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:Short Communication (New Record)حشرات:تسجیل جدید(بحـوث مختصرة Insects)

الساق ذو القرون الطویلةلحفار التسجیل األول 
Xylotrechus stebbingi(Coleoptera: Cerambycidae) ةسوریفي

علي یاسین علي
، ةالزراعیة في طرطوس، طرطوس، سوریالهیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة، مركز البحوث العلمیة

aligermany80@yahoo.deلكتروني: البرید اإل

الملخص
:Xylotrechus stebbingi(Coleopteraالتسجیل األول لحفار الساق ذو القرون الطویلة. 2015علي، یاسین علي.  Cerambycidae) في

.322-320): 3(33، مجلة وقایة النبات العربیةة.سوری
الحفارصیبی.Ficus caricaتین العلى أشجار ألول مرة في محافظة طرطوس، سوریةXylotrechus stebbingiتم تسجیل الحفار ذو القرون الطویلة 

X. stebbingiذا التقریریتضمن هلهذه اآلفة، العوائل النباتیة مراجعة . باإلضافة إلىمن األشجار التي تنتمي ألجناس مختلفةأخرى إلى التین أنواع باإلضافة
.والتوزع الجغرافي للحفارولوجیة فالمور المواصفات

Xylotrechus،الحفار ذو القرون الطویلة: كلمات مفتاحیة stebbingiة، سوریتین، ال.

مقدمةال

العدید من اآلفات الزراعیة، من أهمها ةیهاجم أشجار التین في سوری
Batocera rufomaculataحفار ساق التین االستوائي الكبیر 

(DeGeer, أخطر الحشرات التي تصیب و أهممنالذي یعتبر (1775
إذ یكاد یقضي على معظم أشجار التین ،التین في الساحل السوري

لوحظ باإلضافة إلى حفار ساق التین، .)1(المنطقة هذهالمزروعة في 
ة القرون الطویلذاتمؤخرا مهاجمة أشجار التین بنوع أخر من الحفارات 

X. stebbingiوالنوع Xylotrechusبع للجنس تی (Gahan, 1906)

في محافظة طرطوس.في منطقة وادي الشاطر وذلك 
هذا النوع من الحفارات إلى رتبة غمدیة األجنحة ینتمي
Coleoptera عائلة الحفارات ذات القرون الطویلةوCerambycidae

.Xالحفاریوجد .)Cerambycinae)4وتحت عائلة  stebbingiيف
فرنسا وایطالیا وسلوفینیا والیونان وسویسرا، أما في أسیا فهو مسجل في 
أفغانستان ونیبال وباكستان والهند وطاجاكستان والصین وتركیا وفلسطین 

).6، 4ة وفي شمال أفریقیا في تونس (المحتل
Quercusالبلوطتشیر المراجع بان هذه الحشرة تهاجم أشجار

sp. ،الحورتصیب أشجارأما في أوروبا فهيفي الهندPopulus sp.

AlnusنغتوالMorus albaاألبیضالتوتو  sp. التین وFicus carica

Celtis australisالمیسو Koelreuteria paniculataوأشجار

Ulmusالدردارو  sp. وب نالخر وCeratonia siliqua)2 ،5 ،7.(

إلى جانبذات القرون الطویلةمن الحفاراتأخرىأنواعوجودإن
لسوري في الساحل االتین أشجار حفار ساق التین الكبیر التي تصیب

. من جهة سوف یؤدي إلى زیادة نسبة الضرر وسرعة موت األشجار
Xylotrechusالتابعة للجنس الحفارات أنواع إن أخرى،  sp. بأنهاتتمیز

على ساعد یاألمر الذيتتبع ألجناس مختلفة، عدیدة تصیب عوائل نباتیة 
جراء دراسة إفإن لذلك ، بشكل ناجحفي هذه المنطقةانتشارها واستیطانها 

من ةهمیاألهو أمر في غایة تحدید نوع الحفار الجدید وتشخیصه لأولیة 
ل من ه والتقلیللحد من انتشار ةاجل وضع التدابیر واالحتیاطات الالزم

.أضراه

وطرائقهالبحثمواد 

عن طریق قطع بعض X. stebbingiحشرات الحفار تم الحصول على 
ة وادي في منطقأشجار التین المصابة بشدة بحفار ساق التین الكبیر 

بغیة الحصول على الحشرات الكاملة، الشاطر في محافظة طرطوس 
بیة ضمن قفص خشبي مزود بشبك معدنيحیث وضعت القطع الخش
ي فتم حفظهاالحفارات،بعد الحصول على لمنع هروب الحشرات. 

مركز بحوث طرطوسبر الحشرات في تخمبةالخاصالمجموعة الحشریة 
.أطوالهابعد قیاس 

عن X. stebbingiفارتمت دراسة الصفات المورفولوجیة للح
Optikaنوع Binocularمن النوع البسیط مجساماستخدام طریق 

microscope LAB-1طة اوتصویر الحشرات بوس10×2.0تكبیر ب
، وتم وصف الخصائص الشكلیة DSC-H10من نوعكامیرا رقمیة حدیثة 
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لقة والرأس وحقرون االستشعار ببما یتعلقالخاصة بالحشرة الكاملة 
.واألرجلElytraواألجنحة الغمدیةProthoraxالصدر األمامي 

تم تعریف النوع باستخدام المفتاح التصنیفي الموضوع من قبل 
Vitali)8(،اصة الخةعلى الصفات التصنیفیدعتماباإلضافة إلى اإل

) وأیضا من قبل Gahan)3لهذا النوع من الحفارات الموصوفة من قبل
SamaوLöbl)6(، دكتورلحفار من قبل الاتم التأكد من نوع كما

Karl Adlbauer، المختص بتصنیف الحشرات التابعة لعائلة
Cerambycidae ،المتحف الكوني في مدینة غراس، النمسا.من

نتائج والمناقشةال

، إناث2ذكور وX. stebbingi ،3الحفارحشرات كاملة من5تم التقاط 
1.9والذكر الثالث سم1.8لثانيسم والذكر ا1.6بلغ طول الذكر األول 

اللون العام ، سم1.6والثانیة سم1.7األولىبینما بلغ طول األنثى،مس
مغطى بزغب رمادي والصدر األمامي، الرأس)A-1(شكلللجسم بني

صف تقع علىعرضیة یوجد على الصدر األمامي أربع بقع بنیة .اللون
شكل(الجهة الظهریة وبقعتان على الجهة الجانبیةعلىواحد، بقعتان 

1-A،1-D(، نواع أالممیزة لهذا النوع من الشكلیة حدى الصفات إوهذه
.أقلكثافةبزغب لكن بأیضًا مغطى . الجناح الغمدي للحشرةالحفارات

اللون رمادي إلى قرمیدي اللون، مع وجود زغب رمادي شاحب الغمد 
وجود بقعهو الحشرةلغمدالعالمات الممیزة أهممن .الغمدنهایةعلى

یقع .فوفصةتشكل ثالثضها لعصغیرة رمادیة شاحبة اللون تتصل مع ب
نطقة موسطالصف الثاني قبل و ، بالقرب من نهایة الغمداألولالصف 

یقع في المنتصف بین الصف الثاني وقمة فالثالث أما الغمد بقلیل، 
زغب بلون رمادي شاحب مغطى بقمة الجناح الغمدي كما أن الجناح، 

نبیة الجاكذلك األمر بالنسبة لجسم الحشرة من الجهة . )A-1(شكلأیضا
جانبي وجود بقعة كبیرة علىمعزغب رمادي اللون، التي یكسوهاالسفلیة و 

التي تحتوي ) (metathoracic episternaاألسترنة لحلقة الصدر الثالث
منحني قلیًال وممتد إلى مستوى . الرأسابیض شاحبلكن بلون و اً زغب

، الجبهة ضیقة بین )B-1(شكل الحواف السفلى من العیون المركبة
الواضحة البارزة التي تتحد في النهایةاألضالع العیون، علیها زوج من 

، طول قرون االستشعار أقل من نصف طول الجسم، )C-1(شكل 
الجزء األعرض من الصدر .)B-1كل (شوالعقلة الثالثة أطول من األولى

یضیق في الجهة األمامیة. الفخذ وسط الصدر ثمقبل یكون األمامي 
ألرجل الخلفیة تمتدان حتى قبل نهایة الغمد بقلیل، كمااا ذثخین بشدة، فخ

رجل األمامیة األرسغأن الرسغ لألرجل الخلفیة أطول بمرتین من 
).A-1(شكل والوسطى

.Xالحشرات الكاملة للحفار A)(. 1شكل  stebbingi) ،(B) ،الرأس من الجھة الجانبیة(C) ،جبھة الرأس(Dصدر األمامي من الجھة الجانبیةحلقة ال
Figure 1. Adults of X. stebbingi (A), head in lateral view (B), head front (C), prothorax in lateral view (D).

C

♀♂ A B

C D



)2015(3، عدد 33مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 322

بالرغم من ذكر هذه الصفات المورفولوجیة الممیزة للحفار
X. stebbingiن الصفة الخاصة للحفارإ، فموضوع هذه الدراسة
X. stebbingi التي یتمیز بها عن باقي األنواع األخرى التابعة لنفس

الجنس، هو وجود البقع الصغیرة المكونة من الزغب ذات اللون الرمادي 
الزغب وأیضاً )8(على جناح الحشرةالشاحب والمشكلة للصفوف الثالثة

.)2شكل الموجودة على قمة الغمد (

.Xللحفارجنحة الغمدیةاأل.2شكل  stebbingiمن الجھة الظھریة
Figure 2. Elytron of X. stebbingi in dorsal view

یعزاقد ةسوریفي للمرة األولى X. stebbingisالحفار وجودإن 
و أةدخول الحشرة من البلدان المجاورة إلى سوریألسباب متعددة منها

تغذى على تبأعداد منخفضة كانت موجودة سابقًا في البیئة السوریة نها أ
ائل الذي یعد بدوره عومهاجمتها التین الحقاً أشجار غیر مهمة اقتصادیا

. من جهة أخرى، إن تعدد العوائل النباتیة للحشرة مثل التوت رئیس للحشرة
في الساحل السوري قد یساعد الحشرة على نتشرةوالتین والحور الم

الحشرة من تصبح هذهاالنتشار وزیادة أعدادها، لذلك من الممكن أن
السنوات فيالمهه اقتصادیا همة على هذه األشجار مالاآلفات االقتصادیة 

وائل وتحدید العهذه اآلفة الجدیدةدورة حیاة لذلك ال بد من دراسة القادمة، 
النباتیة والبحث عن أعدائها الحیویة.

شكر وتقدیر

من المتحف الكوني في غراس، Karl Adlbauerأود أن أشكر الدكتور 
النمسا على المساعدة في تصنیف الحفار وتزویدي بالمراجع الضروریة.

Abstract
Ali, Y.A. 2015. First record of longhorned beetle Xylotrechus stebbingi (Coleoptera: Cerambycidae) in Syria. Arab
Journal of Plant Protection, 33(3): 320-322.

The longhorned beetle Xylotrechus stebbingi (Gahan, 1906) was detected for the first time on fig trees Ficus carcia in
Tartous Governorate, Syria. This species attacks, in addition to fig, a number of host plants belonging to different genera
worldwide. Morphological features, host plants and zoogeographical distributions of the X. stebbingi were reported in this paper.
Keywords: Longhorned beetle, Xylotrechus stebbingi, fig, Syria.
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