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  الملخص

 ألول مرة Latrodectusتي تعود الى الجنس  ال Black widow spidersجل نوعين من عناكب االرملة السوداء ُس

 Red back widow الظهر األحمررملة السوداء  وهما عنكبوت األ2013 و 2012في محافظة نينوى خالل صيف عام 

spider) Latrodectus hasselti (رملة السوداء الجنوبيوعنكبوت األSouthern black widow spider    

)Latrodectus mactans (استرالي االصل والثاني امريكي االصل وهي عناكب لم تكن موجودة في البيئة العراقية واألول 

قبل االحتالل االمريكي وربما ادخلت الى العراق عرضيا مع السلع والمعدات والحاويات التي جلبتها قوات االحتالل معها الى 

  . العراق

الفسيولوجية في  عصبي الذي يعطل العديد من االنشطةوهي من العناكب السامة والخطرة على االنسان بسبب سمها ال

  .الجسم، وقد تسبب الموت احيانا اذا لم تتخذ االجراءات العالجية وبالسرعة وإعطاء المريض المضاد الخاص بالسم
  

  .Latrodectus ،عناكب االرملة السوداء : الكلمات الدالة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
New Record of Two Species of Black Widow Spider  

in Mosul City (Iraq) 
  

Riyad A. Al-Iraqi                                   Najah S. Nayef 
Department of Biology/ Collage of Science/ University of Mosul  

 

ABSTRACT 
Two species of black widow spiders were recorded for the first time in Mosul city during the 

summer of 2012 and 2013. The spiders were the red back widow spider (Latrodectus hasselti ) and 
a southern black widow spider (Latrodectus mactans). The first one is Australian while the second 
is American. These spiders weren't present in the Iraqi environment before the American 
occupation to Iraq but they may be introduced accidentally to Iraq with commodities, equipments 
and containers that occupation forces brought with them to Iraq. 

 These spiders are poisonous and dangerous to humans due to their neurotoxic poison which 
failure many physiological activities in the body and sometimes causing death if the currency 
processes took place quickly and giving the patient the specific antivenoms of these spiders.  
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  مقدمةال

 :Classف العنكبوتيات ن وصPhylum: Arthropodaتعود عناكب األرملة السوداء إلى شعبة مفصليات األرجل 

Arachnida وعائلة Family: Theridiidae عناكب الشرك أو الشباك المكورة ،Comb web spidersمى أفرادهــا  وتس

 لوجـود أهالب تشبه المشط على رسغ األرجل الخلفية في العديد Comb-footed spidersأيضا بالعناكب مشطية األقدام  

 وربط الخيوط الحريرية حول Spinneretsمن أنواعها والذي يستعمل في تمشيط الخيوط الحريرية التي تنتجها الغازالت 

         ويمثل هذا الجنس بـLatrodectusتنتمي عناكب األرملة السوداء إلى الجنس ). Shuttlesworth, 1959(الفريسة 

أحيانا وتأكله عقب التزاوج إال أن ) زوجها( نوعا عالميا من عناكب األرملة وسميت باألرملة السوداء الن األنثى تقتل الذكر 31

  .Kaston,  ; (Farrand, 1988 1953(الذكور قد تهرب وتقوم بالتزاوج مع أنثى أو إناث أخرى 

  عناكب عضاضة وسامة تحدث عضاتها مصادفة عادة وهي أكثر Latrodectusعناكب األرملة السوداء من الجنس 

 متشابهة تأثيراتالعناكب خطورة على اإلنسان نظرا لما معروف عنها من قدرتها على إحداث التسمم له ومعظم أنواعها تسبب 

)2004 , Isbister and White ( وسمها من النوع العصبي ويسمىA-altratoxin a (LTX) يوقف نقل اإلشارات العصبية 

). ;1988et al., Nyffeler Graudins et al., 2001( عبر األعصاب والعضالت مما يعطل العديد من األنشطة الفسيولوجية

لة الحدوث وعادة ال تكون العضة مؤلمة في  تكون التأثيرات الموضعية شائعة وعامة فان التأثيرات الجهازية تكون قليفي حين

  Latrodectusالبداية ولكن أحيانا يكون اإلحساس بعدها كوخزة اإلبرة أو بشكل حرقة غير حادة ومنها جاءت تسمية الجنس 

ة أنها  وهذا يشير إلى عدم حدوث األلم في بداية العضة، والحقيقBiting in secretالتي تعني في اإلغريقية العض في الخفاء 

في غضون ساعة يعاني المصاب من التأثيرات الموضعية والتي تتميز بألم موضعي . ال تالحظ حتى ظهور األعراض

 في البطن والصدر يصاحب ذلك أعراض اًألمواحمرار وتورم وقد يتسع ليشمل العضو المصاب بكامله وقد يصبح عاما فيحدث 

داع والنعاس والضيق وعدم االرتياح والتوعك وتشنجات وتقلصات عضلية جهازية خاصة كالغثيان والتقيؤ وتعرق شديد والص

               ;Maretic, 1983  ;Clark et al., 1992( وإحساس بالخدر والتنمل وانتصاب الشعر وارتفاع ضغط الدم

2005 et al., Ellis 2009; Braitberg, .(قلبية وفي حاالت قليلة يحدث صعوبة في التنفس وغيبوبة ونوبات               

)1995 White, and Meier ( وان الموت نادر الحدوث إال في حاالت عدم المعالجة بمضاد السمAntivenom الذي يزيل 

يحدث ). Trinca and ;Sutherland and Gray, 2003  ; Isbister 2012 et al., Hippargi , 1978( تأثير السم تماما

 مظاهر جهازية شائعة ةثالث )2003(وآخرون   Threthewy  في األطفال أسرع من األشخاص البالغين وقد ذكرالتسمم العام

  .في األطفال المصابين بعضة العنكبوت احمر الظهر وهي تهيج وتعرق شديد وارتفاع ضغط الدم

ركز التنسيق المشترك في  في موقع م2012اكتشفت عناكب األرملة السوداء في محافظة نينوى في حزيران من العام 

منطقة الغابات والذي سبق أن استغل من قبل قوات االحتالل األمريكي ويعتقد أن هذه العناكب دخلت إلى العراق بصورة 

عرضية مع البضائع والسلع والحاويات التي جلبتها قوات االحتالل معها وهذه العناكب لم تكن موجودة سابقا في البيئة العراقية 

 Abdul-Rassoul أيضا من قبل 2012هرته الدراسة وقد سجل وجودها في بغداد في شهر نيسان من العام حسب ما أظ

  .استهدف البحث دراسة تصنيفية وبيئية وحياتية للعنكبوت مع توضيح كيفية العالج إذا ما حدثت العضة بالعنكبوت. وآخرون
  

  المواد وطرائق العمل

 تم 2012/6/20نينوى بتاريخ / ناكب السامة من قبل مركز التنسيق المشتركبعد اإلبالغ عن وجود نوع غريب من الع

التوجه إلى الموقع، في منطقة غابات نينوى، والقيام بزيارة ميدانية شاملة لمتابعة هذه العنكبوت في بيئتها لدراسة سلوكها 

 المركز عن مالحظاتهم عنها وتم يمن منتسبوعاداتها ومعيشتها وتثبيت المعلومات البيئية الكاملة عنها، كما تم االستفسار 
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ن من اإلناث البالغة مع ثالثة أكياس بيض إلى مختبر يأحضرت عينات من هذه العناكب والتي اشتملت على اثن. تدوينها

  تم العثور على اثنتين من تلك العناكب في الموقع2012/8/10وفي تاريخ . الحشرات في قسم علوم الحياة لغرض تشخيصها

  . وأحضرت إلى المختبرهنفس

 مرة ثانية وتم إجراء الدراسة الميدانية لها وأحضرت عينة عبارة عن أنثى 7/20في العام التالي لوحظ العنكبوت بتاريخ 

ن من أكياس البيض ووضعت في قنينة زجاجية سعة لتر مع جزء من أغصان احد األعشاب من منطقة الجمع يبالغة مع اثن

  .استها من الناحية المورفولوجية لتشخيصها أوال ومن ثم متابعة بعض النواحي الحياتية لهاوأحضرت إلى المختبر لدر

اعتمد في تصنيف العنكبوت على الصفات المورفولوجية والمالحظات البيئية التي تم التعرف عليها من بيئتها وباالعتماد 

  .على المصادر العلمية المتعلقة بالموضوع

  النتائج والمناقشة

  ة التصنيفيةالدراس

 Latrodectus قريبي الصلة من بعضهما هما Latrodectusخص نوعين من عناكب األرملة السوداء من جنس شُ

hasselti Thorell, 1870 و Latrodectus mactans Fabricius, 1775 . النوع األول واسمه الشائع العنكبوت احمر

ومن .  مميز على طول منتصف الجهة الظهرية من البطن واشتق اسمه من وجود شريط احمرRed-back spiderالظهر 

 وعنكبوت األرملة السوداء الخطيرة Australian black widow spiderأسمائه األخرى عنكبوت األرملة السوداء االسترالي 

Dangerous black widow spider والعنكبوت الجوكي Jocky spider و Murra-nugra spider و Kapara spider 

، وهو عنكبوت سام ويعد واحد من أكثر العناكب الخطرة عرف ألول مرة في جنوب استراليا عام Kanna-jeri spiderو 

 ثم انتشر في عموم استراليا فيما بعد والى مناطق أخرى من العالم فهو يتواجد في بورما والهند والباكستان واليابان 1850

 Tamerian thorell زميل  Van Hesseltسمي النوع تكريما لـ). Kumar and  Siliwal 2001 ,(ونيوزيلندا ومسقط 

  .1870الذي وصف النوع عام 

 ومن أسمائه األخرى Southern black widow spider  النوع الثاني واسمه الشائع عنكبوت األرملة السوداء الجنوبي

 وعنكبوت Shoe buttom spiderذاء  وعنكبوت زر الحSimply black widow spiderعنكبوت األرملة السوداء البسيط 

   وأطلق عليه 1775 عام John Christian Fabricusأول من سماه ووصفه . Hourglass spiderزجاجة الساعة 

Aranea mactans وحديثا وضع تحت الجنس Lactrodectus . هذا النوع ذو عالقة وثيقة مع النوعL. Hesperus 

 عنكبوت األرملة السوداء الشمالية L. various و Western black widow spiderعنكبوت األرملة السوداء الغربية 

Northern black widow spider األنواع الثالثة نوعا واحدا هو عدت 1970 وفي عام  L. mactans حسب التصنيف

 يتواجد في إذدول أخرى موطن هذا النوع أمريكا وانتشر إلى . Kastonالحديث للعناكب السوداء في أمريكا والمنجز من قبل 

  ).and Milne, 1990  Milne(كندا والمكسيك وغرب الهند وفي المناطق المعتدلة واالستوائية 

  الدراسة المورفولوجية

 لعينات اإلناث التي جمعت من البيئة تشابه النوعين إلى حد كبير ما عدا بعض جهريأظهرت نتائج الفحص الم

 ملم وهي سوداء داكنة لماعة مع شريط احمر إلى 10جة في كال النوعين طولها حوالي االختالفات البسيطة فاإلناث الناض

 ممتدا على طول الجهة الظهرية للبطن ومكسرا L. hasseltiبرتقالي طولي يمتد على الجهة الظهرية للبطن ويكون في النوع  

. مؤخرة ويكون اعرض وأكثر تكسرا على طولها فيمتد أسفل مركز البطن إلى ال L. mactansمن األمام قليال أما في النوع 

يوجد على السطح السفلي للبطن في كال النوعين بقعة بشكل زجاجة الساعة حمراء أو برتقالية تكون واضحة ومميزة في النوع 

L. mactans  انها تكون صغيرة وغير واضحة في النوع  إال L. hasselti . البطن كروية أو مستديرة الشكل وهي اكبر
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والبطن في اإلناث التي وضعت البيض حديثا تبدو مجعدة ). 2 و1الشكل (ثيرا من منطقة الرأس الصدري، كما موضح في ك

  .توجد بقعة أو بقعتين حمراء بجانب المغازل L. mactansوفي إناث . هزيلة

 واألرجل افتح لونا من األرجل طويلة نحيفة نسبة إلى الجسم وخاصة األمامية لتسمح للعنكبوت بالحركة السريعة جدا،

  .L. hasseltiالجسم في النوع  

ولو انه لم يالحظ الذكر إال أن البحوث العلمية تشير إلى أن الذكر اصغر من األنثى في كال النوعين ويتراوح طوله من 

األرجل . لحمراء أزواج من الخطوط البيضاء وا4 ملم وذو بطن بيضوية تستدق باتجاه المؤخرة وتوجد في الجهة الجانبية 4-3

  ).3شكل ال(اكبر من أرجل األنثى وذات أحزمة بيضاء وبنية ونقاط التمفصل حمراء 

العناكب حديثة الفقس بيضاء في الغالب ثم تصبح بنية فاتحة بعد االنسالخ األول ومع تقدمها في العمر يدكن لونها إلى أن 

نقط صفراء أو برتقالية باهتة والتي تتطور فيما بعد لتكون بشكل تأخذ اللون األسود وتوجد على الجهة الظهرية للبطن بقع أو 

              شريط احمر إلى برتقالي كما تمتلك العناكب الصغيرة عالمة زجاجة الساعة ذات لون شاحب 

), 1953 ; Kaston Emerton, 1961 ; Milne, 1990  and Milne( )4شكل ال.(  
  

  
   ب

  

Latrodectus ma :المنظر البطني.  ب    من المنظر الظهري. أ  
  

  
  

   من المنظر الظهريLatrodectus hasseltiلنوع  
أ

 

ctans أنثى النوع  1:الشكل 

أنثى ا: 2الشكل 
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  )منظر ظهري(الذكر : 3الشكل 
  

  
  

   بعمر أسبوع  Latrodectus hasseltiأحد صغار العنكبوت : 4ل الشك

   الدراسة البيئية

أظهرت نتائج المالحظات الحقلية والبيئية لهذه العناكب أن كال النوعين ال يظهر أي مظهر من مظاهر السلوك العدواني    

تبدو وكأنها ميتة لبعض الوقت، وهي عناكب وهي تبدي االنعزال والحذر وتحاول االختفاء وعند إزعاجها تسقط خارج شبكتها و

. انفرادية المعيشة مقيمة غير مهاجرة وتعمل شبكة من خيوط حريرية رفيعة لكنها قوية ومتشابكة مع بعضها بشكل غير منتظم

األبعاد بثالث مستويات المستوى العلوي يشمل على الخيوط الداعمة والمستوى الوسطي من خيوط متشابكة تبدو الشبكة ثالثية 

والمستوى الداخلي في العمق وهو الجزء القائم من الشبكة ويكون بشكل قمع تستقر فيه األنثى وتوجد فيه أكياس البيض ويكون 

ريب من سطح األرض بمادة لزجة وتستخدم هذه الخيوط لصيد ذو خيوط متماسكة وعمودية تثبت إلى األرض أو أي شيء ق

عند مالمسة أي فريسة للخيط يرتد بقوة منسحبا إلى قلب الشبكة حيث توجد العنكبوت التي تستخدم لمسك الفريسة . الفرائس

نزيمات الهاضمة وبعدها  دقائق ليفعل فعله، ومن ثم تفرز عليها األ10ولفها بالخيوط الحريرية وحقنها بالسم الذي يأخذ حوالي 

في الليل تستقر العنكبوت على سطح الشبكة فهي . تقوم بامتصاص نواتج الهضم، فكل عمليات الهضم تتم خارج جسم العنكبوت

  ).5الشكل (حيوان ليلي النشاط 
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ى، كما فرائسها من الحشرات كالنمل والذباب والبعوض والخنافس والصراصر ويرقات حرشفية األجنحة والعناكب األخر

             و,Snow) 1970( و,Kaston (1953) أنها تتغذى على حيوانات مفردة األرجل ومزدوجة األرجل وهذا ما أشار إليه

)1979( Gertsch,  و)1996(Foelix, .  

كة اإلنـسان   تصنع العنكبوت شباكها في االماكن المعزولة غير المستطرقة والمحمية الظليلة أو المعتمة والجافة البعيدة عن حر               

وتشد الشبكة إلى المخبأ في األرض الذي قد يكون تحت أو بين كتل التربة أو الحجارة أو في الشقوق أو الثقوب أو التجـاويف                        

في التربة وفي مداخل األبنية وفي مالجئ الحيوانات المهجورة وجحور القوارض وحول حافات االسيجة الخارجية لألبنية وفي                 

كونكريتية ذات القاعدة الحاوية على تجاويف وتحت األنقاض واألثاث المتروكـة والـصناديق خـارج       الحواجز أو العوارض ال   

األبنية وفي المراحيض الخارجية المحدودة االستعمال أو المتروكة وفي زوايا إطارات األبواب الخارجية وأبـواب الكراجـات                 

لم تالحظ هذه العناكب داخل األبنيـة       . ن مكان اختفاء آمن   وتحت اإلطارات القديمة المتروكة للعجالت وأي موقع يمكن أن يكو         

            بأنها كثيفة ومتشابكة أكثـر ممـا هـي عليـه فـي النـوع        L. mactansتتميز شبكة النوع . فهي عناكب خارجية المعيشة

L. hasselti  ن مـنهم  تتفـق هـذه النتـائج مـع مـا ذكـره العديـد مـن البـاحثي         .  التي تكون مهلهلة ومفككة نوعـا مـا              

 )1994 (Hillyard, و )1996( Preston-Mafham, and Preston-Mafham(2001) , و  Kumar and  Siliwal.  
  

  
    مستقرة على الشبكةLatrodectus hasseltiأنثى النوع  : 5الشكل 

   الدراسة الحياتية

أظهرت المالحظات الحقلية أن األنثى ال تغادر الشبكة وتضع بيضها في كيس من النسيج الحريري بيضوي أو كروي 

 وعادة يكون اً شاحباً ملم خشن الملمس لونه ابيض إلى ابيض مصفر ومع الوقت يصبح لونه رمادي11-13الشكل تقريبا بقطر 

تحرس األنثى أكياس البيض  ).6  شكلال(  أكياس بيض2-5قد يكون لألنثى الواحدة في نفس الوقت . كيس البيض معلقا بالشبكة

               لحين الفقس وخروج الصغار التي بمجرد خروجها من الكيس تغادر الشبكة وهذا ما أشار إليه أيضا

Milne, (1990)  and Milne.   

 وبعد جمع األنثى مع أكياس البيض ووضعها في قنينة زجاجية وجد أن البيض فقس بعد أسبوع من تاريخ وفي المختبر

 من صغار العناكب وبمجرد خروجها بدأت بنسج خيوط حريرية 250الجمع وخرجت من خالل فتحة صغيرة في الكيس حوالي 

 فردا حيا أما الباقي فقد اختفت ويعود 40س بقي حوالي وبعد مضي أسبوع من الفق). 7شكل ال(غير منتظمة كثيفة داخل القنينة 

 أفراد حية وماتت األنثى على الرغم من 5ذلك إلى ظاهرة االفتراس الذاتي بعضها البعض اآلخر وبعد أسبوعين بقي فقط 

ذا يتفق مع ما أشار إمدادها اليومي بالفرائس من النمل والذباب والحشرات األخرى وبعد اسبوع ماتت االفراد الخمسة الباقية وه
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تعيش ) المختبر( سنوات وفي األسر  1-3تعيش من) البرية( من أن اإلناث في الطبيعة Milne, (1990)  and Milneإليه 

  .فترة قصيرة

   
  أكياس البيض: 6الشكل 

  

  
  العنكبوت األم مع الصغار الخارجة من احد كيسي البيض داخل قنينة التربية: 7الشكل 

  

 تضع بيضها في كيس وان Latroductus بان عناكب األرملة السوداء من جنس et al., Hippargi) 2012( وقد ذكر

 يوما 21.37 في التربية المختبرية وان متوسط فترة الحضانة حوالي 8  مقابل 9عدد األكياس المسجلة في البيئة الطبيعية هي 

 بان الذكور تنضج خالل  ,.Vink et al)2008( كما أشار. ا فرد120-130وان عدد النسل الناتج من كل كيس يتراوح ما بين 

 ، سنة حتى بدون غذاء2-3 أشهر بينما تعيش اإلناث 6-7 يوما وتعيش الذكور حوالي 60-325 يوما واإلناث في 167-37

   بعد وبعد التزاوج تضع عدة دفعات من البيض داخل أكياس بيض، تضع اإلناث البيض بعد عدة أيام من التزاوج ويفقس 

  . يوما من وضعه وهذا يعتمد على الظروف البيئية15-13

أن اإلناث إذا سنحت لها الفرصة المناسبة تأكل الذكر عقب التزاوج إال أن الذكور يمكن أن Foelix  )1996(وذكر 

 يوما في 25-30وبعد التزاوج بعدة أيام تضع اإلناث البيض وعادة تضعه على دفعات كل . تهرب وتقوم بتخصيب إناث أخرى

 يوما  13-15يفقس البيض بعد.  بيضة في الكيس الواحد40-300داخل كيس من النسيج الحريري وتضع األنثى الواحدة ما بين 

  .تغادر الصغار بعد الفقس شبكة األم حيث تحمل بالرياح. من وضعه
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  المعالجة آلثار العضة

عي والورم واالحمرار ال يحتاجون إلى معالجة خاصة  األلم الموضون ذووتستند المعالجة على شدة العضة فالمصاب

وفي حالة . سوى وضع الثلج على موضع العضة مع استخدام المسكنات والمهدئات التقليدية عن طريق الفم كالباراسيتامول

 Commenwealth األثر الشديد للعضة وظهور األعراض الجهازية يستوجب األمر إعطاء المصاب مضاد سم العنكبوت

Serum Laboratories (CSL) red-back spider antivenom وهذا المضاد فعال ضد التسمم بالعناكب من جنس 

Latrodectusيعطى مضاد السم في العضلة .  ومتوفر تجارياIM) Intramusculary ( أو في الوريدIV 

)Intravenously (يد الن إعطاءه في العضلة يتطلب ولو أن البعض يرى أن إعطاءه في العضلة ليس له فاعلية كما في الور

. )Isbister, ; 2003 Isbister and Gray, ; , 2004 Isbister and Sibbritt 2002(وقتا أطول للوصول إلى مصل الدم 

الجرعة المستخدمة ). et al., Banham 1994( أشهر 3رد الفعل لمضاد السم يكون نادرا وقد يبقى مضاد السم فعاال لفترة 

 امبول كل ساعتين لحين زوال أعراض  2تعطى في البداية مع إعطاء جرعات إضافية من)  وحدة500×2( امبول 2هي 

  .والجرعة هي نفسها لألطفال والبالغين. التسمم

  تقدير شكر و

محافظة نينوى والنقيب مروان  /يشكر الباحثان العقيد الركن سعدون عبد سالم الجبوري مدير مركز التنسيق المشترك

 الجبوري ضابط قسم اإلدارة والحاسبة في المركز لتعاونهم معنا ولمالحظاتهم القيمة التي أمدونا بها ومساعدتهم احمد عكله

  .وتسهيل مهمتنا في الزيارات الميدانية والدراسة البيئية للعنكبوت في المنطقة
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