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ملخص البحث :
تـم فـي هــذه الدراسـة تقــدیر الكثافـة السـكانیة لحوریــات وبالغـات حشــرة الصرصـر األمریكــي 

Periplaneta americana L.  ـــة الموصـــل وللفتـــرة مـــن ســـان / / نی ١لمـــوقعین فـــي مدین

ـــى ٢٠٠٥/ اذار /  ٣١لغایـــة ٢٠٠٤ ـــغ أعل . الموقـــع األول حمـــام شـــعبي مـــن الطـــراز القـــدیم إذ بل

 ١٢.١. وأدنــى متوســط لهــا ٢٠٠٤فــردًا فــي شــهر تشــرین األول  ٢٩.٤متوســط لكثافــة الحوریــات 

. بینمـــا بلـــغ أعلـــى متوســـط لكثافـــة البالغـــات خـــالل شـــهر ٢٠٠٤فـــردًا خـــالل شـــهر كـــانون الثـــاني 

فــردًا خــالل  ٢.٣. امــا ادنــى متوســط لهــا فــي هــذا الموقــع فقــد بلــغ ٢٠٠٤فــردًا عــام  ١٢.٣ حزیــران

انثـى إلـى  ١: ١.٣. اما المتوسط العام للنسبة الجنسیة للبالغات فكانت ٢٠٠٥شهر كانون الثاني 

ذكـر للموقــع االول . أمــا الموقــع الثــاني فهــو حمــام شــعبي مــن الطــراز الحــدیث. بلــغ أعلــى متوســط 

أمـــا ادنـــى متوســـط  ٢٠٠٤فـــردًا خـــالل شـــهر أیلـــول  ١٨.٦انیة لحوریـــات الصرصـــر للكثافـــة الســـك

. كما بلغ اعلى متوسـط للكثافـة السـكانیة ٢٠٠٤فردًا خالل شهر نیسان  ٢.٥للكثافة السكانیة بلغ 

وأدنى متوسط للكثافة السكانیة للبالغـات كـان  ٢٠٠٤فردًا خالل شهر تشرین األول  ٩.١للبالغات 

 ١: ١.٢فـــردًا أمـــا المتوســـط العـــام للنســـبة الجنســـیة فكـــان  ١.٩إذ بلـــغ  ٢٠٠٥خـــالل شـــهر شـــباط 

انثى: ذكر .

بحث مستل من أطروحة الماجستیر للباحث الثاني)*(



لیث حمدي و  سالم جمیل

٣٦

Seasonal abundance of the Nymphal and Adults stages
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Abstract:
In this study, the population density was evaluated for nymph and

adults stages of American Coakroach Periplaneta americana L. in two

regions at the city of Mosul, from 1st April, 2004 to 31 March, 2005. At

the first region which is bath puplic of an old fashion, the maximum mean

number of pepulatiu density was 29.4 individuls at October 2004 and the

minimum number was 12.1 individual January 2004 while the highest

population density of adult was 12.3 individual during june 2004 while

the lowest was 2.3 individual during January.

Sex ratio (female:male) was (1.3:1), respectively. The Second

region is a puplic bath but of modern fashion. There, the nymph densities

range from 18.6 to 2.5 at August 2004 and April 2004, respectively.

While adults were 9.1 to 1.9 at October and February, respectively, and

the sex ratio was 1.2:1 femal:male.

:المقدمــة
تعد الصراصر من اولى الحشرات المجنحة التي ظهرت في السجالت الحضریة ویعرف 

) .ویبدو ١٩٨٣نوعًا من الصراصر خاصة في المناطق االستوائیة (عبد السالم،  ٣٥٠٠حوالي 

,1968أن الصرصر االمریكي قد نشأ في افریقیا ( Cronwell.(

ألنواع وجودًا وانتشارًا في العراق هي الصرصر ) أن أكثر ا١٩٧٢ذكر أبو الحب (

) أن الصرصر األمریكي ینتشر ١٩٨٣األمریكي ثم یلیه الصرصر األلماني. وبین سعد وعادل (

Kassalو  Abul-habفي جمیع انحاء العالم ولكنه یفضل المناطق الحارة، واشار الباحثان 

التي Blattidaeبینها عائلة ) إلى وجود ثالث عوائل من الصرصر في العراق من ١٩٨٧(

Periplanetaتضم الصرصر االمریكي  americana (L.).
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 ١١) بدراسة لمعرفة األنواع المنتشرة في مدینة الرمادي حیث وجد ١٩٩١قام الفهداوي (

Periplanetaنوعًا من الصراصر من بینها الصرصر األمریكي والصرصر األفریقي 

brunnea (B.) والصرصر الشرقي ،Blatta orientali وغیرها. في حین بین عبد الجلیل

هي  Blattidaeصر في مدینة البصرة تعود لعائلة ا) بأن هناك ستة أنواع من الصر ١٩٩٨(

Blattellaوالصرصر األلماني ، الصرصر األمریكي germanica والصرصر ذو الحزم

Supellaالبینیة  longipalpa والصرصر التركستاني ،Blatta latralis والصرصر ،

Poylyphagaالمصري  aegyptiacaو صرصر ارمك ،Blattella mella، وغالبًا تعیش

الصراصر في األماكن التي یقطنها اإلنسان لذا تعد ناقًال آلیًا لمسببات األمراض إذ تطرق كثیر 

Fisherمن الباحثین إلى أهمیة الصرصر األمریكي في نقل المسببات المرضیة فقد ذكر 

الذي یصیب الجردان على البقاء Coxasackic) إلى قابلیة الفایروس ١٩٥١( Syrertonو

یومًا. ١٥فعاًال داخل القناة الهضمیة للصرصر األمریكي ولمدة

) إلى إمكانیة نقل الصرصر األمریكي للبكتریا ١٩٦٩( Olsonو Ruegerبین 

Salmonella cranienburgطفال الرضع المسببة في حدوث حاالت اإلسهال عند األ

والمعزولة من صراصر جمعت من مجاري احد المستشفیات في والیة تكساس األمریكیة وان 

سنوات في الكرات البرازیة للصرصر األمریكي. ٤البكتریا بقیت حیویة لمدة 

أھداف البحث
لغرض تحدید التواجد الموسمي للصرصر االمریكي في محافظة نینوى لغرض تحدید 

جراء المكافحة فقد تم اجراء هذا البحث .الوقت االنسب ال

مواد وطرق العمل
تم أختیار موقعین في مدینة الموصل الموقع األول. حمام شعبي من الطراز القدیم یقع 

في الجانب األیمن من مدینة الموصل. ویمتاز بحرارة ورطوبة عالیتین ومشید من مادة الجص 

دیدة ویحتوي على مجرى تصریف المیاه فیها ویوجد على الجدران واألرضیة شقوق وفتحات ع

/ نیسان / ١مرتبط بخزان للمیاه الثقیلة في خارج البنایة مباشرة. وتم وضع مصیدتین للفترة من 

وكانت األولى بالقرب من فتحة التصریف والثانیة في غرفة  ٢٠٠٥/ آذار /  ٣١ لغایة ٢٠٠٤

تغییر المالبس.

راز الحدیث یقع في الجانب األیمن من مدینة أما الموقع الثاني فهي حمام من الط

الموصل أیضا. وهو مشید من األسمنت وجدرانه مغلفة بمادة السیرامیك. وكان مجرى تصریف 

المیاه فیها مرتبط بشكل مباشر بخزان المیاه الثقیلة خارج البنایة. وضعت فیها مصیدتین للفترة 
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دة األولى وضعت قرب مجرى تصریف المصی ٢٠٠٥/ آذار /  ٣١لغایة ٢٠٠٤/ نیسان / ١من 

المیاه والثانیة في غرفة تغییر المالبس.

وصف المصیدة:
ســم ٢٠اســتخدمت مصــیدة مــن الكــارتون علــى شــكل صــندوق متــوازي المســتطیالت طولــه 

احتوت على فتحة أمامیة، طلي الجزء السفلي من  ١سم كما في الشكل٨سم وارتفاعه ١٠وعرضه 

الالصــقة. وتـم وضــع مـادة جاذبــة للصراصـر وســط قاعـدة المصــیدة مــن الصـندوق بمــادة األتـرارات 

Alliumالداخل وهي مادة مستخلص البصل cepaمع قطعـة بسـكویتAhmed )تـم )١٩٧٦ .

زیارة كل موقع اسبوعیا لمعاینة المصائد ثم رفعها وابدالها بأخرى. وتـم نقـل المصـائد إلـى المختبـر 

أعداد الطـور الحـوري والبـالغ لحشـرة الصرصـر الكـل لمالحظة الصراصر المصطادة اذ تم حساب

مـــن طـــوري الحوریـــة والحشـــرة الكاملـــة للصرصـــر األمریكـــي فقـــط. كمـــا تـــم تحدیـــد النســـبة الجنســـیة 

للصراصـــر المصـــطادة فـــي كـــال المـــوقعین. ثـــم رســـمت العالقـــة بـــین اعـــداد الصراصـــر المصـــطادة 

یوضح الكثافة السـكانیة للصرصـر وفترات المعاینة لكل موقع على حدى على شكل منحني بیاني

األمریكي.

تم تسجیل معدل وجود حشرة الصرصر األمریكي باالعتماد على تدرج االصابة ومدیات 

) وهي منخفض ١٩٩٦وجماعته (Oggاعداد وجود الحشرة والمسمى السلم والمحور للباحث 

فأكثر).- ٣٥)، عالي جدًا(٣٥- ١٥)، عالي(١٥- ٥) ومعتدل (٥- ٠(

.Cحللت بیانات التجربة العاملیة بطریقة التصمیم العشوائي الكامل  R. D. وحللت ،

البیانات احصائیًا بطریقة تحلیل التباین وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن عند مستوى 

  ).١٩٨٠). (الراوي وعبد العزیز، ٠.٠٥احتمال (

مغلقة .-مفتوحة .   ب-) : المصیدة : أ١صورة (
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النتائج والمناقشة
الى ان اعداد الصراصر (الحوریات والبالغات) المصطادة  ٢الشكلاظهرت النتائج في 

الى وجود تذبذب في  ٢٠٠٥/اذار/٣لغایة/ ٢٠٠٤/نیسان ١خالل فترات المعاینة ابتداءًا من 

الكثافة السكانیة للحشرة في الموقع االول بلغ اعلى كثافة سكانیة للبالغات خالل شهر حزیران 

بلغ  ٢٠٠٤للحوریات المصطادة خالل شهر تشرین االول فردا واعلى معدل ١٢.٣بمعدل ٢٠٠٤

 ٢٠٠٥فردا. اما اقل معدل لعدد الحوریات المصطادة كان في شهر كانون الثاني  ٢٩.٤

  فردا. ١٢.٢بلغ

فردا خالل  ٩.٢اما في الموقع الثاني ولنفس فترة المعاینة بلغ اعلى متوسط للبالغات 

اما الحوریات  ٢٠٠٥فردًا خالل شهر شباط ١.٩ . وادنى كثافة سكانیة٢٠٠٤شهر تشرین اول 

. وادنى متوسط ٢٠٠٤فردا خالل شهر ایلول  ١٨.٦فقد بلغ اعلى متوسط الكثافة العددیة 

  .٢٠٠٤فردًا خالل شهر نیسان  ٢.٥للحوریات كان 

ان للصرصر األمریكي وفي ظروف موقع الدراسة عدة  ٢یمكن االستنتاج من الشكل 

في المصائد تداخل في تلك االطوار الكثر من جیل واحد خالل فترات اجیال متداخلة إذ لوحظ

المعاینة. كما یرجع السبب في زیادة اعداد البالغات والحوریات في الموقع األول عن الثاني إلى 

قدم بناءه وكثرة الشقوق والفتحات في الجدران واالرضیات.

ثافـة السـكانیة للطـور الحـوري خـالل فتـرة بالنسبة لتأثیر موقع المصائد وفترات المعاینـة فـي الك

  .٢٠٠٥/ آذار /  ٣١لغایة  ٢٠٠٤/ نیسان /  ١المعاینة من 

وجود فروق معنویة في متوسط اعداد  ١فاظهرت نتائج التحلیل االحصائي جدول 

الحوریات المصطادة في موقعي الدراسة. إذ بلغ متوسط اعداد افراد الحوریات المصطادة في 

 ٩.٢فرد/مصیدة وعدد افراد الحوریات المصطادة في الموقع الثاني  ٢٠.٨الموقع األول 

وجود فروقات معنویة في  ١فرد/مصیدة، و اوضحت نتائج التحلیل االحصائي في الجدول 

متوسط اعداد الحوریات المصطادة في فترات المعاینة المختلفة. واوضح اختبار دنكن ذلك عند 

فرد/مصیدة خالل  ٢٢.٨سط العداد الحوریات المصطادة إذ بلغ أعلى متو  ٠.٠٥مستوى احتمال 

، ثم انخفض هذا العدد خالل األشهر التي تلته ویعود ذلك إلى انخفاض  ٢٠٠٤شهر ایلول 

حوریة/مصیدة   ٨.٦إلى  ٢٠٠٥درجات الحرارة خالل تلك األشهر لتصل في شهر كانون الثاني 

، حیث بدأت ٢٠٠٤حوریة/مصیدة خالل شهر نیسان  ٨.٦. فیما بلغ أدنى متوسط للحوریات 

، ٢٠٠٥فترة المعاینة وهي لم تختلف معنویًا عن فترة المعاینة في شهري كانون الثاني وشباط / 

جات الحرارة في تلك بینما اختلفت معنویًا عن بقیة الفترات، وقد تمیزت تلك الفترة بانخفاض در 

السنة والتي امتدت إلى شهر نیسان.
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اما عن تأثیر التداخل بین الفترات المعاینة وموقعي المصائد فقد اشارت النتائج في 

إلى وجود فروقات معنویة في متوسط اعداد الحوریات المصطادة في موقعي الدراسة  ١الجدول 

حوریة/مصیدة خالل شهر تشرین  ٢٩.٤حیث سجل أعلى متوسط العداد الحوریات المصطادة 

 ٢.٥في الموقع األول. اما ادنى متوسط العداد الحوریات المصطادة فقد بلغ   ٢٠٠٤األول 

في الموقع الثاني. ٢٠٠٤حوریة / مصیدة خالل شهر نیسان 

وفیم یتعلق بتأثیر موقع المصائد وفترة المعاینة في الكثافة السكانیة للبالغات یتضح من 

وجود فروقات معنویة في متوسط اعداد البالغات المصطادة في الموقع االول  ٢ول نتائج جد

)فرد/مصیدة. اما عن فترات المعاینة فاشارة نتائج ٤.٨فرد / مصیدة  وللموقع الثاني ٨،٩

التحلیل االحصائي وجود فروقات معنویة في متوسط اعداد البالغات المصطادة خالل فترات 

والتي لم تختلف معنویًا عما  ٨.٧بلغت اعلى كثافة عددیة في حزیران المعاینة التي سجلت إذ

  ٢٠٠٤لوحظ في  االشهر (مایس ،تموز ، اب ، ایلول ، تشرین اول ، تشرین ثاني ) لعام 

) على التوالي. فیحین سجل اقل متوسط  ٧،  ٨.٥،  ٨.٧،  ٧.٩، ٧.٨، ٧.٣وبمعدالت (

فرد / مصیدة  والذي لم یختلف معنویًا عن متوسط  ٢.٢فكان  ٢٠٠٥للبالغات في كانون الثاني 

عدد البالغات في شهر شباط . 

كما اشارت نتائج التحلیل االحصائي للتداخل بین فترات المعاینة وموقعي المصائد إلى 

وجود فروق معنویة في متوسط اعداد البالغات المصطادة خالل فترات المعاینة. إذ بلغ اعلى 

فرد/مصیدة خالل شهر حزیران في الموقع األول ولم یختلف  ١٢.٣ادة متوسط للبالغات المصط

على التوالي. اما ادنى عدد  ١٠.١، ١٢.١معنویًا عن كل من شهري مایس ونیسان وبمتوسط 

في الموقع الثاني. ٢٠٠٥خالل شهر شباط ١.٩للبالغات المصطادة فقد بلغ 

الموقعین انفي الذكر وللفترة وبهدف تحدید درجة االصابة لحوریات وبالغات الحشرة في

المذكورة فقد تم تحدید ذلك على ضوء سلم یحدد درجة االصابة بحسب الكثافة السكانیة في ذلك 

درجة االصابة للحوریات والبالغات  ٣الموقع وفي أي شهر من السنة فتظهر النتائج في جدول 

صیدة في الموقع االول وفي فرد/م٣٦.٣،٣٧.٤١والتي تباینت بین عالي جدًا وبمدى تراوح بین 

فرد/مصیدة في الموقع  ١٨.٣،  ١٤.٤االشهر ایلول ، حزیران ، وتشرین االول إلى معتدل بلغ 

نفسه ولشهري كانون الثاني وشباط.
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اما في الموقع الثاني فأن درجة االصابة لحوریات وبالغات الحشرة تباینت بین عالي بلغ 

د/مصیدة في االشهر (تموز واب وتشرین ثاني فر   ٢٥.٩،  ٢٤.٤، ٢٠.٦،  ١٩.٨،  ١٦.١

فرد/مصیدة في شهر نیسان. ٤.٦وتشرین اول ، وایلول) على التوالي  إلى منخفض بمعدل بلغ  

هذه النتائج تؤكد ان انخفاض درجة االصابة بالحشرة في الموقع الثاني الذي وضعت فیه 

لموقع بما یحتویه من بناء قدیم وشقوق المصائد مقارنة بالموقع االول یرجع الى تقدم الزمن على ا

كثیرة على الجدران واالرضیات وقلة االضاءة جمیعها عوامل مساعدة على زیادة درجة االصابة.

/ نیسان / ١النسبة الجنسیة للحشرات المصطادة للفترة من  ٤توضح النتائج في جدول 

انثى/ذكر في  ١: ٢.٣كانت .  في الموقع االول تباینت فیها ف٢٠٠٥/ آذار /  ٣١لغایة  ٢٠٠٤

انثى/ذكر في شهر تشرین الثاني، اما في شهر كانون الثاني فقد بلغت النسبة  ١:١شهر تموز و

انثى ١: ١.٣٤انثى/ذكر. إال أن المعدل العام لمتوسط النسبة الجنسیة بلغت  ١: ٠.٨الجنسیة 

  ذكر.

تلفت نسبة االناث إلى ان النسبة الجنسیة تباینت واخ ٤اما الموقع الثاني فیوضح جدول 

: ١.١و٢٠٠٤انثى/ذكر في شهر تشرین االول  ١: ١.٥الذكور فیها خالل فترة المعاینة فبلغت 

وكان المتوسط العام للنسبة   ٢٠٠٥وشباط ٢٠٠٤أنثى / ذكر في شهر تشرین الثاني وایار  ١

أنثى / ذكر. ١: ١.٢الجنسیة 

جنسیة للصرصر األمریكي مع ما ذكره تتفق هذه النتائج من حیث االختالف في النسبة ال

Sommer )اذ ذكر أن النسبة الجنسیة تمثل في أغلب أشهر المعاینة لصالح االناث ١٩٧٥ (

وهذا یعود إلى أن نسبة الجذب تختلف باختالف جنس البالغات كما اشار إلى ان إناث 

الصراصر أكثر استجابة الى فومون تجمعها من بقیة األطوار.
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  )١(الشكل 

Periplanetaالكثافة السكانیة لحوریات وبالغات الصرصر االمریكي americana في الموقع
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صرصــر األمریكــي فــي مــوقعي الدراســة خــالل الفتــرة ) : درجــات االصــابة بحشــرة ال٣جــدول (

  .  ٢٠٠٥/آذار/٣١لغایة  ٢٠٠٤/نیسان ١

األشھرالسنة
الموقع الثاني الموقع األول

الدرجة عدد األفراد الدرجة عدد األفراد 

٢٠٠٤

منخفض ٤.٦عالي ٢٤.٧نیسان
معتدل ٦.٩عالي ٣٣.٦ایار

معتدل ١٣.٤عالي جداً ٣٦.٤حزیران
عالي ١٦.١عالي٣١.٥تموز
عالي١٩.٨عالي٣١آب

عالي٢٥.٩عالي جداً ٣٦.٣ایلول
عالي٢٤.٤عالي جداً ٣٧.٣تشرین االول
عالي٢٠.٦عالي٣٠.٩تشرین الثاني
معتدل١٤.٤عالي٢٨.٢كانون االول

٢٠٠٥
معتدل٧.٢معتدل ١٤.٤كانون الثاني

معتدل٦.٩عتدلم١٨.٣شباط
معتدل٧.٧عالي٢٤.٦اذار

فـي الموقـع االول النسبة الجنسیة للحشرات البالغة للصرصر االمریكي المصطادة: ) ٤جدول (

 ٢٠٠٥/ اذار /  ٣١ولغایة  ٢٠٠٤/ نیسان /  ١للفترة والثاني 

األشھرالسنة
الموقع االول

النسبة الجنسیة
انثى : ذكر

الموقع الثاني
الجنسیةالنسبة

انثى : ذكر

٢٠٠٤

١.٦:١١.٤:١نیسان
١.٥:١١.١:١ایار

١.٧:١١.٢:١حزیران
٢.٣:١١.٣:١تموز
١.٧:١١.٤:١آب

١.٢:١١.٢:١ایلول
١.٣:١١.٥:١تشرین االول
١:١١.١:١تشرین الثاني
١.٢:١١.٢:١كانون االول

٢٠٠٥
٠.٨:١١.٤:١كانون الثاني

٠.٩:١١.١:١شباط
١.٠٩:١١.٤:١اذار

١:١.٣٤١.٢:١المتوسط 
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صمیم وتحلیل التجارب الزراعیة. ). ت١٩٨٠الراوي، خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف اهللا (

  .٤٨٨دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل ص 

). الحشرات االقتصادیة في شمال العراق، دار ١٩٨٣سعد، عوض حنا وعادل حسن امین (

  .٤٨٨الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ص 

حیاتیة والسمومیة ). دراسة مظهریة وبعض الجوانب ال١٩٩٨عبد الجلیل، سلوى عبد الزهرة (

) في البصرة، رسالة ماجستیر، Dictyoptera:Biattariaلبعض الصراصر (

كلیة العلوم، جامعة البصرة.

). مقدمة في بایولوجیة الحشرات وتنوعها. دار ماكجز وهیجل ١٩٨٣عبد السالم، احمد لطفي (

للنشر.

الصرصر األلماني ). دراسات حیاتیة وبیئة وسمومیة على١٩٩١الفهداوي، طارق محمد (
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١٢٢.
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