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التأثير السام لبعض المركبات الكيميائية للخشب العصاري والصميمي 
 لبعض أشجار الغابات في حشرة األرضة

(Microcerotermes Diversus Silv. Isoptera: Termitidae) 

 
 *شاهين عباس مصطفى**       وليد عبودي قصير    نزار مصطفى المالح*  
    جامعة الموصل   -كلية الزراعة والغابات *

 جامعة كويه -** كلية الزراعة    

 2/4/2222:تاريخ القبول، 12/11/2228تاريخ االستالم:
 

 الخالصة
 

أظهرت نتائج دراسة التأثير القاتل للمستخلصات الفينولية والتربينية والقلويدية والزيتية والمائية للخشب 
والسمرو    Populus nigra ر والحمو  Platanus orientalis   العصاري والصمميم  ششمرار الرنمار   

Cupresses sempervirens   والصفصمما Salix acmophylla والصممنوبر Pinus  brutia .  
ف  شغاالت حشرة اشرضة ورود فروقات معنوية ف  سممية   Eucalyptus camaledulensis  واليوكالبتوس

وان المسمتخل  الفينمول     ، سةالمركبات تبعًا لنوع المركب ونوع الخشب ونوع اششرار المستخدمة ف  الدرا
 ، والتربين  والزيت  والمائ  للخشب العصاري والصميم  ششرار الصنوبر كانت أكثر سمية من بقية المركبات

 ي والصمميم   للمستخلصات المدروسة ف  الخشب العصار أعالهااشرضة  تكانت متوسط القتل العام لشغاالو
( % لكل  177بلغت )قيمة لدليل السمية على التوال  ، وأن أعلى  % (    57و 8و  75و 1بلغ ) إذ،  للصنوبر

. فيمما أظهمر   من المستخل  الفينول  والتربين  والمائ  لخشب الصنوبر العصاري والصميم  على التوال   
المستخل  القلويدي للخشب الصميم  للصنوبر والرنار والخشب العصاري لليوكالبتوس أعلى سمية لشمغاالت  

 على التوال . 747.7و  747.7و  LC50 747.7ضة إذ بلغت قيم الم حشرة اشر
 

 المقدمة
من أنمواع اشرضمة ذات    .Microcerotermes diversus Silvتعد اشرضة نوع 

االنتشار الواسع ، حيث سرل ورودها ف  معظم مناطق العالم ، فقد سرلت ف  العراق شول مرة 
( ف  1272) Ayoub( ، فيما وردها 1285وي ، )العل Silvestriمن قبل الباحث  1297عام 

رنوب شبه الرزيرة العربية ، وتهارم هذه الحشرة اشخشاب بأنواعها المختلفمة فضماًل عمن    
( ، 1299مهارمتها المواد الغذائية المخزونة كالحبوب والتمور والتبوغ وغيرهما )المراوي ،   
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ن أنواع حشرة اشرضمة التابعمة   ويتفق المختصون ف  مرال دراسة هذه اآلفة ومكافحتها من أ
تهارم اشبنية وأعمدة الهمات  الخشمبية المعاملمة بممادة المم       Microcerotermesللرنس 

Creosote (1281Malka,  ; Elkins et al.,1986  وإذا ما قورنت الخسائر الت  تسمببها )
فقد ركز الباحثون آفة اشرضة بتكالي  مكافحتها فإننا سنرد أنفسنا أمام حشرة خطيرة ردًا ، لذا 

رهودهم ف  إيراد المركبات الكيميائية الفعالة ف  مكافحتها حيث استخدمت ف  مكافحتها العديمد  
  (Trotz, & Fedynshyn.128من المركبات الحافظة لألخشاب مثل مزيج نحاس بريثمون ) 

Copper chrome arsenic (1222Mickel, )وخارصين النحاس الكرومية غير العضموية  
ستخدمت العديد من المبيدات وبخاصة تلك التابعة لمرموعة الكلور العضموية ومركبمات   كما ا

إن بمرامج إدارة   (.1221الفسفور العضوية وغيرها ف  مكافحة هذه اآلفة )شعبان والممال  ،  
مكافحة حشرة اشرضة تسعى حاليًا إلى البحث عن اشسباب الت  تكمن وراء تباين دررة تفضيل 

خشاب ، لذا فان الدراسة الحالية تهد  إلى دراسة التمأثير القاتمل لمبعض    اشرضة لبعض اش
 المركبات الكيميائية شخشاب بعض أنواع أشرار الغابات ف  حشرة اشرضة.

 
 مواد وطرق البحث

نفذت الدراسة الحالية ف  كلية الزراعة والغابات / رامعة الموصل ف  قسمم الغابمات   
 وشملت الدراسة اآلت : 9779-9777م وقسم وقاية النبات خالل اشعوا

أخذت أشرار سليمة غير مصابة بمأي نموع ممن     تجهيز العينات الخشبية لالستخالص : -1
رهمزت العينمات الخشمبية    حيمث   السمية  اآلفات من غابة نينوى لغرض أرراء الدراسة

)وهو الرزء الخارر  من المقطع  Sapwoodبفصل الخشب العصاري  وذلك لالستخال 
ض  لساق الشررة ذو اللون الفاتح ويطلق عليه الخشب الح  فسيولوريًا بسبب ورمود  العر

)وهو الرزء الداخل  من  Heartwoodالخاليا البرنكيمية الحية فيه( عن الخشب الصميم  
المقطع العرض  لساق الشررة ذو اللون الداكن وهو خشب ميت فسملريًا لغيماب الخاليما   

ز بورود نسبة عالية من المركبات الت  تعمر  بالمستخلصمات   الحية البرنكيمية فيه ويتمي
الخشبية فضاًل عن الرواسب الصمغية والتيلوزات( ششمرار الرنمار والحمور والسمرو     
والصفصا  والصنوبر واليوكالبتوس بعدها رففت العينات ف  الظل بعد وضعها على قطعة 

ستمر منعًا لإلصابة بالفطريات ، ثم من البول  ايثلين عند دررة حرارة الغرفة مع التقليب الم
 قطعممت العينممات إلممى قطممع صممغيرة وطحنممت بوسمماطة طاحونممة مممن نمموع   

(Thomas Miley Laboatory Mill, Model, 4  وغربل المسحوق الخشب  بغرابيمل )
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مش( ووضع المسحوق ف  أكياس من الم البول  ايثلين معلممة مثبمت    77) قياس فتحاتها
م لحمين إرمراء عمليمات    7ف  الثالرة عند دررمة حمرارة   عليها رقم العينة وحفظت 

 االستخال  وذلك لخفض عملية اشكسدة للمركبات الكيميائية ف  العينات.
  :استخالص بعض المركبات الكيميائية -0

Harborne (128. )تمت عملية استخال  الفينوالت بحسب طريقة  فصل الفينوالت : –آ 
مل محتمواة   777شثيل  ف  دورق زرار  سعة مل من الكحول ا 977وذلك بإضافة 

غم  من العينة المرهزة بالطريقة السابقة لكل نوع من نوع  الخشب العصاري و  77
الصميم  شنواع اششرار المستخدمة ف  الدراسة كل على حدة مع الرج المستمر لمدة 

يقة نفسمها  ساعة وباستخدام الرراج الكهربائ  بعد الترشيح أعيدت العملية وبالطر .9
مع نفس الكمية من الكحول  ف  كل مرة، رمع الراشح وركز برهاز المبخر الفراغم   

مل ماء مقطر مع التسخين المعتدل  977غم من المستخل  ف   17الدوار ، ثم أذيب 
مل من  177ف  حمام مائ ، ثم نقل المحلول إلى قمع فصل أضي   م7.عند دررة 

ترك حتى انفصلت إلى طبقتين هما طبقة خممالت  خالت االثيل ورج بصورة ريدة ثم 
أالثيمل والطبقمة المائيمة، فصلت طبقة خالت اشثيل، أما الرزء المائ ؛  فقد أضي  

مل من خالت اشثيل مرة أخرى وأعيدت العملية ثالث مرات ، وبعد تركيز  177إليه 
بشكل سائل مستخل  خالت اشثيل برهاز المبخر الفراغ  الدوار ، اصبح المستخل  

الذي يمثمل    Ethyl-Acetatefractionكثي  القوام ، أطلق عليه رزء خالت اشثيل 
(، وحفظمت   Jackson,1976 & Willemsenالمركبات الفينولية من المسمتخل  ) 

المستخلصات الفينولية ف  قنان  زرارية وضعت ف  الثالرة لحين االسمتعمال ونقمل   
 17مل وبدررة حمرارة   977بخر الدوار سعة الرزء المائ  إلى الدورق الخا  بالم

للحمام المائ  وتحت ضغط مخلخل وبين مدة  وأخرى تضا  قطرات صغيرة من  م
الكحول اشثيل  للمساعدة على تبخير الماء ليصبح بشكل سائل كثي  القموام وحفظمت   
نماذج مستخلصات الرزء المائ  داخل قنان  زرارية معتمة محكمة الغلق ف  الثالرمة  

 لحين االستعمال. م 7ند دررة حرارة ع
( ف  عملية فصل أشباه .128) Harborneاعتمدت طريقة فصل أشباه القلويدات :  -ب

غم من العينة لنوع  الخشب العصاري والصميم  شنواع  77القلويدات حيث تم وضع 
% حامض الخليك ف  الكحول،  17اششرار المستخدمة ف  الدراسة كل على حدة  ف  

ساعات ثم ركز المستخل  إلى ربع الحرم اشصل  تحت  الضغط  .المزيج لمدة  ترك
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المخلخل وتم ترسيب أشباه القلويد بإضافة قطرات من هيدروكسيد اشمونيوم المركز 
 لك  يترسب المحلول وغسل الراسب بمحلول اشمونيوم ، ثم  أذيب الراسب ف  

ج ف  قنان  زرارية ف  الثالرة عند مل وحفظت النماذ 7كمية قليلة من الكلوروفورم 
 لحين االستعمال. م 7 دررة حرارة

اتبعت طريقة االسمتخال  بحسمب    فصل الالكتونات ذات التربين ونصف التربين : -ج
Harborn (128. فقد أخذت )غم من مسحوق الخشمب العصماري والخشمب     97

ممل ممن    197الصميم  وشنواع اششرار المستخدمة ف  الدراسة كل على حدة ف  
، ثم بخر المذيب بوساطة المبخمر    Soxhletالكلورفورم باستخدام رهاز السكسوليت 

% 29مل إيثانول  197الفراغ  الدوار ، وأذيبت المادة المتبقية بعد ذلك ف  خليط من 
% ، ثم رشح المحلول بوساطة ورق الترشيح ورّكمز  .مل خالت الرصا   197مع 

ممل   177ا وضع الراشح ف  قمع فصل وأضي  إليه مل ، بعده 97الراشح إلى حرم 
كلوروفورم ، ثم فصلت الطبقة العضوية عن المائية وأعيدت الطبقة المائية وأضمي   

مل كلورفورم ، ثم أضيفت كبريتات الصوديوم الالمائية إلى الطبقة العضوية  177إليها 
الدوار ، حتى ، رشحت وبّخرت تحت الضغط المخلخل باستخدام رهاز المبخر الفراغ  

 الترفي  للحصول على الالكتونات ذات التربين ونص  التربين. 
استخلصت بواسطة التقطير البخاري وذلمك بإضمافة   فصل الزيوت والجزء المائي :  –د 

غمم ممن مسمحوق الخشمب      77لتر يحوي  1مل ماء مقطر ف  دورق سعة  777
وسة كل على حدا ، ثمم  العصاري والصميم  لكل ولكل نوع من أنواع اششرار المدر

مل من االيثر  177أخذ المستخل  المائ  الناتج ووضع ف  قمع فصل ثم أضي  إليه 
Ether   مع رج قمع الفصل بشدة ثم ترك المحلول لينفصل إلى طبقتين طبقة مائية تمم

فصلها لدراسة تأثيرها القاتل وطبقة االيثر العضوية التم  أضمي  إليهما كبريتمات     
ية ثم بخر االيثر باستعمال رهاز المبخر الدوار ، رمع الزيت النماتج  الصوديوم الالمائ

لحمين   م 7ف  قنان  معقمة محكمة الغلق ووضع ف  الثالرة عنمد دررمة حمرارة    
 (.Chon et al.,1989االستعمال )

نفذت الترربة تحت ظمرو    :التأثير القاتل لبعض المركبات الكيميائية في حشرة األرضة -1
% وذلك بعمل 148741.ورطوبة نسبية  م .954194توسط دررة حرارة المختبر عند م
لكل مركب من المركبات الكيميائية الت  تم  7478،  7479،  .747،  7479أربعة تراكيز 

استخالصها من نوع  الخشب وشنواع اششرار المستخدمة ف  الدراسمة وبواقمع ثالثمة    
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بتريًا يحوي على ورقة ترشيح وقطع ممن  مكررات لكل تركيز ، ضم المكرر الواحد طبقًا 
 Precissionنشارة الخشب لتغذية اشرضة وتحت معاملتها باستخدام طريقة الرش الدقيق 

spray  بوساطة برج بوترPotter tower  مل من محلول المركمب فم     9وذلك بوضع
( أما معاملة Busvine,1971رطل / بوصة مربعة ) 19خزان الرهاز والرش تحت ضغط 

دقيقة لتر  أضي   17مقارنة فعوملت بالماء المقطر فقط وتركت اشطباق بعد الرش مدة ال
بعدها لكل طبق شغاالت مترانسة ف  الحرم والعمر وغطيت اشطباق وتركت فم  مكمان   

ساعة من المعاملة وتم تصحيح نسبة  .9مظلم ف  المختبر ثم حساب نسبة القتل بعد مرور 
( فيما تم رسم خطوط السمية وتحديمد قيممة المم    1297) Abbottالقتل باستخدام معادلة 

LC50  وحدود الثقة والميل بحسب طريقةLitchfield  وWilcoxon (12.2   كمما تمم )
 حساب دليل السمية حسب المعادلة :

 
 

حللت النتائج باستخدام التصميم العشوائ  الكامل واستخدم اختبار دنكن لتحديد الفرق بين 
 SAS (1285.)اد على حزمة المتوسطات باالعتم

 
 النتائج والمناقشة

( يتضح أن مستخلصات خشب الصنوبر العصاري والصميم  أظهرت تفوقًا 1من الردول )     
على بقية مستخلصات الخشب العصاري والصميم  لبقية أنواع اششرار المستخدمة ف  الدراسة 

% على التوال ، كما  5748و  7541موت ف  شغاالت اشرضة ال؛ إذ بلغ المتوسط العام لنسبة 
موت الت  أظهرتها مستخلصات الفينوالت، أشباه ال( أيضًا أن متوسط نسبة 1تبين من الردول )

القلويدات، التربينات، الزيوت والمستخل  المائ  للخشب العصاري والصميم  للصنوبر كانت 
لبقية أنمواع اششمرار   اشعلى بالمقارنة مع المستخلصات نفسها للخشب العصاري والصميم  

المستخدمة ف  الدراسة، وقد أظهر التحليل اإلحصائ  ورود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 موت لشغاالت اشرضة تبعًا لنوع الخشب،نوع الشررة ونوع المستخل ،الف  متوسط نسبة  % 5

بات السامة وقد يررع تفوق مستخلصات الصنوبر ف  سميتها لشغاالت اشرضة إلى ورود المرك
 Polyphenolو Pineresinolو  Fatty acidsف  هذا النموع مثمل الحموامض الدهنيمة     

 ( Flavonols Rodman, 1967)  &Gay ;1282, Carter &Bealو Pinosylrinو

 

 شكثر المركبات المختبرة كفاءة  LC50قيمة 
 177×             دليل السمية = 

 للمركب اآلخر LC50قيمة 
 

(Sun & Johnson  ،0691) 
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(: التأثير القاتل للمستخلصات الجزئية للخشب العصاري والصميمي لبعض أنواع 1جدول )
 األشجار في شغاالت األرضة 

 عنـو

 األشجار

نـوع 

 الخشب

 متـوسط نسـبة القـتل في شـغاالت األرضة

 نـوع  المسـتخلص
 المتوسط العـام

 الجزء المائي زيـوت تربينات فلويـدات فينوالت

 الجنــار
 و 3222 هـ 2322 د 3225 جـ د 4125 هـ و 432 ح 2222* العصاري

 هـ 3426 د 2822 د 3125 ز 2525 ب 5425 و 3122 الصميمي

 الحــور
 ز 2625 هـ 4422 هـ 3525 العصاري

ب  5125

 جـ
 د 3526 د 2822

 جـ د 4322 ب 5522 ب 5425 جـ د 4225 و 3525 و 3222 الصميمي

 الســرو
 و 3125 جـ 3522 د 3125 هـ 3325 ح 3125 ز 2522 العصاري

 جـ 4525 ب جـ 5125 جـ 4422 دهـ 3522 د 4622 جـ 5225 الصميمي

 الصفصاف
 هـ 3425 د 2622 هـ 2222 جـ 4322 جـ د 5122 ح 2425 العصاري

 هـ 3425 جـ د 3125 جـ د 4222 د 3522 ز 3425 ز 2525 الصميمي

 الصنوبـر
 ب 6425 د 4522 ب 5222 العصاري

ب  5225

 جـ
 ب 5521 ب جـ 5322

 آ 5228 آ 6425 آ 5325 آ 8225 آ 5522 آ 5625 الصميمي

 اليوكالبتوس
 آ 3525 د 2525 د 3122 و 2225 جـ 5322 د 4522 العصاري

 جـ 4426 ب جـ 5225 و 2622 جـ 4322 جـ 5322 جـ 5222 الصميمي

 كل قيمة تمثل متوسط التراكيز اشربعة.* 
 %.7اشحر  المتشابه عموديًا تدل على عدم ورود فروقات معنوية عند مستوى احتمال * 

زئية المختلفة لشغاالت اشرضة يمكن مالحظته من قيم إن التباين ف  سمية المستخلصات الر    
LC50 ( أن فينوالت الخشب العصاري9لهذه المستخلصات إذ يتضح من الردول )    والصمميم

 74798و  LC50 74717للصنوبر كانت اشكثر سمية من بقية المستخلصات ؛ إذ بلغت قيممة  
لكل من المستخل  الفينول  لخشب  % 1142و  1749على التوال  ، فيما بلغ أقل دليل للسمية 

الرنار والصفصا  العصاري على التوال  . إن تباين فاعلية المستخل  الفينول  تبعمًا لنموع   
الخشب ونوع اششرار المستخدمة ربما يررع إلى التباين ف  نسب المركبات الفينولية ونوعيتها 

( يتضح أن سممية  1لردول )المورودة ف  المستخل  تبعًا لنوع الخشب ونوع اششرار ومن ا
مستخل  أشباه القلويدات لشغاالت اشرضة قد تباينت أيضًا تبعًا لنوع الخشب ونوع اششرار ، 

لهذه المستخلصات أيضًا ؛ إذ أظهرت النتائج أن مسمتخل    LC50ويمكن مالحظة ذلك من قيم 
أشباه القلويد للخشب الصميم  للصنوبر واليوكالبتوس ذو سمية عالية مقارنة مع بقية اششرار ؛ 

على التوال  ، وأن قيمة دليل السمية لمستخل  أشمباه   ..747و  LC50 747.7إذ بلغت قيمة 
% على التموال ، فيمما    2742و  177لصميم  بلغت القلويد لخشب الصنوبر واليوكالبتوس ا

أظهر مستخل  أشباه القلويد للخشب العصاري والصميم  لكل من السرو والصفصا  أقل قيمة 
% على التوال  ، وان تباين فاعلية مستخل  أشباه القلويد  7747و  7147بلغت  قد لدليل السمية

الخشب ونموع اششمرار   ة ونسبتها تبعًا لنوع قد تعزى إلى التباين ف  نوعية القلويدات المورود
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اشخشاب الت  تؤثر بشكل كبير المستخدمة فضاًل عن ورود بعض المركبات الثانوية ف  مختل  
                 (. Scheffrahn et al.,1988) ف  مقاومة الخشب لإلصابة باشرضة

ب العصماري والصمميم    ( أن سمية المستخل  التربين  للخشم .كما يتبين من الردول )    
علمى   .7479و  .LC50 7471ششرار الصنوبر كانت اشكثر سمية من البقية ؛ إذ بلغت قيمة 

التوال  ، وأن قيمة دليل السمية للمستخل  التربين  لخشب الصنوبر العصاري والصميم  بلغت 
ل ممن  % لكم  1148و  9549% على التوال  ، فيما بلغت أقل قيمة لدليل السمية 177و  177

المستخل  التربين  لخشب الرنار والصفصا  الصميم  على التوال  ، وقد يعزى التباين فم   
فاعلية المستخل  التربين  للصنوبر إلى الكثافة وطبيعة المادة الخشبية واحتوائها على مركبات 

خشب ثانوية متعددة وسامة لشغاالت اشرضة فضاًل عن نسب ونوعية هذه التربينات تبعًا لنوع ال
( إلمى أن  7ونوع اششرار. أما بالنسبة لتأثير المستخل  الزيتم  فتشمير نتمائج الرمدول )    

المستخل  الزيت  للخشب الصميم  للصنوبر والحور كانت اشكثر سمية من البقيمة إذ بلغمت   
على التوال ، وأن قيمة السمية النسبية للمستخل  الزيت  لخشب  747.7و  LC50 74711قيمة 

% على التوال ، فيما بلغت أقل قيممة لمدليل    5141و  177حور الصميم  بلغت الصنوبر وال
% لكل من المستخل  الزيت  لخشب اليوكالبتوس والرنمار الصمميم     941.و  149.السمية 

على التوال . أما بالنسبة للسمية النسبية للمستخل  المائ  للخشب العصاري والصميم  شنواع 
( أن هناك تباينمًا واضمحًا فم  سممية     9اسة، فتبين من الردول )اششرار المستخدمة ف  الدر

لهذه المستخلصات ظهر  LC50المستخلصات الرزئية المختلفة لشغاالت اشرضة ومن مقارنة قيم 
أن المستخل  المائ  للخشب العصاري والصميم  للصنوبر كان اشكثر سمية ؛ إذ بلغت قيممة  

LC50 747.9  قيمة دليل السمية للمسمتخل  الممائ  لخشمب     على التوال  ، وان 74717و
% على التوال ، فيما بلغت أقل سمية نسبية  177و  177الصنوبر العصاري والصميم  بلغت 

% على التوال  لكل من المستخل  المائ  لخشب الرنار والصفصا  الصميم   1848و  1549
شب ونوع اششرار المسمتخدمة  على التوال . إن تباين فاعلية المستخل  المائ  تبعًا لنوع الخ

ربما يررع إلى التباين ف  نسبة ونوعية المركبات السامة القطبية الت  تم استخالصها  بوساطة 
 الماء.
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وحدود الثقة والميل والسمية النسبية للمستخلص الفينوولي للخشوب    LC50(: قيم 0جدول )
 رضةالعصاري والصميمي لبعض أنواع األشجار في شغاالت حشرة األ

 نـوع األشجار
 نـوع

 الخشب 

 قيــم

 LC50 

 حــدود الثقـــة
 الميــل

دليل 

 أدنى ــــ أعلى السـمية 

 الجنــار
 3226 125 22122ـــ  22222 22228 عصاري

 3528 1255 22222ـــ  22262 22258 صميمي

 الحــور
 4126 128 22282ـــ  22252 22252 عصاري

 3522 1255 22221 ـــ 22262 22282 صميمي

 الســرو
 3323 222 22142ـــ  22262 22222 عصاري

 5823 1282 22252ـــ  22245 22248 صميمي

 الصفصاف
 3122 222 22182ـــ  22245 22224 عصاري

 3225 1266 22222ـــ  22252 22286 صميمي

 الصنوبـر
 122 125 22232ـــ  22225 22232 عصاري

 122 1265 22222ــ ـ 22226 22228 صميمي

 اليوكالبتوس
 6328 1282 22252ـــ  22242 22245 عصاري

 5622 2225 22282ـــ  22226 22252 صميمي

 
 
 

وحدود الثقة والميل والسمية النسبية لمستخلص أشباه القلويد للخشب  LC50( : قيم 1جدول )
 العصاري والصميمي لبعض أنواع األشجار في شغاالت حشرة األرضة

 وع االشجارنـ
 نـوع

 الخشب 

 قيــم

 LC50 

 حــدود الثقـــة
 الميــل

دليل 

 أدنى ــــ أعلى السـمية 

 الجنــار
 6821 2225 22112ـــ  22238 22266 عصاري

 8828 1252 22252ـــ  22236 22245 صميمي

 الحــور
 5525 222 22264ـــ  22248 22258 عصاري

 5828 125 22255ـــ  22261 22268 صميمي

 الســرو
 5325 222 22122ـــ  22262 22284 عصاري

 5622 223 22122ـــ  22226 22252 صميمي

 الصفصاف
 2222 1252 22252ـــ  22232 22252 عصاري

 5525 1252 221222ـــ  22252 22252 صميمي

 الصنوبـر
 8625 1242 22262ـــ  22242 22252 عصاري

 122 1255 22265ـــ  22232 22242 صميمي

 اليوكالبتوس
 122 222 22262ـــ  22232 22245 عصاري

 2222 2212 22255ـــ  22233 22244 صميمي
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وحدود الثقة والميل والسمية النسبية للمستخلص التربينوي للخشوب    LC50( : قيم 1جدول )
 العصاري والصميمي لبعض أنواع األشجار في شغاالت حشرة األرضة

 رنـوع األشجا
 نـوع

 الخشب
 قيــم

LC50 
 حــدود الثقـــة

 دليل السـمية  الميــل
 أدنى ــــ أعلى

 الجنــار
 5125 325 22252ـــ  22212 22266 عصاري

 2522 228 22352ـــ  22242 22288 صميمي

 الحــور
 3525 1255 22122ـــ  22268 22222 عصاري
 3825 1225 22268ـــ  22255 22262 صميمي

 الســرو
 4425 222 22224ـــ  22262 22256 عصاري
 3422 222 22284ـــ  22268 22252 صميمي

 الصفصاف
 5125 2255 22122ـــ  22222 22266 عصاري

 3328 128 22253ـــ  22268 22251 صميمي

 الصنوبـر
 122 1225 22256ـــ  22228 22234 عصاري
 122 1255 22234ـــ  22216 22224 صميمي

 اليوكالبتوس
 3225 222 22122ـــ  22262 22286 عصاري
 4222 128 22263ـــ  22256 22262 صميمي

وحدود الثقة والميل والسمية النسبية للمسوتخلص الزيتوي للخشوب     LC50( : قيم 5جدول )
 العصاري والصميمي لبعض أنواع األشجار في شغاالت حشرة األرضة

 نـوع األشجار
 نـوع

 الخشب
 قيــم

LC50 
 حــدود الثقـــة

 دليل السـمية  الميــل
 أدنى ــــ أعلى

 الجنــار
 6222 2235 22152ـــ  22244 22282 عصاري
 4223 1255 22282ـــ  22262 22258 صميمي

 الحــور
 122 222 22252ـــ  22242 22248 عصاري
 5323 1252 22256ـــ  22236 22245 صميمي

 الســرو
 6422 122 22285ـــ  22252 22255 عصاري
 5628 222 22262ـــ  22248 22258 صميمي

 الصفصاف
 5528 1258 22222ـــ  22252 22286 عصاري
 5522 1282 22256ـــ  22245 22262 صميمي

 الصنوبـر
 6622 1235 22226ـــ  22226 22252 عصاري
 122 1252 22235ـــ  22232 22233 صميمي

 اليوكالبتوس
 6125 222 22221ـــ  22265 22258 ريعصا

 4122 222 22132ـــ  22262 22282 صميمي

وحدود الثقة والميل والسمية النسبية لمستخلص الجزء المائي للخشب  LC50( : قيم 1جدول )
 العصاري والصميمي لبعض أنواع األشجار في شغاالت حشرة األرضة

 نـوع األشجار
 نـوع

 الخشب 
 قيــم

 LC50 

 د الثقـــةحــدو
 دليل السـمية  الميــل

 أدنى ــــ أعلى

 الجنــار
 4222 1255 22112ـــ  22282 2212 عصاري
 3522 226 22222ـــ  22226 22224 صميمي

 الحــور
 5226 222 22142ـــ  22262 22283 عصاري
 8123 1255 22248ـــ  22242 22243 صميمي

 الســرو
 6222 1285 22252 ـــ 22265 22252 عصاري
 5525 1248 22252ـــ  22232 22245 صميمي

 الصفصاف
 4822 128 22222ـــ  22262 22285 عصاري
 3828 221 22112ـــ  22283 22222 صميمي

 الصنوبـر
 122 122 22254ـــ  22232 22242 عصاري

 122 228 22262ـــ  22212 22235 صميمي

 اليوكالبتوس
 4224 125 22122ـــ  22258 22285 عصاري
 5424 1285 22242ـــ  22244 22245 صميمي
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Abstract  

 
     The results of the toxic effect study of phenols, terpens, alkaloides, oils and water 

extracts for both sapwood and heartwood of Platanus orientalis L. , Populus nigra L., 

Cupressus sempervirens L , Pinus brutia Ten., Salix acomphylla Boiss. and Eucalyptus 

camaldulensis Dehn. On termite workers showed a significant toxicity variation 

according to the type of compound, wood kind and tree species. The extractions of 

phenols, terpens oils and water of both sap and heartwood of Pinus brutia were more 

toxic to termite than the other compounds. The results of the fractional extractions for 

both sapwood and heartwood for pine wood were a high mortality on termite workers 

with the general averages 57.1, 70.8 % respectively. Whereas, the toxicity indicator 

values were 100 % for extractions of phenols, terpens and aqueous fraction for both 

sapwood and heartwood of pine wood, respectively. The alkaloids extract of heartwood 

of Pinus brutia and Platanus orientalis and sapwood of Eucalyptus camaldulensis 

showed high toxicity to termite workers and their LC50 values reached 0.040, 0.045, and 

0.045 respectively. 

 

 

 

 

 


