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Short Communication)شراتتسجیل جدید: ح(مختصرةبحـوث (New Record: Insects)

:Gryllotalpa)Orthopteraجنس الحفار/تسجیل جدید ألربعة أنواع من الكاروب Gryllotalpidaeفي العراق (

2رغد خلف إبراهیم الجبوريو 1راضي فاضل الجصاني

radhialjassany@yahoo.com:لكترونيبغداد، بغداد، العراق، البرید اإلكلیة الزراعة، جامعة ،قسم وقایة النبات) 1(

rr2002try@yahoo.conكتروني: بغداد، العراق، البرید اإلل،كلیة التربیة، الجامعة العراقیة) قسم علوم الحیاة،2(

الملخص
Gryllotalpaجنس الحفار/من الكاروبتسجیل جدید ألربعة أنواع .2014. رغد خلف إبراهیم الجبوريو راضي فاضل ،الجصاني

)Orthoptera: Gryllotalpidae275-271):3(32. مجلة وقایة النبات العربیة، ) في العراق.
النسبي والموسمي في بعض مناطق العراق خالل موسم وانتشارهاالموجودةلمسح وتشخیص األنواع لحفار/اأجریت هذه الدراسة على حشرة الكاروب

في مناطق الدراسة وقد تم تسجیل أربعة أنواع ألول مرة في العراق شملت علىالموجودهو الوحید Gryllotalpaن الجنس أأوضحت نتائج الدراسة .2012/2013
G. Africana،G. major،G. orientalisوG. stepposa لى النوعإإضافةG. gryllotalpa. ن النوع أوقد تبینG. stepposaوانتشاراً وجوداً كثرهو السائد واأل

،%76.92و 73.36،63.64بمحافظة بغداد بوجود نسبي بلغ أبوغریب والیوسفیة،التي شملت العلم بمحافظة صالح الینحیث سجل وجوده في جمیع مناطق الدراسة
G. gryllotalpaوسجل النوع%26.64بنسبة بلغتمنطقة العلمفي G. africanaحیث سجل وجود النوعوانتشاراً أما األنواع األخرى فكانت أقل وجوداً .على التوالي

.Gأما النوعین ،%36.36غریب فقط بنسبة -في منطقة أبو majorوG. orientalis على التوالي،%15.38%7.69فقد سجل وجودهما في منطقة الیوسفیة بنسبة.
Gryllotapidae ،Gryllotalpa،Gryllotalpaوجود نسبي، ،مسح،الكاروب:ةكلمات مفتاحی stepposa،العراق.

المقدمة 

صراصیر الخلد ،العنجوش،كلب البحرالحفار،/تعد حشرة الكاروب
)mole cricket من الحشرات االقتصادیة المهمة التي تعود الى رتبة (

تضم التي). و Gryllotalpidae)2عائلة Orthopteraمستقیمة األجنحة 
Gryllotalpa،Neocurtilla،Scapteriscusأربعة أجناس وهي

نوعًا منتشرة في معظم أنحاء العالم 34یتبع لها Triamescaptorو 
من الكاروب تقریبًا اً نوع70خرى احتوت على أكما أدرجت قائمة.)9(

بالتتابع وأخرى بعض هذه األنواعتم وصف) و 22على مستوى العالم (
من أكبر األجناس Gryllotalpaجنس الدیع).8اآلن (حتىلم توصف 

64حیث تم تسجیل Gryllotalpinaeلى تحت عائلةإاألربعة التابعة 

ویعد من اآلفات المهمة على العدید من لهذا الجنس عالمیاً ةتابعاً نوع
ل الثی،م/البندورةالطماط،/البطاطسالمحاصیل الزراعیة مثل البطاطا

الستوائیة وشبه اوینتشر في معظم مناطق العالم ،)12(والخضراوات
، 1االستوائیة والمعتدلة وفي معظم البلدان العربیة ومن ضمنها العراق (

في مدینة نورمبیرغ Gryllotalpaأول تسجیل لجنس الكاروب كان .)9
(Nuremburg) هذا الجنستمیزوی،)15(1749األلمانیة في عام

).25للرسغ األمامي (باألصابعبامتالكه أربعة تراكیب شبیهه
عدادها وأضرارها في معظم أنتشار حشرة الكاروب وتزاید إلونظراً 

منطقة لمحافظات العراق ووجود تباین في المظهر وسلوك التغذیة تبعاً 

لفة نواع المختسة مسح وتصنیف األاالدر هذهاالنتشار فقد استهدفت 
.مناطق العراقبعض وجودها النسبي والموسمي في تحدید للكاروب و 

مواد البحث وطرائقه

تم جمع حشرات الكاروب البالغة من مناطق مختلفة من بغداد (أبو غریب 
الیوسفیة شرق بغداد) وناحیة العلم في محافظة صالح الدین ،غرب بغداد

) والنماذج المجموعة في 23من خالل طرق جمع العینات من التربة (
) 6) والمصائد الضوئیة (18((pitfall trap)المصائد الغذائیة الجاذبة 

باإلضافة إلى االصطیاد المباشر للحشرات البالغة من الحقول خالل المدة 
الى نهایة 2012لموسم /مارسالزمنیة من األسبوع الثالث من شهر آذار

حیث تم تسجیل المعلومات المتمثلة 2013لعام /مارسشهر آذار
الى النماذجنقلت.یتم الحصول علیهبمكان وتاریخ الجمع لكل نموذج

ي بالمجهر الضوئفحصت المختبر لغرض الفحص والتصنیف حیث
)Bausch & Lomb 10) بقوة التكبیرX.

لى مجامیع اعتمادًا على الصفات إقسمت نماذج الحشرات 
المورفولوجیة أو التصنیفیة الخاصة بأنواع الكاروب والمتمثلة الشكلیة/

شكل العیون البسیطة والمسافة ،رجل األمامیةبالتحورات في رسغ األ
لصوت إنتاج اعضواألعضاء التناسلیة للذكر وعدد األسنان في ،بینهما

. وقد تم االعتماد (Stridulatary teeth file)في الجناح األیمن للذكر
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تم عمل مفتاح .)12، 5، 4(متخصصةعلى المفاتیح التصنیفیة ال
ألنواع المختلفة على أساس الصفات التصنیفیة اتصنیفي لتشخیص 

ولغرض .Gryllotalpaالخاصة باألنواع المختلفة التي تعود للجنس 
تم إرسال نماذج الحشرات البالغة للكاروب الى المتحف ،تأكید التصنیف

Alexandria National Museumاأللماني العالمي (متحف الكسندر) 

Sigfridالدكتورقامفي برلین حیث  Ingrischبتأكید التشخیص.

النتائج والمناقشة 

) وجود األنواع الخمسة التابعة للجنس 1جدول (أظهرت نتائج الدراسة 
Gryllotalpa، ألنواع ان أحیثG. orientalis Burmeister،

G. major Saussure،G. africana Beauvois وG. stepposa

Zhantiev ًألول مرة في العراق بینما تعد تسجیالG. gryllotalpa هو
.)3في العراق (سابقًا د المسجل یالنوع الوح

المختلفةالكاروب وصف أنواع 

G. Africana Beauvois, 1805

ذكر التناسلیة بطول أعضاء الG. africanaیتمیز الكاروب األفریقي 
-22الجسم كل عمودي ویصل طول م وبروزها بشم3حیث یصل طولها 

ویغلب اللون البني الغامق للجسم المائل لالسوداد وقد سجل مم35
وجوده فقط في منطقة العلم في صالح الدین وابتدأ ظهوره خالل النصف 

باستثناء 2013/مارسحتى شهر آذار2012/مارسالثاني من آذار
سبتمبر/وأیلول/أغسطسوآب/یولیوه خالل األشهر منتصف تموزئاختفا
(جدول %26.64وبلغت النسبة المئویة لوجوده /أكتوبرولاألن وتشری

) بوجود هذا النوع في 4وآخرون (Brozaوفي هذا المجال أشار .)1
التي تطل من األردن خاصة في المناطق وبأجزاء عدیدة من قارة آسیا 

) بوجود هذا 24(Townsendفي حین ذكر .)9على البحر المیت (
فقط ویعد آفة اقتصادیة مهمة في جنوب أفریقیاالنوع في قارة أفریقیا 

ي جذور فاً بلیغاً ویصیب جذور العدید من نباتات الخضر ویسبب ضرر 
).21نبات الزینة المتسلق الصیني في الیابان (

G. major Saussure, 1874

للساق (lobe)الفصبامتالكه تركیب G. majorكاروب المروج یتمیز 
إن حیثمع األصابع ویعتبر أكبر األنواع حجماً األمامیة بشكل مندمج 
قد و .م و لون الجسم یمیل للبني الفاتح جداً م50طول الجسم أكثر من 

سجل وجوده فقط في منطقة الیوسفیة وقد ظهر ألول مره خالل منتصف 
.)1(جدول %7.69فقط وبلغت النسبة المئویة لوجوده یوماأیار/شهر 

) بأن كاروب المروج Hill)10وHowardفي هذا المجال ذكر و 

یستوطن أغلب الوالیات المتحدة األمریكیة ونادرًا ما ینتقل أو یستقر في 
عن طریق 1870في حوالي و كان أول تسجیل له.بقیة مناطق العالم

النماذج التي جمعت من شرق كنساس وجنوب میسوري والذي یشابه لحد 
األصلي جنوب هن. موط)G. hexadactyla)10 ،19كبیر النوع 

الوالیات المتحدة األمریكیة وینتشر بكثافات عالیة في والیات 
Oklahoma،Arkansas،Kansas وMissouri)11 ،26(.

G. Orientalis Burmeister, 1838

.Gیتمیز الكاروب الشرقي  orientalis بالعیون البسیطة ذات الشكل
طول ،أشواك عمودیة ظهریة4-3اإلهلیجي وامتالك رسغ الساق الخلفیة 

جل سم اللون مائل لالصفرار أو البني الفاتح الالمع.م40-25الجسم
ت النسبة وكان/یونیووجوده فقط في منطقة الیوسفیة خالل شهر حزیران

) إلى 20(ZhangوMaوقد ذكر ).1(جدول %15.38المئویة لوجوده 
جنوب شرق آسیایابان ومعظم دول ن هذا النوع ینتشر في كوریا والأ
ن أمن آسیا حیث 1896وصل إلى استرالیا، هولندا وهاواي قبل عام و 

ید دالظروف البیئیة المالئمة لهذه المناطق جعلت منه آفة مهمة على الع
.)6،16من المحاصیل وحدائق الثیل (

G. gryllotalpa (Linnaeus, 1758)

عن طریق بقعة G. gryllotalpaبيو یمكن تمییز ذكور النوع األور 
سوداء تقع في قاعدة الجناح األیمن للذكر وهي عبارة عن منطقة أو 

إنتاج الصوت أو ما تسمى بآلة القیثارة والتي تمتاز بوجود عدد عضو
من األسنان أو أوتار العزف المستخدمة إلصدار الصوت الممیز لهذه 

وع نالحشرة كوسیلة للدفاع أو جذب اإلناث للتزاوج حیث یحوي هذا ال
.انتاج الصوتعضوسن على طول 102-72ن/مم أو س23.4-26.5

م ولونه مائل للترابي الفاتح وقد سجل وجوده في م45-40طول الجسم 
سبة وكانت نومایأیار/و /أبریلمنطقة أبو غریب فقط خالل شهر نیسان

) بانتشار هذا النوع 17(Kushnirذكر ).1(جدول %36.36وجوده 
ذكره ال یتفق مع ماهذا و ،ودول شرق آسیاالمحتلةوفلسطینفي تركیا 

لي الموطن االص.) بأنه النوع الوحید السائد في العراق1العزاوي وآخرون (
.Gبي و ور للكاروب األ gryllotalpa غرب بریطانیا ثم انتقل إلى هو

د وانتشر في دول شرق آسیا ولكنه یعفلسطین المحتلةبا وتركیا و و أور 
Al-Ali، أشار )17، 7(مشكلة ثانویة في الوالیات المتحدة األمریكیة

.Gالعراق هو في الموجود الكاروب ن نوع أإلى ) 3( gryllotalpa (L.)

.G. vulgarisسم المرادف له واإل
في الصین هما Gryllotalpaللجنس ینوتم وصف نوعین جدید

G. jinxiuensis وG. henana عضوعن طریق تعرقات األجنحة و
).20إنتاج الصوت (
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G. stepposa Zhantiev

هوة الدراسهذه أثناء بالنسبة لبقیة األنواع النوع األكثر سیادة كان
G. stepposa ، إنتاج الصوت عضوتتمیز ذكور هذا النوع باحتواء و

منطقة إنتاج سن على طول 89-67م أو سن/م23-17على
م ذو لون بني غامق مائل لالسوداد م46-41طول الجسم .الصوت

.G) بأن 12آخرون (و Ingrischبین و لماع. stepposa ینتشر بین
ن هذا النوع منأمولدیف وجنوب أوكرانیا والقوقاز وجنوب تركیا. و 

من أخطر اآلفات واألكثر أهمیة في حدائق وحقول الخضر في الكاروب
Zhantievتم تسجیل هذا النوع من قبل .)14، 13(غرب إیرانشمال 

حاد صلي جنوب االتكیا والقوقاز وموطنه األ) في جنوب أوكرانیا وتر 27(
في أغلب المناطق في وجوده) 12وآخرون (Ingrischالسوفییتي وأكد 

إیران.
وقد سجل وجوده في منطقة العلم وأبو غریب والیوسفیة خالل 

/مارسحتى آذار2012/مارسمن شهر آذارة تقریباً معظم أشهر السن
في %73.36،63.64،76.92وقد بلغت النسبة المئویة لوجوده 2013

).1على التوالي (جدول المناطق الثالث، 

لعزل ذكور أنواع الجنس الذي استخدم المفتاح التصنیفي 
Gryllotalpa

أشواك 4-3ساق الرجل الخلفیة مع ،عیون بسیطة أهلیجیة كبیرة-1
.Gظهریة oreintalis .

عة أشواك سبتحوي أكثر منالخلفیة ساق الرجل،عیون بسیطة دائریة-1
2ظهریة.....

لساق الرجل األمامیة ذات شكل شبیه بالسكین )lobeتركیب الفص (-2
.Gقاطعه متصل مع األصابعالغیر  major.

الرجل األمامیة ذا شكل شبیه بالشفرة لساق )lobeتركیب الفص (-2
3....ومنفصل عن األصابع

.Gاألعضاء التناسلیة للذكر بارزة وعمودیة-3 africana.
4.......غیر بارزةللذكر األعضاء التناسلیة -3

إنتاج الصوت في الجناح األیمن للذكر یتكون عضوعدد األسنان في -4
.Gسن/مم26-23من  gryllotalpa.

ون ألیمن للذكر یتكإنتاج الصوت في الجناح اعضوعدد األسنان في -4
.G. stepposaمسن/م23-17من 

شكر
Sigfridیتقدم الباحثان بالشكر والتقدیر للبروفسور الدكتور  Ingrisch

.لتأكیده تشخیص األنواع المختلفةمن متحف الكسندر االلماني

.خالل الفترات الزمنیة المختلفة في المناطق المختلفة من الدراسةGryllotalpaالوجود الموسمي والنسبي لألنواع المختلفة من جنس الكاروب . 1جدول 
Table 1. Seasonal abundance of different species of mole crickets Gryllotalpa spp. in some regions in Iraq during the period
March 2012 – March 2013.

Collected insects number/month/haعدد أفراد النوع / شھر/ ھكتار
Speciesالنوع

G. africanaG. majorG. orientalisG. gryllotalpaG. stepposa
الیوسفیةأبو غریبالعلمأبو غریبالیوسفیةالیوسفیةالعلمSampling Siteمكان الجمع

Seasonal Abundance%الوجود النسبي
(%)

26.64%7.69%15.38%36.36%73.36%63.64%76.92%

2012March 201228×××441612آذار/مارس
April32××3648128/أبریلنیسان

May2812××481212/مایوآیار
June24×244852168/یونیوحزیران

July32×××442012/یولیوتموز
×××××××August/أغسطسآب

September××××52124/سبتمبرأیلول
October××××4088تشرین األول/أكتوبر

November28×××60248شرین الثاني/نوفمبرت
December24×××482816انون األول/دیسمبرك
2013Januaryالثاني/ینایر انون ك 201324×××723212

February××××60208/فبرایرشباط
March8××12602412/مارسآذار

(x)الشھرخاللالنوع) تعني عدم وجود×( means absence of species during the specified month
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Abstract
El-Jassani, R.F. and R.K.I. El-Jboory. 2014. New record of four species for the genus Gryllotalpa (Orthoptera:
Gryllotalpidae) in Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 271-275.

This study was undertaken to identify the mole cricket species present and their relative and seasonal abundance in some areas of Iraq
during 2012-2013. Results showed that the genus Gryllotalpa was the only genus present in Iraq and there were four species recorded for the
first time in the country; G. africana, G. major, G. orientalis and G. stepposa, in addition to G. gryllotalpa. The species G. stepposa was found
in all areas of the study at Al-alam, Abu-Ghraib, Yusifiyah with a relative occurrence of 73.36, 63.64 and 76.92% at the three locations,
respectively. The presence of other species varied according to the region. The relative occurrence of G. Africana in the Al-Alam region was
26.64%, G. gryllotalpa in Abu-Ghraib was 36.36%, whereas G. major and G. orientalis occurred in Yusifiyah region at 7.69% and 15.38%,
respectively.
Keywords: mole cricket, survey, seasonal abundance, Gryllotalpidae, Gryllotalpa, Gryllotalpa stepposa, Iraq.
Corresponding author: R.F. Al-Jassani, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Baghdad University, Baghdad, Iraq,

Email: radhialjassany@yahoo.com
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