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                  قدين الكتابت                                        

الثعباف كاحد من أشهر الحيوانات الزاحفة ، كيوجد الكثير من أنواع الثعابين حوؿ 

 الكوبرا العربيةنوع ، كمن أشهرهم  2700العالم ، كيبلغ أنواع الثعابين ما يقرب من 

نوع أيضنا األطواؿ المختلفة للثعابين ، فمنها ثعابين تكوف قصيرة جدنا كقد يصل ، كتت

طولها إلى عشرة سم فقط ، بينما يوجد أنواع أخرل من الثعابين الطويلة للغاية ، 

لدرجة أنه يصل طولها إلى عدة أمتار ، كمعظم أنواع الثعابين غير سامة ، كهي 

أنواع أخرل من الثعابين سامة ، كجميعها يطلق بذلك ال تؤذم اإلنساف ، بينما يوجد 

ك نظرا لذلك كاف البد من   .عليه أفاعي ، كقد تؤدم من خطورتها إلى موت اإلنساف

"  دراسة في مصر أهم أنواع الثعابين السامة" علي إلقاء النظر خبلؿ هذا الكتاب

 .ةمكافحال ك سلوكياتها ك طرؽ الوقايةعن 

لؤلشخاص المهتمين بمجاؿ الثعابين كاالفاعي  يعد هذا الكتاب مرجع أساسي

 .كاآلفات الحيوانية الزراعية في جميع أنحاء الوطن العربي

                                            

                                                                                                                                

 ا.د/ عبدالعليم سعد سليماف دسوقي
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 :هقدهة 

ي يمكن أف تعيش في اليابسة , كهي قادرة على السفر الزكاحف من الفقاريات الت

حتى  باستمرارعلى األرض أك في المياق لتلبية حاجيتها , كالزكاحف يتبدؿ جسمها 

تتمكن من النمو كتتميز بذيل تستخدمه للدفاع مثل السحالي كغيرها كاخرل تختبئ 

سهم مثل داخل قواقعها مثل السبلحف كاخركف يستخدموف لسعتهم للدفاع عن انف

االفاعي .كهناؾ زكاحف تتميز ببشرة جامدة جدا كفكين ممدكدين كفم مجهزة 

كمن أهم اآلفات  الزاحفة التي يمكن أف تسبب  . بأسناف حادة مثل التماسيح

 .هي الثعابينأضرارا بالغة 

كما ذكرنا سلفنا ، فإف معظم أنواع الثعابين غير سامة ، إال أف هناؾ بعض األنواع 

نوع ، منتشرين  400ين تعتبر سامة ، كيبلغ عدد الثعابين السامة حوالي من الثعاب

في مختلف قارات العالم ، ماعدا انتاركتيكا حيث ال يوجد بها أم نوع من أنواع 

الثعابين ، كالثعابين السامة لديها طريقتين في لدغ فريستها ، فقد تلدغ الفريسة عن 

دة السامة التي توجد في أنياب الثعباف إلى طريق أنيابها السامة ، كبذلك تنتقل الما

 .دـ الفريسة
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كما أنه هناؾ نوع آخر من الثعابين ال يلدغ بينما يعض ، كذلك النوع يعض ألنه يملك 

أنياب سامة ثابتة ، كيعتبر هذا النوع ليس بالخطير للغاية على الضحية ، كيمكن أف 

لحالة يحتاج إلى كقت طويل يتخلص منه اإلنساف بسهولة ، ألف الثعباف في تلك ا

 .لتمرير السم إلى دـ الفريسة

هناؾ طرؽ كثيرة نستطيع من خبللها التعرؼ على طبيعة الثعباف ، كمن ثم نتعرؼ 

ما إذا كاف الثعباف الذم أمامنا ثعباف ساـ ، أـ ثعباف غير ساـ ، كمن أهم األشياء 

رأس الثعباف ، فإف التي تشير إلى طبيعة كمدل خطورة الثعباف من عدمها ، هي 

معظم الثعابين السامة كالتي تشكل خطورة على اإلنساف يكوف رأسها أقرب إلى 

 . شكل المثلث

كما نستطيع التفرقة بين طبيعة الثعباف ، كمعرفة ما إذا كاف ساـ أك ال ، من خبلؿ 

أنف الثعباف ، فإف الثعباف الساـ غالبنا ما تكوف سطح أنفه يتميز بأنه لديه طبيعة 

مدببة ، على غير الثعابين الغير سامة ، كالتي يكوف سطح أنفها على شكل مسطح 

 .بدرجة كبيرة

كما أف لوف الثعباف يعتبر كاحدنا من األشياء التي تشير إلى طبيعته ، كهل هو ساـ 

أـ غير ساـ ، حيث أف الثعابين السامة دائمنا ما تكوف ألوانها المعة كبراقة بشكل 

أيضنا التعرؼ على الثعابين السامة من خبلؿ عينها ، حيث أف  كبير ، كمن الممكن
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حدقة عين الثعباف الساـ تكوف قريبة في الشكل من عيوف القطط ، بينما الثعابين 

 . الغير سامة تكوف حدقة عينها دائرية

كلو كاف الثعباف الذم أمامك يمتلك جرسنا في ذيله ، فهو بالتأكيد كاحدنا من أنواع 

لسامة ، كذلك مثل أشهر أنواع الثعابين كالذم يطلق عليه ) األفعى الحيوانات ا

 المجلجلة( .

كما أف جسم الثعابين السامة دائمنا يكوف جسم ممتلئ ، باإلضافة إلى أنه يتميز 

بالقصر ، كذلك على غير الثعابين الغير سامة ، كأهم ما يميز الثعابين الغير سامة 

امة يكوف جلدها خشن بدرجة كبيرة ، ألف هو الجلد ، فإف الثعابين الغير س

الحراشف المكونة للجلد كذلك تكوف خشنة ، كذلك ألنها تعيش في مناطق كبيئات 

 .معينة ، تتطلب تلك الطبيعة ، حتى تستطيع أف تتكيف معها بسهولة

مليوف رجل  2.7كأشارت مبادرة "سنيكبايت" العالمية غير الربحية، إلى أف نحو 

جراء التعرض للدغات  مستول العالم يصابوف بإصابات خطيرة كامرأة كطفل على

ألف شخص سنويا بعجز دائم جراء التعرض للدغات  400األفاعي حيث يصاب نحو 

 .الساـ إلى إصابة الناجين بعاهات مستديمة األفاعي كقد تؤدم لدغة الثعباف

، برغم أف ليست جميعها مصرفي  الثعابينتتعدد أنواع  الثعابين السامة في مصر

العادل  سامة كلكن مجرد النظر إليها ينتابك الشعور بالخوؼ حيث ال يمكن للشخص

الذم ال يمتلك خبرة كافية للتعامل مع الزكاحف كالتفرقة بين النوع الساـ كالغير 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ساـ، كفي كل األحوؿ يستوجب حين مشاهدة ثعباف أتباع ارشادات األماف كمغادرة 

المكاف فورا كعدـ المجازفة بمحاكلة قتلة أك األمساؾ به نهائينا؛ حتي ال تتعرض 

السموـ بدكف  استخداـثعابين لبعض ال يمكن هتك، ألنللدغ الذم قد يتسبب في كفا

تماس مباشر مع الضحية، مثل اللدغ كالعض كما هو معتاد لدم معظم ثعباف 

ك مصر العديد من أنواع تستطيع نفث السم إلى عيوف ضحيتها ك تمتل الكوبرا النوبية

الثعابين السامة كتختلف اماكن تواجدها داخل األراضي المصرية حيث لكل ثعباف 

 .المحيطة به كظركؼ مناسبة تضمن له االستمرار في الحياة كالتكيف معاها البيئة

          ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%28%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%28%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%29
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 اهن سلىكيات الثعاتني 

 

 

يتبع  ذكات الدـ الباردأك األفعى أك الحية من زكاحف  Snake  يعتبرالثعباف -

له جسم متطاكؿ، مغطى بحراشف،  لحرشفياتامن رتبة  Serpentes رتيبة

 كله لساف مشقوؽ كجفوفكال توجد له أطراؼ، أك أذنين خارجيتين، 

                                         

 Animalia   :Kingdom المملكة : الحيوانية

 Phylum : Chordata               بيلة: الحبلياتالشعبة اك الق

  Sub phylum : Vertebrataالشعيبة اك تحت قبيلة: الفقاريات

 Class : Reptiles                                الطائفة: الزكاحف

    Order : Squamata                            الرتبة: الحرشفيات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D9%86
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 Suborder : Serpentes         لثعابينالرتيبة اك تحت رتبة: ا 

           

 

 

يسبب قلق كبيرنا لمن يركق كالشعور بالخوؼ الشديد، ألنه يوجد أنواع من  -

الثعابين سامة كقد تكوف سبب في فقداف الحياة، كهي تسبب قلق كبير على 

حياة اإلنساف كتكوف شديدة الخطورة عليه، أك غير سامة كهى من آكبلت 

 .مكنها إبتبلع فريسة كاملةاللحوـ ي
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سمية كأسنانها متخصصة  غدد، هي الثعابين التي لديها الثعابين السامة -

 أفعويات، عرابيدكالثعابين السامة هي أفراد فصائل  .السملحقن 

هي أكثر الثعابين  Colubridaeككذلك بعض أفراد  Atractaspididaeك

 .سمية

أطبلؽ لفظ أفعى على الثعابين فكل أفعي ثعباف  البعض يخطئ في -

 .كليس كل ثعباف أفعي

تطلق بشكل عاـ على اصناؼ هذا الزاحف ك اف جميع  كلمة ثعابين -

 .سامة االفاعي سامة كليست كل الثعابين

 لؤلفاعي لساف مشقوؽ -

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Atractaspididae&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Atractaspididae&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B4%D8%A7%D8%AA
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كللعديد  ،العلوم الفكالطويلة المجوفة في  األنيابلؤلفعى السامَّة زكج من  -

ن من العين  من األفاعي السامَّة تجويف عميق على جانب الرأس، أدنى قليبل

كتُسمى األفعى التي  ،كأكثر من نصف األفاعي السامَّة لها تجويف ،كأمامها

األفعى الحضرية أك  ات التجويفاألفعى السامة ذبها مثل ذلك التجويف 

أفعى سامة كاألفعى التي ليس بها مثل ذلك التجويف تسمى  ،السامة

 .حقيقية

يتكوف سم األفاعي السامَّة في غدد خاصة، ثم تحمله بعد ذلك األنياب إلى  -

كجميع  ،داخل جسم الضحية بمثل الطريقة التي تحقن بها اإلبرة المصل

األفاعي السامَّة يمكن أف تكوف خطرة على اإلنساف، لكن األنواع الصغيرة 

كبعض األنواع من األفاعي السامة  ،قتل إنساننا بلدغتهات منها نادرنا ما

 .تلدغ إال إذا أُثيرت الضخمة غير مؤذية كال

لؤلفاعي السامَّة رأس أعرض بكثير من العُنق، كلها عيوف مثل عيوف  -

كألف معظم الثعابين لها هذا الشكل، لذلك اليمكن معرفة األفاعي  ،القطط

  .القصير السامَّة ذات الجسم المكتنز كالذيل

في األفعى السامة ذات التجويف، نجد أف التجويف الوجهي موصوؿ  -

كهذا العصب حساس جدنا للحرارة مما  ،بالدماغ بوساطة عصب متطور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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يساعد األفعى السامة ذات التجويف على تحديد مكاف فريستها ذات الدـ 

  .الحار

في بريطانيا  األفعى السامَّة العادية هي النوع الوحيد الساـ بين الزكاحف -

كهناؾ أنواع أخرل من األفاعي السامة العادية، هي  ،كأكركبا الشمالية

ة كأفعى ركسيل في آسيا كاألفعى النافثة )األربد( اإلفريقي أفعى الجابوف

  .كمعظم األفاعي السامة الحقيقية تحمل صغارها ،كجزر الهند الشرقية

تشتمل األفاعي ذات التجويف على األفعى الجرسية التي تعيش ما بين  -

جنوب كندا إلى األرجنتين، كسيدة األدغاؿ، كالسناف، التي تعيش في أمريكا 

حيدة التي تضع غاؿ هي الواالستوائية. كالواقع أف األفعى سيدة األد

  .ات، فهي تحمل صغارهاالبيض، أما األخري

كجزر  كآسيا كأكركبا أفريقياتعيش األفاعي السامة الحقيقية في كل من  -

 األمريكتينكما تعيش األفعى السامة ذات التجويف في  ،الهند الشرقية

كمن كل  ،نهر الفولجافي الشرؽ األدنى من  كأكركبا كجزر الهند الشرقية

 .ثعباف، هناؾ نحو ثماني أفاعٍ سامَّة 100

ك  لمامبا السوداءكا كاألفعى المجلجلة الكوبرامن أكثر الثعابين سمية نجد  -

 ·أفعى أـ الجنيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%BA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A8
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 .األفاعي ثبلثة آالؼ نوع أقل من الربع منها من النوع الساـ -

 .يغير من سميتهالساـ منها ال  خلع أنياب -

   .الثعابين كلها غير هجومية بل تدافع عن نفسها -

سم األفعى عن طريق الهضم هو فقط بركتين كالبيضة ككل ركاية أك  -

ينحصر ، ضخ للسم في الطعاـ أك الشراب هو كذب كمغالطة خوؼ من

مجرل الدـ كفي نوع كحيد عندما يدخل  أذل السم فقط عندما يدخل

 .العين

 مكن أف تطيربعض الثعابين ي -

 

قد تبدك فكرة أف يحلق ثعباف في الجو ككأنها جزء من كابوس، كلكن هناؾ 

كهذق  ،قلة من الثعابين في أدغاؿ جنوب كجنوب شرؽ آسيا يمكنها أف تطير

 .الثعابين السامة ال يمكن أف ترتفع في طيرانها مبلغ ارتفاع الطيور
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ريقة معيشتها اك كجود يمكن تقسيم الثعابين بناءا علي درجة سميتها اك ط -

  .انيابها

بسبب طبيعة المنطقة  األفاعي المناطق القطبية هي فقط الخالية من -

نيوزلندا  السامة مثل األفاعيكبعض المناطق االخرل تعتبر خالية من 

 كهوال. ككوبا كهايتى كجمايكا كبورتوريكو كايرلندا كبولينيسيا

  الثعباف عمر -

رق كغيرق من الحيوانات كلكن قدرت األعمار بناءًا على عم يدؿللثعباف ال يوجد ما 

متوسط ( حياة الثعابين بداية من خركجها للحياة حتى  ) على دراسػػات أجريت حوؿ

موتها ، هذق الدراسة خرجت بنتائج مفادها أف معظم الثعابين تعيش لفترة تتراكح 

 . سنة تقريبًا ( 25- 15بين ) 

 

 عظاـ الثعباف -
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(  400 – 200كله هيكل عظمي مميز تتراكح فقػراته من) جسم الثعباف طويل 

فقرة ، هػػػذق التركيبة تساعد الثعباف في التحرؾ كالعصر كالسباحة بشكل فعاؿ 

 . دكف الحاجة إلى كجود أطراؼ كباقي الحيوانات

 

 ؟كيف يسير الثعباف -

ن االلتواء الجانبي ك  تتحرؾ الثعابين حركات مختلفة للسير فهناؾ مثبل

تفاؼ الجانبي ك الحركة االنقباضية كهي حركات تميز بعض األنواع عن االل

 . بعضها
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  Snake Tongue –لماذا لساف األفاعي مشقوؽ  -

رغم أف معظم الثعابين تبقى في الشتاء متجمعة معا في أككارها ، إال 

أنها تنتشر كتتفرؽ بقية العاـ للبحث عن الغذاء كتفرقها هذا يُصعِّب 

 التزاكج كالعثور على الطعاـ.عليها أمرين: 

لذا كهب هللا لتلك الثعابين لسانا مشقوقا ، يعمل كرادار تستطيع به 

تحسس جزيئات الرائحة كتحليلها ، كمن تلك الرائحة تستطيع تحديد 

 .مكاف الغذاء القريب منها ، كهل هو صالح لها أـ ال 

 

ف التقاط الركائح فبذلك اللساف الطويل المشقوؽ عند نهايته يستطيع الثعبا

المختلفة مهما كانت ضعيفة، كعندما يعود اللساف إلى فم الثعباف فإنه ينقل تلك 

عضو دقيق في سقف الفم، يسمي بعضو  المعلومات إلى

كالذم يستطيع التقاط أقل التغيرات في  ،Jacobson's organ جاكوبسوف

 الهواء ليساعد الثعباف على اإلحساس بالخطر أك تتبع فريسته.
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أيضا من تلك الرائحة يستطيع الذكر تحديد هل األنثى قريبة منه ، هل من نفس 

 فصيلته ، كهل هي مستعدة للتزاكج أـ ال .

 

 

لبعض الثعابين فتحات فوؽ منطقة الفم هذق الفتحات كالتي الندبة :  -

ن أك في  تسمي الندبة عبارة عن رادار حرارم بحيث يسمح للثعباف بالرؤيا ليبل

 دامسالظبلـ ال

 

  جلد الثعباف -

للثعابين جسم مػػغطاة من الخارج بحراشف سميكة ، تتكوف من طبقات 
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كالجلد في الثعابين ينقسم إلى ثبلثة  تتجدد باستمرار لحماية الجلد كالجسم،

  : أقساـ هي

 

  . المنطقة العليا ذات الحراشف الصغيرة-1

 .تهامنطقة فاصلة كسطي بحراشف أكبر كلوف مختلف عن سابق -2

 . منطقة سفلية بحراشف عرضية -3

 ثػػػوب الػثعػػبػاف  -

يقوـ الثعباف بتغيير ثوبه بما يسمي عملية االنسبلخ ، كهو يقوـ بذلك عدة 

مرات ، كيحتاج الثعباف عند القياـ  5مرات في العاـ الواحد قد تصل إلى 

  : بهذق العملية لعدة أمور لعل من أهمها

  . التغذية الجيدة -

  . د عن المؤثرات الخارجية التي تؤثر في سلوكهالبع -



19 
 

  . تواجدق في بيئة مناسبة-

  . خلوق من األمراض -
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المنزكع عبارة عن خبليا ميتة من مواد دهنية تظهر فيه جميع تفاصيل كثوب الثعباف 

جسم الثعباف حتى انه يمكن في الكثير من األحياف التعرؼ على الثعباف من ثوبه ، 

عملية يحتاجها الثعباف لتساعدق في تنظيف الجسم كما إنها تساعد الثعباف هذق ال
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عند كبر حجمه ألنه لوال كجود هذق العملية ألختنق الثعباف كمات نظرًا لتركيبة 

الجسم الحرشفيػػة، كبالطبع تحتاج هذق العملية من الثعباف الكثير من الجهد نظرًا 

  : يألف هذق العملية تحتاج إلى عدة مراحل ه

  . الركود كتكوين الثوب -

  . بداية خلع الثوب من الرأس -

  . الزحف خارج الثوب للتخلص منه نهائيًا -

 . إزالة الباقي من الثوب عبر االحتكاؾ مع أم جسم خشن -
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الموازنة المائية : بعض الثعابين كخصوصًا تلك التي تعيش في األماكن  -

ا إمكانية عمل موازنة للماء الموجود في الحارة ذات الجفاؼ الشديد لديه

جسمها بحيث تستطيع الصبر عن الشرب لمدة طويلة دكف أف تتأثر ، كذلك 

 بتكرير البوؿ مرة بعد مرة لبلستفادة القصول من الماء الموجود فيه
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 التغذية -

يمكن القوؿ عمومًا بأف الثعابين تتغذل على كل ما يدب على كجه األرض 

يور كثدييات كبيض كحتى األسماؾ كاإلنساف لو من حشرات كزكاحف كط

اقتضى األمر ، كتتبع الثعابين في تغذيتها نظامًا معينًا فهي ال تتناكؿ كجبات 

يومية ، حتى أف بعض األنواع ال تتناكؿ كجبات لفترات طويلة قد تصل لسنة 

أك أكثر دكف أف تتأثر بذلك ، كحتى يصل الثعباف لغذائه فإنه يتبع عدة 

  : يمكن إجمالها فيما يليخطوات 

: عندما يشعر الثعباف بالجوع فإنه يبحث عن فريسة  البحث عن الفريسة -1

تناسب حجمه أم كاف نوعها سواء من القوارض أك الطيور أك الزكاحف ، 

كنجد الثعباف كقد تحرؾ لسانه بسرعة فائقة إشارة لوجود شيء ما قد 

لفريسة كيقترب منها بكل يكوف كجبة دسمة ، عندها يتربص الثعباف با

 . هدكء كحذر حتى يصل لمسافة تسمح له باالنقضاض عليها

 

: يتحين الثعباف الفرصة المبلئمة للقبض  القبض على الفريسة -2
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على الفريسة بحيث ال تؤذيه ثم يلتف عليها كالضغط عليها حتى 

تموت إف كاف من الثعابين غير السامة أك ذك سمية خفيفة ، أما 

ين ذات السم الزعاؼ فإنها تحقن الفريسة بالسم في لمح الثعاب

  .البصر ثم تتركها لتموت

 

 :  ابتبلع الفريسة -3
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يبدأ الثعباف بابتبلع الفريسة التي قد تفوقه حجمًا فللثعابين قدرة 

على تناكؿ أشياء تفوؽ أحجامها مرات عديدة كذلك لمركنة عظاـ 

لجسم ، كمعظم الثعابين ل المغطىالفك كالقدرة على شد الجلد 

تبدأ بالتهاـ الفريسة ابتداء من منطقة الرأس إال أف بعضها ال يهتم 

 . بذلك خصوصًا لو كانت الفريسة صغيرة الحجم بالنسبة للثعباف
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: بعد ابتبلع الفريسة  دفع الفريسة للمعدة كبدء عملية الهضم-4

دة كعند يتحرؾ الثعباف يمنة كيسرة لدفع الفريسة لمنطقة المع

استقرارها تبدأ عملية الهضم التي يساعد فيها سم الثعباف 

كاإلفرازات التي في المعدة ، كقد تستغرؽ عملية الهضم هذق 

  . ساعات أك أياـ
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: هناؾ طريقتاف يمكن للثعباف بواسطتهما إخراج  إخراج الفضبلت -5

الفضبلت من جسمه الطريقة العادية من فتحة الشرج أك عن طريق 

فم كذلك بالنسبة لؤلجساـ الكبيرة أك القشور كاألظافر التي ال ال

 . تستطيع معدة الثعباف هضمها

  تػػكػػاثػػر الثػػػعػابػػين -

 منح هللا سبحانه كتعالى الثعابين القدرة على التكاثر
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  : بشتى الطرؽ ، كيمكن تقسيم طرؽ تكاثر الثعابين إلى ما يلي 

  Oviparousكضع البيض  -

  Ovoviviparousء البيض داخل جسم األـ إبقا -

  Viviparousإباضة داخلية كخارجية  -

   Real birthكالدة حقيقية  -

كعملية التكاثر لدم الثعابين عملية ذات طقوس كمراسيم معينة ال 

  : يمكن التزاكج إال بعد إنهائها هذق الطقوس هي

أك المغارات  : تجتمع الثعابين عادة في أحد الشقوؽ البيات الشتوم 

لتقضي فيها فترة الشتاء أك ما يسمي بالبيات الشتوم ، هذق العملية 

مهمة جدًا بالنسبة للثعابين فهي المسؤكلة عن تنشيط هرموف 

  . التكاثر لدم الثعابين
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: بعض انقضاء الشتاء تخرج  مرحلة الطلب كاستعراض القوم

ثم تبدأ بعد ذلك  الثعابين من جحورها كأكؿ ما تفعله هو تغيير ثوبها

مراسيم التزاكج بعرض العضبلت بالنسبة للذكور حيث يتقاتل الذكور 

مع بعضهم في مصارعة تسبه رقصة الباليه ككل منهم يحاكؿ اإليقاع 

باألخر حتى يفر أحدهما كيبقي المنتصر ليتجه إلى األنثى التي تقبل 

  . التزاكج معه بعد هذق المعركة
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التصاؿ بين الذكر كاألنثى التي تكبرق حجمًا ، يتم ا : مرحلة التزاكج 

كقد تستغرؽ هذق العملية عدة ساعات لينفصل كل منهم عن األخر 

  . ، كتبدأ مرحلة تكوين البيض لدم األنثى

 

: بعد عدة أياـ من التلقيح تبدأ األنثى بالبحث عن عش  كضع البيض 

ة كالرطوبة تضع فيه بيضها ، هذا العش ال بد كاف تتوفر فيه الحرار
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البلزمين لفقس البيض ، حتى تجد المكاف المناسب فتبدأ في كضع 

البيض الذم يختلف عددق من نوع ألخر كلكنه قد يصل في المتوسط 

  . بيضة 25إلى 

 

: الثعابين حيوانات غير اجتماعية أم أنها ال تعيش في  البيض انةحض

منها ،  نظاـ أسرم فعند كضع البيض تتركه ليفقس دكف أم رعاية

إال أف بعض األنواع تحرس البيض حتى يفقس كيخرج منه الصغار 

  . ثم تتركهم ليعيشوا حياتهم دكف أم رعاية من األـ
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أسابيع  6: عند فقس البيض الذم يستغرؽ عادة قربة  فقس البيض 

يبدأ الصغار بالخركج إلى الحياة معتمدين على أنفسهم ، كيكوف 

ر تمامًا فلو كاف الثعباف الكبير ساـ فإف الثعابين الصغار مثل الكبا

  . الصغار سيكونوف مثله

 

: يخرج الثعابين الصغار إلى الحياة كمعهم الكثير من  بداية الحياة 

المتاعب التي تواجههم فهناؾ أعداء كثر للثعابين كما أف البيئة قد 

تكوف قاسية عليهم إضافة إلى األمراض التي قد يتعرضوف لها 

خركج من البيض حتى ال يبقي منهم سوم عدد قليل كمشاكل ال

  . يكمل دكرة الحياة التي كضعها هللا سبحانه كتعالي
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 % تلد30%من الثعابين تضع بيضا ك70
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تميل الثعابين التي تضع البيض إلى العيش في مناطق أكثر دفئا، 

حيث يساعد الدؼء على حضانة بيضها. في حين أف ثعابين الوالدة 

ا تكوف في المناطق الباردة، حيث إف األرض تكوف باردة عادة م

ال تعكف الثعابين على رعاية .للغاية بحيث ال تسمح بحضانة للبيض

ذريتها مثل الثدييات، كلكن بعض األنواع تحمي بيضها كالمواليد 

هي النوع  الكوبراالجديدة لفترة قصيرة بعد فقس البيض. كتُعد 

الوحيد المعركؼ ببناء أعشاش فعلية لبيضها، كتحمي األمهات تلك 

 .األعشاش بشراسة

  طػػػػرؽ الػػدفػػاع -    

يدافع الثعباف عن نفسه أسوة بغيرق من الحيوانات ، فكل حيواف 

ه للخطر يظهر شراسة لم تعهد فيه كضراكة لم تشاهد عند تعرض

من قبل ، كطرؽ الدفاع لدم الثعابين متنوعة ككثيرة تختلف من 

ثعباف لخر ، هذق الطرؽ قد يستخدمها الثعباف بحسب ما سخر له 

فمن الثعابين من يملك طرؽ عديدة كمنها ما ال يملك سوم طريقة 

تفلح كاحدة استخدـ أك طريقتين يستخدمها حسب حاجته فإف لم 

األخرل أك قد يستخدـ بعضها مجتمعة ليكوف كقعها أكبر كتأثيرها 

https://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=fa0483fa-7bb2-487e-91e8-ec62ea6aa4df&tagLabel=الكوبرا
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 : من هذق الطرؽ ما يليأشد كأكثر ، 

   Biteالعض  -
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  Venom Injectionحقن السم  -

 

  Malodourإصدار ركائح كريهة  -

  Excretionالتبرز كالتبوؿ على العدك  -
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 Spreading hoodفرد منطقة الرقبة  -

 

  Raising tailرفع الذيل  -
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  Buryingالدفن  -
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  Spitting poisonقذؼ السم  -

 

 

  : إصدار أصوات -

 Hissالفحيح  -
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  Rattleالحشرجة  -

  Rumblingالقرقعة  -

 الكشيش صوت جلد االفعي-
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  Support, Standاالرتكاز كالوقوؼ  -

 

  Traces, Marks,Signsسم كجود رسومات على الج -
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  Colouringالتلوف  -

 

 

  Head and tail resemblance تشابه الذيل كالرأس -
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 Coilingالتكور  -

 

  Disguiseالتخفي  -
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  Jumping and flyingالقفز كالطيراف -

 

 

 Constrictionالعصر  -
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  Body – swellingنفخ الجسم  -

 

  Flattingالتفلطح  -
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  Boardingالتخشب  -
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  .Spitting bloodبصق الدـ  -



49 
 

 

  Died-pretenceالتظاهر بالموت  -

 

 Mouth openفتح الفم   -
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  ثػػػوب الػثعػػبػاف 
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يقوـ الثعباف بتغيير ثوبه بما يسمي عملية االنسبلخ ، كهو يقوـ بذلك 

اج الثعباف مرات ، كيحت 5عدة مرات في العاـ الواحد قد تصل إلى 

  : عند القياـ بهذق العملية لعدة أمور لعل من أهمها

  . التغذية الجيدة -

  . البعد عن المؤثرات الخارجية التي تؤثر في سلوكه -

  . تواجدق في بيئة مناسبة -

  . خلوق من األمراض -

كثوب الثعباف المنزكع عبارة عن خبليا ميتة من مواد دهنية تظهر فيه 

جسم الثعباف حتى انه يمكن في الكثير من األحياف جميع تفاصيل 
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التعرؼ على الثعباف من ثوبه ، هذق العملية يحتاجها الثعباف 

لتساعدق في تنظيف الجسم كما إنها تساعد الثعباف عند كبر حجمه 

ألنه لوال كجود هذق العملية ألختنق الثعباف كمات نظرًا لتركيبة 

هذق العملية من الثعباف الكثير الجسم الحرشفيػػة ، كبالطبع تحتاج 

  : من الجهد نظرًا ألف هذق العملية تحتاج إلى عدة مراحل هي

  . الركود كتكوين الثوب -

  . بداية خلع الثوب من الرأس -

  . الزحف خارج الثوب للتخلص منه نهائيًا -

  . إزالة الباقي من الثوب عبر االحتكاؾ مع أم جسم خشن -

 

  ػينسػػمػوـ الػثػعاب -

سموـ الثعابين عبارة عن مواد كعناصر مختلفة تتجمع في مكاف 

خاص بمنطقة الرأس يعرؼ بخزاف السم ، كتتكوف سموـ الثعابين 

  : من عدة مواد هي

  . سموـ - 
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  . مواد غير سامة ذات تأثيرات حيوية  -

  . أنزيمات مع األمبلح كاألحماض  -

عباف كحجمه كمكاف كتختلف السموـ من نوع ألخر بحسب نوع الث

  : معيشته ، كيمكن تقسيم السموـ إلى أربعة أنواع هي

  . سموـ ذات تأثير على صفائح الدـ كجدراف األكعية الدموية 1-

  . سموـ ذات تأثير على األعصاب 2-

  . سموـ ذات تأثير على العضبلت - 3

  . سموـ ذات تأثيرات خارجية- 4

دكر خاص في تأثيرق على  كبالطبع فإف لكل نوع من هذق السموـ

  : من أهم تأثيرات هذق السموـ ما يليالملدكغ ، كلعل 

  . صداع حاد - 

  . دكخة  -

  . الشعور بالغثياف  -

  . آلم شديد بالبطن- 



55 
 

  . رعشة كتعرؽ  -

  . األعراض الداخلية الناتجة عن تأثير هذق السموـ بالجسم- 

  التعرؼ على الثعباف الساـ 

من الناس هو : هل يمكن التعرؼ على  ر الكثيرهناؾ سؤاؿ يحي

 الثعباف الساـ من غير الساـ ؟ 

لئلجابة على هذا السؤاؿ نحتاج لمعرفة الكثير من الحقائق عن 

الثعابين كعن تركيبتها كأشكالها ، كمن الصعب جدًا على الشخص 

العادم التعرؼ على الثعباف الساـ من غيرق إال أف هناؾ حقائق 

أف تسهل هذق العملية كتمنحنا القدرة على التعرؼ بسيطة يمكن 

  : من هذق الحقائق ما يليعلى الثعباف الساـ من غيرق ، 

اللوف  - . طريقة السير فكل الثعابين التي تسير بطريقة جانبية سامة-

فمعظم الثعابين ذات اللوف األسود خطرة كسامة ، ككذلك الثعابين 

  . ذات األلواف البراقة

 . ن التي تفرد منطقة الرقبة مثل الكوبرا تعتبر خطرة كسامةالثعابي -

  . الثعابين ذات الملمس الخشن خطرة كسامة-
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  . الثعابين ذات الرأس الدائرم سامة -

  . الثعابين ذات الطرؼ المجلجل سامة -

معظم الثعابين ذات األشكاؿ الغريبة تكوف في الغالب سامة  - 

  . كخطرة

الثعابين السامة من غيرها من المراجع  كما يمكن التعرؼ على

المتخصصة ككتب الثعابين التي تعرؼ القارئ بالثعباف الساـ من 

غيرق ، كهناؾ أيضًا األهالي فهم اعلم بالثعابين الخطرة التي تعيش 

بجوارهم من غيرهم ، لعل هذق النقاط هي أهم النقاط التي 

أف هناؾ نقاط  يمكن التعرؼ بها على الثعباف الساـ من غيرق إال

أخرم اكثر دقة هي عائلة الثعباف ككجود األنياب كالشكل العاـ 

 … كالتركيبة الحرشفية كالتركيبة اللونية

. 

 تصنيف الثعابين

من الصعب تصنيف الثعابين ألف هناؾ أسس كثيرة يمكن االعتماد عليها في 

ن التقسيم أك التصنيف ، كيمكن اعتبار بعض هذق األسس ركيزة للتصنيف  فمثبل
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  : هناؾ تصنيف بحسب السمية الموجودة لدم الثعابين

  : بحيث تنقسم الثعابين إلى قسمين هما

  : ثعابين سامة : تنقسم إلى قسمين هما -1

 ذات سمية شديدة  –أ 

  . ذاتسمية ضعيفة -ب 

  : ثعابين غير سامة : تنقسم إلى قسمين هما -2

 . ثعابين عاصرة –أ 

  . ثعابين غير عاصرة -ب 

ن    : كما يمكن اعتبار مكاف المعيشة ركيزة في التصنيف فمثبل

  . ثعابين صحراكية ¨

  . ثعابين الصخور ¨

  . ثعابين األشجار ¨

  . ثعابين البرؾ كالمستنقعات ¨
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  . ثعابين البحار كالمحيطات ¨

  : كيمكن التصنيف بناءًا على كجود األنياب لنصل لتصنيف هو

  . ثعابين عديمة األنياب ¨

  . ثعابين ذات أنياب أمامية متحركة ¨

  . ثعابين ذات أنياب أمامية ثابتة ¨

 . ثعابين ذات أنياب خلفية ¨

يمكن تقسيم الثعابين بناءا علي درجة سميتها اك طريقة معيشتها اك كجود 

  اك درجة سميتها انيابها

  إستخراج السم*

حلبها من األنياب ،  الثعابين السامة يمكن استخراج السموـ منها عن طريق

كالثعابين المستحلبة عادة ما تكوف من الثعابين ذات األنياب األمامية مثل 

األفاعي كالكوبرا ، كطريقة الحلب تكوف عن طريق كضع كوب أك قمع في 

فم الثعباف بحيث تبلمس حافة الكوب سقف الحلق خلف األنياب مباشرة مما 

م الضغط على منطقة معينة يوحي للثعباف بأنه يعض على شئ ما كمن ث

  … بالرأس لتحفيز الثعباف على إفراغ السم الموجود بالخزاف الخاص بالسم
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 كقد يتساءؿ البعض : هل عند حلب السم ال يصبح الثعباف خطرًا ؟ 

إف الثعابين عند حلبها أك عند إفرازها للسم تبقي احتياطي كاؼ لديها 

 موجود لديها إال بنسب معينةلتستخدمه عند الحاجة كهي ال تفرغ السم ال

 

 

 

................................................ 
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 الساهة ادلصرية أهن أنىاع الثعاتني

 

 الكىترا النىتية 

  صِلّ حقيقيأك  الكوبرا الحقيقية

توجد  .الحرشفيات رتبةمن  العرابيد الفصيلةتتبع  فالزكاحمن  جنسهي 

ختلفة في مناطق في جميع أنحاء إفريقيا كجنوب غرب آسيا كجنوب أنواع م

  .آسيا كجنوب شرؽ آسيا هي من جنس من األفاعي السامة

نوعنا ،  22إلى  20حتى كقت قريب ، كاف جنس الكوبرا الحقيقية يتألف من  

لكنه خضع لعدة مراجعات تصنيفية في السنوات األخيرة ، لذلك تختلف 

  .نوعنا 38أما اليوـ فإف جنس الكوبرا الحقيقية يضم المصادر بشكل كبير. 

 الكوبرا النوبية

 العرابيد فصيلةمن  الكوبرا الحقيقية جنستتبع  الزكاحفمن  نوعهي 

 Naja nubiae اإلسم العلمي

 Nubian spitting cobraاإلسم باإلنجليزية

 الكوبرا البخاخ/  االسم بالعامة المصرم: البخاخ الناشر الصعيدم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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من األنواع السامة كتنشط خبلؿ ساعات الليل قد تكوف أكثر نشاطا خبلؿ النهار  هي

كيتغذل على السحالي كالقوارض كالطيور كالبرمائيات كالثعابين كعند شعورها 

بتهديد تقوـ بالتشريع إلعطاء تحذير كما انها تستطيع بصق السم مما قد يسبب 

 ٦سم كتضع من ٨٥٨-٨٤١ه جيدة, يصل طولها إلى العمى لؤلشخاص كهي سباح

 .بيضه ٨٥إلى 

كهي من أنواع الكوبرا البخاخة للسم عند شعورها بتهديد تقوـ بالتشريع إلعطاء 

  .تحذير كما انها تستطيع بصق السم مما قد يسبب العمى لؤلشخاص
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وع آخر نفث السم بهذق الطريقة الفعالة عند نوعين من الكوبرا اإلفريقية، كن كيتم

. كال يصيب السم المنفوث اإلنساف باألذل إال في حالة دخوله في شرؽ الهند

العينين. إذ يسبب تهيجنا شديدنا، كقد يؤدم إلى فقد اإلبصار، ما لم تُغسل العيناف 

 فورا. كقد يُسبِّب النهش موت اإلنساف خبلؿ ساعات قليلة

 

كجنوبا حتى الحدكد  كتنتشر في حوض نهر النيل تنتشر في الصعيد من أسيوط

 ].منطقة جبل علبةكايضا 

 

 

 أماكن تواجد الكوبرا النوبية

........................................... 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29#cite_note-1
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 الكىترا ادلصرية 

 

 الوضع التقسيمي للكوبرا المصرية                            

 Animalia :Kingdom                          : الحيوانية المملكة

 Phylum : Chordata               : الحبلياتالشعبة اك القبيلة

  Sub phylum : Vertebrata: الفقارياتت قبيلةالشعيبة اك تح

 Class : Reptilia                                : الزكاحفالطائفة

    Order : Squamata                            : الحرشفياتالرتبة

 Suborder : Serpentes         : الثعابينالرتيبة اك تحت رتبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 Family: Elapidae                                الفصيلة: االفاعي

 Naja hajeاالسم العلمي: 

 Egyptian cobra االسم اإلنجليزية:

من مجموعة الثعابين السامة كهى من ذكات الدـ البارد  أفعىالكوبرا هى -

تسمع كلكنها تتعامل بغريزة الشم كالبحث  كاالفاعي بكامل أنواعها ال ترل كال

 كالتحسس.

تساعدها على الحركة بسهولة ك  التييغطى جسمها الحراشيف  األفاعي -

يسر ك ذلك ألنها ملساء. األفاعي ليس لها جفوف فلذلك ال يمكنها غلق عيونها 

؛ لكن تغطي عيونها طبقة قشرية ، تعمل تلك الطبقة على الحفاظ على 

 .العين بمأمن عن األتربة ك الغبار ك العوامل المحيطة باألفاعي

ائص الهامة التي تتميز بها األفاعي عن غيرها من الحيوانات أنها من الخص -

تقوـ باإلنسبلخ عن جلدق لكي يتخلص من الحشرات التي تتطفل على جلدق. 

لؤلفاعي لساف مشقوؽ يساعدها في حاسة الشم ك بذلك تتمكن من تحديد 

 رائحة الفريسة ك معرفة مكانها. 

 .لى مترينأفعي سامة كبيرة الحجم قد يصل طوله إ -

 .الخصم لتهديدلها القدرة على نفخ رقبته كرفع الثلث العلول األمامى -
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الزراعية، كقد يرل عند التجمعات المائية بين  األراضيكثر بالقرب من ت-

عد من أخطر كأشرس الثعابين السامة، كما تحسن السباحة كت االمزارع ألنه

ت الزراعية فى الدلتا كثر فى البيئاتشكل خطرا على الفبلحين حيث ت اأنه

 .الزراعية األراضيكحوؿ حوض النيل كفى جميع 

 ،مسطحة أفعى الكوبرا نشيطة جدنا، كإذا استثيرت حركت ضلوع رقبتها فتبدك -

كهذق الحركة تجعلها تبدك ككأف لرأسها غطاء. كفي معظم الثعابين تبدك 

لوع رقبتها ضلوع الرقبة أقصر من ضلوع الظهر البعيدة، لكن الكوبرا تبدك ض

ن. كهذق الضلوع مستقيمة الشكل تقريبًا، كليست منحنية كضلوع  أكثر طوال

 .الجسم
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متر. أكثر خصائص  2.3ك 1.6الكوبرا المصرية يَنمو طولها إلى ما بين  -

الكوبرا المصرية تميزًا رأسها الكبير كجسمها االسطوانى كتمتلك عيوف 

يكوف لوف الكوبرا المصرية  كاسعة كحدقتاف مستديرتاف كلونها متغير فقد

درجات اللوف البني كذات بقع غامقة اك فاتحة  بإحدلاك الكوبرا السوداء 

كغالبا ما توجد عبلمة تحت عين الكوبرا المصرية كتسمى هذق العبلمة 

بعبلمة مسيل الدموع ، كاما الكوبرا المصرية التى تتواجد فى شماؿ غرب 

 افريقيا فتكاد تكوف سوداء تماما.

 اكن التواجدأم -

تعيش الكوبرا المصرية عادة في المناطق الجافة الرطبة كالسافانا كالمناطق 

شبه الصحراكية التي ال يُوجد فيها سول القليل من الماء كالغطاء النباتي  

الواحات كالمناطق الزراعية كالمراعي كبين شقوؽ  فيككذلك تتواجد 

 كالتبلؿ كاألراضي العشبية.   الصخور

ما تعيش في المناطق الصحراكية كتعيش فوؽ التبلؿ في المناطق كنادرًا 

 الحوليالصحراكية حيث يستحيل الحصوؿ على الماء اال عن طريق المطر 

كلكن تستعيض عن شرب الماء بحصولها على احتياجاتها منه من خبلؿ 

 تسكن مغارات الجباؿ الوعر التيافتراس الخفافيش 
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ا السوداء من اخطر االفاعي السامة فى افعى الكوبرا المصرية اك الكوبر -

لدغة كاحدة من الكوبرا تستطيع اف تقتل فيل ضخم العالم حيث كجد اف 

  ساعات 3غضوف  فيانسانا  20نفس اك قتل  ألخر

شهرة الكوبرا ليس لقوة سمها كإنما بسبب كمية السم التي  -

 0.24ملليلترات )  7تحقنها في الضحايا. إذ توفر كل لدغة نحو 

ية سائلة( من السم، كيميل الثعباف إلى الهجوـ بثبلث أك أربع أكق

لدغات سريعة. هذق اللدغة بإمكانها قتل شخص بالغ في غضوف 

  .دقيقة كفيبلن في غضوف ساعات قليلة 15

-  
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من نوع االفاعي ليلية النشاط بالرغم من انها تميل  هيالكوبرا المصرية  -

االسر كتدخل الكوبرا المصرية ايضا  فيالى النشاط نهارا اذا كانت كاقعة 

المساكن البشرية الصطياد الدكاجن كتلجأ للهرب اذا حاكؿ االنساف االقتراب 

منها كلكن عند احساس افعى الكوبرا المصرية بالخطر كاف البشر اقتربوا 

منها كثيرا فانها تقف كقفتها المشهورة كيتفلطح الجزء العلول منها كيرتفع 

 كتهاجم العدكنصفها االمامي 

ينجذب ذكور افعي الكوبرا إلى اإلناث كيتزاكجوف من خبلؿ الركائح القوية  -

)الفرمونات ( فيما بينهم ، كبعد عملية التزاكج ، تبدأ االنثي في تكوين البيض 

في جسدها ، كتقضي بعض الوقت في العثور علي الموقع الذم يوفر 

يلزـ هذا الموقع هو اف  الحرارة المناسبة الحتضاف بيضها ، كمن اهم ما

يكوف مخفي جيدا عن الحيوانات المفترسة ، كبعد تأمين المكاف تقوـ 
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بيضة ، كتظل انثي افعي الكوبرا  40الي  20بايداع البيض الذم يكوف من 

 تراقب بيضها عن كثب حتي يفقس

تتغذل افعى الكوبرا المصرية على الطيور ك الثدييات الصغيرة ك الضفادع ك  -

 الصغيرة ك حتى على الثعابين االخرلالزكاحف 

العديد من حدائق حيوانات العالم كعلى  فيتتواجد افعى الكوبرا المصرية  -

يواف ساف دييغو كحديقة حيواف حرأسها حديقة الحيواف بالجيزة ثم حديقة 

 بركنكس بنيويورؾ.

سم افعى الكوبرا المصرية يصيب الجهاز العصبي مباشرة كيوقف االشارات  -

التى تنتقل الى العضبلت كفى مرحلة الحقة توقف االشارات التى  العصبية

تنتقل الى القلب كالرئتين كتشل الجهاز التنفسي بالكامل مما يؤدم الى 

 موت محقق.

تسبب لدغة الكوبرا المصرية الم شديد مكاف اللدغة ككرـ كيصاحب ذلك  -

االـ ظهور اثار اخرل على الشخص المصاب كالصداع كالغثياف كالتقيؤ ك

البطن كاالسهاؿ كالدكار كالتشنجات كمتوسط انتاج لدغة كاحدة من افعى 

 ملج. 300الى  175الكوبرا المصرية من 

كللكوبرا طريقتاف في استخداـ سمها القاتل. البعض منها ينهش ضحاياق  -

بأنيابه السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوم. كبعضها اآلخر يقوـ بنفث 
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ن يتيح لها نفث السم في عين ضحيته )في هذق األنواع تتخذ األنياب شكبل

السم لؤلماـ عندما تعود الكوبرا برأسها للوراء( كيتم نفث السم بهذق 

الطريقة الفعالة عند نوعين من الكوبرا اإلفريقية، كنوع آخر في شرؽ الهند 

يصيب السم المنفوث اإلنساف باألذل إال في حالة دخوله العينين إذ  كال

يجنا شديدنا، كقد يؤدم إلى فقد اإلبصار، مالم تُغسل العيناف فورا. يسبب ته

 .كقد يُسبِّب النهش موت اإلنساف خبلؿ ساعات قليلة
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 غذاء الكوبرا -

تكوف عملية الحرؽ للكوبرا بطيئة، مما يسمح لها بالبقاء ألياـ أك شهور دكف 

 طعاـ، 

 كتتغذل الكوبرا على ما يلي:

 .الطيور 

 لصغيرة.الثديات ا 

 .السحالي 

 .البيض 

 .الجيف 

 .الثعابين األخرل 



72 
 

 

 اتالمفترس -

 في ما يلي ما يهدد حياة حيوانات الكوبرا:

 .اإلنساف 

 .النمس 

ك يعد حيواف النمس الصغير عدكنا خطيرنا للكوبرا. فهو سريع جدًا، يهاجم 

  األفعى كيقتلها عادة.
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كهو من فصيلة حيواف النمس من اذكي الحيوانات الموجودة فى العالم 

ميبلديا فى مكافحة القوارض  1800العرسيات ككاف يستخدـ منذ عاـ 

 كالفئراف كالنمس حيواف مستأنس سهل التدريب

  اعتقد المصريوف القدماء اف النمس حيواف مقدس حتى اسموق فأر

فرعوف كذلك إلبقائه على اعداد التماسيح عند حد معين في نهر النيل، 

ا. كهناؾ أسطورة تقوؿ أف النمس قد يتسلل إذ كاف يتغذل على بيضه

إلى فم التمساح كيتعدل البلعوـ كالحنجرة ليمزؽ أحشاءق كيصل إلى 

 القلب ليمزقه كيأكله.

  اشتهر النمس ببراعته كمهارته في القضاء على األفاعي السامة، كيرجع

السبب في ذلك إلى سرعته الفائقة كرشاقته، إذ يغرس أسنانه الحادة 

رؤكس اإلبر في عنق األفعى بعد مراكغات معها ينتصب  التي تشبه

خبللها شعر الجسم كالذيل جميعه كيبدك النمس ضعف حجمه. كما أف 

الذنب ينتصب كيتحوؿ إلى فرشاق قاسية يحك بها كجه خصمه حتى اف 

ناب األفعى يعجز عن التأثير على هذق الحزمة من الشعر. كيذكر انه 

ألفاعي، لكنه غالبا اليعطيها الفرصة ليس لدل النمس حصانة ضد سم ا

 للدغه، كلديه بعض المقاكمة للسم.
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ك يعد حيواف النمس الصغير عدكنا خطيرنا للكوبرا. فهو سريع جدًا، يهاجم 

األفعى كيقتلها عادة. حيواف النمس من اذكي الحيوانات الموجودة فى 

يبلديا م 1800العالم كهو من فصيلة العرسيات ككاف يستخدـ منذ عاـ 

 فى مكافحة القوارض كالفئراف كالنمس حيواف مستأنس سهل التدريب

 

تميزًا رأسها الكبير كجسمها األسطواني كتمتلك عيوف  الكوبرا المصرية -

كاسعة كحدقتاف مستديرتاف كلونها متغير فقد يكوف لوف الكوبرا المصرية 

اك فاتحة اك الكوبرا السوداء بإحدل درجات اللوف البني كذات بقع غامقة 

كغالبا ما توجد عبلمة تحت عين الكوبرا المصرية كتسمى هذق العبلمة 

بعبلمة مسيل الدموع ، كاما الكوبرا المصرية التى تتواجد فى شماؿ غرب 

 افريقيا فتكاد تكوف سوداء تماما.
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مشتق من  إسم Ouraeus ،باللهجة المصريةأيضنا باسم أكرايوس معركفة  -

من جنس  ثعباف،    [οὐραῖος] اللفظ اإلغريقي οὐραῖος :الكلمة اإلغريقية

، متر 2.3ك 1.6يَنمو طولها إلى ما بين  .أفريقياتوجد في  الكوبرات الحقيقية

 متر 2.59كأطوؿ عينة مسجلة تبلغ 

الواسعة  كعيونهاالكبير  رأسها -أكثر خصائص الكوبرا المصرية تميزًا  -

كألوانها الكثيرة كفي كثير من األحياف فيها بقع فاتحة أك غامقة، كغالبًا ما 

تحت العين. كهي من أخطر « المسيل للدموع قطرة»تكوف عبلمة 

 شماؿ إفريقياالثعابين كأكثرها سمنا في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:IPA_for_Greek
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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، عند العصبي، كيؤثر سُم هذا الثعباف على الجهاز عدائيثعباف كبير الحجم  -

شعورها بتهديد تقوـ بالتشريع كينتج سُمّه بوفرة كيرسل سمه من خبلؿ 

 .األنياب اللدغ كالعض

متر، كيصل الحدّ األقصى  3.6 يتجاكز طوؿ معظمها عن الطوؿ: ال -

 متر. 5.6ألطولها إلى 

الوزف: يختلف كزنها بحسب النوع، كلكن يبلغ في المتوسط حوالي  -

 كغ. 9

صفات الحيواف: تعد من الثعابين السامة، لها أنياب في مقدمة فمها  -

تحتوم على السم التي تحقنه في فرائسها، كلها صفة مميزة، فهي 

ادرة على فرد ضلوع رقبتها كتكوين جزء مسطح كعريض بجانب ق

 رأسها تسمى بالقلنسوة، كالتي تستخدمها إلخافة مفتريسها.
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متوسط عمرق: تستطيع الكوبرا العيش لفترات طويلة، إذ يصل  -

 سنة. 30-20متوسط عمرها ما بين 

وف ببقع أسود، أك أغبر، أك بني، أك نحاسي، كأحيانًا يمتزج الل :لوف الجسم  -

 .داكنة أك فاتحة

 .، أك األبيض الكريمياألجلكاألسود، أك الرمادم، أك  :البطن باللوف -

 إحداثيات الجسم -

 مقاييس الجسد تتألف من

  بالجسدتحيط  حراشفسلسلة طولية من  ظهريةمقاييس Dorsal scales: 

 .صف طولي 20:  19بعدد 

  البطنممتدة على عرضية  بطنية حراشفقائمة  بطنيةمقاييس Ventral 

scales:  لوح 220:  191بعدد يتراكح ما بين. 

  بالذيلمزدكجة مترابطة تحيط  ذيلية اشفحر ذيليةمقاييس Subcaudal 

scales:  لوح 65:  53بعدد يتراكح ما بين. 

 صفيحة شرجية كاحدة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%83_%28%D9%84%D9%88%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A%D9%84
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 قاييس الرأس تتألف منم

  حراشف الشفة العلويةUpper labials scales:  لوح، كنادرًا ما  7عددها

 .8أك  6تكوف 

  حراشف الشفة السفليةLower labials scales:  لوح 8عددها من. 

  حراشف صدغيةTemporal scales:  3+1لوح متناسق أك  2+1عددها من 

 .لوح متباين

 مقاييس العين تتألف من

 ف أمامية للعين حراشPreoculars scales:  لوح 1عددها. 

  حراشف خلفية للعينPostoculars scales:  لوح 3أك  2عددها. 

  حراشف أسفل العينSuboculars scales:  [9].لوح 3أك  2عددها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#cite_note-11
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 القلنسوةأثناء كضعية نشر  -كوبرا مصرية "أكرايوس" 

 

 

 (قسم علوم) الجسدمقاييس  -كوبرا مصرية "أكرايوس" 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9_%28%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ouraeus_cobra_(Upper_Scales).jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ouraeus_cobra_(Upper_Scales).jpg
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الجزيرة  الكوبرا المصرية: تتواجد في معظم أنحاء إفريقيا، كشرقًا إلى شبه

العربية، كهي من األنواع داكنة اللوف، كذات قنسلوة ضيقة، يصل طولها إلى 

 مترين تقريبًا.

  كتنتشر في الدلتا كحوؿ حوض نهر النيل كجميع األراضي الزراعية المرتبطة

كبورسعيد  اإلسماعيليةبنهر النيل كالساحل الشمالي، ككجه بحرم ماعدا 

كفر الشيخ، كتنتشر أيضًا في الفيوـ جدا في دمياط بالقرب من  كخفيفة

 .كتنتشر مع خط النيل شماال
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 اماكن تواجد الكوبرا المصرية

 

 فاناكالساتعيش الكوبرا المصرية عادة في المناطق الجافة الرطبة  -

 الماءكالمناطق شبه الصحراكية التي ال يُوجد فيها سول القليل من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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كيُمكن أيضًا  .المناطق الصحراكيةكالغطاء النباتي، كنادرًا ما تعيش في 

 كالتبلؿكالمناطق الزراعية كشقوؽ الصخور  الواحاتالعثور عليها في 

كاألراضي العشبية. كتعيش فوؽ التبلؿ في المناطق الصحراكية حيث 

يستحيل الحصوؿ على الماء اال عن طريق المطر الحولى كلكن تستعيض 

عن شرب الماء بحصولها على احتياجاتها منه من خبلؿ افتراس الخفافيش 

 غارات الجباؿ الوعرة.التي تسكن م

يمكن أيضنا العثور على الكوبرا المصرية في حدائق الحيواف داخل كخارج  -

النطاؽ الطبيعي للثعباف. تشمل حديقة حيواف الجيزة كحديقة حيواف ساف 

دييغو باإلضافة إلى حوض فيرجينيا المائي الكوبرا المصرية في مجموعات 

 الزكاحف الخاصة بهم

  :ليتواجد في بلداف أخر -

 المغرب 

 كينيا 

 ليبيا 

 السوداف 

 الصوماؿ 

 بوركينا فاسو 

 تنزانيا 

 نيجيريا 

 جمهورية الكونغو 

 إثيوبيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 النيجر 

 موريتانيا 

 مالي 

 السنغاؿ 

 جنوب السوداف 

 توجو 

 تونس 

 الجزائر 

 المغرب 

 غانا 

 جيبوتي 

 إريتريا 

 أكغندا 

 الكاميركف 

 جمهورية أفريقيا الوسطى 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 بنين 

 اجساحل الع 

 

 أضرار كفوائد الكوبرا على اإلنساف كالبيئة

 في ما يلي بعض أضرار كفوائد الكوبرا:

  يتم استخداـ سم الكوبرا في صناعة األدكية التي تعالج العديد من

 األمراض.

 .قد تسبب عضة الكوبرا الوفاة إذا لم تتم معالجتها على الفور 

 ليها.تخفض نسبة القوارض المضرة لكوف الكوبرا تتغذل ع 

 .تفترس الكوبرا بعض الثعابين األخرل السامة، مما يقلل من أعدادها 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
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  تفترس الكوبرا الحيوانات التي تساعد في تلقيح كنقل البذكر، مما يقلل

 من الغطاء النباتي.

 معلومات أخرل عن الكوبرا

 في ما يلي بعض المعلومات المتعلقة بتكاثر الكوبرا:

 ،مما يجعل موسم التزاكج أطوؿ، كما  تتزاكج األنثى مع أكثر من ذكر

تجذب األنثى الذكور باستخداـ الفيرمونات، كيتنافس الذكر عن طريق 

 الرقص لكسب األنثى، كعادة ما يفوز الذكر األطوؿ.

  أسابيع من التزاكج، كتصنع  9بيضة سنويًا بعد  60-12تضع األنثى من

كتحرس أعشاشًا من األكراؽ في فتحات داخل األرض أك األحجار، 

يومنا، كما تهز أجسادها لتزكدهم بالحرارة، كتترؾ  84-45البيوض لمدة 

 األنثى العش قبل أف تفقس البيوض.

  سم، كتحتوم بيضة  45.7-40.6يكوف حجم الصغار بعد الفقس حوالي

الكوبرا على كمية كبيرة من الصفار الذم يتحوؿ جزء منه إلى كيس 

ذاء لمدة أسبوعين في حاؿ عدـ يتواجد في معدته، كيقوـ بتزكيدق بالغ

مقدرته على إيجاد الطعاـ، فصغار الكوبرا تستطيع أف تعتمد على 

 نفسها في نفس اليوـ الذم تفقس فيه.

 كم يحتاج الكوبرا من النوـ؟ 
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الكوبرا من الثعابين التي تنشط في النهار كتناـ في الليل،كقد لوحظ 

ساعة يومينا في  20لمدة  ساعة يومينا، كما تناـ 16بأنها تناـ ما يقارب 

 الشتاء.

 أساليب تكيّف الكوبرا

 في ما يلي بعض أساليب تكيّف الكوبرا مع البيئة المحيطة:

لدل الكوبرا عركضنا دفاعية كهي فتح القلنسوة، كإصدار صوت الهسهسة، 

كتستطيع رفع جزئها العلوم لتقف، كيصل طولها كهي كاقفة إلى ثلث طوؿ 

 جسمها.

اع الكوبرا إطبلؽ السم من أنيابها نحو مفترسيها، إذ يهاجم تستطيع بعض أنو

 هذا السم خبليا الجسم كيسبب األلم الشديد كموت األنسجة كالخبليا.

لدل الكوبرا الهندية دائرتين على قلنسوتها في الخلف، التي تظهر على شكل 

 عيوف لتخدع مفترسيها.

 حقائق مدهشة عن الكوبرا

 ق:في ما يلي بعض هذق الحقائ

 .تتظاهر بعض أنواع الكوبرا بالموت كال تتحرؾ حتى يزكؿ الخطر 

  تُستخدـ الكوبرا في عركض السحر في الهند، كلكن تم منعهم عاـ

 ـ.1991
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  تحظى الكوبرا في الهند باحتراـ كخوؼ كبيراف، كما أف لها مكانتها

 الميثولوجيا الهندكسية كإله قوم.

 السلوؾ كالبيئة 

 

 يعةكوبرا مصرية في الطب

 

: تتحرؾ باستخداـ القشور كالعضبلت المتواجدة على بطنها، كتتكوف الحركة

هذق القشور من مادة الكيراتين، كالتي تساعدها في الحركة على مختلف 

األسطح، كتعد األسطح الخشنة هي األفضل لحركة الكوبرا؛ ألف القشور 

 تستطيع التمسك بالسطح الخشن بشكل أسهل من األملس.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ouraeus_cobra_(in_Nature).jpg
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تتواصل باستخداـ الفيرمونات؛ كهي إشارات كيميائية تخرج من : التواصل

الغدد، كيستلمها العضو المسؤكؿ عن الرائحة في األنف، إذ تقوـ هذق 

الفيرمونات بتزكيد الثعابين األخرل بالمعلومات األساسية؛ كالجنس، كعمر 

الكوبرا، كهل هي جاهزة للتزاكج، كيمكنهم التواصل أيضًا عن طريق حاسة 

 مس.الل

: تقتل الكوبرا فريستها بإدخاؿ سمّها عن طريق عضها، كال سلوكيات أخرل

 تهاجم الكوبرا اإلنساف إال إذا شعرت بالخطر.

الكوبرا هى افعى من مجموعة الثعابين السامة كهى من ذكات الدـ البارد 

تسمع كلكنها تتعامل بغريزة الشم كالبحث  ترل كال كاالفاعي بكامل أنواعها ال

 سس.كالتح

برم، ينشط في البرية خبلؿ الفترة ما بين  ثعبافيعد الكوبرا المصرية  -

الشفق كحتى بزكغ الفجر، إال أنه يمكن رؤيته يتشمس في الساعات 

شتاء حتى يستمد جسمه األكلى من الصباح الباكر السيما في فصل ال

، كحين يحافظ على مسافته من البشرالحرارة البلزمة؛ ثعباف خجوؿ 

تتعارض طرقاته مع اإلنساف غالبًا ما يفضل اإلنسحاب، لكن إذا شعر 

 مد ضلوع الرقبةبالوقوؼ مع نشر القلنسوة  االستعدادبالتهديد يتخذ كضع 

  .كرفع رأسه؛ كمن ثم يستهدؼ الضحية باللدغ المباشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
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، كالمناطق الزراعية، الواحاتعادةن « أكرايوس»يقطن الكوبرا المصرية  -

، كالمناطق الجبلية، كالمناطق شبه كاألخاديدكاألراضي العشبية، كالتبلؿ، 

الصحراكية، كنادرًا ما يعيش في المناطق الصحراكية كبسبب شح المياق 

  .منها من دـ فرائسه احتياجاته باستمدادهناؾ يستعيض جسمه عنها 

يسكن جحور الحيوانات المهجورة، أك الشقوؽ الصخرية، أك مغارات الجباؿ  -

  .فيها معظم أكقات النهارالوعرة، كيقضي 

، كالعبلجيميتغذل هذا النوع من الثعابين بشكل رئيسي على: الضفادع،  -

، كالطيور صغيرة الحجم، كالثدييات صغيرة الحجم، كالخفافيش، كالقوارض

كالسحالي، كأنواع أخرل من الثعابين؛ كنظرًا ألف أسنانه ليست مخصصة 

سيلته في أكل الفريسة تتمثل في إبتبلعها بشكل كامل، لتقطيع اللحم؛ فو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الضحية من جهة رأسها، كتساعدق أسنانه المتجهة  بابتبلعكعادة ما يبدأ 

  .للخلف في سحب كتمرير فريسته لداخل الحلق

 

 

 الكوبرا فى التاريخ الفرعونى

ما كانت الكوبرا المصرية ترمز إلى النفوذ كالسيادة كالقوة فنجد انه فى عصر 

مصر القديمة كانت مصر منقسمه الى مملكتين كهما مملكة  فيقبل االسرات 

 كانت عاصمتها مدينة بوتو في غرب الدلتا  كالتيالجنوب ك مملكة الشماؿ 

لبس ملكها التاج  كالتيقرب مدينة دسوؽ الحالية (  القراعين) كمكانها تل 

 ثعباف الكوبرا األحمر كاتخذ أهلها نبات البردم شعارا لهم كعبد أهلها

اإللهة حامية الملوؾ  كراعية  ” كادجيت“حيث كانت الكوبرا المصرية رمز لئللهة 

هي من اآللهة المبكرة التي كجدت في ” بوتو“اثناء الوالدة  إلهة مدينة  المرأة

يقاـ  فى المدينة احتفاال بوادجيت  سنوممصر السفلى ككاف هناؾ مهرجاف 

 .ابريل 21فى 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Abydos-Bold-hieroglyph-I12.png
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وس قدسية في مصر الفرعونية؛ فكاف بمثابة رمزًا لسيادة الفراعنة لكوبرا أكراي

 30، سنة المصرية القديمةحتى نهاية الحضارة  إكليلهمالذين أدخلوا أيقونته ضمن 

  :قبل الميبلد فكاف

  مصر السفلىيرمز به كشعار لئللهة كادچيت كهي راعية دلتا النيل كحامية. 

  الديانة في يرمز به كشعار لئللهة مرِت سجر كهي حامية المقابر الملكية

 .المصرية القديمة

  الحاكمة لمصر األسرة الثامنة عشريرمز به كشعار للملكة يعرت. 

  العرشكحماية  للشرعيةتوضع على تاج فراعنة مصر كرمز  تميمةكاف بمثابة. 

 

 "تميمة الكوبرا الخضراء المزججة على شكل الصل "الدكلة المصرية القديمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B4
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 ق تاريخيةسواب

 إنتحار كليوپاترا

 كليوباترا :المقالة الرئيسة

ن عن المؤرخ  ملكة مصر، بلدغة من ثعباف كوبرا   باترا كليو  انتحرت :سترابونقبل

 30أغسطس لسنة  12مصرية، تم تسريبه لحجرتها في سلة تين. حدث ذلك في 

پاترا  كليو اختارتي الطريقة التي كانت هذق ه .عاـ 39عن عمر يناهز  قبل الميبلد

بها بعد تحريضها على الموت من قبل خصمها السياسي اإلمبراطور  االنتحار

الركماني أغسطس بعد هزيمتها هي كأنطونيوس في معركة أكتيوـ كغزك مصر؛ 

 باالنتصارالركماف  احتفالياتبعرضه عليها اإلنتحار لتجنب إذالؿ عرضها كأسيرة في 

، كبدأ البطالمةكحكم  العصر الهلنستيس، إنتهى بإنتحار كليوپاترا العسكرم ألغسط

فقد تم التشكيك في ركايات  .لركمانيةلئلمبراطورية اعصر جديد خضعت فيه مصر 

انتحارها، ألف الموت من سم هذا الثعباف بطيء نسبينا كيمكن أف يتسبب في تلف 

  .األنسجة في بعض األحياف، كالثعباف كبير، لذلك يصعب إخفاءق

 الهركب من حديقة حيواف بركنكس

كاحف ، أبلغت حديقة حيواف بركنكس الجمهور أف منزؿ الز2011مارس  26في 

الخاص بهم قد تم إغبلقه بعد اكتشاؼ اختفاء أنثى مراهقة سامة من الكوبرا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7#%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7#%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%82_%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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مارس. كاف مسؤكلو حديقة الحيواف  25المصرية من العلبة خارج المعرض في 

كاثقين من العثور على الكوبرا المفقودة في المبنى كليس خارجه، حيث من 

المفتوحة. قد يتأثر التمثيل المعركؼ أف الكوبرا المصرية غير مريحة في المناطق 

الغذائي للثعباف أيضنا بالطقس البارد في الهواء الطلق في ذلك الوقت في 

بركنكس. تم العثور على الكوبرا في زاكية مظلمة من منزؿ الزكاحف في حديقة 

بسبب « ميا»، بصحة جيدة. بعد مسابقة، تم تسميتها 2011مارس  31الحيواف في 

  .فقدانها في العمل

 يواف أليفكح

عندما أُطلق  2006حظيت الكوبرا المصرية باهتماـ متزايد في كندا في خريف عاـ 

سراح كوبرا كأجبر المواطنين على إخبلء منزؿ في تورنتو ألكثر من ثبلث ساعات 

دكالر  17000عندما كاف يُعتقد أنها لجأت إلى جدراف المنزؿ. تم تغريم المالك 

  .كالسجن لمدة عاـ

 لسحرفي أعماؿ ا

للعض من قبل كوبرا مصرية أثناء التحضير   عارؼ غفورم، تعرض 2018في يوليو 

  .كتعافى تمامنا بمضادات السموـتركيا. تم نقله إلى مصر لتلقي العبلج  للعرض في

.................................................................. 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85_%28%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%29
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 آفعي الطريشة() األفعى ادلقرنة  

 

 ثواني في، حيث أف سمها يستطيع قتل اإلنساف األفاعيأخطر انواع من 

 

 رتبةضمن  ألفاعيا فصيلةمن  القرناء جنسيتبع  الزكاحفمن  نوعهو 

متوسط طوله  .الشرؽ األكسطكأجزاء من  أفريقياتستوطن  .الحرشفيات

سم كال يزيد طولها  60إلى  30مالي مجموع الجسم كالذيل يكوف ما بين اإلج

سم حيث أف اإلناث يكونوف أطوؿ من الذكور. لها عيوف بارزة كقرنين  85عن 

فوؽ العيوف، لوف جلدها أصفر أك رمادم شاحب أك كردم محمّر. كعادةن 

 .يتشابه لوف جلدها بلوف التربة المحيطة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 لمقرنةا األفعىاماكن تواجد 

 

 Cerastes cerastesاالسم العلمي -

 أك أـ جنيبة طريشة :بالعامة المصرماالسم  -

على الرغم من حجمها الصغير بالنسبة لبقية األفاعي إال أنها تعد ثعباف  -

ساـ كقاتل كعادة ال يهاجم اإلنساف بل يفر عند اإلحساس بوجودق كال 

  .يلدغ إال إذا أحس بالخطر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%87
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ا كذلك لوجود قرنين أعلى رأسها، ك اسماها كتسمى بالحية المقرنة أيضن -

أم تزحف بانحناء لذلك  متثنيهبسبب انها تزحف « أُـ جنيب»المصريوف 

  .تسمى أطلق عليها ذلك

معظم محيط الدلتا كمناطق في  باستثناءكتنتشر الطريشة بصحارم مصر،  -

  . الوادم الجديدالجنوب الغربي من 

 

 

بالرغم من حجمها الصغير بالنسبة لبقية االفاعي األخرل اال اف  -

افعي الطريشة تعتبر من اخطر انواع االفاعي في سمها حيث اف 

ف في ثواني كال يوجد مصل سم افعي الطريشة يستطع قتل االنسا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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اك عبلج لسمها فالعبلج الوحيد لتجنب الموت من لدغتها هو بتر 

كاال فالموت  معدكدةالجزء الملدكغ بشرط اف يكوف في دقائق 

 هو المصير

هو ثعباف يعيش فى الصحارل المصرية  الحية المقرنة ) الطريشة (

لم أخطرها النوع الطائر الموجود في مناطق سيناء كمرسي ع

سم في جميع  25كحبليب كشبلتين كهو نوع قصير ال يتجاكز طوله 

مراحل حياته كلديه قدرة عالية علي ضم جسدق مثل السوستة ثم 

يقفز فجأة الي عدة أمتار لدرجة أنه يستطيع أف يصيب الجمل 

 .كراكبه

 



97 
 

لذلك يحرص أفراد كجنود حرس الحدكد كالهجانة في هذق  

ات كثيرة أثناء سيرهم بالجماؿ فيرتدكف المناطق علي اتخاذ احتياط

أقنعة علي الوجه كنظارات علي العين ككاقيا علي األرجل للوقاية 

من قفزات الطريشة القاتلة أما الطريشة الموجودة في صعيد مصر 

فهي مختلفة كال تقفز كتتميز بالحجم الكبير كيصل طولها أحيانًا الي 

مات، كتصيد فريستها عن كيلو جرا 4، 3سم ككزنها يتراكح بين  95

طريق دفن جسدها بالكامل داخل الرماؿ كال يظهر منها سوم 

العينين فقط كتناـ طواؿ النهار كتبدأ في صيد فرائسها بعد المغرب 

 كطواؿ الليل كتبتلع الفئراف الصغيرة كالعصافير كالضفادع كالبرص

 ككائنات اخرم.
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ثعابين التعامل إلي أم مدم يستطيع من يعملوف من مجاؿ صيد ال

 مع تلك الحية؟

الطريشة يمكن كصفها بأنها غدارة كال يستطيع أم ساحر أك حاك اك  -

ممن ينتموف للطريقة الرفاعية المشهورة بصيد الثعابين من 

اقتناصها ألف الطريشة تغدر بالقسم الذم يتلوق الحاكم علي 

ه الثعباف لكي يخرج من مأمنه كلقد قاؿ االماـ ابن كثير فى كتاب

البداية كالنهاية اف ابليس يوـ غول سيدنا ادـ كاخرجه من الجنة 

دخل اليه كقتها كهو بين اسناف ثعباف الطريشة كسم هذق الحيه 

 مجهوؿ كليس له مصل محدد لآلف.

 

 سلوؾ حية الطريشة*

تعتبر األفعى القرناء من الحيات السامة التي يجب تجنب عضتها، 

نها هربت منه تزحف متثنية، أم كهي ال تهاجم اإلنساف كإف قرب م

تزحف بإنحاء لذلك تسمى بأُـ جنيب، كذلك ألنها تزحف زحفًا جانبيًا، 

كهي قصيرة الطوؿ عريضة الجسم كالرأس، قصيرة الذيل، دقيقة 

الرقبة، كعلى جانبي الرأس العريض توجد غدد السم التي ساهمت 

ها في زيادة حجم الرأس. كإذا حوصرت األفعى إلتفت حوؿ نفس
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كحكت حراشفها ببعض لتصدر صوتًا يسمى الكشيش، لتفزع 

أعدائها. ك ال يكش من الحيات إال األفاعي، كإذا أخرجت الصوت من 

 فمها فهو الفحيح.

 

لؤلفعى القرناء ناباف أمامياف متحركاف، كتستطيع األفعى تحريك  -

هذاف الناباف إلى األماـ خارج الفم كإلى الداخل لتدخلهما في لثتها، 

 كهذاف الناباف يساعدانها على سرعة توصيل السم للفريسة

قرنا األفعى جلديين ناعمين مرنين، يمكن بسهولة ثنيهما، كال 

يعتبراف سبلحًا تستطيع استخدامه، بينما تستطيع به إفزاع أعدائها، 

 كقد يكوناف لحماية عينيها الكبيرتين من الصدمات.
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قركف، كالقركف ليست مرتبطة كليس لجميع هذا النوع من األفاعي 

بعمر األفعى، فهناؾ الصغار الحجم بقركف ككذلك هناؾ الكبار 

بقركف. كمن المحتمل أف تكوف القركف للذكر فقط، كقد الحظت 

شخصيًا أف ذك القركف يكوف أكثر شراسة كدفاعًا عن النفس من 

 الذم ليس به قركف.

اعدها في تفضل األفاعي المناطق الرملية كالصخرية التي تس -

إيجاد مخبأٍ لها، كهي بحركات اهتزازية تستطيع دفن نفسها كتبقي 

عينيها خارج التراب لمراقبة فرائسها. كاألفعى القرناء ليلية العيش، 

ن للبحث عن فرائسها من الزكاحف كالقوارض  تخرج ليبل
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في صحراء مصر  -الطريشة  -توجد أنواع كثيرة من الحية المقرنة 

ائر الموجود في مناطق سيناء كمرسي علم كحبليب كمنها النوع الط

 كشبلتين 

 *سمات كخصائص الطريشة

 

 25حتي يوـ  17سم الطريشة مجهوؿ كيتجدد في الفترة من يوـ 

من كل شهر عربي حيث يخرج السم القديم كتفرغه الحية في أم 

شيء سواء كاف حجرًا اك شجرًا اك خبلفه حتي يتجدد السم مرة 

كمية السم في منتصف الشهور العربية كبيرة جدًا  أخرم لذلك تكوف

كمن أخطر ما يمكن كتستطيع قتل اإلنساف خبلؿ ثبلثين دقيقة 
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أما المصاب بلدغة الطريشة فبل يشعر بسرياف السم داخل  فقط.

جسدق علي عكس سم العقرب الذم يسبب إضطرابات شديدة 

سم اإلنساف كتهيجا عنيفا بجسم اإلنساف عند بداية اللدغ، كيتغير ج

الملدكغ بسم الطريشة الي اللوف األسود في بداية األمر ثم يحدث 

تورـ شديد في الجزء الملدكغ كيلقي اإلنساف حتفه إذا لم يتم 

 إنقاذق سريعًا.

 ماالتعرفه عن الحيه المقرنة

  الطريشة" منتشر في جميع ربوع مصر؛ خصوصنا المحافظات

الحية السامة التي  ذات الظهير الصحراكم، ك أنها من عائلة

تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خبلؿ عض أقرب جزء منها، 

 ."مستخدمة أنيابها المتحركة التي تميزها عن عائلة "الكوبرا

  ن للبحث عن فرائسها من األفعى القرناء ليلية العيش، تخرج ليبل

 الزكاحف كالقوارض

 تزحف بإنحاء لذلك تسمى بأُـ جنيب 

 ين فوؽ عينيها، كمن هنا سميت تتميز األفعى بوجود قرن

باألفعى المقرنه، كتتمتع بجلد أصفر اللوف ليمكنها من التأقلم 

 مع طبيعة البيئة
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 " سم85 - 30يتراكح طولها بين " 

  إذا حوصرت األفعى ألتفت حوؿ نفسها كحكت حراشفها

 ببعض لتصدر صوتنا يسمى الكشيش، لتفزع من يقترب منها

 ياف متحركاف، كتستطيع األفعى لؤلفعى القرناء ناباف أمام

تحريك هذاف الناباف إلى األماـ خارج الفم كإلى الداخل 

لتدخلهما في لثتها، كهذاف الناباف يساعدانها على سرعة 

 توصيل السم للفريسة
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  تفضل األفعي المناطق الرملية كالصخرية التي تساعدها في

 إيجاد مخبأ لها، كالصحارم هي بيئتها الطبيعية

 ف الطريشة عريض كذيله قصير كرأس عريض، جسم ثعبا

كتتواجد غدد السم فوؽ جانبي رأس الثعباف كلذلك يبدك 

 .رأس الثعباف أكثر عرضا

  لدل ثعباف الطريشة قدرة عالية علي ضم جسدق مثل

السوستة، يتمكن من القفز السريع حيث يمكنه القفز لعدة 

صحارم أمتار بالثانية الواحدة، لذا يرتدم بعض األعراب بال

قفازات كغطاء للوجه لتفادم قفزات الطريشة كبخ سمها 

 .القاتل في الفريسة

  أحياننا يمكنها أف تصيد فريستها عن طريق دفن جسدها

بالكامل داخل الرماؿ كال يظهر منها سول العينين لتتمكن من 

 .اصطياد فريستها

  حتى  17سم الطريشة مجهوؿ كيتجدد في الفترة من يوـ

شهر عربي حيث يخرج السم القديم كتفرغه من كل  25يوـ 

الحية في أم شيء سواء كاف حجرنا أك شجرنا أك غيرق، حتى 
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يتجدد السم مرة أخرل كيكوف سمها خطير جدنا، كتستطيع 

 .قتل اإلنساف خبلؿ ثبلثين دقيقة فقط

  ،المصاب بلدغة الطريشة ال يشعر بسرياف السم داخل جسدق

غ بسم الطريشة إلي اللوف كيتغير لوف جسم اإلنساف الملدك

األسود في بداية األمر ثم يحدث تورـ شديد في الجزء 

الملدكغ كيلقي اإلنساف حتفه إذا لم يتم إنقاذق في خبلؿ 

 .دقائق من اللدغة

  الطريشة" تتمثل في أف سمها يحتوم على مادة "خطورة

حارقة تشبه "مياق نار" تقتل األنسجة المبلمسة لمكاف العضة، 

بلؿ ساعتين في الجسم كله من مكاف العضة، ما كينتشر خ

يتطلب قطع الجزء المصاب للحفاظ على حياة الضحية من 

 .الوفاة

 تراكم تركيز سم االفعي داخل جسم الفريسة 

  آالؼ عضة كلب 5تأثير عضتها أكثر من 
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  يجب تطهير مكاف العضة بالماء كالصابوف البيتادين، كإعطاء

تلوث بكتيرل أك جرثومى  المصاب مضادا حيويا لمنع حدكث

 .كمصل التيتانوس

  ،الذهاب إلى أقرب مركز سموـ كعدـ تحريك الجزء المصاب

ثم نقل المصاب ألقرب مركز عبلج سموـ ألخذ المصل 

 .المضاد لعضات الثعابين، كالتي تتحدد حسب حالة المريض

  = لدغة عقرب ٨١١لدغتها 

 ا تضاعف كتزايد السم داخل جسم الضحية ك يحتوم سمه

على مادة حارقة تشبه "مياق نار" تقتل األنسجة المبلمسة 

لمكاف العضة، كينتشر في اقل من ساعتين في الجسم كله 

يتطلب احيانا قطع الجزء المصاب للحفاظ . من مكاف العضة

 على حياة الضحية من الوفاة

  دقيقة 30تقضي على اإلنساف في. 

 

نتقل عبر قناة مخزف في غدد موجودة خلف العين كي سم األفاعي

إلى األنياب بفعل انقباض العضبلت حولها كهو لزج القواـ ذك لوف 
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% من 90أبيض مائل الى الصفار في بعضها كيتكوف أساسا من 

 البركتينات كيوجد نوعاف من السموـ 

 سموـ عصبية  -1

تهاجم الجهاز العصبي ما يؤدم إلى شلل العضبلت كصعوبة التنفس 

   ثعباف المرجاف(. -الممبا -وـ ) الكوبراالقلب كسم كفشل في عضلة

  دموية سموـ -2

ن  كتسبب الدـ في تؤثر دموية كتحطم كريات الدـ ال األكعية في خلبل

   الحمراء كتنخر العضبلت ) األفاعي ذات األجراس(.

 سم من المستخلصة االنزيمات بعض هناؾ أف العلماء كجد كقد

 األمراض بعض عبلج حيث من الطبية الفوائد بعض لها الثعابين

   .المستعصية

 غير من السامة األفاعي لمعرفة كسهلة دقيقة طريقة اليوجد

يجب مراقبتها كالقبض عليها حتى  األفاعيلتعرؼ على كل السامة

 تتأكد من كونها سامة اك غير سامة

 *عبلج لدغه الطريشة

يحرص البدك كركاد الصحراء كخصوصا فى سيناء كالصحراء 

غطيه أجسامهم جيدا فيرتدكف أقنعه على الوجه الشرقية على ت
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كنظارات للعين ككاقيا لؤلرجل للوقاية من لدغات الطريشة القاتلة 

حيث أنها تستطيع القفز لعدة أمتار كاإلصابة كسمها قاتل كال مصل 

دقيقه سمها سريع االنتشار  30لها كتستطيع قتل انساف قول فى

كس سم العقرب فى الجسم دكف احساس المصاب بذلك على ع

الذل يسبب اضطرابات كتهيجات كلدغتها ال تعض كتمص على 

الثعابين ألنه زعاؼ فيسبب اصابه  لباقيعكس االسعآفات  األكلية 

الشخص المسعف بالسم كلم يكن له عبلج غير بتر الجزء المصاب 

إليقاؼ سرعه االنتشار كذلك بعد مكاف اللدغة بعدق سنتيمترات يتم 

دك سيوفا كخناجر شديدق لبتر الجزء الملدكغ النقاذ البتر كيحمل الب

المصاب ككى الجرح بعد ذلك إليقاؼ النزيف أل اف اللدغ فى 

مناطق الجسم ليس له أم عبلج اال اف البدك من سنوات قليله 

اكتشفوا عبلج جديد كهو الكى بالنار هو تسخين سكين لدرجه 

فيهم الف العبلج  االحمرار فى نار حاميه اك باستخداـ مشعل االسرع

يجب اف يتم فى خبلؿ دقائق بسيطة بعد اإلصابة كهذا العبلج طبعا 

افضل من البتر حتى يشفى المصاب كينجو من الموت كاف كاف 

يشعر بعد ذلك سنويا فى نفس ميعاد اللدغة ببعض االعراض حيث 

يصبح الجزء الذل اصيب فيه اكثر سواد كيتورـ قليبل كلكن سرعاف 
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يتغير جسم االنساف الملدكغ  -اياـ  4اك  3طبيعته بعد  ما يعود الى

االمر ثم يحدث تورـ شديد فى الجزء  بداية فيالى اللوف االسود 

الملدكغ كيلقى المصاب حتفه اذا لم يتم عبلجه كما ذكرنا سريعا. 

ال  لكن البد من اخذ االحتياطات البلزمة عند حدكث عملية اللدغ:

 المتخصصة الحصوؿ على المشورة تأكل أك تشرب أم شئ قبل ال

تتناكؿ الكحوليات  الجسدية التحاكؿ القياـ بأية أنشطة تتطلب القوة 

أك أية عقاقير أخرل ،ال تضيع الوقت أك تتحمل مخاطر قتل الحيواف 

الحشرة التي سببت اإلصابة إال للضركرة القصول ،ال تستخدـ أم  أك

،ال  علي مكاف اللدغةنوع من الصدمات الكهربائية مهما كاف نوعها 

تقم بإزالة الرباط الضاغط قبل تلقي العناية الطبية حتى ال ينتشر 

السم بباقي أعضاء الجسم ،ال تحاكؿ استخداـ حزاـ أك رابطة عنق 

% من 70، تختلف الجرعة السامة  من ثعباف آلخر ، كلكن اكثر من 

وف % من السامة تك 50اللدغات تكوف لثعابين غير سامة كأكثر من 

جافة كال يوجد بها المادة السامة .يجب توخي الحذر في المقاـ 

األكؿ عند التعرض لمثل هذق المواقف كلكن إذا تعرضت له أك 

، السابقةتعرض شخص تعرفه البد أف تكوف علي دراية بالخطوات 

 لتقلل من مخاطر السم حتى تصل الرعاية الطبية المتخصصة.
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 الصل األسىد 

  االسم العلمي Walterinnesia aegyptia 

    ثعباف الصحراء  الكوبرا السوداء الصحراكية أك/ االسم بالعامة المصرم

 البرجيل السيناكم  اك  كوبرا الصحراءكا األسود

 من فصيلة العرابيد الثعابين السامةهو جنس من 

 

الثعباف األسود الصحراكم، يعد أخطر أنواع الثعابين الموجودة في بر مصر، لونه 

الصحراء أسود المع بالكامل، يعيش في سيناء كالمنطقة الحدكدية معها من 

  .الشماؿ شرقية كحتى طريق القاهرة السويس

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 الوصف

يتميز بلونه األسود البلمع من ناحية الظهر أما بطنه فلونه أغبر، الرأس أعرض من 

العنق نسبيًا كالجسم اسطواني طويل كقد يصل طوؿ الحيواف البالغ إلى أكثر من 

ية ملساء أما الخلفية متر الذنب قصير كدقيق، العيناف صغيرتاف كالحراشف األمام

فخشنة نوعًا ما، الصفيحة الشرجية مقسمة إلى قسمين أما الصفائح تحت الذيلية 

فبعضها مقسم كاآلخر غير مقسم له أنياب دقيقة في الفك العلوم كالتي لها 

المقدرة على إفراز كمية من السم قادرة على قتل اإلنساف، أما الفك السفلي 

  . فيحوم أسنانًا قرنية صغيرة

 النطاؽ الجغرافي كالسكن

الشرؽ األكسطالموطن األصلي لهذا الثعباف في منطقة  تم العثور على هذا  .

مصرالثعباف في دكؿ  كاألردف ليبيا كلبناف  ، كالمملكة العربية السعودية، كفلسطين، 

  .قد يوجد أيضًا في المناطق السورية المتاخمة للبناف

القوارضصحراكية السهلية كيتواجد معظم األكقات في جحور يسكن في البيئات ال  

كذلك ألنها تكوف مأكل مناسب له، كجد كذلك في كثير من األحياف قرب  كالسحالي

  .سكن اإلنساف في المستوطنات الزراعية المركية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 السلوؾ كالنظاـ الغذائي

غالبًا ما  .هذا الثعباف هو ليلي المعيشة. كيكوف أكثر نشاطًا في منتصف الليل تقريبًا

اإلضافة إلى السم لقتل الفريسة. هناؾ تقارير يستخدـ أساليب االنقباض كاالختناؽ ب

عن هذا الثعباف بأنه يكوف عدكاني عندما يشعر بالخطر، كلكن مثل معظم 

ن من اللدغة أك مواجهة التهديد.  الثعابين، سوؼ يحاكؿ عادة إلى الهركب فورًا بدال

قد يرفع رأسه عند  (على الرغم من أف الصل األسود )كوبرا الصحراء السوداء

شعور بالتهديد إال أنه ال يستطيع نفخ عنقه كتكوين القلنسوة مثل الكوبرا الحقيقيةال .  

الضب، الوزغ، السقنقورهذا النوع يتغذل أساسًا على السحالي مثل  كالثعابين  

الفئراف، كأحيانًا لضفادعكااألخرل،  بسهولة يمكن أيضًا أف يأكل الجيف .كالطيور  .  

 السم

ن  هذا الثعباف هو ساـ للغاية حيث أف سمه يؤثر على الجهاز العصبي مما يسبب شلبل

 للجسم كقد يؤدم إلى الوفاة

..................................................................... 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
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 األسىد اخلثيث 

  Atractaspis engaddensis األسم العلمي

 اك االسم بالعامة المصرم: األبتر أك الحفّار السيناكم أك الخبيث األسود

ة، تستوطن ، سمّها شديد الخطوراألفاعي السامةأحد أنواع  ، األسود الخبيث أكالبثن

كذلك  السعودية، لبناف، األردف، فلسطينمنها  الشرؽ األكسطعدد من المناطق في 

 شبه جزيرة سيناء

 

و من أخطر الثعابين فى العالم، كهو الثعباف الوحيد الذل ال يمسك باليد ه -

كيستطيع العض كفمه مغلق كال يعرؼ تركيب سمة  .ألف أنيابه خارج فمه

 كتأثيرق كيعد ذلك سببا في عدـ كجود مصل مضاد للسم حتى اآلف

 .سم 60طوله اليتجاكز - -

 .دقائق 10رأسه تشبه ذيله، كتؤدل لدغته للوفاة فى خبلؿ - -

 حقائق مثيرة لبلهتماـ حوؿ الثعباف االسود الخبيث : -

 .من النوع الساـ جدا كالنادر جدا يعيش فى جنوب ككسط سيناء- -

 كينشط االسود الخبيث خبلؿ ساعات الليل كيتغذل على القوارض كالسحالي -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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كيوجد العديد من الثعابين السامة االخرم مثل ثعباف سيناء كغيرق من  -

 الثعابين. 

 الحجم كالوزف -

بوصة )نادرا ما يصل إلى  20الثعباف االسود الخبيث يمكن أف يصل طوله إلى 

 أقداـ( 3

 الوصف-

الثعباف االسود الخبيث ذك اللوف األسود أك اللوف الوردم مع اللوف البني . 

منطقة البطن هي المنطقة األخف كزنا . الثعباف االسود الخبيث مغطاة على 

غير . جسم الثعباف االسود الخبيث يصبح باللوف نحو سلس بجلد المع ص

 األزرؽ مع اللوف البنفسجي عندما يكوف الثعباف على استعداد لتقشير جلدق .

الثعباف االسود الخبيث لديه عيوف صغيرة مستديرة . يتشكل الجسم -

األسطواني الرقيق لينتهي مع ذيل قصير . الثعباف االسود الخبيث يمكنه 

 صغير *معيشته .التخفي في مكاف 

يعيش الثعباف االسود الخبيث في جحور تحت األرض ، بينما عادة ما يمكن -

رؤيته على أرض الواقع بعد هطوؿ األمطار الغزيرة . لدل الثعباف االسود 

الخبيث أنياب مجوفة منحنية ، حيث انه يهاجم الضحية من الجانب بطعنات 

سود الخبيث فمه ألكؿ مرة عندما قوية حتى الموت . عمليًا ، يفتخ الثعباف اال
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يحتاج إلى ابتبلع فريسته . يستخدـ الثعباف أيضا لؤلنياب الطويلة للتبلعب مع 

 فريسة ميتة .

الثعباف االسود الخبيث من الثعابين التي تضع خطة استراتيجية للصيد الغير -

عادم ، كذلك بسبب معيشته في منطقة صغيرة كمصعب التحرؾ فيها ، لذا 

بحاجة للتخطيط المسبق للتنفيذ من خبلؿ حركات الجسم المحدكدة . فإنه 

 كمن المعركؼ أيضا أف الثعباف االسود الخبيث يختبئ في التحجيم الصغير .

 النظاـ الغذائي-

النظاـ الغذائي لػ الثعباف االسود الخبيث يعتمد على القوارض المختبئة 

. فقد أظهرت التجارب أف باإلضافة إلى الزكاحف كالضفادع كالجراد كالنمل 

الثعباف االسود الخبيث من الحيوانات التي تعيش في األسر ، كدائما ما يقتل 

 كل القوارض المتواجدة في القفص .

  سم الثعباف االسود الخبيث-

ينتج الثعباف االسود الخبيث صوت قوم ، كيطلق السم الحليبي ، كالذم يتألف 

تقتل فريسة الثعباف بكفاءة . سم  من خليط من السموـ كاإلنزيمات التي

الثعباف االسود الخبيث نادرا ما يقتل البشر )باستثناء األطفاؿ( . إنه يتسبب في 

 التهيج ، كاأللم ، كالتورـ كالخدر في المنطقة بالقرب من الجرح .
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 التزاكج-

الثعباف االسود الخبيث يستخدـ حاسة الشم إليجاد شريك التزاكج . غالبًا ما 

الذكور بزكجة كاحدة ، في حين أف اإلناث في بعض األحياف ال تكتفي يكتفي 

بيضات في التربة الرطبة أك تبلؿ  11-2بشريك كاحد . تضع األنثى ما بين 

-6بين  النمل األبيض المهجور خبلؿ فصل الصيف . كتستمر فترة الحضانة ما

 أسابيع . 8

 الموائل كالحفظ-

فانا كالسهوؿ العشبية كالموائل الشبه يسكن الثعباف االسود في منطقة السا

صحراكية كالمناطق الكثيفة . الثعباف االسود الخبيث يعرؼ أيضا باسم أفعى 

الخلد ألنه يشبه األفعى التي تعيش في الجحور تحت األرض )كهو تماما مثل 

هيئة ثعباف الخلد( . أعداد الثعباف االسود الخبيث مازالت كبيرة كمستقرة في 

 ق الثعابين ليست على قائمة الحيوانات المهددة باالنقراض .البرية . هذ

 العمر-

سنة  23الثعباف االسود الخبيث يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 

 في البرية .
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ثعباف صغير الحجم يستطيع العض كفمه مغلق كهو الثعباف الوحيد الذم اليمسك  -

األنواع السامة جدا كالنادر جدا ك يعيش في جنوب باليد ألف أنيابه خارج فمه، من 

  .ككسط سيناء
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سم كيتميز أيضًا بأف رأسه يشبه  60بصغر حجمه حيث أف طوله ال يتجاكز  يتميز -

  .ذيله حتى أنك ال تستطيع تمييز رأسه بسهولة بلونه األسود الداكن

ّمية، كهو الثعباف يُعد هذا الثعباف أحد أخطر أنواع الثعابين في العالم من حيث السُ

الوحيد في العالم الذم ال يمسك باليد، ألف أنيابه خارج فمه كهو ايضًا قادر على 

، كفي حاؿ قاـ بلدغ شخص بالغ في كامل صحته فإنه اتجاهاتتحريك نابيه بعدة 

  .يموت بالغالب بعد عشرة دقائق

من حيث الطوؿ كشكل الرأس، حيث أف الصل أطوؿ  الصل األسودكهو يختلف عن 

  .كرأسه أعرض

 السم

سم البثن أك األسود الخبيث غير مألوؼ كجديد بين األفاعي األخرل. السم ال يسبب 

  .قد يسمم األعصاب كعضلة القلب معا شلل العضبلت الهيكلية كيتميز بأنه

كفي الفئراف تبلغ  0.06 الوريدالسم له قوة مميتة عالية جدنا ، مع جرعة قاتلة في 

لكل جراـ من كزف الجسم في الفئراف. يكوف عمل السم  ميكركغراـ 0.075

  .سريعنا

............................................. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 )افعي الرماؿ( ءاألفعى القرعا 

هي أفعى لها نتوّاف صغيراف  حية قَرَعاء أك قُصيرل أك قُصرل أك ابن قترة أك جَارية

في رأسها كأنهما قرناف كهي من أخبث الحيات تندسّ في الرماؿ فإذا مّر بها أحد 

   حَارية ذق الحيةلدغته كمن أسماء ه

 Cerastes viperaاالسم العلمي

  

هي من الثعابين السامة كسمها دموم كليس عصبى، صياد ماهر 

بنصب الفخاخ للفرائس فقتوـ بدفن لصيد الفرائس حيث انها تتميز 

نفسها بالرمل كتوـ بتحريك ذيلها كالدكدة لجذب كإلغراء الفريسة 

 .كتنتظر حتى تاتى كمن ثم تنقض عليها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89%29


121 
 

 

  تعيش فى األماكن الرملية كتنتشر فى سيناء، من الثعابين السامة سمها

دموم كليس عصبى تنشط في الغالب خبلؿ الصباح كبعد الظهر، في حين 

ؿ الصيف الحار يقتصر نشاطها على ساعات الليل األكلى كتتغذل على خبل

القوارض كالسحالي كالطيور كتنصب الكمائن الصطياد الفرائس حيث تدفن 

كتنتظر حتى  الفريسةنفسها بالرمل كتوـ بتحريك ذيلها كالدكدة لجذب إلغراء 

 تاتى كمن ثم تنقض عليها .
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 أماكن تواجد األفعي القرعاء

تسجيل تواجدها في المناطق الرملية في سيناء كالساحل الشمالي كجزء كبير كتم 

من شماؿ الصحراء الغربية كالشرقية كبعض التسجيبلت في الواحات حوض نهر 

 .جبل علبةالنيل في شماؿ الصعيد ك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9
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 افعي الرقطاء 

 Vipera palaestinae "أفعى " الرقطاء السامة" أك" الرقطاء الفلسطينية

من الثعابين السامة جدا كيصعب تمييزها عن البيئة المحيطة بها كتتواجد 

 غالبا في المناطق الرطبة حيث الغذاء كالبيئة المناسبة لتكاثرها

 

 

فيات العالم كيتسبب سمها في تعد المسئولة األكلى عن أغلب ك -

زيادة عملية تجلط الدـ، كتعرؼ برأسها صغيرة تشبه المثلث أك 
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سم كيغلب على جسمها أشكاؿ تشبه نقش  80القلب يبلغ طولها 

السجاد من اللوف األبيض كالبني القاتم، كفى مصر نطلق عليها 

 ."أفعي السجاد الشرقي"

 

يدة السمّية, كسّمها يسبب نزيفًا كهي شد viper "من عائلة " مثلثيات الرأس -

 دموم داخلي, كيتلف األنسجة, كيخثّر الّدـ, ) كمركباته السامة هي: سمّ 

Haemorrhagins  كيحتوم على مركبات تحطم جدار األكعية الدموية مما

يخرّب باألنسجة العضلية  Myotoxins يسبب نزيفا داخليًا. كسمّ فطرم

كهذا يسبب  Procoagulants سمّ فيسبب شلل في العضبلت الهيكلية. ك

 تخثرًا في الدـ

تتواجد بمصر ك شبه الجزيرة العربية، كهي حية سامة كقاتلة كتعتبر من 

 اخطر الثعابين حيث يمكنها طعن السم عدة مرات متتالية

أفعى سامة جدا تعيش فى البيئات الصحراكية كفي األماكن الجبلية 

 .تتواجد فى شرؽ مصر

  .يث يمكنها طعن السم عدة مرات متتاليةمن أخطر األفاعى ح-



124 
 

 

 األفعي ادلنشارية 

 فعى ذات القشوراأل

السامة  الثعابين من أنواع نوع هي

الشرؽ  تعيش في مناطق ،األفاعي فصيلة من الحارية جنس تتبع

 .، حاليا ليس لديها أم سبلالت فرعية مسجلةكمصر األكسط

 

 أفعي الحراشيف المنشارية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 الوضع التقسيمي 

 ية: الحيوان المملكة

 : الحبلياتالشعبة اك القبيلة

 : الفقارياتالشعيبة اك تحت قبيلة

 : الزكاحفالطائفة

 : الحرشفياتالرتبة

 : الثعابينالرتيبة اك تحت رتبة

 الفصيلة: االفاعي

 أفعى الحراشف المنشارية أك حارية فلسطينية

  Echis carinatus :االسم العلمي

   Palestine Saw-scaled Viperاك  Saw-scaled Viper  االسم االنجليزم:    

قد تكوف األفعى ذات القشور هي األكثر فتكنا بين جميع الثعابين ، 

عن كفيات بشرية أكثر من جميع حيث يعتقد العلماء أنها مسؤكلة 

 أنواع الثعابين األخرل مجتمعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 األفعى ذات قشور المنشار/ )الحارية( قاتل معظم البشر

قد تكوف أكثر الثعابين دموية من كل الثعابين ،   المنشاريةافعى الحراشف 

حيث يعتقد العلماء أنها مسؤكلة عن المزيد من كفيات اإلنساف عن كل 

ألخرل . كذلك بسبب امتبلكها لسم فتاؾ ، يستطيع اف يقتل أنواع الثعابين ا

 . الضحايا دكف عبلج
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الشرؽ  مواطنها .حرشفيات رتبة من األفعويات الفصيلة تتبع الثعابين من جنس هي

مهدها الصحارم الرملية(. نظرنا لمراجعة التصنيف كاالكتشافات ) كآسيا األكسط

سم  70إلى  40الحديثة، قد يضم الجنس حالينا ثبلثة أنواع. تراكح أطوالها من 

سم. كعادة ما تكوف  108)الجسم + الذيل(، كأقصى طوؿ يمكن أف تصل إليه 

 .غراـ 500اإلناث أكبر من الذكور، كيمكن يتجاكز كزنها 

 أنواع الحارية

 حارية أفريقية -

 حارية بيضاء البطن -

 حارية جوغر -

 حارية عمانية -

 حارية فلسطينية -

 حارية كبيرة الرأس -

 حارية مصرية -

 حارية هيوز -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2
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هي أفعى سامة جدا شبه صحراكية ك كثيرا ما تختبئ تحت الصخور كهي من 

 .األنواع السامة جدا

حتى الجنوب، كيوجد منها  الصحراء الشرقيةكتم تسجيل تواجدها بمصر بسيناء ك

  .عدة أنواع منتشرة في كثير من المناطق على مستول العالم

تعيش  ،األفاعي فصيلة من الحارية جنس السامة تتبع الثعابين من أنواع نوع هي

، حاليا ليس لديها أم سبلالت فرعية مسجلة، مصرك الشرؽ األكسط في مناطق

 75يمكن أف تنمو هذق األفعى حتى يصل طولها اإلجمالي )الجسم + الذيل( إلى 

 بوصة( 30سم )

 .تعتبر هذق األفعى من أخطر االنواع  التي تعيش في مصر بعد األفاعي المقرنة

بع فصيلة األفاعي هي أحد األفاعي التي تت أفعى الحراشف المنشارية ) الحارية(

الحارية، كتتبع هذق الفصيلة ثمانية أنواع من األفاعي السامة، كتعد أفعى الحراشف 

 المنشارية كاحدة من أخطر أنواع األفاعي السامة حوؿ العالم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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تعيش أفعى الحراشف المنشارية في عدد من مناطق العالم؛ مثل الجزيرة  

لسافانا الجافة، جنوب غرب آسيا كصوالن إلى العربية، سيريبلنكا، المناطق القاحلة، ا

الهند كأجزاء من قارة إفريقيا خصوصنا الواقعة شماؿ خط اإلستواء، توجد بمصر 

بسيناء كالصحراء الشرقية حتى الجنوب، كيوجد منه عدة أنواع منتشرة في كثير من 

ئ المناطق على مستول العالم، كهي أفعى سامة جدا شبه صحراكية كثيرا ما تختب

 .تحت الصخور

 

كتعتبر أفعى الحراشف المنشارية من المخلوقات الحية الليلة، كهذا يعني أنها تخرج 

للبحث عن طعامها في الليل فقط، كتتغذل أفعى الحراشف المنشارية على العديد 
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من المخلوقات الحية كالثديات، القوارض، البرمائيات، السحالي كالبلفقاريات 

 خلوقات الحية الصغيرة كالمتوسطة الحجم.كالعقارب كغيرها من الم

 لماذا سميت أفعى الحراشف بهذا االسم؟ 

يتصف جسد أفعى الحراشف المنشارية بقوته؛ إذ تمتلك األفعى رأسنا كبيرنا يشبه  

الكمثرل في حجمه كشكله، كسميت بهذا االسم المتبلكها قشورنا خشنة كصلبة، 

كغير المنتظمة الترتيب على جانبي  باإلضافة إلى كجود عدد من الحراشف الخشنة

 األفعى.

 

 كم يبلغ طوؿ أفعى الحراشف المنشارية؟ 

تشبه هذق الحراشف المنشار ألنها حادة كقاسية حيث تساهم في مساعدة األفعى  

على الحركة، كفي حاالت الطوارئ تبدأ أفعى الحراشف المنشارية بالتحرؾ بسرعة 

ليسار كالعكس، كهي بذلك تستطيع كثني جسدها باستمرار من اليمين إلى ا

تشويش خصمها كالدفاع عن نفسها، كيتراكح طوؿ أفعى الحراشف المنشارية 

متر، كيتلوف جلدها بعدة موجات كظبلؿ من األلواف منها  0.9إلى  0.3البالغة من 

البني، الرمادم كالبرتقالي، كمع بعض البقع الداكنة كالمنتشرة في كافة جسد 

النوع الموجود في شماؿ إفريقيا بالبيض، حيث تبيض األنثى حوالي األفعى، كيتكاثر 
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بيضة، أما النوع الذم يعيش في الشرؽ األكسط كجنوب آسيا  فتنتج البيض  23

 كتبقيها داخل جسدها حتى تفقس، كبعد ذلك تلد أطفالها. 

 صوت األفعى 

يس )الكشيش( كل يتميز هذا النوع بأنه يصدر صوت عندما تشعر بالخطر يسمى

الفحيح كبقية األفاعي ، كهذا الصوت الذم تصدرق هذق األفاعي ينتج عن طريق 

 احتكاؾ حراشفها الخشنة مع بعضها مصدرة أصواتًا ترعب بها عدكها.

 أنياب األفعى 

كما تتميز هذق األفعى بوجود ناب سم احتياطي تحت كل ناب من أنيابها األساسية ، 

 الناب األصلي أك كسرق كتقوـ بإخراجه فورًا في حالة اقتبلع

 التواجد الجغرافي :

كمن الممكن أف تتواجد في المناطق  المناطق الصحراكية كشبه الصحراكية

 السكنية .

ية:  السمّ

 سامة جدًا كممكن أف تسبب الوفاة لرجل بالغ.

 

 خطر أفعى الحراشف المنشارية 
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تعد أفعى  لماذا تعد أفعى الحراشف المنشارية من أخطر األفاعي حوؿ العالم؟ 

الحراشف المنشارية من أخطر األفاعي حوؿ العالم على الرغم من أف حجمها 

صغير نسبينا؛ كذلك ألنها عدكانية للغاية كتعد قادرة على إفراز سم قوم كقاتل في 

معظم األحياف، حيث يقوـ السم الذم تفرزق هذق األفعى بتنشيط ما يعرؼ 

تنشيط تجلط الدـ كعلى الرغم من أنّها بالبركثركمبين، كهي المادة المسؤكلة عن 

تساهم في العادة في إغبلؽ الجركح البسيطة، إال أفّ مركبات تنشيط البركثركمبين 

في سم أفعى الحراشف المنشارية تمتلك تركيزنا عالينا، كتقود إلى تجلطات الدـ 

 داخل األكعية الدموية. 

 ما االسم الذم يطلق على سم أفعى الحراشف المنشارية؟ 

أطلق على سم هذق األفعى اسم اإليكارين، كيتسبب اإليكارين في تلف األنسجة  

المحيطة باللدغة، كمع األسف تم تسجيل أف األفراد الذين نجوا من سم األفعى 

كلذلك فإف تعرضوا لضرر كبير في أطرافهم، كلكنهم ما زالوا على قيد الحياة ، 

ية يمكن أف يساهم في منع الدـ اإلسعاؼ السريع للدغة أفعى الحراشف المنشار

 .من التجلط كإنقاذ حياة المصاب

 

..................................................................... 
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  األفعى الفارسية ادلقرنة 

 

 م اخر: المقرنة الزائفة اس

  Pseudocerastes persicus االسم العلمي

  Persian horned viper أك false horned viper السم باإلنجليزيةا

 .كآسيا الشرؽ األكسط المتوطنة في األفاعي السامة من نوع

أفعى سامة، متوسط الطوؿ تتميز برأس عريض كمفلطح مع بركز كاضح لقرف 

صغير يتألف من حراشف صغيرة فوؽ كل عين كاطلق عليها المقرنة الزائفة ك تم 

  .فقط بسيناءتسجيل تواجدها 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_horned_viper
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_horned_viper
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 الفارسية المقرنة الزائفة األفعىاماكن تواجد 

................................................ 

 أو احلية الغريثة السىدا أفعى األهرام 

 حارية األهراـأك  حارية مصريةحية االهراـ اك الحية الغريبة اك 

  Echis pyramidum االسم العلمي 

 Egyptian Saw-scaled Viper, North-East African اإلنجليزية

Carpet Viper 

 ألفعوياتا فصيلةمن  الحارية جنستتبع  الثعابينمن  نوعهي 

كتعد من الثعابين السامة جدا التي تعيش في الواحات البحرية، كمن فصيلتها نوع 

آخر يسمى الحية الغريبة السوداء كمن الممكن رؤيتها في سانت كاترين، كمنها أيضا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%28%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الحية الغريبة الحمراء كتعيش في سيناء كتتسبب لدغتها في سيولة عالية في الدـ 

 . غتها ضعيفة جداكتعد نسبة النجاة من لد

كهي األفعى األخطر في مصر كصاحبة أسوأ سمعة كيطلق عليها الحية الغريبة 

  Hemotoxin  السوداء كتمتلك سم دمول من أخطر سموـ األفاعى كيسمى

بمناطق محددة جنوب الدلتا حتى جنوب تم تسجيل تواجدها بالمناطق الزراعية 

  .القاهرة كبعض التسجيبلت في شماؿ الصعيد الصحراء الغربية كجبل علبة

 

 

 

 (افعي األهراـ )الغريبة

https://en.wikipedia.org/wiki/Hemotoxin
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.......................................................... 

 ينليس شرطًا أف نذهب للجبل اك منطقة نائية للتعرض للدغات العقارب أك الثعاب

كلكن يمكن أثناء الحياة اليومية كأثناء العمل تشعر بلدغة عقرب أك ثعباف كلكن 

بنفس أعراض  أغلب هذق اللدغات تكوف من ثعابين غير سامة كلكن نصاب

السخونة كالرعشة بالجسم؛ فهذق األفاعي تزحف ببطء شديد بين الحشائش؛ 

را. كيستحيل رؤية كسط العشب نها كيساعدها لونها البني كاألخضر في التخفي

هذق األفاعي ليبل، كقد يدكس المزارع الذم يعمل في المزارع التي تغمرها المياق 

برجله إحدل األفاعي دكف أف يدرم أك يزعجها. كعندما تشعر  أك بين النباتات الكثيفة

 .هذق األفاعي بالتهديد، تصبح عدكانية كتضرب الضحية بأنيابها بعشوائية

 5الصحة العالمية فإفّ التقديرات تشير إلى أفّ  ككفق إحصائيات منظمة -

مبليين نسمة يتعرّضوف، كل عاـ، للدغات األفاعي ممّا يؤدم إلى كقوع 

 .مليوف حالة تسمّم سنويًا 2.5نحو 

حالة  100000تؤدم لدغات الثعابين، كل عاـ، إلى كقوع ما ال يقلّ عن  -

يرها من حاالت كغ كفاة كنحو ثبلثة أضعاؼ ذلك من حاالت بتر األطراؼ

 .العجز الدائمة
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المزارعوف كاألطفاؿ هو أشدّ الفئات تضرّرًا من لدغات الثعابين. ككثيرًا  -

انخفاض كتلة  ما يعاني األطفاؿ من آثار أكثر كخامة، كذلك بسبب

 .أجسامهم مقارنة بالبالغين

.................................................................................... 

 

 االجراءات الىقائية أثناء ادلرور فى هناطق يتىاجد فيها االفاعى 

 

أمش بحذر كانظرجيدا لمكاف قدميك ك طأ االخشاب بدال من  - 1

تخطيها كدائما احدث جلبة كضجيجا قويا كي تحسبها األفاعي فتهرب 

 قبل كصولك

 

 لماء انتبه اثناء التقاط الفاكهة كاالشياء كالتحرؾ حوؿ ا - 2
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اغبلؽ  عال تستطي األفاعيكبما اف  بأفعىاك تؤذ اك تتحرش  حال تماز - 3

 األفاعيأعينها فبل يمكن اف تعرؼ اف كانت نائمة أك مستيقظة كبعض أنواع 

األفريقية السامة ( كسيدة األدغاؿ ) أفعى أمريكية سامه (  مثل ) الممبا

انت بالقرب من بيضها كالكوبرا تهاجم بشدة اذا تم االحاطة بها أك اذا ك

كبعضها يستطيع نفث السم من بعد كإذا أصاب العين عميت كغالبا هي توجه 

 كتصيب هدفها

 االخشاب كالصخور إلزاحةال تمشي في البرارم بدكف عصى كأستخدمها  – 4

 

البس حذاء ببلستيكيا اك أم نوع فقط يجب اف يكوف سميكا قويا بحيث ال  - 5

الليل فاألفعى في الليل ترل  بنابها خاصة اثناء هاختراقتتمكن األفعى من 

باألشعة تحت الحمراء كتميز أم جسم حرارم بدقة عالية حيث انك ال تستطيع 

 الرؤية
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كال تلبس أبدا  افحص المبلبس كاماكن النوـ كالمأكل قبل النوـ جيدا - 6

عقرب أك عنكبوت  كنت خلعته قبل التأكد من خلوق من أفعى أك  حذاءا

اكب أخطر من األفاعي كهي كلها سامة تتمايز فقط بدرجة السمية كالعن

كمنها من ال يمكن النجاة من عضته ابدا فالفترة بين العضة كالوفاة قصيرة 

 جدا ال تسمح باإلسعاؼ كلو كنت جوار المستشفى

حافظ على الهدكء اذا كاجهت افعى فجأة كقف جامدا فهي ضعيفة النظر  - 7

 ؾكال تبلحظ إال المتحر

 

 تفاجئتسمع بآذاف بل بترددات مشيك على األرض كأحيانا قد  ال األفاعي"

كهى نائمة كتهرب غالبا إذا تسنى لها ذلك كإال فستهاجم كتدافع عن نفسها 
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 كهو حق لها"

تعتمد على موتها الظاهر  كن حذرا جدا اذا اضطررت لقتل أفعى كال - 8

 فسمها باؽ لمئة عاـ قادر على الفتك 

 عليك هرس رأسها ليختلط سمها بدمها فيفسد اإلثناف هذق القدرةكلتخطي 

الحيات إال دفاعا عن النفس فهي مفيدة جدا  يفضل عدـ قتل األفاعي أك – 9

 لؤلرض الزراعية كمن فوائدها: 

على الجرذاف كالخلد كالحيات االخرل فاألفاعي تتغذل ببعضها كغالبا  القضاء

 سرع كأرشق كأطوؿ منهاغير السامة تبتلع السامة كونها أ

............................................. 

 للدغ الثعثان صاتةعراض اإلأ 

حينما يتعرض اإلنساف الى عضة ثعباف فيجب أف يتأكد أف الثعباف الذم عضه 

 ساـ اك غير ساـ كذلك من خبلؿ ظهور أم األعراض التالية: 

غة ، كهي عبارة عن اعراض موضعية تحدث عادة في مكاف اللد هناؾ

التهابات ك تهتكات تحدث فيمكاف اللدغة ) احمرار ك تورـ ك نزيف تحت الجلد ( 

. 

 عن اللدغة ق كاعراض تحدث في اماكن بعيد

كغثياف ك قيء ، ضعف عاـ ، مع االنقباض المفاجئ ك السريع لبعض 
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، ك هبوط في ضغط  Diplopiaالعضبلت، ك خموؿ ك ازدكاجية في الرؤية 

 مع توقف مفاجئ للقلب .الدـ 

 تغير لوف الجلد الى اللوف األزرؽ المحمر خبلؿ نصف الساعة األكلى . 

سطحية  مبدئيا يمكن التمييز من آثار العضات فالثعباف غير الساـ عضته تكوف

 بصف اك صفين من األسناف

الي  كثير من األحياف للجركح ك قد يؤدم هو الضرر الذم  األفعىلدغة اما 

انا في التأثر بسمها. على الرغم من أف الغالبية العظمى من أنواع تؤدم أحي

الثعابين غير السامة تقتل عادة فرائسها مع انقباضها بدال من السم، كجد أف 

القارة القطبية الثعابين السامة يمكن أف توجد في كل القارات باستثناء 

الثعابين في كثير من األحياف تنكز فرائسها كوسيلة من كسائل  الجنوبية.

 الحيوانات المفترسة. الصيد، كلكن أيضا ألغراض دفاعية ضد

 الغثيافمن األعراض الشائعة  للدغات األفاعي هي الخوؼ الشديد كالذعر ك 

، كاالغماء، كعدـ انتظاـ دقات القلب، كالبرد، كالدكار كاإلسهاؿ كالقيء

 كالبشرة الطرية.

األنواع غير السامة، ال تزاؿ يمكن  -لدغات األفاعي الجافة، كتلك التي ترتكبها 

: لدغات أنياب االفعى قادرة  االتية لؤلسباباصابة شديدة للضحية.  أف تسبب

في بعض  الحساسية المفرطةعلى إلحاؽ الجركح العميقة، كاللدغة قد تسبب 

mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A4
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A4
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%82
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على أنياب الثعباف قد تكوف مأكل للعديد من الملوثات  كاللعابالناس، 

 الجرثومية الخطرة قد تنتشر العدكل كيحتمل أف تقتل الضحية.

معظم لدغات األفاعي، سواء من قبل ثعباف ساـ أـ ال، سوؼ تكوف نوع من 

٪ من  90حمرار طفيف في أكثر من تأثير اللدغات المحلية. هناؾ ألم كا

الحاالت، على الرغم من أف هذا يختلف تبعا للموقع. العضات من األفاعي 

شديد في  تورـ تكوف مؤلمة للغاية، قد تسبب أحيانا الكوبرا قدكبعض 

دقائق ك قد تسبب نزيف كمن األعراض الشائعة األكلية للدغات  5غضوف 

هي الخموؿ كالضعف كالغثياف، كالتقيؤ. ك تعتبر أكثر األعراض التي تهدد 

الحياة على مر الزمن في انخفاض ضغط الدـ، تسريع النفس، عدـ انتظاـ 

 دقات القلب الحادة  كفشل الجهاز التنفسي.

 

 

 

 

 

 

 

mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
mhtml:file://D:/3-منوعات/ثعابين/لدغة%20الأفعى%20-%20ويكيبيديا،%20الموسوعة%20الحرة.mht!https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B0%D9%85%D8%A9
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 السام اذها عند اللدغ  تالثعثاناالجراءات التي جية اخت 

 

 

مبلحظة العبلمات الحيوية للمصاب كالنبض ، ضغط الدـ ،درجة الحرارة ، 

مدة العبلج من لدغات األفاعي أك العقارب  كالتنفس ضعية العصبية ، كالحالة 

ساعة  ٤١تعتمد في األساس على نوع الثعباف أك العقرب كلكنها ال تتعدل 

سن في حالته الصحية كغياب األعراض مثل حتى يشعر المريض بتح

 .التشنجات

 

 الهدكء التاـ كعدـ الخوؼ الشديد كما ذكرنا . - 1

هادئاّ كال يحرؾ الجزء الملدكغ كيبل يزداد انتشار السم داخل  يجب اف يبق

 الجسم 

قدمه فبل يجوز أف يمشي ك ال خطوة كاحدة كيجب حمله على  كمن لدغ في
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يراق  قوة اال بالله كعليه اف يفعل ما كال  حوؿ فبل حمالة . كاف كاف بمفردق

 مناسبا

ربط العضو المصاب من فوؽ باتجاق القلب ك ال يشد الرباط كثيرا ك فكه  -2

 لفترة قصيرة كل نصف ساعة ..

اجرح بسكين نظيفة ك معقمة بالنار مكاف كل ناب من األنياب الظاهر  - 3

 سم ك عمق نصف سم .1أثرها كل جرح بطوؿ 

ف كاف مضى على لدغة األفعى أكثر من نصف ساعة فبل تجرح مكاف اللدغة إ

 جدكاق النعداـ

اغسل الجرح بماء ك صابوف أك هيدركجين بيرككاسيد ) أك ماء األككسجين  - 4

(. أما بخصوص البنزين فبل انصح به أبدًا كذلك ألنه Betadine( اك بالبيتادين ) 

 . يحتوم على مواد كيميائية مضرة بالدـ

 كما كيمكن مص الدـ كبصقه إف كاف الفم خاليا من الجركح .

الضغط على العضو المصاب من أسفل كأعلى مكاف العضة كاالتجاق  - 5

 بهما الى مكاف الشق كذلك لعصر السم للخارج.

 مكاف اللدغة كذلك لتعطيل سرياف السم في الدـ . كضع ثلج اف كجد -6

ك أصابعها، أك الرجل كأصابعها، يلف الذراع إذا كاف مكاف اللدغة في اليد أ - 7

أك القدـ بسرعة برباط ضاغط بعيدًا عن المفاصل ألنها ستعمل علي تحريك 
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إلحساس بوجود النبض كإذا  الرباط من مكانه، كعليك إحكاـ الرباط جيدًا معا

لم يكن هناؾ إحساس به عليك بتخفيف إحكاـ الرباط. يربط أعلي مكاف 

فلها برباط ضاغط حتى ال ينتشر الدـ الملوث بالسم إلي اللدغة مباشرة كأس

 باقي أجزاء الجسم. 

ال يوصي بتحريك األطراؼ التي توجد بها اللدغة، كإف استطعت استخداـ 

 جبيرة لها. 

يجب أف تكوف األطراؼ )التي بها السم( علي نفس مستوم القلب أك في 

ال تسمح بتخلل السم كضع الجاذبية الطبيعي ،مع عدـ رفعها أك خفضها حتى 

 لباقي أعضاء الجسم. 

أصعب اللدغات تلك التي توجد في الوجه أك الجذع أك األرداؼ،لكن يمكن  - 8

التعامل معها أيضًا كلكن بشكل محدكد يتم تنظيف مكاف اللدغة بالبيتادين أك 

غيرق، يحلق الشعر مكاف اللدغة، ال يمكنك استخداـ رباط ضاغط في هذق 

ن من ذلك باستخداـ شاش ضاغط علي مكاف  األماكن كيمكن االستعانة بدال

اللدغة كمن حولها إلخراج الدـ الملوث بالسم كتستخدـ هذق الخطوة في 

 األماكن األخرل من الجسم مع باقي الخطوات. 

نقل المصاب إلى اقرب مستشفى )كيفضل اصطحاب األفعى للمستشفى  -9

 كذلك لمعرفة المصل المناسب بأسرع كقت(.
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 يعتمد العبلج الطبي على إعطاء المصل المضاد للملدكغ فحسب بل هو ال

عملية معقدة تحتاج للكثير من اإلجراءات التي من أهمها ضركرة معرفة نوع 

 الثعباف إلعطاء المصػل المناسب لسميته ككذلك اإلسعافات األكلية كصػحتها

بيب كحالة الشخص المصاب كسنه كقوته كمكاف اللدغة كمدم تمرس الط

المعالج في هذا المجاؿ كعبلج األضرار الجانبية للملدكغ كعبلج الصدمة 

العصبية كعملية نقل الدـ كالصفائح الدموية كغير ذلػك من أمور تتبع 

 Abcاإلجراءات العادية التي تعرؼ بلغة الطب بػ 

هي استخداـ مضادات للسم علي كجه السرعة  المستشفىأهم خطوة في 

كقد يتطلب األمر تناكؿ كمية من هذق المضادات تعادؿ  كال يتم تأجيل ذلك،

زجاجة إلبطاؿ مفعوؿ السم بالجسم كقد يحتاج األطفاؿ إلي  20حوالي 

كميات أكثر من ذلك ألف الطفل يتأثر بالسم أكثر من الشخص الكبير. يعتمد 

التشخيص اساسًا على التحديد السليم لنوع الثعباف ، حيث ال يوجد اختبار 

سرعة  –خيص ، مع إجراء فحوصات مساعدة كصورة كاملة للدـ خاص للتش

 تحليل بوؿ . –تجلط الدـ 

رفع الوعي الثقافي للتعامل مع المصابين بلدغات عقارب كثعابين البد من 

٪من العبلج كال جدكل من معرفة نوع الثعباف بمحاكلة  ٥١ألنها تشكل 
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ة في مصر سامة ٪ فقط من الثعابين الموجود٨١اإلمساؾ به، موضحًا أف 

 . لذلك ال تشكل خطورة حيث يندر كجودها

مواجهة لدغات األفاعي كإنتاج األمصاؿ الخاصة بها يكوف من خبلؿ  -

منها في الخيوؿ ثم جمع  استخراج السم من الثعباف كحقن كمية صغيرة

األجساـ المضادة التي تنتجها أجسامها. كتنقى هذق األجساـ المضادة 

إلبطاؿ مفعوؿ المواد السامة في أجسامهم؛ كفي  كتعطى لضحايا اللدغات

 . بعض األحياف يحتاج المصاب لجرعات أكبر من المصل

..................................................... 
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 -هكافحة الثعاتني : 

 كن لتحديد أماكن االختبار كالحجورفحص جميع االمافي البداية 

 العديد من الطرؽ التي  تتمثل فيثم بعد ذلك يمكن استخداـ 

لوقاية من الثعابين أمر هاـ فقد قيل درهم كقاية خير من قنطار عبلج ، 

 كالوقاية سهلة لو حرصنا على:

 

توجد أكثر من طريقة للتخلص من الثعابين عامة ك الحماية منها ك التي تتمثل 

 في 

 اكال الطرؽ الوقائية 

ء له مما يدفع الثعابين للرحيل كل ما يمكن أف يستخدـ كغذاالتخلص من  -

 بحثنا عن الطعاـ في مكاف آخر

 الهتماـ بنظافة المكاف من أكراؽ الشجر المتكومة أك الخشب غير الضركرم -

 عدـ ترؾ األطعمة كالقمامة خارج المنزؿ لوقت طويل -

 التأكد من إغبلؽ أم جحر أك ثقب تتم رؤيته -

المنازؿ كالمزارع لمنع لتخلص من المخلفات كعدـ رمي النفايات كأنقاض ا -

إيواء الثعابين بها، كالتخلص من االحراش كبقايا النباتات المهملة في المزارع 

 .كالحدائق كحوؿ أماكن تربية الحيوانات كأبراج الحماـ
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حسب عادات كتقاليد الشعوب، حيث يستخدـ  طرد الثعابين تتعدد طرؽ -

نبات الشيح البلدم المصريوف في الرقي الريفية أكياس من الخيش مملوءة ب

حوؿ أماكن تربية الحيوانات كفي أبراج الحماـ كتأتي هذق الطريقة بنتائج 

إيجابية، كيمكن حرؽ الشيح داخل األبراج أك الحظائر لطرد الثعابين 

كالحشرات األخرل، كفي السوداف يستخدـ األهالي الشطة السوداني في 

لمحاكلة الهركب كقتلها، بينما األماكن المغلقة كالجحور لخنق الثعابين كدفعها 

يلجأ اإليرانيوف إلى حرؽ شعر الماعز مع الزعتر في الحجرات المغلقة مما 

يدفع الثعابين للهرب كهي في حالة ضعف يسهل معه قتلها، في حين يلجأ 

األمريكيوف إلى رش مادة القطراف أك مشتقات البتركؿ كالرائحة النفاذة حوؿ 

 .ماعا 20المنازؿ كالمزارع كل 

 

 ثانيا الطرؽ العبلجية 

 الطريقة البيولوجية  -1

 تربية الكبلب كالقطط فهي تهتبر عدك حيوم للثعابين 

  التخلص من مصادر الغذاء للثعابين ك التي تتمثل في الفئراف ك

 فادع ضالحشرات ك ال

 الطريقة الزراعية  -2
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شقوؽ ك التخلص من كل االماكن التي يمكن أف تستخدـ كمخبأ للثعابين كال• 

 . اما شابههالحفر ك 

التخلص من كافة االشياء القديمة كأكواـ الخشب، كاألسمدة، ك األحجار ك • 

 تحتها ك التخفي بها . االختباءالتي توفر للثعابين مكاف يسهل 

التخلص من ام اعشاب طويلة اك كثيفة ك لسنا بحاجة اليها حتى ال توفر • 

 مخبأ اك ككر للثعابين .

 الميكانيكية الطريقة  -3

القياـ بعملية فحص للتعرؼ على ام فتحات اك منافذ توجد بالمبنى اك • 

 المنزؿ ك العمل على سدها .

  لؤلبنيةسد الفتحات التي يمكن اف تدخل منها 

اغبلؽ كسد مواسير الماء ك المجارم ك فتحات الشبابيك  التى يمكن اف توجد •

 حولها .

تكوف مجهزة بشكل عالي  اف قة علىتجهيز المصايد اك الكمائن البلص• 

على  عاليةالصق ذك قدرة مادة ام استخداـ مصائد تحتوم على ، الجودة 

لها القدرة على اإلمساؾ  مصائد الفئرافشكل  من  كتكوف قريبة المسك 

كضع طعم للثعابين في فخاخ على شكل صناديق ببلستيكيّة لها  اكبالثعابين 

ثعباف بالدخوؿ كحجزق في الداخل كعدـ أبواب مُصمّمة خصيصًا لتسمح لل
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تمكينه من الخركج، كعند اإلمساؾ بالثّعباف يمكن نقله إلى الغابة أك أم مكاف 

 .آمن آخر

 

 الطريقة الكيميائية  -4

عن طريق سد الفتحات فى قطع سد الفتحات  الطاردةالنبات  ـاستخدا• 

 المكافكتوزيعها فى 

يعية ك التي ال تمثل ام ضرر على استخداـ بعض المركبات ك المواد الطب

الصحة ك منها الزيوت الطيارة )مثل الشيح ( ك التي ال تدخل ضمن تصنيف 

المواد السامة ك بذلك تكوف صديقة للبيئة ك في نفس الوقت تمتلك القدرة 

 على طرد الثعابين.

استخداـ المركبات التي تتمتع ببعض المواصفات اك الخصائص السمية • 

ف كصديقة للبيئة مما يسمح نة ك تكوف مخلوطة بالزيوت التي تصبكميات قليل

 بإيجاد مواد طاردة للثعابين .

 من الخارج مكافاستخداـ مبيدات التعفير حوؿ ال 

كربونات الكالسيوـ )الجير( قاتل للثعابين ك هناؾ كاحدة من الطرؽ الدراجة • 

ك كربونات الكالسيوـ ا جيرتلك المواد حيث يتم تعبئة أمعاء الغنم بال الستخداـ
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ثم القياـ بتقطيعها ك رميها في االماكن التي يمكن أف تتواجد بها الثعابين 

 بالقضاء عليها . جيرحيث تقوـ رائحة األمعاء بإجتذاب الثعابين لتأكله فيقوـ ال

بيض الطيور حيث يعتبر البيض من األشياء التي يتغذل عليها الثعباف , نأتي • 

نه بالسم اك ام مبيد حشرم ثم نضع البيض في االماكن بالبيض ثم نقوـ بحق

 التي تتواجد بها الثعابين ك عندما تقوـ بتناكلها تقضي عليها .

يمكن اف نقوـ برش الشقوؽ اك الحفر التي تتواجد بها الثعابين بالغاز • 

 نيد الهيدركجين االساـ ك هنا تستخدـ الغازات الثقيلة ك منها غاز البركميد اك سي

 ن عمل طعوـ سامة ككضعها قريبة امكاف تواجد الثعابينيمك 

الحشرات تتجمع في الليل حوؿ الضوء ك الحشرات غذاء للثعابين لذا يمكن • 

 الثعابين عن طريق الضوء . الصطيادعمل مصايد اك كمائن 

 . الصحيحة بالطريقةيتم جمع الثعابين كحرقها ثم دفنها 

  مساحيق المبيدات الفوسفورية  يمكن طرد كإبعاد الثعابين باستخداـ

لتعفير الجحور حوؿ المنازؿ كفي المناطق الصحراكية، كما تستخدـ 

المبيدات الفوسفورية على هيئة ضباب لمعاملة الجحور كاألماكن التي 

يعتقد كجود الثعابين بها، كما يتم استخداـ تعفير الجحور باستخداـ 

لثعابين كاستخداـ الكبريت العمود كنشرق في أماكن سير كتواجد ا
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الطعوـ مثل حقن بيض الدجاج بمبيد فوسفيد الزنك كتوزيعه بجوار 

 .%60األحراش كأماكن تواجد الثعابين كتعطي فعالية في حدكد 

  الرش بالمبيدات المتخصصة  كاألمنه علي البيئة كالمصرح بها من كزارة

 الزراعة

 

 

                      .................................................. 
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 "وقل اعهلىا فسٌسا هللا عهلكو وزسىله والهؤنًىى

 صدق هللا العظٌو

الحهد هلل له الشكس وله الحهد وله السًاء الحسٌ، لقد وفقًا 

هللا إلى هرا الهىضىع، وإيًٍ قد عسضت زأًٍ فقط، وأزجىا أى 

وفقًٍ هللا فٍ هرا الأنس، داعٌٌ هللا عص وجل أى أكىى  ًكىى

عًد حسٌ ظًكو بئذى هللا تعالى، والسلام علٌكو وزحهة اله 

 .وبسكاته
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 إهـــــــــــــــداء

 

 إلٍ

 الفاضل الدكتىز / خلٌفه حسٌٌ عبد الجىاد "شهٌد  إلٍ زوح أستاذي

 ’’زحهه هللا’’ العلو"

 ...زوح والدَي 

 ٍكل أفساد أسرت... 

 إبًٍ دمحم 

 أساترتٍ الأجلاء 

 شنلائٍ وأصدقائٍ الأعصاء 

 كل نٌ ًًشد العلو والهعسفة 

 إلٌهو جهٌعاً كل التقدًس والإعصاش والعسفاى بالجهٌل 
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 الكاتة يف سطىر
 االسزبر انذكزٕس/ ػجذ انؼهٛى سؼذ سهًٛبٌ دسٕلٙ انًُطبٔ٘

 خبيؼخ سْٕبج  -كهٛخ انضساػخ  -د اسزبر انحٕٛاٌ انضساػٙ ثمسى ٔلبٚخ انُجبانذسخخ انؼهًٛخ:

 انزخصص انؼبو: ٔلبٚخ انُجبد

 انزخصص انذلٛك: انحٕٛاٌ انضساػٙ
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4- Member of "Asian Council of Science Editors 
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 يدهخ دٔنٛخ 100يحكى دٔنٙ ألكثش يٍ  -7

 خبيسب: انٕظبئف انمٛبدٚخ أ اإلضشافٛخ

ٔ حزٙ االٌ.  2015 /11/ 7ع االرحبد انؼشثٙ نهزًُٛخ انًسزذايخ ٔانجٛئخ ثًحبفظخ سْٕبج ثذاٚخ يٍيذٚش فش -1

 ٔ يذسة يؼزًذ نذ٘ االرحبد انؼشثٙ نهزًُٛخ انًسزذايخ ٔانجٛئخ

 ثدبيؼخ سْٕبج . اٜفبدانًطشف انؼهًٙ نًكبفحخ  -2

 خبيؼخ سْٕبج -يذٚش ٔحذح يكبفحخ اٜفبد ثكهٛخ انضساػخ -3

 سبدسب: اندٕائض

 2015/2016حبصم ػهٙ خبئضح اندبيؼخ انزطدٛؼٛخ فٙ انؼهٕو انضساػٛخ ٔانطت انجٛطش٘ نهؼبو اندبيؼٙ  -

 حبظش سٛبدرّ فٗ انؼذٚذ يٍ انُذٔاد ٔٔسش انؼًم ٔانًؤرًشاد ػهٗ انًسزٕٖ انمٕيٗ ٔانذٔنٗ -

 َبلص سٛبدرّ انؼذٚذ يٍ سسبئم انًبخسزٛش ٔانذكزٕساِ ػهٗ انًسزٕٖ انمٕيٗ -

 ش ٔيحكى فٗ انؼذٚذ يٍ انًدالد انؼهًٛخ انذٔنٛخسٛبدرّ ػعٕ رحشٚ -

ثحث دٔنٙ فٙ يدبل انزخصص رى َطشْب فٗ يدالد دٔنٛخ  ٔ ػبنًٛخ ، يُٓب راد  100نسٛبدرّ أكثش يٍ  -

 يؼبيم ربثٛش ػبنٗ

 –نسٛبدرّ انؼذٚذ يٍ انًمبالد ٔ انكزت انؼهًٛخ فٗ انؼذٚذ يٍ انذٔل انؼشثٛخ يثم انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ  -

 فهسطٍٛ –االسدٌ  –سٕسٚب  -انسٕداٌ-لطش -ٚذانكٕ
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 ." اللهم انفعنً بما علمتنً ، وعلمنً ما ٌنفعنً ، وزدنً علما ، والحمد هلل على كل حال "

 ا .د عبد العلٍم االمنشاوي           
abdelalem2011@gmail.com 
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