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عائلة  Capnodis miliaris (Klug)الخارجى لحفار ساق القوغ الكبیر  رهدراسة المظ
 من رتبة غمدیة االجنحة Buprestidaeحفارات السیقان ذوات الروؤس المسطحة

Coleoptera  
  3 حسین عباس العلي ، 2 صالح عبدالرسول محمد ، 1وند خالص علي

  العراق،  ربیل، أجامعة صالح الدین ،  كلیة التربیة 1
  العراق،  بغداد ، جامعة بغداد،  مركزبحوث ومتحف التاریخ الطبیعي 3، 2

1 wand2iq@gmail.com, 2 msabr_1942@yahoo.com 

  الملخص
عد هذا العمل األول من نوعه في تصنیف حفارات السیقان ذوات الروؤس المسطحة ضمن إقلیم كوردستان العراق ، حیث  ُ ی

Capnodis miliaوصف الحشرات الكاملة للنوع  r is (Klug)  بشكل مفصل و بدقة اعتمادا على صفات المظهر الخارجي
  و عوائلها وتواریخ جمعها. مناطق جمعها وانتشارها مع اإلشارة إلى واعضاء التكاثر

Ca،النوع  Buprestidaeعائلة  : حفارات السیقانالدالةالكلمات  pnodis milia r is(Klug)   
  المقدمة
بأسم حفارات السیقان ذوات  Buprestidaeعائلة تعرف 

للماعة الروؤس المسطحة أو  Jewel Beetlesأو الخنافس ا
 ] Metallic Wood Borersحفارات األخشاب المعدنیة

لتغذیة  [3,2,1 وتنتمي هذه العائلة الى رتیبة متنوعة ا
Polyphaga  من رتبة غمدیة األجنحةColeoptera  وهى

د َ من حیث عدد األنواع حیث  احدى أكبر العائالتُّ تُع
الى أن العدد الكلي لألنواع التابعة لهذه العائلة في  [4]أشار

 الى أن عددها [5]نوع وأشار  14600العالم هي أكثر من 
یبلغ  Palaearctic Regionفي المنطقة القطبیة القدیمة 

نوعًا . هذا ومن اوائل الدراسات التى تطرق الى  2200
لباحث Capnodisالجنس الذي درس األنواع [6] ما قام به ا

التابعة لهذا الجنس والتي جمعت من مناطق العالم المختلفة 
ایضا  [7]زًا لكل نوع كما و اشار حیث اعطى وصفًا موج

 الى هذا الجنس مع وصف موجز لكل نوع، ووصف

لتابعة لهذه العائلة خاصة األنواع التي جمعت [8] الحشرات ا
لتابعة لألجناس   Julodisمن المنطقة القطبیة القدیمة وا

،Julodella  وCapnodis  مع وضع المفاتیح التصنیفیة
في إیران بدراسة [9] لعزل أنواعها. كما وقد إهتم الباحث

حیث وصف تسعة أنواع  Capnodisنواع التابعة لجنس األ
منها مع وضع مفتاح تصنیفي لعزل األنواع اعتمادًا على 

 10] [ة األمامیة .و في تركیا فقد اشارشكل الحلقة الصدری
خالل الحملة العلمیة للمتحف الوطني في براغ الى انواع 
هذا الجنس مع وصف موجز لألنواع الجدیدة المسجلة. 

لتابعة وسجل  أیضًا العدید من الباحثین عددًا من الحشرات ا
. أما في  13,12] [و11] [ لهذا الجنس في تركیا أمثال

 Buprestidaeالعراق فقد اقتصرت الدراسات حول عائلة 
لبیئة العراقیة ،  على تسجیالت لبعض األنواع المنتشرة في ا

انواع هذه  أوائل المصادر التي أشارت الى تسجیل فمن

 ,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14 [ ذكرهالعائلة ما 

حیث الدراسات التصنیفیة فال توجد  من أما 28,27,26,25]
حیث وضع  29] [دراسة تصنیفیة لهذه العائلة عدا ماقام به 

مفتاحًا تصنیفیًا لعزل انواع هذة العائلة دون االشارة الى 
ولكون المعلومات والدراسات في العراق  .النوع قید الدراسة

عن هذه العائلة قلیلة جدًا ان لم تكن نادرة لذا فقد أجري 
لحفارساق القوغ  صف شاملهذا البحث و اشتمل على و 

  مدعومًا برسوم توضیحیة لألجزاء المهمة .الكبیر 
   المواد وطرائق العمل

  وصف منطقة الدراسة
شمال العراق حیث تحدها یقع اقلیم كردستان العراق ضمن  

من ناحیة الشمال الشرقي الحدود االیرانیة وجبال زاكروس 
ومن ناحیة الشمال الغربي الحدود السوریة ومن ناحیة 
الشمال الحدود التركیة،تعتبر المنطقة ذات طبیعة جبلیة 
وتلیة و غطاء نباتي متنوع من اشجار وشجیرات و ادغال 

تعتبر شبة جاف وتمتاز  بریة،هذا وان المناخ في االقلیم
بتواجد الفصول االربعة خالل السنة من اجواء شتاء بارد 
ممطر الى فترة نمو ضمن ربیع رطب یمتد من اذار الى 

  نیسان مع وجود فصل صیف حار جاف وخریف معتدل.
  العینات

لنباتات واألدغال   لنماذج خالل الدراسة من على ا جمعت ا
- سلیمانیة- راق (أربیلالبریة ضمن محافظات كوردستان الع

 ,دهوك) خالل إجراء مسح لألقضیة والنواحي التابعة لها
حیث تمت زیارتها وبواقع مرة كل اسبوعین وللمدة من 

وحسب اإلمكانیات المتوافرة  2006/10/1ولغایة  2005/4/1
للتنقل ألجل الجمع وذلك من خالل الزیارات الحقلیة لجمع 

الزیارات الحقلیة أكثر  الحشرات البالغة،حیث استعملت خالل
وسائل الجمع كفاءة و المتمثلة بالشبكة الهوائیة العادیة 

mailto:wand2iq@gmail.com
mailto:msabr_1942@yahoo.com


 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

301 
 

عن جمعها مباشرة بالید من على األشجار واألدغال  فضالً 
هذا وحفظت العینات في صنادیق خاصة لحفظ الحشرات مع 
تدوین المعلومات الخاصة بمكان الجمع وتاریخه فضالً عن 

نباتي الذى جمعت منه الحشرات الى  جلب عینة من العائل ال
لنباتي في كلیة تربیة العلوم جامعة صالح الدین - المعشب ا

لغرض تشخیصها،ومن ثم فحصت العینات بواسطة مجهر 
لدقیقة لجسم  تشریح والمجهر المركب لغرض دراسة األجزاء ا

 Cameraالحشرة وتم الرسم بأستعمال كامیرا لوسیدا 

Lucida وقد  ،عدسة مدرجة یست األبعاد بواسطة وقد ق
هذا ولغرض تسهیل  ملم . 1بثبت مقیاس الرسم للرسومات 

عملیة الفصل والتشریح ألجزاء مختلفة من جسم الحشرة 
مل 50وضع النموذج المراد تشریحه في وعاء زجاجي سعته 

احتوى على كمیة من الماء مع التسخین على نار هادئة 
دقیقة وبعدها تكون النماذج جاهزة للفصل و  15لمدة 

التشریح ، ثم وضعت أجزاء الجسم خاصة السوءات في وعاء 
ثم وضع هذا  KOH %10مل یحتوي على 5آخر سعة 

مل احتوى على كمیة 250الوعاء في وعاء أخر اكبر سعة 
قلیلة من الماء بحیث انغمر الربع األول من الوعاء الصغیر 

وضع الوعاء الكبیر على مصدر  في الماء ، وبعد ذلك
دقیقة،إلذابة الدهون من جسم الحشرة  10-15حراري ولمدة 

ولتوضیح الصفائح الجسمیة والدروز وتسهیل إزالة العضالت 
المرتبطة ببعض الصفائح لكي تبدو في أثناء الفحص 
واضحة ، ثم غسلت النماذج الحشریة بالماء المقطر عدة 

تم استخراج السوءة  KOH [31,30]مرات إلزالة تأثیر 
الذكریة وذلك بفصل الحافة الطرفیة للصفیحة العجزیة 

Pygidium  عن حافة الصفیحة القصیة البطنیة األخیرة
حیث فتحة خروج السوءة منها وتم الضغط برفق على 
الصفائح البطنیة مما أدى إلى خروج جزء من السوءة 

وبدقة الذكریة عن طریق الفتحة الشرجیة حیث سحبت بهدوء 
أما السوءة .وفصلت عن بقیة األجزاء األخرى كاألغشیة

األنثویة فقد تم فصلها عن طریق فصل الصفیحة العجزیة 
عن الصفیحة القصیة البطنیة األخیرة مع الضغط على 
الصفائح البطنیة وبعد بروزها أمكن سحبها بواسطة ملقط 
دقیق ، ثم وضعت هذه األجزاء المفصولة من جسم الحشرة 

% ولمدة  90،100,95، 80،85محالیل كحولیة بتراكیز في 
دقائق لكل تركیز ألجل ازالة الماء ومن ثم ترویقها ونقلها  5

بغطاء الشریحة  الى شریحة زجاجیة علیها كندا بلسم وغطیت
  ساعة ومن ثم فحصت ورسمت. 24-48وتركت لتجف مدة

  تشخیص النماذج الحشریة  
ت النماذج باالستعانة بالمف  لتقسیمیة لعدد من شخصَ اتیح ا

وأیضا تأكید تشخیصها بالصور 34,33,32] [ الباحثین
والنماذج المرسلة عبر البرید االلكتروني والبرید الجوي الى 

من إیطالیا وقد أعتمد في  Maurizio Gigliالباحث: 
كما 35] [ استعمال المصطلحات العلمیة وتعریفها على

األجزاء الخاصة في تمییز 38,37,36] [أعتمد على
  والمصطلحات المتداولة في السوءات الذكریة واألنثویة.

  النتائج والمناقشة 
  الصفات التشخیصیة للجنس

Capnodis Eschsholtz, 1829  
Eschschltz, Zool. AtlasI, 1829, P.9 

یعتبر هذا الجنس من األجناس الشائعة االنتشار حول  
وتمتاز  Mediterraneanمناطق البحر األبیض المتوسط 

 Pronotum baseأنواعها بأن قاعدة ظهر الصدر األمامي 
المقلوب في  Vذات حفرة عمیقة رفیعة على شكل حرف 

منطقة قریبة من الدریع كما وتوجد على سطح ظهر الصدر 
األمامي بقع متضخمة سوداء اللون ملساء متمیزة، الجسم 

حتى في  ام أملس خالي من الشعیرات والزغببشكل ع
سطحها البطني ذات لون أسود ولكنها تمتاز بوجود نقر 
لنقر  كثیرة أو قلیلة متباینة األحجام على أجسامها وهذه ا
تكون عادة ممتلئة بمادة شمعیة بیضاء اللون. الخدود 

Genea  واسعة مسننة. األغماد ذات خطوط غمدیة منقرة
واضحة. حشراتها أحجامها متوسطة الى كبیرة ذات شكل 

أو غیر منتظم الشكل وتعتبر  shieldام شبیه بالترس ع
بعض انواع هذا الجنس من األفات الخطیرة لزراعة أشجار 
الفاكهة، تضع بالغات معظم أنواعها البیوض بالقرب من 
لنبات ونادرًا ما تضعه على الجذور الواقعة  قاعدة جذع ا
بالقرب من سطح التربة حیث تخترق یرقات العمر االول 

الجذور وتستمر في تطورها داخل لحاء الجذر ، بنشاط 
تفضل كامالت معظم االنواع مناطق سهول الغابات اال أنها 
تنتشر بشكل واسع في البساتین ومناطق رعي الماشیة 

  الواسعة.
 Capnodis miliaris (Klug) Buprestis النوع

milia r is Klug,1829,Symb. Phys. t.2, P.15, f.1   
  أ)- 1(شكل Body الجسم:

حشرات اجسامها كبیرة الحجم متطاولة بیضویة الشكل شبیه  
نحاسي لماع ، یكون الذكر أصغر  بالقارب ، أسود أو أسود

)ملم وعرضه  25—34حجما من األنثى حیث یتراوح طوله (
—36.5)ملم أما األنثى فتتراوح طولها ما بین (9—13(

  ملم.) 11—15)ملم وعرضها ( 25.0
  )ب،ج- 1(شكل  Headالرأس:  
یكون الرأس كما هو الحال في بقیة حشرات رتبة غمدیة  

األجنحة صلب جدًا وقد تماسكت أجزاءه بشدة، وهو من نوع 
في  Restingساكن  Hypognathousسفیلة أجزاء الفم 

حیث یكون  Prostrnumمقدمة قص الصدر األمامي 
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یمتاز الرأس  Prothoraxمسحوب الى الصدر األمامي 
بوجود زوج من العیون المركبة البارزة على جانبیه كبیرة 

-Elongateالحجم متطاولة ذات شكل بیضوي أو كلوي 

Oval to reniform وقد لوحظ عدم وجود الدرز العیني 
Ocular suture  ب- 1هذا والسطح الظهري للرأس(شكل  (

واحدة واسعة مقعرة من الوسط  یتكون من صفیحة متقرنة
بشكل طفیف متقرن الحواف ومساحتها أكبر من مساحة طول 
العین المركبة بحوالي مرة ونصف ذات سطح خشن ذو نقر 
مثل الجزء الذي یقع بین العینین المركبین  ُ متجعدة حیث ی

أما الجزء الذي یقع أعلى العینین المركبتین  Fronsالجبهة 
ویمتاز بوجود الدرز فوق  Vertexفیمثل هامة الرأس 

، كما  الذي یمتد الى الجبهة Epicranial sutureالقحفى 
 Fronto-clypeal sutureي ال یوجد درز جبهي درقـ
وتوجد أمام الجزء السفلي من  یفصل بین الجبهة والدرقه.

ـي ویف یسمى بتجویف جبهي درقالعیون المركبة تج
Fronto-clypeal cavites قرن  أو یسمى بأخدود

یخرج منه قرن االستشعار  Antennal grooveاالستشعار 
Antenna  و المسافة بین اخدودا قرن االستشعار تقریبا

مساویة لنصف المسافة الفاصلة بین العیون المركبة . تكون 
مضغوطة للداخل مستطیلة  Clypeusأو Epistomaالدرقة 

الشكل سطحها الظهري ذو نقر دقیقة، الجزء األمامي من 
تكون  Anteclypeusالدرقة والمرتبط بالشفة العلیا المسماة 

، أما الشفة (Bellamy&Volkovitsh 2005)واضحة 
فهي عبارة عن صحیفة مستعرضة صغیرة  Labrumالعلیا 

عریضة القاعدة وتتمفصل مع الجزء األمامي من الدرقة 
Anteclypeus  لبعیدة تكون طلیقة یكسوها نقر ونهایتها ا

.صغیرة  كرویة الشكل  Vertexتكون هامة الرأس  ظهریًا
والیوجد حد فاصل بینها وبین الجبهة وتمتاز بكونها أكثر 
لمعانا ، ومحدبة ذات نقر دقیقة، كما أن الهامة تكون 

العین المركبة ، تمتد هامة  أعرض وطولها أكبر من طول
القفا  Occiput الرأس نحو الخلف حیث تتصل مباشرة ب

 Postocciptalدعى بالدرز القفوي المؤخري ویفصلها درز ی

suture  لثقب المؤخري الجزء  Occiptal foramenویحتل ا
األكبر من مؤخرة الرأس ، یالحظ خلف العیون المركبة 

التي تمتد الى الخلف لتكون منطقة  Genaمنطقة الخد 
التي تكون عریضة الى حد ما  Postgenaخلف الخد 

یظهر في السطح البطني  ،ولماعة وعدیمة النقر ملساء 
 Mentum) الشفة السفلى والمتمثلة بالذقن ج- 1للرأس(شكل

ذات شكل مربع الى مثلث ، وتقع الى الخلف منها قطعة 
التي تتصل نهایتها  Gulaتدعى بالصفیحة الحلقومیة 

األمامیة بالذقن ، أما الخلفیة فتتصل بجانبي الفتحة القفویة 
Occipital foramen خد أو خلف الخد مفصوالً ، ویكون ال

 Gularعن الحلقوم من الجانبین بواسطة الدرز الحلقومي 

suture.  
  )د- 1(شكل Antennaeقرون االستشعار 

یخرج قرن االستشعار من أمام العین المركبة بمسافة عند  
الجبهة داخل التجویف الجبهي الدرقي وهو منشاري الشكل 

Serrate  ویتكون من إحدى عشرة قطعةAntemomers 
ویكون الجزء القاعدي  Scapeتسمى القطعة األولى األصل 

منه كرویًا ویمثل نقطة إتصاله مع الرأس ، أما الجزء 
العلوي فیكون متطاوالً ، والقطعة الثانیة صغیرة وتسمى 

ثالثة قدیحة  Pedicelالحامل  وتكون قدحیة الشكل والقطة ال
السوط األخرى  الشكل أیضًا و أطول من الحامل ، أما قطع

Flagellum  عریضة نوعا ما وهي  4-6فتكون القطع من
تكون  7-11منشاریة قلیلة التسنن في حین القطع من 

عریضة منشاریة مسننة ، و ینتشرعلى السطح العلوي و 
ثقوب حسیة دقیقة ،  5-11السفلي لقطع قرن االستشعار من 

  ویكون قرن االستشعار متماثل في الجنسین.
   Mouth partsأجزاء الفم 

)الشفة العلیا أ،ب،ج،د- 1ویتكون من األجزاء اآلتیة: (شكل 
Labrum  وزوج من الفكوك العلویةMandible  وزوج من

والشفة السفلى  Maxillaالفكوك السفلیة المساعدة 
Labium . عبارة عن صفیحة ) أ- 2(شكل حیث الشفة العلیا

، الحافة األمامیة  صغیرة مربعة الشكل تقریبًا عریضة قاعدیًا
فیها مقوسة قلیالً ذات زوایا مستدیرة خالیة الشعیرات ولكنها 
في النماذج الحیة تكون مغطى بمسحوق شمعي أصفر اللون 
، السطح الظهري للشفة العلیا مغطاة بنقر عدیدة صغیرة 

یا من الجهة البطنیة یالحظ أن لماعة وعند فحص الشفة العل
الحواف األمامیة والجانبیة فیها متقرنة سمكیة وتكون وسط 
الحافة األمامیة ملساء مقعرة بشكل طفیف، كما ویالحظ 
وجود تركیب غشائي عند القاعدة ووسط السطح البطني 

للهاة أو سقف الحلق   الفكاما ،  Epipharynxیدعى ا
تركیب صلد جزؤه الظهري محدب  فهوب) - 2(شكل العلوى 

، یحوي جهت ذو قمة حادة ، والبطني مقعر وسمیك  هقاعدیًا
الظهریة على تعرجات وانطوأت ذو نقر عدیدة منفردة 
ومندمجة مكونة تركیبًا یشبة الخوذة أوالقبعة ، أما الجهة 
البطنیة فهي مقعرة بشدةمكونة حفرة متقرنة ملساء من الوسط 

ًا ما وحوافها األمامیة تكون حادة قاعدتها عریضة نوع ،
قلیالً ، یتمفصل الفك مع الرأس أسفل العین المركبة بواسطة 

حیث تبرز  Condylesزوج من الزوائد المتقرنة أو اللقم 
األولى من قاعدة السطح الظهري والتي ترتبط به العضلة 

فاتحة  التي تكون رفیعة  Abductor muscleالمبعدة أو ال
لثانیة فهي مختزلة بحیث ترتبط العضلة  نوعًا ما ، أما ا

بقاعدة السطح  Adductor muscleالمقربة أو القافلة 



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

303 
 

تألف الفك فى حین ی البطني للفك وتكون عریضة وقویة.
 Cardoالقاعدة  - 1من األجزاء التالیة: ج)- 2(شكل السفلي

جزء قاعدي متصلب متطاول أسطوانیة الشكل عبارة عن 
أملس غامق اللون ، تتمفصل نهایته بالرأس بنقطة تعرف ب 

Paracoila  ،2 -  السویقStipes  قطعة مستطیلة الشكل
نوعاما تصبح مفلطحة في نهایتها ، ذات بروز أصبعي 
للداخل تحمل من سطحها الخارجي على الجانب الملمس 

نهایة السطح الداخلي تحمل ومن  Galeaالفكي والخوذة 
جزء یقع أسفل  وهى Galeaالخوذة  - Lacinia ،3الشرشرة 

لنهایة الخارجیة للسویق ،  الملمس الفكي مباشرة وعلى ا
وتكون ذات قطعة واحدة منتفخة ذا فص واحد غشائي متقرن 
یحمل على جوانبه الخارجیة العدید من الشعیرات متعددة 

قطعة وهى  Laciniaشرشرة ال - 4، األطوال ، صفراء اللون
قع فوق قمة السویق الى صغیرة مقارنة بالخوذة ت

غیر منتظمة الشكل وتحمل على الجانب البطني ،الداخل
 - 5، نسبیًا كثیفة ونحیفة صفراء اللونشعیرات طویلة 
یتألف من أربعة قطع و  Maxillary Palpالملمس الفكي 
Palpomeres ملمس القطعة األولى أصغرها تسمى حامل ال

لتالیة بالطول حیث تكون متساویة  الفكي وتزداد القطع ا
نوعاما معطیة الشكل الخیطي للملمس، ویكسو القطع الثالث 

الشفة السفلى  امااألخیرة شعیرات رفیعة قلیلة العدد.
labium تتالف في حشرات رتبة غمدیة فهى )د- 2(شكل 

األجنحة من قسمین رئیسین هما : الشفة السفلى األمامیة 
Prelabium  فیة ، تتكون  Postlabiumوالشفة السفلى الخل

فیة من صحیفة متقرنة مربعة الى مثلثة  الشفة السفلى الخل
الجوانب فیها مدورة وتمتاز  Mentumالشكل تسمى الذقن 

صة القمة فیها بكونها ذات حواف متعرجة ذو تقعر بسیط خا
)، ویمتاز السطح الخارجي د- 2 من المنظر األمامي (شكل

لها بوجود نقر بأحجام متباینة وتكون غامقة اللون، تتصل 
النهایة الخلفیة للصفیحة الذقنیة بقطعة متقرنة تسمى 

في  Mental sutureسمىبواسطة درز ت Gulaالحلقوم 
فصل الحلقوم عن الرأس من الجانبین درز حلقومي  ُ حین ی

Gular suture أما الشفة السفلى األمامیة فهو تركیب .
شفاف غشائي منطو تحت الشفة السفلى الخلفیة حیث یوجد 
في مقدمتة قطعة غشائیة شبة متقرنة مثلثة الشكل تقریبًا 

التي تكون عادة غیر بارزة  Ligulaتسمى اللسین 
ومحصورة بین الملمسین الشفویین ، وتحمل على حافتها 

قصیرة غیر منتظمة ، ویوجد على جانبى  األمامیة شعیرات
والمتكونة من  Labial palpiاللسین المالمس الشفویة 

تزداد بالطول تدریجیًا بحیث تكون  Palpomersثالث قطع 
المالمس ذات شكل خیطي تحمل على سطحها العدید من 

الشعیرات ، ویالحظ على الشفة السفلى عدم وضوح اللسینات 
Glossa  وجار اللسیناتparaglossa.  
  Thoraxالصدر: 

  )أ- 3(شكل Prothoraxالصدر األمامي  - 1
أ) من - 3یتكون الصدر األمامي من الجهة الظهریة (شكل 

صفیحة واحدة عریضة ذات شكل مربع غیر منتظم متقرن 
ویكون محدبًا من الوسط  Pronotumتسمى الظهر األمامي 

وضیقًا من األمام حیث یغطى معظم هامة الرأس، الحواف 
الجانبیة له متقرنة ذات تسسنن طفیف وهذا التقرن یكون 
غیر تامًا عند الحافتین الجانبیتین الخلفیتین واللتین تكونان 
ذات نهایة حادة، كما أن الحافة األمامیة تكون ذا تعرج قلیل 

توسطة الطول صفر اللون ، وینحني مع وجود شعیرات م
جانبًا ظهر الصدر األمامي لیكونا قطعة كبیرة عریضة تمثل 

، یكون السطح  Hypomeronالصفیحة تحت الحرقفیة 
الظهري األمامي ذا طبیعة خشنة یحوي نقرًا كثیرة مستدیرة 
الشكل بداخلها مادة شمعیة بیضاء اللون ، ویوجد في وسط 

قاعدة إنخفاض عمیق شبیه بالحفرة الحافة الخلفیة عند ال
كما ویوجد على سطح الظهر األمامي أربعة  هاللى الشكل ،

شبه دائریة سوداء اللون لماعة بارزة متقرنة ،  Spotsبقع 
كل جانب مع وجود بقعة وسطیة كبیرة متقرنة  أثنین على

سوداء اللون لماعة بیضویة الشكل في وسط السطح 
امي من الجهة البطنیة (شكل الظهري، ویتكون الصدر األم

) من قطعة مستعرضة تسمى بـ الصفیحة تحت الحرقفیة أ- 3
Hypomeron  حیث یمتد منها لألعلى صفیحة مستعرضة

ممتدة الى الخلف  Prosternumتسمى بـ القصى األمامي 
 Prosternalبین الحراقف مكونة بروز القص االمامي 

process قص التي تنغرز في الفصوص القصیرة لل
والواقعة أعلى التجویف الحرقفي  Mesosternumالوسطي

لألرجل الوسطى وتحمل في قمتها حزمة من الشعیرات 
متوسطة الطول صفراء اللون ، و یغطي سطح القص 
األمامي نقر دائریة صغیرة الشكل متوزعة بشكل غیر منتظم 

  توجد بداخلها مادة شمعیة بیضاء اللون.
  ب)- 3(شكل Mesothoraxالصدر الوسطي -  2
یكون الصدر الوسطي أصغر من الصدر الخلفي وعند  

فحص الصدر الوسطي من الجهة الظهریة یالحظ إنه یتألف 
وهو عبارة عن زوج من القطع  Prescutumمن مقدم الدرع 

، یكون Scutumالصغیرة التي تستقر على جانبى الدرع 
الدرع بهیئة صفیحة مستعرضة ذات شكل شبه مربع ذو 
حواف محدبة ومقعرة وتتصل نهایته الخلفیة بالنهایة األمامیة 

كما تكسو سطحه الظهري تضاریس  Scutellumللدریع 
متقرنة متجعدة مع وجود حافة وسطیة رفیعة طویلة. أما 

فهو عبارة عن قطعة مثلثة الى قلبیة  Scutellum الدریع
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تمیل الى الصغر في وسطه ویتمیز  Cardiformالشكل 
بكونه بارزا بین الغمدین ، ویقع النتوء الظهري الجناحي 

على جانبى  Anterior notal wing processاألمامي 
لنتوء الظهري الجناحي الخلفي  الدرع عند المقدمة أما ا

Posterior notal wing process  فیقع على جانبى
ون السطح البطني للصدر الوسطى من یتك هذا والدریع.

 Mesosternumصفیحة بطنیة تسمى القصى الوسطي 
تحتوي هذه القطعة في وسطه أخدودًا ضیقًا من األمام 

بروز القص األمامي  وعریضًا من الخلف ألستقبال
Prostenal pcocess مي هذا األخدود بأخدود القص ُ  وقد س

ـي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع عند المؤخرة في وتق Mesosternal grooveالوسطـ
ـطى  ـ ـ ـ  Midcoxal cavitiesالوسط تجاویف الحراقف الوسـ

كما ویوجد على جانبى القص الوسطي صفیحة فوق القص 
 والتي تالمس جانب الغمد Mesoepisternumالوسطي 

، ویفصل  Mesepimeronوصفیحة فوق الحرقفة 
الصفیحتین درز غیر متكامل رفیع هو درز الجنب الوسطي 

Mesopleural suture .  
  )ب- 3 (شكل Metathoraxالصدر الخلفي - 3
یبدو ظهر الصدر الخلفي أكبر من ظهر الصدر الوسطي،  

ونظرًا لكون ظهري الصدرین الوسطي والخلفي یحمالن نفس 
األجزاء المتماثلة مع زوجین من األجنحة لذلك یطلق علیهما 

. یتكون ظهر الصدر Pterothoraxالصدر الجناحي 
الخلفي من مقدم الدرع ، الدرع والدریع. یقع مقدم الدرع 
خلف الدریع للصدر الوسطي، أما الدرع في الصدر الخلفي 
فهو كبیر عریض مكون من فصین متماثلین كل منها یحتوي 
على مناطق منخفظة ومقعرة ملساء وتوجد في الجزء األمامي 

العدد، أما الدریع فیكون على الجوانب شعیرات قصیرة قلیلة 
ممثلة بقطعة محصورة في منخفض ضیق بین فصي الدرع 
ویستمر أمتداده خلفیًا الى نهایة المنخفض، ویقع الى الخلف 

،  Postnotumمن الدرع قطعة یطلق علیها بالظهر الخلفي 
یحتوي الصدر الخلفي من الجانبین على غشاء أبطي ، تقع 

قعة على جانبى فصي الدرع قطعة متقرنة ذات سویق رفیع وا
من األمام حیث تتصل بالحافة األمامیة لقاعدة الجناح 

ب) - 3الخلفي. یتألف الصدر الخلفي من الجهة البطنیة(شكل
من صفیحة كبیرة وعریضة تقع في الوسط تسمى بالقص 

ذات درز وسطي یسمى درزالقص  Metasternumالخلفي 
ستعرض مع وجود درز م Metasternal sutureالخلفي 

فیة   Posteriorواضح بالقرب من الصفیحة الحرقفیة الخل

Coxal plate ویحوي جانبي القص الخلفي على صفیحتین ،
 Metaepisternumتمثالن الصفیحة فوق القص الخلفي 

یفصلهما  Metaepimeronوالصفیحة فوق الحرقفة الخلفیة 
 Metapleuralدرز جانبي واضح یسمى بدرزالجنب الخلفي 

suture  وتوجد أیضًا وفوق كل صفیحة فوق حرقفیة حافة ،
مستعرضة تبدء من الدرز الفاصل بینهما وبین الصفیحة 

  فوق القصیة ویستمر بأستمرارها.
  )4(شكل Legs األرجل

A -  األرجل األمامیةFore-Legs  
Capnodis miliaتتألف الرجل األمامیة في   r is(Klug) 

 Coxaالحرقفة - 1و كاألتى: من أجزاء الرجل األعتیادیة
) وتكون صغیرة نسبیًا ومخروطیة الشكل، الجزء أ- 4(شكل

األكبر منها مغمور داخل تجویف الحرقفة ویبقى جزء صغیر 
منها بارزا فوق القص األمامي، وتوجد في النماذج الحیة 
على أعلى السطح الداخلي للحرقفة منطقة ملساء زجاجیة 

ن الشعیرات تحتوي على بقعة بیضاء لماعة تحاط بصف م
نوعاما صفر اللون ، وتمتاز الحرقفة بوجود و  الطویلة

التي هي عبارة عن صفیحة متقرنة  Trochantinوضوح ال 
صغیرة دائریة متدلیة من على الجانب الخارجي للحرقفة 
لنقر  ویحتوي السطح الخارجي للحرقفة على العدید من ا

المدور - 2،  الصغیرة المبعثرة بشكل غیر منتظم
Trochanter  وهو عبارة عن قطعة مثلثة الشكل ، تتصل

إحدى زوایاها مع الحرقفة بینما یتصل سطحها العریض 
وهو أكبر أجزاء  Femurالفخذ - 3، البعید مع الفخذ 

األرجل األمامیة وطوله بقدر ثالث مرات عرضه تقریبًا غیر 
وخال من  Fusiformأنه بسیط في تركیبه ذو شكل مغزلي 

المهامیز ویحتوي سطحاه على نقر كثیرة ،  األشواك أو
وتتصل قاعدته بالمدور إتصاالً ثابتًا بینما تتصل نهایته 

) ، حیث توجد على 5الطرفیة بالساق إتصاالً مفصلیًا (شكل
السطح الداخلي للنهایة الطرفیة تقعر طویل یندلج فیه 

جزء أسطواني الشكل قاعدته  وهوTibiaالساق  - 4،الساق
قلیل وهو أطول بفارق ضئیل من الفخذ إال إنه ذات إعوجاج 

أقل عرضًا منه ، السطح الخارجي والداخلي منه مكسو بنقر 
ذو شعرة مركزیة متوزعة بشكل عشوائي وتوجد على السطح 
الداخلي صف واحد من األشواك القصیرة تستمر حتى نهایة 
الساق مع وجود عدة صفوف غیر منتظمة من األشواك 

هر على شكل حزمة عند قمة الجانب القصیرة التي تظ
 - 5،طویلین مستقیمین الداخلي للساق إضافة لوجود مهازین 

یتكون من خمس قطع،  والذى )5(شكل Tarsusالرسغ 
فمتساویة تقریبًا  3- 2األولى أصغر القطع أما القطع 

والقطعة الرابعة تكون أكبر بقلیل في حین أن القطعة 
الخامسة تكون أطول القطع وبقدر مرتین طول القطعة 
األولي، كما وتكون جمیع األرجل متساویة في عدد قطع 

والتي تعتبر من  5- 5- 5الرسغ بحیث تتبع المعادلة 
یة عدا الصفات األساسیة لهذه العائلة، كا إن القطع الرسغ
 Bifidاألخیرة تكون مشطور القمة من السطح الخارجي 



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

305 
 

من على جانبیة صفًا من األشواك  4- 1وتحمل القطع 
) تتباین كثافته بین 5الصلبة الطویلة على شكل مشط(شكل

القطع الرسغیة حیث تحمل القطعة الرسغیة األولى أكبر عدد 
لثالثة أقل عدد ،  منها في حین تحمل القطعة الرسغیة ا
وتحمل القطع الرسغیة األربعة على السطح الداخلي لها 

عدا القطعة الخامسة  Padتركیبًا غشائیًا متینًا مثل الوسادة 
الطرفیة التى تكون مستقیمة عدیمة الوسادة وتحمل في قمتها 

  .Appendiculateزوجًا من المخالب البسیطة 
B -  األرجل الوسطیةMid-Legs ب- 4(شكل(  
تحتوى األرجل الوسطیة على نفس األجزاء التي تحتویها  

ها كثیرًا غیر أن الحراقف في  ُ األرجل األمامیة وهي تشبه
األرجل الوسطیة تكون كرویة الشكل ، وتكون القطعة فوق 

) كما أن ب- 4فیهاصغیرة (شكل Trochantinالحرقفیة 
ساق الرجل الوسطى أطول قلیالً من ساق الرجل األمامي 

نهایة الساق من الجانب الداخلي عددًا أقل من وتحوي 
  األشواك القصیرة.

C -  األرجل الخلفیةHind-legs ج- 4(شكل(  
الحرقفة  انألرجل األمامیة والوسطیة بوهي تختلف عن ا 

فیها عبارة عن قطقة صغیرة جدًا كرویة الشكل بینما تصبح 
مستعرضًا على شكل  Trochantinالقطعة فوق الحرقفیة 

متثخنة تغطي الحرقفة بشكل كامل ، سطحه صفیحة 
لنقر الدائریة ذات  الخارجي یحتوي على عدد كبیر من ا
الشعر كما إن الساق یكون أطول قلیالً من ساق األرجل 
األمامیة والوسطى مع وجود صفین كثیفین من األشواك 
القصیرة على السطح الخارجي للساق في حین یكون السطح 

) ، 5ألرجل األمامیة والوسطى (شكلالداخلي مشابهًا لساق ا
وتحتوى نهایة الساق من الجانب الداخلي أیضًا عددًا قلیالً 
من األشواك متشابهًا بذلك مع ساق الرجل الوسطى ومختلفًا 

  عن ساق الرجل األمامي.
  wingsاألجنحة 

  )6(شكلELytronالجناح األمامي (الغمد)  - 1
أعرض بقلیل من الصدر األمامي وعریض  الجناح الغمدي 

من القاعدة الى الوسط ثم یبدء بالتضییق الى القمة، لون 
الجناح أسود داكن ذات مناطق فاتحة فضیة اللون، الخطوط 

فیها واضحةً ، ویتراوح طول  Elytral striaeالطولیة للغمد 
الغمد بحوالي ثالث مرات طول الصدر األمامي بحیث یغطي 

الحلقات البطنیة ، الحواف الجانبیة عند قاعدة بشكل كامل 
 Epipleuralالغمد مدورة غیر مسسنة بحیث الطیة الحافیة 

fold او Elytral epipleura  ، فیها ذو تثخن رفیع
ویحتوي سطح الغمد على العدید من األخادید التى تمثل 
مناطق تعرق الجناح مع وجود عدد كبیر من النقر الكبیرة 

لملتحمة مع بعضها البعض مكونة مناطق فضیة اللون ا
  فاتحة على سطح الغمد مع عدم وجود شعیرات على السطح.

  )6(شكل Hindwingالجناح الخلفي  - 2
Capnodis miliaالجناح الغشائي في حشرة   r is (Klug) 

 من ناحیة التعرق، كما التوجد الیكون متكامالً بشكل واضح
 ثمة دراسة شاملة قد تطرقت لتفسیر تعرقه من قبل ویكون

الجناح الخلفي ذو حافة قمیة ضیقة وقاعدة عریضة ویظهر 
الذي یبدء من  Costaفي الحافة األمامیة العرق الضلعي 

قاعدة الجناح ویسیر بمحاذاة الحافة األمامیة وینتهي عند 
 الثلث القاعدي من الحافة األمامیة، یلیه العرق تحت

الذي یقع تحت العرق الضلعي مباشرة  Subcostaالضلعي 
وینتهي بأنتهاءه ، ویصعب التمیز بینهما عند النهایة ویبدو 

الذي یمتد  Radiusملتحمًا من الخلف مع العرق الكعبري 
مع إمتداده ویستمر بمحاذاة الحافة األمامیة الى الثلث 

ـ  و  R1األخیر من حافة الجناح حیث یتمثل هذا العرق ب
یتفرع منه عند وسط الجناح فرع یمتد مسافة قصیرة لیرتبط 

ویتمثل هذا  Radial cellبة ثانیة مكونة الخلیة الكعبریة 
ـ   بفرع وحید قصیر فاقد لألرتباط R2فیما تتمثل  Rsالفرع ب

بالفرع الرئیسي ویتواجد قرب الحافه الضلعیة بأتجاه قمة 
ري الجناح، وبذلك یظهر أضمحالل العرق الكعب

R3+4 العرق الوسطي.Media  ویتمثل بالعرق الوسطي
الذي یكون قصیرًا فاقد األرتباط ویتواجد فوق  M1االول 

بالقرب من الحافة الخارجیة  M2العرق الوسطي الثاني 
للجناح الذي یكون مرتبطا مع العرق الزندي. و یكون العرق 

لثاني امتدادا راجعا  من العرق  بالقرب Rem2الوسطي ا
و  Cu1الى فرعین Cu، و یتفرع العرق الزندي  Rsالكعبري 

Cu2  حیث ان الفرع ،Cu2 ایضا یكون على فرعینCu2.1 
ثالثة عروق شرجیة هي: العرق  ، ویمكن مالحظة Cu2.2و

اللذان  A2 و العرق الشرجي الثاني A1الشرجي االول
 ذات القمه Wedg cellیرتبطان مكونیین الخلیة األسفینة 

، إضافة  A3العرق الشرجي الثالث  الحادة بینهما ، و
للعرق المتواجد ضمن المنطقة االصبعیة و المسماة بالعرق 

  Jاالصبعي 
  ) 6(شكل Abdomenالبطن: 

من تسع صفائح  Tergiteیتكون السطح الظهري للبطن  
) ، ویمكن تقسیم الحلقات البطنیة في الحشرة 6ظاهرة (شكل

موقعها الى الحلقات ووظیفیًا حسب  قید الدراسة مظهریاً 
األخیرة  Genital segmentsقات التناسلیةلة والحالهیكلی

والتي تكون  Genital capsuleتحمل الكبسولة التناسلیة 
منسحبة الى داخل البطن، تتمثل الحلقات الهیكلیة بالسبع 

ـT1حلقات األولى ـ ـ ـ والتى تكون فیها الصفائح الظهریة T7ـ
Tergites من السطح الظهري ، أما من السطح  ظاهرة
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 Sterniteالبطني فتظهر فیها فقط خمس صفائح قصیة 
 S3متمثلة بـ قصى الحلقات البطنیة من الثالثة الى السابعة 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ حیث تكون الصفیحة القصیة األولى والثانیة فیها  S7ـ
مندمجة وعادة یالحظ مكان األندماج على شكل درز عند 

 Lateral sternal prejection بيالبروز القصى الجان
یسمى الجانب .)6مكونة جزًأ من التجویف الحرقفي (شكل

الظهري المنثي للصفائح القصیة والتي تظهر مثل ثنیة 
في حین یسمى  Laerosterniteمتقرنة بجانب القص 

الجانب المتكون الى الخارج منه والمتناظر معه بـجار القص 
Parasternite  مایكون مفصوالً عن الصفیحة والذي عادة

 Pleural membraneالظهریة بوسطة غشاء جانبي 
وتمتاز هذه الحشرة كباقي حشرات العائلة بأنها التمتلك 

حیث ذكر  Jendek (2001)وهذا ماأكده  Pleuronالجانب 
في الحشرات التابعة  Pleuritesأنه لم یستطیع أن یمیز 

بر مایسمى وبدالً من ذلك إعت Buprestidaeلعائلة 
. )6(شكلParasterniteبالجانب هو عبارة عن جار القص 

متساویة تقریبًا لظهر  T7ظهر الحلقة البطنیة السابعة 
طول قص  1/2ویمتد بحوالي  T6الحلقة البطنیة السادسة 

وهذا األختالف في الطول یؤدي الى  S7الحلقة السابعة 
تكاثریة إیجاد مساحة للحلقات الطرفیة الحاملة لألعضاء ال

لتابع لقص الحلقة  Parasterniteالخارجیة كما ویمتد فیها  ا
الى قمة ظهر الحلقة السابعة ، ویمتد البروز  PS7السابعة 

الى الحافة  Lateral sternal projection الجانبي القصي
یًا  T1األمامیة للصفیحة الظهریة البطنیة األولى  ویمتد طول

من ظهر الحلقة  S3الجزء القاعدي للقص البطني الثالث 
لثالثة  T1األولى  كما ان إمتداد  T3الى ظهر الحلقة ا

یمتد  S6الى  S4الصفائح القصیة للحلقات البطنیة من 
 T6الى  T4لیتمفصل مع الصفائح الظهریة للحلقات من 

 S7 ).إن لشكل الصفیحة القصیة البطنیة السابعة6(شكل
والتي تمثل الصفیحة القصیة البطنیة الظاهرة األخیرة 

) أهیمة كبیرة للتمیز بین الذكور واألناث في هذا 6(شكل
النوع المدروس حیث نجد أن الحافة الخلفیة لهذه الصفیحة 
تكون مقطوعة وذات إنحناء وسطي صغیر في الذكر ، أما 

  ).6شكلفي األناث فتكون ذات نهایة مستدیرة حادة تقریبًا (
یحتوي الصدر على  Spiracles (SP)الفتحات التنفسیة 

لتنفسیة كما هو الحال في جمیع  زوجین من الفتحات ا
لتنفسیة الصدریة األولى على الغشاء  الحشرات، تقع الفتحة ا
بین الصدر األمامي و الوسطي وتحدیدًا فوق منطقة تمفصل 

مع الصدر الوسطي، بینما تقع الفتحة  الجناح الغمدي
التنفسیة الصدریة الثانیة على منطقة متقرنة من على جانبى 
أسفل الصدر الخلفي و الفتحتان التنفسیتان الصدریة األولى 
والثانیة هاللیًا الشكل ذو شفاه یحوى سطحها على شعیرات 

) ، أما البطن 6قصیرة مستقیمة باتجاه فتحة الثغر(شكل
لتنفسیة أصغر حجمًا فتحتوي ع لى سبعة أزواج من الفتحات ا

من الفتحات الصدریة ذات شكل كروي وتقع على جانبى 
ضمن الغشاء  Laterotergiteظهر الحلقات البطنیة 

  الجانبي.
  )أ- 7 (شكل Male genitatilaالسوءة الذكریة 

الذكریة ذات أهمیة كبیرة للتمیز بین األنواع  تعتبر السؤة 
المختلفة لكثیر من أنواع الحشرات وتنشاء السؤة الذكریة من 
لتاسعة وهذه الحلقة غیر كاملة ضعیفة  الحلقة البطنیة ا
لثامنة أما الحلقة  التصلب وتنسحب تحت الحلقة البطنیة ا
البطنیة العاشرة فهي تتمثل بصفیحة ضعیفة التصلب جزءها 

ةا  لطرفي متقرن مخروطي الشكل تقع تحته الفتحة المخرجی
Anus  وهي تسمى بـProctiger  إن نوع السوءة الذكریة ،

ما فهو یمثل نموذجًا متحورًا  لهذه العائلة یعتبر فریدًا نوعًا
 Modified Trilobed type عن النمط ثالثي الفصوص

الفص الوسطي أو  - A ویتألف من األجزاء التالیة:
كون من صفیحتین الم Penis or Median lobeالقضیب

متحدتین و مفلطحتین ظهریًا وبطنیًا ومتوازیتین مع بعض 
نیًا مفلطحًا رفیعًا ذات نهایة  تقریبًا مكونتین تركیبًا اسطوا

مع وجود أخدود عمیق من الجانب البطني  Acuteحادة 
قناة القاذفة  الذي یتفرع  Ejaculatory ductینتهي بفتحة ال

الى فرعین في الثلث األول من القضیب ، ویحمل القضیب 
على سطحه البطني من طرفه القمي بروزًا خارجیًا یعتقد أنة 

   ،ام األتصال عند الجماع (التزاوج)یستخدم إلحك
B - القطعتات القاعدیتانPars basalis or Basal pieces 

لتقرن ذو لون ف اتح ملتحمان وهما تركیبان رفیعان ، قلیال ا
مع بعضها البعض بحیث تظهر من الجهة الظهریة للسوءة 
بشكل تركیب شبه دائري متطاول الجانبین ذو قمة مقوسة، 

- 7(شكل Basal plateمكونة ما یسمى بالصفیحة القاعدیة 
) ، وترتبط الصفیحة القاعدیة بالقضیب بشكل قوي عن أ

 First connectingطریق الغشاء الرابط األول 

membrane  في حین ترتبط القطعتان القاعدیتان بالحلقة
لتاسعة بواسطة الغشاء الرابط الثانى   Secondالبطنیة ا

connecting membrane ،C -  القطعتان الجانبیتان أو
وهما  Lareral lobe or Parameresالفصان الجانبیان

لنهایات  Articulateتركیبتان متقرنتان یتمفصالن  مع ا
للقطع القاعدیة وتحیطان بمعظم القضیب ، وهما الجانبیة 

أطول قلیال من القضیب وتكونا ذات شكل أسطواني مسطح 
ا مائلة بشدة وتحمل شعیرات قمة كل منهما حادة وحافاته

وهو  Parameral apodemeالوتد القاعدي  - D،طویلة
وتعرف هذاعبارة عن نقطة إتصال القطعتین الجانبیتین .
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اله مجتمعة معًا عادة بألة السفاد التراكیب األربع أع
Tegmen  أوAedeagus .  

نثویة سوءةال   )ب- 7(شكلFemale genitaliaاأل
تحتوي الحلقة البطنیة التاسعة على زوج من التراكیب  

باألضافة الى زوج  Vaviferتسمى كل منها بمولد الصمام 
وزوج  Coxitesمن التراكیب المتقرنة المسماة بالحریقفات 

الناشئة من  Stylesمن األجزاء الدقیقة التي تدعى باألقالم 
لثامنة و  نهایات الصفیحة القصیة البطنیة لكل من الحلقة ا
التاسعة غیر أن هذه األجزاء ال تكون نامیة بشكل واضح في 
النوع قید الدراسة حیث ان السوءة األنثویة فیها تقع ضمن 

ن فیها مولد الصمام ویكو  Tubular typeالنوع األنبوبي 
ن الحریقفات فیها مختزلة أیضًا الى تركیبتین  ٕ مختزل وا
متقرنتین رفیعتین عصویتي الشكل حیث تحمل جوانب 

المختزلة  Stylesنهایتها الطرفیة الغشائیة زوج من األقالم 
بشكل كبیر مع بقاء شعیرات دقیقة رفیعة قلیلة العدد ، 

لشرجیة والمسماة ویكون ظهر الصفیحة الحاملة للفتحة ا

Proctiger  ضعیفة التصلب جزءها الطرفي مخروطي
الشكل وذات تركیبتین متقرنتین یمتدان حول السطح البطني 
للسؤة األنثویة ویتمفصالن مع القطع القاعدیة لمولد 

  الصمامات.
  :النماذج المدروسة

درست نماذج تم جمع أغلبها من على أشجار القوغ األسود  
Populus nigra  القوغ المستزرع وPopulus canadian 

ضمن محافظة أربیل مناطق(حریر ،اسكي كه له ك ، 
 -  2005/5/12قوشتبة ، مشتل غابات عنكاوه) بتاریخ 

2005/5/20  - 2005/6/10  - 2005/6/14 – 
إضافة الى جمع  2006/8/10 – 2006/6/1-  2005/8/15

لنماذج في محافظة السلیمانیة ضمن منطقة بازیان  بعض ا
لتفاح  2005/7/11-  2005/5/17بتاریخ  على اشجار ا

Pyrus ma lus .  

  

  

  
  قرن االستشعار -، د ،منظر خلفي -ج منظر امامى ، -الحشرة الكاملة ،ب -أ Capnodis miliaris (Klug)) الرأس فى حشرة  1 الشكل(

  

 ب أ

 د ج
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  علویه ،الفكوك ال-الشفة العلیا ، ب-أ Capnodis miliaris (Klug)) اجزاء الفم لحشرة  2الشكل( 

  الشفة السفلى-الفك السفلي ، د-ج 
  
  

 ب

 ج

 د
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  الصدر الوسطى والخلفى –ب  الصدر االمامى ، -أ Capnodis miliaris (Klug)) الصدر لحشرة 3الشكل ( 

  
  

 أ

 ب
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  Capnodis miliaris (Klug)) األرجل في النوع 4الشكل( 

 ب أ

 ج
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 Capnodis miliaris (Klug)) أجزاء األرجل في النوع  5شكل( ال
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 Capnodis miliaris (Klug)) الجناح الغمدى والخلفي مع منطقة البطن فى حشرة  6الشكل ( 
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  الة وضع البیض -ب ، الة السفاد-أ Capnodis miliaris (Klug)) االعضاء التكاثریة لحشرة  7الشكل( 
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The External Morphology of Capnodis miliaris (Klug) 
(Buprestidae:Coleoptera) 
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Abstract: 
This work is considered as the first attempt toward the taxonomy of the family Buprestidae in Kurdistan-Iraq. 
The species Capnodis miliaris(Klug) were described in detail and precisely depending on various morphological 
characters particularly the genitalia .The distributional localities, date of collection and hosts were also given. 


