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 ABSTRACTالملخص  
 

شمممملل الدراسمممة القممممو القممماري والمممما  الممم   

)الجمماو, اغننماو والمماعز    يصيب  حيوانال المزرعة

المحلية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربيمة السمعودية 

ل علمما االممتألع اغعمممار واغجنممال واللصمموو, سممجل

الدراسمممه تصمممنيع القممممو  ووصمممله باسمممتالداو المجهمممر 

الدراسممممه  لاظهممممر الضممممواي وااللكترونممممي الماسممممح  

كيمب الدقيقمة لونموا : ابالمجهر االلكتروني الماسمح التر

Bovicola (Damalinia) ovis ,Linognathus 

africanus   واظهممرل الدراسممه تركيممب  شممكو محلظممة

لصممممدر الممممرلل للقمممممو, وتوزيممممأ شممممعيرال الممممرلل وا

والممبطن, كممما بينممل مممد  االالممتألع نممي شممكو قممرون 

االستشممممعار والالطمممماطيع نممممي جنسممممي القمممممو, تعتبممممر 

 الدراسه االولا بالمنطقه  
 

 INTRODUCTIONالمقدمة 
 

ممممممن االنمممممال  الضمممممار  باالنسمممممان  Liceالقمااااا  

والحيممممموان نهمممممو يقممممموو بنقمممممو االممممممراي الليروسممممميه 

انمممال, والبكتيريمممه ويقممموو بمممالتجوو علممما لجسممماو الحيو

حيممممو يقمممموو بقممممري الجلممممد واتممممألع شممممعر وصمممموع 

الحيوانمممال نتميمممو شلممما همممرك لجسمممامها وحكهممما نمممي 

الجممدران مممما يممىد  شلمما حممدوو تسمملالال نممي جلممدها 

ممممما ياللمممي قيمتمممه التجاريمممة, حيمممو يظمممو الحيممموان 

المصممماب نمممي حالمممة نيمممر طبيعيمممة وال يسمممتطيأ النممموو 

لو التغ يممممة نيصمممماب بهممممزاو وضممممعع عمممماو وبالتممممالي 

 كطليليممممال القمممممو يعمممميك ,دو شدرار اللممممبنيقممممو معمممم

 يممممت  الثدييمممة والحيوانمممال اإلنسمممان علممما الارجيمممة

 وحساسممممية جلممممديا   وطلحمممما   التهابمممما   لهمممما ويسممممبب دمهمممما

 مسممممببال نقممممو نممممي واسممممطة لحيانمممما   ويكممممون, شممممديد 

 ,Crawford). الالبيثمممة اغممممراي بمممبعي العمممدو 

et al 2001) ممممن مجموعمممة قممماو القممممو وغهميمممة 

  كمممممر وتصمممممنيله ووصممممله لنواعمممممه راسمممممةبد العلممممما 

(Lyal, 1980) المممما  القممممو رتبمممة لحشمممرال قااممممة 

 الحصممممموو تمممممو والتمممممي جمعهممممما وتمممممواري  وعواالهممممما

 ممممممارل حتممممما السمممممعودية العربيمممممة بالمملكمممممة عليهممممما

 لممممو سممممتة منهمممما لنمممموا  ثمانيممممة  كممممرل وقممممد 1980

 قمممممماو للمانيممممما ونمممممي , قبمممممو ممممممن بالمملكمممممة تعمممممرع

(Soler-Cruz, et al 1985) القمممو شنمماو بتعريممع 

 Bovicola و   Bovicola caprae نمممو  ممممن

limbata بواسمممطة للمانيممما نمممي المواشمممي تصممميب التمممي 

 وصممممع بولنمممدا ونمممي   الماسممممح اإللكترونمممي المجهمممر

(Zlotorzycka, 1990) التمممي القممممو لنممموا  بعمممي 

  و  Bovicola caprae     وهممي المواشممي تصمميب

Cervicola meyeri و Cervicola tibialis  

 بمممين للمقارنمممة الماسمممح االلكترونمممي المجهمممر بواسمممطة

 القممممو ممممن نممموعين عمممزو تمممووقمممد   المالتللمممة اغنممموا 

 Kumar, et al) لجراهمما دراسممة نممي اغننمماو علمما

1994a) وهمممما الهنمممد نمممي Bovicola caprae and 
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Linognathus africanus , مممممممن  بجمعهمممممما وقمممممماو 

 الصممممممحية الحالممممممة كانممممممل حيممممممو,  حيمممممموان 1048

 صمموع تسمماقط شلمما لد  مممما ضممعيلة للعوااممو امممةالع

 Mazyad) وجمممدا سمممينا  شمممماو نمممي و و اغننممماو,

and Helmy, 2001)  مممممن 204 دراسممممة لثنمممما 

 بالقمممممو, اإلصممممابة مممممن عاليممممة نسممممبة كانممممل اغننمممماو

 يليمممممه ,Bivicola caprae بمممممالنو  معظمهممممما وكممممان

 .L نممممو  ثمممممو Linognathus africanus النممممو 

stenopsis, نمممي مالتلطمممة شصمممابة وجمممود سمممجأل كمممما 

 (El-Baky, 2001) لجممممر  قممممد و  الواحممممد العااممممو

 وجممد حيممو , الشممرقية الصممحرا ) مصممر نممي دراسممة

 و الممماعز و اغننمماو علمما الممما  القمممو مممن نمموعين

 Bovicola caprae and Bovicola ovis همممما

 اغننممممممماو علممممممما القممممممماري القممممممممو ممممممممن ونممممممموعين

Linognathus africanus  وLinognathus 

stenopsis   ودرسممممما (Zakir and Iqbal, 

 لعينممممال البارامتريممممة القياسممممال باكسممممتان نممممي (2002

 ممممممن جمعهممممما والتمممممي Bovicola ovis قممممممو ممممممن

 وعمممري طممموو لبعممماد بدراسمممة قامممما حيمممو, اغننممماو

 اغوو زوجـالمممم واوـولطمممم, والممممبطن الصممممدر, الممممرلل

 لنريقيممما وبـجنممم ونمممي اغرجمممو ممممن والثالمممو انيـمممـوالث

 المجهممممممر (Sebei, et al 2004) اسممممممتعمو

 المتطلمممممو القممممممو تعريمممممع نمممممي الماسمممممح االلكترونمممممي

 نمممي تعريلهممما تمممو التمممي اغنممموا  وممممن المممماعز, علممما

 ,Linognathus africanus: هممممي المنطقممممة همممم  

Bovicola caprae and Bovicola limbatus, 

 الممممممما  القمممممممو مممممممن نممممممو  12 جمممممممأ تممممممو حيممممممو

 الصمممغير و البالغمممة اغننممماو ممممن كمممأل   علممما والقممماري

 ووصمممملها اغنمممموا  همممم   تعريممممع وتممممو البالغممممة, نيممممر

ووصممملا  االلكترونمممي المجهمممر باسمممتالداو دقيقممما   وصممملا  

(Durden and Horak, 2004) نمممو  ممممن القممممو 

Linognathus weisseri n. sp.   جمعممممه والمممم 

  لنريقيا جنوب من

البحمممو دراسمممة وصمممليه لجنسمممين هممم ا الهمممدع ممممن 

المزرعممممممه مممممممن القمممممممو المممممم   يصمممممميب حيوانممممممال 

بمممممالمجهر االلكترونمممممي  الماسمممممح بالمملكمممممه العربيمممممة 

 السعودية  
 

 المواد والطرق

MATERIALS AND METHODS  
 

لُجريل ه   الدراسة لتصنيع ووصع لجنسين ممن 

القمممممو المممم   يصمممميب  حيوانممممال المزرعممممة بالمنطقممممة 

الشممممرقية بالمملكممممة العربيممممة السممممعودية, الممممألو عمممماو 

ممممن الحيوانمممال  و  تمممو جممممأ القممممو  للحصمممها2007

  Capra hircusوالماعز  Ovis ariesالمحلية )اغنناو 

من مالتلع المزار  والمسال  ني المنطقة الشمرقية ممن 

عينممال عشمموااية ولعمممار مالتللممة )حيممو تممراو  عمممر 

شمهر, بينمما تمراو  عممر الكبيمر   12-1الصغير  من  

سنوال   تو جمأ القمو بمالتلع لطوار   5 -1منها من 

ق  شعر الماعز وصوع اغنناو المحتو   عن طريق

علا ه ا الطليو من الحيوانال المصابة, ثمو تمو حلظهما 

ني لنبوبمة محتويمة علما المماد  الحانظمة )كحموو ايثيلمي 

ر الضمواي ـة بالمجهمـال للدراسمـ   لتحضير العينم70٪

ا  لطريقمممة ـال تبعمممـة للعينمممـح دااممممـو شراامممـو عممممـتممم

(Pritchard & Kruce, 1982)  لتحضممميرال ول

  الالاصة بالمجهر االلكترونمي الماسمح  تمو اتبما  طريقمة 

(Keirans, et al 1976)  ,  تحضمير العينمال للدراسمة

بممممالمجهر اإللكترونممممي الماسممممح  كانممممل بمعامممممو قسممممو 

الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك نهد للبتروو والمعادن 

  SEM(JSM-5460LV, JEOL)（JEOL）بممممالظهران 

وضممأ التصممنيلي للقمممو التممي ُجمعممل  للتعممرع علمما ال

لثنمما  الدراسممة تممو الرجممو  شلمما الكتممب التصممنيلية, كممما 

لُرسمممملل نممممما ج مممممن العينممممال شلمممما متحممممع الطبيعممممة 

بتأكيمد   John Deemingالبريطاني حيمو قماو المدكتور 

 ;Smith, 1973)التعريمممع والمراجمممأ التصمممنيليه: 

Bland and Jaques, 1980;  Borror et  al 

1989;).  
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 النتائـج والمناقشة

RESULTS AND DISCUSSION 
 

 Ovis ariesلظهمممرل الدراسمممة اصمممابة اغننممماو 

بالجنسممممممممممممممين                                        Capra hircusوالممممممممممممممماعز 

Linognathus africanus (Kellogg and Paine, 1911)  

Bovicola (Damalinia) ovis (Schrank, 1781)  نممي

لشرقية من المملكة العربيمة السمعودية  سمجلل المنطقة ا

الدراسة جنسين من القمو تو تصنيلها ووصلها بالمجهر 

   .االلكتروني الماسح

1- Linognathus africanus (Kellogg and 

Paine, 1911) 

Order: Anoplura - sucking lice (leach, 1815) 

Family: Linognathidae (Web, 1946) 

Genus: Linognathus (Enderlein, 1905) 

Species: africanus (Kellogg and Paine, 1911) 
 

 Linognathus  (Furman لجنس التصنيفي المفتاح

and Catts1982) 
 

 بطوو االستشعار وقرون, الرلل لبعاد تتساو  -1

 2                                   تقريبا   الرلل

 قرون ,تقريبا   عرضه لضعع مساو الرلل طوو -

 عنه تقو لو طوال   الرلل تساو  قد االستشعار

 3                                           قليأل  

 لربعة علا الظهرية الناحية من الصدر يحتو  -2

 عن قليأل   يزيد قد الرلل طوو كما, طويلة شعيرال

 L. setosus                          عرضه

 انـشعيرت علا لظهريةا الناحية من الصدر يحتو  -

 لعرضه مساو   الرلل طوو لن كما, طويلتان

                             L. pedalis 

 اغنثوية التناسلية اللتحة, قليأل   مدببة الرلل مقدمة -3

 L. vituli             كيتينة الطاطيع علا تحتو 

  ال لونثا التناسلية اللتحة, مدور  الرلل مقدمة -

 4       والماعز اغنناو علا متطلو) طليع سن

 لن كما, االستشعار قرون اللع الرلل يتوسأ -4

 L. africanus      مدور  اغنثوية التناسلية اللتحة

سجلل الدراسة تواجدها ني المماعز متعلقمة بالشمعر 

الصوصا  علا جمانبي الجسمو والظهمر, وتكثمر بيوضمها 

قواعمد بشكو واضح نيه بمالقرب ممن الجلمد بمالقرب ممن 

الجسممو منضممغط مممن لعلمما شلمما لسمملو وينقسممو  الشممعر 

الجسو شلا ثألثمة منماطق همو المرلل والصمدر والمبطن  

المرلل مالروطممي الشممكو ولصممغر مممن الصممدر وينممدم  

معممه دون وجممود ناصممو واضممح بينهممما  ويبلمم  متوسممط 

 0.64ملممو ويبلمم  متوسممط العممري  1.39طمموو المم كر 

ملممو وعرضممها   19.9لممما اغنثمما نيبلمم  طولهمما  ملممو ,

     .(1)جدو  رقم ملو  6.5
 

  (  3و2و1)أشكا   رقم  Description الوصف 
 

طوو الرلل يزيمد عمن عرضمه,  و قممة  Headالرأس 

متطاولمممممة قلممممميأل  ويحتمممممو  علممممما قمممممرون استشمممممعار 

antennae  قألديةmoniliform  تتألع ممن الممل عقمو

 ،نممي كممو عقلممة منهمما ثممألو شممعيرال متوزعممة محيطيمما  

تهممي طممرع العقلممة اغاليممر  مممن قممرن االستشممعار كممما ين

بمجموعة من الشعيرال الدقيقة يصو عددها شلا المل 

  شعيرال حسية متواجد  بداالو تجويع ني نهاية العقلة

كما تحتو  العقلتان اغاليرتان علا نقمر حسمية تقمأ نمي 

جانب قرن االستشعار كمما تظهمر بمالمجهر اإللكترونمي 

ل علمما المممل شممعيرال الماسممح  وتحتممو  مقدمممة الممرل

دقيقة علا كو من ناحيتي الرلل قبو قرني االستشعار  

وتبرز اغجزا  اللمية نمي مقدممة المرلل وهمي متحمور  

علمما شممكو لقممألو لبريممة الشممكو توجممد داالممو كمميل قابممو 

لألنكممماك يوجممد بممداالو الممرلل, وتحتممو  الممرلل علمما 

صمملين مممن الشممعيرال بكممو صممع منهمما شممعرتان مممن 

كمما يحتمو  علما مجموعمة ممن  .للرلل الناحية البطنية

    شعيرال تحيط بلتحة اللو  7-5الشعيرال )
 

يتكمممون الصمممدر لساسممما  ممممن ثمممألو Thorax الصااادر 

, الصممدر اغوسممط prothoraxحلقممال: الصممدر اغمممامي 

mesothorax  والصدر الاللليmetathorax   لكن ه ,

الحلقال تظهر ملتحمة ممن الناحيمة الظهريمة كمما تظهمر 

حيمممو ال يمكمممن تمييمممز   جهر اإللكترونمممي الماسمممح بمممالم

عقألل الصدر, تظهر الناحية الظهرية ملسا  السمطح , 

بينممما تظهممر الناحيممة البطنيممة مغطمما  بحراشممع مربعممة 

 thoracicيتواجممد زوج مممن الثغممور التنلسممية . الشممكو

spiracles  علا الناحية الظهرية علا الصدر المتوسمط

ر زوج ممن اغرجمو ويالرج ممن كمو حلقمة ممن الصمد، 

 .     من الناحية البطنية
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يحتممو  الصممدر علمما ثألثممة لزواج مممن  Legsاألرجاا  

اغرجو , يالرج كو زوج منها من الناحية علا البطنية 

من كمو حلقمة ممن حلقمال الصمدر ويكمون المزوج اغوو 

منهممما متحمممورا  للتعلمممق بالعاامممو ولصمممغر ممممن المممزوجين 

ن اغرجممو مممن المممل عقممو: اآلالممرين لورجممو   تتكممو

,  femur, اللالم   trochanter, المدور  coxaالحرقلة 

والمم   يتكمون مممن قطعممة  tarsus, الرسمم   tibiaالسما  

وتتواجممد وسمماد  رقيقممة   clawواحممد  تنتهممي بالماللممب 

ويوجمممد علممما اغرجمممو مجموعمممة ممممن  .تحممل الماللمممب 

الشممعيرال الرقيقممة والقصممير , حيممو تحتممو  الحرقلممة 

ان من الناحية البطنية, وشعرتان من الناحية علا شعرت

الجانبية, ويحتو  المدور علا شعر  واحد  من الناحية 

البطنيممة, وتنتشممر الشممعيرال بكثانممة نيممر منتظمممة علمما 

بقية العقو من الناحيمة البطنيمة والظهريمة كمما يوضمحها 

 المجهر اإللكتروني الماسح 
 

ن البطن كبير وعريي, ويتكمون مم Abdomenالبطن 

تسأ حلقال  ويغطا بمجموعة من الحراشمع )سداسمية 

الشكو  ني كأل الناحيتين الظهريمة والبطنيمة تكمون لشمد 

وضمموحا  مممن الناحيممة البطنيممة   تحتممو  كممو حلقممة مممن 

حلقممال المممبطن ممممن الناحيمممة البطنيمممة علممما صممملين ممممن 

الشممعيرال نممي كممو صممع منهمما ثمممان شممعيرال دقيقممة 

لقصممممر مممممن وقصممممير , وتكممممون الشممممعيرال العلويممممة 

الشعيرال السللية, كما تحتمو  المنطقمة الظهريمة ليضما  

علا صملين ممن الشمعيرال يحتمو  كمو صمع منهما مما 

شعر , والحلقمة الثامنمة تكمون محتويمة علما  16يقارب 

شعرتان نقط, وتحتمو  المبطن علما شمعيرتان طويلتمان 

-6-5)مدببتان من الناحية الجانبية علما حلقمال المبطن 

  الممبطن علمما لزواج مممن الثغممور كممما يحتممو  ( .7-8

تكون متواجد   abdominal spiraclesالتنلسية البطنية 

  مممن الناحيممة البطنيممة, تكممون 8-3علمما الحلقممال مممن )

الثغور التنلسية دااريمة الشمكو وتكمون بمارز  قلميأل  عمن 

مستو  الجسمو,  نهايمة الم كر مسمتدير  ويظهمر العضمو 

بينممما  ، المم كر  واضممحا  مممن الممألو المجهممر الضممواي

اغنثمما تكممون نهايتهمما مشممقوقة ومحتويممة علمما نتممو ان 

تناسممليان نممي الحلقممة الثامنممة محيطممان باللتحممة التناسمملية 

يغطي نهاية الجسو مجموعة من  .يغطيها الشعر الكثيع

الشممعيرال الرنيعممة حيممو تترتممب نممي صمملين جممانبيين 

يغطيهممما الشممعر الكثيممع والقصممير  بينممما تمتممد بعممي 

تالتلمع   يلة كلمما اتجهنما لمقدممة الجسمو الشعيرال الطو
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الحوريمة عممن اغطمموار البالغممة نمي الحجممو وعممدو تواجممد 

اغعضا  التناسلية كما لن تركيب الثغور التنلسية يكون 

نير واضح حيمو يظهمر علما هيامة ثقموب صمغير  نمي 

جدار الجسو, كما لن الحلقال من الناحية البطنيمة تكمون 

متراصمممة نمممو  بعضمممها المممبعي ونهايمممة الجسمممو تكمممون 

شق بسيط   نمي مىالرهما وال توجمد  مقوسة داارية  ال

 ل  مألمح الاصة  
 

 ،البميي مسمتطيو شلما بيضماو  الشمكو  eggsالبيض 

يوجد متعلقا  بالشعيرال من لحد طرنيه المدببين والبعيد 

عن الغطا , يأال  شكله الالارجي نلل شمكو الحراشمع 

المتواجد  علا جسو الحشمر  البالغمة عمدا  لمك نالسمطح 

ة زوااد لو نتو ال  وعنمد نقمل لملل ال يحتو  علا لي

الجنين ممن البيضمة تقموو الحوريمة بشمق الطمرع البعيمد 

عن الشعر  شقا  مستقيما  منتظمما  إلزالمة الطمرع اآلالمر 

 .من البيضة
 

2- Bovicola (Damalinia) ovis (Schrank, 

1681) 

2- Order: Mallophaga (Nitzsch, 1818) 

Suborder: Ischnocera (Kellogg, 1896) 

Family: Trichodectidae (Kellogg,1896) 

Subfamily: Bovicolinae (Keler, 1938) 
 

 Bovicola (=Damalinia)المفتاح التصنيفي لجنس 

(Furman and Catts, 1982) 
 

 2        الجسو مغطا بشعيرال قصير  متباعد  -1

ة كثيلة ــرال طويلـا بشعيـو مغطــالجس -

                                 B. crassopes 

قرون االستشعار ني ال كور واإلناو متباين, العقلة  -2

ار ني ال كر منتلالة شلا ـرن االستشعـا من قـاغول

 3                            حد كبير

 4    قرون االستشعار ني ال كور واإلناو متماثلة -

ني اإلناو  gonapophysisة ـد التناسليـالزواا -3

علا هوامك متقاربة وانثنا ال مناللضة تحتو  

 B. equi                    )متطلو علا الاليوو 

ني اإلناو  gonapophysisة ـد التناسليـالزواا -

تحتو  علا انثنا ال دااللية كبير  )متطلو علا 

 B. ovis                                  اغنناو 

ن ــا بقليو مـر  للرلل مغطـالسطح الظه -4

الشعيرال, كما لن شعيرال االنثنا ال التناسلية 

 B. capraeمحدود  )متطلو علا الماعز          

 اإلنثنا ال التناسلية ني اغنثا مثقبة بشكو كبير -

                                    B. limbatus 

سجلل الدراسة تواجدها ني منطقة الرقبة ومنتشمر  

انبين منتشممرا  نممي الظهممر نممي لجممزا  الجسممو علمما الجمم

الجسممو منضممغط مممن لعلمما شلمما لسمملو وينقسممو والممبطن  

الجسو شلا ثألثة مناطق همر المرلل والصمدر والمبطن   

الممرلل مسممتدير الشممكو ولكبممر مممن الصممدر, والناحيممة 

السللا للمرلل لعمري ممن العليما     يبلم  طموو الم كر 

لمما اغنثما نيبلم    ملمو  0.46ملو ويبل  عرضه  1.14

 ( .2، جدو  )ملو  0.54ملو وعرضها  1.37ها طول
 

 .(7و 6و 5و 4)أشكا   رقم  Description:الوصف 
 

طوو الرلل مساو تقريبما  لعرضمه حيمو  Headالرأس 

ملممممو  ونممممي المممم كر 0.13×0.35يبلمممم  نممممي اغنثمممما )

ملو ,  و قمة بيضاوية الشكو , يحتمو  0.12×0.31)

قألديمممممة الشمممممكو  antennaeعلممممما قمممممرون استشمممممعار 

moniliform  تتألع من ثألثة عقو ظاهر  ني كمو عقلمة

منهمما تتمموز  الشممعيرال الدقيقممة والحمماد  الطممرع بكثانممة 

حيممو يغطممي العقلممة اغولمما ثألثممة صمملوع بكممو منهمما 

مجموعة من الشعيرال الموزعمة محيطيما  علما العقلمة, 

صلوع والعقلة الثالثة ثألثة  5بينما يغطي العقلة الثانية 

طممرع العقلممة الاليممر  مممن القممرن صمملوع, كممما ينتهممي 

االستشممعار  بمجموعممة مممن الشممعيرال الدقيقممة يصممو 

وتكمون العقلمة المتوسمطة  ،عددها شلا عشمر  شمعيرال 

لطممموو ممممن كمممأل العقلتمممين اغاليمممرتين   تحتمممو  مقدممممة 

الرلل مجموعة كبير  من الشعيرال الدقيقمة والقصمير  

جممدا   ويغطممي السممطح الظهممر  للممرلل مجموعممة مممن 

 8حيمو يتكمون لوو صمع منهما ممن  ال الدقيقة الشعير

شمممعيرال متواجمممد  علممما طرنمممي المممرلل, ثمممو تتممموز  

الشممعيرال نممي ثألثممة لعمممد  بكممو منهمما لربعممة صمملوع 

علما كمو جانمب ممن جمانبي المرلل, كمما يتواجمد صممع 

شممعيرال علمما جممانبي الممرلل نممي  8سممللي متكممون مممن 

الثلممو اغاليممر مممن الممرلل مممن الناحيممة الظهريممة, لممما 

احية البطنية نتحتو  ني مقدمتها علا ثألثمة صملوع الن

مممن الشممعيرال تحتممو  كممو منهمما علمما المممل شممعيرال 

موزعة بالتبادو علا كو من طرني المرلل  كمما توجمد 

اغجزا  اللمية ني الثلو اغالير من المرلل نمي الناحيمة 

 .البطنية منه 
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ون الصمممدر لساسمما  ممممن ثمممألو ـممـيتكThorax الصاادر 

, الصممدر اغوسممط prothoraxلقممال: الصممدر اغمممامي ح

mesothorax  والصممدر الالللمميmetathorax  ينممدم ,

الصدر اغوسط منها مأ الصدر الالللي بينما يظهمر نمي 

المقدمة الصدر اغممامي منلصمو وواضمح تمامما , حيمو 

ممممن الناحيمممة   .ينلصمممألن عمممن بعضمممها انلصممماال  تامممما  

لما ثألثمة صملوع الظهرية: الصمدر اغممامي يحتمو  ع

من الشعيرال, الصع اغوو منها يحتمو  علما شمعير  

واحد  علا طرني الجسو والصمع الثماني يحتمو  علما 

شممعيرتان علمما كممو مممن جممانبي الجسممو والصممع الثالممو 

يحتو  علا ثمان شعيرال علا كو من جمانبي الجسمو  

لمممما الصمممدر الالللمممي نيحتمممو  علممما صمممع واحمممد ممممن 

حتمو  علما ثألثمة شمعيرال الشعيرال ني نهاية العقلة ي

طرنيممة وثألثممة شممعيرال حانيممة علمما كممو مممن جممانبي 

نيالممرج مممن كممو حلقممة مممن  ,الجسممو  لممما الناحيممة البطنيممة

كمما تحتمو  علما زوج  ،الصدر نيها زوج من اغرجمو

متواجمممد علممما طرنمممي  spirclesممممن الثغمممور التنلسمممية 

العقلممة بممين الممزوج اغوو والممزوج الثمماني مممن اغرجممو 

حجممما  ولكثممر نلظممة مممن الثغممور التنلسممية  يكممون لكبممر

 .البطنية 

يحتمو  الصمدر علما ثألثمة لزواج ممن Legs  األرجا  

اغرجمو متسماوية الطموو, يالمرج كمو زوج ممن الناحيمة 

تتكمممون   .البطنيمممة ممممن كمممو حلقمممة ممممن حلقمممال الصمممدر

, الممممدور coxaاغرجمممو ممممن الممممل عقمممو: الحرقلمممة 

trochanter  اللالمممممم ,femur  السمممممما ,tibia ,  الرسمممممم

tarsus  المم   يتكممون مممن قطعممة واحممد  تنتهممي بالماللممب

claw .   تحتو  اغرجو علما مجموعمة ممن الشمعيرال

ويحتممو  اللالمم  مجموعممة مممن الشممعيرال الكثيلممة علمما 

الجممانبين بينممما يحتممو  السمما  علمما المممل صمملوع مممن 

الشممعيرال نيممر الكثيلممة والموزعممة بشممكو متبممادو علمما 

بكثانممة بسمميطة نيممر  محمميط السمما , وتنتشممر الشممعيرال

 منتظمة علا بقية العقو من الناحية الظهرية 

المبطن كبيمر وعمريي, ويتكمون ممن Abdome الابطن 

تسأ حلقال  يكون لملل من الناحية الظهريمة, ويغطيمه 

العديممد مممن النتممىال الصممغير  الدقيقممة جممدا  مممن الناحيممة 

تحتو  كو حلقة من حلقال البطن من الناحيمة  .البطنية 

علما صملين ممن الشمعيرال, نمي الصمع اغوو  البطنية

منهمما تتكممون مممن المممل شممعيرال علمما كممو مممن طرنممي 

الجسو لمما الصمع الثماني نيتكمون ممن الممل وعشمرون 

شعر  علا كو من طرني الجسو, كمما تحتمو  المنطقمة 
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، شمعر   50الظهرية ليضا  علا صع من الشمعيرال )

 وتحتممو  الحلقممة الثامنممة والتاسممعة علمما شممعيرال قليلممة

نقط, كما تحتو  البطن علما شمعيرتان جانبيتمان لطموو 

قلممميأل  ممممن الشمممعيرال اغالمممر    يحتمممو  المممبطن علممما 

 abdominalلزواج مممممن الثغممممور التنلسممممية البطنيممممة 

spiracles ( مممن 8-3تكممون متواجممد  علمما العقممو مممن  

الناحيمممة البطنيمممة علممما صممملااح جانبيمممة سمممميكة الكيتمممين 

الشكو وبمارز  قلميأل  عمن وتكون الثغور التنلسية داارية 

مسمممتو  الجسمممو, نهايمممة المممبطن نمممي الممم كر مسمممتدير  

متساوية ني العري لنهاية البطن ني اغنثا التي تكون 

داارية الشمكو ليضما , تلمتح اللتحمة التناسملية نمي الناحيمة 

اغمامية ني العقلة اغالير  ممن الجسمو ويقمأ لسملو منهما 

اي ويوضممح المجهممر الضممو، صمملوع مممن الشممعيرال 3

بينممما اغنثمما تكممون نهايتهمما مشممقوقة  العضممو المم كر  

ومحتويممممة علمممما نتممممو ان تناسممممليان محيطممممان باللتحممممة 

التناسمملية يغطيهمما شممعر كثيممع كممما يغطممي نهايممة الجسممو 

مجموعمممة ممممن الشمممعيرال مرتبمممة نمممي صممملين جمممانبيين 

يغطيهممما شممعر كثيممع وقصممير   تالتلممع الحوريممة عممن 

جمممد اغعضممما  البالغمممة نمممي الحجمممو وعمممدو توا اغطممموار

التناسممملية كمممما لن تركيمممب الصممملااح البطنيمممة الجانبيمممة 

ونهايمممة البطنيمممة  ،والثغمممور التنلسمممية ضمممعيلة التكممموين 

 .مشقوقة وال تحتو  علا ل  مألمح الاصة
 

البيي بيضاو  الشكو, ومتعلق بالشعر  Eggsالبيض 

من لحد طرنيمه الم   يكمون بعيمدا  عمن الغطما , سمطحه 

زوااد لو نتوا ال لكن يحتو  لملل ال يحتو  علا ل  

علا االتنا  بسيط يتواجد قبو نتحة الغطا   وعند نقمل 

البممميي نمممون الحوريمممال تتمممرك شمممق مسمممتقيو منمممتظو  

 الماسمح اإللكترونمي المجهمر باسمتالداو الدراسة لظهرل

 الممرلل شممعيرال وتوزيممأ, للقمممو الممرلل محلظممة شممكو

 شمكو نمي االالمتألع ممد  بينمل كمما, والمبطن والصدر

 حيممو القممو نمموعي نمي والالطمماطيع االستشمعار قمرون

 التنلسممممية الثغمممور وشمممكو تواجممممد  مكمممان توضممميح تمممو

 التمي الحراشميع وبعمي القمو نوعي كأل ني الصدرية

 وهمي,  قبمو من تسجيلها يتو لو القمو جسو سطح تغطا

 ,Furman and Catts,1982) Kim ممن كو مأ تتلق

et al 1986;  .( Zakir and Iqbal, 2002;   كمما 

 الصمممدرية التنلسمممية الثغمممور لشمممكاو الدراسمممة لظهمممرل

 اللتحمممال لمألممممح لكبمممر توضممميح ولعطمممل, والبطنيمممة

 Linognathus للنممموعين واإلنممماو للممم كور التناسممملية

africanus و Bovicola (Damalinia)ovis  وهمممممي 

  (Sebei, et al 2004;   ممن كمو  كمر  مما ممأ تتلمق

.(Zakir and Iqbal, 2002 
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