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 Nematoda: Spirurida)) Tetrameres spinosaمدودة الخيطية لتسجيل جديد 

 في هور السناف محافظة ذي قار, العراق.متطفمة في طيور الكرسوع 

 

 * نهى جبار عبد       **باسم هاشم عبد اهلل

 الحياة / كمية العموم / جامعة ذي قار*قسم عموم 

 **قسم عموم الحياة / كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة البصرة

E. mail    Alrikabijabbar@yahoo.com 

 

 الخالصة 

للبتتغل اا Himantopus himantopusمتناةيتتةراللور تة ااTetrameres spinosaعزلت اللتدةدااللطيةيتت ا

للىالذلراا2014ةيرًلاتمالصةيغدهغامناهةرالل نغفافيامحغفظ اذياقغراجنةباللعرلقامناني غناا128عددهغا

ةمعتدلادتداالصتتغب اا5ةعتددالانتتغلاللمصتغب اا5لذاعتتدداللتذوةراللمصتغب ا%ا7.8.ابلغت ان تب الاصتغب اا2015

ةتتتماةصتتفاهتتذداللتتدةدااللطيةيتت اةصتتقغاتصتتنيقيغاةقةرنتت امتتيالانتتةل اللم تتجل افتتياللعتتغلماةيعتتداهتتذلاا2.3بلغتت ا

اللت جيلالاةلافياللعرلقا.ا

 الكممات المفتاحية 

اTetrameresللديدلناللطيةي ا,اةيةراللور ة ا,اللمعدااللقغرزااا,
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اللمقدم ا

عغلميتت الانتدتتغراتصتتيباوتتلامجتتغميياللةيتتةراا Tetrameridaeتعتتداللديتتدلناللطيةيتت اللتتتياتعتتةدالعغ لتت ااااااا

المةقتيالاصتتغب اا(Anderson,2000)للبريت امناتغاةللمغ يت ا  high topicalتتميتزاهتذداللعغ لت ابتطصتلاعتغلق

specificity لذاتقتصتترالاصتتغب افتتياللمعتتدااللقتتغرزااProventriculus.ومتتغاتتميتتزاعغ لتت اا Tetrameridaeا

ا.sexual dimorphism.(Borgarenko,1990) ياللثنغ يابظغهرااللدولاللجن 

بأناغافريداامنانةعاغابيناللديتدلناللطيةيت اللتتياتصتيباللةيتةر,اانادتولاTetrameresيتميزالفرلداجنساااااا

لانغلاااتتمغدىاميادولاللديدلنالا ةةلني اللمتمثلابغلدولاللمتةغةلاةلا تةةلني.اتصتبكاورةيت ابعتدادطةلاتغا

دىاللناتغيتيناغدداللمعداانتيج المتال اتغابتغلبيةحاحيتلاتمتلتكالثنتينامتناللبترةزل اةلحتدااتمثتلاللتراساتقتيافتيالحت

بوةنت امق تماTetrameres ةللبترةزالاطترافتيالللناغيت اللمعغو ت اةهتةايمثتلاللتذنبايتميتزاللجتزناللة تةيا نتغلا

للتىالربعت اقةغعتغ امت تغةي ابةل تة الطتدةداةتةليافتتياللويةتوتل,ايحتتلاللجتزناللة تةيامتناج تمالانتغلاللبغلغتت ا

لداوبيتتراامتتناللبيتتةحاللصتتغيرااتقتتيالانتتغلابة تتعي ابةل تتة اللتترحماللملتتتفاحتتةلالامعتتغناللتتذيايحتتتةياعلتتىالعتتد

محددااحيلالنابرةزاللذنبايتج اللىاقنغااللغداالت تايلامترةراللبيتةحالمتغامقدمت اللج تمافتياقتغ اللغتداالت تايلا

 (Anderson,2000)تغذي اللةقيلياةتصبكالانثىاذل الةنالحمراةهذداصق الطرىامميزاالاغ.

ولاللمعتغداللديدلناللطيةيت ,ادتول اللمتةتغةلاةلا تةةلنياةبتدةنالتةناتقريبتغاتأطذاللذوةرامناجغنبالطراللدااااا

ةتةجداعغداافةقاللةبق اللمطغةي الةافياتجةيفاللمعدااللقغرزااميال نغل,اةةجةددافياهذلاللموغنايعةي اللحري ا

للتىاتجةيتفاللمعتدااافيادلطتلاللغتددابحيتلاتوتةنالذنغباتغامتجت امبغدتراامتةلجدافياللحرو اة اةل اتلقيكال نغلالل
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للقتتتتغرزااةتحمتتتتلامتتتتيالفتتتترلزل اللمعتتتتدا.اومتتتتغااايموناتتتتغالناتوتتتتةنالويتتتتغسامتميتتتتزاافتتتتةقالل تتتتةكاللمصتتتتلياللمعتتتتتداا

ا((Abelson et al.,2009للقغرزا.

 مواد و طرائق العمل 

اللطيةي امنانة اااااا  Himantopusفياةيةراللور ة اا  Tetrameres spinosaةجد اعينغ اللدةدا

himantopusللذيايعةداللىاللعغ ل اللنوغتي اااRecurvirostridaeتمالاصةيغدابغ تعمغلابندقي اصيدافيا,ااا

ا(.ا1975هةرالل نغفافيامحغفظ اذياقغراللذيايدولاللق ماللدمغلياللغربيالاةراللحمغر.)للطيغةا,

اAFAمامحلةلالتنظيقاغاثماثبت ابأ تطدلا0.85%ة ع اللديدلناللطيةي ابعداعزلاغافيامحلةلاف لجيااااا

ةحقظ افيامحلةلاللوحةلالاثيلياةولي رين,ا°ام60 - 63 حغمحاللطليكا(الل غطنا–فةرمغليناا–)للوحةلا

الهللا اعبد اللنقياح باةريق  ابغلولي رين احمل امؤقتغ اثم ا, امعغلماغ التة يك اللنقي اللولي رين ةل تطدم امغدا

ا.للمحةرااا(1988)

قغرزاابودةاللةبق اللمطغةي اللمعدااةفحصاغاجيدلا.المغالانغلاتماتماعزلاللذوةرامناتجةيفاللمعدااللاااااا

ل تطرلجاغامنادلطلاغدداللمعدااللقغرزاابغل غةاللطقيفاةللتدريجياعلىاجةلنباللغددالحيناطرةجاغامنافةهغ ا

ا اعلى الاعتمغد اتم اةعلىااGarcia and Ash(1979)للغدد اةللحغفظ , اللمثبت  اللمحغليل اجميي اتح ير في

Yamaguti (1961)افياللتصنيفا.ا

تماقيغساللعينغ ابغ تعمغلامجارا ة يامزةدابعد  اعيني امق م اةوغن اولاللقيغ غ ابتغلملماةر ماااااااا

اللةقيليابغ تعمغلاوغميرلالة يدلاةتماللتقغةال اصةراابغ تعمغلاوغميرلارقمي ا.
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 النتائج 

الةيةراللور ة ابلغ23ةجداااااااا اللقغرزا افياللمعدا الصغب ا7.8 ان ب الاصغب انمةذجغ اا2.3%ةمعدلاددا

ا.ا(1)ومغاهةامة كافياجدةلارقما

 Tetrameres spinosaيوضح النسبة المئوية وشدة االصابة بطفيمي    1جدول رقم 

نوع 

 الطير
 نسبة االصابة عدد الطيور المصابة عدد الطيور المفحوصة

عدد الديدان 

في كل طير 

 مصاب 

شدة 

 االصابة

 الكرسوع
 المجموع االناث الذكور المجموع االناث الذكور

7.8 23 2.3 
59 69 128 5 5 10 

ا

اللوليااااااا اةللعرحا1.99-2.52(2.25)يترلةحاللةةل اتطةيةااملم0.04-0.06(0.05) ملم للويةتولاذة

اةجغنبي اظاري اصف اصقةف, الربع  افي اللويةتولي  اللج مي  الادةلك اةةةلي, ااااااااااااااتبداام تعرح

اا0.016-0.006(0.01) املم اللمجمي اللى اي تمر اللبةني اللصف اللج م. ابدلي  ا Cloacaمن ةةةلاا

,اميازةجًغامنالا نغناللةلقع افيامنتصفاولاصف,اlabia,اللقماحغةيادقغداملم-0.14 -0.1 (0.12)للذنب

اللعصبي امنابدلي ا اللحلق  اتبعد لازةلجاللة ةي امنالا نغناتظاراقليالااوبرامنالازةلجاللظاري اةللبةني .

املما0.30(0.27)–0.25ا muscular esophagusملماةةلاللمرئاللع ليا0.07-0.17 (0.12)للج ما

,الادةلكاللتنغ لي اغيرامت غةي املم0.72(0.57) –ا0.43ايبل ا glandular esophagusلمغاللمرئاللغديا
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اللةةيل  اا0.41-0.46(0.44)اlongspiculeاةللدةو  اللقصيرا اللدةو   (0.095)تبل اshort spiculeملم

ا(2)ومغاهةامة كافياجدةلارقما. 0.11-0.08

 لمدراسة الحالية ومقارنتها مع دراسات االخرى   Tetrameres spinosa( قياسات 2جدول )

 ( تعني ان الباحث لم يسجل هذه الصفة -عمما ان )

 Borgarenko (1990) Stapf et al.(2011) صفات الذكور
Tetrameres spinosa 

 الدراسة الحالية

 1.99-2.52(2.255) 2.68-4.68(3.68) 2.68-3.93(3.305) الطول الكمي 

 0.06-0.042 (0.051) 0.088-0.15(0.119) 0.09-0.14(0.115) العرض 

 0.07-0.17(0.12) - - بعد الحمقة العصبية عن النهاية االمامية

 0.25-0.30(0.275) 0.14-0.4(0.27) 0.14-0.3(0.22) طول المرئ العضمي

 0.43-0.72(0.575) 0.43-0.78(0.605) 0.43-0.78(0.605) طول المرئ الغدي

 0.41-0.46(0.435) 0.36-0.475(0.417) 0.41-0.36(0.385) طول الشوكة الطويمة 

 0.08-0.116(0.098) 0.063-0.19(0.126) 0.07-0.19(0.13) طول الشوكة القصيرة 

 0.1-0.14 (0.12) - - طول الذنب
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 Tetrameres spinosaذكر الدودة الخيطية   (1)شكل

 النهاية الخمفية –ب                                         النهاية االمامية           -أ

An.= anus, m. = mouth, n.r.= nerve ring, m.r.es= muscular region of 

esophagus, g.r.es.= glandular region of esophagous, c.sp.= cuticular spine 

,spi = spicule, clo.= cloaca, p.cl.sp.= pre cloaca spicule  

 أ

 ب
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 المناقشة       

ا.(1)دولارقماافياللعرلقاT.spinosaيعداهذلالةلات جيلالنة اااااا  

مناحيلااStapf etal. (2011)لتققاةصفاللنة افياللدرل  اللحغلي امياةصفاللنة اللم جلامناقبلاااااا 

هذلاللنة افياللدرل  اللحغلي امياةصفاللنة اللم جلامناالتققةةلاللدةو اللقصيرااةةةلاللدةو اللةةيل اومغا

ا اةةةلااBorgarenko (1990)قبل اللصغيرا اللدةو  اللع لياةةةل اللمرئاللغدياةللمرين مناحيلاةةل

ا2)للدةو اللوبيرا.اا)جدةلا

ثمااEchinuriaلوناعين ال غ غاعلىالن اجنساا T. spinosaهةالةلامناةصفاا Maplestoneيعداااااااا

 Borgarenkoةةصق ابعداذلكامناقبلااTetrameresللىاجنساا1939فياعغماا Baylisنقل امناقبلا

لذاذورالنالادةلكاتتةز اعلىاللج مابوثغف اعغلي اةبدةناترتيبافيابدلي اللج ماثماتتغيراللىالربع اا(1990)

دةلكامنقصل ابدولاوبيراصقةفاةةلي افياولاجغنبا.اةتطتزلاللىاصقيناطلفاللقتح الابرلزي اةتصبكالا

فياناغي اللج م,اومغااحظالناللناغي اللقريب امناللدةو اللةةيل اتوةناذل الطدةدالمغاللذنبايوةنام تقيماذةا

 Kavetskaمناقبلاا Aythya ferina.اومغاتمات جيلاهذلاللنة افيالنةل اللبةاللحمرلةياللعغدياا ناغي امدةرا

ا.اا(2006)
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Abstract 

The nematode Tetrameres spinosa  was isolated from 128  birds of  black –winged 

stilt Himantopus himantopus which was hunted from Sinaph marsh in Thi-Qar 

province south Iraq with percentage of the infection 7.8% the infected males were 5 

and the infected females were 5  and mean intensity 2.3. This nematode was 

described classifiably and compared with those species which was recorded in the 

world , this is consider the first time to record this specie in Iraq 
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