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 أ
 

 : Summaryـة  ــالخالص

الواقع التصنيفي لرتب وعوائل  تناولت لعراقوهي االولى من نوعها في ا الحالية ةــالدراس

 جمعت،  وسط العراق محافظاتبعض  في Chilopoda محيطية االقدامواجناس وانواع صنف 

 ةمن تسع عشوائيا   عيناتالجمع ذ تم إ ، 2019 الى نهاية اذار 2018العينات للمــدة مــن نيسان 

 . قادسيةالنبار وديالى وبابل و االداد و ـالعاصمة بغ خمس محافظات وهيموزعـة على  مواقع

لتسعة انواع  جديدا   تسجيل  قــد اظهرت النتائج و مي الى اربع رتـب ، ـتـنـعـيـنـة ت 138 جمعتم         

 Cormocephalusو  S. aferو  Scolopendra amazonicaوهي لعراقفي امـرة ل ألو و 

nigrificatus  عائلة منScolopendridae  و Cryptops anomalans   عائلة  من

Cryptopsidae   ن تعودان الى الرتبة  لتيكلتا العائوScolopendromorpha . 

  Geophilidaeالذي  ينتمي للعائلة   Geophilus flavus كل من النوع صنفو  سجل قــدو 

يعودان الى  هماو   Himantariidaeالذي ينتمي للعائلة   Haplophilus  souletinusالنوع و 

الذي ينتمي  Lithobius  microps  النوعان صنفو  سجل، كما  Geophilomorphaالرتبة 

الذي ينتمي الى العائلة   Lamyctes  emarginatusالنوع ، و  Lithobiidaeللعائلة 

Henicopidae  يعودان الى الرتبة  كلهماوLithobiomorpha  النوع  ايضا   سجل وصنف، و

Scutigera coleoptrata الى العائلة الذي ينتمي Scutigeridae الرتبة الذي يعود الى 

Scutigeromorpha   الرتب والعوائل  لعزل مفاتيح تصنيفية صياغة الحالية تضمنت الــدراســـةو

مع لوحات توضيحية لكل نوع  لعراق في الدراســة الحاليةجناس واالنواع المسجلة الول مرة في اواال

 تم اعتمادها في تصنيف االنواع . يالت المظهرية تحديد الصفاتو 
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 استعراض املراجع و ةـاملقدم
Introduction & Literature 

Review 
 



املقدمة و استعراض املراجع                                                                 الفصل االول                                             
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 : Introductionة  ـــــالمقدم  1-1

ة بـيـعلش  عود لي هـي صنف Centipedes مشطية االقدام أو Chilopodaاالقــدام  محيطية

Myriapoda  شعبة المفصلياتلالتابعة Arthropoda  ذا الصنف حيوانات مفصلية أرضية ـيضم هو

Terrestrial مفترسة Carnivorous حلقات منامها جساتألف ت ، جسامها طويلة عديمة االجنحةا 

 يكون الرأس،  Trunkالجذع و  Headى منطقتين ، الرأس عليقسم و  Segments عـديدة جسمية

الى بيضوي او  ا  دائريلكنه مسطح و  Scutigeromorpha في أنواع رتبةمكعب الشكل و  محدبا  

غطى بدرع يو ها مجة مع بعضمند حلقات ةدــمن عيتكون و  االخرى التابعة للرتب االنواع يــفمستطيل 

زوج و   Mandibles زوج من الفكوكو  Cephalic plateالصفيحة الرأسية يسمى  من الجهة الظهرية

 ة حلقاتـدــــن عــــالطويلة المكونة م اللوامسزوجا  من الرأس  حمليو   Maxillae من الفكوك المساعدة

 ا  تمتلك زوجف  Scutigeromorphaرتبة اما االنواع التابعة ل ، Ocelli ن العيون البسيطةـــــم زوجو 

 ; Arthur, 2002) ـدة اللوامسن قاعــــبالقرب م عالتي تق Compound eyesبة ـون المركـيــعــالن ـــــم

Arthur & Chapman, 2005) . 

 مــــزوج من مخالب السوجــود  هي Chilopodaمحيطية االقدام  نواعال الصفة الرئيسةان 

Forcipules  ةــن األصناف المفترســــد بذلك مـــتعو  رجلالن اـــــور مـــن الزوج األول المتحـــعبارة عي ــــهو 

Carnivorous  ، ب الســــمــة مخالـتلها بوساطـد قـى فريستها بعـــم علادـــقة االـراد محيطيـــــذى أفـتغـتاذ 

ينتج و ة ـها مؤلمانة إال ـير قاتلــسميتها ضعيفة غ لكن Poisonous ةــساممحيطية االقدام  دـعـت بذلكو 

 ( . ,Lewis, 2007;  2006Chao & Chang( في مكان اللسع ا  نها تورمــع
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تحمل كل منها و حلقة  191-15بين  عــددها يتراوح الجسمية التي الحلقات من الجذعيتكون 

زوج ــــيما بينها باستثناء الــفتكون متشابهة و  ــا  رديــف ددهاـــــعون ــكــا يــــالتي دائما  م أرجل المشين ـــزوجا  م

ي ــو حركــــــي اكثر مما هــسي دفاعــو حــــه، و  فــا  باتجاه الخلــال  ومقوسـون طويــذي يكــــالر يـــاألخ

(Chao & Chang, 2006 . ) 

هي األكثر شيوعا  لكن العديد ني المحمر في المناطق المعتدلة و باللون البمحيطية االقدام  تمتاز

 أو صفراءأو  خضراءأو  حمراء كونت  Scolopendromorpha األنواع االستوائية من الرتـبة من

 هـمـا : فينينـص   يقسم صنف محيطية األقدامو  (Simaiakis et al., 2010األلوان ) أو مزيج من زرقاء

 : Subclass : Epimorpha ـنيفـص   -1

ـنيف Adultنواع البالغة االتمتلك  تمتاز األفراد و  من األرجل او اكثرزوجا   21 التابعة لهذا الص 

ـنيف  يضم هذااث بيضها و تحتضن اإلنعـدد الكلي من الحلقات الجسمية و عند الفقس بامتالكها ال الص 

 . Scolopendromorphaو  Geophilomorpha  رتبتين هما :

 : Subclass : Anamorpha ـنيفـص   -2

ـنيف  نواعاالمتلك ت جسما  مسطحا  و اإلناث ال تحتضن بيوضها و األفراد عند التابعة لهذا الص 

د زوجا  عن 15عند كل انسالخ لتصل الى  هاويزداد عـدد لعدد الكامل من الحلقاتالفقس ال تمتلك ا

ـنيف ذا ــيضم هالبلوغ و  و   Scutigeromorphaو  Lithobiomorpha: هــي رتبثالثة الص 

Craterostigmomorpha .(Minelli & Golovatch, 2001 ; Edgecombe & Giribet, 

2007) . 
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 :  Aims of Study ةـالدراس دافــأه  1-1-1

 عنها في العراق التصنيفية ألهمية الفقريات التربة ودورها الفعال في البيئة ولقلة الدراساتنظرا  

، لذلك  بشكل خاص Chilopoda دامـمحيطية االقـن ـعتصنيفية دراسة  أيـة لعـدم وجودعام و  بشكل

 Arthropoda شعبة المفصلياتمن اصناف هــو واحدا  ة و للدراسة الحالي ا  موضوع اختير هــذا الصنف

 الــى : الحالية ةــــالدراسو هدفت 

 ووصفها في مناطق  محيطية االقدامصنف  المسجلة ضمن نواعمظهرية لالاجراء دراسة تصنيفية  -1

 .الدراســة الحالية     

  ضمن االقدام محيطيةالتابعة لصنف  واألجناس والعوائل والرتب لالنواع وضع مفتاح تصنيفي -2

 . الحالية ةــمناطق الدراس   

 في العراق . محيطية االقدامصنف ل اولى تهيئة قاعدة بيانات -3
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 :  Literature Reviewsالمراجع   استعراض 1-2

 : External Morphologyالمظهر الخارجي  1-2-1

 Head لى منطقتين ، الرأسعويقسم  جسمية عـديدة حلقاتــن م  محيطية االقدام جسم يتألف

من العيون  زوجو ة حلقات المكونة من عـدالطويلة  اللوامس ا  منـزوج الرأس حملي  Trunk الجذعو 

ن ـرب مـقع بالقـتالتي واعها ـي بعض انـف Compound eyesاو العيون المركبة  Ocelli البسيطة

لكنه   Scutigeromorpha ي أنواع رتبةـيكون الرأس محدبا  ف ، ةالرأسي صفيحةى الـلـع ة اللوامسدـقاع

 ; Arthur, 2002) (1-1شكل )  رىــــــاالخ محيطية األقدامأنواع ي ـف بيضوي او مستطيل ىال مسطح

Arthur & Chapman, 2005) . 

حلقة فـي كـل مـن الرتـب  15ـدد الحلقات الجسمية الحاملة لألرجل عند البالغ هـو ــان ع

Scutigeromorpha   و Lithobiomorpha   رتـبة  انواع حلقة في 23-21يكون عـددها و

Scolopendromorpha   رتـبة   انواع في حلقة 191قـد يصل الــى وGeophilomorpha  ،يتراوح 

 مــلـم 100-10 نـــها ملكن معظم األنواع يتراوح طولو مــلـم  300-4مــن  مـــالطول الكلي للجس

(Minelli & Golovatch, 2001 ; Edgecombe & Giribet 2007) . 
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 محيطية االقدام لنموذج من صنف العامر المظه : (1-1شكل) 

 BIODIDAC, Livingstone:  المصدر

 

 : Taxonomic Positionالموقع التصنيفي  1-2-2

ة التابع    Myriapodaعديدة االقدام الى الش ـعيبة Chilopodaيـعـود صنف محيطية االقدام 

  3500نحو ـدد االنواع التابعة لصنف محيطية االقدام ــعان ،  Arthropoda الى شعبة المفصليات

غير  وجود انواع اخرى من المتوقعو رتب ،  خمسموزعــة على  عائلــة 24 جنسا  تعود الى 339في  نوع

طريقة وضع طول الحيوان وحجمه ولونه و  تختلف محيطية االقدام من حيثغير معروفـة ، مصنفة و 

 هادراستلتصنيفها و قة ـن طريـــــالمظهرية مما دفع العلماء للبحث عغيرها من الصفات و  حضانتهالبيض و 

(Kime & Golovatch, 2000 ; Edgecombe & Giribet, 2007 ; Minelli, 2011 ; 

Undheim et al., 2015)     التابعة  االنواعي للرتب والعوائل واالجناس و فيصنالتموقع فيما يلي الو

 .Minelli, 2011) ;  (Bonato, 2011 لشعبة المفصلياتالتابع  دامــمحيطية االق لصنف
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   Kingdom : Animalia Linnaeus, 1758 

   Phylum : Arthropoda Von Siebold, 1848 

   Subphylum : Myriapoda  Latreille, 1802 

   Class : Chilopoda, Latreille, 1817 (2 Subclasses) 

   Subclass : Anamorpha Haase ,1881 (3 orders) 

1- Order : Scutigeromorpha Pocock, 1895 (3 families) 

   Family : Scutigeridae, Leach, 1814 (17 genera, 50 species) 

   Family : Scutigerinidae, Attems, 1926 (2 genera, 3 species) 

   Family : Pselliodidae , Chamberlin, 1955 (1 geneus, 3species) 

2- Order : Craterstigmomorpha Pocock, 1902 (1 family) 

   Family : Craterstigmidae  Pocock, 1902 (1 genus, 2 species) 

3- Order : Lithobiomorpha Pocock, 1895 (2 families) 

   Family : Lithobiidae Newport, 1844 (43 genera, 1000 species) 

   Family : Henicopidae  Pocock, 1901 (20 genera, 120 species) 

   Subclass : Epimorpha Haase ,1881 (2 orders) 

4- Order : Scolopendromorpha Pocock, 1895 (5 families) 

   Family : Cryptopsidae Kohlrausch, 1881 (2 genera, 170 species) 

   Family : Mimopidae Lewis, 2008 (1 genus, 1 species) 

   Family : Plutoniumidae Bollman, 1893 (2 genera, 7 species) 
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   Family : Scolopendridae Leach, 1814 (21 genera, 420 species) 

   Family : Scolopocryptopidae pocock, 1896 (8 genera, 80 species) 

5- Order : Geophilomorpha Pocock, 1895 (13 families) 

   Family : Aphilodontidae Silvestri, 1909 (3 genera, 15 species) 

   Family : Ballophilidae Cook, 1898 (12 genera, 80 species) 

   Family : Dignathodontidae Cook, 1896 (4 genera, 20 species) 

   Family : Eriphantidae Crabill, 1970 (1 genus, 1 species) 

   Family : Geophilidae Leach, 1815 (100 genera, 560 species) 

   Family : Gonibregmatidae Cook, 1896 (8 genera, 15 species) 

   Family : Himantariidae Bollman, 1893 (19 genera, 70 species) 

   Family : Linotaeniidae Cook, 1899 (7 genera, 50 species) 

   Family : Neogeophilidae Silvestri, 1818 (2 genera, 4 species) 

   Family : Oryidae Cook, 1896 (18 genera, 45 species) 

   Family : Schendylidae Cook, 1896 (35 genera, 220 species) 

   Family : Macronicophilidae Verhoeff, 1925 (1 genus, 4 species) 

   Family : Mecistocephalidae Bollman, 1893 (11 genera,170 species) 
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 : Geographical Distribution  التوزيع الجغرافي 1-2-3

المعتدلة والدافئة  في المناطق Chilopodaالتابعة لصنف محيطية االقدام  تتواجد معظم األنواع

الغابات والحدائق والمراعي والصحراء والكهوف  فيوتحت اللحاء و في التربة قمامة و تعيش في ال، و 

عض تجدر اإلشارة إلى أن نجاح انتشار بو ،  (Edgecombe & Giribet, 2007) المناطق الساحليةو 

 ,.Golovatch et al) نقلهاتسهولة  مـن ثـمة حياتها و قصر دور االنواع يعود إلى صغر حجمها و 

2009) . 

 شبه االستوائيةتتواجد في المناطق االستوائية و  محيطية االقدامصنف ل التابعة نواعالان معظم ا

أمــا االنواع غرب آسيا ،  في منها شرق أو جنوب شرق آسيا ، والقليل ها فيمن% 28 حوالي يعيشو 

زر ــجريكا الشمالية و ـأم نـ% أصلها م12 و% 18والي ــجنوبية فتشكل حأصولها من أمريكا الالتي 

 تجارة األعشاب االستوائية والنباتات األخرى وزراعتها في المنازل والحدائق العامة ـدتعو  نديـيط الهـالمح

 . (Andersson et al., 2005) اهم اسباب انتشارها من ستوائية هياستيراد البضائع من البلدان االو 

حتى في المناطق التي  غير المالئمة بعض انواع محيطية االقدام تستطيع مقاومة الظروف ان

معظم الباحثين  هــذا الصنف محط اهتمام جعلت غيرهاه القابلية و ذـــــهغمرها الفيضانات بشكل دوري و ت

(Voigtländer, 2003) . 

 قــدو العميقة من القمامة أو التربة  في المستويات Geophilomorpha انواع الرتـبةتتواجد 

المستويات السطحية  في  Lithobiomorpha و  Scolopendromorpha على أنواع الرتبتين رـثـعــ 
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فقد وجدت في   Scutigeromorphaألنواع من رتـبة ااما  حجارة الصغيرةللقمامة او التربة أو تحت ال

 . (Prunescu, 2010) هـي تفضل االماكن الدافئة والرطبةو العالم  في اغلب مناطق نازلالم

  Lithobiomorphaرتـبة   انواع امريكا الشمالية هـيانتشارا  في اوروبا و  نواعأكثر االان 

مـن العوائل الرئيسة لهذه الرتـبة هما  و  Lithobius forficatus اكثر االنواع شيوعا  هـو النوعو 

Lithobiidae   وHenicopidae  (Edgecombe & Giribet, 2007) . 

 رتبةمن  Pachymerium ferrugineum النوعو هــ انتشارا   األكثر النواعا بين من

Geophilomorpha   و Lamyctes emarginatus   رتبةمــنLithobiomorpha   النوع و

Scutigera  coleoptrata   رتبة  منScutigeromorpha   قاومـة العالية تمتاز هــذه االنواع بالمو

فغالبا  مــا يتكاثر من خالل التوالد العذري في اغلب دول   Lamyctes  emarginatus للماء اما النوع

فوجدت في أوروبا   Scutigerinidaeالعائلةانواع اما  ،من توزيعه العالمي  سهلت االليةالعالم و هذه 

 . (Edgecombe & Giribet, 2007)زر المحيط الهادي ـجآسيا واستراليا و شمال أفريقيا و و 

بعض النظم البيئية  تغلبت علىشرق آسيا ) دخيلة ( على قارة اوروبا ألنها  انواع عـــد  يمكن 

و ــهـل أوروبا ــواع داخـــــذه األنـــشار هــد أن انتــن المؤكـــمو  لمة معهاــأقمتباتت ي أوروبا و ــالطبيعية ف

فـي ،  (Lee, 2006 ; Golovatch, 2008) يةـــتلك الدول االوربية المكثفة بين التجار العالقات رتبط بم

شمال السويد و في يناير  2000سجلت للمرة األولى عام و سجلت ألول مرة في فنلندا  1945 عـام

هناك العديد من األنواع سجلت في مزارع و في كوبنهاغن  شجارالا بعض في تم تسجيله أيضا    2007
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مع  األنواع تنتشر بشكل واسع بعض يبدو أنو في النرويج  سجلت ألمانيا وكذلك في اآلونة األخيرة

 . (Enghoff, 2008) شجاربعض اال

في شمال   Scutigeromorphaمـن الرتـبة    Scutigera  coleoptrata  قـد سجل النوعو 

 هـي Lithobiomorphaرتبة  اما في المناطق األكثر دفئا  مباني و في ال المكسيكو  أمريكا الشمالية

 الرتبة اما األمريكية المتحدة الواليات في لةالمعتد المناطق شمال في تنوعا   األكثر

Scolopendromorpha   بعض  لكن توجدستوائية أو شبه االستوائية و تتواجد في المناطق اال عموما

انواع  اطول Scolopendra  giganteaيعتبر النوع يات المتحدة األمريكية و شمال الوالفي انواعها 

 . (Sombke et al., 2011) مـلـم 300اذ يصل طوله الى  محيطية االقدام

عــدد  يصل اذصنف محيطية االقدام  أكثر االجناس تنوعا  في من Lithobiusجنس  ـد  يع

 ; Zapparoli & Edgecombe, 2011)نوع موصوف 500ن ــالى أكثر م االنوع التابعة لــه

Bonato et al., 2016)     النباتات لمملكة المتحدة عند استيراد في ا انواع مختلفة منه سجلت قـدو

 اليابانو  الصينأمريكا و  دول اخرى مثلدت في واألمتعة القادمة من أستراليا ونيوزيلندا و وج واكهوالف

في  البيئات الرطبة بشكل رئيس عيش فيت هيو ،  (Barber, 2009) مدغشقر أفريقيا و جنوب الهند و و 

 & Bonato)في البيئات الصحراوية عها وجدت اكما ان بعض انو  شبه االستوائيةاالستوائية و الغابات 

Zapparoli, 2011) . 
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 مدينة في  2000  عام  Cryptops anomalans  Newport (1844)النوع   سـ جلقــد و 

د ـتواجات ـض الدراسـعـظهرت باو   (Spelda, 2005 ; Zapparoli, 2006)االلمانية شتوتجارت

  .erythrocephalus  Koch,1847  Lو Lithobius  forficatus  Linnaeus (1758)  ينـعـالنو 

ار ــو الحــسبب الجي الجنوب بــف تتواجــد االنواعـذه ــه معروف انن الـم لكنو اإلسكندنافية ي الدول ـــف

ل ــقــنـل الـائــق وســريــن طــــــــا عــهــر دخولـــســـفـــي المناطق الباردة يـــا فــدهـــواجـــلكن تو الرطب نسبيا  و 

 . (Enghoff & Eason, 1992) دولــلك الـتى ــــال يــمـــير رســشكل غــة بـــشريـبـال

عادة فــي ال يوجد فهو  نواع السائدة في بولندامـن األ  Lamyctes emarginatus  النوع ي عــد  

 النوع هذا يفضلو  (Leśniewska, 2004) أيضا   المناطق المرتفعة بل فيالسهول الفيضية فحسب 

تظهر في الصيف والخريف  البالغة وافراده ذات الغطاء النباتي المنخفض التواجـد في المناطق الرطبة

يسيطر   L. curtipes بينما النوع ، (Voigtländer, 2005) كفي من الغذاءعندما يكون هناك ما ي

ـد ـقالنباتي العالي ، و ذات الغطاء  على مناطق الغابات النهرية فهو يفضل التواجد في المناطق الرطبة

في وسط و  (Adis & Junk, 2002) بـعــد ان غــمـر الماء المنطقةا  ـومـي   34 دـعـب حـيا   ليهـعثر ـع

 ,Voigtländer)   المروج الرطبةاألنهار و والمستنقعات و  الغابات في في المقام األول أوروبا وجـد

2005). 
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 : Nutrition & Predation االفتراسالتغذية و  1-2-4

 من المفصليات األرضية المفترسة  Chilopoda  صنف محيطية االقدامل االنواع التابعة ـدـعتـ

فريستها ،  المظلمة الدافئةتفضل االماكن و  ذات نشاط ليليغالبية انواعها و  Carnivorous حـمــةاو الال

الالفقريات ،  في معظم االحيان تتغذى على المفصليات الحية الصغيرة وغيرها منو  تتناسب مع حجمها

ن ـة مفريس لىيمكن أن تتغذى عو  تكون كبيرة الحجم  Scolopendridae انواع عائلةإن علما  

 العناكبو  ي التربة مثل ديدان األرضـــف  الفرائسن ـــالمتاحة م النواعى مختلف اـلــع او الصغيرة الفقريات

 Hopkin & Read, 1992 ; Golovatch et) رىـــالمفصليات األخاليرقات و و  الحشرات الصغيرةو 

al., 2009) .  

القابلية على افتراس بعض البرمائيات مثل  لها Scolopendridae بعض انواع  العائلة هناك

 تي تصلـالطيور السـم و  24.7 طول الثعابين حتىسـم و السحالي و  9.5 طول الضفادع التي تصل إلى

قــد سجلت ، و  (Molinari et al., 2005) ئرانـالف ثلــن الصغيرة مـبائـض اللـعـبفور و ـم العصـجـى حـلا

من العائلة  Scolopendra gigantean حالة افتراس فريدة من نوعها للنوع العمالق

Scolopendridae   لنوع من الخفافيش اسمهMormoops megalophylla  ي ـفي كهف يقع ف

 ، (Bonaccorso et al., 1992 ; Arends et al., 1995)  نزويالـي فــف Paraguanáرة ــزيــبه جــش

أول  ستعماليهاجم الخفافيش باو  الكهف لتعلق في سقفلمن االرجل ر خمسة ازواج ـاخ عملاذ يست

يبدأ بتحريك رأسه من جانب الى اخر و   Forcipulesمخالب السم  باستثناء ثمانية أزواج من االرجل



املقدمة و استعراض املراجع                                                                 الفصل االول                                             

 
 

13 
 

استمر بدأ يأكل الرقبة و ــم فــغ 16.5 يبلغ وزنه  M. megalophyllaوقـد وجـد ان الخفاش مـن نوع  

  . (Molinari et al., 2005) اشـفـخـم الـسـن جــ% م35ـد التهم ــقم البطن و ــى الصدر ثـال

تركيب  بشكل ةالمتحور االرجل  عن طريق الزوج االول من يتم شل حركة الفريسة بالسم المحقون

زود بغـدد مو يتم دمجهما وظيفيا  مع الرأس كـزوج من الفكين التي  Forcipules مخالب السـم يسمى

ثل الالحقة الجسمية التي تممحيطية االقدام  األكثر وضوحا  فيهـو  من اللواحق هذا الزوج،  سمية

 . (Edgecombe & Giribet, 2007)ى المتحورة االول

الحرقفة قبل تعرف بو  الكبيرة االولى أو خمس حلقات : الحلقةمن أربع  مخالب السم تكونت 

 اما Tibia قصبةالو    Femurالفخذ هما و  نان قصيرتاحلقتثم  trochanter Pre-femur  الفخذ

رتـبة   انواع في حين أن المخلب القمي في،   apical clawقميالمخلب الحلقة االخيرة تعرف بال

Scutigeromorpha الرسغ  هما  يتكون من حلقتينtarsus   قاعدة المخلب  وunguium   بينما

من ثم تسمى باسم قاعدة المخلب الرسغية الرتب األخرى  و  انواع تندمج هاتان الحلقتان في جميع

tarsunguium base  ، يحتوي السطح الخارجي لكل مخلب على األقل ثالثة أنواع من المستقبالت

سم دد الــغاما  ن طريق االستشعارــم عـفراز الساز تحفيلتذوق الفريسة و  بواسطتهمالكيميائية التي يمكن 

م ــــسـدد الـــــــقع غــتو  الشكلة ـــــكلويكون ت  Scolopendridae  العائلة انواع ناءـثـتــشكلها كمثري باسف

  23-15 اتــقــحلـن الـيــب  واعـــاالن ضــعــي بـــــــع فـقــت نـيــي حـــــف 18-12 ن الحلقاتــيـب ذعـــــجـي الـــــف

(Undheim et al., 2015)  ،خاص بها  تتغذى على غذاءغير مفترسة  كما ان هنالك انواع اخرى

 . (Minelli & Golovatch, 2001) النباتات او الحيوانات المتحللة بقايامثل 
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مئوية والرطوبة  درجة 29-24 ضمن درجة حرارة من عتياديةالبيئة األمثل ألنشطتها االان 

 تـتالمس مع البشرة و البطانيات واألحذيتتخفى في الشقوق داخل المباني و  دــقو  %80-75النسبية من 

 السيمالية غالبا  على األطراف السفو ي األكثر شيوعا  في أشهر الصيف لدغاتها هفي الليل و  السيما

االعراض  اغلبب الحساسية و تحدث مضاعفات بسبلكن قـد و عادة  هي غير مؤذيةو  أصابع القدمين

  رحــول الجـــــرار حـمـاحورم و ــتـدر و ــخم و ـــي ألـــهـ  Scolopendraنس ـلجاواع ــــانسيما ال الشائعة

(Fung et al., 2011)  ، ى مكان ـــن علــــاء الساخـــج أو المـــبات الثلـع مكعــــن ان وضــيـبــد تـــــــــقو

ان العالج بمكعبات ع ذلك ــمع المسكنات ، م يبدو تأثيرهما متكافئالتسمم و و  ن األلمــــة يقلل مــــاللدغـ

 , .Rein, 2002 ; Chaou et al) لم تكن هناك آثار سلبية اذيره ن غــــأظهر فعالية اكثر م الثلج

2009) .  

 

 :Digestive System   جهاز الهضم 1-2-5

رج في الطرف الخلفي من ينتهي بفتحة الشالطرف االمامي للجسم و من  يبدأ جهاز الهضم

المعي و  Foregut ة هي المعي االماميلى ثالثة اقسام رئيسعسم القناة الهضمية وتق الجسم

 جليدالخلفي بالعادة  ما يغطى المعي االمامي و ،  Hindgut المعي الخلفيو    Midgutالوسطي

Cuticle ــه منع رجوعيحن الطعام و طالمامي بدرجات مختلفة ليساهم في ، اذ يكون في المعي ا

لغذائية يحدث في المعي الوسطي وامتصاص العناصر ا الهضم الرئيساكس ، علما  ان باالتجاه المع
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 ي محيطية االقدامــي سمة شائعة فــــهـدد الرأس و ــي غــفي المعي الوسطي و ـــطة اإلنزيمات المنتجة فاسبو 

(Edgecombe & Koch, 2009) . 

واحدة  مبطنة مع بشرة   Epithelium طالئيةطبقة ـن ــيتكون م   Foregutالمعي األمامي

 يةـنقباضالحركات ابالما يسمح ـالعضالت الداخلية الطولية والخارجية مها طبقات ـب وتحيط

(Rosenberg & Muller, 2009)  اذ من رتبة الخرى الفا  كبيرا  تجويف المعي االمامي يختلف اخت

 مستقيمقصير نسبيا  و   Lithobiomorpha و  Scutigeromorpha انواع الرتب يكون في كل مــن

 S رفـــيمتد كأنبوب مستقيم أو على شكل حو  الثاني من االرجلج لزو بالكاد يتجاوز الجزء الحامل ل

 انواع معظم في 16-10 نــــــل مـــــاالرج جاو الز الحامل  زءـــى الجــــيصل ال

في العديد من  20إلى ما بعد الجزء الحامل لزوج االرجل  تصلو     Scolopendromorphaرتبة

 د سبقــــــترض أن الطعام المبتلع قيف،  Geophilomorpha (Koch et al., 2009) رتبة انواع

ه قبل دخول Midgut يالمعي الوسط نـأو الجزء األمامي مي المريء ــــــف فرزهيمات مطة إنز اسهضمه بو 

 . Gizzard (Edgecombe & Koch, 2008)ى القانصة ــال

لمختلفة مــن صنف محيطية االقدام النواع اابين  شابهبشكل عام مت  Midgut المعي الوسطي

ن ـــم بقطر أكبر بكثير يتميز، اذ  و حجمه المتغيرـهبين االنواع  وضوحا   ق األكثرالفر د يكون ـــــلكن قو 

 & Epithelium (Hilkenالطالئية  طبقةللإلى السمك الملحوظ  يرجعـذا ـــهالمعي االمامي والخلفي و 

Rosenberg, 2009) . 
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 انواع رتـبة في كونيبينما  مستقيمةعلى شكل قطعة  عادة Hindgut المعي الخلفييكون 

Scolopendromorph   بةـرتـو Geophilomorph  و  ـتـلـبشكل م Looped  ـدةــقـبشكل عـأو  

(Koch et al., 2010). 

 

 : Respiratory System جـهـاز الـتـنـفـس 1-2-6

التي تفتح على  لصنف محيطية االقدام ، الجهاز التنفسي Tracheae  بات الهوائيةتمثل القص

ند على جانبي الجسم عا في اغلب انواعهتوجــد  التي  Spiracles لفتحات التنفسيةسطح الجسم با

جـد اتو قـد تو ي للجسم الطول للمحور مواز   بشكل Tergites الصفائح الظهرية ممتدة معقاعدة الحرقفة 

  Tergitesائح الظهرية  ففي الجزء الخلفي للصخط الوسطي الظهري للجسم الفتحات التنفسية على ال

بات يالقصب  Spiraclesهــذه الفتحات التنفسية  تفتح،  Scutigeromorpha كما في انواع رتبة

س ــفـنـتــلل ا  فـيـكـذا يعطيها تــهو عـنـد تجمعها  Tracheal lungs تشكل رئات قصبية التي الهوائية

 .Kusche  & Burmester, 2001)  ;  (Kusche et al., 2003الهوائي
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 : Reproduction ـرـــالـتـكـاثـ 1-2-7

انواع رتبة دا ـخصاب خارجي ماعالامنفصلة و  Chilopoda في محيطية االقدام االجناس

Scutigeromorpha بعد طقوس تفرز من المغزل و ر القليلة التي الذكر شبكة من خيوط الحري إذ يبني

من الحيوانات المنوية فتلتصق نهاية االنثى بهذه الشبكة وتنتقل  ا  المغازلة يفرز الذكر غالبا  عـدد

انواعا  قليلة من محيطية االقدام  انلوحظ و ،  (Simaiakis et al., 2010)الحيوانات المنوية اليها 

 ,Lewisن إناث فقط )ـــيفقس البيض العذري عو  Parthenogenesis قادرة على التكاثر العذري

في الخشب المتعفن أو في ضها في وقت واحد إذ تحفر األ نثى حفرة و تضع بعض األنواع بي،  (2007

 Scutigeromorphaو   Lithopiomorpha رتبتيأنواع  التربة وتضع فيها بيوضها كما في

ثم تستمر  اذ تلف جسمها حوله لحين الفقسضها لمدة اسبوعين الى ثالثة أسابيع و تحتضن االنثى بي

 بيضة وتصل 30-15 األ نثى من ضعت ،يتمكن الصغار من العيش بمفردهم  بحمايتهم عـدة ايام حتى

 Simaiakis etسنين ) الى ما يقارب عشر االفتراضييصل عمرها سنوات و  4-3 وج بعـدسـن التزا

al., 2010 )  من رتبة  تضع اإلناثوGeophilomorpha  ن عشرة ـــل مـــاقض ، و ن البيـــــمجموعة م

طعام نفسها ان ــتى تتمكن الصغار مــــتبقى ملفوفة حولها حالتربة و  يــــفرة ــفـحالداخل  ى حوالي ثمانينــلا

 . (Foddai et al., 2004) دد كامل من االرجلـــتفقس الصغار مزودة بعو 

بامتالكها إمكانية جسدية  Geophilomorpha و Scolopendromorpha تينانواع الرتبتتميز  

تقوم االنثى بلف و  د الفقســـسم االنثى حتى بعـــــى جــدة علض ورعاية الحضنة الموجو و للحفاظ على البي

والمفترسات  الطفيلياتطريات والبكتريا و ن الفـــــجسمها بشكل كروي لضمان الحفاظ على البيض م
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 ,Edgecombe & Giribet) البيض او الصغار عند الضرورةاالخرى وقــد يقوم الذكر بحماية 

فان حركتها   Lithobiomorphaو    Scutigeromorpha رتبلالنواع ا بالنسبةاما ،  (2007

لى أثناء محاولة صيدها ادت الى ان هذه االنواع ال تستطيع الحفاظ على الحضنة ع السيماالسريعة 

ل منفرد أو بشكل مجموعات في التربة بشك بيوضهااليرقي لـذا فهي تضع أجسامها خالل النمو الجنيني و 

يتم إضافة قطع اخرى و  قليل نسبيا  من القطع الجسمية ددـمع ع بعض االنواع يرقاتتفقس ، صغيرة 

ان ،   (Prunescu, 2006)االرجلالحلقات الجسمية و ن ــتدريجيا  حتى يكتمل النمو مع العدد الكامل م

ة ــــاومــقـمــال نهــكـمــي اذ اءــمـلل ز بمقاومتهــيــمــتــــي   Lamyctes emarginatusنوع ــي الـض فـيـبــال

 . (Adis & Junk, 2002) عــــيـة الربـــدايـــبالشتاء و  شهورالل ــــخ اءـــقــبـــالو 

 بةـــلـرتيعـــود لـذي ــال Anopsobius neozelandicus  ي للنوعر ــلـذكـاي ــالجهاز التناسل ان

Lithobiomorpha االولى على شكل تكون  تقعان على جانبي الجسم ن غدتين تناسليتينم كونيت

جزء انبوبي  الثانية التي تكون بشكل ترتبط مع  Macro-testisحويصلة قمية تسمى الخصية الكبيرة 

 . Micro-testis (Prunescu, 2003)  الصغيرة يسمى الخصية
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 : Urinary System جـهـاز االخـراج 1-2-8

 نبيبات مالبيجيعن طريق النبيبات البولية او  االخراج في محيطية االقدامتتم عملية 

Malpighian tubules بـيـنـت،  من القناة الهضمية الوسطى النهاية الخلفية التي توجد على جانبي 

 Craterostigmus  النوع فـي لبيجياكتشاف زوج  ثان  من نبيبات ما المتعلقة بالنبيبات البولية االبحاث

tasmanianus   ن النبيبات ــعلما  ان الزوج الثاني م مـــــن الزوج االول ة  ي أصغر حجما  واقل وظيفــهو

 . (Prunescu, 2010) ن القناة الهضمية الوسطىـم نفسها النهاية الخلفيةي ــيفتح ف

 

 : Locomotive System & Muscles و العضالت جهاز الحركة 1-2-9

 اثنان منها و  الطولية العضالتمنها هــي  أربع،  مجموعات ست في ذعــالج عضالتتترتب 

 فيالحلقات الجسمية  بين الطولية العضالت تمتد  Geophilomorphs رتـبة في،  الدائرية العضالت

  Haplophilus جنسالانواع  فـييوجـد  ، دائما   يةعمودتوجد بصورة  يةالعرض العضالت أن حين

 من واحد زوج كلهنا Cormocephalusالجنس  انواع فيو  الدائرية العضالت من ا  واحد ا  زوج

أجريت على الجهاز العضلي  دراسات التيالاكـــدت و  السريع الجري فياذ تساعد  الطولية العضالت

و  Scolopendra  cingulata و  Lithobius forficatusو   Scutigera coleoptrataلألنواع 

Himantarium  gabrielis    ان عضالتها هــي من النوع المخطط(Anderson et al., 2000) . 

 رتـبةو  Scolopendromorpha رتـبة في متميزة تكون الجانبية الطولية العضالت

Geophilomorpha رتـبة في لكن و Scutigeromorpha   رتـبةو  Lithobiomorpha  تندمج 
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 ، جدا  قوية و  ديدةـعبانها  الساق عضالتتتميز ،  القصية الطولية العضالت مع المجموعات ذهـــه

 انواع في ساق لكل خارجية عضلة 34 هناك،  السريعة ذات الحركة االنواع في السيما

  رتبة انواع في 19 و  Lithobiomorpha رتبة انواع في 20 و  Scutigeromorphaرتبة

Scolopendromorpha  رتبة في 13 و Geophilomorpha (Anderson et al., 1995) . 

ن ع ا  مختلفو  ا  جديد ا  نمط Chilopodaصنف محيطية االقدام  انواعفي  الحركة اليةحـقـقـت 

اصبحت الحيوانات  ، اذ ( الحشراتة االرجل ) يليات االرضية سداسالمفص في االعتيادية انماط الحركة

 زيادة مع قطرهى طول الجسم  و ـالحركة السريعة نسبة الي الجذع و ـــمرونة كبيرة ف هــذا الصنف ذاتي ـف

 االتجاه يرـيــتغ ىـــعل والقدرة السرعة يــــف وكذلك سمــــالج رـطـق ىــإل االرجل ولــط بةــنسو  ـدد االرجلــع

(Dell’agata et al., 1994) .  محيطية االقدام  أرجل وظيفةال تقتصرChilopoda الحركة على 

 والتغذية بها اإلمساك أثناء الفريسة على للسيطرة عادة األمامية األزواج معظميتم استعمال  فحسب بل

(Elzinga, 1994)  . 

 

 : Environmental & Economic Impactsو االقتصادية  اآلثار البيئية 1-2-10

مع غيرها من الكائنات الحية مقارنة    التأثير ةمحدودالموجودة في البرية  هذه الحيوانات تــعــد  

تسهم بشكل مؤثر في  لــذا فهي٪ من القمامة الورقية في الغابات المعتدلة ،  10-15 تستهلكلكن قـد و 

د تكون بعض االنواع الدخيلة على بيئة ـق مع ذلكو ،  تربة من خالل تجزئة األوراقال عمليات تغذية

الرطوبة مرتفعة لحرارة و في المناطق التي تكون فيها درجة ا السيما النباتات معينة ضارة لزراعة بعض



املقدمة و استعراض املراجع                                                                 الفصل االول                                             

 
 

21 
 

فبإمكانها أن تغير وظيفة النظم البيئية الطبيعية و هيكل  فـيتأثير  كون لبعض انواعها أيضا  يقد ، و نسبيا  

توزيع  فـي اتها يمكن أن تؤثرتجمعو النيتروجين والفوسفور الكربون و  بعض مكونات عناصر التربة مثل

 . (Arndt & Perner, 2008)وظيفة الجذور واالحياء المجهرية  فـيو  هذه العناصر

 ، قد يكون لها تأثير بيئي االوربية العديد من البلدانفي  بعض انواعهاتجمعات  لوحظت

وقـد تهاجم بعض مزارع السكر والبطاطا  هناك أنواع شائعة جدا  في البيوتكما ان  اقتصادي سلبيو 

يد لتحديد الحالة البيئية بعضها مفو  (Voigtländer, 2005)  جذور القمحوالفراولة والخيار والبساتين و 

  . (Tuf & Tufova, 2008)  للتربة

 

 : Identification Studies فـيـةـالـدراسـات التـصـنـي 1-2-11

 Haaseمن قبل الـبـاحـث  القرن التاسع عشر في نهاية Chilopoda محيطية االقدام صـنـفـت

معتمدا  يف بقى سائدا  و ذا التصنــهو   Anamorpha  و   Epimorphaهما ــنيفينالى ص   1880-1881

) Minelli, 04 ; 20, et al.Pereira نيخالل القرن العشر  myriapodologists علماءل من قب

2011) . 

و   Myriapodologistsعلماء اعتمد اغلب  العشرينالجزء األول من القرن في 

Zoologists  دامـنظرية حول تطور محيطية االق Chilopoda  العيون البسيطة نا تفترضالتي و 

Ocelli اما العيون المركبة  هي االصل في التكوينCompound eyes  هــذه  فقد اكتسبت أثناء تطور

 . ) 2010Lewis, 04 ; 20, et al.Pereira( الحيوانات
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فيه و ض في التربة و البي احدهما يضع ، محيطية االقدام كان على خطين منفصلين ان تطور

في هذه االخر يحتفظ بالحضنة على جسمه و  الخـطنثى بسبب ظروف البيئة المائية و تختفي رعاية اال

اكتشف حديثا  وجود تغير في عـدد كما ،  (Prunescu, 2006)الحالة ترعى فيها االنثى صغارها 

في  تم وصفه مؤخرا     Scolopendromorphaالحلقات الجسمية خالل مراحل النمو في نوع من أنواع 

هذا الحيوان هو مختلف   23أو    21بدال  من   زوجا    43أو    39  عــدد االقدامان كما وجـد  البرازيل

 حتى اآلن  Scolopendromorph فـي رتـبة  بشكل كبير عن جميع األنواع االخرى الموصوفة

(Chagas-Junior et al., 2008)  ، من المرجح أن يكون هــذا التغير فـي عـدد الحلقات الجسمية و

  نفسه لنوعرر الى ضعف العدد اإلجمالي لنوعا  من التكيف او التطور مما جعل عـدد الحلقات يتك

(Minelli, 2000) . 

أنماط ب اغلب علماء األحياء المهتمين اهتمام Chilopoda االقدامصنف محيطية  انواع اثارت

ان أكثر المواضيع  حاليا  ،المهتمين في فهمها وتوزيعها سابقا  و و  حياتيا  والتنوع االحيائي ، جغرافيا  و الحياة 

 البيئي دورهاو  الجسمية حلقاتعـدد الو  نميتهاـق تائطر  ـوصنف محيطية االقدام ه انواع الهتمام فيإثارة ل

للعالقات  ا  سليم ا  فهم دراسة هذه الصفاتتتطلب  ض والصغارو حضانة البيفي فضال  عن دور االناث 

 Chilopoda صنف محيطية االقداميضم و  . (Edgecombe & Giribet, 2006a)  انواعها بين

 الرتـب االتية :
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 : Scolopendromorphaة  ــبـرتصفات   1-2-11-1

اسعة االنتشار في أنحاء العالم معظمها و و  االستوائية اطقفي المن هــذه الرتبة انواعاغلب  تعيش

زوجا  من  21تمتلك معظم أنواعها  ، مفترسـةوتكون سريعة الحركة سامة و  في المناطق المعتدلةالسيما 

بعض األنواع موجودة في  البسيطة العيونزوجا  و  23لكن البعض منها يمتلك و  (2-1)شكل  األرجل

و  مسجلنوع معروف و  1300يوجد منها ما يقارب وغالبا  تنشط خالل الليل و  رىــــخانواع اي ــمفقودة فو 

 ,Otocryptops (Minelli & Golovatchو Theatopsو  Scolopendra م اجناسهاـــن اهـــم

 و    Cryptops و   Rhysida و   Otostigmus و   Scolopendra االجناس ـد  تعو ،  (2001

Scolopocryptops ثر انتشارا  ـكاالاالنواع و   ملم 300-30ن ـمالكلي يتراوح طولها  اذي االطول ــه

 .  (Chaou et al., 2009)ملم 100 عدل طولبم

 

 

 

 

 

 . Scolopendromorphaرتبة لنموذج من  : المظهر العام (2-1)شكل 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html 

 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html
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بسبب االختالف  Scolopermromorph تصنيف رتـبـة بالنسبة ل ظهرت العديد من التحديات

ي ـــــــــه Cryptopidae اده أنـفـــم Scolopendridae و  Cryptopidaeاألساسي بين العائلتين 

 Scolopendromorpha رتـبة ، كما تعد   Ocelli (Schileyko, 2006) ونــيــعــلل  دةـــاقــة فــوعـمـجــم

اطق الحارة سيما في المنعلى نطاق واسع ال هاتواجـدبسبب  ذات أهمية كبيرة اكثر من الرتب االخرى

 . (Vazirianzadeh et al., 2007)ة االستوائيالمعتدلة و و 

 االنواع هي األكثر عدوانية من بينScolopendromorpha  االنواع التابعة لـرتـبة ـد  تع

الـــــنــوع   يـــــف مـلــم 300ى ـــولها إلــل طــيصاذ  دامـــــالتابعة لصنف محيطية األق ةــسالمفتر 

Scolopendra  gigantean قـد لوحظ وجود التابعة لصنف محيطية االقــدام و  االنواع اطول ويعتبر

ال حلقات طو ازيادة  قدرتها علىهي و   Scolopendromorphaصفة مهمة اخرى لبعض انواع رتبة 

دة عــددها وذلك لتعويض النقص الحاصل في طول الالمس بسبب بعض الحلقات ليس زيااللوامس و 

 ثالث عائالت الىعادة  Scolopendromorphaرتبة  تصنفو  .(Minelli et al., 2000) المفقودة 

 تيكل من عائلان ،  Ocelli البسيطة أو عدم وجود العيون وجودو  على أساس عدد االرجل

Scolopendridae  و  Cryptopidae   االخرى العوائل  في حين أن من االرجل زوجا   21لها 

 ارعايتهض و و البي ةناتتميز االناث بدورها الواضح في حضزوجا  و    23 لها فيكون التابعة لهذه الرتبة

(Edgecombe & Giribet, 2006a) . 
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  : Lithobiomorpha  بةـرتصفات   1-2-11-2

اللوامس متباينة في الطول بتباين  اال انوجا  من األرجل القصيرة ز  15هذه الرتبة  أنواعمتلك ت

 تمتلك مجموعة من Lithobiidae لعائلة، ان االنواع التابعة  تمتلك فتحات تنفسية جانبية كمااألنواع 

 واحدة   ا  عين فتمتلك  Henicopidae العائلةانواع  على جانبي الرأس اما Ocelli العيون البسيطة

طويلة ال  Tergites ظهريةالصفائح تـوجـد ال،  عيون متلكد ال تـقجانبي الرأس و  على Ocellusبسيطة 

  Tergitesظهرية الصفائح الو   114و  12و  10و  8و  7و  5و  3و  1الجسمية  حلقاتعلى ال

ضها بشكل منفرد و تضع االناث بي( ،  3-1) شكل  الجسمية االخرى بالتناوب حلقاتى القصيرة علال

ستة أو ثمانية  عادة ما يكون لديها سبعة او في بعض األنواع تفقس الصغارعندما دون رعاية األم و 

الم لكن أنحاء العاغلب  في انواعها تنتشر،  (Edgecombe & Giribet, 2006a) ن االرجلــأزواج م

    Lithobiusـن أجناسها ـمه االستوائية و ــبـــشي المناطق االستوائية و ــتواجد فتمعظم اجناسها و أنواعها 

 . Bothropolys (Edgecombe & Giribet, 2007) و  

مع امتداد بسيط في مناطق آسيا  ا  وعن Lithobius  Chamberlin, 1919  58الجنس يضم 

 قطب الشماليتعيش في مناطق واسعة من ال قـداألنواع فبعض  أمريكا الشماليةمن  إلى الشمال الغربي

يا ـــي آسـفالمناطق الحجرية ئية إلى السهوب و لى الغابات االستوائية وشبه االستواوشبه الشمالي ا

 ي الصينــف  Lithobiomorpha بةــن رتــــم ــا  وعــن 74م تسجيل ـــــــد تــــقو  ، الغابات الجبليةلى االوسطى 

((Zapparoli & Edgecombe, 2011 ; Qin et al., 2014 ; Minelli et al., 2016 . 
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 . Lithobiomorphaرتبة  لنموذج من المظهر الخارجي: ( 3-1)شكل 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html 

 

في اغلب الدول  Lithobiomorphaالتابعة لرتـبة  Henicopidae  عائلة انواع تـتـواجــد

مصر في قارة افريقيا مثل و يران ايا و سور سيا مثل في قارة آو  السويديطاليا و افرنسا و االوربية مثل 

فــي امريكا الوسطى مثل و  فنزويالاألرجنتين و و في امريكيا الالتينية مثل و  أستراليافي و  تنزانياالكونغو و و 

 .  (Cupul-Magaña, 2011 ; Bonato et al., 2016) وباــكيك و المكس

ا  ما بمن االنواع التي غال  Lamyctes emarginatus  Newport, 1844  النوع يــعــد  

 الالمس يحتويقـد بية و الدول األور  لكنه وجـد في معظملنصف الجنوبي من الكرة االرضية و تعيش في ا

Antennal حلقة لهذا النوع 25 ن العدد المعتادـــحلقة بدال  م 29-25ى ـلـع العينات البالغةي ـف 

(Zapparoli, 2010 ; Iorio, 2014) وقد سجل النوع ، L. Emarginatus  ستراليا اي روسيا و ف

 .   (Farzalieva, 2008 ; Sergeeva, 2013 ; Zuev, 2016)مصرو  لمانيااو  سافرنو 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html
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لى برتقالية ا اللون ارجل صفراءبرتقالي ساطع مع لوامس و  هو بشكل رئيسف اما لون البالغات

 في الجزء االمامي من الرأس هتةعالمات سوداء حول العيون البا ذاتوتكون قاعدة الالمس قاتمة و 

قـد لوحظ و مـلـم 7-6مــن لها طو  تراوحبعض االنواع الصغيرة قد يو  مـلـم  9-8 يصل طول الجسم منو 

ظاهرة  نـجـدقـد و ،  (Enghoff et al., 2013)مـلـم  7ى االناث خاصة فهي اقل منهذا الطول عل

ديد األرجل المتضررة ــتجلكن بشكل ضعيف فيمكنها ذه الحيوانات و ــــــي هــــــف Regeneration الفــاالخ

 . (Minelli, 2003)خ مرحلة االنسال او فير اليرقي دو الخالل 

 

 :   Geophilomorphaبةـرتصفات   1-2-11-3

موزعة في و  االقدامصنف محيطية ل التابعةاالخرى من بين الرتب الرتبة االكثر تنوعا   يـه

 المناطق القطبية الشماليةات في القارة القطبية الجنوبية و مع بعض االستثناء العالمجميع أنحاء 

(Bonato et al., 2011)  وروبية من حيث عـدد أنواع ليا المرتبة االولى بين الدول االتحتل ايطا، و

 . (Minelli & Foddai, 2007) تليها رومانيا هذه الرتبة

،  نوع 1700أكثر من  يصل عـدد انواعها الىعائلة و  Geophilomorpha   13رتـبة  تضم

ب ـــرتــع الــــة مـــمقارن ن الحلقات الجسميةــــــــدد أكبر مـــــــن عــــها بأن اجسامها تتكون مـــــتتميز انواع

النوع  يـفـــ كما حلقة 191ى ــــــلا الجسمية ـدد الحلقاتــــع صليقــد و  ، (4-1شكل ) رىــــاالخ

Himantarium  gabrielis  تكون الحلقات  احيانا  و  الفقس دــه ال يتم إضافة حلقات جسمية بعـعلما  ان
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عـــدد حلقات و  فاقـدة للعيون هــذه الرتبة نواعميع اجتكون و  ي الذكورـي االناث اكثر مما فـــجسمية فال

 . (Edgecombe & Giribet, 2006a) ةـقـلــح 14 هــو تـثابفيها   Antennae الالمــس

 

 

 

 . Geophilomorphaرتبة لنموذج من  المظهر الخارجي : (4-1)شكل 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html 

  

 191و  27بشكل عام يتراوح بين    Geophilomorpha عـدد الحلقات الجسمية في رتـبةان 

  Mecistocephalidae  عائلةلعــدد الحلقات الجسمية ل األرقام الفردية ، في حين ان يقتصر علىهو و 

 . (Minelli et al., 2009) دــالنوع الواح ضمنثابت عموما  

هي العائلة الثالثة   Geophilomorphaضمن رتبة   Mecistocephalidaeالعائلة   ـعــد  ت  

 في ا  نـوع 170التي تحتوي على   Schendylidaeو    Geophilidaeاألكثر تنوعا  بعد العائلتين  

       زر المحيط الهادي ـجاوروبا و و  ستراليااالجنوبية والشمالية و  مريكاا في التي تنتشرو  ا  جنس 11

 (Bonato, 2011 ; Minelli, 2011) ارق آسيشي ـلكن المنطقة االكثر تنوعا  لها هو  الهنديوالمحيط 

ى قيد الحياة في الغابات التي متكيفة بشكل جيد للبقاء عل Geophilomorpha رتـبة نواعاان 

في تنتمي معظم األنواع و  (Adis et al., 1996 ; Pereira et al., 1997) بشكل دورييغمرها الماء 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html
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األجناس التي تحتوي و   Schendylidaeو    Geophilidae  لعائلتين الكبيرتيناإلى  منطقة األمازون

ا ملكل منهو   Schendylopsو    Ribautia  ما الجنسيناألمازون ه منطقةدد من أنواع ــعلى أكبر ع

 . (Foddai et al., 2004) ستة أنواع

 

 :  Scutigeromorphaرتبة  صفات   1-2-11-4

 و  Scutigeridaeو Pselliodidae عائالت ثالث Scutigeromorphaتضم رتبة 

Scutigerinidae  النوع ــد  يعو coleoptrata  Scutigera رتـبةانواع  مـن بين يوعا  األكثر ش 

Scutigeromorpha ،  في ذه الرتبة الى دول البحر األبيض المتوسط و حاليا  تتواجد ـه مـوطـنيرجع

الصفائح  الجزء الخلفي من من مميزاتها وجود الفتحات التنفسية على،  كثيرة من العالمأجزاء أخرى 

االخرى التابعة  الرتب االربعفي في حين تقع الفتحات التنفسية فوق قواعد االرجل   Tergites  الظهرية

 الخمسةمستطيلة الشكل تغطي   Tergitesظهريةصفائح  سبع تتميز بوجودكما   Chilopodaلصنف

كبيرة  Compound eyesمركبة ال العيون( 5-1 شكل) االرجل على طول الجذع زوجا  من عشر

تتركه د في التربة و ضها بشكل منفر و بي ناثالبنية الجسمية لها . تضع االلكي تتوافق مع  اضحةالحجم و 

من  االخرىتضاف األزواج من االرجل و  لديها أربعة أزواجوقـد تفقس الصغار النشطة و دون رعاية 

 . Molting (Edgecombe & Giribet, 2006b)  خالل سلسلة من عمليات االنسالخ
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 .  Scutigeromorphaرتبة لنموذج من  المظهر الخارجي : (5-1)شكل 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html 

 

التي  االخرى امهي الوحيدة من رتب صنف محيطية االقد  Scutigeromorphaالرتبة ـعــد  ت

مرتبة   Ommatidial units وحدة بصرية 600-100 وجـد لديها مـن اذ مركبة ا  عيون انواعها تمتلك

ذه ــانواع ه تـعـد  و ،  (Müller et al., 2003)القشريات لحشرات و ا الحال فيو ـــكما هبشكل سداسي 

تيارات تزازات و ـــلالهي حساسة ــهن المفصليات االصغر حجما  و ــتها مـفريسريعة و ــمفترسات سالرتبة 

 (Meyer-Rochow et al. 2006) يةـالــدرة عـــذات ق تكون س لديهاـــمـة اللـفإن حاس ـم  ــــن ثـمواء و ـــاله

 تقريبا   جميع أنحاء العالم في Scutigeridae الـذي ينتمي للعائلة S. coleoptrata  يتواجـد النوع، 

 . (Faúndez, 2011 ; Zuev, 2016 ; Nefediev et al., 2016) ةباستثناء القارة القطبية الجنوبي

 

 

https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html
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 : Material & Methods ملـالمواد وطرائق الع -2

 المستعملة : االدواتو  االجهزةالمواد و  2-1

 ( .1-2كما موضح في الجدول )واالدوات و  االجهـزةالحالية جملة من المواد و  استعملت في الدراســــة

 ة .لمعالمست االدواتو  االجهزةالمواد و (  1-2جدول ) 

 المنشأ الشركة المصنعة او االداة او الجهاز اسم المادة ت

 Not5 Galaxy Chinaنقال  هاتف 1

 Novex Holland يمجهر تشريح 2

 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ %70 كحول ايثانول 3

 China ــــــــــــــــــ واط 100مصباح كهربائي  4

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ مل 100سعة  لدائنيةقنينة  5

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ صغيرة مجرفة حقلية 6

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ بتري كبير طبق 7

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ بتري صغير طبق 8

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ مـدرجــــة رةــطـمس 9

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ مـلـقـط 10
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 : Description of Study Areas وصف مناطق الدراســـة    2-2

سمت قو  قادسيةنبار وديال  وبابل والاالداد و ـبغالعاصمة  هـيو  الحالية حــددت مناطق الدراســة        

عن كل  تسجيل البيانات المطلوبةالعينات و ذلك لتسهيل عملية جمع و  مناطقال  عــدة  حافظةكل م

 ــي :لكما يو  منطقة

جانب الرصافة من العاصمة بغداد ل حــد االقضية التابعةا : االعظمية / Station 1االولى  نطقةالم

 33.21 قوس طول عندتقع و  ش االعظميةكورنيالسيما الخصبة  بأراضيهاز تميتسكنية  هي منطقةو 

 .شرقاا  44.23 دائرة عرضو  شماالا 

هي جانب الكرخ من العاصمة بغداد و ل احــد االقضية التابعة : التاجي / Station 2ة الثانية نطقالم

 رضـدائرة عشماالا و  33.25 ولــوس طـــــق عندتقع و  هاشجار ا تنوعز بتميت منطقة ذات أراضي زراعية

 . ااـ رقــش 44.11

من العاصمة بغداد  االقضية التابعة لجانب الكرخ دــاح ب /ـريــ: ابو غ Station 3الثالثة ة نطقالم

 دائرة عرضو  شماالا  33.17 قوس طول عندوتقع لرملية ا الزراعية ز بأراضيهاتميت هي منطقةو 

 . شرقـاا  44.06

 بأراضيه تميزياالقضية التابعة لمحافظة ديال  و د ــاح : الخالص / Station 4الرابعة ة نطقالم

 طول قوس عندتقع و درجات الحرارة المعتدلة تتميز بوالنخيل و  الحمضياتالغنية بأشجار رطبة و ال

 شرقاا . 44.29دائرة عرضشماالا و  33.48
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الواقعة عل  نهر و  بابل د االقضية التابعة لمحافظةــاح / المسيب : Station 5الخامسة ة نطقالم

جد فيها بساتين النخيل تتوا اذذات التربة الرطبة  بأراضيها الخصبة تميزت زراعيةهي منطقة و الفرات 

 شرقاا . 44.16 دائرة عرضشماالا و  32.45طول  قوس عندتقع و 

ن ـتبعد عو  يةمحافظة القادساالقضية التابعة ل احـــد / ةــالمهناوي:  Station 6السادسة ة نطقالم

 تتميزتقع عل  نهر الفرات  زراعيةهي منطقة و باتجاه الشمال الغربي  كــم تقريباا  45مركز المحافظة 

بساتين والحنطة و ة الطينية الرطبة و تكثر فيها زراعة محصولي الشلب ذات الترب بأراضيها الخصبة

 شرقاا . 44.28دائرة عرض شماالا و  32.11 قوس طول عندتقع و النخيل 

تبعد عن مركز و  محافظة القادسيةالتابعة ل احـد االقضية السنية /:  Station 7السابعة ة نطقالم

ية ذات التر  بأراضيها الخصبة تتميز زراعيةهي منطقة و باتجاه الشمال  كــم تقريباا  10المحافظة 

قوس  عندتقع و بساتين النخيل و الشعير الطينية الرطبة نسبياا وتكثر فيها زراعة محصولي الحنطة و 

 شرقـاا . 32.58 دائرة عرضو  شماالا  44.46 طول

ء الشامية ضمن محافظة احدى النواحي التابعة لقضا الصالحية / : Station 8الثامنة ة نطقالم

 تتميز زراعيةهي منطقة و باتجاه الشمال الغربي كــم تقريباا  37تبعد عن مركز المحافظة القادسية و 

بساتين والحنطة و تكثر فيها زراعة محصولي الشلب ة الطينية الرطبة و ذات الترب بأراضيها الخصبة

 شرقـاا . 44.54 دائرة عرضو  شماالا  32.01 قوس طول عندتقع و النخيل 
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التجاه الغربي بالمحافظة االنبار  التابعةاحــد االقضية  / الفلوجة : Station 9التاسعة ة نطقالم

تكثر فيها النباتات الصحراوية و  التربة الرملية الجافة ذات بأراضيهاتمتاز  هي منطقةو  للعاصمة بغداد

 شرقاا . 43.49 دائرة عرضشماالا و  33.17 قوس طول عندتقع و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  www.google.comالحالية  ةــلدراسل جمع العينات توضح مناطقطة خار  : (1-2الشكل )

http://www.google.com/
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 :Collection of Samples جمع العينات    2-3

 2019اذار الـ  نهاية 2018نيسان الحالية للمدة من  ةـجمعت العينات من مناطق الدراسـ           

لبعض العينات التي تتواجد في اماكن  صغيرة بوساطة مجرفة حقليةباستعمال الملقط او و  يدويـاا 

العينات كبيرة الحجم ذه الطريقة في جمع العينات لكون ــه تستعملقـد االتربة و  داخل نسبياا  عميقة

التي  قــد بلغ عــدد العيناتو ،  Pei et al., 2018) ; (Ma et al., 2009 باليد ويمكن مسكها

 النهار جمعت العينات في اوقاتو  رتب اربعوزعت عل   ينةـع 138 جمعت من مناطق الدراســة

ريق حفر التربة ن طـعو الحجارة تحت و  المتساقطة اوراق االشجار بينمن تحت القمامة و  المختلفة

 من التربة الرطبةنخيل و كذلك من التربة المحيطة بجذور فسائل البوساطة المجرفة وبأعماق مختلفة و 

التربة في اغلب مناطق  كما احتوتالجدران الطينية القديمة  من بعض بقايااالشجار و  ظالل تحت

العناصر  تتوافر حيثنفاذة للماء  هاعل  جعل داا الذي يساعدــــن الرمل الناعم جـــة عل  كمية مـــــالدراس

 ,Risch et al., 2005 ; Jílková & Frouz) فيها النتروجين والفسفور والبوتاسيومالمعدنية مثل 

شطفها مختبر لغرض قتلها و نقلت ال  المحكمة الغلق و  لدائنية وضعت العينات في قناني ثــم   (2014

 تصنيفها . عملية دراستها و بطريقة تسهل حفظها و بماء االسالة 
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 :  Preservation of Samples العينات حـفـظ  2-4

وضعت العينات جلبها للمختبر فـقــد محكمة و  لدائنيةوضعها في قناني بعد جمع العينات و 

ت العينات حفظ ، ةللتخلص من االترباالسالة  ها كمية من ماءضيف لاو  كبير الحجمطبق بتري  في

قسم علوم الحياة في كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم اذ تم ل التابعالحشرات المتقدم مختبر في 

تخفيفه بماء االسالة  بعد% 70مل تحوي ايثانول  100ة سعة صغير  لدائنيةقناني وضعها في 

% 75و  Zuev, 2017) ; (Iorio, 2016% 70ايثانول  عملاالمثل فقد است النسبة  ــللتوصل ال

Pei et al., 2018))  80 و % Lewis, 2011))  95و %(Ganske et al.,2018) . 

 

 : Measurementsالقياسات   2-5

 ســم لتدوين الطول الكلي لكل نموذج 15بطول  المدرجة ة االعتياديةاستعملت المسطر  

 وحدة لقياس االطوال .وغالباا ما اعتمد عل  المليمتر 

 

 : Examination of Samples فحص العينات  2-6

 Dissecting يتشريحالمجهر البوضعها داخل طبق بتري صغير تحت  فحصت العينات

Microscope   1  تكبيرالقــوة  باستعمال وX  2وX . 
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 : Identification of Samplesالعينات  تشخيص  2-7

ولواحق الجسم عل  مستوى  صفات المظهر الخارجيتشخيص العينات قيد الدراسة عل  في اعــتــمــد 

 كما يلي :الرتب والعوائل واالجناس واالنواع و 

 الصفائح الظهرية .وازواج ارجل المشي و عــدد الحلقات الجسمية  -1

 . Compound eyesالمركبة و  Ocelliالبسيطة  العيونوجود او عدم وجود  -2

 اعــدادها .و  Teethوجود او عـدم وجود االسنان  -3

 .عل  االرجل  Spines االشواكوجود أو عدم وجود  -4

 . Antennae اللوامسعــدد حلقات  -5

 . Spiraclesالفتحات التنفسية  -6

 . Color of bodyالجسم  لون -7
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 : االتية  المفاتيح التصنيفيةدراســة التشخيص االنواع قــيـد في  تاستعملو قـــد 

1- Stoev, 2002 . 

2- Sureshan et al., 2003 . 

3- Barber, 2008 . 

4- Lewis, 2010 .  

5- Khanna, 2013 . 

6- Iorio, 2014 . 

7- Ion, 2016 . 

8- http://chilobase.biologia.unipd.it/  

9- http://www.ento.csiro.au/biology/centipedes/centipedeKey.html    

key.html-https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi -10 

 

 : Photography of Sampling تصوير العينات  2-8

 16mp دقـــةذات  Galaxy Not 5 الهاتف النقال نــوع الة تصوير وساطةصورت العينات ب

واضحة صور و  ن لغرض الحصول عل  اضاءة كافيةيعــدد اثن واط 100كهربائي  مع مصباح

 . (Prendini et al., 2003) ـنماذجلل

 

http://chilobase.biologia.unipd.it/
http://www.ento.csiro.au/biology/centipedes/centipedeKey.html
https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html
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  : Results & Discussion  المناقشة النتائج و -3

هي العاصمة بغداد في بعض محافظات وسـط العراق و  الحالية سةمناطق الدرا اختيرت

لقصر بيًا من العاصمة بغداد و بسبب موقعها الجغرافي القريب نس ةالقادسيو  ديالىوبابل واالنبار و 

الغطاء النباتي  نوعـتة والجافة او الصحراوية و الرطبة التربة فيها بين طبيعاختالف ة الدراسـة و مــد

 التباين قــد جعل البيئة مناسبةا ـذـهمحاصيل حقلية واشجار وشجيرات و بين تلك المناطق من 

 ; DeDeyn et al., 2003)بضمنها المجموعة تحت الدراســة  انواع مختلفة من الالفقرياتلتواجـد 

Rudd, 2009)  . 

ن مناطق م  Chilopodaالنواع التابعة لصنف محيطية االقدام  عينة من ا 138 جمعت

المجرفة الحقلية بالنسبة لبعض العينات التي  واسطةو با باستعمال الملقطو  يدويـاً الدراسة المختلفة 

نات ـيــي جمع العينات لكون العـذه الطريقة فــت هعتمدد اـقـن التربة و ــي اماكن عميقة مـتتواجد ف

 ,.Ma et al., 2009 ; Schileyko, 2009 ; Pei et al) ديــبال هاكســكن مـميم و ــيرة الحجــبك

 اما النسب االخرى% 70 ليثانو االاالمثل لحفظ النماذج هــو  كيزقـد وجد ان التر و ،   (2018

تكلست تغير لونها كثيرًا وتصلبت انسجتها و ف نماذجاثرت بشكل سلبي على الد ــقـف االعلى تركيزاً 

 .% 70نول لتراكيب لذلك فقد تم حفظ العينات في ايثابعض ا
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وثمانية اجناس و  انواعتسعة  لعراقرة في اـــالول مو  الحالية الدراســــةفـي  صنفتو  سجلت

 . (1-3)جـدول  Chilopodaصنف محيطية االقدام تعود ل سبع عوائل واربع رتـب

 

 .جمعها مناطقوالرتب التابعة لها و  ةيالحال ـةالدراسـفي  المصنفةو  المسجلةنواع ( اال 1-3جدول ) 

 مناطق الجمع الرتبة النوع ت

1 Scolopendra  amazonica 

Scolopendromorpha 

 الصالحية

2 Scolopendra  afer السـنـيـة 

3 Cormocephalus nigrificatus المهناوية 

4 Cryptops  anomalans االعظمية 

5 Geophilus  flavus Geophilomorpha 

 

 الفلوجة

6 Haplophilus  souletinus الخالص 

7 Lithobius  microps Lithobiomorpha 

 

 المسيب

8 Lamyctes  emarginatus التاجي 

9 Scutigera  coleoptrata Scutigeromorpha ابو غريب 
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 : Chilopoda محيطية االقداممفتاح تصنيفي لعزل رتب صنف  3-1

 2. ......................................................زوج من األرجل   15للجسم  -أ-1

 3 ................................................زوج من األرجل فأكثر  21للجسم  -ب-1

 ............. ( 55-3) لوحة  سبع  tergitesدد الصفائح الظهريةــوعاألرجل طويلة ،  -أ-2

     ..................................................... Order : Scutigeromorpha 

 ............(  47-3) لوحة  tergites  15 دد الصفائح الظهريةــع،  األرجل قصيرة -ب-2

     ....................................................Order : Lithobiomorpha   

 ( 1-3) لوحة tergites 21دد الصفائح الظهرية ــعاألرجل ،  زوج من  21للجسم  -أ-3

     ........................... ....................Order : Scolopendromorpha 

 ................................ ( 30-3) لوحةزوج من األرجل فأكثر  27للجسم  -ب– 3

      .................................................    Order : Geophilomorpha 
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 :Scolopendromorpha  Pocock, 1895   رتـبة  3-2

تنتمي لرتـبة  Chilopoda محيطية االقدام من انواع اربعة الحالية ةــالدراسفــــي شخصت 

Scolopendromorpha  انواعها  تمتازو ( 1-3 جــدولموجـودة في بعض مناطق الدراسـة )الو

 دد ارجلــعو  حلقة Segments 21الجسمية ي ان عـــدد الحلقات ـــهـفة مظهرية اساسية و بص

 لوحة ) يحةــصف Tergites  21ةــالظهريح ـــدد الصفائـــعو  اً ــزوج  Walking legs 21المشي 

 . Siriwut  et al., 2014) ; (Kock et al., 2010 هـــذا يتفق مـع دراســةو ( 3-1

 

 : Scolopendromorphaرتـبـة التصنيفي النواع  الموقع 3-2-1

Kingdom : Animalia Linnaeus, 1758 

   Phylum : Arthropoda Von Siebold, 1848 

      Subphylum : Myriapoda  Latreille, 1802 

         Class : Chilopoda Latreille, 1817 

            Subclass : Epimorpha Haase ,1881  

               Order : Scolopendromorpha Pocock, 1895 

                  Family : Scolopendridae Leach, 1814 

                     Genus : Scolopendra Linnaeus, 1758  

                        Species : S. amazonica  Bucherl, 1946 * 

                        Species : S. afer Meinert, 1886 * 
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                     Genus : Cormocephalus (Newport, 1844)  

                        Species : C. nigrificatus (Verhoeff, 1937) * 

                  Family : Cryptopsidae (Kohlrausch, 1881) 

                     Genus : Cryptops (Leach, 1814)  

                                  Species : C. anomalans (Newport, 1844) * 

 لعراق .سـجـل وصنف الول مرة في ا  *

 

في الدراسة الحالية باالعتماد   Scolopendromorphaـبة ـرت منقـــد صنفت االنواع المسجلة و 

 على بعض الصفات المظهرية الى عائلتين هــمـــا :

 :   Scolopendridae  Leach, 1814لعائلة ا 3-2-2

لى ــع Ocelliيطة ــيون بســع اربع وجودي ـــهاال و ة صفة رئيســب ـذه العائلةـــراد هــــــيز افـــتمــت

 ,.Siriwut et alسـة كل منق مع دراــفــتـــذا يـهو (  3-3 لوحة ) اللوامسجانبي الــرأس اســفل 

2014) ; (Sureshan & Samanta, 2006  ، جيل ووصف ثالثة انواع الول مـرة تم تس قــدو

 : كما يأتيو  ذه العائلةــضمن ه Cormocephalusو  Scolopendraلعراق تعود للجنسين في ا
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 : Scolopendra amazonica (Bucherl, 1946) نوع ـلا  3-2-2-1

التابعة لمحافظة  يةـــن ناحية الصالحـــــم جمع(  1-3 لوحة ملم ) 60 هطولمعدل 

صنف و  تـم تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي العراق (1-3جــدول ) ــيــةالـقادس

 : الصفات المظهرية االتية على أساس

 

 

 

 

 

 .  Scolopendra amazonicaلنوع  الطول لمعدل  : ( 1-3 لوحــة )

الصفيحة ،  لواحقهمن الجــذع و مق قلياًل اغ مزرقلــون الرأس اصفر  : Headالــــرأس  -1

ية االولى ــــللحلقة الجذع Tergiteتتطابق مع بداية الصفيحة الظهرية  Cephalic plate الرأسية

 لوحة ) اللوامسعـلى جانبي الرأس اسفل  Ocelliيون بسيطة ـــع اربــــعود ـــوجــ ، ( 2-3 لوحة )

  1+3،  3+1شكل ــرتبة بـان ماالسن ( ، 4-3 لوحة لقة )ــح 20 ــنـــــــيتكون م الالمــــس ، ( 3-3

) & 2003et alSureshan ;  Yadav ,) كل مـــن ةــــــذا يتفق مع دراســه( و  5-3 لوحة )

Sureshan, 2006 . 
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 . (2X) قوة التكبير  S. amazonicaلنوع  ل الظهريةو الرأسية  الصفيحتان : (2-3)صورة 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو    S. amazonicaلنوع  ( : العيون البسيطة ل 3-3 لوحــة )
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 . ( 1X )ة التكبير قــو    S. amazonicaلنوع  ل اللوامس : ( 4-3 لوحــة )

 

 

 

 

 

 

 

    S. amazonicaلنوع  االسنان لمنظر بطني للرأس يوضح  : ( 5-3 لوحــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 



 النتائج و املناقشة                                                      لث                    الفصل الثا
 

47 
 

غامق ازرق مخضر مع وجود خـط طولي  او بني فاتحاصفر جسم لون ال : Trunkالجـــذع  -2

جميع االرجل تحتوي مهماز رسغي  ،( 1-3 لوحــة)  لجهة الظهرية للجـذعواضح على طول ا

Tarsual Spur تحتوي  ،( 6-3 لوحــة ) رسغيال مهمازعــدا الزوج العشرون يكون خاٍل من ال

 Spinesاشواك  تسععلى االرجل  االخير من زوجلل Prefemur الفخذ قبل منطقةلة الجهة البطني

في  Spiraclesالفتحات التنفسية ازواج من  تسع توجد (7-3 لوحة ) صفوف ثالثمرتبة بشكل 

 قمتهبهيئة مثلث قصير  يكونو   20 , 18 , 16 , 14 , 12 , 10 , 8 , 5 , 3 الحلقات الجسمية

وق منطقة تمفصل ــــــى الجانبين فــعل يوانــسم الحـــلج للمحور الطولي وازٍ ـــمو الجهة االمامية نحو 

 ,Yadav & Sureshan كل مــن ــةــع دراسـق مــفــتــــذا يــهو ( 8-3 لوحــة ) ذعـــبالج ل المشيــــــارج

2006) ; , 2003et alSureshan  ). 

 

 

 

 

 

 

 S. amazonicaلنوع ل رسغي مهمازجل بدون الزوج العشرون من االر  : (6-3 لوحــة )

 . ( 1X )قــوة التكبير 



 النتائج و املناقشة                                                      لث                    الفصل الثا
 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )قــوة التكبير  S. amazonicaلنوع ل الفخذ قبلاالشواك في منطقة  : (7-3 لوحة )

 

 

 

 

 

 

 

 . (2X)قوة التكبير  S. amazonicaلنوع الفتحات التنفسية ل : (8-3 لوحــة )
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 :  Scolopendra  afer  (Meinert, 1886)نوع ـلا  3-2-2-2

ية لمحافظة القادس عالتاب السـنية قضاءن ـــجمع م (9-3 لوحــة ملم ) 45 معدل طوله

 على أساسصنف و  تـم تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي العراق (1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية

 

 

 

 

 

 . Scolopendra  aferلنوع  ل الطولمعدل  : (9-3 لوحــة )

 

 تكون الالمــسيو  لواحقهالجذع و ن ــق لونًا مـمــاغ زرقـضر مــأس اخرـ ون الــل : Headــــرأس ــال -1

 لوحة ) على جانبي الرأس Ocelliيون بسيطة ـــع اربعود ــــوج ( ،10-3 لوحة )حلقة  20ن ــــم

مرتبة  اً تحمل اسناناو اكثر بقليل من عرضها و  مساوٍ الصفيحة الحاملة لالسنان طـول  ( ،3-11

 ; Lewis, 2010 نـــــة كل مـــــع دراســــــق مــــفــتـــذا يــــــهو ( ، 12-3 لوحــة ) 1+3،  3+1 شكلب

Khanna, 2013) ).  
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 . ( 1X )ة التكبير قــو  S. aferلنوع  ل يوضح اللوامس لرأسمنظر ظهري ل : (10-3 لوحـة )

 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   S. aferلنوع  البسيطة ل العيون : (11-3 لوحة ) 
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 .  ( 2X )ة التكبير قــو   S. aferلنوع  ل االسنانمنظر بطني للرأس يوضح  : (12-3 لوحــة )

 

على طول اخضر مزرق غامق  صفر فاتح مع وجود خـطلون الجسم ا : Trunkالجـــذع  -2

 لىـعن االرجل ــــير مــالزوج االخ يحتوي( ، 9-3 لوحة ) للجهة الظهرية للجــذع طيوسط الــالخ

كل ـشـبة بــرتــية مـنـبطـهة الـن الجـــــم Prefemur ذـخـبل الفــق نطقةـي مــف Spinesاشواك  7-10

 Tarsal Spur رسغي االرجل على مهماز منوي كل رسغ تيح( ، 13-3 لوحة ) وفـــفــص اربع

-3االرجل يكون خاٍل من المهماز الرسغي ) لوحة الزوج االخير من عــدا  (14-3 لوحة احــد )و 

( ، 15-3 لوحة ) على جانبيها واضحتين حافتين االخيرةالصفيحة الظهرية للحلقة ي و تتح ، (17

-3 لوحة احدة )جانبية و شوكة و  رأسية اشواك خمسةوي في نهايتها على تالصفيحة الحرقفية تح

 ( .Lewis, 2010 ; Khanna, 2013)  ـتـفـق مـــع دراســـــة كل مـــنــذا يــهو ،  (16
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 . ( 2X )ة التكبير قــو   S. aferلنوع  ل الفخذ قبلاالشواك في منطقة  : (13-3 لوحــة )

 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   S. aferلنوع  ل يالرسغالمهماز  : (14-3 لوحـــة )
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  S. aferلصفيحة الظهرية االخيرة للنوع  : الحافتان الجانبيتان ل (15-3 لوحــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   S. aferاالشواك في الصفيحة الحرقفية للنوع   : (16-3 لوحــة )



 النتائج و املناقشة                                                      لث                    الفصل الثا
 

54 
 

 

 

 

 

 

 

  S. aferنوع  لماز لمن المه خالٍ : الزوج االخير من االرجل  (17-3 لوحــة )

 . ( 1X )ة التكبير قــو  

 

 

 :  Cormocephalus  nigrificatus  (Verhoeff, 1937) نوعـلا  3-2-2-3

ية لمحافظة القادس التابع المهناوية قضاءمن  جمع (18-3 لوحــة ) ممل 60ه ـولـطمعدله 

 على أساسصنف و  العراق تـم تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي (1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية

 

 



 النتائج و املناقشة                                                      لث                    الفصل الثا
 

55 
 

 

 

 

 

 

 Cormocephalus  nigrificatusلنوع  الطول لمعدل ( 18-3 لوحـــة )

 

قات عـــدد حل،  لواحقهلجذع و ن ااغمق لونًا م اخضر مـزرقلون الرأس  : Headالــــرأس  -1

عـلى جانبي الرأس اسفل  Ocelliيطة عيون بس اربعوجــود  ( ،19-3 لوحـــة حلقة ) 20 الالمــس

مرتبة  اً نتحمل اسنامن عرضها و الحاملة لالسنان اكثر  الصفيحةطول ،  (20-3 لوحــة ) الالمـــس

 & Rathinasabapathy)ع دراســـة كل مــــن ــــذا يتفق مــهو  (21-3 لوحــة ) 1+3،  3+1 بشكل

Yadav, 2000 ; Sureshan et al, 2003) . 
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  C. nigrificatusلنوع  ل اللوامــسمنظر ظهري للرأس يوضح  : (19-3 لوحــة )

 . ( 1X )ة التكبير قــو 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   C. nigrificatusلنوع  ( العيون البسيطـة ل20-3)صورة 
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  C. nigrificatusلنوع  االسنان لمنظر بطني للرأس يوضح ( : 21-3 لوحـــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 

 

الزوج االخير يحتوي ( ، 18-3 لوحـــة فاتح )اخضر مصفر جسم لون ال : Trunkالجـــذع  -2

مرتبة  ن الجهة البطنيةـم Prefemur قبل الفخذ في منطقة Spinesاشواك  سبع من االرجل على

مثلث قمته متجهة  شكلعلى  Spiracles تنفسيةفتحات  ـودوجت ، (22-3 لوحـــة ) 2-3-2 بهيئة

لى جانبي ــع الجانبيتين الحافتين وجود،  (23-3 لوحـــة ) الطولي للجــذعللمحور  موازٍ لالمام و 

 ,Sureshan et al) ق مع دراسـة كل مـنــفــتـــــذا يـهو  ، (24-3 لوحـــة ) لصفيحة الظهرية االخيرةا

2003 ; Rathinasabapathy & Yadav, 2000 ). 
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 . ( 2X )ة التكبير قــو  C. nigrificatusلنوع  الفـخذ ل قبل: االشواك في منطقة (22-3 لوحــة )

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو  C. nigrificatusلنوع  لالفتحات التنفسية : ( 23-3 لوحـــة )
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    C. nigrificatusوع  لنالصفيحة الظهرية االخيرة ل فـي ( : الحافتان الجانبيتان24-3 لوحــة ) 

 . ( 2X )ة التكبير قــو 

 

 :  Cryptopsidae (Kohlrausch, 1881)لعائلة  ا  3-2-3

ســة هــذا يتفق مع دراو (  27-3 لـوحــة عمياء( )عيون ) وجودتتميز افراد هـــذه العائلة بعدم 

 تسجيل تـم دقــو    (Schileyko, 2006 ; Lewis, 2007 ; Ernst et al., 2009)ـنــكل مـ

 : ـوــلهذه العائلة هتابع  والول مـــرة فــي العراق وصف نوع واحــدو 
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 :  Cryptops  anomalans  (Newport, 1844)نوع ـلا  3-2-3-1

 للعاصمة بغدادالتابعة  عظميةجمع من منطقة اال (25-3 لـوحـــة ملم ) 23طوله معدل 

 على أساسصنف و  دراسـة الحالية الول مــرة فــي العراقتـم تسجيل هــذا النوع في ال( 1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية

 

 

 

 

 

  Cryptops  anomalansلنوع  ل طولالمعدل ( 25-3 لوحــة )

الظهرية التي  groovesن االخاديد ـــزوج م ري الى بيضوي مــعــائالرأس د : Headالــــرأس  -1

مائل  اللون بني فاتحالرأس  ى نهاية الحافة الخلفية للصفيحة الرأسية ،ال الالمــسدة ــن قاعـــتمتد م

 مــن االيسرحلقة و  12 مــن االيمن الالمــسيتكون  ،( 26-3 لوحــة ) د عيونــتوجال  ، فرلالص

 (27-3 لوحــــة )ـدًا ــشعيرات قصيرة ج ن جهة الرأســم ىــة االولــعــالحلقات االربل تحمة و ــقـلــح 17

 ; Wesener et al., 2016) ـــةــــذا يتفق مــع دراسهـو ، ( 28-3 لوحــــة نان )ــوجــد اســ، ال ت

(Lindner, 2005 ; 2010 . 
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   C.  anomalansلنوع  ل يوضح االخاديد لرأسمنظر ظهري ل( : 26-3 لـوحــــة )

 . ( 1X )ة التكبير قــو 

 

 

 

 

 

 

 . ( 1X )ة التكبير قــو   C. anomalansلنوع  ل اللوامــس : (27-3 لوحــة )
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   C. anomalansلنوع  ل اجــزاء الفـممنظر بطني للرأس يوضح  : (28-3 لـوحـــة )

 .  ( 2X )ة التكبير قــو 

 

ارجل المشي بانها تحمل  تمتازو ( 25-3 لوحــة فاتح ) صفرلون الجسم ا : Trunkالجـــذع  -2

 Tibia الجهة البطنية للقصبة على setae اهالبوجود عــدم  كما لوحظ ،رة قصيرة و كثي اً اشواك

 ,.Wesener et al) نـذا يتفق مع دراسة كل مهو ( 29-3 لوحــة ل )ـن االرجـلزوج االخير مفـي ا

2016 ; (Lindner , 2005 ; 2010 . 
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  C. anomalansلنوع  ل لة لقصبة الزوج االخير من االرجالبطني: الجهة  (29-3 لوحــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 
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 : Scolopendromorphaنواع رتبة اعوائل واجناس و  المفتاح التصنيفي لعزل 3-2-4

 ( 3-3) لوحــة   اللوامـــسي الرأس اسفل بعلى جان Ocelliعيون بسيطة اربع وجود  -أ -1

     ...................... .......Family : Scolopendridae ............ ..........2  

 .......( ..........................26-3) لوحـة   Ocelliيون بسيطة ـعـدم وجود ع -ب -1

      ................................ Family : Cryptopidae ..................... .5    

 . ................................. Tarsal Spurمهماز رسغي التحتوي جميع االرجل  -أ -2

      ................... ..........Genus : Cormocephalus ................ ....3- أ 

 ................. ( 14-3) لوحــة  Tarsal Spurتحتوي جميع االرجل مهماز رسغي  -ب -2

      ............................... Genus Scolopendra .................... ..3- ب 

 على للـــزوج االخير مــن االرجــل  Prefemurتحــتوي الجهة البطنية لمنطقة قبل الفخــذ  -أ -3

  C. nigrificatus  ......... (22-3)لوحة  2-3-2مرتبة بهيئة  Spinesاشواك  سبع       

 االخير مــــــــــــــن االرجـــــل زوج لـــل Prefemurذ ــالفخ قبلمنطقة الجهة البطنية لتحــتوي  -ب -3

 4.......... .....................مرتبة بهيئة ثالثة صفوف . Spinesاشواك  تسععلى        

 ( 6-3) لوحـة  Tarsal Spurالزوج العشرون من ارجل المشي بدون مهماز رسغي  -أ -4

        .............................................................. ...S. amazonica 
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 (17-3 لوحة ) Tarsal Spurالزوج االخير من االرجل خاٍل من المهماز الرسغي  -ب -4

        ..................................................................... .......S. afer 

 من قاعدة الظهرية التي تمتد  Groovesديد زوج من االخائري الى بيضوي ، وجود الرأس دا -5

 الجانب  على Setae اهالبوجود ، عــدم  للصفيحة الرأسية لحافة الخلفيةالى نهاية ا سـاللوام    

  C.  anomalans.... ........................( . 26-3) لوحة  Tibiaللقصبة  البطني    
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 : Geophilomorpha (Pocock, 1895)   رتـبة  3-3

االقدام محيطية  نوعـين مـنلعراق الول مرة في االدراسة الحالية و  يفـ ُشـخص

Chilopoda لرتـبة اننتمييGeophilomorpha  ســـــــة  ق الدراــي بعض مناطــالمتواجدان فــو

 لقةح 105النوع االخـر يتكون من (  و 33-3 لوحــة حلقة ) 55 احــدهما يتكون مـن( 1-3جــدول )

 ال يمتلكان النوعان التابعان لهذه الرتبةان ـد تبين من خالل فحص العينات قـو  (39-3 لوحـــة )

ع ــــــق مفـتـذا يهــو  (31-3 لوحـــة ) ةـقـلـح 14 ـوــهــ تــثاب  antennaeالالمــــسـدد حلقات ــع،  اً يونــع

 ,.Edgecombe & Giribet, 2006a ; Gregory & Lewis, 2015 ; Tuf et al) ةـــــــدراسـ

2018). 

 

 :  Geophilomorphaرتبة نواع الموقع التصنيفي ال  3-3-1

Kingdom : Animalia Linnaeus, 1758 

   Phylum : Arthropoda Von Siebold, 1848 

      Subphylum : Myriapoda  Latreille, 1802 

         Class : Chilopoda  Latreille, 1817   

            Subclass : Epimorpha  Haase, 1881 

               Order : Geophilomorpha Pocock, 1895 

                  Family : Geophilidae Leach, 1815 

                     Genus : Geophilus (Leach, 1814)  
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                        Species : G.  flavus (De Geer, 1778) * 

                  Family : Himantariidae (Bollman, 1893) 

                     Genus : Haplophilus (Cook, 1896)  

                        Species : H. souletinus (Brölemann, 1907) * 

 لعراق .سـجـل وصنف الول مرة في ا  *

 

الى عائلتين  في الدراسة الحالية   Geophilomorphaمن رتـبة  قـــد صنفت االنواع المسجلةو 

 هــمـــا :باالعتماد على الصفات المظهرية و 

 : Geophilidae Leach, 1815  العائلة  3-3-2

التابعة لرتبة  بالعوائل االخرى مقارنةً  بصغر حجم افرادها فراد هـــذه العائلةتتميز ا

Geophilomorpha  ( 30-3 لوحــة، ) فق ــذا يتهـو ( 31-3 لوحـــة )اسطوانية الشكل  اللوامــس

الدراسـة صنف في هــذه وقــد سجل و  Ion, 2016) ; (Schileyko, 2006ن ـمع دراســة كل م

 :ـو ــع لهذه العائلة هـتاب    Geophilusينتمي لجنس نـوع واحــد لعراقالول مرة في او 
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 :  Geophilus  flavus  (De Geer, 1778) نوع ـلا  3-3-2-1

 ة االنـبارــة التابع لمحافظـــضاء الفلوجـن قــمجــمع ( 30-3 لوحــة ملم ) 35دل طوله ــعـم

 لى أساسعصنف و  تـم تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي العراق( 1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية

 

 

 

 

 

 . Geophilus  flavus  لنوعل معدل الطول : (30-3 لوحـــة )

 

، ال توجد  غير واضحة مقدمة الرأس ، اصفر غامق او بنيلــون الرأس  : Headالــــرأس  -1

 ةمغطا Forcipules ، مخالب السم (31-3 لوحــةحلقة ) 14مــن  الالمــسيتكون ، عيون 

 ; Sureshan et al, 2003) ع دراســـــةـهــــــذا يـتـفـق مـو ،  (32-3 لوحــة ) الرأس قبل من بالكامل

 )Yadav & Sureshan, 2006 . 
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  G.  flavusلنوع  ل اللوامــسمنظر ظهري للرأس يوضح  : (31-3 لوحــة )

 . ( 1X )ة التكبير قــو 

 

 

 

 

 

 

 ( 2X )ة التكبير قــو  G.  flavusلنوع  ل مخالب الـسـمللرأس يوضح منظر بطني ( 32-3 لوحـة )
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الصفائح لجسمية وازواج االرجل و ، عــدد الحلقات افاتح  لون الجسم اصفر : Trunkالجـــذع  -2

 من االخير زوجلل coxal pores الفتحات الحرقفية فتحت، ( 33-3 لوحــة ) 55هـــو  الظهرية

 صفين فيمرتبة  Poresفتحات  10-6 حوالييوجـد ،  الحرقفة سطح على منفصل بشكل االرجل

ل ــ، ارج (34-3 لوحــة )للزوج االخير من االرجل   Coxopleuronالجزء الجنب حرقفي على

 ــةـــع دراســـــق مـفـتــــذا يـــــه( و 35-3 لوحــة ) ناعمة bristles تحوي شعيراتي قصيرة جـدًا و المش

 .  (Foddai et al., 2004 ; Bonato & Minelli, 2005) ـنـــكل م

 

 

 

 

 

 

 

 . G.  flavusلنوع  للمظهر العام ( : ا33-3 لوحـــة )
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  G.  flavusلنوع  االرجل ل من االخير زوجالفتحات الحرقفية لل : (34-3 لوحــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو  G.  flavusنوع  لل الرجلفي ا اتر يالشع: ( 35-3 لوحــة )
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 : Himantariidae (Bollman, 1893)  العائلة  3-3-3

ة غالبًا ما يكون عــدد الحلقات الجسميو  انواعها كبيرة الحجمبأن تتميز افراد هـــذه العائلة 

 لوحــة )وسع مسطحة مع قاعدة ا اللوامـــس،  (39-3 لوحــة ) حلقة 90لالفراد التابعة لها اكثر من 

سجل وقــد   (Stoev,2002 ; Schileyko, 2006)نـــم هــذا يتفق مع دراســة كلو  (3-37

ضمن  Haplophilus تابع لجنس لعراق نـوع واحــدالول مرة في في االحالية و  الدراسـةوصنف في 

 هــو : ذه العائلةــه

 :  Haplophilus souletinus (Brölemann, 1907)  الـنوع  3-3-3-1

 الخالص التابع لمحافظة ديالـــى ــن قضاءمجمع ( 36-3 لوحـــة )م مــل 108وله ـــطمعدل 

 على أساسصنف و  تـم تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي العراق( 1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية

 

 

 

 

 

 . Haplophilus souletinusلنوع  ل معدل الطول : (36-3 لوحــة )
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،  لــون الرأس اصفر يميل الى البني الفاتحاكثر من طولـه ،  سالرأعـرض  : Headالــــرأس  -1

 ال توجــد( ، 37-3 لوحـــة )عيون ال توجد ،  خالية من الشعيرات حلقة 14مــن  الالمــسيتكون 

 . (Stoev, 2002 ; Barber, 2008)  ـــةـــذا يـتـفـق مــع دراسهو ( 38-3 لوحـــة سنان )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  H. souletinusلنوع  ل اللوامــس يوضحمنظر ظهري للرأس  : (37-3 لوحـــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 
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   H. souletinusلنوع  ل اجــزاء الـفـــممنظر بطني للرأس يوضح  : (38-3 لوحة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 

 

حلقة و  105 من يتكون ، النهاية االماميةمن مستدق اصفر اللون  سمالج : Trunkالجـــذع  -2

اليحتوي الزوج االخير من  ، (39-3 لوحـــة ) صفيحة ظهرية 105 االرجل و من جزو  105

شعيرات او اشواك ارجل المشي على تحتوي ال ، (40-3) لوحـــة  clawاالرجل على مخلب 

ومتقاربة  كبيرة لى الجهة البطنية للحلقات الجسميةالموجودة ع Oval Fossa البيضوية رـالحفو 

 . (Stoev, 2002 ; Barber, 2008) ذا يتفق مع دراســةـهــو  (41-3فيما بينها ) لوحـــة 
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 H. souletinusلنوع  ( : المظهر العام ل39-3 لوحــة )

 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   H. souletinusلنوع  ل الزوج االخير من االرجل : (40-3 لوحة ) 



 النتائج و املناقشة                                                      لث                    الفصل الثا
 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 H. souletinusلنوع  ل البيضوية الحفريوضح االرجل و  للجذع منظر بطني : (41-3 لوحــة )

 .  (2X )ة التكبيرقــو 
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 : Geophilomorphaرتبة  انواعو  عزل عوائل واجناسل تصنيفي مفتاح 3-3-4

 أ -Family Geophilidae  .......2.....  ةاالنواع صغيرة الحجم ، اللوامس اسطواني -أ -1

 ب -Family Himantariidae .. ..2 ...، اللوامس مسطحة . الحجم كبيرةاالنواع  -ب -1

 .............. (31-3طول الرأس اكثر من عرضه و مقدمة الرأس غير واضحة ) لوحــة  -أ -2

      ........................... .......Genus Geophilus ...... .................3- أ 

 ......................................  (37-3) لوحــة  اكثر من طولـه سالرأعــرض  -ب -2

       .................................Genus Haplophilus   ............ ......3- ب 

 فيحة الحرقفية صلـا على صفين فيمرتبة  poresفتحات  10-6 حوالييوجـد  -أ -3

       Coxopluron  ( ......34-3للزوج االخير من االرجل ) لوحــة ..........G.  flavus   

  (41-3) لوحـة  كبيرة البطنيةالموجدودة في الجهة  Oval Fossa البيضوية الحفر -ب -3

       ................................................................. .H. souletinus   
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 :Lithobiomorpha  Pocock, 1895   رتـبة 3-4

محيطية االقدام  نــلعراق نوعين مالول مــرة في او  الحالية ةــالدراسشخصت فــي 

Chilopoda ينتميان لرتـبةLithobiomorpha  جــدول ) ةـــي بعض مناطق الدراسفــ المتواجدانو

مية ــســالجدد الحلقات ـــــو عــــــه بةـــذه الرتــــواع هــظهرية النم الصفات المــــن اهــومـ( 3-1

segments 15 نــم دراســة كلمع  هــذا يتفقو  (47-3 لوحـــة) حلقة Qiao et al.2018) ; 

(Garcia Ruiz, 2015 . 

 

 

 : Lithobiomorphaالموقع التصنيفي لرتبة  3-4-1

Kingdom : Animalia Linnaeus, 1758 

   Phylum : Arthropoda Von Siebold, 1848 

      Subphylum : Myriapoda  Latreille, 1802 

         Class : Chilopoda  Latreille, 1817 

            Subclass : Anamorpha  Haase, 1881 

               Order : Lithobiomorpha Pocock, 1895 

                  Family : Lithobiidae Newport, 1844 

                     Genus : Lithobius  Leach, 1814  

                        Species : L. microps (Meinert, 1868) * 
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             Family : Henicopidae  Pocock, 1901 

                     Genus : Lamyctes  Meinert, 1868  

                        Species : L. emarginatus  Newport, 1844 * 

 لعراق .الول مــرة فــي ا صنفو  سـجـل *

 

في الدراسة الحالية باالعتماد على    Lithobiomorphaقـــد صنفت االنواع المسجلة من رتـبة و 

 بعض الصفات المظهرية الى عائلتين هــمـــا :

 : Lithobiidae  Newport, 1844لعائلة  ا  3-4-2

على جانبي الرأس  Ocelli بسيطةثـالث عيون بوجود  ــذه العائلةــراد هـــز افـيــتمــت

(Edgecombe & Giribet, 2006a)  ، وجود اشواكspines  في مناطق التمفصل على جميع

 ,.Mitic et al., 2010 ; Stoev et al)نوهـــذا يــتــفــق مــع دراسـة كل مــ (48-3 لوحــة )االرجل 

تابع لهذه     Lithobiusتابع لجنسعراق لفي ا الول مرةنوع واحــد  صنفسجل وو قــد و   (2013

 : هــوالعائلة 
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 : Lithobius  microps  Meinert, 1868 نوع ـلا  3-4-2-1

 من قضاء المسيب التابع لمحافظة بـابـلجمع  (42-3 لوحـــة ملم ) 16طوله معدل 

 على أساسصنف و  جيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي العراقتـم تس (1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية

 

 

 

 

 

 

 . Lithobius  micropsللنوع   معدل الطول : (42-3 لوحـــة )
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 على الجهة الظهرية منه اء اللونبقع سودمع وجود  ي غامقلــون الرأس بن : Headالــــرأس  -1

( 44-3 لوحــة على شعيرات دقيقة جدًا ) حلقة يحتوي 20مــن  الالمــسيتكون ،  (43-3 وحــةل )

مرتبة و ن موجودة سنااال ، (45-3 لوحـــة ) جانبي الرأس على Ocelliعيون بسيطة  ثالث توجــد

 Ganske et al., 2018)  ; (Schendelةـذا يـتـفـق مــع دراسـهـــو  (46-3 لوحـــة ) 3,  3 بهيئة

et al., 2018 .  

 

 

 

 

 

 

 

   L. micropsلنوع  ا يوضح البقع السوداء لرأسل منظر ظهري : (43-3 لوحـــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 
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 . ( 1X )ة التكبير قــو   L. micropsلنوع  ل : اللوامـــس (44-3 لـوحــة )

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   L. micropsلنوع  البسيطة ل العـيون : (45-3 لـوحـة )
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 . ( 2X )ة التكبير ـو ق  L. micropsلنوع  السنان لامنظر بطني للرأس يوضح  :(46-3 لـوحـة )

 

ارجل جميع تحتوي ، ( 47-3 لـوحــة فاتح ) لون الجسم اصفر او بني : Trunkالجـــذع  -2

ن ارجل ـــــيرة مــاالخ االزواج الثالثكون ـت،  ند مناطق التمفصلــــطويلة ع spinesالمشي اشواك 

  Spur ل ثــنائية المهمازـميع االرجــــج ، (48-3 لـوحــة ) رىاالخـــ لاالرجــن ـــــــــــــــــم ولـــالمشي اط

 ; (Wytwer & Tajovsky, 2019 ـنــــكل م ةــــــع دراســـــــق مــفــتــــذا يــــــهو  (49-3 لـوحــة )

(Prado et al., 2018 . 
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 . ( 1X )ة التكبير قــو   L. micropsلنوع  ل( : المظهر العام 47-3 لـوحــة )

 

 

 

 

 

 

 

 . ( 2X )ة التكبير قــو   L. micropsلنوع  ل الرجــلعلى ااالشواك  : (48-3 لـوحــة )
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 . ( 2X )ة التكبير قــو   L. micropsلنوع  رجل لالعلى االمهماز  : (49-3 لـوحــة )

 

 : Henicopidae  Pocock, 1901لعائلة  ا  3-4-3

لـوحــة )  واحدة على جانبي الرأس Ocellusبوجود عين بسيطة  ــذه العائلةــتتميز افراد هـ

،   (Edgecombe & Giribet, 2003)في بعض االنواع او قـد ال تحتوي على عيون (3-51

ـذا يتفق مع ـهو ( 54-3 لـوحــة)  األرجلناطق التمفصل في جميع في م Spines شواكعـدم وجود ا

 Edgecombe & Giribet, 2003 ; Hollington & Edgecombe, 2004) دراسة كل مـن

; Zapparoli, 2010)     تابع  والول مــرة في العراق نوع واحــد فيل ووصسجتم تقــد و

 : هــوــــذه العائلة و هضمن     Lamyctesللجنس
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 :  Lamyctes  emarginatus  Newport, 1844 ـنوع لا  3-4-3-1

 دادـغــن منطقة التاجي التابعة للعاصمة بمــــجمع  (50-3 لـوحــة ملم ) 13دل طوله ـمع

 على أساسصنف و  لعراقــرة فــي االول م م تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحاليةـت (1-3)جــدول 

 : الصفات المظهرية االتية

 

 

 

 

 

 

 . Lamyctes  emarginatusلنوع  ل معدل الطول : (50-3 لوحـة )

 

يحتوي على  حلقة 20مــن  الالمــسيتكون ،  ارجواني غامقلــون الرأس  : Headالــــرأس  -1

 ، (51-3 لـوحـة )جانبي الرأس على  Ocellusبسيطة وجود عين واحدة مـع ،  دقيقة جداً  شعيرات

 ; Iorio, 2016) ةـــع دراســـــذا يتفق مــــهو  (52-3 لـوحــة ) 2,  2رتبة بشكل و م ةاالسنان موجود

Decker et al., 2017)   . 
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 لنوعل اللوامــسو  لعينين البسيطتين: منظر ظهري للرأس يوضح ا (51-3 لـوحــة )

  L. emarginatus   ة التكبير قــو( 2X ) . 

 

 

 

 

 

 

   L. emarginatusلنوع  طني للرأس يوضح االسنان ل: منظر ب (52-3 لـوحــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 
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التحتوي جميع  ،( 53-3 لـوحــة)  فاتح purple لون الجسم ارجواني : Trunkالجـــذع  -2

 اتر يشعاو  Setae اهالبانما توجد و في مناطق التمفصل  Spinesاشواك على ارجل المشي 

bristles  هــذا يتفق مع دراســةو  (54-3 لـوحــة )على جميع االرجل Iorio, 2016) ; 

(Nefediev et al., 2016 . 

 

 

 

 

 . L. emarginatusلنوع  : المظهر العام ل( 53-3 لـوحـــة )

 

 

 

 

 

  L. emarginatusلنوع  ل الرجلافي  االهالب واالشعيرات : ( 54-3 لـوحــــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 
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 : Lithbiomorphaنواع رتبة لعزل عوائل و اجناس و ا فيتصنيمفتاح  3-4-4

 أ-Spines  ........Family Lithobiidae  .....2 شواكعلى ا األرجل جميعتحتوي  -أ-1

 ب-Spines .... Family Henicopidae .. 2 شواكا على األرجلجميع  تحتوي ال -ب-1

 أ-genus  Lithobius  . ...3 ...( .49-3) لوحــة  spurاالرجل ثنائية المهماز  جميع -أ-2

  bristles شعيرات او Setaeاهالب تحتوي على و  spurالمهماز الرجل خالية جميع ا -ب-2

 ب-Genus Lamyctes ................. 3 ........................( .54-3) لوحـة        

 (45-3لرأس ) لوحة على جانبي ا ـدصف واحـمرتبة في  Ocelliعيون بسيطة  4-3وجود  -أ-3

     L. microps .......................... (47-3) لوحة  ، لون الجسم اصفر او بني فاتح     

 لون الجسم ،  (51-3) لوحـة  على جانبي الرأس واحـدة Ocellusوجود عين بسيطة  -ب-3

       L. emarginatus .........................( ..53-3) لوحـة  فاتح purpleارجواني        
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 :Scutigeromorpha  Pocock, 1895   رتـبة  3-5

انواع محيطية االقدام  نــوع واحــد منلعراق فـــي ا رةــالول م الحالية ةـالدراسفــي  ـُخصش

Chilopoda نتمي لرتـبة يScutigeromorpha    ـي بعض مناطق الدراسة )جــدول ـفـ الموجـودو

 15حلقة و  15هــو  Segmentsان عــدد الحلقات الجسمية  حص النماذجعند ف جــد( و 3-1

 يونــعمن ال اً تمتلك زوجو  (55-3لـوحـــة  ) Tergitesظهرية سبع صفائح و ل ـــن االرجــــــم اً زوج

 & Hilken) نع دراسـة كل مـذا يتفق مــهو ( 61-3 لـوحـــة ) Compound eyesالمركبة 

Rosenberg, 2006 ; Sombke et al., 2011)   . 

 : Scutigeromorphaالموقع التصنيفي لرتبة  3-5-1

Kingdom : Animalia  Linnaeus, 1758 

   Phylum : Arthropoda  Von Siebold, 1848 

      Subphylum : Myriapoda  Latreille, 1802 

         Class : Chilopoda  Latreille, 1817 

            Subclass : Anamorpha  Haase, 1881 

               Order : Scutigeromorpha Pocock, 1895 

                  Family : Scutigeridae  Leach, 1814 

                     Genus : Scutigera  Lamarck, 1801  

                        Species : S. coleoptrata  Linné, 1758 * 

 لعراق .الول مــرة فــي ا صنفو  سـجـل  *
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في الدراسة الحالية باالعتماد   Scutigeromorphaقـــد ُسـجل وُصــنف نوع واحــد فقط من رتـبةو 

 على الصفات المظهرية ضمن عائلة واحــدة هــي :

 

 : Scutigeridae  Leach, 1814لعائلة  ا  3-5-2

جانبي على  Compound eyesبة المرك عيونزوج من ال وجودهـــذه العائلة ب انواعتتميز 

ول ــــــى طـــلــطين لونهما بني غامق عـخ عــــــم فاتح بنيم ـــون الجســــ، ل (61-3 لـوحــة الــرأس )

)Meyer- ةهــذا يــتــفــق مع دراسو  (64-3 لـوحــة )لة ـطوي، االرجل  ذعـلجالجهة الظهرية ل

) ., 2013et alrt & Edgecombe Gelabe-; Perez ., 2006et al Rochow  تــم  قــدو

ذه العائلة ــــهضمن    Scutigeraجنستابع لل لعراقوصف نوع واحـد الول مــرة فــي او ل يسجت

 : ــوــهو 

 

 : Scutigera  coleoptrata  Linné, 1758نوع ـلا  3-5-2-1

ب التابعة للعاصمة بغداد ـريـو غـن منطقة ابــــممع ــج( 55-3 لـوحــة ملم ) 22طوله  مـعـدل

 على أساسصنف و  تـم تسجيل هــذا النوع في الدراسـة الحالية الول مــرة فــي العراق( 1-3جــدول )

 : الصفات المظهرية االتية
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 . Scutigera  coleoptrataلنوع  ل معدل الطول : (55 -3 لـوحــة )

 

زوج مـن العيون المركبة  ، يوجــد غامق بني لــونه،  مكعب الشكل : Headالــــرأس  -1

Compound eyes  يتكون بطول الجسم تقريبًا و  اللوامــــس ، (56-3 لـوحــة )على جانبي الرأس

-3 لـوحــة ) حلقة صغيرة جداً  500ن ــــسوط طويل يتكون من قطعتين قاعديتين و ـــم كل المــس

 ,.Koch & Edgecombe, 2006 ; Sombke et al) ـنكل م ذا يتفق مع دراسـةـهـو ،  (57

2009)   . 
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 العيون المركبة هري للرأس يوضح شكل ولون الرأس و ( : منظر ظ56 -3) لـوحــة 

 ( . 2X )ة التكبير قــو   S. coleoptrataللنوع  

 

 

 

 

 

 

   S. coleoptrataلنوع  ل اللوامسس يوضح : منظر ظهري للرأ (57 -3 لـوحــة )

 . ( 1X )تكبير ة القــو 
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جهة ال جانبيبلون بني غامق على ، وجــود خطين  فاتحبني لون الجسم  : Trunkالجـــذع  -2

االرجل ( ، 58-3 لـوحــة )على اشواك في مناطق التمفصل االرجل تحتوي  ،الظهرية للجــذع 

الفتحات د وجو ،  (59-3 لـوحــة )اطول من الجسم بمرتين تقريبًا الزوج االخير منها طويلة و 

( 60-3لـوحــة  ) Tergites النهاية الخلفية لكل صفيحة ظهرية في منتصف Spiraclesالتنفسية 

 . (Hilken et al., 2003 ; Edgecombe & Giribet, 2006b)نـكل م ةهـذا يتفق مع دراسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S. coleoptrataلنوع  لرجل الا علىاالشواك  يوضح للجـسم : منظر ظهري (58 -3 لــوحــة )

 . ( 2X )ة التكبير قــو 
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 . S. coleoptrataلنوع  المظهر العام ل : (59 -3 لـوحــة )

 

 

 

 

 

 

 .  ( 2X )ة التكبير قــو  S. coleoptrataلنوع  ل الفتحات التنفسية: ( 60 -3 لـوحـــة )
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 : Conclusions  االستنتاجات

 مرة في العراق. ألول تسعة انواعثمانية اجناس و عوائل و  سبعرتب و  اربع تفصنت و لسج -1

 اجسامها متثخنة بشكل اكبر .و  حافظات الجنوبية تكون اكبر حجما  األنواع في الم -2

 البيئية ، الن اختالف الظروف  خرىالمناطق اال اختفت فــيو  المناطقانواع في بعض وجدت  -3

 التابعة للعائلة، فمثال  وجــدت االنواع  قساوتها ادى الى اختالف انتشار االنواع في هذه المناطقو    

   Scolopendridae  اختفت في المناطق االخــرى .في المناطق الجنوبية و 

 ينات هـيالمناسب لحفظ العول و ة الى ان نسبة التخفيف االمثل من االيثانــالدراس اوضحت -4

 كثيرا  وتصلبت انسجتها  الوان العينات ريالى تغي االعلى تركيزا   نسب% ، فيما ادت ال70     

  بعض تراكيبها . تكلستو      
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 :  Recommendationsالتوصيات

  صنف محيطية االقدامنواع أالحياتية والتصنيفية الموسعة حول  الدراسات مــن دـالمزيجراء إ -1

    Chilopoda   كافية عنها فر معلوماتاذلك لعدم تو و . 

 توزيع انواعها .و  ديد العوامل التي تؤثر في انتشاربيئية لتحاجراء دراسات  -2

 لجميع محافظات العراق للتعرف على االنواع االخرى . ةشامل القيام بدراسات -3

 تصنيف دراســـة و  في اتخاذها يمكن اولى بيانات قاعدة بوصفها الحالية ةــسراالد نتائج اعتماد -4

 في العراق .لكونها الدراســة االولى  االنواع االخرى     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املـالحـق
Appendix 

 

 



 Appendix                                                                                               ملالحــقا

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ادرــــاملص
References 

 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

99 
 

 المواقع االلكترونية :

1- http://chilobase.biologia.unipd.it/  

2- http://www.ento.csiro.au/biology/centipedes/centipedeKey.html    

3- https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html 

{ A } 

Adis, J. & Junk, W. J. (2002). Terrestrial invertebrates inhabiting lowland river 

floodplains of Central Amazonia and Central Europe: a review. 

Freshwater Biology., 47(4) : 711-731. 

Adis, J. ; Minelli, A. ; de Morais, J. W. ; Pereira, L. A. ; Barbieri, F. & 

Rodrigues, J. M. G. (1996). On abundance and phenology of 

Geophilomorpha (Chilopoda) from Central Amazonian upland forests. 

Ecotropica, 2: 165-175. 

Anderson, B. D. ; Full, R. J. & Garcia, M. (2000). A spring-mass model of 

centipede locomotion. In American Zoologist., 40 (6) : 928-928. 

Anderson, B. D. ; Shultz, J. & Jayne, B. (1995). Axial kinematics and muscle 

activity during terrestrial locomotion of the centipede Scolopendra 

heros. Journal of Experimental Biology., 198(5): 1185-1195. 

Andersson, G. ; Meidell, B. ; Scheller, U. ; Winqvist, J-A. ; Osterkamp-

Madsen, M. ; Djursvoll, P. ; Budd, G. & Gardenfors, U. (2005) . 

Nationalnyckeln till Sveriges fl ora och fauna. Manfotingar. 

Myriapoda. Uppsala: Art Databanken, SLU. : 351 pp. 

 

 

http://chilobase.biologia.unipd.it/
http://www.ento.csiro.au/biology/centipedes/centipedeKey.html
https://www.polydesmida.info/tasmanianmultipedes/centi-key.html


 References                                                                                    املصادر          
 

100 
 

Arends, A. ; Bonaccorso, F. J. & Genoud, M. (1995). Basal rates of metabolism 

of nectarivorous bats (Phyllostomidae) from a semiarid thorn forest in 

Venezuela. Journal of Mammalogy., 76(3): 947-956. 

Arndt, E. & Perner, J. (2008). Invasion patterns of ground-dwelling arthropods 

in Canarian laurel forests. Acta oecologica., 34(2) : 202-213. 

Arthur, w. & Chapman, A. D. (2005). The centipede Strigamia maritian:What 

it can tell us about development and evolution of segmentation. 

Bioessays., 27(6) : 653-660. 

Arthur, W.(2002).The interaction between developmental bias and natural 

selection from centipede segmentation to ageneral hypothesis . 

Heredity., 89(4) : 239-246. 

{ B } 

Barber, A. D. (2008). Key to the identification of British centipedes. Field 

Studies Council, FSC Publications. FSC :96  pp . 

Barber, A. D. (2009). Centipedes. Synopses of the British Fauna (New Series). 

Shrewsbury: Field Studies Council, FSC Publications : 228 pp. 

Bonaccorso, F. J. ; Arends, A. ; Genoud, M. ; Cantoni, D. & Morton, T. (1992). 

Thermal ecology of moustached and ghost-faced bats (Mormoopidae) 

in Venezuela. Journal of Mammalogy., 73(2) : 365-378. 

Bonato, L. & Minelli, A. (2005). ‘Geophilomorph Centipedes of Latvia 

(Chilopoda , Geophilomorpha )’. Latvijas Entomologs., 24: 15-17. 

Bonato, L. & Zapparoli, M. (2011) . Chilopoda: Geographical distribution. In: 

Minelli, A. (ed.) . Treatise on Zoology – Anatomy, Taxonomy, 

Biology: The Myriapoda. Vol. 1. Leiden: Brill. : 327-337 pp.  



 References                                                                                    املصادر          
 

101 
 

Bonato, L. (2011) . Geophilomorpha. In: Minelli, A. (ed.). The Myriapoda 

(Treatise on Zoology – Anatomy, Taxonomy, Biology). vol. 1. Brill, 

Leiden, NL. : 407–443 pp. 

Bonato, L. ; Chagas, Jr. A. ; Edgecombe, G. D. ; Lewis, J. G. E. ; Minelli, A. ; 

Pereira, L. A. & Zapparoli, M. (2016). ChiloBase 2.0–A World 

Catalogue of Centipedes (Chilopoda). Avail able online at: 

http://chilobase. biologia. unipd. it [Accessed 09/04/2016]. 

Bonato, L. ; Edgecombe, G. D. & M. Zapparoli (2011) . Chilopoda – 

Taxonomic overview. In: Minelli, A. (ed.) . Treatise on Zoology – The 

Myriapoda. Vol. 1, Brill, Leiden. : 363–443 pp. 

{ C } 

Chagas-Junior, A. ; Edgecombe, G. D. & Minelli, A. (2008). Variability in 

trunk segmentation in the centipede order Scolopendromorpha: a 

remarkable new species of Scolopendropsis Brandt (Chilopoda: 

Scolopendridae) from Brazil. Zootaxa. , 1888(1) : 36-46. 

Chao, J. L. & Chang, H. W. (2006). Variation of the poison duct in Chilopoda 

centipedes from Taiwan. Norwegian Journal of Entomology, 53(2): 

 .139-151

Chaou, C. H. ; Chen, C. K. ; Chen, J. C. ; Chiu, T. F. & Lin, C. C. (2009). 

Comparisons of ice packs, hot water immersion, and analgesia 

injection for the treatment of centipede envenomations in Taiwan, 

Clinical Toxicology., 47 (7) : 659-662 . 

Cupul-Magaña, F. G. (2011). Nueva distribución de Lamyctes coeculus 

(Brölemann, 1889)(Chilopoda: Lithobiomorpha: Henicopidae) en 

México. Acta zoológica Mexicana., 27(1) : 197-200. 



 References                                                                                    املصادر          
 

102 
 

{ D } 

Decker, P. ; Wesener, T. ; Spelda, J. ; Lindner, E. N. & Voigtländer, K. (2017). 

Barcoding reveals the first record of Lamyctes africanus (Porath, 1871) 

in Germany (Chilopoda: Lithobiomorpha). Bonn zoological Bulletin., 

 .3-10 : (1)66

DeDeyn, G. B. ; Raijmakers, C. E. ; Rik zoomer, H. ; Berg, M. P. ; de Ruiter, P. 

C. ; Verhoef, H. A. ; Bezemer , T. M. & vander putteu, W. H. (2003). 

Soil Invertebrate Fauna Enhances Grassland Succession and Diversity. 

Nature., 422: 711-713. 

Dell'agata, M. ; Pannunzio, G. ; Zapparoli, M. & Ferracin, S. (1994). Data on 

electrophoretic mobility and enzymatic activity levels of lactate 

dehydrogenase from centipedes (chilopoda). Italian Journal of 

Zoology., 61(1) : 53-57. 

 { E }

Edgecombe, G. D. & Giribet, G. (2003). Relationships of Henicopidae 

(Chilopoda: Lithobiomorpha): new molecular data, classification and 

biogeography. African Invertebrates., 44 (1): 13-38. 

Edgecombe, G. D. & Giribet, G. (2006a). ‘Evolutionary Biology of Centipedes 

(Myriapoda: Chilopoda)’, Annual Review of Entomology., 52(1) : 151-

170. 

Edgecombe, G. D. & Giribet, G. (2006b). A century later–a total evidence re-

evaluation of the phylogeny of scutigeromorph centipedes (Myriapoda: 

Chilopoda). Invertebrate Systematics., 20 (5): 503-525. 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

103 
 

Edgecombe, G. D. & Giribet, G. (2007). Evolutionary biology of centipedes 

(Myriapoda: Chilopoda). Ann. Rev. Entomol., 52: 151–170. 

Edgecombe, G. D. & Koch, M. (2008). Phylogeny of scolopendromorph 

centipedes (Chilopoda): morphological analysis featuring characters 

from the peristomatic area. Cladistics., 24 (6): 872-901. 

Edgecombe, G. D. & Koch, M. (2009). The contribution of preoral chamber 

and foregut morphology to the phylogenetics of Scolopendromorpha 

(Chilopoda). Soil Organisms., 81(3): 295-318. 

Elzinga, R. J. (1994). The use of legs as grasping structures during prey capture 

and feeding by the centipede Scolopendra viridis Say (Chilopoda: 

Scolopendridae). Journal of the Kansas Entomological Society., 67: 

369-372. 

 Enghoff, H. & Eason, E. H. (1992). The lithobiomorph centipedes of the

Canary Islands (Chilopoda). Insect Systematics & Evolution., 23(1) : 

 .1-9

Enghoff, H. (2008). A large neotropical millipede in European flower pots. 

Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group., 23 : 38-39. 

Enghoff, H. ; Akkari, N., & Pedersen, J. (2013). Aliquid novi ex Africa 

Lamyctes africanus (Porath, 1871) found in Europe (Chilopoda: 

Lithobiomorpha: Henicopidae). Journal of natural history., 47(31-32): 

2071-2094. 

Ernst, A. ; Rosenberg, J. & Hilken, G. (2009). ‘Structure and distribution of 

antennal sensilla in the centipede Cryptops hortensis (Donovan, 1810) 

(Chilopoda, Scolopendromorpha)’, Soil Organisms., 81(3): 399-411. 



 References                                                                                    املصادر          
 

104 
 

{ F } 

Farzalieva, G. Sh. (2008). The fauna and chorology of Myriapoda from the 

Urals and Cisuralia . Ph. D. Thesis, Perm State University : 189 pp. [in 

Russian]. 

Faúndez, E. I. (2011). On the presence of Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 

1758)(Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae) in the Metropolitan 

Region, Chile. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa., 

 .336 :(1)49

Foddai, D. ; Pereira, L. A. & Minelli, A. (2004). The geophilomorph centipedes 

(Chilopoda) of Brazilian Amazonia. Anales del Instituto de Biología. 

Serie Zoología., 75(2): 271-282 . 

Fung, H. T. ; Lam, S. K. & Wong, O. F. (2011). ‘Centipede bite victims: A 

review of patients presenting to two emergency departments in Hong 

Kong’, Hong Kong Medical Journal., 17(5) : 381–385. 

{ G } 

Ganske, A. S. ; Edgecombe, G. D. & Akkari, N. (2018). ‘The peristomatic 

structures as a source of systematic characters in the genus Lithobius 

Leach, 1814 (Myriapoda, Chilopoda)’, ZooKeys., 741: 49–75.  

Golovatch, SI. ; Geoff roy, J-J. ; Mauries, J-P. & Van den Spiegel, D. (2009). 

Review of the millipede family Haplo desmidae, with descriptions of 

some new or poorly-known species (Diplopoda, Polydesmida). In: 

Golovatch, SI. & Mesi, bov. R. (eds.). Advances in the Systematics of 

Diplopoda I. ZooKeys., 7: 1-53. 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

105 
 

Golovatch, S. (2008). On three remarkable millipedes (Diplopoda) from the 

Crimea, Ukraine. International Journal of Myriapodology., 1(1): 97-

 .110

Gregory, S. J. & Lewis, J. G. E. (2015). ‘Geophilomorpha centipedes 

(Chilopoda : Geophilomorpha ) from north-west spain and northern 

Portugal collected by the british Myriapod and Isopod group in 2004’., 

28 (March 2004) . 

García Ruiz, A. (2015) ‘Orden Lithobiomorpha’., 32: 1–9. Available at: D-77. 

{ H } 

Hilken, G. & Rosenberg, J. (2006). Ultrastructure of the maxillary organ of 

Scutigera coleoptrata (Chilopoda, Notostigmophora): description of a 

multifunctional head organ. Journal of Morphology., 267(2): 152-165. 

Hilken, G. ; Brockmann, C. & Rosenberg, J. (2003). The maxillary organ 

gland: Description of a new head gland in Scutigera coleoptrata 

(Chilopoda, Notostigmophora). African Invertebrates., 44(1): 175-184. 

Hollington, L. M. & Edgecombe, G. D. (2004). Two new species of the 

henicopid centipede Henicops (Chilopoda: Lithobiomorpha) from 

Queensland and Victoria, with revision of species from Western 

Australia and a synoptic classification of Henicopidae. Records-

Australian Museum., 56 (1): 1-28. 

Hopkin, S. & Read, H. (1992). Th e biology of millipedes. Oxford University 

Press. 233 pp. Jeekel CAW (1963) Diplopoda of Guiana. Studies on 

the Fauna of Suriname and other Guyanas., 11: 1–157. 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

106 
 

{ I } 

Ion, C. (2016). ‘A Catalogue of the Geophilomorpha Species (Myriapoda: 

Chilopoda) of Romania’. Travaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle “Grigore Antipa”., 58 (1–2): 17–32. 

Iorio, E. (2014). Catalogue biogéographique et taxonomique des chilopodes 

(Chilopoda) de France métropolitaine. Mémoires de la Société 

Linnéenne de Bordeaux., 15: 1-372. 

Iorio, E. (2016). Confirmation of the presence of Lamyctes africanus (Porath, 

1871) in France (Chilopoda, Lithobiomorpha: Henicopidae). Bulletin 

of the British Myriapod & Isopod Group., 29: 44-48. 

{ J } 

Jílková, V. & Frouz, J. (2014). Contribution of ant and microbial respiration to 

CO2 emission from wood ant (Formica polyctena) nests. European 

Journal of Soil Biology., 60: 44-48. 

{ K } 

Khanna, V. (2013). ‘A checklist of centipedes (Chilopoda: 

Scolopendromorpha) from central India’, Zoos’ Print Journal., 21(2): 

2164–2166.  

Kime, R. D. & Golovatch, S. I. (2000). Trends in the ecological strategies and 

evolution of millipedes (Diplopoda). Biological Journal of the Linnean 

Society., 69 (3): 333-349. 

 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

107 
 

Koch, M. & Edgecombe, G. D. (2006). Peristomatic structures in 

Scutigeromorpha (Chilopoda): a comparative study, with new 

characters for higher-level systematics. Zoomorphology., 125 (4): 187-

 .207

Koch, M. ; Edgecombe, G. D. & Shelley, R. M. (2010). Anatomy of 

Ectonocryptoides (Scolopocryptopidae: Ectonocryptopinae) and the 

phylogeny of blind Scolopendromorpha (Chilopoda). International 

Journal of Myriapodology., 3 (1): 51-81. 

Koch, M. ; Paerschke, S. & Edgecombe, G. D. (2009). Phylogenetic 

implications of gizzard morphology in scolopendromorph centipedes 

(Chilopoda). Zoologica Scripta., 38 (3): 269-288. 

Kusche, K. ; Hembach, A. ; Hagner‐Holler, S. ; Gebauer, W. & Burmester, T. 

(2003). Complete subunit sequences, structure and evolution of the 6× 

6‐mer hemocyanin from the common house centipede, Scutigera 

coleoptrata . European Journal of Biochemistry., 270(13): 2860-2868. 

Kusche, K., & Burmester, T. (2001). Diplopod hemocyanin sequence and the 

phylogenetic position of the Myriapoda. Molecular Biology and 

Evolution., 18(8): 1566-1573. 

{ L } 

Lee, P. (2006). Atlas of the Millipedes (Diplopoda) of Britain and Ireland. 

Sofia-Moscow: Pensoft,Series Faunistica., 59: 216 pp. 

Leśniewska, M. (2004). Lamyctes emarginatus (Newport, 1844) (Chilopoda: 

Lithobiomorpha) w Wielkopolsce. Badania Fizjograficzne nad Polską 

Zachodnia, Seria C: Zoologia., 50: 45–51. 



 References                                                                                    املصادر          
 

108 
 

Lewis, J. (2011). ‘A review of the species in the genus Cryptops Leach, 1815 

from the Old World related to Cryptops hortensis (Donovan, 1810) 

(Chilopoda, Scolopendromorpha)’. International Journal of 

Myriapodology., 4: 11–50. 

Lewis, J. G. (2007). On Cryptops doriae Pocock, from the wet tropical biome of 

the Eden project, Cornwall (Chilopoda, Scolopendromorpha, 

Cryptopidae). Bulletin of the British Myriapod and Isopod Group., 22: 

 .12-16

Lewis, J. G. (2010). A key and annotated list of the Scolopendra species of the 

Old World with a reappraisal of Arthrorhabdus (Chilopoda: 

Scolopendromorpha: Scolopendridae). International Journal of 

Myriapodology., 3(1): 83-122. 

Lindner, E. N. (2005). Erstnachweis von Cryptops anomalans Newport, 1844 

(Chilopoda: Scolopendrida). für Sachsen. Schubartiana., 1: 1–2. 

Lindner, E. N. (2010). Wiederfund und weitere Funde von Cryptops 

anomalans Newport, 1844 (Chilopoda: Scolopendrida: Cryptopidae) in 

Sachsen. Schubartiana 4: 15–16. 

{ M } 

Ma, H. Q. ; Pei, S. J. ; Zhu, M. S. ; Zhang, G. & Liu, L. (2009). A new species 

of Lithobius Monotarsobius Verhoeff, 1905 (Lithobiomorpha: 

Lithobiidae) from China. Entomological News., 120(3): 313-319. 

Meyer-Rochow, V. B. ; Müller, C. H. & Lindström, M. (2006). Spectral 

sensitivity of the eye of Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 

1758)(Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae). Applied 

entomology and zoology., 41(1): 117-122. 



 References                                                                                    املصادر          
 

109 
 

Minelli, A. & Golovatch, SI. (2001). Myriapods. In: Levin SA (ed.). 

Encyclopedia of biodiversity. San Diego: Academic Press 4. 

Minelli, A. (2000). Holomeric vs. meromeric segmentation: a tale of 

centipedes, leeches, and rhombomeres. Evolution & Development, 

 .35-48 :(1)2

Minelli, A. (2003). The development of animal form: ontogeny, morphology, 

and evolution. Cambridge University Press. 

Minelli, A. (2011). Class Chilopoda, Class Symphyla and Class Pauropoda. In: 

Zhang, Z.-Q.(ed.). Animal biodiversity: An outline of higher-level 

classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa., 3148(1): 

157-158. 

Minelli, A. ; Chagas‐Júnior, A. & Edgecombe, G. D. (2009). Saltational 

evolution of trunk segment number in centipedes. Evolution & 

Development., 11(3): 318-322. 

Minelli, A. ; Foddai, D. (2007) Geophilomorpha. In: Enghoff, H. (ed.). 

Myriapoda. Fauna Europaea version 1.3. Available from: 

http://www.faunaeur.org (accessed on 1 February 2015). 

Minelli, A. ; Foddai, D. ; Pereira, L. A. & Lewis, J. G. (2000). The evolution of 

segmentation of centipede trunk and appendages. Journal of Zoological 

Systematics and Evolutionary Research., 38(2): 103-117. 

Minelli, A. ; Pereira, L.A. ; Shelley, R. M. & Stoev. P. & Zapparoli, M. (2016). 

ChiloBase 2.0. A World Catalogue of Centipedes (Chilopoda). 

 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

110 
 

Mitić, B. M. ; Tomić, V. T. ; Makarov, S. E. ; Ilić, B. S. & Ćurčić, B. P. M. 

(2010). On the appendage regeneration of Eupolybothrus 

transsylvanicus (Latzel)(Chilopoda: Lithobiidae). Arch. Biol. Sci., 

Belgrade., 62(2): 281-287. 

Molinari, J. ; Gutiérrez, E. E. ; Ascenção, A. A. ; Nassar, J. M. ; Arends, A. & 

Márquez, R. J. (2005). Predation by giant centipedes, Scolopendra 

gigantea , on three species of bats in a Venezuelan cave. Caribbean 

Journal of Science., 41(2): 340-346. 

Müller, C. H. ; Rosenberg, J. ; Richter, S. & Meyer-Rochow, V. B. (2003). The 

compound eye of  Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)(Chilopoda: 

Notostigmophora): an ultrastructural reinvestigation that adds support 

to the Mandibulata concept. Zoomorphology., 122(4): 191-209. 

{ N } 

Nefediev, P. S. ; Tuf, I. H. & Efimov, D. A. (2016). First record of  Scutigera 

coleoptrata (Linnaeus, 1758) in the south of western Siberia, Russia 

(Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae). Ukrainian Journal of 

Ecology., 6(1). 

Nefediev, P. S. ; Tuf, I. H. & Farzalieva, G. S. (2016) ‘Centipedes from urban 

areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 1. 

Lithobiomorpha’. Arthropoda Selecta., 25(3): 257–266. 

{ P } 

Pei, S. ; Lu, Y. ; Liu, H. ; Hou, X. & Ma, H. (2018). Lithobius Ezembius 

tetraspinus, a new species of centipede from northwest China 

(Lithobiomorpha, Lithobiidae). ZooKeys., (741): 203-217. 



 References                                                                                    املصادر          
 

111 
 

Pereira, L. A. ; de Morais, J. W. ; Adis, J. ; Berti Filho, E. ; Minelli, A., & 

Barbieri, F. (1997). On abundance, phenology and natural history of 

Geophilomorpha (Chilopoda) from a mixedwater inundation forest in 

Central Amazonia. Entomologica Scandinavica Supplement., 51: 115-

119. 

Pereira, L. A., Ituarte, C., & Tassara, M. P. (2004). The types of Chilopoda and 

Diplopoda (Myriapoda) housed at the Museo de La Plata, 

Argentina. Zootaxa., 586(1), 1-10. 

Perez-Gelabert, D. E. & Edgecombe, G. D. (2013). Scutigeromorph centipedes 

(Chilopoda: Scutigeromorpha) of the Dominican Republic, Hispaniola. 

Novitates Caribaea., (6): 36-44. 

Prado, C. C. ; Triana, H. D. & Castillo, C. C. (2018). First records of Lithobius 

forficatus (Linnaeus, 1758) and Lithobius obscurus Meinert, 1872 

(Lithobiomorpha, Lithobiidae) introduced to Colombia. Check List., 

14(3) : 559-568. 

Prendini, L. ; Crowe, T. M. & Wheeler, W. C. (2003). Systematics and 

biogeography of the family Scorpionidae (Chelicerata: Scorpiones), 

with a discussion on phylogenetic methods. Invertebrate Systematics., 

 .185-259 :(2)17

Prunescu, C. (2010). ‘Class Chilopoda: Evolution and Environment 

Adaptation’. Romanian Journal of Biology – Zoology., 55: 113–127. 

Prunescu, C. C. & Prunescu, P. (2003). The male genital system of 

Anopsobiella dawydoffi, Attems, 1938 (Lithobiomorpha, Chilopoda). 

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B für Botanik 

und Zoologie., 59-65. 



 References                                                                                    املصادر          
 

112 
 

 Prunescu, C. C. (2006). A new classification of the class Chilopoda: Subclass

Ovodispersa and Subclass Ovoconecta. Norwegian Journal of 

Entomology., 53(2): 401. 

{ Q } 

Qiao, P. ; Qin, W. ; Ma, H. ; Su, J. & Zhang, T. (2018). Two new species of the 

genus Hessebius Verhoeff, 1941 from China (Lithobiomorpha, 

Lithobiidae). Zookeys., 735: 65–82. 

Qin, W. ; Lin, G. ; Zhao, X. ; Li, B. ; Xie, J. ; Ma, H. & Zhang, T. (2014). A 

new species of Australobius (Lithobiomorpha: Lithobiidae) from the 

Qinghai-Tibet Plateau, China. Biologia., 69(11): 1601–1605. 

{ R } 

Rathinasabapathy, B. & Yadav, B. E. (2000). Centipedes (Scolopendridae) of 

Coimbatore Zoological Park area, Anaikatty, Western Ghats. Zoos’ 

Print Journal., 15: 327-328. 

Rein, J. O. (2002). Exotic invertebrates as pets in Norway – a health problem 

Tidsskrift for den Norske Legeforening 30, 122: 2896–2901. 

Risch, A. C. ; Jurgensen, M. F. ; Schütz, M. & Page-Dumroese, D. S. (2005). 

The contribution of red wood ants to soil C and N pools and CO2 

emissions in subalpine forests. Ecology., 86(2): 419-430. 

Rosenberg, J. & Müller, C. H. G. (2009). Morphology in Chilopoda–a survey. 

Soil Organisms., 81(3): 1-55. 

Rudd, K. (2009). Biodiversity of soil macro-invertebrate communities as 

influenced by invasive Lonicera x bella . (Doctoral dissertation, M. Sc. 

thesis, University of Notre Dame, USA). 



 References                                                                                    املصادر          
 

113 
 

{ S } 

Schendel, V. ; Kenning, M. & Sombke, A. (2018). ‘A comparative analysis of 

the ventral nerve cord of Lithobius forficatus (Lithobiomorpha): 

Morphology, neuroanatomy, and individually identifiable neurons’. 

Arthropod Systematics and Phylogeny., 76(3) : 377–394. 

Schileyko, A. A. (2006). Redescription of Scolopendropsis bahiensis (Brandt, 

1841), the relations between Scolopendropsis and Rhoda, and notes on 

some characters used in scolopendromorph taxonomy (Chilopoda: 

Scolopendromorpha). Arthropoda Selecta., 15: 9-17. 

Schileyko, A. A. (2009). Ectonocryptoides sandrops–a new Scolopendromorph 

centipede from Belize. Soil organisms., 81(3): 519-530. 

Sergeeva, E. V. (2013). Biotopic distribution and number of centipedes 

(Chilopoda) in Irtysh valley of West Siberia, Russia. Euroasian 

Entomological Journal., 12(6): 529-533. 

Simaiakis, S. M. ; Iorio, E. ; Djursvoll, P. ; Meidell, B. A. ; Andersson, G. & 

Kirkendall, L. R. (2010). A study of the diversity and geographical 

variation in numbers of leg-bearing segments in centipedes 

(Chilopoda: Geophilomorpha) in north-western Europe. Biological 

Journal of the Linnean Society., 100(4): 899-909. 

Siriwut, W. ; Edgecombe, G. D. ; Sutcharit, C. & Panha, S. (2014). Brooding 

behaviour of the centipede Otostigmus spinosus Porat, 1876 

(Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae) and its 

morphological variability in Thailand. Raffles Bulletin of Zoology., 62 

: 339–351. 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

114 
 

Sombke, A. ; Harzsch, S. & Hansson, B. (2009). Brain structure of Scutigera 

coleoptrata : New insights into the evolution of mandibulate olfactory 

centers-short communication. Soil Organisms., 81(3): 319-325. 

Sombke, A., Rosenberg, J., Hilken, G., Westermann, M., & Ernst, A. (2011). 

The source of chilopod sensory information: external structure and 

distribution of antennal sensilla in Scutigera coleoptrata 

(Chilopoda,Scutigeromorpha). Journal of Morphology., 272(11) : 

 .1376-1387

Spelda, J. (2005). Improvements in the knowledge of the myriapod fauna of 

southern Germany between 1988 and 2005 (Myriapoda: Chilopoda, 

Diplopoda, Pauropoda, Symphyla). Peckiana., 4: 101–129. 

Stoev, P. (2002). Catalogue and key to the centipedes (Chilopoda) of Bulgaria. 

Pensoft. 

Stoev, P. ; Komerički, M. A. ; Akkari, N. ; Liu, M. S. ; Zhou, M. X. ; Weigand, 

A. M. ; Hostens, J. ; Hunter, C. ; Edmunds, S. ; Porco, D. ; Zapparoli, 

M. ; Georgiev, T. ; Mietchen, D. ; Roberts, D. ; Faulwetter, S. ; Smith, 

V. & Penev, L. (2013). Eupolybothrus cavernicolus Komerički & 

Stoev sp. n.(Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae): the first 

eukaryotic species description combining transcriptomic, DNA 

barcoding and micro-CT imaging data. Biodiversity data journal., (1). 

Sureshan, P. M. & Samanta, T. (2006). On a collection of Scolopendrid 

centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha) from Orissa with notes on 

some new distributional records. Rec. zool. Surv. India: l06(Part-3) : 

27-34. 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

115 
 

Sureshan, P. M. ; Yadav, B. E., & Radhakrishnan, C. (2003). An illustrated key 

to the identification of centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha) of 

Kerala. Zoos Print Journal., 19: 1401-1407. 

{ T } 

Tuf, I. H. & Tufova, J. (2008). Proposal of ecological classification of centipede 

, millipede and terrestrial isopod faunas for evaluation of habitat 

quality in Czech Republic. Cas. Slez. Muz. Opava., 57: 37–44. 

Tuf, I. H. ; Mock, A. & Dvořák, L. (2018). An exotic species spreads through 

Europe: Tygarrup javanicus (Chilopoda: Geophilomorpha: 

Mecistocephalidae) is reported from the Slovakia and the Czech 

Republic. Journal of Asia-Pacific Entomology., 21(2): 560–562. 

{ U } 

Undheim, E. ; Fry, B. & King, G. (2015). Centipede venom: recent discoveries 

and current state of knowledge. Toxins., 7(3): 679-704. 

{ V } 

Vazirianzadeh, B. ; Rahmanei, A. H. & Moravvej, S. A. (2007). Two cases of 

chilopoda (Centipede) biting in human from Ahwaz, Iran. Pakistan 

Journal of Medical Sciences., 23(6): 956–958. 

Voigtlander, K. (2003). Species distribution and assemblages of centipedes 

(Chilopoda) in open xeric sites of Saxony-Anhalt (Germany). African 

Invertebrates., 44(1): 283-291. 

Voigtländer, K. (2005). Mass occurrences and swarming behaviour of 

millipedes (Diplopoda: Julidae) in Eastern Germany. Peckiana., 4: 181-

 .187



 References                                                                                    املصادر          
 

116 
 

{ W } 

Wesener, T. ; Voigtländer, K. ; Decker, P. ; Oeyen, J. P. & Spelda, J. (2016). 

Barcoding of Central European Cryptops centipedes reveals large 

interspecific distances with ghost lineages and new species records 

from Germany and Austria (Chilopoda, Scolopendromorpha). 

ZooKeys., (564): 21-46. 

Wytwer, J. & Tajovský, K. (2019). The Siberian centipede species Lithobius 

proximus Sseliwanoff, 1878 (Chilopoda, Lithobiomorpha): a new 

member of the Polish fauna. ZooKeys., 821: 1–10. 

{ Y } 

Yadav, B. E. & Sureshan, P. M. (2006). Chilopoda: Scolopendromorpha. Fauna 

of Sanjay Gandhi National Park, Borivalli, Maharashtra State. 

Zoological Survey of Inida, Kolkatcr. Conservation Area Series., 26: 

 .125-129

{ Z } 

Zapparoli, M. & Edgecombe, G. D. (2011). Chilopoda – taxonomic overview: 

Order Lithobiomorpha. In: Minelli A (ed.). Treatise on Zoology – 

Anatomy, Taxonomy, Biology. The Myriapoda, Volume 1. Brill, 

Leiden., 371–389. 

Zapparoli, M. (2006). A catalogue of the centipedes (Chilopoda) of Central 

Apennines (Italy). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di 

Verona, Botanica Zoologia., 30: 165-273. 

 

 



 References                                                                                    املصادر          
 

117 
 

Zapparoli, M. (2010). Lamyctes emarginatus (Newport, 1844) (Chilopoda, 

Henicopidae). In: Roques A & Lees D (eds.). Introductory notes to 

factsheets - Chapter 14. Biorisk., 4 (2): 862-863. 

Zuev, R. V. (2016). Centipedes (Chilopoda) from the Stavropol Territory, 

northern Caucasus, Russia. Arthropoda Selecta., 25(1): 23-38. 

Zuev, R. V. (2017). Two new species of lithobiid centipedes (Chilopoda: 

Lithobiomovipha) from the northern Caucasus, Russia.,24–15 :(1)26 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
 

i 
 

Summary : 

This work  included taxonomic study of some species of class : Chilopoda . 

It is the first taxonomic study in Iraq . Collection of samples started from April 

2018 to the end of March 2019 . The area was divided to nine stations of the five 

provinces. The area of study involved the following provinces of central Iraq 

which are : Baghdad, Anbar, Diyala, Babylon and Qadisiyah . 

A total of 138 specimens belong to four orders were collected . The results 

showed that nine species were newly recorded in Iraq which are : Scolopendra 

amazonica , S. afer and Cormocephalus nigrificatus that are belonging to the 

family Scolopendridae and the other species Cryptops anomalans , that belong to 

the family Cryptopsidae . These two families are basically belong to the order 

Scolopendromorpha . 

In addition, the species Geophilus flavus , that originally refer to the family 

Geophilidae and the species Haplophilus souletinus which  belongs to the Family 

Himantariidae both families are belong to the order Geophilomorpha. 

Moreover, there are  more new species have been recorded and identified 

for the first time in this study those are, Lithobius microps that belongs to the 

family Lithobiidae and Lamyctes emarginatus , which belongs to the family 

Henicopidae and both families are belong to the order Lithobiomorpha .  

Scutigera coleoptrata, from the family Scutigeridae and order Scutigeromorpha is  

the last species has been recorded in this study . 

Identification keys were formulated in order to isolate Iraqi species of the 

samples under study . Keys were supported by photos .  
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