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التأثیر السام لمستخلصات الخشب العصاري والصمیمي لبعض أنواع األشجار العراقیة في حشرة 
  *األرضة 

  شاھین عباس مصطفى    ولید عبودي قصیر    نزار مصطفى المالح
  العراق  –جامعة الموصل  – كلیة الزراعة والغابات –قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة

االیث�انول والھكس�ان (أظھرت نتائج دراسة التأثیر السام للمستخلصات الكلیة باستخدام الم�ذیبات 
للخش��ب العص��اري والص��میمي ل��بعض أن��واع األش��جار العراقی��ة ف��ي حش��رة ) واالیث��ر البترول��ي والم��اء

ار الص�نوبر والس�رو ت�أثیراً ق�اتالً آلف�ة األرضة ، ان لمستخلص�ات الخش�ب العص�اري والص�میمي ألش�ج
س�اعة  ┛٢، عل�ى الت�والي بع�د % ٧٢.٣و  ٦١.١و  ٧١.٢و  ٣.┛٦األرضة إذ بلغ المتوسط العام للقت�ل 

من المعاملة ، فیما أظھ�رت مستخلص�ات الخش�ب العص�اري والص�میمي ألش�جار الجن�ار والح�ور ت�أثیراً 
. ، عل�ى الت�والي% ٢.┛┛و  ٣.٠┛و  ١.٨┛و  ٣٣.٩ أقل في حشرة األرضة إذ بلغ المتوسط العام للقت�ل

فضالً ع�ن ذل�ك أظھ�ر مس�تخلص الھكس�ان ت�أثیراً ق�اتالً لش�غاالت حش�رة األرض�ة إذ بل�غ المتوس�ط الع�ام 
 ٥٩.٣و  ٥٩.٠یلی�ھ مس�تخلص االیث�ر البترول�ي واالیث�انول بنس�ب قت�ل متقارب�ة إذ بلغ�ت % ٥٩.٥للقت�ل 

  %.٣٣.٧أقل تأثیراً في ھذه اآلفة وبنسبة قتل بلغت  على التوالي فیما كان المستخلص المائي
  

  المقدمة
م�ن أن�واع األرض�ة ذات االنتش�ار  .Microcerotermes diversus Silvتع�د األرض�ة ن�وع 

م�ن  ١٩٢٠الواسع ، حیث سجل وجودھا في معظم مناطق العالم ، فقد سجلت في العراق ألول مرة عام 
ف��ي جن��وب ش��بھ الجزی��رة ) ١٩٥٩( Ayoub، فیم��ا وج��دھا  )١٩٨٧العل��وي ، ( Silvestriقب��ل الباح��ث 

العربیة ، وتھاجم ھذه الحشرة األخشاب بأنواعھا المختلفة فضالً عن مھاجمتھا المواد الغذائی�ة المخزون�ة 
، ویتفق المختصون ف�ي مج�ال دراس�ة ھ�ذه اآلف�ة ) ١٩٦٢الراوي ، (كالحبوب والتمور والتبوغ وغیرھا 

تھ��اجم األبنی��ة وأعم��دة  Microcerotermesرة األرض��ة التابع��ة للج��نس ومكافحتھ��ا م��ن أن أن��واع حش��
وإذا م�ا ) ١٩٨٦وآخ�رون  Elkinsو  ١٩٨٣،  Creosote )Malkaالھاتف الخشبیة المعاملة بم�ادة ال�ـ 

قورنت الخسائر التي تسببھا آفة األرضة بتكالیف مكافحتھا فإننا س�نجد أنفس�نا أم�ام حش�رة خطی�رة ج�داً ، 
لباحثون جھودھم ف�ي إیج�اد المركب�ات الكیمیائی�ة الفعال�ة ف�ي مكافحتھ�ا حی�ث اس�تخدمت ف�ي لذا فقد ركز ا

،  Fedynshynو  Trotz(مكافحتھا العدید من المركبات الحافظة لألخشاب مث�ل م�زیج نح�اس بریث�ون 
، Mickel( Copper chrome arsenicوخارص���ین النح���اس الكرومی���ة غی���ر العض���ویة ) ┛١٩٨
العدید من المبی�دات وبخاص�ة تل�ك التابع�ة لمجموع�ة الكل�ور العض�ویة ومركب�ات كما استخدمت ) ١٩٩٩

  ).١٩٩٣شعبان والمالح، (الفسفور العضویة وغیرھا في مكافحة ھذه اآلفة 
إن برامج إدارة مكافحة حشرة األرضة تسعى حالیاً إلى البحث عن األسباب التي تكمن وراء 

لذا فان الدراسة الحالیة تھدف إلى دراسة التأثیر القاتل تباین درجة تفضیل األرضة لبعض األخشاب ، 
  .للمستخلصات الكلیة ألخشاب بعض أنواع األشجار العراقیة

  
  مواد وطرق البحث

جامع�ة / نفذت الدراسة الحالیة في قسم الغابات وقسم وقایة النبات في كلی�ة الزراع�ة والغاب�ات  
  :اآلتي وشملت الدراسة  ٢٠٠٢-٢٠٠٠الموصل خالل األعوام 

ُجھ���زت العین���ات الخش���بیة لالس���تخالص بفص���ل الخش���ب : تجھیىىىز العینىىىات الخشىىىبیة لالسىىىتخالص  -١
وھ��و الج��زء الخ��ارجي م��ن المقط��ع العرض��ي لس��اق الش��جرة ذو الل��ون الف��اتح ( Sapwoodالعص��اري 

یمي   ، عن الخشب الص�م) ویطلق علیھ الخشب الحي فسیولوجیاً بسبب وجود الخالیا البرنكیمیة الحیة فیھ
Heartwood ) وھو الجزء ال�داخلي م�ن المقط�ع العرض�ي لس�اق الش�جرة ذو الل�ون ال�داكن وھ�و خش�ب

میت فسـلجیاً لغیاب الخالیا الحیة البرنكیمی�ة فی�ھ ویتمی�ز بوج�ود نس�بة عالی�ة م�ن المركب�ات الت�ي تع�رف 
                                           

  .مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث األخیر بحث *
  ٢٠٠٥ / ٨/  ٣وقبولھ    ٣/٥/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث    



ح��ور والس��رو ألش��جار الجن��ار وال) بالمستخلص��ات الخش��بیة فض��الً ع��ن الرواس��ب الص��مغیة والتیل��وزات
والصفصاف والصنوبر والیوكالبتوس بعدھا جففت العینات في الظل بعد وضعھا على قطع�ة م�ن الب�ولي 
اثیلین عند درجة حرارة الغرفة مع التقلیب المس�تمر منع�اً لإلص�ابة بالفطری�ات ، ث�م قطع�ت العین�ات إل�ى 

 (Thomas Miley Laboatory Mill, Model, 4)قطع صغیرة وطحنت بوساطة طاحونة من ن�وع 
ووضع المسحوق ف�ي أكی�اس م�ن الب�ولي ) mesh ٥٠(وغربل المسحوق الخشبي بغرابیل قیاس فتحاتھا 

لح�ین إج�راء عملی�ات   °م ٥اثیلین معلّمة مثبت علیھا رقم العینة وحفظت في الثالجة عند درج�ة ح�رارة 
  .االستخالص وذلك لخفض عملیة األكسدة للمركبات الكیمیائیة في العینات

) ١٩٨٨(وآخ����رون   Gulو )  ┛١٩٨(  Harborneت����م اعتم����اد طریق����ة : االسىىىىتخالص الكلىىىىي  -٢
أیثربترول�ي والكح�ول األثیل�ي المطل�ق والھكس�ان ( للحصول على المستخلص الكلي وباستخدام المذیبات 

غ��م م��ن العین��ة لن��وعي )  ٥٠( وت��م الحص��ول عل��ى المس��تخلص الكل��ي لك��ل عین��ة وذل��ك ب��وزن ) والم��اء
عصاري والصمیمي ألنواع األشجار المستخدمة في الدراسة ك�ل عل�ى ح�دة وأض�یف لك�ل ن�وع الخشب ال

مل  مع الرج المس�تمر ) ٥٠٠(مل من المذیبات المذكورة في دورق زجاجي سعة )  ١٠٠( من الخشب 
س�اعة ، ت�م ترش�یح المس�تخلص باس�تخدام ورق الترش�یح ن�وع )  ┛٢( باستخدام الرّج�اج الكھرب�ائي لم�دة 

Whatman No. 1   وركز الراشح في جھاز التبخیر الفراغي الدوار )Verma  ، ١٩٨٢و آخ�رون  (
إلى سائل كثیف ووضع المستخلص في قن�اني زجاجی�ة معقم�ة ذات أغطی�ة محكم�ة وحفظ�ت القن�اني ف�ي 

  ). ١٩٩١،  Al-Jorany(إلى حین االستعمال  °م ٥الثالجة عند درجة حرارة 
لمعرف��ة إن ك��ان للمستخلص��ات الخش��بیة : الكلیىىة فىىي حشىىرة األرضىىة التىىأثیر القاتىىل للمستخلصىىات  -٣

المستخدمة في الدراسة تأثیر قاتل في شغاالت حشرة األرضة؛ تم استخدام المستخلصات بأربع�ة تراكی�ز 
م�ل م�اء وذل�ك اس�تناداً إل�ى التج�ارب األولی�ة وبواق�ع ثالث�ة  ١٠٠/ مل  ٠.٠٨،  ٠.٠٦،  ┛٠.٠،  ٠.٠٢

غ�م م�ن مس�حوق نش�ارة  ١س�م وبداخل�ھ  ٩م المك�رر الواح�د طبق�اً بتری�اً قط�ره مكررات لكل تركی�ز، ض�
مل من تراكیز ك�ل مس�تخلص لغ�رض التغذی�ة ،  ١الخشب لألشجار المستخدمة في الدراسة والمعاملة بـ 

شغاالت أخذت م�ن مس�تعمرة مختبری�ة ، أم�ا معامل�ة المقارن�ة ؛ فعومل�ت بالم�اء  ١٠وأضیف لكل مكرر 
 Litchfieldوالمیل حسب طریق�ة  LC50ساعة من المعاملة تم تحدید قیم  ┛٢اءات بعد فقط وأخذت القر

  ). ١٩٦٠( Johnsonو  Sunوالسمیة النسبیة حسب معادلة ) ٩┛١٩( Wilcoxonو 
  
  
  

حلل��ت النت��ائج إحص��ائیاً باس��تخدام تص��میم القطاع��ات العش��وائیة العاملی��ة الكامل��ة واس��تخدم اختب��ار دنك��ن 
  .لتحدید الفرق بین المتوسطات% ٥مستوى احتمال  متعدد الحدود عند

  
  النتائج والمناقشة

أن نس��بة الم��وت ف��ي )  ١( یوض��ح الج��دول : التىىأثیر القاتىىل للمستخلصىىات الكلیىىة فىىي حشىىرة األرضىىة 
  شغاالت حشرة 

  
تأثیر المستخلصات الكلیة للخشب العصاري والصمیمي ل�بعض أن�واع أش�جار  الغاب�ات ف�ي ) : ١(الجدول 

  ساعة من المعاملة  ┛٢ط نسبة قتل شغاالت حشرة األرضة بعد متوس

  نـوع الخشب  نـوع األشجار
  %متــوسـط نـسبـة القتـــل  

المتوسط 
  المستخلصات الكلیة حسب نوع المذیب  العــام للقتــل

  المــاء  ایثربترولي  الھكسـان  األیثانول

  جنــارال
  ٣٣.٩  د ھـ ٢٧.٥  ز ٣.٠┛  ط ٣٢.٠  و ٣٣.٢*  عصاري
  ١.٨┛  ج د ٢٩.٠  و ٩.٥┛  ح ١.٠┛  ھـ ٧.٧┛  صمیمي

  الحــور
  ٣.٠┛  ج د ٣١.٢  ح ٣٦.٢  و ٥٠.٧  د ھـ ٠.┛٥  عصاري
  ٢.┛┛  ھـ ٢١.٥  و ٨,٠┛  ھـ ٥٨.٧  ھـ ٨.٧┛  صمیمي

  الســرو
  ٦١.١  ب ٢.٢┛  ج ٦٢.٧  ج ٧٦.٥  ج د ٦٣.٢  عصاري
  ٧٢.٣  آ ٦٥.٧  آ ٧٩.٧  د ٧٢.٠  ب ٧٢.٠  صمیمي

  ٦.┛┛  د ٢٨.٠  ھـ ٥١.٥  و ٥٢.٠  ھـ ٧.٢┛  عصاري  الصفصاف

  ألكثر المستخلصات المختبرة كفاءة LC50قیمة 
  ١٠٠×                 = السمیة النسبیة 

  للمستخلص اآلخر LC50قیمة 
  



  ٥٣.٦  ھـ ٢٢.٢  د ٥٦.٥  د ٦٦.٥  ب ج ٦٩.٥  صمیمي

  الصنوبـر
  ٣.┛٦  ج ٣٣.٠  آ ب ٧٥.٧  ب ٨٣.٧  ج ٦٥.٠  عصاري
  ٧١.٢  د ٢٨.٢  ب ٧٠.٧  آ ٩٥.٢  آ ٩٠.٧  صمیمي

  الیوكالبتوس
  ٥٠.٧  ب ٣.٧┛  د ٥٨.٠  ز ٠.┛┛  د ٥٧.٢  عصاري
  ٥٣.٩  ج ٣٣,٢  آ ٧٧.٢  ح ٢.٢┛  ج د ٦٣.٢  صمیمي

األحرف المتشابھ عمودیاً  تدل على عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى  .كل قیمة تمثل متوسط ثالثة مكررات 
  %.٥احتمال 

األرض�ة المعرض�ة لمس�تخلص الخش�ب الص�میمي وبش�كل ع��ام كان�ت أعل�ى مم�ا ف�ي الخش�ب العص��اري 
س�اعة  ┛٢ت المس�تخدمة بع�د م�رور ولجمیع أخشاب األشجار المدروسة ، على ال�رغم م�ن تب�این الم�ذیبا

للمستخلص�ات الكلی��ة للخش��ب الص��میمي بالمقارن��ة م��ع ق��یم  LC50م�ن المعامل��ة ویؤی��د ذل��ك انخف��اض ق��یم 
LC50  لمستخلصات الخشب العصاري وقد یرج�ع ذل�ك إل�ى احت�واء الخش�ب الص�میمي عل�ى نس�بة أعل�ى

فض�یالً م�ن قب�ل حش�رة األرض�ة ، فیم�ا من المواد السامة كالمواد الراتنجیة والص�بغات مم�ا جعلھ�ا أق�ل ت
أن أق��ل متوس��ط لنس��بة م��وت ش��غاالت حش��رة األرض��ة كان��ت للمس��تخلص ) ١الج��دول (أظھ��رت النت��ائج 

وكان�ت %  ٨.٧┛ت�اله خش�ب الح�ور الص�میمي %  ٧.٧┛االیثانولي لخشب الجنار الصمیمي ؛ إذ بلغت 
بر والس��رو العص��اري فق��د أم��ا مس��تخلص خش��ب الص��نو. ، عل��ى الت��والي ٠.٠٥٠و  ٠.٠٥٣ LC50ق��یم 

و  ٠.٠٣٣  LC50فیم��ا بلغ��ت ق��یم %  ٦٣.٢و  ٦٥.٠أظھ��را، عل��ى الت��والي أعل��ى نس��بة قت��ل إذ بلغ��ت 
، وق�د أظھ�ر المس�تخلص االیث�انولي لخش�ب الجن�ار العص�اري أق�ل ) ٢الج�دول (، عل�ى الت�والي  ٠.٠٣٥

) ١الج�دول (، وم�ن  ٠.٠٦٠ LC50مع قیمة %  ٣٣.٢نسبة قتل في شغاالت حشرة األرضة ؛ إذ بلغت 
تبین أیضاً أن مستخلص الھكسان للخشب العصاري والصمیمي للصنوبر ق�د أعط�ى أعل�ى متوس�ط نس�بة 

، على التوالي ، فیما أظھ�ر المس�تخلص  ٠.٠١٠و  ٠.٠٢٠ LC50مع قیم %  ٩٥.٢و  ٨٣.٧قتل بلغت 
للخش��ب  ٠.٠٦٦و  ٠.٠٨٠ LC50م��ع ق��یم %  ١.٠┛و  ٣٢.٠الھكس��اني للجن��ار أق��ل نس��بة قت��ل بلغ��ت 

  ).٢الجدول (العصاري والصمیمي ، على التوالي 
  

والمیل للمستخلصات الكلی�ة للخش�ب العص�اري والص�میمي ل�بعض أن�واع أش�جار  LC50قیم ) : ٢(الجدول 
  .سـاعة من المعاملة ┛٢الغابات في شغاالت حشرة األرضة بعد 

نـوع 
  نـوع الخشب  األشجار

  المستخلص الكلي حسب نوع المذیب
  اءالم  ایثربترولي  الھكسان  أیثانول

LC50  المیل  LC50  المیل  LC50  المیل  LC50  المیل  

  الجنـار
  ٢.٠  ٠.٠٩٠  ٢.٠  ٠.٠٦٨  ٢.٠  ٠.٠٨٠  ٢.٥  ٠.٠٦٠  عصاري
  ١.٨  ٠.٠٨٥  ٢.٣  ٠.٠٥٠  ٢.١  ٠.٠٦٦  ٢.٠  ٠.٠٥٣  صمیمي

  الحــور
  ٢.٣  ٠.٠٨٠  ١.٢  ٠.٠٧٥  ١.٦  ٠.٠٥٠  ٢.١  ٧┛٠.٠  عصاري
  ┛.١  ٠.٠٩٧  ٢.٠  ٠.٠٧٠  ١.٦  ٥┛٠.٠  ١.٨  ٠.٠٥٠  صمیمي

  الســرو
  ┛.٢  ٠.٠٦٠  ١.٦  ٠.٠٣٨  ١.٧  ٠.٠٢٥  ٢.٠  ٠.٠٣٥  عصاري
  ١.٧  ٠.٠٣٠  ٢.٢  ٠.٠١٠  ١.٧  ٠.٠٢٨  ١.٥  ┛٠.٠٢  صمیمي

  الصفصاف
  ١.٨  ┛٠.٠٨  ١.٧  ٠.٠٥٦  ١.٣  ٥┛٠.٠  ┛.١  ┛٠.٠٥  عصاري
  ١.٦  ٠.٠٩٥  ٢.٨  ٥┛٠.٠  ٢.٨  ٠.٠٣٧  ٢.٢  ٠.٠٣٥  صمیمي

  الصنوبر
  ١.١  ٠.٠٧٢  ٣.٩  ٠.٠٢٨  ٢.٥  ٠.٠٢٠  ٢.١  ٠.٠٣٣  عصاري
  ١.٠  ٠.٠٨٠  ٢.٦  ٠.٠٣٠  ٢.١  ٠.٠١٠  ١.٩  ٠.٠١٥  صمیمي

  الیوكالبتوس
  ١.٣  ٠.٠٣٥  ٢.٠  ٦┛٠.٠  ٢.٠  ٠.٠٥٨  ٢.٢  ٢┛٠.٠  عصاري
  ١.٦  ٠.٠٧٥  ٢.٣  ٠.٠١٣  ٢.٠  ٠.٠٦٥  ٢.١  ٠.٠٣٨  صمیمي

  
والقل��ف لش��جرة  أن المس��تخلص الھكس��اني للخش��ب الص��میمي والعص��اري) ١٩٩٧( Graceوق��د وج��د  

التي نادراً ما تھاجمھا حشرة األرضة تسبب في م�وت  .Ailanthus altissima Millلسان الطیر نوع 
یوم�اً م�ن المعامل�ة إذ بلغ�ت نس�بة  ١٥خ�الل %  ┛عدد كبیر من حشرة األرض�ة عن�د اس�تخدامھ بتركی�ز 

ول�ي للخش�ب العص�اري كم�ا ل�وحظ أن مس�تخلص االیث�ر البتر. ، على الت�والي%  ٥١و  ٦٣،  ٩٠القتل 
، فیم��ا ك��ان  ٠.٠٢٨ل��ھ  LC50م��ع قیم��ة %  ٧٥.٧للص��نوبر أعط��ى أعل��ى متوس��ط نس��بة قت��ل بلغ��ت 



 LC50م�ع قیم�ة %)  ٣٦.٢(لمستخلص االیثر البترول�ي لخش�ب الح�ور العص�اري أق�ل نس�بة قت�ل بلغ�ت 
قت�ل بلغ�ت أما مستخلص االیثر البترول�ي لخش�ب الس�رو الص�میمي ؛ فق�د أظھ�ر أعل�ى نس�بة ) . ٠.٠٧٥(

، في حین وجد أقل نسبة قتل في مستخلص الح�ور الص�میمي؛ إذ بلغ�ت  ٠.٠١ LC50مع قیمة % ٧٩.٧
وج��د أن المستخلص��ات المائی��ة لن��وعي ) ١الج��دول (، وم��ن نت��ائج  ٠.٠٧٠ LC50م��ع قیم��ة %  ٨.٠┛

لع�الي خشب األشجار المستخدمة في الدراسة أظھرت نس�ب قت�ل قلیل�ة لحش�رة األرض�ة مقارن�ة بالت�أثیر ا
للمذیبات األخرى ؛ ویعزى ذلك إلى أن الماء لم یكن مذیباً جیداً للمركبات الس�امة م�ن ن�وعي الخش�ب م�ا 
عدا المستخلص الم�ائي لخش�ب الس�رو الص�میمي ؛ إذ أعط�ى نس�بة قت�ل لش�غاالت حش�رة األرض�ة بلغ�ت 

و ھ�ي مركب�ات وقد یرجع ذلك إلى أن المركبات السامة الموجودة في الخشب الص�میمي للس�ر%  ٦٥.٧
قطبی��ة محب��ة للم��اء ، فیم��ا أظھ��ر المس��تخلص الم��ائي لخش��ب الح��ور الص��میمي أق��ل نس��بة قت��ل ؛ إذ بلغ��ت 

ل��وحظ أن المس��تخلص االیث��انولي لخش��ب )  ١( ، وم��ن الج��دول  ٠.٠٩٧ل��ھ  LC50م��ع قیم��ة %  ٢١.٥
 ٠.٠١٥ LC50م�ع ق�یم %  ٧٢.٠و  ٩٠.٧الصنوبر والسرو الصمیمي قد أعطى أعلى متوسط قت�ل بل�غ 

، فیم��ا أظھ��ر المتوس��ط الع��ام  لمس��تخلص الخش��ب الص��میمي ) ٢الج��دول (، عل��ى الت��والي  ┛٠.٠٢و 
، عل��ى الت��والي، أم��ا مس��تخلص الجن��ار %  ٧٢.٣و  ٧١.٢للص��نوبر والس��رو أعل��ى نس��بة قت��ل بلغ��ت 

عل�ى الت�والي، وق�د كان�ت %  ١.٨┛و  ٣٣.٩العصاري والصمیمي فأظھر اقل متوس�ط نس�بة قت�ل بلغ�ت 
للمستخلصات الكلیة متوافقة مع نسب الموت التي أظھرتھا المستخلصات ف�ي ش�غاالت حش�رة  LC50قیم 

وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار دنكن للف�رق ب�ین المتوس�طات عن�د )  ٢الجدول ( األرضة 
الم�ذیب عن وجود فروقات معنویة في قیم السمیة النسبیة للمستخلصات تبع�اً لن�وع %  ٥مستوى احتمال 

إن الس�میة النس��بیة ) ٣(ون�وع الخش�ب ون�وع األش�جار المس��تخدمة ف�ي الدراس�ة حی�ث یتب��ین م�ن الج�دول 
، عل���ى الت���والي، یلی���ھ %  ١٠٠لمس���تخلص الص���نوبر اإلیث���انولي والھكس���اني ولن���وعي الخش���ب بلغ���ت 

لي ، عل�ى الت�وا%  ٦٢.٥و  ٢.┛٩المستخلص االیثانولي لخشب الس�رو العص�اري والص�میمي اذ بلغ�ت 
أم��ا . ، عل��ى الت��والي%  ٣٥.٧و  ٨٠.٠والمس��تخلص الھكس��اني لخش��ب الس��رو العص��اري والص��میمي 

بالنس��بة لمس��تخلص اإلیث��ر البترول��ي لخش��ب الص��نوبر والس��رو العص��اري والص��میمي فق��د أظھ��را أعل��ى 
، فیما أظھر المستخلص المائي لخشب الیوكالبتوس العصاري وخشب الس�رو % ١٠٠سمیة نسبیة بلغت 

یمي أعلى سمیة نسبیة في شغاالت األرضة مقارنة بالمستخلص المائي للخش�ب الص�میمي ألش�جار الصم
أما بالنسبة للمتوسط الع�ام . على التوالي%  ٣١.٥و  ٣٠.٩الحور والصفصاف؛ إذ بلغت السمیة النسبیة 

أعل�ى س�میة تش�یر إل�ى أن )  ٣( للسمیة النسبیة تبع�اً لن�وع الخش�ب ون�وع األش�جار ؛ ف�ان نت�ائج الج�دول 
%  ٥.┛٧و  ٧٦.٥یلیھ الس�رو %  ٨٧.١نسبیة للمستخلص كانت لخشب الصنوبر العصاري ؛ إذ بلغت 

على التوالي ، وتعزى ھذه السمیة العالیة لخش�ب الص�نوبر والس�رو إل�ى  ، للخشب العصاري والصمیمي
ض الثانوی�ة الت�ي احتوائھما على العدید من المركبات الس�امة فض�الً ع�ن وج�ود العدی�د م�ن مركب�ات األی�

یمكن أن تؤدي دور عوامل دفاعیة ضد مھاجمة حشرة األرضة واألحیاء المجھریة ومن ھ�ذه المركب�ات 
 :Terpens  وPinene  وLimonen  وAbietic acid  )Carter  وSmythe  ،أم�������ا ) ┛١٩٧

ر فاعلی�ة بالنسبة لألشجار ؛ فقد أظھ�رت الدراس�ة أن مستخلص�ات أش�جار الص�نوبر والس�رو كان�ت األكث�
، عل��ى %  ٧٥.٥و  ┛.٧٧ف��ي الس��یطرة عل��ى ش��غاالت حش��رة األرض��ة؛ إذ بل��غ متوس��ط الس��میة النس��بیة 

من أن كمی�ة المستخلص�ات ف�ي خش�ب ) ١٩٧٧(وآخرون  Kashmouleالتوالي وھذا یتفق مع ما وجده 
ال�ذي  E. camadulensisالجنار أقل بكثیر من محتواھا في بع�ض األش�جار المحلی�ة مث�ل الیوك�البتوس 

بلغ��ت  Casuarina equistifoliaوف��ي الكازورین��ا %  ١٦.٦٧بل��غ المجم��وع الكل��ي لمستخلص��اتھ 
ألش��جار الجن��ار؛ ل��ذا ف��إن قل��ة الس��میة لش��جرة الجن��ار ق��د تع��زى أساس��اً إل��ى %  ٧.٥٠مقاب��ل %  ┛١٥.١

انخف��اض محتوی��ات المستخلص��ات م��ن الم��واد الس��امة لحش��رة األرض��ة م��ع زی��ادة ف��ي نس��بة الس��لیلوز 
مم��ا س�بق نس��تنتج أن ع��دم تفض�یل حش��رة األرض��ة ألش�جار الص��نوبر والس��رو ق��د . الس�كریات البس��یطةو

  .یرجع إلى احتواء أخشابھا على العدید من المركبات السامة لحشرة األرضة
  

السمیة النسبیة للمستخلصات الكلیة حس�ب ن�وع الم�ذیب ون�وع الخش�ب ل�بعض أن�واع أش�جار ) : ٣(الجدول 
  سـاعة من المعاملة ┛٢ت حشرة األرضة بعد الغابات في شغاال

نـوع 
  األشجار

نـوع 
  الخشب

  السمیة النسبیة حســـب   السمیة النسبیة حسب نوع المذیب

نـوع   نـوع الخشب  الماء  ایثربترولي  الھكسان  ایثانول
  األشجار

  ھـ ٣٢.٣  د ھـ ٣٩.٩  ج دھـ و ٣٨.٨  ج دھـ ١.١┛  دھـ ٢٥.٠  ب ٥٥.٠  عصاري  الجنـار



  و ٦.┛٢  د ھـ و ٣٥.٢  ھـ ٢٠.٠  ھـ ١٥.١  ز ٢٨.٣  صمیمي

  الحـور
  ب ج دو ٧.٨┛  ج د ٣.٧┛  دھـ و ٣٧,٣  ج د ٠.٠┛  ب ج د ٧٠.٢  عصاري

  ھـد ٣٧.٩
  و ٢٨.١  ھـ و ٣٠.٩  و ٢.┛١  د ٢٢.٢  و ٣٠.٠  صمیمي

  السـرو
  ب ٧٦.٥  ب ٥٨.٣  ب ج ٧٣.٦  آ ب ٨٠.٠  آ ب ٢.┛٩  عصاري

  آب ٧٥.٥
  ب ج ٥.┛٧  آ ١٠٠.٠  آ ١٠٠.٠  ج دھـ ٣٥.٧  ج د ٦٢.٥  صمیمي

  الصفصاف
  ب ج دو ٩.٢┛  ب ج دھـ  ١.٦┛  ج د و ٥٠.٠  ج ┛.┛┛  ج د ٦١.١  عصاري

  د ٠.٠┛
  د ٣٠.٨  و ٣١.٥  و ٢٢.٢  د ھـ ٢٧.٠  ھـ ٢.٨┛  صمیمي

  الصنـوبر
  آ ٨٧.١  ب ج ٨.٦┛  آ ١٠٠.٠  آ ١٠٠.٠  آ ١٠٠.٠  عصاري

  آ ┛.٧٧
  ب ج د ٦٧.٧  ج دھـ و ٣٧.٥  ھـ و ٣٣.٣  آ ١٠٠.٠  آ ١٠٠.٠  صمیمي

  ب ج د ┛.٦٨  آ ١٠٠.٠  ب ج د ٦٠.٨  ج دھـ ┛.┛٣  آ ب ج ٧٨.٥  عصاري  الیوكالبتوس
  ج ٥٥.٦

  ج د ھـ ٢.٩┛  ج د ھـ ٠.٠┛  ب ٧٦.٩  و ١٥.٣  ھـ و ┛.٣٩  صمیمي
  .مة تمثل متوسط ثالثة مكررات كل قی

 %.٥مال األحرف المتشابھ عمودیاً  تدل على عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احت
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ABSTRACT 

The results of the recent study showed that the total extraction, namely, 
hexane, petroleum ether, and water, in both sap wood and heart wood of pine 
and cupresses trees showed a high percentage of mortality in termite, the 
general averages of mortality were : 46.3, 71.2, 61.1 and 72.3% respectively, 
while the total extraction for both sap wood and heart wood for platanus and 
poplar trees were of less effect on the termite. The general average were 33.9, 
41.8, 43.0 and 44.2% respectively. Hexane extraction showed a high killing 
effect on termite workers. The general average of mortality was 59.5% 
followed by the petroleum ether and ethanol extraction equivalent mortality 
rates 59.0 and 59.3% respectively. Water extracts was of less effect on the 
termites with a mortality rate of 33.7%. 
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