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  فصيلة من Anax لجنس  لأنواع تابعة لثالثة دراسة تصنيفية 
Aeschnidae:Odonata    ليبيا  –في منطقة المرج 

 (2)والطيب نوح الطيب (1)*يوسف موسى زايد

 ليبيا  –قسم وقاية النبات، كلية الزراعة ، جامعة عمر المختار، البيضاء   . (1)
 ليبيا  –للتقنيات الزراعية، المرج المعهد العالي .  (2)
 (  ymzaied@yahoo.com ، البريد اإللكتروني: يوسف موسى زايدللمراسلة الباحث:  *)

  11/2021/ 21تاريخ القبول:  07/2021/ 20تاريخ االستالم: 
 الملخص: 

مسح   موقع  ألثنىأجري  المرج    ا  عشر  منطقة  شمالفي  في  األخضر  ليبيا  ي الجبل  ، شرق 
يناير من  الفترة  الثاني  /خالل  ديسمبر  2018  كانون  األول  /إلى  سجلت  2019  كانون   ،

انواع   ثالثة  الدراسة   .A  و     Anax ephippiger  (Burmeister, 1839)نتائج 

imperator Leach, 1815    و A. parthenope  (Selys, 1839)     الى تنتمي 
  وصف الطور البالغ أعتمادا  على و   ،  مع  Anisopteraتحت رتيبة  Aeschnidae  فصيلة  

 وكذلك أماكن االنتشار بالعالم. ، ظاهري لصفات الشكل ا
  Odonata  ،Anisoptera  ، Aeschnidae  ،   Anax.  sppالرعاشات،    :  ةكلمات مفتاحي

 ليبيا. المرج ، ،

 المقدمة : 
العالم )  6000من أكثر رتب الحشرات تنوعا ، إذ سجل منها حوالي  (Odonata) الرعاشاتتعد     2008,نوٍع منتشرة في 

Corbet and Brooks  ،)  للجنس التابعة  االنواع  ثالثون Anax وتنتشر  منها  سجل  حيث  العالم  مناطق  من  كثير  في 
( أفريقيا  قارة  في  ذكرت  االنواع  هذه  ثلث  يمثل  وما  زامبيا ,  (Dijkstra et al.,2013نوعا ،  شمال  في  واحد  نوع  وسجل 

( الغربيةفي    دراسته  في    Klaptocz (1909)ذكر وقد  (،  Dijkstra and Clansuitzer  2014,وماالوي  و    المنطقة 
ثالثة     Ris (1911)سجل  و   ،  اجناستسعة   تنتمي الى  كذلك في مدينتي بنغازي ودرنه في الشرق الليبي ثالثة عشر نوعا  

ليبيا    Navas (1929;1932)و أجرى ،  عشر نوعا  من الرعاشات في طرابلس وبرقة    دراسة في منطقة الواحات شرق 
قائمة الحشرات المنتشرة في أقاليم ليبيا برقة و    Zavattari (  1934)  وأعد   ،  أنواع  تندرج في أربعة اجناسحيث ذكر ستة  

و  وطرابلس  منفزان  نوعا   عشر  ستة  فيها  قام    ،  Odonataالرتبة    ذكر  حديثة  دراسات   Boudot et بها  وفي 
al.,(2009)  الحوض البحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا وكذلك ليبيا منطقة    رعاشاتبجمع  العديد من البيانات عن

ليبيافي دراسته  في      Doran(  2010كما سجل )  ،عشرون نوعا  في عشرة اجناسسجل  أطلس حيث  واعد   عن  شرق 
  Mohamed and Shaurub(2010) وأشار  ،حول مصادر طبيعية للمياه     Odonataاالنواع المنتشرة من الرعاشات  

 طور الحورية والبالغاتالرتبة في    هذه   تساهم أفراد   كما  في دراسته في مصراته الى ثالث انواع تنتمي الى ثالثة اجناس ،
لقد تركزت بحوث الكثير   و    (et al.,2017    Mekhlif)    في خفض تعداد المجتمعات الحشرية الضارة بصحة االنسان

mailto:ymzaied@yahoo.com
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الدراسة   الباحثين للكشف عن أنواع الرعاشات وتحديد أهميتها ودراسة وضعها التصنيفي, ولذلك كان الهدف من هذه  من 
   وتعريفها ووصفها في منطقة الدراسة.حصر األنواع المنتشرة من هذا الجنس 

 :  و طرائقه مواد البحث
و  °32.30تقتتتع بتتتين دائرتتتتي عتتترض التتتتي  ،شتتترق ليبيتتتا يالجبتتتل األخضتتتر شتتتمالفتتتي منطقتتتة المتتترج فتتتي أجريتتتت الدراستتتة    

إلتتتى  2018ينتتتاير/ كتتتانون الثتتتاني ختتتالل الفتتتترة متتتن شتتترقا ،  °21.06و  °20.70 شتتتماال  وبتتتين خطتتتي طتتتول °  32.75
فرزوغتة  = °32.55 – °20.95سيدي ارحومه ) لجمع العينات ً  عشر موقعا ااختيار اثن تم حيث، ديسمبر/ كانون األول 

 – °20.87المتتتتتترج القتتتتتتديم  = °32.55 – °20.98العويليتتتتتتة  = °32.53 – °20.94الغريتتتتتتق  = 32.50° – 20.70°
 = °32.40 – °20.88المهتتدي  = °32.75 = °21.06 وادي الملكتتة = °32.52 – °20.77كيلتتو تستتعه  = 32.51°

طلميثتتتتتتتتة  = °32.61 – °20.80بوترابتتتتتتته  = °32.40 – °20.71 ستتتتتتتيدي بوزيتتتتتتتد = °32.37 – °20.80 الصتتتتتتتليعاية
مثبتت علتى حامتل معتدني ستم  35)عبتارة عتن طتوق معتدني قطتره  جمعت العينات بواستطة شتبكةو   .(32.71°  –  20.95°

العينتتات وفقتتا   ، فتتردت متتتر قابتتل للفتتك والتركيتتب، ويعلتتق بتتالطوق شتتبكة مختترود متتن نستتيج قماشتتي داكتتن اللتتون( 2.5طولتته 
التقطتتت صتتور للعينتتات باستخة ت ولة تصتتوير  (،2008)شتتيحا ورختترون، تبعتتا  لخطتتوات حفظتتت و لألستتاليب العلميتتة المتبعتتة

،عرفتتت العينتتات فتي متحتتف وقايتتة النبتتات كليتتة ً  رتتتان أستتبوعياالحشتترات بمعتدل زيا (، جمعتتتOlympus7070) رقميتة نتتوع
  و (Dijkstra and Lewington,2006)( وDumont,1991الزراعتة جامعتة عمتر المختتار وفقتا  لمصتادر العلميتة )

(Degabriele,2013) ،لك موقتتع شتتبكة اإلنترنتتتوكتتذ .http://addo.adu.org.za   African Dragonflis and
Damselfliee  شتوتغارت  روزنشتتاين  )للتاريخ الطبيعي شتوتغارت  ،  كما تم االستعانة بالمختصين من المتحف االلماني

1،70191  (D -. 
 :النتائج

انواع  سجلت  ثالثة  الدراسة  الجنس  نتائج   .A   و  A. imperator  و   Anax ephippiger  وهي   Anax   تتبع 
parthenope    تنتمي الى فصيلة  Aeschnidae  تحت رتيبةAnisoptera  رتبة  Odonata    ، وصف الطور البالغ تم  و  
 بالعالم. االنتشار وكذلك أماكن  صفات الشكل الظاهري  أعتمادا  على لألنواع الثالثة

 مفتاح تصنيفي للتفريق بين األنواع المسجلة في الدراسة: 

   2............ ................................موجود  Orielleittes كبير، البطن ثخينة، صوان األذني جسم ال حجم  -1

 .A....................................  حجم الجسم صغير، البطن نحيفة، صوان األذني غير موجود -
epheppiger. 

قمة مدورة بدون شوكة   ذات تلون الجناح ما بين العقدة والبقعة الجناحية، الزوائد الذيلية العلوية  الصدر بني، -2
..................................................................................... .... ........A. parthenope   

http://addo.adu.org.za/
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 مزودة شوكةو قمة مدورة   ذات جناح، الزوائد الذيلية العلويةالتلون الجناح ما بين المثلث وقمة  الصدر أخضر مزرق،  -
.................................................................................................... . A. 

imperator 

Anax ephippiger  (Burmeister, 1839).1 

 سم(1)مقياس الرسم ذكرلل البالغ :الطور Anax ephippiger ( 1شكل )  

Aeschna ephippiger Burmeister, 1839 

Aeschna mediterranea Selys, 1839 

Crytosoma ephippiger Burmeister, 1839   

Anax mediterranea Selys, 1840 

Anax senegalensis Rambur, 1842 

Hemianax ephippigerus Selys & Hagen, 1850 

Hemianax ephippiger Kirby, 1890 

 الوصف
الحجم   كبيرة  طولها  رعاشات  بنية   الذكر  مليمتر،  67وقوية  الجبهة  سوداء،  أهداب  بها  العليا  الشفة  صفراء،  الفم  أجزاء 

صغ الرأس  مؤخرة  اللون،  أسود  األمامية  الصفيحة  من  السفلي  الجزء  باألسود،  مخططة  وقاعدتها  الصدر    ةر يصفراء   ،
سوداء األرجل  سوداء،  عالمات  على  يحتوي  األمامي  والصدر  باهته  بنية  الصدرية  والشقوق  والخلفي  واألوسط   األمامي 

وقاعدة فخذه األوسط والخلفي بنية وفخذ األرجل األمامية ذو لون أصفر من الداخل، األجنحة شفافة وبها بقع   ج(   2الشكل)
، طول الجناح الخلفي  ب(    3الشكل)  مل بقعة جناحية طويلة وضيقة بلون ذهبيوتح  أ (  2)  ملونة بلون كهرماني باهت

مليمتر، تتميز الحلقة    47، البطن أسطوانية ذهبية المعة اللون وطولها  أ(    3الشكل)  مليمتر، الغشاء الجناحي أبيض  47
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الثانية أزرق مع شريط ضي ب(    2الشكل)  األولى بلون أصفر بني ق أسود والصفائح الجانبية  ، الجزء العلوي من الحلقة 
للحلقة الثانية بلون أصفر بني، يظهر لون أزرق على الجزء العلوي من الحلقة الثالثة حتى السابعة مع وجود شريط أسود  

 ضيق جدا  في المنتصف مع عالمات في شكل بقع باهتة على جوانب هذه الحلقات. 
 . ♂( 18)وادي الملكه : وعدد العينات أماكن التواجد

ألبانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، قبرص، الجزائر، مصر، الصحراء الغربية، إسبانيا، فرنسا، اليونان،   االنتشار العالمي:
كرواتيا، إيران، العراق، فلسطين، إيطاليا، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مدغشقر، مالطا، مونتينيجرو، موريتانيا، 

السو  السعودية،  تركيا.البرتغال،  تونس،  تشاد،  سوريا،  سلوفينيا،  صربيا،   Suhling et al.,2003,Boudot et) دان، 
al.,2009) 

 
 أ(. الصبغة القاعدية في الجناح )ب(. الحلقات البطنية األولى)ج(. األرجل. :)Anax ephippiger( أجزاء من جسم   2شكل ) 

 )أ(

 )ج( )ب(
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 .العلويةأ(. الغشاء الجناحي )ب(. البقعة الجناحية )ج(. الزوائد الذيلية :)Anax ephippigerأجزاء من جسم  ( 3شكل ) 

 

 

 

 

 )أ(

 )ج( )ب(
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Anax imperator Leach, 1815 .2 

 سم(1)مقياس الرسم    ذكرلل البالغ :الطور  Anax imperator ( 4شكل )  

Aeschna formosa Vander Linden, 1823 

Aeschna azurea Charpentier, 1825 

Aeschna formosa Selys, 1839 

Anax formosa Rambur, 1842 

 (2009)شيحا وآخرون،

 الوصف
الرأس أصفر مخضر، أجزاء الفم مفترسة، الشفة السفلى لونها    الذكر   ،  مليمتر وقوية   78أفراد هذا النوع كبيرة الحجم      

ة ي، القمة الجبهةذهبي باهت وعريضة وبها أهداب سوداء، الشفاه العليا صفراء المعة، مقدمة الدرقة والجبهة خضراء مصفر 
خط  المركبة بها  حوافها زرقاء المعة وتظهر كشريط في المقدمة، الدرز الجبهي الوسطي أصفر، العيون  ،    صفراء باهتة

أعلى ومنتصفها زرقاء مخضرة على    أصفر من  الموجودة  السوداء  النقاد  المركبة متالصقة بشدة، توجد بعض  العيون   ،
جانبي العين المركبة، قرون االستشعار سوداء قصيرة، الصدر أخضر ويميل الصدر لالصفرار قليال  عند نهايته مع وجود 

اللون على جانبي الصدر أشرطة سوداء تحدد شقوق الصدر، توج ، األرجل سوداء  أ (    5الشكل)  د شبكة صفراء خفيفة 
ذات لون أصفر في المنتصف   أ (    6الشكل)  طويلة وقوية، الفخذ ذو لون بني من الجهة الداخلية، األجنحة كبيرة وشفافة

مليمتر، الزاوية القاعدية    50ال يصل إلى قاعدة الجناح )التلون ما بين العقدة و البقعة الجناحية(،  طول الجناح الخلفي  
، البقعة الجناحية طويلة وضيقة  د(    5الشكل)  للجناح الخلفي مدورة، الغشاء الجناحي موجود قصير ذو لون أبيض باهت

ذهبي   لون  ضيقةذات  سوداء  حدود  الجناحين  ج(    6الشكل)  مع  في  الكعبري  العرق  باستثناء  سوداء  الجناح  عروق   ،
الجناح األمامي   في  الخارجية، يوجد  العروق  على حافة  أشواك  الخلفي، توجد  العقدة،    18األمامي و  قبل  عرضي  عرق 

القرصي المجال  مكتملة،  وغير  منتظمة  غير  العقدية  قبل  الجانبية  بين   Discoidal field  العروق  ما  متباين  لألجنحة 
بطول   ومنتفخة  طويلة  البطن  والخلفي،  األمامي  الحلقة    55الجناح  البطنية  الحلقات  الخلفي،  الجناح  من  أطول  مليمتر، 
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 )ب( )أ(

 )د( )ج(

اللون، وتظهر باقي الحلقات باللون األزرق وتوجد عليها عالمات سوداء من أعلى ومن الجانبين، قاعدة   األولى خضراء 
 د(  6الشكل)  ، زوج الزوائد الذيلية العلوية طويلةب(  5الشكل) لبطنية الثالثة األولى بيضاءالحلقات ا

 ، يوجد شعيرات صفراء دقيقة على الزوائد الذيلية العلوية.ج(  6الشكل) والسفلية تمثل نصف طولها    
، المرج   ♂  (13)، العويلية  ♂  (20)الغريق،  ♂  (8) ، فرزوغة  ♂  (  15)  سيدي ارحومه:  و عدد العينات  التواجد  أماكن
 .♂  (9)، كيلو تسعه ♂ ( 17)القديم

فرنسا،    العالمي:  االنتشار مصر،  تونس،  تركيا،  سوريا،  السودان،  السعودية،  مدغشقر،  المغرب،  ليبيا،  لبنان،  األردن، 
ألبانيا،   سلوفينيا،  صربيا،  البرتغال،  النيجر،  مونتينيجرو،  مالطا،  يوغسالفيا،  إيطاليا،  فلسطين،  العراق،  اليونان،  إسبانيا، 

 . (Suhling et al.,2003,Boudot et al.,2009) بلغاريا، البوسنة والهرسك، قبرص، الجزائر، كرواتيا.
 

:)أ(. مظهر الجانبي للصدر )ب(. مظهر الجانبي للبطن )ج(. مؤخرة الرأس  )د(. Anax imperatorأجزاء من جسم  ( 5شكل ) 
 الغشاء الجناحي   .
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   السفلية)ب(.  مظهر جانبي للزوائد الذيلية  أ(. الجناح األمامي والخلفي:)Anax imperatorالجسم  من ( أجزاء 6شكل )  

 .العلوية(. الزوائد الذيلية د(. البقعة الجناحية )ج)

 

 

 

 

أ()  
 

ج() د()   

ب)
)
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Anax parthenope  (Selys, 1839).3 

 سم( 1)مقياس الرسم  ذكرلل   البالغ :الطور Anax parthenope(  7 شكل )

Aeschna parthenope Selys, 1839 

Anax julius Brauer, 1885 

Anax bacchus Hagen, 1867 

Anax major Gotz, 1923 

Anax parisinus Rambur, 1842 

Anax geyri Buchholz, 1955 

Anax jordansi Buchholz, 1955 

(Rafir et al.,2009) 

 الوصف
لون الرأس ذهبي مخضر باهت والجبهة خضراء ذات قمة حمراء قاتمة وقاعدتها   الذكر  مليمتر،  73رعاشات كبيرة الحجم  

المركبة خضراء تماما ، قرون االستشعار  العيون  العليا والسفلى صفراء وبها أهداب سوداء على حافتها،  الشفتان  سوداء، 
طول    د (  9)  األجنحة شفافة  ، األرجل سوداء ويتميز الفخذ بلون أحمر بني،أ (    8الشكل)  قصيرة وسوداء، الصدر بني

مليمتر، البقعة الجناحية حمراء بنية طويلة وضيقة )البقعة الجناحية تعادل طول ثالثة خاليا تحتها(،   49الجناح الخلفي  
في الجناح األمامي أطول    Discoidal field ، المجال القرصيب (  9)العرق الخارجي أصفر، الغشاء الجناحي أبيض

خاليا في الجناح األمامي ويقل الجناح الخلفي عنه بخلية واحدة، البطن    6ح الخلفي ويتكون من  وأضيق من مجال الجنا
مليمتر، الحلقات البطنية تتميز األولى منها بلون بني وتحمل عالمة في شكل طوق أصفر اللون والثانية زرقاء    53طولها  
وتضيق باتجاه القمة    ج (  9)  الزوائد الذيلية العلوية صلبةومن الثالثة إلى العاشرة زرقاء قاتمة اللون،  ب(    8الشكل)المعة  

 شوكة على كل زاوية خارجية.    12ويوجد بها شوكة خارجية والزائدة السفلية قصيرة جدا  ومستديرة وتحمل 
 . ♂ (23)، الغريق  ♂ (7)، سيدي ارحومه  ♂ ( 11)المرج القديم: وعدد العينات أماكن التواجد
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إيطاليا،    العالمي:االنتشار   فلسطين،  العراق،  كرواتيا،  اليونان،  إسبانيا،  فرنسا،  مصر،  الجزائر،  قبرص،  بلغاريا،  ألبانيا، 
سلوفينيا،  صربيا،  السودان،  السعودية،  البرتغال،  مونتينيجرو،  مالطا،  مدغشقر،  المغرب،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  األردن، 

 تونس، تركيا. 
(Boudot et al.,2009) 

 . الحلقة البطنية األولى والثانية. (ب(. مظهر جانبي للصدر )أ) : Anax parthenopeأجزاء من جسم  ( 8شكل ) 

 
.  (د). الزوائد الذيلية الذكرية   (ج). الغشاء الجناحي   (ب)  . مؤخرة الرأس(أ:)Anax parthenopeأجزاء من جسم  ( 9شكل ) 

 الجناح األمامي والخلفي.

 )ب( )أ(

 )ج( )د(

 )ب( )أ(
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 :المناقشة
الدراسات السابقة التي أجريت في بعض المناطق من ليبيا في فترات مختلفة النتائج المتحصل عليها و كذلك    من خالل

التفاصيل عن رتبة الرعاشات   الدراسة اتفقت مع تم تسجيله في  و  ،  Odonataوالتي تناولت العديد من    ايضا    كماو   هذه 
  Anaxقدرة عدة أنواع من جنس     Sciberras(2008فلقد ذكر )  سلطت الضوء على أهمية أفراد هذه الرتبة كمفترسات

أفات زراعية مهمة مثل   افتراس حشرات مختلفة بعضها  يفترس    A. ephippegerعلى   . Aو    Bibiosiculusالذي 
imperator    يفترس  و النبات(   Sacrophagafertoniو  P.brassicaeو  Pieries rapaeالذي  ألمراض  )ناقلة 

Blepharitadeluccai  وPyralisfarinalis  ،و  وهي من أفات المخازنA.parthenope    الذي يفترسCicadaorni   ،  
 .A    و   A.imperatorنوعان هيوبمدينتي بنغازي ودرنه  بالمنطقة الغربية   دراسته    في Klaptocz (1909) ذكرفقد  

parthenopeوأعد ،Zavattari  (1934)       ليبيا برقة و فزان وطرابلس أقاليم  المنتشرة في  نوعان ذكر  قائمة لحشرات 
وفي دراسات حديثة ،    سجلهما في طرابلس وبرقة   Ris (1911)، وكذلك  A.  parthenope وA. imperatorوهي   

الحوض البحر األبيض المتوسط وشمال منطقة    رعاشاتبجمع  العديد من البيانات عن  Boudot et al (2009) بها  قام  
( في  2010) Doran كما سجلها،    األنواع الثالثة التي ذكرت في هذه الدراسةسجل  أطلس حيث  واعد  أفريقيا وكذلك ليبيا  

ليبيا دراسته   شرق  الرعاشات    في  من  المنتشرة  االنواع  ذكر    Odonataعلى  حين  في    ، للمياه  طبيعية  مصادر  حول 
Navas (1923,1929)  في الدراسة التي اجريت في شرق ليبيا وكذلك منطقة الواحات نوع واحد  A. ephippiger     ،

،  A.imperatorة وهو  مصراته نوعا  واحدا  في هذه  الدراسبفي دراسته    Mohamed and Shaurub (2010) وسجل
الى جنس واحد   التي تنتمي  الثالثة  القول بان اعادة تسجيل االنواع  الدراسات   Anaxومنها نستطيع  التي ذكرت في هذه 

 يؤكد ان هذه االنواع متوطنة في الفونة الليبية.
 : الشكر والتقدير

والتقدير بالشكر   Staatliches Museum für  االلماني  المتحف  من   Stefan V. Oberللبروفيسور    نتقدم 
Naturkunde Stuttgart, Rosenstein 1, D-70191 Stuttgart, Germany     التأكيد على على مساعدته في 

 من أجل إنجاز هذا البحث. تا وبتعريف العينات و تذليل الصع
 : المراجع 
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Abstract 

This study was carried out from January 2018 to December 2019 in 

Al Jabal Al Akhdar region which amid to identify the species of 

suborder Anisoptera family Aeschnidae in twelve sites. The results 

indicate occurrence of three species, Anax ephippiger, A.imperator 

and A.parthenope that were identify  depended on the external 

characteristics of the adult The species Global distribution are given .   

Keywords: Odonata  ,  Anisoptera , Aeschnidae, Anax  spp., Al- Marj , 

Libya. 
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