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  Spodoptera exigua (Huebner)بعض الصفات الحیاتیة لدودة البنجر السكري 
( Lepidoptera : Noctuidae )  

  منیف عبد مصطفى
  العراق -جامعة الموصل /  كلیة العلوم/  قسم علوم الحیاة

  
  الخالصة

               Spodoptera exigua (Huebner)تتضfffffمن دورة حیfffffاة دودة البنجfffffر السfffffكري 
fات ،  وضـالبیffذارى ، ، الیرقfات العffكل . والبالغffى شffوض علfكري  البیffر السffى دودة البنجfعت انثffوض

 ١٤٠ – ٣٠عfدد البfیض فfي كfل مجموعfة مfن مجfامیع وبلfغ  ١٠مجامیع ، وصfل متوسfط عfددھا الfى 
لدودة البنجر السكري خمسة أعمار یرقیة في الغالfب ، ولكfن لfوحظ فfي الدراسfة الحالیfة وجfود . بیضة 

تتمیfز االعمfار الیرقیfة االخیfرة بوجfود . عمر یرقي سادس ، وھذه الحالة تسجل الول مfرة فfي العfراق 
وقfد بلfغ عfرض كبسfولة .ء  الظھریة والجانبیfة الظھریfة شریط اسود جانبي مع سلسلة من النقاط السودا

. ملfم  ١٢كان للعذارى لون قھوائي فاتح وبلfغ متوسfط طولھfا . ملم  ١.٨٥الراس للعمر الیرقي االخیر  
ملffم ، للجناحffان  ٣٠-٢٥، بلغffت المسffافة بffین الجنffاحین  متوسffطلبالغffات دودة البنجffر السffكري حجffم 

الجناحffان الخلفیffان لونھمffا . یffر منffتظم تقffع علیھمffا بقعتffان ذھبیتffان االمامیffان لffون رمffادي وقھffوائي غ
     .رمادي او ابیض ویوجد على الحافة الخارجیة لھما خط اسود 
  

  المقدمة
ھffو جنffوب  Spodoptera exigua (Huebner)ان المffوطن االصffلي لffدودة البنجffر السffكري 

، ثم وجدت فfي امfاكن كثیfرة  )  ٢٠٠٤ ، Capinera ( ١٨٧٦شرق اسیا  واكتشفت الول مرة في عام 
  ).١٩٥٧،     Wiltshireو ١٩٣٤،  Wilson( في العالم ومنھا  العراق

فھي آفfة خطیfرة تصfیب محاصfیل . تصیب دودة البنجر السكري مدًى واسعاً من العوائل النباتیة 
اللوبیfاء  عرضfة   لالصfابة ، خضfرومن اكثر محاصfیل ال.  نباتات الزینةالخضر والمحاصیل الحقلیة و

، الشffوندر ، القffرنبیط ،   اللھانffة ، الكffرفس ، الحمffص ،  الباذنجffان ، الخffس ، البصffل ،   البffازالء ، 
وتصیب المحاصیل الحقلیة التfي تشfمل الfذرة ،القطfن ، الفسfتق ، . الفلفل ، البطاطا ، الفجل ، والطماطة 

 Chenopodium ن االدغfال مثfل وتھfاجم انfواع عدیfدة مf. فfول الصfویا ، البنجfر السfكري ، والتبfغ 
album L  و.Verbascum sp.  و Amaranthus spp.   و Portulaca spp.  اffوغیرھ 

)Berdegue   ، ن ان  ) . ١٩٩٨واخرونfارة ویمكfاطق الحfد اتوتتنشط دودة البنجر السكري في المنfج
،  Mitchellو   Tingle(  خffالل اشھرالشffتاءیffنخفض نشffاطھا ایffام السffنة و طیلffةفffي ھffذه المنffاطق 

١٩٧٧ . (  
الموصffffffل مffffffن                                 / درسffffffت حیاتیffffffة دودة البنجffffffر السffffffكري فffffffي ناحیffffffة حمffffffام العلیffffffل 

وقffffد                       .خمسffffة اعمffffار یرقیffffة  حشffffرة، وجffffاء فffffي دراسffffتھ ان لھffffذه ال)  ١٩٨٣ (قبffffل الجبffffوري 
ان )  ٢٠٠٢ (وقد الحظ  الحمfداني .ر یرقي اضافي أنھ باالمكان ظھور عم )١٩٩٨ ( Heppner بین 

لھffذه الffدودة سffتة اعمffار یرقیffة ، وان لھffا صffفات حیاتیffة  تختلffف عffن الصffفات الحیاتیffة التffي ذكرھffا            
وعلى ھذا االساس جاء ھfذا البحfث لیھfدف الfى دراسfة بعfض الصfفات الحیاتیfة )  .  ١٩٨٣ (الجبوري 

  . على الغذاء الصناعي في المختبر  لدودة البنجر السكري المرباة
  

  وطرائقھ مواد البحث
تfم الحصffول علffى یرقffات دودة البنجffر السffكري مffن المسffتعمرة التffي ربیffت فffي مختبffرات  كلیffة 

/ جامعfة الموصffل ، وھfي مسfتعمرة تffم انشfاؤھا مffن حشfرات جمعfت مffن منطقfة    الرشffیدیة / التربیfة 
بموجfب كتابھfا جامعfة بغfداد / تحfف التfاریخ الطبیعfي والتي صنفت مfن قبfل م ٢٠٠٠الموصل في عام 

ربیت یرقfات دودة البنجfر السfكري علfى الغfذاء ).  ٢٠٠٢الحمداني ، (  ٢٧/٦/٢٠٠١في  ٢٤١المرقم 
 ( ومصffطفى  الشffاروك  قبffل  وبffنفس الطریقffة المتبعffة مffن ١المبینffة مكوناتffھ فffي الجffدول  الصffناعي

                       درجة عند   ،   ) ٢٠٠٣
  



  ٢٠٠٦/ ٢/ ٨وقبولھ   ٢٠٠٥/ ١١/  ٢١تاریخ تسلم البحث 
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  .ت ظالم ساعا ٨ساعة ضوء و  ١٦وفترة اضاءة %  ٥ ± ٦٥م ورطوبة نسبیة ١º ± ٢٧حرارة 

  
 .مكونات الوسط الغذائي الذي استخدم في تربیة یرقات دودة البنجر السكري :  ١الجدول 

 غم/ الكمیة   المادة غم/ الكمیة   المادة

 ١٤.٠  اكار –اكار   ١١٧.٠  فاصولیا جافة
  ٣سم  ٨.٨  % ١٠فورمالین   ٣٥.٠  خمیرة

  ٢.٠  عسل النحل  ٣.٥  L  -حامض االسكوربك 
 ٣سم٣٥٠.٠  ماء  ٥٨.٥  نخالة الطحین

  ٣سم٣٥٠.٠  ماء لتحضیر االكار ٢.٢ Nipaginنیباجین 
    ١.١  حامض السوربك

  
في  التي ربیت على الغذاء الصناعيمن المستعمرة  یرقة حدیثة الفقس ٣٠تم الحصول على 

وضعت كل یرقة بشكل مفرد في قدح بالستیكي سعة  .دراسة االطوار المختلفة للحشرة ل وذلك المختبر 
متابعة نمو وتطور االعمار الیرقیة  ، وجھزت بقطع صغیرة من الغذاء الصناعي  وتم ٣سم ١٠٠

قیاس اطوالھا وعرض كبسولة الراس لكل  والعذارى وذلك لتحدید فترة ھذه االطوار واوزانھا كما تم
  . تم متابعة دراسة بعض الصفات الظاھریة االخرى الطوار ھذه الحشرة  ومنھا ، 

. دة البنجر السكري حسب الجنس ووضعت في اقداح بالستیكیة بشكل مفرد عزلت عذارى دو
في قنینة ) ذكر وانثى ( وبعد بزوغ البالغات تم استخدام خمسة ازواج من البالغات ، ووضع كل زوج 

تبدل (وضع في القناني  اوراق السلق   كما%  ١٥لتر ، مجھزة بمحلول العسل بنسبة  ١زجاجیة سعة 
حساب عدد مجامیع البیض وطول فترة وضع البیض تم و .تضع االناث البیض علیھا ، لكي ) یومیا 

  .لكل انثى ، ودرست صفات ھذه البیوض وفترة الفقس 
  

  النتائج والمناقشة
تبین من خالل الدراسة الحالیة ان اناث دودة البنجر السكري وضعت البیوض على السطح  :البیضة 

مجموعات لكل       انثى ،  ١٠ت وصل متوسط عددھا الى السفلي الوراق السلق وبشكل مجموعا
وضعت االنثى الواحدة خالل فترة حیاتھا حوالي . بیضة  ١٤٠ -٣٠وبلغ عدد البیض لكل مجموعة 

كل مجموعة من البیض وجد ان  .بیضة لبعض االناث  ١٠٠٠الى  العدد بیضة ووصل ٧٠٠ – ٣٠٠
وحظ ان االنثى تغطي ھذه الطبقات بشعیرات حرشفیة تتكون من طبقتین او ثالث طبقات من البیض ، ل

  یرات ـذه الشعـة ھـبعد ازال) . ١الشكل (بیضاء مشابھ لشعیرات القطن منفصلة من  جسمھا 
  تتكشف البیوض التي یكون لونھا اخضر مائل الى البیاض ، شكلھا مستدیر عندما ینظر الیھا من

طوط طولیة دقیقة تبدأ من المركز العلوي للبیضة متجھة االعلى ، ویظھر علیھا من الناحیة الجانبیة خ
  .م ٢٧ºایام من الوضع عند درجة حرارة  ٣تفقس البیوض بعد . نحو الجھة السفلى منھا 

ان متوسffط عffدد البffیض الffذي )  ٢٠٠٤( Capinera تتفffق نتffائج الدراسffة الحالیffة مffع مابینffھ
ان معfدل )  ١٩٨٣(، واوضfح الجبfوري  ةبیض ٦٠٠-٣٠٠ وضعتھ اناث دودة البنجر السكري كان بین

وجfاء  .بیضfة  ٧٩٤كfان بمقfدار  طیلة فتfرة حیاتھfادودة البنجر السكري  عدد البیض الذي وضعتھ اناث
اال .   ) ٢٠٠٤( Capinera  و ) ١٩٨٢( Trumbleو Griswold وصfف البیضfة مطfابق لمfا ذكfره 

  .وض بشكل طبقات لم یتطرق الى ان االناث وضعت البی)  ١٩٨٣ (ان  الجبوري 
  ھfاعمارا مfدةاعمfار یرقیfة  ، وقfد بلغfت  ستةوجد في الدراسة الحالیة ان لدودة البنجر السكري :الیرقة 

وبلغ عرض كبسfولة الfراس عنfد نھایfة . على التوالي ، یوما  ٣.٠و  ٣.٠ و ١.٣ و ٢.٧ و ٢.٧ و ٣.٠
ومffن خffالل . علffى التffوالي  ، ملffم  ١.٨٥و  ١.٢٦ و ٠.٨٢و ٠.٥٧ و ٠.٤٠ و ٠.٣١العمffر الیرقffي 

وزن  متوسfط متابعة نمو وتطور االعمfار الیرقیfة ، فقfد لfوحظ تغیfر واضfح فfي زیfادة اوزانھfا ، اذ بلfغ
ملغم فfي حfین اصfبح وزنfھ فfي بدایfة العمfر الیرقfي السfادس   ٠.٢٨العمر الیرقي االول في بدایة الفقس 

  وقد . ملغم  ١٢٦
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علffى  ، ملffم ٢٥و   ١٦ و ٨ و ٦ و ٤ و ٣بلغffت متوسffطات اطffوال الیرقffات فffي بدایffة العمffر الیرقffي 

  ) . ٢الجدول (التوالي  

  
  .شعیرات حرشفیة بیضاء مجامیع من بیوض دودة البنجر السكري مغطاة ب:  ١شكل ال

  
ان ) ١٩٨٣( و الجبffوري )  ١٩٧٢( McAda و   Fyeو) ١٩٣٤( Wilson ذكffر البffاحثون 

)   ٢٠٠٤(    Capineraو) ١٩٩٨(Heppner  اال ان.  لfدودة البنجfر السfكري خمسfة اعمfار یرقیfة 
لعمfر الیرقfي وھfذا ا. اشارا الى ظھور عمر یرقfي سfادس ، وھfذا موافfق لمfا جfاء فfي الدراسfة الحالیfة 

یومfا  ١٥.٧اما فترة الطور الیرقي فقد بلغت .االضافي یسجل الول مرة في مدینة الموصل وفي العراق 
یومfا عنfدما ربیfت دودة  ١٣.٥٦بلغfت  انھfا )  ١٩٨٣ ( الجبfوري ذكfر في الدراسfة الحالیfة ، فfي حfین

  .البنجر السكري على اوراق السلق تحت نفس ظروف التجربة الحالیة  
لصffفات الرئیسffة التffي تمیffز یرقffات دودة البنجffر السffكري عffن بffاقي الیرقffات التابعffة لرتبffة ا ان

ومffن ھffذه الصffفات ان العمffرین الیffرقیین االول والثffاني كانffا خالیffان مffن ایffة . حرشffفیة االجنحffة ثابتffة 
مfار وفي مرحلfة االع. اما العمر الیرقي الثالث فانھ اكتسب خطوط شاحبة اللون .خطوط على جسمیھما 

    الیرقیffة االخیffرة ظھffرت علیھffا اشffرطة جانبیffة سffوداء او بنیffة مffع ظھffور سلسffلة مffن النقffاط السffوداء 
وتبffدو الفتحffات التنفسffیة بشffكل دوائffر ) .  ٢الشffكل ( علffى الجھffھ الظھریffة والجھffة الجانبیffة الظھریffة 

  . جسم الیرقة خالي من الشعیرات او االشواك. بیضاء على الجھة الجانبیة البطنیة
  
  . Spodoptera exigua (Huebner)الصفات الحیاتیة لیرقات دودة البنجر السكري :  ٢جدولال

الوزن في بدایة العمر   العمر الیرقي
  )ملغم(الیرقي 

الطول في بدایة 
  )ملم(العمر الیرقي 

فترة العمر 
  )یوم( الیرقي 

عرض كبسولة 
الراس في نھایة 

  )ملم(العمر الیرقي 
  ٠.٣١  ٣.٠  ٣  ٠.٢٨  الولا

  ٠.٤٠  ٢.٧  ٤  ١.٥٠  الثاني
  ٠.٥٧  ٢.٧  ٦  ٢.٤٠  الثالث
  ٠.٨٢  ١.٣  ٨  ١٤.٠٠  الرابع

  ١.٢٦  ٣.٠  ١٦  ٦٠.١٣  الخامس
  ١.٨٥  ٣.٠  ٢٥  ١٢٦  السادس

  



و ) ١٩٩٨(  Heppner  تتفfق صfفات الیرقffات التfي لوحظfت فffي الدراسfة الحالیfة مffع مfا ذكffره
Capinera  )ى)  ٢٠٠٤ffار  الffر اشffث االخیffى  اال ان الباحffوداء علffة سffة جانبیffر نقطffال ان تظھffاحتم

  الصدر 
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  Spodopteraاالوسffط لیرقffات دودة البنجffر السffكري  ، وفffي ھffذه الحالffة تكffون مشffابھ لیرقffات 

eridania (Cramer )    اfن امریكfة مfات الجنوبیfي. الموجودة في الوالیfتالف فfع اخfة  مfع النقطfموق
السffوداء التffي تكffون كبیffرة وتقffع علffى الجھffة الجانبیffة مffن الحلقffة البطنیffة االولffى وتتقffاطع مffع الشffریط 

  .الجانبي في النوع االخیر 
  

  
  

  

العمffر  .٣طffور ماقبffل العffذراء . ٢ العffذراء. ١ري  االطffوار المختلفffة لffدودة البنجffر السffك:  ٢الشffكل 
  .س داسالعمر الیرقي ال. ٤س مالخالیرقي ا

  
لوحظ  من خالل متابعة نمو االعمار الیرقیة انھ عندما یقترب العمر الیرقي االخیfر مfن نھایfة : العذراء 

  بجمع    وذلك علیھا   قة تبدا ببناء غرفة التعذیر من المادة الغذائیة الصناعیة المرباةلیرنموه فان ا
وبعfد اكتمfال بنfاء غرفfة . والتfي تتصfلب بعfد ان تجfف  اللعfابجزیئات صغیرة من الغذاء ومزجھا مfع 

یfوم ووصfل متوسfط عfرض كبسfولة  ٢التعذیر فان الیرقة تدخل طور ماقبل العذراء والذي بلغت فترتھ 
تعfذیر ، فfان العfذراء تكتسfب لfون بعد ان یتعذر طور ماقبfل العfذراء داخfل غرفfة ال. ملم  ١.٧٤الراس 

ملم ، ووصfلت فترتfھ  ٢.٤٢وقد بلغ متوسط عرض كبسولة الراس لھذا الطور ) .  ٢الشكل (بني فاتح  
  . ملغم في بدایة فترة التعذیر ٧٢.٨ایام ، وبلغ متوسط وزن العذراء  ٨الى 

 ٧ – ٦صfل قfد ت  ان فتfرة طfور العfذراء لfدودة البنجfر السfكري)  ٢٠٠٤ ( Capineraاوضfح 
ان متوسfط فتfرة الطfور العfذري  ) ١٩٨٢(Trumble و    Griswold   وبfین. ایfام فfي الجfو الحfار 

  . یوما اعتمادا على درجة الحرارة  ١١.٢ – ٤.٦تتراوح بین 
لfون . ملfم  ٣٠ – ٢٥، وصfلت المسfافة بfین الجنfاحین عنfد انفرادھمfا  متوسطة الحجfم البالغة : البالغة 

ffان االمامیffداھما الجناحffان احffان ذھبیتffاحین بقعتffن الجنffل مffى كffد علffرقش ، وتوجffي مبffادي او بنffان رم
اما الجناحان الخلفیان فقد اخذا لfون رمfادي ابfیض مfع . دائریة واالخرى ذات شكل یشبھ حبة الفاصولیا 

  من تتشابھ االنثى مع الذكر في اللون اال ان االنثى اكبر قلیال ) . ٣الشكل (عروق ذات لون بني داكن 
 ٣-٢الذكر ، یتم التزاوج بعد بزوغ البالغات مباشرة ، ولوحظ ان االناث تبدا بوضع البfیض بعfد حfوالي 

. یوما من البزوغ  ١١.٢تموت الذكور بعد  في حین یوما من البزوغ ١٢.٠ایام من البزوغ وتموت بعد 
)    ١٩٩٨( Heppnerو ) ١٩٨٢( Trumble و Griswold   تتفffق نتffائج الدراسffة الحالیffة مffع مابینffھ

  ) . ٢٠٠٤(  Capineraو 
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SOME BIOLOGICAL CHARACTERS OF THE BEET ARMYWORM , 

Spodoptera exigua  ( Huebner )   ( LEPIDOPTERA : NOCTUIDAE )  
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ABSTRACT  
The life cycle of the beet armyworm , Spodoptera exigua ( Huebner ) 

includes  eggs ,larvae , pupae , and  adults . An individual moth deposited eggs 
in                    masses ,   the average number were 10 masses  and the number 
of the eggs  for each mass were 30 – 140 eggs.  The beet armyworm  have  five 
instars larvae in prevailing , but showed in this study six instars larvae , this 
sixth instars was recording first time in Iraq . The last instars larvae  were 
possess a dark lateral stripe, a series of dark  spots or dashes were often present 
dorsally and dorsolaterally .The average head capsule width was 1.85   mm for 
the  last  instars  larvae .The pupa  was  light brown in color and measures 
length about 12 mm. The adults were moderately sized ,the wing span 
measuring 25-30 mm .The forewings were mottled  gray and brown ,and 
normally with an irregular pattern and two a golden color spots. The hind 
wings were a more uniform gray or white color and trimmed with a dark line at 
the margin .        

  
  المصادر

) Azadirachta indica A.Juss(تfاثیر  بعfض  منتجfات  النfیم  .  )  ٢٠٠٢( الحمداني ، منیف عبد 
فffي بعffض الجوانffب الحیاتیffة والفسffلجیة ) .Melia azedarach L(ومسffتخلص ثمffار السبحبffـح 



 Spodoptera exigua (Huebner) (Lepidoptera: Noctuidae)  لfدودة البنجfر السكfـري 
  .١٣٤ص  .دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل  اطروحة. 
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 Spodoptera(دراسات حیاتیة وبیئیة لدودة البنجر السكري ). ١٩٨٣( الجبوري ، عبد الرزاق یونس 
exigua (Hub.) (  Lepidoptera : Noctuidae ويfتخدمة  والتقییم الحیfدات المسfبعض المبیfل

  .٢٤٦ص. ، جامعة الموصلوالغابات رسالة ماجستیر  ، كلیة الزراعة . في مكافحتھا 
اثیر نوع الغذاء فfي بعfض النfواحي الحیاتیfة ت) . ٢٠٠٣(الشاروك ، زھیر محمد و منیف عبد مصطفى 

 Spodoptera exigua (Hub.) (  Lepidoptera : Noctuidae (لfدودة البنجfر السfكري 
  . ١٧٨ -١٧١ : ) ٣( ١٤ ،مجلة علوم الرافدین .

Berdegue, M., S.R. Reitz.  and J.T. Trumble ( 1998). Host plant selection and 
development in Spodoptera exigua : do mother and offspring know best? 
Entomologia Experimentalis et Applicata. 89: 57-64.  

Capinera, J.L. (2004).Beet armyworm , Spodoptera exigua (Huebner) 
(Lepidoptera: Nocuidae) . Florida Dept. Agric and Cons. Serv., Div. Plant 
Ind. Entomol. Cir. 390: 7P. 

Fye,  R.E. and W.C. McAda (1972) . Laboratory studies on the development 
,longevity and fecundity of six lepidopterous pests of cotton in Arizona . 
USDA Technical Bulletin. 1454 .73 pp. 

Griswold, M.J. and  J.T. Trumble (1982). The life cycle and development of the 
beet armyworm, Spodoptera exigua (Hub.) (Lepidoptera : Noctuidae), and 
potential for control in California. Proceedings of the National Celery 
Workshop, Oxnard, California.  

Heppner, J.B. (1998). Spodoptera armyworm in Florida (Lepedoptera: 
Noctuidae). Florida Dept. Agric and Cons. Serv., Div. Plant Ind. Entomol. 
Cir.    390: 5P. 

Tingle, F.C. and E.R. Mitchell (1977).Seasonal populations of armyworms and 
loopers at Hastings ,Florida. Florida Entomol. 60: 115-122. 

Wiltshire, E.P. (1957). The Lepidoptera of Iraq. Adlard and Son, Bartholomew 
Press, Dorking.England 162pp. 

Wilson,  J.W. (1934) . The asparagus caterpillar: its life history and control. 
Florida Agricultural Experiment Station Bulletin. 271: 1-26.       

 


