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 انًهخص

 

تم  Sarcophaga argyrostoma ( Rob.- Desvoidy)   يتضمن هذا البحث وصف تفصيمي ألدوار طفيمي ذبابة

. 2013من شهر شباط ولغاية تموز/ ولمفترة  في محافظة أربيل  وأزهار بعض النباتات جمعها من عمى الحيوانات الميتة

اليرقات اعتمادًا عمى شكل الفتحات التنفسية األمامية والخمفية. كما تم صياغة مفتاح تصنيفي لعزل األطوار المختمفة من 

 تم رسم األجزاء المهمة تصنيفيًا. ذكرت مناطق جمع هذه االحشرة وانتشارها وتاريخ جمعها.
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ABSTRACT 

 

 This work includes a detailed description of fleshfly instars, which were collected on 

the dead animals and some of plant flowers in Erbil governorate from the period of 

February until July/ 2013. The taxonomic keys for larval stages were prepared according to 

the characters of anterior and posterior spiracles. Some of important parts were drawn. The 

dates of collection and distribution localities were recorded.  
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 INTRODUCTION:   انًقذية-1

مف عوائؿ رتبة ثنائية األجنحة ذات األىمية الطبية والبيطرية ، تحتوي  Sarcophagidaeتعد حشرات عائمة ذباب المحـ     

سا   نوعا تقع في    3000العائمة اكثر مف  ن . بعض أنواع ىذه العائمة ىي 1منتشرة في معظـ أنحاء العالـ  173ج

. تحتوي العائمة عمى عدة اجناس منيا 2اقع والحشرات وخاصة النحؿ والخنافس و الفراشات والجراد طفيميات تصيب القو 

في  Myiasisوالمذاف يسبباف  التدويد Wohlfahrtia  و Sarcophagaجنسػػيف ميميػػف مف الناحيػػة الطبيػة والبيطػػرية ىما  

،  إذ تنجذب 5نوعا في العػػالـ  800اكثر مف   Sarcophaga . يضـ الجنس4,3االنساف والحيوانػػػػػات المخػػتمفة 

تصيب يرقات كامالتو الى الجيؼ والبراز كما تتواجد يرقاتو عمى المواد العضوية وتصيب أحيانًا  الجروح والقروح ، كما 

حيوانات االقتصادية ، كذلؾ تصيب بعض انواعيا العديد مف ال6التجاويؼ الطبيعية في اإلنساف والحيواف  بعض أنواعيا

 Intestinalوالمعوي   Subcutaneous myiasisوالتحت جمدي  Cutaneous myiasisمسببة ليا التدويد الجمدي  

myiasis 7,3وُيعد بعض أنواعيا ناقالت ميكانيكية لمعديد مف المسببات المرضية .8  .تعد ذبابة المحـ Sarcophaga 

argyrostoma (Rob. -Desvoidy)  ف األنواع الميمة ضمف العائمة كوف يرقاتيا تتغذى عمى المواد الحيوانية الميتة م

 .9  والمواد المتفسخة، في حيف تزور كامالتيا األزىار فميا أثر كبير كممقحات لالزىار

انػػواع الجػػنس فػػي جنػػوب  10فػػي العػػالـ، فقػػد درس   Sarcophagaأجريػػت عػػدة دراسػػات مظيريػػة لػػبعض أنػػواع الجػػنس 

انػواع الجػنس 11  فريقياً  مشيرًا الى اىمية السوءة الذكرية واألنثويػة فػي التصػنيؼ ذاكػرًا بعػض االنػواع الجديػدة. كمػا درس ا

ووضػػع مفتاحػػًا تصػػنيفيًا لتشخيصػػيا اعتمػػادًا عمػػى السػػوءة الذكريػػة، كمػػا وصػػؼ  Ethiopian regionفػػي المنطقػػة االثيوبيػػة 

فػي المنطقػة األثيوبيػة مشػيرًا الػى وصػؼ  بوضػع مفتػاح تصػنيفي لعػزؿ انػواع الجػنس 3 وقػاـ  العديػد مػف االنػواع الجديػدة .

. نوعًا مف العائمة في جزر البياما وجامايكا ووضع مفاتيح تصنيفية لتشخيصيا 49فقد درس  12بسيط لبعض أنواعيا. اما 

ىػػذه العائمػػة فػػي  ؿ فيرسػػة النػػواعبعمػػ14 فػػي تايالنػػد. وقػػاـ  Sarcophagaثالثػػة أنػػواع جديػػدة مػػف جػػنس  13وسػػجؿ 

سة  15 كمػا قػاـأوروبػا.  درا أنػواع   16. ودرسالمجموعػة الحشػرية ليػذه العائمػة فػي تركيػا مسػجال أربعػة أنػواع جديػدةب

 العائمة في أستراليا وصاغ مفتاحا تصنيفيا لعزؿ األجناس واألنواع مدعوما برسـو لمسوءة الذكرية.
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 ع اآلتية اجود  االنو و  71، فقد ذكر الجنس شير الى تسجيؿ عدد مف انواعاما في العراؽ فيناؾ قوائـ ت

 

Sarcophaga carrnaria L. haemorrhoidalis Fall S.  ،S. striata Fabr.  ، S. hirtipes.، S.melanura 

Meig. Weid. ،  S. argyrostoma (Rob-Desvoidy)           . 
 

فػي شػػماؿ  .S. securifera Villو  .S.haemotodes Meig.   ،S. faculata Pandاالنػواع 18  كمػا سػجؿ 

وقػاـ بوصػفو مػدعوما برسػـو لػبعض األجػزاء   S. dialensis Mawloodفقد سجؿ نوعًا جديدًا لمعػالـ ىػو   19العراؽ. اما

صػاتت مفتاحػا تصػنيفيا دراسة تصنيفية لبعض أنواع العائمة فػي محافظػة ديػالى و   20وأجرت الميمة منيا السوءة الذكرية. 

 لعزؿ ىذه األنواع.

 -ولعدـ وجود دراسات مسبقة لألدوار تير الكاممة ليذا النوع في العراؽ، فقد أستيدفت الدراسة ما يأتي:

 جمع النماذج مف المناطؽ المختمفة في محافظة أربيؿ. لمسح عاـ  .1

 وضع مفتاح تصنيفي لعزؿ األطوار المختمفة مف اليرقات.  .2

 لألدوار المختمفة لمطفيمي معززًا برسـو توضيحية. وصؼ تفصيمي  .3

 تسجيؿ مناطؽ جمع ىذا النوع وانتشاره وتاريخ جمع .4

 

  :MATERIALS AND METHODSمواد وطرائق البحث-2

لجمع  2013أجري مسح شامؿ لمناطؽ محافظة أربيؿ في أقميـ كوردستاف / العراؽ ولمفترة مف شير شباط  ولغاية تموز/  
الشبكة اليوائية لجمع  وقد استخدمت  Sarcophagidaeالتابع لعائمة   Sarcophaga argyrostomaالمحـطفيمي ذبابة 

أنواع  مف عمى الحيوانات الميتة والنفايات والبراز، ومف عمى بعض أزىار النباتات وخاصة الجت وبعضالحشرات الكاممة  
جية تحتوي عمى كمية قميمة مف التربة وضع فييا قطع مف كما أستخدمت الطعـو عف طريؽ استعماؿ قناني زجا مف األدتاؿ.

المحـ المتحمؿ وعند انجذاب إناث الذباب إلييا تـ تمؽ فوىة ىذه القناني ، بعدىا وضعت اإلناث يرقاتيا عمى المحـ المتحمؿ، 
التربة لتتعذر وبذلؾ تـ أذ تـ تربيتيا والحصوؿ عمى األطوار الثالث منيا ، وبعد إكماؿ أطوارىا اليرقية  طمرت نفسيا في 

. تـ حفظ اليرقات داخؿ قناني 50% الحصوؿ عمى العذارى، بعدىا أخرجت الكامالت إذ تـ تغذيتيا عمى محموؿ سكري
 -حفظ :ال%، وقد دونت عمييا كافة المعمومات وقد اتبعت الخطوات االتية في عممية 75خاصة تحتوي عمى كحوؿ أثيمي  
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 بيا. الالصقة والشوائب البراز مف التخمص لغرض مرات لعدة ديالعا بالماء اليرقات تسؿ تـ 
 الػى اليرقػات نقمػت اليرقػات. انكمػاش منػع فػي ذلػؾ يسػاعد حيػث لقتميػا  ـ 70 - 80 درجػة تحػت حػار مػاء فػي اليرقػات وضػعت

  -: التالية المناطؽ مف الكاممة الحشرات عمى الحصوؿ تـ وقد %.75 أثيمي كحوؿ
نبات الجت وفي مصيؼ صالح الديف، شقالوة، باستورة مف عمى أزىار الخردؿ البري والجنيبرة حقوؿ كرده رشو مف عمى 

تدبيسيا وعمؿ مجموعة حشرية  تـبعد جمع النماذج )الحشرات الكاممة(  ومف عمى بعض الحيوانات الميتة في ىذه المناطؽ

تـ تشخيص النوع  أعتمادًا عمى المفاتيح ة، ثبتت عمييا المعمومات الخاصة بالحشر  ليا Lablesليا، كما عممت بطاقات 

 .21 ،6 ،22 ،23 ،20 ،16التصنيفية الخاصة بعائمة ذباب المحـ لعدد مف الباحثيف منيـ 

وكذلؾ مقارنتو بالنماذج الخاصة التابعة لمتحؼ التاريخ الطبيعي العراقي، بعدىا تـ تشريح الحشرة بأستخداـ مجير التشريح  
Dissecting microscope وبالخطوات اآلتية 

 

 :تشريح االطوار اليرقية 
 First larval stage :االول   اليرقيأ. الطور 

ممػـ مػف محمػوؿ ىيدروكسػيد البوتاسػيـو  (2)( ممػـ يحػوي 5.وضعت اليرقات بعد قتميا بالماء الحار في دورؽ زجاجي سػعة )1

KOH 5( ممـ مف ا50( مؿ يحوي )250% ،وضع في داخؿ دورؽ آخر سعة ) لمػاء بحيػث ينغمػر الربػع السػفمي مػف الػدورؽ

 دقائؽ وذلؾ الذابة المواد الدىنية في الجسـ.   10-15الصغير في الماء، وضع الدورؽ الكبير عمى مصدر حراري لمدة  

 مرات.  3-4.تـ تسؿ اليرقات جيدآ بالماء العادي 2

 Glacial acetic   acidخميػؾ الثمجػي  .وضػعت اليرقػات فػي طبػؽ بتػري صػغير يحتػوي عمػى كميػة قميمػة مػف حػامض ال3

 المتبقي.   KOHدقيقة لمعادلة  15ولمدة 

 ولمدة دقيقتيف لكؿ سمسمة.   96،  %75، %  50،% 25% .تـ تمرير اليرقات في سمسمة مف الكحوؿ االثيمي وبتراكيز 4

 .اخرجت اليرقات وأزيؿ الكحوؿ المعمؽ بيا بواسطة ورؽ نشاؼ. 5

 لمدة دقيقتيف لترويقيا.  Xylolزايموؿ .وضعت اليرقات في ال6
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 .Canda balasm.عممت شرائع مجيرية باستخداـ كندا بمسـ 7

 . جففت الشرائح إذ اصبحت جاىزة لمفحص والرسـ.8

 Second larval stage   :ب. الطور اليرقي الثاني  

مف الييكؿ البمعومي الراسي، الفتحات التنفسػية أجريت الخطوات السابقة نفسيا عدا تشريح اليرقات الى اجزائيا المختمفة       

-15 ولمػػدة  KOH  %10األماميػػة والخمفيػػة وحمقػػات الجسػػـ لبيػػاف األشػػواؾ، كمػػا اسػػتخدـ محمػػوؿ ىيدروكسػػيد البوتاسػػيـو 

دقيقػػػة. كمػػػا اسػػػتخدمت طريقػػػة سػػػريعة لعمػػػؿ الشػػػرائح المجيريػػػة وىػػػي اسػػػتخداـ الحػػػرارة المباشػػػرة عػػػف طريػػػؽ مسػػػؾ الػػػدورؽ 10

ممػػـ بواسػػطة الممقػػط وتقريبػػو الػػى المصػػدر الحػػراري لحػػد تميػػاف محمػػوؿ ىيدروكسػػيد البوتاسػػيـو ثػػـ ابعػػاده مػػع  5سػػعة  الصػػغير

 دقائؽ ألذابة المواد الدىنية الموجودة في الجسـ، ثـ اتبعت نفس الخطوات السابقة في أ . 3-4تكرار العممية لمدة 

 Pupa العذارىجـ. 

دقػائؽ لترطيبيػا ثػـ قس ػمت عمػى نصػفيف طػولييف  10وتركيا فػي المػاء المغمػي لمػدة   Pupariumتـ تسؿ  اتمفة العذارى    

 .Canda balasmوتـ تمريرىا  بسمسمة الكحوالت والزايموؿ نفسيا، وعممت شرائح باستخداـ  

  الكاممةد. الحشرات 

ـ استخدمت نفس الخطػوات الخػاص تـ فصؿ الجسـ الى أجزاءه الثالث، الرأس، الصدر والبطف بوساطة دبوسيف رفيعيف ، ث  

سػتعماؿ مجيػر التشػريح ، كمػا تػـ رسػـ اتػـ وصػؼ ىػذه األجػزاء ببالطور اليرقػي األوؿ لعمػؿ شػرائح جػاىزة لمفحػص والرسػـ . و 

. تػػػـ قيػػػاس االطػػػواؿ بواسػػػطة العدسػػػة Videoscope microscopeاألجػػػزاء الميمػػػة تصػػػنيفيًا بواسػػػطة المجيػػػر العػػػارض 

 .   Linear micrometerالمدرجة
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RESULTS AND DISCUSSION: والمناقشة النتائج -3 
  : مفتاح تصنيفي لعزل األطوار اليرقية لطفيمي ذبابة المحم1. 3

 Sarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy) . 
  Posterior spiracelsتير موجودة، الفتحات التنفسية الخمفية   Anterior spiracels. الفتحات التنفسية األمامية  1   

 ................................................. الطور اليرقي األوؿأ(1)شكلPeritreme خالية مف  حافة سميكة 

، تحتوي الفتحات التنفسية الخمفية عمى حافة متوسطة السمؾ  ب، هـ ( 1) شكل الفتحات التنفسية األمامية موجودة  -

 .ج ، و(1)شكل والصالبة   

بيضويتا الشكؿ متطاولة، حافة الفتحة التنفسية متوسطة    Slits. تحتوي كؿ فتحة تنفسية خمفية عمى شقيف تنفسييف 2   

 اليرقي الثاني  ................................................الطور…..... ج(1)شكل السمؾ والصالبة 

 و( 2)شكل ة متعرجة ، حافة الفتحة سميكة ومتصمبة تحتوي كؿ فتحة تنفسية خمفية عمى ثالثة شقوؽ تنفسي -  

 .الطور اليرقي الثالث.........………..…............ 

 Sarcophaga argyrostoma : المظهر الخارجي لألدوار غير الكاممة لطفيمي ذبابة المحم 2. 3

         First larval stageالطور اليرقي األول 

حمقػة )حمقػة الػرأس، ثػالث حمقػات صػدرية وثمػاف 12يحتػوي عمػى ممػـ،     4.2 – 1.8لػوذو لػوف أبػيض بػراؽ، يتػراوح طو    

،   Cephaloskeletonمحاطػػة باألشػواؾ. الييكػؿ البمعػومي الرأسػي   8 – 2حمقػات بطنيػة(، الحافػات األماميػة لمحمقػات

تيػر موجػودة،   Dental scleriteصػغيرة، الصػفيحة السػنية  Mouth hooks  صػغير ونػامي بشػكؿ ضػعيؼ، كالليػب الفػـ 

 Ventralو البطنيػاف    Dorsal cornuصػغيرة جػدًا. القرنػاف الظيريػاف   Hypostomal sclerite الفػـ الصػفيحة أسػفؿ

cornu  متسػاويتا فػي الطػوؿ، صػفيحة جػار الفػـParastomal sclerite    تيػر موجػود .الحمقػة الصػدرية األولػى خاليػة مػف

تيػػر موجػػودة ، يحتػػوي تجويػػؼ   Papillae، حميمػػات القػػرص الخمفػػي  Anterior spiraclesالفتحػػات التنفسػػية األماميػػة 
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بيضػويتا الشػكؿ متالصػقيف عنػد المنتصػؼ ،   Posterior spiraclesالقػرص الخمفػي عمػى زوج مػف فتحػات تنفسػية خمفيػة 

 تير موجود.  Buttom.  الزر   أ( 1)شكل  Peritremeوىي خالية مف الحواؼ السميكة 

  :Second larval stageيرقي انثاني انطور ان

ممػػـ، يغطػػي الثمػػث األمػػامي البطنػػي مػػف الحػػواؼ الجانبيػػة لمحمقػػة  4.3 - 8.1ذو لػػوف أبػػيض مائػػؿ لألصػػفرار، يتػػراوح طولػػو  

عمػى حميمػات لحميػة خاليػة مػف األشػواؾ. الييكػؿ البمعػومي  12الخامسة عمى أشواؾ قصيرة، ويحتػوي السػطح الظيػري لمحمقػة 

مي بشػكؿ جيػد، كالليػب الفػـ مقوسػة بدرجػة متوسػطة، الصػفيحة السػنية صػغيرة مثمثػة الشػكؿ تقريبػًا، الصػفيحة أسػػفؿ الرأسػي نػا

الفػػـ كبيػػرة، مسػػتطيمة  الشػػكؿ تقريبػػًا، صػػفيحة جػػار الفػػـ عصػػوية الشػػكؿ، القرنػػاف الظيريػػاف مشػػقوقاف وذوات قمػػة مدببػػة وىمػػا 

قمػة عريضػة،  توجػد عمػى الحمقػة الصػدرية األولػى زوج مػف فتحػات تنفسػية أطوؿ مػف القرنػاف البطنيػاف والمػذاف تكونػاف  ذوات 

صفراء المػوف، تحيطيػا حافػة   ج(1)شكل فرعا. الفتحات التنفسية الخمفية  11تحتوي  عمى  ب(1)شكلأمامية أصبعية الشكؿ 

 .تير موجود  Bottomأنبوبيتا الشكؿ. الزر Slites متوسطة  السمؾ والصالبة، تحتوي كؿ فتحة عمى شقيف تنفسييف 

 

 Third larval stage: الطور اليرقي الثالث

ممـ يتشابيو توزيػع األشػواؾ مػع مػا موجػود فػي الطػور اليرقػي الثػاني تقريبػًا،  8.2 – 22 ذو لوف أبيض حميبي، يتراوح طولو  

ؼ القمػي منػو مقػوس بدرجػة النصؼ القاعدي مف كالليب الفـ مربعػة الشػكؿ تقريبػًا، النصػ د(1)شكل الييكؿ البمعومي الرأسي 

متوسػػطة، قمتيػػا مسػػتدقة، الصػػفيحة السػػنية واضػػحة مثمثػػة الشػػكؿ تقريبػػًا، صػػفيحة أسػػفؿ الفػػـ مسػػتطيمة الشػػكؿ تقريبػػًا. الكالبػػاف 

بيضويتا الشكؿ يستنداف عمى الحافة الداخمية لصفيحة أسفؿ الفـ. صفيحة جار الفػـ تيػر موجػود،   Ventral hookالبطنياف 

ريػػػاف يشػػػبياف جنػػػاح الطيػػػر سػػػوداوا المػػػوف، جزءىمػػػا العمػػػوي أحمػػػر المػػػوف، قمػػػة القرنػػػاف مدببػػػة، القرنػػػاف البطنيػػػاف القرنػػػاف الظي

مستطيمتا الشكؿ سوداوا الموف، الجزء القريب مف سطحيما العموي حمراء الموف، وىما أقصػر مػف القػرنيف الظيػرييف و نيايتيمػا 

ذات حافػة سػميكة  و( 1شكل )فرعا، الفتحة التنفسية الخمفية  14 عمىهـ(  1)شكل عريضة. تحتوي الفتحة التنفسية األمامية 

ومتصمبة  لونيا أسود تحتوي عمى ثالثة شقوؽ واضحة أنبوبية الشكؿ، حافة الفتحة سميكة كروية الشكؿ تقريبًا تيػر متكاممػة، 
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بوصػػؼ مختصػػر   3دد قػػاـوفػػي ىػػذا الصػػالػػزر واضػػح كػػروي الشػػكؿ، صػػفراء المػػوف، تحيطػػو حافػػة سػػميكة سػػوداء المػػوف. 

 لبعض أنواع  الجنس مشيرا الى أىمية الفتحات التنفسية في عزؿ األطوار المختمفة.  

   Pupa د . العذارى

ممػـ، تكػوف العػذارى فػي البدايػة ذات لػوف   13 - 10جسـ العذراء بيضوي الشكؿ عريض عند المنتصػؼ، يتػراوح طولػو      

صػػفر ثػػـ الػػى المػػوف األحمػػر البنػػي، العػػذارى القديمػػة ذات لػػوف بنػػي داكػػف. يحتػػوي سػػطح كريمػػي، وبعػػدىا يتغيػػر الػػى المػػوف األ

 عمى تخطيطات مستعرضة مرتبة بشكؿ متواٍز.  Pupariumاتمفة العذارى 

 Sarcophaga argyrostoma : المظهر الخارجي لمدور الكامل لطفيمي ذبابة المحم  3. 3

  Bodyالجسم :  

 ممـ.   (11.7-8.5يتراوح طولو بيف )التحدب الجسـ بيضوي متطاوؿ قميؿ 

 Headالرأس  

( ممـ. ىامة الراس 3.4-3.0( ممـ وعرضػو )(2.2 – 2.6يتميز رأس الذكر بكونو عريضًا مف الجانبيف يتراوح طولو  

Vertex   مستديرة قمياًل سوداء الموف مغطاة بغبرةPollionse ت خمؼ رمادية الموف، يحوي منتصفيا عمى زوج مف شويكا

 Innerيكوف متوزايًا متوسطا الطوؿ، يوجد عمى جانبيو زوج مف شويكات اليامة الداخمية   Post vertical bristlesاليامة 

vertical bristles ةطويؿ طولو ضعؼ طوؿ شويكات خمؼ اليامة تقريبًا. العيوف المركبCompound eyes   ذات شكؿ

(ممـ، 1.6-1.4) ( ممـ وعرضيا1.8-1.6لونيا احػػمر طولػيا ) Subholopticبيضوي متطاوؿ مف نوع شبو متقارب 

مرتبة بشكؿ الحجـ متساوية   Ocelliذا لوف اسود، يحتوي عمى ثالث عيوف بسيطة   Ocellar triangle المثمث العويني 

ف شويكات جبيية سوداء الموف، يحتوي جزؤىا القريب مف قمة الرأس زوجًا م   Fronsمثمث ذوات لوف احمر بني، الجبية 

بطوؿ شويكات خمؼ اليامة تقريبًا بينما يحتوي منتصفيا عمى   Reclinat fronto-orbital bristlesمحجرية مائمة لمخمؼ 

( زوجا مف الشويكات 12-11اسود الموف، الشريط الجبيي عريض يوجد عمى جانبيو ) Frontal stripeشريط جبيي 



 

 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 9, Issue 2, June 2014, p.p(60-78) 

ISSN 1992 - 0849 

 

 

Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com, kirkukjoursci@gmail.com  

 
69 

  

  Postorbital bristlesفة فضية الموف مع وجود صؼ مف شويكات خمؼ العينيف المتقاطعة معًا. يحيط بالرأس تبرة كثي

 رأس بعض أنواع الجنس في أستراليا وأعتمد عمى الخد في التمييز بينيا.    16قصيرة. وفي ىذا الصدد وصؼ

   Antennaقرون األستشعار 

( ممػـ يتكػوف مػف ثالثػة قطػع 1.1-1.0اكػف طولػو )ذو لوف بني دAristate قروف األستشعار مف النوع السفائي  أ(2شكل  ) 

كأسػػية الشػػكؿ اكبػػر مػػف   Pedicelفنجانيػػة الشػػكؿ صػػغيرة الحجػػـ، القطعػػة الثانيػػة او العػػذؽ  Scape األولػػى او األصػػؿ 

طويؿ يوجد عمى جانبيو شعيرات سوداء قصيرة، كمػا تحتػوي عمػى  Cleftالقطعة االولى بمرة ونصؼ تقريبًا حتوي عمى شؽ   

أسػػطوانية الشػػكؿ طولػػو بقػػدر مػػرتيف طػػوؿ القطعػػة الثانيػػة  Flagellumة طويمػػة جػػدًا وسػػميكة. القطعػػة الثالثػػة او السػػوط شػػويك

 .ريشية لحد ثمثيا القمي   Aristaتقريبًا، يحتوي الجزء القريب مف قاعدتيا عمى سفاءة 

 بينيا.قروف األستشعار بعض أنواع الجنس وأعتمد عمييا  في التمييز  23 ،25 وصؼ 

  Mouthpartsأجزاء الفم 

وىػي شػبو منحرفػة الشػكؿ   Rostrumمف الجية االمامية مػف البػوز يتكوف الذي  Proboscisتتكوف اجزاء الفـ مف خرطـو  

طويمػة تحتػوي قاعػدتيا  Ventral Scleriteذات لوف بني داكف، وتظير مػف الجيػة الجانبيػة بأنيػا متكونػة مػف صػفيحة بطنيػة 

، فػي حػيف  Proximal cornuaراكيب الشبيية  بقروف الحيوانػات وىػي طويمػة سػميكة تسػمى بػالقرف القريػب عمى زوج مف الت

. تتكػػوف Distal cornuaيحتػػوي الطػػرؼ اآلخػػر مػػف الصػػفيحة عمػػى زوج مػػف القػػروف القصػػيرة الرفيعػػة وتسػػمى بػػالقرف البعيػػد 

صػػولجانيو الشػػكؿ ذات لػػوف احمػػر بنػػي، تحتػػوي حافتيػػا   ب(2)شــكلمػػف قطعػػة واحػػدة   Maxillary palpiالمالمػػس الفكيػػة 

صؼ مػف شػويكات سػوداء قصػيرة، يمػي ذلػؾ الممػص شويكات سوداء كما تحتوي حافتيا الداخمية عمى  11-9الخارجية عمى 

Hustellum  والػػذي يتمثػػؿ بالػػذقفMentum  مػػف جيتػػو األماميػػة  ذا لػػوف بنػػي داكػػف قاعدتػػو عريضػػة مسػػتديرة قمػػياًل تتضػػيؽ

فػوؽ  –طويمػة متوسػطة الكثافػة، الشػفو العميػا  –يجيًا باتجاه القمة، يحتوي سطح الذقف عمى شعيرات سوداء المػوف متوسػطة تدر 

مخروطيػػػة الشػػػكؿ ذات لػػػوف بنػػػي يحتػػػػوي زاويتيمػػػا نقػػػرتيف صػػػغيرتيف تتصػػػؿ مػػػع أوتادىػػػػا  Labrum-epipharynxالبمعػػػـو 
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ت لػػوف بنػػي داكػػف طويمػػة منفرجػػة لمخػػارج وقمتييمػػا كأسػػية صػػغيرة التػػي تكػػوف أنبوبيػػة الشػػكؿ صػػمبة ذا Apodemesالجانبيػػة 

عمػى  25,23أنبوبي الشكؿ طويؿ ذا لوف بني. وفػي ىػذا الصػدد أعتمػد   Epipharynxسوداء الموف. فوؽ البمعـو )المياة( 

  Sarcophaga dialensis Mawloodزاء الفػػػػػػـ لمنػوع ػػػػػأج 19 أجزاء الفـ لمتمييػز بػيف بعػض أنػواع الجػنس. كمػا وصػؼ

 .بشكؿ تفصيمي

يتشابو الراس في االنثى مع الرأس في الذكر ويختمؼ عنو مف حيػث كونيػا أكبػر حجمػًا، واليامػة عريضػة، كمػا تكػوف العيػوف  

 المركبة صغيرة وكروية الشكؿ تقريبًا. 

  Thorax    الصدر 

تتبادؿ مع أشرطة فاتحة رمادية. كما يالحظ اختزاؿ يتميز الصدر مف الجية الظيرية بوجود ثالثة اشرطة سوداء الموف    

كبيرًا  Mesonotumالى منطقة صغيرة طوقية الشكؿ، يكوف ظير الصدر الوسطي  Pronotumظير الصدر األمامي 

بينيـ دروز مستعرضة  Scutellumوالدريع  Scutumوالدرع  Prescutumويتكوف مف ثالث مناطؽ  وىي مقدـ الدرع 

Transvers sutures: ويكوف نظاـ توزيع الشويكات عميو عمى النحو االتي ،- 

 4شويكات الجنب الظيري =  1، شويكات خمؼ عضدية = 3، شويكات عضدية = 0+1شويكات ظيرية وسطية أمامية =

،  1+3،  شويكات دريعية = 1:1، شويػػكات الجنب القصي = 3، شويكات فوؽ جناحية =1، شويكات قبؿ درزية = 

 . 0+2، شويكات جناحية داخمية =  6شويكات الجنب الوسطي  = 2, جناحية =شويكات خمؼ 

عمى توزيع الشويكات عمى الصدر لمتمييز بيف بعض    23,20 . أعتمد  Metanotumمختزؿ  ظير الصدر الخمفي    

 بشكؿ تفصيمي.  Sarcophaga dialensis Mawloodالصدر لمنوع   19أنػػػواع الجنس . كما وصؼ 
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      Wingالجناح :     

يحتػوي ىػذا النػوع زوجػًا واحػدًا مػف األجنحػة الغشػائية تقػع عمػى الحمقػة الصػدرية الثانيػة، وليػا عمػى عػدة عػروؽ طوليػة وىػي  

الذي يسير بمحاذاة الحافة األماميػة لمجنػاح اذ يحتػوي عمػى صػؼ مػف شػويكات سػوداء المػوف قصػيرة،  Costaالعرؽ الضمعي 

الػذي يسػير بمػوازات العػرؽ أعػاله ثػـ يتجػو نحػو االعمػى ليتصػؿ بػالعرؽ الضػمعي  Subcostaالضػمعي  يمي ذلؾ العػرؽ تحػت

والػذي يتفػرع الػى فػرعيف يسػمى فرعػو األوؿ بػالعرؽ الشػعاعي  Radial vein قبؿ منتصؼ الجناح بقميؿ، ثـ العرؽ الشػعاعي 

ـ يتجػو الػى األعمػى ليتصػؿ بػالعرؽ الضػمعي، كمػا يتفػرع وىو يسير باتجاه الحافة االمامية لمجنػاح ثػ First radial veinاالوؿ

الػذي  Second radial veinفرعو الثاني الػى فػرعيف عنػد الثمػث القاعػدي مػف الجنػاح تقريبػًا، ويتجػو العػرؽ الشػعاعي الثػاني 

ف الجنػػاح نحػػو األعمػػى الػػى اف يتصػػؿ بػػالعرؽ الضػػمعي عنػػد السػػدس القمػػي مػػ R2+3يمثػػؿ العػػرقيف المنػػدمجيف الثػػاني والثالػػث 

عنػد  R4+5الػذي يمثػؿ انػدماج العػرقيف الرابػع والخػامس  Third radial veinتقريبػًا، فػي حػيف ينتيػي العػرؽ الشػعاعي الثالػث 

 4-3شػػويكات كمػػا يحتػػوي سػػطحو البطنػػي عمػػى  9-8قمػػة الجنػػاح،  يحتػػوي السػػطح الظيػػري لمعػػرؽ الشػػعاعي الثالػػث عمػػى 

والػذي يبػدأ مػف الخمػس القاعػدي لمجنػاح تقريبػًا،  Medial vein (M)ؽ الوسػطي شويكات سوداء الموف قصيرة جػدا، يميػو العػر 

ويمتد باتجاه قمة الجناح  First and second medial vein (M1+2)ويتكوف مف اندماج العرقيف الوسطييف األوؿ والثاني  

مكونػًا   Cubital vein (Cu)نػدي فيندمج مػع الفػرع األوؿ لمعػرؽ الز   Third medial vein M3،اما العرؽ الوسطي الثالث 

(M3+Cul)  والػذي ينحػػدر بػػبطء نحػػو االسػػفؿ ويختفػػي قبػػؿ وصػػولو الػػى الحافػػة الخارجيػػة لمجنػػاح،  تنتيػػي بػػالعرؽ المسػػتعرض

، فػي حػيف يكػوف العػرؽ الوسػطي الرابػع مختػزاًل. امػا الفػرع الثػاني Medial-cubital cross vein (M-cu)الوسطي الزندي 

ويندمج ىػذا العػرؽ مػع  Hind basal cellفيكوف قصيرًا ويكوف الحافة األمامية لمخمية القاعدية الخمفية  (Cu2)لمعرؽ الزندي 

والػػذي يمتػد لمسػػافة قصػػيرة ثػـ يختفػػي قبػؿ وصػػولو الػػى  (Cu2+A1)مكونػًا  First anal vein (A1)العػرؽ الخمفػػي االوؿ  

قصػيرًا سػميكًا، امػا يكػوف العػرؽ الخمفػي  Second anal vein (A2)الحافػة الخارجيػة لمجنػاح، يكػوف العػرؽ الخمفػي الثػاني 

 عمى شكؿ ثنية في تشاء الجناح. Third anal vein (A3)الثالث 
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الجناح   23، صفراء الموف قمتيما مخروطية الشكؿ مائمة قمياًل وقاعدتو مثمثة الشكؿ تقريبا. وصؼ Haltersدبوسا التوازف 

   dialensis Mawlood   .Sarcophagaوصفا دقيقا لجناح النوع  19لبعض أنواع الجنس. كما أجرى 

 Legsاألرجل 
 اسود.  –يكوف لوف األرجؿ بنيًا داكنًا 

 Fore legsاألمامية  األرجل 
بيضوية متطاولة يحتوي سطحيا البطني عمػى تجويػؼ بيضػوي الشػكؿ، و يحتػوي سػطحيا االمػامي عمػى   Coxaالحرقفة     

اسػطوانية الشػكؿ تقريبػًا   Femurصػغيرة مثمثػة الشػكؿ. الفخػذ   Trochanterسػميكة طويمػة. المػدور شػعيرات سػوداء المػوف 

مػف 9-8يحتوي سطحيا البطني عمػى شػعيرات ذات لػوف بنػي داكػف مػع وجػود صػؼ مػف الشػويكات البطنيػة األماميػة، وصػؼ 

مػػى شػػويكتيف ظيػػريتيف أمػػاميتيف ، انبػػوبي  الشػػكؿ يحتػػوي ع ج(2)شــكل   Tibiaالشػػويكات عمػػى سػػطحيا الظيػػري. السػػاؽ  

صػغيرة  2-4مػف خمػس قطػع، القطعػة األولػى اكبرىػا، القطػع  Tarsusشويكات قمية . يتكوف الرسغ  5-4يحتوي قمتو عمى 

بمرة تقريبا وتحتوي القطعة الخامسة عمى كيسػيف تشػائييف  2-4متساوية الحجـ تقريبا،  و القطعة الخامسة  اطوؿ مف القطع 

مقوسيف، يغطي سػطح الرسػغ شػعيرات قصػيرة Claws اصفر، مع وجود مخمبيف  –لونيما بني  Pulvillusدتيف يعرفاف بالوسا

سػميكة. يحتػػوي سػػاؽ الرجػػؿ الوسػػطية عمػػى خمػػس شػػويكات ظيريػة أماميػػة وشػػويكة بطنيػػة اماميػػة وشػػويكة ظيريػػة خمفيػػة، كمػػا 

شػويكات بطنيػة أماميػة مػع وجػود صػؼ مػف شػعيرات يحتوي سػاؽ الرجػؿ الخمفػػية عمػى ثػالث شويكػػات ظيريػة أماميػة وثػالث  

عمى توزيع الشويكات عمى األرجؿ لمتمييػز بػيف بعػض أنػواع الجػنس   , 25 20 السوداء الموف  عمى  جيتو البطنية. أعتمد

 بشكؿ تفصيمي  .  Sarcophaga dialensis Mawloodاألرجؿ لمنوع   19 . كما وصؼ

 Abdomenالبطن 

مشابو لرقعة الشطرنج ويكوف في الذكر ذات شكؿ شبو مخروطي وتتكوف الجية الظيرية  مف خمس  السطح الظيري لمبطف

يكوف فييا ظير الحمقتيف البطنيتيف األولى والثانية مندمجتيف، تحتوي الزوايا الخمفية الجانبية لظير  Tergitesصفائح ظيرية 

شويكة في منتصؼ حافتو 1-2 ة الطوؿ والسمؾ، مع وجود شويكة سوداء الموف متوسط 1-2الحمقتاف االولى والثانية عمى 
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الجانبية، تحتوي الحافة الخمفية لظير الحمقة البطنية الرابعة عمى صؼ مف شويكات مختمفة األطواؿ، قص الحمقة البطنية 

صؼ مف الخامسة في الذكر ذا لوف بني فاتح  حافتيا الخمفية مشطورة مف المنتصؼ عمى شكؿ فصيف يوجد عمى سطحييما 

 شويكات مختمفة في الطوؿ، يتشابو بطف األنثى مع الذكر ويختمؼ عنو  بكوف قص الحمقة البطنية الخامسة مستدير الشكؿ.

   Male genitaliaالسوءة الذكرية 

( ممػػـ يتكػػوف مػػف قاعػػدة القضػػيب 1.30- 1.38اسػػود المػػوف، طولػػو ) –بنػػي داكػػف  ( د 2)شــكل   Phallusالقضػػيب      

Basiphallus  (ممـ ، فوؽ القضيب 0.30 -0.26التي تكوف أسطوانية الشكؿ تقريبا  طوليا ) Epiphallus  مختزؿ، جػار

بيضػوي الشػكؿ متطػاوؿ. تحتػوي قمػة   Hypophallusتحػت القضػيب  ،صػولجانيتا الشػكؿ  تقريبػاً   Paraphallusالقضػيب 

 .Lateral Styliزوجًا مف االقالـ الجانبية   Acrophallusالقضيب 

 حقات القضيبمم

أسطواني الشكؿ تقريبا ذا لوف بني فاتح، المقابض األمامية  هـ( 2)شكل  Phalloapodemeالوتد القضيبي      

Pregonite  ذات لوف  بني داكف،  قمتييما مدببتاف، توجد عمى حافتييما الداخميتيف في الجزء القريب مف القمة  و( 2)شكل

اسطوانيتا الشكؿ ذوات نياية مدببة، وىما ذوات لوف  ز( 2)شكل    Postgonites شويكة قصيرة رفيعة، المقابض الخمفية

بيضويتا الشكؿ تقريبا تحتوي حافتاىما الخارجيتاف عمى  ح( 2)شكل    Paralobesبني داكف، جار القروف الشرجية    

 -شبو متوازيتيف ذات لوف بني داكف ط( وىما قطعتاف 2شعيرات متوسطة الطوؿ رفيعة قميمة الكثافة، القروف الشرجية )شكؿ  

اسود قاعدتييما متصمتاف معا الى المنتصؼ تقريبا وقمتييما شبو مستديرتيف مائمتيف يغطي سطحييما شعيرات مختمفة الطوؿ 

ذات لوف بني فاتح تتخمميا  ك( 2)شكل مظمية الشكؿ تقريبا  Ejaculatory Scleriteرفيعة كثيفة، صفيحة القناة القاذفة    

 ( ممـ.00.48-0.46ناطؽ ذات لوف بني داكف طوليا  )م

 19عمى السوءة الذكرية وممحقاتيا لمتمييز بيف بعض أنواع الجنس. كما وصؼ  16و  20و   25 ،5 ،23 أعتمد

 بشكؿ تفصيمي. Sarcophaga dialensis Mawloodالسوءة الذكرية لمنوع  لمنوع  
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 Sarcophaga argyrostoma (:1شكم )

 

 فرحح ذنفسيح خهفيح )انطىر انيرلي االول(.   ب. فرحح ذنفسيح اماميح )انطىر انيرلي انثاني(. . أ

 فرحح ذنفسيح خهفيح )انطىر انيرلي انثاني(.    د. هيكم تهعىمي رأسي )انطىر انيرلي انثانس(. . ج

 يرلي انثانس(.هـ. فرحح ذنفسيح اماميح )انطىر انيرلي انثانس(.    و. فرحح ذنفسيح خهفيح )انطىر ان

B: زر , Des:  صفيحح سنيح, Hs:  صفيحح اسفم انفم ,Mh: كالنية انفم, Pass:  صفيحح جارانفم .Pt: حافح سميكح, 

Sps: شك ذنفسي   
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 Sarcophaga argyrostoma (:2شكم )

 

 لرن االسرشعار. ب. مهمس فكي. ج. رجم أمامي. د. سىءج ذكريح. هـ. وذد لضيثي. . أ

 ز. ممثض خهفي. ح. لرون شرجيح. ط. جار انمرون انشرجيح. ن. صفيحح انمناج انماذفح.و. ممثض أمامي. 

Acph=لمح انمضية; Ad= شىيكح ظهريح أماميح; Ar= سفاءج لرن االسرشعار   

;Bph= لاعدج انمضية ;F= سىط; Pe=عنك; Paph= جار انمضية  ; S= األصم 

Hyph= ذحد انمضية   
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ماجسرير و دكرىراه في طفيهياخ طثيح  ،  أسراذ مساعد في كهيح انصيدنح / جامعح هىنير انطثيح / أرتيم انعراق . عضى في جمعيح :  عباس يحًذ فرج

 تحس( .20مايكروتايىنىجي انعراليح  ، عدد األتحاز انعهميح في انمجالخ انعانميح وانمحهيح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


