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 الملخص

لدودة ثمار الرمان    ةالموسميالطيران والوفرة  نشاط    .2022  فيوض، روعة يوسف ونرجس العلي.، إبراهيم الجوري، إيمان عكاشة، دينا  عطية  ،عرب
Ectomyelois ceratoniae Zeller    مجتمعها مختلفةوديناميكية  عوائل  سوريةمحافظة  في    على  العربية، الالذقية،  النبات  وقاية  مجلة   . 

 40(3 :)201-208 .201208.340.-22268/AJPPhttps://doi.org/10. 
 والحمضيات  الرمان  بساتين  في  دراسةالهذه    أجريت.  العالم   في  على ثمار الفاكهة  المهمة  فاتاآل  من  Ectomyelois ceratoneae Zeller  الرمان  ثمار  دودةتعد  

  من  يةفرمون  مصائد  باستخدامالرمان  دودة ثمار  والوفرة الموسمية لطيران  ال   نشاط  رصد  وهدفت إلى  ، 2014-2013  الفترة  خالل  ، الالذقيةمحافظة    في  الخروبمواقع  و 
المنتظم   لحشرة ا  طيران نشاط أن النتائج أظهرت. الخروب  قرون  وعلى ةسر  أبو  برتقالالو  الرمان  ثمار على مجتمع الحشرة دراسة ديناميكيةوكذلك  ، Russell IPMشركة 

. كذلك  لسنتينا  لتافي شهر حزيران/يونيو، في ك  تهاالشهرية للحشرة ذرو بلغت الوفرة  .  ديسمبربداية شهر كانون األول/   واستمر حتى  مارس/ شهر آذار  أواخر  بدأ فيقد  
  مع  معنوي  وغير  ا  ضعيف  االرتباط  كان  بينما  ، األسبوعي  الصيد  ومعدل  الحشرة  طيران  ونشاط  السائدة الحرارة  درجات  بين متوسطة  معنوية   ارتباط  عالقة  وجودبينت النتائج  

  في وذلك  على التوالي،   ، % 37و  %7و  %40بلغ    الخروب قرون و   ة سر   أبو برتقالالو   الرمان  ثمار على  بالحشرة  صابة إل ا  معدل  النتائج أنكذلك أظهرت   .النسبية  الرطوبة 
 .2014 عامفي  ةسر  أبو    برتقالال  ثمار على  %4و الخروب قرون  على % 30و الرمانثمار  على %36 بلغ بينما ، 2013 عام في   سبتمبرشهر أيلول/ 

 وب.خر   الوفرة الموسمية، رمان، برتقال،، Ectomyelois ceratoniaeدودة ثمار الرمان، كلمات مفتاحية: 
 

 1مقدمة ال
 

الخر  تعد   )عثة  الرمان  ثمار   Ectomyelois ceratoneaeوب(  دودة 

Zeller  ((Lepidoptera: Pyrallidae    اآلفات العوائلمن   ، متعددة 
من أشجار الفاكهة واألشجار الحراجية في الحقل   نوعا    43ثمار    تصيب

بينها  ،  والمخزن  اقتصادية  ي ذنوعا     21من  والفستق  ك  ،أهمية  الرمان 
وبعض أنواع   لوز والتين والخروبإلى الباإلضافة  ،  ونخيل التمرالحلبي  

 ,.Morland et al؛El-Shafie, 2012  ؛Braham, 2015)  تالحمضيا

تنتشر   (.Teimouri et al., 2015  ؛Perring et al. 2016  ؛ 2019
 ,Hosseini)  المتوسطالبحر  حوض    ةالحشرة على نطاق واسع في منطق

اآلفة الرئيسة على ثمار الرمان    وتعد  ،  (Sobhani et al., 2015؛  2017
كما تصيب الخروب والبرتقال (،  2013،  خرون آ و سورية )عرب  شمال  في  
(. 1981حريري،؛  2008خرون،  آو   الموعيفي الساحل السوري )ة  ر  سأبو  

ا يسمح بدخول ، مم  تتغذى اليرقات على ثمار العائل وتحفر فيها أنفاقا  
 تضع .  الثمار وتساقطها  تلفإلى    ذلك  يؤديالفطريات ونمو األعفان و 

 ثمرة  قشرة  وعلى (  الكأس)  الرمان  لثمرة  الزهري   الطرف  في  بيضها  األنثى
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 على   بأكملها  حياتها  دورة  تتم  نأ  للحشرة  ويمكن  ة،السر    منطقة  في  البرتقال
نسبة   .(Shakeri, 2004؛  Norouzi et al., 2008)  واحدة  ثمرة تتراوح 

 ,.Jamshidi et al)  %80إلى    30اإلصابة على ثمار الرمان ما بين  

البرتقال  %60  إلىتصل  و   ،(2019 . (Dhouibi et al., 2016)   على 
المتبقية في الناضجة  ب  الخرو   قرون داخل  يرقات بأعمار مختلفة  التشتي  
ثمار،  الحقل البساتين  وعلى  في  المتساقطة  والحمضيات  وقد الرمان   ،

يرقات   تنشط  .(Thackeray, 2016)  اتحوي الثمرة أكثر من يرقة داخله
الم   ويبدأ طيران    شتيةالحشرة  التعذر،  الربيع وتدخل في طور  بداية  في 

المتشكلة   قرون الخروببراعم و على  البالغات ووضع بيض الجيل األول 
قرون   أو المصابة بذبابة  المصابة باألعفان  القرون تلك  وبخاصة  حديثا   

خالل  على    وكذلك  ،الخروب الرمان  الزهرية    فترةثمار  البراعم  تشكل 
وضع  ،  (Shakeri, 2004)والثمرية   يبدأ  حين  ثمار في  على  البيض 

الصيف   منتصف  في  ذكر قد  و   .(Thackeray, 2016)الحمضيات 
و  )آالموعي  في  2008خرون  الحمضيات  واحد على  جيل  للحشرة  أن   )
. 2006موسم    خاللأيلول/سبتمبر    25ذروة هذا الجيل في  كانت  سورية، و 

 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.201208


 ( 2022)  3، عدد 40مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  202

  مع انخفاض درجات و ،  يستمر نشاط الحشرة في الحقل حتى نهاية الخريف
 .مرحلة التشتيةيرقات الحشرة في  تدخل  ،  الحرارة إلى ما دون عتبة النشاط

 بداية خالل الفترة الواقعة ما بين    الخروب  قرون   على  أجيالأربعة    لحشرةل
 . (Gugliuzzo et al., 2019)  أكتوبر/األول  تشرين  بداية  وحتى  مايو/أيار
للحشرة   Mehrnejad  (2002)  ذكر  وذلك  العام،  في  أجيال   5-3  أن 

حياتية دودة    تتأثر  ، حيثالسائدة  الحرارة  ودرجات  البيئية،  الظروف  بحسب
، كنوع العائل بالعوامل البيئية  بشكل كبيرثمار الرمان وكثافة مجتمعها  

المحيطة المناخية   ؛ Mozaffarian et. al., 2007)   والظروف 
Nay & Perring, 2006؛  (Roumani et al., 2018.)  ذكر  وقد 

Norouzi et al.  (2008  )الحشرة حياة  دورة  درجة  ،أن   س º  30  عند 
 ثمار  على   عند تغذيتها وذلك    يوما    42.38  تستمر ا  %،75ورطوبة نسبية  

نخيل عند التغذية على  يوما     89.55هذه المدة إلى    تصلو بينما    ،الرمان
نمو ونشاط الحشرة وعدد إلى أن  السابقة  الدراسات  أشارت  كما    .التمر

الدافئة  يزداد    ،أجيالها الجوية  الظروف  ارتفاع  في  الحرارةمع  ، درجات 
  س º  12.5)عتبة التطور العليا( وس  ° 38حرارة  عند    النشاط  هذا  يتوقفو 

الدنيا( التطور   .Yaghobi et alذكر  و   (،(Morland, 2015  )عتبة 
الحشرة  أن  (2020) يرقات  ثمار   نشاط   الذروة   إلىيصل    الرمان   على 

كما %. 30والرطوبة النسبية   س° 25 المحيط الوسط حرارة كون ت  عندما
 Vetter))ونشاط الحشرة    حياتية  لطول الفترة الضوئية دور مهم فيأن  

et al., 1997،    يقل    في طور البيات الشتوي عندما  اليرقات   تدخل حيث 
اليوم،    ساعة  13  عنساعات اإلضاءة    عدد انخفاضفي  توسط م   مع 

   .(Cox, 1979)س º 2 درجة حرارة الوسط المحيط عن
دودة ثمار الرمان، وتقدير طيران    دراسة نشاطإلى  البحث  هذا    هدف

والموسمية   الشهرية  و الوفرة  الرمان صابة  اإل  تطورللحشرة،  ثمار  على 
 . في محافظة الالذقية، سورية وبة وقرون الخر  سر  بو أوالبرتقال 

 

   وطرائقه البحث مواد
 

سورية،   على ساحل البحر المتوسط غربفي محافظة الالذقية    ن فذ البحث
 تم اختيار ثالثة مواقع لرصد نشاط طيران  .2014و  2013  العامينخالل  
مختلفة من الحمضيات بأصناف  بوقا: بستان مزروع  )أ(    وهي:  الحشرة

مختلفة من الرمان ويوجد في محيطه  )برتقال وكريب فروت(، وبأصناف 
شرق غرينتش،     35º48’36.4  لو على خط طقع  ي و   متفرقة،وب  أشجار خر  

م عن سطح  42رتفع ي شمال خط االستواء، و   35º32’14.8 وخط عرض
لبساتين البحر، )ب(   بستان رمان )أصناف مختلفة( مجاور  دمسرخو: 

فروت وكريب  حامض  وليمون  )برتقال  أشجار حمضيات  وجود  مع   )
 35º46’53.7  لو على خط طقع  ي و   وب معمرة على أطراف الموقع،خر  

رتفع  ي و شمال خط االستواء،    35º34’00.4  عرضشرق غرينتش، وخط  
وفي ة  سر  جبلة: بستان مزروع بالبرتقال أبو  (  ـم عن سطح البحر، )ج   21

 وب معمرة. رمان، ومجاور لموقع حراجي فيه أشجار خر  شجار  أمحيطه  
طقع  ي و  خط  عرض  35º58’10.7  لو على  وخط  غرينتش،   شرق 

35º21’37.2  ،م عن سطح البحر. 48رتفع ي و شمال خط االستواء  
 

  والموسمية  الشهرية والوفرة الحشرة نشاط دراسة
شركة  ون  مالفر   استخدم  تم إنتاج  الرمان من  ثمار  دودة  لذكور  الجاذب 

Russell IPM Ltd.   علقت المصائد   . دلتامن نوع    فرمونيةالمصائد  الو
لكل    بواقع مصيدة واحدة   م،  1.5على ارتفاع    على األشجار في الحقول 

وحتى نهاية    يناير،/من شهر كانون الثانياألول  سبوع  في األوذلك    حقل،
 من كل عام. األول/ديسمبر من شهر كانون األسبوع األول 
قراءات المصائد، وح سب متوسط عدد البالغات )الذكور( ٌأخذت  

تبديل تم  و الملتقطة أسبوعيا  مع مراعاة تنظيف المصيدة بعد كل قراءة،  
كل   الصانعة  يوما    45  الفرمون  الشركة  لتعليمات  متوسط  .  وفقا   ح سب 

الحصول على درجات   تم  و الوفرة الشهرية وكذلك متوسط الوفرة الموسمية.  
 ،الحرارة والرطوبة النسبية من محطة األرصاد الجوية في محافظة الالذقية

س( والرطوبة النسبية )%( ºالحرارة )  اتلدرجوحسب المتوسط األسبوعي  
ل  لكل موعد لقراءات المصائد.    ةالمقابل االرتباط واالنحدار   عالقاتلت  ح 

ومتوسط   الحرارة    اتبين المتوسط األسبوعي للعوامل الجوية )متوسط درج
والمتوسط األسبوعي لعدد البالغات الذكور في المصائد   ،الرطوبة النسبية(

برنامج    ،احصائيا    ,SAS ver. 9.0.0®JMP  (JMP® SASباستخدام 

ا  تتم  كما    .(2010 متوسطات  الذكور   للبالغاتالموسمية  لوفرة  مقارنة 
   .الموسمين بينما و ضمن الموسم الواحد 

 

 اإلصابة بها  ةونسب الحشرة مجتمع ديناميكية  دراسة
تنفيذ جوالت حقلية دورية مع بداية نشاط طيران الحشرة، وحتى نهاية   تم  

ومواقع   ،موسم النشاط، بواقع جولتين شهريا  في بساتين الرمان والبرتقال
الخروب  دمسرخو،  جبلة،  بوقا،)  الالذقية  محافظة  مناطقفي    ،أشجار 

. منطقة  كل  في  بستانين  تحديد  تم    ،( ، وادي قنديلتشرين  جامعةحدائق  
أخذت بطريقة عشوائية    برتقال  ثمرة  100و  رمان  ثمرة   100  فحص  جرى و 

 من   قرن   200  عم  ج    كما  ،بستان  شجرة من أطراف ووسط كل    20من  
قلت . ن  منطقة  كل  في  الخروب المتوفرة  أشجار  من بشكل عشوائي    وبالخر  

الخر   وقرون  والبرتقال  الرمان  أعراض   ،وبثمار  عليها  ظهرت  التي 
الزراعية في   اإلصابة، العلمية  البحوث  الحشرات في مركز  إلى مختبر 

تم  ،  ةالالذقي  والتحقق من    حيث    أو   ،لحشرةا  طوارأ أحد    وجودتشريحها 
 المئوية  النسبة  حساب  تم  و   .داخلها  ق التغذية ومخلفات الحشرةانفأوجود  

لكل جولة   وبالخر    وقرون   والبرتقال  الرمان  ثمار  من  كل     على  لإلصابة
 :التالية المعادلة م، باستخداخالل موسم اإلنتاج

 

 =  النسبة المئوية لإلصابة
 عدد الثمار المصابة 

 ×100 
 العدد الكلي للثمار
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 والمناقشة  النتائج
 

 أن   (1  شكل)  دودة ثمار الرمانالنشاط الموسمي لنتائج دراسة    أظهرت
 ،أبريل/نيسان  شهر  من  األول  األسبوع  في  بدأ  المنتظم  الحشرة  طيران  نشاط

الفراشات    بلغو   ،2013  عام  في المصيدةالملتقطة  متوسط عدد   6  في 
 الطيران  نشاط  بدأ   فقد  ،2014  عام  في  أما  ؛أسبوع/المصيدة/فراشات
 عدد  متوسط   وبلغ  ،مارس/آذار  شهر  من  الثالث  األسبوع  في  المنتظم

الملتقطة في المصيدة  ا   نشاط  استمر  .أسبوع/المصيدة/فراشة  2لفرشات 
 تشرين   نهاية  حتى  انقطاع  دون وانجذابها للمصائد الفرمونية    الحشرة  طيران
 عام  في  ديسمبر/األول  كانون   شهر  وبدابة  ،2013  عام  في  نوفمبر/الثاني
  ارتباط  عالقة  وجود  (1  جدول)  اإلحصائي  التحليل  نتائج  أظهرت  .2014
 ومعدل   الحشرة  طيران  ونشاط  السائدة  الحرارة  درجات  بين  متوسطة  معنوية
 r=  0.40  و  r=  0.43  االرتباط  معامل  قيمة  وكانت  ،األسبوعي  الصيد

 ا  ضعيف  االرتباط  كان  بينما  ، التوالي  على ،  2014و  2013العامين    في

 أن  ،سابقة  دراسات  نتائج   بينتوقد    .النسبية  الرطوبة  مع  معنوي   وغير
على   البراعم  لوتشك    اإلزهار  بدء  مع  يتوافق  الرمان   ثمار  دودة  نشاط  بداية

الرمان ، مايو/يارأ  أوائل  حتىو   ،بريلأ/نيسان  أواخر  فيوذلك    ،أشجار 
الحشرة  السائدة  الجوية  الظروف  بحسب  وذلك طيران  نشاط  ويستمر   ،

 الخريف فصل  أواخر حتى انقطاع دون  الفرمونية المصائد الى وانجذابها
نشاط    يتوقف  (Farazmand, 2011).  نوفمبر/الثاني   تشرين   شهر  في

التشتية،   مرحلة  في  وتدخل   انخفاضو   ،الشتاء  فصل  بداية  معالحشرة 
  .Roumani et al  ذكرفي حين    .( Demirel, 2016)  ،الحرارة  درجات

 المصائد   إلى   وانجذابها  الرمان  ثمار  دودة  طيران  نشاط  أن(  2018)
التمر  واحات  في  الفرمونية  ، العام  مدار  على   يستمر  الجزائر  في  نخيل 
 في   أغسطس/بآو ،  الشتاء  في  يناير/الثاني  كانون   شهري   باستثناء

 لنشاط  مناسبة  غير  النسبية  والرطوبة  الحرارة  درجات  تكون   حيث  الصيف،
  .الحشرة

 

 
 

ومعدل درجات الحرارة والرطوبة    وب،المعلقة في بساتين الرمان والحمضيات والخر    متوسط عدد الفراشات الملتقطة في المصائد الفرمونية  . 1شكل  

 . (B) 2014( وA) 2013النسبية في محافظة الالذقية خالل العامين 
Figure 1. Mean number of moths captured with pheromone traps installed in pomegranate and citrus orchards and carob sites 

and mean temperatures and relative humidity in Lattakia during 2013 (A) and 2014 (B) seasons. 
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 . 2014و  2013الحرارة والرطوبة النسبية خالل العامين  اتمن متوسط درج ة ثمار الرمان وكل   معامل االرتباط بين متوسط تعداد ذكور دود .1جدول 
Table 1. Correlation coefficient between the average population of carob moth males and mean temperature and relative 

humidity during 2013 and 2014. 
 

 العوامل الجوية 
Climatic factors 

 العام 
Year 

 معامل االرتباط 
Correlation 

coefficient 

T 

 معامل االرتباط ل
T for 

correlation 

coefficient 

"2R" 

  نسبة التأثير

% 
Impact 

ratio % 

معامل  

 االنحدار 
Regression 

coefficient 

معادلة االنحدار  

 الخطي 
Linear 

regression 

equation 

F   لمعادلة

 االنحدار 
F for 

regression 

equation 

متوسط درجات  

الحرارة األسبوعي  

(o س ) 
Average weekly 

temperatures (C°) 

2013 0.431 0.01 > 18.6 -25.42 Y=-25.42+1.78X 0.01 > 

2014 0.402 0.01 > 16.10 -14.48 Y=-14.48+1.35X 0.01 > 

متوسط الرطوبة  

النسبية األسبوعي 
(%) 

Average weekly 

relative humidity 

(%) 

2013 0.243 Ns 5.90 -28.14 Y=-28.14+0.59X Ns 

2014 0.336 0.05 > 11.30 -43.14 Y=-43.14+0.84X Ns 

 
 

  في   الحشرة  طيران  لنشاط  ذروات  خمس  وجود  النتائج  بينت  كذلك
 المصائد  في الذكور  اللتقاط   معدل  أعلى  كانو   ،(1  )شكل  الدراسةعامي  

 الفترة  خالل  وذلك  األسبوع،/المصيدة/حشرة  94،  2013  عام  في  الفرمونية
الحرارة   يونيو،/حزيران/ 2  وحتى  مايو/أيار  26  بين  ما معدل  وكان 

، 2014  عام  في  األسبوع،/المصيدة/حشرة   55و  ؛ سº 23.40األسبوعي  
كان معدل  و ،  يونيو/حزيران  1  وحتى  مايو/أيار  25  بين   ما  الفترة  خالل

 لنشاط  أن  إلى  سابقة  دراسة  أشارت  وقد .  سº  21.08  الحرارة األسبوعي
  اللتقاط  معدل  أعلى  وأن  الموسم،  خالل   ذروات  أربع  الحشرة  طيران

الواقعة  كان  الفرمونية،  المصائد  في  الحشرات الفترة   أواخر   بين  ما  في 
كذلك   .(Naserian et al., 2012)  أغسطس/بآ  وأوائل  يونيو/حزيران

النتائج أن كانت    2014العام  خالل    للفراشات   الموسمية   الوفرة  أظهرت 
بلغ    ،(2شكل  )  2013  العامب   مقارنة  أكبر عدد الفرشات متوسط  حيث 

 ،2014عام  في  فراشة/المصيدة    625.33  المصيدة الفرمونيةفي    الملتقطة
بلغت الوفرة الشهرية و ،  2013  عام  في   فراشة/المصيدة  552.00  وقابلها

ذرو  حزيران/يونيو،  تهاللحشرة  شهر  ال  في  كال  أظهرت و   .عامينفي  قد 
)جدول   اإلحصائي  التحليل  نشاط  2نتائج  في  معنوية  فروقات  وجود   )

بين األشهر المختلفة ما  وانجذابها إلى المصائد الفرمونية  طيران الحشرة  
ال معنويةالواحدعام  ضمن  الفروقات  كانت  وكذلك  معدل    ،   الصيدفي 

موسم ، وكان معدل الصيد في  عامينبين الما    للحشرةوالوفرة الموسمية  
بداية نشاط الحشرة خالل أشهر أذار2014  أبريل /ونيسان  مارس/، في 

الفترة    مايو/وأيار مع  بالمقارنة  معنوية  وبفروق  خاللأكبر  عام   ذاتها 
في حين كان هذا المعدل خالل شهري حزيران وتموز، وفي نهاية    ؛2013

شهر  في  األول  ي الموسم  الثاني،  أكتوبر/تشرين   أقل    نوفمبر/وتشرين 

 في   التغيرات  سبب  يعود  وقد.  2013  العام من    هانفسبالمقارنة مع الفترة  
  عامين ال  بينما    أو  الواحدعام  ال  خالل  مجتمعها  وكثافة  الحشرة  طيران  نشاط

حيث  الحرارة  درجات  وبخاصة  المحيطة  البيئية  الظروف  إلى  أشارت ، 
نمو ونشاط الحشرة وعدد أجيالها، يتأثر بدرجات   أن  إلى    السابقة  الدراسات

السائدة و   أن  و   ،(Morland, 2015)  الحرارة  البيئية    درجاتالظروف 
 الحشرة   ونشاط  لنمو  مناسبة  تكون   الربيع   أشهر  خالل  السائدة  الحرارة

(Roumani, et al., 2018)،   ،أنفي حين أظهرت نتائج دراسات أخرى 
درجات الحرارة والرطوبة  من    كل   بين  ضعيفة وغير معنوية  رتباط  االعالقة  

   .(Yaghobi, et al., 2020)النسبية وكثافة مجتمع الحشرة 
 

 
 

الرمان   .2  شكل بساتين  في  الرمان  ثمار  لدودة  الموسمية  الوفرة 

 2013الالذقية خالل العامين  محافظة  وب في  والحمضيات ومواقع الخر  

 . 2014و 
Figure 2. Seasonal abundance of carob moth in 

pomegranate, citrus and carob orchards in Lattakia during 

2013 and 2014.  
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ديناميكية مجتمع دودة ثمار الرمان على ثمار    دراسة  نتائج  نتبي  
اإلصابة بدودة ثمار الرمان في   أن  (  3  شكل)وب  الرمان والبرتقال والخر  

الخر  قد  البستان   وقرون  براعم  على  مبكرا   بنسبة بدأت  الخضراء  وب 
شهر  أواخر  في  الحشرة،  طيران  نشاط  بداية  عند  وذلك  منخفضة، 

لوحظت اإلصابة على ثمار الرمان حديثة العقد   نيسان/أبريل، في حين
 حتى   ،البرتقال  ثمار  على  اإلصابة  لي تسج  رتأخ  في شهر حزيران/يونيو، و 

اصابة    أن  إلى  دارسات سابقة    وقد أشارت  .ب/أغسطسآ شهر    منتصف
تبدأ في الربيع خالل براعم وقرون الخر   وب الحديثة بدودة ثمار الرمان 

الم    شهر الحشرات  طيران  بداية  مع  القرون نيسان/أبريل،  على  شتية 
المتبقية في الحقل من الموسم السابق    ,.Gugliuzzo et al)الناضجة 

للحشرة جيلين على ثمار الحمضيات، تبدأ اإلصابة في شهر   (، وأن  2019
ب/أغسطس بنسبة منخفضة، وتزيد هذه النسبة إذا ترافقت اإلصابة بدودة آ

 . (Thackeray, 2016) الدقيقي البق   صابة بحشراتان مع اإلثمار الرم
  موسم نهاية ال  عند  كذلك بينت النتائج ارتفاع نسبة اإلصابة بالحشرة

سجلت أعلى نسبة إصابة في نهاية موسم و   خالل مرحلة نضج الثمار،
 وب،الخر    قرون   على%  37و  الرمان،  ثمار  على  %40  ، وكانت2013

ويتوافق   ؛سبتمبر/أيلول  شهر  واخرأ  في  وذلك  ،البرتقال  ثمار  على%  7و
حيث وجدوا Yaghobi et al. (2020  ) ذلك مع النتائج التي حصل عليها

أن نشاط يرقات دودة ثمار الرمان يبدأ من حزيران/يونيو، ويستمر حتى 
في مرحلة نضج   تهاتشرين األول/أكتوبر، وتصل نسبة اإلصابة ذرو   شهر

الثمار. وتشير الدراسات السابقة إلى أن نسبة اإلصابة بدودة ثمار الرمان  
العائل   باختالف  تختلف  عنها  الناتجة  المنطقة واختالف  واألضرار 

فيها السائدة  البيئية  وقد  (Fesharaki et al., 2011)  والظروف   ذكر. 
Mediouni & Dhouibi  (2007  )صابة في دراسة سابقة أن نسبة اإل

% وعلى الرمان  20السنوية بالحشرة في تونس بلغت على نخيل التمر  
السنوية    .80% الخسائر  نسبة  وصلت  في إ  في كما  الرمان  ثمار  نتاج 

إلى  إ سورية(Peyrovi et al., 2011)%  30-25يران  وفي  ذكرت   ،. 
الرمان   أن  ب (  2013خرون )آعرب و  ثمار  بالحشرة على  نسبة اإلصابة 

في  %  35.5و%  39  بلغت  ،الناضجة في منطقة عفرين، شمال سورية
على   النسبة   هذه، على التوالي، في حين كانت  2008و  2007  العامين

. كما وجد الموعي وآخرون التوالي  على،  9%و   9.5%  الثمار حديثة العقد
ة )صنف شموطي( بلغت  نسبة اإلصابة على البرتقال أبو سر    ( أن  2008)

ارتفاع نسبة اإلصابة بالحشرة وزيادة كثافة   كما بينت النتائج أن    %.30
وب في مرحلة القطاف مجتمعها على ثمار الرمان الناضجة وقرون الخر  

لم يترافق مع ظهور أعراض اإلصابة المميزة للحشرة على ثمار الرمان، 
لذلك تبدو و ختراق اليرقات حديثة الفقس لقشرة ثمرة الرمان،  بسبب عدم ا

األضرار المحتملة   معظم الثمار سليمة ظاهريا  خالل هذه الفترة، ولكن  
على الثمار نتيجة اإلصابة بيرقات الحشرة، يمكن أن تظهر مع تطور 

اليرقات لقشرة  اختراق  بعد  التخزين،  أو  التسويق  اإلصابة خالل مرحلة 
ان ونمو األعفان داخل أنفاق التغذية، مما يسبب خسائر كبيرة ثمرة الرم

(، في حين تظهر أعراض اإلصابة 2013في اإلنتاج )عرب وأخرون،  
تؤدي إلى تساقطها، ما  على الثمار، وغالبا     بوضوح    على ثمار البرتقال

 قبل اكتمال نضجها.
 

 

  العامينخالل  دودة ثمار الرمان  الوفرة الشهرية والسنوية لذكور    .2جدول  

 . 2014و  2013
Table 2. Monthly and annual abundance of male adults of 

the carob moth insect during 2013 and 2014. 

 

 متوسط الوفرة  
Average abundance 

t0.05 2013 2014 

 Annual 552.00b 625.33a 37.58  سنويةال

    Monthly  الشهرية

 فبراير/ شباط
February 

I0.00a H0.33a -1.00 

 مارس /أذار
March 

I0.00b G6.00a -3.46 

 أبريل/نسيان
April 

H10.00b F32.00a -9.24 

 مايو/أيار
May 

E43.33b B151.00a -25.30 

 يونيو/حزيران
June 

A189.33a A158.33b 2.10 

 يوليو /تموز
July 

B88.00a E46.67b 3.66 

 أغسطس /آب
August 

C69.33b C112.33a -4.59 

 سبتمبر/أيلول
September 

C68.00b D83.00a -2.23 

 تشرين األول/أكتوبر 
October 

DC65.00a F31.00b 13.88 

 شرين الثاني/نوفمبرت 
November 

F17.00a G4.67b 1.76 

 انون األول/ديسمبر ك
December 

I2.00a H0.00b 1.73 

0.05LSD 3.22 4.18  
المتوسطات  حرفأوجود    يدل   مقارنات  في  الرقم  يمين  متشابهة على  صغيرة 

حرف كبيرة أوجود  على عدم وجود فروق معنوية، كما يدل   هنفس ضمن العمود

على عدم  هنفسمتشابهة على يسار الرقم في مقارنات المتوسطات ضمن السطر 

 وجود فروق معنوية. 
Mean values followed by the same small letters in the same column 

are not significantly different at P=0.05, likewise mean values 

preceded by the same capital letters in the same row are not 

significantly different at P=0.05.   
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نشاط طيران دودة ثمار الرمان في المنطقة   ا سبق نستنتج أن  مم  
الساحلية يبدأ في الربيع الباكر ويستمر دون انقطاع حتى نهاية الخريف،  

شهر تكون  و  وبداية  أيار/مايو  شهر  نهاية  في  النشاط  هذا  ذروة 
اإل نسبة  ترتفع  في حزيران/يونيو.  مرحلة   صابة  خالل  الموسم  نهاية 

الثمار بعد القطاف، وتسبب أضرارا    وتتابع الحشرة تغذيتها على   القطاف،

الخر  ملحوظة   وقرون  الرمان  ثمار  كما على  التسويق،  مرحلة  في  وب 
آب/أغسطس   ي ة وتسبب تساقطها خالل شهر تصيب ثمار البرتقال أو سر  

 وأيلول/ سبتمبر. 
 

 
 

 
 

   .2014و 2013 العامينالالذقية خالل  محافظة في  ةسر  وب والرمان والبرتقال أبو الخر  نسبة اإلصابة بدودة ثمار الرمان على  .3شكل 
Figure 3. Infestation rate with carob moth on pomegranate, navel orange fruits and carob pods in Lattaklia during 2013 (A) and 

2014 (B). 
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Abstract 
Arab, A., E. Al-Jouri, I. Okasha, D. Fayoud, R. Yousef and N. El-Ali. 2022. Flying Activity and Seasonal Abundance of 

Carob Moth Ectomyelois ceratoniae Zeller and its Population Dynamics on Different Hosts in Lattakia, Syria. Arab 

Journal of Plant Protection, 40(3): 201-208. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.201208 
The carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller, is an important frugivorous pest worldwide. A study was carried out on pomegranate, 

citrus orchards and carob sites in Lattakia governorate during 2013-2014 to monitor the flying activity and seasonal abundance of the carob 

moth using synthetic pheromone traps (Russell IPM). The population dynamics of carob moth on pomegranate and navel orange fruits and 

carob pods were estimated. The results showed that the flying activity was between late March and early December. The highest monthly 

abundance of the insect was in June, in both years. The results also showed a medium significant correlation between temperature and insect 

flight activity and weekly catch rate, whereas the correlation with relative humidity was not significant. The highest infestation rate with carob 

moth was 40% on pomegranate, 37% on carob and 7% on navel orange in September 2013, whereas it was 36% on pomegranates, 30% on 

carob and 4% on navel oranges in September 2014. 
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