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 الشكر والتقدير
الذي رفع السّماء الشداد بال فالحمد هلل  ئع صنعه وعظيم خلقه،دااينما نقلب ابصارنا نرى ب

يسر و  اسدد الخطالحمد هلل االعلى الذي  مد هلل الذي بيده الخير والفّرج،والح عمد، وبسط األرض ومهد،
والصالة  علّي راجيًا عفوه وتوفيقه،بفضله عترافًا فأخّر له ساجدا ا وحقق بفضله المبتغى،العسرى 
الطاهرين وصحبه الغّر  ونور الدجى وعلى آله الطيبينرسوله محمد شمس الضحى  على والسالم

 .المنتجبين

خالٍص وتقدير، وعرفانًا بالجميل يسعدني ويشرفني وأنا أضع اللمسات األخيرة  بكل إجالٍل وا 
الحنون  االم قى كلمات الشكر والتقدير الىفي رسالتي هذه أن أسجل في أول صفحاتها أسمى وان

لتفضلها بإقتراح موضوع البحث  الدوريميسلون لفتة عبد القادر المشرف األستاذ المساعد المعطاء 
كافة وتوجيهاتها السديدة وسعة صدرها وتذليلها الصعوبات  ونصائحها القيمة،واشرافها المستمر 

 .يمدها بالصحة والتوفيق الدائمين هلل جل وعال أنا والبحث، داعياً وعنايتها طيلة مدة الدراسة 

عمادة كلية التربية بن الهيثم للعلوم الصرفة كما يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني الى 
عميد الكلية لسعيه في تقديم كل ما يرقى بالمستوى العلمي  حسن أحمد حسنالسيما االستاذ الدكتور 

 .لمعارفورفدهم بمختلف ا لطلبة الدراسات

بن الهيثم للعلوم اوالعرفان الى رئاسة قسم علوم الحياة كلية التربية  والشكر وخالص التقدير
وأنحت . ثامر عبد الشهيد محسنالدكتور  المساعد الصرفة وأساتذتها الكرام وأخص بالشكر االستاذ

 عبد الهادي زوين لمىالدكتور  المساعد كلمات الشكر كجزء يسير من الوفاء والتقدير الى االستاذ
كما يدعوني واجب العرفان أن أطيل . هلل تعالى كل خيرابذلته فجزاها و  اال التي لم تدخر من جهدٍ 

مختبر  لتوفيرهاوال صادق مهدي ن الدكتور االستاذ المساعدكل من الوقوف في ميدان الشاكرين الى 
لتوفيره المجهر الخاص مازن نواف عبود العاني الدكتور  المساعد ستاذواال البحث،مّدة الحشرات طيلة 

 .فجزاهم اهلل تعالى كل خيرص العينات وتشخيصها حبف

سعة صبركم فيلتمس العذر و وكل ما تجود به معاني الشكر والعرفان القف على بحر حنانكم 
 . وتحملتم من أجلي الكثير طول مدة الدراسة والبحث لما بذلتموه من صبر وجهد أسرتيمنكم 

الذين نهلت منهم  زمالء الدراسة الخوتي وأخواتيالكبيرين  يفوتني أن أقدم شكري واحترامي وال
 .لي طيلة مدة الدراسة ا خير عونٍ والذين كانو حقة مشاعر االخوة ال

                                                                 طالل  
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:مسك بيدي ذات يوم وقال لي أ                             

فقط ألن آهلل, قد يتغير كل شيء في أقل من ثانية ليس لشيء                     

...عند آهلل التموت االمانيذلك ف يريد   سبحانه                    
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 الخالصة
 ةمن اثنتى عشر  عينة 560إذ ُجمعت  ،العراق ُأجريت هذه الدراسة وهي االولى من نوعها في

 قضاء التاجيو  الغربية الرضوانيةو  أبو غريب قضاء محافظة بغداد جانب الكرخ وشملهي منطقة 

مدينة و  كميرة في ناحية الفحامةو  الراشديةو  نب الرصافة وشمل منطقة األعظميةجا ، قضاء المحموديةو 

افظة القادسية ناحية محو  محافظة ديالى قضاء الخالصو  محافظة بابل قضاء المسيبو  الشعب

 . محافظة األنبار قضاء الفلوجةو  المهناوية

د من شكل األجزاء الجسمية من وجو  ،جانب التصنيفيفي ال الصفات المظهرية عتماداتم     

ع وشكل اللوامس وعدد توزي) Ocelliشكل وعدد الُعديسات  ،عدمه الفصوص في منطقة الرأس أو

منطقة اليب حلقات تتر  ، Cephalothoraxحلقات الرأسية الصدريةالشكل  ،(القطع فيها

 منطقة البطنيةفي ال Lungsواج الرئات ز عدد أ ، Pereonites 1-7السبعة  Pereonيةالصدر 

Pleon، الخمسة  توزيع حلقات المنطقة البطنيةPleonites 1-5  شكل االقدام الذنبيةUropods 

في  Telsonمظهر الُعجب  ،(Endopodوشكل القدم الداخلي  Exopodالقدم الذنبي الخارجي )

واحدة هي  الى رتبةجميعها تنتمي  ،إذ ُصنف أحد عشر نوعا   ،يةمنطقة البطنالالخلفية من الجهة 

لعراق تنتمي الى لأنواع وستة أجناس الول مرة  سبعةإذ ُسجلت  ، Isopodaمتشابهة االقدام االرضية

تنتمي الى عائلة التي  ان االنواعوقد وجد  ،متحف التأريخ الطبيعي في بغداد في أربع عوائل مختلفة

Porcellionidae ومن بعدها االنواع التي  وعةرا  في البيئات االرضية المتنهي أكثر االنواع انتشا

تم نوعا  واوضحت الدراسة ان أربعة أنواع من االحدى عشر  ،Armadillidiidaeتنتمي الى عائلة 

 .اليها من الناحية البيئية سابقا  التطرق 
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 لعراقفي اأجناس الول مرة  ستلقد تم تسجيل 

1. Porcellio (Latreille, 1804) 
2. Porcellionides (Miers, 1877) 

3. Lucasius (Kinahan, 1859) 

4. Armadillidium (Brandt, 1831) 

5. Orthdillo (Vandel, 1973)  

6. Cylisticus (Schnitzler, 1853)  

 لعراقفي اأنواع الول مرة  سبعتم تسجيل و 

1. Porcellio  laevis (Latreille, 1804) 

2. Porcellionides  cingendus (Kinahan, 1857) 

3. Lucasius pallidus (Budde – Lund, 1885) 

4. Armadillidium album (Dollfus, 1887) 

5. Armadillidium assimile (Budde –Lund, 1885) 

6. Orthodillo chiltoni (Vandel, 1973) 

7. Cylisticus convexus (De Geer, 1778)  
 ووصفت أربع أنواع درست من الناحية البيئية سابقا  

1. Porcellio scaber (Latreille, 1804) 

2. Porcellio spinicornis (Say, 1818) 

3. Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) 

4. Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)  
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 الـفصــــل االول  
استعراض المراجع  و المقدمـــــة    

Introduction and 
Literature Review  

  
 



المقدمة واستعراض المراجع   : الفصل األول                                                                                      1  

 

 

 

 Introduction   ةــــــــــــــالمقدم 1-1

 فــــــيون ونصــــــأكثر من مل تضم إذ ،ةــــــالحيواني شعب المملكة من أكبر اتــــــالمفصلي تعد

 لـــــــشكــــــب شـــــــتعي بأنها ازـــــــتـــــــمتو (Liu and Zhang, 2013) وفـــــوموصف مكتش نوع   المليون

 الفسيولوجية القابلية لديهاو . Carnivorous الحمةاو  Herbivorous شبةعا غذيتهات ،تجمعات

( Lardies et al., 2004) والبيئية الغذائية دالموا مختلف من فادةـستاال من تمكنها التي والسلوكية

Lefcheck, 2013)).  

الحشرات التي  من ضمنها االصناف الى العديد من  Arthropodaالمفصليات شعبة قسمت

 ,Yaldwyn and Webber القشريات تضم المفصليات كذلكو ، عشرات الشعب تفوق مجاميعها

2011).) 

من ديدان خيطية والديدان  ت الالفقريةاشعبة من الحيوان 30 من أكثرو عن ــــــهنالك ما يرب

 Yaldwyn and)ات ـــــــويـــــــفصليات والرخــــــدة التركيب كالمــــــات المعقـــــــالى الحيوان والا ـــــــصو  المسطحة

Webber, 2011) .األتيةمجاميع المن المفصليات  تتكون: 

1- Myriapodes  تضمالتي Millipeds  وChilopeds. 

 ،وسرطان البحر  ،جراد البحرمجاميع المفصليات كبيرة الحجم ك وتضم  Crustaceansالقشريات -2

 .والحيوانات المتفسخةالمتيبسة ماكن التي تكثر فيها النباتات واأل ،الرطبة وتعيش تحت االحجار

  .بمختلف انواعها واشكالها ، Insectsالحشرات 3-

  . Arachaida (Nkwoji, 2016)العنكبوتيات 4- 

رة بأعداد ــــــونها متوفــــــلك تصادياا قارئيسة في سلسلة األغذية المهمة المفصليات حلقة تشكل 

مة رات إحيائية مهــــــدخالها كمؤشام ــــــوقد ت، (Zhang, 2012) فةــــــتدة في بيئات مختلـــــــومم كبيرة نسبياا 
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 ,Zhang, 2012) Yaldwyn and Webber لتقييم جودة االراضي وخصوبتها ومصبات االنهار

2011;). 

 :هم مجاميع المفصليات هي القشرياتمن أ

 Sub phylum: Crustacea   
وأصل كلمة  ،من أكبرها يوه ،مفصلياتفي الثانوية  ةشعب Crustaceaالقشريات تعد 

 يذ وهي عبارة عن هيكل خارجي ، Shellوتعني القشرة Crusta: التيني Crustaceaالقشريات 

د هيكل لوجو  تفتقرإذ   Super class: Crustaceaالذي يوفر حماية ألجسام القشريات تركيب كايتيني

 . (ToKnow,2003 )عظمي داخلي

جراد  :مثلالمتنوعة  المفصليات التي تشمل الحيوانات القشريات مجموعة كبيرة ومتنوعة منتشكل     

وهذا ، بدل تحت الشعبة ،يتم التعامل مع القشريات كشعبة قدو . والسرطانات ،قمل الخشب ،البحر

 .(Regier, 2010) قدامجميع أنواع سداسية االبسبب انها أي القشريات تضم 

والبعض  ،شةريات بحرية المعيأغلب القش ،ألف نوع معروف من القشريات 52هنالك أكثر من        

ية سة العلموالدرا ،على التوازن البيئي واستمرارية النوع ت في الحفاظساهموقد ، منها برية المعيشة 

 دوتع Malacostracology crustaceology (Martin et al., 2014) سماللقشريات تعرف ب

 هيو  ،مظهري من بين مجاميع المفصليات األخرىالبيئي التنوع الالقشريات من الكائنات الحية ذات 

 .(Al-Zubaidi, 2017)ذات قيمة إقتصادية مهمة 

 Stygotantulus  stocki من بتداءا ا ،متباينة بالحجم والشكل عالمياا  التي تم وصفها نواعان اال   

ومثل المفصليات  mm  (Field, 2013 ; Fragaszyand Perry, 2008) 0.1التي حجمها بحدود 

من خالل شكل  ،االخرى متميزة عن المفصليات وهي ،فأن القشريات  لديها هيكل خارجي األخرى،

 ،عمادو  جاسم) تمتاز بجسم غير مقسم وبعين واحدة هذه اليرقةو  Nauplius stage دوريرقاتها 
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الى الصفات المظهرية المتمثلة بوجود  توقف بالدرجة االساس استناداا يإن تصنيف القشريات  ،(2013

 ،الدعمي) وموقعه Telson وطول العجبوعدد القطع الجسمية واللواحق  ،Carapaceالقشرة او الدرع 

جب عليها ان تزيله بعميلة االنسالخ و متالك القشريات الهيكل الخارجي السميك لذا اب بوبس2005) 

Molting ( عند بعضها ويتم ذلك دورياا . عدة مرات إبان حياتها لهيكلها الخارجيهو تغيير الحيوانات، 

 1978،خاروف) (موه، كما أنه يتأثر ببعض العوامل الهرمونيةـــوغالباا ما يرتبط انسالخ الحيوان بن

  .( Qi., 2012؛

لى ــــــع نطافه عــــــواع القشريات بوضـــــــالّذكر في أغلب أن يامـــــــقاثر القشريات من خالل ـــــتتك

وفي  ،فالآلاالى  شراتــــــعالبين  هاــــــبيوضويتراوح عدد ، وضــــــتخصيب البي مــــــويتاألنثى  بيضة

 تلتصق بجسمها إلى أن يفقسعلى شعيرات  ى بيضهاــــــمل األنثــــــتح القشريات واعــــــب أنلــــــأغ

(Ventura, 2018)،  تشبه  يفقس البيض في أغلب أنواع القشريات تخرج منه يرقات الوعندما

ولكن وفي أنواع  ،لبالغاتعديدة قبل أن تصبح مشابهة ل مظهرية وتّمر بتغيُّرات ،صغيرة الحجم البالغات

 قشريات مكتملة النمو صغيرة الحجمالى يفقس البيض  (الشواطئ وقمل الخشبتشمل قشريات )قليلة 

(Zmora, 2009). 
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 أهداف الدراسة .2-1

وندرة الدراسات عن البيئة البرية لذلك  ان اغلب الدراسات انصبت على البيئة المائية لالفقريات .1

 Terrestrialكان هدف هذه الدراسة تسليط الضوء على مجاميع متشابهة االقدام االرضية 

Isopoda   . 

هدف هذه  لذلك جاء، بهة االفدام االرضية في العراق امتشعدم وجود دراسة تصنيفية سابقة ل .2

  .الدراسة 

    Isopodaلرتبة متشابهة االقدام وضع مفاتيح تصنيفية وقاعدة بيانات  .3
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 اســـتــــــــعـــــراض المراجع 1 – 3

 :Isopoda Order قداممتشابهة األ :رتبة 1-3-1

والصنف  Peracaridaالى الرتبة العليا الصدفيات  Isopoda قداممتشابهة األرتبة  تنتمي  

 Malacostracaوالى صنف ناعمة الدروع  Eumalacostracaالثانوي ناعمة الدروع الحقيقية 

رتبة متشابهة  عن، ُعرف احدى أكبر الرتب التابعة لهاهي و  Crustaceaالقشريات  للشعبة الثانوية

تخذ من نوع ت 6000ن يفوق اعدادها عن واآل ،2005 نوع لحد عام 4500عن ما يقارب  قداماأل

، بينما يبلغ عدد األنواع التي تعيش في أماكن عيش لها البحار والمياه العذبةك البيئات المائية مختلف

وقد وزعت هذه األنواع جميعها  ،معروف ومكتشف نوع، 3000أكثر من بيئات اليابسة المتنوعة نحو 

 قداماألبمتشابهة  تي تعرفال  Oniscideaثانوية كانت من أهمها رتبة االونيسيديا ةرتب ةعشر احدى في 

 18يربو عن  ما، إذ شملت هذه الرتبة Woodliceأو قمل الخشب  terrestrial isopodsاألرضية 

التي تشمل األنواع التابعة للجنس  Porcellionidaeكان من أهمها العائلة  familyعائلة 

Porcellio الـ  زرعوالمعروفة ببق الSow bugs  والعائلةArmadillididae  التي تضم األنواع

 Pill حبة الدواء الطبيةاو او الواحات ببق الحبـــوب  أيضا عروفةوالم Armadillidiumالتابعة للجنس 

bugs (Schotte, 2006) و (Rodcharoen, et al,. 2017) وHttp:3/ Isopod, Pillbug,. 

 General body Structure تركيب الجسم العام 1- 3- 2 

 قدمساق أو   Podsمتشابه و  Isosويعني عود جذوره الى الالتينيةت  Isopodaان مصطلح 

(Hegna et al., 2014) هي أجزاء ةمن ثالثجسمها مؤلف االرضية بأن  قدامتمتاز متشابهات األ :

 يةالبطنالمنطقة و  pereon يةالصدر المنطقة و  thorax- cephaloالصدرية  –المنطقة الرأسية 

pleon (Naylor, 1972)، ) لديها هياكل خارجية صلبة   ماقدأي متشابهة االجميعها و  1-1)شكل
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 وظيفتها اللمس ،الشكل خيطية واضحة Antennaلوامس الصدرية  -المنطقة الرأسيةتحمل ، ومجزأة

(Hegna et al., 2014)،  اا طسو  تهاـــــــــنهاي في ويــــــهذه اللوامس تحو Flagellum ن عدة ــــــم اا مكون

 قداممتشابهة األل بين االجناس المختلفة في التصنيف والتميز  ياا ـــــأساس دوراا  يمثلوالذي  قطع 

(Hegna et al., 2014 Poinar Jr, 2018;)، أنها تتألف من قطعتين في األنواع التابعة  اذ

ومن ثالث قطع في األنواع التابعة للجنس  Orthdilloو Porcellioو Armadillidiumلالجناس 

Oniscus بينما تكون في الجنس ،Ligia  قطع عشرأكثر من (Bruce, 2004).  

وتحمل كل ، مع الحلقات الرأسية ندمجةاالولى م ،لصدرية فتتكون من ثمانية قطعالمنطقة ا اما

 حاديأذات تفرع  من اللواحق زوجاا ( الحلقات السبعة الباقية) Pereonمن الحلقات الصدرية 

Uniramous المشي  قداموتعرف بأPereopods.  في التركيب، ومن هنا  متشابهة قدامهذه األوتكون

 . (;Bruce, 2004 Hegna et al., 2014) قدامالرتبة بمتشابهة األجاءت تسمية هذه 

ثنائية المسطحة  البطنية خمسة أزواج من الزوائد انبيهاجعلى  Peleonمنطقة البطن تتمفصل 

 البطن من الجهة يغطي ،(Hegna et al., 2014)) في التنفس خدمالتي تست ( biramousالتفرع 

 دائما هافهي تحتاج (;Landing et al., 2010 Khemaissia, 2018) لكايتينان مطبقة  ةالظهري

تحتاج الى كميات  إذ األخرى بخالف أنواع المفصليات على رطوبة جسمها ومنعه من الجفاف ظحفالل

واع الصحراوية ومن نألض اعاكبر من المياه للحفاظ على رطوبة جسمها وسالمة اعضائها بأستثناء ب

 ,Porcellionides(Rodcharoen et al., 2017 Khemaissia  عائلةعة لــــــاالنواع التابضمنها 

2018;).  

  cm 50إلى حواليcm 0.3  من راوح حجمهاــــــيتإذ  ،جمـــــبالح قدامتختلف متشابهة اال

(Hegna et al., 2014)، بجُ عُ  تركيب يسمى وتحتوي في مؤخرتها على Telson  حجمه  يختلف
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 فضالا عن، (Browne and Paszkowski, 2014) لها نواع التابعةختالف االجناس واألاوشكله ب

صفة  دوتع، ز بين االجناس المختلفة منهايتستعمل للتمي إيضاا  هيو uropods  ةذنبي  لواحق  وجودذلك 

 ،Porcellionidesانواع  الشكل  كما في بعضخروطية فبعضها تكون طويلة وم اساسية للتصنيف

زجاجة الساعة كما في األنواع التابعة للجنس  هوشكله شبه منحرف او يشب اا والبعض االخر يكون قصير 

Armadillidium (Browne and Paszkowski, 2014; Hopkin, 2012)  قد يختلف لون و

أو في بعض الحاالت أحمر أو أخضر أو  (Piégu, 2014)رمادي أبيض إلى من  قداممتشابهة اال

 .(Ziegler,2017; Leidenberger et al., 2012)لتغذية وطبيعة التربة وظروفها حسب ا. بني

 Reproduction and Life Cycle  ودورة الحياة تكاثرال 1- 3- 3

ة مثل  يمنها تكون خنثي ، وهناك أنواع قليلة، األنواع في أغلب تكون االجناس منفصلة

Cymothoidans (Browne and Paszkowski, 2014) ،إناث  تمتازFemale  قداممتشابهة اال 

 (tergites التي تسمى تمتد من الصفيحة الظهريةوهي صفائح  جانبية ) epimeraالناضجة بوجود 

 Browne) (بالجسم المرتبط pereiopods من األولالجزء التي هي ) Coxae ةــــــط مع الحرقفــــــوترتب

and Paszkowski, 2014)  ف البيضيالر   تنمو لتكون هذهو Oostegites ( ها لمعجيوب تستهي و

 .(Sheader and Van Dover, 2007) (الفقساألناث لحفظ البيوض الناضجة لحين 

ويمكن ، لكن في الغالب تكون ذات لون أبيض ،صفربين االبيض واألالبيوض تتباين الوان 

 P. scaber  (Roth and Kurtz, 2009مثلمنها   االنواع بعض   فيبشكل واضح  مشاهدتها

Kamta and Noel, 2018;)، تدعى  ،بالغاتلمقارنة با الى يرقات صغيرة الحجم تفقس البيوض

ذلك صعوبة تميزها  فضالا عن ،الصدريةقدام ألاالزواج االخيرة ل زياليمكن تمي اذ Mancaمانكا 

بعد ذلك تمر  ،(Bruce, 2004) وتكون في هذه المرحلة غير قادرة على التكاثر أنثى وأكذكر  جنسياا 



المقدمة واستعراض المراجع   : الفصل األول                                                                                      8  

 

 

 

 اد  الذي يؤهلها للتكاثر وانتاج افر البالغ  دورال الىالى ان تصل  Moltingاليرقات بعدة انسالخات 

مدة لتصبح ناضجة ل اليرقات للنمو حتاجت. (Poore and Bruce, 2012; Berry, 2003) جديدة 

 أساسياا  للموقع الجغرافي من حيث البيئة ودرجات الحرارة دوراا   قد وجد أنو ، تتراوح بين سنة الى سنتين

بيضة في كل  800وان عدد البيوض قد يصل الى أكثر من ، عملية النمو والتكاثر ءطبتفي تسريع او 

  .(Medini-Bouaziz, 2017)عملية اخصاب 

حجم االناث زاد معها امكانية الى انه كلما ازداد  Altieri and Nicholls (2018 ) اشار

يكون  او قد  ،Peinsمن القضبان اا في بعض االنواع زوج قد تمتلك أما الذكور ف ،للبيوضانتاجها  

 يتم نقل النطف ة رّ متحو  Pleopodوهي عبارة عن يظهر بشكل زوج  بحيث الاخرى  في انواع   مندمجاا 

 ,Browne and Paszkowski) البيوض نضجيتم تخزين النطف لحين  اذ ،تهاطاسالى االنثى بو 

على و التكاثر والنمو بصورة خاصة  فيوالجفاف له تأثير سلبي  قلة الغذاءان  وجدكما  ،(2014

عند دراسة  (;Hornung, 2011 Poore and Bruce, 2012) بشكل عامى يضية االخر العمليات األ

االرضية أقل فعالية المتشابهات كانت ، والمائية في الواليات المتحدةاالرضية  قداممجاميع متشابهة اال

لملوثات الكيميائية االخرى ر الكبير لدرجات الحرارة والجفاف واثيبسبب التأ ،من المائيةوخصوبة 

 .يهاف ها المباشروتأثير 
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 .األقدام األرضيةالمظهر الخارجي العام من السطح الظهري لمتشابهة : (1-1)شكل 

Https://www.2)/( super class crustacea.. 
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 The Environment  البيئة وأماكن التواجد3-1- 4 

لقابليتها ، رضية ومائيةأالظروف البيئية المتنوعة من العيش في مختلف ب قدامنجحت متشابهة اال   

نواع البرية األف، كل واسعشرها باالى انتشوهذا االمر أدى ، قساهاافي مقاومة أصعب الظروف و الشديدة 

 قليلة مقارنة لصحاري القاحلة وان كانت بدرجاتانتشرت في الغابات والمزارع كما انتشرت في ا

تتوافر فيها  بسبب حاجتها الماسة للعيش في بيئات   ،المتواجدة فيها من غابات ونحوهااالخرى البيئات ب

ختباء تحت االحجار وبين الشقوق وتحت النباتات المتفسخة اال ولهذا تميل الى ،فافوقلة الجالرطوبة 

الكة أو التي التي تكون قديمة ومته ال سيمامنها العيش في المنازل  واع  وتفضل أن) ،اب الرطبةـــــخشواأل

 Browne and)ليلوزية اساسية لغذائها يلما يوفره لها ذلك من مواد س ،(أساساتها من الخشب

Paszkowski, 2014)  ظ للحفا اوكرة للدفاع  شكلبلبعضها خاصية تكوير نفسها وتمتاز كذلك بان

 Browne and)او عند قلة الغذاء والرطوبة  ،البيئات الصحراويةأنواع  وهذا ما يناسب  ،تهايعلى حيو 

Paszkowski, 2014 Sarwar, 2015;) بب وانها تنشط في فصل الربيع وبداية فصل الخريف بس

ت الحرارة العالية في عند ارتفاع درجاالتربة  فيالى االختباء  يلوتم ،اعتدال درجات الحرارة والضوء

لتربة  للدخول عميقاا فيتلجأ تدني درجات الحرارة فأنها البرودة الشديدة و عند وكذلك  ،فصل الصيف

 .(Montesanto, 2018) ودرجات الحرارة المعتدلة ءعن الدف بحثاا 

 The Movement    الحركة 1- 3- 5
التي تعيش في  المائية سواءا  Isopodaمتشابهة االقدام  ، فإن تللعديد من الالفقريا خالفاا 

إلى مناطق  نتشاروهذا يعطيها فرصة ضئيلة لال ،تماماا  ن قاعية تكو   المياه العذبةفي  مأالمياه البحرية 

اما  ،ع المائية مازالت في نطاق محدودر ان العديد من االنواهذا يفسّ تكون حركتها مقيدة و  إذ، جديدة

تحت  خفاء نفسهاااألرضية بطيئة الحركة وطالما تحاول  فأغلب أنواعها األرضية، قداممتشابهة األ

ومترات يلك عدةالى  الصيف تتراوح من خمسة أمتارففي  اما حركتها ،الشقوق األشياء أو االختباء بين
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هناك و  ،(Hornung, 2011) خالل فصل الشتاء متار فقط في اليوم الواحدأ ربعةأو ، خالل أسبوع فقط

 ،Porcellio انواع جنسيكما في  األرض تتحرك بسرعة على قداماأل متشابهةأنواع من 

 تعرضالكرة عندما ت الىور نفسها كأن ت هاوالعديد من األنواع األرضية يمكن Porcellionidesو

 للجنس األنواع التابعة جناس منها مثلاالساسية للتميز بين االنواع واألمن الصفات ، وهي لتهديد ما

Armadillidium الحركة  فضالا عن هذه الميزة منو  صفة تطورية بين االجناس المختلفة، ايضاا  وتعد

 . (Browne and Paszkowski, 2014) منها البحرية موجودة في بعض االنواع

  Nutritionالتغذية 1- 3- 6  

تتغذى على الثمار  اذ Herbivoresبين عاشبة أكلة للنباتات  قدامتتنوع تغذية متشابه اال

  Parasiticاو طفيلية  Carnivoresللحيوانات  مفترسة  بينو  ،وجذور النباتات وسيقانهاالمتعفنة 

(Bruce, 2004) بالجزء  متصالا  اا تركيب متلكت اذ انها ،لديها جهاز هضمي بسيط قداماأل متشابهة

وهي ، تنظيم عملية توزيع الطعام الممتص هوظيفتceaca  معاء يدعىمشابهة لألالمعدة  الخلفي من

، المعدة متصة من قبلــــــرر المواد المــــــصة للدم، وتمـــــها والممتــــــألنواع الطفيلية منـــــللية أساسية آ

 هضم داخليال)اليا ــــــل الخـــــبداخذائية ـــــالغالمواد  ضمــــــعملية ه تتم اذ ،وجيةــــــتم اتـــــحركطة اسبو 

Inter cellular). جفتحة المخر  اللـــــمن خ رجــــــتخ فأنهالة للهضم ــــــير القابــــــالمواد غ اما 

(Ferguson and Berube, 2004)  . 
 دوراا  يمثلكذلك في زيادة احجامها من حيث االطوال و  اساسياا  ان للغذاء كما للحرارة دوراا         

الطازجة تنمو أسرع من على النباتات والسيقان والثمار لتي تتغذى اإذ ان االنواع  ،في التكاثر محورياا 

 .(;Costa, 2013) Hornung, Kásler and Tóth, 2018تلك التي تقتات على النباتات المتعفنة  

تغذى مقارنة بالتي ت ونمواا  التي تتغذى على االعشاب  تكون اكثر انتاجاا  قدامان متشابه اال

متالك وها والــــــلنمروري ــــــالض يليلوزــــــمتالك النباتات للسابسبب  وذلك ،على الحيوانات والطفيليات
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 الغذائي  هاالمفيد لتمثيليحصل لها زيادة في كمية النتروجين و  من ثمجذور النباتات للنتروجين و 

Hornung, 2011; Hassall, 2002)). 

 

   Evolutionary History  التاريخ التطوري 1- 3- 7 

 الكاربوني خالل العصر ي السجل األحفوريظهرت ألول مرة ف قداماال متشابهةان 

(Carboniferous Period)  مليون سنة 300قبل حوالي (Du, 2018)  كائنات ذات إذ تميزت بأنها

في بيئات المياه العذبة في و  ،(Turkana)  حوض بحيرة في وجدت ذات ذيل قصيرأعضاء بدائية 

 .(Bracken, 2009)  سيايجنوب أفريقيا وكذلك في الهند واندون

 قداماال متشابهةوجدت وكذلك  ،قاع البحيرات قصير تحت رواسبالذيل الوجدت ذات  اذ

فهي يمكنها أن تنطلق من قاع  ،والتي استخدمتها في السباحة بشكل أكثر نشاطاا  ،طويلة الذيل نسبياا 

معظمها ،كثر تطوراا ذات الذيل الطويل أ قداماأل متشابهة تبروتع ،البحر وتسبح لمسافات قصيرة

تقتصر على   ،األشكال قصيرة الذيل ان ،شبه القارة القديمة منفي نصف الكرة الجنوبي  مستوطنة

األنواع  تمثلهي  ،بيئات مثل أعماق البحار والمياه العذبة والمياه الجوفية واألراضي الجافة

  .(Bracken, 2009) شرة في أعماق البحارتوالمن الغنية

 Economic Importance    االقتصادية جوانبال  1- 3- 8

 امكن معرفة ئي ونوع العناصر الكيميائية فيهامن خالل قشرتها الخارجية وتركيبها الكيما1- 

والصحراوية  ونسبتها في االراضي الزراعية ،ةالمائي قدامالملوحة في المياه بالنسبة لمتشابه األنسبة

 قداماأل هةفيها متشاب إذ لوحظ ان الترب التي تكثر ،لها كشفته التحليالت المختلفة المختلفة وهذا ما

 .(El-Wakeil, 2015)تكون أكثر خصوبة من غيرها 
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في  Isopoda قداملفهم دور متشابهة اال ةكبير  ذلت جهودالماضية بُ  خالل الثالثين عاماا 2- 

ومكونات  خصوبة حيائية للتربة وكيفية الحفاظ علىإعمليات التربة وتفاعالتها مع العوامل الال

 .(Culliney, 2013)التربة 

 والزواحف يور والضفادع وغيرها من الفقرياتلبعض االحياء االخرى كالط اساسياا  غذاءا  دتع3- 

 .(2012 ،السلمان)

للظروف  المختلفةاستجابتها ب علقـــــيت فيما Isopoda قدامتشابهة األــــالخصائص الفريدة لم نأ4- 

الكيمياوية والعضوية ات والرطوبة والملوث والجفاف ،نخفاض درجات الحرارةا رتفاع أواالقاسية من 

  .(Culliney, 2013) تحملها لتلك البيئات الصعبة وانتشارها الواسع فيهاب ساهم ،المختلفة

 وتساهم في تقليب التربة ،اــــــله اا يطبيع ماداا ــــــس دانها تعإذ للتربة  داا ــــــمفيدة ج قداماال ةمتشابه5- 

 ,Fleming) ضـــــــمل األبيـــــــدان األرض والنــــــديربة حالها كحال ـــــية التـــــــادة مسامـــــــوزي اهــــــوتهويت

2014; Culliney, 2013). 

 اقتصادية لبعض لكونها تعيش بشكل جماعي فأن هذه األعداد الكبيرة منها قد تسبب اضراراا  -6

العشبية ت للنباتا ال سيماالنباتية الطرية والحديثة النمو  ها على الجذورتعيشمالنباتات من خالل 

انها  بماو  ،الفطرية النباتيةض االمراض ــــــور والسيقان الزاحفة بعوقد تنقل لها اي للجذ ،الصغيرة

 Zimmer and) النمو ةيثالبراعم الزهرية الحد قد تلتهماعية ر تنتشر بأعداد هائلة على االراضي الز 

Topp, 1999). 

ل فعالة في نق بصورةقمل الخشب  السيما ،بأنواعها الكثيرة والمتنوعة  قداماأل ةمتشابه ساهمت 7- 

كمية العناصر  على والمحافظة ،الطاقة بين المجاميع االحيائية وتدوير العناصر في الطبيعة

 يعد عنصراا  ذيــــــوال نيونتروجوم ـــــكالسي رتها منـــــتحويه قش الل ماــــــربة من خــــــالكيميائية في الت
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ي تحليل مكونات ـــــف ساا ـــــــرئي دوراا  ؤديكذلك ت ،واءــــــس لجذور النباتات والتربة على حد   حيوياا 

لها ـــــــفعم، هاــــــــعلي نباتات متفسخة وكائنات حية ميتة تيت العناصر العضوية منـــــربة وتفـــــــالت

 ,Lentz and Peters)دان االرض ــــــــوديCentipedes  مشطية االرجلوم به ــــــمشابه لما تق

2007). 

الخشبية والمخازن الحاوية على الخشب والفواكه  وتاقتصادية كبيرة للبي قد تسبب اضراراا 8- 

هاجم إذ انها ت (;David, 2014 Reis, 2018)الطرية بسبب نقلها االمراض النباتية المختلفة 

وقد ثبت ان جنس ، الموجودة في الحقول والبيوت الزجاجية  بشكل جماعي الجذور واالخشاب

Porcellio  الخيار  للشتالت من نباتات ال سيما كبيرة قرحات واضراراا تتسببcucmbers   إذ

من قمل  الخشب   رداا ف 20 -10شتالت من قبل  6في غضون أسبوع  تم تدمير ثالثة من ) انه

 .Porcellio) (Zimmer e al., 1996)  سنمن ج

   Sub order:  Oniscidae or Woodliceقمل الخشب 4-1

الرتبة ينتمي الى  ،األساسية الواسعة النطاقالفقريات من ال Woodliceقمل الخشب 

 لشعبة األساسية للمفصلياتلو Crustacea  للقشريات شعبة الثانويةالوالى ( Isopoda) األساسية

Arthropoda (Graening, 2015)،  وفي  (حمار قبان)باسم  اسماء عديدة شائعة منها بيعرف

 مثل الكرويتخاذ بعض األجناس منها الشكل انتيجة  سم ابو خرزة أو خريزةاوسط وجنوب العراق ب

 . (;Hyžný and Dávid, 2017 De Smedt, 2018) (Armadillidium)  جنس

 ة المعهد الملكي البلجيكيـــــــمجموع ن قبلـــــــفي بلجيكا م 1831اول الدراسات الى عام  ترجع        

 Royal Belgian Institute of Natural Sciences  (De(RBINS)بيعية ـــــــلوم الطــــــللع

Smedt, 2018)، 3637بما يزيد عن  ل الخشب المؤكدة االكتشاف والوصفوصل عدد أنواع قم 
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 ،(Boeraeve, 2017) في جميع أنحاء العالم موجود   نوع    5000-6000ن إجمالي يقدر بـــــــم اا نوع

كما في انثى  اضعاف حجم الذكر ةوقد تصل الى ست الذكوركتلة  اإلناث اضعافتكون كتلة 

Porcellio scaber مقارنة باالناث  ،يرة من البيوضبكميات ك انتاجساعد االناث على  االمر وهذا

 (Ejsmond, 2015)من رطوبة وحرارة وغيرها  مالئمةالغير مقاومة الظروف وكذلك  االصغر حجماا 

. 
 :من العوائل منها ا  عدد الثانوية وتضم هذه الرتبة

Family: Philosciidae  1 -4 - 1 
وتم تأكيد  ،1763عام  الجيكفي ب Philoscia muscorum  نوعال هو وصفهتم  اول ما

دت ــــــوج إذ ،1908عام (RBINS)عية ـــــــيكي للعلوم الطبيــــــــبل المعهد الملكي البلجقمن التشخيص 

تم في  ،دادها الكبيرةـــــــواع والهميتها السالفة ،(Boeraeve, 2017) ــــــمدةك الــــــــفي تلرة ـــــــكبي دادــــــعاب

 The 2014 من عام أيلولاالرضية البلجيكية في  قداماأل ةمتشابه ا تأسيس مجموعةكــــــــبلجي

Belgian terrestrial isopod groups،  وأطلق عليها‘Spinicornis ’ Hopkin, 2012) 

Segers et al., 2018; Boeraeve, 2017;). 

من  دفراألتشخيص العند اعادة  البلد نفسهفي  ها نادرة جداا اصبحت اعداد 2017في عام 

Spinicornis،  عمالستادرجة الحرارة و  فيختالف طبيعة التغذية والتفاوت الكبير ابسبب قلة الغابات و 

سلبية على أعدادها نعكس بصورة ااالمر الذي  ،ختلفة بكميات كبيرةماوية اليالمبيدات الحشرية والكيم

احد االنواع  تشخيصتم  1985عام المملكة المتحدة وفي  ،(Segers et al., 2018) نتشارهااو 

Philoscia affinis من الذكور  وكانت مجموعةMales اخر  على نوع ايضاا  وتم العثور

 معاا  Males والذكور  Femalesمن االناث بشكل مجموعات وجدت إذ  Philoscia muscorumهو
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 بالتحديد  في جنوب شرق انكلتراالضيقة  ر واالخشاب المتفسخة وبين الشقوقواالحجا الصخورتحت 

Hopkin, 2012; Kaur,2011) Segers et al., 2018;). 

 Shiny mottledاا ومرقط اا براقويكون  البنياللون  ين همااساسي نييبلون في الطبيعةتوجد 

brown  وبلون اصفر ساطع ،الظهري  في أسفل مركز الجسم من السطح خطوط تشبه االشرطةمع 

Bright yellow، أحمر مخضر :اأخرى منه لوان  اوجد بتقد  وأحيانا Red Greenish،  بلونو 

تحافظ  إذ ،دائمة الرطوبة ماكنواأل نواع التي تعيش بالقرب من المياهفي االالسيما  Purpleاالرجواني 

 كما هو الحال في تتغذى على المواد العضوية المتعفنة والطرية كما انها ، ثبات الوانها وبريقها على

 .(Macdonald et al., 2016) قمل الخشب

 :Philosciaجنس  : Philosciidaeمن أهم أجناس عائلة 

  Philoscia (Scopoli, 1763)  جنس

الشعبة الثانوية   Isopodaرتبة Philosciidae عائلةالى  Philosciaينتمي  جنس 

Crustacae  9من االجناس االرضية الذي  يتراوح طول افراده بحدود هو و mm -11،  يتميز افراد

تركيب مشابه للقصبة نفس من خالل يتعن ذلك  عوضاا   لكنهو  ،Lungsالى رئات ه فتقار اس بنهذا الج

تحصل على االوكسجين الخارجي من خالل حركات  إذ ،لهااالرجل الخلفية  لالهوائية موجودة في أسف

هذه العملية )تلك االرجل لتسهيل عملية التبادل الغازي مع محيطها الخارجي  سريعة متالحقة تقوم بها

في المراعي بكثرة وكذلك يمتاز أفرادها بتواجدها  ،(لك الرئاتتكل االنواع التي ال تمتقوم بها 

من االماكن  والشقوق وغيرها والتربة غابات البلوط السيما ،الغاباتفي  بأعداد أقللكن  والشجيرات 

 .(Hopkin, 2012)الرطبة 

 



المقدمة واستعراض المراجع   : الفصل األول                                                                                      17  

 

 

 

 

  Scopoli,)  muscorum  Philoscia (1763 نوع هو Philosciaمن أهم أنواع جنس 

 : Scopoli,1763))   Philoscia  muscorumلنوع لالصفات العامة 

عن  ويختلف ،mm 11الى البالغ منها  يصلقد نواع بطولها الذي تمتاز هذه اال: لشكل العاما1. 

 للمنطقة epimeronاالمامية  حافةلالذي يفتقر لوجود ا Philoscia affinisنوع ال

 .pleonوالبطنية   pereonالصدرية

 موزعة lobes فصين جانبيينويحتوي في مقدمته على  prominent يكون مسطحاا  :الرأس 2.

 .على جانبي الرأس

ظاهرة  وتكون صغيرة numerous ocelliديسات ولديها العديد من الع   ،وسوداءكبيرة : لعيونا3. 

 .لعيون الحشرات تقريباا  ةللعيان بشكل مركب مشابه

  .Lungs للتنفسلرئات  متالكهاوهي عدم  ،مهمةيمتاز هذا النوع بميزة  :المميزات الخاصة4. 

ورة ـــــبصطانيا ــــبريبلجيكا و  ات على هذا النوع فيـــــريت الدراســــــاج :الدراسات والتشخيص 5.

 Ziegler et)قدام األ ةشابهشريات ومتــــــلقاون ـــــباب تغيير لــــــرفة أســــــلمعندا ــــــايرل فيو ،  عةــــــموس

al., 2017). 

 وكذلك تشبث نفسها بقوة ،ما تمتاز بأنها سريعة الهرب عندما تواجه خطر  : السلوك العام لها6. 

 .(Segers et al., 2018)في االرض في حالة االمساك بها 

 

2 -4 -1    Family: Trachelipidae 
 وتميزت افرادها بوجود ،المتحدة شخصت افراد هذه العائلة في الجانب الشرقي من المملكة

والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة  Pleopodal lungs واج من الرئات على الجانب البطنياز  خمسة
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ة ممتد من السطح الظهري تكون مجهزة بأشواك صغيرة ،زة لألنواع الموجودة في إنكلتراوهي صفة ممي ،

   Pe7وتحتوي  2-3حة الظهريةمن المسامات الُغد ية موزعة على جانبي  الصفي Tergitesمن 

(Hopkin, 2012) الحلقة الثانية الى الحلقة السابعة منTrachelipus  . 

 Trachelipus  جنس اجناسها أهمومن 

 صنف ناعمة الدروعالى   Isopodaرتبة Trachelipodidae  عائلة ينتمي الى 

Malacostraca  والى الشعبة الثانويةCrustacea، البيئة من حيث . ويكون مشابه لقمل الخشب

 افة فيحوتمتاز بوجود  ،نوعاا منه 50ن ــــعرف على اكثر مــــــوقد تم الت ،عة التكاثرــــــوالتغذية وطبي

ة ذات تحدب قوي ـــــون هذه الحافــــــتكو طقة الصدرية ـــــالمن قطعة االولى منـــية للـــــالجهة الخلف

(Cardoso et al, 2018; Gongalsky, 2017 ).  

   Trachelipus  rathkii  (Brandt, 1833): النوع Trachelipus ومن اهم انواع جنس 

 : Trachelipus  rathkii  (Brandt, 1833) نوعال

 جسم يبلغ طول،   ملم13- 15 ح بينز هذه االنواع بطولها الذي يتراو تمتا:  الشكل العام1.

 بقوة محدباا السطح الظهري يكون و  ،   ملم 14- 15 طول جسم االناثيبلغ و  ، ملم  10.5 لذكورا

 .Y  (Gongalsky, 2015 Gongalsky, 2017;)كل حرف شب نهايتهتكون و 

 نحنيةتكون م Pe1االولى للرأس واالولى من  الحافة حيث ،من االمام يكون محدباا : الرأس2. 

 ة الرأس تكون مثلثة الشكلفي مقدم  lobesفصوص  ةمع وجود ثالثالجهة االمامية من  بقوة

 .(;Hopkin, 2012)  Taiti, 2017 موزعة على جانبي الرأس  وايضاا 

 .ايضاا  السوداء اللونديسات عُ ال من العديدمن  تكونوت ،كنةالعيون سوداء دا: العيون3. 
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 التي يمكن رؤيتها Lungsيها خمسة ازواج من الرئات دتمتاز بأن ل :المميزات الخاصة4. 

 الخارجي القدم الذنبيأطول بكثير من  يكون  .End القدم الذنبي الداخليو  ،بالعين المجردة

Exp. (Kuznetsova and Gongalsky, 2012) . 

فاتح مع  ماديقليلة بلون ر  وتوجد انواع   اا داكن اا مادير  لونها في الطبيعة غالباا يكون  :للونا5. 

 . (Hopkin, 2012) خطوط خفيفة صفراء اللون

حدة ــــمملكة المتــــجنوب الشرقي من الع في الــــــخصت بشكل واسشُ  :شخيصـــــات والتــــــالدراس6. 

 Schmalfuss)رانيا ــــــــيا واوكــــــها في روســــــــدة منـــــــديــــــصت انواع عـــــــخما شُ ــــــك ،وكذلك وسطها

and Khisametdinova, 2015) . 

ما فأنها  لكن عندما تواجه خطراا ، ت تكون خاملة بال حركة قاغلب االو أ : السلوك العام7. 

 . (Schmalfuss and Khisametdinova, 2015)بسرعة كبيرة  تتحرك

   Family Ligiidae عائلة 1- 4- 3

 وتم ،1767عام  Linnaeus من قبل العالمفي المملكة المتحدة  ى هذه العائلةتم التعرف عل       

 نوعال دويع ،وجنوب افريقياايرلندا كذلك وجدت في و   Fuentesمن قبل1908 تأكيد التشخيص عام 

Ligia oceanic (Linnaeus, 1767) انكلترا  المناطق الساحلية من واسعة االنتشار فيمن االنواع ال

 أن سوط الالمسبأجناس هذه العائلة  إذ تتميز ،(Wynne, 2014) وايرلندا واسبانيا وروسيا

Antennal Flagellum  ديسات  عديدة العُ  تمتاز بوجود عيون مركبة ما انهاك ،قطع 10 يصل الى

 . (;Taiti, 2003 Gongalsky and Taiti, 2014) ديسةعُ  100لى أكثر من  اتصل 
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 Ligia جنس

من اكبر  دويع Isopoda  قداماال ةرتبة متشابهLigiidea عائلة  الىLigia ينتمي جنس 

ويبلغ عدد ، mm 30ر من الى اكث أحيانا حجم البالغ منها صلي إذاالرضية  مقدااال ةمتشابه

والمنطقة  صدريةانسيابية واحدة بين المنطقة الشكل جسمها ذو  بان كذلك تمتاز، اا نوعّ   42انواعها

تتكاثر مرة واحدة او مرتين خالل  إذ انها  ،قليلة التكاثر بأنهامتاز افراد هذا الجنس يوكذلك   ،البطنية

  ;Hopkin, 2012) Wynne, 2014حياتها والتي قد تعيش الى اكثر من سنتين ونصف السنة 

Broly et al., 2013;) . 

 Ligia oceanica (Linnaeus, 1767)ومن أهم انواع هذا الجنس 

Ligia  oceanica (Linnaeus, 1767) 

 Endopod أي ان)ن يمتساوي Uropodsكل انواع هذا الجنس بأنها تملك تمتاز : الشكل العام1. 

ونكون ناعمة  ،الصفات المميزة لهذا النوع وهذه من ،(الطوليان في متساو لديها Exopod  و

كون ي البطنيةالى  صدريةلمنطقة الا من الممتدي الخارجي خط الجسمالوكذلك  ،السطح الظهري

 mm 30صل الى اكثر من يطول الجسم الذي قد  ثلث  ةالبطنيالمنطقة تشكل  ،بمستوى واحد

 .(Cardoso et al., 2018) للحيوان البالغ

تصل الى  ديساتمن العُ  العديد متكونة منعيون كبيرة  مقدمته  في و  ،نسبياا  يكون صغيراا  :الرأس2. 

 Bernard)الرأس  انبيج وتغطي كامل ،ي تظهر بشكل مشابه لعيون الحشراتوالت ،ُعديسة 100 

et al., 2015) . 

 قداماال ةالذي يميزها عن متشابه طولها فضالا عنافراد هذا النوع تمتاز  :المميزات الخاصة3. 

 (.Pseudo tracheaالقصبات الهوائية الكاذبة ) Lungsبأنها ال تملك رئات  االخرى
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 واحياناا  ،بشكل باهت اا بني – اا مادياو يكون ر  ،اا مخضر  اا مادير  لغالبلونها في ايكون :  اللون4. 

 .يحتوي على صبغات سوداء داكنة

خصت بشكل واسع في انحاء عديدة من المملكة المتحدة وايرلندا شُ  :الدراسات والتشخيص5. 

  كتلو . يات كالقالع وغيرهااوهنغاريا حيث تعيش في الصخور الكبيرة وشقوق البنوكذلك روسيا 

 . (;Hopkin, 2012) Hornung, 2011والساحل البحري االخشاب 

  .لكبيرة للهرب عندما تشعر بخطب ماز بسرعتها اتتمي: السلوك العام6.

    Family:  Platyarthridae عائلة 1 -4- 4

والمملكة  خصت أفراد هذه العائلة في المناطق الجوفية والصحراوية في غرب استرالياشُ 

الجنوبية والذي أكده المتحف االمريكي  في جزيرة كذلك تعيش في المناطق االستوائية ألمريكا  ،المتحدة

  ((BBMHU Bernice  Bishop  Museum, Honolulu, Hawaii, USAهونولولو 

 (Wynne, 2014) ،تشارك النمل في وتعيش بشكل مجموعات  ،بأنها تكون عمياءافرادها  يمتاز

وهي من  ،لها اا النمل بمثابة مضيف دّ يعو غذائها  في الحصول علىأيضا النمل ساعدها يإذ  ،شاشهاأع

 (.;Greenan et al., 2017 Dimitriou, 2018)الميزات االساسية الخاصة لهذه العائلة 

 Platyarthrus  (Brandt, 1833) جنس     

إذ يمتاز افرادها بصغر   Platyarthridaeرتبة  Isopoda عائلة الى ينتمي افراد هذا الجنس 

وجسمها الشفاف الحاوي على كيوتكل  Antennae اللوامس طول وقصر mm 4حجمها اليزداد عن

 Oostegites والرف البيضي  Gut الهضمية كالقناة شفاف يمكن من خالله رؤية التراكيب الداخلية له

(Broly et al., 2013).  

 :Platyarthrus  hoffmannseggi ومن أهم أنواع هذا الجنس هو
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 Platyarthrus  hoffmannseggi  (Brandt, 1833) النوع 

مع  ويعيش غالباا  ،للحيوان البالغ mm 4 يبلغ إذطول الجسم بالصغر يمتاز : الشكل العام1. 

 .(Secretariat, 2017)النمل بشكل تجمعات ويشترك معها في اعشاشها 

 .celli Oعديم العديساتاي    Blindعيون من ال اا خاليو  اا وصغير  اا يكون مسطح: الرأس2.

 . Lungs (Aizen, 2019)يمتاز بأنه عديم الرئات : المميزات الخاصة3.

 رؤية تراكيب القناة الهضمية جسمها الشفاف يكون بشكل أبيض شفاف يمكن من خالل : اللون4. 

(Aizen, 2019). 

وفي  وأستراليا،لكة المتحدة مخصت بشكل واضح في ايرلندا والمشُ : الدراسات والتشخيص5. 

 .(Hopkin, 2012)نيوزلندا 

في وسط  ربهلجأ للت فهي ،عند الشعور بالخطر تمتاز بالتحرك والهرب سريعاا : السلوك العام6. 

 Cardoso) تجاهاتمختلف االفي  ساتيهتزاز اللويما وتحس بالخطر من خالل ،تجمعات النمل

et al., 2018). 

 Family: Halophilosciidae  عائلة 1- 4- 5

البحرية الساحلية  وتحت الحجارة واالعشاب تتواجد اجناس وانواع هذه العائلة في الكهوف      

في سواحل المملكة المتحدة والبحر االبيض المتوسط وجزر القرم وبرمودا وجزر الكناري  ،المتحللة

يطاليا،والواليات المتحدة االمريكية واالرجنتين   :هيمنها و أنواع  ستإذ تم اكتشاف  وا 

H. couchii, Halophiloscia canariensis, H. rodriguezi, H.microphthalma, 

Stenophiloscia glarearum, Littorophiloscia culebrae  
(Taiti and López, 2008 Fernandez-Palacios et al., 2015;). 
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ذلك عدم ــــــوك ،Lungsئات الر  منها عدم وجود ذه العائلة بمميزات اساسيةـــــــميز افراد هـــــتت

شط ـــــوتن ،يقةــــــماكن الضوبين الشقوق واأل ورــــــــتكون مختبئة تحت الصخ إذ انها النهارخالل  اظهوره

-Halophiloscia (Fernandezعن الطعام ومن اهم اجناس هذه العائلة هو جنس  بحثاا  ليالا 

Palacios et al., 2015) . 

  Halophiloscia  جنس

              Isopodaقدامرتبة متشابهة اال ، Halophilosciidaeعائلةينتمي افراد هذا الجنس الى 

نوع كعند االحساس بخطب ما  يتميز افراد هذا الجنس بأن أنواعه تكون سريعة جداا 

Halophilosciidae couchii   وطول اللوامس لديهاAntennae وتتميز  ،يعادل ثلثي طول الجسم

 ومن أهم انواعها واكثرها انتشاراا  ،تكون طويلة جداا  Uropodsم الذنبية اهي ان االقد مهمة بميزة اخرى

 .;Halophiloscia couchii  (Fernandez-Palacios et al., 2015 (Hopkin, 2012هو 

 Halophiloscia  couchii  (Kinahan, 1858)النوع 

 السطح الظهري يكون ناعم وواضح ،mm 10الى طول جسمها قد يصل : الشكل العام1. 

 إذ تكون بشكل ناتئ .جسملمن الطول الكلي ل mm 4الحافات الطولية التي يبلغ امتدادها 

  .نهاية دائرية اذيكون ف  Telsonالعجب اما   Pleonعن   Pereonيفصل

 .ء اللونالعديد من العديسات سودا حوييكون متوسط الحجم ي :الرأس2. 

طويلة  تكون Uropodsواالقدام الذنبية  ،Lungsيمتاز بأنه عديم الرئات : المميزات الخاصة3. 

 .(Stephen, 2012) جداا 

 .بني توجد بلون قليلة لونها في الغالب وردي باهت واحياناا  :اللون4. 
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  االبيض  خصت الول مرة في بريطانيا وجزر الكناري وساحل البحرشُ : الدراسات والتشخيص5. 

 .كية واليابانيالمتوسط والواليات المتحدة االمر      

                           وتبحث عن غذائها  ،ما الكبيرة في الهرب عندما تواجه خطر  تمتاز بسرعتها  :السلوك العام6. 

 ماكن الرطبة الساحليةت النهار تحت الصخور والشقوق واألوتختبئ في ساعا ليال فقط    

(Fernandez-Palacios et al., 2015) . 

 

 Family: Porcellionidae عائلة   1- 6-4

في   ةموزع نوعاا  540عن عددها إذ يفوق  وانواعاا  انتشاراا  واكثرهامن أقدم العوائل المكتشفة  دتع       

والمناطق  كالمملكة المتحدة وايطاليا واستراليا وامريكا الجنوبية وقارتي اسيا وافريقياكافة انحاء العالم 

قابليتها على التكيف  وان انتشارها الواسع يعود الى، باردة والحارة والمناطق الساحليةالصحراوية ال

والملوثات والرطوبة العالية او المنخفضة والتغلب على مختلف الظروف المناخية من درجات الحرارة 

 لمدة ية الى ادنى مستوياتها والبقاءتتميز بقابليتها على تخفيض فعاليتها الحيو  ،المختلفة المحيطة بها

من العلماء  وهذا االمر اثار شغف الكثير ،قليل جداا  ليست بالقليلة بال ماء او غذاء او االكتفاء بقدر  

، انواعها واعدادها المكتشفةساهم في زيادة  الذي االمر لدراسة حياتها وكيفية تكيفها لمختلف البيئات

الذي ينعكس  البيئيةوالتغيرات  تلوثالأهميتها في رصد لدراسات اكدت العديد من ا فضالا عن ذلك

واالبتعاد التلوث  السريع عن مصادرالمبكر و  م في الكشفيسهُ  وهذا ،الحيواناتهذه على بشكل مباشر 

 ،السلمان) التربة معالجةتحث على او  عن تربية الحيوانات وزراعة النباتات في االماكن الملوثة

  Porcellionides  cingendus بعض االنواع مثل  فطول ،وقد تختلف احجامها واشكالها ،(2012

 ع انو االانواع منها ك تميزتو  ، Porcellio laevisكنوع  ملم  20 او   18الى  ملم  4بينتتراوح 

Porcellio  laevis و Porcellio  scaber و Porcellio  dilataus وPorcellio 
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spinicornis  وPorcellionides cingendus  وPorcellio  myrmecophilus  مبإمتالكه  

تتدرج تغذيتها من  Lungs (Schmalfuss, 1990 Kashani et al., 2011;)لزوجين من الرئات 

او جذور النباتات العشبية كالحنطة والشعير وبين النباتات التغذية على الفواكه الطرية مثل الفراولة 

نها فا فضالا عن ذلك ،(Morgado, 2016)المتفسخة والحيوانات  حشراتالبيوض  أحياناا المتعفنة و 

 وجنس   Porcellioمن جنس  الا كُ  يعدو  ،من االجناس المتنوعة 19 تضم لتياالعوائل  اكبر من

Porcellionides واوسعها انتشاراا من اهم اجناسها (Moseley and Proctor, 2017 Cardoso 

et al., 2018;) . 

 Porcellio (Latreille, 1804) جنس

وتضم Isopoda رتبة متشابهة االقدام  Porcellionidaeعائلة الى ينتمي افراد هذا الجنس 

 17الى mm 6تختلف اطوال واحجام افرادها بين  ،مختلفةظروف بيئية و ي بيئات تعيش فكثيرة  انواعاا 

mm  حسب الداكن و  ماديالر  وااالصفر  واالكريمي  واالمزرق  ماديوكذلك الوانها من اللون الر

 مثل الرمح  اا أو مدبب اا مدور  اا جبيملك عُ بعض انواعها  ،ة والظروف المكانية المحيطة بهاطبيعة التغذي

   :ومن أهم أنواعها المعروفة 

Porcellio dilataus  (Brandt, 1831),  P.  laevis (Latreille, 1804), P.  spinicornis  

(Say, 1818), P.  scaber (Latereille, 1804)    

Morgado, 2016) Moseley and Proctor, 2017;). 

 Porcellionides (Miers, 1877)   جنس

وتضم  Isopodaرتبة متشابهة األقدام  Porcellionidaeعائلة أفراد هذا الجنس الى تنتمي 

 من النوع الا كُ  يعدو  ،لف ارجاء العالمختمنتشرة بم نوعاا  60  العشرات من االنواع قد تصل الى أكثر من
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Porcellionides  pruinosus  (Brandt, 1833) والنوعPorcellionides cingendus 

(Kinahan, 1857)  أنواعها واوسعها انتشاراا من أهم. 

 

 Porcellionides  pruinosus  (Brandt, 1833) النوع 

سوط  ا،وسيريالنك في جزر المالديف هذا النوع من االنواع حديثة التسجيل مؤخراا : الشكل العام1. 

عن الجانب منحنية ومرتفعة  صدريةالمنطقة ال ،(Taiti, 2014) مؤلف من قطعتين لهاالالمس 

ويمتاز القدم ،   ملم  10-12بين تتراوح اطوالها ( واضح وليست متصلة منفصلة بشكل)البطني 

على من نهاية عريضة متجهه لأل اوذ نه طويالا بكو  Exp  (Szlavecz, 2018)الذنبي الخارجي

 محدب بشكل معتدل وليس تحدباا  عموماا الجسم و  ،الرمح يشبه جب مدبباا العُ يكون   الناحية الظهرية

 .قوياا 

              بخالف الكثير من االنواع  ،خالية من الفصوصمسطحة حافة  يبرأس ذ هاافرادتمتاز  :الرأس2. 

 ،Porcellio scaber (Latreille, 1804)فصوص كنوع  ةعلى ثالث اا حاوي اا التي تملك رأس     

 .ديسات سوداء اللونالعديد من العُ كما يمتلك الرأس  

 على وليست لهذه الحيوانات القابلية، Lungsتملك زوجين من الرئات : المميزات الخاصة3. 

 .(Hopkin, 2012)كرة وهي من المميزات المهمة لهذه االنواع مثل الالتدحرج 

مع بقع ، وخــــــون الخل بهـــــيش بلون برتقالي وقد يظهر ،مزرق-ماديبلون ر توجد بالطبيعة  :اللون4. 

عند حفظه  تفي سريعاا ــــــيخ هلون)هري للجسم ــــــي تغطي السطح الظدائر كل ـــــــداكنة سوداء بش

 ,.Wagner et al)ارج ـــــــالخ ارزة الىــــــاء اللون بــــــل بيضــــــمنه بأرجدت انواع ـــــــوقد وج، (بالكحول

1996 (Hopkin, 2012; . 
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لندا ير وا، من اقدم االنواع التي تم التعرف عليها في المملكة المتحدة ديع : الدراسات والتشخيص 5.

على فضالت ت بشكل مستعمرا بأنها تعيشتتميز  ،المالديف جزر ما تم التعرف عليها في خرّ أو 

 ونها أيضاا ــــــولك، كبيرةدادها الــــعبأ تواجدها وبسبب ،زارع والحدائق الطبيعيةـــــــالحيوانات في الم

  . (Kazmi, 2015) بمثابة سماد عضوي طبيعي للحدائق والمزارع دتع ،سريعة التكاثر والنمو

شعورها  عند ،في جميع االتجاهات عشوائي شكلبسرعتها الفائقة للهرب وب تتميز: السلوك العام6. 

 . ما ربخط

 Family:  Armadillidiidae  عائلة 1 - 4- 7

تتواجد افراد هذه إذ  ،موزعة في مختلف ارجاء العالم المئات من االنواع هذه العائلة انواع فوقت

إذ انها تميل لالبتعاد عن درجات الحرارة  ،معتدلةودرجات الحرارة الدائمة الرطوبة االماكن  العائلة في

بدأ بالتحرك ت م   30  عندما تبلغ درجات الحرارةف ،لى رطوبة جسمها ومنعه من الجفافالعالية للحفاظ ع

تكون   م   0 درجات الحرارة الى  نخفاضاعند  ان حركتها بطيئة جداا  كما ،عن مخبئ سريعا بحثاا 

كرة من بداية مثل البقابليتها على التدحرج  ،تتميز اجناسها وانواعها المختلفة ،حركتها جدا بطيئة

يطلق عليها البقة القصيرة الممتلئة الجسم ولهذا  ،وتبدو للوهلة االولى كحشرة البق ،خروجها من البيضة

Roly poly bug،  ولها تسميات اخرى منها حشرة البطاطسPotato bug.  وتضم هذه العائلة

بالخزان  تسمى احياناا  كما حبة الدواء الطبيب ايضا والمسماة  Armadillidiumالتابعة للجنس  األنواع

واسكتلندا  ،وايرلندا ،والواليات المتحدة االمريكية في المملكة المتحدة  Tiny tankالصغير 

(Rodcharoen, 2017; Rockhill et al., 2019)  ثر الكثر من ثالث مرات في مكانها التكااوب

 سإذ تفق ،مرةفي كل بيضة  200تصل الى أكثر من قد البيوض مئات وقابليتها على وضع  ،السنة

 قد ة التير نسالخاتها المتكر إوتمتاز افرادها ب أسابيع، ةالى ست ةتتراوح من ثالث ة حضانةمدّ البيوض بعد 
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من سنتين الى خمس سنوات  د تعيشــــوق ،نموها ةمدّ الل ــــمن عشرة مرات خ تصل الى اكثر

(Dobson and Postema, 2014)، من  دوتع ،على النباتات المتعفنة ها فيكون عادةا ءااما غذ

بصورة  يساعد النباتات على النمو يفدها بالسماد العضوي الطبيعي الذترّ  إذالقشريات المهمة  للتربة 

من خالل ما  فيها المغذيات المعدنية المختلفة لتربة كانت خصبة ومتوفرةاوجدت في  متى ماف جيدة

فهي  ،ة لزيادة خصوبتهامد المزارعين الى تربيتها في التربعّ  وقد، وتقليبا لها تضيفه اليها من فضالت

 .(Moriyama et al., 2016) البعضيظنه  ليست من االفات الزراعية بخالف ما

 Armadillidium  (Brandt, 1831) جنس

تتميز  ،Isopodaاالقدام  ةتشابهرتبة م Armadillidiidaeعائلة افراد هذا الجنس الى تنتمي 

 الى ولهذا تحتاج األخرى،بخالف المفصليات الكايتين  افرادها بعدم امتالك سطحها الظهري على طبقة

 من االشواك الصغيرة كما في نوع مغطى بنوع   الظهري احياناا سطحها  ،بقاء جسمها رطباا 

Armadillidium album  ،نوعالبارزة ك بال اشواك جداا  ناعماا يكون قد  اوA. nasatum ،  فضالا

او يكون  ،A.  pulchellumنوع ال عريض كما في  Telsonبعض انواعها تتميز بعجب فأن ذلكعن 

 ومن اشهر انواعهاوتضم المئات من االنواع  A. depressumكما في  او صغيراا  جداا  العجب ضيقاا 

 :األخرى  في دول اوربا وانحاء العالم انتشاراا  وأوسعها

assimile  (Budde – Lund, 1885)  Armadillidium  

A.   album (Dollfuss, 1887) 
A.  vulgare (Latreille, 1804) 

 .من أهم تلك األنواعن ان السابقاالنوع دويع
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 Armadillidium vulgare  (Latreille, 1804)    النوع

   وعندما تكور نفسها مثل الكرة يبلغ طولها  ملم  (13 -16) اطوالها بينح و اتتر   : الشكل العام1. 

من  غير مرئية للعيان  Antennaeوبسبب تكور الجسم والتفافه تكون اللوامس الهوائية  ،ملم5 

بشكل  جب يكونكذلك العُ  ،فة مدببة مثلثة الشكلتكون بحا P1األولى الحلقة الصدرية  ،الخارج

  .(Roy et al., 2014) ثلثم

 .ديساتعيون مركبة عديدة العُ  وعلى جانبيه ،ما متوسط الحجم نوعاا الرأس يكون : الرأس 2.

بجسمها  يزتوتم ،التنفس على املك افرادها زوجين من الرئات تساعدهت :المميزات الخاصة3. 

بخالف بعض االنواع التي  ،االساسية لهذا النوع الذي يكون مثل الكرة الكاملة وهذه من المميزات

 A. nasatum والنوع  A. depressum تترك فجوة عندما تكور نفسها مثل الكرة مثل نوع

Hopkin, 2012) Anderson et al., 2017;).  

 بني بلونوقد يكون  ،احمر وأو وردي أ مادير  متعددة منها توجد في الطبيعة بالوان: ناللو4. 

 المائية االنواع التي تعيش قرب السواحل السيماو على جسمها الوان بشكل بقع يظهر وقد  ، أيضا

(Jass and Klausmeier, 2017; Roy et al., 2014). 

م كالواليات ـــــعة من العالـــــساكن واــــــانواعها في ام بـــــــعيش اغلــــــت: الدراسات والتشخيص5. 

ذلك ــــــتوجد كو  ،واجد لحد االن في شمال بريطانياحدة لكنها لم تتــــــوالمملكة المت ،االمريكية المتحدة

 Roy et)نسان ئة االــــــبي فيش ـــــــن االنواع التي تفضل العيـــــــوهي م ،ريقياـــــــوافروسيا واسيا في 

al., 2014). 

 .ما تكور نفسها بشكل كرة كاملة عندما تشعر بخطر   :مالعا السلوك 6.
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 :Armadillidae Family   عائلة 1- 4- 8

وأكثر انواعها  ،نوع  700وحوالي اا جنس  78إذ تضم حوالي ،شاروهي من العوائل الواسعة االنت

 والمناطق المطلة على المحيط الهادئ ،وامريكا والمكسيكوجدت في شمال افريقيا واسيا واستراليا 

Taiti, 2014; Medeiros, 2009))،  وكذلك بتحدب ، د لوامس هوائية في مقدمة الرأستتميز بوجو

لمناطق القاحلة تواجد في ات ،وجسمها في أغلب االنواع يكون خشن الملمس واحيانا ناعماا  ،جسمها بقوة

  العالم االلماني من قبلهذه العائلة الول مرة  ت  خصشُ  ،من افريقيا واسيا واستراليا وامريكا والمكسيك

Friedrich  von  Johann  Brandtومن اهم اجناس هذه  ،1831عالم باالحياء الطبيعية عام  وهو

  :العائلة واوسعها انتشاراا 

Orthodillo (Vandel, 1973), Armadillo (Dumeril, 1816), Cubaroides (Vandel, 

1973). 

 من اقدم اجناسها وأكثرها انتشاراا  Armadillo  (Dumeril,  1816)  ويعد جنس 

 Armadillo  (Dumeril,  1816)جنس 

وتم  Isopodaرتبة متماثلة االقدام  Armadillidaeالجنس الى عائلة راد هذا ينتمي اف

 في Andre Marie Constant Dumeril هذا الجنس من قبل عالم الحيوان الفرنسيتشخيص افراد 

 اا صغير  Exopodالقدم الذنبي الخارجي يكون ، الزوايا بشكل شبه رباعيالُعجب يكون  . 1816عام

نسيابية اوبجي بشكل ناعم ر الخا هاسطح جسميكون  ،Armadillidiidaeوغير مربع بعكس انواع 

 .البطني دون فواصلاحدة مع الجانب و 
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 Orthodillo  (Vandel,  1973) جنس

 جنس Isopodaرتبة متماثلة االقدام و  Armadillidaeأفراد هذا الجنس الى عائلة تنتمي 

Orthodillo ، ومن اشهر انواعها النوع ،1973تم التعرف على افرادها عام:Orthodillo chiltoni 

 (Vandel, 1973) 

 Orthodillo chiltoni  (Vandel, 1973  )النوع 

من   1الى 2ويملك  ،كنه صغيرل اا يكون واضح Exp بوجوديتميز جسمها : لشكل العاما1. 

Epimera ((Lillemets and Wilson, 2002; 2010. 

ويتراوح طوله بين ، ديسات داكنة اللونالعديد من العُ  على جانبيه لكتمي ،يكون صغيراا : الرأس2. 

  .mm 15الى       12

 .عتين من سوط الالمس الثانويطوق ،يحتوي على اثنين من الرئات: المميزات الخاصة3. 

 .يوالبن ،الداكن ماديعديدة منها الر  لوان  يوجد في الطبيعة با :اللون4. 

 .سلندايوا ،ثم استراليا ،هولندافي عرف عليه في بادئ االمر تم الت: الدراسات والتشخيص5. 

 .ما بسرعة في حالة حدوث خطر  تحرك ي :السلوك العام6. 

 :Cylisticidae   Familyعائلة  1 - 4- 9

يمتاز  ،مكتشفاا  نوعاا  80وحوالي ، سإذ يصل الى خمسة اجنا ،من العوائل قليلة االجناس دتع

دحرج الى كرة عند شعورها مكانها التاوكذلك ب ،خمسة أزواج من الرئات التنفسية حتوائها علىاافرادها ب

وهي من االنواع الشائعة في ايرلندا والمملكة  ،اا وبارز  كبيراا  Expويكون القدم الذنبي الخارجي  ،بالخطر

وبين  ،والمحاجر القديمة ،والقمامة ،نحدرات الجبلية من بقايا الطعامتحمله الم تتغذى على ما ،المتحدة

 .اجناسهامن اهم  Cylisticus  دويع .او متعفنة، يةاالحجار الصخرية من نباتات طرّ 
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 Cylisticus (Schnitzler, 1853) جنس

 ، Isopodaرتبة متماثلة االقدام  Cylisticidae  Familyعائلةأفراد هذا الجنس الى تنتمي 

خمسة أزواج متالكها ايمتاز افرادها بو سيا وامريكا أايرلندا وشمال و إذ تتواجد في شمال المملكة المتحدة 

سواط أتكون و  ،في اغلب انواعها اغلب أنواعها خشناا ويكون سطح جسمها  ،من الرئات التنفسية

 Cylisticus convexus (De Geer, 1778)ومن اهم انواعها هو  .اللوامس الثنائية بشكل قطعتين

 Cylisticus  convexus (De Geer, 1778)  النوع 

الجانب الظهري الى د من تمت تبدو بشكل مجعد جسمها على حافاتيحتوي : الشكل العام 1.

 .(mm 13–15)من طولها يتراوح ، نسيابيةاظهر بشكل منقسم وليس بالجانب البطني بحيث ت

 .ديسات سوداء داكنة اللونيملك العديد من العُ  :الرأس2.

يميزها عن  ير مكتملة الغلق وهذا الشيء الذيبكونها مثل الكرة لكن غ تتميز :المميزات الخاصة3. 

لكن  ، Armadillidiumمع نوع االولى تتشابه انها للوهلة إذ ،االخرىArmadillidiidaeانواع 

إذ تظهر من  ،بشكل كرة يغلق بشكل كامل عندما يكون الذي ال ،Cylisticus convexusنوع 

ازواج من الرئات التنفسية  خمسة تملك فضالا عن ذلكالظهري  خاللها اللوامس الثنائية فوق السطح

التي تمتاز بوجود زوجين فقط من الرئات االخرى   Armadillidiidaeعائلة انواعبعكس 

Hopkin, 2012) Taiti, 2014;) . 

 حدة واسيامتشخصت في العديد من دول العالم كبريطانيا والواليات ال: الدراسات والتشخيص 4.

 .وايرلندا وغيرها

، رمادية طمع خطو  ،والبني الفاتح ماديالر  :منها مختلفة تتواجد في الطبيعية بالوان  : اللون 5.

  .برتقالية فاتحة
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 وعند االمساك بها تجعل من نفسها ،ري بسرعة كبيرة عندما تحس بالخطرتج: السلوك العام 6.

للجسم  الى السطح الظهري Uropodsو Antennae مع بقاء اللوامس الهوائية . كرة صغيرة

 .(Hopkin, 2012 Taiti, 2014;) خارج الكرة

 



  ينالـفصــــل الثــا

 المواد وطرائق العمل  
Materials & 

Methods  
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             Material and Methodsالمواد وطرائق العمل  2.

  :الدراسة ناطقوصف م 1-2

ُقُ  ُالسمت ُمهمُاسةدُرمناطق ُرئيسة ُمحطات ُعدة ُمابينُةالى ُتوزعت ُبغدادُفهي ُ،العاصمة

ُالعراقُو ُمن ُالوسطى ُالمحافظات ُالكرخُ،بعض ُجانبي ُفي ُمختلفة ُمناطق ُشملت ُبغداد ُمحافظة ُفي

نوعتُبينُمناطقُإذُتُختالفُطبيعتهاُالجغرافيةابتميزتُمناطقُالدراسةُُ،(2-1 ُالجدول)والرصافةُ

اتُوبينُمناطقُمدنيةُتميزتُبكونهاُسكنيةُمعُوجودُالنباتُةمتنوعةُوحدائقُمشيدُ زراعيةُمنُبساتينُ

 .المختلفةُمنُاشجاراُوشجيرات

 .التي ُجمعت منها العينات ةمناطق الدراس(: 2-1)الجدول ُ

 والوصف الموقع رقم المحطة

1ُ

ُ ُالى ُالكرخ ُجانب ُغريب ُأبو ُبغدادُمنُغربالقضاء ُطولُُُُ،محافظة ُخط عند
بالراضيُُاباحاطتهُتتميزُهذهُالمنطقةُشرقاُا44.22 خطُعرضُُوُشمالُا33.17ُ
ُمُ،الشاسعةُالخصبةُالزراعية ُجانبُُوهيُساحتهاواتساع ُفي ُالقضية ُأكبر من

ُ.الكرخ

2ُ

ُُناحية ُالغربية ُ-الرضوانية ُبغداد ُمحافظة ُمن ُالغرب ُالى ُالكرخ ُخطُبجانب عند
ُبساتينُكثُشرقاُا44.07ُوخطُعرضُُشمالُا33.09ُطولُ يرةُوالتيُتمتازُبوجود

ُ ُوالنباتات ُالنخيل ُوالرمانكُاألخرى،من ُالخوخ ُواشجار ُالحمضيات ُمنُ، والكثير
ُالمرُساعدُفيُدراسةُ ُوهذا ُدونُتدخلُالنسانُفيها تلكُالراضيُتنموُطبيعيا

ُ.ُمعُانواعُكثيرةُمنُالقشرياتُفيهاوج

3ُ

عندُُ،شمالُالعاصمةُبغدادkmُ 40تقعُعلىُبعدُُ،جانبُالكرخبُُ–قضاءُالتاجي
منطقةُسكنيةُتقعُتحتُوهيُُشرقاُا44.11ُوخطُعرضُُشمالُا33.25ُخطُطولُ

ُ ُالنشاط ُب البشريتأثير ُمن ُالكثير ُفيها ُيتواجد ُوالحمضياتُأيضا ُالنخيل ساتين
ُُ.الحيواناتُالمختلفةبكثرةُُ،أيضاُاُويتميزُهذاُالموقعُ،المتنوعة
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4ُ

ُالمحموديةُ ُاليوس-قضاء ُيناحية ُحوالي ُتبعد ُوالتي kmُُ 25فية ُالجنوب منُالى
ُالكرخ ُجانب ُضمن ُبغداد ُطولُ،محافظة ُخط ُعرضُُشمالُ 33.03ُُعند وخط

زُهذهُالمنطقةُبقربهاُمنُتفرعاتُنهرُالفراتُوكذلكُبأراضيهاُميتوتُشرقاُا44.14ُ
ُُ.اُاالزراعيةُالخصبةُالغنيةُبالكثيرُمنُالنباتاتُوكذلكُالحيواناتُومنهاُالقشريةُأيض

5ُ

ُالعظمية ُُ–ُمنطقة ُالرصافة ُطولجانب ُخط ُعرضُشمالُا33.21ُُعند ُوخط
ُوتمُجانبهابُويمرُشرقاُ 44.23ُ ُدجلة ُالمختلفةنهر ُالزراعية ُبأراضيها وانُُ،تاز

ُفي ُساهم ُدجلة ُنهر ُمن ُفيهاُقربها ُالحيوانات ُُلسيماوُُتنوع محورُ)القشريات
ُ.ُوهيُأيضاُمنُالمناطقُذاتُالنشاطُالبشريُالكبيرُُ،(الدراسة

6ُ

ُ ُالراشدية ُالرصُ–ناحية ُبغدادجانب ُالعاصمة ُمن ُالشرق ُالى ُبوفرةُُ،افة وتمتاز
وكذلكُانتشارُأعدادُكبيرةُمنُ،ُعُوالعديدُمنُالمسحاتُالخضراءالبساتينُوالمزاُر

ُفيهاُمختلف ُالرضية ُالحيوانات ُأنواع ُق، ُدجلةتقع ُنهر ُمن ُجدا ُخطُُ،ريبة عند
يمرُالنهرُبأراضُزراعيةُوقرىُُإذُشرقاُا44.20ُُوخطُعرضُشمالُا33.22ُطولُ
ُ.سكنية

7ُ
ُ ُميُ كُ منطقة ُهُورة ُالفحامةي ُلناحية ُالتابعة ُالقرى ُُ،من ُالىُفي ُالرصافة جانب

ُوخطُعرضُشمالُاُ 33.26عندُخطُطولتقعُُ،الشمالُالشرقيُمنُالعاصمةُبغداد
ُ.الحيواناتُالمختلفةُُو ،ُازُبكثرةُالراضيُالزراعيةُفيهإذُتمتُ،شرقاُا44.20ُ

8ُ

عندُخطُُ،بغدادالشمالُالشرقيُمنُمحافظةُُجانبُالرصافةُالىُ–بُالشعُ ُمنطقة
ُالمتنوعةُمنُبساتينُُشرقاُا44.24ُوخطُعرضُشمالُا33.23ُطولُ تتميزُببيئتها

ُوال ُالخضرةالنخيل ُالدائمة ُوالشجيرات ُالمتنوعةُ،حمضيات ُوحيواناتها ُمنُ، وهي
ُ.المناطقُالمدنية

 
9 
 

ُالمق ُُ–ُسيبضاء ُأحد ُاألوهو ُالتابعة ُنهرُلقضية ُعلى ُتقع ُوالتي ُبابل محافظة
ُُو ُبأراضيهيالفرات ُفيهاالواسُتميز ُالحيوانات ُووفرة ُالخصبة ُدرجاتُواُ،عة عتدال

ُُ.شرقاُا44.16ُ وخطُعرضُُشمالُا32.45ُُعندُخطُطولالحرارةُفيهاُوتقعُ

10 

ُ ُالمحطة ُهذه ُتمثل ُالخالص ُديالىُ–قضاء ُلمحافظة ُُ،التابع عن55kmُُوتبعد
ُ ُبغداد ُطولمحافظة ُخط ُعرضُشمالُاُ 33.48عند تتميزُُشرقاُا44.29ُُوخط

وكثرةُببيئتهاُالمتنوعةُمنُبساتينُالنخيلُوالحمضياتُوالشجيراتُالدائمةُالخضرةُ
ُ ُفيها ُمنُالجداول ُمختلفة ُانواع ُبظهور ُساعدت ُوالتي ُالمعتدلة ُالحرارة ودرجات
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ُ.وهيُأيضاُمنُالمناطقُالسكنيةُ،عةوحيواناتهاُالمتنُوُاألرضية،القشرياتُ

 
11 
 
 

عندُوالتيُتقعُلقضاءُالشاميةُضمنُمحافظةُالقادسيةُُةالتابعُ–ناحيةُالمهناويةُ
ُ ُطول ُُشمالُا32.11ُخط ُعرض ُوتتميزُُشرقاُا44.28ُوخط ُالفرات ُنهر على

ُالخصبة ُالواسعة ُالنخيلُبأراضيها ُبساتين ُورزُومُ،من ُوالشعير ُالحنطة زارع
ُُ.ووفرةُالحيواناتُفيهاُ،العنبر

 
12 
 
 

ُُقضاء ُالمُ ُ–الفلوجة ُأحد ُنهرُوهي ُعلى ُتقع ُوالتي ُاألنبار ُلمحافظة ُالتابعة دن
عةُالشمالُالغربيُمنُمحافظةُبغدادُوتتميزُبأراضيهاُالواسُ km 69 الفراتُوتبعد

ُفيها ُالحيوانات ُووفرة ُخطُُ،الخصبة ُعند ُوتقع ُفيها ُالحرارة ُدرجات وأعتدال
ُ.ُشرقاُا43.49ُ وخطُعرضُُشمالُا33.17ُطول

 

 
 ) .com www.google.( توضح فيها مناطق الدراسة وجمع العيناتطة العراق ريخ: (1-2)الشكل 

http://www.google/
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   Samples of Collectionجمع العينات  2-2

منُمختلفُالماكنُُ،2018كانونُاألولُ الى2018ُنيسانُالممتدةُمنُُمدةللٌجمعتُالعيناتُ

ُ ُلمسافة ُالتربة ُوتحت ُالتربة ُسطح ُواألcmُ 6فوق ُالشجار ُوبين ُوالنباتات ُالمتعفنةُعشاب الميتة

لجمعُُالتاليةُعددالُتُ تخدمساُ ،ُوبصورةُعشوائيةُاألحجار،علىُُومناألبنية،ُوشقوقُُ،والفواكهُالطرية

ُ:النماذجُوهي

 .لجمعُالنماذجُمنُتحتُسطحُالتربةصغيرةُافةُيدويةُجرُ م .ُأ

رالعيناتُبرفقُدونُاناعمةُالنهاياتُومدببةُللتقاطُيدويةُصغيرةُمالقطُ .ُب  .بهاُلضر 

ُ .ُج ُسعة ُبالستيكية ُمناسبُمل 500وُمل 1000قناني ُبحجم ُفوهة ُذات ُبالستيكيُ، وغطاء

 .محكم

النماذجُخذتُاُ بعدهاُُ،هااستمارةُخاصةُمدونُفيهاُمكانُالعينةُورقمالمالحظاتُفيُتمُوضعُ

ُإل ُالمختبر ُالى ُعليها ُالفحوصات ُوعزلهاجراء ُبأستخدام، ُالحديثةُُوتشخيصها ُالتصنيفية المفاتيح

ُ.ُلمعتمدةُا

 Isolation of specimen نماذجالزل ع 3-2

تربةُالعلىُتمُأخذُكلُحاويةُمنُالحاوياتُالتيُتحتويُإذُُ،ختبرفيُالمُ جرىُعزلُالعيناتُ

حــيةُوللحصولُعلىُُوتمُالتقاطُالنماذجُمنهُوهيُملم0.2ووضعتُفيُمنخلُسعةُفتحتهُُوالحيوانات

التربةُعدةُمراتُللتخلصُمنُُالمقطرسلتُبالماءُغُ ثمُعيناتُمثاليةُخاليةُقدرُالمكانُمنُالشوائبُ

نصفُُاحياناُاقنــانيُبــالستيكيةُنظيفةُسعةُلترُُوُتمُنقلهاُمرةُأخرىُالىُثمُ ومنُُ،والشوائبُالعالقةُبها

ُ.ُالموقعُومكانهأسمُُوُرقمُالعينةُإذُتمُتأشيرُ،معلــمةلترُ

ُ



المواد وطرائق العمل            : الفصل الثاني                                                                                      38  

 

ُ

  Killing and Preservation of Specimens هاحفظو  نماذجقتل ال 4-2

عُأربعُـــــــوبواقُ،(منُالسواقُالمحلية)ُ %99ركزـــــــمنُاإليثانولُالمُالتراكيزُالمخففةُح ضــــــرت

ُُراكيزت ُالمصادراُوُ%95وُ%75وُ%70وهي ُعلى ُعتماداا ُأثيلي: -Khalaji)ُ%95ُكحول

Pirbalouty et al., 2018)ُو (Crossley, 2010)ُ70ُكحولُو%ُ(Ortiz et al., 2012)ُ

علىُالتواليُللتعرفُعلىُالتركيزُاألمثلُلحفظُُ(Taiti and Montesanto, 2018)ُ%75كحولُُو

فيُقنانيُبالستيكيةُُنماذجوضعتُال،ُممكنةُمدةُصنيفُولحفظهاُلطوللغرضُتحضيرهاُللت ُنماذجال

ُ،نماذجلمنعُتبخرُالكحولُوجفافُالذاتُغطاءُبالستيكيُمحكمُُ%70تحويُايثانولُملُ 10 حجمُ

ُ (.2016)ُجويرُوالبياتيُُوGaddour and Najari 2013ُ))بالعتمادُعلىُطريقةُ

 Dissection of Specimens نماذجتشريح ال  5-2

ُب ُالتشريح ُعملية ُجداُاُخدامستاجر ت ُدقيق ُبتريُُ،مشرط ُطبق ُعلى ُالنماذج ُوضعت إذ

ُالتشريحيُوش خصتُ  ُالمجهر ُُتحت ُتكبير ُقوة ُاليه2Xُعلى ُالمقطر ُالماء ُمن ُقطرات ُاضافة ُابعد

 .ةُالتشخيصُالطويلةمدُ خاللُُ،بالهواءُالجويُاأوُتلفهُاومنعُجفافهُةطريُئهالبقا

 Stages of Dissection of Specimens  نماذجتشريح ال مراحل 6-2

جرىُإذُُ،زاءُالجسمُواللواحقُالمرتبطةُبهعنُطريقُفصلُاجتمُُنماذجتشريحُالُتحضيرانُ

ُ:ُيةالتبالخطواتُ

 .اجزائهاعنُالجسمُللتعرفُعلىُشكلهاُوعددAntennulaُُتمُفصلُاللوامس1ُ- 

 .السبعةُعنُبعضهاُالبعضُ Pereonitesحلقاتُالمنطقةُالصدريةفصلُازواجُ 2- 

 .الخمسةُعنُبعضهاPleonitesُالبطنيةُحلقاتُالمنطقةُفصلُازواج3ُ- 
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 .Uropod ( Exopodite )فصلُالقدامُالذنبيةُالخارجية4ُ- 

 .Uropod ( Endopodite )الذنبيةُالداخليةُفصلُالقدامُ 5- 

ُ.ألهميتهُالتصنيفيةTelsonُفصلُالع جب6ُ- 

ومؤشرُُ،ىُأطباقُبتريُتشبهُزجاجةُالساعةعلُووض عتُ ُانُتلكُالجزاءُمنُالجسمُف صلتُ 

 ُ.ُوجنسهاوبينُتفاصيلُنوعهاُُ،لجزءُورقمُالعينةُالمأخوذةُمنهاعليهاُأسمُا

  Length Measurement of Animalsقياس طول الحيوانات 7-2

ُالخلفيةُ ُالحافة ُنهاية ُإلى ُللرأس ُاألمامية ُالحافة ُمن ُالمسافة ُبأخذ ُالحيوانات ُطول ُقياس تم

ُ ُالُ،Telsonللعجب ُقياسات ُأخذ ُجسمهاُُ،ةالبطنيُمنطقةوالُصدريةالُمنطقةوكذلك ُتكور وعند

إعتياديةُمدرجةُبعدُوضعُالعيناتُعلىُمسطرةُُوساطةبوقدُتمُأخذُجميعُالقياساتُُ،واستطالتهُأيضاُا

ُ ُالساعة ُزجاجة ُيشبه ُبتري ُالمجهرطبق ُُالضوئيُوتحت Dissecting Microscopeُالتشريحي

ُُُ. X 2بقــــوةُتكبيرُمقدارهاHollandُُالمانيُالمنشأُصنعُشركةُ

 Classification of Specimens نماذجال تصنيف 8-2

-1ُFarakas,2013) ُ(ُ.ُ

-2ُTaiti and wynne,2015)ُ). 

-3 ُ(Rife,2000). 

-4ُMinor,2016)ُ).ُ

-5ُJudd and perina,2013)ُ). 

-6ُ(Hopkin, 2012ُ).ُ
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-7ُ)ُLillemetes and Wilson,2002ُ).ُ

 

  Diagnostic Equipmentاالجهزة المستعملة في التشخيص 9-2

ُاألجهزةُوالمعداتُالا ُ . (2-3)جدول يةُإلجراءُعمليةُالتشخيصُتستعملت 

 االجهزة واالدوات المستعملة في حفظ العينات والتشخيص: (2-3)جدول 

ُالشركةُالمنتجةُالمنشأُأسمُالجهازُت
ُُُُُُُُُُ    مجهرُضوئيُتشريحي1ُ

Dissecting  Microscope 
Holland Novex(AR-Zoom Led) 

2ُ
 Galaxy Note 5 Finland Samsungللتصويرمبايلُ

Iraqُُ % 70ُُ   ايثانول3ُ
ُملم 1000قنانيُبالستيكيةُسعة4ُُ

 ملم 500و
Iraq ُــــــ

ُــــــChinaُ مجٌرفةُيدوية5ُ
ُـــــ China واط100ُقوةُ مصباحُكهربائي6ُ
ُــــGermanyُ مالقطُحديدُمدببةُالنهايات7ُ
ُــــ Iraq قنانيُماءُمقطر8ُ
 ـــــIraqُ اطباقُبتري9ُ

ُــــــChinaُُمصباحُيدوي10ُ
 

 



ثالثالفصل ال  
والمناقشة النــتــائــــج  

Results & 
Discussion 
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 Results and Discussion  النتائج والمناقشة -3

 منطقة الدراسة وحفظ العينات 1-3-

بعدْجمعهاْمنْمحطاتْْملم 500قنانيْبالستيكيةْمحكمةْالغطاءْسعةْفيْْالعيناتْوضعتْ 

للعلومْْبنْالهيثماكليةْالتربيةْْـــــْالحشراتْالمتقدمْفيْقسمْعلومْالحياةقلتْالىْمختبرْن ْْثمْ،تواجدهاْ

تراكيزْبادىءْاالمرْوبواقعْأربعْْ،%99المركزْحفظْالعيناتْبتخفيفاتْمنْااليثانولْْعندْوْ،الصّرفة

ْ ْوهي ْأثيليمختلفة ْْوْ(Crossley, 2010)ْ%96ْكحول  ,Khalaji-Pirbalouty)%95 كحول

ْ(Ortiz et al., 2012)ْ%70كحولْْوْ(Taiti and Montesanto, 2018)ْ%75كحولْْوْ(2018

صهاْومنْثمْعلىْالتواليْوذلكْللوصولْالىْالتركزْاألنسبْلحفظْالعيناتْبصورةْصحيحةْلغرضْفح

يضّرْبالنماذجْْ%95ْوْ%99بكحولْاثيليْحفظْالعيناتْْجدْانهْعندقدْْوْوْ،هالتعرفْعليلتشخيصهاْ

وكانتْعمليةْالتعاملْمعْالعيناتْ،ْاالضرارْفيْاجزائهاْالمختلفةْالىْناالسابقْناالتركيْزإدىْْفقدْ،الحية

ْ ْوادىْالىْفيالمحفوظة ْشديدة ْبصعوبة ْالْوْ،هاتكسْرها ْبمرور ْْقتْسببْتحللْاجزاءْ وأنه اْتلفهْومنها

وعدمْوضوحْأجزاءْمنهاْأثناءْْتصلبْاطرافهافيْسببْتفقدْْ%75ْاالثيليْكحولاماْالْ،أحيانا ْأخرى

ْالتشخيص ْاثيليْْ،عملية ْفيْكحول ْالمحفوظة ْالنماذج ْبقاءْْ%70بينما ْضمن ْإذ ْاألنسبْلها كان

وبقيتْالعيناتْفيْحالةْجيدةْطولْ،ْأجزائهاضوحْعلىْْووحافظْْطّريةْ ْاتْالمحفوظةْفيهأطرافْالعين

ْالدراسة ْمدة ،ْ ْالرثات ْظهور ْعلى ْتؤثر ْالنسبة ْهذه ْان ْلوحظ ْوقد ْ)ْ)3ْ-1لوحة) ؛2011ْحمد،

Kibaroglu and Gürsoy, 2015). 

 

 

ْ
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  الصفات التشخيصية 3–2

منْْمختلفاْ حدْعشرْنوعا ْاْخصشْ إذْْ،(3–1)كماْموضحْفيْالجدولْْ،عينة560ْتمْفحصْ

ْ ْاالقدام ْالمشخصةْوجرىْاألرضية،متشابهة ْاألنواع ْالتصنيفْخدامستابْتصنيف ْالحديثةْيالمفاتيح ة

ْبتلكْ ْهيْمتشابهْْاألنواع،الخاصة ْواحدة ْالىْرتبة ْتنتمي ْالمشخصِة ْاألنواع ْهذه ْجميع ْان ولوحظ

ْ ْاألرضية ْلديهاْ،Isopodaاألقدام ْمنْْوانْجميعها ْيتكون ْفيه ْالسوط ْبأنْجزء ْيتميز تمتلكْالمسا 

اذْوجدْانْستةْْ،لعراقلجلتْانواعا ْالولْمرةْسْ ْ،FlagellumْAntennalمنْسوطْالالمسْحلقتينْ

كماْفيْالسلمْالتصنيفيْْمختلفةْجناسابْوPorcellionidaeْ أنواعْمنهاْتنتميْالىْعائلةْواحدةْهيْ

لجنسْواحدْْتعودْوْ،Armadillidiidaeْْالىْعائلةْتنتمينواعْثالثةْأْش خصْكما،ْ(3–2الجدولْ)

نفْنوٌعْمنهاْينتميْالىْْ،Armadillidium (Brandt, 1831)هوْ ْ Cylisticidaeعائلةكذلكْص 

ْْو ْمنْ،Cylisticus (Schnitzler, 1853)ْجنسالى ْنوع عائلةْْالىْينتميْهاوش خص

ArmadillidaeْجنسْالىْالْوVandel, 1973))ْOrthodillo. 

ْ،باالعتمادْعلىْعدٍدْمنْالصفاتْالمميزةْلالجزاءْالجسميةْالعيناتْفيْهذهْالدراسةْش خصت

وبينْْ،علىْجانبيْالرأسOciْ.ديساتْوتوزيعْالعْ CTxْ.ْالصدريةْالمنطقةْالرأسيةْشكلإختالفْْ:هامن

ْفصوٌصْ ْجليعلLsْمنْلديِه ْبشكٍل ْانعدامها ْأو Pe1-7ْْحلقاتْالصدروتوزيعْشكلْْوْ،ىْمقدمتِه

ْشكلْوْ،Expْاالقدامْالذنبيةْالخارجيةْْشكالاوتنوعْْ،الخمسةPl 1-5ْحلقاتْالبطنْطبيعةْْوْ،السبعة

ْ ْوحجم ْالذنبية ْْ، Enp الداخليةاالقدام ْالع جب ْوشكل ْاحجام ختالف ْتواجدهاْ،لديهاTsْوا  ْوأماكن

ْ.عشرْيّْمختلفْمناطقْالدراسةْاألثنتْضمنْوتوزيعها

ْ ْالم صنفة ْوتميزتْاألنواع ْبينأيضا  ْما ْْ،ملم 4 - 17 ْبتباينْاطوالها ْالاما يةْصدْرالمنطقة

ْسط ْيكون ْأملسْوالحتنوعتْفبعضها ْمْ بها ْي ملكْسطح ْناعمةْحببعضْاآلخر ْأشواِك ْذا ْيكون ْأو ا 
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ختالفْبإأعدادهاْْاختالفْوLgsْوتفاوتتْاألنواعْالمشخصِةْماْبينْإمتالكهاْلرئاتْْ،تغطيهاْبالكامل

ْلوحةال)ْثنانْفقطْاوالبعضْاألخرْلديهاْْ،ضْاألنواعْخمسةْأزواجْمنْالرئاتبعلوجدتْفقدْْ،عانْواأل

1–3).ْْ

ْ

زوج من الرئات بعد مرور خمس  A )1 ،في نهاية المنطقة البطنية Lungsالرئات (: (3- 1 لوحة

أختفاء أحد أزوج الرئات بعد مرور يومين في ( B. %70دقائق من الحفظ في الكحول األثيلي 

أختفاء أزواج الرئات تمامًا بعد مرور أسبوع في الكحول األثيلي ( C  .%70الكحول االثيلي 

 .2Xقوة تكبير ، 70%

ْ

ْ

ْ
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 .األنواع التي ُجمعت من محطات الدراسة(: 3 –1)جدول 

  

 
 

 مناطق الدراســــــــــــــــة
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  التصنيفي لالنواع المشخصة سلميوضح ال: (3-2) جدول

Kingdom: Animalia (Linnaeus, 1758) 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْPhylum: Arthropoda (Latreille, 1829) 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ     ْْْSubphylum: Crustaceae (Pennant, 1777)ْْ  

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ     Class: Malacostraca (Latreille, 1802)  ْْْْ
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْOrder: Isopoda (Latreille, 1817)  ْْ     

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْFamily: Porcellionidae (Brandt, 1831)  ْْْ      

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْGenus: Porcellio (Latreille, 1804) ْ         

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ       ْْْْْ*()ْSpecies: Porcellio laevis (Latreille, 1804)ْ          ْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ            ْ ْْْْ**()
                     P. scaber (Latreille, 1804)

 

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ              ْْْْ**()
                    P. spinicornis (Say, 1818)ْْ

ْْْْْْْْْْْْْْ         ْْ    ْ          Genus: Porcellionides (Miers, 1877) ْ
)ْ**)

            Species: Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)ْ

                      ْ)*)                        P. cingendus (Kinahan, 1857)
ْ

             ْ          Genus: Lucasius (Kinahan, 1859)ْْ
)           ْ*)

            Species: Lucasius pallidus (Budde – Lund, 1885)
ْ

                           ْ         Family: Armadillidiidae (Brandt, 1833) ْْ
                           ْ          Genus: Armadillidium (Brandt, 1831)ْْ

*)             ْ)
               Species: Armadillidium album (Dollfus, 1887)
ْ

*)                    ْ)ْ                        A. assimile (Budde –Lund, 1885)
 

**)                                  ْ) 
Latreille, 1804))ْ                        A. vulgare

 

       Family: Armadillidae (Brandt, 1831)                            ْ 

        Genus: Orthdillo (Vandel, 1973)                                ْ 
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*)            ْ)
          Sepcies: Orthodillo chiltoni (Vandel, 1973)
ْ

      Family: Cylisticidae (Verthaff, 1949)                           ْ 

       Genus: Cylisticus (Schnitzler, 1853)                     ْ 

*)         ْ)
         Species: Cylisticus convexus (De Geer, 1778)
ْ

ْ.التأريخْالطبيعيْفيْبغدادس جلْهذاْالنوعْالولْمرةْخاللْهذهْالدراسةْوجرىْحفظه ْوتصديقه ْفيْمتحفْ (ْ   (*

ْ.وانماْفقطْبيئته ْْ،قبلْلكنْلمْيتمْدراستهْتصنيفياْ ْهذاْالنوعْمشخصْمن(ْ(**

 

 :العوائل المشخصة 3–3

 :Porcellionidae العائلة 1 - 3 – 3

نْسوطْاْفضال ْعنْ،بأنْجسمهاْمعتدلْالتحدبْ،ةْأساسيةيهذهْالعائلةْصفاتْمظهْرمتلكْت

منهاْثالثةْ،ْتنتميْالىْهذهْالعائلةْتشخيصْستةْأنواعوقدْتمْْ،فقطمنْقطعتينْْيتكونْ.AFْالالمس

ْ.الثةْأجناسْمختلفةْمنهاوالىْثأنواعْالولْمرةْفيْالعراقْ

  Porcellio ( Latreille, 1804 ): الجنس 3 – 3 – 1 -1

ْالجنسْفألْأهمْصفاتْتمْتحديد متالكْاْوْ،عدمْقابليتهاْعلىْالتدحرجْمثلْالكرة:ْهيرادْهذا

خصةْفيْمعْاالنواعْالمشعندْمقارنتهاْْمتوافقةْوهذهْالميزاتْوجدتْ .Lgs أفرادهاْلزوجينْمنْالرئات

ْ(.Hopkin,2012;Harding, 2016)ْالمملكةْالمتحدةْوايرلندا

 :واع التي تنتمي الى هذا الجنس هياألن

  Porcellio laevis (Latreille, 1804) النوع 1-1-3-3 -1

متحفْالتأريخْالطبيعيْفيْحفظه ْوتصديقهْفيْجرىْهذهْالدراسةْْوْخاللالولْمرةْْهتسجيلتمْ

وكذلكْتميزْبوجودْزوجينْمنْْ،مكونْمنْقطعتينْ.AFسوطْالالمسْْمتالكهِْإبتميزْهذاْالنوعْْ،بغداد
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ْلونهاختفيْيواحيانا ْْ،منْالكحولْاألثيليْ%70عندْحفظْالعينةْفيتختفيْولوحظْانهاْ)ْْ.Lgsالرئاتْ

ْ المشخصْالنوعطولْهذاْمعدلْبلغْوقدْْ،(Ortiz et al., 2012)منهْْقليلْجداْ ْربقاءْأثبيضْمعْاأل

ْالدراسةْتطابقا ْمعْنفسْالنتائجْوالصفاتْفيْكلْْ،(3-2)حةلْو ملم 17  وأظهرتْالنتائجْالحاليةْلهذه

 (.;Hopkin,2012)ْHarding, 2016ْاالنواعْالمدروسةْمنْقبلْالباحثين

 

،  ( 2X قوة تكبيرPorcellio laevis (Latreille, 1804 ))الطول لنوع  معدل(: 3-2) لوحة

ْ.مقاس بالملم

  Cephalothoraxالصدرية المنطقة الرأسية  .أ

ْتندمجْوْ،يةنمنحْالرأسيةْاألولىْةحلقالحافةْالخلفيةْللبكونْْ،الرأسيةْالصدريةْالمنطقةْتصفت

ْمنطقةْالرأسْتوتميْزْ،CTxْمنْالصدرْمكونةْالمنطقةْالرأسيةْالصدريةْاألخرىْمعْالحلقاتْالخمسة

 18كانْعندْالتشخيصْعددهاْوْسوداءْاللونْالعديدْمنْع ديساتلعيونْصغيرةْمركبةْلديهاْْامتالكهبأ

Ociْْانْللرأسْفصينْجانبيينْلوحظْكذلكْ،ديساتالعْ  الْيؤثرْعلىْ%70ْلوحظْانْالكحولْاالثيلي

ْالنوعْامتازْ،فيْمقدمةْمنتصفْالرأسْكبيرينْوفصْصغيرْجداْ  ميعْالعيناتْكانتْبأنْجْوانْهذا

بدتْللعيانْللوهلِةْاالولىْانهاْذاْذوْبريقْعندْتسليطْالضوءْعلىْسطحِهْالظهريْ)ْرماديْداكنْبلون
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وقدْلوحظْانْ)ْلجسمالخارجيْلْالسطحْويحويْعلىْنقاطْبلونْبنيْتشبهْالبقعْموزعةْعلىْ،(لونْاسود

التيْْالدراسةْوهوْماْيتفقْأيضا ْونتائجْ،(3– 3ْلوحة)ْ(البنيلونْالبقعْسببْاختفاءْالكحولْاألثيليْيْ 

ْ ْالمتحدة ْمعْاختالفْبسيطْْ(Bacigalupe, 2007)ا جريتْالمملكة ْْاأللوان،فيْحدة االنواعْانْإذ

ْفاتحْوذاْبقعْبنيةْموزعةْبالترتيبْعلىْسطحْالجسمْماديْربلونْتكونْبريطانياْوايرلنداْالمصنفةْفيْ

(Hopkin,2012;Harding, 2016).ْ

 

 . 2X)قوة تكبير  Porcellio laevis (لنوع  ية الصدريةالرأس منطقةال: (3-3) لوحة

ْ

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْال ْالنوعْبْصدريةتتصفْالمنطقة ْخاليْمنْاالشواكذاتْسطحْناعْكونهالهذا ْتماما وانْْ،م

ْالنوعمنْالصفاتْالوهيْْلراحةْاليدْمنْحيثْالنعومةْمسهاْمشابهْتماماْ مل الحلقاتْْوانْ،مميزةْلهذا

ْ ْمستمرالصدرية ْبشكل ْْتظهر ْالبطنيةمع ْالدراساتْْ،(3-4ْلوحة)ْالحلقات ْمع ْيتفق ْما التيْوهذا
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 ;Kashani et al., 2011)ْعندْمقارنتهاْمعهاا جريتْعلىْعيناتْمنْشرقيْوجنوبيْالمملكةْالمتحدةْ

Kight and Nevo, 2004).  

 

ْ
 . (2Xقوة التكبير  )،Porcellio laevis (Latreille, 1804) لنوعالسطح الظهري : (3-4) لوحة

ْ

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

ْلزوجينْمنْالرئات وقدْوجدتْهذهْالصفةْمشابهْْ،ْ .Lgs تتميزْالمنطقةْالبطنيةْبأمتالكها

ْالمتحدة ْالمملكة ْفي ْالمشخصة ْنهايةْْوْ،(;Hopkin,2012)ْHarding, 2016ْلالنواع تميزت

ْاْ ورفيع منْاألعلىْاْ ويكونْعريضْبشكلْبارزْاْ طوليْ Expاْ خارجيْاْ ذنبيْاْ متالكهاْقدماالبطنيةْبمنطقةْال

ْ)ْنهايتهِْْفي ْالداخلي ْالذنبي ْالقدم ْمشاهدة ْالظهريْمْاْ وبارْزْاْ مستدقْاْ رفيعEnpْيمكن ْالسطحين ن

وقدْلوحظْانْالع جبْلهذاْ)براقةْغيرْْبكونهْرفيعا ْوذوْنهايةTsْع جبْوشخصْال(ْوالبطنيْبسهولة

ْالنوعْمتميزْ ْكانْ(غيرْمحدبْمنْالسطحْالظهريبكونِه ْالنوع وقد ْمنْْهذا منْاألنواعْالقليلةْجدا
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ْالنتْ،(3-5لوحة)العيناتْْجميعْمجموع ْالدراساتْالتيْأجريتْفيْاوهذه ْتتفقْمع ْجنوبْالصينئج

(Taiti and Gruber, 2008). 

ْ

 P. laevis لنوع المنطقة البطنية (: 3-5) لوحة

           A  . يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب ظهري منظر. 

           B  . يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات بطني منظر .( 2قوة التكبيرX). 

 

  Porcellio scaber (Latreille, 1804) النوع 3 –3 -2-1-1

ْ،حسنْوجويرْ؛2009ْ،النوري)ةْتصنيفيالْمنْالناحيةْوليسمنْالناحيةْالبيئيةْسابقا ْد رسْقدْْْ

تشابهةْمْانهْي عدْمن:ْمنهاْالمميزةْلهْصفاتالْدْمنهذاْالنوعْمنْخاللْعدْشخيصوقدْتمْتْ،(2010

تختفيْبمرورْ)Lgsْْلزوجينْمنْالرئاتوكذلكْامتالكهْْ،منْالسطحْالظهريْاألقدامْاألرضيةْالخشنة

وانْاالنواعْْ،يمكنهاْانْتتدحرجْمثلْالكرةْيْالوهوْمنْاألنواعْالت،ْ(%70الوقتْفيْالكحولْاالثيليْ

أظهرتْالنتائجْالحاليةْْ،كريميْفاتحْبقعْبلونلونْرماديْداكنْمعْوجودْْتالمشخصةْمنهْكانتْذا

المشخصةْفيْالمملكةْالمتحدةْودبلنْْ (Hopkin,2012)بينهاْوبينْاالنواعْالمصنفةْفيْتشابها ْكبيراْ 
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Dublinْْمعْاختالفْبسيطْانْاالنواعْالموجودةْفيْتلكْالدولْيبلغْْ،ستثناءْأماكنْالجمعابفيْايرلندا

ْ.(3– 6ْلوحةْ)ْملمْ 13اماْاالنواعْالتيْش خصتْفيْالعراقْفقدْكانْطولهاْْ، ملمْ 15طولهامعدلْ

ْ
 . (2Xقوة التكبير )، مقاس بالملم ،  P. scaberطول لنوع معدل ال: (3-6) لوحة

 

  Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

والرأسْمدورْالشكلْْ،مستقيمةْالشكلْخشنةْخلفيةْذاتْحافةْيةْالصدريةمنطقةْالرأسالْوجدت

ْْلوحةْ)(ْعلىْجانبيْالرأسْنافيْمقدمةْالجبهةْواالثنانْاألخْرْصــــــف)ْفصوصْتهْثالثــــــوفيْمقدم

ْالعديدْمنْالع ديساتْالمدورةْوعددهاْعندْالتشخيصْكانْْ،(3 –7 العيونْمركبةْسوداءْاللونْولديها

.16 Ociْزوجْمنْاللوامسْْكماْيوجدْلدىْهذاْالنوعْ،فيْكلْجانب. At،ْْختالفْاولوحظْعدمْوجود

ْ ْالدراسة ْعينات ْمابين ْوبين ْوايرلنداْْالحالية ْالمتحدة ْالمملكة ْمن ْكل ْفي ْالباحثين ْاليه توصل

(Hopkin,2012; Wolff, 2009).  
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ْ
 . (2Xقوة تكبير ) ،P. scaberلنوع منطقة الرأسية الصدرية ال: (3-7) لوحة

 

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْ ْالصدرية ْالملمسْمنْالسطحْتميزتْالمنطقة ْخشنة ْوجودمعْْالظهريبكونها ْمالحظةْعدم

ْ ْالنوعْوهي)اشواك ْلهذا ْالمميزة ْالصفات ْحْوـــــوتميْ،(من ْبكون ْازت ْايْـــــمستقيPe1ْف ْدون مة

ْدونْفواصلْبينْحلقاتــــــوتميزتْكذلكْبكْ،انحناءاتْفيها ْنسقْواحد ْذا منPlْْوPeْْْونْالجسم

ْالظهرية ْالنوعْْ،الناحية ْلهذا ْالصفاتْالتشخيصية ْمنْأهم ْهذه ْوجدتْهذهْوْ،(3-8 لوحةْ)وتعد ْقد

ْْاتالصف ْاالنواعْالمصنفة ْمع ْوايرلندامشتركة ْالمتحدة Boyko and Wolff, 2014ْ)ْفيْالمملكة

Tuf et al., 2015;)ْ. 
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ْ
 . (2Xقوة تكبير  )، P. scaberالمنطقة الصدرية لنوع : (3- 8) لوحة

ْ

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

ْالرئاتْاتميزتْبْ  ْمن ْلزوجين ْالبطنيةLgsْمتالكها ْالجهة ْالذنبيْْ،من ْالقدم واتصفتْنهاية

Expْْومدببة بكونها ْاألعلى ْمن ْالسفلىْعريضة ْنهايتها ْالنْو)ْمن ْمثل ْحاد ْبشكل ْليس ْعلكن

(Porcellio spinicornis،ْْالقدمْالذنبيْالداخليْاماEnpْْْاْ للخارجْومتميْزْوبارزاْ ْيالْ يكونْطْوفتميز

الع جبْاماْ ،وغيرْمستدقْالنهاية اكثرْسمكاْ بكونهْْ Porcellio laevisاخليْلنوعدعنْالقدمْالْاْ ايض

Tsْْْوْصغيرف ْالصغيرة ْالحدبة ْيشبه ْقليال ْبومرتفع ْواضح ْبشكل ْنوعْْخالفبراق ْلدى العجب

Porcellio laevis  ْهذهْأيضا ْمنْالصفاتْاالساسيةْالتصنيفيةْْ،مرتفع براقْوغيرالذيْيكونْغير

ْالنوع والصفاتْفيْكلْْنفسهاْوجودْالنتائجْدراسةْالحاليةوأظهرتْنتائجْالْ،(3-9لوحةْ) المميزةْلهذا

 .(Gregory, 2014)ْفيْالمملكةْالمتحدةْ المدروسةْمنْقبلْالباحثينْعيناتال
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ْْْ

 .P. scaberالمنطقة البطنية لنوع : (3-9) لوحة

           A  . منظر ظهري يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب. 

           B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات( . 2قوة التكبيرX.) 

 

 Porcellio spinicornis (Say, 1818) النوع 3 .3 -3-1-1

ْ ْتميز ْأسودْبراقالْمشمشيالْصفراألْبلونهجسمه ْبلون ْشريط ْوجود منتصفْْمنْيمتدْمع

لوحظْتالشيْاللونْاألصفرْبالتدريجْوقدْ)ْلونْأسودالرأسْبكونهْذاْوأمتازْْ،الجسمْالىْنهايتهْالخلفية

أليلْصغيرةْتشبهْالثْاْ ويغطيْالجسمْأشواكْ،(الكحولْاألثيلي%70ْبعدْمرورْبضعْأيامْعلىْحفظهْفي

ولوحظْْوقدْشخصْفيْاألماكنْذاتْدرجاتْالحرارةْالعاليةْنسبياْ ْ،السطحْالظهريْمناطقْتغطيْكل

إذْانْلونْجسمهْالذيْيعكسْالضوءْالمسلطْعليهْسهلْاالمساكْبهْعندْتوجيهْ،ْذوْنشاطْليليانهْ

وهوْمنْاألنواعْعندْمرورهْعلىْالصخورْوبينْالشقوقTorchْْْالضوءْعليهْبواسطةْمصباحْيدوي

ْالىْكرةْالتيْال ْتتدحرج ْان ْْ،يمكنها ْوقد ْكان ْمعدل ْطول ْلاهذا وقدْْ،(3-10ْلوحة)ْملم 14 نوع

ْالصفات ْهذه ْْتشابهت ْكبيرة ْبدرجة ْالمتحدة ْالمملكة ْفي ْالمصنفة ْاالنواع ايرلنداْْومع

((Hopkin,2012.ْ
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 . ( 2Xقوة تكبير  )مقاس بالملم  ،P. spinicornis الطول لنوعمعدل : (3-10) لوحة

ْ

  Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ثالثةْفصوصْْْْْْالحافةْاالماميةْللجبهةْالرأسيةْتمتلكْ،ْذاْلونْأسودْْالرأسْعندْتشخيصهوجدْ

ْاالخْرْفص) ْواالثنان ْالمنتصف ْفي ْالرأساواحد ْجانبي ْعلى ْمنْْ،(ن ْالعديد ْتحتوي ْمركبة العيون

ْالعديساتْال ْيوجدْزوجْمنْ،ْعديسةْفيْكلْعين18ْبلغْعددهاْمنْْعلىْجانبيهمدورةْالصغيرة كما

،3ْ-11) لوحة(ْمسالمقدمةْاالماميةْلالتقعْفيْْنوعت ميزْهذاْالواضحةْقاعدتهاْشوكةْْفيAtْْاللوامس

ْوايرلندا ْالمتحدة ْالمملكة ْومنها ْالعالم ْمن ْأخرى ْأماكن ْفي ْالمدروسة ْالعينات ْمع ْيتفق ْما ْوهو

(Soegianto et al., 2013)ْ. 
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ْْ

  P. spinicornisمنطقة الرأسية الصدرية لنوع ال: (3-11) لوحة

A .)زوج اللوامس ،الُعديسات ،الفصوص الثالثة ،الشوكة. 

 B) .موقع الشوكة. 

 C)  العيون المركبة،الُعديسات(  2قوة تكبيرX) . 

 

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْالصدري ْالمنطقة ْثاتصفت ْوجود ْمع ْالظهري ْسطحها ْبخشونة ْاآة ْتشبه صغيرةْْ،ألشواكليل

ْبالكامل ْاالولىْمنْْ،تغطيها ْفيهاندونْانحْمستقيمةتكونPe1ْْالحلقة ْفْ،اء ْيوجد ْفواصلْالجسم يه

تمتدْفوقْْصدريةالْلمنطقةلنهايةْاالحافةْالخارجيةْ) Pl وPeْوالبطنيْينْالصدريْأواضحةْبينْالجْز

وهوْماْْ،(3-12لوحة)ْالنوعيفيةْاالساسيةْلهذاْوهذهْواحدةْمنْالصفاتْالتصنْ،(بدايةْالمنطقةْالبطنية

ْ.Vilisics and Terhivuo 2009))ْنتائجيتفقْأيضا ْْو



النتائج والمناقشة   : الفصل الثالث                                                                                                     57  

 

ْ
   ،P. spinicornisلنوع  من الجهة الظهريةمع المنطقة البطنية نطقة الصدرية الم: 3-12)) لوحة

 .( 2Xتكبير )

ْ

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

ْالذنبيْتميز ْالخارجيExpْْْالقدم ْومدببْاْ عريضبكونه ْالعليا ْالجهة ْبشكلْْاْ من ْاالسفل من

وجدْبشكلTsْْلع جبْاْ،يمكنْرؤيتهْمنْالسطحْالخارجيالEnpْاماْالقدمْالذنبيْالداخليْْ،الرمحيشبهْ

 ْجبْالموجودْفيْالنوعويكونْبشكلْبراقْمشابهْللعْ مدببْهوْاالخرْومرتفعْعنْالجسمْبشكلْواضحْ

P. scaber،ْْ ْوأظهرت ْوجهذه ْوالصفالنتائج ْالنتائج ْنفس ْالباحثــــالمدروسْاتـــــود ْقبل ْمن ْة

(Hopkin,2012)ْ(3-13ْلوحة)ْ.ْ
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ْ

 P. spinicornisالمنطقة البطنية لنوع : (3-13) لوحة

           A  . منظر ظهري يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب. 

           B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات( . 2قوة التكبيرX.) 

 

  Porcellionides (Miers, 1877) الجنس 3 - 3 -2-1

نْينتميانْلهذاْيخيصْنوعتمْفيْهذهْالدراسةْتشْ،Porcellionidaeْوهوْأحدْأجناسْعائلة

مدببْذوTsْْواغلبهاْلديهْع جبLgsْْيتميزْهذاْالجنسْبوجودْانواعا ْلهاْزوجينْمنْالرئاتْْ،الجنس

ْالنوعْ ْعدا ْما الذيْيكونْالع جبْْPorcellionides cingendus (Kinahan, 1857)نهايةْحادة

ْ.فيهْذوْنهايةْغيرْمدببة

ْ
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 Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)النوع  3-3 -1– 2 -1

معْ،ْنْلونْالجسمْبنيْفاتحا:ْلعديدْمنْالصفاتْالتشخيصيةْومنهاهذاْالنوعْمتميزا ْفيْاوجدْ

ْ،وبنيْفاتحْماديمنطقةْالرأسْبلونْْر،ْْريطولْسطحهْالظهعلىْتقعْْسوداءْاللونبقعْبشكلْنقاطْ

ْ،3-14)ْلوحة)ْملم 11 طولْاالنواعْالمشخصةْمنهْمعدلْبلغْْ،Lgsويحتويْعلىْزوجينْمنْالرئاتْ

ْاوْتتدحرجْمثلْْاالنواعْالتيْالْمنْوهو ْانْتكورْنفسها فيْاماكنْْوكانْالعثورْعليه)ْلكرةايمكنها

ْالحيوانات ْفضالت ْْ،(تواجد ْوبين ْبينها ْتشابها  ْالحالية ْالنتائج ْالمأظهرت ْالمملكةْْصنفةاالنواع في

ذاْلونْمغبرْاوْوبعضْانواعهاْكانتْْملم 14 ْكانتْفيْطولهاْإذْبسيطْختالفامعْالمتحدةْوايرلنداْ

نتيجةْاختالفْالظروفْالمناخيةْاوْطبيعةْالتغذيةْلتلكْاالنواعْالمصنفةْمماْادىْالىْتفاوتهاْْ،برتقالي

 .(Doshi, 2018; Hopkin,2012)ْفيْالطولْوااللوانْفيْبعضْاالحيان

 

  2X ).التكبير قوة) مقاس بالملم، Porcellionides pruinosusالطول لنوع  معدل :(3-14)لوحة 

ْ
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  Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ْخالِْْالرأسْ،ليسْفيهاْايْانحناءاتْللرأسْبكونهاْمستقيمةْالخلفيةتتصفْالحافةْْ،رأسْمدورال

ْالعديْ،فصوصالْمن ْوعديدة ْمركبة ْساتْــــــالعيونْصغيرة ْعددها ْعي8ْبلغ ْــــــفيْكل ْعلىْن موزعة

ْذاتْلونْبنيــــــبكونْتتصفْطقةْالرأسيةــــــالمنْ،اويــــــالتسبْالرأسْجانبي لكْالرأسْتمــي،ْماديْرالىْْها

ْْاْ زوج ْاللوامس ْـــــفAtْمن ْمقدمته ْمنــــــهْتتوافقْ،(3-15ْلوحة)ي ْالنتائج ْوانعدامْْذه ْالرأس شكل

 ,Araujo and Taiti)لتراْــــــيْايرلنداْوانكــــــأجريتْفْدراسةْمعْهاـــــــعْالعديساتْولونـــــــوصْوتوزيـــــــالفص

2007).  

 

قوة  )،Porcellionides  pruinosusنوع تراكيب المنطقة الرأسية الصدرية ل: (3-15) لوحة

 . (2Xالتكبير 

ْ
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 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْالمنطقة ْذابْالصدريةْتميزت ْالمنطقةْْتكونها ْعن ْالصدرية ْالمنطقة ْتفصل ْإذ ْبارزة حافة

يتالشىْبمرورْالوقتْعندْحفظهْ)بطنيْللجسمْيمكنْرؤيتهاْمنْالسطحْالظهريْوالْالبطنيةْبخطْرفيع

تْالمميزةْوهذهْمنْالصفاويكونْخشنْالملمسْْ،والجسمْشكلهْمحدبْقليالْ (ْ%70فيْالكحولْاالثيليْ

ْالنوع ْالصدريْ،لهذا ْوتميزتْالمنطقة ْة ْنقاطْبلونْأسود ْالبنيْالفاتحْمع وعندْْ،3-16)ْلوحة)بلونها

ْْقارنةم ْعالمياْ النتائج ْالعيناتْاالخرىْالمدروسة ْمع ْبينهْ،والمطابقة ْتشابها  ْالحالية ْاأظهرتْالنتائج

 .(Taiti and Wynne, 2015)دراسةْالتيْا جريتْفيْايسلنداْالوبينْ

 

 . (2Xقوة التكبير  )، Porcellionides pruinosusالمنطقة الصدرية لنوع : (3-16) لوحة

ْ

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

الشكلْْعريضْاْ لهذهْالعائلةْبكونهْمربعاالخرىْاالنواعْْتميزْعنExp ْالخارجيْالقدمْالذنبي

ْ ْْاألعلى،من ْاالسفل ْمن ْاما ْالشكل ْمنفرج ْاالنواع)فيكون ْبقية ومدببْالنهايةْْ(وليسْمتقاربْمثل

اماْالقدمْالذنبيْْ،3- 17) لوحة(ْوبعضهاْوجدتْبلونْبرتقاليْماديلونْْرذاتْوامتازتْنهايتهْبكونهاْ
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نهايتهاْغيرْْوذوْقمةْاْ بكونهْصغيْرTsْْلع جبتميزْا،ْاْ فتميزْبكونهْقصيرْالحجمْوسميكEnpْالداخليْ

ْْ،مدببة ْملونةْكما ْالعجبْبكونها ْفيْ)االعلىْمنْْأصفرْباهتبلونْتميزتْبداية منْجهةْاتصالها

ْالع جبْالسفلىْْاماْ،(الجسم ْفنهاية ْالنتائجْمنْوانْ،فاتحبلونْرماديْكانتْملونة ْْهذه القدمْتشابه

ْْو ْالعجبالذنبي ْدراسةْوشكلهْحجم ْمع ْيتوافق ْْولونه ْكوستاريكا Taiti and Wynne 2015ْ)في

Taiti et al., 2018;).ْ

ْْ

  P. pruinosusلنوع المنطقة البطنية : (3-17) لوحة

           A  . منظر ظهري يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب. 

           B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات( . 2قوة التكبيرX.) 
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 Porcellionides cingendus (Kinahan, 1857) النوع 3-3 -1– 2 - 2 

ْ ْالنوعْالولْمرة ْالدراسةمنْْلعراقلس جلْهذا متحفْْوجرىْحفظه ْوتصديقه ْفيْ،خاللْهذه

ْملونةلونْالجسمْبنيْمحمرْمعْوجودْبقعْ:ْصفاتْاساسيةْمنهاْبعدةْتميزْ،التأريخْالطبيعيْفيْبغداد

سطحْجسمهْالخارجيْخشنْالملمسْمعْوجودْْ،(%70فيْالكحولْلوحظْانهاْتختفيْ)ْةفاتحْصفراء

ْعليه ْمنتشرة ْْ،ثأليلْصغيرة ْبشكل ْتكون ْالصدرية ْالرأسية ْالْ،منحيالحافة ْانه ْانْْولوحظ يستطيع

ْملمْ 7طولْاالنواعْالمشخصةْمنهْمعدلْبلغْْ،سريعْالحركةْبشكلْكبيرْانهوجدْ.ْيتدحرجْمثلْالكرة

ْاالنواعْالمدروسةْمنْقبلْالباحثفيْكلْْنفسهاْوأظهرتْهذهْالنتائجْتطابقا ْمعْالنتائجْ،(3-18ْلوحة)

(Hopkin,2012).ْ

ْ
 . (2Xقوة تكبير)،مقاس بالملم  ،P. cingendusطول النوع  معدل:  (3-18) لوحة
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  Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أْ

ْْالحافةْبدتْ،الشكلْمسطحْوْصغيرالرأسْ ْاألمامية ْالحافة ْالصدرية ْالرأسية منحيةْللمنطقة

بسيطةْمركبةْكبيرةْالحجمْعيونْْبوجودْتميزْالرأسْ،وهيْواحدةْمنْالميزاتْالتصنيفيةْلهذاْالنوعْكثيرا

ْْالع ديساتْكثيرة ْعين22ْعددها ْفيْكل ْعديسة ْالفصوصْالرأسْخالٍْ، ْيوجْ،من ْزوجْمن سوطْد

فيْالمملكةْالمتحدةْْمعْالدراسةْوهذاْماْيتوافقْأيضاْ ْ،3-19)ْلوحة)فيْمقدمةْالرأسْْ.AFْمسالال

(Hopkin,2012).ْ

 

 .( 2Xقوة تكبير  )P. cingendusمنطقة الرأسية الصدرية لنوع ال: (3-19) لوحة

 

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

لمحمرْمعْبقعْلونهاْالبنيْا:ْةْمميزةْمنهاْيعدةْصفاتْتصنيفالمنطقةْالصدريةْلدىْْش خصت

ْاللونْباهتة ْالصدريةالْتميزتْبكونْحلقاتْْ،ْصفراء بشكلْمنفصلْعنْالمنطقةْْبدتPeْْمنطقة

ْ ْنتائجْ،( 3-20 لوحة)Plْالبطنية ْمع ْتشابها  ْهذه ْالدراسة ْوالبرتغالْْأظهرتْنتائج ْالمتحدة المملكة

(Reboleira, 2015). 
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 .( 2Xقوة التكبير  )،P. cingendus لنوع والبطنية المنطقة الصدرية :(3-20) لوحة

ْ

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

القدمْالذنبيْ،ْبدتْحلقاتْالمنطقةْالبطنيةْمفصولةْعنْحلقاتْالمنطقةْالصدريةْالتيْتسبقهاْ

Expْ(البطنيْبوضوحْورؤيتهْمنْالجانبينْالظهريْْيمكن)ْالشكلرفيعْطويلْالحجمْجدا ْتميزْبكونهْم،ْ

فقطْولْويمكنْرؤيةْجزءْصغيرْمنهْالطفيْْبكونهْغيرْمتناسقْتميزEnpْاماْالقدمْالذنبيْالداخليْ

ْْ،منْالجانبْالظهري لوحظْعدمْْ،(3-21ْلوحةال)تميزْبكونهْصغيرْوغيرْمدببْفTsْالع جبْأما

ْ ْواسترالياْاوجود ْالمتحدة ْالمملكة ْفي ْأجريت ْالتي ْالدراسة ْنتائج ْمع ْالنتائج ْهذه ْبين ختالف

(Reboleira, 2015). ْ
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ْ

 P. cingendusالمنطقة البطنية لنوع  :(3-21) لوحة

           A  . الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب منظر ظهري يبين القدم. 

           B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات( . 2قوة التكبيرX.) 

ْْ

 Lucasius (Kinahan, 1859) الجنس 3-3 -1– 3

ْهذ ْقليلةانواع ْوالمشخصة ْالمعروفة ْالجنس ْعائلةْْ،ا ْالى ْالجنس ْهذا ْأفراد وينتمي

Porcellionidae،ْْالجنسْصفاتْتشخيصيةْقدْوجدْألْو ْهذا ْوجودْمميزةمظهريةْفراد لوامسْْمنها

وتمْتشخيصْنوعْْ،الوانْزاهيةْذواطوالْانواعهْمتوسطةْالىْصغيرةْالحجمْْ،AFقصيرةْثنائيةْالسوطْ

  .(Messina et al., 2016)ْواحدْينتميْلهذاْالجنسْ

 Lucasius pallidus (Budde – Lund, 1885) النوع 1-3-3- 3 -1

متحفْالتأريخْالطبيعيْفيْْإذْجرىْحفظهْوتصديقهْفيْ،لعراقللْهذاْالنوعْالولْمرةْتمْتسجي

تميزْْ،Lucasius (Kinahan, 1859)ْجنسPorcellionidaeْينتميْهذاْالنوعْالىْعائلةْْ،بغداد

وسطحْالجسمْْ،برتقاليْبراقجسمهْلونْ:ْخيصيةْالمميزةْلهْمنهافيْالعديدْمنْالصفاتْالتشهذاْالنوعْ
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بلغْْ،ونْصغيرةْوتكونْبشكلْيشبهْالمثلثالعيْ،اللونْاءبيضْالحجمْةقصيْرAtْوزوجْاللوامسْْ،أملس

المملكةْوهذاْماْيتفقْمعْالدراساتْالتيْا جريتْفيْْ،(3-22ْلوحة)ْملم 8 ْالمصنفةْمنهْلنماذجطولْا

ْ.(Hopkin,2012)المتحدةْ

 

 .  (2Xقوة تكبير ) مقاس بالملم، Lucasius pallidusطول النوع   معدل: (3-22) لوحة

 Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

الخارجيةْْالنهايةالحوافْْ،منْالفصوصْخالٍْْ،وذوْلونْبرتقاليْمشرقْ،الرأسْصغيرْالحجم

ْْ،نحنيتكونْبشكلْمPe1ْمنْْالخلفية ْأسودالعيونْصغيرة ْالشكلْلونها ْزوجْمنْْ،مثلثة ْيوجد كما

ْالبيضAtْْاللوامس ْاللون ْذات ْ القصيرة ْللرأس ْاالمامية ْالمقدمة ْالْ،(3-23ْلوحة(في نتائجْوهذه

ْ.(Taiti and Rossano, 2015)ْالمملكةْالمتحدةْواسترالياْنتائجاظهرتْتشابها ْمعْ
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 . (2xقوة التكبير  )، Lucasius pallidusالمنطقة الرأسية الصدرية لنوع : (3-23) لوحة

ْ

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْبعـــــتت ْالمنطقة ْهذه ْمنهاــــــميز ْصفات ْدة ْناح: ْسطحــــــمن ْفيهاْــــــجالخاْرْهاية ْالجسم ْلون ي

P1-5ْْحلقاتْوPe7ْْالسابعةْالصدريةالمنطقةْْةبينْحلقْوقدْظهرْعدمْوجودْفواصلْ،برتقاليْمشرق

 Taiti)ْنتائجْالتيْأجريتْفيْاسترالياقتْهذهْالنتائجْمعْــــــوتوافْ،3 – 24)ْلوحةْ)Plْْلمنطقةْالبطنيةل

and Rossano, 2015).ْ

ْ
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ْ
 Lucasiusلنوع مع المنطقة البطنية النسق الواحد لحلقات المنطقة الصدرية: (3-24) لوحة

pallidus ، ( 2تكبيرX) . 

 

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

ْ ْالذنبيتميز ْْ Expالقدم ْْيرغصبكونِه ْالحجم ْواسطواني ْاألعلىجدا  ْمن ْالقدمْْ،الشكل اما

ْيومنْاالسفلْذْ،واليمكنْتميزهْمنْالجانبْالظهريفيكونْأقصرْمنْالع جبEnpْْالذنبيْالداخليْ

وهذهْواحدةْمنْْ،(3-25ْلوحةْ)تميزْبكونهْذاْنهايةْمثلثةْوعريضةTsْْوالع جبْْ،وصغيرةنهايةْرفيعةْ

المشخصةْالتيْسبقتهْْعنْغيرهْمنْاالنواعْالخمسةْاالخرىْالصفاتْاألساسيةْالتيْميزتْهذاْالنوع

ْْنفسها،ْعائلةلل ْمع ْالدراسة ْهذه ْنتائج ْتوافقت ْوقد ْفي ْالمشخصة  Taiti and)ْاسترالياالعينات

Rossano, 2015).  

ْ

ْ
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ْ

 Lucasius pallidusمنطقة البطن لنوع : 3-25))لوحة 

           A  . منظر ظهري يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب. 

           B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات( . 2قوة التكبيرX.) 

ْ

 Armadillidiidae عائلة 3-3 – 2

ْ،نفسهاْبشكلْيشبهْالكرةانهاْتستطيعْانْتكورْْ:بميزةْتصنيفيةْاساسيةْوهيْهذهْالعائلةْتمتاز

وكذلكْتتواجدْفيْاالماكنْالرطبةْْ،(جزئياْ ْمكورةوالبعضْاالخرْْاْ تمامْمكورةفيْبعضْاالنواعْتكونْ)

درجاتْالحرارةْالمعتدلةْبسببْحاجتهاْالمستمرةْللحفاظْعلىْرطوبةْجسمهاْبخالفْالوالمظلمةْوذاتْ

تمْتشخيصْقدْْوْ،رتفاعْدرجاتْالحرارةوالتيْتتحملْقلةْالغذاءْواPorcellionidaeْْبقيةْانواعْعائلة

ْ. Armadillidium (Brandt, 1831)والىْجنسانواعْينتمونْلهذهْالعائلةْْثالث

  Armadillidium (Brandt, 1831) جنس 3-3- 2- 1

تدحرجْمثلْالأهمهاْانْافرادهاْيمكنهاْيةْاسمنْالصفاتْاالسفيْالعديدْيتميزْانواعْهذاْالجنسْ

قصرْاطوالهاْْفضال ْعنْأنواعها،ْلدىLgsْوكذلكْوجودْزوجينْمنْالرئاتْْ،الكرةْمنذْلحظةْفقسهم
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وقدْْ،الحيانْيغطيهْأشواكْصغيرةْناعمةأكثرْاوالسطحْالظهريْالفرادهاْفيْْتميزتْبأحجامهاْالممتلئة

ْ:الىْهذاْالجنسْتنتميجرىْتشخيصْثالثةْأنواعْ

 Armadillidium album (Dollfus, 1887) النوع3 -2-3- 1 – 1  

ْ ْْولقد ْالعراق ْفي ْمرة ْالول ْالنوع ْهذا ْتسجيل ْتم ْفيجرى ْوتصديقه ْالتأريخْْحفظه متحف

ْ الطبيعيْفيْبغداد ْالنوعْالعديدْمنْالخصائصْمنهاشخصْلدىْه، ْذا معْلونْجسمهْبنيْباهتْ:

ْبقع ْْوْوجود ْقليلةْصغيرة ْ،(%70بالتدريجْفيْالكحولْاالثيليْْايختفيْلونه)ْبلونْأصفرْفاتحالعدد

حمايةْوقدْلوحظْانْهذهْاالشواكْتوفرْال)الخارجيْمغطىْبأشواكْصغيرةْالظهريْجسمهْمنْالسطحْ

انهاْإذْْ،تماماْ ْكورةمكرةْغيرْْرْنفسهْبشكلنهْيكْوولوحظْاْ،(ةْلديهيكايتينبْغيابْالقشرةْالبلجسمهْبس

 صوقدْوجدْطولهْعندْالتشخيْ،AFْمسالالسوطْوجْيمكنْمنْخاللهْرؤيةْْزْتتركْتجويفْمنْاالمام

أظهرتْنتائجْالدراسةْهذهْتوافقا ْْ،3-26)ْلوحةْ)ْْملمْ 4وعندماْتكورْنفسهاْيصلْطولهاْالىْ،ْملم 5

 .ْ(De Smedt, 2017)ْمعْنتائجْدراسةْفيْالمملكةْالمتحدة

 

عندما  ( B،قبل ان يكور نفسه (Armadillidium album ، Aطول النوع معدل : (3-26) لوحة

 .2Xقوة التكبير  ،يتخذ شكل الكرة
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 Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ْبقعْصغيرةْعلونهاْبنيْباهتْمْ،الرأسْصغيرْالحجمْتتصفْالمنطقةْالرأسيةْالصدريةْبكون

الخلفيةْللحلقةْلحافةْااماْْ،بعدمْوجودْالفصوصْفيْمقدمتهْالرأسْتميزْ،صفراءْتغطيهاْاشواكْناعمة

9ْْمكونةْمنالعيونْصغيرةْسوداءْاللونْْ،محدبةْبشكلْيشبهْالقوسْ، Pe1االولىالرأسيةْالصدريةْ

  .Waller and Verdi 2016))ْوهوْماْيتوافقْونتائجْ،3 – 27) ْلوحةْ(ْع ديسات

 

 . ( 2Xقوة التكبير ) ،Armadillidium albumلنوع  ية الصدريةمنطقة الرأسال: (3-27) لوحة

ْ

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْالبنيْالباهت ْحلقاتْْ،تميزتْبلونها ْالصدريةPeْاما ْالبطنيةPlْوحلقاتْْللمنطقة  للمنطقة

ويتحولْالىْاللونْْوالبطنيةْيختفيْلونهاْالبنيصدريةْقاتْالللوحظْانْهذهْالح)تكونْبشكلْنسقْواحدْ
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ْ ْالكحول 3ْ-28)ْلوحةْ)ْ(%70االبيضْفي ْالنتائجْتتوافقْوقد، ْالمملكةْْونتائجْهذه ْفي العينات

 .(Taiti and Rossano, 2015)ْالمتحدةْوايرلندا

 

قوة ) ، Armadillidium albumلنوع  مع منطقة البطن صدرالنسق منطقة :   (3-28)لوحة

 2X).التكبير

 

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

القدمْ،ْوشكلهْمربعْمنْاالسفلتميزْبكونهْيظهرْواضحا ْمنْالجهةْالبطنيةْْ Expالقدمْالذنبي

ْ ْاالقدامEnpْْْالداخليالذنبي ْمتشابهة ْفي ْالموجودة ْاالقدام ْاالنواع ْبقية ْمن ْاألصغر ْبكونه تميز

 3لوحة(ْاْ ومنحيْاْ مسطحيكونْصغيرا ْوسطحهْالسفليْتميزْبكونهTsْْالع جبْْ،االرضيةْالمشخصة

ْالحاليةْوجودْ،-29) ْفيْالعيناتْالمدروسةْمنْقبلْالباحثينْهانفسْالصفاتْوأظهرتْنتائجْالدراسة

(Taiti and Rossano, 2015) . 
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ْ

 Armadillidium album منطقة البطن لنوع : (3-29) لوحة

   A  . منظر ظهري يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب. 

  B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والرئات( . 2قوة التكبيرX.) 

 

 Armadillidium assimile (Budde –Lund, 1885) النوع 3 – 1-2-3 – 2

متحفْالتأريخْالطبيعيْْوقدْجرىْحفظهْوتوثيقهْلدىْ،هذاْالنوعْالولْمرةْفيْالعراقلْتمْتسجي

ْ،ArmadillidiumجنسْوينتميْالىArmadillidiidaeْْأحدْأنواعْعائلةْهوْهذاْالنوعْْ،فيْبغداد
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Pe1-7ْْحافاتْاتنهايْش خصت:ْةْاألساسيةْمنهايهذاْالنوعْفيْالعديدْمنْالخصائصْالتصنيفْتميز

ْال ْفي ْالموجودة ْالخارجيالسبعة ْالسطح ْمن ْالصدرية ْحلقاتْ،منطقة ْنهايات ْفي Ple1-5ْْوكذلك

معدلْوبلغْ بلونْأصفرالحجمْكبيرةْْوعْكثيرةْالعددْمعْبقْ،بلونْبنيْغامقْ،الخمسةْللمنطقةْالصدرية

اْاالصفرْاماْالمنطقةْالرأسيةْفقدْتميزتْبلونهْ،3-30) لوحةْ)ْملمْ 6لْاالنواعْالمشخصةْمنهْاطْوا

ْالفاتح ْالبني ْاللون ْمن ْالقليل ْ)ْالباهتْمع ْاالثيلي ْالكحول ْان ْكثيراْ ْالْ%70لوحظ لونْْفيْيؤثر

ْالخارجيْأيضاْ ْ،(الجسم (ْشواكْفيهلالوجودْْوال)ْتميزتْكذلكْبوجودْحبيباتْصغيرةْتغطيْسطحها

  .(Gregory, 2014; Hopkin,2012)ْانكلتراْوايرلنداتوصلْاليهْفيْْوقدْتوافقتْهذهْالنتائجْمعْما

 

 . 2X)قوة التكبير  )مقاس بالملم ، A. assimileطول النوع  معدل :(3-30) لوحة

 

 Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ْبكونْالرأسْصغيرْالحجمْمتْش خص ْالصدرية ْالرأسية ْبنيْْ،غيرْمدورسطحْالمنطقة لونه

ْما ْفيه ْالحبيباتْالصغيرةْخاليْمنْاألشواكْتوجد ْيشبه ْمنْ، ْتميزتْبخلوها ْاألمامية ْالجبهة منطقة
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Atْجودْزوجْمنْاللوامسْْوْمععديسةْسوداءْاللون12ْْعيونْصغيرةْمدورةْشخصْفيهاْــــالْ.الفصوص

ْا ْالنتائجْ،3-31)ْلوحةْ)ْلرأسفيْمقدمة ْاختالفْهذه ْالمتحدةْولوحظْعدم  ,Gregory)ْوالمملكة

2014). 

 

 .2X) قوة تكبير ) ، A. assimileلنوع  ية الصدريةالرأس المنطقة :(3-31) اللوحة

 

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْالبنيْالغامقْ ْاللونمعْاتصفتْبلونها ْصفراء ْكبيرة ْالخارجيْبقع ْوجودْْعلىْسطحها وعدم

ْفيها ْْ،أشواك ْواضحPe1-7ْوالحلقات ْبشكل ْمحدبة ْالْ،السبعة ْللحلقة ْالخلفية ْالحافة ْخامسةوتبرز

ْلوحةْ)Pl1بطنيةْالخمسةْْحلقةاولْحافةْْفتغطيPe7ْْالحلقةْالسابعةْْاماْحافةْْ،Keelبشكلْجؤجؤ

ْ.(Gregory, 2014)ولقدْتوافقتْهذهْالنتائجْمعْنتائجْالدراسةْفيْايرلنداْواسترالياْْ(32-3
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 ،ةالظهري جهةلحلقات الصدرية من التحدب ا يبين A. assimileلنوع  منظر جانبي: (3-32) لوحة

 .(2Xقوة تكبير )

 

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

ْ ْالبطنية ْالمنطقة ْاصفرْتميزت ْبلون ْحبيباتْصغيرة ْوجود ْمع ْالغامق ْالبني ْسطحها بلون

الحلقاتْالخمسةْللمنطقةْْ،كبيرةْالحجمْصفراءْاللونْباهتةْموزعةْعلىْكلْالسطحْالخارجيْمعْبقع

ْْتميزتPl1- 5ْْالبطنية ْ ضيقةبكونها ْضيقاْ الحلقةْاالخيرةْالسيما ْالتيْتكونْأكثرها القدمْْ،الخامسة

تميزْبكونهTsْْاماْالع جبْْ،منْنهايتهْالسفلىْاْ عريضيكونْْالسطحْالخارجيواضحْمنEnpْْالذنبيْ

ْا)ْمنْبدايتهْعريضاْ  ْاتصاله ْالبطنيةجهة ْالمنطقة ْفيْنهاية ْ(لعلوية ْالسفليةْو، تميزتْبشكلهاْْنهايته

ْهلوحظْتشابها ْبينْهذْ،3-33)ْلوحةْ)لهذاْالنوعْاالساسيةْْمنْالصفاتْالتصنيفيةواحدةْوهذهْ،ْالمثلث

  .(Gregory, 2014; Hopkin,2012)الدراساتْالتيْأجريتْفيْالمملكةْالمتحدةْْالنتائجْونتائج
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التكبير قوة )، البطنية قة أجزاء المنط يوضح ، A. assimileلنوع  منظر جانبي: (3-33) اللوحة

2X) . 

ْ

  Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) النوع 3 – 3 – 3-1-2

ْعائلة ْأنواع ْأحد  Armadillidium (Brandt, 1831)جنسArmadillidiidaeْْوهو

لوحظْانْهذاْ)غامقْْماديلونْجسمهْْر:ْش خصتْلدىْهذاْالنوعْالعديدْمنْالصفاتْالمميزةْلهْومنها

كرةْكاملةْبعكسْالنوعْبْاشبهيتميزْهذاْالنوعْبكونْجسمهْْ،(%70تدريجيا ْفيْكحولْْيتالشىاللونْ

Armadillidium album (Dollfus, 1887)ْْفراغْالذي ْكرةْاْ يترك ْبشكل ْيكون سطحْْ،عندما

3ْ-34)ْ) لوحةْملمْ 5وعندماْيكونْبشكلْكرةْبلغْطولهْملمْ 13يصلْطولهْالى،ْجسمهْالخارجيْناعم

ْلوح ْوقد ْأجريت ْالتي ْالنتائج ْمع ْالنتائج ْهذه ْتوافق ْظ ْقبل ْواسترالياْمن ْالمتحدة ْالمملكة في

 .( (Wynne and Taiti, 2015; Hopkin,2012وايسلندا
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ْ

 ،A. vulgareطول النوع  معدل:(3-34) اللوحة

A ) وضع الكرة نموذجتخاذ الايوضح الطول قبل. 

B) يوضح الطول اثناء الشكل الكروي. 

 

 Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ْا ْالرأسية ْالمنطقة ْالحجمتميزت ْالرأسْمتوسط ْبكون ْلصدرية العيونْْ،الفصوصْمنْخالٍْ،

فيAtْْْالرأسْبوجودْزوجْمنْاللوامس يمتاز كماْ،ع ديسة18ْمكونةْمنْبسيطةْومركبةْسوداءْاللونْ

ْ ْالىْكاتنطويْالىْداخلْمقدمته ْيكورْنفسه ْعندما ْْ،رةــــــلجسم ْاالمامية ْالرأسيةْ االولىالحافة للحلقة

تْهذهْالنتائجْـــــوقدْتشابهْ،3-35)ْلوحةْ)كلْــــــةْالشـــــثبكونهاْمثلتميزتْْ Pe 1للرأسْالصدريةْاالولى

ْ(.;Hopkin,2012)ْShultz, 2018ْْالمملكةْالمتحدةونتائجْ



النتائج والمناقشة   : الفصل الثالث                                                                                                     80  

 

 

 .2Xقوة تكبير ، A. vulgareأجزاء الرأس لنوع   :(3-35) لوحة

 

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْ ْبلونها ْْ،الغامقتميزت ْسطح ْالاما ْأملس ْفيكون ْالخارجي ْْ،اْ وناعمجسم ْحلقاتالتميزت

ْمنحْ Pe1-6 الصدرية ْمنهاْ،يةنبكونها ْالسابعة ْاالخيرة ْالحلقة ْْالْ Pe 7 اما البطنيةْتغطيْالحلقة

وعندْمقارنةْهذهْالنتائجْمعْنتائجْالدراسةْفيْالمملكةْالمتحدةْواسترالياْْ،(3-36ْوحةلْ) Pl1 االولى

  . (Broly et al., 2015)تطابقتْمعهاْبشكلْكبيرْ
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،  A. vulgareمع منطقة البطن لنوع  تناسق منطقة الصدرمنظر جانبي يوضح : (3-36) لوحة

 .2X) قوة تكبير )

 

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

ْالمنطقة ْهذه ْلنوعْ Pl1-5 حلقات ْالبطنية ْالمنطقة ْحلقات ْمن ْضيقا  ْأقل ْبأنها تميزت

Armadillidium albumْ ْمثلْعريض Exp الخارجيْالقدم، ْاألسفل ْومن ْاالعلى ْمن ْثالشكل

الع جبْْ،عندماْيكورْنفسهْالىْكرةْصغيرا ْويكونْمختفيا ْالىْداخلْالجسمْ Enp القدمْالذنبيْ،الشكل

Tsْلوحظْتوافقْهذهْالنتائجْونتائجْالعيناتْفيْْ،3-37)ْلوحةْ)غيرْحادةْبارزةْذوْنهايةْْثلثشكلهْم

ْ.(Taiti and Rossano, 2015)المملكةْالمتحدةْواسترالياْ
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 . (2Xقوة التكبير )، A. vulgareلنوع  يةمنطقة البطنال منظر بطني يوضح لواحق: (3-37) لوحة

ْ

 Armadillidae (Brandt, 1831) عائلة 3 – 3-3

جسمْالخارجيْالسطحْ:ْتميزتْهذهْالعائلةْفيْالعديدْمنْالصفاتْالتصنيفيةْالمميزةْلهاْومنها

ْتميزتْ،متناسقةنسيابيةْامنْجهةْالمنطقةْالصدريةْوالمنطقةْالبطنيةْتميزتْبْنواعهااْ،الملمسخشنْ

ْ ْالذنبية ْالساعةTsْالع جبْْيكونْ،بصغرهاْنواعهاالUropodsْاألقدام ْزجاجة ْتمْْ.بشكلْيشبه وقد

ْ.ْلهذهْالعائلةْالولْمرةْفيْالعراقتشخيصْنوعْواحدْينتميْ

 Orthdillo (Vandel, 1973)جنس  3 – 3-3 – 1

ْ:ْلعديدْمنْالخصائصْالتصنيفيةْمنهااْ،Orthodillo (Vandel, 1973)تضمنْجنسْ
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،Lgsْنْمنْالرئاتْايوجدْلديهاْزوجْ،جسمهاْخشنْالملمسْمنْالسطحْالخارجيْْ،لونهاْرماديْغامق

،Atْغيرْمغلقةْتماما ْيمكنْمنْخاللهاْرؤيةْزوجْاللوامسْاالماميةْيمكنهاْانْتكورْجسمهاْبشكلْكرةْ

ْ.(Lillemets and Wilson, 2002) بصغرْحجمهاUropodsْاالقدامْالذنبيةْتميزتْ

 Orthodillo chiltoni (Vandel, 1973) النوع 3 – 3 – 1-1-3

ْ ْالنوعْألولْمرة ْالدراسةلعراقْلش خصْهذا متحفْالتأريخْْوتمْحفظهْوتصديقهْفيْ،فيْهذه

الظهريْسطحْتميزْْ،لونْجسمهْالرماديْالداكن:ْتميزْهذاْالنوعْبعدةْصفاتْمنهاْ،الطبيعيْفيْبغداد

نةْمنْأجزاءْجسمهاْكونْأكثرْخشْوـــــسبعةْالتيْتـــــالPe 1-7ْاتْحافاتْــــــنهايْالْسيماتهْبخشونْهجسم

ْالطولمــــــتضْ،ةْاالخرىالخارجي النوعْ طولْالعيناتْلهذامعدلْالبلغْْ،نتْوجودْزوجْاللوامسْقصيرة

 Lillemets)ةْفيْايسلنداْوالمملكةْالمتحدةْــــــتائجْالدراســــــوْماْيتفقْونـــــوهْ،3-38)ْوحةلْ)ْملم15ْ

and Wilson, 2002)ْ. 

 

 . 2X) التكبير  قوة) ،Orthodillo chiltoni  نوعلطول ال معدل :(3-38) لوحة
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 Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ْبوجود ْالصدرية ْالرأسية ْوخالٍْ أتصفتْالمنطقة ْالحجم ْالفصوصْرأسْصغير وتميزتْْ،من

ْ ْالحجم ْمتوسطة ْمدورة ْاللون ْسوداء ْالعيون ْمنبوجود ْاللوامسْْوع ديساتْْ 10مكونة ْمن Atْزوج

اتصفتْبكونهاْذاتْنهايةPe 1ْْالحافةْاألماميةْللمنطقةْالرأسيةْماْاْ،فيْمقدمةْالرأسقصيرةْالطولْ

ْ ْالنوعْمستقيمة ْلهذا ْالتصنيفية ْمنْالصفاتْاالساسية ْتشابهتْهذهْْ،3-39)ْوحةلْ)وهيْواحدة وقد

 .(Lillemets and Wilson, 2002)ْايسلنداْالنتائجْعندْمقارنتهاْونتائج

ْ

  ،Orthodillo chiltoniللنوع  ية الصدريةمنطقة الرأسال:  (3-39)لوحة 

A )1. الُعديسات.2 ،اللوامس.  

B) .2قوة تكبير ، الحافة الخلفية المستقيمة للحلقة االولىX. 

 

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

ْ،تميزتْبتحدبهاْقليالْ ْ Pe 1-6 الصدريةْحلقاتالاماْْ،خشنْبسطحِْهاْالخارجيْاتصفْزئج

الموجودةPl 1-5ْْةْونسقْواحدْمعْحلقاتْيوتتصفْهذهْالحلقاتْالصدريةْأيضا ْبكونهاْذاتْانسياب

ArmadillidiidaeْالتابعْلعائلةArmadillidium vulgareْْبعكسْالنوعْ)ضمنْالمنطقةْالبطنيةْ
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ْيتطابقْونتائج3ْ-40) ْلوحةْ)(ْالتيْتميزتْبانحنائها ْما ْالمتحدةكلالمموهذا ْ(Hopkin,2012)ْ ة

 .(Lillemets and Wilson, 2002)ْوايسلندا

 

ترتيب حلقات الصدر وحلقات  تبين، Orthodillo chiltoniمنطقة الصدر لنوع : (3-40) لوحة

 .(2Xقوة تكبير  )،البطن

ْ

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

يزتْبتناسقهاْفتمPl 1-5ْاماْحلقاتْْ،Lgsمنتْالمنطقةْالبطنيةْوجودْزوجينْمنْالرئاتْتض

ْْو ْالجسم ْسائر ْالصدريةْالسيمامع ْْ،المنطقة ْالخارجي ْالذنبي ْمExpْالقدم معْْتقريباْ ْوياْ تسافيكون

ْالذنبيْْ،العجبْفيْالطول ْالقدم ْويكونْمEnpْْالداخلياما ْالحجم ْصغير ْبكونه ْتحتْفتميز ختفيا 

ومنْنهايتِهْالسفلىْْ،طقةْالبطنيةْبشكلْرباعيْالزواياجهةْاتصالهْبالمنْمنيكونTsْْالع جبْْ،الع جب



النتائج والمناقشة   : الفصل الثالث                                                                                                     86  

 

التصنيفيةْاألساسيةْلهذاْْمنْالصفاتْأيضاْ وهذهْْ،3-41)ْوحةلْ)ْفيكونْبشكلْيشبهْزجاجةْالساعة

ْ. (Bradford, 2010)وهذهْالنتائجْوجدتْمتوافقةْونتائجْالمملكةْالمتحدةْوايسلنداْْ،النوع

ْ

 Orthodillo chiltoniلنوع المنطقة البطنية : (3-41) لوحة

   A  . منظر ظهري يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب. 

   B  . منظر بطني يبين القدم الذنبي الخارجي والداخلي( . 2قوة التكبيرX.) 

ْ 

ْCylisticidae (Verthaff, 1949) عائلة 3 – 4-3

خشنْْكونهِْعنْْفضالسطحْجسمهاْالخارجيْ:ْبصفاتْمظهريةْمميزةْمنهاالعائلةْتميزتْهذهْ

وتمْتشخيصْنوعْْ،Lgsكذلكْبوجودْخمسةْأزواجْمنْالرئاتْْتميز،ْْفأنهْيكونْبشكلْمجعدالملمسْ

ْْ.Cylisticus (Schnitzler, 1853)والىْجنسْواحدْالولْمرةْفيْالعراقْينتميْلهذهْالعائلةْ
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 Cylisticus (Schnitzler, 1853) الجنس 3-3 – 4 – 1

الفرادهْتكونْبشكلْكبيرExpْْالخارجيْالقدمْالذنبيْ:ْتضمنْهذاْالجنسْصفاتْرئيسيةْمنها

ْقطعتينْ،وبارز ْاللوامسْفتكونْبشكل ْزوج ْاما ْالىْكرة ْنفسها ْتكور ْبمقدورها ْفوقْْافرادها تطويهما

ْ.ْاللونْاالصفرْفيهيْغامقْمعْوجودْجسمهاْتميزْبلونْبنْ،السطحْالخارجيْلجسم

 Cylisticus convexus (De Geer, 1778) النوع 3 – 1-4-3 – 1

تميزْْ،متحفْالتأريخْالطبيعيْفيْبغدادْوتمْحفظهْفيْ،صْهذاْالنوعْالولْمرةْفيْالعراقش خ

معْوجودْخطوطْصغيرةْالخارجيْبنيْغامقْْجسمهلونْ:ْعْبعدةْصفاتْتصنيفيةْأساسيةْمنهاهذاْالنْو

ْ ْأصفر ْبلون ْْوجد)باهت ْاألثيلي ْالكحول ْفي ْالخطوط ْهذه ْبخْ،(%70اختفاء ْسطحشوامتاز ْهونة

طولْمعدلْبلغْْ،فيْالمنطقةْالبطنيةتقعْتوجدْلهذاْالنوعْخمسةْأزواجْمنْالرئاتْْ،وتجعدهْخارجيال

وقدْتوافقتْهذهْالنتائجْمعْالنتائجْالتيْتمتْفيْالمملكةْالمتحدة3ْْ-42)ْلوحة )ْملمْ 17هذاْالنوعْ

(Hopkin,2012)ْرومانياْْو(Tabacaru and Giurginca, 2014).ْ 

ْ

 (. 2Xقوة التكبير)، رالكبي هحجميظهر و  Cylisticus convexusطول لنوع معدل ال (3-42)لوحة 

ْ
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 Cephalothoraxالمنطقة الرأسية الصدرية  .أ

ْالحجميتص ْمتوسط ْمدور ْالرأسْبكونه ْْ،ف ْومدورة ْكبيرة ْبكونها ْالعيون ْتميزت 22ْولديها

وعندماْيلتفْعلىْنفسهْبشكلْْأماْزوجْاللوامسْفيوجدْفيْمقدمةْالرأسْ،ذاتْلونْرماديْداكنْعديسة

يْنتكونْبشكلْمنحPe1ْ ْالحافةْاالماميةْللمنطقةْالرأسيةْ،فوقْالسطحْالظهريAt ْتلتفْاللوامسْكرة

 .(Tabacaru and Giurginca, 2014)ْونتائجْرومانياواظهرتْهذهْالنتائجْتوافقا ْْ،3-43)ْوحةلْ)

 

 .(2Xقوة تكبير  )،Cylisticus convexusالمنطقة الرأسية الصدرية لنوع : (3-43) لوحة

 Pereonالمنطقة الصدرية . ب

،ْ(%70تختفيْفيْالكحولْ(ْتميزتْبلونهاْالرماديْالداكنْمعْوجودْخطوطْبلونْأصفرْباهت

ْأضPelْْالبطنيةْحلقاتالأتصفتْ ذهْــــــوانْهْ، Peيقْبشكلْكبيرْمنْحلقاتْمنطقةْالصدرــــبكونها

ْالبطنـــــالح ْتكـــــلقات ْخــــــية ْــــــون ْالمنــــــيفط ْـــــــصل ْالصدرية ْالمنPeْطقة ْالبطنـــــعن ْــــــطقة Plْْْْْْْْْْْْية
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ْ ْبْ، 3-44)وحةل) ْالــــــإذ ْهذه ْتـــــينت ْـــــنتائج ْكوافقا  ْـــــبدرجة ْمقارنبيرة ْنتـــــعند ْمع ْــــتها ْرومانياائج

(Tabacaru and Giurginca, 2014)ْْالمتحدةْاْماعدا ْالمملكة ْفي ْاللون ْهو ْبسيط ختالف

 ;Hopkin,2012ْTabacaru and)ْونْرماديْفاتحْبسببْطبيعةْالغذاءـــــيكْياْوكوستاريكاــــــرومانْو

Giurginca, 2014;ْMarchini et al., 2016;.)ْ

 

قوة تكبير  )،Cylisticus convexusلنوع  والبطنية واضحة ايضاً  المنطقة الصدرية: (3-44) لوحة

 (2X. 

 Pleonالمنطقة البطنية . ج

 القدمْالذنبيْ،بيرةْالحجمْومتباعدةْفيْنهايتهاالخمسةْتميزتْبكونهاْكPl 1-5ْحلقاتْالبطنيةْ

وشكلهْيشبهْالمجّرفةْ(ْ%70ْويصبحْلونهْباهتْفيْالكحول)تميزْبكونهْكبيرْالحجمExpْْْالخارجي

ْال)ْاليدوية ْيكورْنفسهْفأنْالقدم ْالقدمْالذنبيْْ،(ذنبيْيصبحْللخارجْمنْتلكْالكرةوش خصْعندما اما

ْ ْصغيراْ Enpْالداخلي ْالخارجيْجداْ ْفيكون ْالقدم ْمع ْْ،مقارنة ْمنTsْْالع جب ْواضح ْالشكل مثلث
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ْ ْوالبطنية ْالصدرية ْْ،3-45)ْلوحة)الجهتين ْنتائج ْمع ْالنتائج ْهذه ْتشابهت ْرومانياكما ْفي ْالدراسة

(Tabacaru and Giurginca, 2014).ْ

ْ

 من الجانب الظهري والبطني ، Cylisticus convexusالمنطقة البطنية لنوع : (3-45) لوحة

   A  . لقدم الذنبي الخارجي والداخلي والُعجب لمنظر ظهري. 

   B  . الذنبي الخارجي والداخلي والرئات  للقدممنظر بطني( . 2قوة التكبيرX.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النتائج والمناقشة   : الفصل الثالث                                                                                                     91  

 

 Porcellionidaeتصنيفي لعزل األنواع الست التابعة لعائلة  مفتاح(  1رقم  مفتاح): 3 –4

(Brandt, 1831): 

. a 1ْ2..............................ْاثنانْجانبيانْوثالثْوسطيْثالثةْفصوصيمتلكْلرأسْا 

. b 1ْْ5.....................................................ْالرأسْخاليْمنْالفصوص 

. a 2ْ3..........(3ْ-3لوحةْْ(.......الصدريةْاألولىْمنحنيةالرأسيةْافةْالخلفيةْللحلقةْالح  

. b 2ْ4 .........(3ْ-7لوحةْْ(.....ْالصدريةْاألولىْمستقيمةالرأسيةْافةْالخلفيةْللحلقةْالح ْ

قدمْْ،الصدريةْغيرْمنفصلةْعنْالبطنيةْاللونْالرماديْوالظهرْأملسْخاليْمنْاألشواكْالحلقات3 .  

 النوع .....(3ْ-2لوحةْ).....18العديساتْعددْ ذنبيْبارزْعريضْمنْاألعلىْو

 laevis (Latreille, 1804).P  

. a 4ْْالثال ْتشبه ْالالآسطحْخشنْمعْأشواكْصغيرة مسْشوكةْوالصدرْمنفصلْعنْليلْفيْقاعدة

ْْْالنوع.........3-14)لوحةْ)ْ..........مستقيمةPe1ْْالحافةْالحلقةْاالولىْْ،البطن

P. spinicornis (Say, 1818)ْ
. b 4ْْْأشواكْوالصدرْعنْالظهرْغيرْمنفصل ْوجود ْالذنبيْعريضْمنْالسطحْخشنْوعدم القدم

 النوع..............3-6)لوحةْ)ْ.............األعلىْنهايتهْمدببةْوالعجبْصغير

P. scaber (Latreille, 1804) 

. a 5ْالشكلْثلثةْذوْعيونْصغيرةْمثلثةالقدمْالذنبيْصغيرْأسطوانيْوالعجبْذوْنهايةْعريضةْوم،ْ

..3ْ-23)لوحةْ)..ولوامسْقصيرةْبيضاءْاللونْوالحيوانْذوْالوانْزاهيةْيميلْلونهْالىْالبرتقاليْالبراقْ

 Lucasius pallidus ( Budde-Lund, 1885)   النوع

. b 5ْْمن ْمكونة ْسوداء ْوالعيون ْرفيع ْطويل ْالذنبي ْالعديساتْْ 8-22القدم من

ocelli..........................ْ(ْ6.......................................3-21)لوحة  
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. a 6ْْوالحيوانْذوْلونْْ،فيْكلْجانبْمنْجانبيْالرأس8ْالقدمْالذنبيْذوْنهايةْمنفرجةْوالعديسات

لوحةْ).…...ْمستقيمةPe1ْاالولىْْرماديْْالىْبنيْوالجسمْمحدبْالحافيةْالخلفيةْللحلقةْالصدرية

 Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)  النوع ....................14-3ْ)

 

ْ

. b 6ْْْالع ديسات ،ْمعْبقعْصفراءْحمروالحيوانْذوْلونْم،ْفيْكلْجانبمنْجانبيْالرأس22ْْعدد

ْ..…النوع..........3ْ-18)لوحةْ)ْ........نحنيةْكثيراللحلقةْالصدريةْاألولىْمالخلفيةْْْوالحافة

Porcellionides  cingendus (Kinahan, 1857)  

ْ

 :Armadillidiidae ل األنواع الثالث التابعة لعائلةالمفتاح التصنيفي لعز: (2رقم  فتاحم) 3–5

. a 1 ْْاللوامس ْمن ْالرأسAntennal Flagellumْْزوج ْمقدمة ْفي ْخارج ْالظهريْتظهر السطح

ْ 2...............................3-31)لوحةْ)ْ......للجسمْعندماْيكورْنفسهْالىْكرة

. b 1ْْزوجْمنْاللوامسAntennal Flagellumْْفيْمقدمةْالرأسْتنطويْالىْالداخلْعندماْيكور

3ْ .............................3-35)لوحةْ)ْ.........................نفسهْالىْكرةْ

. a 2ْْْالسطحْالظهريْللمنطقةْالصدرية  اتْالصدريةحلقال ،بنيْباهتلونهْمغطىْبأشواكْصغيرة

Pe1-7 ْالحلقةْالسابعةْمنْالصدرْْ،منحنيةْللداخلPe 7ْالتغطيْالحافةْاألولىْمنْالحلقةْالبطنية 

Pl 1 ....................................ْ(ْ3-27)لوحة.....................ْ.......a 4 

. b 2ْ ْالصدرية ْللمنطقة ْالظهري ْالسطح ْاألشواك) ْمن ْخالي ْصغيرة( ْحبيبات ْوجود حلقاتْْ،مع

حافةْالحلقةْالبطنيةْاألولىْ،ْمعْبقعْكبيرةْبلونْأصفرْباهتْمحدبةْلونهاْبنيْداكنPe 1-7ْْالصدر

Pl 1ْْْبالحلقةْالصدريةْاالخيرةْالسابعةمغطىPe7......ْ(ْ3-32)لوحة..........ْ.....b 4ْْ
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مثلثْالشكلْذوْنهايةْغيرْحادةْ Telson الع جبْ،عريضْوذوْنهايةْمثلثةUropodْقدمْالذنبيْال3ْ .

ْالنوعْ....................3-34)لوحةْ)ْ..........................................

Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)ْْ
. a 4ْْالقدمْالذنبي Uropodْْالع جبْ،النهايةْربعالبطنيةْمْيكونْصغيرْواضحاْمنْالجهةTelsonْ

ْالنوع ......................3-28)لوحةْ)ْ.......................مسطحْومنحيْللداخلْ

Armadillidium album (Dollfus, 1887)  

. b 4ْْالقدمْالذنبيUropodْالع جبْْ،غيرْواضحْمنْالسطحْالخارجيTelsonْْعريضْمنْجهة

 النوع.....................ْيةْومنْاألسفلْذونْنهايةْمثلثةْالشكلْاتصالهْبالمنطقةْالبطن

Armadillidium assimile (Budde –Lund, 1885)ْ
 



 

 

 االستنتاجات والتوصيات
Conclusions & 

Recommendations 
 



 االستنتاجات والتوصيات                                                                                                                   94

 

 

 :Conclusionsاالستنتاجات 

أنواع أخرى تم تصنيفها وأربعة  جديدة ألول مرة في العراق،سبعة أنواع في هذه الدراسة  ُسجلت1. 

 .ُدرست سابقًا من ناحية بيئية فقطإذ انها بشكل مفصل، 

من  Porcellionidae (Brandt, 1831)مجموع األنواع التابعة لعائلة الدراسة الحالية  بينت2. 

ية سيادة نوعية كبيرة من حيث أنواع متشابهة االقدام االرض ،الل المصادر والمفاتيح التصنيفيةخ

 ,Armadillidiidae (Brandtاألنواع التابعة لعائلة تلتها ثم  ،في محافظات وسط وجنوب العراق

 .هرت سيادة نوعية في محافظة ديالىالتي أظ ،(1833

 ,Armadillidae (Brandtأقل نسبة لمجوع األنواع التابعة لعائلة  الدراسة الحالية ظهرتا 3.

مختلف مناطق  من نموذج 560إذ تم تسجيل نوع واحد فقط لهذه العائلة من مجموع  ،(1831

  .ةالبحث االثنتى عشر 

والُعجب صفات تصنيفية  ،(Endopodوالداخلي  Exopodالخارجي )الذنبي  يمتلك القدم 4.

 .األنموذج عزلإذ يمكن من خاللهما معرفة نوع أو  ،%70بنسبة 

من الخصائص التصنيفية % 30بينت الدراسات التصنيفية والبحوث العلمية ان الرئات تمتلك  5.

 .بين االنواع او االجناس المختلفةللتميز 

نخفاض درجات الحرارة وطبيعة ارتفاع أو اكيميائية من ائية والوالفيزي حيائيةالعوامل اال دتع 6.

الغذاء ووفرته وقربها من المعامل او المناطق الصناعية او الزراعية عوامل محددة لتواجد وانتشار 

 .نواع متشابهة األقدام األرضيةأ جناس أوأ
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 : Recommendationsالتوصيات 

بعض االجناس أو االنواع كمؤشر لطبيعة االراضي الزراعية ولحمايتها من  دامخيمكن است 1.

 .مخاطر الجفاف والتصحر

فقد ُأهمل  ،على البيئة المائية فقطانصبت  ،متشابهة االقدامبما ان الدراسات والبحوث الخاصة ب 2.

حصل من مقارنة مع ما ي بشكل واسعلذا نوصي بإجراء دراسات تصنيفية  ،الجانب التصنيفي

 .في دول العالمالفقريات إهتمام بالغ بهذه ال

وذو تنوع هائل خالل  ،في جميع محافظات العراقكبير  االنتشار بشكل ةتشابهة االقدام واسعم 3.

 لذا فأن الكثير من االجناس واالنواع لم ،في فصل الربيع وبداية الصيف السيماأشهر السنة 

 .لذا نوصي بأجراء دراسات في جميع محافظات العراق  ،تصنف لحد االن

نوصي بأعتماد الدراسة الحالية كأساس وقاعدة تُبنى عليها دراسات أخرى أشمل وأوسع فمن  4.

   .المحتمل ان هنالك انواعًا اخرى لم يتم التوصل الى أكتشافها 
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Summary 

The  study  examines  the  species  that  are  belonging  to  Isopoda  

order.  This study  is  the  first  of  its kind in  Iraq.  A total  of  560  specimens  

were  collected  from 12  different  regions  of  Baghdad  City  Karkh  side  

including  (Abu Ghraib, Western Radwaniya,  Al- Taji  and  Al-Mahmoudiyah  

the  area  of  Yusufiyah),  Al-Rusafa  side  including  (Adhamiya,  Al-

Rashidiya,  Kamera  in  Al-Fahama  area  and  the  city  of  Shaab).  In  

addition,  some  provinces  of  central  Iraq  including (Babylon-Musayyib, 

Diyala-Alkales,  Qadisiyah  Al-Mahnawi  and  Al-Anbar-Fallujah). 

All  the  crustaceans  were  identified  depend  on  their  phenotypic 

characteristics  which  start  from  the  existence  or  not  of  morphology  and  

the  number  of  ocelli,  the  shape  of  Antenna  and  the  number of  it  

segments,  the  shape  of  Cephalothorax,  the arrangements  of   the  seven  

Pereon  (Pereonites  1-7).  the  number  of  lungs  pairs  in  the  Pleon  regions,  

the  distribution  of  the  five  Pleon segmemt ( Pleonites 1-5), the shape  of  

Uropods (Exopod  and  Endopod).  And the  morphology  of  the  Telson  in  

posterior  region  of  the Pleon region. 

Eleven  species  were  classified,  all  these  species  are  belonged to  

the  same  Isopod.  The study has recorded  six new genus and  seven  species  

that  belong  to  the  first  time  in  Iraq  by  the  national  history  museum  in  

Baghdad. The  species  that  belong  to  the  family  Porcellionidae  are  

basically  found  to  be  the  most  likely  prevalent  in  the  varied  terrestrial  

environments  followed  by  the  species  that belong  to  the  family  

Armadillidiidae. 

Six  genus  were  recorded  for  the  first  time  in Iraq : 

1. Porcellio (Latreille, 1804) 

2. Porcellionides (Miers, 1877) 

3. Lucasius (Kinahan, 1859) 
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4. Armadillidium (Brandt, 1831) 

5. Orthdillo (Vandel, 1973)  

6. Cylisticus (Schnitzler, 1853)  

And  there  were  Seven  species  have   been  registered  for  the  first  

time  in  Iraq : 

1. Porcellio  laevis (Latreille, 1804) 

2. P. cingendus (Kinahan, 1857) 

3. Lucasius pallidus (Budde – Lund, 1885) 

4. Armadillidium album (Dollfus, 1887) 

5. A. assimile (Budde –Lund, 1885) 

6. Orthodillo chiltoni (Vandel, 1973) 

7. Cylisticus convexus (De Geer, 1778)  

In  addition  there  were  four  species  have  been  described  by  

environmental  studies  in  advance : 

1. P. scaber (Latreille, 1804) 

2. P. spinicornis (Say, 1818) 
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