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وأكثر ما . يغزل خيوطًا تشبه الحريره بعض أنواعالعنكبوت حيوان صغير له ثمانية أرجل و

تسلم  وال. تشتهر به العناكب هو غزلها لخيوط الشراك التي تستخدمها في صيد الحشرات لتتغذى عليها

 .الحشرات حتى األضخم واألقوى منها من مخاطر شراك العناكب

أكثر من  نافعةات ؛ فهي حيوانقة أن العناكب السامة قليلة جدًا، والحقيعرفت العناكب بأذاهاولقد 

، والسم الذي تفرزه لتقتل فرائسها ال يؤذي اإلنسان، حتى أن أشد العناكب سمية ال تلدغ إال إذا أنها خطرة

المعروفة كل من األرملة السوداء  السامة وأهم األنواع. يضها وصغارهاهوجمت أو لتدافع عن ب

Latrodectus mactans )ك البني والعنكبوت الناس) سمها عصبي التأثيرLoxosceles reclusa 

 .)سمها حاٌل الدم(

                
 العنكبوت الناسك البني                                                          األرملة السوداء                                              
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شعيبة ُكالبيات القرن  -) Arachnida(تتبع صف العنكبوتيات رتبة ) Araneae(والعناكب 

)Chelicerata( -  شعبة مفصليات األرجل)Arthropoda (-  المملكة الحيوانية)Animalia( وتضم ،

 ) .Carantulae(لرتيالت وا )Spiders(رتبة العناكب كل من العناكب الحقيقية 

رأس ملتحمة  وهو عبارة عن( prosomaهما جسم أمامي : ويتكون جسم العنكبوت من منطقتين

الذي يختلف عن باقي العنكبوتيات بأنه ) وهو عبارة عن البطن( opisthosomaوجسم خلفي ) بالصدر

 .ن ببعضهما بواسطة خصر رفيع ءاغير مقسم ، ويتصل هذان الجز

ات ما نوع تنتشر في جميع القار ٤٠٠٠٠فصيلة يتبعها حوالي  ٦٢لعناكب حوالي وتضم رتبة ا

ويمكن مشاهدتها بالحقول . وتعيش العناكب في أي مكان يتوافر به غذاؤها. عدا القطب المتجمد الجنوبي

وهناك نوع من العناكب يمضي معظم حياته تحت الماء . والغابات والمستنقعات والكهوف والصحاري
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، وتعيش بعض العناكب داخل المنازل، ومخازن الحبوب وع آخر بالقرب من قمة جبل إيفرستويعيش ن

 .واجهات وأطراف األبواب والنوافذ ، وعلىع أخرى على الجدران خارج المبانيوالمباني، كما تعيش أنوا

   

   

   
 أماكن معيشتها تعددصور لبعض العناكب تبين 

http://img84.imageshack.us/img84/2938/image005wn5.jpg 

 

أن يحين وقت ، وتضع األنثى بيضها في كيس من النسيج اللين لحفظها إلى ًاوتتكاثر العناكب جنسي

إلى  ١٠٠، ويختلف عدد البيض الذي تضعه أنثى العنكبوت حسب النوع ولكنه يتراوح ما بين خروجها

نثى كيس البيض معها أينما ذهبت حيث يبقى بيضة في المرة الواحدة وفي بعض األنواع تحمل األ ٣٠٠٠

الكيس معلقا في مؤخرة البطن في غدد إفراز الغزل إلى أن يفقس ثم تحمل الصغار على ظهرها لمدة 

 .أسبوع كامل تتفرق بعده لتمارس حياتها المستقلة

من البيض وتمر بعدة مراحل من النمو إلى  فور خروجهاوصغار العناكب تكون مشابهة للكبار 

وتعيش األنثى فترات طويلة تصل إلى ما يقرب من عام كامل وفي بعض األنواع . تصل للطور البالغن أ

 .قد تصل إلى ثالثين عاما
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 صغار العنكبوت في بداية تفرقها بعيدًا عن األم
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فعلى سبيل المثال يغزل . تبني شراكًا ميع العناكب الخيوط ، لكن بعض أنواعها التغزل ج

العنكبوت المسلح خيطًا واحدًا في نهايته قطرة لزجة من الحرير، فعندما تطير حشرة بالقرب منه يقذف 

 .العنكبوت هذا الخيط تجاهها لتلتصق الحشرة بطرفه اللزج

من خالل ناء البيت هي أنثى العنكبوت فقط ، والتي تقوم ببًالعنكبوت ال يستطيع أن يبني بيتذكر او

في بناء هذا البيت إال  ىال تبدأ األنثو. مغزل خاص موجود في نهاية بطنها، وال يوجد مثله عند الذكر 

حينما تصل إلى مرحلة البلوغ واالستعداد للزواج فتقوم عند ذلك ببناء بيتها والذي يكون عامل جذب قوي 

 .القادر على البناء بطبيعة خلقته للذكر غير

تحمل العناكب على الوجه السفلي من الطرف الخلفي من البطن ثالثة أزواج من المغازل 

spinnerets تحتوي هذه )مية ومغازل متوسطة ومغازل خلفيةمغازل أما(، يترتب بعضها خلف بعض ،

التي تتصل  ةالثقوب المجهري مثقوبة بمئات من ، هذه المغازلل على غدد تفرز مادة حريريةالمغاز

يتجمد مباشرة لدى مالمسته  scleroproteinبأنابيب مجهرية تفرز مادة سائلة عبارة عن بروتين صلب 

 .بناء شبكاته المختلفة أو شرانقه الهواء مشكًال خيوطًا يستعملها العنكبوت في

جموعة خيوط ملتفة على يقة م، هو في الحقذي تحيك به أنثى العنكبوت شبكتهاوالخيط الحريري ال

، اللينة مرة، إال أن هذه الخيوط ٤٠٠بـ  ، فسمك شعرة اإلنسان يزيد عن سمك خيط العنكبوتبعضها

لب ، ورغم شدة رقتها وشفافيتها تعد أصفي المائة من حجمها دون أن تتمزقوالقابلة للتمطيط بعشرين 

ن قوة تحمل الفوالذ لذلك يطلق عليها ، ولها قوة تحمل للضغط أقوى ماأللياف الطبيعية على اإلطالق

فإذا قدر جدال وجود حبل سميك بحجم إصبع اإلبهام . ي أو الفوالذ الحيوي أو البيوصلبالفوالذ البيولوج
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، ولقد قام العلماء بإنتاج مادة يشبه يمكنه حمل طائرة جامبو بكل سهولةمن خيوط العنكبوت فسوف 

 .صنع القمصان الواقية من الرصاص ر حيث يستعملونه فيتركيبها خيط العنكبوت وهي تسمى بالكافل

ة تقوم األنثى ببناء بيتها بخيوط منسوجة بتداخالت فنية وهندسية خاصة بحيث تكون شديد

، سم ٢٠خيط وطول الخيط الواحد ألف  ٤٠٠، وتصل عدد الخيوط إلي الحساسية ألية اهتزازات خارجية

، د مرورها عليها أو االقتراب منهاصق بها أية حشرة بمجروهذه الخيوط مشبعة بمادة لزجة صمغية تلت

 .حتى تأتي أنثى العنكبوت فتفترسهاوهذه الخيوط تقوم بتكبيل الحشرة 

فالنوع . يحية دائريةوللشباك التي تنسجها العناكب نموذجان أساسيان هما شباك أنبوبية وشباك صف

Atypus affinis  وأي حشرة تمر ض والشرنقة في نهايته المغلقةلبي، وتبقى اسم ٢٠يبني أنبوبًا بطول ،

كما يوجد أشكال أخرى لبيوت . جرها العنكبوت إلى داخل األنبوبةفوق النهاية المفتوحة تلتصق بالشبكة وي

وبعض أنواع العناكب تصنع . يت الشراعي والبيت الدائريالعنكبوت منها البيت الشبكي الغير منتظم والب

 .ها ويجهزها بغطاء ثم يطبق على فريسته بعد دخولها الحفرةحفرًا في األرض ويكمن في

   
 البيت القمعي                      البيت الشراعي                                                       الغير منتظم البيت الشبكي                

   
 الحفر ذات الغطاء                                البيت الدائري                                                    

http://fashion.azyya.com/162110.html 
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تعتبر العناكب مفيدة لإلنسان ألنها تتغذى على الحشرات الضارة والجنادب التي تتلف المحاصيل، 

، وتتغذى العناكب ـ بصفة خاصة ـ على الحشرات وكذلك تتغذى  على الذباب والبعوض الناقلين لألمراض

، كما تتغذى بعض ألسماك الصغيرة والفئران والطيور، وابعضًا منها يتغذى بأفراخ الضفدع إال أن

 .وإناث العناكب أقوى وأضخم من ذكورها وتتغذى ـ أحيانًا ـ على ذكورها. العناكب على عناكب أخرى
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اللمسية  شعيراتهتزاز خيوط الشبكة ينبِّه الن اأ؛ إذ بلمسها باكًا عادةتتحسس العناكب التي تنسج ش

أما األنواع . المنتشرة على األرجل، مما يساعدها في معرفة أن ثمة فريسة على الشبكة قد التصقت بها

، إذا ما قورنت إذ إنها تتمتع بإحساس بصري شديد الصيادة فإنها تجد فرائسها باإلحساس البصري،

 .بالعناكب األخرى

؛ فالعنكبوت ، ويكون الهضم عادة خارجيًاوتحتفظ أنثى العنكبوت بفرائسها حية لكي تبقى طازجة 

من ، ثم يطلق إنزيمات نه الكالبية فيسري في جسم فريستهيفرز السم من الغدد السامة الموجودة في قرو

تذوب ومن ثم تمتص ، ثم ينتظر بعض العناكب حتى يتم هضم الفريسة التي الغدد اللعابية تذيب البروتين

 .السائل الناتج 

، فالحشرة التي تلتقطها شبكة العنكبوت تضغطها بأجزاء بعض العناكب بسحق الفريسة أوًال وتقوم

، ويتم امتصاص السائل كامًال من جسم الحشرة في بضع السوائل من جسمها قطرة بعد أخرى فمها فيخرج

 .ساعات وتترك الهيكل الكيتيني للحشرة فارغًا 

 

     
 فريسة مغلفة للحفاظ عليها طازجة                 عنكبوت يتغذى على ثعبان                            عنكبوت يتغذى على الحشرات          
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 أنهاتعتبر العناكب ذات أهمية بيئية كبيرة؛ حيث أنها تتغذى على الكثير من اآلفات الحشرية ، كما 

، أيضًا الحشرات الميتة التي تم اصطيادها بواسطة من المفترسات أخرىن غذاء ألنواع يمكن أن تكو

 .تغذى عليها بعض األنواع المترممةغزل العنكبوت ت

؛ لتي تتواجد في البيئات المختلفةوالعناكب من أكثر المفترسات التي تتغذى على اآلفات الحشرية ا

ففي الظروف المالئمة لنموها يصل تعدادها إلى كثافات عالية تصل في بعض األحيان إلى ما يزيد عن 

فات الحشرية في مما يجعلها ذات أهمية كبرى كعوامل مكافحة حيوية تؤثر على تعداد اآل. ٢م/فرد ١٠٠٠

 .لغابات وغيرها من البيئات األخرىالبيئات الزراعية وا
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وترجع أهمية العناكب كعوامل مكافحة طبيعية إلى أنها يمكن أن تتغذى وتتكاثر دون تدخل 

فالعناكب ذات الشبكة القمعية الكبيرة والعناكب ذات ). مثل البساتين والغابات(اإلنسان في البيئات المستقرة 

ويمكن لهذه العناكب أن تصطاد أعداد كبيره من . في مثل هذه البيئاتج الدائري تتواجد بتعداد عاٍل النسي

يتواجد  Argiope bruennichi؛ فمثًال وجد أن  النوع  يالحشرية باستخدام غزلها العنكبوتاآلفات 

كما وجد أن . يوم/غزل/نطاطات ٧، كما انه يمكن أن يمسك بأكثر من ٢م/غزل ٦بكثافات عالية تصل إلى 

ومن . ات الحشرية من رتبة ذات الجناحينمن تعداد اآلف% ٤٠-٢٥العناكب الغازلة للشبكات تقضي على 

ذلك يتضح أن للعناكب دور هام وفعال في المكافحة الحيوية لآلفات الحشرية، كما أنه يمكن أن يتم 

 .تضمينها في برامج المكافحة المتكاملة لآلفات

، وأنها ذات دور تين التي ال يستخدم بها المبيداتأكثر المفترسات عددًا في البساوتعد العناكب من 

فعال كعوامل مكافحة حيوية في هذه البساتين؛ حيث أن العناكب التي تعيش على المجموع النباتي ذات 

ات أما البساتين التي يستخدم بها المبيد. ات حرشفية األجنحة والمن والبعوضدور هام في افتراس حشر

وبالتالي  فإنه يحدث انخفاض كبير في أعداد العناكب المفترسة نتيجة التأثير السلبي للمبيدات عليها؛

 .ينخفض دور العناكب بها

؛ حيث أن تتابع المحاصيل يمثل خطورة على العناكبوفي بيئات المحاصل الموسمية فإن تتابع 

والتي تعتبر مناطق مستقرة يتواجد بها (من الحواف  ابتداًءطان العناكب في الحقل يكون عادة استي

ولذلك فإن الكثافات العددية وتكاثر العناكب يكون منخفض في بيئات الزراعات الموسمية ) . العناكب

 .ات الحشريةوبالتالي ينخفض دورها في مكافحة اآلف

بدون  تصطاد فرائسها التيوهي ( ةالعناكب القانص هناكباإلضافة إلى العناكب الغازلة للشبكات 

فنجد أن العناكب التي تعيش على سطح األرض . عوامل مكافحة طبيعية للالفقارياتلها دور فعال ك) غزل

مثل (في بيئات المحاصيل الحولية تتواجد بكثافات مرتفعة وتعتبر من أهم المفترسات التي تعيش بالتربة 

و  Carabidaeعائلتي التابعة لالمفترسة مثلها في ذلك مثل الخنافس ) Erigone atraالنوع 

Staphylinidae حيث تتداخل معها في التغذية على النطاطات والمن والذباب. 

العناكب وبالتالي فإنه من الصعب تربية أعداد تتواجد في ظاهرة االفتراس الذاتي كما لوحظ أن 

ية في عملوللتغلب على هذه الظاهرة فإنه يمكن االعتماد على أكياس البيض . كبيره منها في المعمل

 .اإلطالق لزيادة كثافة العناكب
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تم إجراء تجربة لزيادة تعداد العناكب في حقول األرز في اليابان وذلك بإطالق ذبابة الدروسوفيال 

يد من أنواع العناكب في حقول األرز ، كما تم إطالق العد؛ مما أدى إلى زيادة في أعدادهاكغذاء للعناكب

 .كعوامل مكافحة حيوية آلفات األرز

د الذباب بنسبة وفي جنوب إفريقيا تم اإلبقاء على العناكب في المنازل مما أدى إلى خفض تعدا

، وبالتالي خفض اإلصابة ببعض األمراض المعدية بهذه المناطق نظرًا النخفاض شهر ٢٫٥خالل % ٩٩

 .هذه األمراض اقل لالذباب النتعداد 

، ففي كندا لوحظ أن فرائس بعض العناكب لتي تعيش في المنازل أهمية كبيرةكما أن للعناكب ا

هي الحشرات الضارة الرئيسية والتي تشمل الذباب المنزلي  Steatoda bipunctataمثل النوع 

 .وغيرهما Tenebrioوالخنافس من جنس 

 العنكبوتية تفضل أن البيوت نسج على القادرة العناكبوفي المملكة العربية السعودية وجد أن 

قتناص لحجازي خصوصًا بعد حصد البرسيم التنسج أعشاشها على الحدود الخارجية لحقول البرسيم ا

أكبر عدد من الفرائس الحشرية العائدة إلى حقل البرسيم ثم رفع أعداد أعشاشها بالداخل بعد فترة يومين 

وراق رائس الواقعة في شراكها المّن بأنواعه المختلفة والذباب ونطاطات األوأهم الف. امإلى ثالثة أي

 .ونطاطات الحشائش والفراشات
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 .جامعة الملك عبد العزيز -العلمي عمادة البحث  . سوجة في هذا الشأنفرائسها وتحديد أشكال البيوت العنكبوتية المن
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