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 Research Paper (Biological Control: Insects)  (حشرات: مكافحة حيويةبحـوث )
 

  Spodoptera littoralis (Boisd.)حساسية األطوار المختلفة لدودة ورق القطن 
 مخبريا   .Beauveria bassiana (Bals.) Vuil لإلصابة بالفطر

 

 لبنى رجبو محمد أحمد، ابتسام غزال 

 lobnarajabbassiana@gmail.com ، البريد اإللكتروني:قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية
 

 الملخص

 بالفطر لإلصابة Spodoptera littoralis (Boisd.)حساسية األطوار المختلفة لدودة ورق القطن . 2017أحمد، محمد، ابتسام غزال ولبنى رجب. 
Beauveria bassiana (Bals.) Vuil.   138-131(: 3)35، . مجلة وقاية النبات العربيةمخبريا. 

 ..Beauveria bassiana (Bals.) Vuilاألكثر حساسيًة لإلصابة بالفطر  Spodoptera littoralis (.Boisd)دودة ورق القطن  أطوارُأجِري هذا البحث لتحديد 
اليرقات باألعمار اليرقية األول والثالث والسادس كّل ُرّش المعلق البوغي على كّل من  حيث بوغ/مل، 610اسُتخِدمت عزلة من الفطر على شكل معّلق بوغي تركيزه 

ابة بالفطر المختبرة من دودة ورق القطن لإلصبّينت النتائج حساسية جميع األطوار  ، بينما ُغمَست لطع البيض بالمعّلق البوغي.الغاتالعذارى والب على حده، وطوري 
B. bassiana. لكل منهما في اليوم  %100مع نسبة موت بلغت  حساسيًة أعلى للفطر والثالث األول اناليرقيّ  العمران تباينت الحساسية بين األطوار المختلفة، فأظهر

 أبدىكما  .على التوالي ،يومًا من المعاملة 15و 4بعد  %58و 83مع نسب موت وصلت إلى  والعذراءا طورا البيضة م، تالهعلى التوالي ،الثالث والخامس من التجربة
 األقل حساسيًة للفطر المدروس )السادس( بينما كانت يرقات العمر األخير في اليوم الخامس. %32مع نسبة موت بلغت  طور البالغات حساسيًة واضحة تجاه هذا الفطر

 مع ازدياد العمر اليرقي. 50LTيوم السادس. وأظهرت النتائج ازدياد قيم الزمن القاتل النصفي في ال %18مع نسبة موت 
 .الفطور الممرضة للحشرات، Spodoptera littoralis ،Beauveria bassiana (.Boisd) دودة ورق القطنمفتاحية: كلمات 

 

 1المقدمة

 Spodoptera littoralis (Boisd.)عد دودة ورق القطن تُ 
(Lepidoptera: Noctuidae)  من اآلفات الزراعية متعددة العوائل ذات

حيث  (،22) األهمية االقتصادية على كثير من المحاصيل المزروعة
فصيلة نباتية مختلفة منها  44تهاجم نباتات تنتمي ألكثر من 

جلت في سورية سُ وقد  .(12)الباذنجانيات، البقوليات، الصليبيات وغيرها 
 (.15، 12ن اإلحصائيات )م في العديد

ة ألخرى كبير من سن تتفاوت كثافة مجتمع الحشرة والضرر إلى حدّ  
قضي تاألوراق، ويمكنها أن  علىينتج الضرر عن تغذية اليرقات  (.13)

ُتعد يرقات هذه  (.17) النبات بالكامل في حال اإلصابة الشديدة على
بعض األحيان الحشرة متغذيات خارجية في معظم الحاالت، لكن في 

جعلها مما ي (،26) وتملؤها بالمخلفات ،تحفر داخل أجزاء النبات كالثمار
ضًا على ى أيوتتغذّ  ،يمكن أن تحفر في الساقو غير مناسبة لالستهالك، 

ات جوز ًا أحياننباتات القطن فإنها تهاجم  تصيب. عندما ألزهارالبراعم وا
 (.15) القطن وبراعم األزهار والسوق 
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د تعدّ و العالية،  والخصوبة، التكاثرسرعة ب S. littoralisتتميز 
 وظهور سالالت مقاومة للمبيدات الكيميائية في كثير من األحيان األجيال

ئيًا الة وآمنة بيللبحث عن وسائل مكافحة تكون فعّ كل ذلك دفع  .(13)
 اً ناجح المكافحة الحيوية بعناصرها المختلفة حالً  وُتقّدم،  هنفس الوقتفي 
 (.18) ال إلدارة هذه اآلفةوفعّ 

من فطور ونيماتودا وبكتريا  الحشرات ممرضاتبرز مؤخرًا دور 
ُتعد الفطور الممرضة و . (21) في مكافحة هذه الحشرة وفيروسات

إحدى أهم هذه  Entomopathogenic Fungi (EPF)للحشرات 
خالل الكيوتيكل، من الفطر إلى هيمولمف الحشرة يصل  .المجموعات

بينما يجب أن تمر اإلصابات البكتيرية والفيروسية عبر الجهاز الهضمي 
  وباإلضافة لقدرتها على اختراق جدار (.27) وجدار القناة الهضمية

 جسم عوائلها، تمتلك الفطور الممرضة للحشرات ميزات واضحة 
مقارنًة مع الممرضات الحشرية األخرى، منذ ظهرت قدرتها على مهاجمة 

أبرز  (.16) تطور الحشرات بما فيها طوري البيضة والعذراءكل مراحل 
 Beauveria bassiana (Bals.) Vuil الفطر هو هذه الفطور

(Ascomycota: Hypocreales)  ،الذي يتميز بمداه العوائلي الكبير
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لعديد من الرتب ا وانتشاره الطبيعي والجغرافي الواسع، وفاعليته العالية ضدّ 
 (.24) الحشرية

كان يتبع سابقًا الفطور الناقصة  B. bassianaُيذكر أن الفطر 
Deuoteromycota  رتبةMoniliales  فصيلةMoniliaceae (10 ،

 وذلك قبل اعتماد التصنيف الحديث القائم على البيولوجيا الجزيئية. (،16
 طّورت منظومة هائلة من الدفاعات ضدّ قد وبالرغم من أن الحشرة 

في البيئة التي تسكن فيها، بدءًا  الموجودةالكائنات الحية الدقيقة 
زيادة  ،بالكيوتيكل المدّعم بمركبات وإفرازات مضادة لألحياء الدقيقة

التكيفات  ،وترّسب السيكليروتين في الكيوتيكل (Melanization)التصّبغ 
 فخ الذي ينظّ السلوكية من اختباء ورفع درجة حرارة الجسم، واالنسال

ُيضاف إلى ذلك آليات الدفاع  .(27) بشكل فعال السطح الخارجي للحشرة
الخلوية مثل البلعمة وتضاعف خاليا الهيمولمف التي تحيط ببنيات الفطر 

يتجّنب هذه الدفاعات من  B. bassianaالفطر  إال أنّ  (.9) بالكبسلة
زيادة المقاومة للمركبات المضادة و سرعة اإلنبات واالختراق، خالل 

التي هدفها و  بما فيها السموم زيادة إنتاج المستقلبات الثانويةو للفطور، 
اليا تطوير خو ، ليس فقط العائل ولكن كذلك األحياء الدقيقة المنافسة

شبيهة بالبروتوبالست داخل الحشرة، تركيبها غير معروف تمامًا، ال 
وال بد  (.27) عليها وبالتالي مهاجمتها يستطيع هيمولمف الحشرة التعّرف

من اإلشارة إلى أن محاوالت خاليا هيمولمف الحشرة لبلعمة وكبسلة 
ة غير فّعالة عادًة مع الفطور العالية الشراس تكون  األبواغ الفطرية الغازية

ر في كافة أطوا دراسة تأثير الفطرُتعد . و B. bassiana (28)مثل الفطر 
معلومات أولية  مخبريًا خطوة ضرورية للحصول علىدودة ورق القطن 

 . لآلفة قبل البدء بأي برنامج مكافحة
طور في لفالدور الكبير الذي تقوم به اتأتي أهمية هذا البحث من 

 اإلدارةمج برا ضرورة استخدامها فيالمكافحة الحيوية لآلفات المختلفة، و 
 انتشار الفطر الة وآمنة بيئيًا، ومنكونها فعّ المتكاملة لآلفات 

B. bassiana دة خطورة حشرة دو باإلضافة لالمحلية،  التربةفي  ووجوده
في ظروف الساحل  ورق القطن على المحاصيل الزراعية المختلفة

  استخدام الفطر فعاليةلذلك جاء البحث الحالي لدراسة  .السوري 
B. bassiana مخبرياً  ضّد األطوار المختلفة لهذه الحشرة. 

  
 وطرائقه البحث مواد

 

الزراعة كليتي  مختبراتفي  2016و 2015 عامي ذ البحث خاللفّ نُ 
 .جامعة تشرينبالعلوم و 
 

 لمختبرفي ا S.littoralisتربية دودة ورق القطن 

 حيث ،ت يرقات دودة ورق القطن من خالل القيام بجوالت حقليةُجمعَ 
 ظهرت على العديد من المحاصيل المزروعة والنباتات البرية في 

مخبريًا على أوراق الخروع  هاتّم إكثار و  .(1)جدول  الساحل السوري 
(Ricinus communis L.)  للوصول إلى أعداد كافية إلجراء التجارب

 .عليها
 

في  S. littoralisالعوائل النباتية التي ُوجدت عليها حشرة . 1جدول 

  الساحل السوري
Table 1. Host plants of S. littoralis along the Syrian coast. 
 

 Name االسم
 االسم العلمي

Scientific name 
 الفصيلة
Family 

 Cabbage Brassica oleracea Brassicaceae الملفوف

 Cucumber Cucumis sativus Cucurbitaceae الخيار

 Peanut Arachis hypogaea Fabaceae ول السودانيالف

 Cowpea Vigna unguiculata Fabaceae اللوبياء

 Dry bean Phaseolus vulgaris Fabaceae الفاصولياء

 الملوخية
 Jewish mallow 

Corchorus olitorius Tiliaceae 

 Parsely Petroselinum البقدونس

crispum 
Apiaceae 

 Purslane Portulaca oleracea Portulacaceae /الرجلةالبقلة

 Amaranth Amaranthus sp. Amaranthaceae القطيفة

 Mint Mentha varidis Lamiaceae النعناع

 Tomato Lycopersicum /الطماطمالبندورة

esculentum 

Solanaceae 

 Okra Abelmoschus البامياء

esculentus 
Malvaceae 

 نجيليات برية
Wild grasses 

- Poaceae 

 
 Beauveria bassianaالحصول على العزلة الفطرية من الفطر 

 وتحضير المعّلق البوغي
 والتي  ،B. bassianaمن الفطر  B4في هذا البحث العزلة  مخدِ استُ 

 منطقة من  2015تّم عزلها من تربة مزروعة بالبقدونس خالل 
 بانياس في الساحل السوري، ُعزلت بطريقة الجاليريا كطعم

"Galleria Bait Method" الموصوفة من قبل Meyling (23 )
، وذلك بإضافة يرقات دودة الشمع الكبرى Zimmermann (32)و

Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)  بالعمر األخير
إلى عينات التربة ثّم عزل الفطر من اليرقات بعد إصابتها. تّم توصيف 

  .(29، 19، 10) وتصنيف العزلة وفق عدد من المفاتيح التصنيفية
على مستنبت ديكستروز آجار سم(  9في أطباق بتري ) ُزرع الفطر

 في الظالم عند حرارة ، ُحّضنPDA (potato dextrose agar) البطاطا
لحين  س° 4حرارة  ة أسبوعَين، ثّم وضعت األطباق عندلمدّ  س° 26±1

  االستخدام.
ُجمعت يلي:  بوغ/مل وفق ما 106ُحّضر المعلق البوغي بالتركيز 

األبواغ الكونيدية من كل طبق في اليوم الرابع عشر من التحضين 
. 80محلول توين  %0.05مل ماء مقطر معقم مضافاً إليه  10باستخدام 

ُكشط سطح المستعمرة باستخدام إبرة معقمة للحصول على أكبر كمية 
ُرّشح المعلق الناتج باستخدام طبقتين من الشاش و  .ممكنة من األبواغ
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ة قطع الميسيليوم والبيئة العالقة، ثم ُوضع المعّلق النهائي على رّجاج إلزال
اسُتخدمت و دقائق لضمان توزع متجانس لألبواغ.  10كهربائي لمدة 

ألبواغ لحساب عدد ا Malassez counting chamberشريحة ماالسييه
  .40xتكبير باستخدام المجهر العادي ب

فة ل بإضادّ ثم عُ حده،  ُحّضر المعّلق البوغي لكل اختبار على
بوغ/مل( وفق  106للوصول إلى التركيز المطلوب ) 80توين  محلول

 .(21) التخفيف= النسبة المحسوبة/ النسبة المطلوبة نسبة المعادلة:
 

 اختبار حساسية طور البيض من دودة ورق القطن للفطر
B. bassiana 

ساعة من أوعية التربية مع  24–12ُجمعت لطع البيض بعمر 
ة ُتركت على كل قصاصة لطع .القصاصات الورقية التي وضعت عليها

بيضة، وُأزيل البيض الباقي واعُتبرت  20واحدة، وفي كل لطعة ُتركت 
مكررات لكل معاملة. وُغمست كل قصاصة مع البيض  5. ُحّضرت اً مكّرر 

في المعّلق البوغي للعزلة الفطرية لمدة دقيقة واحدة، بينما ُغمست مكررات 
ُتركت لتجف هوائيًا، ثم ُنقلت كل قصاصة  ثم ،80 توين حلولاهد في مالش

ة حرار  ّود بورق ترشيح مرطب، وُحّضنت عندسم( مز  9إلى طبق بتري )
أيام من المعاملة  4و 2. ُسّجلت النسب المئوية للفقس بعد س° 26±1

(1.) 
 

 اختبار حساسية طور اليرقة من دودة ورق القطن للفطر
B. bassiana 

ُأجريت هذه التجربة على ثالثة أعمار يرقية )األول، الثالث، السادس 
مكررات  5يرقات لكل مكرر و 10)األخير(( كل على حده. اسُتخدمت 

لكل معاملة. ُرّشت اليرقات بالمعلق البوغي للعزلة الفطرية وُرّشت مكررات 
باق طتوين فقط. ُتركت اليرقات لتجف هوائيًا وُنقلت إلى أحلول الشاهد بم

سم( تحوي أوراق خروع نظيفة، ماعدا العمر األخير فقد  9بتري )
اسُتخدمت له عبوات كبيرة لمحاولة تجّنب االفتراس الذاتي والسماح بحركة 

، س° 1±26حرارة  سم. ُحّضنت عند 5ونها بطول حوالي اليرقات ك
وُسّجلت القراءات بشكل يومي مع استبدال أوراق الخروع عند الحاجة 

(1.) 
 

 B. bassianaاختبار حساسية عذارى دودة ورق القطن للفطر 
 .ات لكل معاملةمكرر  5عذارى لكّل مكرر و 10ُنّفذت التجربة باستخدام 

ُرّشت  .ساعة 24تشّكل بعمر من ساعة وحتى حديثة الاختيرت العذارى 
وذلك  بوغ/ مل 106مل من المعلق البوغي للعزلة الفطرية بالتركيز  5بـ 

 10ُوضعت كل  .ُتركت حتى تجف هوائياً ثم ، باستخدام مرش يدوي 
سم للسماح بحركة  5.5عذارى في علبة بالستيكية ارتفاعها حوالي 

البالغات في حال خروجها، مع ورق ترشيح مرّطب، وُغّطيت العلب بشاش 

 ندب عبماء توين فقط، وُحّضنت العلللتهوية، بينما ُرّشت مكررات الشاهد 
 .(21ن )يوماً من التحضي 15و 7ُأخذت القراءات بعد  س.° 1±26رة حرا

 
 B. bassianaاختبار حساسية بالغات دودة ورق القطن للفطر 

بالغات لكل مكرر دون األخذ باالعتبار  10ُنّفذت التجربة باستخدام 
ُرّشت  .مكررات لكل معاملة 5هذه البالغات ذكورًا أم إناثًا، و لجنس

 بوغ/ 106مل من المعلق البوغي للعزلة الفطرية بالتركيز  5البالغات بـ 
مل  500ُوضعت البالغات بعد رّشها في علب بالستيكية سعة  ثم مل،

 ،وموضوع داخلها قطع كرتونية صغيرة لوضع البيض ،مغطاة بشاش
بينما ُرّشت  ،للتغذية %10بتركيز وعبوات صغيرة مملوءة بمحلول سكري 

 ،س° 1±26 حرارة ن فقط، وُحّضنت العلب عندررات الشاهد بماء تويمك
 .(1)ُأخذت القراءات بشكل يومي و 
 

 التحليل اإلحصائي

الفروق  لحساب CoStat نتائج باستخدام البرنامج اإلحصائيال تللّ حُ 
 اينالتب باستخدام اختباربين العوامل المدروسة المختلفة المعنوية 

One Way ANOVA  عند أقل فرق معنوي(LSD)  5عند االحتمال% .
عند مقارنة تأثير الفطر في  50LTكما ُحِسب الزمن القاتل النصفي 

 تباع طريقة تحليل البروبيتااألعمار اليرقية المختلفة، وذلك ب
Probit Analysis  باستخدام البرنامج اإلحصائيBioStat v5. 

 

 المناقشةالنتائج و 
 

 B. bassiana بيض دودة ورق القطن للفطراختبار حساسية طور 
بّينت النتائج بدء فقس البيض في مكررات الشاهد منذ اليوم الثالث من 

 %17 مقابل %94بدء التجربة. وصلت نسبة الفقس في اليوم الرابع إلى 
. تتفق B4بوغ/ مل للعزلة  106عند المعاملة بالمعلق البوغي ذي التركيز 

(، حيث انخفضت نسبة فقس البيض 1) سابقةهذه النتيجة مع نتائج 
بالنسبة للبيض بعمر  %8.7و 9.4إلى  B. bassianaالمعاَمل بالفطر 

 22، 10على التوالي. وبلغت نسب فقس البيض  ،يوماً  4-3و  1-2
، Aspergillus flavusعند المعاملة بالفطور الممرضة التالية  %35و

Aspergillus parasiticus وPenicillium falicum،  على التوالي
  B. bassianaقدرة كل من على Al-Kherb (5 )(، كما برهن 30)

بنسب موت وصلت إلى  S. exiguaعلى قتل بيض  M. anisopliaeو 
 على التوالي. ،%37.6و  50
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 B. bassiana اختبار حساسية طور اليرقة من دودة ورق القطن للفطر
 

في  B. bassianaبّينت النتائج فعالية عالية للفطر  - يرقات العمر األول
)جدول  B4يرقات العمر األول، وشراسة عالية للعزلة المستخدمة  قتل

في اليوم الثالث للمعاملة. ويبدو أن يرقات  %100بلغت نسبة الموت  .(1
حّساسة لإلصابة الفطرية، ولم تتشّكل لديها بعد آليات كانت العمر األول 

المقاومة الكافية لصد الهجوم الفطري، وكيوتيكلها غير متصلب بشكل  
، السيما  وهي حديثة الخروج من البيضة، أبدى  جرت المعاملةبأن كاف 

ليرقات العمر  %100نفس الفعالية بنسبة موت  B. bassiana الفطر
 .S. exigua (5)األول للنوع 

 
إلى موت يرقات العمر  B4أّدى استخدام العزلة  - يرقات العمر الثالث

في  %100بنسبة وصلت إلى  S. littoralisالثالث لدودة ورق القطن 
. لوحظ ارتباط نسبة الموت بالزمن (2)جدول  اليوم الخامس بعد المعاملة

فازدادت نسبة الموت بشكل خطي مع الزمن، وظهر ذلك واضحًا من 
 .(1)شكل  0.977الذي بلغ  2Rقيمة معامل االرتباط 

 
بوغ/ مل في العمر اليرقي األول  106بالتركيز  B4تأثير العزلة . 2جدول 

 .روف المختبرظتحت  S. littoralisلدودة ورق القطن 
Table 2. Effect of the B. bassiana isolate B4, with  

concentration of 106 spores/ml on the first instar larvae of S. 

littoralis under laboratory conditions.  
 

 المعاملة
Treatment 

 SD± متوسط نسب الموت )%( 
Average mortality % ± SD 

اليوم األول 

 المعاملةبعد 
1st day post 

treatment 

 اليوم الثاني

 بعد المعاملة
2nd day post 

treatment 

 الثالثاليوم 

 بعد المعاملة
3rd day post 

treatment 

 B4 العزلة
Isolate B4 

38±8.37 a 72±8.37 a 100±0.00 a 

 الشاهد
Control 

0±0.00 b 4±5.47 b 8±4.47 b 

    

 
وجود تأثير بسيط  (4)جدول  أظهرت النتائج -يرقات العمر السادس 

في يرقات العمر السادس لدودة ورق القطن بالمقارنة  B. bassiana للفطر
األعمار األخرى المدروسة )األول والثالث( بالرغم من وجود  فيمع تأثيره 

فقط في اليوم السادس  %18فرق معنوي مع الشاهد، وبلغت نسبة الموت 
لة، وُأنهيت التجربة في هذا اليوم بسبب نجاح األفراد واألخير من المعام

ّين وبمتابعة هذه األفراد الحقًا تب. األخرى في الوصول إلى ما قبل العذراء
 يعود السبب فيو  .أنها استطاعت إكمال دورة حياتها وإعطاء جيل تال  

ضعف تأثير الفطر في هذا العمر اليرقي إلى تصّلب جدار الجسم بشكل 

في حشرة قدرة ال زيادة بالتالي، و مال دفاعات الحشرة ضد الفطركبير واكت
 هذا العمر على مقاومة الفطر الغازي.

األعمار اليرقية معًا، تبّين  في B. bassianaوبمقارنة تأثير الفطر 
دار بسبب زيادة صالبة جتناقص تأثير الفطر مع تّقدم العمر اليرقي 

لألعمار  يوماً  8.21و  2.92، 1.14في . وبلغ الزمن القاتل النصالجسم
وقد أشار كل . (5)جدول  اليرقية األول والثالث والسادس، على التوالي

سابقًا إلى تناقص تأثير الفطر مع  Asi  (8)( و7) وآخرون  Anand من
 تقدم العمر اليرقي.

( بالنسبة لتأثير 1) العبيدي وسميرتتفق نتائج الدراسة مع نتائج 
لكل من األعمار اليرقية األول  %100الفطر في طور اليرقة والذي بلغ 

يومًا من المعاملة. كما تتفق النتائج مع ما  14والثالث والخامس بعد 
الذين بّينوا فعالية هذا الفطر ضد يرقات  (2) وآخرون  Abboud أشار إليه

(، بينما اختلفت %90دودة ورق القطن في الحقل بنسبة موت تجاوزت )
( حيث لم ُيبِد الفطر عند استخدامه 6)وآخرون  Amerهذه النتائج مع 

بتراكيزات عالية تأثيرًا ملحوظًا في يرقات دودة ورق القطن بالعمر الثاني، 
لبيئة اوت شراسة العزالت الفطرية فيما بينها وتأثير اويعود هذا التباين لتف

 التي ُعزل منها الفطر.
 

ليرقات العمر  B4متوسط نسب الموت )%( التي سببتها العزلة . 3جدول 

 .تحت ظروف المختبر الثالث من دودة ورق القطن
Table 3. Average mortality rate caused by B. bassiana 

isolate B4 to the third instar larvae of S. littoralis under 

laboratory conditions. 

 

 الزمن بعد المعاملة
Days post treatment 

± متوسط نسب الموت )%( 

 اإلنحراف المعياري
Average mortality rate ±SD 

 B4العزلة 
 Isolate B4 

 الشاهد
 Control 

 day st1 4±5.47 0±0.00 اليوم األول

 day nd2 34±11.41 0±0.00 الثانياليوم 

 day rd3 42±10.95 2±4.47 الثالثاليوم 

 day th4 74±11.40 2±4.44 الرابعاليوم 

 day th5 100±0.00 4±5.47 الخامساليوم 

 Average 50.8±34.87 a 1.6±3.74 b  المتوسط

 
 B. bassianaاختبار حساسية عذارى دودة ورق القطن للفطر 

وجود فروق  %5عند مستوى االحتمال  LSDبّين اختبار الفروق المعنوية 
معنوية بين معاملة العذارى بالفطر المدروس ومعاملة الشاهد. وبلغت 

 %100مقابل  B4عند المعاملة بالعزلة  %42نسبة خروج البالغات 
 ذراءالعللشاهد، مما يدل على كفاءة العزلة المستخدمة في مكافحة طور 

. وتجّلت أعراض اإلصابة بعد موت العذارى بتغّير اللون (6)جدول 
وقد لوحظ تغير اللون بعد  وخروج نموات الفطر من بين حلقات الجسم.

أيام  6-4الموت مباشرًة أما ظهور نموات الفطر خارجياً فكان بعد حوالي 
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ي ف فرة. وبمتابعة األفراد التي نجحتامن الموت بحسب الرطوبة المتو 
الوصول إلى طور البالغة في معاملة الفطر، تبّين أنها مشّوهة الشكل أو 
غير مكتملة النمو، ولم تستطع إكمال دورة حياتها فلم يحدث تزاوج ووضع 
بيض. ويعود ذلك لتأثير الفطر وغزوه ألعضائها الداخلية، بعكس 

 جالبالغات المنبثقة من معاملة الشاهد التي كانت طبيعية وحدث تزاو 
 ووضع بيض.

 

 
 

متوسط نسب الموت )%( التي سببتها العزلة الزمن والعالقة بين . 1شكل 

B4  تحت ظروف المختبرليرقات العمر الثالث من دودة ورق القطن. 
Figure 1. The correlation between time and average 

mortality rate, caused by B. bassiana isolate B4 to the third 

instar larvae of S. littoralis under laboratory conditions. 

 
ليرقات العمر  B4متوسط نسب الموت )%( التي سببتها العزلة  .4 جدول

 .تحت ظروف المختبر السادس من دودة ورق القطن
Table 4. Average mortality rate caused by B. bassiana 

isolate B4 to the sixth instar larvae of S. littoralis under 

laboratory conditions. 

 

 الزمن بعد المعاملة )يوم(
Days post treatment 

±  متوسط نسب الموت )%(

 اإلنحراف المعياري
Average mortality rate ± SD 

 B4العزلة 
Isolate B4 

 الشاهد
Control 

 day st1 0±0.00 0±0.00 اليوم األول

 day nd2 0±0.00 0±0.00 الثانياليوم 

 day rd3 0±0.00 0±0.00 اليوم الثالث

 day th4 8±7.12 0±0.00 اليوم الرابع

 day th5 12±8.36 0±0.00 اليوم الخامس

 day th6 18±4.47 0±0.00 اليوم السادس

 Average 6.33±4.23a 0±0.00b  المتوسط

 

( التي بلغت 1) العبيدي وسميرتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج 
يومًا من معاملة العذارى بالفطر  15بعد  %50فيها نسبة خروج البالغات 

B. bassiana بينما وجد ،Vijjayavani  ( أّن عذارى 31) وآخرون
Spodoptera litura  أبدت حساسية مرتفعة للفطرB. bassiana  مع

 يومًا. 5.1وصل إلى  50LTو %100نسبة موت 

ويبدو أن طور العذراء لدودة ورق القطن حّساس للممرضات 
 ( أن نسبة موت 3) Abou-Bakrالفطرية األخرى. فقد وجد 

 Metarhizium anisopliaeعذارى هذه الحشرة بالفطر 
(Ascomycota: Hypocreales)  أسابيع من  4بعد  %44.68بلغت

 ( إلى أنه عند استخدام الفطر7) وآخرون  Anandالمعاملة. وتوّصل 
M. anisopliae  ضد عذارىS. litura  85.5وصلت نسبة الموت إلى% 

 cardinalis Cordycepsبوغ/مل، بينما مع النوع  108عند التركيز 
(Ascomycota: Hypocreales)  كما وجد  .%57.3بلغتEl-Katatny 

دودة ورق  أدى إلى موت عذارى  Aspergillus flavus( أن الفطر 14)
( أيضًا 30) Shoulkamy و Salama . وتوّصل%100القطن بنسبة 

على  Penicillium falicum، كذلك بّينوا قدرة الفطر  هانفس النتيجةإلى 
 قتل عذارى هذه الحشرة إذا ما اسُتخدم بتركيزات عالية.

 

في بوغ/مل  106بالتركيز  B4تأثير المعلق البوغي للعزلة . 5جدول 

تحت ظروف  S. littoralisاألعمار اليرقية المختلفة لدودة ورق القطن 

 المختبر.
Table 5. Effect of the B. bassiana isolate B4, at the 

concentration of 106 spores/ml on different larval instars of 

S. littoralis under laboratory conditions. 
 

 يوماً بعد المعاملة
Days post 

treatment 

 اإلنحراف المعياري± نسب موت اليرقات )%( 
Average mortality rate ±SD 

 Larval instar  الطور اليرقي
 th6السادس  rd3الثالث  1st األول

1 38±8.37 4±5.47 0±0.00 

2 72±8.37 34±11.41 0±0.00 

3 100±0.00 42±10.95 0±0.00 

4 100±0.00 74±11.40 8±7.12 

5 100±0.00 100±0.00 12±8.36 

6 100±0.00 100±0.00 18±4.47 

 المتوسط
Average 

85 a 59 b 6.33 c 

50LT 1.14 b 2.92 b 8.21 a 

 

 

 B. bassiana اختبار حساسية بالغات دودة ورق القطن للفطر
على التأثير في بالغات دودة  B. bassianaتبّين من النتائج قدرة الفطر 

بفرق معنوي عن الشاهد. فكانت البالغات في  S. littoralisورق القطن 
مكررات الشاهد نشطة الحركة وتقوم بالتزاوج ووضع البيض، بينما لوحظ 

كانت قليلة النشاط  B4بأن البالغات التي ُرّشت بالمعّلق البوغي للعزلة 
ظم بدرجة كبيرة. وتبّين الحقًا أّن معومعّدالت التزاوج ووضع البيض أقل 

البيض الذي ُوضع لم يفقس، بالتالي أّثر الفطر على العمليات الحيوية 
 للبالغات.
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 متوسط النسب المئوية لخروج البالغات عند معاملة عذارى. 6جدول 

S. littoralis بالمعلّق البوغي للفطر B. bassiana بالتركيز 

 .تحت ظروف المختبر )N(50=بوغ/مل  106
Table 6. Average adults’ emergence rate from S. littoralis 

pupae treated with the B. bassiana concentration of 106 

spore/ml under laboratory conditions (N=50).  

 

 المعاملة
Treatment 

 اإلنحراف المعياري±  متوسط خروج البالغات )%(
Average adult emergence rate ±SD 

 يوم من المعاملة 9بعد 
9 days post 

treatment 

 يوم من المعاملة 15بعد 
15 days post 

treatment 

 4Bالعزلة 
Isolate B4 

10±7.07b 42±8.36b 

 الشاهد
Control 

30±10a 100±0a 

 
، وفي %20أيام من بدء التجربة وبلغ  3بدأ موت البالغات بعد 

في مكررات الشاهد. ولم  %0قارنًة مع م %32الخامس وصل إلى اليوم 
( 1) رالعبيدي وسميتتوافق نسب الموت هذه مع نسب الموت في تجربة 

في اليوم الخامس. وبالرغم من أن نسب موت  %83التي وصلت إلى 
تقد بأن تأثير عالدراسة الحالية، إال أنه يالبالغات لم تكن مرتفعة نسبيًا في 

معنويًا في هذا الطور، كون الهدف من أي مكافحة يكون  الفطر كان
تخفيف الضرر الناتج عن اآلفة قدر اإلمكان وليس الموت بحد ذاته، 

العمليات  في B. bassianaوهذا الهدف محّقق من خالل تأثير الفطر 
األساسية التي ُتستهَدف البالغات ألجلها وهي وضع البيض الملّقح، وكما 

ل متابعة البيض الذي وضع في هذه التجربة ومراقبته لمدة ذكرنا من خال
مجتمع  بالتالي انخفضو بعد انتهاء التجربة تبين بأن معظمه لم يفقس 

 الحشرة للجيل القادم بشكل ملحوظ.
النتائج اختالف أطوار دودة ورق القطن في حساسيتها أظهرت 

، حيث أبدت األعمار اليرقية األولى حساسيًة B. bassiana تجاه الفطر
كما  .أعلى للفطر مقارنًة باألطوار األخرى، تالها طورا البيضة والعذراء

أظهر طور البالغات حساسيًة واضحة تجاه هذا الفطر، بينما كانت يرقات 
 حيث بلغت نسبة الموت .العمر األخير األقل حساسيًة للفطر المدروس

، %83، البيض %32، للبالغة %58للعذراء  )%( في اليوم األخير
 وقد .%18يرقات عمر ثالث و  %100يرقات عمر أول وعمر ثالث 

كذلك في حساسيتها للفطر  S. lituraعدم تساوي أطوار  Asi (8) الحظ
B. bassiana فكان البيض واليرقات هي األكثر حساسيًة، بينما سّجلت ،

التأثير المعنوي  (20) وآخرون  Kaur وبّين .العذارى حساسيًة منخفضة
في األعمار اليرقية الثاني والثالث والرابع وفي طوري  B. bassianaللفطر 

 .S. lituraالعذراء والبالغة وفقس البيض لحشرة 
ظهر االختالف الكبير في حساسية أطوار دودة ورق القطن تجاه 

فقد تبين التأثير القاتل للفطر  (،4) سابقة الممرضات الفطرية في دراسة
Trichoderma harzianum يرقات  فيS. littoralis  بنسبة موت بلغت

عذراء طور ال فيأيام من المعاملة، بينما لم يكن له أي تأثير  5بعد  80%
فعالية عالية على  Aspergillus flavus، وبالعكس أبدى الفطر (0%)

 على طور اليرقة. %0مقابل %100عذارى دودة ورق القطن بنسبة موت 
حشرة أي أطوار وتشير الدراسات المختلفة إلى أن حساسية 

  الحشرة، ففي بعضنوع للممرضات الفطرية يختلف تبعًا للفطر و 
ت من الكاملة وفي حاال الحاالت تكون األطوار غير الكاملة أكثر حساسيةً 

 اق ّفار سأخرى نجد العكس، على سبيل المثال: اليرقات الفتية من ح
 B. bassianaأكثر حساسيًة للفطر  Ostrinia nubilalisالذرة األوروبي 

من اليرقات األكبر عمرًا، بالمقابل بالغات تربس األزهار الغربي 
Frankliniella occidentalis  كانت أكثر حساسيًة للفطر

Verticillium lecanii  (.11)من الحوريات 
 للفطر S. lituraحساسية كل أطوار ( 25) سابقاً  وسّجل

Nomuraea rileyi  50تزايد قيم في هذه الدراسة وبّيناLT 50وLC  مع
 تزايد العمر اليرقي.

 
Abstract 

Ahmad, M., I. Gazal and L. Rajab. 2017. Susceptibility of different stages of the cotton leaf worm Spodoptera littoralis 

(Boisd.) to the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. under laboratory conditions. Arab Journal of Plant Protection, 

35(3): 131-138. 
This study was conducted to identify the most susceptible stages of the cotton leaf worm Spodoptera littoralis (Boisd.) to the 

entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Conidial suspension from the fungal isolate was prepared as a spores suspension at 

concentration of 106 spores/ml. The suspension was sprayed separately on each of the larvae (1st, 3rd, and 6th instars), pupae and adults. Whereas, 

egg-masses were only dipped in the suspension. Results showed that the fungus B. bassiana was able to infect all the tested stages of the cotton 

leaf worm. Both the 1st and 3rd instar larvae showed high susceptibility to infection with 100% mortality. In addition, eggs and pupae mortality 

reached 83 and 58% after four and 15 days, respectively. Mortality of adults reached 32% on the 5th day, whereas the 6th instar larvae showed 

less susceptibility to fungal infection with 18% mortality. The values of lethal time 50 (LT50) increased with the increased age of larvae. 

Keywords: Spodoptera littoralis, Beauveria bassiana, entomopathogenic fungi. 
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