
193 Arab J. Pl. Prot. Vol. 31, No. 3 (2013) 

  Research Paper (Toxicology: Insects)   )حشرات :سميات( بحـــوث 
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  (Spodoptera littoralis Boisd) لدودة ورق القطن الغذائية
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  الملخص
 لدودة ورق القطن ةفي بعض المقاييس الغذائي Lufenuronو Buprofezinمن مبيدي  تأثير التراكيز تحت القاتلة. 2013. نبيل مصطفى، المالح

(Spodoptera littoralis Boisd)  199-193 ):3(31العربية، . مجلة وقاية النبات.  
المليون في بعض المقاييس ب) جزء 150، 100، 50(والتركيز المستخدم  )Lufenuronو  Buprofezin(ظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي لنوع المبيد أ

في متوسط كفاءة تحويل الغذاء المهضوم وضحت الدراسة وجود انخفاض %حيث أ5±65ورطوبة نسبية  س1º±26الغذائية لدودة ورق القطن عند درجة حرارة 
)ECD) ومتوسط كفاءة تحويل الغذاء المتناول (ECl على التوالي فيما لم يكن ، 0.501و  0.504المليون اذ بلغت هذه القيم بجزء  100) وذلك عند التركيز

 100على التوالي فيما تفوق التركيز  ،للتراكيز الثالثة 0.167 ،0.151 ،0.208 ) اذ بلغتRGRلالختالف في التركيز تأثير معنوي في متوسط نسبة النمو النسبي (
 Buprofezinللمعاملة بالمبيدات  ايجابياً  ظهرت الدراسة تأثيراً كما أ .مقارنة مع بقية التراكيز 99.390ذ بلغ وسط الهضم التقريبي وبشكل معنوي إالمليون في متبجزء 

 0.384والتي كانت  المقارنةشاهد/تجربة المقارنة مع  0.183و  0.167لليرقات المعاملة الذي انخفض ليصبح  RGRفي متوسط نسبة النمو النسبي  Lufenuronو 
) والذي انخفض ليصبح ECIوالمتناول ( )ECDوبشكل معنوي في متوسط كفاءة تحويل الغذاء المهضوم ( ايجابياً  تأثيراً  Lufenuronوكذلك كان للمعاملة بالمبيد 

على ، شاهدمعاملة الفي  1.928و  2.044على التوالي وكانت  2.173و  2.27الذي بلغ  Buprofezinعلى التوالي مقارنة مع المعاملة بالمبيد ، 0.454و  0.504
مقارنة مع كل من المعاملة بالمبيد  99.077) الذي ازداد ليصبح ADفي متوسط الهضم التقريبي ( سلبياً  تأثيراً  Lufenuronفي حين كانت للمعاملة بالمبيد  .التوالي

Buprofezin على التوالي، 96.208و  96.620والتي بلغت  ومعاملة تجربة الشاهد.  
  .Lufenuron، Buprofezin ،دودة ورق القطن كفاءة تحويل الغذاء، معدل النمو النسبي، كلمات مفتاحية:

  

  المقدمة
  

  Spodoptera littoralis Boisd دودة ورق القطنتعد 
(Lepidoptera: Noctuidae) التي تصيب خطر الحشرات من أهم وأ
 فهي تهاجم، )4ماكن زراعته في العالم (محصول القطن في مختلف أ

، البصل، اءفي مختلف دول العالم (البامي اقتصادياً  نباتياً  محصوالً  87
، الجزر ،الخيار، الحمضيات ،الجت ،التفاح ،الفلفل ،الملفوف، القرنبيط

، /بطاطسبطاطا ،زهرة الشمس، عباد/القطن ،ءالفاصوليا
تسبب هذه . )13الخ) (،... التبغ ،الخس ،الباذنجان ،م/بندورةطماط

% 75كثر من لمحصول القطن وصل إلى أ ونوعياً  كمياً  الحشرة فقداً 
 8، 4، 2 ن وجودأ )12( وآخرون Patelذكر  وفي الهند  ،)16(
  %50، 4.44، 2.23 خفض انتاج التبغ بمعدلنبات أدى إلى /اتيرق

تكافح هذه الحشرة كغيرها من  .التوالي لهذه الكثافات الثالث، على
المبيدات الحشرية وال يخفى على أحد ما  الحشرات االخرى باستخدام

ية نسان والكائنات الحيسببه هذا االستخدام من أضرار للبيئة واإل
رضي وتعرض القائمين م متبقياتها في التربة والماء األالمختلفة وتراك

ضرار الناجمة عن عمليات األ من عمليات المكافحة للعديدعلى 

رية المقاومة لفعل المبيدات فقد أدى المكافحة وظهور السالالت الحش
عودة دودة للمبيدات في حقول القطن في مصر إلى  ستخدام المفرطاإل

خرى كانت عن إطالق العنان آلفات أ كأفة مستهدفة فضالً  نورق القط
والحلم  اللوز الشوكية والمنّ  ودودة الصغرىالقطن ثانوية كدودة ورق 

المشتركة للعديد  ظهور صفة المقاومة والمقارمة، هذا إضافة إلى )2(
خرى من المبيدات الفسفورية العضوية والبايرثرويدات من المركبات األ

تم تطوير مبيدات جديدة  ،ضرار). ولتجنب هذه األ8، 3(المصنعة 
فات في برامج المكافحة المتكاملة لآل ذات تأثيرات مختلفة الستخدامها
 )Regulators) Insect Growth IGR وكانت منظمات النمو الحشرية

 من بين هذه المجاميع فهي تؤثر في نمو وتطور الحشرة فسيولوجياً 
من منظمات النمو  Lufenuron و Buprofezinوتعد مادتي  وهرمونياً 

تصنيع الكايتين وتستخدم بمعدالت لالحشرية والتي تعمل كمثبطات 
لكايتين خالل عملية اإلنسالخ منخفضة وتؤثر في عملية تكوين ا

تأثيرها فتسبب موت األطوار اليرقية أثناء عملية االنسالخ إضافة إلى 
اث البالغة بهذا المبيد في خصوبة االناث وفقس البيض عند معاملة االن

موت كامل يرقات إلى   Lufenuronاستخدام منظم النمو  أدى .)17(
عند معاملة بيض هذه  Diatraea sacharalisحفار قصب السكر 
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ولم يكن له تأثير في القدرة التطفلية لمتطفالت  ،الحشرة وقبل التطفل
Trichograma )6(،  ربما  ع من المبيداتلذلك فان استخدام هذا النو

عداء الحيوية مقارنة بما يخلفه يسمح وعلى األقل بزيادة أعداد بعض األ
ثير من الـتأ استخدام المبيدات الكيميائية الحشرية ذات المدى الواسع

 الطاقة والغذاءتاج الحشرات كبقية الكائنات الحية األخرى إلى تح .)9(
جل من أالفيتامينات، المعادن)  ،البروتينات، الكاربوهيدرات، الدهون(

ى االستفادة من المكونات عل تشكل قدرتهاكما و البقاء والنمو والتكاثر 
في انتشار وظهور  مهماً  عامالً  الغذائية الموجودة في العوائل الغذائية

  .هذه الحشرات بشكل وبائي
ثير بعض التراكيز تحت القاتلة إلى معرفة تأ هذه الدراسة تهدف

في معدل النمو النسبي  Lufenuronو  Buprofezin دتينكل من المال
وقابلية الهضم التقريبي وكفاءة تحويل الغذاء المهضوم وكفاءة تحويل 

  الغذاء المتناول من قبل الحشرة.
  

  مواد البحث وطرائقه
  

 الزراعة كلية، النبات وقاية قسم، الحشرات مختبر في الدراسة نفذت
 لهذا واستخدم 2009 عام من الفترة خالل الموصل جامعة، والغابات
  نسبية ورطوبة سº 1±26 عند Heraus نوع من حضانا الغرض

   :يلي ما الدراسة ملتتواش% 65±5
  

  الحشرات تربية
 الرشيدية منطقة في السلق حقول من القطن ورق دودة يرقات جمعت
 25×15×15( بالستيكية تربية أواني في ووضعت المختبرإلى  ونقلت
 السلق أوراق على وغذيت التربة من بطبقة رضيتهاأ فرشت )سم

 البالغات على الحصول بعد ،الكامالت خروج حينإلى  يوميا الطازجة
 لتر 1 منها الواحدة سعة )سم 13×9×9( زجاجية قوارير في وضعت
 سكري محلول على البالغات وغذيت ،قارورة كل في زوجين بواقع
 من بفتائل مجهزه صغيرة قوارير في المحلول بوضع وذلك% 10 بتركيز
 عليها البيض لوضع الدفلة من أوراق خمسة منها كل في ووضع القطن
 تعفن دون سليمة البقاء على وراقاأل هذه لقابلية وذلك( االناث قبل من
 ووضعت الموسلين من بقماش غطيت ثم) البيض فقس ولحين تحلل وأ

 ابعاد بالستيكية أوانيإلى  فقسها بعد اليرقات ونقلت الحاضنة في
 وتم الموسلين من بقماش وغطيت )سم 20×12×12( منها الواحدة
 العمرإلى  وصولها حتى الطازجة السلق أوراقب اليرقات هذه تغذية
 في وضعت الصغيرة اليرقات وخروج البيض فقس بعد ،الثالث اليرقي
 السلق أوراق على اليرقات ربيت الململ بقماش مغطاة بالستيكية أواني

  .الثالث العمرإلى  وصولها لحين الطازجة
  

  الحشري النمو منظم
 تعمل والتي Lufenuronو Buprofezin النمو منظمي استخدام تم

  .الكايتين تصنيع كمثبطات
1. Buprofezin الفعالة المادة( من% 25 على يحتوي والذي (

 الحشرية المبيدات من يعد وهو للبلل قابل مسحوق بهيئة والمجهز
  Thiadiazine لمجموعة التابعة

2. Lufenuron والمجهز الفعالة المادة من%5 على يحتوي والذي 
 من يعد وهو سنجنتا شركة انتاج ومن مستحلب مركز بهيئة

   benzoylphenyl ureas لمجموعة التابعة الحشرية المبيدات
  

  الحيوي يمو التق
 جزء 150، 100، 50( المادتين هاتين من تراكيز ثالثة حددت
 اولية سابقة تجاربإلى  استناداً  وذلك التجاري المستحضر من )بالمليون
 (LC25) القاتلة تحت التراكيز تحديد اجل من الغرض لهذا اجريت

  .الدراسة لتنفيذ والمناسبة
 لمعاملتها القطن ورق دودة ليرقات الثالث العمر اختيار تم
 بقطع يامأ ربعةأ لمدة بتغذيتها وذلك ذكرها السابق الثالثة بالتراكيز
 عشر لمدة غمرها بعد السلق أوراق من )2سم 5( المساحة متساوية
 من الثالثة المعامالت هذه من معاملة لكل المخصص بالتركيز ثواني

Buprofezin و Lufenuron. تركيز لكل يرقات 10 استخدمت 
 مفرد بشكل اليرقات ربيت .فقط بالماء يرقاته غمرت شاهد مع بالمقارنة

 حيث) اناء كل في واحدة يرقة( سم 500 سعة بالستيكية أواني في
 غير السلق من جديدة أوراق اضافة لغرض يومياً  تفحص وانياأل كانت
 10( التجربة مكررات ولجميع المعامل الغذاء نفاذ عند وذلك معاملة
  .)معاملة لكل مكررات

  

   الغذائية المقاييس
 والغذاء لليرقات الجاف الوزن على تعتمد الغذائية سساأل نأ بما

  :تياآل تم فقد والفضالت
 من مكرر ولكل) رطب وزن( المعاملة قبل السلق أوراق وزن -

   المكررات
  .يضاً أ مكرر ولكل المعاملة وراقاأل على التغذية قبل اليرقات وزن  -
 ولكل المعامل غير) السلق أوراق( يومياً  المضاف الغذاء وزن  -

  .مكرر
 الغذاء وكذلك اليرقات وزنت )أيام 4( التغذية فترة نهاية بعد  -

  المستهلك الغذاء وزن حساب لغرض الفضالتإلى  اضافة المتبقي
  درجة عند جففت ثم أوزانها خذأ بعد بالتجميد يرقات 10 قتل تم -

80 ºالجاف الوزن معدل لحساب وذلك ساعة نصف ولمدة س 
  .جفافها بعد الفضالت ووزنت) 7( لليرقات
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 .هانفس السابقة الطريقةوبا وزنها بعد السلق من أوراق 10 تجفيف تم -
 الحال وكذلك وراقاأل لهذه التجفيف نسبة حساب لغرض توزن ثم
 جفف حيث يامأ 4 البالغة التغذية فترة نهاية في المتبقي الغذاء مع
 لهذا الجاف الوزن حساب لغرض التجفيف بعد وزن ثم وزنه بعد

  .الغذاء
 وكفاءة التقريبي الهضم وقابلية النسبي النمو معدل حساب تم -

 الحشرة تتناوله الذي الغذاء تحويل وكفاءة المهضوم الغذاء تحويل
  :)15( تاليةستخدام المعادالت البا

  

  = )RGR( معدل النمو النسبي
  الزيادة في الوزن الجاف خالل مدة التغذية

متوسط الوزن الجاف × مدة التغذية بااليام 
  لليرقات بعد التغذية

  

  )=ADقابلية الھضم التقريبي (
وزن  –وزن الغذاء الجاف المتناول 
  100×   الفضالت الجاف

  وزن الغذاء الجاف المتناول
   

المھضوم كفاءة تحويل الغذاء 
)ECD( =  

  الزيادة في الوزن
وزن  - وزن الغذاء الجاف المتناول  100× 

  الفضالت الجافة

  
كفاءة تحويل الغذاء الذي 

  = )ECIالحشرة (تناولته 
  الزيادة في الوزن

 ×100  
  وزن الغذاء الجاف المتناول

   
 باستخدام احصائياً  النتائج وحللت الكامل العشوائي التصميم استخدم
 دنكن اختبار طريق عن المتوسطات بين المقارنة وتمت SASS برنامج

)14(.  
  

  والمناقشةالنتائج 
  

  النسبي النمو معدل
) RGR( النسبي النمو معدل قيم اختالف 1 الجدولتبين النتائج في 

Relative Growth Rate  وقد 0.384–0.107 بين هذه القيم تراوحتو 
بين  معنوية فروق وجودعدم  اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت

 الدراسة في المستخدمة التراكيز لجميع النسبي النمو لمتوسطات معد
وبلغت قيم هذا المعدل  ،وتفوقت جميع هذه المعامالت على الشاهد

جزء  150و 100، 50للتراكيز الثالثة  0.174 ،0.107 ،0.220
 ،0.195 ،0.196و  Buprofezinعلى التوالي للمادة  ،بالمليون
 Lufenuronعلى التوالي للمادة  ،للتراكيز الثالثة سابقة الذكر 0.160

 التركيز في لالختالف يكن لم حين في .للشاهد 0.384بالمقارنة مع 
 انخفاضاً  النتائج أظهرت وقد النسبي النمو معدالت قيم في معنوي تأثير
   100 التركيزين عند لليرقات الجاف الوزن في الزيادة متوسط في
 حين في التوالي على مغ، 62 و 25 بلغت حيث المليونب جزء 150 و

 )1( مشابهة دراسة أشارتو  .المقارنة معاملة في وذلك مغ 117 بلغت
 وبفروق القطن ورق لدودة النسبي النمو معدالت في انخفاضإلى 
 وذلك وتريكارد ديميلين الحشريين النمو لمنظمي استخدامه عند معنوية
 على ،0.018 و 0.119 بلغت حيث المليونب جزء 250 التركيز عند

 اليرقات لهذه الجاف الوزن في لالنخفاض نتيجة كان ذلك نأو  التوالي
 جزء 250 التركيز وعند تريكارد النمو لمنظم مغ 13 بلغت والتي

  .المليونب

  
  .لدودة ورق القطن في متوسط نسبة النمو النسبي Lufenuronو  Buprofezinمن مبيدي  مختلفةتأثير التراكيز ال .1جدول 

Table1. Effect of different concentrations of Buprofezin and Lufenuron on relative growth rate of Spodoptera littoralis 
 

  المبيدات
Insecticides

(جزء في  التراكيز
  المليون)

Concentrations 
(ppm) 

متوسط الزياده في الوزن 
  )غالجاف لليرقات (م

Average insect dry 
mass gain (mg) 

توسط وزن اليرقات بعد م
  )(مغة التغذي

Average larvae weight 
after feeding (mg) 

  معدل النموالنسبي
Relative growth 

rate 
(RGR) 

Buprofezin(Applaud)   50  103.00  117.0  0.220b  
100  25.00  58.0  0.107 b 
150  62.00  89.0  0.174 b 

Lufenuron(Match) 
   

50  38.40  48.9  0.196 b 
100  16.66  25.3  0.195 b 
150  16.40  25.5  0.160 b 

 Control 117.00  133.0  0.384 a ة/الشاھدالمقارن
  .ةعدم وجود فروقات معنويإلى  حرف متشابھة تشيرأالمتوسطات في العمود الواحد والتي تشترك ب  

Numbers followed by the same letters within the same column are not significantly different.  
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  )AD( التقريبي الهضم متوسط
 لهذه التقريبي الهضم متوسط قيم اختالف 2 الجدول في النتائج تبين

 بين القيم هذه وتراوحت المختبرتين المادتين تاولكل المعامالت
 فروق النتائج لهذه اإلحصائي التحليل ويبين 94.669-99.691
 عند )94.669( لها قيم قلأ وسجلت المعامالت هذه بين معنوية
 96.208 مع بالمقارنة Buprofezin لمبيد المليونب جزء 150 التركيز
 علىأ وسجلت القيمتين هاتين بين معنوية فروق يةأ تالحظ ولم للشاهد

 وللمادتين بالمليون جزء 100 للتركيز) 99.090و 99.691( له قيم
Lufenuron وBuprofezin، عن معنوياً  اختلف والذي التوالي على 

 المليونب جزء 150 و 50 بالتركيزين المعاملة باستثناء المعامالت بقية
 في لالختالف معنوي تأثير وجود عدم يعني وهذا Lufenuron لمبيد

 وهذا التقريبي الهضم متوسط في Lufenuron ولمبيد المستخدم التركيز
 المتناول الغذاءإلى  للفضالت المئوية النسبة مقارنة خالل من يتضح
 حيث Buprofezin لمبيد المليونب جزء 150 التركيز عند ازدادت والتي
 لمبيدي وذلك المليونب جزء 100 التركيز مع مقارنة% 5.33 بلغت

Lufenuron وBuprofezin على، %0.90 و% 0.32 بلغت حيث 
 الغذاء وزن متوسط في اً انخفاض 2 الجدول من يالحظ كما التوالي
 حيث المستخدمة الثالثة وللتراكيز المعاملة اليرقة تناولته الذي الجاف
   Buprofezin لمبيد التوالي على مغ 2120 و 3628 ،3541 بلغت

 تجربة مع مقارنة Lufenuron لمبيد مغ 4499 و 4655 ،4754 و
 المعاملة نأ أخر بمعنى أي .غم 6066 بلغت والتي المقارنةشاهد/ال

 من المتناول الغذاء كمية في واضح انخفاضإلى  دىأ المبيدين بهذين
 متوسط زيادة وان المعاملة غير اليرقات مع مقارنة الحشرة يرقات قبل

 نتيجة كان المليون من جزء 100 التركيز وعند للمبيدين التقريبي الهضم
 دراسة وفي المتناول الغذاءإلى  للفضالت المئوية النسبة في النخفاض
 ،30 التركيزين نأإلى  )Sharma )11و  Mukherjee  شارأ مشابهة

 العمر في فسيولوجيه تاثيرات سببت االزادراختين من المليونب جزء 50

 انخفاض حصل فقد Spodoptera littura التبغ لدودة خيراأل اليرقي
 الغذاء تحويل كفاءة وفي المهضوم الغذاء تحويل كفاءة في معنوي
  .الشاهد مع بالمقارنة التقريبي الهضم قابلية وفي المتناول
   Buprofezin مبيدي من مختلفة تراكيز لتأثير بالنسبة ماأ

 ليرقات ECD المهضوم الغذاء تحويل كفاءة متوسط في Lufenuron و
 متوسط قلأ نأإلى  يشير 3 الجدول فان القطن ورق لدودة الثالث العمر
 Lufenuron بمبيد المعاملة عند كان المهضوم الغذاء تحويل لكفاءة
 التوالي على، 0.387 و 0.314 ،0.812 بلغت حيث الثالثة بتراكيزه
 Lufenuron لمبيد نأ يعني وهذا معنوياً  بينها فيما تختلف لم والتي
 المعاملة لليرقات المهضوم الغذاء تحويل كفاءة خفض في ايجابياً  تأثير
 هذاالمتوسط قيمة في معنوي تأثير له يكن لم التركيز في االختالف نوأ
 عند كانت المهضوم الغذاء تحويل كفاءة لمتوسط قيمه علىأ وان

 بالمليون جزء 150 التركيز وعند Buprofezin بمبيد اليرقات معاملة
 التركيز عند وذلك 3.026 القيمة ويليه 3.089 القيمة هذه بلغت حيث
 من تبين كما .معنوياً  بينها فيما تختلف لم حيث بالمليون جزء 50

 100 وبالتركيز Buprofezin بمبيد اليرقات معاملة أن أيضاً  3 الجدول
 الغذاء تحويل كفاءة خفض في ايجابياً  تأثيره كان بالمليون جزء

 مع مقارنة 0.695 بلغ والذي معنوي وبشكل اليرقات لهذه المهضوم
 بلغت حيث شاهدال لتجربة المهضوم الغذاء تحويل كفاءة متوسط
 تحويل كفاءة في االنخفاض أن 3 الجدول من يتبين كما .2.044
 في الزيادة متوسط في لالنخفاض سبب او نتيجة هو المهضوم الغذاء
 لمبيد غم 16.4 و 16.66 ،38.4 بلغت والتي لليرقات الجاف الوزن

Lufenuron التوالي على ،بالمليون جزء 150 و 100 ،50 وللتراكيز 
 بلغ حيث الغذاء من كبيرة لكمية استهالكها أو تناولها من الرغم على

 بمبيد المعاملة اليرقة تناولته الذي الجاف الغذاء وزن متوسط
Lufenuron 4499 و 4655 ،4754 الثالثإلى  األول من وبالتراكيز 

  .التوالي على مغ،
  

  .في متوسط الھضم التقريبي لدودة ورق القطن Lufenuronو  Buprofezinمن مبيدي  ةتأثير تراكيز مختلف .2جدول 
Table 2. Effect of different concentrations of Buprofezin and Lufenuron on approximate digestibility of Spodoptera littoralis. 
 

  المبيدات
Insecticides

   التراكيز
  ف م) (ج

Conc. 
(ppm)

وسط وزن الغذاء مت
  غ)(م الجاف المتناول

Average dry mass of 
food consumed (mg) 

متوسط وزن الفضالت 
  )(مغ

Average dry mass 
of faeces (mg) 

% للفضالت إلى 
  الغذاء المتناول
% Faeces to 

Food consumed 

متوسط الھضم 
  التقريبي

Approximate 
digestibility (AD) 

Buprofezin(Aplaud) 50  3541  138.00  3.89  96.102 cd 
100  3628  33.00  0.90  99.090 bc 
150  2120  113.00  5.33  94.669 cd 

Lufenuron(Match) 50  4754  93.33  1.96  98.099 abc 
100  4655  15.34  0.32  99.691 a 
150  4499  24.57  0.54  99.441 ab 

  Control 6066  230.00  3.79  96.208 cd ة/الشاھدالمقارن
  .ةحرف متشابھة تشير إلى عدم وجود فروقات معنويأالمتوسطات في العمود الواحد والتي تشترك ب  

Numbers followed by the same letters within the same column are not significantly different.  
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  .في متوسط كفاءة تحويل الغذاء المھضوم لدودة ورق القطن Lufenuronو  Buprofezinمن مبيدي  مختلفةتأثير تراكيز  .3دول ج
Table 3. Effect of different concentrations on efficiency of conversion of digested food of Spodoptera littoralis. 
 

  المبيدات
Insecticides

  التراكيز
  (جزء في المليون)

Conc. (ppm) 

متوسط وزن الغذاء 
  )غالجاف المتناول (م
Average dry 
mass of food 

consumed (mg)

متوسط وزن 
 ةالفضالت الجاف

  )(مغ
Average dry 

mass of faeces 
(mg)

متوسط الزيادة في 
  )غالوزن (م

Average insect 
dry mass gain 

(mg) 

متوسط كفاءة تحويل 
  المھضوم الغذاء

Average 
efficiency of 

digested food 
conversion 

Buprofezin(Aplaud)  50  3541  138.00  103.00   3.026 ab 
 100  3628  33.00  25.00   0.695 c 
 150  2120  113.00  62.00   3.089 a 

Lufenuron(Match)  50  4754  93.33  38.40   0.812 c 
 100  4655  15.34  16.66   0.314 c 
 150  4499  24.57  16.40   0.387 c 

 Control 6066  230.00  117.00   2.044 ab ة/الشاھد المقارن 
  .ةحرف متشابھة تشير إلى عدم وجود فروقات معنويأالمتوسطات في العمود الواحد والتي تشترك ب  

Numbers followed by the same letters within the same column are not significantly different. 
  

 السبب بين التمييز جداً  الصعب من عملياً  نهأ) Lindroth )10وذكر 
 تأكل الحشرة أن وهل الغذاء تحويل كفاءة مقاييس قيمة في والنتيجة
 للحشرة الهضم قابلية أن أم لها المنخفضة الهضم قابلية بسبب أكثر

  .الغذاء من كبيرة لكمية تناولها بسبب تنخفض
   Buprofezin مبيدي من مختلفة تراكيز لتأثير بالنسبة ماأ

 ليرقات ECD المهضوم الغذاء تحويل كفاءة متوسط في Lufenuron و
 متوسط قلأ نأإلى  يشير 3 الجدول فان القطن ورق لدودة الثالث العمر
 Lufenuron بمبيد المعاملة عند كان المهضوم الغذاء تحويل لكفاءة
 التوالي على، 0.387 و 0.314 ،0.812 بلغت حيث الثالثة بتراكيزه
 Lufenuron لمبيد نأ يعني وهذا معنوياً  بينها فيما تختلف لم والتي
 المعاملة لليرقات المهضوم الغذاء تحويل كفاءة خفض في ايجابياً  تأثير
 هذاالمتوسط قيمة في معنوي تأثير له يكن لم التركيز في االختالف نوأ
 عند كانت المهضوم الغذاء تحويل كفاءة لمتوسط قيمه علىأ نوأ

 بالمليون جزء 150 التركيز وعند Buprofezin بمبيد اليرقات معاملة
 التركيز عند وذلك 3.026 القيمة ويليه 3.089 القيمة هذه بلغت حيث
 من تبين كما .معنوياً  بينها فيما تختلف لم حيث بالمليون جزء 50

  وبالتركيز Buprofezin بمبيد اليرقات معاملة أن أيضا 3 الجدول
 الغذاء تحويل كفاءة خفض في ايجابياً  تأثيره وكان بالمليون جزء 100

 مع مقارنة 0.695 بلغ والذي معنوي وبشكل اليرقات لهذه المهضوم
 بلغت حيث شاهدال لتجربة المهضوم الغذاء تحويل كفاءة متوسط
 تحويل كفاءة في االنخفاض أن 3 الجدول من يتبين كما .2.044
 في الزيادة متوسط في لالنخفاض سبب او نتيجة هو المهضوم الغذاء
 لمبيد غم 16.4 و 16.66 ،38.4 بلغت والتي لليرقات الجاف الوزن

Lufenuron التوالي على ،بالمليون جزء 150 و 100 ،50 وللتراكيز 
 بلغ حيث الغذاء من كبيرة لكمية استهالكها أو تناولها من الرغم على

 بمبيد المعاملة اليرقة تناولته الذي الجاف الغذاء وزن متوسط
Lufenuron 4655 ،4754 الثالثإلى  األول من وبالتراكيز   

 من عملياً  نهأ) Lindroth )10وذكر  .التوالي على مغ، 4499 و
 تحويل كفاءة مقاييس قيمة في والنتيجة السبب بين التمييز جداً  الصعب
 أم لها المنخفضة الهضم قابلية بسبب أكثر تأكل الحشرة أن وهل الغذاء
  .الغذاء من كبيرة لكمية تناولها بسبب تنخفض للحشرة الهضم قابلية أن

 الغذاء تحويل لكفاءة متوسط قلأ نأ 4 الجدول من يتبين كما
 وعند Lufenuron بمبيد المعاملة لليرقات كانت) (ECI المتناول
، 0.384 و 0.313 بلغت والتي بالمليون جزء 150 و 100 التركيزين

 مبيد من المستخدمة التراكيز بقية عن معنوياً  اختلفت والتي التوالي على
Buprofezin لها المتناول الغذاء تحويل كفاءة متوسط بلغ حيث 

 على، 2.924 و 0.689 ،2.908 الثالثإلى  ولاأل من وللتراكيز
 اإلحصائي التحليل اثبت كذلك معنوياً  بينها فيما اختلفت والتي التوالي
 تجربة ومعاملة جهة من المعامالت هذه جميع بين معنوية فروق وجود

 التركيز نأ المذكور الجدول من يتبين كما. 1.928 بلغت والتي شاهدال
 تحويل كفاءة خفض في ايجابي وبشكل مؤثراً  كان بالمليون جزء 100
 Lufenuron المبيدين بكال المعاملة لليرقات المتناول الغذاء

 وأشار .التوالي على، 0.689 و 0.313 بلغ والذي Buprofezinو
Shmidt  جزء في المليون من 100تركيز  أن )15(وآخرون 

 الغذاء استهالك يؤثر في السبحبح شجارأ لثمار الكحولي المستخلص
  الحالية. الدراسة مع وهذا يتفق جنحةاأل حرشفية ليرقات
 في المبينة النتائج ظهرتأ فقد ،المبيد نوع لتأثير بالنسبة ماأ
 لليرقات (RGR) النسبي النمو متوسط في اً معنوي اً انخفاض 5 الجدول
 مثيلتها مع مقارنة 0.167 بلغت حيث Buprofezin بالمبيد المعاملة

 عن معنوياً  تختلف لم حين في 0.384 بلغت والتي الشاهد تجربة في
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. 0.183 بلغت حيث Lufenuron بالمبيد المعاملة اليرقات في مثيلتها
 بين للفرق دنكن واختبار االحصائي التحليل نتائج ثبتتوأ كما

 Lufenuron بالمبيد للمعاملة وايجابي معنوي تأثير وجود المتوسطات
 بهذا المعاملة لليرقات) ECI( المهضوم الغذاء تحويل كفاءة خفض في

 مثيالتها مع مقارنة التوالي على، 0.454 و 0.504 بلغت حيث المبيد
 ، على2.173 و 2.27 كانت والتي Buprofezin بالمبيد المعاملة
 و 2.044 بلغت حيث الشاهد تجربة في مثيالتها مع وكذلك التوالي

 الهضم متوسط قيمة في اً انخفاض 5 الجدول من يبين . كما1.928
AD بالمبيد المعاملة لليرقات معنوي وبشكل التقريبي Buprofezin 
 Lufenuron بالمبيد المعاملة تلك مع مقارنة 96.620 بلغت حيث
 الدراسة في المستخدمة التراكيز لتأثير بلنسبة ماأ .99.077 بلغت والتي

 متوسط في التركيز في لالختالف معنوي تأثير وجود عدم أيضاً  فتبين
 حين في المبيدين بكال المعاملة لليرقات )RGR( النسبي النمو نسبة
 كفاءة قيمتي خفض في ايجابي تأثير بالمليون جزء 100 للتركيز كان

 معنوي وبشكل )ECl( والمتناول) ECD( المهضوم الغذاء تحويل
 حين في التوالي على، 0.501 و 0.504 بلغت حيث المعاملة لليرقات
 في معنوي وبشكل سلبياً  )بالمليون جزء 100( التركيز هذا تأثير كان
 99.390 بلغ والذي المعاملة لليرقات التقريبي الهضم متوسط زيادة
 Carvalhoوهذا يتفق مع ماذكره  .المستخدمة التراكيز بقية مع مقارنة

إلى  دىأن استخدام التراكيز تحت القاتله من االزادرختين ) من أ5(
لدودة  ةانخفاض في معدل النمو النسبي وزيادة في فترات االعمار اليرقي

  ورق القطن.
  

  .في متوسط كفاءة تحويل الغذاء المتناول لدودة ورق القطن Lufenuronو  Buprofezinمن مبيدي  ةتأثير تراكيز مختلف .4جدول 
Table 4. Effect of different concentrations of Buprofezin and Lufenuron on efficiency of conversion of ingested food of 
Spodoptera littoralis. 
 

  المبيدات
Insecticides

(جزء في  التراكيز
  المليون)

Conc. ppm)(  

متوسط وزن الغذاء الجاف 
  )غ(م المتناول

Average dry weight 
of ingested food (mg)

متوسط الزياده في الوزن 
  غ)(مالجاف لليرقات 

Average insect dry 
mass gain (mg) 

متوسط كفاءة تحويل 
  الغذاء المتناول

Average efficiency of 
conversion of 

ingested food (ECI) 
Buprofezin(Aplaud) 50  3541  103.00  2.908 a 

100  3628  25.00  0.698 d 
150  2120  62.00  2.924 b 

Lufenuron(Match) 50  4754  38.40  0.667 d 
100  4655  16.66  0.313 e 
150  4499  16.40  0.384 e 

 Control 6066  117.00  1.928 c ة/الشاھدالمقارن
  .ةحرف متشابھة تشير إلى عدم وجود فروقات معنويأالمتوسطات في العمود الواحد والتي تشترك ب  

Numbers followed by the same letters within the same column are not significantly different.  
  

  .في متوسط المقاييس الغذائيه لدودة ورق القطن ةن نوع المبيد والتراكيز المستخدمتأثير التداخل بي. 5جدول 
Table 5. Effect of interaction between type of insecticide and used concentrations on nutritional parameters of Spodoptera 
littoralis. 

  

  المبيدات
Insecticides 

  التراكيز
  (جزء في المليون)

Conc. (ppm) 

متوسط نسبة 
  النمو النسبي

RGR

متوسط الھضم 
  التقريبي

AD

 متوسط كفاءة تحويل
  الغذاء المھضوم

ECD 

متوسط كفاءة تحويل 
  الغذاء المتناول

ECI 
Buprofezin(Applaud) 50  0.220  96.102  3.026  2.908  

100  0.107  99.090  0.695  0.689  
150  0.174  94.669  3.089  2.924  

Lufenuron(Match) 50  0.196  98.099  0.812  0.667  
100  0.195  99.691  0.314  0.313  
150  0.160  99.441  0.387  0.384  

  المتوسط للتركيز
Mean for Concentration 

 1st 0.208 a 97.100 b 1.919 a 1.787 a   ولاأل
 2nd  0.151 a 99.390 a 0.504 c 0.501 c  الثاني
 3rd  0.167 a 97.055 b 1.738 b 1.654 b  الثالث

  للمبيد المتوسط
Mean for insecticide 

Buprofezin 0.167 b  96.620 b 2.27 a 2.173 a 
Lufenuron 0.183 b 99.077 a 0.504 b 0.454 c 

 Control 0.384 a 96.208 b  2.044 a 1.928 b ة/الشاھدالمقارن
  .ةحرف متشابھة تشير إلى عدم وجود فروقات معنويأالمتوسطات في العمود الواحد والتي تشترك ب  

Numbers followed by the same letters within the same column are not significantly different.  
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Abstract  
Mallah, N. M. 2013. Effect of sub-lethal concentrations of the insecticides buprofezin and lufenuron on some nutritional parameters 
of cotton leaf worm Spodoptera littoralis (Boisd). Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 193-199. 

The results of the present study showed a significant effect of the insecticides Buprofezin, Lufenuron and the concentrations used 
(50,100,150 ppm) on some nutritional parameters of cotton leaf worm Spodoptera littoralis (Boisd) under laboratory condition (26± 1º C and 
65± 5% RH). The 100 ppm concentration exhibited lower average values of efficiency of conversion of digested food (ECD) and efficiency 
of conversion of ingested food (ECI) which reached 0.504 and 0.501, respectively. No significant differences were observed on the effect of 
concentrations on relative rate of growth (RGR) which reached 0.208, 0.151, 0.167 for the three concentrations, respectively. The 100 ppm 
concentration exhibited a significant higher value in approximate digestibility (AD) which reached 99.39 compared with the other 
concentrations. The study also showed a positive impact of insecticides treatment (Buprofezin, Lefenuron) on relative rate of growth (RGR) 
of treated larvae which was reduced to become 0.167, 0.183 compared with the control treatment which amounted to 0. 384. The treatment 
of Lufenuron insecticide induced a significant positive impact in ECD and ECI which declined to become 0.504 and 0.454, respectively, 
compared with Buprofezin treatment which amounted to 2.27 and 2.173, respectively, compared with the control treatment which amounted 
to 2.044 and 1.928, respectively. The Lufenuron treatment showed negative effect on approximate digestibility (AD) which increased to 
become 99.077 compared with Buprofezin and control treatments which amounted to 96.620 and 96.208, respectively.  
Keywords: RGR, ECI, cotton leaf worm, Lufenuron, Buprofezin. 
Corresponding author: M.N. Al-Malah, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Al-Mousel University, Iraq,  
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