مرحلة  42ساعة بعد البزوغ الناث
الذباب المنزلي من نماذج السيطرة  ،التكبير  195Xمرة .

الشكل ( : ) 5مبيض من بالغات عوملت يرقاتها بالمستخلص المائي

الوراق الرمان عند التركيز  %1في مرحلة  42ساعة بعد البزوغ  ،تكبير
 195Xمرة .

الشكل ( : ) 9مبيضان من بالغات عوملت يرقاتها بالمستخلص المائي
الوراق الرمان عند التركيز  %4.5في مرحلة  24ساعة بعد البزوغ ،
تكبير  424Xمرة .

الشكل ( : ) 2مبيض من بالغات عوملت يرقاتها بالمستخلص المائي
الوراق الرمان عند التركيز  %4.5في مرحلة  24ساعة بعد البزوغ ،
تكبير  125Xمرة .

الشكل ( : ) 4مبيضان من بالغات عوملت يرقاتها بالمستخلص المائي
الوراق الرمان عند التركيز  %1في مرحلة  69ساعة بعد البزوغ  ،تكبير
 254Xمرة .

الشكل ( : ) 6التصاق االرجل الخلفية بغالف التعذر وعدم تمكن الحشرة
من اتمام البزوغ نتيجة المعاملة بمستخلص اوراق الرمان بتركيز %1

 يرقات تةهر حالة التحلل نتيجة المعاملة بالمستخلص: ) 14( الشكل
%4.5 المائي الوراق الرمان بتركيز

المصادر

Associated with Cornell University press Ithaca
New York.
14- Riose, J.L. Recio, M.C. and Villar, A. (1987).
Antimicrobial activity of selected plant
employed in the Spanish Mediteraneam area. J.
Ethm. Pharmacol. 21: 143-152.
15- Gurr, E. (1962). Staining animal tissues
"Practical and theoretical" Leonard and Hill ,
London.
) ة ارستة يتتق التركيتن ال ستتيجق6221(  جتم شتتليموا،  كتوركيل-61
Culex للمبيض وعملية تكويا المح يتق البعوضتة لاتيتة التولتة
. )Diptera : Culicidae( pipiens molestus Forskal
 جامع ت تتة،  كليت تتة العلت تتوم،  قست تتم عل ت تتوم الحيت تتاة، رست تتالة ةكتت تتوراد
. الموصل
17- Schmidt, G.H., Ahmed, A.I. and Breurer, M.
(1997). Effect of Melia azedarach extract on
larval
development
and
reproduction
parameters of Spodoptera littoralis (Boisd) and
Agrotis ipsilon (Hufn.) (Lep : Noctuidae). Anz.
Schadlingskde, Pflanzenshutz, Umwltschutz. 70
: 4-12.
 تز ير عةة ما المستالصتاه، )8001(  عة اا موس،  محمة-62
ال باتيتتة الماايتتة يتتق حياتيتتة ا استتااق الطحتتيا الصتتةاية الحم تراء
والاتتاب ار وا عكاستتاه هتتلد المستالصتتاه عل ت التركيتتن ال ستتجق
،  قسم علتوم الحيتاة،  رسالة ةكتوراد، للمعق الوسطق والمبايض
.  جامعة الموصل، كلية التربية
19- Mohammad, O.S. (1988). Evolution of
insecticidal properties of some medicinal herbs
on the confused flour beetle (Tribolium
confusum. Duv.) (Coleoptera : Tenebrionidae).
PH.D. thesis Poland.
20- Stark , J.D., Vargas, R.I. and thalman, R.K.
(1990b).
Azadirachtin
:
effects
on
metamorphosis, Longevity and reproduction of
three tephrited fruit fly species (Diptera :
Tephritidae). J. Econ. Ent. 83 : 2168-2174.
 ت ت ت تتز ير بع ت ت تتض، )8002(  الا ت ت تته تحس ت ت تتيا ياس ت ت تتيا،  ال ت ت تتةليمق-86
المستالصاه ال باتية الكحوليتة والمبيتة ومولته يتق متو وتطتور
Musca domesticaالمبتيض وحويصتالتك يتق اللبابتة الم ليتة

 ت تتز يراه مستالص تتاه ب تتاه،)6226(  رض تتا ص تتكن،  الج تتو ار ق-6
،  ي تتق حشت ترتق الا تتاب ار وةوةة الش تتمع الكب تترىL.myrtus االل
.  العراق،  جامعة ب ةاة،  كلية ال راعة، رسالة ةكتوراد
 ال ت تتةوة التةريبي ت تتة، )6221(  الم ظم ت تتة العربي ت تتة للت مي ت تتة ال راعي ت تتة-8
القوميتتة ح تتول المكايحتتة المتكامل تتة الي تتاه ال ارعتتة المحمي تتة ي تتق

. 682 م،  الارطوم، الوطا العربق
3- Julie, A. (1995). The molecular genetic of
resistance : resistance as a response to stress.
Florida Entomol. 178 : 399-414.
4- Su, T. and Mulla, M.S. (1999). Oviposition
bioassay responses of Culex tarsalis and Culex
quinque faasciatus to neem products containing
azadirachtin. Entomol. Exp. Appl. 91 : 337-345.
5- Nycap. (2000). Toward safer mosquito control in
New York. www.nyping.org. 1-7.
6- Shcrieber, E.T. and Jones, C. (2000). Mosquito
control Hand book : an overview of biological
control. Insitute of food and Agric. Sc. Unv.
Florida. 1-7.
7- Meyland, S.J. and Esposito, A. (2002). The
health effects of pesticides used for mosquito
control. Citizens Campaign for the environment
and citizens environment research institute.
 ال باتت تتاه الطبي ت تتة. )6222(  الم ظمت تتة العربيت تتة للت ميت تتة ال راعيت تتة-2
. الارطوم، والعطرية والسامة يق الوطا العربق
9- Ascher ,K.R.S. (1993). Non conventional
insecticidal effects of pesticides available from
the neem tree, Azadirachta indica. Arch. Inesct
Biochem . Physiol .22: 433-449.
10- Hoffman, K.H. and Lorenz, M.W. (1998). Resent
advance in hormones in insect pest control.
Phytoparasitica. 26 : 1-11.
11- Engelmann, F. (1970). The physiology of insect
reproduction pergamon press . New York.
12- Chen, T.T., Couble, P., Delucca, F.L. and Wyatt,
G.R. (1976). Juvenile hormone control of
vitellogenin. The Juvenile: hormone. Plenum
press, New York and London. pp. 505-529.
13- West, L.S. (1951). The housefly its natural
history , medical importance, and control.
Comestock
Publishing
Company
INC.

( )Diptera : Muscidaeرسالة ماجستتير  ،قستم علتوم الحيتاة
 ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل.
 -88البابك تتا  ،س تتهام جمي تتل ( . )6222ت تتز ير بع تتض المستالص تتاه
ال باتية يق مو وتطور يرقاه الطتور ال الت للبعتوض Culex
pipiens
molestus
Forskal
)،(Diptera:Culicidaeأطروح تتة ماجس تتتير،علوم الحياة،كلي تتة
التربية،جامعةالموصل
23- Al.Sharook ,Z.M.,Balan,Y.J. and Rembold,
H.(1991). Insect growth inhibitiors from two
tropical meliaceae .Effect of cruds extracts on
mosquito larvae. J.Appl.Ent.3:425-430.
24- Klocke, J.A., Wageren, B.V. and Balandrin, M.F.
(1986). The ellagitan an greanen an its
hydrolysis products isolated as insect growth
inhibitoris from semi-arid land plants.
Phytochemistry 25(1) : 85-91.
 -80عب تتال  ،س تتهلة اورش تتية  ،بره تتاا مص تتطا محم تتة (، )8003
تز ير بعض المستالصاه ال باتية يق متو وتطتور العمتر ال تا ق
لا استتاء الطحتتيا الحمتراء الصتتةاية (Tribolium )Herbst.
 )Coleoptera : Tenebrionidae( castaneumمجل تتة
تكريتته للعلتتوم الص ترية  ،مجلتتة ( ، )2عتتةة ( ، )8صتتاحة -26
. 21
 -81ةبتتةون  ،ب تتاا اركتتاا عبتتة الع ي ت ( ، )8000ااتبتتاراه حيويتتة
لمستالصت تتاه باتيت تتة ومستحض ت تراه يت تتق يرقت تتاه الطت تتور ال ت تتا ق
لل ت تتلبان الم لت ت تتق domestica

( Musca

Diptera:

 ، )Muscidaeرست تتالة ماجست تتتير  ،قست تتم علت تتوم الحيت تتاة  ،كليت تتة
التربية  ،جامعة الموصل.

The effect of Aqueous Extract of pomegranate Leaves on the
Histological structure of the Midgut and Ovaries of the Housefly
Musca domestica L.
Safaa Mohammed Mahmood
Department of Biology , College of Education , University of Mosul , Mosul , Iraq

(Received

16 / 7 / 2008 , Accepted 1 / 3 / 2009)

Abstract
This study deals with the effects of four concentration (0.25 , 0.5 , 1 , 2.5%) of aqueous extracts of
pomegranate punica granatum leaves on the histological structure of the midgut and ovaries of the
house fly (Musca domestica).
Results showed a serious effect on the midgut of the larva, the circular muscle deattached from
epithelial layer , also cells of epithelial layer have undergone a great and clear disintegrate in many
places.
The extract also have significant and clear inhibition on the growth of the ovarian follicles especially at
the concentration 0.5 and 1% we found evidence of nosepration of the follicles from the
germariumzone and their is no formation of yolk is seen specially at 96 hour after emergency .
Deformation in emerged adults were depicted , unability was seen on the larval stage.

