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  في العراق األشجار)  راتناخ( حفارات 

Tree Borers in Iraq 
  Prof. Dr. Ibrahim Al-Jbooryالدكتور ابراهيم جدوع الجبوري 

 ijboory@gmail.com 
 تلنظر بحيث أحدثلفت للغابات في السنوات األخيرة بشكل مُ تزايدت مشاكل حفارات اشجار الفاكهة والنخيل وا

صبحت المكافحة التقليدية غير مجدية ار الغابات وأاللوزيات والتفاحيات والنخيل واشجببساتين  خسائر جسيمة

  :أن سبب هذه الزيادة في الكثافة العددية قد يعود الى  لمعالجة هذه المشكلة ،

هذا النوع من الحشرات شحة المياه والجفاف في بعض األراضي والبساتين الذي يهيأ فرصة مناسبة ل .1

 .للفتك بعوائلها 

لم لكون أغلب من والمزارعين وطلبة الع حة عن هذه الحفارات للباحثين قلة المعلومات المتوفرة والمتا .2

ل كل من المرحوم علي عبد الحسين جيال الخمسينات والستينات والسبعينات أمثاكتب عنها هم من أ

ومقاالت  ) 1974(عزت مصطفى و ،  )1965(ب ، جليل أبو الح)1959 (وعبد الوهاب منير

محمد صالح عبد الرسول،   و لدكتور حسين عباس العليكل من او   متناثرة لألستاذ عزيز العلي

(  منهم كل منحفارات اشجار الغابات الذين ركزوا على من جامعة الموصل  الباحثونوبعض 

الذي لم  )وغيرهم  ينيح ، وسعاد اردجرجيس ، نزار المال الدكتور محمد عبد الكريم ، سالم جميل

للموروث العلمي المنشور  توثيقاً كون تي أردت ان تال تتوفر لي المعلومات لغرض إضافتها للمقالة

 .عن اآلفات المهمة بالعراق وجعلها متاحة على الشبكة العنكبوتية ليصل اليها الجميع بسهولة

 .طرق والمبيدات الحديثةالمعرفة عن الية مكافحة  حفارات االشجار بال قلة .3

واأليكولوجية للحفارات في العراق وبعض الدول العربية لمعيشتها  نقص في المعلومات البايولوجية و .4

 .سوق االشجارو المختبئة داخل الجذور 

واالوربية لمعالجة هذه المشاكل  العملية بين الباحثين في الدول العربية العلمية و نقص تبادل الخبرات .5

دراجها سببًا لهذه العديد من العوامل التي يمكن إ هناكضافة لذلك إ و . منها هذه الدولالتي تعاني 

 .المشكلة 

سنوات  10-7شجار المشمش والخوخ والبرقوق والتفاح في بعض الدول الى صرت هذه الحشرات عمر أقَ لقد 

بأنواعه  Capnodisالحفار  لقد اصبح .سنة 30مقارنة بدول اخرى تعمر فيها هذه االشجار الى اكثر من 
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 حفارات كما إن. وباقي دول المتوسط ولبنان وسوريا الشكوى الدائمة للمزارعين بالعراق واالردنهو المختلفة 

وسوسة  frontalis   Phonapataو  Jebuseae hammershmidtiو .Oryctes sppاشجار النخيل 

 ل الخليج العربي وحوض المتوسطمليون نخلة في دو  10اكثر من  على تالتي قض RPWالنخيل الحمراء 

  .هي االخرى تسبب اضرار جسيمة ومميتة أحياناً 

اخذت على  درة المتاح عنها في االرشيف العلمي بالعراقنوبسبب هذه االهمية االقتصادية لهذه الحفارات ول 

ريخ الزمنية عاتقي أن أعيد طباعة الكتيبات المتوفرة عندي كما هي دون تغيير بمضمونها متسلسلة حسب التوا

لتضمينها في هذه المقالة على شرط ان  خوتي ممن لديهم معلومات اخرى دود من أآمًال ان أجد بعض الر 

تكون المعلومة موثقة علميًا ، وبسبب رداءة الصور الموجودة في الكتيبات فلقد لجأت الى االنترنيت ألخذ 

عض الحشرات التي كما وضعت صور قريبة لب،  العلمية لألمانة تحتها ووضعت رابط الصورة  الصور الملونة

  .سمها تحتها لتكون مرجعًا قريبًا للصور األصليةلم أجدها وكتبت إ

الناس اوًال بمنجزاتهم  أتمنى ان أكون أوفيت لهؤالء النخبة الذين وضعوا لنا أساس نستند عليه ونرجع له لتذكير

الموقع االلكتروني للشبكة العراقية لنخلة التمر  ميسرة للجميع يمكن تحميلها بسهولة منجعلها لو األصلية 

 datepalms.net-www.iraqi  .  
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  حفارات سيقان االشجار وطرق مكافحتها في العراق: أوًال 

 علي عبد الحسين      ،    عبد الوهاب منير. د

  قسم الحشرات     معاون اختصاصي بقسم الحشرات رئيس           

  وزارة الزراعة/ مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة 1959ايلول ) 6(نشرة رقم 

  مطبعة الحكومة/ الجمهورية العراقية/
  

وبالرغم . لتتغذى على اوراقها او ثمارها او اغصانها وسيقانها تهاجم الحشرات الضارة اشجار الفاكهة

ن الحشرات الضارة التي تتغذى على اوراق وثمار اشجار الفاكهة ، او اوراق اشجار الغابات من ا

والزينة ، تحدث اضرارا كبيرة فانه من السهل في كثير من الحاالت مكافحتها او ان االشجار المصابة 

  .تنتج اوراقا وثمارًا في السنة االخرى
  

فانها قد تؤدي في كثير من الحاالت الى موت  غصان االشجارأما الحشرات التي تهاجم سيقان وأ

ولذا فإن حفارات سيقان االشجار تعتبر من الحشرات الضارة جدا والتي تهدد حياة . الشجرة نفسها

  .الشجرة المصابة 
  

تحتوي هذه النشرة على معلومات حول حفارات سيقان االشجار المعروفة لحد االن في     

فارات الساق التي لم تشخص ولم تدرس بعد من قبل قسم وقد يكون هناك عدد من ح. العراق 

فمثال يوجد حفار ساق ذو الرأس المدور وحفار ساق ذو الرأس المسطح تصيب سيقان . الحشرات

وقد يكون هناك عدد اخر من حفارات . اشجار التفاح اال ان هاتين الحشرتين لم تشخصا لحد االن

رة التعتبر بأي حال من االحوال كاملة ومحتوية على ولذا فان هذه النش. الساق على اشجار اخرى

جراء دراسات اضافية حول مشكلة ويمكن اعتبار هذه النشرة كأساس إل. وريةجميع المعلومات الضر 

لمن يروم التعرف على بعض   ونرجو ان تكون هذه النشرة مرشداً . حفارات سيقان االشجار في العراق

  .رق مكافحتهاحفارات سيقان االشجار في العراق وط
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  حفار ساق المشمش -1

Sphenoptera dhia- ahmedi Cobos. 

BUPRESTIDAE: COLEOPTERA 
  

  :صابة ونوع الضرر اإل

وقد تكون . يصيب حفار ساق المشمش باالضافة الى اشجار المشمش الكوجة والعنجاص والخوخ 

  .اصابة اشجار اللوز في شمال العراق بنفس الحشرة

. اديد تحت قلف الشجرة لغرض التغذى على االنسجة الموجودة بين القلف والخشبتحفر اليرقة اخ

وتكون هذه االخاديد على شكل اشرطة حول ساق الشجرة او اغصانها مما  تؤدى الى قتل الكامبيوم 

وبالتالي تؤدي هذه االصابة الى موت الغصن المصاب . واللحاء وكافة االنسجة الواقية حول الخشب

ويمكن التعرف على وجود االصابة بواسطة االفرازات الصمغية . بكاملها ان كانت صغيرةاو الشجرة 

ويمكن معرفة خروج الحشرة الكاملة . التي تفرز من محل االصابة وكذلك تشقق القشرة وانتفاخها قليال

  .من السيقان المصابة وذلك بوجود ثقوب بيضوية الشكل على قلف تلك السيقان
  

   -:وصف الحشرة 

. ملم 5-4ملم وعرضها  14-10الحشرة الكاملة سوداء اللون ذات بريق معدني ويبلغ طولها من 

وتوجد اربع .  ويتصل الرأس بالصدر اتصاال كليًا ويبدو كأنه جزء منه

ويزول اللون االبيض لهذا  . انخفاضات بيضاء اللون على جناحيها االماميين

  .االنخفاضات بسهولة وخاصة عند مسكها باليد

لون البيض رمادي ويمكن . البيض صغير الحجم طوله حوالي مليم واحد   

مشاهدته بالعين المجردة على االشجار حيث يظهر وكأنه نقاط بيضاء 

ملتصقة على قلف الشجرة بواسطة مادة لزجة تفرزها الحشرة لهذا الغرض 

لون ، لون اليرقة البالغة النمو ابيض حليبي عدا رأسها الصغير فانه اسود ال.

تسمى هذه اليرقة بالحفار ذي الرأس المسطح الن الحلقات الصدرية الثالث 

ويوجد على . وخصوصا الحلقة الصدرية االولى تكون مسطحة وكبيرة الحجم

السطح السفلى للحلقة الصدرية االولى خط طولي واضح وعلى السطح 

د اليرقة عديمة االرجل وعد 08العلوي لنفس الحلقة خط على شكل رقم 

والعذراء تشبه الحشرة الكاملة في . ملم  24-15حلقة ويتراوح طولها بين  13حلقات جسمها الظاهرة 
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تركيب الجسم بصورة عامة اال ان لونها يكون حليبيا بعد انسالخ الجلد اليرقى االخير ثم يبدأ بالتحول 

 .تدريجيا الى لون الحشرة الكاملة
  

  حفار ساق القوغ ذو الرأس المسطح -2

MELANOPHILA PICTA PALL. 

 BUPRESTIDAE: COLEOPTERA  
   -:االصابة ونوع الضرر 

وبعد الفقس تبدا . تضع انثى هذه الخنفساء بيضها على سيقان اشجار القوغ في شمال ووسط العراق

تعمل . اليرقة بالحفر في القلف ثم التغذى على الكامبيوم واللحاء مسببة تمزيق االنسجة النباتية

وتسبب االصابة الشديدة موت . خاديد عديدة متقاطعة حول الجزء المصاب من الساقاليرقات ا

  .االشجار وخصوصا الصغيرة منها 
  

  :وصف الحشرة 

وتوجد على الجناحين االماميين . لون الحشرة الكاملة اسود لماع ويتصل الرأس بالصدر اتصاًال كلياً 

هذه النقاط تكون بعض . اربع عشرة نقطة سبع نقاط على كل جناح

لون هذه النقاط . متصلة الواحدة باالخرى وذات احجام واشكال مختلفة

لون اليرقة ابيض . ملم 14الطول حوالي . برتقالي فاتح او اصفر غامق

يوجد على السطح . سمني وتكون حلقتها الصدرية االولى كبيرة ومسطحة

،   8 العلوي للحلقة الصدرية االولى خطان لونهما فاتح ويشكالن رقم

وتحيط بهذين الخطين حراشف صغيرة الحجم جدا سمراء داكنة اللون 

 .ملم  20-15طول اليرقة من . مكونة شكال دائريا

 
http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t204829.html 
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  ر ساق القوغ ذو الرأس المدورحفا -3

SAPERDA POPULANEA L.  

CERAMBYCIDAE: COLEOPTERA 
    -:االصابة ونوع الضرر 

وبعد الفقس تبدأ اليرقة بالحفر والتغذي . بيضها على قلف اشجار القوغ  تضع انثى هذه الخنفساء

وتصيب يرقة هذه . على القلف والخشب مسببة تمزيق االنسجة النباتية

وتعمل الخنفساء عند خروجها من . اء كذلك االغصان والفروع الثانويةالخنفس

  .الساق ثقبا مدوراً 
 

   -:وصف الحشرة 

لون اليرقة ابيض سمنى ويكون الرأس وحلقات الصدر الثالث مدورة الشكل ، 

  .سم  4-3,5طول اليرقة 
 

p://species.wikimedia.org/wiki/Saperda_populneahtt 
  
  

  حفار قلف المشمش-4

SCOLYTUS AMYGDALI RTTR. 

 SCOLYTIDAE: COLEOPTERA 

   -:االصابة ونوع الضرر 

تضع االنثى . تصيب هذه الحشرة التفاح والخوخ والسفرجل والعنجاص والكمثري واللوز والمشمش

ملم  1,5اذ تعمل االنثى حفر مدورة الشكل يبلغ قطرها حوالي . عبيضها داخل قلف االشجار في الربي

وبعد الفقس تعمل اليرقات . مابين القلف والخشب لوضع بيضها

وتتحول اليرقة الكاملة النمو الى عذراء .انفاقا في اتجاهات مختلفة

تعمل الحشرة الكاملة ثقبا صغيرا . في نهاية النفق الذي حفرته

  .اءمستدير الشكل في االجز 
  

-2لون الحشرة الكاملة بني اسود ويبلغ طولها  -:وصف الحشرة 

  .ملم  3لون اليرقة ابيض مشوب بصفرة ويبلغ طولها حوالي . ملم 3
 

 

http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5327081 
  

 

  

http://species.wikimedia.org/wiki/Saperda_populnea
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  حفار ساق النخيل-5

Oryctes elegans PREL.  

SCARABAEIDAE: COLEOPTERA 
  

  

   -:االصابة ونوع الضرر 

وتهاجم الحشرة الكاملة او الخنفساء قاعدة السعف . توجد هذه الحشرة في جميع مناطق نمو النخيل

الى السعف ومحل اتصال العثق بالنخلة مسببة عدم وصول الماء والغذاء بصورة اعتيادية ) الكرب(

والمعروف . والعثق المهاجم بسبب تمزيق االنسجة النباتية ونمو الفطريات عليها او انكسارهما وموتهما

عن يرقات هذه الخنافس انها تعيش على المواد العضوية المتفسخة ولذا فانها تحفر في سيقان النخل 

ستعمل في بناء معبر صغير الميت الواقف منه في البستان او المقصوص وفي سيقان النخيل التي ت

وقد توجد اليرقات في قمة النخلة او مابين الفسيل متغذية على المواد العضوية . على السواقي

  .المتفسخة
  

  -:وصف الحشرة 

ويوجد في الرأس قرن يكون ف . اللون العام للخنفساء قهوائي غامق ويكون اكثر غمقا في االنثى 

ذا القرن خصلة من الشعر الذكر اقصر منه في االنثى ويحيط به

   .الكثيف

. ملم 36الى  34ملم وطول االنثى من  34الى  28طول الذكر من 

اللون العام لليرقة سمني فاتح او ابيض والجسم متين ولحمي ومنحني 

وبما ان هذه اليرقة لها . سم 6-5طول اليرقة يتراوح  مابين . ومجعد

التحمل صفات ارجل صدرية ومؤخرتها اغلظ من مقدمتها فانها 

  .حفارات الساق
G109700.html-elegans/image-beetle/oryctes-rhinoceros-http://www.arkive.org/elegant  

  

  

  

  

  

http://www.arkive.org/elegant-rhinoceros-beetle/oryctes-elegans/image-G109700.html
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  حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة -6

Pseudophilus testaceus GAHAN. 

 (=Jebusaea hammeraschmidti REICHE.) 

CERAMBYCIDAE: COLEOPTERA  
  -:االصابة ونوع الضرر 

تحفر يرقة هذه الخنفساء في قاعدة السعف اوال وبعد ان تتقدم في العمر تبدأ بالحفر في ساق النخلة 

ان وجود . الي ضعف النخلة وقلة االنتاجمسببة تمزيق االنسجة النباتية التي تحمل الماء والغذاء وبالت

عدد من هذه اليرقات في محل واحد من الساق يؤدي الى حدوث فجوة بداخله فينكسر الساق بسهولة 

ان دخول . تعمل الخنفساء ثقبًا  مستديرًا في ساق النخلة المصابة لكي تخرج منه.  عند هبوب الرياح

الى تحلل االنسجة وربما انكسار الساق عند هبوب الفطريات والبكتيريا خالل هذه الثقوب يؤدي 

   .الرياح
  

   -:وصف الحشرة 

ملم ويوجد في الليف وقاعدة  5البيض بيضوي مستطيل الشكل ولونه ابيض لماع وطوله حوالي 

   .السعف

اليرقة بيضاء او سمينة اللون والرأس صغير ومدفون في الصدر ومقدمتها 

  .سم  5املة النمو حوالي طول اليرقة الك. اعرض من مؤخرتها

الخنفساء سمراء اللون مشوبة بحمرة فاتحة وغير لماعة وجسمها مستطيل 

ملم  37طول االنثى . وقرون االستشعار اطول من الجسم. الشكل ومسطح

  .ولهذه الحشرة جيل واحد في السنة. ملم 22وطول الذكر 

 
http://www.cerambyx.uochb.cz/jebusaea.htm  
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  حفار ساق التفاح -7

Zeuzera pyrina L.  

COSSIDAE: LEPIDOPTERA  
  :االصابة ونوع الضرر 

تضع االنثى بيضها على االغصان في شهر . تهاجم هذه الحشرة  اشجار التفاح والكمثري والقوغ 

في االغصان اوًال ثم في وبعد الفقس تبدأ اليرقات بالحفر . حزيران

يسبب حفر هذه اليرقات جفاف وموت . الساق الرئيسي للشجرة ثانيا

االغصان المصابة وانكسارها بسهولة عند هبوب الرياح وخصوصا 

ومن عالمات االصابة وجود النشارة التي . اذا كانت محملة بالثمار

   .تخرج من انفاق اليرقات

  -:وصف الحشرة 

ولون . ابيض مرقط ببقع زرق وسود) الفراشة(لون الحشرة الكاملة 

اجنحتها االمامية مشوب بسمرة وهي شفافة وعليها بقع زرق االلوان ومتباعدة الواحدة الواحدة عن 

  .االخرى

ويكون الذكر اصغر . ملم 75-5تبلغ المسافة مابين طرفي الجناحين االماميين المفروشين لالنثى من 

. صفر او اصفر فاتح وجسمها مرقط ببق سوداء مرتفعة عن الجسملون اليرقة ا. حجما من االنثى 

 .ملم 50الطول حوالي 
http://www.ask.com/wiki/Zeuzera_pyrina 
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  حفار ساق الصفصاف - 8
Dyspess cossus FEREIDUN GR.-GSCH. 

COSSIDAE: LEPIDOPTERA  
 

وفي العادة توجد . تحفر يرقة هذه الفراشة في ساق اشجار الصفصاف الموجودة في المناطق الجبلية

عدة يرقات تحفر في محل واحد من الساق، وعند تمام نمو اليرقة تحفر نحو القلف لكي تتحول الى 

  .عذراء

  

  

 

  

        Dyspess salicicola    
http://lepidoptera.pro/taxonomy/2909  

  

  
  

  حفار ساق البلوط-9

Cossus cossus L.  

COSSIDAE: LEPIDOPTERA  
  

وتصيب عادة االشجار القديمة . تصيب يرقة هذه الفراشة البلوط والصفصاف في المناطق الجبلية

ولقد لوحظ بأن اليرقة . النمو ولكنها قد تسبب بعض االضرار لالشجار الصغيرة القوية. والضعيفة

  .تحفر في سيقان اشجار الصفصاف في المناطق الجبلية العالية

أما في المناطق الجبلية المتوسطة العلو فان اليرقة تحفر في ساق 

  .الصفصاف والبلوط

لون اليرقة أسمر فاتح مشوب بصفرة مع وجود بقع حمر او صفر على 

  .سم 6-5الجسم وطولها 
http://eol.org/pages/383668/overview 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

http://lepidoptera.pro/taxonomy/2909
http://eol.org/pages/383668/overview


www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

11 

 

  حفار ساق القوغ-10

Eusphecia pimplae formis OB. 

 AEGERIIDAE: LEPIDOPTERA  
بغداد تحفر يرقة هذه الفراشة في سيقان اشجار القوغ والصفصاف ولقد جمعت هذه الحشرة من منطقة 

تحفر في سيقان االشجار الموجودة على ضفاف . فقط ولكن المعتقد بأنها موجودة شمال وجنوب بغداد

خالل النصف ) الفراشة(تخرج الحشرة الكاملة . االنهر والجزر

وبعد . تضع االنثى بيضها على الساق. االول من شهر نيسان

يكمل وعندما . الفقس تبدأ اليرقة بالحفر والتغذى بداخل الساق

نموها في شهر اذار تغير اتجاه حفرها في الساق نحو القلف 

تكون . لكي تتحول الى عذراء ولتعمل ثقبا لخروج الفراشة

وعند خروج الحشرة . العذراء متحركة بداخل نفقها لكي تهرب من اعدائها الطبيعية وخصوصا الطيور

. مع بروز جزء منه الى الخارجالكاملة من الساق في شهر نيسان تترك قشرة العذراء في الثقب 

  .الحشرة الكاملة تشبه الزنبور في مظهرها الخارجي وتطير في الصباح الباكر
http://www.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=345520  

  

 

  فحة حفارات الساقمكا

كال من هذ الطرق . تعتمد مكافحة حفارات الساق على الطرق الزراعية والميكانيكية والكيميائية

لذا يجب عدم االعتماد على طريقة واحدة للمكافحة والتوقع الحصول على . بالحقيقة مكملة لالخرى

 .هلمع العلم بأن مكافحة حفارات الساق ليس باالمر الس. نتائج فعالة
  

  - :الطرق الزراعية 

ولذا فمن الضروري العناية باالشجار من . أن اغلب حفارات الساق تهاجم االشجار الضعيفة النمو

فمثال يفضل . حيث التسميد والري والعزق والتقليم حسب االرشادات الفنية التي تزودها الدوائر الزراعية

ولذا فان االشجار القوية النمو . مسحفار ساق المشمش اجزاء االغصان والسيقان المعرضة للش

والتتمكن . والكثيرة االوراق تقلل من تعرض االغصان والسيقان للشمس وبالتالي تقلل من شدة االصابة

يرقات حفارات الساق الحديثة الفقس من الحفر في سيقان االشجار القوية النمو الن هذه اليرقات 

  .ي على مادة صمغية في بعض االشجارتموت في عصارة النبات الكثيرة والتي قد تحتو 

http://www.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=345520
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  - :الطرق الميكانيكية 

تشمل الطرق الميكانيكية قطع االغصان الضعيفة المصابة والميتة وحرقها ثم قلع وحرق جميع 

ومن المستحسن اجراء عملية قطع االغصان وقلع االشجار عند وجود اليرقات فيها . االشجار الميتة

وبما ان . كن اجراء هذه العملية في فصل الشتاء او في اوائل الربيعويم. وقبل خروج الحشرات الكاملة

حفارات ساق النخيل تنجذب للضياء ليال في اشهر نيسان وحزيران وتموز لذا يجب استعمال مصائد 

  .ضوئية لهذا الغرض او قتل الخنافس التي تنجذب ألي ضياء اخر
  

  - :الطرق الكيميائية

ى االشجار هو منع الحشرات الكاملة من وضع البيض على ان الغاية من استعمال السموم عل

  .االشجار او قتلها

غالون ماء رشا بعد قطف جميع ثمار  100كيلو غرام لكل  3بنسبة % 50يستعمل الدي دي تي 

ويستعمل كذلك طالء لطلي السيقان والفروع الرئيسية متكون من كيلو غرام واحد من .  المشمش

  .غرام صمغًا عربياً  300غرام نورة و  كيلو 15زرنيخات الرصاص و 

يذاب الصمغ العربي في غالون واحد من الماء ثم تخلط النورة مع زرنيخات الرصاص ويعمل من 

مزيجهما سائل ثخين القوام يضاف اليه محلول الصمغ العربي على شرط ان يكون المحلول النهائي 

ومن . بهذا الطالء مرة واحدة في السنة تطلى االغصان الرئيسية والسيقان. محلوًال ثخين القوام

واذا اريد استعمال كمية قليلة من المحلول لقلة . المستحسن ان تجري عملية الطالء في فصل الخريف

عدد االشجار فيمكن اخذ كميات قليلة من النورة وزرنيخات الرصاص والصمغ العربي على ان تكون 

  .بنفس النسب المذكورة اعاله

وزرنيخات الرصاص جافة ووضعها في برميل او كيس قوى واذابة الصمغ العربي  ويمكن مزج النورة

وعند البدء بعملية الطالء تؤخذ كمية قليلة من مزيج النورة . في الماء ووضعه في اناء لوحده

فاذا مانفذت هذه الكمية المحدودة . والزرنيخات ومحلول الصمغ العربي ويعمل منها طالء ثخين القوام

  .ت اخرى وهكذا خلطت كميا

ان هذا الطالء قد يؤدي كذلك الى مكافحة حشرات ضارة اخرى والتي تقضي فصل الشتاء على   

واليستعمل هذا الطالء على اشجار الحمضيات لعدم وجود حفارات ساق على هذه . سيقان االشجار

وتحزم . لتجري عملية الطالء بوضع الطالء في اناء معدني سهل الحم. االشجار وال على النخيل
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ان . قطعة من القماش القديم على رأس قطعة خشبية مناسبة لغرض الطالء وقد تستعمل الفرشاة كذلك

زرنيخات الرصاص مادة سامة لالنسان لذا يجب االحتراس عند استعمالها وخزنها في محالت بعيدة 

اء السم ويجب وضع عالمات واضحة على وع. عن الحيوانات واالطفال واالشخاص غير المدربين

 .تحتوي على اسم السم ومدى خطورته اذا لم توجد مثل هذه التعليمات على علبة السم
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  اصابة اشجار القوغ بحفارات السيقان في الغابات في شمال العراق:  ثانياً 

  العراق-ابو غريب–كلية الطب البيطري /جليل كريم ابو الحب 
  ) .البحث باللغة االنكليزية نذكر ادناه الخالصة فقط( 1956/ 107-101صفحة  8مجلة كلية العلوم ، المجلد 

  

رع حكومية ومزرعتين اهليتين ألشجار القوغ في شمال العراق من اظهر فحوص شاملة اجريت في ثالث مزا

ان هذه االشجار تصاب بمجموعتين مختلفتين من حفارات الساق المجموعة االولى هي يرقات نوعين من 

  :ا هذان النوعان هم  Buprestidaeالخنافس من عائلة 

Melanophila picta  Pall and Capnodis miliaris  Klug 
 

ان اهم االنواع واكثرها خطرا هير  Sessiidaeلمجموعة الثانية فهي يرقات نوع من العث من عائلة أما ا

كانت بكثرة في القوغ االيطالي والكندي ) الحفارات(ان هذه اليرقات   Melanophila pictaيرقات النوع 

الشجار المهملة والقليلة ولكنها كانت قليلة جدا في القوغ المحلى كما ان هذه اليرقات كانت تصيب بشدة ا

اما يرقات العث فانها كانت تهاجم االشجار الصحيحة والمسقاة بوفرة تختلف االعراض الخارجية .االرواء

فان يرقات . ألصابة هاتين المجموعتين من الحفارات وتختلف ايضا في انواع االنفاق التي تحفرها في السيقان

اما االنفاق التي تحفرها في الساق . بيبات النشارة الداكنة والرطبةالعث تعمل مدخال واسعا في الساق وتمأل بح

اما يرقات الخنافس فانها تعمل مدخال صغيرا لدخولها .فتكون عادة ضيقة وعميقة وموازية لسطح الخشب

انها تكون عمودية على  وتمأله بحبيبات النشارة الجافة وتكون انفاقها ضحلة وعريضة وغير منتظمة كما

 .بسطح الخش

 

 

 

 

 

 

 

                          Melanophila picta     Capnodis miliaris     
 

http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t204829.html 
 

http://molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t204829.html
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  يف العراقبعض حفارات سيقان اشجار الفاكهة :  ثالثاً
  المهندس عزت مصطفى خيري

  

قسم / مديرية وقاية المزروعات العامة /، وزارة الزراعة وا�ص�ح الزراعي 1974) 12(نشرة رقم 
  جمھورية العراق - ةمديرية ا�رشاد  الزراعي العام /طبع قسم وسائل ا�يضاح والمعارض.الحشرات

  

تعتبر الحفارات من اهم الحشرات التي تصيب اشجار الفاكهة وتقلل من انتاجها بسبب الضرر الذي تحدثه 

والذي تزداد فيه مناطق االصابة سنة بعد اخرى .  عادة يرقاتها واحيانا حشراتها البالغة في السيقان واالفرع

نتيجة عدم قدرتها من الحصول  هاية بعد االصابات الشديدةفي الن نتيجة تكرر االصابة حتى تموت االشجار

  .على الغذاء بسبب تلف انسجتها الناقلة
   

ولما كانت تكاليف انشاء بساتين الفاكهة باهضة باالضافة الى المدة الطويلة التي تصل فيها 

ارة وخاصة كان من الضروري المحافظة على هذه االشجار من الحشرات الض. االشجار الى طور االثمار

  .الحفارات والتي التسترجع االشجار قوتها ابدا بعد االصابة بها 

ان اشجار الفاكهة في العراق تصاب بالعديد من حفارات الساق وتزداد انواع الحفارات في بعض   

اما حفارات المنطقة الوسطى والجنوبية فقد . المحافظات عنها في المحافظات االخرى كالمحافظات الشمالية

ونظرا لقلة المعلومات عن هذه الحفارات والعوائل التي تصيبها وطبيعة ضررها وموعد ظهور . ت متشابهةكان

الحشرات البالغة والذي يعتمد عليها موعد اجراء المكافحة فقد كان من الضروري اجراء مسح عام لها في كافة 

  .مرة والزالت مست 1973-1969مناطق القطر وتمت هذه  الدراسة خالل االعوام 
    

اما طريقة العمل فقد كانت بتقسيم القطر الى مناطق حسب المحافظات وقمنا بزيارة االقضية 

المختلفة المتباعدة في كل محافظة وخاصة المشهورة بزراعة البساتين وتم جمع نماذج من اغصان الفاكهة 

من السلك المشبك اقفاص خشبية صغيرة ذات ابعاد قدم من كل جهة وذات واجهات المصابة ووضعت في 

كما وتم حفظ نماذج من يرقات . وتركت في مختبر القسم في ابو غريب حتى خرجت الحشرات البالغة منها

وتم تدوين كافة المعلومات عن الحشرات الخارجة في . هذه الحشرات في انابيب زجاجية داخل الكحول

   .لمختلفة لكل نوعاالقفاص من محالت جمع وموعد ظهور البالغات وتم معرفة العوائل ا

وفي بعض الحاالت التي كانت الحشرة البالغة هي التي تحدث الضرر الرئيسي فقد تم جمع الحشرات البالغة 

  Capnodisالتي كانت على الساق الرئيسي او على االرض بالقرب منها كما في حالة الحفارات من جنس 

  .وتحت سطح االرضوذلك لعدم امكان تربيتها حيث انها تصيب الجذع الرئيسي 
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تم ترتيب الحشرات المتشابهة وصنفت وشخصت في متحف قسم الحشرات وارسلت الجديدة منها الى المتحف 

البريطاني او الى اسبانيا لغرض التشخيص وقد كانت معظم الحفارات التي ظهرت في هذه الدراسة من رتبة 

  :ومن العائالت Coleopteraالخنافس 

1. Buprestidae ت الرأس المسطحالحفارات ذا 

2. Cerambycidae الحفارات ذات الرأس المدور 

3. Scolytidae خنافس القلف 

4. Bostrychidae حفارات االفرع 

5. Tenebrionidae  وفيه الجنسStrongylum وهو من الحفارات. 

6. Dynastidae  تؤذي عذوق النخيلوفيه الحشرة البالغة 

  .ت التي تم الحصول عليها في هذه الدراسةولقد تم وصف العوائل ثم االجناس ثم االنواع من الحشرا

وقد لوحظ في هذه الحفارات انها تتنوع في االصابة فمنها مايهاجم االشجار الضعيفة وحدها ومنها مايهاجم 

كما ان . ومنها مايهاجم حتى الشتالت الصغيرة في المشتل. كافة االشجار قويها وضعيفها، صغيرها وكبيرها

االفرع والبراعم حتى اذا ماضعفت الشجرة للدرجة المالئمة هاجمت الساق الرئيسي من هذه الحفارات مايهاجم 

كما ان الكثير من الحفارات تهاجم االشجار سنويا حتى في اضعف فرع او بقعة في الساق وتزداد هذه . فيها

  :ان اهم الحفارات التي وجدت في العراق هي . البقعة سنويًا حتى تهلك الشجرة

  

FAMILY BUPRESTIDAE  

وهي ذات الوان مختلفة والوانها ذات بريق معدني ، . حشرات هذه العائلة عادة حفارات في سيقان االشجار

االغماد عريضة وكذلك القسم السفلي من الجسم بحيث يعطيها شكال قريبًا من الشكل . جسمها متطاول

 11ستشعار منشارية قصيرة ذات قرون اال.  وتترك ثقوبًا في االشجار التي تهاجمها بنفس شكلها. البيضوي

  .حلقات ولها خمس حلقات بطنية ظاهرة) 5(الرسغ في ارجلها ذو . عقلة

يرقات الحشرات التابعة لهذه العائلة ، حلقتها الصدرية االولى عريضة وفي مقدمتها رأس صغير   

ديمة االرجل وجسمها يحمل فكين قويين تستعملهما اليرقة في الحفر وهما يتحركان نحو الجانبين واليرقة ع

  .حلقة وهي تحفر في االشجار تحت القشرة في الخشب الرخو اوال ثم في الخشب الصميمي 13مكون من 

  .وعادة تكمل هذه الحشرات تاريخ حياتها في سنة وقد تتأخر االنواع الكبيرة منها لسنتين او اكثر
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هد دائما على االغصان وسطح االرض ومن عادات حشرات هذه العائلة الهامة انها تحب اشعة الشمس وتشا

  .في الجهة المتعرضة الشعة الشمس

وتهاجم بعض هذه الحشرات الجذع الرئيسي والبعض االخر يهاجم الفروع الصغيرة والكبيرة وبعضها   

واخطرها تلك التي تحفر بين القشرة والخشب حيث تقتل االشجار عندما تحفر اخدودًا حلقيًا . يهاجم الجذور

  .ء المصاب حول الجز 

  :ومن الحشرات التابعة لهذه العائلة والتي وجدت في العراق مايلي

  

GENUS ACMAEODERA  

ملم ، وشكلها يميل الى الشكل االسطواني  10الحشرات التابعة لهذا الجنس صغيرة الحجم طولها اليتجاوز الــــ 

. بقع او خطوط على االغماد اللون بني داكن مع وجود مساحات صفراء اللون تكون على هيئة. المضغوط

جسم الحشرة خشن الملمس وتكسوه عادة حراشف صغيرة ، يختلف شكلها وحجمها من نوع الى اخر ، وتتميز 

  . هذه الحشرات بوجود اخدود طولي في مقدمة الصدر

قات وتكون الحل. اليرقات لونها ابيض حليبي وشكلها يشبه الى حد ما شكل الضفادع المذنبة الفاسقة حديثاً 

  .الصدرية الثالثة اعرض من بقية حلقات الجسم
  

والحلقة البطنية االولى تكون ايضا عريضة ولكن عرضها اقل من عرض وتكاد تكون متساوية في عرضها ، 

واقل . وجسم اليرقة قريب من الشكل االسطواني. الحلقات الصدرية واكثر من عرض بقية حلقات الجسم

  :وتتبع هذا الجنس اربع حفارات هي   Buprestidaeبعة للعائلة انضغاطًا من بقية االجناس التا

  

1. Acmaeodera densisquammis Ob.  

ملم ، لون الجسم بني داكن ويوجد على  2حوالي  ملم وعرضها 7-5طول الحشرة البالغة حوالي 

الجسم مغطى كله بحراشف كثيفة . الغمدين اربعة خطوط طولية صفراء اللون ، غير منتظمة الشكل

  .جدًا في الجهة السفلى واقل كثافة في الجهة العليا

  شهر تموز:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  قضاء الشيخان :  اماكن وجودها

  التين: العوائل

  .بالنظر لقلة انتشارها يمكن اعتبارها غير مهمة اقتصادياً :  االهمية االقتصادية والضرر
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2. Acmaeodera longissima Ob. 

اللون بني داكن مع وجود ثالثة . ملم 2ملم وعرضها حوالي  10-7غة يتراوح بين طول الحشرة البال

او اربعة خطوط عرضية صفراء اللون على االغماد، قد تكون منتظمة او غير منتظمة، الجسم 

مغطى بحراشف صغيرة لونها ابيض تكون كثيفة في الجهة السفلى من الجسم 

  .وقليلة او معدومة في الجهة العليا

  .مايس ، حزيران :  ظهور الحشرات البالغة موعد

  .الفستق ، والحبة الخضراء: العوائل

  .الموصل ، قضاء الشيخان: اماكن وجودها

تحفر يرقاتها داخل الخشب وهي غالبًا تهاجم :  االهمية االقتصادية والضرر

  .اهميتها االقتصادية قليلة. االشجار ضعيفة النمو

3. Acmaeodra Sp. 

اللون بني داكن مع وجود بقع صفراء . ملم  2ملم  وعرضها حوالي  7لغة حوالي طول الحشرة البا

  .جسمها مغطى بحراشف قليلة على هيئة خطوط متوازية على الغمدين. غير منتظمة على الغمدين

  مايس :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظة ديالى:  اماكن وجودها

  الخوخ :  العوائل

  قليلة االنتشار، وغير مهمة اقتصاديا:  رراالهمية االقتصادية والض
 

4. Acmaeodera sp. 

 .وجدت يرقات في غصن من نبات الجوز في قضاء الشيخان واهميتها االقتصادية غير معلومة

  

GENUS ANTHAXIA  

شكلها مفلطح اللون ذو . ملم  8-4الحشرات التابعة لهذا الجنس ، خنافس صغيرة الحجم طولها 

رأسها كبير نسبيا وبارز، مقدمة الصدر . نوع الى اخر الجسم ناعم الملمس بريق معدني ويختلف من

يرقاتها صغيرة الحجم، منضغطة ، والحلقة . مسطحة وعريضة، ونهاية الغمدين مسننة تسننًا ناعماً 

الصدرية االولى اعرض من الحلقات االخرى ويبدأ عرض الحلقات بعد الحلقة الصدرية االولى 



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

20 

 

. على الجهة الظهرية 8ويوجد على الحلقة الصدرية االولى خطين يشكالن رقم ( بالتناقص تدريجيا، 

   -:حفارات هي  3ويتبع هذا الجنس ) واليوجد على الجهة البطنية اية خطوط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Anthaxia schah Ob. 

،  ملم ، لون الرأس والصدر اخضر المع 2,5ملم ، وعرضها حوالي  8طول الحشرة البالغة حوالي 

  .العيون كبيرة سوداء اللون . ولون الغمدين احمر براق

  اذار :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  العمارة:  اماكن وجودها

  التين :  العوائل

  .الأهمية اقتصادية تذكر لها لقلة اشجار التين في محافظة ميسان:  االهمية االقتصادية والضرر

 

2. Anthaxia sp. 

  .لون الجسم نحاسي براق مائل الى الخضرة. ملم 2,5ملم وعرضها  7طول الحشرة البالغة حوالي 

. حافة الغمد الخلفية مسنة الى منتصفه. الرأس كبير نسبيا ويقل عرضه عن مقدمة الصدر قليالً 

ملم ، لونها ابيض حليبي ، وتوجد  3ملم وعرض الحلقة الصدرية االولى  14اليرقة طولها حوالي 

  .ة اربع انتفاخات لحمية صغيرة اثنتان في كل جهةعلى الحلقة الصدرية الثالث

  البيض ابيض صغير مدور وسطه العلوي مصفر اللون ومقعر

  نيسان، مايس: موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظة نينوى:  اماكن وجودها

  الفستق ،الحبة الخضراء : العوائل
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الكامبيوم  رة، مسببة قتل منطقةتقوم اليرقة بحفر اخاديدها تحت القش: االهمية االقتصادية والضرر

وال تتوغل الى الداخل ، حيث تمضي فترة الشتاء هناك وينتج عن . ومن ثم تحفر في الخشب قليال

حفر اليرقة تكون نشارة بين القشرة والخشب وتعتبر من الحشرات المهمة اقتصاديا في مناطق زراعة 

  .الفستق
 

3. Anthaxia xinkleri Ob. 

ملم ، لونها نحاسي غامق لماع ، الرأس كبير  1,5ملم ، عرضها حوالي  5طول الحشرة البالغة 

  .وبارز

  مايس وحزيران: موعد ظهور الحشرات البالغة

  قضاء عقرة وسليمانية : اماكن وجودها

  عنجاص ، كوجة ولوز: العوائل

  .االهمية االقتصادية غير معلومة:  االهمية االقتصادية والضرر

 

GEUNS CAPNODIS  

ملم وعرضها  38-20التابعة لهذا الجنس تتميز بكبر حجمها حيث يتراوح طول البالغة  منها بين الحشرات 

الرأس صغير نسبيا، . وتتخذ شكل نصف دائرة من الجانبين مقدمة الصدر عريضة ،. ملم 14-7بين 

ى الجسم مفلطح وصلب جدا وخشن الملمس ، واالعماد قوية ال. وعرضه اقل من نصف عرض مقدمة الصدر

اللون غالبًا اسود قليل اللمعان ، مع وجود طفح جلدي ينتج عنه . درجة يصعب ادخال الدبابيس الرفيعة فيها

بقع بيضاء مختلفة االشكال ، ويوجد في منتصف مقدمة الصدر قرب اتصاله باالعماد، حفرة صغيرة عميقة 

كة والطيران ووتواجد على السيقان وهذه الحشرات بطيئة الحر . وحافة االعماد ملساء غير مسننة. نوعا ما 

  .الرئيسية لالشجار،  وعلى سطح التربة قرب السيقان ، وعادة تكون في الجهة المتعرضة ألشعة الشمس
  

سم  8يرقات هذا الجنس عادة تكون كبيرة جدا عند تمام نموها وقد يصل طول بعض انواعها الى اكثر من  

ريضة مع وجود خطين بنيا اللون يلتقيان في مقدمة الحلقة على واليرقة منضغطة وحلقتها الصدرية االولى ع

الرأس . على الجهة الظهرية ويوجد على الجهة البطنية للحلقة الصدرية االولى خط وسطي بني اللون 8شكل 

  :اسود اللون يتصل بالحلقة الصدرية االولى ويتبع هذا الجنس اربع حفارات هي 
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1- Capnodis carbonaria Klug. 

  ملم  11-9ملم ، وعرضها  28-23الحشرة البالغة طول 

ناتج عن اختالط اللون . وهذا اللون الرمادي. سود متوسط اللمعان مقدمة الصدر رمادية اللونالونها 

ويوجد على مقدمة . االسود بنقط صغيرة مدورة فيها طفح جلدي ابيض

الصدر خمس بقع سوداء ملساء الكبيرة خلف الرأس مثلثة الشكل ، 

اعدتها الى االمام وعلى جانبها بقعتان صغيرتان وبقعتان كبيرتان ق

االغماد سوداء اللون . مدورتان في نهاية مقدمة الصدر قرب االعماد

  .ويوجد عليها مناطق بيضاء تكثر في النصف االخير من كال الغمدين

  .سم ، بيضاء سمنية 6,5 – 5,5اليرقة طولها من 

  مايس، حزيران :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظتي دهوك والسليمانية:  اماكن وجودها

  اللوز ، التفاح : العوائل

تحفر اليرقات في منطقة التاج والجزء العلوي من الجذور مسببة :  االهمية االقتصادية والضرر

ضعف الشجرة كما ان الحشرات البالغة شوهدت تقرض النوات الحديثة وتكسرها مما ينتج عنه جفاف 

  .لنمواتهذه ا

 

2- Capnodis cariosa Pall.  

تتميز بوجود عدة بقع سوداء  ملم 15ملم وعرضها نحو  38-35الحشرة البالغة خنفساء يبلغ طولها 

كبيرة ملساء على مقدمة الصدر ويحيط بهذه البقع خطوط بيضاء 

لون االغماد اسود . ناتجة عن طفح جلدي داخل حفر صغيرة جدا

   .البيضاء وعليها بعض النقط الصغيرة

تبدأ بالظهور في اوائل شهر نيسان :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  حتى اواخر تموز

  العمادية، اربيل ، الموصل :  اماكن وجودها

  الحبة الخضراء والفستق : العوائل
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تتغذى الحشرات البالغة على القلف االخضر الذي يغطي الفروع : االهمية االقتصادية والضرر

، أما الضرر الحقيقي فينتج من حفر اليرقات تحت  االوراق التي تحملها هذه الفروع الجديدة وعلى

القشرة في السيقان الرئيسية وقواعد السيقان قرب سطح االرض، ولذلك تعتبر هذه الحشرة ذات اهمية  

  .اقتصادية في مناطق زراعة الفستق

 

3- Capnodis porosa Klug 

  اللون اسود غير المع والجسم خشن ،. ملم 13-11ا ملم وعرضه 32-26طول الحشرة البالغة 

مقدمة الصدر منقطة ، ويميل لونها الى البرونزي وبها خمس بقع صغيرة 

  .ملساء سوداء اللون

  مايس وحزيران:  موعد ظهور الحشرة البالغة

  العمادية راوندوز، وحلبجة:  اماكن وجودها 

  اللوز، المشمش، والسماق : العوائل

وجدت حشراتها البالغة تقرض النموات : تصادية والضرراالهمية االق

وتحفر يرقاتها في السيقان الرئيسية لهذه . الحديثة مما يسبب تكسرها وجفاف االجزاء المنكسرة منها

  . االشجار وهي متوسطة من ناحية اهميتها االقتصادية

 

4- Capnodis tenebrionis L. 

ملم اللون اسود غير لماع، مقدمة الصدر  11- 6ملم ، وعرضها  32-18طول الحشرة البالغة 

 بيضاء مسمرة وتختلف درجة البياض حسب كثرة الطفح الجلدي الموجود فيها  والذي ينتج عنه 

، ويوجد في مقدمة الصدر عدة مناطق مختلفة  اللون االبيض

كما ويوجد على االغماد مناطق .  االشكال سوداء اللون ملساء

  .بيضاء قليلة وصغيرة

  سم بيضاء حليبية 6,5 – 4,5قة طولها الير 

  .تبدا بالظهور في شهر مايس وتستمر حتى ايلول : موعد ظهور الحشرة البالغة

  محافظة دهوك ، اربيل ، والسليمانية: اماكن وجودها

  العنجاص اللوز ،الخوخ ، الكوجة ، المشمش:  العوائل
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اقتصاديًا وهي  Capnodisات الجنس تعتبر هذه الحشرة من اهم حشر : االهمية االقتصادية والضرر

منتشرة بكثرة في المناطق الجبلية ولها عوائل كثيرة وتقوم الحشرات البالغة بقرض النموات الحديثة ،  

كما تهاجم يرقاتها سيقان االشجار ، وتحفر في منطقة التاج ، او المنطقة العليا من الجذور وتعتبر 

  .لها  جميع االشجار ذات النوات الحجرية عوائل

  

GENUS SPHENOPTERA  

  :الوصف 

ملم ولونها اسود معدني  14-6حشرات هذا الجنس خنافس متوسطة الحجم يتراوح طولها بين 

مقدمة .اللمعان ، والجسم مغطى بطفح جلدي ابيض الرأس عريض والعينان بارزتان ومتوازيتان

ذ هذا التنقيط شكل خطوط من الرأس، االغماد منقطة تنقيطا ناعما وقد يأخالصدر اعرض قليال 

دقيقة على طول الغمد وتنتهي االغماد بقوسين متصلين الى الجهة الداخلية مكونة بذلك ثالثة رؤوس 

  : ويتبع لهذا الجنس حفارين هما  حادة في مؤخرة كل غمد ،

1- Sphenoptera dhia-ahmedi  

  .ملم 5-4ملم وعرضها من  14-10: طول الحشرة البالغة:  الوصف

ويوجد على كل غمد منطقتين منخفضتين قليال يتجمع فيها . اسود لماعاللون 

  طفح جلدي ابيض فتظهر وكأنها بقع بيضاء

يتميز الذكر عن االنثى بشكل الحافة الخلفية للحلقة البطنية االخيرة من الجهة 

  .السفلى حيث تكون مقوسة في االنثى ومنبعجة في الذكر
  

ة ياخذ شكل الشق الذي يوضع فيه، صغير الحجم ، متطاول وعاد:البيض 

وهي مكونة من طبقتين . ملم 2/1ملم وعرضها نحو  1طول البيضة نحو 

ان  وهاتان الطبقت. الخارجية ليفية بيضاء اللون والداخلية متماسكة بنية اللون

  .تعطيان البيض اللون الرمادي

  

  :اليرقة

، الرأس صغير الحجم، اسود اللون، ولونها ابيض حليبي. ملم 25-15اليرقة كاملة النمو طولها 

ملم  5الحلقة الصدرية االولى عريضة ويبلغ عرضها حوالي . ويحمل فكين مثلثي الشكل في مقدمته
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، وعليها خط طولي بني من الجهة البطنية والجهة الظهرية ايضا بني ، واليوجد حول الخط الموجود 

 Chrysobothrisجودة على يرقة حشرة الــــــاية بروزات كالمو  على الجهة البطنية والجهة الظهرية

beesoni .  
  

  :تاريخ حياة الحشرة 

تضع االنثى بيوضها بصورة فردية على الشقوق الموجودة على قشرة الشجرة ، ابتداء من اوائل شهر 

وتفقس . وتلصق البيض بمادة الصقة على القشرة بحيث يكون البيض صعب االزالة. حزيران

غيرة تدخل تحت قشرة النبات تاركة البيضة مملوءة بنشارة الخشب، وتبدا بحفر صالبيوض الى يرقات 

وتبقى اليرقة في موضعها تتغذى . االخاديد والتغذي على االنسجة الموجودة بين القشرة والخشب

وخالل . وكلما كبرت اليرقة كبر حجم االخدود الذي تحفره. وتنسلخ عدة انسالخات حتى يكتمل نموها

وبعد ذلك تبدأ بحفر . يد تخلف اليرقة وراءها كمية من نشارة الخشب مختلفة مع فضالتهاحفر االخاد

  .حجرة لغرض قضاء الشتاء داخلها، وعند انتهائها من الحفر 

تستقر في هذه الحجرة منطوية على نفسها عند الحلقة الرابعة والخامسة وتغلق فوهة الثقب عند بدايته 

وتبقى اليرقات . بعض افرازاتها مكونة عجينة تتصلب عندما تجف بنشارة الخشب التي تمزجها مع 

شهر نيسان تبدأ هذه اليرقات باالنكماش فيقل طولها في هذه الثقوب ساكنة حتى الربيع ، وفي اوائل 

ثم تنسلخ لتتحول الى عذراء، وفي اوائل شهر مايس تبدأ الحشرات . ويزداد عرض حلقاتها الجسمية

وتعمل في قشرة الخشب الجافة ثقبا بيضويا . ان تزيل فوهة الثقب الذي اغلقتهالبالغة بالخروج بعد 

  .عموديا وتخرج منه وتعيد تاريخ حياتها

  ولهذه الحشرة جيل واحد في السنة
  

  .اواخر نيسان الى اواخر شهر حزيران : موعد ظهور الحشرات البالغة
  

  محافظات القطر كافة: اماكن وجودها

ووجدت على . لخوخ، العنجاص، الكوجة، السفرجل، اللوز، الكرز والعرموطالمشمش ، ا:  العوائل

  .التفاح فقط في محافظة السليمانية

تعتبر اهم حفارات السيقان لالشجار ذات النواة الحجرية في العراق : االهمية االقتصادية والضرر

رقاتها تحت القشرة، قتل وينتج عن االخاديد التي تحفرها ي.وتسبب لالشجار التي تهاجمها تلفا كبيرا

واذا كانت االصابة شديدة وتمكنت اليرقات من الكامبيوم واللحاء وكافة االنسجة الواقعة فوق الخشب، 
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فان اجزاء الشجرة الواقعة فوق محل . عمل اخاديد في كافة جهات الجزء المصاب من الغصن 

فقط دون ان تشكل حلقة اما اذا كانت االصابة في احدى جهات الغصن . االصابة تجف وتموت

اصابة حول الجزء المصاب فان ذلك الجزء يضعف وتقل حيويته ويكون عرضه لالصابة في السنين 

القادمة ويمكن مالحظة االجزاء المصابة من االشجار قبل جفاف االغصان المصابة وذلك بكثرة  

محالت والذي يدكن لونه افرازات الصمغ االبيض الذ ي تفرزه اشجار ذات النواة الحجرية في هذه ال

  .بمرور الزمن، وكذلك تتشقق القشرة وتنتفخ قليالً 
  

2- Sphenoptera tappesi Mars.  

ملم لونها اسود لماع وهي تشبه الى حد  3-2ملم ، وعرضها  10-6طول الحشرة البالغة :  الوصف

   .ن حجمها اصغراال انها اصغر منها حجما، وكذلك يرقتها تشبه يرقة سابقتها ولك. كبير سابقتها

  اواسط حزيران –اواسط مايس : موعد ظهور الحشرة البالغة

  .المنطقة الجبلية من محافظات نينوى واربيل ودهوك وسليمانية: اماكن وجودها

  الخوخ، المشمش، اللوز ، الكرز، العنجاص، والعرموط: العوائل

لجزء نحفر اليرقة تحت القشرة مسببة تلف ا: االهمية االقتصادية والضرر

االصابة  المصاب وفي حالة االصابة الشديدة تقتل االجزاء الواقعة فوق منطقة

  واليرقة التحفر داخل الخشب كثيرا 
  

وتكون ثقوب التشتية سطحية بين القشرة والخشب وليس داخل الخشب كسابقتها كما ان الثقوب 

وتكون في . شرة السابقةالناتجة من خروج الحشرة البالغة تكون اصغر حجما من ثقوب الخروج للح

بينما تكون ثقوب الخروج في . اغلب االحيان مائلة واحيانا تكون افقية ونادرا ماتكون الثقوب عمودية

  حفار ساق المشمش دائما عمودية وتعتبر مهمة كثيرا في المناطق الجبلية
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GEUNS CHALCOPHORELLA  

  : الوصف

ملم  30-23لحجم يتراوح طول  البالغات منها بين الحشرات التابعة لهذا الجنس خنافس كبيرة ا

شكلها قريب من الشكل المغزلي وجسمها منضغط مقدمة الصدر عرضها . ملم 11-8وعرضها من 

اقل من عرض الغمدين وتستدق نحو االمام وعرض الرأس بقدر عرض مقدمة الصدر عند اتصالها 

. اللون يتراوح بين البني المحمر واالسود. ابالرأس الجبهة محدبة وبها اخدود قليل العمق في منتصفه

  .وله بريق معدني لماع، ويظهر في بعض مناطق من الجسم، لون ابيض ناتج عن طفح جلدي

  

  :اليرقة

سم والحلقة الصدرية  7,5- 5,5اليرقات عادة كبيرة الحجم ، يتراوح طولها عند تمام النمو بين 

ملم والحلقتان الصدريتان الثانية  11غ عرضها حوالي ، اعرض من حلقات الجسم الباقية، ويبلاالولى

اقل من عرض الحلقة الصدرية االولى واكثر من عرض بقية  عرضهاوالثالثة عريضة ايضا ولكن 

  .حلقات الجسم

  

وتتميز بوجود خطين بني اللون على الجهة . لون اليرقات ابيض سمنى، رأسها صغير اسود اللون

،  8لى وهذين الخطين يلتقيان قرب مقدمة الحلقة مشكالن مايشبه الرقم الظهرية للحلقة الصدرية االو 

وعلى جهني الحلقة . وعلى الجهة البطنية للحلقة الصدرية االولى يوجد خط وسطي طولي بني اللون

شكل  نقاط صغيرة يشبه شكلها الى حد كبير 8البطنية والظهرية يحيط الخط والشكل المشابه للرقم 

  رأس البصل 

  

نقاط منها مع بعضها مكونة خطوطا  7-2هذه النقاط تبقى منفردة وبعضها تتصل كل  وبعض

ويتبع هذا . ويالحظ ان كثافة هذه النقاط تزداد في المحيط. عرضية يختلف طولها حسب عدد النقاط

 :الجنس ثالثة حفارات هي 
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1. Chalcophorella bagdadensis Cast & Gory  

ملم اللون اسود مبقع ببقع برونزية فضية لماعة  11-8م ، وعرضها مل 30- 23طول الحشرة البالغة 

كما توجد بقع بيضاء في اماكن مختلفة من الجسم ناتجة عن طفح جلدي ، ويوجد على مقدمة 

توجد  الصدر اربعة دوائر صغيرة سوداء اللون كل اثنين منها في جهة ، وفي وسط مقدمة الصدر

كما وتوجد في  مقدمة . جهة االغماد مستدقة من جهة الرأسمنطقة ملساء لونها اسود عريضة من 

كل غمد بقعتان معنيتا الشكل تقريبًا، وهذه البقع ملساء ولونها اسود ، اما باقي اجزاء الغمد فهو 

خليط من بقع ونقاط سوداء وبرونزية وتكثر النقاط البرونزية في مقدمة الغمد ونهاية الغمدين مسننة 

  .قليالً 

  .من بداية شهر اذار الى شهر تموز. لحشرات البالغةموعد ظهور ا

  .محافظات بغداد ، واسط، نينوى ودهوك:  اماكن وجودها

  التين، التكي ، المشمش كما وجدت حشراتها البالغة على الحبة الخضراء  :العوائل

لساق تحفر يرقات هذه الحشرة داخل الخشب قرب المناطق الميتة من ا: االهمية االقتصادية والضرر

كما تحفر تحت القشرة، وتتغذى الحشرات البالغة على االفرع حديثة النمو ولهذه الحشرة جيل واحد 

كل سنتين وقد وجدت اليرقات والحشرات البالغة التي تمضي فترة الشتاء كحشرة بالغة داخل الساق 

  لتي تهاجمهالكثرتها وتعدد العوائل ا في نفس الوقت وتعتبر هذه الحشرة مهمة اقتصاديا نظراً 

  
 

2. Chalcophorella quadrioculata Redt. 

تشبه هذه الحشرة ، الحشرة السابقة الى حد كبير وتختلف عنها بأن االولى توجد فيها اربعة بقع 

ملساء على مقدمة الصدر ، وهذه البقع غير موجودة على مقدمة 

  الصدر

كثر في هذه الحشرة وكذلك نهاية االغماد في هذه الحشرة تسننها ا

  .وضوحا من السابقة

  نيسان، مايس وحزيران : موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظتي نينوى ودهوك :اماكن وجودها

  .الرمان ، التكي، التفاح، المشمش والحبة الخضراء: العوائل
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3. Chalcophorella stigmatica Schon.  

ملم ،اللون بني غامق ذو لمعان معدني وتوجد  11-8ملم وعرضها  28-22الحشرة  البالغة  طول

  "  U"على كل غمد بقعتين يتجمع فيها طفح جلدي ابيض مصفر وتشبه البقعة االمامية حرف 

ومنطقة مقدمة الصدر والغمد كثيرة التنقيط نهاية . والبقعة الخلفية اصغر من االولى وشكلها دائري

  .ماد غير مسننةاالغ

  حزيران ، مايس: موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظتي دهوك والسليمانية : اماكن وجودها

  اللوز والتفاح: العوائل
  

اما الضرر الذي تحدثه . تتغذى حشراتها على النموات الحديثة الغضة: االهمية االقتصادية والضرر

 .يرقاتها فغير معروف

  

Chrysobothris beesoni kheirii Cobos  

  : الوصف

اللون بني غامق لماع ولون الجسم تحت االغماد . ملم 5-3ملم وعرضها  15-8طول الحشرة البالغة 

   اخضر المع، عرض الرأس يقل قليال عن عرض مقدمة الصدر، العينان كبيرتان

والجبهة  .ة الشكلوالمسافة بينهما ضيقة في الجهة الظهرية وواسعة في الجهة البطنية بحيث تبدو الجبهة مثلث

  مكسوة بزغب كثيف ابيض اللون ، والحلقة االولى 
  

اما الحلقات الباقية . والثانية في قرن االستشعار اطول من الحلقات االخرى وتحصران بينهما حلقة صغيرة

،  فهي متساوية مقدمة الصدر بها خطوط عرضية كثيرة متقاربة ويوجد على كل غمد اربعة عروق بارزة

قصيران والجانبيان يلتقيان في مؤخرة الغمد، ويوجد على كل غمد انخفاضات ثالث تكون عادة  الوسطيان

االولى في مقدمة الغمد  والثانية في الوسط والثالثة قرب نهاية . مملوءة بطفح جلدي يعطيها اللون االبيض

طن يظهر وكأنه تسنن الغمد، والغمد مسنن جانبيا في الجزء الخلفي منه ويالحظ تدرج في عرض حلقات الب

حيث تكون في الذكر  .الذكر عن االنثى بشكل نهاية البطنويمكن تمييز . في بطن الحشرة تحت االغماد

  .مقوسة جدا الى الداخل بينما هي في االنثى قليلة التقوس

  .ملم 1,2وهو قرصي محدب، وسطحه خشن وبه خطوط كثيرة ويبلغ قطر البيضة . لونه ابيض :البيض
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 .ملم 36-25وطولها . اليرقة كاملة النمو لونها ابيض سمني او مائل الى الصفرة حسب العائل: قة لير ا

ملم ، ويقل عرض  4ملم وطولها  7الحلقة الصدرية االولى اعرض حلقات الجسم، ويبلغ عرضها نحو 

يرة حيث تكون الحلقات تدريجيا حتى الحلقة الرابعة وبعدها يتساوى عرض باقي الحلقات حتى الحلقة االخ

الرأس صغير ولونه بني محمر، ويحمل فكين اسودي اللون، . شبه مدببة

ويوجد على الحلقة الصدرية االولى خط طولي من الجهة البطنية وبشكل رقم 

على  8من الجهة الظهرية ويوجد حول الخط على الجهة البطنية وشكل  8

ل خطوط بروزات صغيرة لونها بني غامق،  على شك. الجهة الظهرية

عرضية قصيرة في الوسط وعلى شكل نقاط صغيرة وكثيفة في المحيط، وفي 

الحلقة الصدرية الثانية توجد فتحة تنفسية كلوية متطاولة الشكل، وتبدو 

اما الفتحات التنفسية على الحلقات االخرى فهي صغيرة دائرية وتقع . جانبية

  .على الجهة الظهرية

  

  :تاريخ الحياة 

غصان العوائل في شهري مايس وحزيران، يفقس البيض بعد حوالي اسبوع من ها على أتضع االنثى بيض

تثقب البيضة من الجهة المالصقة لقشرة الغصن ، وتدخل تحت القشرة . يرقات مائية اللون صغيرة الحجم

وتخلف  .تاركة وراءها البيضة مملوءة بنشارة الخشب وتستمر اليرقة في التغذي تحت القشرة حتى يكتمل نموها

وفي اواخر شهر تموز وخالل شهر اب تدخل . وراءها في االماكن التي تتغذى فيها نشارة الخشب وبرازها

ثم تحفر الى االسفل . سم  1وتدخل فيه لمسافة تقارب الـــــ . اليرقة الخشب حيث تحفر اخدودا بيضويا افقيا

الحلقة الجسمية الخامسة بحيث يكون  وتنطوي على نفسها عند. عادة مكونة حجرة اعرض قليال من جسمها

كل من رأسها ومؤخرة جسمها باتجاه فوهة الثقب،  وتغلق فوهة الثقب بمادة مكونة من نشارة الخشب وبعض 

  .افرازاتها تتصلب عندما تجف ، وتقضي اليرقة فترة الشتاء على هذا الوضع

نكمش جسمها ويصبح قصيرا وثخينًا ثم وفي شهر نيسان ومايس تتحول اليرقة الى طور ماقبل العذراء حيث ي

ايام تتحول الى حشرة بالغة ، تثقب الفوهة التي اغلقتها عند رأسها وكذلك  10-7وبعد . تتحول الى عذراء

وهذه الفتحة هي التي تميز ثقب هذه . بقدر عرض جسمها قشرة الغصن الخارجية تاركة فتحة بيضوية افقية

  .فار ساق المشمش عند خروجها والذي يكون عمودياالحشرة عن الثقب الذي تحدثه حشرة ح

  نيسان الى تموز، وباعداد قليلة في شهر ايلول :  موعد ظهور الحشرات البالغة

Chrysobothris Locana 

Horn 
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  كافة انحاء القطر:  اماكن وجودها
  

لوحظ عدم وجود افرازات صمغية عند اصابة المشمش بهذه ( التفاح ، التين ، التكي، المشمش  :العوائل

ص، الرمان، الخوخ، الكوجة، العرموط، النبق، الفستق ، الحبة الخضراء ، وعوائل اخرى من العنجا) الحشرة

  .اشجار الغابات والزينة 
  

تعتبر هذه الحشرة من اهم حفارات سيقان اشجار الفاكهة في المنطقتين :  االهمية االقتصادية والضرر

ها ، وشدة الضرر الذي تحدثه على هذه الوسطى والجنوبية وهي مهمة ايضا في الشمال نظرا لكثرة عوائل

  .العوائل

تؤدي االصابة بهذه الحشرة الى ضعف وموت االشجار المصابة ولكون هذه الحشرة جيدة الطيران فهي سهلة 

  .االنتشار
 

 

  

Lampetis argentata Mannh.  
  

والغامق ذو بريق  اللون بني يتراوح بين الفاتح. ملم 9-5ملم وعرضها  27-16طول الحشرة البالغة  :الوصف

معدني ويوجد على الغمد عدة خطوط متوازية تجتمع في نهايته، والغمد 

  .منقط وكذلك مقدمة الصدر
  

والمسافة بين . عرض قليال من نصف عرض مقدمة الصدرالرأس أ

والجبهة مستوية وترتفع قبل قرون . ملم وهما متوازيتان 3العينين حوالي 

در من جهتها االمامية، عن عرض االستشعار، ويقل عرض مقدمة الص

  .الجهة الخلفية
  

  مايس  –شباط :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  كافة انحاء القطر عدا المناطق الجبلية: اماكن وجودها

  .الخوخ ، المشمش، العنجاص، الكوجة ، االثل ، الطرفة ، والعوسج :العوائل

على النموات الحديثة ألشجار الفاكهة مسببة قتلها كما تتغذى حشراتها البالغة :  االهمية االقتصادية والضرر

ان يرقاتها تعيش في منطقة التاج ألشجار االثل والطرفة والعوسج ولكون هذه الحشرة منتشرة في المناطق 

  .التي تعيش فيها ادغال الطرفة والعوسج فمن الخطورة زرع المشاتل بالقرب من هذه المناطق
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Perotis lugubris (F.)   

 اللون بني. ملم 13-7وعرضها . ملم 27-18طول الحشرة البالغة  :صف الو 

  . محمر معدني اللمعان

مقدمة الصدر عريضة ومغطاة بزغب ابيض في منطقة اتصالها بالرأس ، االغماد 

وتظهر بها مناطق ملساء منتظمة على شكل خطوط طولية متوازية ،  منقطة ،

  .تمتد الى نهاية االغماد

  . نيسان، مايس ، حزيران  :شرات البالغةموعد ظهور الح

  .المناطق الجبلية من محافظات نينوى، دهوك ، اربيل والسليمانية:  اماكن وجودها
  

  الخوخ ،وبعض اشجار الغابات :  لعوائلا
  

  .الحشرة البالغة تتغذى على النموات الحديثة الطرية: االهمية االقتصادية والضرر

  

Pseudocastalia aegyptica Gmelin  
  

  : الوصف 

اللون االسود قاتم ذو . ملم 6-3ملم عرضها  18-10طول الحشرة البالغة 

مقدمة الصدر منقطة وجوانبها ذات مقطعين حادين،  االغماد فيها . لمعان قليل

وبين هذه الخطوط تنقيط غير . خطوط طولية بارزة متوازية حتى نهاية الغمد

   .منتظم

  حزيران :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظتي نينوى وكركوك  :اماكن وجودها

  التين واخشاب سقوف المنازل :العوائل
  

تحفر يرقاتها في ساق العائل وكذلك تحفر في االخشاب المستعملة لتسقيف :  االهمية االقتصادية والضرر

 .وتسبب تلفها . البيوت
_Monographie_des_Buprestides-http://commons.wikimedia.org/wiki/Kerremans_ 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/Kerremans_-_Monographie_des_Buprestides
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FAMILY CERAMBYCIDAE  

تسمى الحشرات التابعة لهذه العائلة بالحفارات ذات القرون الطويلة وهي عادة متوسطة او كبيرة 

ختلفة ، الرأس رفيع والعيون بارزة ومتطاولة ، عريضة من وجسمها ذو لون واحد او مزيج من الوان م. الحجم

عقلة ، العقلة االولى  11الجهة السفلى ورفيعة من الجهة العليا وتحيط بقرن االستشعار الطويل والمكون من 

مالمس . وبقية العقل متساوية ومستدقة نحو النهاية ، الفك ذو سن واحد مدبب وقاعدته عريضة منها اثخنها ،

عقل الرابعة منها صغيرة لذا يظهر وكأنه ذو اربع عقل  5عقل ، الرسغ مكون من  3السفلى مكونة من الشفة 

.  

  :رقة ــــالي

حلقة ، وهي اسطوانية الشكل وتسمى بالحفارات ذات الراس المدور  13بيضاء اللون وجسمها مكون من 

)Round headed borers  ( الجهة الخلفية ، وهي عادة واليرقات عريضة من جهة  الرأس ورفيعة من

وتترك بالغات هذه العائلة عند خروجها من سيقان االشجار . وقد يكون لبعضها ارجل صغيرة. عديمة االرجل

ثقوبا دائرية بقدر قطر جسمها ، ودورة حياتها عادة تتم في سنة واحدة وقد تستمر في بعض االنواع ألكثر من 

  . سنة

1. Chlorophorus varius Mull 

اللون اصفر او  . لملم ، الجسم اسطواني متطاو  5-3ملم وعرضها  15-8لحشرة البالغة من طول ا

اصفر مخضر، وتوجد على مقدمة الصدر بقعة عرضية سوداء اللون ، كما ويوجد على كل غمد 

بقعة على شكل حلقة كاملة او غير كاملة فاذا كانت الحلقة غير كاملة 

وخلف هذه . الجهة الخارجية للغمدفهي هاللية الشكل وتكون فتحتها في 

البقعة يوجد شريطان عرضيان متوازيان ومتساويان في العرض لونهما 

  .والجسم مغطى بشعيرات كثيفة. اسود

الراس صغير متطاول، والعينان كبيرتان وتحصران بينهما 

قرون اال ستشعار الخيطية والتي يقل طولها عن نصف طول جسم 

والعينان كلويتا الشكل مغطاة من الجهة الداخلية قرب قرون االستشعار . الحشرة، ولونها بني فاتح

البطن من الجهة السفلى . االرجل رفيعة وطويلة وفي نهاية الساق شوكتان واضحتان. بشعيرات

  .مكونة من خمس حلقات ظاهرة. صفراء
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او مصفر سم ، اسطوانية الشكل عريضة من االمام ولونها ابيض  سمني  2طولها نحو  :اليرقة

حلقة االمامية منها عريضة  13وعدد حلقات جسمها .  مستدقة من الجهة الخلفيةحسب العائل، 

الحلقة الصدرية االولى عريضة ومنحدرة نحو االمام . ومتداخلة ، والخلفية رفيعة ومتطاولة وقصيرة

  .حيث يتصل بها الرأس الصغير الذي يحمل فكوكا قوية سوداء اللون
  

  مايس ، تموز :  رات البالغةموعد ظهور الحش

  كافة انحاء القطر:  اماكن وجودها

العنب ، الرمان ، التين ، التفاح ، المشمش ، الكوجة ، الخوخ ، التكي ، العنجاص، :  العوائل

  .السفرجل، الفستق 

تحفر اليرقات في السيقان الرئيسية والفرعية وخاصة اماكن قطع االغصان :  االهمية االقتصادية

زاء الميتة من االشجار ، وتحفر اليرقة في  االنسجة الحية المالصقة لالنسجة الميتة من واالج

والتحفر اليرقات تحت القشرة بل تهاجم . الخشب ، مما يتسبب عنه زيادة سنوية في االجزاء الميتة

الجهة المصابة من االشجار التي جفت بسبب نزع القشرة . وتحفر اليرقات ايضا. الخشب مباشرة

نها او تقليمها ، وتحدث هذه الحشرة عند خروج بالغاتها ثقوبا دائرية في االغصان يتراوح قطرها ع

في )  Cerambycidae(ملم ، وتعتبر هذه الحشرة من اهم حشرات هذه العائلة  4-3بين 

  .المنطقتين الوسطى والجنوبية وهي مهمة ايضا في المنطقة الشمالية

  

2. Hesperophanes griseus (F.)  

الجسم مغطى  ملم ، اللون بني فاتح ، 5-3العرض . ملم  18-8طول الحشرة البالغة 

 بشعيرات غير كثيفة بيضاء اللون ، الرأس قصير نسبيا والعينان

جانبيان وتحيطان بقرون االستشعار وهي رفيعة من الجهة الظهرية 

طول قرن االستشعار يقارب طول . وعريضة من الجهة السفلى

االغماد طويلة وعريضة وتغطى كل . صل الى طولهاالحشرة وقد ي

وتظهر في مؤخرة كل غمد بقعة لونها اغمق من بقية الغمد . البطن

  . وذلك ناتج عن قلة الشعيرات في تلك البقعة
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 مسمر وهي اسطوانية الشكل عريضة ملم ، لونها ابيض 6-4وقطرها . ملم  25-15طولها : اليرقة

حلقة االولى طويلة وبها  13عدد حلقات الجسم .  ًا من الجهة الخلفيةمن الجهة االمامية واقل عرض

ويزداد طول الحلقات حتى .  خط طولي  في وسطها على الجهة الظهرية ، والثاني قصيرة جداً 

الثالث االخيرة فهي متداخلة واالخيرة قصيرة تحمل الحلقات الصدرية الحلقة العاشرة ، اما الحلقات 

عقل ونهاياتها مدببة ، ويوجد انتفاخات لحمية على الحلقات الجسمية  3ذات  الثالث ارجال صغيرة

ما عدا الحلقات الثالثة االخيرة فهي ملساء خالية من االنتفاخات . من الجهتين العليا والسفلى

  .اللحمية
  

  وتموز  حزيران ،:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  جبل سنجار:  اماكن وجودها

  التين :  العوائل

ينتج الضرر عن حفر اليرقات داخل الخشب في اشجار التين والذي :  همية االقتصادية والضرراال

  .يتسبب في اضعاف او قتل االشجار المصابة 

  

3. Hesperophanes preissi Heyd. 

الرأس صغير والعيون بارزة  .ملم ، اللون بني 8-5ملم العرض  24-18:  طول الحشرة البالغة

ار ، الفك ذو نتوء بارز مدبب ، مقدمة الصدر شبه دائرية، االغماد قوية وتحيط بقرني االستشع

ومغطاة بشعيرات بيضاء ناعمة واغلبها تكون قائمة بحيث 

يظهر لون الغمد االملس بوضوح واالغماد محدبة وتغطي كافة 

  .الجسم 

 

 

Hesperophanes sericeus 

  حلقة الحلقة الصدرية االولى طويلة 13وجسمها مكون من . ملم  45-35طول اليرقة :  ةــاليرق

ومنحدرة الى االمام،  ويتصل بها الراس الصغير  االسود في نهاية انحدارها، الحلقات الجسمية 

ابتداءا من الحلقة الصدرية الثانية بتزايد طولها تدريجيا حتى الحلقة الحادية عشر والحلقتان االخيرتان 

  .الصدرية الثالث تحمل ارجال رفيعة صغيرتان وملمستان ومتداخلتان ، الحلقات
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  اواخر مايس وحزيران : موعد ظهور الحشرات البالغة

  .وكويسنجق والسليمانية ) محافظة نينوى(اقضية عقرة ، الشيخان ، : اماكن وجودها 
  

  .التين :  العوائل
  

تبر مهمة تحفر اليرقات انفاقًا كبيرة في سيقان اشجار التين وتع :االهمية االقتصادية والضرر

  .اقتصاديا في مناطق انتشارها 

  

4. Jebusea hammerschmidti Reich  

اللون بني داكن في الجزء االمامي من . ملم  8-5ملم وعرضها  35-20: البالغة  طول الحشرة

   .الجسم وحتى مقدمة االغماد وفاتح في الجزء الخلفي

.  ادةاالغماد طويلة وتغطي كافة البطن ع. الجسم مغطى بشعر قصير

العينان بارزتان . قرون االستشعار طويلة ويقرب من طول الحشرة

  .ومقدمة الصدر ارفع كثيرًا من بقية الجسم 
  

ملم بيضوي الشكل ولونه  1,8ملم وعرضه  5طوله نحو : البيض

  .ابيض لماع 

يلة ملم ، لونها ابيض سمني ، شكلها اسطواني ، الحلقة الصدرية االولى طو  50-45طولها : اليرقة

من الجهة الظهرية وقصيرة من الجهة البطنية ، تحمل في مقدمتها الرأس الصغير والذي يحمل بدوره 

االخيرة رفيعة جدا . الحلقات الصدرية الثالث تحمل ارجال ذات اربع عقل. فكين قويين اسودي اللون

  .الحلقة الصدرية االولى والثالثة التحمل فتحات تنفسية . ومدببة
  

  مايس ، حزيران ، تموز :  لحشرات البالغةموعد ظهور ا

  كافة مناطق زراعة النخيل في العراق :  اماكن وجودها

  النخيل : العوائل

تحفر يرقاتها في السعف والساق مسببة قبل االنسجة وضعف :  االهمية االقتصادية والضرر

نمو انواع من االشجار ، وتحدث البالغة ثقوبا في السيقان عند خروجها منها مما يؤدي الى 

  .الفطريات والبكتيريا داخل هذه الثقوب ويعتبر من اهم حفارات النخيل في مناطق زراعته 
http://www.cerambyx.uochb.cz/jebusaea.htm 
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5. Osphranteria coerulescens Redt. 

ولون  ملم ، اللون االسود قاتم قليل اللمعان ، 5-3م وعرضها مل 25-18: طول الحشرة البالغة

. نهاية البطن التي التغطيها االغماد ازرق مخضر ذو لمعان قوي الجسم اسطواني رفيع وطويل

الراس صغير والعينان واسعتان وقورن االستشعار طويلة يقارب طولها طول 

دببة ومعكوفة الى الفكوك مثلثة ونهاياتها م. جسم الحشرة او يكون اطول 

االغماد سوداء اللون ، خشنة وهي عريضة  في مقدمتها اكثر من . الداخل

ذات . وتتباعد عن بعضها بحث تظهر تحتها االجنحة الخلفية.  نهايتها

اللون البني ونهاية البطن ، والتغطي االغماد الحلقات البطنية االخيرة في 

  .االنثى، االرجل طويل ورفيعة ولونها اسود 
  

. سم واللون ابيض سمني والرأس اسود اللون 4-3,5طولها  : اليرقة

اسطواني وتوجد انتفاخات لحمية على الجهتين  صغير الحجم شكل اليرقة

الظهرية والبطنية لجميع حلقات الجسم ماعدا الحلقات الثالث االخيرة والتي 

 يوجد على الحلقات الصدرية االولى شعر كثيف، .تكون ملساء ومتداخلة

من الناحية البطنية ، الحلقات الصدرية الثالث تحمل كل منها زوجا من 

  .الفتحات التنفسية بيضوية واالولى منها كبيرة . عقل  4االرجل الصغيرة المكونة من 
  

  مايس وحزيران :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  المنطقة الشمالية الجبلية:  اماكن وجودها

  .تفاح ، العنجاص ، والسفرجل اللوز ، الخوخ ، ال:  العوائل

تعتبر هذه الحشرة من الحشرات المهمة في المناطق الجبلية من :  االهمية االقتصادية والضرر

وتحفر يرقاتها في السيقان الرئيسية وتهاجم االفرع الصغيرة فتتغذى على جميع محتوياتها . العراق

مما يتسبب عنه . خشب مختلفة مع براز الحشرةواليبقى اال القشرة الخارجية مملوءة بنشارة ال) االفرع(

  .وسهولة تكسرها في حالة عدم موتها . جفاف هذه االفرع واالغصان وموتها
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6. Purpuricenus dalmatinus Strum. 

 الرأس صغير اسود اللون ويحمل فكوكا لونها . ملم 6سم وعرضها نحو  2طول الحشرة البالغة نحو 

يضة ويحمل الرأس ايضا زوجا من قرون االستشعار الطويلة والتي يبلغ اسود لماع ، ذات نهايات عر 

ويوجد على . مقدمة الصدر حمراء اللون. طولها بقدر طول الحشرة وقد يصل الى ضعف طولها

لونهما . كما ويوجد نقطتين بارزتين. جانبيها بروزين حادين في منتصفها

الغمد . لونها اسود والجهة المالصقة لالغماد. اسود على الجهة الظهرية

عليه بقعتين لونهما اسود احداهما في مقدمته واالخرى في مؤخرته ، 

يتصالن مع بعضهما بشريط رفيع اسود اللون في الجهة الداخلية للغمد 

ويكون ضيق في . وبين هاتين البقعتين يكون اللون االحمر برتقالي

للغمد الطرف الداخلي للغمد ويتسع حتى يشمل كل الطرف الخارجي 

وهذا المزيج من االلوان يعطي جسم الحشرة مقاطع هندسية ملونة . تقريبا

االرجل . االغماد تغطي كافة الجسم وعليها زغب كثيف في المناطق ذات اللون االسود. ومتناسقة

  .قوية ولونها اسود
  

  حزيران :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  قضاء العمادية:  اماكن وجودها

  زالجو :  العوائل

FAMILY BOSTRYCHIDAE  

خنافس متطاولة صغيرة الحجم عادة وجسم البالغة قوي  والرأس .حشرات هذه المائلة القليلة العدد 

-9عادة يقع تحت الحلقة الصدرية االولى بحيث اليرى من الجهة الظهرية قرون االستشعار ذات 

انبي وترتفعان على بقية والعينان واضحتان ووضعهما ج. عقلة وتقع على جانبي جبهة الرأس 11

الراس بشكل ملحوظ من الناحية الخلفية وللبطن خمس حلقات ظاهرة من الجهة السفلى، الحرقفة 

  .عقل ويوجد على مقدمة الصدر نتوءات مختلفة العدد والشكل والحجم 5واضحة، والرسغ ذو 
  

ها عريضة في بداية لونها ابيض حليبي وتظهر حلقات جسمها واضحة وهي مقوسة ، وحلقات:  اليرقة

  الجسم ويقل عرضها بالتدريج كلما اتجهت نحو النهاية ،
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  .ولها ثالثة ازواج من االرجل الصغيرة، على الحلقات الصدرية الثالث ، الفكوك سوداء مثلثة الشكل

وتهاجم حشرات هذه العائلة االفرع وتحفر فيها انفاقا وتمأل هذه االنفاق بعد التغذي فيها بنشارة 

وتترك عند خروجها من افرع االشجار ثقوبا دائرية صغيرة وقد تحفر بالغات هذه . ب الناعمالخش

  .العائلة حول االفرع تحت القشرة مكونة حلقة حول الفرع مما يتسبب عنه قتل الفرع 

  :وتتبع هذه العائلة الحفارات التالية 

1- Enneadesmis obtusedentatus L. 

اللون بني فاتح محمر، والرأس اغمق لونا . ملم  2رضها اقل من ملم وع 5-4طول الحشرة البالغة 

ترتفع الفكوك سوداء مدببة النهاية وخلفها العينان الكبيرتان اللتان تشبهان نصف كرة . من بقية الجسم

قرن  تغطي الجبهة شعيرات طويلة على شكل خط بين العينين . في مؤخرتها بشدة عن بقية الجسم

والسبع  عقلة ، االولى طويلة 11ؤلف من االستشعار صولجاني م

التي تليها صغيرة ومتداخلة بحيث يصعب تميزها اما العقل الثالث 

االخيرة فهي كبيرة ومضغوطة ويبلغ طولها بقدر طول بقية قرن 

االستشعار، مقدمة الصدر تنحني تدريجيا نحو الرأس وعليها من 

بيرة ومتباعدة في الجهة االمامية عدة بروزات بنية اللون هرمية ، ك

الجانبين ، وكثيفة وصغيرة في الوسط ، القسم الخلفي من مقدمة 

الصدر املس لماع ، االغماد تغطي البطن وتنحني تدريجيا فتبدو 

وكأنها مقطوعة بشكل مائل ، وتنطبق حواف االغماد الداخلية حتى نهايتها على بعضها ويوجد في 

ية قرب الحافة الخارجية، العلوى منها اكبر وهما غير مؤخرة كل غمد بروزين في المنطقة المنحن

  .مدببين

  نيسان ومايس وتشرين الثاني:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  بغداد البصرة:  اماكن وجودها

  التين ، والرمان :  العوائل

  

2- Phonapate frontalis Fahr. 

ل للسواد الفكوك سوداء اللون بني داكن مائ.ملم 6-5ملم وعرضها  20-16طول الحشرة البالغة 

عقلة الثالث  11قوية والعينان صغيرتان والترتفعان في الناحية الخلفية ، قرن االستشعار مكون من 

 اكثر من طولها  اما العقل الخمس التي تليها فعرضها. االولى منها طولها اكثر من عرضها 
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منها مثلثة الشكل واالخيرة شكلها والعقل الثالث االخيرة كبيرة ومضغوطة اثنتان والخامسة بيضوية 

ولون قرن االستشعار بني داكن عدا العقل الثالثة االخيرة فهي صفراء . قريب من الشكل الدائري

مخروطية مقدمة الصدر كروية وبها نتوءات  فاتحة اللون ،

القسم . الشكل ، كبيرة في الجوانب صغيرة في الوسط

ولكنه خشن  الخلفي من مقدمة الصدر خال من النتوءات

  . الملمس
    

األغماد منقطة بنقاط صغيرة فيها طفح جلدي 

ابيض اللون ، وهذه المنطقة تقريبا على شكل خطوط 

ونهاية االغماد محدبة تدريجيا والمنطقة التي تبدو مقطوعة 

بشكل حاد ضيقة وتنطبق حواف االغماد الداخلية على 

عر االرجل رفيعة وتتميز بوجود ش. بعضها حتى النهاية

  .ذهبي كثيف على ساق الرجل االمامية ، والعقل االخيرة من الرسغ في جميع االرجل

  مايس حزيران :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  المناطق الوسطى من العراق :  أماكن وجودها

  النخيل:  العوائل

تلفه  تحفر يرقات هذه الحشرة وبالغاتها في سعف النخيل مسببة:  االهمية االقتصادية والضرر

  .وجفافه وتعتبر مهمة اقتصاديا في بعض السنين التي تنتشر فيها 

  

Scobieia chevrieri Vila-3 

ملم ، اللون بني داكن في الرأس ونهاية االغماد  1,5ملم وعرضها  4البالغة حوالي  طول الحشرة

وفاتح في الوسط وجسم الحشرة ، العيون بارزة والجهة بين 

ف قرن االستشعار صولجاني مغطاة بشعر كثي العينين

عقل ، االولى والثانية ظاهرة والعقل من الثالثة  9مكون من 

الى السادسة مندمجة وصغيرة ويصعب تميزها والعقل 

مرات  4-3ويبلغ طولها . الثالث االخيرة كبيرة وواضحة

اتجهت  مقدمة الصدر عليها بروزات هرمية كبيرة في الجانبين وتصغر كلما. بقدر طول بقية العقل
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االغماد تغطي . نحو الوسط والمؤخرة النصف الخلفي من مقدمة الصدر أملس خالي من البروزات

البطن بصورة تامة وحواف االغماد عند التقائها في المنطقة المنحدرة في مؤخرتها تكون مرتفعة عن 

   .مستوى الغمدين

  .نيسان ، مايس، ايلول:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  محافظة دهوك :  ااماكن وجوده

  .التين ، المشمش ، العرموط ، والرمان :العوائل
http://flickriver.com/photos/tags/bostrichidae/interesting/ 

  

Sinoxylon anale Lesne.-4 

ملم ، اللون يختلف من بني فاتح الى غامق مسود  2,5-2 ملم وعرضها 5-4طول الحشرة البالغة 

والرأس قد يكون اسود ، الجسم اسطواني الشكل ، الفكوك قوية ، الرأس ومقدمة الصدر اغمق لونًا ، 

عقلة ، الثالث االخيرة كبيرة ورقية اما  11قرون االستشعار فاتحة اللون ذات . غير مدببة النهاية

لة ، العيون صغيرة دائرية مرتفعة من بقية العقل فصغيرة ومتداخ

الجبهة فيها خط من نتوءات هرمية . الجهة الخلفية، ولونها قاتم

 –الشكل يمتد بين  العينين ، والجبهة تنحدر نحو مقدمة الرأس 

مقدمة الصدر مرتفعة عن االغماد قليال ومنحدرة باتجاه الرأس 

رمية وتوجد على الجزء االمامي من مقدمة الصدر نتوءات ه

   .اما الجزء الخلفي فهو خشن والتوجد عليه نتوءات . كثيرة
    

االغماد قصيرة نسبيًا ومنحدرة في وسطها تقريبا نحو مؤخرة البطن مكونة زاوية حادة وفي 

وسط الجزء المنحدر من االغماد وبالقرب من الحواف الداخلية يوجد بروز مثلث الشكل حاد المؤخرة 

  .اد في حوافها حتى النهاية وتغطي البطن تماماتنطبق االغم. على كل غمد

  اذار ، تموز ، وتشرين اول:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  نينوى وبغداد :  اماكن وجودها

 التين ، التفاح، التكي ، والمشمش:  العوائل
e.org:8080/woodsci/Insectdetails.jsp?id=1754http://www.icfr  

 

  

http://flickriver.com/photos/tags/bostrichidae/interesting/
http://www.icfre.org:8080/woodsci/Insectdetails.jsp?id=1754
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Xylonites praeustus Ger.-5 

واالغماد بنية فاتحة في القسم  لون الرأس اسود. ملم 2ملم وعرضها نحو  7-4طول الحشرة البالغة 

قرون االستشعار صولجانية االمامي وغامقة في القسم الخلفي ، الفكوك سوداء طويلة مدببة النهاية، 

منها مثلثة الشكل واالخيرة الثالثة االخيرة كبيرة ، اثنتان  عقل 9ذات 

مقدمة . ورقية وطول العقل الثالثة االخيرة اطول من بقية العقل مجتمعة

الصدر بنية داكنة عليها نتوءات صغيرة في النصف االمامي وملساء في 

فع االغماد تنحدر نحو االسفل في ثلثها االخير وترت. النصف الخلفي 

نهايتها قليال والتنطبق حوافها الداخلية بل تترك فراغا على الشكل رقم 

  .في المؤخرة) 8(

  اول نيسان ، مايس ايلول، وتشرين:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  بغداد ، نينوى ، دهوك :  اماكن وجودها

 التين ، والفستق : العوائل 
-and-http://www.padil.gov.au/pests

diseases/Search?queryText1=&queryType1=All&sortType=CreatedDate&viewType=Detai

ls&pageSize=25&page=  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/Search?queryText1=&queryType1=All&sortType=CreatedDate&viewType=Details&pageSize=25&page=
http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/Search?queryText1=&queryType1=All&sortType=CreatedDate&viewType=Details&pageSize=25&page=
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FAMILY SEOLYTIDAE 

وهي صغيرة " القلف"تهاجم القشرة الداخلية لسيقان االشجار . حشرات هذه العائلة كلها حفارات 

وتهاجم . الحجم ، بنية اللون عادة واجسامها اسطوانية وتغطي االغماد كافة الجسم بصورة كاملة

شرة حيث تضع بعض حشرات هذه العائلة االشجار القوية فتضعفها وتحفر البالغات انفاقًا تحت الق

وتكبر هذه االنفاق . عن النفق االمفيها بيضها الذي يفقس عن يرقات صغيرة تحفر انفاقًا متفرعة 

للتزاوج وتهاجم في عمرها ومن ثم تتحول اليرقة الى عذراء ثم الى بالغة تخرج بعدها  يتقدم اليرقة 

  .اشجار اخرى

االشجار باعداد واحيانًا تهاجم الحشرات ويختلف شكل وحجم االنفاق التي تحدثها من نوع الى اخر 

نهائية ولهذه الحشرات اعداد مختلفة من االجيال في  هائلة فينتج عن ذلك موت الشجرة بصورة

  .االنواع المختلفة

يرقاتها بيضاء اللون صغيرة الحجم ، رأسها اسود او بني غامق ، يحمل فكوكًا قوية تمكنها :  ةــاليرق

 .رقات عديمة االرجل ومقوسة  قليالً من الحفر في الخشب والي

  

1 - Hylesinus (Chaetoptelius) vestitus Muls. 

لون الراس اسود وهو صغير الحجم . ملم 2- 1,5ملم وعرضها  3,5-3:  طول الحشرة البالغة

العينان متطاولتان وفيعتان من الناحية السفلى ، قرون االستشعار الجبهة عريضة ومنخفضة ،

االولى رفيعة عند اتصالها بالرأس وعريضة في النهاية االخرى وطولها يقارب  صولجانية ، العقلة

طول العقل السبع التي تليها وكلها صغيرة جدًا ماعدا الثانية 

فكروية واكثر وضوحًا وفي نهايتها الصولجان الذي يقارب 

. طوله طول العقله االولى وهو عريض يستدق في النهاية 

و غامق وعلى حافتيها نتوءات مقدمة الصدر لونها فاتح ا

  وداكن في  الغمد بني فاتح في المقدمة. بارزة صغيرة

Hylesinus toranio 

  

   .ويوجد عادة منطقة صغيرة طولية فاتحة اللون في القسم الخلفي من الغمد. المؤخرة

    .وفي حافته االمامية نتوءات صغيرة ، ويكسو الجسم شعر قصير على شكل خطوط طولية 
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والرسغ رفيعة العقل . ريض ، والساق رفيعة عند اتصالها به ، وعريضة عند اتصالها بالرسغالفخذ ع

  .اليرقة لونها ابيض متقوسة وعديمة االرجل. والرابعة طويلة. الثالث االولى قصيرة
  

  نيسان وتوجد في اكثر اوقات السنة داخل حفر البراعم:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  ى ، سليمانية ، ودهوكنينو :  أماكن وجودها

  الفستق ، والحبة الخضراء :  العوائل

تحفر اليرقة تحت القشرة وتهاجم الحشرة البالغة براعم الفستق وتحفر :  االهمية االقتصادية والضرر

وتهاجم الحشرة الواحدة . بداخلها او بالقرب منها نفقًا يتسبب عنه قتل البرعم او ضعف النمو فيه

سم وتعتبر الحشرة مهمة جدا في مناطق زراعة الفستق في  3-2طول نفقها اكثر من برعم ويبغ 

  .محافظة نينوى
  

2 - Hypoborus ficus Er. 

اللون بني غامق، ويكسو الجسم . ملم وعرضها اقل من نصف طولها 1,5:  طول الحشرة البالغة

ويحمل الرأس اسود . شعر ابيض قليل ، يظهر على الغمد االمامي بشكل خطوط طولية بيضاء

وكذلك يوجد  .وحول اجزاء الفم شعر كثيف. فكين قويين

على الجبهة خصلة من الشعر على شكل دائرة قرون 

العقلة االولى طويلة ، والصولجان . االستشعار صولجانية

كبير ويكسو قرون االستشعار شعر كثيف وخاصة على 

  .الصولجان 

  صغيرة بيضاء اللون وعديمة االرجل : اليرقة

  ) ربما لها اجيال عديدة( نيسان ، وتشرين االول وشباط :  ر الحشرات البالغةموعد ظهو 

  .محافظات نينوى ، كركوك ، السليمانية ، دهوك ، وبغداد :  اماكن وجودها

  التين :  العوائل

تحفر اليرقة تحت قشرة اشجار التين وتسبب انفصال القشرة ويالحظ :  االهمية االقتصادية والضرر

لمصاب خطوط حفر اليرقة وهي صغيرة وكثيرة التشعب وتعتبر الحشرة مهمة اقتصاديا على الخشب ا

  .في المناطق الجبلية من القطر
http://www.barkbeetles.org/browse/getimage.cfm?imgnum=2114100 
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3 - Phloeotribus scarabaeoides Burn. 

  .ملم وعرضها حوالي نصف طولها 2,5حوالي  :البالغة طول الحشرة

اللون بني فاتح او قاتم ويكسو الجناح في مؤخرته طفح جلدي ابيض اللون على هيئة خطوط يظهر 

الحلقة االولى . فيها اللون البني افتح ، قرون االستشعار ورقية 

صيرة ومتداخلة ، والصولجان والحلقات التالية ق. فيها طويلة

مؤلف من ثالث وريقات طويلة وطله يقرب من طول كافة 

القرن ويكسوه شعر طويل على معظم الحلقة االولى والوريقات 

مقدمة الصدر . والعيون طولية وتستدق في نهايتها . االخيرة

قليلة العرض من االمام واكثر عرضا من الخلف ومكسوة 

  .بشعر كثيف

  نيسان ومايس :  حشرات البالغةموعد ظهور ال

  ).محافظة نينوى(قضاء الشيخان :  أماكن وجودها

  .الزيتون:  العوائل

  .تحفر اليرقة انفاقًا تحت القشرة كما تتغذى البالغة على االفرع:  االهمية االقتصادية والضرر
NSECTES38.shtmlhttp://aramel.free.fr/I 

 

  

4 - Polygraphina perrisi (Chap.)  

. اللون بني، الجسم اسطواني متطاول. ملم 1ملم وعرضها نحو  2,5طول الحشرة البالغة حوالي 

. الرأس عريض ، ويكسو الجبهة شعر قصير يطول حول اجزاء الفم

مقدمة . قرون االستشعار صولجانية ذات صولجان عريض وطويل

واالغماد يكسوها ايضا . يكسوها طفح جلدي ابيض الصدر عريضة و 

. طفح جلدي ابيض ولكنه اكثف من الموجود على مقدمة الصدر

   .واالغماد طويلة ويوجد على نهايتها بروزات صغيرة

  
  

http://aramel.free.fr/INSECTES38.shtml
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  .ايلول ، كانون االول :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  نينوى :  أماكن وجودها

  الفستق والحبة الخضراء :  العوائل
http://www.barkbeetles.info/photos_target_subtribe.php?lookUp=Polygraphina 

  

5 - Scolytus rugulosus Ratz. 

اللون بني داكن او  .ملم ، الجسم اسطواني منتفخ 1ملم وعرضها اقل من  3-2طول الحشرة البالغة 

وهي منقطة وطويلة . مقدمة الصدر لونها داكن وقد يكون مسوداً . فاتح

الرأس صغير ومتجهة  -طولها مع الرأس اقل قليال من طول االغماد

الجبهة مكسوة . الى االسفل ويحمل فكين قويين عريضيين من االمام

 االعلى وحادة من العيون جانبية طويلة محدبة من. بشعر كثيف

قرون االستشعار صولجانية وطول الصولجان اكثر من طول . االسفل

  .كافة الحلقات االخرى المتداخلة

وهي منقطة بنقاط صغيرة تتخذ مجتمعة شكل خطوط طولية ويكسو . االغماد تغطي الجسم كلياً   

ل بنيو اللون االرج. االغماد شعر يزداد كثافة في مؤخرتها ، حواف االغماد الخلفية مسننة تسننًا ناعماً 

  .والرسغ فيها ضعيف التكوين بالنسبة للفخذ والساق

    

ملم لونها ابيض حليبي مصفر ، نهايتها األمامية اعرض من نهايتها الخلفية،  5طولها نحو  :اليرقة 

  .الرأس املس ويوجد في ناحيته السفلية اجزاء الفم وفيها الفكوك القوية السوداء اللون
  

  اذار الى ايلول :  الغةموعد ظهور الحشرات الب

  كافة انحاء القطر:  أماكن وجودها

  .التفاح ، المشمش ، الكوجة ، الخوخ، العنجاص: العوائل

وكذلك . سي او االفرعتحفر الحشرات البالغة ثقوبا في الساق الرئي:  االهمية االقتصادية والضرر

سم ويكون  3-1,5ا بطول عم او تحتها وعند وصولها تحت القشرة ، تحفر اخدودتحفر في البرا

االخدود عادة مع طول الغصن وقد يكون احيانًا مائًال ثم تضع بيضها على طرفي االخدود بمسافات 

الرئيسي ويكون قطر  ويفقس البيض الى يرقات صغيرة تحفر انفاقًا تتفرع عن االخدود. صغيرة جدا 

http://www.barkbeetles.info/photos_target_subtribe.php?lookUp=Polygraphina


www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

47 

 

اليرقة باتجاهات مختلفة وعادة نحو  وتسير .النفق في البداية صغيرا ثم يزداد كلما زاد حجم اليرقة

وتتكون نشارة جافة سمراء تحت القشرة ، بعد موت . عن الخشبوبعملها هذا تفصل القشرة . االعلى

ويظهر الجزء . الجزء المصاب ، تتحول اليرقة الى عذراء ثم الى بالغة تثقب في القشرة ثقبا مستديرا

  .المصاب وكأنه منخل من كثرة الثقوب الدائرية

  .في العراق   Scolytidaeوتعتبر هذه الحشرة اهم حشرات عائلة 
http://bugguide.net/node/view/269296 

  

FAMILY TENEBRIONIDAE  

                                   Stronglium sp. 

  .اللون بني داكن الى محمر. ملم 5-3 ملم وعرضها 18-13الطول : الحشرة البالغة

العينان . الرأس صغير  قرون االستشعار قالدية وفيها العقلة الثالثة اطول بقليل من بقية العقل

الفكوك مثلثة . قاعدة قرن االستشعار ترتفع عن العين. طويلتان

  .الشكل ومدببة الرأس 

نهاية  االغماد ذات خطوط بارزة متوازية يلتقي كل زوج خارجي في

وهناك . الغمد مكونًا زاوية حادة ويبقى الخط الوسطي في داخلها

. خط اخر في اول الفخذ لمسافة قصيرة ثم يتحد مع الخط الخارجي

   .ويوجد تنقيط منتظم بين هذه الخطوط

الخلفية هي ذات اربعة عقل بينما الرسغ الوسطي  وكما في كافة حشرات العائلة هذه فان رسغ الرجل

  .ان حشرات هذا الجنس فقط هي من الحفارات في هذه العائلة. عقل 5ذات  والخلفية

  حزيران :  موعد ظهور الحشرات البالغة

  قضاء الشيخان: أماكن وجودها

  التين : العوائل

  .غير مدروس:  االهمية االقتصادية والضرر
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FAMILY DYNASTIDAE 

Oryctus elegans Prell 

اللون بني غامق جدا الى بني . ملم 15-12ملم وعرضها  34-27 الطول  :الحشرة البالغة 

   .محمر

. ويوجد بروز مخروطي بارز الى االعلى في جبهة الرأس.الراس صغير جدا. ولماع والجسم املس

العينان صغيرتان ويظهر منها قسم صغير من الجهة العليا 

الفكام معقوفان الى االعلى . ويغطيها جانبا امتداد الوجه

قرون االستشعار ورقية . لها شعر كثيف جداويوجد حو 

مقدمة الصدر . صغيرة وتقع في الجهة السفلى من الرأس

كبير وفي النصف االمامي القريب من الراس منخفض مقعر 

الغمدان كبيران وجيدا التقوس ويغطيان كافة . خشن نوعا ما

  .األرجل كبيرة وكثيرة االشواك والشعيرات وخاصة في الساق .الجسم

ملم اللون سمني ابيض الجسم مقوس والرأس بني اللون وجسمها مجعد  60-55طولها :  رقةالي

نهاية الجسم اعرض من .لها ثالثة ازواج من االرجل الصدرية . فتحات تنفسية 9ويظهر فيها 

  .مقدمتها

  .شباط الى تشرين اول ولكن غالبيتها تظهر في نيسان ومايس:  موعد ظهور الحشرات البالغة

  كافة مناطق زراعة النخيل وتكثر في محافظة البصرة:  وجودها أماكن

  البصرة: العوائل

تتغذى البالغات على الجريد والكرب االخضر والعرجون حيث تعمل انفاقًا في :  الضرر وتاريخ الحياة

الكرب والجريد مسببة كسر السعف ويأتي الضرر من التغذي على العرجون في نيسان ومايس عند 

  .ه بالنخلة مما يؤدي الى صغر حجم الثمار وقلتها محل اتصال
elegans-http://agripest.net/gallery/oryctes  

  

  

 

  
 

http://agripest.net/gallery/oryctes-elegans
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  :المصادر 

 حفار ساق المشمش  1959عزت مصطفى خيري  -

 العراق  آفات النخل والتمور وطرق مكافحتها في 1963علي عبد الحسين  -

 .آفات الفستق الحشرية وطرق مكافحتها 1972مصطفى كمال احمد  -
FAO 1972 Forestry, Research, Demonstration, and Training, Arbil, IRAQ. 

Forest Entomology, FO: DP/ IRQ/ 68/518, Technical Report 6, Based on the 

work of Hywel Roberts.  

Knopf, H. E. a contribution to the knowledge of the insect Fauna of IRAQ.  

New Records of insects and insect-host relationships (Coleoptera port I). 
 

  

  رــر وتقديـشك

أقدم جزيل شكري للدكتور حيدر صالح الحيدري مدير وقاية المزروعات العام لتوجيهاته القيمة في هذه الدراسة 

اد هذه النشرة وكذلك السيد صباح وهبي أللتقاطه الصور المختلفة لهذه الحفارات والسيد ازهر موسى وتشجيعه في اعد

كما واقدم شكري للسادة فتحي متي وسعدي عبد المحسن العلوي وثابت عبد المنعم الدركزلي وعبد . لمطالعته النشرة

  .اسة ومسح الحفارات في المناطق المختلفة الكريم حسين ومشعان خلف الدين ساعدوني وساهموا في اجراء هذه الدر 

 عزت مصطفى خيري        
 

  

  

كتاب بعض حفارات سيقان اشجار الفاكهة ، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي مديرية وقاية : المصدر 

  . 1974) 211(النشرة رقم  -قسم الحشرات /المزروعات العامة

  

  

  

  

  

  

  

  



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

50 

 

االهتمام دراسة في حفارات سيقان أشجار القوغ مع  

بمكافحتها كيميائيا في شمال العراق   

 إقليم كوردستان
 

ملخص رسالة ماجستير بتول عبد اهللا كرسو تحت اشراف االستاذ الدكتور طالل طاهر محمود  

2006شباط / جامعة دهوك –عمادة كلية الزراعة مقدمة الى   

batoola.karso@yahoo.com  
miliaris Capnodis كابنودس القوغ ( وجدت يرقات وبالغات حفارات القوغ مثل حفار الساق الكبير

Kulg. ( وحفـــار الســـاق الصـــغيرMelanophilla picta Pall.    و فراشـــة رائقـــة االجنحـــة
Parathrene tabaniformisحيـــث تقضـــي فتـــرة ســـكونها  , علـــى أشـــجار القـــوغ

وقد لـوحظ ). في الطور اليرقي(اخل جذع الشجرة على شكل يرقة في انفاق د) التشتية(
, تبــدأ بنشــاطها فــي األســبوع األخيــر مــن نبســان Buprestidaeبــأن االنــواع التابعــة ل 

خـــالل , يستبـــدا بنشـــاطها فـــي األســـبوع األخيـــر مـــن مـــا P. tabaniformisبينمـــا 
  .التوالي لى ع 2005 -2004الموسمين 

  

شــجرة وذلــك فــي  /حشــرة  3كــابنودس القــوغ كــان  لبالغــات تعــداد بــأن اعلــىوقــد لــوحظ 
امـــا فـــي حفـــار األفـــرع الصـــغير فقـــد وصـــل أعلـــى تعـــداد . أواخـــر مـــايس وبدايـــة حزيـــران

فراشـــة رائقـــة البينمـــا فـــي , شـــجرة فـــي اواخـــر مـــايس وبدايـــة حزيـــران/ بالغـــة  10 -5للبالغـــات الـــى هـــو 
  .شجرة في منتصف حزيران/ حشرة  2 العدد االجنحة وصل

كتـل فـي تشـققات القلـف في او  فرادىوجد ان انثى كابنودس القوغ وحفار الساق الصغير تضع البيض 
  .   على وسيقان األشجار وكذلك على التربة بالقرب من قاعدة الشجرة

تواجدت األعمار اليرقية المختلفة في انفاق داخل جذع وسيقان األشـجار حيـث تمضـي 
. ث تبـدأ فتـرة التعـذير مـن منتصـف الـى نهايـة الربيـعحيـ, فترة من حياتهـا لحـين التعـذير

  . تخرج البالغات من غرفة التعذير وتتغذى على اوراق القوغ لتعيد دورة حياتها

يبلـغ  متوسـط طولهـا , تكون البيضة فـي كـابنودس القـوغ  بيضـاء اللـون بيضـوية الشـكل
كانـت بيضـوية مائلـة الـى ق الصـغير فقـد اامـا فـي حفـار السـ. ملـم  0.97ومتوسط عرضها, ملم 1.17

  . ملم 0.7ملم ومتوسط عرضها  1.05وكان متوسط طولها , الحليبي 

mailto:batoola.karso@yahoo.com
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اســـطوانية منبســـطة ذات رأس مســــطح حيـــث يكـــون الــــرأس  Buprestidaeاليرقـــة فـــي عائلــــة 
-9وكــان معــدل طــول يرقــة كــابنودس القــوغ . والصــدر األول مســطح لــذا تعــرف بــذوات الــرأس المســطح

بينمـا يرقـة فراشـة . سـم 2.5 -3.5ينما يرقة حفار الساق الصـغير كانـت سم ب 1.5سم وعرض  7.85
 4-3معـدل طولهـا , بسـطة الشـكلاليرقة اسطواتية من Aegeriidaeاألجنحة التي تعود لعائلة ال  رائقة
  سم

أمـا فـي حفـار السـاق الصـغيرمن النـوع الحـر . سـوداء الـون ,العذراء في كابنودس القوغ من النـوع الحـر 
بينمــا . ســم 0.36ســم وعرضــها  1.15بيضــوية متطاولــة متوســط طولهــا , ائيــة غامقــة اللــونقهو , ايضــا

قهوائيـــة اللـــون , اســـطوانية متطاولـــة الشـــكل, عـــذراء فراشـــة رائقـــة األجنحـــة فقـــد ظهـــرة مـــن النـــوع المكبـــل
  .  سم 3.5ومتوسط طولها يبلغ 

قـارب ذات رأس مسـطح الحشرة البالغة لكابنودس القوغ بيضوية متطاولة الشكل تشـبه ال تظهر 
فيتميــز بكونــه رمــادي اللــون وعليــه خمســة بقــع  Pronotumاألغمــاد رماديــة أمــا الصــدغ , أســود اللــون

يكـون الـذكر اصـغر حجمـا مـن األنثـى حيـث يبلـغ , سوداء وتتميز البقعة الخامسة بكونها معينيـة الشـكل
 – 3.2نثــى كــان بينمــا معــدل طــول األ, ســم 0.9 – 1.3ســم وعــرض  2.6 -3.5معــدل طــول الــذكر 

وفــي حفــار الســاق الصــغير تكــون البالغــة بيضــوية متطاولــة ذات . ســم 1.5 – 1.1ســم وعــرض  3.7
والصــدغ ذهبــي اللــون واألغمــاد تغطــي الــبطن وتكــون عــادة ســوداء , رأس مســطح اســود برونــزي اللــون

ذلك برونزيــة مــع وجــود ســبعة بقــع صــفراء اللــون علــى كــل غمــد مرتبــة فــي صــفين علــى طــول الغمــد وكــ
الــذكر يكــون اصــغر مــن األنثــى حيــث يبلــغ . توجــد خطــوط طوليــة بشــكل اخاديــد علــى طــول األغمــاد

 1.2سم بينما متوسـط الطـول فـي األنثـى  0.35 – 0.2سم ومتوسط عرضه  1.3 – 1متوسط طوله 
  .سم عرضا 0.5 – 0.3سم و  1.5 –

أمــا بالغــة فراشــة رائقــة األجنحــة فهــي فراشــة تشــبه الزنبــور ذات لــون 
قهوائي داكن والبطن تكون عليها شـرائط صـفراء اللـون ويغطـي الجسـم شـعر 

يبلــغ معــدل . قهوائيــة اللــون, كثيــف وقــرون األستشــعار مغزليــة الشــكل طويلــة
  .سم بين الجناحين 3سم وتمتد األجنحة لمسافة  2 – 1.5طول الحشرة 

أجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى كـــابنودس القـــوغ تحـــت ظـــروف المختبـــر 
حيـــــث وجـــــد , % 80 – 36ْم و رطوبـــــة نســـــبية  33 – 24بمـــــدى حـــــراري 

%.  99.9يوم وأن معدل الفقـس كـان  10.5متوسط فترة الحضانة للبيضة 
يــوم لحــين  8 – 4وقــد وجــد بــأن اليرقــات الحديثــة الخــروج تبقــى حيــة لمــدة 
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  . عثورها على العائل المناسب

مــا قبــل وضــع البــيض  وبلــغ متوســط فتــرة, دقيقــة 20 – 15وقــد وجــد بــأن فتــرة الفقــس كانــت 
حيــث يعطــي كــابنودس القــوغ جــيال واحــدا كــل . يــوم  16.8ومعــدل فتــرة وضــع البــيض . يــوم   29.5
  .بينما حفار الساق الصغير يكمل دورة حياته خالل سنة واحدة ليعطي جيال واحدا, سنتين

 17.8 ولوحظ بأن عملية التزاوج تحدث بين الجنسين  بعد خروج البالغـات بفتـرة بلـغ متوسـطها
دقيقة في كابنودس القـوغ بينمـا فـي حفـار السـاق الصـغير  13.8ومتوسط فترة عملية التزاوج تبلغ , يوم 
 .دقائق 7تبلغ 

  

النتائج بان بالغة الكابنودس تتغذى على اوراق اشجار القـوغ حيـث تتـزاوج وتضـع  ت كما اظهر 
الحديثة الفقـس القلـف الـى داخـل  بيضها داخل الشقوق الموجودة بقلف سيقان االشجار وتخترق اليرقات

  .جذع الشجرة صانعة انفاق التغذية
 

ثــم تضــع بيضــها فــي  ج هــا تتغــذى علــى اوراق القــوغ وتتــزاو امــا بالغــة حفــار الســاق الصــغير فان
شـــقوق موجـــودة بقلـــف اشـــجار القـــوغ والصفصـــاف وبعـــد الفقـــس تختـــرق اليرقـــات الحديثـــة النمـــو الفـــروع 

  .عادة تكون االنفاق رفيعة ومتعرجةوالجذوع بعمل انفاق التغذية و 
 

فراشـة رائقـة األجنحـة البالغـة فتتغـذى علـى العصـارة النباتيـة لألفـرع الغضـة للقـوغ ثـم ال ةاما بالغ
تضــع بيضــها فــي نفــس مكــان تغــذيتها وعــادة تكــون قواعــد البــراعم وبعــد فقــس البــيض تختــرق اليرقــات 

 2 -1عنه انتفاخـات غيـر طبيعيـة تحـوي بـداخلها الحديثة األفرع بعمل قنوات خاصة للتغذية مما ينجم 
  . Gallsيرقة ومليئة بالبراز والعفن وتترك اثرا سلبيا من حيث مجموعة فروع مشوهة تعرف ب

 

اشــــارت نتــــائج االصــــابة بــــاألنواع الــــثالث مــــن الحفــــارات علــــى نمــــو اشــــجار القــــوغ ان وجــــود 
حفــار الســاق الصــغير فقــد وصــل الــوزن اختالفــات بــين معــدالت اوزان العينــات المصــابة بالكــابنودس و 

وفــي حالــة فراشــة رائقــة االجنحــة . 0.554بينمــا عينــات المقارنــة بلغــت    0.397النــوعي للعينــات الــى 
وكــان الســبب هــو زيــادة النمــو الغيــر .  0.584غــم مقارنــة بعينــات الســيطرة البالغــة  0.575فقــد بلغــت 

الــى كــون رائقــة االجنحــة تغــزو أساســا األفــرع  طبيعــي لتكــوين التــدرنات فــي منطقــة االصــابة باالضــافة
  .الغضة من الشجرة ولهذا السبب رجحت كفة االفرع السليمة 
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سـم بينمـا فـي حالـة  10.18سـنوات بلـغ  4وظهر ان معدل قطر جذع االشجار السليمة بعمر 
  .    سم 7.32سم وفي حالة فراشة رائقة االجنحة بلغ   Buprestidae 5.28ال 

والسـيطرة  Buprestidaeبانه يمكن تقليل اعداد بالغات الحفـارات وخاصـة ال اشارت التجارب
بيــل خــروج البالغــات ق Sevin 85%عليهــا باســتخدام مبيــدات مالمســة ذات االثــر البــاقي خاصــة مبيــد 

لمنــع اليرقــات الحديثــة مــن اختــراق الفــروع وذلــك فــي نهايــة  بــيضر وكــذلك بعــد فقــس المــن غرفــة التعــذ
  .شهر نيسان

 

ضـــافة الـــى اســـتخدام مبيـــدات جهازيـــة  بخلطهـــا مـــع مـــاء الـــري لقتـــل االعمـــار االولـــى مـــن باأل
  .    اليرقات لجميع انواع الحفارات وذلك في نهاية شهر مايس

  

أخذت هذه الخالصة من رسالة ماجستير بتول عبد اهللا كرسو وأضيف لها بعض الصور  : مالحظة 

وفي أدناه الجدول الخاص بحصر الحفارات وبعض  .من االنترنيت لتتالئم مع الموضوع المنشور 

الصور الملتقطة لها في منطقة كردستان العراق والذي اجرته الباحثة والتي يمكن الرجوع الى 

 . رسالتها او االتصال بها عن طريق االيميل المذكور اعاله
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 حصر انواع الحفارات الموجودة في منطقة كردستان العراق

 

 

 

 

 

 Family Order Scientific name نبات العائلال مكان الجمع

Sumil, kalak and 

Babaide 

Poplar, willow Buprestidae Coleoptera Melanophila picta Pall. 

Dohuk, Agri. college Poplar, 

Summaq, Fig. 

Buprestidae Coleoptera Psiloptera agentata Man. 

Agri. College, and 

Qasara 

Poplar, 

Summaq. 

Buprestidae Coleoptera Capnodis miliaris Klug. 

Kori,Erbil. Poplar. Buprestidae Coleoptera Julodis armeniaca M. 

Agri. College Almond Buprestidae Coleoptera Chalcophorella        

quadrioculata R. 

Agri. College Pine Cerambycidae Coleoptera Ospheranteria coerulescens 

Redt. 

Poplar Poplar Cerambycidae Coleoptera Aphopalus ferus (Muls). 

Agri. College Summaq Buprestidae Coleoptera Perotis luqubris F. 

Avreek,Dohuk. Summaq Buprestidae Coleoptera Chalcophorella stigmatica 

Schon. 

Agri. College Summaq, 

Almond 

Buprestidae Coleoptera Capnodis carbonaria Klug. 

Agri. College Eucalyptus Buprestidae Coleoptera Chrysobothris affinis 

Qasara,Dohuk. Pine, Buprestidae Coleoptera Capnodis tenebricosa Oliv. 

Bardarash Poplar Aegeriidae Lepidopterae Parathrene tabaniformist 
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