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 Adoretus irakanus دراسة حیاتیة وبیئة الخنفساء العراقیة
Ohs.(Coleoptera:Rutelidae) 

  إسماعیل نجم المعروف 
  العراق-جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات/ قسم الغابات 

  

  خالصةال
 أنواعالتي تصیب  .Adoretus irakanus Ohsالخنفساء العراقیة  ةتم دراسة دورة حیا

، حیث بلغ متوسط فترة حضانة البیض، النسبة المئویة  ٢٠٠٧یة في العراق خالل عام مناالحور ال
طور  أنتبین . یوم على التوالي ٣٤٢,٨ و% ٨٢ و ٧,٥١لفقس البیض ومتوسط فترة الطور الیرقي 

 بلغ. المنطقةجذور النباتات النامیة في تلك  أوالمتفسخة  المواد الیرقة یعیش داخل التربة ویتغذى على
البالغات وضع البیض على سطح التربة بشكل منفرد  د بزوغ بعیوم ، ٧,١متوسط فترة طور العذراء 

النسبة الجنسیة  أما. بیضة ١٠٦,٥الملقحة الواحدة  لألنثىبلغ متوسط العدد الكلي للبیض  ،تناثرمو
. الترتیبیوم على ٣٠,٧٥ و ٢٧,٣٥ األنثىبلغ متوسط عمر الذكر وعمر . أنثى: ذكر  ١:١,١فكانت 

لھذه الحشرة جیل واحد في السنة وان تشتیتھا تكون على ھیئة یرقة في  ان ھذه الدراسة كما تبین من 
أول ظھور لكامالت  عبدأت ممساحة ونسبة الضرر  إننتائج الدراسة البیئیة  أظھرت . ر الثانيمالع

حشرات ازدادت مساحة ونسبة ومع زیادة أعداد ال.في بدایة شھر نیسان  وكان ذالك الخنفساء العراقیة
% ٤١,٠٧ و ١٧,٣٥و ٤٤,٨٧و ٢سم١٠,٧٦ و ١٢,١١ و ١٦,٢٠الضرر حیث بلغ أعلى متوسط لھا

 Populus والفراتي Populus deltoidesواألمریكي  Populus nigraألنواع الحور األسود 
euphratica  ٢.٣١وھي على الترتیب عندما كانت متوسطات أعداد الحشرات قد بلغت الحد األعلى 

م ورطوبة °٢٧,٤٢ألنواع الحور السابقة الذكر عند متوسط درجة حرارة  ورقة/حشرة ٢.٠ و ٢.٨١و
ود ارتباط معنوي بین متوسط إعداد الحشرات وج ائيصح، كما أكدت نتائج التحلیل اال% ٣٤,٥نسبیة 

) ٨٩,٦٢ ، ٩٣,٠٥،  ٩٠,٦٤(  rقیمة ومتوسط مساحة ونسبة الضرر ألنوع الحور الثالثة حیث بلغت 
  .لنسبة الضرر على التوالي )٨٩,٤٩ ، ٨٨,٣٢ ، ٩٠,٣١(و لمساحة الضرر 

  

  المقدمة
االقتصادیة في  األھمیةذات السریعة النمو  األنواعمن  .Populus spالحور أشجارتعد 

تستعمل للزینة وتثبیت التربة  إذ). ١٩٩٨، Anonymousو ١٩٧٩ ،الداودي(الم مناطق مختلفة من الع
كمادة علفیة للحیوانات فضال عن استخراج بعض  أوراقھاوالجداول، وتستثمر  األنھرضفاف على 

 األھمیةالبحوث والدراسات العلمیة  أثبتتكما ). ١٩٩٠ ،الدینشمس (العقاقیر الطبیة من قلفھا 
صالحیتھ للعدید من الصناعات الخشبیة مثل العجینة الورقیة  أكدتحیث  ،االقتصادیة لخشب الحور

الحور بالعدید  أشجارتصاب ). ١٩٨٨ ،العبادي(الفایبر والصناعات الیدویة  ألواح لرقائق والشخاط ووا
وخفض النمو السنوي  األشجاركثیرة متمثلة في موت  أضرارالحشرات التي تسبب لھا  أنواعمن 

وتعد  ). ١٩٩٨، Kulman و١٩٦٣،Habeek(ھا وتقلیل القیمة التجاریة للخشب وتشویھ استقامت
،وتختلف المھمةالقارضات  أنواعمن  Coleopteraغمدیھ االجنحھ  ةلرتب ألتابعھ األوراقارضات ق

متجھا الى الداخل ،كما یختلف  الورقةمعظمھا یقرض ابتداء من حافة  أن إالبینھا كثیرا ، التغذیة طبیعة
 ،م و المعروفسویل( بأكملھاالتھام الورقة  إلى ألغضھفي النموات  تأكلالجزء المأكول من مجرد 

التي  المھمة األوراقمن قارضات  Adoretus irakanusتعتبر خنفساء  . )٢٠٠١، Mico و ١٩٨١
وما  األشجارھذه  أھمیةجسیمھ ، وعلى الرغم من  أضراراالحور في العراق مسببھ لھا  أشجارتصیب 

جدا على مستوى  حدودةمكبیره ، فان الدراسات التي تتعلق بھذا النوع تعد  أضرارمن  ةتسببھ ھذه االف
وانتشارھا  الحشرةبحیاتیة ھذه  الخاصةتوضیح بعض الحقائق  إلى الدراسةالعراق ، لذالك ھدفت ھذه 

     وأضرارھا
  

 وطرائقھالبحث  مواد
عند   ٢٠٠٧كلیة الزراعة والغابات خالل عام  - في قسم الغاباتالحیاتیھ نفذت الدراسة 
 ، وتضمنت دراسة دورة حیاة  الخنفساء%٣±٢٥,٥وبة نسبیةم ورط°٢± ٣٠,٥متوسط درجة الحرارة 

اذ تم تربیة عشرة بالغات حال خروجھا من . ولمدة جیل واحد Ohs.  Adoretus irakanus العراقبھ
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  طور 
  

  ٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ  ٣/٥/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
تم . حور اسودسم مع شتلة )٧٠˟٤٠˟٣٠(داخل قفص التربیھ) ذكر،انثى(العذراء، بوضع كل زوج 

دراسة الوصف العام، عمر البالغات، فترة ماقبل وضع البیض، وضع البیض، وفترة ما بعد وضع 
 ةالبیض طور اما . البیض، عدد البیض الكلي لالنثى الملقحة الواحدة، وسلوكیة التزاوج، ووضع البیض

. اق نباتیھ متفسخھ بتربھ تحتوي اورفقد تم التعرف علیھ من خالل نقلھ الى اطباق بتري مجھزه 
ات التالیھ، الوصف العام، ظبیضھ لكل مكرر، وتم تسجیل المالح ٢٥مكررات بواقع  اربعةاستخدمت 

من یرقھ  ٢٠من خالل وضع تم تربیة االعمار الیرقیة فقد  إما.فترة الحضانة، النسبة المئویة للفقس
ر الیرقیة وعددھا وفتراتھا، طور العمر االول وبصورة انفرادیة داخل قفص التربیة،وتم وصف االعما

لتحدید الكثافھ العددیھ واالنتشار الموسمي ومساحة ونسبة . جیال والسبات الشتويالعذراء، عدد اال
 Populusنوع من الحور االسود كل اشجار من  ١٠الضرر للخنفساء العراقیھ ، اختیرت 

nigra والحور االمریكيP. deltoides  والحور الفراتي P. euphratica في غابة  نینوى  هالموجود
ورقھ عشوائیھ تمثل  ٢٠ ، یوم ١٥كل  ،  شجره جمعت من كل ٢٠٠٧بالموصل ،وخالل عام 

وبذالك اصبح ) اوراق لكل اتجاه  ٥االتجاھات االصلیھ االربعھ بمعدل (االتجاھات المختلفھ للشجره 
ا في الیوم نفسھ في المختبر ، وضعت النماذج في اكباس ورقیھ ،وتم فحصھ. ورقھ  ٢٠٠حجم العینھ 

 Saieedمساحة ونسبة الضرر اعتمادا على طریقة  وسجل ما علیھا من حشرات ،وتم حساب
)Saieed  ،نسبة وللعالقة بین كل من مساحة ومعامل التحدید یم االرتباط تم حساب قكما  .)١٩٩٠

حللت النتائج احصائیا .  الضرر ومتوسط اعداد حشرة الخنفساء العراقیھ لكل نوع من انواع الحور
وقورنت ) ٢٠٠٠،العزیزالراوي و عبد(باستخدام التجربة العاملیة في التصمیم العشوائي الكامل

 %). ٥(المتوسطات باستخدام اختبار دنكن عند مستوى احتمال 
 

  النتائج والمناقشة
  الدراسة الحیاتیة:اوال

بأنھȍȍا ذات شȍȍكل مسȍȍتدیر،  Adoretus irakanusتتصȍȍف بیضȍȍة الخنفسȍȍاء العراقیȍȍة  :طةةور البیضةةة-أ
لȍون . ملȍم٠.٤٩ ملȍم ومتوسȍط عرضȍھا  ٠.٧٢وبخطوط جانبیة عریضة افتح لونȍا، بلȍغ متوسȍط طولھȍا 

ثم یتحȍول تȍدریجیا الȍى االصȍفر الغȍامق وھȍو اللȍون الȍذي یكتسȍبھ  ،البیضة الحدیثة الوضع ابیض مصفر
اوضȍحت الدراسȍة ان .مفȍرد ومتنȍاثر یوضع البیض على سطح التربة وبشȍكل. البیض حتى موعد الفقس

، %٤٣ورطوبة نسȍبیة ) م°٣و٢٧(یوم عند متوسط درجة حرارة ) ٥١و٧(متوسط فترة حضانة البیض 
  %. ٨٢في حین بلغت النسبة المئویة للفقس 

اوضحت الدراسة ان لھذه الحشȍرة ثالثȍة اعمȍار یرقیȍة امكȍن التمییȍز بینھȍا اسȍتنادا الȍى  :طور الیرقة -ب
ȍȍة الȍȍرض علبȍȍة عȍȍم الیرقȍȍول جسȍȍة وطȍȍدول (رأس المنزوعȍȍى ). ١جȍȍل الȍȍیض مائȍȍون ابȍȍة ذات لȍȍالیرق

بلȍȍغ متوسȍȍط فتȍȍرة الطȍȍور . االصȍȍفرار قلȍȍیال ، یكسȍȍو جسȍȍمھا بعȍȍض الشȍȍعیرات القصȍȍیرة الصȍȍفراء اللȍȍون
ان الصȍȍفات الرئیسȍȍیة التȍȍي تمیȍȍزت بھȍȍا یرقȍȍات  الخنفسȍȍاء العراقیȍȍة ھȍȍي الصȍȍفات . یȍȍوم ٣٤٢,٨الیرقȍȍي 

لوحظ ان نشاط االعمȍار الیرقیȍة الثالثȍة قلیȍل وذلȍك لوجودھȍا وسȍط كمیȍات مȍن . الجعالیةالثابتة للیرقات 
  .الغذاء من جذور مختلف انواع النباتات النامیة في المنطقة والمواد العضویة المتفسخة

  
  .الصفات الحیاتیة لیرقات الخنفساء العراقیة ):١( جدولال

  الیرقي العمر

لطول في بدایة العمر ا
و  )ملم(الیرقي 

 االنحراف القباسي
S.D. 

مدة العمر الیرقي 
و االنحراف  )یوم(

 .S.Dالقیاسي 

عرض كبسولة الرأس في 
و  )ملم(نھایة العمر الیرقي 
 .S.D  االنحراف القیاسي

  ٠.١٢ ± ٠.٢٩  ٥.١٩ ± ٣١   ١.٠  ± ١.٦  األولالعمر 

  ٠.٣١ ± ٠.٧٧  ١٠.٣٠ ± ٢٧٠   ٣.١٠ ± ٦.٤  العمر الثاني
  ٠.٧٥ ± ١.٢١  ٣.٨٠ ± ٤١  ١.٨  ± ١٤.٧   ثالعمر الثال
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ببناء غرفة التعذیر من الوسط المرباه فیȍھ، وبعȍد  تبدأ الیرقھ في نھایة العمر الثالث  :طور العذراء  - ج

یȍوم ووصȍل متوسȍط  ٢,٤اكتمال غرفة التعذیر فان الیرقة تدخل طور ما قبل العذراء والذي بلغت مدتȍھ 
لون اصفر غامق وبلغ متوسط عرض كبسȍولة الȍرأس  بعذراء تكتسملم، ال١.٤٣عرض كبسولة الرأس 

 Brittonو  Lawrenceایȍام، وھȍȍذا یتفȍق مȍȍع مȍȍاذكره  ٨-٦اوحȍȍت مȍدة ھȍȍذا الطȍور بȍȍینملȍم ، وتر٢.١٢
جȍدران سȍمیكة عمقھȍا یتȍراوح العȍذراء داخȍل خلیȍة ارضȍیة ذات طور من ان الیرقة تنتقل الى ) ١٩٩١(

ومتوسȍط النسȍبة %  ٨٥النسȍبة المئویȍة لبȍزوغ بالغȍات الحشȍرة   بلȍغ متوسȍط. سم فȍي التربȍة١٥-١٠بین
   .انثى:ذكر) ١:١,١(الجنسیة 

   ، ذات لȍȍون قھȍȍوائي داكȍȍن لكȍȍل مȍȍن الȍȍرأس والصȍȍدر وقھȍȍوائي خنفسȍȍاء متوسȍȍط الحجȍȍم : طةور البالغةةة -د
ا مȍن الȍذكر اصȍغر حجمȍ. فاتح للغمدین، قرنȍا االستشȍعار بنیȍة اللȍون داكنȍة ومȍن النȍوع الرأسȍي الȍورقي

تمیȍزت األنثȍى . یȍوم٢٧,٣٥ملȍم ومتوسȍط عمȍره ١٠.٤١بلغ متوسط طولھ حتى نھایȍة األجنحȍة ، األنثى 
ملȍم، حلقȍات الȍبطن اكبȍر واعȍرض مȍن ١٢.١٠بطأ الحركة وقد بلغ متوسط طولھا حتى نھایة األجنحȍة ب

نتȍȍائج أوضȍȍحت . یȍȍوم ٣٠,٧٥بلȍȍغ متوسȍȍط عمȍȍر االنثȍȍى . حلقȍȍات بطȍȍن الȍȍذكر وذات نھایȍȍة دائریȍȍة الشȍȍكل
د حصȍل بعȍد بȍزوغ البالغȍات مȍن قȍالتجارب أن التزاوج غالبا ما یتم في الصباح الباكر أو عنȍد المسȍاء و

لȍى سȍطح االرض وضȍعت األنثȍى بیضȍھا غ) . ٢٠٠٥، Rahola ( طور العذراء بفترات غیȍر محȍدودة
 )٤,٠، ١٨,٦٠، ٨,١٥(ماقبل وضع البیض، وضع البȍیض،  مابعȍد وضȍع البȍیض  وقد بلغ متوسط فترة

مȍاذكره  معبیضة، وھذا یتفق  ١٠٦,٥أما متوسط عدد البیض لألنثى الواحدة فقد بلغ . یوم على الترتیب 
Habeek )بیضة ١٠٤من ان عدد البیض بلغ  )١٩٦٤.  

وقȍد أمضȍت فتȍرة  ،أوضȍحت الدراسȍة أن لھȍذه الحشȍرة جیȍل واحȍد فȍي السȍنة :عدد األجیال والتشتیة -ه
بȍȍان  )١٩٦٣( Habeekفȍȍي العمȍȍر الثȍȍاني داخȍȍل التربȍȍة، وقȍȍد ذكȍȍر  علȍȍى ھیئȍȍة یرقȍȍھالسȍȍبات الشȍȍتوي 

  .  بشكل یرقة تسبت Adoretus sinicusتیرقا
  الدراسة البیئیة: ثانیا

) ٢جدول(ھرت نتائج الدراسة ظا: اعداد حشرè الخنفساء  العراقیھ في مساحة ونسبة الضرر تأثیر -١
، ومع اول ظھور لكامالت ھذه االفة بدأت ة الضرر كانت معدومة في بدایة شھر نیسانسبان مساحة ون

في االول من ایار، ومع زیادة اعداد الحشرات . مظاھر االصابة على اوراق انواع الحور الثالثھ
على % ٨.٠٢و  ٥.٦٢و  ١١.٥٣و  ٢مس٢.١٠و ٣.٩٢و  ٤.١٧ازدادت مساحة ونسبة الضرر 

عندما كانت متوسطات المتوسطات  اعلى ،التوالي، في ما بلغت ھذه القیم في االول من شھر حزیران
 ورقة/ حشرة  ٢.٠و ٢.٣١و ٢.٨١اعداد الحشرات النواع الحور االسود واالمریكي والفراتي 

الحور تشتد علیھا االصابھ  أشجارمن ان ) ١٩٦٩(Knoph وھذا یتفق مع ما ذكره ، )٢الجدول(
 ٠.٥٠و ٠.٥٦الى  ومع انخفاض موسط اعداد الحشرات بقارضات االوراق خالل شھر حزیران ،

و  ٢سم٠.٨٥و ٠.٦٥و ١.١٨النواع الحور الثالثة كانت مساحة ونسبة الضرر . ورقة/ حشرة  ٠.١٣و
ومما سبق یتبین ان للنوع تاثیر في اعداد الحشرات المتواجدة . على التوالي% ٣.٢٤و ٠.٩٣و ٣.٢٦

نفساء العراقیھ ، فمع علیھ والذي یؤثر بدوره في مساحة ونسبة الضرر الناتج عن تغذیة حشرة الخ
وكذالك . الحشرة أعدادالحشرة تزداد مساحة ونسبة الضرر، ویحدث العكس مع انخفاض  أعدادزیادة 

إن لدرجات الحرارة والرطوبة النسبیة تأثیر في أعداد حشرة الخنفساء العراقیة ) ٢الجدول(یتبین من 
والذي بدوره اثر في مساحة ونسبة الضرر الناتجین عن اإلصابة بھذه الحشرة، فعند ارتفاع درجة 

مع الرطوبة  الحرارة ضمن حد معین ازدادت مساحة ونسبة الضرر بینما ظھرت العالقة معكوسة
كما أظھرت . النسبیة حیث مع انخفاض الرطوبة النسبیة إلى حد معین ازدادت مساحة ونسبة الضرر

بین  ٠,٠٥نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار دنكن وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
لمساحة متوسطات مساحة ونسبة الضرر وعدد الحشرات ألنواع الحور الثالثة، وكان أعلى متوسط 

 و%٢٢.٠١و٢سم٧.٨٦(ونسبة الضرر وعدد الحشرات في النوع األسود والذي بلغ 
 و٢سم٤.٣٢(على التوالي،أما اقل متوسط لمساحة الضرر وعدد الحشرات ) ورقة/حشرة١.٥١
على التوالي فقد وجد في الحور ألفراتي ، بینما وجد اقل متوسط لنسبة الضرر )  ورقة/حشرة٠.٨٢

وقد یعزى سبب انخفاض نسبة الضرر في الحور األمریكي إلى (األمریكي ، في الحور% ) ٨,٠٣(
كما اثبت التحلیل االحصائي واختبار دنكن وجود ) . كبر مساحة الورقة قیاسا إلى النوعین اآلخرین 

بین متوسطات العوامل المدروسة الثالثة لمواعید جمع  ٠.٠٥فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
 و ٢سم١٢.٧٤(وھو  ١/٦غ اعلى متوسط لمساحة ونسبة الضرر وعدد الحشرات في العینات، حیث بل
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بین من دراسة العالقة بین واجھات الشجرة توكذلك  .على التوالي)  ورقة/حشرة٢.٢٧ و %٣٢.٧٤
األربعة والعوامل المدروسة أن الواجھة الجنوبیة للشجرة ھي التي أظھرت أعلى المتوسطات لمساحة 

  د ونسبة الضرر وعد
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بحشرة  اإلصابةتأثیر أنواع الحور ومتوسط أعداد الحشرة ودرجات الحرارة والرطوبة النسبیة في مساحة ونسبة الضرر في األوراق الناتج عن ): ٢(الجدول 

  .الخنفساء العراقیة

  
  .كرراتكل قیمة تمثل متوسط ثالث مت* 
 %.٥المتوسطات ذات االحرف المتشابھ عمودیا التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال * 

تاریخ 
 العینة

متوسط درجة 
爸 èالحرار° 

الرطوبة 
 %النسبیة

 الحور ألفراتي الحور األمریكي الحور األسود
عدد الحشرات 

èورقة/حشر  
مساحة 
爸٢الضرر س 

  %نسبة الضرر
عدد الحشرات 

èورقة/حشر 
مساحة 
爸٢الضرر س 

  %نسبة الضرر
عدد الحشرات 

èورقة/حشر 
مساحة 
爸٢الضرر س 

 %نسبة الضرر

١٥/٤   س ع ف٢,٣٣  ك ل ٠,٦١  ك ل ٠,١٨  ص ٠,٧٠  ك ل ٠,٤٩  ط ي ك ٠,٣١  ص ٠,٨١  ل 爸 ٠,٢٩  ي ك ل٠,٢٥  ٧٣,٠  ١٥,٨٥ 

١/٥   ك ل 爸 ٨,٠٢  ط ي ٢,١٠  و ھ ١,١٩  ل 爸 ن ٥,٦٢  ي ٣,٩٢  و ھد ١,٣٧  ط ي ك ١١,٥٣  ح ي ٤,١٧  و ھ ١,٢٥  ٥٢,٠  ١٧,٣٤ 
١٥/٥   د ٣٥,٤١  ھ د ٩,٢٨  ج د ١,٨٧  ط ي ١٣,٩٧  ھد ٩,٧٥  ج٢,٠  ب ٤٢,٣٥  ب ١٥,٣٢  أ ٢,٧٥  ٤٤,٥  ٢٤,١١ 
١/٦   ج ٤١,٠٧  د ١٠,٧٦  ج ٢,٠  ح ط ١٧,٣٥  ج ١٢,١١  ب ٢,٣١  أ ٤٤,٧٨  أ ١٦,٢٠  أ ٢,٨١  ٣٤,٥  ٢٧,٤٢ 
  وز ٢٦,٥٦  ز ٦,٩٦  و ز ھ ١,٠  ي ك ل ٩,٩٥  ز ٦,٥٩  ھ ج د ١,٦٨  ھ ٣١,٤٣  ج د ١١,٣٧  ب ٢,٣١  ٣٠,٥  ٣٣,٠١ ١٥/٦
  زح ٢١,٨٣  ز ح ٥,٧٢  و ز ح ٠,٨١  ط ي ك ١١,٩٦  و ھ ٨,٣٥  ج د ١,٧٥  و ھ ٢٨,٥٨  د ١٠,٣٤  ج د ١,٨١  ٢٨,٥  ٣٢,٨٠ ١/٧
  ح ط ١٧,٧٠  ح ي ٤,٦٤  ز ح ٠,٧٥  ط ي ك ١٢,٣٢  و ھ ٨,٦٠  ج د ١,٨١  وز ٢٤,٣٥  و ھ  ٨,٨١  ھج د ١,٥٦  ٢٩,٠  ٣٢,١٠ ١٥/٧
  ي ك ل١٠,٠١  ط ي ٢,٦٥  ز ح ط ٠,٥٦  ل 爸 ن ٧,٩٨  ز ح  ٥,٥٧  و ھ ١,١٨  ح ط١٧,٩٧  ز ٦,٥٠  و ھ ١,١٥  ٢٤,٥  ٣١,١٦ ١/٨
  ل 爸 ن ٧,٧١  ط ي ٢,٠٢  ط ي ٠,٣٧  爸 ن س ٤,١٠  ط ي ٢,٨٦  و ز ح ٠,٨٧  ح ط١٧,٥٢  ز ٦,٣٤  ھج د ١,٥٦  ٢٥,٥  ٣٠,٢٤ ١٥/٨
  ل 爸 ن ٧,٤٠  ي ك ١,٩٤  ي ك ل ٠,٢٥  ن س ع ٣,٥٥  ي ط ٢,٤٨  ز ح ط ٠,٥٦  ح ط ي١٦,٥٣  ز ح ٥,٩٨  و ز ھ  ١,٠  ٢٨,٠  ٢٩,٥٦ ١/٩

١٥/٩   ن س ع ٣,٢٤  ك ل ٠,٨٥  ل 爸 ٠,١٣  ص ٠,٩٣  ك ل ٠,٦٥  ح ط ٠,٥٠  ن س ع ٣,٢٦  ي ك ١,١٨  ز ح ط ٠,٥٦  ٣٥,٠  ٢٧,١٩ 
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على التوالي ،وقد یعزى تفضیل ألحشره )  ورقة/حشرة١.٦٥ و% ٢٣.٠١ و ٢سم٩.١٨(الحشرات 
( ر وعدد الحشرات اقل متوسط لمساحة ونسبة الضر أما،  الدافئة البیئیةللواجھة الجنوبیة إلى الظروف 

على التوالي فقد سجل في الواجھة الشرقیة للشجرة، وقد ) ورقة/حشرة ٠.٩٠، %٨.٣٤،  ٢سم ٢.٩٧
نتائج تحدید قیم االرتباط  أظھرتكما  .یعزى السبب الى عدم تفضیل ھذه الحشرة للضوء الشدید

وجود ) ٣الجدول(رر الحشرات ومتوسط مساحة ونسبة الض أعدادومعامل التحدید للعالقة بین متوسط 
على  ٩٠.٣١و  ٩٠.٦٤  rقیمةبلغت  األسودفي الحور ھذه العوامل ،فارتباط موجب ومعنوي بین 

 أعدادمعادالت االنحدار للعالقة بین متوسط ومن خالل ھذه الدراسة  أوضحتالتوالي، وكذلك 
 أنواعفي  %٨٠ أل تجاوزتوجود نسبة تأثیر عالیھ ) ٤الجدول(ومساحة ونسبة الضرر الحشرات 

 . األشجارالحشرات في الضرر الحاصل لھذه  أعداد، وھذا یدل على قوة تأثیر الثالثةالحور 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

): ١(شكلال
  .Adoretus irakanus Ohsاوراق حور اسود مصابة بحشرة الخنفساء العراقیة 

  
 الخنفسȍȍاء العراقیȍȍةقȍȍیم االرتبȍȍاط ومعامȍȍل التحدیȍȍد للعالقȍȍة بȍȍین متوسȍȍط أعȍȍداد حشȍȍرات  ):٣(الجȍȍدول

A.irakanus ومتوسط مساحة ونسبة الضرر الناتج عن اإلصابة بھذه الحشرة.  

 األنواع
  قیم االرتباط ومعامل التحدید

 %نسبة الضرر  ٢سم/مساحة الضرر
  r r2 R r2  

  ٨١.٥٦  ٩٠.٣١  ٨٢.١٦  *٩٠.٦٤ األسود
  ٧٨.٠١  ٨٨.٣٢  ٨٦.٥٩  *٩٣.٠٥ األمریكي
  ٨٠.٠٩  ٨٩.٤٩  ٨٠.٣٣  *٨٩.٦٢ ألفراتي

  %٥ االرتباط معنوي عند مستوى احتمال*
  
معادالت االنحدار للعالقة بین متوسط أعداد  الحشȍرات و متوسȍط مسȍاحة ونسȍبة الضȍرر  :)٤(جدول ال

  .على أوراق بعض أنواع الحور

  األنواع
معادلة االنحدار لمساحة 

 ٢سمالضرر 
نسبة 
 %التأثیر 

معادلة االنحدار لنسبة 
 %الضرر

نسبة 
 %ثیرالتأ

  ٨١.٥٦  P= -٠.٩٨+ ١٤.٢٢٨ N+  ٨٢.١٦  A=- ٠.٣١٠+ ٥.١٥٠ N  األسود

  ٧٨.٠١  P= -١.٠٣١+ ٧.٣٦١ N+   ٨٦.٥٨ A= -١.٠٩٥+ ٥.٥٣٠ N+  األمریكي

  ٨٠.٣٣  A= -٠.١٣٨+ ٥.٢٧٢ N+  الفراتي
 +N ٠.٣١٥+ ٢٠.١٣٥- 

=P  ٨٠.٠٩  

    N=عدد الحشرات       P=نسبة الضرر A= مساحة الضرر
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BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL STUDY OF IRAQI BEETLE 

Adoretus irakanus Ohs. (Coleoptera: Rutelidae ) 
Ismail Najim Almaroof 

College of Agriculture and Forestry –Mosul University -Iraq 
 

ABSTRACT 
The life cycle of Adoretus irakanus Ohs. Which attack poplar species 

was studied in Iraq in 2007under laboratory conditions ( 30.5 C° and 25.5% ). 
The study showed that the mean length of incubation ,eggs viability and larval 
stages ( 7.51 day, 82% 342.8 days ) respectively ,It was appeared that the larval 
stages live inside the ground and feed on the decayed material and roots of 
different plants present in the soil . The mean period of pupa was 7.1 days. 
After the emerge of adult it laid the eggs in the soil singly and separate . The 
study also indicated that the mean number of eggs laid by a single female were 
106.5 . The sex ratio of male to female was 1.1:1. The longevity of adults, 
males and females were 27. 35 , 30.75 days respectively. Also it was found that 
this species of insect has one generation per year. The hibernation appeared in 
the second larval instar. Ecological study has shown that the area and 
percentage of damage started with the primary appearance of the Iraqi beetle 
adults at the beginning of April.The increasing of insects number caused an 
increase in the area and percentage of damage which reached their maximum 
means 16.20,12.11,10.7cm2, 44.87,17.35,41.07% respectively for Populus 
nigra, P.deltoides and P.euphratica respectively this happened when the 
insects number means reached the maximum 2.81,2.31 and 2.0 insect/leaves for 
the above mentioned poplar species to mean temperature 27.42°C and R.H 
34.5%.the statistical analysis showed that there is a significant correlation 
between the mean insect number and mean of area and percentage of damage in 
the 3 poplar species with r value (90.64,93.05 and 89.62) for damaged area, and 
for damage percentage (90.31,88.32 and 89.49), respectively. 
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