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  قسم علوم الحیاة واالحیاء المجھریة /كلیة العلوم/جامعة دیالى

  الخالصة

ر الطارد للمساحیق والمستخلصات المائیة الباردة والحارة لثالث من النباتات وھي استھدفت الدراسة الحالیة قیاس التأثی
باستخدام جھاز Piper nigrumوالفلفل االسود Cinnamomumzeylanciumونبات القرفة Allium Sativumالثوم 

  ضد شغاالت النمل  Chemotrophometerاالنتحاء الكیمیائي

كثر كفاءة في طرد الحشرات حیث بلغت نسبتھ المئویة للطرد اظھرت النتائج ان نبات الثوم ھو اال  
)للمستخلص المائي الحار والمسحوق والمستخلص المائي البارد على التوالي ثم یلیھ نبات القرفة ٨٠.٠،٦٦.٦٦،٤٦.٠(

توالي ) على ال٤٠.٠٦٤، ٤٦.٦٦، ٦٦.٦٦حیث كانت كفاءة الطرد للمسحوق والمستخلصین المائیین البارد والحار ھي ( 
اما نبات الفلفل االسود فكان االقل كفاءة من بین النباتات المستخدمة في التجربة في طرد حشرة النمل حیث بلغت نسبة 

  ) للمسحوق والمستخلصین المائیین الحاروالبارد على التوالي .٣٣.٣٣،  ٣٣.٣٣، ٣٣.٣٣الطرد ( 

ز االنتحاء الكیمیائي ، نبات الثوم ، نبات القرفة ، نبات الفلفل التأثیر الطارد ، شغاالت النمل ، جھا : الكلمات المفتاحیة
  االسود

 المقدمة

) ویشغل النمل فعلیا جمیع البیئات Philp, 2006نوع موصوف ( ١٢٠٠٠النمل مكون اساسي من التنوع الحیاتي بأكثر من 
وھي ذات طبیعة اجتماعیة وافرادھا مترابطة مع البریةبأستثناء منطقة التندرة (المنطقة القطبیة الشمالیة و الغابات الباردة )

). غالبا ما استخدم البشر مبیدات الحشرات الكیمیائیة والصناعیة للسیطرة Hölldobler and Wilson , 1990بعضھا (
على النمل ولكن معظم ھذه المبیدات سامة للبشر وللحیوانات وسمیتھا غیر محددة الھدف وتبقى في البیئة فترة طویلة 

)Tangchitphinitkanet al  ,2007 لذا بات من الضروري االبتعاد من ھذه المبیدات والبحث عن مواد طبیعیة لھا تأثیر(
 Srivastava,1980على اآلفات وامینة الجانب لإلنسان والحیوان والتحدث خلال كبیرا في النظام البیئي (

,Schmuttcrer,1990 ,Joog et al, 1996and Singh (لشائعة للسیطرة على النمل ھي استخدام الماء ومن الطرق ا
المغلي وصبھ مباشرة على مستعمرة النمل في وقت تواجده في المستعمرة كأن یكون في الصباح الباكر وتعد ھذه الطریقة 

  )2002Bastiaan,( %٦٠جیدة حیث تحقق نجاحا بنسبة 

االخرى على مستعمرة النمل وھذه الوسائل في وھنالك طرق معالجة منزلیة اخرى وھي صب البنزین ومنتجات البترول 
الحقیقة غیر كفؤة وال یوصى بھا من قبل المختصین ألنھاتؤثر على العشب و النباتات المجاورة كما تلوث التربة والماء 

  )Bastiaan,2002المحیط (

تغذیة الحشرات او طاردات لھا لذلك اجریت حدیثا العدید من الدراسات حول استعمال اجزاء النباتات والتي تعمل كمانعات ل
كما ان المنتجات النباتیة سھلة Salwa,,1996Mahgouband،(Mustafa, 1999،١٩٨٩او منضمات نمو ( مصطفى ،

) و تشتق المواد القاتلة للنمل من النباتات وتعمل معظمھا Islam  and Talukder,2005االستعمال واسعارھا منخفضة (
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طرق والتي تؤثر على المحور العصبي بصورة فعالة وتقتل النمل خالل دقائق الى ساعة ( عن طریق المالمسة وتعمل بعدة 
,2002Bastiaan(  

) تأثیر ثالث من النباتات الطبیة على النمل الفرعوني ھي جذر نبات البوق Tangchitphinitkanet al  )2007لقد درس
DerriselhipticaBenth وجذور البطاطا الحلوةPachyrizus L.  بذور الشاي وCamellia sp.  فأظھرت النتائج تفوق
 وبذور الشاي %0.35وزن/حجم بینما  جذور البطاطا الحلوة كانت   Ca 0.22%نسبة  LC 50جذور نبات البوق بتركیز 

  ساعة . ٢٤على التوالي عند تعریضھا مدة 0.55 

قاومة المن والذباباالبیض والعناكب و لنبات الثوم العدید من االستخدامات كطارد للحشرات واآلفات ویستخدم لم  
الحشرات المؤذیة االخرى كما یقضي بنجاح على یرقات البعوض وبعض انواع القراد ویطرد البعوض  والذباب االسود 

) حیث ان لزیتھ مكونات ذات فعالیة تجعلھ ینضم وبامتیاز الى Koch and Lawson ,1996وذباب الفاكھةو البراغیث (
)و  Palaniswamy, 2003)ومنھا حشرات الفاكھة المخزونة (Weiserl,1989الطاردة للحشرات  ( مجموعة النباتات

  ) ,Katy and  Duff.1996عثة المالبس (

 Allium) سمیة الزیوت العطریة لست من النباتات من ضمنھا زیت نبات الثوم  Mikhaiel)2011لقد درس   
sativumازن ھما ضد  یرقات و بالغات نوعین من حشرات المخEphestiakuehinella و

Triboliumcastaneum لھذه الزیوت لحمایة الحنطة من ھذه ٣٠اظھرت النتائج امكانیة استخدام المحلول المائي %
  الحشرات لفترات تختلف باختالف مكونات النباتات  الكیمیائیة.

یتھ الطیار على بیض ویرقات ) التأثیر الممیت لمسحوق نبات الثوم ومستخلصاتھ وزDenloye) 2010كما درس   
غم  ٢٦,٢٤ساعة فكانت النتائج للمسحوق  ٤٨لمدة Callosobruchusmaculatusوبالغات خنفساء اللوبیاء من نوع  

غم /لتر وذكر انھ یمكن استخدامھ للوقایة من االصابة ب ٠,١١/كغم وللمستخلصات المائیة و الكحولیة
Callosobruchusmaculatus  

ضد Cinnamonumzeyalnicum)سمیة مركبات زیت نبات القرفة Yang et al (2005فقد درس  اما نبات القرفة  
   ٢ملغم /سم  ٠,٢٥فأظھرت النتائج بتركیز  Pediculushumanuscapitisبیض وبالغات قمل الرأس 

ن )فعالیة زیت القرفة في قتل یرقات البعوض كما درس خصائص الطرد لنوعیGoyindariajaul (2011فیما درس   
  Anopheles subpictusGrassiو Culextritaeniorhynchus Gilesمن البعوض ھما  

السیطرة على العث من خالل الزیوت العطریة لست نباتات عطریة من خالل De Assis et al (2011 ) درس  
ینھا حیث بلغت مل /لتر كانت القرفة ھي االعلى انتشارا ب ٥٠ساعة بتركیز  ٢٤وضعھا بصورة مكشوفة في الھواء لمدة 

  وجاءت سمیتھا بالمرتبة الثانیة للنوعین  ٩٧,٧نسبتھا في الجو 

نوع  ٢١) بتحلیل الزیوت العطریة للحاء القرفة واختبر الفعالیة المضادة لھذه الزیوت ل Unlu et al (2010 كما قام  
  مة في الدراسة.من البكتریا والفطریات وقد اظھرت فعالیة قویة ضد جمیع االحیاء المجھریة المستخد

على نبات الفلفل االسود شخصوا خمس مركبات من  Nakatani et al(1986)وفي دراسة تحلیلیة مبكرة اجراھا   
  وجمیعھا كانت ذات فعالیة قویة كمضادات لألكسدة وكذلك فعالة في حفظ االغذیة   phenoic amidمجموعة 

سود واختبر فعالیتھ في قتل یرقات البعوض حیث اعطى تحلیال كیمیائیا لنبات الفلفل اال Kim (2006)و اجرى    
  . LC50ملغ/مل عند  ٢.٥فعالیة عالیة بلغت 

)عند دراستھا للتأثیر الطارد لمسحوق الفلفل االسود على حشرة خنفساء اللوبیاء الجنوبیة  ٢٠٠٧وتوصلت الجصاني(  
Callosobruchusmaculatus  ١٠٠الى نسبة طرد%  
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% ضد حشرة خنفساء الدقیق ١٠%  عند التركیز ١٠٠یثر لبذور الفلفل االسود  نسبة موت فیما اعطى مستخلص اال  
  )٢٠٠٢( خلف و عیالن Troboliumcastanumالكستنائیة 

%بأضافتھ للحبوب للوقایة من االصابة بحشرات المواد ٤وكذلك استعمل مسحوق الفلفل االسود بنجاح بالتركیز   
  ) El-lakwah et al ,1992المخزونة (

حشرة خنفساء اللوبیاء الجنوبیة ) عند استعمالھا لمساحیق خمسة نباتات ضد ٢٠٠١وقد توصلت السعدي (  
Callosobruchusmaculatus ٤% عند التركیز ١٠٠حیث اعطى مسحوق الفلفل االسود اعلى نسبة قتل وصلت %

 وزن /وزن

  عینات االختبار -١  

والتي شخصت من قبل قسم  sp.Aphaenogasterالجنسئدة الى جمعت عینات االختبار وھي شغاالت النمل العا  
  الحشرات في متحف التأریخ الطبیعي والتي یسجل وجودھا ألول مرة في العراق وكانت جمیع العینات نشطة 

  تحضیر المساحیق النباتیة -٢

م جففت جیدا وطحنت تم شراء نبات الثوم ولحاء نبات القرفة وبذور نبات الفلفل االسود من االسواق المحلیة ث  
  بمطحنة كھربائیة ووضعت في اكیاس نایلون  لحین االستعمال 

  المائیة المستخلصات تحضیر -٣

) Harborne،1984) والمحورة عن(١٩٩٥اعتمدت طریقة ( المنصور ، للنبات البارد الماء مستخلص لتحضیر  
مل ماء مقطر ثم خلطت  ٥٠٠ف لھا مل واضی ١٠٠٠كل نبات على حدة ووضعت في دورق سعة سحوقغم من م ٥٠اخذ

ساعة ثم رشح  ٢٤لمدة ربع ساعة بعدھا ترك الخلیط مدة   Magnetic stirrerالمحتویات بوساطة الرجاج المغناطیسي
دورة  ٣٠٠٠بسرعة  Centerfugeالمركزي وزع في انابیب جھاز النبذبوساطة الشاش ثم ورق ترشیح واخذ الراشح و

لىمحلولرائقثموزع المحلولعلى اطباق بتري زجاجیة ووضعت في الحاضنة على درجة حرارة  دقائقللحصولع١٠/دقیقة لمدة 
 حفظتفي الثالجة لحیناالستعمال .ثم جمعت المادة الجافة ومللحصولعلىالمادةالجافة،٤٥

  %٢,٥مل ماء مقطر وبذلك اصبح التركیز  ٤٠تم اخذ اغم من المادة الجافة واذیبت في   

  ماء المغلي فقد استبدل الماء المقطر البارد بماء مقطر مغلي وبأتباع الخطوات السابقة نفسھااما لتحضیر مستخلص ال

  Chemotrophometeجھاز االنتحاء الكیمیائي - ٤

دراسة التأثیر الطارد للمستخلصات المائیة والمساحیق لبعض النباتات الطبیة في شغاالت النمل بأستعمال  جھاز االنتحاء 
  Chemotrophometerالكیمیائي 

سم  ٤٨وھو عبارة عن صندوق خشبي بطول  Folsom1931 تم استعمال جھاز االنتحاء الكیمیائي والمحور عن  
 ١٠٠سم ولھ غطاء متحرك وتوجد فتحتان متقابلتان یمر من خاللھما انبوب زجاجي طولھ  ٢٠سم  وارتفاع  ٢٠وعرض 

ت واالنبوب مقسم الى سنتمترات یسد طرفا االنبوب بقطع سم وفي وسط االنبوب توجد فتحة الدخال الحشرا ٣سم وقطر 
  )١٩٩٣من القطن  (شعبان و المالح ، 
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% ، أما قطعة  ٢.٥عوملت قطع من القطن في الجھة الیمنى من االنبوب بالمستخلصات كال على حدة وباستعمال التركیز 
  القطن في الجھة الیسرى فعوملت بالماء المقطر فقط.

غم من كل مسحوق في قطعة من الشاش  في الجھة الیمنى من  ٢احیق المستعملة في الدراسة فقد تم وضع أما بالنسبة للمس
 ٢٠حشرات في وسط االنبوب وبعد مرور  ٥االنبوب ووضع  في الجھة الیسرى قطعة قطن نظیفة غیر معاملة ،ثم ادخلت 

الث مرات لكل معاملة وتحت ظروف المختبر دقیقة حسبت  عدد الحشراتالمطرودة  عن المادة وكانت التجربة تكرر ث
  االعتیادیة 

  وكان االنبوب ینظف بعد كل معاملة بأخراج القطن المعامل وغسل االنبوب 

  بعد ذلك حسبت النتائج وفق المعادلة اآلتیة

  

  سم عن المركز ٢٥عدد الحشرات المتجھة عكس اتجاه المادة المختبرة و قطعت 

المجموع الكلي                          ١٠٠*    ----------------------------------- ---------------- نسبة الطرد =
  للحشرات
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  اإلحصائي التحلیل

 

 ) بتجارب وحیدة العامل وأخرى عاملیة..C.R.Dصممت التجارب وفقا للتصمیم العشوائي الكامل (  

ثم قورنت النتائج بأستعمال  Arcsinetransformationيحللت النسب المؤیة للبیانات  بعد تحویلھا حسب التحویل الزائ
  )  ٢٠٠٠. ( الراوي وخلف اهللا ،  Differences TestSignificantLeast)  L.S.Dاقل فرق معنوي(.

  
  النتائج و المناقشة

  ل): تأثیر أنواع النباتات وطریقة االستخدام والتداخل بینھما على نسبة الطرد المئویة في شغاالت النم١جدول(

مستخلص مائي  المسحوق 
 بارد

مستخلص مائي 
 حار

متوسطات أنواع 
 النبات

 64.420 80.000 46.600 66.660 نبات الثوم

 51.107 40.000 46.660 66.660 نبات القرفة

 33.330 33.330 33.330 33.330 نبات الفلفل األسود

  ألنواع النبات LSD 0.05 =5.660للتداخل
LSD 
طریقة متوسطات  3.268=0.05

 51.110 42.197 55.550 االستخدام

  LSD  0.05 =3.2681لطریقة االستخدام
  

) ان المستخلص المائي الحار للثوم ھو االفضل بینھا یلیھ المسحوق ثم المستخلص المائي ١یتبین من الجدول (
ي امكانیة استخدام ) ف2011(Mikhaiel) على التوالي وھذا یتفق مع ما جاء بھ ٨٠.٠،٦٦.٦٦،٤٦.٦البارد وبنسب(

و   kuehinellaEphestia% لزیت الثوم  لحمایة الحنطة من االصابة بحشرات ٣٠المحلول المائي 
Triboliumcastaneum وكذلكDenloye ) 2010 اذ توصل الى تفوق  المستخلصات المائیة للثوم ضد حشرة خنفساء (

  .Callosobruchusmaculatusاللوبیاء من نوع  

)والتي اظھرت فعالیة المستخلصات المائیة لنبات ٢٠٠٣( Denloye et al)و ٢٠٠٠( Denloyeet alوكذلك 
  على التوالي ..Anopheles sppو Sitophiluszeamaisالثوم ضد حشرات 

مركب كیمیائي االھم بینھا ھو الكبریت والحاوي على  ٢٠٠ربما كان احتواء الثوم على اكثر من 
ajoene,alliin,allicin)(1995)Medicinal Wonder Food,( Nature’s Amazing Nutritional and 

ومركبات الكبریت االخرى والتي تعطي الثوم نكھتھ  allicinیعطي    amino acidالذي بتفاعلھ مع  alliin،،واھمھا 
الخاصة  والمسؤلة عن العدید من فوائده الصحیة والتي تتضمن مضادات االكسدة و مضاد بكتیري ومخفض للكولسترول 

  )The Herb Society of America,2006وكذلك في فعالیتة ضد السرطان .(
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) لذلك ممكن ان یكون الماء الساخن Denloye) ،2010للنبات  یلعب المذیب دورا في استخالص العناصر الفعالة
  ھو االفضل في استخالص العناصر الفعالة لنبات الثوم .

  )  لمستخلص المائي الباردوالحار على التوالي ٤٦،٤٠، ٤٦.٦٦اما نبات القرفة فكان المسحوق االفضل بینھا بنسبة طرد (

ضد نوعین من لزیت نبات القرفةالذي درس خصائص الطرد )Govindarajan (2011وھذا یتفق مع ما جاء بھ
  Anopheles subpictusGrassi و Culextritaeniorhynchus Gilesالبعوض ھما  

الذي درس السیطرة على نوعین من De Assiss et al (2011 )   وكذلك مع ماجاء بھ
) من خالل الزیوت العطریة Tyrophagusputrescentiae (Schrank) and SuidasiapontificaOudemansالعث

مل /لتر فكان انتشار  القرفة االعلى  ٥٠ساعة بتركیز  ٢٤لنبات القرفة من خاللوضعھا بصورة مكشوفة في الھواء لمدة 
  ) وكانت  سمیتھا للنوعین  ٩٧.٧حیث بلغت نسبتھا في الجو( 

انھا تتركب من تسع مكونات تمثل ) بتحلیل الزیوت العطریة للحاء القرفة فوجد  Unlu et al (2010 كما قام
  العناصر االساسیة فیھ ھي : ٩٩.٤٢

 (Benzaldehyde9.49%) , (Ecinnamylacetate7.44 %) , (Eernnamaldehyde68.95%)   

ربما یعود السبب الى ان ھذه الزیوت العطریة التي یمتلكھا المسحوق والتي لھا الفاعلیة االكبر في طرد الحشرات   
  لمسحوق مما ھو علیھ في المستخلصات المائیة .تكون اكبر في ا

% لجمیع المعامالت وھذا ال یتفق مع ما  ٣٣.٣٣اما نبات الفلفل االسود فكان االقل نسبة في الطرد والتي بلغت   
) حیث توصلت عند دراستھا للتأثیر الطارد لمسحوق الفلفل االسود على حشرة خنفساء  ٢٠٠٧جاءت بھا الجصاني (

  %١٠٠الى نسبة طرد   Callosobruchusmaculatusجنوبیة اللوبیاء ال

حیث ذكرا انھ یمكن  استعمال مسحوق الفلفل االسود بالتركیز  ٢٠٠٢وكذلك مع ما جاء بھ خلف وعیالن   
  %بأضافتھ للحبوب للوقایة من االصابة بحشرات المواد المخزونة  ٤

  

 المصادر

ثیر مبید أكتلك ومستخلصات ومساحیق بعض . مقارنة تأ ٢٠٠٧الجصاني، أفراحعبدالزھرةمحسن.
النباتات في حمایة بذور اللوبیا من اإلصابة بحشرة خنفساء اللوبیا الجنوبیة 

)Callosobruchusmaculatus (Fabricius )Coleoptera : Bruchidae(  ، رسالة ماجستیر ،
  كلیة الزراعة ، جامعة الكوفة.

.تأثیر مساحیق ومستخلصات بذور بعض النباتات ٢٠٠٢. خلف ، جنان مالك وعیالن ،عبد الحمید یونس
 :Triboliumcastaneum. (Coleoptera (Herbst)في خنفساء الدقیق الصدئیة الحمراء 

Tenebrionidae) ١٦٢- ١٥٠، الجزء االول :٢٨مجلة ابحاث البصرة ، العدد .  
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ارب الزراعیة  ، وزارة . تصمیم وتحلیل التج١٩٨٠اهللا ، عبد العزیز. الراوي ،خاشع محمود و خلف
  .٤٨٨التعلیم العالي والبحث العلمي ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،صفحة 

. تأثیر بعض المستخلصات النباتیة على وھالك بالغات خنفساء  ٢٠٠١السعدي ، ثریا عبد العباس .
)  ، Callosobruchusmaculatus(Fabricius)  (Bruchidae: Coleopteraاللوبیاء الجنوبیة  (

  . خصوبة٨٥رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة البصرة ، صفحة  

. المبیدات . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي دار  ١٩٩٣شعبان، عواد والمالح ، نزار مصطفى . 
  صفحة. ٥٢٠الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل. 

 )ات العراقیة على االدوار غیر البالغة للبعوض.سمیة بعض النبات١٩٨٩مصطفى ، منیف عبد . 
Diptere: Culicida) Culexmolestus. رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل ،  

 Ibicellalutea. تأثیر مستخلصات مختلفة من نبات قرن الغزال ١٩٩٥المنصور، ناصر عبد علي. 
(Staph) Van Eslet (Martymiaceae) ي للذبابة البیضاء في االداء الحیات

.(Bemisiatabaci(Genn) (Homoptera:  Aleyrodidae)  اطروحة دكتوراه ، جامعة البصرة
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Study on repellenteffect of powders and aqueous extracts of some 

medical plants in worker ants using a Chemotrophometer 

SANAA NAGEM AL-HADIDI 

Biology Department /Collage of science/ Diyala University 

Abstract 

The aim of the  present studyis investigating theimpactofrepellentpowders and 
aqueousextractsof the coldand hot waterfor three planst:Allium Sativum, 
CinnamomumzeylanciumandPiper nigrum. using aChemotrophometeragainstworkerants 
The results showed thatplant Allium Sativumis the mostrepellentefficiencyin insects, in value 
(80.0 46.60,66.66 ) for thepowder andaqueous extractof coldwater and extract ofhot water 
respectively then Cinnamomumzeylancium(66.66, 46.66, 40.064), for the powder and 
aqueous extract of cold water and extract of hot water respectively then Piper nigrumplantwas 
theleastefficientamong theplants usedin the experimentin the repellent ofan insectants, where 
the percentage of repellent(33.33, 33.33, 33.33) for the powder and aqueous extracts . 

 

Key word: Repellent , worker ants ,Chemotrophometer ,Allium Sativum 
,Cinnamomumzeylancium ,Piper nigrum 

 

 
 

  


