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روانی به نام آراکنو فوبيا يا عنکبوت ترسی می بسياری از افراد دچار نوعی بيماری 
باشند و به همين علت آنان از هر گونه عنکبوتيان منجمله رطيلها وحشت دارند در حاليکه 

خلوقات شگفت انگيز و بسيار جالب توجه خداوند به جرات می توان گفت رطيل يکی از م
 بزرگ و مهربان است .

بسياری از ما در مورد عنکبوتيان ديدگاه نادرستی داريم و مسئول عمده اين قضيه سينما و 
تلويزيون است که در بسياری از فيلمها و برنامه ها به نادرستی بر ضد اين مخلوق حيرت 

 کبوتيان را موجوداتی کشنده و مرگبار توصيف می کند.شايعه پراکنی کرده و عن ،  انگيز
عنکبوتيان همانند ساير موجودات روشها و امکاناتی برای دفاع از خود يا شکار دارند و 
تعداد بسيار کمی از عنکبوتيان هستند که می توانند منجر به مرگ انسان شوند اما بايد 

ت آموز در کشور های اروپايی يا بدانيد تعداد انسانهايی که به دليل حمله سگهای دس
آمريکايی می ميرند دهها برابر بيشتر از افرادی است که در اثر سم يا گزش عنکبوتيان 

 کشته شده اند.
رطيل عنوانی است که برای توصيف گروهی از عنکبوتيان بسيار بزرگ و پشمالو مورد 

گونه رطيل شناسايی  ۹۰۰استفاده قرار می گيرد.جالب است بدانيد که تا بحال در حدود 
 شده اند.

می شناسند . اين عنوان از  Tarantulaدر زبان انگليسی رطيل را معموال به نام 
Taranto  (نام شهری در جنوب ايتاليا )،  مشتق گرديده است .  اما در ساير نقاط جهان

کبوت رطيل اسامی خاص خود را دارد در آفريقا به عنکبوت بابون ، در استراليا به نام عن
 سوت زن و در بعضی نقاط ديگر به آن ميگال گويند.

) قرار می Arthropoda) بند پايان (Phylumاز ديدگاه جانور شناسی رطيل در شاخه (
 Podosبه معنی بند و  Arthrosگيرد اين اصطالح از دو کلمه يونانی مشتق شده است ؛ 

 به معنی پا .
تعلق به اين شاخه دارای اجزای بند بند بيان می کند که اعضاء م Arthropodaاصطالح 

.شاخه بند پايان بزرگترين شاخه در ميان جانوران و به نوعی همه جانداران است و هستند
گوناگونی بند پايان به تنهايی از ساير گونه های جانوری بيشتر می باشد و جالب است 

ايان نيز به دو زير . بند پ% بند پايان را حشرات تشکيل می دهند۷۵بدانيد که در حدود 
 شاخه بزرگ تقسيم می شوند:

 ) آنتن دارانAntennataن يا) که شامل سه رده حشرات ، سخت پوستان و هزارپا
 است

 ) کليسردارانChelicerata( ) که شامل عنکبوتيانArachnida.است ( 
پس در نهايت می توان گفت رطيل جانوری است که در شاخه بندپايان زير شاخه 

 و در کالس عنکبوتيان قرار دارد. کليسرداران
) توضيح دهيم.کليسرها Cheliceraeاما همينجا بد نيست کمی در مورد اصطالح کليسر (

) ختم می شوند . Fangکه در نهايت به فنگها ( استاز اجزاء اصلی دهانی عنکبوتيان 
 فنگ را می توان به نوعی دندان نيش تشبيه کرد.



 
ست کليسرها در زير چشمها قرار گرفته اند و مستقيما همانطور که در تصوير مشخص ا

می توانند طعمه را به دهان برسانند.الزم به ذکر است که دهان عنکبوتيان فاقد بخشهای 
 جونده است.

در قبل از ادامه بحث الزم است نکته ای را به صورت کلی مورد بررسی قرار دهيم .
ه اگر در فرهنگ لغات بررسی کنيد داريم ک Venomدنيای جانوران اصطالحی به نام 

داريم  Toxinمعادل زهر يا سم به آن نسبت داده شده است همچنين اصالح ديگری به نام 
که معادل آن را نيز سم يا زهرآبه ناميده اند اما اين دو اصطالح با هم متفاوتند در واقع 

ظور شکار يا ونوم ترکيبی از چند نوع توکسين است که توسط بعضی از جانوران به من
دفاع مورد استفاده قرار می گيرد.من کلمه مناسبی را که دقيقا اين دو را از هم متمايز کند 

طيف گسترده ای از  نيافتم و به همين علت در ادامه کار من از کلمه ونوم استفاده می کنم.
، جانوران از ونوم استفاده می کنند ؛ مارها ، عنکبوتها ، عقرب ، بسياری از حشرات 

زنبور ، بعضی از هزارپايان ، مارمولک ، بعضی از انواع مورچه ها ، بعضی از ماهيها 
 و .... همه و همه جاندارانی هستند که از ونوم برای دفاع و شکار بهره می برند.

تمامی عنکبوتها قادر به ساخت ونوم هستند ( البته دو نوع عنکبوت قادر به توليد ونوم 
ا گستردگی گونه های سازنده ونوم معموال ذکری از آنها به ميان نيستند که در مقايسه ب

نمی آيد ) و رطيلها نيز از اين امر مستثنی نيستند ، غدد سازنده ونوم رطيلها در کليسر 
های جانور قرار دارد ، ونوم توليد شده در زمان گزش ،  از راه فنگ به بدن هدف راه 

هايی قرار دارد ، فشار اين ماهيچه ها می تواند  می يابد. اطراف غدد سازنده ونوم ماهيچه
از اين ونوم برای گيج کردن ، کشتن و در نهايت تسريع باعث خروج ونوم از فنگها شود.

فرآيند حل شدن بدن قربانی استفاده می شود. در همين جا الزم است يک نکته را برای 
 ۴ن خطری ندارند و فقط % عنکبوتها برای انسا۹۸همه خوانندگان متذکر شوم "در حدود 

بسياری از رطيلها  گونه از عنکبوتها می توانند برای انسان خطرناک و کشنده باشند " .
ظاهری ترسناک دارند ولی تقريبا هيچ رطيل واقعی وجود ندارد که گزش آن برای انسان 

مان تا اين ز . مستقيما مرگ آور باشد اما اين گزش معموال آثار جانبی خاص خود را دارد
تحقيق جامعی بر روی عواقب گزش رطيلهای مختلف انجام نشده است و نکات زيادی در 
پرده ابهام وجود دارد اما گزش بعضی از رطيلها اثری همانند نيش زنبور دارد ، 
گزارشهايی وجود دارد که نشان می دهد گزش بعضی از رطيلها بسيار دردناک و 

ا ايجاد آلرژيک نسبتا شديدی رنند واکنشهای آزاردهنده است. بعضی از رطيلها می توا



گزشهای عمقی توسط رطيلهای بزرگ امکان ايجاد  کنند و در نهايت در صورت
بی دليل از عنکبوتها  -۱عفونتهای دردسرساز زياد است. به همه شما توصيه می کنم که 

ور را به بی دليل خود را در معرض گزش رطيلها قرار ندهيد و جان -۲يا رطيلها نترسيد. 
در صورت گزيدگی خونسردی خود را از دست ندهيد و  -۳دفاع يا حمله تحريک نکنيد.

 اعمال زير را تا حد ممکن انجام دهيد .
محل گزيدگی را با آب و صابون بشوييد و اگر ممکن است آن را پايين تر از قلب نگه 

يده ، محل گزش را به پشت خوابانداريد . بهترين حالت اين است که فرد گزيده شده را 
پايين تر از قلب قرار داده و در محل گزيدگی يک کيسه يخ قرار دهيد و شخص را به 

 پزشک برسانيد. در باالی محل گزيدگی می توان از باندهای الستيکی استفاده کرد.
اگر احيانا بيمار دچار ايست يا اختالل تنفسی شد تنفس مصنوعی تا رسيدن به پزشک 

ولی فراموش نکنيد که گزش رطيل چه وارد فوق عمومی نيست م توصيه می شود.
کوچک يا بزرگ را جدی بگيريد و بدون ترس يا دستپاچگی محل گزش را تميز کرده و 
خود را به پزشک برسانيد (( در ضمن برای کاهش درد رطيل گزيدگی از آسپرين استفاده 

 نکنيد زيرا ممکن است منجر به تشديد عالئم شود ))
همانند ديگر عنکبوتيان دارای هشت پا هستند. اين چهار جفت پای حرکتی در دو رطيلها 

طرف بدن رطيل قرار گرفته اند. در کنار کليسرها ، دو زائده که بسيار شبيه به پاهای 
گويند  PEDIPALPرطيل است اما اندازه آنها کوچکتر است ، قرار گرفته اند که به آنها 

 کتی رطيل اشتباه کرد.و نبايد آنها را با پاهای حر
 بدن رطيلها از دو قسمت اصلی  تشکيل شده است :

 CEPHALOTHORAX) يا PROSOMAپروزوما ( .۱
 )OPISTHOSOMAاپيستوزوما ( .۲

 
 
 
 



 
سانتی متر متغيير است ( منظور  ۱۰الی  ۲.۵بسته به نوع و گونه اندازه بدن رطيلها بين 

گرفتن پاها است ) اما معموال در مورد اندازه پروزوما و اپيستوزوما است بدون در نظر 
(فاصله پا) برخورد می کنيم که دو تعريف  LEG SPANاندازه رطيلها به اصطالح 

را فاصله ميان نوک  LEG SPANبرای آن وجود دارد . بعضی از جانور شناسان 
 LEGآخرين پا تا نوک اولين پا در يک سمت بدن جانور می دانند و بعضی ديگر 

SPAN له نوک اولين پا در يک سمت تا نوک آخرين پا در سمت ديگر می دانند. را فاص
 Pseudotherathosaنوعی رطيل با نام علمی  LEG SPANدارنده رکورد   

apophysis  سانتی متر می باشد. ۳۳است که لگ اسپن آن در حدود 
جانور همانطور که ذکر شد بر بدن رطيل از موهايی پوشيده است که حالت پشمالويی به 

می دهد . اين موها به لمس شدن ، حرارت و بو حساس می باشند در بعضی از گونه ها 
بر روی اپيستوزوما حجم متراکمی از موهای گزنده وجود دارد که به نوعی سالح تدافعی 
جانور محسوب می شوند معموال رطيلهای دارای موی گزنده در آمريکای شمالی و 

کل اين موها به حالت خاردار بوده و می تواند برای جنوبی يافت می شوند.بافت و ش
جانورانی نظير موش کشنده باشند . بعضی از انسانها به اين موها به شدت حساس بوده و 
در صورت تماس پوست با اين موهای گزنده پوست دچار خارش و تحريک شده و در 

موی گزنده قدرت موارد حاد جوش يا تاول نيز ايجاد می شود.معموال رطيلهای دارای 
پرتاب اين موها را نيز دارند . رطيل با استفاده از پاهای عقبی موهای گزنده به سمت 
هدف پرتاب می کنند. عمل پرتاب اين موها عالوه بر اهداف دفاعی يا تهاجمی ، برای 
امور ديگری نظير تعيين مرزهای قلمرو جانور ، استفاده می شود. موهای گزنده رشد 

ند و فقط در پوست اندازی تجديد می شوند.تراکم موهای گزنده به گونه رطيل دوباره ندار
وجود دارد که  اين رطيل در نزد Theraphosa Blondiوابسته است اما رطيلی به نام 



عموم به رطيل پرنده خوار مشهور است و بدترين نوع موهای گزنده در ميان رطيلها را 
گزنده پرتاب شده می تواند برای چشم و ريه  دارا می باشد. فراموش نکنيد که موهای

بسيار مضر و آسيب رسان باشد و در بعضی موارد باعث ايجاد صدمات پايدار در چشم 
شده است . بعضی از گزارشها بر روی آلرژی زا بودن اين موها تکيه دارند . به چند دليل 

زم شد از پنس توصيه می کنم که سعی کنيد به رطيلها دست نزنيد و اگر اين کار ال
 مخصوص و يا حداقل از دستکش استفاده کنيد يکی از اين داليل وجود همين موها است.

 
رطيلها بر اساس چند عامل طبقه بندی می شوند که در اين مقاله به بعضی از اين طبقه 

 بندی ها اشاره می کنيم.
 
لهای درخت زی  تقسيم می شوند : رطيرطيلها از نظر محل زندگی و شکار  به دو گروه  

 و رطيلهای زمين زی.
رطيلها همانند ديگر عنکبوتيان در بسياری از نقاط زمين يافت می شوند اما عمده 
پراکندگی جغرافيايی آنها در آمريکای شمالی و جنوبی ، اروپا ، استراليا ، آفريقا و جنوب 

آمريکای جنوبی آسيا است . قابل توجه است که بيشترين تمرکز تعداد و گونه رطيلها در 
همانطور که بر روی نقشه پراکندگی رطيلها مشهود است اين جانور در مناطق است.

 گرمسير زمين زندگی می کند.

 
از لحاظ موقعيت جغرافيايی رطيلها به دو گروه بزرگ تقسيم می شوند ؛ رطيلهای دنيای 

 ). رطيلهای دنيایOLD WORLDو رطيلهای دنيای قديم ( )NEW WORLDجديد (
جديد در آمريکای شمالی و جنوبی قرار دارند و رطيلهای دنيای قديم در افريقا ، آسيا و ... 

و آن اينکه موهای گزنده  دنکته ای قابل توجه در اين تقسيم بندی وجود دارسکونت دارند.
فقط ويژه رطيلهای دنيای جديد بوده و در رطيلهای دنيای قديم به صورت معمول موهای 

اين بدان معنی است که معموال رطيلهای دنيای جديد در اولين قدم شده است.گزنده ديده ن
برای دفاع از موهای گزنده خود استفاده می کنند اما رطيلهای دنيای قديم به دليل آنکه فاقد 
اين سالح هستند ونوم قويتری ( از ديد پزشکی ) در اختيار دارند و تمايل حمله به 

 ای قديم بيش تر است .مهاجمين نيز در رطيلهای دني



گونه های  تقريبا اکثرتمامی رطيلها  چه زمينی و چه درختی قادر به تنيدن تار می باشند . 
يا تار لوله ای ايجاد کرده  و   Tube Web، النه هايی به نام  درخت زی با استفاده از تار

تقسيم می رطيلهای زمينی نيز از لحاظ محل زندگی به دو گروه در آن زندگی می کنند.
شوند ؛ رطيلهايی که در نقبهای زير زمينی زندگی کرده  و در آن نقب با استفاده از تار 
مسيرهايی تونل مانند ايجاد می کنند تا شکارهای سرگردان را در اين تارها به دام اندازند 

 و رطيلهايی که خانه خود را بر روی زمين می سازند .
می باشد.حشراتی  حشراتانواع ، اری از رطيلها غذای اصلی بسيرطيلها گوشتخوارند و 

در فهرست  و يا حتی رطيلها و عنکبوتهای کوچکتر، ملخ جيرجيرک ،  سوسک نظير 
، البته رطيلهای بزرگ قادر به شکار و خوردن مارمولک  قرار گرفته اند غذايی رطيلها 

در کل رطيل ، موش و يا حتی پرندگان کوچک نيز می باشند. قورباغه، مارهای کوچک 
کمک بسيار می کند و با تغذيه از  یموجودی است که به توازن چرخه های بيولوژيک

 حشرات و موجوداتی نظير آنها باعث تعادل و پايداری محيط زيست می شود.
در ميان عنکبوتيان ، رطيلها به نوعی رکورد دار طول عمر می باشند و بعضی از گونه 

 دگی کنند.سال زن ۳۰ها می توانند بيش از 
نسبت به غذای خود خيلی سخت گير نمی باشند همچنين بسياری از گونه ها نسبت  رطيلها

به کمبود و يا عدم وجود غذا مقاوم هستند به شکلی که بعضی از انواع رطيلها می توانند 
همانطور که ذکر شد دهان رطيل فاقد قسمتهای جونده است و ماهها بدون غذا زنده بمانند.

ظاهری همانند يک نی کوتاه است که جانور توسط آن فقط قادر به مکيدن است . از لحاظ 
رطيل توسط فنگها طعمه را به دهان رسانده و توسط دهان مکنده ، مايعات ( شيره ) 
طعمه را می مکند. اگر طعمه بزرگ باشد همانند موش و يا پرندگان کوچک ، ابتدا رطيل 

يعات شيميايی خاصی که توسط فنگها ترشح می آنرا قطعه قطعه کرده و سپس توسط ما
ضم بر روی اين قطعات انجام می شود ؛ اين مايع شيميايی شود يک نوع عمليات پيش ه

همانند شيره گوارشی عمل می کند.عمل مکش شيره شکار نه فقط توسط رطيلها بلکه 
  توسط همه عنکبوتيان انجام می شود.

در  .ت که در تمام طول بدن جانور امتداد دارددستگاه هاضمه رطيل همانند لوله ای اس
و به گونه ای شکل گرفته است که قادر به ايجاد  بودهقسمت پروزوما اين لوله عريض تر 

عمليات مکش باشد در واقع می توانيم بگوييم که در پروزوما معده مکنده جانور قرار 
انبساط اين عضالت  گرفته است ، معده مکنده به عضالتی قوی مجهز است که انقباض و

باعث مکش می شود.قدرت اين مکش به گونه ای است که تمام مايعات درون بدن طعمه 
در ادامه شيرابه وارد قسمت ديگری از لوله گوارشی ( که روده جانور را تخليه می کند.

است ) شده و در آنجا اجزا اين شيرابه به گونه ای خرد و کوچک می شوند که امکان گذر 
موليمف ( جريان خون يم شود.مواد غذايی جذب شده وارد ها از ديواره روده فراهاين اجز

  ) رطيل شده و توسط آن در سراسر بدن توزيع می شوند.
دستگاه گردش خون رطيل همانند ساير عنکبوتيان ، دستگاه گردش خون باز است ( 

ون در رگهای در اين حالت خبرخالف مهره داران که دستگاه گردش خون بسته دارند ) 
بسته جريان ندارد بلکه خون همانند مايعی در سراسر بدن گردش دارد.خون رطيل بر 

پس  می توان گفت که خون رطيل يک خالف خون پستانداران ، فاقد گلبولهای قرمز است 



خون واقعی نيست بلکه مايعی است که در آن پروتيئن های حامل اکسيژن وجود دارد ؛ 
) می نامند. در دستگاه گردش خون رطيل HAEMOLYMPHف (اين مايع را هيموليم

تنها رگ موجود قلب جانور است که همانند يک لوله بلند و ظريف در قسمت بااليی 
اپيستوزوما قرار گرفته است . اما قلب رطيل همانند ديگر اجزا دستگاه گردش خون نيز 

ست يعنی آنچه باعث با قلب مهره داران متفاوت است ، قلب رطيل از نوع نروژنيک ا
ايجاد و تنظيم ضربان می شود سلولهای عصبی هستند نه ماهيچه ها ( قلب پستانداران از 
نوع مايژنيک است يعنی ضربان در آن توسط ماهيچه های قلب ايجاد می شود ).ضربان 
قلب باعث پمپاژ خون به کانالهايی می شود که به آنها سينوس خونی گفته می شود و از 

اين نوع سيستم ن سينوسها خون در سراسر بدن جانور جريان می يابد. به دليل طريق اي
پوسته خارجی ((  وارده به صدماتف ، رطيلها به شدت نسبت به گردش خون و هيموليم

همانطور که ذکر شد رطيل فاقد اسکلت است و از يک پوشش سخت خارجی بهره می برد 
ايجاد شود هيموليمف به سرعت از بدن خارج  )) آسيب پذير هستند ، اگر شکافی در پوسته

شده و جانور می ميرد مگر آنکه شکاف بقدری کوچک باشد که هيموليمف خارج شده ، 
 خشک شده و سوراخ را مسدود نمايد.

اما بد نيست نگاهی نيز به سيستم عصبی رطيل داشته باشيم ، مرکز سيستم عصبی يا مغز 
قيق مغز در ناحيه پايينی پروزوما است ، اين بدان در پروزوما قرار گرفته است ، محل د

معنی است که بر خالف تصور بسياری از افراد مغز رطيل در قسمت جلويی پروزوما (( 
 بعد از بخش دهانی )) قرار ندارد.

 
اما از لحاظ درک محيط رطيل به شدت به حسگرهای خود وابسته است ، باوجودی که 

ور بيش از آنکه از چشمهايش برای زندگی استفاده کند از رطيلها هشت چشم دارند اما جان
حسگرهايش بهره می برد و انصافا رطيلها حسگرهايی بسيار حساس و دقيق دارند ، اين 

رها می توانند ترکيبات شيميايی ، حرکت ، جهت باد و حتی صدا را تشخيص دهند ؛ حسگ
 ه فرومونها عکس العمل نشان می دهند.الزم به ذکر است که رطيلها به شدت نسبت ب

رطيلها هشت چشم دارند که در دو رديف چهارتايی در قسمت جلويی پروزوما ، باالی 
، بسياری از انواع رطيلها فقط می تواند روشنايی ، تاريکی و کليسرها قرار گرفته اند 

د که ديد رطيلهای حرکت را ببينند و قادر به مشاهده جزئيات اطراف نيستند . بد نيست بداني
 درختی از رطيلهای زمينی بهتر است.

بوده و يک پوسته همانند ديگر عنکبوتيان ، رطيلها فاقد اسکلت داخلی و ستون فقرات 
خارجی ماهيچه و اندامها را در ميان گرفته است به همين دليل همراه با رشد رطيل ، 

پوست اندازی رطيلها ،  ) گريز ناپذير است. در عملMoltingفرآيند پوست اندازی (



همانند مارها ،  از پوسته قديمی خود خارج می شوند . پوست اندازی برای رطيل عمل 
مشکلی محسوب شده و هربار پوست اندازی نيازمند  صرف انرژی زياد و تحمل لحظاتی 
سخت است. بسياری از رطيلها دو هفته قبل از پوست اندازی از خوردن غذا صرفنظر 

نين در اين زمان از مفاصل پاهای بعضی از رطيلها قطرات کوچکی از می کنند همچ
نوعی مايع شفاف خارج می شود که اين امر نشان دهنده نزديک شدن زمان پوست اندازی 

پوشيده شده است در زمان نزديک شدن فرآيند می دانيد که بدن رطيلها از مو  جانور است.
از انواع رطيلها ريخته و لکه ها يا نقاط  پوست اندازی موی موجود بر روی شکم بسياری

فاقد مو بر روی بدن رطيل کامال مشهود می شود.قبل از شروع فرآيند پوست اندازی ، 
رطيل به پشت قرار می گيرد به شکلی که بسياری از افراد ممکن است تصور نمايند که 

 جانور مرده است (( به تصوير زير دقت کنيد ))

 
اندازی رطيل به شدت آسيب پذير می شود به شکلی که اگر در اين در حين فرآيند پوست 

زمان به هر دليل جانور جابجا شده و يا مجبور به حرکت شود ، مرگ آن حتمی خواهد 
دقيقه تا چند ساعت به طول  ۱۵بود.بسته به اندازه و نوع رطيل پوست اندازی در حدود 

 می انجامد.
خارج شده است ، به شدت نرم و حساس است و تا رطيلی که از پوست کهنه يا قبلی خود 

سخت شدن پوسته جديد زمان می برد ؛ جالب است بدانيد که تا حدود سه الی هفت روز 
زمان سخت شدن پوست رطيل به شدت زخم پذير می شود به گونه ای که حتی يک 

 جيرجيرک می تواند به شدت جانور را آسيب بزند و يا حتی از ميان ببرد.
ی از شگفتيهای جهان خلقت در زمان پوست اندازی رطيل قابل مشاهده است ، اين اما يک

يا احياء ( باز زاد ) می نامند.اگر  REGENERATIONپديده جالب و حيرت انگيز را 
رطيل يک پای خود را قبل از پوست اندازی از دست داده باشد پس از پوست اندازی يک 

البته اين پای دوم نسبت به پای اصلی کمی پای جديد ديگر به دست خواهد آورد (( 
 کوچکتر است ))

 
رطيلها همانند هر موجود ديگر ، زمانی که مورد تهديد قرار می گيرند از خود دفاع می 

يل مطالبی را اجماال بررسی کنند در سطور پيشين در اين مورد و ابزارهای دفاعی رط
 يم.کرده ايم اما بد نيست در اين مورد کمی بيشتر بدان

) به THREAT POSTUREزمانی که رطيل قصد حمله داشته باشد ، حالت تهيد آميز (
خود می گيرد ، در اين وضعيت رطيل پروزومای خود را به باال آورده و همچنين پاهای 



جلويی خود را به سمت باال می گيرد.فنگها از پوشش کليسر خارج شده و بسياری از 
يس مار از خود توليد می کنند. درقدم بعدی رطيل با رطيلهای صدايی شبيه به سوت يا ه

استفاده از پاهای جلويی ( که باال گرفته شده اند ) به مهاجم حمله کرده و سعی در متوقف 
کردن او می کند ، اگر پس از اين حرکت مهاجم دفع نشد رطيلهای دنيای جديد با گردش 

؛ رطيلها سمت مهاجم پرتاب می کنند بدن ، موهای گزنده را به خدمت گرفته و آنها را به 
اگر مهاجم را پرقدرت ببينند از فرار کردن هيچ ابايی ندارند اما اگر امکان فرار فراهم 
نشود در قدم بعدی رطيل به سمت مهاجم يورش برده و از فنگهای خود برای گزيدن هدف 

ی از افراد گمان می استفاده می کند. در اينجا الزم است که نکته ای را ياد آور شوم بسيار
کنند که رطيل به دليل عادتش که کند حرکت کردن است ، جانور کند و کم سرعتی است 
اما اين قضيه صحت ندارد ، اگر رطيل تحريک شود و در وضعيت دفاعی قرار گيرد می 
تواند حمالتی بسيار سريع به مهاجم داشته باشد و از فنگهای خود با سرعتی باورنکردنی 

کند. البته رطيل همانند ساير موجودات سعی می کند از خودش دفاع نمايد و استفاده 
موجودی مهاجم نيست ، شما زمانی که وارد طبيعت می شويد بايستی به حق حيات همه 
موجودات احترام گذاريد و حق نداريد به صرف آنکه قويتر هستيد بدون دليلی موجه 

 .موجودات زنده را از پای درآوريد
که گونه های خاص و محدودی  از عنکبوتها واقعا برای انسان خطرناک هستند درست از 

اما بسياری اين عنکبوتها را با رطيل اشتباه می گيرند ، بازهم ذکر می کنم که تا بحال هيچ 
نوع رطيلی شناسايی نشده است که گزش آن مستقيما باعث مرگ انسان شود. يکی از 

يک فيلم سينمايی نيز اين اشتباه تکرار شد ، عنکبوت مشهورترين موارد که متاسفانه در 
سرگردان برزيلی است که به دليل جثه و ظاهرش با رطيلها اشتباه گرفته می شود. بعضی 
اوقات اين عنکبوت در ميان خوشه های موز پنهان شده و اينگونه با موزها جابجا می 

موز پنهان می شوند که به شوند ( چند نوع عنکبوت وجود دارند که در ميان خوشه های 
دليل به اين عنکبوت گويند ) به همين  يا عنکبوت موز BANANA SPIDERهمه آنها 

اين عنکبوت در نواحی گرمسير آمريکای مرکزی و جنوبی نيز گويند . ، عنکبوت موز
 يافت می شود. 

 عنکبوت سرگردان برزيلی ونومی بسيار قوی و مهلک دارد و در کتاب رکوردهای گينس
) در گروه سمی ترين موجودات روی زمين طبقه بندی شده است.اين  ۲۰۰۷( چاپ سال 

سانتی متر آن برای بسياری شبه  ۱۳الی  ۱۰عنکبوت ، رطيل نيست اما اندازه بزرگ 
 رطيل بودن اين عنکبوت بزرگ را تقويت می کند.



 
 (( عنکبوت سرگردان برزيلی ))

 
 

 
ا به عنوان رطيل می شناسند اما از ديدگاه جانور عنکبوت مهلک ديگری که بسياری آن ر

شناسی رطيل نيست ، عنکبوت تارقيفی سيدنی نام دارد که ونوم مهلکی دارد ( البته در 
 ميالدی آنتی ونوم ( پادزهر ) اين عنکبوت کشف شد ). ۸۰دهه 

هر آن تارقيفی سيدنی بومی استراليا بوده و اندازه آن نسبتا بزرگ است رنگ آن سياه و ظا
بسيار شبيه رطيل است . ونوم اين عنکبوت از چندين توکسين مختلف ساخته شده است و 
می تواند آثار جانبی بسيار دردناک و در مواردی کشنده در انسان ايجاد نمايد (تارقيفی 

 سيدنی در مقاله ای ديگر ، دقيق تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت )

 
 

انواع رطيلها برای انسان بی ضرر هستند به شکلی که بر خالف تصور عموم بسياری از 
در بعضی از کشورها نظير آمريکا ، انگلستان ، استراليا و ... رطيل در فهرست حيوانات 
خانگی قرار دارد و فروشگاههای بزرگی برای عرضه طيف گسترده ای از رطيلها به 

يار آرام و بی صدا و خريداران ايجاد شده است . به عنوان يک حيوان خانگی رطيل بس
سربراه است. برای نگهداری رطيلها به فضای کمی نياز می باشد همچنين نگهداری و 

(( البته فراموش نکنيد نگهداری از رطيل نياز به تغذيه آنها بسيار سهل و ساده است.



شناخت کامل رطيل مورد نظر دارد تا شخص در معرض آسيب قرار نگيرد و رطيلهای 
زنده بايستی با دقت و توجه بيشتری مورد نگهداری قرار گيرند ، همچنين دارای موهای گ

 فنگهای هر رطيلی چه کوچک و چه بزرگ را جدی بگيرد ))
در بين انواع رطيلها دو نوع آن در ميان افراد به عنوان حيوان خانگی محبوبيت بسيار 

يل زيبايی خيره به دل  Mexican redkneeبه دليل قيمت آن و   Chilean roseدارد ، 
کننده اش ؛ اين دو نوع رطيل را می توان به راحتی نگهداری کرد و نسبت به حمل با 

بايد در  Cobalt blueدست ، عکس العملی نشان نمی دهند اما در مورد رطيل زيبای 
 نظر داشت که نسبت به حمل با دست ، بسيار حساس می باشد.

الی  ۲۰ته به نوع و اندازه آن معموال بين قيمت يک رطيل در بازار حيوانات خانگی بس
 هزار تومان متغيير است. ۵۰

) کوچک و ساده استفاده Vivariumبرای نگهداری رطيل می توان از يک ويواريوم (
کرد ( ويواريوم همانند آکواريوم است که برای نگهداری حيوانات و يا گياهان به منظور 

 )مقاصد علمی و يا تفريحی استفاده می شود 
کف ويواريوم را با مخلوط نرم از خاک و خزه خشک شده می توان پوشاند ؛ برای 
رطيلهای زمين زی بايد ضخامت اين مخلوط به حدی باشد که جانور قادر به حفر نقب 
باشد.هميشه بايستی دقت کرد که کف ويواريوم به حدی نرم باشد که سقوط رطيل بر روی 

د ( پوسته رطيل در اثر سقوط ممکن شکسته شده سطح آن باعث آسيب ديدگی جانور نشو
 و بر اثر خروج هيموليمف از بين برود )

درصد بايد در  ۸۰الی  ۴۰و رطوبت بين  ۲۷الی  ۲۴بين  برای ويواريوم دمای مناسب 
 نظر گرفته شود .

 اما در پايان نگاهی کوتاه به بعضی از گونه های رطيل خواهيم داشت.
 

Brazilian Black 
 رزيلی سياه ب

 
اين رطيل نقب زن در جنگلهای گرمسير برزيل زندگی می کند ، در ميان نگهداران رطيل 
اين نوع جايگاه خاصی دارد زيرا طبع آرامی دارد و به ندرت در وضعيت پرتاب موهای 

 گزنده قرار می گيرد . سياه برزيلی ذاتا جانوری کند و آرام است.



 
 
 
 
 
 
 
 

Brazilian Pink 
 لیصورتی برزي

 
، رنگ صورتی  اين رطيل زمين زی بزرگ در جنگلهای بارانی آمازون زندگی می کند

اين نوع رطيل بسيار چشم نواز و زيباست ولی فراموش نکنيد که صورتی برزيلی به 
 سرعت از موهای گزنده اش استفاده می کند.

 
Chilean Rose 

 رز شيليايی



 
شود ، اين طيل طبعی بسيار آرام دارد اين رطيل در نواحی خشک کشور شيلی يافت می 

 و در بين رطيلهای مورد نگهداری توسط عالقمندان رکورد اول را دارد.
 

Colombian Giant Red Leg 
 کلمبيايی غول پيکرپاقرمز 

 
 ۲۰اين رطيل بزرگ بومی جنگلهای بارانی کلمبيا است ، اندازه اين رطيل در حدود 

ن جانور احساس تهديد کند رفتار عجيبی از خود بروز سانتی متر است . در هنگامی که اي
می دهد ، در ابتدا پاهايش را باال و پايين می برد و زمانی که بيشتر بر انگيخته شود با 
حرکات چرخشی پا سعی می کند که مهاجم را توسط زائده های تيز موجود در پاهايش 

 زخمی کند.
 

Curly Hair 
 مو فرفری



 
جنگلهای گرمسير آمريکای مرکزی يافت می شود ، اين رطيل  اين رطيل زمين زی در

 موجودی قوی و غير پرخاشگر است و در اسارت زياد دوام نمی آورد.
 

Fringed Ornamental 
 تزئينی حاشيه دار

 
اين رطيل درخت زی بومی کشور سريالنکا بوده و رطيلی سريع است ، گزش اين رطيل 

رو توصيه می شود که به هيچ عنوان اين جانور  برای انسان دردسر زاست و از همين
 تحريک نکرده و به آن دست نزنيد.اين رطيل طرحهای زيبايی بر روی بدن خود دارد.

 
Goliath Bird Eater 

 جالوت پرنده خوار



 
اين رطيل بومی  جنگلهای بارانی مناطق شمالی ، آمريکايی جنوبی است.اين رطيل در 

 ۲۹عی محسوب می شود ، لگ اسپن اين رطيل در حدود ميان عنکبوتيان يک غول واق
و موهای گزنده آن بدترين و صدمه زننده ترين نوع در ميان همه رطيلها سانتی متر است 

 سانتی متر طول دارد. ۲.۵است ؛ همچنين در جريان باشيد که فنگهای اين رطيل 
 

Mexican Fireleg 
 پاآتشی مکزيکی

 
ک مکزيک است و با اين ذاتا حيوان مهاجمی نيست اما خشپاآتشی مکزيکی بومی نواحی 

 در پرتاب موهای گزنده اش با کمترين تحريک هيچ ترديدی نمی کند.
 
 

Mexican Red Leg 



 
اين رطيل زمين زی ، بومی نواحی کوهستانی جنوب مکزيک است. لگ اسپن اين رطيل 

 اش را پرتاب می کند. سانتی متر است . اين رطيل نيز با احساس خطر موهای گزنده ۱۲
 

Pink Toe 
 پنجه صورتی

 
اين رطيل درختی در جنگلهای شمالی ، آمريکای جنوبی زندگی می کند ، اين رطيل 

 جهشهای بلندی انجام دهد.جانوری آرام است اما در صورت خطر می تواند 
 
 

Usumbara Orange Baboon 
 بابون نارنجی اسومبارا



 
قای شرقی زندگی می کند ، رنگ نارنجی روشن اين اين رطيل در مناطق خشک آفري

جانور بسيار زيباست اما فراموش نکنيد که اين رطيل بسيار پرخاشگر و مهاجم است و 
 فنگهای آن در هر زمان آماده گزش مهاجمين است.

 
Venezuelan Sun Tiger 

 يیببر خورشيدی ونزوئال

 
 انوری بسيار سريع و مهاجم است.اين رطيل درختی زی  بومی کشور ونزوئال بوده  و ج

 
Venezuelan Greenbottle Blue 

 سبز آبی متاليک ونزوئاليی



 
اين رطيل را می توان يک رطيل نيمه درخت زی دانست که در مناطق خشک ونزوئال 
زندگی می کند ، رنگهای سبز و آبی متاليک بدن اين رطيل بسيار زيباست و از لحاظ 

های دنيا محسوب می شود.اين نوع از رطيلها جانورانی رنگ يکی از زيباترين رطيل
 حساس بوده و به هرگونه محرک با پرتاب موهای گزنده عکس العمل نشان می دهند.

 
Trinidad Chevron 

 نشان ترينيدادی

 
يک رطيل بسيار زيبا که بومی جزاير ترينيداد و توباگو است . اين جانور دارای موهای 

ساير رطيلها ) بوده و رطيلی سريع و بسيار پرخاشگر محسوب  بسيار بلندی ( به نسبت
 می شود.

 
Mexican Red Knee 

 زانو قرمز مکزيکی



 
يک شاهکار زيبای طبيعت ، رنگهای قرمز ، زرد ، نارنجی ، آبی تيره و ... همه و همه 

 در يک رطيل گرد آمده اند تا قدرت خالق بزرگ را به رخ بکشند.
و طبعی بسيار آرام دارد به حی مرکزی مکزيک يافت می شود اين رطيل زيبا در نوا

 همين علت اين جانور انتخابی بسياری از دوستداران رطيل به جهت نگهداری می باشد.
 

King Baboon 
 شاه بابون

 
شاه بابون بومی آفريقا بوده و دومين رکورد جثه و اندازه را در ميان رطيلهای آفريقايی 

بود که نام آن را ملکه بابون می گذاشتند زيرا نوع ماده اين رطيل  دارد البته شايد بهتر
سانتی متر رشد  ۱۲سانتی متر اندازه دارد و نوع نر آن بيش از  ۲۰است که در حدود 

 نمی کند در اين خطر از اين رطيل صدای سوتی بلندی از خود توليد می کند.
 

Indian Ornamental 
 زينتی هندی



 
در خور به اين اه و خاکستری همراه با نقشهايی زيبا نامی برازنده و نوارهای سفيد ، سي

 جانور داده اند ، زينتی هندی
اين رطيل بومی جنگلهای جنوبی هند بوده و در ميان درختان ميان تهی و سوراخهای 
موجود در کنده ها و تنه های درختان زندگی می کند . اين رطيل در گروه رطيلهای تند و 

 رفته و توصيه من به شما اين است که خيلی سربه سر آن نگذاريد.تيز قرار گ
 

Straighthorned Baboon 
 بابون راست شاخ

 
زندگی می کند و از اين رطيل در مناطق خشک با پوشش گياهی تنک ، کشور موزامبيک 

 گروه رطيلهای زمين زی نقب زن است.
 

Ecuadorian Redbloom 
 شکوفه قرمز اکوادوری



 
ل اکوادوری جانوری عصبی و تند مزاج است و زمانی که تحريک شود بدن اين رطي

جانور بروی هر هشت پا به سمت باال می آيد و در گزيدن و استفاده از فنگهايش لحظه ای 
 درنگ نمی کند.

 
Colombian Lesser Black 

 سياه کوچولوی کلمبيايی

 
 را متعجب می سازد.رطيلی بومی کشور کلمبيا که با رنگهايی زيبا ، هر کسی 

 
Cobalt Blue 

 آبی کبالتی



 
است. اين رطيلهای رنگ آبی کبالتی بسيار اين رطيل بومی جنگلهای آسيا جنوب شرقی 

 زيبا و منحصر بفردی دارند.
اين رطيل زمين زی نقبهای عميقی حفر می کند و نسبت به لمس شدن توسط انسان يا 

 موجودات ديگر بسيار حساس می باشند.
 

Cameroon Red Baboon 
 بابون قرمز کامرونی

 
اين رطيل نقب زن بومی کشور کامرون است ، در حالت عادی اين جانور ، رطيلی 

 خجالتی است اما زمانی که تحريک می شود به جنگجويی بی رحم تبديل می شود.
 

Costa Rican Zebra 
 راه راه کاستاريکايی



 
ر کشورهايی نظير نيکاراگوئه و گواتماال نيز اين رطيل بومی کشور کاستاريکا است اما د

سال  ۱۸سانتی متر است نوع ماده اين جانور  ۱۳يافت می شود ، لگ اسپن اين رطيل 
 عمر می کند.

راه راه رطيلی پرطاقت و قوی بنيه است و طبعی آرام دارد اما توصيه می شود که به آن 
از عالقمندان به رطيل نگهداری  دست نزنيد.اين رطيل به دليل مقاوم بودن توسط بسياری

 می شود.
Brazilian Black and White 

 سياه سفيد برزيلی

 
سانتی متراست.اين رطيل گونه  ۲۰اين رطيل بومی برزيل است و لگ اسپن آن در حدود 

ای نادر و کمياب محسوب می شود ، اين رطيل نيز همانند ديگر رطيلهای دنيای جديد در 
 .ده ترديد نمی کند استفاده از موهای گزن

 
بار ديگر يادآور می شوم که نگهداری رطيل در منزل نياز به دانش و آگاهی در خاتمه 

خاص خود دارد و هر گونه سهل انگاری باعث ايجاد صدمات فيزيکی و يا روحی ( ناشی 
رطيل از ترس ) در فرد نگهدارنده و يا خانواده او می شود هدف من بيش از آنکه معرفی 

به عنوان يک حيوان خانگی باشد ، شناساندن اين جاندار به خوانندگان عزيز و رفع 
 ابهامات و شايعاتی در اين زمينه بود.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


