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 الملخص
في   (.Withania somnifera (L.) Dunal)سم الفراخ  تأثير المستخلصات النباتية لنبات  .  2021رضا صكب وهند ابراهيم الخزرجي.  الجوراني،  

 .28-22 (:1)39 مجلة وقاية النبات العربية، . (.Spodoptera littoralis Boisd) الحياتي لدودة ورق القطنداء األ
األطوار اليرقية لحشرة دودة ورق القطن   في  (.Withania somnifera (L.) Dunal)أجريت الدراسة لمعرفة تأثير مستخلصي االيثانول والهكسان لنبات سم الفراخ  

(Spodoptera littoralis Boisd.)  أظهرت النتائج   . من المستخلص النباتي   % 5و    2.5،  1.25  وذلك عن طريق معاملة غذاء يرقات الطورين الثاني والرابع بالتراكيز
% 58.52  نفوق                                                                         متأخرة ويتناسب هذا التأثير طرديا  مع التركيز المستعمل، وبلغت أعلى نسبة  أن األطوار اليرقية المبكرة المعاملة كانت أكثر حساسية من األطوار اليرقية ال

  طوري %. كما أشارت النتائج إلى حدوث إطالة في مدة  5ليرقات الطور الرابع عند المعاملة بمستخلص االيثانول بالتركيز    %20.74  ليرقات الطور الثاني بينما بلغت
%. كما سبب  5أطول زيادة في مدة نمو كال الطورين عند المعاملة بمستخلص الهكسان بالتركيز  كما وجدت                                                      اليرقة والعذراء وذلك اعتمادا  على التركيز المستعمل  

اوزانها ونسب تعذرها، كما تأثرت خصوبة البالغات الناتجة من األطوار اليرقية المختلفة المعاملة  ظهور حاالت من التشوه في العذارى وانخفاض في  الهكسان  المستخلص  
   % للبالغات الناتجة من معاملة يرقات الطور الثاني. 5% عند المعاملة بمستخلص الهكسان بتركيز 71بيضة/أنثى ونسبة فقسه  670 وضع البيض اذ بلغ معدل 

 ، تأثيرات حياتية.نسب الموتدودة ورق القطن،  ، نبات سم الفراخ المستخلصات النباتية، كلمات مفتاحية: 

 

 1المقدمة 
 

من اكثر طرق المقاومة شيوعا للسيطرة تعد المبيدات الكيميائية الحشرية  
ق مختلفة ضد طيف  ائ هذه المبيدات بطر   اذ تؤثر  على اآلفات الحشرية

الزراعية النظم  في  اآلفات  من  الفورية    ،واسع  اآلثار  من  الرغم  وعلى 
 في                                                                  والكفاءة العالية للمبيدات الحشرية االصطناعية، إال أنها تؤثر سلبا   

نسان والكائنات األخرى غير المستهدفة، مما صحة اإل  فيو                 البيئة عموما    
المبيدات ستعمال  ا  منها  شجع على االهتمام بتطوير استراتيجيات بديلة

اعدة في مكافحة اآلفات والتي تمتاز بسرعة النباتية والتي تعد مصادر و 
                                                                  تحللها مع عدم وجود بقايا سامة في المنتجات الغذائية، فضال  عن كونها 
الحشرية اآلفات  مختلف  على  السيطرة  في  وفعالة  التطبيق   سهلة 

؛ Rajapakse et al., 2016؛  Al-Neami et al., 2012)  والالحشرية
Pant et al., 2016).   ونظرا  الحتواء النباتات على العديد من المركبات                                               

الثانوية تأثيرات  التي    األيضية  للحشرات  فيلها  الحياتي  فقد   ،األداء 
اآلفات   اتالنبات بعض  مستخلصات  استخدمت   ضد  نباتية  كمبيدات 

أنماط عمل متعددة بسبب تركيبتها الكيميائية المعقدة   من  لها  لما  ،الحشرية
مقاومة لدى اآلفات لجميع المواد الكيميائية   ريقلل من احتمال تطو والذي  
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(Tangtrakulwanich & Reddy, 2014).    أشارChowanski et al. 
( إلى أن تأثير المركبات الثانوية للنباتات يكون إما في حدوث 2016)

غير قاتلة، وعلى الرغم من أن التأثير السمي الحاد   ة اوتأثيرات سمية قاتل
)القاتل( يوفر حماية سريعة وناجحة للنباتات من اآلفات، ولكن التأثيرات  

غيرات كبيرة ومن المحتمل أن تسبب تهامة                                الثانوية )غير القاتلة( أيضا   
  كخفض لها ولكن على فترة زمنية أطول،    مستهدفةفة الفي مجتمعات اآل

مما يسبب   ،بهذه المركباتالمعاملة    ناثعدد البيض الموضوع من قبل اإل
فراد تشوهات لألهذه المركبات  سبب  ت و قد  أعدد افراد الجيل التالي    خفض

للمفترسات    مما         وغالبا     ،بها  المعاملة أكثر عرضة  تكون  ان   وأيجعلها 
                                                           لمسببات الممرضة سواء  الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية.  ا

تنتج    Solanaceaeعائلة    دتع التي  النباتية  العوائل   من 
السمية عالية  النباتات   %70إلى    %60تنتج    إذ  ،مركبات  أنواع   من 
العائلة   لهذه  سام  التابعة  تأثير  ذات  للتغذيةقلويدات    تسهم و   ،ومانع 

األمراض  مدور  ب  ومسببات  الحشرات  ضد    .(Eich, 2008)هم 
كمبيدات  واسع  نطاق  على  النباتات  هذه  مستخلصات   تستخدم 

لآلفات   الفراخ  يعد.  (Kanteh & Norman, 2015)نباتية  سم   نبات 
(Withania somnifera (L.) Dunal.)   باسم والمعروف 
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Ashwagandha   ،Gandharva gandha  ،Indian ginseng  
الطبيةأ   winter cherryو   النباتات  العائلة  حد  هذه  الى  والتي   التابعة 

برامج   تطبيقها في  الحشرات، ويمكن  فعالة ضد  قلويدية  تمتلك مركبات 
ينمو في المناطق   ،م  1.50يبلغ ارتفاعه حوالي  مكافحة اآلفات الزراعية.  

ذ يحتوي . إموطنه األصلي منطقة البحر المتوسط،  ستوائيةاالالجافة وشبه  
 ،الفعال كمبيدات حشرية  النبات على العديد من المركبات ذات النشاط

القلويداتكما   من  أنواع  عدة  على  النبات   أهمها   (alkaloids)  يحتوي 
Withanine  و  Somniferineلذلك باإلضافة  على   ،  األوراق  تحتوي 

withanolides  ،glycosides   حماض أمينية حرةأو  (Pratibha et al., 

شخص  .(Ramakanth et al., 2016  ؛2013  .Umadevi et al  كما 
باستخدام   جذور وأوراق نبات سم الفراخفي  المركبات الكيميائية    (2012)

على   إذ احتوت  diethyl etherو  المذيبات العضوية الميثانول والهكسان  
ومنها       ا  نوع  12 القلويدات  ، isopelletierine  ،anaferineمن 

cuseohygrine  ،anahygrine  ،tropine    علىه  ؤ احتواوكذلك  steroids 
 وغيرها.   (saponin)والصابونين    withanoferinsو  withanolidesمنها  

لألهمية   القطن   االقتصادية               نظرا   ورق  دودة   لحشرة 
(Spodoptera littoralis)    في العراق على العديد من النباتات سواء في

البحث عن    أصبح من الضرورةو و الزراعة المحمية  أالحقول المكشوفة  
مبيدات حشرية جديدة مع طريقة عمل مختلفة. لذا هدف هذا البحث إلى 

ضد يرقات  سم الفراخ االيثانول والهكسان لنبات يفعالية مستخلصيم و تق
للحشرة  العددية  الكثافة  خفض  في  استعماله  وامكانية  القطن  ورق  دودة 

 وتجنب استعمال المزيد من المبيدات الكيميائية الصناعية.  

 

 مواد البحث وطرائقه 

 

                       تربية الحشرة مختبريا  
من حقول كلية علوم الهندسة جمعت األطوار اليرقية لدودة ورق القطن  

للموسم الزراعية،   الصليبية  العائلة  بنباتات  والمزروعة  بغداد  جامعة 
تغذية 2017/2018الدراسي   وتمت  بالستيكية  أطباق  في  ووضعت   ،

نقلت األطوار  الغذاء كل يومين.  تبديل  اليرقات على أوراق الخباز مع 
لتعذر وعند اكتمال اليرقية المتاخرة إلى أطباق تحوي على تربة لغرض ا

سم( وعند بزوغ البالغات   20×16التعذر نقلت إلى علب بالستيكية شفافة )
% لغرض 20زودت العلب بقطعة قطن مشبعة بمحلول سكري تركيزه  

بأوراق ترشيح مطوية لغرض وضع  البالغات، كما زودت العلب  تغذية 
وعند   ،نقلت األوراق الحاوية على البيض إلى أطباق بالستيكيةو البيض.  

تم تربية الحشرة في   .                                                    فقس البيض تم اعادة تربيتها بالطريقة المذكورة سابقا  
جري البحث في مختبر أ °س.    2±25عند حرارة    Binderنوع    حاضنة

لقسم وقاية النبات، كلية علوم حيائية التابعة  الدراسات العليا، الوحدة األ

شخصت    .(Al-Khazraji et al., 2016)   الهندسة الزراعية، جامعة بغداد
وقاية النبات، كلية علوم قسم  ،الحشرة من قبل أ.م.د. ايمان محمد المالو

  .الهندسة الزراعية، جامعة بغداد
 

 تحضير المستخلص النباتي  
تم الحصول على نبات سم الفراخ من وحدة النباتات الطبية، كلية علوم 

بغداد.   الزراعية، جامعة  تحت ظروف   جمعتالهندسة  األوراق وجففت 
و  دقائقه    سحقتالمختبر  حجم  نباتي  مسحوق  حضر mesh  40الى   .

( Soxhletالمستخلص االيثانولي باستعمال جهاز االستخالص المستمر )
مسحوق األوراق النباتية المطحونة ووضعت في   غ من  50وذلك بأخذ  

كحول    مل  400  ورقة ترشيح مطوية داخل دورق زجاجي واضيف إليها
ساعة وبعد ذلك أجري االستخالص لمدة    16% وتركت لمدة  99ثيلي  ي ا

 . كررت عملية االستخالص عدة مرات،س°   60ساعات عند حرارة    4
الدوار الفراغي  المبخر  جهاز  استعمل  المذيب  من   Rotaryللتخلص 

Evaporator with Vacuum    الدوران بدرجة    100سرعة  دورة/دقيقة 
جمع المستخلص   ،مرات  عدة  االستخالص  عملية  كررت  ،س°  40   حرارة

لحين  بارد  مكان  في  وحفظ  الغلق  محكمة  زجاجية  قوارير  في  ووضع 
لغرض تحضير مستخلص   هانفس. اجريت الخطوات السابقة  االستعمال

اجري االستخالص في المختبر المركزي .  (Harborne, 1984)  الهكسان
، 1.25  جامعة بغداد. حضرت التراكيز/التابع لكلية علوم الهندسة الزراعية

 (stock solution)لكال المستخلصين بعمل محلول أساس  %  5و    2.5
مل ماء فقط وحضرت    95ستخلص وإذابته في  غ من الم  5وذلك بأخذ  

فقد   معاملالالشاهد غير  معاملة   ماأ  ،التراكيز األخرى عن طريق التخفيف
 .  استعمل فيها الماء فقط

 

 معاملة اليرقات  
الخباز   أوراق  لكل   (Malva Sylvestris)عوملت  المختلفة  بالتراكيز 

الورقة   كل  غمر  طريق  عن  فيمستخلص  منفصل  بشكل   النباتية 
وبعد ذلك تركت لتجف  ،مل من التركيز المستعمل لمدة دقيقة واحدة 20

                                                       ثم وضعت في أطباق بالستيكية م علمة وكل طبق يحتوي على خمس 
مكررات لكل تركيز    ةاجريت التجربة بمعدل ثالث   .يرقات في الطور الثاني

غذيت اليرقات لمدة ثالثة أيام   ،وبمعدل عشر يرقات في المكرر الواحد
وتم  تغذيتها على غذاء غير معامل  تمت  ذلك  بعد  على غذاء معامل 
                                                                    تبديل الغذاء يوميا  لحين التعذر، أما معاملة الشاهد فقد عوملت األوراق 

لمعاملة يرقات الطور   هانفسبالماء فقط. كررت الخطوات  فيها  النباتية  
                             ية م علمة بشكل منفصل وكل قدح الرابع والتي وضعت في اقداح بالستيك

تمت   لليرقات.  الذاتي  االفتراس  لتجنب  وذلك  واحدة  يرقة  على  يحتوي 
                                                                     المتابعة يوميا  لحساب النسبة المئوية للقتل في اليرقات المعاملة وصححت 

             (، كما ح سبت 1925) Abbott                                         النسبة المئوية للقتل اعتمادا  على معادلة 



 ( 2021)  1، عدد 39مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  24

اعمار البالغات وعدد البيض الموضوع مدد الطور اليرقي والعذري ومعدل  
 ونسبة فقسه. 

 

 التصميم والتحليل االحصائي 
 Complete Randomized Designاستعمل التصميم العشوائي الكامل 

(CRD)  برنامج    باستعمال                        وأ جري التحليل اإلحصائي    ،للتجربةGenStat 

Discovery    معيار أقل فرق معنوي   باستعمالوقورنت النتائج  (LSD)  
 %.5عند مستوى إحتمال 

 

 النتائج والمناقشة 
 

يرقات الطور الثاني لحشرة  ان  ( إلى  1)جدول  الموضحة في  تشير النتائج  
المعاملة كانت أكثر حساسية من يرقات   S. littoralis  دودة ورق القطن

أعلى نسبة مئوية مصححة لقتل يرقات الطور الثاني   وأن  ،الطور الرابع
كانت  58.52  كانت حين  في  عند  %20.74  الرابع  الطور  ليرقات   %

االي  بالمستخلص  بتركيز  المعاملة  الفراخ  سم  لنبات   مقارنة  %5ثانول 
 37.03  سبب أقل نسبة مئوية للقتل والتي بلغت  الذي %  1.25بالتركيز  

ي. أما المعاملة بالمستخلص الهكساني  لكال الطورين، على التوال  % 10و  
للقتل نسبة مئوية  أعلى  اليرقي   %13.44و    41.11  فقد كانت  للطور 

بالتركيز   المعاملة  عند  وذلك  التوالي،  على  والرابع،  أما 5الثاني   ،%
بالتركيز بلغت  1.25  المعاملة  لكال الطورين،  %3.3و    24.44% فقد 

احتواء مستخلص أوراق نبات سم وقد يعود سبب القتل إلى  على التوالي.
المركبات   من  العديد  على  لتانينات او   (alkaloids)  القلويديةالفراخ 

(tannins)    والفالفونيدات(flavonoids)  وsteroidal lactone   ومنها
withanolides (Khare, 2007) . 

( عند معاملة يرقات الطور الرابع لدودة ورق  2011)  Pavela  ذكر
أيام بالتركيز    5لمدة    سم الفراخ  القطن بالمستخلص المائي لجذور نبات

غ غذاء صناعي والذي ادى إلى نسبة موت بلغت  1مغ مستخلص/ 15
التركيز  10.3% سبب  بلغت10. كما  قتل  نسبة   %  46.20،  39.99  

يرقات%  35.85  و بالمستخلص   Tribolium castenum  عند معاملة 
وساق   وأوراق  لجذور  الفراخ  نباتالمائي  التوالي   ،سم   على 

 (Arora et al., 2011).    ذكرAbdel-Sattar et al.  (2015 عند  )
بمستخلص الميثانول لنبات سم الفراخ،   Culex pipiensمعاملة بعوض  
  نفوق الى نسبة   بالمليون جزء    100أدى التركيز المنخفض  بعدة تراكيز قد  

 جزء بالمليون  500%، أما التركيز العالي 45.57و  43.33 ،40بلغت 
أيام من   10و    4،  2% بعد  82.20و    74.43  ،70.00فقد أدى إلى  

وقد عزى الباحث سبب ذلك إلى النسبة العالية .  المعاملة، على التوالي
في   الموجودة  Withanolides  منها  steroids  و  alkaloidsللقلويدات  

أشار   يرقات   Gaur & Kumar  (2017a)المستخلص.  تغذية  أن  إلى 

على أوراق الخروع المعاملة   Spodoptera lituraالطور السادس لحشرة  
جذور     200،  175،  150بالتركيز    W. somnifera  نباتبمستخلص 

نسبة    225و   إلى  أدى    8.8،  6.6،  2.22  بلغت  نفوق ميكروغرام 
 ، على التوالي.%8.8و 

 
القطن.  1جدول   ورق  دودة  ليرقات  للقتل  المصححة  المئوية   النسبة 

(Spodoptera littoralis)  الفراخ   بمستخلص  المعاملة سم    نبات 

(Withania somnifera) . 
Table 1. Corrected mortality rate (%) of cotton leafworm 

larvae (Spodoptera littoralis) treated with Withania 

somnifera extract. 
 

 المستخلص 
Extract 

 (%) التراكيز
Concentration 

(%) 

 النسبة المئوية

 المصححة للقتل 
Corrected 

mortality rate (%) 

 المعدل 
Mean 

يرقات  

الطور  

 الثاني
nd 2

Larval 

instar 

يرقات  

الطور  

 الرابع
th 4

Larval 

instar 

مستخلص  

 االيثانول 
Ethanol 

Extract 

1.25 37.03 10.00 23.51 

2.50 43.33 17.78 30.55 

5.00 58.52 20.74 39.63 

مستخلص  

 الهكسان
Hexane 

Extract 

1.25 24.44 3.30 13.87 

2.50 35.55 10.00 22.77 

5.00 41.11 13.44 27.27 

 Mean 39.99 12.54 26.26 المعدل

للتركيز= ، و4.026للطور المعامل=    ، 5.360=  للمستخلصأقل فرق معنوي  

4.930 . 
LSD for Extract= 5.360, for larval instar =4.026, and for 

concentration=4.930.  

 

مده الطور اليرقي  ( حدوث زيادة في  2جدول  كما أظهرت النتائج )
التركيز   مع  طردا   تتناسب  الزيادة  وهذه  القطن  ورق  لدودة                                                                المعامل 

      يوما    27.66  المستعمل لمستخلص االيثانول لنبات سم الفراخ، إذ بلغت
بالتركيز   المعاملة  عند  بلغت    %5وذلك  التركيز   26بينما  عند                    يوما  

      يوما    24.66  فقد بلغت مده الطور اليرقي  الشاهد%، أما في معاملة1.25
يوم ليرقات الطور   14.66و    13.33  ليرقات الطور الثاني في حين بلغت

التراكيز   استخدام  عند  سبب  5و    1.25الرابع  التوالي.  على   ،%
يوم عند   10.66و    11والتي بلغت    العذراءالمستخلص زيادة في مده  

بينما %، على التوالي،  5التركيز  معاملة الطورين اليرقي الثاني والرابع ب 
المعامل    الشاهدمعاملة  بلغت   أيام ليرقات الطور    9.00و    9.33غير 

الثاني والرابع، على التوالي. كما أوضح الجدول أن المستخلص االيثانولي 
في وزن العذارى الناتجة من معاملة يرقات الطور الثاني       ا  سبب انخفاض
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في النسبة المئوية للتعذر وازداد هذا االنخفاض                         والرابع وكذلك انخفاض  
لجدول حدوث انخفاض في معدل مع زيادة التركيز المستعمل. كما يبين ا

بالتركيز   المعاملة  عند  البالغات  بلغت  5أعمار  اذ  وفي  يوم  %7.33 
أيام ليرقات الطور   9ليرقات الطور الثاني المعاملة وبلغ       ا  يوم  11المقارنة  

يوم للشاهد غير المعامل.    11.33مقارنة بـ    %5الرابع المعاملة بتركيز  
الموضوع من قبل البالغات البازغة من أما فيما يتعلق بمعدل عدد البيض  

بيضة/انثى عند   670ليصل إلى  نخفض  امعاملة يرقات الطور الثاني فقد  
التركيز   غير ابيضة/  870  و%  5استخدام  الشاهد  معاملة  في  نثى 

بيضة/انثى عند   790المعامل. في حين بلغ معدل عدد البيض الموضوع  
التركيز   الرابع مق5استخدام  الطور  ليرقات  بيضة/انثى   890بــ  ارنة  % 

معامل. كما اشارت النتائج الى حدوث أنخفاض اللمعاملة الشاهد غير  
في النسبة المئوية لفقس البيض الموضوع من قبل البالغات الناتجة من 

 األطوار اليرقية المعاملة.  

( إلى تفوق مستخلص الهكسان في  3تشير نتائج الدراسة )جدول  
احداث اعلى زيادة في مدة الطور اليرقي ليرقات الطور الثاني لدودة ورق 

يوم عند المعاملة    30.66-27.33قطن اذ كانت مدة الطور في حدود  ال
الشاهد غير  معاملة  في  بلغت  في حين  للمستخلص  المختلفة  بالتراكيز 

حدود   14.66  المعامل في  الرابع  اليرقي  الطور  مدة  وتراوحت  يوم. 

بلغت    13.66-15.66 التي  الشاهد  بمعاملة  اما    ا  يوم  13يوم مقارنة   .
عند المعاملة بالتركيز       ا  يوم  11و  13طور العذري فقد بلغت  بالنسبة لمدة ال

أيام للشاهد الغير معامل لكل من الطور اليرقي   9و    9.33  % مقارنة بــ5
الناتجة من أوزان العذارى  ب أما فيما يتعلق  الثاني والرابع، على التوالي.  

% 5لتصل عند المعاملة بالتركيز    هاانخفضت أوزان   فقداليرقات المعاملة  
غ للشاهد غير المعامل   0.26و  0.27غ مقارنة بــ    0.21و    0.18  إلى

يتعلق بمعدل أعمار البالغات وعدد   لكال الطورين، على التوالي. أما فيما 
التراكيز  جميع  وعند  انخفضت  فقد  فقسه  ونسبة  الموضوع  البيض 

الحشرات بالتراكيز دون ( أن معاملة  1969)  Moriartyالمستعملة. ذكر  
قدرتها على التكاثر عن طريق زيادة أو تقليل   فيالقاتلة ممكن أن تؤثر  

البيض الموضوع او إما مباشرة الخصوبة ويكون ذلك    فيالتاثير    عدد 
عن طريق تثبيط أو احداث تشوه في نمو المبيض أو بشكل غير مباشر  

التغذية معدل  خفض  طريق  العذارى   نخفاضاال ن  أو   .عن  وزن  في 
وانخفاض اعمار البالغات وعدد البيض الموضوع قد يعود إلى وجود الــ 

withanolid  إذ أشار ،Glotter  (1991  إلى دور هذا المركب النشط )
والطارد  للتغذية  المانع  بالتأثير  المتمثل  الفراخ  سم  نبات  في  الموجود 

 للحشرات. 

 
الفراخ  االيثانول مستخلص تأثير.  2جدول   سم  لدودة   (Withania somnifera)  لنبات  الحياتية  الجوانب  بعض     القطن  ورق  في 

(Spodoptera littoralis). 
Table 2. Effect of the ethanol extract of Withania somnifera on some biological aspects of the cotton leaf worm (Spodoptera 

littoralis). 
 

 الطور اليرقي المعامل 
Larval instar 

treated 

المستخلص   تركيز

)%( 
Extract 

concentration 

(%) 

 Biological parameters   الجوانب الحياتية

مدة الطور  

اليرقي  

 )يوم(
Larval 

period 

(day) 

مدة الطور  

العذري  

 )يوم(
Pupal 

period 

(day) 

العذارء   وزن

 )غ(
Pupal 

weight (g) 

نسبة 

التعذر  

)%( 
Pupation 

rate (%) 

معدل أعمار  

 البالغات )يوم( 
Average 

adult 

longevity 

(day) 

عدد البيض 

 /الموضوع

 انثى
No. of 

eggs/ 

female 

فقس  نسبة 

 البيض )%(
Egg 

hatching 

rate (%) 

 الثاني  يرقات الطور
Larval instarnd 2 

0.00 24.66 9.33 0.27 90.0 11.00 870 91.0 

1.25 26.00 10.00 0.21 66.6 8.66 750 80.0 

2.50 27.00 10.33 0.19 56.6 8.00 700 76.0 

5.00 27.66 11.00 0.17 43.3 7.33 670 71.0 

 Mean 26.33 10.17 0.21 64.1 8.75 748 79.5المعدل 

 الرابع  الطوريرقات 
Larval instarth 4 

0.00 13.00 9.00 0.29 100.0 11.33 890 93.0 

1.25 13.33 9.33 0.24 90.0 10.00 853 85.0 

2.50 13.66 10.00 0.22 83.3 9.33 810 82.0 

5.00 14.66 10.66 0.20 80.0 9.00 790 80.0 

 Mean 13.66 9.74 0.23 88.3 9.92 836 85.0المعدل 

0.05LSD 1.454 0.997 0.050 8.050 1.388 92 2.426 
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الفراخ  الهكسان مستخلص  تأثير.  3جدول   سم  لدودة  في   (Withania somnifera)  لنبات  الحياتية  الجوانب   القطن  ورق  بعض 

(Spodoptera littoralis). 
Table 3. Effect of Withania somnifera hexane extract on some biological aspects of the cotton leaf worm (Spodoptera littoralis). 
 

 الطور اليرقي المعامل 
Treated larval 

instar  

تركيز المستخلص  
(%) 

Extract 

concentration 
(%) 

 Biological parameters الجوانب الحياتية

مدة الطور  

 اليرقي )يوم(
Larval 

period 

(day) 

مدة الطور  

العذري  

 )يوم(
Pupal 

period 

(day) 

 وزن 

  العذارء

 )غ(
Pupal 

weight 

(g) 

نسبة 

التعذر  

)%( 
Pupation 

rate (%) 

معدل أعمار  

 البالغات )يوم( 
Average 

adult 

longevity 

(day) 

عدد البيض 

 /الموضوع

 انثى
No. of 

eggs 

/female 

نسبة فقس  

 البيض )%(
Egg 

hatching 

rate (%) 

 الثاني  يرقات الطور
Larval instarnd 2 

0.00 24.66 9.33 0.27 90.0 11.00 870.0 91.00 
1.25 27.33 11.33 0.23 76.6 9.00 800.0 82.00 
2.50 28.66 12.00 0.20 66.6 8.33 770.0 79.00 
5.00 30.66 13.00 0.18 60.0 8.00 730.0 75.00 

 Mean 27.83 11.42 0.22 73.3 9.08 792.5 81.75المعدل 

 الطور الرابع يرقات 
Larval instarth 4 

0.00 13.00 9.00 0.26 100.0 11.33 890.0 93.00 
1.25 13.66 10.33 0.25 96.6 10.33 860.0 89.00 
2.50 14.33 10.66 0.23 90.0 10.00 820.0 87.00 
5.00 15.66 11.00 0.21 86.6 9.66 800.0 83.00 

 Mean 14.17 10.25 0.23 93.3 10.33 842.5 88.00المعدل 

0.05LSD 1.741 1.501 0.019 10.11 1.368 71.50 2.462 
 

 

 Culex( عند معاملة بعوض  2015)  .Abdel-Sattar et alذكر  

pipiens    النسبة المئوية للتعذر أن  بمستخلص الميثانول لنبات سم الفراخ
إلى   لتصل  التراكيز  1.30و    21.2انخفضت  استخدام  عند   %100  

الشاهد   500و   معاملة  في  بلغت  بينما  التوالي،  على  بالمليون،  جزء 
( إلى ان تغذية يرقات الطور 2017a)  Gaur & Kumar%. أشار 100

لحشرة   المعاملة   Spodoptera lituraالسادس  الخروع  أوراق  على 
عذراء اذ ال  طوربمستخلص جذور نبات سم الفراخ سبب زيادة في مدة  

المعامل   غير  الشاهد  معاملة  في  بلغت   10.37بلغت  حين  في   يوم 
 يوم وبلغت النسبة المئوية للتعذر   11.33و    11.71،  11.46،  11.65
المعاملة  %  75.55و    75.55،  77.77،  88.88 ، 150بالتراكيز  عند 

التوالي، أما في معاملة الشاهد   225و    200،  175 ميكروغرام، على 
 . %100المعامل فقد بلغت نسبة التعذر غير 

النتائج ) التشوهات إلى  (  2و    1شكل  أشارت  ظهور نوعين من 
في   )طور   إخفاقالمتمثلة  مشوهة  عذارى  وظهور  التعذر  في  اليرقات 

نسبة مئوية للتشوهات الناتجة من وأن أعلى    ،وسطي بين اليرقة والعذراء(
بمستخلص االيثانول عند  كانت للمعاملةمعاملة يرقات دودة ورق القطن 

بلغت  5التركيز   والتي  التعذر   أخفقتحيث  %  %20   في 
أما أعلى  % عذارى مشوهة عند معاملة يرقات الطور الثاني.  28.33و  

في التعذر   إخفاق%  16بلغت    فقدمستخلص الهكسان    هانسبة تشوه سبب 
% عذارى مشوهة ليرقات الطور الثاني عند استخدام التركيز 26.66و  
5 .% 

 
 

 

 
 

. النسبة المئوية للتشوهات الناتجة من معاملة يرقات دودة ورق  1شكل  

بمستخلص االيثانول لنبات سم الفراخ    (Spodoptera littoralis)القطن  

(Withania somnifera) . 
Figure 1. Malformations rate (%) resulted from treatment of 

cotton leaf worm larvae (Spodoptera littoralis) with ethanol 

extract of Withania somnifera. 

 

  أن معاملةGaur & Kumar  (2017a  )   وفي هذا المجال ذكر
 بمستخلص جذور نبات   دودة ورق القطنيرقات الطور السادس لحشرة  

الفراخ بلغت   سبب   سم  والتي  العذارى  في  التشوهات  من  نسبة  حدوث 
، 175،  150كيز  ابالتر عند المعاملة    %11.11  و  8.88،  8.88،  8.88
مقارنة بمعاملة الشاهد التي بلغت فيها نسبة  ميكروغرام،    225و    200

في دراسة   Gaur & Kumar  (2017b)كما ذكر الباحثان    %.0.0التشوه  
لحشرة  أخرى   السابع  الطور  يرقات  معاملة   Pericallia riciniان 

                      مشابها  لتأثير منطمات      ا  تأثير   سم الفراخ بمستخلصات بذور وجذور نبات
نسالخ والتشكل باالضافة إلى  لتداخله مع عمليات اإل  النمو الحشرية وذلك

في عملية االنسالخ      ا  تثبيط نمو اليرقات المعاملة كما الحظ الباحثان تأخير 
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البالغة وقد يعود ذلك إلى زيادة من اليرقة إلى العذارء أو من العذراء إلى 
الشباب   هرمون  مستوى  ؛ Hangartner & Masner, 1973)في 

Lapcharoen et al., 2005). 
 

 

 
 

النسبة المئوية للتشوهات الناتجة من معاملة يرقات دودة ورق  .  2شكل  

بمستخلص الهكسان لنبات سم الفراخ   (Spodoptera littoralis)القطن  

(Withania somnifera) . 
Figure 2. Malformations rate (%) resulted from treatment of 

cotton leaf worm larvae (Spodoptera littoralis) with 

Withania somnifera hexane extract. 

لى احتواء اوراق نبات سم الفراخ  إMir et al.  (2012  )   وضحأ
منها   الفعالة  المركبات  من  العديد   ،withaferin،  withaferin Aعلى 

withanolie D،  withanolie E،  withanolide Z  و  withanolide B  
التأثير السمي لنبات سم الفراخ إلى يمكن أن يعود  و   .وغيرها من المركبات

كيميائيا   النشطة  المركبات   ،withanolides  ،withaferinsمثل                                   وجود 
saponins  وalkaloids  (isopelletierine  ،anaferine الجذور في   )
( مركبات (Pratibha et al., 2013؛  Dar et al., 2015والبذور  ان   .

withanolides    وwithaferins  هي ستيرويدات  steroids   ويمكن مقارنة
المشتق    azadirachtinمع مركب    phytoecdysteroidالــ  تأثيرهم مثل  

ومثبط   Azadirachta indicaمن   للتغذية  كمانع  يعمل   الذي 
( أخرى  دراسات  أشارت  كما  ؛ Céspedes et al., 2000لالنسالخ. 

Smagghe & Degheele, 1994 )   إلى تنتمي  التي  المركبات  أن   إلى 
لها طريقة عمل فريدة إذ أن تأثيرها يكون مجموعة منظمات نمو الحشرات  

على التوازن الهرموني أو على عملية االنسالخ وتعطيل في التأثير  إما  
 تكوين كيوتكل جديد في الحشرات.

 
  

 

Abstract 
Al-Jorany, R.S. and H.I. Al-Khazraji. 2021. Effect of Plant Extracts of Withania somnifera (L.) Dunal. on Some Biological 

Performance of Cotton Leaf Worm (Spodoptera littoralis Boisd.). Arab Journal of Plant Protection, 39(1): 22-28. 
This study was conducted to determine the effect of ethanol and hexane extracts of withania somnifera on the larvae of the cotton leaf 

worm Spodoptera littoralis when the 2nd and 4th larvae instars were fed on food treated with plant extract concentrations of 1.25, 2.5 and 5%. 

The results showed that the 2nd instar larvae were the most susceptible than the late ones. The highest mortality rate reached 58.52% for the 

2nd instar larvae and 20.74% for the 4th ones when 5% ethanol extract concentration was used. The results pointed to prolonged durations of 

the larval and pupal stages depending on the extract concentration used. The longest period of growth stage was found for the treatment with 

5% hexane extract concentration. The fertility rate of adults emerged from treated larvae was decreased. The numbers of eggs laid was 670 

eggs/female and the egg hatching rate reached 71% when 5% extract concentration was used to treat 2nd larvae instars. 

Keywords: Extracts, Withania somnifera, cotton leaf worm, mortality rate, biological effects. 
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