
43 Arab J. Pl. Prot. Vol. 35, No. 1 (2017) 

 Short Communication (Ecology: Snails)  (قواقع: بيئيات)مختصرة بحـوث 
 

 في العراق Pomacea canaliculata Lamarckلقوقع التفاح الذهبي  جديد تسجيل
 
 موسى محمود الحسناويراضي فاضل الجصاني و

 ، العراق، جامعة بغداد ،كلية الزراعة ،قسم وقاية النبات
 Musamahmood306@yahoo.com  ؛Radhialjassany@yahoo.com :لكترونياإلالبريد 

 

 صملخال
. في العراق Pomacea canaliculata Lamarckتسجيل جديد لقوقع التفاح الذهبي . 2017. موسى محمود الحسناويراضي فاضل والجصاني، 

 .47-43(: 1)35، مجلة وقاية النبات العربية
ول مرة في العراق في ألPomacea canaliculata (Ampullariidae: Caenogastropoda: Gastropoda ) سجل قوقع التفاح الذهبي

متنزه ب سمنتالمبطنة باالابوغريب وفي السواقي المائية  -الزراعةكلية في والمبازل المائية  حوا في االنهار الصغيرة لبساتين سلمان باك واأل محافظة بغداد
في  وقعللقتربية  تأجري .المائية في المناطق التي سجل بهالنباتات المائية وشبه ل الخضريةموات الن على يتغذىن هذا القوقع أ وجد .الزوراء في المنصور

 النباتات وسوق وراقاأل وقواعد الحديثة والنموات وراقاألالقوقع على  يتغذى . Eichhorrnia crassipes (Water Hyacinth)المختبر على نباتات زهرة النيل 
 سفلأ النهار في اختفاؤهو والتزاوج التغذية في القوقع لهذا الليلي النشاط النتائج هذه تدريجيًا. بينت النباتات وتدهور ضعفإلى  ذلك ويؤدي الماء في المغموره
 شهر خالل الحيوانات هذه تتزاوج الشتاء. فصل خالل ويتوقف نشاطه ويقل الربيع فصل في وتغذيته نشاطه قمة وتكون ،الماء في المغمورة والنباتات وراقاأل
 النموات على اللون ورديه كتل، بشكل لياًل، البي  الملقحة اإلناث . تضعجانبيًا خرآ قوقع على قوقع والتصاق القدمين التقاء طريق عن ويكون/مارس ذارآ

وبمعدل  412إلى  328من  الكتلة في  والبي عددتراوح  .جزاءاأل هذه على لزجة بمادة الوردية الكتلة تلصق حيث الماء، سطح فوق الواقعة ،وراقواأل النباتية
 التفاح قوقع يعد. يومًا 13البي   حضانة مدة بلغت وقدوتلصقها بمادة لزجة للحفاظ عليها،  /مايويارأو أبريل/في الكتلة الواحدة خالل شهري نيسان بيضة 377
 .زراعته مناطق في انتشاره حالة في العراق في األرز محصول على الخطيرة فاتاآل من يعتبر ان ويمكن النباتية العوائل متعددة فاتاآل من الذهبي

 .العراق ،Ampullariidae، Pomacea canaliculata ،قوقع التفاح الذهبيكلمات مفتاحية: 

 
 1المقدمة 

 
 في canaliculata Lamarck) (Pomacea ذهبيال التفاح قوقع يعيش
 بالماء السنة من لجزء غمرت التي الرطبة واألراضي العذبة المياه
 والبرك الري وقنوات والمستنقعات هواراأل في يعيش أن ويمكن

 األرز حقول في ويعيش النباتي الغطاء مع يوجد فهو والبحيرات،
 البيئية الظروف في الحياة قيد على البقاء ويستطيع بالماء المغمور
 النمو على يتغذى النباتية العوائل متعدد القوقعهذا (. 7) القاسية
 تختلف. الحيوانات ومخلفات العالية النباتات وتفرعات الخضري
فتية ال األفراد فتتغذى العمر، باختالف الذهبي التفاح قوقع أضرار
 أطوال زيدي والتي الكبيرة األفراد تتغذى بينما واألشنيات، بالطحالب
 يتغذى. (11والقلقاس ) واألرز الكبيرة بالنباتات مم 15عن  أجسامها
 األرز ويدمر هاواي في المائيةه وشب المائية النباتات على القوقع هذا
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 لطفيليات ًامهم ناقاًل ويعتبر ،(12سيا )آ من الشرقي الجنوب في
 التي Angiostrongyulus cantonensis النيماتودا تشمل مختلفة
 Human cosinophilicmeninqitis نسانلإل السحايا التهاب تسبب
 لمياهالتي تعيش في ا الكبيرة االنواع من القوقع هذا . يعد(14، 10)

 االنواع من ًانوع 100اصل  من المهمة االنواع من هوو النقية
 في وينتشر ،(9) الجنوبية مريكاأ صلياأل وموطنه للعالم الغازية
 بوليفيا، االرجنتين، مثل ستوائيةاال وشبه ستوائيةاال المناطق

 ووسط ياهاو فلوريدا، تكساس، البرازيل، واي،جروا واي،اجراب
 جوهون ناتايو في مرة ولأ الذهبي التفاح قوقع سجل .(6) وهايوأ

 ، كما(7، 3) 1980عام  المحتلة وفلسطين والفلبين واليابان كونج
 اريزوناو مصرو تكساس ،(5) فيتنام والوس ،(13) ماليزيا في سجل
 من، مرة ولأل بلد يأ في القوقع دخول عند .(4) المكسيكو واسبانيا
 خالل المنقولة بالنباتات االلتصاق طةابوس طبيعيًا ينتشر نأ المحتمل
يمكن و .االنسانطة ابوسو بالطيور وااللتصاق والسباحة الزحف
عليها  الموضوعة النباتات ونقل القوارب طةابوس تنقل نأ لبيو ل
 السواقي بع  في القواقع من النوع هذا لمالحظة (. ونظرًا8 ،1)
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 تشخيصهتعريفه و الدراسة استهدفت فقد، المائية حوا واأل واالنهار
 . وتكاثره تغذيته عن االولية المالحظات بع  وتسجيل

 

  هوطرائقبحث ال مواد
 

 القصب ونموات أوراق على ملتصقة وردية بي  كتل وجود لوحظ
بو أفي جامعة بغداد  ،الزراعة كليةبحقول  المحيطة المبازل في البري
 من الكتل هذه نقلت حيث ،2012ربيع  خاللغرب بغداد غريب 
 محكم زجاجي حو  داخلووضعت  لها الحاملة وراقاأل مع بي 
 منتصف حتى اليها الماء واضيف، البي  عائدية لمعرفة المختبر في

 وجود مع تتحرك قواقع شوهدت اسابيع ثالثة فترة وبعد الحو 
 .الحو  داخل وطحالب اشنيات

 سلمان منطقة في المزارعين احد قبل من مالحظات سجلت
 هو السل نباتاتب بالتغذي يقوم القواقع من نوع هناك بأن باك

Paspalum paspalodes  السفرندةالحليان/و Sorghum halepense 
(Johnsongrass) الحاجة دون االدغال هذه من وتنظيفها السواقي في 

 المزارعين من كثير قام وقد الكيميائية، المكافحة وأ اليدوي العزقإلى 
 بهذا المنطقة في ونشرها مزارعهمإلى  القواقع هذه من أعداد بنقل
 من القواقع هذه من عدادأ جمعت النقل. بعد تحقق الذيو الهدف
 الحشرات مختبرإلى  ونقلت 12/4/2013 بتاريخ باك سلمان منطقة
 ووضعت، بغداد جامعة، الزراعة كليةب النبات وقاية قسم في العامة
 وتم ثلثيهاإلى  بالماء ملئت سم x40 50ابعادها زجاجية أحوا  في
 مدى معرفةول. والتيتجلبيوميا والسفرندة السلهو بنباتات القواقع تغذية
 Eichhorrnia crassipes النيل زهرة نباتات على القواقع تغذية
 ووضعتفي المنصور وسط بغداد  الزوراء متنزه من نباتات جلبت
 وتغذية سلوك ليلتسج يومية مراقبة تمتو الزجاجية حوا األ في

 2013 /مايوأيار بداية من الدراسة استمرت حيث القوقع ونشاط
 بع  في القوقع لوجود مسح جرى كما .2014 /مايوأيار ولغاية
 في الزوراء ومتنزه بوغريبأ في الزراعة كلية شملت المناطق

 الطبيعي التاريخ متحفإلى  القوقع من نماذج المنصور. ارسلت
 كريستينا فيشرقبل الدكتورة  من التشخيص تم حيث البريطاني
 .فلورين فينورووالدكتور 

 

 النتائج والمناقشة
 

 تشخيص نوع القوقع
من  Pomacea canaliculataنه أعلى القوقع  تعريفلقد تم تأكيد 
يعد  .متحف التاريخ الطبيعي البريطانيفي  Ampullariidaeعائلة 

  .ول لهذا النوع من القواقع في العراقهذا التسجيل األ
 

 حجم ولون صدفة القوقع
بين  طولها تتراوحيوالتي صدفته، وحجم يتميز هذا النوع بكبر حجمه 

 ،االصفر بين لونهاتراوح و مم، 75-45 قطرهاو م،م 60و  40
  .(1)شكل  األرجواني المخطط والبني الغامق ،الذهبي المخطط

ان لون الصدفة لقوقع التفاح متنوع يشتمل على  ومن المعروف
بني مخطط او بني مسود)اسود بني ( او اصفر فاتح ولون صدفة 

 .(11) الصغار يتغير بين األبي  والذهبي
 

  
 

 التفاح الذهبي لون وطبيعة صدفة قوقع .1شكل 
Figure 1. Morphology and color of golden apple snail shell  

 

 في بغداد ومحيطها  قوقع التفاح الذهبي مناطق وجود
في حقول وجود القوقع في كثير من البساتين في سلمان باك و سجل

 سمنتالمبطنة باألالمائية  حوا كلية الزراعة حيث يوجد في األ
المائية الكبيرة  حوا في األوفي متنزه الزوراء والسواقي الصغيرة 

بات زهرة النيل وبع  النباتات الحاوية على نسمنتية اإلوالسواقي 
 جميع على يتغذى القوقع ( أن2) Bronson  ذكر .(2)شكل خرى األ

 البيئة في النوع هذا باطالق ينصح وال المائية البيئة في النباتات
( 8)وآخرون Levin بين. والنباتات تدميرإلى  يؤدي حيث الطبيعية
 .آخرإلى  مكان من الحية الكائنات من النوع هذا نقل في دورالشباب

 

 
 

الحاوية على نبات مسمنتية السواقي األفي التفاح الذهبي قوقع . 2 شكل

 زهرة النيل في متنزه الزوراء
Figure 2. Golden apple snail in cemented canals containing 

water hyacinth plants in Zawraa park 
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  نباتات زهرة النيلعلى تغذية القوقع 
 أوراقعلى  بشراهة تغذيته القوقع، هذا سلوك متابعة خالل من تبين
 ًابسيط ًاجزء ويترك ،Eichhorrnia crassipes النيل زهرة نبات
 في المغمور النبات ساقأما  قطعها، بعد الماء سطح على فتطفو منها،
 األنسجةعلى  التغذية بعد ضعيفة، بيضاء اسفنجية كتلة فتصبح الماء
 .(4و 3شكل ) الساق لبشرة المكونة النباتية
 

 A 

 B 
 

قبل  (A)، نبات زهرة النيلالتفاح الذهبي على تغذي قوقع  .3 شكل

 بعد التغذية (B)التغذية، 
Figure 3. Golden apple snail feeding on water hyacinth 

plant, (A) before feeding, (B) after feeding. 

 
 

 هوتكاثر نشاط القوقع
 أوراقعلى يتميز القوقع بنشاطه لياًل حيث يبدأ بالحركة والتغذي 

زهرة النيل المغمورة في الماء لياًل ويختفي في النهار  اتق نباتووس
 ،داخل الصدفة و اسفل النباتات او على جدران الحو  الزجاجي

 ويحصل .نهائيَا خالل فصل الشتاءوكان نشاطه قلياًل او متوقف 
 ثم ومن القدمين، جهة من واإلناث الذكور اقتراب بعد التزاوج
 (.5الجوانب )شكل  من بعضها مع القواقع التصاق

 
 

 الماء طافيه فوق مسطحؤكل تلم زهرة النيل جزء من ورقة  .4شكل 
Figure 4. Part of un-eaten water hyacinth leaf floating on 

water surface 

 
 

 
 

 التفاح الذهبي قوقع عملية اقتران. 5شكل 
Figure 5. Mating of golden apple snail 

 

في بداية فصل الربيع خالل شهر تغذية نشطة القوقع ب يتسم
 /مايوأيارو أبريل/خالل شهر نيسانووضعت االناث ، /مارسأذار
خارج  هاقواعدو أشراعية ال وراقألابوردية كبيرة تلتصق بي   كتل

 ت مدة حضانة البي بلغو .(6)شكل  وجدران الحو أ مستوى الماء
جيًا للون الوردي الغامق قبل تدريلون البي  وتحول ، ًايوم 13
م م 2- 1.5بطول  ًاصغير ًاقوقع الفقس بعد البيضة. أعطت الفقس
 412-328 االنثى الواحدة حوالي. وضعت بصدفة شفافة ومحاط
 . أعداد ثالثة مكررات بعد أخذ نثىأبيضة/ 377 معدلبوبيضة 
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على التفاح الذهبي ضعها أنثى قوقع وكتلة البيض الوردية التي  .6شكل 

 نبات زهرة النيل فوق مسطح الماء
Figure 6. Pinkish egg mass laid by the female of the golden 

apple snail on water hyacinth plant above water surface 

 ًان القوقع يقضي النهار مختبئأ( 6، 2)أشارت دراسات سابقة 
 باختالف القواقع نشاط يختلف. وينشط لياًلتحت النموات الخضرية 

 خالل األدنى حدها في التكاثر معدالت وتكون الماء، حرارة درجات
 الربيع، فصل خالل المعدالت هذه وتزداد والشتاء، الخريف فترات
 في بيضة 600-200 األنثى وتضع. الحرارة درجات ارتفاع بعد
 الماء، سطح فوق تطفو التي النباتية األجزاء على واحدة، كتلة

 119 القوقع من ن عمرأCowie (3 )وذكر  األسماك من لحمايتها
إلى  خمس سنوات وان ارتفاع درجات الحرارة يؤديإلى  يومًا

 .تقصير العمر
 

 
Abstract 

Al-Jassany, R. F. and M. M. Al-Hassnawi. 2017. New record of the golden apple snail Pomacea canaliculata in Iraq. 

Arab Journal of Plant Protection, 35(1): 43-47. 
The golden apple snail Pomacea canaliculata (Ampullariidas: Caenogastropoda: Gastropoda) was recorded for the first time in Iraq in 

the Baghdad region. It was found in small rivers of Salman Bak orchard, drainage and water canals of the College of Agriculture fields, 

cement-lined canals in Zawraa park, feeding on vegetation of aquatic and semi aquatic plants. The snail was reared in the laboratory on water 

hyacinth plants Eiehhorrnia crassipes. The snail fed on leaves, new branches and plant stalks submerged in water which caused plant 

weakness and then death. It was found that the golden apple snail feed and mate at night. It disappeared during the day time under plant 

leaves and its activity decreased during the winter season. Mating occurred during spring and on vegetation submerged under water. Feeding 

and activity peak occurred during the spring season in March. Females laid eggs after mating during April and May at night in clusters on 

shoots and leaves above the water surface, where the laid pinkish egg cluster was attached to the plant by a sticky substance. The number of 

eggs in the clusters were 328- 412/female with an average of 377 eggs. The incubation period reached 13 days. The golden apple snail is 

considered a polyphagous serious pest to the rice crop in Iraq, if it widely spread in production areas. 

Keywords: Golden apple snail, Pomacea canaliculata, Ampullaridae, Iraq. 
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