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 ليرقات كمبيد L. Nicotiana tabacumالتبغ نبات مخلفات تدوير إعادة
 المختبر   ظروف في   .Culex pipiens L بعوض
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 23/01/2022تاريخ القبول:            9/10/2021تاريخ االستالم:

 :الملخص 
رد  مُ في    الدراسةُأجريت   التربية  بكلية  األحياء  عدن  جام    –فان  ختبر  م    2021  للعام  ،عة 
المائي  الختبار تخلص  التبغ  ل    الُمس  نبات  ،    0.1،    0.0  كيزابالتر    N. tabacumaسيقان 

مُ    %   1.0و    0.4،    0.2 ل  بأربعة  ،  كُ كررات  تركيز  يرقات  كمُ ل   .Cuبعوض  ل  ؛  بيد 

pipiens L.  الموت ن سب  بت  ُحس  بعد  %  .  ساعة   24و    8،    4،    2  )   ،  أشارت   ،  ( 
مُ أب؛  ج  النتائ   المُ ن  النبات  يمتل  ستخلص  خصائ  ستخدم  كمُ ك  جيدة  يرقات  ص  وأشارت   ،بيد 
مستوى  بوجود  ج  النتائ   عند  معنوية  متوس  5فروق  في  ن  %  اليرقات    الموت%سب  ط  ألعمار 

فبلغت  المُ  والرابع  األول  ,67.69  ختبرة  بالترتيب 36.50  %  التركيز  و ،    %  %  1.0حقق 
ج بان متوسط  النتائ    بينتكما    ،  %  0.1% للتركيز    29.85  بـ% مقارنة  97.82أعلى القيم  

  36.63ساعة و    24% للزمن    69.50  دة التعريض إذ بلغتبزيادة مُ   تزداد سب الموت %  ن  
   . دعاملة الشاه  في مُ  %موت لم ُتسجل ن سبفي حين ،  % للزمن ساعتان 

التبغ  :  المفتاحية  الكلمات ،  ،  Nicotiana tabacum Lنبات   Culexبعوض  مسحوق 

pipiens L.  ، ُستخلص مائيم  
 المقدمة :      

لعب يفي جميع أنحاء العالم ، حيث  ،  والحيوانات    لماليين البشر؛  تهديًدا رئيسًا  (Diptera: Culicidae )  مثل البعوض  يُ 
ها  . وألن الدم ضروري لدورة حيات    (et al.,2016a  Benelli)والطفيليات الهامة   ،  دورًا هامًا في انتقال مسببات األمراض  

على ع  حاف  فإنها تُ   ؛ البشالقة  ظ  الضروريةلذا ُتعد مُ   ،وحيواناته،  را رتباط وثيقة مع  البعوض من األمور  واألكثر ،    كافحة 
ل    .  إلحاحاً  مف  نقلها  نظرًا  من  أخرى  مجموعة  أي  من  أكثر  )أمراًضا  األرجل  )Arthropodsصليات   )et al.,2012 

Ghosh.)   ُالم لتطور  الصناعية  للمُ قاومة  ونتيجة  الكيماوية  أنواعبيدات  من  العديد    Culicidae  (et al.,2017b  في 
Benell)   ُر الناتجة عن  ن المخاط  للتقليل مكبديل  ؛  بيدات ذات األصل العضوي  . ُيركز هذا االستعراض على استخدام الم

رق ال تعتمد حصرًا الل تنفيذ طُ إال من خ  قاومة في المدى البعيد ،  ب على المُ ُيمكن التغلُ فال    صنعة .بيدات المُ تطبيق المُ 
المُ  للمُ .    (Furlan et al.,2018)االصطناعية  بيدات  على  السلبية  التأثيرات  حول  كثيرة  معلومات  تتوفر  بيدات حيث 

وتلويثها للمياه السطحية ، نظرا الستخدامها على ن طاق  ،  يتها الشديدة  م  والتي تتمثل في سُ ،    صنعة على اإلنسان والبيئةالمُ 
  المتاحة بالفعل ،  لة بطريقة عقالنية ، ينبغي البحث في مجموعة من الطرق البديلة  شك  ولحل هذه المُ ،  واسع نحو البعوض  
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 طةنش  ت الكيميائية الركبان المُ التي تشتمل على خليط م  ،  ة من النباتات  تخلص  س  بيدات الحشرية المُ المُ ،    أحدى هذه الطرق 
ر( . ألنها  et al.,2010  Kamaraj)   السلوكية والفسيولوجية للحشرات  طةنش  ل األ، التي تعمل على كُ  أساليب عمل   ُتظه 

مُ   ضد   ةفعال ،  جديدة   بالفعل  طورت  التي  للمُ اآلفات  )قاومتها  التقليدية  الحشرية    .   (et al.,2013  Amoabengبيدات 
المُ  األخيرة  فاستخدام  السنوات  في  النباتية  طُ مُ ب  ،  ستخلصات  استخالص  ختلف  قدراً ،  ها  رق  البحث    جذبت  اهتمام  من  كبيرا 

ر "، نظرًا لتوفر    عنها نتجات الطبيعية  بسبب الرأي السائد بأن المُ .  لدان العالم  عظم ب  ) النباتات ( في مُ   "ها الخاموادُ مُ مصاد 
د ور  . إذًا النباتات هي مُ   (James  ،1990واد الكيميائية االصطناعية )للبيئة أكثر من الم  أكثر أماًنا ، بالتالي فهي صديقة  

ل   البديلة  لمُ غني  النش  ركبات   ،  ، حيويًا  )طة  البعوض  يرقات  على  استخدام  et al.,2016  Kwekaللسيطرة  تم  حيث   .  )
ما إ  ،    موم للبعوضواد الكيماوية النباتية كسُ المُ   ، الستخراجيرات واألشجار  ج  عة من النباتات كاألعشاب والشُ مجموعة واس  
التي تركزت فيها ،  اللحاء والجذور  ،  السيقان  ،  األوراق  ،  نها ، مثل الفواكه  فة م  ختل  ن أجزاء صغيرة مُ ل أو م  كُ من النبات ك  

بيدات الحشرية ذات األصل النباتي فإذًا المُ . (  et al.,2012  Ghoshجت لمكافحة البعوض )خر  ستُ واُ ،  المواد األكثر سمية  
بيدات الحشرية  ي استخدام المُ ظ  حُ لذا    ( .et al.,2014  Manjariبيدات الحشرية الكيميائية  )ب للمُ ناس  قد تعمل كبديل مُ 

كافحة  مُ كعوامل ل  ؛  د  تجد  األخيرة باهتمام مُ والقابلة للتحلل الحيوي من أصل نباتي في السنوات  ،  الطبيعية الصديقة للبيئة  
( . ومن هذه النباتات نبات  et al.,2008  Prophiro)  واد الكيميائية النشطة بيولوجًياألنها غنية بالمُ ،    الت األمراضناق  

 التبغ .
 ،بيد يرقاتها كمُ باستخدام    N. tabacumaنبات التبغ الجافة  سيقان  خلفات  مُ إمكانية تدوير  من    قالتحقُ ف البحث إلى  هدُ ي   

 .الُمختبر  Cu .pipensكافحة يرقات بعوض ذات أصل نباتي ، في مُ 
 :  اد البحث وطرائقهمو 

 تربية الحشرة :
من أحد أحواض التربية ، بواسطة طرف ريشة دجاج إلى    Culexبعوض ال    " من بيض  egg raft  "  واحدة  كتلة  تُنق ل

بحجم   على    500وعاء  يحتوي  تقريبًا    400مل  المصدر  ماء  من  غُ ر  تُ ،  مل  ثم   ، الفقس  لحين  الفاقسة  كت  اليرقات  ذيت 
، مرة    هذا العمل أكثر من   ر  ر  بتوزيعه بطبقة رقيقة على سطح الماء . كُ ،  جرام    0.5الجاف بمعدل    رغيفحديثًا بمطحون ال

اء آخر  ع  إلى و    ت  لق  ونُ ،  بواسطة ماصة بالستيكية    تعم  بظهور طور العذراء جُ ة .  ليرقاحسب االحتياج خالل مراحل تطور  
سم  يحتوي على فتحة أسطوانية تسمح   80×    50×    60بأبعاد    التربية  خل في قفصواصفات السابقة ، وأدُ له نفس المُ 

وظهور طور  ،  ، بانتهاء طور التعذر    ها منعًا ) لخروج األفراد الطائرة (ل غلق  سه  ويُ ،  م القفص من الداخل  بالتعامل مع حج  
توضع في طبق بتري  ، و بلل به  قدم بواسطة قطعة من القطن تُ يُ ؛    %  10السكري    ذيت فور خروجها بالمحلولغُ ة ،  البالغ

ل القفص ، بعد  غات بالدم بإدخال فرخ دجاج إلى داخ  البال    غذيتظُهور  الطور البالغ ،ساعة من    48وبعد    .داخل القفص  
وضع البيض في  ل    غات جاهزةً وبهضم الدم تكون البال  ،  ألخذ وجبتها منه  ،  منعًا للحركة  بشريط الصق  إحكام ربط أطرافة  

وضع البيض ،  يدة ب  الجد  بال غاتكت الر  خلفات أوعية التربية السابقة موجودة في القفص . تُ أوعية تحتوي على  ماء من مُ 
الفاقس  ب  وأتُ  للبيض  السابقة  التربية  خطوات  نفس  ،  عت  الدراسة  الجديد  اليرقات قيد  ألطوار  الكافي  العدد  على  )  للحصول 

 .  ( 2009باعنقود وعارف ، 
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ختبر مُ الالمأخوذ من حوض التربية من قبل الباحث في    Culexالالبعوض المدروس    مر الرابع لجنست يرقات العُ صُشخ  
،    pipiensحيث ُوجد أنها تتبع النوع    ( 2012  ، عسائي وآخرون )، تبعًا لوصف    (10  تحت ميكروسكوب قوة تكبيره )،  

 في يرقات الُعمر الرابع .  ذات فرعين 4 و 3 الب طنوجودة على حلقات ن الشعرة األولى المُ نظرًا أل
 : ومصدرهالعينة النباتية ا

ُجمعت من محل لبيع التبغ بمدينة    ،   خلفات نبات التبغ الجاف بعد استخدام أوراقها في تدخين الشيشةعبارة عن سيقان مُ 
ها باستخدام خالط كهربائي لتحويلها  نة ، تم طحنُ طع صغيرة خش  بواسطة مقص حاد تم تقطيعها إلى قُ   .الحوطة م / لحج  
صت العينة النباتية على  مم(    0.5ذو ثقوب )  سطة ُمنخلإلى مسحوق ، بوا ُحجزت األجزاء الكبيرة ، إلعادة طحنها . ُشخ 

 . التجميع بحسب انتشار زراعته محليًا في منطقة  ؛ N. tabacumaالتجاري  انه النوع
   :  ) السيقان (تحضير المستخلص لعينة النبات المستخدمة 

ها بميزان حساس ،  جرام من مسحوق العينة    10  بوزن ( ،    2011عدلة ؛ ) ل علوان وآخرون ،  ُأتبعت طريقة عمل مُ  ووضع 
سعته   زجاجي  دورق  نُ   500في   ، ل  مل  في  مُ قعت  ساعتين  ،    100دة  مقطر  ماء  الخالط ثم  مل  باستخدام  المخلوط  ُرج 

 .   ºم 60 ومعايرته بدرجة حرارةدورة / دقيقة ،   400بسرعة ساعات   4المغناطيسي لمدة 
ر الرشح  ثم  ،    "الململ"للحصول على رشح رائق منه ، ُحجزت الشوائب )عجينة العينة ( بتمريرها عبر قطعة من قماش   ُمر 

من   أخرى  )مرة  رقم  ترشيح  ورق  حجمها  1خالل  زجاجية  دوارق  بواسطة  مرة  كل  في  الرشح  استقبل   ، وُ   200(   ، ع  ز  مل 
حتى تمام جفافها    ºم  04درجة حرارته  تجفيف  بطبقة رقيقة ، وضعت في فرن  ،  سم    8  في خمسة أطباق بتري بقطرالرشح 

ُحف ظت في   ؛مل    50حكمة الغلق بحجم  لب بالستيكية صغيرة مُ في عُ بعد تجفيفه  العينة    ستخلصمُ   عم  ) من المذيب ( ، جُ 
للحصول على وزن كافي من    ؛كثر من مرة  ر هذا الفعل أر  بة . كُ حين تنفيذ التجرُ ل  ،  ºم  4ضة في الثالجة  نخف  درجة حرارة مُ 

 . المستخدم مستخلص العينة النباتية 
 -حضر مائيًا ليرقات البعوض المختبرة :ستخلص المُ اختبار سمية المُ 

مل ماء مقطر    100مل به    500ب ميزان حساس ، وإذابته بالرج يدويًا في دورق حجمه  ؛  لمستخلص  ا ُوز ن جرام من عينة  
أجريت تجربة أولية لتحديد أعلى تركيز تأثيرًا علي يرقات "    .   ملجم / مل (   10% )  1للحصول على محلول أساس تركيز  

ساس األ، ومن محلول  "  لتجربةلزمن  أقصى % خالل  100% نسبة قتل ُسجلت 1العمر الرابع للبعوض ، فأظهر التركيز 
رت التركيزات المطلوب اختبارها في التجربة   0.2،  0.1وهي : ) (Owoeye et al.,2016 )    بطريقة معدلة لطريقةُحض 

إلى مخبار زجاجي  زجاجية  بماصة    منه ،مل    40،    20،    10بأخذ الكميات  وذلك  % (  1باإلضافة إلى التركيز  ،    0.4،  
؛ باإلضافة إلى ُمعاملة " الشاهد" تحتوي على ماء مقطر   على الترتيب،  مل بماء مقطر    100لة الحجم إلى  تكم  و ُمدرج ،  

 % .0.0فقط 
              طريقة تنفيذ التجربة :

مل منها ، أما    50  حجم   على احتوت    مل    100  تهاعفي أوعية بالستيكية س  " بأربعة مكررات / تركيز "    هذا التخفيف  عز  وُ 
ا" أُ   "لشاهدمعاملة  ثم   ، فقط  المقطر  الماء  من  الحجم  نفس  كُ دخ  فأستخدم  الطور    ل  ل في  من  يرقة  عشرون  )مكرر(  وعاء 

ُوزعت على سطح  . ثم  العمر الرابع    اتلطور يرق  جراءهذا اإل  طبق  ،  تركيز ) معاملة (يرقة /    80األول ، وبعدد نهائي  
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كلمُ  اليرقات    0.5عاملة  مُ   كررات  بها  غذيت  كعليقه  الجاف  الرغيف  مطحون  من  في    ؛جرام  الُمعامالت  ُمكررات  ُتر كت 
لت عدد    .  Thermohygrograph% أخذت بواسطة    60  -55ورطوبة نسبية  ،  ºم  29  -27المختبر بدرجة حرارة   ُسج 

( ساعة من بدء المعاملة )  24و  8،    4،    2بعدد أربعة قراءات ، بعد )  ات كل تركيزكرر في مُ لكل طور  اليرقات الميتة  
صفر(  يرقات  اعتُ   .   الساعة  (    المختبرالطور  برت  والرابع  األول  السطح  )  إلى  ترتفع  لم  للتحفيز تولم  ،  ميتة إذا  ستجيب 

ساب ن سب الموت% من عدد اليرقات الميتة  .بالوخز بواسطة إبرة  " دونت القيم %  100اليرقات المختبرة × ÷ عدد  تم ح 
 في ملف إكسل ، وتم تحليلها إحصائيًا .

 :   التحليل اإلحصائي
 Genstat 5لت نتائج التجربة إحصائيا باستخدام برنامج الحاسوبل  حُ ،  بالتصميم العشوائي التام  ،  بتجربة عامليه    ذتف  نُ 

Release 3.2    المذكو مُ وقور  ،    أعالهر  للتصميم  المُ توس  نت  و طات  المتبادلة عامالت  فرق    األفعال  أقل  باستخدام  بينهما 
 % .5عند مستوى معنوية ( L.S.D)معنوي 
 :  النتائج

سب  ن    )وهي  الصفة المدروسة    علىها  تأثير نتائج  ، و ها  ، وتفاُعالت  ل الدراسة الثالثة  وام  ع  " مستويات  بيانات، "جدولالتضمن  
   . (الموت %

 في قيم ن سب الموت % :  هاتأثير ، و العوامل المدروسة 
تحليل  ر  مُ الق راءات    جنتائ    ُيظه  عند  معنوية  فروق  وجود  قدره  إلى  للص  %  5ستوى  ؛  ،  المدروسة   متوسطاتقيم  بين  فة 

لت ن  الدراسة ،    معامالت  مستويات % للطور    36.50% مقارنة    67.69األول بلغت    عالية للطور  %سب موتحيث ُسج 
سبة موت  ن  وُسجل  %    97.82أعالها    %1.0ت للتركيز  بلغ، فكيز  اإيجابيًا بزيادة التر   %  سب الموتارتبطت قيم ن  و   الرابع .
سب  الظاهرة في الجدول ذاته إلى زيادة ن    )التعريض(  . كما أدى زيادة زمن التجربة  %  0.1لتركيز األدنى  ل  29.85بلغت  
التجربة  أدناها ن  ساعة ، و   24% عند نهاية زمن التجربة المقدر ب    69.50غت أعالها  ، فبل  %  الموت عند زمن   ًً سبًة

 . % 36.63)ساعتان( 
 التفاعالت الثنائية لمستويات العوامل المدروسة ، وتأثيرها في قيم ن سب الموت % : 

والرابع  األول  الطور  تعريض  اليرقات(  أن  ن  ؛  المختبرة    زكيالتر ل  )عمر  قيم  في  أثر  %سب  قد  أظهرت حيث  ،    موتها 
في    فاعالتالت القيمتفاوت كبير  التر %    تلك    -  1.88%  و    100  -57.81فبلغت بين  ؛  %    1.0  –  0.1كيز  ابزيادة 

% لكال   1.0,    0.1عند أدنى وأعلى تركيزي  ،  باختالف عمر اليرقة  أيضًا  وتفاوتت    .% ، للطورين على الترتيب    95.62
الل الفروق المعنوية بين معامالت الت  الطورين على الترتيب مت هذه النتائج إحصائيًا م ن خ  سب انعدمت ن  و ،  فاعل  ، وُدع 

 . %0.0  لشاهدفي معاملة ا لموت %ا
ل  كما   أن  المدروسة  تبين  )  فاعلهاتو ألطوار  التجربة  زمن  مستويات  ن  في  أثرًا    ، ساعة(بالمع  بفروق قيم   % الموت  سب 

، ، حيث تزداد بزيادة وقت التعريض لكال الطورين%  59.00 – 17.75و  80.00 – 55.50حيث ب لغت بين  إحصائية ،
 .  اليرقة  كذلك ؛ لعمرفقًا و و  ،على الترتيب 
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،   94.38  - 11.88، حيث تتراوح بين  الصفة المدروسةقيم  درجات متفاوتة في  وزمن التجربة  كيز  االتر تفاعالت  أظهرت  و 
)  100.00  -53.75و  99.38  -33.13،   20.63-97.50 المعالجة  وقت  على  اعتماًدا   ) )رأسيا   ،   24و  8،  4،  %2 

  4.0% عند التركيز    100بلغ أعلى متوسط  و بفروق إحصائية ،  % ( ؛    1.0و  0.4،  0.2،   0.1)  التركيز    وزيادةساعة (  
معنويًا  ،  %   تختلف  لولم  الُمسجلة  القيمة  للزم  1.0لتركيز  عن  نسب    ساعة  24ن  %  وانعدمت  معاملة    الموت%.  في 

 .   % 0 شاهدال
 تفاعل مستويات العوامل الثالثة معًا ، وتأثيرها في قيم ن سب الموت % : 

لعمر اليرقة األول    0.4،    0.2،    0.1كيز  هرت ُمستويات ُمعامالت تداخل الترااأظ % المختبرة قيمًا أعلى ل نسب الموت %  
التعريض  ؛ مقارنة بالعمر   تلك  لنا  ُتظهر  % ، ف5ساعة ، بفروق إحصائية عند مستوى قدره    24،8،4،2الرابع ، لفترات 

الموتالقيم تباين ن   عُ   %  سب  ند ُمستوى ُمعاملة   مر اليرقة باختالف  ع  الطورين  ل كال  الموت %  . في حين تماثلت ن سب 
التعريض    0.4التركيز   لزمن   %24    . التركيز  ساعة  ر  التعريض    1.0ولمُ يظه  فترات  الل  خ  فروق    %24،8،4  ساعة 

سجل  لم تُ   معنوية في ن سب الموت ألطوار اليرقات الُمختبرة ) األول والرابع ( ، ماعدا، ماعدا ُمعاملة الزمن ) ساعتان ( .
 . الل فترات زمن التجربةكال الطورين خ  % ل  0.0د سب موت في الشاه  ن  

   الُمستخدمة اكيزبالتر .pipiens   Cuفي ن سب الموت % ليرقات بعوض L. N. tabacum: تأثير ُمستخلص التبغ  (1)جدولال

المستخلص  

 النباتي المائي 

 

 عمر اليرقة

 

 كيز االتر

تفاعل عمر اليرقة   زمن التجربة )ساعة( 

 كيز اوالتر

L.S.D 

5%=3.452 

2 4 8 24 

 نسب الموت %

 

 

لسيقان نبات  

 التبغ

N. tabacum 
 

 الطور األول

 

0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.1 23.75 41.25 66.25 100.0 57.81 

0.2 70.00 81.25 92.5 100.0 85.94 

0.4 83.75 95.00 100 100 94.69 

1.0 100.0 100 100 100 100 

 

 الطور الرابع 

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

0.1 0.00 0.00 0.00 7.50 1.88 

0.2 0.00 0.00 46.25 87.50 33.44 

0.4 0.00 28.75 77.50 100 51.56 

1.0 88.75 95.00 98.75 100 95.63 

كيز % اتفاعل)عمر اليرقة والتر

 وزمن التجربة( 

L.S.D5% 

 

 

6.905 

سب الموت% ن  

 اليرقة  لعمر

L.S.D 

5%=1.544 

التجربة تفاعل عمر اليرقة وزمن 

 )ساعة( 

 =3.088  L.S.D5% 

 67.69 80.00 71.8 63.50 55.50 األول

 36.50 59.00 44.5 24.75 17.75 الرابع

 

سب الموت% ن  

 كيز اللتر

L.S.D 5% 

=2.441 

كيز المستخلص وزمن اتفاعل تر

 التجربة ) ساعة( 

4.882=L.S.D5% 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.1 11.88 20.63 33.13 53.75 29.85 

0.2 35.00 40.63 69.38 93.75 59.69 
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0.4 41.88 61.88 88.75 100.0 73.13 

1.0 94.38 97.5 99.38 100.0 97.83 

 سب الموت % لزمن التجربة ن  

=2.183  L.S.D 5% 
 36.63 44.13 58.13 69.5  

 المناقشة :
ها  والتحقق من جدوى استخدام    السيقان الجافة ( ، مسحوق  مخلفات نبات التبغ )  ستخلص المائي ل  يت الدراسة لتقييم المُ جر  أُ 

ُدورة ، نظرًا الهتمام  خلفات إ  ، باعتبار تلك المُ    Cu. pipiensلبعوضبيد يرقات  كمُ  نا بالبحث عن بدائل غير مكانات مه 
البدائلك   هذه  ومن   . طبيعية  مصادر  من  المُ   يميائية  اآلونة ستخلصات  ،  في  ُتعد  إذ   . ا ستخالصها  طرق  بشتى  النباتية 

مكن الحصول  يُ و Culicidae  (et al., 2008  Chandra  . )  ، وصديقة للبيئة ضد ناقالت    كافحةمُ األخيرة من أدوات ال
عن طريق   . (  et al., 2012  Ghosh)حدد منه  زء مُ أو من جُ   ما من النبات بأكمله  إ    "المنتجات النباتية الكيميائية"على  

الكلوروفورم ، الهكسان ، اإليثانول واإليثير البترولي ، إلخ . أو    ،  االستخالص بأنواع مختلفة من المذيبات مثل: الميثانول
اسات ُمختلفة على استخدام الُمنتجات كما في بحثنا. حيث ر كزت در  ( ؛  (Chansang et al., 2005ستخلصات مائية   كمُ 

المُ  أجزاالطبيعية  من  ذهبنا  شتقة  كما  مائية  كُمستخلصات   ، النبات  من  ُمختلفة  من   إليهء  ُمعقد  طبيعي  مخلوط  ُتعد  إذ   ،
فعالةالمُ   ، العضوية  للمُ   ركبات  سابقة  راسات  د  أظهرت  فقد   . البعوض  يرقات  ُقدرة  ضد  المائية  عالية   حيويةستخلصات 

ال غير  المراحل  ضد  ذكر    بالغة وواعدة  فقد   . بأن    (et al., 2015)  Liو  Tomass  (2012 )للبعوض   ، الترتيب  على 
ألوراقالمُ  المائي  تثبيط    Jatropha curcas  نبات   ستخلص  في  لبعوض  70ُتسبب  الثالث  العمر  يرقات  من   %An. 

arabiensis   الـ    نبات  شحة المائية لورق اأظهرت المادة الر وTephrosia vogelii   ُمر الرابع نشاًطا عاليًا ضد يرقات الع
 نبات   ستخرج من أوراقستخلص المائي الخام المُ ( المُ et al., 2016)  Glennتخدم  . كما أس    Ae.  albopictusلبعوض  

N. tabaccum   ُمر اليرقة الثالث لبعوض  ضد عُ ، بيد يرقي  وأظهر فعالية مAn. gambiae   كما ذكر .et al., 2018)   
Iqbalأ سهلة  (  المائي  االستخالص  طريقة  مُ   و،  ن  وغير  إلدارة ،  فة  ل  ك  بسيطة  المنزل  مستوى  على  استخدامها  وُيمكن 

د  االهتمام بالبحث عنها  وبهذا نتفق مع ما سبق عرض  ،  البعوض   ها بديل بيئي ركبات النباتية ، باعتبار  في المُ ،  ه . وقد ُجد 
لظروف االجتماعية ل  ، نظرًا  م بالبعوض  اسة ، إليجاد طرق بديلة للتحكُ ( . وهي أولوية في هذه الدر Isman.  2006)آمن  

 .  واالقتصادية السيئة
،    N. tabaccumنبات  ألوراق  ستخلص المائي  لمُ بشأن التحليل الكيماوي ل(  et al., 2017)  Oeungفقد ذكرت دراسة  

والتي ُعزى   .  الستيرويداتالجليكوسيدات و   القلويات ، السابونين ، الفالفونيدات ،  :مجموعات كيميائية مختلفة مثلاحتوائ ه ل
ركبات والتي تتماها والطبيعة السامة للعديد من المُ .    (et al., 2013  Edrissالقاتل في دراسته ، كما ذكر )  التأثيرإليها  

 ن( أet al., 2009)  Rawani  على البعوض . فقد ذكر  للسيطرةطاق واسع ،  الكيميائية النباتية التي تم دراستها على ن  
المُ ال الطبيعية  كو  عديد من  الكيميائية  ذ  نات  المُ أنشطة حيوية مسئُ ر  ُتظه  ،  ها  كر  التي سبق  عن  الحيوية .  ولة  ُتعزى  و كافحة 
 ,.et al)،  إليها    Persea americanaستخلص اإليثانول من بذور  احتواء مُ إلى    Ae. aegypti  بعوض  مية يرقاتسُ 

2014  Torres  )  . ُبيدات حشرية ، ومنها  نتجات مُ مُ حتمل ل  وبهذا ُتعد المملكة النباتية مصدر طبيعي ، باعتبارها مصدر م
٪( في أنواع    95∽القلويات وفرة )النيكوتين ُيعتبر أكثر  . حيث أن    فةنبات التبغ موضوع البحث ، في إظهار هذه الص  
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Nicotiana    (Moghbel  .2017  ) ُكم ُسميه  ر  وُيظه   .( حشري  .  De Ong،1924بيد  من  مث  يُ و (  من  97-90ل   %
مُ  )أجمالي  القلوي  ذكره  و   .  (Sisson and Severson 1990 حتوى  ما  مع  بأن  et al., 2019)  Weberمتوافق   ،  )

وُيمكن ،  إلى النيكوتين    اً مومُيعزى هذا النشاط عُ و أحد أهم مكونات القلويدات ،    Nicotiana sppالنيكوتين الموجود في  
ضد يرقات  مية ُ أعلى سُ   nigrum  Piper  من ثمار  pipercideركب القلوي  أظهر المُ كما    .  بيد فعال لآلفات استخدامه كمُ 

(    et al.,2002  Park، )  جزء في المليون   0.004  قدرها  بجرعة نصفية  .pipiens pallens  Cu  العمر الثالث لبعوضة
م  كسُ  Spodoptera  littoralisتأثيرات سامة واضحة على يرقات حشرة  N. tabacumستخلص  مُ  أوراق تكما أظهر . 
التغذيةع  م   تجارب  في  العرض  (et al.,2010  Vandenborre)  دي  وبهذا  ذُ   .  ما  كل  مع  فاك  نتفق   ، في   لقيمر    الُمثبتة 

بأن    جنتائ  ال  ولجد ُتظهر  المُ الموت  سب  ن  عدالت  مُ ،  لليرقات  نبات مُ من    Cu. pipiensلبعوض    ختبرة%  ستخلص 
tabacum  .  N   ُمُ الم  ، مائيًا  النباتيبالمُ   رتبطةحضر  الكيميائي  النبات  ل    حتوى  تقدم   م  م  جزُ ون    .هذا  المُ ما  ستخلص بأن 

الدراسةالمائي   مُ   قيد  ُمستغلة  أظهر  غير  كيميائية  ن  من خ  ،  ركبات  تسجيل  موتالل  المختبرة   سب  اليرقات  ألعمار    عالية 
ؤلف  . وب ما أن مُ %  0.0مقارنة بمعاملة الشاهد    وطرق البحث،  حدد في مواد  ل زمن التعريض المُ خال؛    ةذكور مال  كيزابالتر 

عمل سابق  هذا البحث   دراية بأي  على  الت  ليس  التحقق من فعالية مخلفات )  التبغ  سيقان م  سواًء من  ،    الجافة ( لنبات 
مُ  الدُ حر  خالل  أو  البحث  لكن  كات   . العلمية  مُ وريات  فعالية  ذكرت  أخرى  أوراق  أعمال  ،  ،  ستخلصات  التبغ  نبات  وبذور 

 ,.Cu. quinquefasciatus  (et alو    An.  stephensi    ،Ae. aegyptiضد بعوض    بيد يرقيوأظهرت فعاليتها كمُ 

2012  Tennyson  )،(Ileke et al., 2015 )  و(et al., 2018    Ullah)  .    ُتعد نتائج هذه الدراسة قابلة  وبهذه الحقيقة
ذكر    كما.  ختلفة من الحشرات  مُ   ضد أنواع  ،  بارها  التي تم اخت    .tabacum   N  اتستخلصمُ مع التقارير السابقة ل    قارنةللمُ 

Ahmed  (2018 التر بزيادة   % الموت  نسب  تزداد  ن  ا(  في  الزيادة  وأن   . تتناسب  س  كيز  المئوية  زمن  طرديًا  بها  زيادة  مع 
( دراسة  et al., 2018  Al-Mekhlafiالتعريض  نتائج  أشارت  وكما   .  )(Mading et al.,2018 التر زيادة  إن  كيز ا( 

اليرقات . وبهذا   إلى زيادة وفيات  التعريض معًا يؤديان  الدراستفق  تووقت  ذُ   اً مع  تيننتائج  النتائج  ك  فيما  ر ، فتطابق هذه 
ُتظهر فعالية المستخلص المائي ألحد    ت حقيقة ما توصل إليه البحث . كما أن نتائج البحث الحاليثب  تُ   ؛ المعروضة سابقًا  

  ( et al., 2012)  Tennysonكد ما ذكره  ؤ  عطى بذلك نتائج تُ بيد يرقات ، وأ  كمُ   التبغ  وهي سيقان نبات،  أألجزاء المدروس  
التبغ نبات  ألوراق  الميثانول  مستخلص  يرقي  تأظهر   أن  مبيد  مُ ؛  فعالية  ل  كانت  بعض  ،  نتائجنا  ماثلة  في مع  االختالفات 

 ,.De Omena et al( و1993)  Ascherوهذا ما أكدته دراسة  يمها بسبب الفروق في كمية النيكوتين في تلك األجزاء .  ق  

 . ستخدم زء النباتي المُ باختالف الجُ ، من المادة الفعالة حتواها   ( بأن أجزاء النبات تختلف في م  (2007
   كلمة شكر:

د عمر بن شعيب ) باحث في محطة أبحاث الكود الزراعية بمحافظة أبين( ، بقيامه    أ.  إلى   واالمتنانأتقدم بجزيل الشكر  
 بأجراء عملية التحليل اإلحصائي للنتائج .

 : االستنتاجات
 . اتمبيد يرقك  فعالية  أظهر المستخلص المدروس -1
 تفوقت عن معاملة الشاهد .  المستخدمة للنبات المدروس كيزاجميع التر  -2
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 ن كو ي، يمكن أن    آمنة بدائل إليجاد تزايدةالمُ  والحاجةالكيماوية ،    بيداتللمُ  تبقيالمُ  باألثر حالياً  الكبير االهتمامفي ظل    -3
 ؛ لذا ..  ثانية جهة من التكلفة وقليلة واإلنسان ،، بدائل آمنه للبيئة ؛  البحث هذا في المستخدمةسيقان التبغ" "مستخلص 

   نوصي باآلتي : 
 تعميم فكرة إدخال طرق بديلة لمنظومة مكافحة يرقات البعوض ؛ تعتمد على المبيدات الحيوية ذات المصدر النباتي . -1
 ستخلص على يرقات أجناس البعوض األخرى . تجريب فعالية المُ  -2
 البيئة المحلية التي تمتلك خاصية مبيدات حيوية .البحث عن مثل هذه النباتات في  -3
سطحات المائية الصغيرة  للتقليل من التلوث البيئي الناتج عن استخدام  ستخلص هذا النبات في المُ إمكانية استخدام مُ   -4

 صنعة .  بيدات المُ المُ 
 المراجع : 

"على Neemix 4,5.تأثير مجموعة من المستخلصات النباتية ومبيد "  (2009)محمد أحمد    سعيد عبدهللا وعارف  باعنقود،
لبعوضة   الكاملة  غير  األطوار  المعملية  Culex pipiensبعض  الظروف  للعلوم  .تحت  عدن  جامعة  مجلة 

 . 285 -271(:3)13.ةيالطبيعية والتطبيق
يحيى   وآل ياقتي  و عسائي،  رضوان  . 2012)  ريهام  ،درمش  ،  من   ليرقات  تصنيفية  دراسة   (   الجنس  أنواع  البعوض 

(Culicidae : Diptera)  .Culex spp  ( 23)  4الرافدين.  علوم  مجلة.   سورية  –حلب  محافظة   شمال  في  
:112- 127.   

تأثير بعض المستخلصات النباتية في  (.2011أريج حسن )عبد الرضا أكبر و المنصور،ناصر عبد علي و سليم،  علوان،
 61-47(:1) 29مجلة البصرة للعلوم )ب ( . molestus FORSKAL  Culex pipiensهالك يرقات بعوض

 
Ahmed,K.M. (2018).The effect of aqueous plant extracts of tobacco on Third larvae of house 

fly (Musca dmestica L.,(Diptera:Muscide).Journal of Entomology and Zoology 

Studies.6(3):403-408. 
Al-Mekhlafi,F.,Abutaha,N.,Farooq,M.,and Al-Wadaan,M.(2018).Insecticidal Effect of 

Solenostemmaargel Extracts Against Culex pipiens.Journal of the American Mosquito 

Control Association.34(3):217-223. 
Amoabeng,B.W.,Gurr,G.M.,Gitau,C.W.,Nicol,H.I.,Munyakazi,L. and Stevenson,P.C. 

(2013).Tri-trophic insecticidal effects of African plants against cabbage Pests. Journal 

pests.PLo One, 8(11):10 -1371. 
Ascher,K.R.(1993).Nonconventional insecticidal effects of pesticides available from the 

Neem tree, Azadirachta indica.Insect Biochemistry and Physiology 

.22(3-4):433-449. 
Benelli,G.,LoIacono,A.,Canale,A.,and Mehlhorn,H.(2016a).Mosquito vectors and the spread 

of cancer: an overlooked connection?. ParasitolRes.115(6):2131-7. 

Benelli,G.,Caselli,A. and Canale,A.(2017b).Nanoparticles for mosquito control: Challenges 

and constraints. Journal of King Saud University – Science.29(4):424-435. 



 364    2022                              سآب/أغسط 366-356(:4)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الحسني

Al-Hasani–Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(4): 356-366 August 2022 

Chandra,G.,Mandal,S.K.,Ghosh,A.K.,Das,D.,Banerjee,S.S.andChakrabo,S.S.(2008).Biocontr

ol of  larval mosquitoes by Acilius sulcatus (Coleoptera: Dytiscidae). Biomed centeal 

Infectious Diseases.8(1):138. 

Chansang,U.,Zahiri,N.S.,Bansiddhi,J.,Boonruad,T.,Thongsrirak,P.,Mingmuang,J.,Benjapong,

N. and Mulla,M.S.(2005).Mosquitolarvicidal activity of aqueous extracts of long 

pepper (Piper retrofractumvahl) from Thailand . Journal of Vector Ecology. 

30(2):195-200. 

De Omena,M.C.,Navarro,D.M.AF.,de Paula,J.E.,Luna,J.S.,Ferreira de Lima,M.R.and. 

Sant’Ana,A.E.G.(2007).Larvicidal activities against Aedes aegypti of some Brazilian 

medicinal plants. Bioresource Technology.98(13):2549-2556 
De Ong, E. R.(1924).Toxicity of Nicotine as an Insecticide and Parasticide. Industrial and 

Engineeing Chemistry.16(12):1275-1277. 
Edriss,A.E.,Satti,A.A. and Alabjar,Z.A.(2013).Larvicidal properties of two asclepiadaceous 

plant species against the mosquito Anopheles arabiensis Patton (Diptera: Culicidae). 

Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences.12(1):59-66. 
Furlan,L.,Pozzebon,A.,Duso,C.,Simon-Delso,N.,Sánchez-Bayo,F.,Marchand,A.P., 

Codato,F.,Van Lexmond,M.B.and J.M.Bonmatin.(2018).An update of the Worldwide 

Integrated Assessment(WIA) on systemic insecticides. Part 3: alternatives to systemic 

insecticides. Environmental Science and Pollution search.(40):11798-11820.   

Ghosh,A.,Chowdhury,andChandra,G.(2012).Plant extracts as potential mosquito larvicides. 

The Indian Journal of Medical Research.135(5):581-98.     
Glenn,O. A.,Ochora,J.,Wakhisi,J.,Tolo,F. and Khwa-Otsyula,B.O.(2016).Larvicidal and 

Antagonistic Activities of Crude Leaf Extracts of Pyrethrum 

(Chrisanthemam:Compositae), Eucalyptus camaldulensis Sm. Myrtaceae, and 

Nicotiana tabaccum (Tobacco L.) (Solanaceae) Against Third Instar Larvae of the 

Malaria Vector, Anopheles gambiae s.s. Giles Diptera: Culicidae. International 

Journal of Science and Research.5(4):1-7.   
Ileke,K.D.,Oyeniyi,E.A.,Ogungbite,O.C. and Adesina,J.M.(2015). Nicotiana tabacuma 

prospective mosquitocide in the management of Anopheles gambiae (Giles) . 

International Journal of Mosquito Research.2(4):19-23. 

Iqbal,J.,ishtiaq,F.,Aalqarni,A.S.,andOwayss,A.A.(2018).Evaluation of larvicidal efficacy of 

indigenous plant extracts against Culex quinquefasciatus (Say) under laboratory 

conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry.42( 3): 207 - 215. 

Isman,M.B.(2006).Botanical insecticides,deterrents, and repellents in modern agriculture and 

an increasingly regulated world.Journal Annual Review of Entomolog .51(1):45-66. 

James, K.H.(1990).Risk perceptions and food choice: An exploratory analysis of organic- 

versus conventional-produce buyers. Journal  Risk Analysis.10(3):367–374.  
Kamaraj,C.,Rahuman,A.A.,Mahapatra,A.,Bagavan,A.andElango,G.(2010).Insecticida and 

larvicidal activities of medicinal plant extracts against mosquitoes. Journal 

Parasitology Research.107(6):1337-49. 

Kweka,E.T.,Lima,T. C.,Marciale,C.M and de Sousa.D.P.(2016).Larvicidal efficacy of 

monoterpenes against the larvae of Anopheles gambiae.Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine.6(4):290-294. 



 365    2022                              سآب/أغسط 366-356(:4)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الحسني

Al-Hasani–Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(4): 356-366 August 2022 

Li,W.,Huang,C.,Wang,K.,Fu,J.,Cheng,D and Zhang,Z.(2015).Laboratory evaluation of 

aqueous leaf extract of Tephrosiavogelii against larvae of Aede salbopictus (Diptera: 

Culicidae) and non-target aquatic organisms. Journal Acta Tropica.146:36-41. doi: 

10.1016. 

Mading,M.,Kazwaini,M.,Utomo,B.,Arwati,H. and Yotopranoto,S.(2018).Effects of Areca 

Catechu L.Seed Extract on Mortality Anopheles Vagus Larvae. Jurnal Kesehatan 

Masyarakat.13(3):366-373. 
Manjari,M.S.,Karthi,S.,Ramkumar,G.,Muthusamy,R.,D,Natarajan ,D and Shivakumar,M.S.( 

2014).Chemical composition and larvicidal activity of plant extracts from Clausena 

dentata (Willd) (Rutaceae) against dengue, malaria, and filariasis vectors. Parasitol 

Research.113(7):2475-81 
Moghbel,N.,Ryu,B.,Ratsch,A.,Ratsch,A.and Steadman,k.(2017).Nicotine alkaloid levels, and 

nicotine to nornicotine conversion, in Australian Nicotiana species used as chewing 

tobacco. Heliyon. 3(11):1-23. 

Oeung,S.,Nov,V.,Ung,H.,Roum,K.,Yin,V.,Keo,S.and Chea,S.(2017).Phytochemical analysis 

of different extracts of leaves of Nicotiana tabacum L.of Cambodia. Asian Journal of 

Pharmacognosy.1(3):18-26. 

Owoeye,J.A.,Akawa O.B.,Akinneye J.O.,Oladipupo S.O.and Akomolede O.E.(2016). 

Toxicity of Three Tropical Plants to Mosquito Larvae, Pupae and Adults.Journal of 

Mosquito Research.6(16):1-7. 

Park,I.K.,Lee,S.G.,Shin,S.C.,Park,J.D. and Ahn,Y.J.(2002).Larvicidal activity of 

isobutylamides identified in Piper nigrum fruits against three mosquito species. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry .50(7):1866-70.  
Prophiro,J.S.,Rossi,J.S.,Pedroso,M.F.,Kanis,L.A.and Silva,O.S.(2008).Leaf extracts of Melia 

azedarach Linnaeus (Sapindales: Meliaceae) act as larvicide against Aedes aegypti 

(Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae). Revista da Socieda de Brasileira de Medicina 

Tropical.41(6):560-4. 

Rawani,A.,Haldar,K.M.,Ghosh,A.and Chandra,G.(2009).Larvicidal activities of three plants 

against filarial vector Culex quinquefasciatus Say (Diptera: Culicidae). Journal 

Parasitology Research.105(5):1411-7.  
Sisson,V.A., and Severson,R.F.(1990).Alkaloid Composition of the Nicotiana 

Species.USDA-ARS,Crops Research.Lab.,Oxford,NC, USA.14(6):327- 399. 
 Tennyson,S., Arivoli,S.,Raveen,R.,Bobby,M.and Dhinamala,K.(2012).Larvicidal Activity of 

Areca catechu, Nicotiana tabacum and Piper  betle leaf extracts against the dengue 

vector Aedes aegypti L.Diptera :Culicidae .International Journal of Research in 

Biological Sciences.2(4):157-160. 

Tomass,Z.(2012).Larvicidal and Adult Emergence Inhibition Effect of Crude Aqueous Leaf 

Extract of Jatropha curcas Against Anopheles arabiensis (Diptera: Culicidea). 

Journal of Biologically Active Products from Nature.2(2):78-84. 

Torres, R.C.,Garbo,A.G.and Walde,R.Z.(2014).Larvicidala ctivity of Persea americana Mill. 

Against Aedesa egypti. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.7(11):167-170. 

Ullah,Z.,Talha,A.,Mughal,K.,and Zia,K.(2018).Larvicidal activity of medicinal plant extracts 

against Culex quinquefasciatus Say.(Culicidae, Diptera). International Journal of 

Mosquito Research. 5(2):47-51. 



 366    2022                              سآب/أغسط 366-356(:4)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الحسني

Al-Hasani–Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(4): 356-366 August 2022 

Vandenborre,G.,Groten,K.,Smagghe,G.,Lannoo,N.Baldwin,I.T andVanDamme.E.J. 

(2010).Nicotiana tabacum agglutinin is active against lepidopteran pest insects. 

Journal of Experimental Botany.61(4):1003-14. 

Weber,S.S.,Kaminski,K.P.,Perret,J.L.,Leroy,P.,Mazurov,A.,Peitsch,M.C.,Ivannov,N. V.,and 

Hoeng.J.(2019).Antiparasitic properties of leaf extracts derived from selected 

Nicotiana species and Nicotiana tabacum varieties. Food and Chemical 

Toxicology.Volume132. 

Recycling of Nicotiana tabacum L.plant Residues as  

a Larvicide for Culex pipiens L. Mosquitoes 

 in Laboratory Conditions 
Aref Mohammed Ahmed Ali Al-hasani (1)* 

(1) Department of Biology, College of Education Radfan, University of 

Aden, Khormaksar, Yemen. 

(*Corresponding author: Dr. Aref Al-hasani. E-Mail: 

aref19402@gmail.com) 

Received:9/10/2021               Accepted:23/1/2022 

Abstract   
The study was conducted in the Department of Biology 

laboratory,Faculty of Education-Radfan - University of Aden, 2021 in 

order to test the aqueous extract (stalks) of the tobacco plant N. 

tabacuma at concentrations of 0.0, 0.1, 0.2, 0.4 and 1.0% with four 

replicates for each as a larvicide; For Cu. Pipiens L. The death rates 

calculated as %, after (2, 4, 8 and 24) hours, the results indicated that 

the used plant extract had good properties as a larvicide, and the 

results indicated significant differences at the 5% in the average 

killing rates for the first and fourth tested larvae, about 67.69% and 

36.50%, respectively, the concentration of 1.0% achieved the highest 

values of 97.82% compared to 29.85% for the concentration of 0.1%. 

The results also showed that the average death rates % increase with 

increasing exposure time, reaching 69.50% over 24 hours and 36.63% 

over two hours.  No death rates were recorded in the treatment of the 

witness control. 

Keywords: Nicotiana tabacum L., powder, Culex pipiens L., aqueous 

extract 
 

 

 

 


