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Research Paper)حشرات:بیئیاتبحـوث ( (Ecology: Insects)
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الملخص
Zeuzera pyrina)ساق التفاحالموسمي لحشرة حفاراط النش. 2015. أصالنحافظلؤيو بشیرالنبيعبد،عزیزجونار،إبراهیم L.) في حقول

.49-43):1(33یة النبات العربیة، . مجلة وقاالجنسیةباستخدام المصائد الفرمونیةةمحافظة الالذقیة، سوریبالتفاح والجوز 
ذت الدراسة فُ ن  لهذه الفرمونات.اآلفةالجنسیة ومعرفة مدى استجابة الموسمي لحشرة حفار ساق التفاح باستخدام الفرموناتالنشاطإلى رصدالدراسة هذه تهدف

للفرمونات الجنسیة استجابة اآلفةالنتائج أظهرت. 2012-2011خالل موسمي عرامو وبشراغيبسوریة هما في منطقتین لزراعة التفاح والجوز في محافظة الالذقیة
الممتدة من منتصف نشاطها الموسميوالجوز من خالل ظهور ذكور الحشرة ضمن المصائد الفرمونیة خالل فترة في جمیع مواقع الدراسة على كل من العائلین التفاح 

یبدأ وینتهي في مواعید متقاربة على كل التقاط الحشرة ضمن المصائد الفرمونیةّ             كما بی نت النتائج أن.ً سنویا  أكتوبر/إلى منتصف شهر تشرین األولمایو/شهر أیار
2011باستثناء موسم ،هانفسالمنطقةباختالف العائل ضمن الظهور القصوىمواعید قمم اختلفت موسمي الدراسة، في حین و التفاح والجوز في منطقتي من العائلین

المنطقةمع الجوز ضمن ن أسرع على التفاح مقارنة كا، كما أن تطور حشرة حفار ساق التفاح یونیو /حزیران2في منطقة بشراغي حیث كانت القمم متداخلة في 
ن العائل النباتي مما یشیر إلى أ، هنفساالرتفاعأعداد الفراشات الملتقطة باالنخفاض على عائل التفاح قبل أن تنخفض على عائل الجوز على ت، حیث بدأهانفس

.حشرةالسرعة تطور يفیؤثر بشكل واضح یمكن أن 
، سوریة.جوز،الموسمي، فرمونات جنسیة، تفاحشاطالن: حفار ساق التفاح، كلمات مفتاحیة

المقدمة

Zeuzera pyrinaعد حشرة حفار ساق التفاحت (L.)(Lepidoptera:

Cossidae)حیث تصیب من الحشرات ذات المدى العوائلي الواسع
ً      ً    ُ                                    ً  نوعا  نباتیا ، وت عتبر من أهم الحشرات التي تسبب أضرارا  140أكثر من 

) 3، 2ئلي التفاح والجوز في محافظة الالذقیة (اقتصادیة على عا
ً      ً  ضررا  مباشرا  وتسببالیرقة ضمن األفرع النباتیةىتغذتحیث 

للشجرة من خالل حفر األنفاق داخلها في جمیع المستویات والذي یؤدي 
إلى إضعاف الشجرة فتصبح عرضة لإلصابة بأنواع حشریة أخرى مثل 

توجد عدة طرق ).9رات الساق (المن القطني وثاقبات األغصان وحفا
حفار ساق التفاح مثل المصائد الضوئیة لالحشرة الكاملة لرصد نشاط 

إلى المصائد باإلضافة، )3) والمصائد الشبكیة (2، 1(
نثى ألالجنسيالفرمونستخدم ی)، حیث15، 14الفرمونیة الجنسیة (

)24(وآخرونVoermanویعد.حفار كوسیلة لجذب الذكورال
من قام بتحدید البروتین الجنسي الجاذب لذكور حشرة أول

ّ            لمواد الفرمونیة الفع الة حیث وجد االحفار وذلك من خالل عزل 
) Z,Z)-3,13-octadecadienyl acetateأن مزیج المركبین 

یجذب ذكور 10:1) بنسبة E,E)-3,13-octadecadienyl acetateو

) أن الفرمون 23(وآخرون Toniniوجد، 1986وفي عام.هذه الحشرة
الجنسي الرئیسي والذي تم عزله من الغدد الجنسیة لألنثى هو المركب

(E,Z)-2,13-octadecadienyl acetate) وبكل األحوال فإن هذا
إلیه المركبالمركب ال یجذب ذكور الحفار إال إذا أضیف

(E,Z)-3,13-octadecadienyl acetate 18(%5بنسبة.(
الحشرة على عائل ظهور ) فترة 14(وآخرون Kanataت ّ حد د

الفرموناتفي تركیا باستخدامKahramanmaraşالجوز ضمن منطقة 
، سبتمبر/ستمر حتى نهایة شهر أیلولاو /یونیوحزیرانبدایةمنً ابتداء  

وباستخدامهنفسالعائل ) على 16(وآخرون Kutinkovaت ّ كما حد د
Patanita. كما حددت في بلغاریاالحشرة نشاط فترة أیضاالفرمونات

في البرتغال من منتصف Baixo) فترة طیران الحشرة في منطقة 20(
مع قمة للطیران في منتصف أغسطس/آبوحتى نهایة /مایوأیار

الحشرة على عائل التفاح في ریف دمشق ظهور یبدأ .یونیو/حزیران
لى ع،یونیو/في منتصف ونهایة شهر حزیرانةوالقنیطرة في سوری

/یولیوفي ریف دمشق في نهایة شهر تموزالنشاط سجل قمة یل، التوالي
/یونیوین في منتصف شهري حزیرانتمع تسجیل قمتین صغیر 

عالیة في في القنیطرة أثبتت المصائد الفرمونیة فاعلیة ./یولیووتموز
مما ساعد في)،1مقارنة مع المصائد الضوئیة (الفراشات التقاط 
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من خالل تقنیة اآلفة لفرمونیة في مكافحة هذه استخدام المصائد ا
الصید الغزیر للذكور وتقنیة تشویش التزاوج على مختلف عوائلها

ن استخدام تقنیة الصید أ) 12(وآخرون Hegaziثبتأقد ف).5(النباتیة
الغزیر لعدة سنوات ضد حشرة حفار ساق التفاح في حقول الزیتون في 

مقارنة مع المكافحة دة اإلصابةفي شً كبیرا  ً مصر سبب انخفاضا  
اآلفة كما أثبتت هذه التقنیة فعالیة عالیة في مكافحة ، الكیمائیة للحشرة

سبانیا ضمن المساحات إفي غرب األندلس في شمال نفسهعلى العائل
عند تعلیق )هكتار11- 6(والمساحة الكبیرة واحد)هكتار(الصغیرة 

Rohani)، كما أكد7(أیارالمصائد الفرمونیة في بدایة شهر مایو/

لمكافحة حشرة ) على أن استخدام المصائد الفرمونیةSamih)22و 
Baftفي مدینةم6ضمن حقول الجوز على ارتفاع حفار ساق التفاح

الحشرة مقارنة مع فعالیة كبیرة في التقاط ذكورىعطقد أفي إیران 
یة للهكتار مصائد فرمون10-5كما أن استخدام ،م3.2- 1.5ارتفاع 

الفاعلیة أعطت ، قدالواحد ضمن تقنیة الصید الغزیر لمدة أربع سنوات
).19(في حقول التفاح والكمثرى في إیطالیااآلفة في مكافحة هانفس

ضمن تقنیة ،اآلفةعتمد استخدام الفرمونات الجنسیة لمكافحة ی
زمة لتلقیح على الفترة الزمنیة القصیرة الال،تشویش التزاوج بشكل أساسي

ن إبالتالي فو )،13، 8، 3، 2(األنثى بعد خروجها من طور العذراء
ضمن الحقل وراألنثویة الصناعیة الجاذبة للذكزیادة تركیز الفرمونات

الوصول إلى في إخفاقهاوبالتالي ور یؤدي إلى إرباك وتشویش الذك
ّ  مخص ب بوضع بیض غیر اإلناثوقیام ،فشل عملیة التزاوجاإلناث و 

)25(Liburdو Weihmanاستخدم.)8، 5، 3(غیر قابل للفقس
غ مادة فعالة لكل م70بمعدل Twist-Tiesهذه الفرمونات ضمن نمط 

0.4وتم تطبیقها ضمن حقل تجربة مزروع بالتفاح مساحته ،وحدة

وتم تعلیقها على )لكل فرعةجدلة واحد(ً وحدة تقریبا  254هكتار بمعدل 
أثبتت هذه الطریقة وقد .عن سطح األرضً ا  متر 1.5-1ارتفاع من 

فاعلیة عالیة في خفض نسبة اإلصابة ضمن حقول التجربة، وبشكل 
15مونات الجنسیة للحفار بمعدل الفر مشابه تم أطالق

الوطني للبحوث معهد الغ/الهكتار/الساعة ضمن حقلین للتفاح في م
في نسبة األفرع ً واضحا  ً انخفاضا  ً ا  سببمفرنسافي INRAالزراعیة 

ن استخدام أ) 10(Haniotakis)، وحدد 4المصابة في بدایة الموسم (
في استعمالهاّ        غیر فع الة عند كانت مصائد فرمونیة/الهكتار 9-10

74رمون عن ییقل تركیز الفالأویجب،تقنیة تشویش التزاوج

.ً رمون الواحدة حقلیا  یغ/الهكتار ضمن كبسولة الفم
الموسمي لحشرة حفار ساق فترة النشاط دراسة هدف البحث إلى

التفاح ضمن حقول التفاح والجوز في محافظة الالذقیة باستخدام 
ومعرفة مدى استجابة الحشرة لهذه الفرمونات،مصائد دلتا الفرمونیة

اآلفة.ي أمكانیة استخدامها ضمن برامج المكافحة المتكاملة لهذه لاوبالت

مواد البحث وطرائقه

لزراعة التفاح والجوز منطقتینفيعلى عائلي التفاح والجوزالبحثذفُ ن  
تقع شرق ّ  الحف ة،منطقةعرامو:)1هما: و ةیبسور الالذقیةفي محافظة
وترتفع خط طول)،° 36.1495خط عرض، ° 35.6359المحافظة (

تقع إلى جنوب جبلة،منطقةبشراغي:و )2. عن سطح البحرا متر 950
،خط طول)° 36.0985خط عرض، ° 35.2979(المحافظةغرب
تم . 2012-2011موسمي خاللعن سطح البحرمتر780وترتفع

، تحدید ثالثة مواقع لكل من العائلین التفاح والجوز ضمن كل منطقة
الجنسي ذو استخدام الفرمونو كم،2فصل بینها مسافة ال تقل عن ی

Zeuzera pyrina (5mg) PH-990-1PR: Batch)االسم التجاري

No:S/1208)من شركةRussell® IPM .مصیدة واحدة تاستخدم
من نوع دلتا ضمن كل موقع على ارتفاع مناسب بالقرب من قمة 

زیارات دوریة ا أسبوعیت تمو )، 7(نمو وعمر البستان. سجل الشجرة
أیار عند بدایة ظهور ثقوب /إلى مواقع البحث من بدایة شهر مایو

لحشرة حفار ساق التفاح والدخول في طور الخروج على األنفاق النشطة
على كل من العائلین التفاح والجوز واستمرت )21، 3، 2(العذراء

ّ                          ، وس ج لت أعداد فراشات اآلفة بكل /أكتوبرحتى نهایة شهر تشرین األول ُ
مصیدة.

التحلیل اإلحصائي
SPSS.V.18تم تحلیل البیانات من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي

LSDأقل فرق معنويعندOne Way AOVAام اختبارباستخد

فترة ولحساب مدى تأثیر العائل النباتي على .%5حتمال ابمستوى 
الحشرة ضمن االرتفاع الواحد (المنطقة الواحدة) تم استخدام نشاط 
حتمالاعند مستوى كذلك لمقارنة المتوسطات Tukeys Testاختبار 

5%.

النتائج والمناقشة
لتقاط الموسمي لحفار ساق التفاحاال 

أعداد الفراشات/مصیدة فيمعنویةاختالفاتوجودالنتائجأظهرت
:يكما یلالنباتيباختالف المنطقة والعائل 

حفار في الذكور األول لتم االلتقاط - على عائل التفاح:منطقة عرامو
،2011خالل موسم /مایومنطقة في األسبوع الرابع من شهر أیارال
تسجل فترة لالملتقطة في المصائد الفرمونیةالفراشات یزداد بعدها عدد ل

ثم و/یولیتموز30-2للفراشات في الفترة الممتدة بین الظهور القصوى 
أخر موعد لظهور جلُ االنخفاض حتى س  في ألعداد ابعدها بدأت 

الفراشات ضمن المصائد الفرمونیة في مواقع الدراسة على عائل التفاح 
متوسط 1ن الجدول ییبو .)A- 1شكل (/أكتوبرتشرین األول8ي ف
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الملتقطة في المواقع الثالث، حیث اختلف متوسط الفراشات أعداد 
لتقاط في شهرااللتقاط الشهري بین موقع وأخر، وكان أعلى ا

/مصیدة/فراشة) 1.3±7.8، 3.42±9.2، 5.07±6.6یولیو (تموز/
بینما ، %5عند مستوى معنویة بدون وجود فروق معنویة بینها ، شهر

الملتقطة ضمن الموقع الواحد بین أشهر الفراشات اختلف متوسط أعداد 
.%5عند مستوى معنویة النشاط 

ّ                      س ج ل االلتقاط األول لذكور -على عائل الجوز 28حفار في الُ

الملتقطة ضمن المصائد خالل الفترة الفراشات لیزداد عدد ،مایو/أیار
لیبدأ بعد ذلك منحنى ،أغسطس/آب3و/یونیوانحزیر 9الممتدة بین 
8االنخفاض لیسجل أخر ظهور للفراشات في المصائد في الظهور في 

هناك توافق في ظهور كانأنه )، أي A- 1شكل (/أكتوبرتشرین األول
على كل من العائلین التفاح والجوز في منطقة عرامو خالل اآلفة ذكور 
أسرع على الفراشات في أعداد االنخفاض كان في حین ، 2011موسم 

ً     مشتركا  على لظهور الفراشات أخر موعد ، وكان التفاح منه على الجوز
ویبین ./أكتوبراألول من تشرین األولكل من العائلین في األسبوع

الملتقطة في الموقع األول الفراشات اختالف متوسط أعداد 1الجدول 
وقعین الثاني والثالث عنه في الم/یولیوموزتو /یونیوفي شهري حزیران

ّ         ، كما یوض ح الجدول %5عنویة معند مستوى همانفسالشهرین خالل 
السابق االختالفات المعنویة لمتوسط االلتقاط الشهري ضمن الموقع 
الواحد بین أشهر الطیران وبین المواقع الثالث ضمن الشهر الواحد عند 

.%5المستوى 
ات في منطقة عرامو ن بدایة ظهور الفراشأB-1ن الشكل ییب
على ،على كل من عائلي التفاح والجوز/مایوأیار26و19كان في 

وقمة /أغسطسبآ4مبكرة على التفاح في ظهور قمة ُ   ، وس جلتالتوالي
من الشهر نفسه لتبدأ بعدها أعداد25متأخرة على الجوز في ظهور 

نة االنخفاض التدریجي وبشكل متسارع على التفاح مقار الفراشات في 
تشرین 20و13خر التقاط للفراشات في آمع الجوز، لیكون 

یبین الشكل .على التوالي،التفاح والجوزبساتینفي أكتوبر/األول
التوافق في مواعید ظهور الفراشات على العائلین ً أیضا  السابق 

واضح في مواعید االلتقاط اختالف هناك كان المدروسین، في حین 
). 1جدول (2011قة عرامو خالل موسم لكل منهما في منطالقصوى 

كذلك االختالفات المعنویة بین مواقع الدراسة ضمن الشهر الجدول ّ بی نی
ّ      حیث سج ل شهر ،الحشرة في كل موقعظهور الواحد وبین أشهر 

حشرة/مصیدة/3.31±9.5في الموقع األول على التفاح /یولیوتموز
1.7±3.25و 2.8±7.5شهر لیختلف عن الموقعین الثاني والثالث 

ً متماثال  لیكون ظهور الحشرة في األشهر األخرى ، و حشرة/مصیدة/شهر
بین مواقع الدراسة، في حین تم تسجیل االختالف بین مواقع الجوز في 

لتكون بقیة األشهر متشابهة في أغسطس/وأب/یولیوشهري تموز

المصائد جاءت هذه النتائج متقاربة مع نتائج استخدام ظهور الحشرة.
في منطقة عرامو خالل موسم فترة نشاط الفراشات الشبكیة لتحدید 

حیث ظهرت أولى الذكور ضمن المصائد الشبكیة في نهایة ،2008
ضمن سبتمبر/رها حتى نهایة شهر أیلولو مایو لیستمر ظهأیار/شهر 
).3(أغسطسآب/13و/یونیوحزیران25ما بین ىعظموجودفترة 

بدأ ظهور الفراشات الملتقطة في المصائد الفرمونیة :يمنطقة بشراغ
21منطقة على عائلي التفاح والجوز في المواقع المدروسة في الفي 

ّ   لیزداد عدد الفراشات الملتقطة وت سج ل ،2011خالل موسم مایو/أیار  ُ
خر آوكان،/یولیوموزت2مشتركة على كل من العائلین في ظهور قمة 

یبین الجدول .)C-1شكل (/أكتوبرتشرین األول1التقاط للفراشات في 
الفراشات الملتقطة ضمن المصائد الفرمونیة توزع متوسط أعداد2

المدروسة، حیث بلغ ةالحشرة بین المواقع الثالثنشاط خالل أشهر 
3.1±7.5/یونیوااللتقاط في الموقع الثاني في شهر حزیران

ن الثاني والثالث ً           ف معنویا  عن الموقعیللیختشهر حشرة/مصیدة/
لیتشابه و ،على التوالي،حشرة/مصیدة/شهر1.29±2.5و3.75±1.7

األول، مع الموقعتموز/یولیوكل من الموقعین الثاني والثالث في شهر 
الحشرة، ظهور في حین كانت مواقع الدراسة متشابهة جمیعها في أشهر 

اللتقاط متوسط لأعلىتموز/یولیوّ      أما على عائل الجوز فقد سج ل شهر 
حشرة/مصیدة/2.41±4و4.2±5، 1.58±7ضمن مواقع الدراسة 

بدون وجود فروق معنویة بینها، كما یبین الجدول ، على التوالي،شهر
توزع متوسطات االلتقاط الشهري ضمن الموقع الواحد في أشهر 2

الطیران.
أول التقاط لذكور نأD-1فیبین الشكل، 2012أما في موسم 

على /مایوأیار26و19دام المصائد الفرمونیة كان في حفار باستخال
الظهور القصوى حیث امتدت فترة ،على التوالي، عائلي التفاح والجوز

ضمن ذروتین منفصلتین في ،آب/أغسطس8وحزیران/یونیو7بین 
الظهور د فترة تعلى التوالي، لتم،حزیران/یونیو28و14كل من 
،أیلول/سبتمبر8وزیران/یونیوح7على عائل الجوز بین القصوى 

لة أربع ّ        م سج  خرها آ، و آب/أغسطس18و4وتموز/یولیو14قمم فيةُ 
خر آاالنخفاض لتسجل الفراشات في تبدأ أعداد ل، أیلول/سبتمبر1في 

تشرین 6و20موعد لظهور الفراشات على عائلي التفاح والجوز في 
مواعید ظهور ن هناك توافق فيكا.على التوالي،األول/أكتوبر

الفراشات في منطقة بشراغي في بساتین التفاح والجوز خالل فترة 
للذكور الظهور األقصى ختلف موعد اطیران الحشرة الكاملة، بینما 

الفراشات ضمن المصائد الفرمونیة، كما أن سرعة انخفاض أعداد
.أسرع منها على عائل الجوزكانت الملتقطة على عائل التفاح 
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في Z. pyrinaحفار ساق التفاح لفراشةالموسميالطیران. 1شكل 
ُ               التفاح والجوز في منطقتي عرامو وب شراغي خالل موسميبساتین
= C، 2012= عرامو B، 2011= عرامو A.2012و2011

.2012= بشراغي D، 2011بشراغي 
Figure 1. Seasonal activity of Leopard moth Z. pyrina in
apple and walnut orchards in Aramo and Bushraghe regions
during 2011 and 2012 seasons. A= Aramo 2011, B= Aramo
2012, C= Bushraghe 2011, D= Bushraghe 2012.

أعلى متوسط اللتقاط الفراشات ضمن أن2ویوضح الجدول 
تموز/یولیوعلى التفاح كانت في شهر المصائد الفرمونیة

/مصیدة/شهر ضمن فراشة5.75±0.95، 25±2.28، 7.25±1.25

كما .بدون وجود فروق معنویة بینها، و على التوالي،المواقع الثالث
االختالفات المعنویة ضمن الموقع الواحد بین أشهر 2یبین الجدول 

شهر في ّ  سج ل .وضمن الشهر الواحد بین مواقع الدراسة الثالثالنشاط 
وسط لاللتقاط ضمن المواقع على عائل الجوز أعلى متآب/أغسطس

على ، حشرة/مصیدة/شهر1.7±1.75و 2.4±4.55، 4.24±7الثالث 
، كما أن االختالف في توزع ةبدون وجود فروق معنوی، التوالي

متوسطات االلتقاط الشهریة بین مواقع الدراسة الثالث على عائل الجوز 
.2موضحة في الجدول 

حشرةالنشاطفيتأثیر العائل النباتي 
بین العائلین اآلفة االلتقاط الشهریة لذكور اتمقارنة متوسطتعكس

في كل من منطقتي الدراسة عرامو النشاطالتفاح والجوز خالل أشهر 
فيتأثیر العائل النباتي 2012و 2011وبشراغي خالل الموسمین 

ح على التفااآلفة ذكور انتشرت).3(جدول كل منطقةبالحشرةنشاط
بشكل متشابه خالل 2011والجوز في منطقة عرامو خالل موسم 

حزیران/یونیو )، 0.57±0.17، 0.57±0.17(األشهر: مایو/أیار
، 2.27±2.67(آب/أغسطس)، 1.92±2.06، 1.92±2.27(

) 1.47±0.14،0.67±0.2(تشرین األول/أكتوبر)، و 3.67±2.01
على التفاح انتشارهافي حین كان ،على التوالي، /مصیدة/شهرفراشة

، 3.25±7.87(تشرین األول/أكتوبرو تموز/یولیوخالل شهري 
انتشارهاعن یختلف،على التوالي،/مصیدة/شهرفراشة) 0.58±0.66

)0.28±1.33و2.44±3.87على الجوز خالل نفس الشهرین (
ظهرت خالل قد الحشرة ا أنعلى التوالي، كم، /مصیدة/شهرفراشة

من حیث 2011بشكل مشابه لظهورها في موسم 2012موسم 
.النشاطعلى كل من العائلین التفاح والجوز خالل أشهرانتشارها

ن متوسط االلتقاط أفیبین الجدول :أما في منطقة بشراغي
الحشرة على نشاط خالل جمیع أشهر ً كان متشابها  اآلفةالشهري لذكور 

فقد اختلف 2012أما في موسم ، 2011التفاح والجوز خالل موسم 
حزیران/یونیو ظهور الحشرة على كل من العائلین خالل أشهر 

، 2.06±7.08(تموز/یولیو)، 2.13±1.35،1.13±1.12(
/فراشة) 2.74±2.33، 0.77±0.8(أیلول/سبتمبر) و 3.42±2.74

مایو/أیار تشابه في أشهربینما على التوالي،،مصیدة/شهر
آب/أغسطس/مصیدة/شهر)، فراشة0.17±0.38،0.08±0.28(
تشرین /مصیدة/شهر) و فراشة4.92±3.91،4.42±3.55(

على )،/مصیدة/شهرفراشة0.38±0.17، 0.67±0.5(األول/أكتوبر
ةاالختالفات المعنوی3ّ         كما یبی ن الجدول . على التوالي،التفاح والجوز

لمتوسطات االلتقاط الشهریة ضمن كل منطقة على كل من العائلین
.2012و2011المدروسین التفاح والجوز خالل موسمي 
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2012- 2011في بساتین التفاح والجوز في منطقة عرامو خالل موسمي Z. pyrinaمتوسط االلتقاط الشھري لفراشة حفار ساق التفاح .1جدول 
Table 1. Mean monthly numbers (±Std. deviation) of leopard moth Z. pyrina moth catches in apple and walnut orchards in
Aramo region during 2011-2012 seasons.

Month/seasonالشھر/الموسم

Walnutجوز Appleتفاح 
1الموقع 

Location1
2الوقع 

Location 2
3الموقع 

Location 3
LSD at
P=0.05

1الموقع 
Location 1

2الموقع 
Location 2

3الموقع 
Location 3

LSD at
P=0.05

2011
MayA0.5±1aA0.0±0.0bA0.0±0.0b0.92A0±0aA0.5±1bA0.0±0.0b0.92/مایوأیار

JuneA4±2.94bB0.75±0.95bB1±1.81ab2.95A0±0aB2.5±1.29aB2.75±2.75bc2.66/یونیوحزیران
JulyA6.6±5.07bA9.2±3.42cA7.8±1.3c4.98A1.6±1.14aB5.6±1.94cB4.4±2.3ac2.56/یولیوتموز

AugustA1.25±1.25aA4±2.16aA2.75±2.75a3.43A5±2.94bA3±0.81aA3±1.41c3.1آب/أغسطس
SeptemberA0.5±0.57aA1±0.81bA0.25±0.5b1.03A1±0.81aA1.75±0.95abA1.25±1.25c1.64/سبتمبرأیلول

OctoberA0.0±0.0aA0.2±0.44bA0.4±0.54b0.56A0.2±0.44aA0.8±1.3bA1±2.23bc2.09/أكتوبرتشرین األول

2012
MayA0±0cA0.25±0.5bA0±0b0.46A0±0cA0.25±0.5cA0±0b0.4/مایوأیار

JuneA1.4±1.14cA1.2±1.+3bA1.2±1.09ba1.63A0.8±0.83cA1±0.7dcA0.2±0.44b0.94/یونیوحزیران
JulyA9.5±3.31aBA7.5±2.88aB3.25±1.7a4.35A4.75±3.09bB3.25±2.21AbB1±0.81b3.95/یولیوتموز

AugustA5±3.55bA6.5±5.744aA7±2.94c6.8A11.25±2.21aB5.75±1.7aB4.25±1.5a2.93آب/أغسطس
SeptemberA1.2±0.53cA0.6±0.50bA1±1b1.25A3.2±1.78bA2.6±2.07bdA5±2.73a3.08/سبتمبرأیلول

October0±0AcA0.25±0.5bA0.5±0.577b0.7A0.5±0.57cA0.25±0.5cA1.25±1.5b1.55/أكتوبرتشرین األول

.0.05عند مستوى احتمال LSDبحسب اختبار ً ال تختلف معنویا  وأحرف كبیرة في السطر الواحد الواحد متشابھة ضمن العمودصغیرة األرقام المتبوعة بأحرف 
Numbers followed by the same small letters in the same column, or capital letters in the same row are not significantly different according to
the LSD test at P= 0.05.

.2012- 2011ضمن بساتین التفاح والجوز في منطقة بشراغي خالل موسمي Z. pyrinaمتوسط االلتقاط الشھري لفراشة حفار ساق التفاح .2جدول 
Table 2. Mean monthly numbers (±Std. deviation) of leopard moth Z. pyrina moth catches in apple and walnut orchards in
Bushraghe region during 2011-2012 seasons.

Month/seasonالشھر/الموسم

WalnutجوزAppleتفاح
1الموقع 

Location1
2الوقع 

Location 2
3الموقع 

Location 3
LSD at
P=0.05

1الموقع 
Location1

2الوقع 
Location 2

3الموقع 
Location 3

LSD at
P=0.05

2011
MayA 0.5±0.57bA0.5±0.57aA 0.25±0.5b0.88A0±0cdA0.25±0.5bA0.25±0.5c0.65مایو/أیار

JuneA3.75±1.7bB7.5±3.1bA2.5±1.29b3.48A1.25±0.5bdeA3.75±3.86adA2.75±2.5ba4.27/یونیوحزیران
JulyA3.6±3.28aB7.2±3.11bB8.6±4.66a5.29A7±1.58aA5±4.2aA4±2.44a4.09/یولیوتموز

AugustA1±0.81aA1.75±2.36aA1.25±1.25b2.58A2.25±0.95eAB.75±0.5dbB0.75±0.5dbc1.09آب/أغسطس
SeptemberA0.75±0.95bA0.5±0.57aA0.25±0.5b1.31A0.25±0.5dA0.25±0.5cbA0.25±0.5dc0.79/سبتمبرأیلول

OctoberA0.0±0.0bA0.0±0.0aA0.2±0.44b0.35A0±0cdA0±0bA0.2±0.44dc0.35/أكتوبرتشرین األول

2012
MayA0±0bA0.5±0.57bA0±0a0.7A0.25±0.5bA0.0±0.0bA0±0b0.46/مایوأیار

JuneA1.8±1.3abA2.8±1.3bA1.8±1.48ac1.8A1±1.22bA1±1.22bA1.4±1.14ab1.65/یونیوحزیران
JulyA7.25±1.25cA8.25±2.98aA5.75±0.95d3.12A6±2.16aB2.25±2.21aB2±2.16a3.48/یولیوتموز

AugustA3.25±3.3aB8.5±3.1aA3.5±1.04c5.1A7±4.24aA4.55±2.64aA1.75±1.7ab4.88آب/أغسطس
SeptemberA1±0.7bA0.4±0.89bA1±0.7bac1.06A4.6±3.64aB1.2±1.3bB1.2±1.3ab3.25/سبتمبرأیلول

OctoberA0.5±0.57bA0.5±0.57bA0.5±0.57a1.13A0.57±0.5aA1±0.81bA0.25±0.5ab0.65/أكتوبرتشرین األول

.0.05عند مستوى احتمال LSDبحسب اختبار ً ال تختلف معنویا  وأحرف كبیرة في السطر الواحد د متشابھة ضمن العمود الواحصغیرة األرقام المتبوعة بأحرف 
Numbers followed by the same small letters in the same column, or capital letters in the same row are not significantly different according to
the LSD test at P= 0.05.

ویعود السبب في اختالف مواعید ظهور الحشرات الكاملة على 
إلى هنفساالرتفاع كل من العائلین ضمن المنطقة الواحدة أي على 

االختالف في طبیعة المصدر الغذائي لیرقات الحفار ضمن األفرع
الفینولوجیة لكل من التفاح والجوز، على الرغم من المراحل واختالف 

، 2(ین هما عوائل مفضلة لحشرة حفار ساق التفاح من العائلً أن كال  
ّ                                                  وقد فس رت العدید من الدراسات هذا التأثیر على أنواع حشریة .)15، 3

أن)17(وآخرون Myersمختلفة من حرشفیات األجنحة، حیث أكد
(Busck)حشرةسرعة تطوراختالف السبب في  Grapholita

molesta(Lepidoptera: Tortricidae)ل من العائلین التفاح على ك
أن تطور الیرقة وخروج الحشرات (أ) والخوخ یعود إلى فرضیتین وهما: 

الكاملة والقدرة على البقاء تتأثر بشكل مباشر بكل من عائلي التفاح 
نسبة تطور الطور و (بـ)یها، فأن الصنف النباتي یؤثر ا والخوخ، كم

ومن جهة الخوخ.و لحشرة تختلف على كل من أفرع التفاح لالیرقي 
) أن نسبة انبثاق الحشرات الكاملة 11(وآخرون Hansenّ أخرى بی ن

على عائل التفاح Cydia pomonella(.L)لحشرة دودة ثمار التفاح 
في حین انخفضت على عائل الكرز تحت %72- 62بین ما تتراوح 
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تغیر أن) Mills)6و Bezemerالظروف المخبریة، في حین وجد
الفینولوجیة التي یمر فیها نبات الجوز خالل مراحل ظهریة/المالمراحل 

.Cسرعة تطور یرقات دودة ثمار التفاح فيبشكل كبیر و نموه تؤثر 

pomonella، طبیعة الضرر الذي تحدثه هذه اآلفة فيوبالتالي تؤثر
على عائل الجوز.

ي نستنتج من هذه الدراسة إمكانیة استخدام المصائد الفرمونیة ف
رصد النشاط الموسمي لحشرة حفار ساق التفاح على عائلي التفاح 

والجوز مع األخذ بعین االعتبار تأثیر كل من العائلین في طیران 
ونشاط الفراشة، وبالتالي إمكانیة إدخال هذه التقنیة في برامج اإلدارة 
المتكاملة لهذه اآلفة لیشمل استخدامها باإلضافة إلى عملیات الرصد 

المكافحة من خالل تقنیة تشویش التزاوج والصید الغزیر للحشرة عملیات
وهذه تحتاج إلى متابعة ضمن هذا المجال.

ُ                ضمن بساتین التفاح والجوز في منطقتي عرامو وب شراغي خالل موسمي Z. pyrinaحفار ساق التفاح لفراشة متوسط االلتقاط الشھري .3جدول 
2011 -2012.

Table 3. Mean monthly numbers (±Std. deviation) of Leopard moth Z. pyrina moth catches in apple and walnut orchards in
Aramo and Bushraghe regions during 2011-2012 seasons.

Month/seasonالشھر/الموسم
Aramoعرامو

P-valueF
Bushragheُ     ب شراغي

P-valueF WalnutجوزAppleتفاحWalnutجوزAppleتفاح
2011

MayA 0.17±0.57cdA 0.17±0.57c10A 0.42±0.51aA 0.17±0.38c0.191.8/مایوأیار
JuneA 1.92±2.27bdA 1.92±2.06b10A 4.58±2.96bA 2.58±2.64b0.0953.03/یونیوحزیران

JulyA 7.87±3.52aB 3.87±2.44a0.00113.05A 6.87±4.45cA 5.33±3.03a0.281.21/یولیوتموز
AugustA 2.67±2.27bA 3.67±2.01a0.2661.3A 1.33±1.49aA 1.25±0.96cb0.870.026/أغسطسآب

SeptemberA 0.58±0.66dcB 1.33±0.98bc0.044.76A 0.5±0.67aA 0.25±0.45c0.291.13/سبتمبرأیلول
OctoberA 0.2±0.41cA 0.67±1.47bc0.241.44A 0.07±0.25aA 0.07±0.25c10/أكتوبرتشرین األول

2012
MayA 0.08±0.28bA 0.08±0.28c10A 0.17±0.38bA 0.08±0.28a0.550.35/مایوأیار

JuneA 1.27±1.1bA 0.67±0.72c0.0883.11A 2.13±1.35aB 1.13±1.12ab0.0364.83/یونیوحزیران
JulyA 6.75±3.67aB 3±2.59b0.0088.35A 7.08±2.06cB 3.42±2.74cd0.00113.66/یولیوتموز

AugustA 6.17±3.95aA 7.08±3.55a0.350.55A 4.92±3.91dA 4.42±3.55d0.740.1/أغسطسآب
SeptemberA 0.93±0.79bB 3.6±2.32b170A 0.8±0.77abB 2.33±2.74bc0.0464.34/سبتمبرأیلول

OctoberA 0.25±0.45bA 0.67±0.77c0.191.77A 0.5±0.67bA 0.17±0.38a0.1522.2/أكتوبرتشرین األول

كبیرة في السطر الواحد ال األرقام المتبوعة بأحرف . و0.05عند مستوى احتمال LSDبحسب اختبار ً لعمود الواحد ال تختلف معنویا  متشابھة ضمن اصغیرة األرقام المتبوعة بأحرف 
.%5عند مستوى إحتمال معنویة Tukeys Testتختلف معنویا بحسب اختبار 

Numbers followed by the same small letters in the same column, are not significantly different according to the LSD test at P= 0.05, and
numbers followed by the same capital letters in the same row are not significantly different according to the Tukeys Test at P=0.05.
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Ibrahim, J.A., A.M. Basher and L.H. Aslan. 2015. Seasonal activity of the leopard moth, Zeuzera pyrina L. in apple and
walnut orchards at Lattakia, Syria, using sex pheromone traps. Arab Journal of Plant Protection, 33(1): 43-49.

This work aimed to monitor the seasonal activity of the leopard moth Zeuzera pyrina L. by using sex pheromone traps, and its
response to these pheromones. The study was carried out in two apple and walnut orchards in two locations (Aramo and Bushraghe) at
Lattakia Governorate, Syria during 2011 and 2012 seasons.The results showed that the pest responded to the sex pheromones in all the study
sites and on both hosts, apple and walnut, and males were trapped annually during the moths’ seasonal activity period from mid-May to mid-
October. The results also showed that captured males in the pheromone traps began and ended in almost the same dates on both hosts. The
peaks’ timing of the moths’ seasonal activity varied according to the host at the same site, except at Bushraghe during 2011 season, when the
peaks overlapped on June 2nd, and the pest development was faster on apple than on walnut at the same site. The number of captured adults
started to decline on apple before walnut at the same altitude, suggesting that the development of Z. pyrina was affected by the host plant.
Keywords: Zeuzera pyrina, seasonal activity, sex pheromones, apple, walnut, Syria.
Corresponding author: Jounar Aziz Ibrahim, Lattakia center for mass rearing of natural enemies, Directorate Agriculture, Syria,
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