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 الملخص
أظهاارت الاراسااة الحاليااة التااض  ااممت ق اااا بمااا ، سااامراا ، تكرياات وبيجااض ماان محا ظااة ةااالح الاااين 

، أن أعمااك ك ا ااة سااكا ية لمح اارة كا اات  ااض  ااهر  2113 -4-15لغايااة  2112-5-15خااالل الاتاارة 
لجميااا اضق ااية ،  ااض حااين كا اات اقاال ك ا ااة سااكا ية لمح اارة  عي ااة 887حزيااران والبااالد معااال اعااااا ا 

عي ة لجميا اضق ية إذ تم ل بااية ظهاور الح ارة ، اماا اعماك  61 ض  هر آذار والبالد معال أعااا ا 
عي اة وأقمهاا  ااض  1428ك ا اة ساكا ية لمح ارة  اض اضق اية  كا ات  اض ق اااا بماا والباالد معاال اعاااا ا 

عي ااة عمااك امتااااا الاتاارة المااذكورة ، وتاام ت ااخيص  ال ااة ا ااواع لمح اارة  ااض  491ق اااا تكرياات والبالغااة 
 Phlebotomus papatasi Scopoli ،P. alexandriجميااا م اااطق الاراسااة و اامت اض ااواع 

Sinton   وSergentomyia sintoni Pringle او ال اوع و الساا ا م هاا  اض م ااطق الاراساة  P. 

papatasi. 
  المقدمة

ساااان  ااامن  ظاااام بي اااض وحيااااتض لااايس ساااهال  بسااابب تاااااخل يعااايش اض 
عالقاة لهذا ال ظاام بع اها بابعض ، حياث ان وارتباط الع اةر المكو ة 

المكو ااااات الحيااااة مااااا بع ااااها مت وعااااة حسااااب  ااااوع الكااااا ن وماااان  ااااذ  
، ومااان الكا  اااات  parasitismالعالقاااات الغذا ياااة  اااض عالقاااة التطاااال 
ذلك امتةاااص ام ال باتيااة وكاا الحيااة التااض تعاايش متطامااة عمااك العةااارة

واضسام ال اا ا لهاا  sand fly ض ذبابة الرمل الااةا اض سان والحيوان 
ذات اض ميااة الطبيااة  Dipteraالحاارمس و ااض ماان رتبااة   ا يااة اضج حااة 

( والعااااالم الحااااايث اساااايا وا ري يااااا واورباااااالواسااااعة بال ساااابة لمعااااالم ال ااااايم  
ب الرمااال الااةاااا  اااض العاااالم  اضماااريكيتين(، إذ ت ااام تحااات عا ماااة ذباااا

 Phlebotomus spp, Segentomyia spp ال اة اج ااس ر يساية 

,Chinius spp    الاااذض ي ااام  واقااال الم اااما يا اضح اااا ية والجماياااة
Visceral and Cutaneous Leishmaniasis   اض العااالم ال ااايم 

 Lutzomyia spp , Brumptomyia spp , Warileyaواضج اس 

spp [4،3،2،1] اض واع ال اقمة لممرض  ض العاالم الحاايث التض ت مل. 
ا ااااا ة الااااك اور الح اااارة  ااااض   اااال ماااارض الم ااااما يا ب  واعاااا  المختماااااة  

Carrionكاااذلك لهاااا اور مهااام  اااض   ااال مااارض كااااريون 
'
s disease 

ا ااا ة الااك حاااوث حساسااية   Sand fly feverوحمااك ذبابااة الرماال
،  اين الاك وخازات الح ارة اخاص المعر مارطة وارتااع ارجاة حارارة اض

كماااا ساااجل  اااض كالياور ياااا بالوضياااات المتحااااة اضمريكياااة ان  اااوعين مااان 
لهماااا ال اااارة عماااك   ااال سااابعة طايمياااات مااان  Lutzomyia sppجاا س 

وحيااااااة الخمياااااة التاااااض تسااااابب مالرياااااا  protozoaاضبتااااااا يات الحيوا ياااااة 
 ذباااب الرماال الااةااا ح اارات .reptilian malaria  [6،5]الزواحاا  

قايمة يعوا ظهور ا الك العةر الطبا يرض اضا اك وكمماة  اةاا ترجماة 
 Phleboحر ية ضسم الج س الالتي ض والمكون من الجاذرين اضراري يين 

( تع اااض عب ااااع اض ب اااا الورياااا او الاةاااا، ومااان tomوتع اااض ورياااا و 
التسميات الخاط ة ال ا عة ذبابة الرمل و ض ترجماة لمخطا  ال اا ا اي اا 

التاااض ت ااامل عاااااا مااان اج ااااس ت تماااض الاااك  Sand flyميزياااة  اااض اض ك
عوا ااال مختمااااة  ااااض رتباااة ذات الج اااااحين ، يعاااوا اول وةاااا  لهاااا الااااك 

 م،  ااام وةااا  ساااكوبولض1691 ميبوبو اااا ض الاااذض   ااار   اااض روماااا عاااام 
scopoli  ال ااوع ال مطااض و اااوPhlebotomus papatasi  ااض عاااام 

ا ميتهاا الطبيااة كا اات  م، لكان السااجالت التاريخياة ت ااير الااك ان 1786
م    ااار الطبياااب اضسااابا ض كوساااما 1764معرو اااة قبااال ذلاااك،  ااااض سااا ة 
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 بوي اااااو كتابااااااا  حااااااول المعمومااااااات الامكمورياااااة عاااااان ا ت ااااااال ااا الم ااااااما يا
leishmaniasis  وااا الباااارتو يالbartonellosis  اااض جباااال ا  اااايز 

ماااان  اااض بيااارو وضحاااظ ان الساااكان المحمياااون يعت ااااون ان المر اااين ي ج
اةااا، الا و ااض ذبابااة الرماال Utaعاان لارااة ح اارات ةااغيرة تساامك اوتااا 

وتعوا تسمية ال وع باباتاسض الك العبارة اضيطالية عباباتا  ضع التاض تع اض 
ال ارةااة الةااامتة ضن الاواةااا ض ينسااما ط ي هااا ع ااا طيرا هااا بخااال  

 بالررم من تسجيل ذباب الرمل الااةاا  اض العاراق م اذ .[8،7] البعوض
اض ان ارماااااب  1911عاااااام  Wenyonوقاااات مبكااااار مااااان قباااال الباحاااااث 

الاراساااات السااااب ة ا ةااابت حاااول جوا اااب التةااا ي ، اض ت اااار، التوزياااا 
الموساااااااامض والجغرا ااااااااض واقتةاااااااارت عمااااااااك اراسااااااااتين لحياتيااااااااة الح اااااااارة 

ماااان المعاااارو  لاااااه المختةااااين بهااااذ  الاراسااااات وم هااااا . [11،11،9]
والخاااازن  vectorحياااوان ال اقااال الاراساااة الوبا ياااة ا هاااا تتطماااب تحاياااا ال

reservoir إذ ذنكر اك ر من  ال ين  وعا  من ذباب الرمال الااةاا لهاا ،
ال ااااااارة عمااااااك   اااااال ا ااااااواع عاياااااااة ماااااان طايمااااااض الم ااااااما يا  ااااااض العااااااالم 

لك ا اة الح ارة الساكا ية الاااور الكبيار  اض زياااة احتماليااة  .[14،13،12]
مةاار  ل التاض بااور ا تم الا ت ال ااا الم ما يا ع اا تاو ر خاوازن الطايا

يعطض الةورة الوا حة اماام المختةاين بالبااأ   وجبة الام   اث الح رة
بتطبياااق باااراما المكا حاااة وبالتاااالض السااايطرة عماااك اضماااراض التاااض ت  مهاااا 

سااابب كو هاااا تم ااال حم اااة الوةااال  اااض   ااال المااارض  يماااا باااين الحياااوان ب
ت ااام ولعاااام  الخااازن والم ااي  ال هاااا ض و ااو اض ساااان، وعمااك  ااوا ماااا

وجوا اراسات ساب ة  ض محا ظة ةالح الاين وكو ها ت ا وساط العاراق 
حالااة  154وارتااااع  ساابة اضةااابة وبمعااال وتم اال بااؤر ا ت ااار الماارض 

اةااابة خااالل  ااهر كااا ون اضول لااااا الم ااما يا الجمايااة وبمعااال اةااابة 
اسااة حاااضت لااااا الم ااما يا اضح ااا ية  الكااا زار(  ااممت م اااطق الار  6

لتحاياااا الك ا اااة الساااكا ية لمح ااارة   اااا  اااا ت الاراساااة الحالياااة جميعهاااا، 
أ اواع  ت اخيص، ا اا ة الاك طول ا هر الس ة  ض م اطق الاراسةعمك 

 .لمطايمض م ها الح رة  ض م اطق الاراسة تمهياا  لمعر ة ال اقل
 

  وطرائق العملالمواد 

 Description of study areas. وصف مناطق الدراسة 4
تاام اجااراا الاراسااة الحاليااة  ااض محا ظااة ةااالح الاااين ولاتاارة ساا ة كاممااة 

 ااامن اربعاااة اق اااية  2113-4-15لغاياااة  2112-5-15امتاااات باااين
ماان اق ااية المحا ظااة اعتمااااا عمااك  ساابة ظهااور حااالت اضةااابة بااااا 

وااا(  يهااا خااالل الم ااما يا الجمايااة  حبااة بغااااا( والح ااوية  الحمااك الساا
 اااااممت م ااااااطق الاراساااااة مراكاااااز اضق اااااية وال اااااره ، و السااااا وات السااااااب ة

لجمياا م ااطق   ruralوالريااة  urbanواضريا  اض الم ااطق الح ارية 
الاراسة التض  ممت أق ية بما، سامراا، تكريات و بيجاض المو احة  اض 

(، إذ  نبتاات  ااالث محطااات  مكااررات( لجمااا الح اارات لكاال 1الخارطااة  
ارماب المسااحة مماا يعطاض  م ط ة مان م ااطق الاراساة  ق ااا( لتغطاض

الح اااارة، امتااااازت الم اااااطق وت ااااوع  ةااااورة وا ااااحة عاااان ماااااه ا ت ااااار
الح اااارية ب  هااااا خاليااااة ماااان الزراعااااة وكااااذلك تربيااااة الموا ااااض واضر ااااام 
والاواجن ما وجوا الكالب الساا بة وكاذلك ال اوارض، اماا المسااكن  هاض 

وا ية مب يااة ماان الكو كرياات المسااما او الطااابوق مااا بعااض اضحياااا الع اا
المب ية من الطين، وجوا بعض المست  عات الما ية الحاوياة عماك بعاض 
ال باتات الما ياة م ال ال ةاب والباراض احيا اا،  اض حاين الم ااطق الرياياة 
امتااازت بالزراعااة الح ميااة الموساامية المت وعااة والبساااتين الاا مااة بمختماا  

والباازل ا ااواع اض ااجار، احتااواا ارمااب م اط هااا عمااك مجااارض ميااا  الاارض 
  ال عان مارور  هار اجماة  يهاا ولجمياا م ااطق الاراساة مماا يزياا مان 
الرطوبااة ال ساابية  ااض  ااذ  الم اااطق، تربيااة الحيوا ااات ب  واعهااا المختماااة 
مما يتطمب ب اا حظا ر خاةة بهذ  الحيوا ات، وجوا الكاالب، ال عالاب 

لض، وب ااات آوه والخ ااازير البريااة، الجاارذان وال ااوارض، اض اااعض والسااحا
احتوا هااااا عمااااك م اااااطق واسااااعة  ساااابيا ماااان الةااااحارض ولجميااااا م اااااطق 
الاراسااة، ب اااا المساااكن  يهااا مت ااوع بااين الكو كرياات المسااما او الطااابوق 
   وكذلك من الطين ذات الس و  المغطاة بالةايا او جذوع اض جار.

 

 

 ( مناطق جمع العينات4) خارطة
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ذباااب الرماال الااةااا ماان  ق لجماااا اا ااض الاراسااة الحاليااة اتبعاات عاااة طر 
ق كااااان معتماااااا عمااااك ا اااامختماااا  م اااااطق الاراسااااة واسااااتخاام  ااااذ  الطر 

الغرض المراا م ها، طبيعة وتركيبة الموقا المطموب الجما م ا ، اذ ا ا  
من الممكن استخاام اك ر من طري ة جما  ض موقا ماا اون اساتخاامها 

  ض موقا اخر وكاضتض:
 ق جمع كامالت الحشرة ائطر . 2

Adults sand fly collection methods  

 Light trapالمصيدة الضوئية  .أ

جمعاات بهااذا ال ااوع ماان المةااا ا الج سااين الااذكور واض اااث ل  ااواع التااض 
، إذ ةاااممت  اااذ   وعةاااارة ال باااات تتغاااذه عماااك ام اض ساااان والحياااوان
إذ تتكاااون المةاااياة مااان مةاااار  [15] المةاااياة باضعتمااااا عماااك طري اااة

واا مناررااة ماان خاللهااا يااتم سااحب الح اارات الطااا رة  ااو ض وساااحبة  اا
الم جذبة لمةار ال وا الك ااخل كايس المةاياة المةا وع مان قمااش 

(، اذ  بتاات  ااذ  المةااياة  ااض مواقااا 1التااول كمااا مو ااحة  ااض الةااورة  
   .  الجما المختماة خالل  ترة المساا

 

 
 )تصميم الباحث( ( المصيدة الضوئية4صورة)

 

 The oiled papersمزيتة االوراق ال .ب
مااا بعااض  [16] اعتماا  ااض تجهياز  ااذا ال ااوع مان المةااا ا عمااك طري اة

ساام  41×31التحااوير، إذ طمياات اوراق الكااارتون اضباايض الم ااوه قياساا  
المغماة من الجهتين بغاال   اايمون م اوه  ااا  والمساتخام  اض التجمياا 

ة لماوجهين مان اذ تم اا طب اة ال اايمون المغماا castor oilبزيات الخاروع 
امتةااااص الزيااات مااان قبااال الااااورق الم اااوه الاااذض يتمااا  با اا ااا  متا تاااا  
وتجما اضتربة وب ايا الح رات الممتة ة عميا  مماا يم اا اساتخاامها مارة 

(، لاذا يمكان اساتخاام  اذا ال اوع مان 2اخره كما مو احة  اض الةاورة  
م هاا  المةا ا لمرات عا  بمجارا ازالاة اضترباة و مااذج الح ارات والزيات

-51،  بتااات  اااذ  المةاااا ا عماااك ارتاااااع واعاااااة اساااتخاامها مااارة اخاااره
سااااام مااااان ساااااطا اضرض باااااال رب مااااان الجااااااران وجاااااذوع اض اااااجار 151

وجحااور الحيوا ااات وال ااوارض، الح اارات المجموعااة بهااذ  الطري ااة تكااون 
 ميت  وان طالت ماة جمعها تكون متةمبة.

 

                      

 )تصميم الباحث(زيتة الم االوراق( 2صورة )
 

  Sticky trapالالصقة  المصيدة .ج
المجهاااازة مااان قباااال ال اااركة العربيااااة اضرا يااااة و  اساااتخامت  ااااذ  المةاااا ا

لموقايااة ماان ا  ااات الح اارية و ااض عبااارة عاان ةاااا ا بالسااتيكية ةاااراا 
سم حاوية عمك خطوط طولية سوااا الماون مان  51×24المون قياساتها 

تحتاااوض عماااك ماااااة ضةااا ة  ااااياة اضلتةااااق  الجهتاااين، احااااه الجهتاااين
( 3بال مااذج الح ارية واضخااره ريار ضةاا ة كماا مو ااحة  اض الةااورة  

،  بتااات  اااض ارماااب مواقاااا الجماااا ويمكااان الاااتحكم  اااض  اااكمها اض يمكااان 
جعمهااااا ب ااااكل اسااااطوا ض او مخروطااااض ممااااا ي اسااااب اضماااااكن التااااض قااااا 

ال ماااااذج  تو ااااا  يهااااا، ماااان الماخااااذ عمااااك  ااااذا ال ااااوع ماااان المةااااا ا ان
الممتة ة بهاا يةاعب ازالتهاا مماا ياؤاض الاك تما  أرماب ال مااذج وياؤ ر 

  ض ةااتها المظهرية و يعرقل ت خيةها بال هاية.

 



 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع المؤتمر الدولي االول 

437 

 
 .)الشركة العربية االردنية لموقاية من اآلفات الحشرية( ( المصيدة الالصقة3صورة )

 

 Aspirator trapالشافطة المصيدة  .د
مااااا بعاااااض  [17] الااةااااا و اااااق طري ااااةجمعاااات عي ااااات ذبااااااب الرماااال 

وخاالل التحوير لها خالل الميل مان ااخال الم اازل وح اا ر الحيوا اات  
، ، الا اااران البرياااة، ب اااات آوهجحاااور وا اااااق الجااارذانال هاااار مااان ااخااال 

جااذوع اض ااجار الكبياارة، اذ اسااتخامت لهااذا الغاارض المك سااة الكهربا يااة 
التاض تعمال و لت ظي  الساتا ر  المستخامة، عالية( السرعة واط ة الياوية 

 ااااا ة  مطاطياااةجاااراا تحاااوير بسااايط لهاااا ب  اااا ة ا بوباااة إبال اااحن ماااا 
( ليساهل اخولهاا 4سم وكما مبي ة  ض الةورة   51سم وبطول  1ب طر 

الم ااااطق ال اااي ة كتةااااعات المباااا ض وجحاااور الحيوا اااات ورير اااا، مااان 
تحسااس محاساا ها ض تحتاااج جهااا ماان قباال الباحااث كال اااط او التعاارض ل

المجارض الت اسية بسبب  عيرات وحرا   الح ارات التاض قاا تااخل الاك 
ال اا طة، كاذلك جماا اض بوباة المجارض الت اساية لمباحاث ع اا اساتخاام  

حية كامماة اضجازاا ماا اعااا كبيرة من الح رة اون الت  ير  يها إذ تب ك 
 عاام احااااث تغياار  اض الةاااات المظهريااة لهااا بماا ي اامن اقااة تةاا ياها

، بعااا ا تاةاال حجاارة المةااياة و ااض  اااا ة إذ تكااون العي ااات  يمااا بعااا
اقاا ق لتخااير ا  ام ت  ال الاك  5-3وا حة بااخمها وتبارا بال الجاة لمااة 

اوا ااااض التربيااااة او قتمهااااا وحاظهااااا  ااااض عبااااوات بالسااااتيكية حاويااااة كحااااول 
 .[18] % ضستخاامها  ض اراسات ضح ة71اي ا ول

 

 
 ) تصميم الباحث( ة الكهربائية( المصيدة الشافط4صورة )

 

   The sand fly taxonomyتصنيف ذباب الرمل . 3
بعاااا جماااا عي اااات الح ااارة مااان م ااااطق الاراساااة ، ارسااامت الاااك متحااا  

قساام الح اارات والال  ريااات  _التاااريا الطبيعااض العراقااض  ااض جامعااة بغااااا
 morphology جراا التةا ي  لها اعتماااا عماك الةااات المظهرياة 

وال ابماااة  male genitaliaكالساااواة الذكرياااة   anatomyريحية والت ااا
لإل اااث باسااتخاام المااااتيا التةاا ياية الخاةااة  spermathecaالم ويااة 
 (.227وة ات تحت الرقم التة ياض     Psychodidaeبعا مة

   :النتائج والمناقشة
تااام التوةااال مااان خاااالل اراساااة  اااذا الجا اااب الاااك تحاياااا  سااابة الك ا اااة 

لمح اااارة خااااالل  تاااارة الاراساااة وكااااذلك ت ااااخيص ا ااااواع الح اااارة الساااكا ية 
الم ت ااارة  اااض م ااااطق الاراساااة، إذ تااام ت اااخيص  ال اااة ا اااواع مااان ذباباااة 

  ماا ال اوعين Phlebotomusالرمال الااةاا ا  اان م هاا تعاوا لمجا س 

scopoli  P. papatasi ، sinton  P. alexandri  امااا ال ااوع
 Sergentomyia او ال اوع و  Sergentomyiaال الاث  يعاوا لمجا س 

sintoni  pringle  . 
( الك ا ااة السااكا ية لمح اارة والتااض جمعاات ماان م اااطق 1يو ااا الجاااول  

الاراسااة  ااهريا  أن أعمااك ك ا ااة سااكا ية كا اات خااالل  ااهر حزيااران وان 
ق ااااا بماااا كاااان ي اااغل المرتباااة اضولاااك مااان حياااث معاااال اعاااااا الح ااارة 

لواحااة يميا  ق ااا ساامراا، بيجاض عي اة لممةاياة المزيتاة ا 321والبالغة 
وأخياارا تكرياات الااذض كااان يم اال الم ط ااة ا قاال ماان حيااث ك ا ااة الح اارة 

عي ااااة ا ااااا ة الااااك تما اااال ك ا ااااة الح اااارة خااااالل  ااااهرض  117والبالغااااة 
حزياااران واياااار  اااض ق اااا ض بيجااااض وتكريااات إذ لااام تكااان   ااااك  روقااااات 

رين مع ويااااة حسااااب التحمياااال اضحةااااا ض  ااااض ك ا ااااة الح اااارة بااااين ال ااااه
المااذكورين مااا وجااوا  روقااات مع ويااة بااين ق ااا ض بمااا وسااامراا، كا اات 
اقااال ك ا اااة ساااكا ية لمح ااارة خاااالل  اااهرض ت ااارين ال اااا ض وآذار ولجمياااا 

عي اااة  9،  13م اااطق الاراسااة، إذ كا اات اقاال  ساابة ك ا ااة سااكا ية  ااض 
 ااض ق ااا ض بيجااض وتكرياات عمااك التااوالض خااالل  ااهر ت اارين ال ااا ض امااا 

ومجمااااوع  7كا اااات اقمهااااا ك ا ااااة  ااااض تكرياااات والبالغااااة  ااااض  ااااهر آذار  
 عي ة. 61العي ات خالل  ذا ال هر ولجميا اضق ية  بمغت 

ظهاااور الح ااارة ولجمياااا م ااااطق الاراساااة كاااان خاااالل  تااارة كاااا ون  عاااام
اضول_ ااباط إذ لاام يااتم جمااا أيااة عي ااة لمح اارة و ااذا  تيجااة تاا  ر الح اارة 

، ماان عواماال ارجااة الحاارارةر بااالظرو  البي يااة السااا اة خااالل  ااذ  اض ااه
الرطوبااة ال ساابية و اااة الرياااح إذ تااؤ ر  ااذ  العواماال مجتمعااة  ااض ماااه 
  ااااط الح ااارة وحياتيتهاااا ب اااكل عاااام مماااا ا عكاااس عماااك توزيعهاااا خاااالل 
ا ااهر الساا ة متباي ااة با عااااا  الك ا ااة( وب ااكل متذبااذب احيا ااا إذ ا هااا 

البااااالد معااااال كا اااات ذات ك ا ااااة عاليااااة خااااالل  ااااهرض حزيااااران وايااااار و 
عي اااة عماااك التاااوالض م ار اااة بب ياااة اض اااهر  تيجاااة  789،  887اعاااااا ا 

لتااو ر ظاارو  مال مااة ماان ارجااة الحاارارة، الرطوبااة ال ساابية و اااة الرياااح 



 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع المؤتمر الدولي االول 

438 

عماااااك التاااااوالض مماااااا  م/ث 3% ،24، ° م 2778التاااااض كا ااااات معااااااضتها 
ا عكاااس عماااك  سااابة اعاااااا اض ااااث التاااض مااان المحتمااال ان تكاااون  اقماااة 
لمطايمااض خااالل تمااك الاتاارة وبالتااالض  ساابة ظهااور حاااضت اضةااابة بااااا 
الم اااما يا، كاااذلك  سااابة اعاااااا اض ااااث المتغذياااة بامتةااااص ام اض ساااان 

واا والحيوان مسببة ل  اضزعاج وحاوث حااضت التحساس بساب ح  هاا لما
ما عاااة لمتخ ااار ومخاااارة ا  ااااا تغاااذيتها م يااارة الجهااااز الم ااااعض لإل ساااان 

،  اااذ  م تجاااة ظهاااور ب ااارات جماياااة حماااراا الماااون  اااض الحااااضت ال ااااياة
[ التااااض أجريااات  ااااض محا ظااااة 11ال تاااا ا كا اااات مطاب اااة ل تااااا ا اراساااة ]

الايوا ية والتض ا تمات باراساة بي اة وحياتياة ذبااب الرمال الااةاا ووبا ياة 
الم اااما يا  اااض تمااااك المحا ظاااة إذ توةااامت الاراسااااة الاااك أن الح اااارة  ااا

باااأت ظهور ااا بك ا ااة واط ااة  ساابيا  ااض باايااة  ااهر  يسااان وع ااا ارجاااة 
%  ااااض حااااين كا اااات أعمااااك ك ا ااااة 32ورطوبااااة  ساااابية ° م 2673حاااارارة 

ساااكا ية لهاااا  اااض  هاياااة  اااهر أياااار وبااياااة حزياااران م ار اااة ماااا ا  اااهر 
ة بالزيااااة ماارة  ا يااة  اامن  ااهر ايمااول، أمااا اضخااره بي مااا باااأت الك ا اا

خاااااالل  اااااهرض حزياااااران وتماااااوز  بااااااأت ك ا تهاااااا بالتااااا رجا باااااين الزياااااااة 
ورطوبااااة  ساااابية ° م 3772وال  ةااااان بساااابب ارتااااااع ارجااااة الحاااارارة الااااك 

24%. 
اماااا بال سااابة لك ا اااة الح ااارة  اااض م ااااطق الاراساااة ولجمياااا أ اااهر السااا ة 

عي ااة  ااض  491، 863 ،1189 ،1428 كا اات الك ا ااة السااكا ية لمح اارة 
ق اا بما، سامراا، بيجض واخيرا  تكريت عمك التوالض، و اذا التاااوت  اض 
الك ا ااة السااكا ية لمح اارة بااين اضق ااية كااان متاا  را  بالطبيعااة الجغرا يااة، 
التوزياااا الخ ااارض، ت اااوع الحيوا اااات اضليااااة والبرياااة التاااض تم ااال مةاااار 

ماض  اض بعاض الحيوا اات وطبيعاة وجبة الام كغذاا وكاذلك كخاوازن لمطاي
معي ة اض سان  ض تمك الم اطق اذ لاوحظ تا  ر الك ا اة الساكا ية لمح ارة 
بطبيعة مساكن اض سان سواا كا ات طي ياة او كو كريتياة، إذ ان اضعاااا 
التااض جمعاات ماان المساااكن الطي يااة لإل سااان وكااذلك حظااا ر الحيوا اااات 

اضعااا التض جمعت مان   كا ت  ض اضعمك من ب ية اماكن الجما كذلك
الم ااااطق الرياياااة الزراعياااة كا ااات اضعماااك مماااا  اااض الم ااااطق الح ااارية 
 الماي ااااة(، و ااااذا بسااااب تاااا  ر عاااااممض ارجااااة الحاااارارة والرطوبااااة وب ااااكل 
متاااااااخل بحجااااام المسااااااحات المزروعاااااة والتاااااض تاااااروه بالمااااااا  السااااا ض( 

سااابض ومجاااارض المياااا   يهاااا والت اااوع ال بااااتض مماااا ا ااار  اااض اض خاااااض ال 
لارجااااة الحاااارارة وازاياااااا الرطوبااااة ال ساااابية عمااااا  ااااو عمياااا   ااااض الم اااااطق 
الح اارية، إذ ان معااال ارجااة الحاارارة الةااغره والرطوبااة ال ساابية ل ااهر 

% عمااااك التااااوالض  ااااض حااااين كا اااات ساااارعة 29، °م 2778حزيااااران بمغتااااا 
و ااذا مماا يؤيااا ان اضعاااا التاض جمعاات مان ااخاال ، م/ث 3الريااح تبماد 

ن والحياااوان كا ااات اضعماااك مااان ب ياااة أمااااكن الجماااا  ن مسااااكن اض ساااا
معااال ساارعة الرياااح عماال كعاماال محاااا ض ت ااار الح اارة ، ممااا اجبر ااا 
عمااااك اضساااات رار بااااااخل المساااااكن أو جحااااور الحيوا ااااات ورير ااااا ، أمااااا 
بال ساابة  قاال ك ا ااة سااكا ية لمح اارة والتااض وةاامت الااك ا عاااام ظهور ااا 

 اباط( والتاض كا ات معااضت ارجاة  –ول  كا ت خاالل الاتارة  كاا ون ا 
الحارارة  يهااا م خا ااة جاااا م ار ااة بب ياة أ ااهر الساا ة إذ كا اات معاااضتها 

عمااك التااوالض  ااض حااين ازااات الرطوبااة ال ساابية ° ( م 9،  574،  771 

% عمااك التااوالض ، أمااا  71،  71،  76حتااك حاااوا ا ال ةااوه  كا اات 
عمااك التااوالض ممااا ا عكااس م/ث  271،  277،  271سارعة الرياااح  كا اات 

ذلااك عمااك الك ا ااة السااكا ية لمح اارة و ااذا ياساار اخولهااا الساابات ال ااتوض 
winter diapause  تيجاة اض خاااض الحااا  اض ارجاات الحارارة ، أماا 

بال ساابة   ااهر الساا ة الحااارة والتااض ارتاعاات  يهااا معاااضت ارجااة الحاارارة 
لح ارة خاالل  اهرض وقمة الرطوباة ال سابية   اا ا عكاس ذلاك عماك ك ا اة ا

آب وتمااوز والتااض كا اات معاااضت ارجااة الحاارارة الةااغره والعظمااك  يهااا 
عماااااك التاااااوالض ، أماااااا °( م4478،  39،  ° ( م3177،  25تتاااااراوح باااااين 

(%  ض حاين كاان معاال سارعة 23،22بال سبة لمرطوبة ال سبية  كا ت  
( م/ث و اااذا ماااا ياسااار اخولهاااا الساااكون 276،  273الريااااح يتاااراوح باااين  

لتجااااااوز الظااااارو  ريااااار المال ماااااة  summer diapauseالةاااااياض 
ومعاواة ال  اط بعا تجاوز تمك الاترة ، وبين  اتين ال متاين مان م ح اض 
الك ا اااة الساااكا ية لمح اااارة باااين ازاياااااا الك ا اااة وا خاا ااااها توجاااا  تاااارات 
ا خااض  سبض  ض أعااا الح رة  م ازاياا ا  ض  تارة أخاره كماا حةال 

ل ، إذ لااااوحظ ازاياااااا  ساااابض  ااااض الك ا ااااة السااااكا ية ذلااااك  ااااض  ااااهر أيمااااو 
لمح رة م ار ة بالاترتين السااب ة لهاا والتالياة بسابب اعتااال ارجاة الحارارة 

 – 27ورطوبااااة  ساااابية بااااين  ° ( م39 – 25التااااض كا اااات تتااااراوح بااااين  
[ التااض 19، وباذلك توا  اات  تااا ا  ااذ  الاراساة مااا  تااا ا اراسااة ](% 44

البةااااارة التاااااض ت ااااام ت اراساااااة بي ياااااة،  أجريااااات  اااااض ج اااااوب العاااااراق _
تةااااا ياية وجر ومياااااة لذباباااااة الرمااااال، إذ كا ااااات الك ا اااااة الساااااكا ية عالياااااة 

، بعااا ا أيااار  اام ا خا اات  ااض ا  ااهر الحااارة -لمح اارة  ااض  تاارة  ااباط
ت اارين ال ااا ض  اام اختااات  ااض ا  ااهر  –باااأت باضرتااااع  ااض  تاارة أيمااول 
 [.21الباراة، ويؤكا ذلك اي ا اراسة ]

[ التاااض أجريااات  اااض معظااام اول ال ااارق اضوساااط وم هاااا 21اراساااة ] اماااا
العراق ك حا م اطق جماا الح ارة وتحايااا  اض محا ظاة ذض قاار    بتات 
ان عمميااااة جمااااا العي ااااات بواسااااطة المةااااياة ال ااااو ية تتاااا  ر بالعواماااال 

، قطارات  wind speedالبي ية التض ت مل ارجة الحرارة، سرعة الريااح 
وساطوع ال مار  sky coverاا الساماا ال سابض ، ةاdew pointال اه 

moon illumination  او اااحت ال تاااا ا ان عالقاااة ساااطوع ال مااار ،
وكذلك سرعة الرياح بعممية جما عي اات الح ارة عالقاة عكساية، إذ ت ال 

بزياااااة ساااطوع ال مااار  CDC light trapكااااااة المةاااياة ال اااو ية 
ااا كاااااااة وساااارعة الرياااااح عمااااك عكااااس عاماااال ارجااااة الحاااارارة الااااذض تااااز 

، كذلك كاان   ااط الح ارة  او اضعماك بارتااعها المةياة بجما العي ات
 ض  هاية حزياران لغاياة اب ع ااما كاان معاال ارجاة الحارارة  اض المسااا 

بي مااا اقاال   اااط لهااا  كااان ع ااا معااال ارجااة ° م 31 المياال( اعمااك ماان 
ا مااا او اقاال، ا ااا ة الااك  ااذا التوا ااق او التطااابق بال تااا ° م 24حاارارة 

الاراسااات الساااب ة المااذكورة آ اااا   ااا تطاب اات  تااا ا الاراسااة الحاليااة مااا 
[ الااذين وجاااوا ان معااال الك ا ااة السااكا ية لمح اارة 22،11 تااا ا اراسااة ]

 ااض بغااااا كااان اعمااك مااا يكااون خااالل  تاارة  اب_ ت اارين اول(  ااض حااين 
 ااض محا ظااة ذض قااار كا اات خااالل  تاارة  P. alexandriساايااة ال ااوع  

  ةاابا اك اار ساايااة خااالل  P. papatasiسااان_ ايااار( امااا ال ااوع    ي
 الاترة الممتاة بين  اب_ ايمول(.
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( يو ااا الك ا ااة السااكا ية لمح اارة خااالل ا ااهر الساا ة والااذض 1ال ااكل  
يم اال حةاايمة تااااخل تاا  ير العواماال البي يااة قيااا الاراسااة الماا عكس عمااك 

وامال اضخاره الماذكورة معال الك ا اة الساكا ية لمح ارة ماا رير اا مان الع

سااااب ا ، تااوتااات الك ا اااة الساااكا ية لمح ااارة  اااض م ااااطق الاراساااة إذ كا ااات 
أعال ا ك ا ة  ض ق ااا بماا وأقمهاا  اض ق ااا تكريات وعماك مااه أ اهر 

 .الس ة كا ة
 

 .4/2143_   5/2142 ( اعداد الحشرة المجموعة من مناطق الدراسة خالل اشهر السنة لمفترة4جدول)
 ال هرض المجموع بيجض تكريت سامراا بما ال هر

 aB 226bC 112dA 193cA 789B 268 2112-أيار

 321aA 272bA 117dA 187cA 887A حزيران
 234aC 245aB 86cB 124bB 689C تموز

 176aE 142bD 52dD 97cC 467E آب

 199aD 141bD 71dC 115cB 525D أيمول

 91aF 53bF 23cE 48bE 215G ت رين أول

 37aG 22bG 9cF 13cF 81H ا ضت رين  

 1aH 1aH 1aF 1aG 1J كا ون أول

 1aH 1aH 1aF 1aG 1J 2113 -2كا ون
 1aH 1aH 1aF 1aG 1J  باط

 15bH 21aG 7cF 17abF 61I آذار

 87aF 68bE 34cE 69bD 258F  يسان

 1428a 1189b 491d 863c 3971 المجموع ل  اا
 . ≥P 1715تع ض عام وجوا  روقات مع وية بي ها بمستوه احتمالية  لكبيرة المت ابهة عموايا  وا الحرو  الةغيرة المت ابهة أ  يا   *
 

 
 .2143 -2142( توزيع الكثافة السكانية لمحشرة عمى أشهر السنة لمفترة 4الشكل)
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Abstract 
The present study which included areas Balad, Samarra, Tikrit and Baiji during the period 15-5-2012 to 15-4-

2013,showed that the highest population density were 887 sample for all sites through June, while the lowest 

population density were 60 sample through March for all sites, this represent beginning of insect's appearance, 

the highest population density of insect in study sites were in Balad region with average numbers 1428 sample 

and lowest in Tikrit region 491 sample. 

In addition to that insect classified to three species in all sites of study included species Phlebotomus papatasi  

Scopoli, P. alexandri Sinton and Sergentomyia sintoni Pringle, the P.papatasi was high abundance or endemic in 

all sites. 
 
 
 


