
 محاضرات  الرحمن الرحٌم بسم هللا المحاضرة الخامسة

  د.خميس عبود المحمدي                                        حشرات بساتين

 Stem borer and bark beetlesحفارات السٌقان وخنافس والقلف**

تصٌب حفارات  السٌقان والقلف اشجار الفاكهة والنخٌل والغابات ونباتات الزٌنة وبعض 

اشجار الفاكهة فً النباتات العشبٌة .وتعتبر هذه الحفارات من اهم الحشرات التً تصٌب 

فرعه واغصانه، واذا او على الساق الرئٌسًالعراق،حٌث تتغذى ٌرقاتها واحٌانا كامالتها 

نة بعد االخرى فانها تؤدي الى الموت نتٌجة عدم قدرتها للحصول على استمرت االصابة س

الغذاء بسبب تلف االوعٌة الناقلة لها .وخصوصا اشجار ذات النواة الحجرٌة كالمشمش 

والخوخ  واللوز والكوجة واالجاص حٌث التعٌش لفترة طوٌلة بسبب اصابتها بدرجة او 

 اخرى من هذه الحفارات .

ن هذه الحفارات فً االنسجة الحٌة من النبات ،النها تتطلب رطوبة حٌث ٌعٌش البٌض م 

كافٌة لتتطورها هذه الحفارات،اما البعض االخر فٌصٌب االشجار الضعٌفة او المٌتة وان 

معرفة االصابة للنباتات المصابة عن طرٌق وجود فتحات لخروج الحشرات الكاملة قد تكون 

 الخر . بٌضوٌة او دائرٌة قطرها ٌختلف من نوع

وٌمكن مشاهدة هذا الصمغ احٌانا على االاغصان او السٌقان نتٌجة دخول الٌرقات قد ٌختلط 

ذالك مع االمراض التً تسببها الفطرٌات لهذه االشجار.تضم المنطقة الشمالٌة من حفارات 

وان معضمها السٌقان والقلف كثٌر من االنواع التً تعٌش فً المنطقة الوسطى والجنوبٌة،

 الى غمدٌة االجنحة وان نوع واحد ٌعود الى حرشفٌة االجنحة.ٌعود 

 "العوائل التً تعود الٌها الحفارات من غمدٌة االجنحة

 وتشمل:   Cerambycidaeحفارات السٌقان ذو القرون الطوٌلة )ذات الراس المدور(-1

 Chlorophorus variusحفار ساق التفاح او الروبٌنٌا )اكلور فورس( ذو القرون الطوٌلة -ا

     Osphrantaria courulescensحفار ساق السفرجل-ب

    Hesperphanes pressiحفار ساق التٌن الشمالً-ج

 وتشمل:   Buprestidae حفار السٌقان ذو الرؤس المسطحة )السٌقان اللماعة (-2

   Chrysobothris besaniحفار ساق التفاح ذو الراس المسطح -ا

   Sphenoptera  dhia-ahmedحفار ساق المشمش -ب

   Sphenoptera spحفار الساق -ج

  Capnodis tenebrionisكابٌنودس المشمش -د



 وتشمل:   Scolytidaeعائلة حفارات قلف االشجار المثمرة -3

   SColytus rigulosisحفارات قلف االشجار المثمرة *

 وتشمل:   Scolytidaeعائلة حفارات قلف االشجار المثمرة -3

 Scobicia chevrieriثاقبة افرع الرمان الصغرى -ا

 Euneadesmis obtusedentatusحفار الرمان الصغٌر -ب

 Xyionites prasustusحفار التٌن الصغٌر -ج

   Sinaxylon analeثاقبة االافرع -د

 وتشمل:         Tenebrionidaeعائلة خنافس الظالم -5

 Stronglium spحفار التٌن فً الشٌخان  *

 وتشمل         Tenebrionidaeعائلة خنافس الظالم -5

   Zeuzera pyrina*حفار ساق التفاح 

 ae Cerambycid"عائلة القرون الطوٌلة-1

تضع االنثى بٌضها فً شقوق القلف االشجار ،وبعد فقسها تحفر الٌرقات داخل السٌقان او 

الٌرقات فترة طوٌلة وقد تمتد اكثر من سنة ،تتحول الٌرقات الى  االافرع انفاقا دائرٌة.تعٌش

عذارى فً الربٌع داخل غرفة تعملها الٌرقة بالقرب من القلف . وتظهر الحشرات الكاملة 

خالل الفترة مابٌن شهري اٌار وتموز.ٌستغرق فترة الجٌل سنة او اكثر .وٌوجد حوالً 

 نوع من هذه الحفارات منتشرة فً العراق.55

 Buprestidae)اللماعة(   المسطحة عائلة حفارات السٌقان-2

السٌقان اللماعة .تضع االنثى بٌضها بشكل فرادي فً الشقوق  تسمى هدة بحفارات  

الموجودة فً قلف االشجار،خالل شهر حزٌران حٌث تفقس البٌوض عن ٌرقات صغٌرة تبداء 

لقادم.تظهر الحشرات الكاملة خالل شهر بالتغذي بعد تمام نموها تتحول الى عذراء فً الربٌع ا

ٌستغرق الجٌل سنة او اكثر ومن اهم االنواع  اٌار من خالل فتحات بٌضوٌة الشكل فً القلف .

 هً:

   Chrysobothris besaniحفار ساق التفاح ذو الراس المسطح -ا

.ٌنتج ٌصٌب اشجار الفاكهة وتؤدي االصابة الى ضعف االشجار وقلة االنتاج ومن ثم موتها 

عن الضرر تغذي الٌرقات هذه الحشرة بالدرجة الرئٌسٌة على القلف والخشب وعلى الثقوب 

 البٌضوٌة التً تحدثها الكامالت فً القلف عند خروجها.



  Sphenoptera dhia-ahmedحفار ساق المشمش -ب

انفاقا ٌعتبر هذا الحفار من اهم الحفارات االشجار ذات النواة الحجرٌة ،حٌث تحفر الٌرقات 

تحت القشرة وٌؤدي ذالك الى قتل الكامبٌوم واللحاء وكافة االنسجة الواقعة فوق الخشب فً 

حالة االصابة الشدٌدة تموت الشجرة. وٌمكن مالحضة االصابة من خالل وجود افرازات 

 صمغٌة حول االجزاء المصابة وكذالك تشقق القشرة قلٌال ،فتظهر فتحات بٌضوٌة فً القلف .

   Capnodis tenebrionsابٌنودس المشمش حفار ك-ج

ٌصٌب هذا الحفار االشجار ذات النواة الحجرٌة،حٌث تحفر الٌرقات فً منطقة التاج او 

المنطقة العلٌا من الجذور كما تقوم الحشرات بقرض النموات الحدٌثة .وتعتبر هذه الحفارات 

 ة جٌل واحد بالسنة من اهم الحفارات التابعة الىجنس كابٌنودس فً العراق .وللحشر

   Chalcophora labaghdadensisالحفار المسطح -د

تحفر الٌرقات انفاقا تحت ااقشرة وداخل الخشب والسٌقان واالفرع وتتغذى الكامالت على 

االافرع حدٌثة النمو.وتعتبر هذه االفة مضرة للكثٌر من العوائل التً تصٌب االشجار فً 

 العراق .ولها جٌل واحد بالسنة .

 Scolytidaeعائلة حفارات قلف االشجار المثمرة -3

تحفر الكامالت انفاقا مابٌن القشرة والخشب وتكون غالبا موازٌة للساق .وتضع االنثى بٌضها 

بشكل فرادي على جانبً النفق وٌسمى هذا النفق بنفق  االم.ٌفقس البٌض عن ٌرقات تعمل 

تتسع هذه االنفاق كلما كبرت الٌرقات ثم انفاقا بعٌد عن نفق االم وغالبا ماتكون عمودٌا و

تتحول الى ٌرقات تامة النمو ومن ثم الى عذراء حرة وفً نهاٌة االنفاق تخرج الحشرات من 

 خالل فتحات مدورة تعملها بالقلف وتكون هذه الفتحات على االكثر جنب بعضها البعض.

 وٌظهر القلف وكانما منخل وتشمل:

 SColytus regulosis حفار قلف االشجار المثمرة *

ٌصٌب هذا الحفار التفاح والمشمش واالٌجاص والكوجة والخوخ .تحفر الٌرقات الكامالت 

ثقوب على الساق الرئٌسً او االفرع او البراعم او تحتها ،حٌث تقوم بحفر انفاق التربٌة تحت 

الغذائٌة لالافرع القلف وكذالك تغذي الٌرقات بٌن القلف والكابٌوم مسببة انقطاع الماء والمواد 

 وموتها.

    Bostrychidaeعائلة حفارات الخشب واالفرع -4

تهاجم كل من الكامالت والٌرقات الخشاب الجافة واالفرع الحٌة واالثاث المخزونة ،وتحفر 

داخلها انفاقا تملئها بنشارة الخشب الناعم وتخرج الحشرات الكاملة عن طرٌق فتحات صغٌرة 

 ع التالٌة :فً القلف وتشمل االنوا

 ثاقبة االفرع الرمان الصغٌرة-ا



 حفار الرمان الصغٌر-ب

تحفر التٌن والرمان كال من الٌرقات والكامالت داخل سٌقان االشجار وتؤدي الى كسرها 

 بسهولة ،وتسقط نشارة الخشب على االرض نتٌجة التغذٌة .

 Tenebrionidae    عائلة خنافس الظالم -5

على المواد المخزونة والمواد المتعفنة ولهذه العائلة جنس واحد  ٌتغذى افراد هذه الخنافس

ٌتغذى على التٌن فً قضاء الشٌخان  Stronglium  sp ٌصٌب النباتات الحٌة وهو الحفار

 .وتظهر الحشرات الكاملة لهذا الحفار فً حزٌران ولم ٌدرس هذا الحفار فً العراق .

     Cossidaeعائلة عث النجار)النمر المرقط(-6

 نوع مشخص فً العراق ومن اهم االنواع :11لهذه العائلة 

 Zeuzeria pyrina   ( Lepido ptera)حفار ساق التفاح 

تحفر الٌرقات بعد الفقس مباشرة انفاقا فً القلف وبعد عشرة اٌام تحفر داخل الخشب 

والسٌقان مسببة كسرها وجفافها ومن ثم موتها ٌمكن التعرف على االصابة بوجود العصارة 

بالقرب من النباتٌة بالضافة الى وجود نشارة الخشب والبراز المتجمع على االرض 

 اهم الحشرات التً تصٌب التفاحٌات فً منطقة الشرق االوسط .االشجار.ان هذه الحشرة من 

   Control"المكافحة 

من المعلوم ان الحفارات تصٌب االشجار الضعٌفة ،وعندما تشتد االصابة تهاجم االشجار 

 القوٌة لذالك ٌجب العمل على ابقاء نمو االشجار قوٌا وٌتبع ذالك ماٌلً:

 زراعة االصناف المقاومة للحفارات-1

 على قوتها  ظتسمٌد االشجار باالسمد الناسبة للحفا-2

 االعتناء بالري لالشجار ومواعٌد الري وعدم تعطٌش االشجار -3

تقلٌم االغصان المصابة باالحفارات وحرقها قبل تحول الٌرفات الى كامالت بداخلها،وٌتم -4

لمنع الحشرات من  Aر ذالك اثناء الشتاء قبل حلول الربٌع وتطلى محالت التقلٌم بمادة سنتا

 وضع البٌض 

على نمو االشجار من خالل تطبٌق منهج مكافحة الحشرات والحلم التً تؤدي الى   ظالحفا-5

 ضعف االشجار 

،وسوبر  P .W% 55رش االشجار وقت ظهور الحشرات الكاملة باحدى المادتٌن سفن-6

 %مستحلب على ان ٌكون اخر رشة قبل اسبوعٌن من الجنً .45اسٌد

 



 

 

 


