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 Research Paper (Biology: Insects)  ( حشرات : حياتياتبحوث )
 

 المسطحالرأس  يذ شجارالحياتية لحفار األ األطوارفولوجية و ر بعض الصفات المو 
 Sphenoptera servistana Obenberger, 1929 ذات النواة الحجرية في وسط العراق شجارن األفي بيئة بساتي 
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 ملخصال
 Sphenopteraالمسطح  الرأس    يذ  شجارالحياتية لحفار األ  األطوارفولوجية و ر بعض الصفات المو .  2020براهيم جدوع الجبوري.  اخلف، محمد زيدان و 

servistana Obenberger, 1929   288-281  (:4)38  مجلة وقاية النبات العربية،ذات النواة الحجرية في وسط العراق.    شجارن األفي بيئة بساتي . 
أجريت . ذات النواة الحجرية في العديد من دول العالم وفي العراق خصوصا   شجارالمهمة التي تهدد األ اآلفاتواحد من  هو المسطحالرأس  وذ شجارحفار األ

المنتشر في بيئة بساتين الخوخ  Sphenoptera servistana  (Coleoptera: Buprestidae) وار الحياتية للحفارطاألو  دراسات تفصيلية لبعض الصفات المورفولوجية
تحت  األطوارمدة التطور لكافة  ، البالغاتو  للبيض، اليرقات، العذارى  . تضمنت الدراسة الصفات المورفولوجية2020– 2019المشمش وسط العراق خالل و  األجاصو 

مم العرض  0.77بعاده أن بيض الحفار ذو شكل بيضوي لونه ابيض و أأشارت النتائج  الظروف الحقلية والكثافة العددية للبالغات البازغة من شجرة واحدة مصابة.
بيض سمني، أغائر في الصدر حلقتها الصدرية االولى متضخمة، لونها الرأس يوما . اليرقة شكلها متطاول  14و 12ومدة حضانته تتراوح بين  ، الطول مم 1.06و

وزنها   . طوللل  مم  13.8ومم للعرض    5.7بعادها  أمغ. العذراء حرة، لونها ابيض كريمي،    119ووزنها    ا  يوم  270–210مدة تطورها    ، مم  21.3وطولها  مم    3.3عرضها  
لطول لكل ل مم 13.49، 4.46و للعرض مم 11.77 ، 4.08بعادها أ. البالغة خنفساء متطاولة، لونها برونزي براق، ا  يوم 18-14مدة تطورها حقليا تتراوح بين و  غم 85

في  شجاراأل وق وبين البحث بأن البالغات بدأت بالخروج من أنفاق تطورها داخل س نثى. ألل غم 81ومغ للذكر  65 فكان ما وزنهاأ ، ى التواليعل ، االنثىو  من الذكر
في  شجاراأل وق نخفاض التدريجي حتى انتهى خروجها من سالثالث منه ثم بدات باإل األسبوعمايو ووصلت ألعلى اعدادها منتصف / أيارالثاني من  األسبوعنهاية 

. كما تم عزل Braconidaeالتابع لرتبة الدبابير عائلة  Atanycolus ivanowiسجلت حاالت تطفل على يرقات هذا الحفار للمتطفل  .مايو/ أيارخير من األ األسبوع
دارة المتكاملة لهذه تخدم نتائج الدراسة هذه لتخطيط برامج اإل المسطح.الرأس ذو  شجارمن يرقات وعذارى حفار األ Beauveria bassiana فطرالالمسبب المرضي 

 ذات النواة الحجرية. شجارفة لغرض الحد من انتشارها والسيطرة على ضررها في بساتين األاآل
 .، العراقSphenoptera servistanaالمسطح، المشمش، الرأس  وذ شجارحفار األكلمات مفتاحية: 

 
 1المقدمة 

 

التابعة (flatheaded tree borers)  المسطح الرأس تعد الحفارات ذات  
المهمة  اآلفاتمن  (Coleoptera: Buprestidae) لرتبة غمدية االجنحة

 700كثر من  آفهي تصيب    ،شجارفي خشب األ  التي تسبُب ضررا  بالغا  
. كما اعتبر (Oliver et al., 2019)في أمريكا الشمالية    شجارنوعا  من األ

Wiman et al. (2019 ) خاصة التابع منها للجنس وب حفارت هذه ال
Chrysobothris  مريكية  المتوطنة شرق الواليات المتحدة األ اآلفاتمن

وتعد مشكلة كبيره في البساتين الحديثة. لقد   شجارأللبالغا     وتسبب ضررا  
من  ا  نوع 14900وجود  (Ghahari et al., 2015) ت أبحاث سابقةبين 

ضمن   Sphenoptera  جنسللالمسطح تعود  الرأس  ذات    شجارحفارات األ
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 428منها  Buprestidae هي تعود لعائلة واحدة تحت عوائل/فصائل 6
نوعا  منتشرة في البيئة العراقية هي:  21ومنها  ،نوعا  مسجلة في ايران

S. ambigua ،S. balassogloi ،S. bellatrix ،S. anthayoldes، 
S. antiqua ،S. coracina ،S. cunea ،S. demissa، 

S. kermanshahensis ،S. lapidaria ،S. magna، 
S. mesopotamica  ،S. scovitzii  ،S. sculpticollis  ،S. servistana ،

S. tamaricis ،S. tamarisci ،S. tappesi ،S. tigridis، 
S. tragacanthae   وS. trisulcata.  
 S. servistanaن النوع أب  (Ghahari et al., 2015)نشر سابقا  

  S. dhia-ahmediخرى أالمنتشر في البيئة العراقية له اسماء مرادفة 
في  بالغا   وينتشر في ايران وتركمانستان ويسبب ضررا   S. kambyses و
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 ؛1959منير،  و  ني )عبد الحست دراسات سابقة  شار أة. لقد  الفاكه  أشجار
في بيئة بساتين  S. dhia-ahmediانتشار النوع إلى  (1980العزاوي، 
؛  Kalashian & Volkovitsh, 2009ت دراسات أخرى )كما بين العراق. 

Kalashian et al., 2005) من حفارات   ا  نوع 39 ـالصفات التصنيفية ل
وأعطوا  Sphenopteraالمسطح التي تتبع الجنس الرأس ذات  شجاراأل

الجديدة التابعة لها  نواعكما درسوا األ ،ماكن انتشارهاألكل نوع و  وصفا  
حياتية أن  (Chandhary, et al., 1996)نشر سابقا  المنتشرة في ايران. 

الذي يهاجم   Sphenoptera dadkhaniالمسطح  الرأس  ذو    شجارحفار األ
 1986  من حزيران/يونيو  خالل الفترة  تقع  اقليم البنجابفي    الخوخ  أشجار
  (Rijal & Seybold, 2018)وفي بحث آخر . 1988مايو أيار/حتى 

ذات  شجار وار الحياتية لحفارات األ ط الصفات المورفولوجية واأل  تدرس
 Kalashian. كما وصف  Buprestidaeالمسطح التي تتبع عائلة  الرأس  

& Karagyan  (2016 ) نوعين من الحفارت التي تتبع الجنس
Sphenoptera حدهما أS. peninsulae خر منتشر في السعودية واآل 

S. svatopluki  نشر  د. لقمنتشر في العراقAli (2010)  بعض
 في شمال العراق كما درس Chalcophorella  المعلومات عن الجنس

Pishtwan & Ali (2020 )الصفات المورفولوجية ليرقة الحفار 
Sphenptera sevistana  االلكتروني.في اربيل باستعمال المجهر 
هذا النوع من يات  ي دراسات تفصيلية حول بيئ أالتوجد في العراق  

 شجارأل ء  انهاخيرة األ ونة اآلالتي سببت في  هميته اإلقتصاديةأ و  اآلفات
المشمش وأصبحت مصدر قلق للمزارعين وبعض منهم و  بساتين الخوخ

لهذا السبب وغيره  .خرى أزراعات إلى  حول تلك البساتين بسبب الحشرة
أنجزت هذه الدراسة لتحديد الصفات الموفولوجية التشخيصية العملية 

صورة واضحة عنها بغية عطاء إلالحياتية لهذه االفة وبالصور وار طواأل
 .ضرارهاأالسيطرة عليها والحد من 

 

 وطرائقه  مواد البحث
 

 األجاصو  الخوخ أشجاربساتين مزروعة ب ربعة أنفذت الدراسات في 
: حداثياتإكم جنوب بغداد( عند    30والمشمش في بساتين قضاء المدائن )

98.082 Eo33، N 34,7.9932044  وفق نظام تحديد المواقع العالمي
(Global Positioning System) . 

 

 المنزرعة فيها  شجارطبيعة البساتين واأل
 1.25تبلغ مساحة كل بستان من البساتين التي انجز فيها البحث بحدود  

صناف  أب فاكهة متنوعة ) مشمش    أشجار، واحد من هذه البساتين به  هكتار
 أنواع، حمضيات بعدة  أنواع، تفاح بعدة  أنواع)الو( بعدة    األجاص مختلفة،  
 مشمش أشجارخرى فمزروعة ب ما البساتين الثالثة األأ .نخيل وأشجار

في هذه البساتين متوسطة العمر وتجرى فيها كافة   شجارأجاص فقط. األ و 
 اعمال الخدمة الزراعية. 

 

 جمع العينات 
صابة بالحفارات مصابة تحتوي عالمات اإل  أشجارفرع من  أو   وق قطعت س

فتحات دخول اليرقات دائرية الشكل،  ،المسطح )بقع تصمغالرأس ذات 
غصان( واستعمل أ و  فرعأتيبس و  Dفتحات خروج اليرقات بشكل حرف 

لي للتقطيع. نقلت هذه القطع ووضعت داخل قفص مكعب المنشار اآل
م مغلف بقماش تول ذو فتحات صغيرة  1.5×1.5×1.5 بعادأالشكل ب 

جلبت عينات بشكل   .يحتوي فتحة جانبية لغرض التعامل مع العينات
 العينات للفحص الدوري هذه  مجموعة من  وخصصت  ،  ا  يوم  15دوري كل  

المصابة لغرض   األفرعو   وق خرى من السأالمراقبة، وكذلك جلبت عينات  و 
 الفحص المباشر وبشكل دوري بحسب الفصل ونشاط الحشرة. 

 

 فحص العينات 
غراض في القفص أل تولى وضعاأل ،مجموعتينإلى  قسمت كل عينة

 وق حيث قطعت الس غراض الفحص المباشر دوريا  المراقبة والثانية أل
 قطع صغيرة يتراوح طولها بينإلى  ليباستعمال المنشار اآل األفرعو 

عملت مقاطع طولية في  .سم وذلك كي يسهل فتحها طوليا   15–10
انجز هذه العمل  .ليها باستعمال المطرقة والقلم الحديديإالقطع المشار 

عند كل فحص، وعند  الموجودةوار الحشرة طوسجلت أسبوع أكل  دوريا  
 الالحقة انجز الفحص يوميا   األطوارإلى  بداية نشاط الحشرة وتحولها

ذلك سجل خالل من و ، شجاراأل وق خر بالغة من داخل س آ حتى ظهور 
 وارها المختلفة عند كل فحص.طأ الحشرة ب  وجود

 

   المسطحالرأس ذو  شجارالمورفولوجية لحفار األالصفات 
 سجل عند تاريخ كل فحص المرحلة الحياتية للحشرة والتي تضمنت: 

 

بيضة جمعت بشكل  20ـ سجلت الصفات المورفولوجية ل - البيضة
قسم منها تم الحصول عليه من بالغات سحبت من قفص  ،عشوائي

لتر مزودة بقطع من  5المراقبة ووضعت في حاويات بالستيكية سعة 
حيث قشطت   شجارمن األ  خر جلبت حقليا  مشمش والقسم اآل  أشجارفرع  أ

قشرة الساق التي عليها البيض ونقلت لحساب الصفات المورفولوجية 
 طولها باستعمال فيرنية الكترونية.و   رضهالونها، ع  ،: شكل البيضةالتالية

 

  وق داخل خشب الس هاأخرجت يرقات كاملة التشكل من انفاق - اليرقة
يرقة لهذا  40وزنها. استعملت و  بعادهاأ ،لونها ،وسجل شكلها األفرعو 

 .الغرض
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ماكن التي تشكلت فيها وهي سحبت العذارى من داخل األ - العذراء 
التي اكملت اليرقات فيها بياتها الشتوي وتشكلها وسجل من   هانفساألنفاق  

وزنها. و   شكلها، لونها، ابعادها  ،ذلك الصفات المورفولوجية للعذراء: نوعها
  عذراء لهذا الغرض. 40استعملت 

 

اختيرت مجموعة من البالغات من قفص المراقبة وسجلت  - البالغة
 40 ـبعاد، الوزن وذلك لالشكل، اللون، األ مثل الصفات المورفولوجية 

 .ةكل على حد ،بالغة لكل من الذكر واالنثى

 

من   -  المسطحالرأس    يذ  شجاراألوار المختلفة لحفار  طمدد التطور لأل
فرد من  20وضع كل  ،عذراءول أخالل الفحص اليومي بعد تشكل 

 ووجوده  تشكلهماكن أو المراحل الحياتية لوحده وحسبت مدة تطوره 
وتضمنت هذه المراحل: البيضة، اليرقة، تشكل العذراء، ماقبل التعذر، 

 . األفرعو   وق البالغة خارج السو   األفرعو   وق العذراء الكاملة، البالغة داخل الس
 

غطيت   مارس/ذارآخالل شهر  - البالغات البازغة من شجرة واحدة
في مصابة باستعمال قماش تول في جوانبه فتحتين    أشجاروعزلت ثالث  

عداء الطبيعية التي الغرض منها سحب البالغات واأل ،(1)شكل الوسط 
بشكل عدادها أ جمعت البالغات وحسبت  .الشجرةفرع أو تخرج من ساق 

نبوب معدني طوله أاستعمل لجمع البالغات    .يومي في كل شجرة معزولة
من الفتحات الجانبية دخاله إم مثبت في نهايته فيال زجاجي يتم  1.5

وتجمع في حاوية بالستيكية ويتم عدها بشكل يومي   وتلتقط البالغات تباعا  
عداد البالغات وتاريخ أ وسجلت  ،حتى خروج أخر بالغة من الشجرة

 خروجها. 
 

  

 
شجرة مشمش مصابة في البستان معزولة لمراقبة ظهور بالغات    . 1شكل  

 .Sphenoptera servistana المسطحالرأس األشجار ذو  حفار
Figure 1. Infested caged apricot tree for flat-headed borer 

adults monitoring. 

من خالل المشاهدات  - األفرعو  وق الكثافة العددية للبيض على الس 
ن تضعه على أناث على عدد من البيض تفضل األأ ن أالحقلية لوحظ ب 

–6التي قطرها  األفرعو  وق رض على السمتر من سطح األ 1.5ارتفاع 
فروع   5سم من  50حسب أعداد البيض الموجود على طول  سم. 8
سم،  8-6قطرها  )االلو الدموي( والتي بلغ الكرزي  األجاص شجارأل

من دقة عد البيض وانجز ذلك خالل كد أللت واستعملت العدسة المكبرة 
 خير من أيار/مايو.األ األسبوع

 

 حصائيال التحليل و  التصميم التجريبي
في بساتين التجربة   (RCBD)  عمل تصميم القطاعات التامة العشوائيةاست 

الستخراج حصائيا إ، وحللت النتائج (CRD)والتصميم العشوائي الكامل 
 المعدالت والفروقات المعنوية. 

 

 المناقشة و  النتائج
 

 المسطحالرأس ذو  شجاراأل الصفات الموفولوجية لحفار
ربع أيمر ب   المسطحالرأس  األشجار ذو    ن حفارأ(  1جدول  )النتائج    أشارت

كثر من تحول تضمنت هذه أمراحل حياتية للتطور يتخلل قسم منها 
 (. 2المراحل: البيضة، اليرقة، العذراء والبالغة )شكل 

 

 
 

 Sphenopteraالمسطح الرأس ذو دورة حياة حفار األشجار  . 2شكل 

servistana. 
Figure 2. Life cycle of flat-headed tree borer Sphenoptera 

servistana.  

 

حتى  هنفساللون ب البيضة شكلها بيضوي لونها ابيض ويستمر 
على طول البيضة  سود أيتخلله خط طولي متعرج لونه  الوصول للفقس

طولها و  مم 0.77البيضة عرضها  .عندما يصل لمرحلة تكون الجنين
عديمة سفل على واأل. اليرقة شكها متطاول مسطحة من األمم 1.06

ولى متضخمة الوجه  الحلقة الصدرية األ  ،غائر في الصدرالرأس    .رجلاأل
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ما وجهها أبدايته بقعة لونها بني    Yالعلوي يحتوي خط طولي بشكل حرف  
(. اليرقة تامة  3 يحتوي خط طولي بدايته بقعة سوداء )شكلفالسفلي 

ويتقلص ، غم 119مم ووزنها  21.3طولها و  مم 3.31 التشكل عرضها
عذراء. العذراء حرة لونها ابيض كريمي إلى  قبل التحول حجمها تدريجيا  

 . غم 85مم ووزنها  13.85وطولها مم  5.73عرضها 
 

A 

B 
 

  ي ذ ولى لحفار األشجار الوجه البطني للحلقة الصدرية األ (A) .3شكل 

يحتوي على خط طولي  الذي    Sphenoptera servistanaالمسطح  الرأس  

( الوجه الظهري الذي يحتوي على خط بشكل حرف  Bيبدأ ببقعة سوداء، )

Y. 
Figure 3. (A) Ventral side of prothorax of Sphenoptera 

servistana showing prostomial groove; (B) Dorsal side of 

prothorax with Y shape structure of pronotal groove. 
 

، لونها Vتعمل فيه شق بشكل حرف  ن  أمن جلد العذراء بعد    تخرج البالغة
 جنحة بيضاء شفافة تتحول تدريجيابرونزي واألو   بيضأعند بداية تشكلها  

جنحة لون برونزي داكن براق، شكلها متطاول عند اكتمال تشكلها، األإلى  
جنحة الداخلية فهي ما األأبشكل خطوط طولية  ا  الخارجية تحتوي نقاط

(، العيون كبيرة 5مسننة ) شكل شواك أرجلها أ(. تحتوي 4 شفافة )شكل
في منتصفها وتوجد منطقة منقطة بين العينين.  ا  محدبة تحتوي نقوش

مم وعرض  4.46من الذكر ومعدل عرض األنثى  كبر حجما  أنثى األ
ما وزن أمم.    11.7مم وطول الذكر    13.7  مم وطول األنثى  4.06الذكر  

قرن االستشعار منشاري طوله   مغ.  65ووزن الذكر  مغ    81األنثى فكان  
 (. 6حلقة، القاعدية منها متضخمة )شكل   11مم فيه  3.39

 

A 

B 
 

، جنحة الخارجية تحتوى على نقاط بشكل خطوط طوليةاأل (A) .4شكل 

(B)  لحفار األشجار  شفافة  جنحة الداخلية  األSphenoptera servistana . 
Figure 4. (A) External wings, (B) Internal wings of 

Sphenoptera servistana. 

 

 

 
 

 Sphenopteraالمسطح الرأس  يذ. األرجل في حفار األشجار 5شكل 

servistana. 
Figure 5. Ventral side showing the 3 pair of legs of 

Sphenoptera servistana.  
 

 

 
 

  المسطح الرأس  ي ذقرن االستشعار والعيون لحفار األشجار  .6 شكل

Sphenoptera servistana. 
Figure 6. Antenna and compound eyes of Sphenoptera 

servistana. 
 



285 Arab J. Pl. Prot. Vol. 38, No. 4 (2020) 

التي اكملت تشكلها تحت الظروف الحقلية )بساتين الفاكهة(    Sphenoptera servistana  شجاروار المختلفة لحفار األطفولوجية لل ر الصفات المو  .1جدول  

 . 2020في بغداد خلل  
Table 1. Morphological characteristics of flat-headed tree borer Sphenoptera sevistana stages which completed development 

under field conditions in Baghdad area. 

 

 طورال
Stage 

 الموقع
Location 

 الشكل
Shape 

 اللون
Color 

 العرضمعدل 

  االنحراف ±

 (مم) ي رالمعيا
Mean width ± 

SE (mm) 

 الطولمعدل 

  االنحراف ±

 (مم) المعياري 
Mean length ± 

SE (mm) 

 الوزنمعدل 

المعياري  االنحراف ±

 )مغ(
 Mean weight ± 

SE (mg) 

 البيضة
Egg 

 قشرة الساق 
Stem cortex 

 بيضاوي 
Oval 

 بيضأ
White 

0.77 1.06 - 

 اليرقة 
Larva 

 نفق داخل الخشب 
Tunnel inside xylem 

 متطاول 
Elongated 

 بيض سمنيأ
Creamy white 

3.31 ±0.61 21.30 ±2.23 119 ±10 

 العذراء
Pupa 

 نفق داخل الخشب 
Tunnel inside xylem 

 حرة 
Free 

 بيض كريميأ
Creamy white 

5.73 ±0.70 13.85 ±1.45 85 ±8 

 الذكرة البالغ
Adult male 

 

 نفق داخل الخشب 

 خارج الشجرة و
Tunnel inside xylem 

and outside the tree 

 متطاول 
Elongated 

 برونزي براق 
Shiny bronze 

4.06 ±0.52 11.77 ±1.01 65 ±6 

نثىالبالغة األ
 Adult female 

 نفق داخل الخشب 

 خارج الشجرة و
Tunnel inside xylem 

and outside the tree 

 متطاول 
Elongated 

 برونزي براق 
Shiny bronze 

4.46 ±0.31 13.49 ±1.23 81 ±7 

 
 

التابعة للجنس   نواع( ان األ2019) .Sakalian et alلقد بين 
Sphenoptera  وذلك جناس الخنافس دراسة أ أنواعصعب أواحدة من

 Kalashianما  أ.  نواعلعدم وجود صفات مورفولوجية كافية للتمييز بين األ

& Karagyan (2016 ) فقد وصفا النوعS. svatopluki  المسجل في
عريض الرأس كثر من عرضه ولونه برونزي غامق، أن طوله أالعراق ب 

، العيون كبيرة محدبة، قرن  ولىاألمن الحلقة الصدرية ضيق أو قليال 
مرة. كما نشر سابقا    1.8–1.5كبر من قطر العيون بـ أاالستشعار 

(Kalashian & Volkovitsh, 2009)   وصفا  مورفولوجيا  لنوعين جديدين
خر في حدهما في شمال باكستان واآلأ Sphenopteraتابعين للجنس 

وجيا آالت السفاد. مورفولو   جنحةالهند وقاما بوصفهما من خالل تنقيط األ
فقد وصفا الفونا الحشرية وحددوا  Kalashian & Sakalian  (2007  )أما  

كما حددوا  Sphenopteraتتبع الجنس  ا  نوع 19المفاتيح التصنيفية لـ 
الجنس  أنواعشارا بأن دراسة أالمرادفة وتوزيعها الجغرافي و ها ءسماأ

Sphenoptera  وجود صفات صعب الدراسات، وذلك لعدم أتعد من
وجود إلى  ، كما اشارانواعمورفولوجية مشتركة وكافية للتمييز بين األ

 ،S. rauca في النظام البيئي في العراق: تاليةالثالثة ال نواعاأل
S. lapidera ،S. antique. 

 

 مدد تطور المراحل الحياتية 
المختلفة ن مدد تطور وتشكل المراحل الحياتية  أ  2توضح القيم في جدول  

لكل   يوما   95و 3 ،8.5، 16، 26، 240، 13لهذا النوع بلغ معدلها: 

من البيضة، اليرقة )ضمنها فترة التشتية(، ماقبل العذراء، العذراء، البالغة  
 (األفرعو  وق )في خشب الساألنفاق داخل جلد العذراء، البالغة داخل 

تمت . التوالي)خارج الشجرة( لكل منها، على األنفاق البالغة خارج و 
ن حفار ساق المشمش ذو أ( Rijal & Seybold, 2018اإلشارة سابقا  )

 . له جيل واحد في السنة Buprestidaeالمسطح التابع لعائلة الرأس 
 

 شجار أعداد البالغات البازغة من الشجرة الواحدة لحفار األ
كملت تشكلها داخل أ  ان عدد البالغات التيإلى    (3النتائج )جدول    أشارت

خارج الشجرة بلغ إلى   المصابة وخرجت شجارفرع األأ و  وق في ساألنفاق 
 12بالغة في الشجرة الواحدة. بدأت البالغات بالخروج في    250مجموعها  

بالغة،   51أيار/مايو فسجلت    17عدد لها في  على ألأيار/مايو ووصلت  
 بالغة  2إلى  باالنخفاض التدريجي حتى وصلتعداد األبعدها بدأت 

في  نفاق األبعدها انتهى خروج البالغات من داخل  أيار/مايو 27في 
 هذه النتائج ان فترة خروج  توضح أيار/مايو.  28في  األفرعو  وق الس

. نشر سابقا  تستمر بحدود اسبوعين تقريبا   شجارالبالغات من األ
(Wiman, et al. 2019) الرأس ذات  شجاربأن بالغات حفارات األ

على ذروة لها في وتصل أل مايو/يارأالمسطح تبدا بالظهور في نهاية 
ن أإلى  (Oliver et al., 2019)، بينما أشار آخرون يونيو/نهاية حزيران

بوضع البيض منتصف  أالمسطح تبدالرأس بالغات الحفارات ذات 
 أيار/مايو.
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بغداد خلل   تحت ظروف الحقل في بساتين Sphenoptera servistanaالمسطح الرأس ذو  شجارالحياتية المختلفة لحفار األ األطوارمدد  .2 جدول

2019- 2020 . 
Table 2. Duration of different life cycle stages of Sphenoptera servistana under field conditions in Baghdad during 2019-2020. 

 

 Location مكان التواجد  Stage المرحلة 

    Duration (day)(يوم)المدة 

 المدى 
Range 

  ± االنحراف المعدل

 المعياري
Mean ± SE 

  األفرعولسوق على السطح الخارجي ل Egg البيضة
Stems and twigs outside surface 

12-14 13 ±1.35 

 األفرع و وقداخل الس Larva اليرقة 
Inside stems and twigs 

210-270 240 ±33.76 

 األفرع و وقداخل الس Pre-pupa  ماقبل العذراء( تشكل العذراء ) 
Inside stems and twigs 

25-27 26 ±2.01 

 األفرع و قو داخل الس Pupa العذراء الكاملة 
Inside stems and twigs 

14-18 16 ±3.11 

 تشكل البالغة داخل جلد العذراء 
 Adult formation inside pupal case 

 األفرع و وقداخل الس
Inside stems and twigs 

7-10 8.5 ±2.05 

 األفرع و وقداخل الس Adult  ( البالغة الحشرة الكاملة )
Inside stems and twigs 

2-4 3 ±1.33 

 شجار أفرع األووق خارج س  Adult  ( البالغة الحشرة الكاملة )
Outside stems and twigs 

70-120 95 ±20.88 

 األفرع و  وقخارج السو  داخل Complete life cycle  بالغة(  – دورة الحياة كاملة )بيضة
Inside and outside stems and twigs 

256-339 297 ±56.90 

 

 

بظروف   2020 من شجرة مشمش واحدة خلل  البازغة يوميا   Sphenoptera servistanaالمسطح الرأس أعداد بالغات حفار األشجار ذو . 3جدول 

 بساتين بغداد.
Table 3. Number of daily emerged adults of Sphenoptera servistana from a single apricot tree under field conditions in Baghdad 

during 2020.   
 

 التاريخ 
Date 

 عدد البالغات 
No. of adults  المالحظات Comments 

   Adults first appearance  ول ظهور للبالغات أ 4 12/5/2020

13/5/2020 6  

14/5/2020 8  

15/5/2020 14  

16/5/2020 36  

 س( ° 43العثور على دبور متطفل ذكر)ارتفاع شديد في الحرارة فوق  51 17/5/2020
Observation of a male wasp parasitoid with temp. over 43 °C 

 °س(  38)انخفاض في الحرارة  2 الدبور المتطفل عددناث إالعثور على   23 18/5/2020
Observation of 2 female wasps parasitoids with 38 °C 

 Observation of a male parasitoid العثور عى ذكر متطفل   34 19/5/2020

20/5/2020 18  

21/5/2020 6  

22/5/2020 8  

23/5/2020 5  

24/5/2020 10  

  Observation of a female parasitoid تم العثور على انثى متطفل 11 25/5/2020

26/5/2020 14  

27/5/2020 2  

28/5/2020 0  

  Total 250   المجموع الكلي
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 األفرعالمسطح على الرأس ذو  شجارالكثافة العددية لبيض حفار األ 
 وق والس 

ما قطارها أ تراوحت التي  األفرعو  وق البيض الموجود على الس  معدلبلغ 
م عن سطح  1.5سم عند ارتفاع  50بيضة في كل  70 مم 8و 6بين 

وبينت المشاهدات  ،الكرزي )االلو الدموي( األجاص أشجاررض في األ
 تفضيال  كثر األوعند هذا االرتفاع كانت  األفرعو  وق ن هذه السأالحقلية ب 

 لوضع البيض.

 

 المسطح الرأس ذو  شجارعداء الطبيعية لحفار األ األ
 Atanycolus ivanowi (Kokujev) 1898 تم تسجيل الدبور المتطفل

المحجوزة في ( على اليرقات 7)شكل  Braconidaeالتابع لعائلة 
هذا الدبور  نأب  (Ghahari et al., 2015)ير سابقا  االقفاص، وقد أش

 .S. tappesiالمسطح من النوع الرأس  يذ شجاريتطفل على حفار األ
من يرقات وعذارى هذا الحفار   Beauveria bassianaكما وعزل الفطر  

صابة الفطرية إضافة لمايسيليوم الفطر عراض اإلأ التي ظهرت عليها 
  .الذي غطى غرف التعذر واليرقات

الرأس  ذي شجار ن لحفار األأالمذكورة أعاله توضح النتائج 
أشهر ويدخل   9  لىإ  7أربع مراحل حياتية يكملها بمدة تتراوح من    المسطح

البيض في  وضعو بعدها فترة البيات الشتوي وتبدأ بالغاته بالظهور 
تشكلها في ماكن أالثاني من أيار/مايو وتنتهي من الخروج من  األسبوع

. تعتبر هذه الفترة هي األضعف في حياتية الحشرة مما مايو/نهاية آيار
يستوجب إجراء أعمال مكافحة هذه الحشرة خالل هذه الفترة للقضاء على 

، األفرعو   وق داخل السإلى    البالغات والبيض قبل تمكن الحشرة من الدخول
ا تصعب عملية مكافحتها وتصبح معقدة. كما بينت النتائج وجود عنده

 Atanycolus طبيعية متوطنه في البيئة العراقية كالدبور المتطفل عداء أ 

ivanowi الفطرو Beauveria bassiana الممكن االستفادة  التي من
 فة. منها باكثارها وتوظيفها ضمن برامج المكافحة المتكاملة لهذه اآل 

 
A 

B 

 

على يرقات حفار    Atanycolus ivanowiالدبور المتطفل . 7 شكل

 ،ذكر Sphenoptera servistana  (A) الرأس المسطحذي  شجاراأل

(B) أنثى. 
Figure 7. Parasitoid wasp Atanycolus ivanowi on flat-headed 

tree borer Sphenoptera servistana, (A) Male, (B) Female. 

 
 

 

Abstract 
Khalaf, M.Z. and I.J. Al-Jboory. 2020. Morphological characteristics of the flat-headed tree borer Sphenoptera servistana 

Obenberger, 1929 life stages in the habitat of stone fruit orchards in central Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 

38(4): 281-288. 
Flat-headed tree borer is one of the important pests that threatens stone fruit trees in many countries of the world including Iraq. Detailed 

studies of some of the morphological and life stages of the Sphenoptera servistana (Coleoptera: Buprestidae) were carried out during 2019-

2020 in pear, peach, plum and apricot orchards around Baghdad. The characteristics of the life stages of the borer egg, larva, pupa, adult and 

the development period, in addition to the population dynamics of the emerged adults were investigated on infested trees under field conditions. 

The results obtained revealed that the borer eggs have an oval shape, white color, 0.77 mm wide and 1.60 mm long. The incubation period was 

12-14 days. The larva has a head fused with thorax, the pronotal segment is enlarged, has a creamy color, 3.3 mm wide and 21.3 mm long, 119 

mg weight and development duration is from 210-270 days. The pupa was white creamy in color, 5.7 mm wide,13.8 mm long, 85 mg in weight 

and the development period lasted 14-18 days. The adult male was elongated with a metallic shiny color, 4.08 mm wide, 11.77mm long, and 

65 mg in weight, whereas the adult female was 4.49 mm wide, 13.49 mm long, and weighed 81 mg. The adults started to emerge from the 

tunnels on the trees at the end of the second week of May 2020 and reached to the maximum peak at the middle of the third week of May, then 

started to decrease gradually until it reached to zero emergence at the end of the same month. Larvae parasitoid wasps (Atanycolus ivanowi) 

were collected and the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana were isolated from larva and pupa and its tunnels. This field study 

identified very important biological control components that could be incorporated into integrated control program for this borer.  

Keywords: Flat-headed tree borer, Iraq, apricot, Sphenoptera servistana, Atanycolus ivanowi. 
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