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  )  CULICIDAE : DIPTERAدراسة عن االنتشار الموسمي لبعض اجناس عائلة البعوض  (
  في مدینة كركوك

  امل كمال سلیمان
  معهد اعداد المعلمین ، تربیة كركوك ، كركوك ، العراق

  : الملخص
) ضمن مدینة كركوك والتعرف  Culicida(  شملت الدراسة الحالیة دراسة االنتشار الموسمي لبعض الحشرات الماصة للدم التابعة لعائلة البعوض

وداء  Malariaعلى الكثافة الموسمیة النتشار اجناسها لما لها من تاثیر ضار على الصحة ونقل االمراض المؤذیة جدًا لالنسان كمرض المالریا 
  .  Dengue feverوحمى الدنج  Yellow feverوالحمى الصفراء    Elephantiasiseالفیل 

) في مواقع الدراسة وهي بعوض االنوفیلس والكیولكس واالیدز ، تمت عملیة جمع  Culicidaثة اجناس من عائلة البعوض ( حیث شخصت ثال
الفترة الحشرات باتباع طریقتین االولى طریقة التضبیب والثانیة  طریقة المصیدة الضوئیة ، بینت نتائج المسح الحشري في مواقع الدراسة وخالل 

) حشرة من البعوض ( الطور البالغ ) والتي تنتمي الى جنس االنوفیلس الذي شكل  1674حیث جمعت خاللها (  1/7/2011 ولغایة 1/4/2011
% وشكل جنس االیدز نسبة  55,1) حشرة من جنس الكیولكس وبنسبها  922% من المجموع الكلي و (  43,76) حشرة بنسبة  731حوالي ( 

الكلي، اظهرت نتائج جمع الطور البالغ للبعوض ان اعلى كثافة كانت في منطقة العمل الشعبي وبواقع حشرة من المجموع  21% وبواقع  1,25
) حشرات من  8و(  Culex) حشرة من جنس الكیولكس  168و (  Anopheles) حشرة من جنس االنوفیلس  149) حشرة وبواقع (  325(

) حشرة من جنس  44) حشرة شملت (  111في منطقة ( طریق بغداد ) وبواقع(  بینما سجلت ادنى كثافة لتواجد الحشرات Aedesجنس االیدز 
) من جنس الكیولكس ولم یثبت تواجد جنس االیدز ضمن هذه المنطقة وكانت نسب الحشرات التي تم جمعها من داخل مواقع  67االنوفیلس و ( 

  مواقع الدراسة باستخدام المصیدة الضوئیة .  الدراسة والتي جمعت بطریقة التضبیب اكبر من نسبها التي جمعت من خارج
  المقدمة : 
 Culicidae ، مما ال شك فیه ان عائلة   Mosquitoesالبعوض 

من اكثر مفصلیات االرجل ذات االهمیة الطبیة فهي معروفة جیدا لكل 
فرد في المناطق المعتدلة والى عمق المناطق االستوائیة ونحدد ثالثة 

خز لالنسان وتعتبر من اهم االجناس اجناس من البعوض الوا
المتواجدة في العالم والعراق الهمیتها الطبیة الرئیسیة وهي االنوفیلس 

Anopheles  واالیدسAedes  والكیولكسCulex  ویوجد في العالم
  .  [1] نوعا من البعوض 1800االن ما یربو عن 

 الطبیة بالدرجة الرئیسیة Anophelesتكمن اهمیة انواع البعوض 
) وبعض  . Plasmodia Sppكناقالت لمالریا االنسان ( 

 Aedesالفایروسات المحمولة بمفصلیات االرجل ، یحوي جنس 
ناقالت هامة لفیروسات الحمى الصفراء وحمى الضنك والتهاب الدماغ 
والكثیر من الفیروسات المحمولة بمفصلیات االرجل ، تنقل بعض 

وبالرغم من  Wachereria.bancrofti مرض فیالریا Culexانواع الـ 
ان انواعا عدیدة اخرى ال تحمل اي مرض اال انها مع ذلك تكون 
مضایقة بسبب ازعاجات الوخز التي تسببها وبسبب اجزاء فمها 

   [2] . المتطاولة فان اناث البعوض ال تجد صعوبة كبیرة في الوخز
 تهاجم اناث البعوض االنسان حیث یتغذى على دمه كما یحدث طنینا

مزعجًا ویسبب الما وقت ثقب الجلد ویعقب ذلك حدوث تورمات على 
الجلد عادة و تمتص الدم لیال حیث تكون نشطة واحیانا نهارا واالنثى 
تحتاج للدم حیث یمدها بالطاقة والغذاء الالزم لتكوین البیوض داخلها 
اما ذكر البعوض فال یتغذى على الدم ولكنه یتغذى على رحیق 

   [3] ة النباتات فهو ال ینقل المرض . االزهار وعصار 

الهدف من هذه الدراسة التعرف على االجناس الرئیسیة المتواجدة 
  وتحدید كثافتها الموسمیة ضمن مناطق مدینة كركوك . 

   - المواد وطرائق العمل :
: اجریت الدراسة الحالیة في مدینة كركوك وتم اختیار  موقع الدراسة

عوض الماصة للدم ة الموسمیة لحشرة البثمان مواقع لدراسة الكثاف
 Dipteraرتبة ثنائیة االجنحة  Culicidaeالبعوض  والتابعة لعائلة

    -وشملت مناطق الدراسة مایلي :
واحد   .5دومیز.   .4بنجا علي.   .3طریق بغداد.   .2.  تبة .1

 .8 العمل الشعبي.  .7حي الخضراء.   .6حزیران.  
  االسرى والمفقودین . 

: تمت عملیة حصر انواع الحشرات البالغة  جمع الحشراتفترة 
وبمعدل مرة كل 1/7/2011ولغایة  1/4/2011للبعوض للمدة من 

  اسبوعین في كل موقع من مواقع الدراسة المذكورة انفا . 
  طرق جمع الحشرات : 

   -تمت عملیة جمع الحشرات باتباع الطرق التالیة :
  .  Fogging methodطریقة التضبیب :  -1

تسمى احیانا بطریقا المالیات تتلخص هذه الطریقة بفرش قطع من 
القماش االبیض باطوال مختلفة داخل المواقع  ( الغرف ) المراد جمع 
الحشرات من داخلها بحیث یتم تغطیة االرضیة بشكل كامل فضال عن 
تغطیة قطع االثاث التي ال یمكن نقلها خارج الغرف ان وجدت وعدم 

ثم تسد كافة النوافذ والفتحات الموجودة وبرش مبید معین ترك اي فراغ 
) 10 – 15باستعمال مضخة یدویة ویتم غلق باب الغرفة وتترك لمدة (

دقیقة ثم یفتح الباب والنوافذ للحصول على ضوء كافي وتجمع 
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الحشرات المتساقطة على المالیات ( قطع القماش ) وتنقل الى قناني 
المعلومات الالزمة ثم تنقل الى المختبر ، الجمع والحفظ وتسجل علیها 

) بعد تخفیفه بالنفط  Pyerthrumوقد استخدام مبید البایرثروم ( 
ویعتبر مبید قلیل السمیة وهو  0.1 %االبیض حیث استعمل بتركیز 

اسلم المبیدات المستعملة ویفضل استعماله داخل المنازل لسمیته العالیة 
  ] [ 1 . نسبیا

  .  Method Of Light trapضوئیة : طریقة المصیدة ال -2
تعتبر المصائد الضوئیة اكثر انواع مصائد الحشرات شیوعا واستخداما 
في الدراسات البیئیة وهي تصلح للحشرات ذات النشاط اللیلي فقط 
والتي تتمیز بانجذابها نحو الضوء . تتكون المصیدة الضوئیة 

سم ، 25طول المستخدمة في الدراسة من صندوق خشبي ابعاده ( ال
سم ) مثبت في احد جوانبه حامل 15سم ، االرتفاع 20العرض 

سم ویتصل بالجانب العلوي 45المصباح وهو قضیب خشبي بطول 
للصندوق ( الذي یمكن التحكم بغلقه بفتحة وغلقه ) قمع مخروطي 
یدخل انبوبه الى داخل تجویف الصندوق من خالل ثقب لینتهي بقنینة 

ضوء في هذه المصیدة عبارة عن مصباع جمع الحشرات ومصدر ال
واط یثبت فوق الحامل الخشبي وضعت  100كهربائي صغیر بقوة 

مصیدة ضوئیة واحدة في كل موقع حیث شغلت مرة واحدة كل 
اسبوعین من مغیب الشمس وحتى صباح الیوم التالي وجمعت 
الحشرات المتساقطة داخل قنینة الجمع ثم نقلت الى مختبر علوم الحیاة 

ي بنایة (مدیریة االعداد والتدریب / تربیة كركوك) لغرض ف
  .[4]الفحص

تم اعتماد الطریقة االولى لجمع الطور البالغ للبعوض من داخل 
  المواقع والطریقة الثانیة لجمع البعوض الطور البالغ من خارج المواقع. 

   -حفظ الحشرات :
لسابقة حفظت الحشرات ( البعوض ) الذي جمع بواسطة الطرق ا    

في انابیب صغیرة مغطاة بغطاء محكم تحتوي على كحول ایثانول 
مع اضافة قطرات من الكلیسیرین النقي لتالفي جفاف  70%بتركیز 

النموذج من الكحول والعطائها مظهرا رائقا وشفافا ویكون حفظ النماذج 
   [5] .لفترة قصیرة لمنع حدوث اي ضرر باحزائها او تحللها

   - تحمیل النماذج :
حملت النماذج الحشریة وبشكل مؤقت على شرائح زجاجیة لغرض     

التشخیص وتضمنت الطریقة غسل النماذج بالماء المقطر ثم وضعت 
) دقائق  5 – 10وتترك لمدة (  70%في كحول االیثانول تركیز 

حیث تكسبها هذه المادة طراوة ومظهرا صافیا ورائعا ثم توضع النماذج 
تم التاكد من ترتیب اجزاءها وفرشها بصورة جیدة على شرائح زجاجیة وی

بحیث تسمح بمشاهدة صفائها التصنیفیة وتثبت باستخدام صمغ كندا 
بلسم ثم یوضع الغطاء الزجاجي بشكل مائل لتالفي حدوث فقاعات 
هوائیة ثم یترك النموذج فترة من الزمن لیجف وتسجل معلومات 

  [5]فحص . النموذج على الشریحة بعدها یكون جاهزا لل
  

    - تصنیف الحشرات :
فحصت نماذج الطور البالغ للبعوض  -تعریف الطور البالغ للبعوض :

تحت المجهر وتم تعریفها عن طریق استخدام المفاتیح التصنیفیة التالیة 
: -   
حیث استخمدت بعض الصفات التشخیصیة للتفریق بین  [5]،[7]،[6]

  ] [ 1وترتیب الحراشف .  االجناس منها لواحق الراس وتعریق االجنحة
  النتائج : 

   - التحري الحشري عن الطور البالغ للبعوض :
 1/4بینت نتائج المسح الحشري في مواقع الدراسة خالل المدة من     
)  حشرة من  1674والتي جمعت فیها (  2011لسنة  1/7الى 

البعوض البالغ انها تنتمي الى كل من االجناس . جنس االنوفیلس اذ 
% من المجموع  43.67) حشرة وقد شكلت نسبة  731جمع ( تم 

)  922الكلي للبعوض الذي تم جمعه والجنس كیولكس اذ تم جمع ( 
% من المجموع الكلي للبعوض والجنس  55.1حشرة وقد شكلت نسبة

% من مجموع  1.25حشرة وقد شكلت نسبة  21ایدز اذ تم جمع 
یحتل النسبة االعلى البعوض الكلي حیث ظهر ان الجنس الكیولكس 

  ) .   1في حین ان الجنس االیدز یشكل ادنى نسبة . ( جدول رقم 
) انواع واعداد الطور البالغ للبعوض التي جمعت من مواقع 1جدول (

  2011لسنة  1/  7ولغایة  1/  4مختارة للفترة من 
  النسبة المؤیة  الجنس  انواع البعوض

  المجموع  اناث  ذكور  %
  % 43.67  731  413  318  االنوفیلس
  % 55.1  922  557  365  الكیولكس
  % 1.25  21  15  6  االیدز

  % 100  1674  985  689  المجموع
   - توزیع انواع الطور البالغ للبعوض حسب مناطق الجمع :

اظهرت نتائج جمع الطور البالغ للبعوض من مناطق الجمع ان اعلى 
) حشرة  325(  كثافة كانت في منطقة العمل الشعبي حیث احصي 

) حشرة من  168) حشرة من جنس االنوفیلس و (  149وتشمل ( 
) حشرات من جنس االیدز یلیها منطقة حي  8جنس الكیولكس و ( 

) حشرة من جنس االنوفیلس  123االسرى والمفقودین حیث احصي  ( 
) حشرات من جنس  5) حشرة من جنس الكیولكس و (  145و ( 

) حشرة من  104ء حیث احصي ( االیدز یلیها منطقة حي الخضرا
)  3) حشرة من جنس الكیولكس و (  143جنس االنوفیلس و ( 

(     حزیران حیث احصي 1حشرات من جنس االیدز یلیها منطقة 
) حشرة من جنس  121) حشرة من جنس االنوفیلس و (  96

) حشرة من جنس االیدز یلیها منطقة بنجا علي  2الكیولكس و ( 
) حشرة  105حشرة من جنس االنوفیلس و (  ) 89حیث احصي ( 

) حشرات من جنس االیدز . یلیها منطقة  3من جنس الكیولكس  و ( 
)  98) حشرة من  جنس االنوفیلس و (  59دومیز حیث احصي ( 

) حشرة من جنس االیدز یلیها  1حشرة من جنس الكیولكس و ( 
) 84() حشرة من جنس االنوفیلس و  67منطقة تبة  حیث احصي ( 
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حشرة من جنس الكیولكس ولم یالحظ وجود حشرات من جنس االیدر 
اثناء الفحص واخیرا منطقة طریق بغداد حیث احصي فیها ادنى كثافة 

) حشرة من  67) حشرة من جنس االنوفیلس و (  44حیث احصي ( 
جنس الكیولكس ولم تالحظ ایضا وجود حشرات من جنس االیدز في 

  .  هذه المنطقة اثناء الفحص

)  1129بلغت اعداد الحشرات التي جمعت بطریقة التضبیب (     
و  2) حشرة . ( جدول رقم  545حشرة وبطریقة المصیدة الضوئیة ( 

3  . (  

  

  ) االعداد االجمالیة النواع البعوض وحسب مناطق الجمع2جدول (
موقع الدراسة

  
  انواع البعوض    

  العمل  دومیز  تبه
  الشعبي

  طریق
  بغداد

1  
  یرانحز 

  حي
  االسرى

  والمفقودین

  بنجا
  علي

  حي
  الخضراء

  المجموع

  731  104  89  123  96  44  149  59  67  االنوفیلس
  922  134  105  145  121  67  168  98  84  الكیولكس

  21  3  2  5  2  -  8  -  1  االیدز
  1674  241  196  273  219  111  325  157  152  المجموع

  % 100  % 14.40  % 11.70  % 16.30  % 13.08  % 6.63  % 9.41  % 9.38  % 9.08  النسبة المؤیة
  

  ) توزیع اعداد البعوض حسب طرق الصید ( الجمع )3جدول (

  طرق الصید        
  انواع البعوض 

  خارج الموقع  داخل الموقع
  المجموع

  المصیدة الضوئیة  التضبیب

  731  230  501  االنوفیلس
  922  309  613  الكیولكس
  21  6  15  االیدز

  1674  545  1129  المجموع
  % 100  % 32.55  % 67.44  النسبة المؤیة

  المناقشة : 
لوحظ من متابعة نتائج جمع اعداد البعوض البالغ حسب المواقع 
المدروسة وجود نسب متقاربة بینها وسجلت اعلى نسبة في منطقة 
العمل الشعبي یلیها منطقة حي االسرى والمفقودین یلیها منطقة حي 

واحد حزیران یلیها منطقة بنجا علي یلیها منطقة الخضراء یلیها منطقة 
دومیز یلیها منطقة تبة واخیرا منطقة طریق بغداد ، وقد یعود السبب 
في ذلك الى امكانیة البعوض من النمو و التكاثر في بیئات مختلفة 
والعیش في ظروف متباینة تختلف من منطقة الى اخرى كنوعیة المیاه 

ة الغطاء النباتي الموجود واختالف ونسب التلوث فیها ومدى كثاف
نوعیة العائل وبالمقابل فان مواقع الدراسة الحالیة بیئات متنوعة لتكاثر 
االنواع المختلفة للبعوض حیث تنتشر بالقرب منها المناطق الزراعیة 
ومصادر المیاه المختلفة كالجدوال اضافة لوجود مسطحات مائیة وقتیة 

كالحاویات اذ تعد تلك االماكن بیئات ملوثة واماكن تراكم النفایات 
   [8]مناسبة لنمو وتكاثر العدید من الحشرات ومنها البعوض . 

حیث اشار الى ان البعوض ینتشر  [6]وهذا ما یتفق مع ما ذكره 
بشكل واسع في العراق في جمیع المناطق تقریبا ما عدا الصحراء 

  العمیقة والبعیدة عن شواطئ االنهار . 
وض جنس الكیولكس ینتشر بكثرة في المناطق الشمالیة لوحظ ان البع

من العراق ال سیما منطقة الموصل وانه یتواجد في المدینة اكثر منه 
في الریف مما جعل البعض بتسمیته بالبعوضة المنزلیة وان جنس 

   [9]االیدز من االجناس الشائعة في المناطق الحارة كمدینة البصرة . 
لس موجود في كل ناحیة من نواحي ان جنس االنوفی [6]وذكر 

المحافظات الشمالیة في العراق بدءا من محافظة كركوك وصوال الى 
  االیرانیة . - التركیة  -الحدود العراقیة 

یستمر تكاثر معظم انواع البعوض في المناطق االستوائیة على مدار 
السنة وترتبط الكثافات الموسمیة لالعداد بموسمي االمطار والجفاف 

ا في المناطف شبه الستوائیة التي تتمیز بصیفها الحار والجاف فان وام
عشائر البعوض فیها توجد عادة بذروتین واحدة في الربیع واالخرى في 
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الجویة التي تحصل في اوقات الجمع حیث تؤثر الریاح واالتربة على 
فعالیتها خاصة وان الحشرات المدروسة تمتاز برهافة اجسامها او قد 
یعود السبب الى ان معظم االنواع المحصورة الیفة لالنسان ومحبة 
للعیش قرب االبنیة او داخلها مما یجعلها تقضي اوقات استراحتها 
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Abstract:  
The current study included the study of season Diffusion for some sucking blook insects belonging tho the 
family of ( Culicida : Diptera ) family within Kirkuk city , and knowing the season Density for spreading their 
Genus as they have harmful impact on health and transferring very harmful diseases with human such Malaria 
Disease and " Elephantiasise " and Yellow fever and as diagnosed three Genus of ( Culicidae ) family in the sites 
of stndy as Anopheles and Culex and Aedes the operation of Culex collecting the insects are done by two 
methods for gothering , The first method is the fogging method and the second is the method of light trap .    The 
results of insect survey appeared in the sites of study and through the period from 1/4/2011 till 1/7/2011 as ( 
1674 ) insect of " Culicidae " " Adult phase " which belong Anopheles Genus as formed about ( 731 ) insect with 
rate % 43.67 from total and  ( 922 ) Insect from  Culex Genus and with rate % 55.1 from total , and Aedes Genus 
% 1.25 as ( 21) insect from total . the results of adult phase of Culicidae appeared that the maximum density was 
in " Al Amal Al Shaaby " District with number of ( 325 ) insect as ( 149 ) insect of Anopheles and ( 168 ) insect 
form Culex and (8) insect from Aedes .  
On the other side the minimum density of existence of the insects in " Tareeq Baghdad " Districts as ( 111 ) as 
included ( 44 ) insect from Anopheles and ( 67 ) from Culex and the rates of insects that were gathered from the 
sites of  study as the insects which were gathered by the fogging method more than their rates from their rates 
that were gathered from outside the sites of study by using light trap .  

 


