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  لخنفساء وحيدة القرن العربية التسجيل ا�ول 
Fairmaire Oryctes agamemnon arabicus في العراق  

Arabian Rhinoceros Beetle) ( 
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  0386 – 2013: رقم التسجيل في متحف التاريخ الطبيعي البريطاني 

   2013أذار : تاريخ التسجيل 

  الزراعية ، وزارة العلوم والتكنولوجيامحمد زيدان خلف ، دائرة البحوث . د: اسم المسجل 

اجري مسح حقلي للحفارات التي تھاجم نخيل التمر في محافظات وسط وجنوب  2013 – 2008خHل الفترة 
البصرة �زالت قيد الدراسة ، وبواقع خمس بساتين في كل و) بغداد ،  واسط ، كربHء ، بابل والديوانية ( العراق 

اكثر من ( سنة ومتقدم بالعمر )  30 – 10(  وسنوات ، )  10- 4( عمر بنخيل  حصرمحافظة وشملت أعمال ال
، تاج النخلة وقواعد  جذعقاعدة الساق قرب الجذور ، منتصف ال( ، فحصت كافة اجزاء النخلة ) ثHثين سنة 

بينت  .البالغات لجمعوجمع اليرقات والعذارى واستخدمت المصايد الضوئية كطريقة  حصركطريقة ل) الكرب 
في مختلف ا�عمار ولوحظ تواجدھا في كافة اجزاء النخلة ،منطقة اسفل للحفار النتائج تواجد الدور اليرقي 

وفي تاج النخلة وقواعد الكرب وذلك في انفاق �غراض  جذع، ومنتصف ال الجذعالنخلة قرب الجذور عند قاعدة 
ج من البقع على جانبي ازوا8 التغذية ، اليرقات مقوسة ذات لون ابيض سمني وعليھا شعيرات زغبية وفيھا    

الجسم وان فترة نشاطھا خHل ا�شھر تشرين ا�ول ، تشرين ثاني ، كانون ا�ول ، كانون ثاني ، شباط ، اذار 
البالغات ذات لون اسود لماع ليلية النشاط يتميز الذكربوجود قرن في منتصف الرأس ويكون  .يسانومنتصف ن

ى ذروة لنشاطھا اثري وصغير في ا�نثى ، تمتد فترة نشاط البالغات من نيسان وحتى بداية تشرين ا�ول وان اعل
بغداد ، واسط : ي محافظات نماذج من البالغات من بساتين النخيل ف ةجمعت ثHث.ب خHل شھري تموز وأ

�غراض التشخيص ،  المملكة المتحدةالى متحف التاريخ الطبيعي في 2013وكربHء  وارسلت في شھر شباط  
 Oryctes agamemnonخنفساء وحيدة القرن العربية : شخصت النماذج الثHثة بانھا  2013في اذار 

arabicus   

  ةخنفساء وحيدة القرن العربي: ا�سم العربي 

   Arabian  Rhinoceros Beetle:  ا�سم ا�نكليزي 

 Coleoptera: الرتبة 

 Scarabaeidae: العائلة 

 Dynastinae: تحت العائلة 

  Oryctes: الجنس 

  agamemnon arabicus: النوع 
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  .يعد ھذا التسجيل ا�ول لھذه ا�فة في العراق 

 .Oالذي يختلف تصنيفيا عن النوع  Oryctes elegansبانھا حفار عذوق النخيل  وربما كان يعتقد
agamemnon arabicus  فات تصنيفية في حرقفةHبكونه ذو جسم اسطواني وذو فكوك قوية ووجود اخت

او يتواجد ا�ثنان سوية وسوف تستمر عملية البحث والتحري والتصنيف للخروج بتوزيع النوع  الرجل ا�مامية 
لسنوات ا�خيرة سبب ھذا النوع اضرارا جسيمة في نخيل العراق  ، وينتشر خHل ا. وحيد القرن او كHھما معا

ھذا النوع في بساتين نخيل التمر في دولة ا�مارات العربية المتحدة ، البالغات ليلة النشاط وتنجذب الى ا�لوان 
اقتصادية الضوئية وان اعلى نشاط لھا من نيسان الى تموز ، وينتشر ھذا النوع في تونس ويسبب خسائر 

  .�شجار نخيل التمر ويھاجم مختلف اجزاء النخلة دون استثناء 
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  في نخيل العراق  Oryctes agamemnon arabicusا�ضرار التي تسببھا خنفساء وحيدة القرن العربية 

  


