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تقوٌم فعالٌة بعض المستخلصات المائٌة والكحولٌة لنبات قرن الغزال
Ibicella lutae Stapf.ضد االدوار المختلفة لذبابة الٌاسمٌن
) Aleuroclava jasmini ( Takahashi
) (Homoptera : Aleyrodidea
نهاد كاظم خلف احمد شمخً جبار
جامعة المثنى/كلٌة الزراعة

حازم عٌدان عبد الحسٌن صبري فرج دمحم
وزارة العلوم والتكنولوجٌا

الملخص :
اظهرت نتائج الدراسة الحالٌة تفوق مستخلص الماء الحار على ادوار الحشرة المختلفة
مقارنة بمستخلص الماء البارد حٌث بلغت نسبة القتل للبٌض والحورٌات والبالغات
( )21.7،35.4،47.8عند تركٌز  %100على التوالً مقارنة بمستخلص الماء البارد وعلى
نفس التركٌز حٌث بلغت نسبة القتل ( )13.9،22.2،33.1على التوالً.كما اكدت النتائج تفوق
مستخلص االٌثانول على ادوار الحشرة المختلفة مقارنة بمستخلص الهكسٌن اذ تراوحت نسبة
 %100لمستخلص االٌثانول
القتل الدوار الحشرة بٌض ،حورٌات ،بالغات عند تركٌز
( )29.4،27.4،56.3على التوالً مقارنة بنفس التركٌز لمستخلص الهكسٌن
()17.9،16.3،40.1
المقدمــــــة :
تحتل الحمضٌات مركزا مهما فً اقتصاد العدٌد من دول العالم وتعد ثانً اهم محصول
فاكهة بعد االعناب من حٌث االهمٌة االقتصادٌة  ,فثمارها تحتوي على نسبة بسٌطة من
الكاربوهٌدرات والبروتٌن والدهون وان عصٌرها غنً بالفٌتامٌنات ( , )C, B1, B2, A
اضافة الى بعض االحماض المهمة مثل حامض السترٌك  ,كما ان الحمضٌات غنٌة باالمالح
المعدنٌة الظرورٌة لجسم االنسان مثل  :البوتاسٌوم  ,الحدٌد  ,المنغنٌز(الجنابً 1984التمٌمً
واخرون.)2002,تنتشر الحمضٌات  Citrus sp.بصورة طبٌعٌة فً المناطق االستوائٌة
وشبه االستوائٌة من العالم  ,اما فً العراق فٌتركز انتشارها فً المحافظات الوسطى (بغداد,
,1992و الجورانً ،
دٌالى  ,صالح الدٌن  ,كربالء  ,بابل و واسط )(الربٌعً واخرون
 . )1991تتعرض اشجار الحمضٌات للعدٌد من االفات الحشرٌة واالفات الممرضة االخرى (
 )Pathogensوكذلك الحلم مع نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة االلفٌة الثالثة تعرضت مناطق
زراعة الحمضٌات فً العراق الى واحدة من اخطر االفات الحشرٌة والتً لم تسجل فً منطقة
الشرق االوسط وهً ذبابة الٌاسمٌن البٌضاء( ) Aleuroclava jasmini Takahashi.
 2001ومنها انتشرت الى
وكان اول ظهور لها فً محافظة دٌالى وبشكل وبائً فً تموز
اغلب مناطق زراعة الحمضٌات فً العراق االمر الذي ادى الى تفاقم االضرار وتدهور اشجار
الحمضٌات وناتجها االجمالً  ,ولمواجهة هذا الخطر فقد وضع الباحثٌن خططا وطرقا علمٌة
متعددة فً مكافحة هذه االفة او الحد من اضرارها والتً اشتملت على الطرق الكٌمٌائٌة التً
تعتمد على استخدام المبٌدات ذات االصل الكٌمٌائً اضافة الى استخدام منظمات النمو كما قام
عدد من الباحثٌن باستخدام الطرق الباٌولوجٌة ( مفترسات ,متطفالت وممرضات حشرٌة) فً
تقوٌم فاعلٌة بعض المستخلصات....
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مكافحة هذه االفة  ,حٌث استخدم المفترس Clitosethus arcualtus (Coleoptera :
) Coccinellidaeبكفاءة فً مكافحة هذه االفة  .نظرا للكلفة المادٌة العالٌة للمبٌدات
ذات االصل الكٌمٌائً والتً ٌتم فً الغالب استٌرادها بالعملة الصعبة اضافة الى ضررها
البٌئً وتاثٌرها على االعداء الحٌوٌة فضال عن ظهور صفة المقاومة الغلبها االمر الذي جعل
من الظروري البحث عن بدائل لمكافحة هذه االفة .اعتمدت الدراسة الحالٌة على امكانٌة
توظٌف بعض المستخلصات النباتٌة الحد اهم النباتات المنتشرة فً العراق وهو نبات قرن
الغزال Ibicella lutea Stapf .الذي ٌعود الى عائلة  Martyniacaeوالذي ٌعد من
االدغال الحولٌة الشائعة فً العراق اذ ٌحتوي مجموعه الخضري (االوراق ) على العدٌد من
المركبات الكٌمٌائٌة السامة والتً ٌمكن توظٌفها كخط او رافد مهم فً برامج المكافحة المتكاملة
لهذه االفة .
المواد وطرائق العمل :
• زراعة النبات  :تم زراعة بذور نبات قرن الغزال والتً تم جلبها من مناطق
( اللطٌفٌة  ,الٌوسفٌة و المحمودٌة ) فً حقل اعد لهذا الغرض ضمن مركز المكافحة
المتكاملة لالفات /موقع التوٌثة خالل شهر شباط .2010
• جمع االوراق :
جمعت االوراق المتكاملة النمو لنبات قرن الغزال من النباتات المزروعة ضمن حقل التوٌثة
خالل الفترة من نٌسان  2010الى تموز  . 2010بعد جمع االوراق جرى تنظٌفها من االتربة
ثم تركت لتجف
• تحضٌر المستخلصات المائٌة لنبات قرن الغزال :
 100غرام من مسحوق
تم تحضٌر المستخلص المائً بطرٌقتً الماء الحار والبارد  ,اخذ
االوراق المجففة ووضعت فً دورق زجاجً سعة  1000مل اضٌف الٌه  700مل ماء لبارد
( بدرجة حرارة المختبر )  ,تم خلط المادة النباتٌة مع الماء بواسطة خالط كهربائً لمدة 20
دقٌقة ثم ترك الخلٌط لٌستقر لمدة  30دقٌقة  ,تم تصفٌتها بواسطة قماش الشاش ولزٌادة التنقٌة
استخدم قمع بوخنر  buchner funnelباستخدام ورق ترشٌح  Watman – NO.2مع
التفرٌغ الهوائً  Vacuumبعد ذلك تم تركٌز الراشح الكلً بجهاز التبخٌر الفراغً الدوار
 Rotary Vacuum Evaporaterعند درجة حرارة ْ 65-60م الى سائل كثٌف بعد
التخلص من الماء .وبنفس الطرٌقة اعٌد االستخالص السابق تحت نفس الظروف والمقاٌٌس
ولكن استبدل الماء البارد بالماء الحار عند درجة حرارة ْ 45 – 40م  .تم وزن المستخلص
النهائً ووضعت العٌنات فً قنانً زجاجٌة ذات غطاء محكم سعتها  100مل بعد تعلٌمها بنوع
المستخلص ثم تم حفظها فً الثالجة عند درجة حرارة  10 – 5لحٌن تنفٌذ التجارب .
تحضٌر المستخلصات الكحولٌة الوراق نبات قرن الغزال
استخدمت فً عملٌات االستخالص الكحولً المذٌبات العضوٌة التالٌة :
 - 2ن -هكسان
-1االٌثانول % 80
حٌث ٌعد االٌثانول من المذٌبات العضوٌة القطبٌة  Polar Solventفً حٌن ٌعتبر الهكسان
من المذٌبات العضوٌة غٌر القطبٌة  Non Polar Solventتم وزن  100غم من مسحوق
اوراق النبات ووضعت فً دورق زجاجً سعة  1000مل واضٌف الٌها  500مل من كحول
االٌثانول بالتركٌز المذكور اعاله وتم الخلط بواسطة خالط كهربائً لمدة  20دقٌقة بعدها ترك
الخلٌط مدة  24ساعة فً الدورق ثم الترشٌح بواسطة قماش الشاش ولزٌادة التنقٌة استخدم قمع
تقوٌم فاعلٌة بعض المستخلصات....
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بوخنر  buchner funnelباستخدام ورق ترشٌح Watman – NO.2مع التفرٌغ الهوائً
 , Vacuumتم تركٌز الراشح الكلً بجهاز التبخٌر الفراغً الدوار Rotary Vacuum
 Evaporaterعند درجة حرارة ْ 45 – 40م الى سائل كثٌف بعد التخلص من الكحول
والماء  .ولزٌادة نقاوة المستخلص وضع فً اطباق بتري زجاجٌة فً فرن كهربائً عند درجة
حرارة ْ 45 – 40م لحٌن الحصول على باودر من المستخلص  .اعٌدت نفس الخطوات عند
استخدام مذٌب الهكسان  .جمعت العٌنات ثم وزنت ووضعت فً قنانً زجاجٌة سعة  100مل
ثم وضعت فً الثالجة عند درجة حرارة ْ 10 – 5م لحٌن تنفٌذ التجارب  ,علما انه تم اضافة
مادة السرفكس  Surfixكمادة ناشرة بمعدل 0,5مل100 /مل من المستخلص عند تحضٌر
التراكٌز واجراء التجارب المختبرٌة والحقلٌة  ,ان جمٌع عملٌات االستخالص المائً والكحولً
تمت ضمن مختبرات مركز الغذاء والتقنٌات الحٌاتٌة  /دائرة البحوث الزراعٌة و تكنولوجٌا
الغذاء .
النتائج والمناقشة :
.1تاثٌر المستخلصات المائٌة ( مائً حار وماء بارد) على ادوار الحشرة المختلفة :
اظهر جدول ( : )1تاثٌر المستخلصات المائٌة ( ماء حار وماء بارد ) الوراق نبات قرن
الغزال  lutea Ibicellaعلى ادوار حشرة ذبابة الٌاسمٌن البٌضاء على الحمضٌات حٌث
تباٌنت نسب الموت تبعا للتركٌز المستخدم ولنوع المستخلص المائً  ,حٌث اظهرت النتائج من
ان الحورٌات والبالغات كانتا اكثر حساسٌة لهذٌن المستخلصٌن مقارنة بدور البٌض ومن
المحتمل ان ٌرجع سبب ذلك الى الحركة المستمرة للحورٌات وخصوصا الطور الحوري االول
وكذلك البالغات االمر الذي زاد من تعرضها للمستخلص وبالتالً سبب زٌادة فً نسبة موتها ,
بشكل عام اظهرت نتائج هذا الجدول ان مستخلص المائً الحار لنبات قرن الغزال كان
االفضل بالمقارنة مع مستخلص الماء البارد لنفس النبات من خالل نسب الموت المتحققة
الدوار الحشرة المختلفة  ,حٌث بلغت نسبة موت الحورٌات  %35.4والبالغات  % 47.8عند
التركٌز  %100مقارنة بـ  %22.2و  %33.1للحورٌات والبالغات على التوالً لمستخلص
الماء البارد وعند نفس التركٌز ,ومن المحتمل ان ٌرجع سبب ذلك الى ان المستخلص المائً
الحار قد ثبط او وقف عمل االنزٌمات النباتٌة التً تحلل المركبات الكٌماوٌة الثانوٌة ( قلوٌدات
وفٌنوالت ) او تحولها الى مركبات غٌر سامة (  . )Harbon,1982هذه النتائج جاءت متفقة
مع النتائج التً حصل علٌها (المنصور  )1995,والذي اشار الى تفوق المستخلص المائً (
الماء الحار) لنبات قرن الغزال على االطوار الحورٌة المختلفة للذبابة البٌضاء Bemicia
 tabaciمقارنة مع نتائج الموت المنخفضة للمستخلص المائً(الماء البارد) لنبات قرن
الغزال.
 -2تاثٌر المستخلصات الكحولٌة ( هكسان واٌثانول ) على ادوار الحشرة المختلفة :
اشار جدول رقم (  )2الى تاثٌر المستخلصات الكحولٌة ( هكسان واالٌثانول ) الوراق نبات
قرن الغزال على االدوار المختلفة لذبابة الٌاسمٌن البٌضاء على الحمضٌات Aleuroclava
 Jasminiحٌث اظهرت النتائج ان مستخلص االٌثانول كان اكثر فاعلٌة على ادوار الحشرة
%27.4
مقارنة بمستخلص الهكسان حٌث بلغت نسبة الموت للحورٌات والبالغات
و %56.3عند استخدام مستخلص الهكسان وبتركٌز  %100مقارنة بـ  %16.3و%40.1
للحورٌات والبالغات على التوالً وعند نفس التركٌز مما ٌشٌر الى ان المركبات الثانوٌة
الفعالة فً مسحوق اوراق نبات قرن الغزال قد تكون قطبٌة لذلك استخلصت بصورة افضل
عند استخدام االٌثانول  .ومن المحتمل ان ٌرجع سبب ارتفلع موت الحورٌات عند استخدام
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مستخلص اوراق النبات بواسطة االٌثانول الى  %27.4عند التركٌز  %100الى تاثٌرهذه
المركبات على القناة الهضمٌة وبخاصة الخالٌا الطالئٌة منها مما ٌؤدي الى حدوث تسمم
للحورٌات اونتٌجة التحاد هذه المركبات مع المواد الدهنٌة الموجودة فً الجهاز الهضمً دون
االستفادة منا مما ٌسبب ضرارا كبٌرا لها ( )pederson etal,1987, Wiggles,1972
كما اوضح (  )Broer,1984ان فً القناة الهضمٌة للحشرات مناطق تحتوي على انزٌمات
وقد ٌكون لهذه المركبات دور فً موت خالٌا الغشاء المبطن للقناة الهضمٌة االمر الذي
سٌؤدي الى زٌادة فً نسب موت الحورٌات  .كما بٌن الجدول ان هنالك عالقة طردٌة بٌن
التركٌز المستخدم ونسب الموت المختلفة وتبعا لنوع المستخلص المستخدم حٌث تراوحت
نسب موت الحورٌات بٌن  % 16.3 _ 6.0لمستخلص اوراق النبات باستخدام الهكسان
للتركٌز من  %100-20مقانة بـ  % 27.4 – 6.9لمستخلص اوراق النبات باستخدام
االٌثانول ولنفس التركٌز لتتفق هذه النتائج مع ما حصل علٌه (المنصور  )1995,الذي اشار
الى ان مستخلص االٌثانول كان االكفا فً مقاومة او موت حورٌات الذبابة البٌضاء
 Bemicia tabaciمقارنة بنسبة الموت المتحققة على نفس الدور للحشرة باستخدام
مستخلص الهكسان  ,نتائج هذه الدراسة جاءت متفقة مع ما توصل الٌه ()Volkson,1972
والذي حصل على اعلى نسب موت لحورٌات الذبابة البٌضاء  %54.1وللبالغات %77.3
Mysrtus common
عند استخدامه للتركٌز  %100من مسحوق لنبات االس
بالمٌثانول  .بصورة عامة ٌمكن االستنتاج الى امكانٌة استخدام المستخلصات الكحولٌة
الوراق نبات قرن الغزال والمتوفرة بكثرة فً البٌئة العراقٌة بكفاة عالٌة فً مقاومة هذه االفة
وٌمكن اضافة او زج هذا النبات كخط فعال ضمن برامج المكافحة المتكاملة لهذه االفة بوجود
بعض العناصر الحٌوٌة او الكٌمٌاوٌة االخرى.
جدول  1تاثٌر المستخلصات المائٌة (ماءحار وماءبارد ) الوراق نبات قرن الغزال Ibicella
 lutae Stapf.على االدوار لمختلفة لذبابة الحمضٌات البٌضاء Aleuroclava
)jasmine(Takahashi.j
البٌض
ماء بارد ماء حار

الحورٌات
ماء بارد
ماء حار

ماء حار

البالغات
ماء بارد

التركٌز
المستخدم
%
20

3.2 c

8.3 c

18.7 c

10.1 c

29.1 d

18.0 c

40

6. 1 b

12.5 b

32.1 b

12.7 c

33.7 c

21.3 b

60

9.4 ab

14.9 b

28.0 ab

15.3 b

80

12.0 a

18.1 a

31.4 a

19.1 ab

37.4
bc
43.8 b

27.0 ab
29.9 ab

100

13.9 a

21. 7 a

35.4 a

22.2 a

47.8 a

33.1 a

السٌطرة

0.0 d

0.0 d

3.0 d

1.0 d

20.2 c

17.3 c

المتوسطات المتبوعة بنفس الحرف ولنفس العمود ال تختلف معنوٌا حسب اختبار دنكن المتعدد المراحل وعند
مستوى احتمال% 5
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جدول  2تاثٌر المستخلصات الكحولٌة(هكسان واٌثانول ) الوراق نبات قرن الغزال Ibicella lutae
)Aleuroclava jasmine(Takahashi.j
 Stapf.على االدوار المختلفة لذبابة الحمضٌات
البالغات
الحورٌات
البٌض
اٌثانول
هكسان
اٌثانول
هكسان
اٌثانول
هكسان
التركٌز
المستخدم
%
22.0 d
13.9 c
6.9 c
6.0 c
11.1 d
7.0 c
20
10.1 b 40

14.4 c

9.1 bc

13.8 d

21.6 d

29.1 c

60

12.3 b

17.2 b

80

15.4
ab
17.9 a
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Standrization efficacy of some water & alkholic extractions of
Ibicella lutae Stapf. For controlling of different stages of
Aleuroclava jasmini ( Takahashi )
(Homoptera : Aleyrodidea )
ABSTRACT:
The results of Current study showed that the hot water extra it was
more active than the cold water extra it percentage of killing for the
different stages of the insect (eggs-nymphs and adults was ranged
between (21.7-35.4-47.8)AT 100% Concentration respectively in
comparison with (13.9- 22.2-33.1) at the same
Concentration for cold water extra respectively Also the current
study conferment that the ethanolic extra was more active than the
hexan extra for killing percentage of the different stages of the
pest .killing percentage for (egg- nymphus and adult ) was
Ranged between (29.4-27.4 -56.3) at Concentration of 100%
respectively in comparisim with ( 17.9- 16.3 and 40.1) for the sage
stages and Concentration respectively.
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