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                                                                                                  الممخص                                                  

ي من لالجزاء المفصولة بواسطة عمود الفصل الكروماتوغراف HPLCأظير تحميل كروماتوغرافيا السائل عالي األداء  

تشخيص عدد من المركبات الفينولية بعد إجراء عممية  Citrullus colocynchisالمستخمص الكحولي لبذور الحنظل

.  بمغ  -Gallic Resorcinol  -Cinnamic acid-P-Hydrroxy  benzoic acidالتحمل الحامضي وىي 

 Cinnamic acid49 23.يز عمى حين بمغ ترك   F8 (43.32 %)في    P-Hydrroxy  benzoic acidتركيز 

% عند 100حيث سببت المركبات الفينولية المشخصة فيو موت الطور اليرقي بنسبة  F7أكثر تأثيرا من  F8% . إن  

تحطم الحويصالت 0.5 %  بتركيز   F8%. أوضحت دراسة التأثيرات النسجية تأثير  2و1.5 المعاممة بالتركيزين  

عمى حين ظير تحطم لمبيضة ،تضخم الخاليا الحويصمية ،انفصاليا عن البيضة في المبيضية وظيورىا بأشكال مختمفة ،

 %.1التركيز 

 ، خنفساء الموبيا الجنوبية  HPLCالمركبات الفينولية،   :ةالدال الكممات
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ABSTRACT 

Analysis of High –Performance Liquid Chromatography (HPLC) for fractions of  Citrullus 

colocynthis seeds powder ethanolic extract isolated by (CC) column chromatography 

showed the identification of many phenolic compounds a follows ,Cinnamic acid ,P-

Hydroxy benzoic acid, Gallic acid, and Resorcinol . The P-Hydroxy benzoic acid was 

recorded as higher concentration in the (F8) while the Cinnamic acid was recorded as 

49.23% in F7. The F8 more effective than F7 it caused mortality at 100% for both 1.5 and 

2.0 concentrations. The effect of F8 of Cirullus colocynthis in concentration 0.5% caused 

destruction of follicular cells which appeared in different shape while the concentration 1% 

caused hypertrophy and disjunction of follicular cells by effect of phenolic compounds.       

                                                                               

Keywords: Phenolic compounds, HPLC, Callosobruchus maculatus.                                     
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 ( Introductionالمقدمة )1.

تعد البقوليات من المحاصيل الميمة والغنية بالبروتين حيث تشكل مصدرًا اساسيًا وميمًا لو في دول العالم، فضاًل       

. يعد الحمص من األغذية األساسية إلحتوائو عمى نسبة بروتين عالية [1] عن الكاربوىيدرات والدىون ومضادات األكسدة 

-25. تشير الدراسات ونتائج البحوث الى ان نسبة التمف الناتجة عن الحشرات تتراوح ما بين  2] [% 19.75تصل الى 

. تتعرض المحاصيل البقولية الى اإلصابة  بخنفساء الموبيا الجنوبية  [2]% من المخزون الغذائي العالمي سنويا30

Callosobruchus maculatus 35ي الحقل او المخزن  وانيا تصيب اكثر من التي تعد افة رئيسة لمبقوليات سواء ف 

، الماش،   Cicer arietinum، الحمصVigna sinensisنوعًا من البقوليات اال ان العوائل الرئيسة ليا ىي الموبيا 

ان الضرر يتسبب عن يرقات ىذه الحشرة اذ تتغذى عمى   [3] %62والبزاليا وانيا تسبب خسائر في البذور تصل الى 

الحقل والمخزن مكونة انفاقًا داخل البذور ويزداد ضررىا كمما تقدم بيا العمر فتستيمك كمية كبيرة من محتويات  البذور في

    . [4]البذور مما يؤثر عمى نوعيتيا ونسبة انباتيا ومما يزيد في ضرر ىذه االفة ان لمحشرة اكثر من ستة اجيال في السنة 

اد المخزونة منيا المبيدات والتبخير بالغازات السامة مثل غاز بروميد المثيل استخدمت وسائل مكافحة عديدة الفات المو 

CH3Br  اال انو يؤخذ عمى ىاتين الطريقتين انيما تتركان بقايا ضارة في المواد المعالجة وعمى البيئة اذ اثبتت الدراسات

مبيدات تقضي عمى االفة والحشرات النافعة . كما ان ال  [5] الحديثة االضرار الصحية والبيئية وخاصة عمى طبقة االوزون

وتستخدم حاليا النباتات في صورة مستخمصات  [6] وبيذا البد من العودة الى الطبيعة والبحث عن بدائل طبيعية وحيوية

ما البذور قبل الزراعة او التخزين، فقد عرف االنسان اىمية إمائية او كحولية او في صورة مسحوق وذلك لمعاممة 

ت الثانوية في مكافحة االفات والسيما الحشرات منذ زمن بعيد فكان يستخدم أزىار وأوراق وجذور وثمار وبذور بعض المركبا

حديثًا ان المممكة النباتية غنية بمنتجاتيا  وثبت [7]  النباتات الحاوية عمى مواد سامة لقتل او طرد الحشرات وحيوية

والصابونيات  Alkaloidesوالقمويدات  Glycosidesكاليكوسيدات كال Secondary Metabolitesااليضية الثانوية 

Saponins  وغيرىا من المركبات والتي توجد في اجزاء مختمفة من النبات كالسيقان والجذور واالوراق واالزىار والثمارحتى

عداء الحيوية . ان المستخمص النباتي ال يسبب اضرار لأل [15]- [8] يات ضد العديد من الحبوب المخزونتعد حام

لذلك درست المئات من انواع النباتات لمتعرف عمى الفعالية      [14] -[13]والحشرات النافعة النو ال يسبب تموثًا لمبيئة 

وتستخدم اما مباشرة عن طريق استعمال مسحوقيا بعد تجفيفيا [16]   [15]-المبيدة لمحشرات وافات المخازن ليذه المواد
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وب اوبعد إستخالص المركبات السامة منيا بطرائق متعددة وخمطيا مع بعض المذيبات العضوية وطحنيا وخمطيا مع الحب

واضافة مواد محسنة ومنشطة الييا لكي تجيز منيا مستحضرات بصورة تجارية يمكن خمطيا مع الحبوب المخزونة لوقايتيا 

منتصف السبعينات وأثبتت فعاليتيا بسرعة من  لقد تطورت تقانة السائل ذي األداء العالي في ،  [17] من حشرات المخازن

خالل تطور مواد تعبئة العمود واإلضافات المالئمة لمكواشف ، وأما في الثمانينات فقد استخدمت ىذه التقانة بشكل واسع 

لفصل المركبات الكيميائية من المستخمصات، وكانت أفضل من بقية التقانات في فصل المركبات الكيميائية وتشخيصيا 

ن حركة الجزيئات خالل عمود الفصل تحدد مدى التداخالت الكيميائية بين الطور المتحرك  وتنقيتيا وتحديد كميتيا، وا 

والعينة ،فالجزيئات التي تشكل تداخاًل مع الطور المتحرك اقوى من الطور الثابت سوف تظير أسرع فيكون زمن االحتجاز 

من المستخمصات  Fractionsحالية لمعرفة تأثير األجزاء المفصولة . أجريت الدراسة ال[18]ليا اقل والعكس صحيح 

 . Callosobruchus maculatusالنباتية عمى بعض األوجو الحياتية والتركيب النسجي لمبايض خنفساء الموبيا الجنوبية 

    ((Materials and Methodsوطرائق العمل  المواد 2.

   Bitter apple  البيئة العراقية وذات اىمية طبية معروفة  ومنيا نبات الحنظل تم استخدام بذور نباتات منتشرة من     

Citrullus colocynthis    )يعد نبات الحنظل من نباتات العائمة القثائية )القرعيةCucurbitaceae  وىو نبات عشبي

 . حولي زاحف النمو ،ذو حولين او معمر ويعرف باسم التفاح المر

 

 

 

 

 

 .Insect Rearingحشرة تربية ال1.2 

متتن  Callosobruchus maculatus( Coleoptera:Chrysomelidae)( .Fabجمبتت خنفستاء الموبيتا الجنوبيتة )     

مختبرات قسم عموم الحياة  كمية التربية جامعة الموصل والتي سبق تربيتيتا فتي ىتذه المختبترات لعتدة أجيتال عمتى مستتعمرات 
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 غتم  200 شرة عمى بذور الحمص غير مصاب في قناني زجاجية نظيفة ومعقمة وبواقع بصورة دورية من خالل تربية الح

قنينة ثم أضيفت الييا حشرات كاممة حديثة الخروج من دور العذراء وغطيت القناني بقمتاش المممتل وربطتت بربتاط مطتاطي /

ء التجتارب عمييتا وتتم تجديتد لحتين إجترا[3]   ± 70ْم ورطوبتة نستبية 1± 30محكتم ووضتعت فتي الحاضتنة فتي درجتة حترارة 

 ىذه المزارع بصورة مستمرة لغرض ديمومة بقاء الحشرات لغرض استخداميا في التجارب المختمفة .

 تحضير المستخمص النباتي 2.2. 

 األستخالص التتابعي    .أ

بات مختمفتة وىتي تقانتة تستتخدم فييتا متذي continuous soxhlet apparatusإستتعمل جيتاز االستتخالص المستتمر      

اذ نقعتتت [21] ، وذلتتك بعتتد تجفيتتف البتتذور وطحنيتتا باتبتتاع الطريقتتة التتتي ذكرىتتا [22] الستتتخالص الفينتتوالت متتن النبتتات 

ْم   Petroleum ether (60-80)ستتاعة وباستتتخدام متتذيب االيثتتر البترولتتي  24العينتتات فتتي جيتتاز السوكستتميت  متتدة 

اواًل وبعتد إكمتال عمميتة اإلستتخالص التتي أستتغرقت  Defatted دىون مل إلزالة ال100غم/10مل اي بنسبة  500وبمقدار

 RVE Rotary، ثتتم تتتتم عمميتتة تبخيتتر المتتذيب بجيتتاز  Batch ستتاعات لكتتل عينتتة ولحتتين إختفتتاء المتتون فتتي ال 4-3

Vacum Evaporator   ثتتم تحفتتظ فتتي قنتاني معتمتتة فتتي الثالجتتة. وعنتتد تحضتتير المستتتخمص اإليثتتانولي يؤختتذ نفتتس التتت ،

Batch  ستتاعة ثتتم تجتترى عمميتتة االستتتخالص لتتو 24 الحتتاوي عمتتى المستتحوق النبتتاتي يخفتتف وينقتتع بواستتطة االيثتتانول لمتتدة

لكتل عينتة ولحتين إختفتاء المتون فتي التت   [5]ستاعات 5-6 بنفس جيتاز السوكستميت وىنتا تستتغرق العمميتة وقتت أكثتر بحتدود 

Batch ثم تتم عممية تبخير المذيب بجياز ،RVE  بالثالجة لحين إجراء عمميتي الفصل والتشخيص عمييا .ثم تحفظ 

 الفصل بعمود الفصل الكروماتوغرافي .ب

              سم 2 سم وبقطر 60 وىو عمود زجاجي بطول   Colum chromatography(CCأجري الفصل الكروماتوغرافي )     

 ( لكل عممية فصل والمبممة بالمذيبadsorbant( بوصفو مادة مازة )120-60) Silica gelيعبا بيالم السميكا 

ثم تتم إضافة المذيبات [5]  مل من المستخمص الكحولي لكل نبات يضاف الى عمود الفصل 20بأخذ  [4] االيثر البترولي

 -لكل مستخمص يحوي عمى المواد الفعالة كاالتي: Fractionsالعضوية الى عمود الفصل ، وبذلك نحصل عمى أجزاء 
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1- Petroleum ether  الدىون والزيوت.            يفصل 

2-Benzen              .األسترات الدىنية 

3-Chloroform             .الفالفونيدات 

4-Ether                  .الفينوالت 

5-Distilled water                      .التانينات 

 ج. التشخيص 

مل من كل جزء من األجزاء المفصولة  5(، حيث تم أخذ HPLCئل عالي األداء )تم إستخدام تقانة كروماتوغرافيا السا     

( وابقائو في حمام مائي ليغمي 1N) HCLمل من 20 باضافة  Acid Hydrolysisوأجريت لو عممية التحميل الحامضي 

ع الفصل، اذ مل من خالت األثيل وعمى مرحمتين وفصل بوساطة قم30 لمدة نصف ساعة ،ثم برد المحمول وأضيف لو 

أجريت  [23]ليا  أخذت طبقة خالت األثيل العميا مرتان، وتحفظ في الثالجة لحين إجراء التحميالت الكروماتوغرافية

نوع وتحت ظروف العمل  HPLCجامعة الموصل ،باستخدام جياز /القياسات في  مختبر قسم الكيمياء/ كمية التربية 

 :(1)    بالجدولالموضحة 

 لممواد الفينولية في نباتات الدراسة. HPLCلفصل لكروماتوغرافيا السائل عالي األداء ظروف ا :(1جدول)

 مواصفات ظروف الفصل مفردات ظروف الفصل

 مممC18(4.60×240) عمود الفصل

 %ماء20%اسيتون+80 الطور المتحرك

 مل/ دقيقة. 1 سرعة جريان الطور المتحرك

 مل 10 حجم الخمية

 UV-Vis/40°C رارةنوع الكاشف ودرجة الح
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فصتتتمت المركبتتتات الفينوليتتتة فتتتي الدراستتتة الحاليتتتة متتتن المستتتتخمص اإليثتتتانولي الختتتام لبتتتذور نباتتتتات الدراستتتة وب ستتتتخدام      

  – Gallic acid – Cinnamic acidبعد إعداد المركبات القياسية ليا وىي  HPLCكروماتوغرافيا السائل عالي األداء 

P-Hydroxy benzoic acid – Resorcinol – Salicylic acid – Catechol – Phenol – Coumarin –   

Hydroqinone.   متايكروليتر متن المحمتول القياستي 1متل متن اإليثتانول ،ثتم حقتن  5غم من المركب فتي  0.1وذلك  ب ذابة

ستمرت ( معبأ بحبيبات من ىالم السميكا وا4.60mm×240من نوع ) C18الذي يتضمن عمود الفصل  HPLCفي جياز 

وب ستخدام ظروف الفصل المذكورة [24] دقيقة في كل المعامالت باعتماد مبدا الفصل الذي ذكره  4-5عممية الفصل لغاية 

نتتانوميتر ونتتتج عتتن عمميتتة الفصتتل رستتم  280.كشتتف عتتن االستتتجابات الكروماتوغرافيتتة عنتتد طتتول متتوجي  (1 )الجتتدولفتتي 

وأشتتكال  ( 2 )الجتتدولوالموضتتح فتتي  [17] من اإلحتجتتاز الختتاص بتتولكتتل مركتتب فينتتولي قياستتي مقرونتتًا بتتز  peakمنحنتتي 

 .المنحنيات ذات العالقة بعمميات الفصل

 د.تحضير التراكيز  

% بالنسبة لألجزاء المفصولة من المستخمص الكحولي والمفصولة بتقنية 2.0و1.5 و 1.0و 0.5أستخدمت التراكيز      

(CCوفي البداية تم تحضير المحمول األسا ،) سيStock solution  ومنو حضرت التراكيز األخرى.10تركيز ،% 

 دراسة تأثير المستخمص النباتي عمى االدوار الحشرية  3.2  

غم متن بتذور حمتص ستميمة 10لمعرفة تأثير المستخمصات المحضرة  انفًا في حياتية  خنفساء الموبيا الجنوبية، تم نقع      

ثتم يتتم نشتر البتذور عمتى ورق ترشتيح لحتين تشترب البتذور بالمستتخمص ومتن ثتم ( مل من المستخمصات ولكل تركيتز 10ب)

( مل وتوضع عمييا الحشرات الحديثة الخروج من  دور العتذراء .ثتم أستتخدمت ثالثتة 100توضع ىذه البذورفي قناني سعة )

  -مكررات لكل معاممة ومن ثم تم حساب االتي :

النستبة المئويتة لمتوت  اليرقتات ، -متدة التدور اليرقتي.-فترة حضانة البيض. -سالنسبة المئوية لمفق -عدد البيض /انثى     

ق=عتدد بتيض انثتى المقارنتة ع = عتدد بتيض انثتى المعاممتة  متدة  -النسبة المئوية لمموت لمدور العذري-مدة الدور العذري.

 حضانة البيض الذي وضعتو إناث المعاممة معامل منع البيض واالنتاجية.
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 النسجية الدراسة .24.

أتبعتتت   خطتتوات تحضتتير  لغتترض معرفتتة تتتأثير المستخمصتتات المستتتخدمة فتتي التركيتتب النستتجي لمبتتايض الحشتترة ،      

        luna . [30]النسيج وقطعو وصبغو وفق ماجاء بطريقة 

 التحميل اإلحصائي  .5.2

 [29]  باستتخدام البرنتامج الحاستوبي C.R.Dة حممت النتائج احصائًيا باستخدام التصميم العشوائي الكامل تجربة عاممي     

 %. 5ثم المقارنة بين المتوسطات باستخدام أختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى إحتمال 

 (Results) النتائج3. 

      8و7متتن المستتتخمص الكحتتولي لبتتذور نبتتات الحنظتتل متتن الجتتزئيين  HPLC شخصتتت المركبتتات الفينوليتتة االتيتتة بتقانتتة     

  (Cinnamic acid  ،P-Hydroxybenzoic acid  ،Gallic acid  )وفضال عن   Resorcinol  فتي الجتزء )

      .  ( 4،  3، 2، 1واالشكال )  (2الجدول ) ، وكانت تراكيز ىذه المركبات وزمنيا االحتباسي كما في8

 ات الحنظل.لممستخمص الكحولي لبذور نب HPLCالمركبات الفينولية المشخصة بتقانة  :(2جدول)

 

Resorcinol Gallic acid 
P-Hydroxybenzoic 

acid 
Cinnamic acid Fractions 

 

 

 

 

 

 الزمن االحتباسي

Rt 
% 

 الزمن االحتباسي

Rt 
% 

 الزمن االحتباسي

Rt 
% 

 الزمن االحتباسي

Rt 
%  

  2.02 1.94 2.97 6.95 3.52 49.23 F7 

2.92 32.95 1.89 17.16 2.98 43.32 4.03 6.55 
F8 

  

3.16  2.05  2.84  3.61  
Standard    

compounds 
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    Resorcenolالمنحنى القياسي لمركب  :4)الشكل )      P-Hydroxy benzoic acidالمنحنى القياسي  :(3الشكل )

 نبات الحنظل عمى  خنفساء الموبيا الجنوبية كما يأتي : لبذور 8و  7أظيرت النتائج تأثيرات الجزئين      

 المفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي من المستخمص الكحولي لبذور الحنظل. F7تاثير الجزء   1.

 في عدد البيض، وفترة حضانتو والنسبة المئوية لمفقس التأثير  1:1.

المفصتتتول متتتن المستتتتخمص الكحتتتولي لبتتتذور الحنظتتتل تتتتاثيرًا فتتتي  F7ان لمتراكيتتتز المختمفتتتة لمجتتتزء  (3الجتتتدول )يبتتتين       

، فنجتتد ان  C.maculatusمتوستتطات عتتدد البتتيض وفتتترة الحضتتانة والنستتبة المئويتتة لفقتتس بتتيض خنفستتاء الموبيتتا الجنوبيتتة 

(% عمتتى  2.0،  1.5،  1.0،  (0.5بيضتتة / انثتتى فتتي التراكيتتز  4.0،  11.6،  8.6،  .8ٓمتوستتط عتتدد البتتيض بمتت  

التوالي. ولم تكن بينيم فروقات  معنوية اال انيا اختمفت معنويتا عتن معتاممتي المقارنتة االيجابيتة والستمبية والتتي بمت  بيتا عتدد 

،  1.0،  0.5يوما فتي التراكيتز ) 5عمى التوالي. كما بمغت متوسطات فترة الحضانة  بيضة / انثى 43.6،  51.6البيض 
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(% والتي لم تفرق معنويا عن معاممتي المقارنة االيجابية والستمبية . والتتي تفترق بتدورىا ايضتا عتن اعمتى متوستط لفتترة  2.0

 معاممتي المقارنة االيجابية والسمبية. % والذي اختمف بدورىا ايضا عن 1.5يوما في التركيز  6الحضانة والذي بم  

( % 1.5،  1.0،  (0.5% فتي التراكيتز  84.7،  82.2،  74ويبين الجدول ااّلتي ان متوسط النسبة المئويتة لمفقتس بمت  

عمتتى التتتوالي ، وىتتي التختمتتف عتتن بعضتتيا  وعتتن معتتاممتي المقارنتتة كمتتا اختمفتتت النتتتائج معنويتتًا عتتن متوستتط النستتبة المئويتتة 

 %. 58.8% اذ بم   2في معاممة التركيز  لمفقس

(من المستخمص الكحولي لبذور CCالمفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي ) F7تراكيز مختمفة لمجزء تأثير  :(3) جدول

 .C.maculatusالحنظل في عدد البيض وفترة الحضانة والنسبة المئوية لمبيض الفاقس الناث خنفساء الموبيا الجنوبية 

متوسط عدد  .concزالتركي

 ovipositionالبيض/انثى

 فترة الحضانة/باليوم

Incubation period 

 النسبة المئوية لمفقس

Hatch period 

0.5 8.00 

B 

5.00 

B 

74.00 

A 

1 8.60 

B 

5.00 

B 

82.20 

A 

1.5 11.60 

B 

6.00 

A 

84.70 

A 

2 4.00 

B 

5.00 

B 

58.80 

B 

 51.6 المقارنة االيجابية

A 

5.00 

B 

80.00 

A 

 43.66 المقارنة السمبية

A 

5.33 

B 

90.00 

A 

 %.5*االرقام التي تحمل احرف مختمفة تختمف عن بعضيا معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى عند مستوى احتمال 
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  The effect on larval and pupal stageالتاثير في الدور اليرقي والعذري 2 :1  

من المستخمص الكحولي لبذور الحنظتل اثترت معنويتا فتي متوستطات  F7المختمفة لمجزء  ان التراكيز (4الجدول)يبين       

مدة الدور اليرقي والنسبة المئوية لمموت فيو ومدة الدور العذري والنسبة المئوية لمموت فيو ، فتنالحظ ان اعمتى متوستط لمتدة 

اممتة المقارنتة الستمبية اال انيتا اختمفتت معنويتا %والتذي لتم يختمتف معنويتا عتن مع1.5 يومتا فتي التركيتز  18.6الدور اليرقتي 

 عن معاممة المقارنة االيجابية .

% عمتتى التتتوالي ، والمتتذان لتتم يختمفتتا  1.0،  0.5يومتتا فتتي التركيتتزين  14.0،  15.5بينمتتا بمغتتت متتدة التتدور اليرقتتي       

 معنويا عن معاممتي المقارنة االيجابية والسمبية. 

% والتتي اختمفتت معنويتا 100% بسبب حدوث ىالكات بنستبة 2.0ة الدور اليرقي في التركيز لم نتمكن من حساب مد     

،  0.5% فتتي التراكيتتز )50.3،  83.3،  60عتتن معتتاممتي المقارنتتة ، كمتتا بمغتتت النستتبة المئويتتة لممتتوت فتتي التتدور اليرقتتي 

ا التتدور قتتد اختمفتتت معنويتتا عتتن . عممتتا بتتان نستتبة المتتوت فتتي ىتتذ2%فتتي التركيتتز  100%(% عمتتى التتتوالي ،و 1.5،  1.0

% والتتي اختمفتت معنويتا عتن  0.5يوما في التركيز  9.00%، كما بمغت مدة الدور العذري 1معاممتي المقارنة في التركيز 

 % في التركيز نفسو.75.00معاممتي المقارنة.كما بم  اعمى متوسط لمموت في الدور العذري 
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(من المستخمص الكحولي لبذور CCالمفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي ) F7جزء تراكيز مختمفة لم تأثير :(4جدول)

الحنظل في متوسط مدة الدور اليرقي والنسبة المئوية لمموت فيو ،ومدة الدور العذري والنسبة المئوية لمموت فيو، لخنفساء 

 .C.maculatusالموبياالجنوبية 

متوسط مدة الدور اليرقي  التركيز

 باليوم

نسبة المئوية لمموت في الطور ال

 اليرقي

النسبة المئوية لمموت  متوسط مدة الدور العذري

 في الطور العذري

0.5 15.50 

AB 

60.00 

BC 

9.00 

A 

75.00 

A 

1 14.00 

AB 

83.30 

AB 

7.00 

B 

25.00 

BC 

1.5 18.60 

A 

50.30 

C 

6.33 

B 

37.70 

 B 

2 - 100.00 

A 

- - 

المقارنة 

 االيجابية

10.00 

B 

15.23 

C 

6.00 

C 

0.00 

C 

المقارنة 

 السمبية

14.66 

A 

20 .00 

C 

4.33 

C 

5.00 

C 

*االرقام التي تحمل احرف متشابية تعني عدم وجود فروقات معنوية مابين متوسطات المعامالت   حسب اختبار دنكن 

 %.5المتعدد المدى عند مستوى احتمال 
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 ول، معامل من  البيض، عدد الحشرات الخارجة، انتاجية االناث التاثير في متوسط عدد البيض الناث الجيل اال    1:3  

 0.5ان عدد البيض الناث الجيل االول كان )صفرا ( اي لم تضع الحشرات الخارجتة فتي التركيتز   (5الجدول )يبين       

كتتن ىنتتاك عتتدٌد  %و لتتم ي 1.5،  1.0% اي اصتتبحت عقيمتتة والتتتي اختمفتتت معنويتتا عتتن معتتاممتي المقارنتتة بينمتتا التركيتتزين 

% لتتم  2حشتترة لكتتال التركيتتزين اعتتاله. امتتا فتتي التركيتتز  1لمبتتيض النتتاث الجيتتل االول الن الحشتترات الخارجتتة كتتان عتتددىا 

%. وبين الجتدول ااّلتتي متوستط معامتل  100تتمكن الحشرة من الوصول الى ىذه المرحمة ليالكيا في الطور اليرقي بنسبة 

%.عمى حين لم نتمكن من حساب المعامل لمنع البيض في التراكيز الثالثة االخرى  0.5في التركيز  100منع البيض بم  

% عمتى التتوالي  1.5)،  1،  0.5حشترة فتي التراكيتز) 1.0 ،  1.0،  2.0بمت  عتدد الكتامالت   لالستباب المتذكورة اعتاله.

االيجابيتة والستمبية.يبين الجتدول  ااّلتتي ان  والتي لتم تختمتف معنويتا فيمتا بينيتا اال انيتا اختمفتت معنويتا عتن معتاممتي المقارنتة

 والتي اختمفت معنويا عن معاممتي المقارنة االيجابية والسمبية. 8.6،  10،  30متوسطات االنتاجية لالناث بمغت 

لستبب  % 2فقد تبين بان االنتاجية قمت قيمتيا مع زيادة التراكيز المستخدمة ولم يكن ىناك انتاجية لالناث في التركيز      

 قد ذكر سابقا لموت اليرقات جميعيا في الدور اليرقي.
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(من المستخمص الكحولي لبذور CCالمفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي ) F7تاثير تراكيز مختمفة لمجزء  :(5جدول)

ية اناث خنفساء الحنظل في متوسط عدد بيض اناث الجيل االول ومعامل منع البيض ،وعدد الحشرات الخارجة ،وانتاج

 .C.maculatusالموبياالجنوبية 

متوسط عدد البيض/  التركيز

 انثى

 انتاجية االناث % عدد الحشرات الخارجة معامل من  البيض

0.5 0 

C 

100 2.00 

C 

30.00 

B 

1 - 

 

- 1.00 

C 

10.00 

B 

1.5 - - 1.00 

C 

8.60 

C 

2 - - - - 

المقارنة 

 االيجابية

35.00 

A 

 30.00 

A 

80.00 

A 

 30.00 المقارنة السمبية

B 

 25.00 

A 

85.00 

A 

*االرقام التي تحمل احرف متشابية تعني عدم وجود فروقات معنوية مابين متوسطات المعامالت حسب اختبار دنكن 

 %.5المتعدد المدى عند مستوى احتمال 
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لبااذور الحنظاال فااي حيويااة  المفصااول بتقانااة العمااود الكروماااتوغرافي ماان المسااتخمص الكحااولي F8تاااثير الجاازء  2.  

 C.maculatusخنفساء الموبيا الجنوبية 

 التاثير في عدد البيض، فترة حضانتو، ونسبة الفقس 2:1  

خفض كثيرا من عدد البيض فقد لتوحظ  أن أقتل متوستط لعتدد  F8بأن الجزء  (6جدول )أوضحت النتائج المدونة في       

% عمتتى التتتوالي ولتتم يكتتن بينيمتتا فرقتتا معنويتتا وقتتد اختمفتتا  2.0،  1.5ين بيضتتة / انثتتى فتتي التركيتتز  2.30،  2.00البتتيض 

بيضتة / انثتى عمتى التتوالي ولتم  43.66،  51.6معنويا عن معاممتي المقارنة االيجابية والسمبية والتي بم  بيا عتدد البتيض 

% عمتتى 0.5و  1بيضتتة / انثتتى فتتي التركيتتزين  11.6،  22يكتتن بيتتنيم فتتروٌق معنويتتة .عمتتى حتتين بمتت  اكبتتر عتتدد لمبتتيض 

 التوالي والمذان اختمفا معنويا عن بعضيما وعن معاممتي المقارنة . 

% عمتتى التتتوالي والمتتذان لتتم يختمفتتان معنويتتا  2.0و  1.5يومتتا فتتي التركيتتزين  7و  6.6وبمغتتت متوستتطات فتتترة الحضتتانة    

 قارنة االيجابية والسمبية .عن بعضيما اال انيما اختمفا معنويا عن معاممة الم

% والمتذان اختمفتا معنويتا عتن بعضتيما كمتا 1.0و  0.5يومتا فتي التركيتزين  5.00و  5.60بينما بمغت فترة الحضتانة      

يتتوم عمتتى  5و  5.3ان الفتتترة االولتتى اختمفتتت معنويتتا عتتن معتتاممتي المقارنتتة االيجابيتتة والستتمبية والتتتي بمغتتت فتتترة الحضتتانة 

 ان بينيما فرق معنوي  .التوالي وقد ك

فنالحظ من الجدول التالي ان متوسطات النسبة المئوية لمفقس بمغت  F8تاثرت النسبة المئوية لمبيض الفاقس بالجزء        

%عمتى التتوالي ولتم يكتن بيتنيم فروقتا معنويتة  2).0،  1.5،  1،  0.5% في التراكيز)  72.2،  66.6،  72.2،  88.6

 ين معاممتي المقارنة االيجابية والسمبية.وكذلك فيما بينيم وب
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(من المستخمص الكحولي لبذور CCالمفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي ) F8تراكيز مختمفة لمجزء تأثير(6):  جدول

 .C.maculatusالحنظل في عدد البيض وفترة الحضانة والنسبة المئوية لمبيض الفاقس الناث خنفساء الموبيا الجنوبية 

 

*االرقام التي تحمل احرف متشابية تعني عدم وجود فروقات معنوية مابين متوسطات المعامالت   حسب اختبار دنكن  

 %.5المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 

النسبة المئوية  فترة الحضانة/باليوم متوسط عدد البيض/انثى التركيز

 لمفقس)%(

0.5 11.60 

C 

5.60 

B 

88.60 

A 

1 22.00 

B 

5.00 

C 

72.20 

A 

1.5 2.00 

D 

6.60 

A 

66.60 

A 

2 2.30 

D 

7.00 

A 

72.20 

A 

المقارنة 

 االيجابية

51.6 

A 

5.00 

C 

80.00 

A 

 43.66 المقارنة السمبية

A 

5.33 

C 

90.00 

A 
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   في الدور اليرقي والعذري التاثير 2 : 2 

% والمذان اختمفا معنويتا فيمتا بينيمتا وكتذلك 1و  0.5يوما في التراكيز  16و  21ان متوسط مدة الدور اليرقي بمغت       

يومتا وكتان بينيمتا ايضتا فرقتا معنويتا   10و  14.66اختمفا معنويا عن معاممتي المقارنة والتي بمغت مدة الدور اليرقي فييمتا 

% وىتتذه النستتبة 100% لحتتدوث متتوت اليرقتتات بنستتبة 2.0و  1.5ولتتم نتتتمكن متتن حستتاب متتدة التتدور اليرقتتي فتتي التركيتتزين 

 المئوية لمموت اختمفت معنويا عن معاممتي المقارنة . 

( %والمتذان لتم يفرقتا فرقتا 1.0و  (0.5% لمتركيزين 96و  92عمى حين بمغت النسبة المئوية لمموت في الدور اليرقي      

 معنويا فيما بينيما اال انيما اختمفا معنويا عن معاممتي المقارنة .

% والمتتذان لتتم يختمفتتان معنويتتا عتتن 1.0و  0.5يومتتا فتتي التركيتتزين  7.0و  6.0ذري بمغتتت متوستتطات متتدة التتدور العتت     

 بعضيما وعن معاممة المقارنة االيجابية اال انيا  اختمفت  معنويا عن معاممة المقارنة السمبية.

يتتتا عتتتن % والتتتتي اختمفتتتت معنو 1.0% فتتتي التركيتتتز 92كتتتذلك بمغتتتت النستتتبة المئويتتتة لممتتتوت فتتتي التتتدور العتتتذري اعمتتتى قيمتتتة 

 . ةمعاممتي المقارن
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(من المستخمص الكحولي لبذور CCالمفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي ) F8تاثير تراكيز مختمفة لمجزء  :(7جدول)

الحنظل في متوسط مدة الدور اليرقي والنسبة المئوية لمموت فيو ،ومدة الدور العذري والنسبة المئوية لمموت فيو، لخنفساء 

 .C.maculatusاالجنوبية الموبي

 التركيز

 

متوسط مدة الدور اليرقي 

 باليوم

النسبة المئوية لمموت في الدور 

 اليرقي

متوسط مدة الدور 

 العذري

النسبة المئوية لمموت 

 في الدور العذري

0.5 21.00 

A 

92.00 

A 

6.00 

A 

16.60 

B 

1 16.00 

B 

96.00 

A 

7.00 

A 

92.00 

A 

1.5 - 100.00 

A 

- - 

2 - 100.00 

A 

- - 

المقارنة 

 االيجابية

10.00 

D 

15.23 

C 

6.00 

A 

0.00 

C 

المقارنة 

 السمبية

14.66 

C 

20 .00 

B 

4.33 

B 

5.00 

C 

*االرقام التي تحمل احرف متشابية تعني عدم وجود فروقات معنوية مابين متوسطات المعامالت   حسب اختبار دنكن 

 %.5المتعدد المدى عند مستوى احتمال 
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 اثير في متوسط عدد البيض الناث الجيل االول ، معامل من  البيض ،عدد الحشرات الخارجة ، انتاجية االنااثالت 3: 2

% صتتتفرا ، اي الحشتتترات  1.0و 0.5متوستتتطات لعتتتدد البتتتيض النتتتاث الجيتتتل االول فتتتي التركيتتتز   (8الجتتتدول )يبتتتين      

% فحتتدث ىالكتتات فتتي 2.0و  1.5التركيتتزين  الخارجتتة فتتي التركيتتزين  لتتم تضتتع بيضتتا اي اصتتبحت عقيمتتة ،وفيمتتا يختتص

 % فمم تستطيع الحشرة اكمال دورة حياتيا .100الدور اليرقي بنسبة 

% عمتتى التتوالي والمتذان اختمفتتا معنويتا عتن معتتاممتي 1.0و  0.5حشتترة فتي التركيتزين  2.0ان عتدد الحشترات الخارجتة      

%. 100% لمتوت اليرقتات فتي التدور اليرقتي بنستبة 2.0و  1.5ن المقارنة ،بينما لم تكن ىناك حشرات خارجتة فتي التركيتزي

% والمذان اختمفا معنويا عن معاممتي المقارنة االيجابية  1.0و  0.5في التركيزين  9.7و  17.2كما بمغت انتاجية االناث 

% 100نتت فعاليتتو % فكا 1.0و  0.5اعطى فعالية عالية ومعنويتة فتي التركيتزين  F8والسمبية .اي يمكن القول ان الجزء 

 في التركيزين االخيرين في الدراسة الحالية ،ىذا مقارنة مع معامالت المقارنة.
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(من المستخمص الكحولي لبذور CCالمفصول بتقانة العمود الكروماتوغرافي )F8تاثير تراكيز مختمفة لمجزء  :(8جدول)

البيض ،وعدد الحشرات الخارجة ،وانتاجية اناث خنفساء الحنظل في متوسط عدد بيض اناث الجيل االول ومعامل منع 

 .C.maculatusالموبياالجنوبية 

 انتاجية االناث % عدد الحشرات الخارجة معامل من  البيض متوسط عدد البيض/ انثى التركيز

0.5 0 

C 

100 2.00 

C 

17.20 

B 

1 0 

C 

 

100 2.00 

C 

 

9.70 

C 

1.5 - - - - 

2 - 

 

- - - 

 35.00 جابيةالمقارنة االي

A 

 30.00 

A 

80.00 

A 

 30.00 المقارنة السمبية

 

B 

 25.00 

B 

 

85.00 

A 

*االرقام التي تحمل احرف متشابية تعني عدم وجود فروقات معنوية مابين متوسطات المعامالت   حسب اختبار دنكن 

 %.5المتعدد المدى عند مستوى احتمال 

 * الحشرات الخارجة ذكور فقط.
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فااي التركيااب النسااجي لمبااايض  HPLCاء المفصااولة بتقانااة ال مااود الكروماااتوغرافي والمشخصااة بتقانااة . تااأثير االجااز 3

 . C.maculatusخنفساء الموبيا الجنوبية 

% بتحطم جميع الحويصالت  0.5المفصول من المستخمص الكحولي لبذور الحنظل بتركيز  F8ظير التاثير لمجزء  

فجي السايتوبالزم في بقايا بعضيا وتكثفو في بعض البقايا مع تنكس النسيج الدىني  المبيضية وظيورىا باشكال مختمفة وت

 (7)الشكل ظير نخر وتحطم لمبيضة وتضخم الخاليا الحويصمية وانفصاليا عن البيضة   % 1. وفي التركيز (6)الشكل 

 X40اليوسينمقطع في المبيض يوضح البيضة المتكونة حديثا .صبغة الييماتوكسمين وا :(5الشكل )

% .الحظ تحطم جميع الحويصالت المبيضية 0.5بتركيز  F8مقطع في المبيض يوضح تأثير الجزء : (6الشكل )

( ،مع تنكس النسيج الدىني ٕ(، وتكثفو في بعض البقايا )ٔوظيورىا بأشكال مختمفة وتفجي السايتوبالزم في بقايا بعضيا )

 100X( ، صبغة الييماتوكسمين وااليوسين ٖ)
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المفصول من المستخمص الكحولي لبذور الحنظل بتركيز  F8مقطع في المبيض يوضح تأثير الجزء : (7الشكل )

نفصاليا عن البيضة )1%.الحظ نخر وتحطم لمبيضة )ٔ  (،صبغة الييماتوكسمين2(،وتضخم الخاليا الحويصمية وا 

 .X40وااليوسين  

% .الحظ تحطم جميع الحويصالت المبيضية 0.5ركيز بت   F7مقطع في المبيض يوضح تأثير الجزء  :(8الشكل )

( ،مع تنكس النسيج الدىني 2(، وتكثفو في بعض البقايا )1وظيورىا بأشكال مختمفة وتفجي السايتوبالزم في بقايا بعضيا )

 .100X( ، صبغة الييماتوكسمين وااليوسين 3)
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 (Discussionالمناقشة )4.

في حياتية  HPLCالمستخمص الكحولي لبذورالحنظل والمشخصة مركباتيا بتقانة أظيرت  األجزاء المفصولة من       

والفينوالت المستخرجة من  EOSإن إستخدام الزيوت األساسية . C.maculatusحشرة خنفساء الموبيا الجنوبية 

لقاتل والطارد لمحشرات ( بأوزان جزيئية صغيرة ،ذات فاعمية في إختزال النمو والتأثير اFractionsالمستخمصات النباتية )

والمضادة لألكسدة وبذلك تحمي المنتجات الزراعية قبل الحصاد وبعد الحصاد من الحشرات اكمة النباتات من خالل تأثيرىا 

    .   [18]-[17]العصبي السام بعدة ميكانيكيات ،فضاًل عن قياميا بتثبيط إنزيم األستايل كولين

كمي لممركبات المفصولة وتركيزىا ونوعيا ،وقد يعود ذلك الى تباين المذيبات في تباينت المستخمصات في العدد ال     

،   [21]اذ تذوب الفينوالت بشكل اعتيادي في المذيبات العضوية القطبية24]  [قطبيتيا فضاًل عن تباين قطبية المركبات

، كما تباينت األجزاء فيما بينيا  [24] ا فاعميةبل يعد من أكثرى [25]  ويعد اإليثانول من المذيبات الفعالة إلذابة الفينوالت

بالنسبة لنوع المركبات المفصولة وعددىا والنسبة المئوية ليا ويؤثر في ذلك نوع النبات والعائمة النباتية كما تؤثر التغيرات 

سيد الكاربون واالوزون الطبيعية البيئية )غير الحيوية( مثل خصوبة التربة والرطوبة ودرجة الحرارة وارتفاع نسبة ثاني اوك

كما تباين تأثير المركبات الفينولية في األدوار المختمفة لخنفساء   [28]  [27]-  التي تؤدي الى تغير المحتوى الكيميائي

كما تباينت نتائج فعالية األجزاء المفصولة من المستخمص الكحولي لبذور الحنظل فقد  C.maculatusالموبيا الجنوبية 

كان أكثرىا فاعمية في موت اليرقات إذ بمغت النسبة المئوية لمموت في الدور  F8ان الجزء  4جدول  أوضحت النتائج

 Cinnamicو  Gallic acid% وقد يعود السبب في ذلك الى وجود المركبات 2.0و 1.5 % في التركيزين 100اليرقي 

acid  وP-Hydro benzoic acid  كما ويعزى السبب في تأثير الجزءF8 لطور اليرقي الى وجود في اGallic acid 

سميتو وتأثيره في    [32]، وقد اكد6.55 بنسبة  Cinnamic acidفضاًل عن الى 17.16 بنسبة أعمى حيث بمغت نسبتو 

أما  6.95 . بنسبة  P-Hydroxy benzoic acid.و  C.maculatusخفض اإلنتاجية وعدد البيض الموضوع لحشرة 

جود المركبات الفينولية المشخصة (، وقد يعزى السبب في ذلك الى و  8امل منع البيض)جدولكان مؤثرًا في مع F7الجزء 

 ، .1.94حيث بمغت نسبيم المئوية P-Hydroxy benzoic acidو Cinnamic acidو  Gallic acidوىي  (2)جدول 

 ذري  لخنفساء الموبيا الجنوبية عمى التوالي ، وعميو تكون المركبات أعاله قاتمة لمدورين اليرقي والع6.95  ،   49.23
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C.maculatus بان لحامض السيناميك فعل قاتل حشري،ولم نتمكن من حساب إنتاجية اإلناث النامية    [31]حيث أكد

  .بسبب فعالية المركبات الكيميائية المشخصة أعاله  F7   ،F8 عمى البذور المعاممة بالجزئيين 

وجد  (2)جدول  (F7،F8لالجزاء المفصولة من المستخمص الكحولي لبذور الحنظل ) كما الحظنا في الدراسة الحالية      

% في 100اذ احدث نسبة قتل اعمى في الطور اليرقي حيث بمغت نسبة الموت  F7اكثر فاعمية من الجزء  F8ان الجزء 

، ويعزى السبب الى 8))جدول  F7% عند المعاممة بالجزء 2وكذلك في التركيز  (7)جدول % 2و  1.5كال التركيزين 

والى نوعية ىذه المركبات المشخصة وتركيزىا وىي  F8مركبات في الجزء  4و F7مركبات فينولية في الجزء  3وجود 

Gallic acid  وCinnamic acid  وP-Hydroxy benzoic acid  في كال الجزئيين فضال عن المركبResorcinol  

.وتتماشى  F8% في الجزء 17.16ان اعمى حيث بمغت نسبتو المئوية ك Gallic acid، فضال عن ان تركيز F8الجزء 

الذي توصل الى ان الفعل القاتل يعود لالجزاء المفصولة  [33]دراستنا من حيث الفاعمية القاتمة لميرقات مع ما توصل اليو 

لمركبات الفينولية ، ويعزى ذلك الى نفس السبب وىو وجود ا  C.colocynthisمن المستخمص الكحولي لبذور الحنظل 

حيث تمكن من فصل المركبات الفينولية لبذور الحنظل [32] وىذا يتماشى مع ماتوصل اليو  Gallic acidالمشخصة مثل 

.وقد يعود سبب التأثيرات المرضية النسيجية لممستخمصات الحنظل في مبايض Gallic acidوشخص فييا  HPLCبتقانة 

 السمي لممركبات المفصولة من بذور نبات الحنظل كما أكدت البحوث المذكورة أعاله.الحشرة لمدراسة الحالية الى الفعل 

في دراستنا الحالية  Cinnamic acidو  P-Hydroxy benzoic acidو  Gallic acidفضاًل عن تشخيص كل من 

بذلك تعد ىذه و  F8في الجزء  Resorcinolفضال عن مركب  F8و  F7والتي كانت قاتمة لمدور اليرقي في الجزئيين 

 [32]. وتتماشى مع ما توصل اليو C.maculatusالمركبات قاتمة لميرقات وخافضة النتاجية اناث خنفساء الموبيا الجنوبية 

. والذي استخمصو من زيت Aphid pomiلو فعل قاتل حشري ضد حشرة من التفاح  Cinnamic acidالذي بين ان   

 .Artemisia judaicaنبات الشيح 
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 Conclusions)) اتالستنتاجا5. 

من المستخمص الكحولي  المفصولة التي شخصت في األجزاء الفينولية نستنتج أن ىناك تنوعًا واسعًا في المركبات     

والتي شممت الفينوالت  البسيطة والمتعددة واألحماض الفينولية ، كما دعمت الدراسة  لمدراسةلمنباتات قيد  HPLC  بتقانة

المركبات الفينولية في إنخفاض خصوبة اإلناث وفي تقميل وضع البيض من خالل التشوىات التي أحدثتيا  النسجية تأثير

 في التركيب النسجي لممبايض وبالتالي قممت من أضرارىا عمى البقوليات.  

 (References)المصادر 

[1] M Zia-UL-Haq . S. Ahmad, E."Chivard  and S.Ahmad . Studies of oil from   cowpea 

(Vigna unguiculata L.)Cultivars commonly grown in Pakistan".Pak.J.Bot.,42(2):1333-  

1341.(2010).                                                      

[2] G. Nahak  .and R.K. Sahu. "In  vitro  antioxidative activity  of Azadirachta indica  

and  Melia  azedarach  leaves by  DPPH scavenging assay" .Journal  of American  

Science .6(6).(2010).  

[3] M . Gouhar and M. Mansour  ."The effectiveness of four toxicants against the 

southern  Cowpea  weevil Callosobruchus  maculatus 

F.(Coleoptera:Bruchidae)".Bull.Entom.Soc.Egypt.Econ .Ser.,8:(1974). 

 [4]  C. Cardona  ,  I.Bishara  and A. Bushara  ."Field  guide  to major  insect  pests  of 

faba bean  in the  Nile  Vally  Information  Bulletin"  No.2.International  Center  for 

Agriculture Research  in the Dry .Areas (ICARDA)(38-47).(2003). 

[5] S. Arannilewa T ."A simple laboratory  prescreen  for plants  with  grain protectant  

effects  against  the maize  weevil;Sitophilus  zeamais 

(Coleoptera:Curculionidae)".Agricultural  . J.6:736-739.(2007). 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume X, Issue X, X 2016 , p.p(346-374) 

ISSN 1992 – 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
432 

 

[6] R . Vadivambal.,O.Deji, N.White ."Disinfestation of stored corn using microwave 

energy".Agric and Biology J.of North America 1,(1):18-26.(2010). 

[7] Leesch.G.,G.Knapp   ,B.Mackey  .2000 ."Methyl bromide adsorption on activated 

carbon to control emissions from commodity fumigations".J.Stored Products 

Res.36:65-74.(2000). 

[8] S. Nathan S.,P.G.Chung   and K. Murugan  .Phytoparasitica .,32,433.(2004). 

[9] M . Mello .,   M.C.Silva-Filho ."Plant –insect interactions :an evolutionary  arms 

race  between two distinct  defense  mechanisms".Brazilian  Journal  of plant  

Physiology 14,71-81.(2002). 

[10] K . Sukumar  . "Role of allelochemical in the control of phytophagous insects" 

.In:T.N,(Ananthakrishnan and A.Raman,Chemical Ecology of Phytophagous insects 

.pp82.(1993). 

[11] M. Cowan  ."Plant  products as antimicrobial  agents" .Clin.Microbial 

.Rev.12(4):564-582.(1999). 

[12] M. Coelho.B. M.Macedo ,S .Marangon , I.Cesarino  and P. Mazzafera  . J.Agric.  and 

Food  Chem .58(3050).(2010). 

[13]  L., Ziga V. Matai and T.Stanislav ."Efficacy of four essential oils against Sitophilus 

granarius  L. adults after short-term exposure.African". J.of Agriculture Research 

Vol.7(21):3175-3181.(2012).  

[14] F. Thorayia K. ,    Amany,S.  and A. Samira  ."Efficiency of pepper mint oil 

fumigation cowpea seeds" . Science Journal,9(2):375-383 .(2012). 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume X, Issue X, X 2016 , p.p(346-374) 

ISSN 1992 – 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
433 

 

[15] S. Rajendran, V.Sriranjini . 2008 ."Plant products as Fumigants for stored product 

insect control".Journal of stored products Research 43(2):126-135.(2008). 

[16] S. Cosimi, E.Rossi , P.Cioni, A.Canal  ."Bioactivity and qualitative analysis of plants 

against stored –product  pests  evaluation  of repellency against Sitophilus  zeamais , 

Cryptolestes  ferrugineus (Stephens) and Tenebrio molitor (L.)" J.of Stored Products 

Research .45(2):125-132.(2009). 

[17]  Y. Akhtar ,M .Isman  ."Comparative growth  inhibitory   and  antifeedant  effects   

of  plant  extracts  and  pure  allelochemicals  on  four  phytophagous  insect  

species"  . J.Applied  Entomology 128,32-38.(2004). 

[18]  E . Regnaul. , C.Roger,  C.Vincent ,A .Charles ."Essential Oils in Insect 

Control".Vol.57:405-424.(2012). 

[19] S. Aly. D. and S. Ahmed ."Oils  and  powder  of spearmint  as  an  alternative  to 

Sitophilus  oryzae  chemical  control  of wheat  grains" . Journal  of  plant  Protection  

Research  Vol .51(21).(2011). 

[20] B. White J.,T.F.Robyte ."Biochemical Techniques,Theory and practice" 

.1st.ed.Brooks/Cole,Montery,California.(1987). 

[21]  A. Al- Daody Ch ."Chemical  study  on some Iraqi  plants"  Ph.D.Thesis ,science  

college ,Mosul  Univ.Iraq.(1998). 

[22]  L. Djurdievic, M. Mitrovic, P. Pavlovic ."Methodology of allelopathy research 

:2.Forest ecosystems" .Allelopathy J.,20,1-24.(2007).   

[23]  J. Harborne, B ."Phytochemical  methods :Aguide to modern  technique  of plant 

analysis  ".1st ed.,Cox&Wyman ,London 52-73.(1973). 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume X, Issue X, X 2016 , p.p(346-374) 

ISSN 1992 – 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
434 

 

[24]  D .Guedon. J. and B.Pasquier . "Analysis and distribution of flavonoid  glycosides 

 and  rosemarinic  acid in 40 Mentha  piperita  clones" .J.Agric .Food .Chemistry 

.42:679-634.(1994). 

[25]  J. Liu. and  S.Noshiro  ."Lack of latitudinal trends in wood anatomy of Dodonaea 

viscasa (Sapindaceae)".Am.J.Bot.90:532-539.(2003).   

[26]  V. Lattanzio. and V.M.T.Lattanzio ."Role of phenolics  in the resistance 

mechanisms of plants against Fungal pathogens and insects" .Phytochemistry 

:Advances in Research,23-67.(2006). 

[27] P. Siddhuraju and K.Becker.".Antioxidant properties of various extracts of total 

phenolic constituents from three different agroclimatic origins of drumstick tree 

(Moringa oleifera)leaves" .J. of Agri.and Food.Chem.,51,2144-2155.(2003). 

[28] J. Pen-uelas., and M.Estiarte ."Can elevated CO2 affect secondary metabolism and 

ecosystem function ?"Trends Ecol.Evol.13:20-24.(1998). 

[29] SAS Institute  . "SAS/user's guide :Statistics".Version .SAS 

Institute,Inc:Cary,NC.USA.(1996). 

[30] L.G.Luna  ."Manual of histological staining methods of the armed forces institute 

of pathology",Mc Graw-Hill, Newyork.(1968). 

[31] H. Abd-Elhady  ."Insecticidal activity and chemical composition of essential oil 

from Artemisia judaica against Callosobruchus maculatus 

(Coleoptera:Bruchidae)".Journal of Plant Protection Research .Vol.52,No.3.(2012). 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume X, Issue X, X 2016 , p.p(346-374) 

ISSN 1992 – 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
435 

 

[32] Z Laznik , V.Cunja,  K. Milica ,S.Trdan ."Efficacy of three natural substances 

against apple aphid (Aphis pomi)Homoptera:Aphididae under laboratory 

conditions".(2010). 

[33] H.M. Torkey ; H.M.Abon-Yousef ;A.Z.Abdel Azeiz . "Aphis insecticidal Effect of 

Cucurbitacin E Glycoside isolated from Citrullus colocynthis"  .Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences ,3(4);4060-4066.(2009).  

 المؤلف         

 

 

 

 

 

 

 

 

. درجة 99ٗٔ -99ٖٔبكالوريوس. في عمم األحياء  97ٕٔمواليد  سييرة وليد عبد اهلل:

في كمية التربية وقد تولت  998ٔ، التي تعمل بمثابة ىيئة التدريس في عام THٓٔالوريوس البك

 أشير في كمية التربية في قسم جامعة األحياء 8األحياء، جامعة الموصل. أخذ عميا بعد لمدة 

في جامعة  استاذ، والحصول عمى ماجستير. شيادة في عمم الحشرات العمل كمساعد الموصل 

، وىو أيضا عضو في نقابة ٕٔٓٓمية التربية أخذ دورة في طريقة التدريس في عام الموصل في ك

/ جامعة  ٕٕٔٓاألحياء في ىولير، والحصول، ودرجة الدكتوراه في آفات المواد المخزونة في عام 

 THٗإعطاء الطالب مرحمة ، يعمل محاضرا في كمية / جامعة الزراعة/ صالح الدين الموصل

في قسم وقاية  STٔمنتج في المحاصيل زارة الميدان وعمم الحيوان في مرحمة المخزنة اآلفات ال

 .النبات، البستنة الحشرات في قسم البستنة ووقاية النبات

 


