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تشخيص نوعين من حوريات الرعاش Ischnura evansi
) (Odonata: Coenagrionidaeو Anax
(Odonata:Aeschidae) prathenope
في محافظة البصرة

عالء جبار صبيح* واياد عبدالوهاب عبدالقادر* حيدر شاكر درويش الكنعاني**
*قسم وقاية النبات-كلية الزراعة-جامعة البصرة ،البصرة ،العراق.

**قسم األحياء البحرية ،مركز علوم البحار ،جامعة البصرة ،البصرة ،العراق.

الخالصة

تضممما البحممخ ت ممعين نمموعيا ممما حوريممات الرعا ممات Ischnura evansi

) (Morton,1919ال مميت يتب ممة عا ل ممة Coenagrionidae

ورتيب ممة متما ل ممة األجنح ممة

 Zygopteraوالنمو ) Anax prathenope(seylsالميت يتبمة عا لمة Aeschnidae

ورتيبممة متباينممة األجنحممة

 Anisopteraرتبممة الرعا ممات

.Odonata

ممملت الس ارس ممة

ت ممعين وتعريممن النمموعيا قيممس الس ارسممة والوصممن ممم معظممم األج مزاء التصممنيمية الم مممة ممما

الرأس والصسر والبطا.

الكلمات المفتاحية :متما لة األجنحة ,متباينة األجنحة ,الرعا ات
المقدمة:

تعس الرعا ات  Odonataواحسة ما أقسم المجموعات الح رية إي تعموس للعصمر

الكربممونيا ،يص م عمر مما ألك ممر ممما  200مليمموا سممنة ،وجممس عممسس ممما متحجرات مما م
مممنجم للمحممم الحجممرت م منطرممة كممومنترت م

رنسمما).)Subramanian, 2005

الح مرات الكاملممة يات معي ممة وا يمة أممما الحوريممات تكمموا يات معي مة ما يممة م الميمما

العيبة سواء البرك أو األن ار أو المستنرعات عبس الحسيا( .)1987أ راس الرتبة تكوا

تشخيص نوعين من حوريات الرعاش في محافظة البصرة

117

ممترسممة م كم م الطمموريا البممالت والحممورت إي ترت ممات بالغات مما علمم الح م مرات الصممغيرة
كالبعوض والعنا س والم ار ات أما الحوريات

ممترسة ر ة لبراغيخ المماء ويرقمات

البعمموض وكمميلك الحيوانممات ال راريممة األعممرر وحت م صممغار المراريممات ،لمميا م نا عممة
ألن مما تعم م كسمميطرة إحيا يممة عاليممة لعممسس كبيممر ممما الح مرات الضممارة لمميلك تكمموا ل مما
أ ميممة بي يممة امممة م ت ممارك م المحا ظممة علم م عملي ممة الت موازا البي مم ممما حي ممخ

موقع ا

الس س الغيا ية للحياة،

حيا تكوا ريسة لألسماك والضماس والطيمور

إي تعممس غممساءا اممما لغير مما ممما الكا نممات وحوريات مما عنص م ار اممما ومممل ار م السلسمملة
الغيا ي م ممة بمي م مما الب م ممرك والمس م ممتنرعات والبحيم م مرات وغير م مما م م مما من م مماطق المي م مما العيب م ممة

) . (Hussain and Ahmed, 2003تم ت عين النوعيا قيس السراسة سابرا

العمراق مما قبم البماح يا)(Morton, 1919:1920a:1920b:Asahina ,1973
وعبس (.)2011
المواد وطرق العمل :

جمع ممت العين ممات م مما أرب ممة محط ممات معت ممارة م م محا ظ ممة البصم مرة ( محط ممة

جامعممة البصمرة موقممة كرمممة علم ومحطممة الممسير منطرممة ال مما

الج

ومحطممة المسينممة منطرممة

ومحطة ابوصعير منطرة العمورة) واسمتعسمت مبكة ارطمار D-Frame net

بطو ضلة  30سم لجمة العينمات م قما المواقمة المغطماة بالمماء بعممق يزيمس عما
 30سممم ممما عم

جمممة األحيمماء ممما عممموس الممماء أو سممط الرواسم

والمنمماطق الغنيممة

بالنبات ممات وال ممبكة م م ممة للجم ممة بكم م المص ممو ( .)Helgen,2002ت ممم الت ممعين
اعتمم مماسا عل م م الصم مممات المظ ريم ممة التصم ممنيمية الم مم ممة وباسم ممتعسام المج م ممر الت م مريح

ورسمممت العينممات باسممتعسام كممامي ار لوسمميسا م بتممة علم المج ممر الت مريح واسممتعيا بعممسس
ما المماتي التصنيمية ).( Dumont, 1991; Fonseka , 2000
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النتائج والمناقشة

وصف حوريات النوع (Ischnura evansi (Morton,1919

أوال :الرأس :عرضه أكبر بمرتيا ما طوله ام العيوا ،الزوايا العلمية مسورة وتحم

ممويكات قصمميرة قويممة م الطممرن العلم م  ,العيمموا المركبممة صممغيرة ومسممتسيرة عرض م ا

أكبر مرتيا ما طول ا وموقع ا عل جانب الرأس وتحس منطرة سوساء ساكنمة اللموا قمس
تمتس إل قاعسة قرا االست عار( .لوحة)1
قرن االستشعار :Antennaيتكوا ما سبة قطة ,تكوا الرطعة ال ال ة أكبر الرطة
والرطعة السابعة أصغر ا ،األص أقصر ما العيق غامرمة اللموا أمما بريمة الرطمة تكموا
ما ة(لوحة .)2
الشفففة السفففل  : Labiumتكمموا مملطحممة ال ممك وأقص م تممص م ل مما يصم إل م
قاعممسة الرجم م األولم م  ،الم ممن الوس ممط

مم ال ممك ون مماعم والملم ممس ال ممموت ينت م م

بعط ممان متح ممرك ق مموت ومنحنم م ويو ن اي ممة مسبب ممة ح مماسة ويحمم م
جانبيممة الموقممة أممما المميقا يحم م
للمميقا يحم م

ممعيرات بعممسس أربممة م ك م جان م

ممعيرات ع ممسس ا س ممت
والطممرن العممارج

ممويكات صممغيرة يص م عممسس ا ترريبمما تسممة ممويكات م ك م جان (لوحممة

.)3
الفكفففول العليفففا  :Mandiblesتكمموا يات أس ممناا قويممة ح مماسة قاطعممة ع ممسس ا
وأضراس صغيرة ومسورة أ نيا طر ية الموقة(لوحة .)4A

ممة

المكوك السمل  : Maxillaeلونه بنم مصممر يتكموا مما أسمناا طويلمة وحماسة عمسس ا
تسة ترريبا ول ا ملمس ك

تغطيه عيرات ك يمة( لوحة .)4B

ثانيا الصدر

الصممسر أق م عرضمما ممما ال مرأس ،يحم م ممما الج ممة الظ ريممة منصممات (ب مراعم) األجنحممة
والت م تكمموا متوازيممة وتص م

م طول مما إلمم الرطعممة البطنيممة الرابعممة ،أممما ممما الج ممة

البطنيممة يحم م الصممسر م خ أزواج ممما األرج م الت م إممما صممغيرة إل م متوسممطة الحجممم

ويصم أقصم طممو لألرجم العلميممة إلم الرطعممة البطنيممة السممابعة والمعممي تصم ن ايتممه
إل الرطعة البطنية الرابعة لوحة.1
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تتكمموا ممما ع مرة قطممة عاليممة ممما األ مواك الجانبيممة لكمما تحم م
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ممويكات سقيرممة صممغيرة

الحجم أ به بالبرة ( )spotوالحوان الجانبية للرطة البطنية مسورة ،ن ايمة المبطا تحمم

خ زوا س ييليه ورقية ال ك يات لوا اصمر أو اعضر أو بن مسمر وتحم الحلرة

البطنية العا رة

ن ايت ا الوسطية الرروا ال رجية صغيرة الحجم ،أي تروم ي الزوا س

بوظيمة التبماس الغمازت مما عم

احتوا ما علم أنابيم

قصمبية وقصميبات وا يمة سقيرمة

التمر وكيلك ممكا استعسام ي الزوا مس م عمليمة السمباحة وتحمم

مي الزوا مس وعلم

طر ي مما الممساعل والعممارج السممملييا ممعيرات صممغيرة وسقيرممة (لوحممة .)5تحم م الج ممة
البطنية للبطا وعل الحلرة التاسمعة الزوا مس التناسملية اليكريمة واألن ويمة إي تكموا ال از مسة

التناسمملية األن ويممة طويلممة أي يمتممس طول مما إل م ن ايممة الحلرممة العا مرة ترريبمما متكونممة ممما
مرطعم م مميا المرطم م ممة األو يو ن م م ممايتيا مم م ممسببتيا وحم م مماستيا والمرطم م ممة ال م م ممان يو ن ايم م ممة
مسورة(لوحممة  )6Bأممما ال از ممسة التناسمملية اليكريممة تكمموا يات ن ممايتيا مسببممة وحمماسة وترممة
عل الحلرة التاسعة رط (لوحة .) 6A

لوحة رقم ( An )1قرا االست عار  Eالعيا  Ocالحا ة الريالية  Prظ ر الصسر األمام

الصسر المجن An
 Wبراعم األجنحة  Cالرروا ال رجية  Cudal gillsالعيا يم الينبية

Pt
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لوحة Ant 2قرن االستشعار

لوحة 3منظر لل مة السمل للرعاش الصغير  Mاليقا Ms

عيرات اليقا  Psعيرات

الملمس  Lpالملمس ال موت  Mhالعطان المتحرك
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لوحة A 4ك علوت  Bك سمل

 Mpملمس ك  Moأضراس Ps
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عيرات ملمسية Ma

أسناا طاحنة  IRMمنطرة أسناا قاطعة

لوحة :5منظر لن اية بطا الرعاش الصغير  Cالرروا ال رجية  Cudal gillsعيا يم ينبية
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لوحة 6منظر Aلل از سة التناسلية اليكرية و  Bال از سة التناسلية األن وية للرعاش الصغير

صورة رقم1

وصف النوع Anax prathenope )Seyls (839
الرأس  :عرضه أكبر ما طوله بممرتيا ،العمرض 8ملمم الطمو

 4ملمم( ،لوحمة  )7قمرا

االست ممعار يتكمموا ممما سممبة قطممة جميع مما ترريبمما مغزليممة ال ممك إي تكمموا الرطعممة ال ال ممة

أطول مما أممما الرطعممة السممابعة اقصممر ا (لوحممة  ،)8الطممرن العلم م لل مرأس مرعممر ،العيمموا
حجم ا أكبر ما نن الطرن الجانب للرأس والطرن الرموت العلم مرعر.

تشخيص نوعين من حوريات الرعاش في محافظة البصرة
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الشففففة السففففل  :ممكل ا مملطم م ومتح ممورة إلم م عض ممو لمس ممك المم م ار س يس ممم الرن مما

 Maskأي يص م أقص م تممص م ل مما إل م ممما بمميا الحرقمممة الوسممط والعلميممة ،يحتمموت
ممق وسممط مغطم بصممن ممما ال ممعيرات الرصمميرة جممسا الت م تغطم ال ممق

المميقا علم

الوسممط والملمممس ال ممموت ممكله قريبمما مسممتطي و مممزوس بعطممان طر م قمموت وبممارز
منحن م الن ايممة للممساع ويحتمموت الطممرن الممساعل للملمممس ال ممموت عل م تراكي م

أ ممبه

باألسممناا صممغيرة جممسا (لوحممة  ،)9المكمموك العليمما (لوحممة  (A10يو منطرممة أسممناا قويممة
وحاسة صغيرة سا رية ال ك عسس ا ترريبا تسعة ،المكوك السممل

(لوحمة  (B10تتكموا

ما جزأيا الجزء األو يحتوت أسناا طاحنة يات ن ايات حاسة عسس ما  10-9أسمناا
يات لمموا بنم مصمممر ويحتمموت علم

الملمس المك

ممو عبممارة عمما

ممعيرات ملمسمميه أممما الجممزء ال ممان

اصمر اللوا تغطيه عيرات ملمسيه ك يمة.

الصدر :الصسر األمام اق عرضا ما ن اية الرأس العلمية يحتوت

الج ة الظ ريمة

عل براعم األجنحة الت تكوا متوازية وتص إلم ن ايمة الحلرمة البطنيمة ال ال مة األرجم

الت تكوا ملونة

بعض الرطة من ا كالمعي والساق وتص ن اية الرجم العلميمة إلم

الرطعة البطنية السابعة ترريبا والرست يتكوا ما

خ قطة وله معلبيا لوحة .7

لوحة(  )7منظر ظ رت للنو  An Anax parthenopeقرا االست عار  Eالعيا  Ocالحا ة الريالية
 Prظ ر الصسر األمام

 Ptالصسر المجن

 Wبراعم األجنحة  Lspاأل واك البطنية الجانبية C

الرروا ال رجية  Epiالصميحة وق رجية  Parالصميحة جن

رجية
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البطن

ممكل ا مغزل م ونحيممن وتوجممس عل م حلرات مما برممة سمموساء عل م العممط الوسممط الظ ممرت

وأوسة منطرمة ي ما عنمس الرطعمة البطنيمة الساسسمة األ مواك الجانبيمة توجمس علم الحلرمات
ممما السممابعة إل م التاسممعة وتكمموا متراربممة م الطممو األ مواك الظ ريممة غا بممة والممبطا
تكوا ملساء عالية ما ال عيرات لكا توجس ال عيرات رط عل صما

ال مرم ال مرج ،

الصم ممميحة المم مموق م ممرجية ن ايت م مما مرع م مرة وتكم مموا اقصم ممر مم مما الصم ممميحة جن م م
والص ممميحة الجنم م

م ممرجية

ممرجية طويل ممة ون ايت مما مسبب ممة ،الر ممروا ال ممرجية أقص ممر الص ممما

طول ما اقم ممما نصممن طممو الصممميحة جنم

تحم ال از سة التناسلية األن وية كما لوحة (.)12

ممرجية لوحممة .11والحلرممة البطنيممة التاسممعة
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صورة رقم2
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A diagnostic of two species of of Odonata
nymph Ischnura evansi (Morton) 1919
(Odonata: Coenagrionidae) and Anax
prathenope(Seyls) 1839 (Odonata:
Aeschidae) In Basra province
Alaa S. J.*, Ayad A.Q.*
and Haider Sh. D. Al-janaany**
* Dept. Plant protect, College of Agriculture, Univ. of Basrah.
** Dept. Marine Biology, Marine Science Center, Univ. of Basrah,
Basrah, Iraq.

Abstract
The research includes the diagnosis of two species of Odonata
nymph Ischnura evansi (Morton, 1919), which belongs to the
Coenagrionidae family, the Zygoptera, the Anax prathenope
(seyls) of the Aeschnidae family, and the Anisoptera order of
Odonata in Basrah province. The study included the diagnosis
and definition of the two species under study and the description
included most important taxonomic parts of the head, thorax and
abdomen.
Key World: Zygoptera, Anisoptera, Odonata.

