دراسة أتثري العوامل البيئية والتوزيع الشهري لريقات البعوض املنزيل

 Culex pipiensمع أستخدام تقنية
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اخلالصة
مشلت الدراسة قياس جمموعة من العوامل البيئية وهي درجة حرارة املاء وامللوحة واالس اهليدروجيين واالوكسجني املذاب ,

وبينت التغريات الشهرية ملدة مثانية أشهر أتثري هذه العوامل على تواجد وكثافة يرقات البعوض املنزيل Culex pipiens
من حمطة تقع ضمن جممع كليات كرمة علي التابع جلامعة البصرة فتميل مياه هذه احملطة ان تكون متعادلة اىل قاعدية وذات
حمتوى أوكسجيين يرتواح بني 1.7 - 3.5ملغم  /لرت ومل تصل اىل احلد احلرج يف أي وقت ,وتراوحت معدالت درجة حرارة
املاء منْ 7..1م اىل ْ 5..3م وتراوحت معدالت امللوحة بني  5و 3.7جزء اباللف .كما بينت النتائج اختالفا يف توزيع
وانتشار يرقات النوع فظهرت يف ستة أشهر فقط وسجلت أعلى كثافة يف شهركانون الثاين وبلغت  ..3يرقة /نصف لرت
ماء ,يف حني أدىن كثاقة  7..يرقة  /نصف لرت ماء كانت يف شهرأذار .أستخدمت طريقة التحليل الكيميائي بتقنية
كروموتوغرافيا الغاز واملزود مبطياف الكتلة لتشخيص ابلغات البعوض املنزيل  ,اذ استخلصت املركبات اهليدروكاربونية
االعتيادية من جليد احلشرات وقد اظهر التحليل الكيميائي ان هلذا النوع تركيب هيدروكاربوين خاص به وكانت
اهليدروكاربوانت هي املواد االكثر وفرة مقارنة ببقية املكوانت املؤلفة جلدار جسم احلشرة وتبني ايضا وجود  5.مركبا مقسمة
اىل االلكان اخلطي وااللكني اخلطي وبسالسل هيدروكاربونية متتد من  53 -1ذرة كاربون وسجل املركب Pentane
أعلى نسبة تواجد وبلغت  %54.31وأن أقل ظهور كان للمركب Octadecaneوبلغ . %3..5

الكلمات املفتاحية Culex pipien :

,العوامل البيئية gas chromatography –mass ,

spectrometry
املقدمة
يكتسب  ٪73من سكان العامل (أي  133مليون نسمة) واحد أو أكثر من األمراض املنقولة بواسطة البعوض كل
عام مبا يف ذلك املالراي واحلمى الصفراء ومحى الدنج وداء الفيالراي وفريوس غرب النيل ( Caraballo and
 ) Anon, 2014 ; King,4014;WHO,2014ويف اآلونة األخرية فريوس زيكا (.(Vogel, 2016
ينتشر البعوض املنزيل  Culex pipiensعلى نطاق واسع يف أورواب  ،يف مشال وجنوب أفريقيا  ،يف املناطق غري

االستوائية وجزء من آسيا  ،يف أمريكا الشمالية (إىل الشمال من ، )N ° 53أمريكا اجلنوبية (بني  5.درجة و 33
جنواب) وأسرتاليا وهوانقل لعدد من األمراض البشرية ( .) Vinogradova et al.,2013يتواجد يف مناطق
درجة ا
خمتلفة من العراق ومنها البصره خاصة يف املنازل ويتكاثر يف بيئات عديدة مثل مياه اآلمطار وفتحات اجملاري والربك

الصغرية واآلواين املرتوكة وجتمعات مياه االمطار وينتمي اىل عائلة  Culicidaeوحتت عائلة  , Culicinaeتعيش
أدوراها غري البالغة معيشة مائية وتؤثر درجة حرارة املاء على مدة هذه االدوار ,اما البالغات فتتواجد على اليابسة وتعتمد
فرتة بقائها على درجة حرارة البيئة والرطوبة النسبية (ابو احلب ,7313 ,سريفس . )7343,تتأثر بيئة وتطور وسلوك
وبق اء البعوض من جهة ودينامكية أنتشار اآلمراض اليت ينقلها من جهه أخرى ابلعوامل املناخية ,منها درجة احلرارة
واالمطار والرطوبة النسبية والرايح وفرتة التعرض الضوئي(عبد ويونيس  . ) 7343,يشكل تغرياملناخ هتديدا"
واضحا"لصحة االنسان واملمرضات املسببة لالمراض ويشري التقرير اخلاص عن تغري املناخ ملنظمة ( )IPCCلعام .331
أبن ارتفاع درجة حرارة االرض يف السنوات املقبلة مبعدل ْ 3 -7.4م سيؤدي اىل زايدة مسببات االمراض.أن هناك ثالثة
جماميع من البعوض تظهريف اوقات خمتلفة من الطقس ,تشمل اجملموعة اآلوىل االنواع اليت تظهر يف فصل الصيف

مثل  Anopheles pherionesواجملموهة الثانية تضم االنواع اليت تظهر يف الفصول املعتدلة (الربيع واخلريف) مثل
 Culex theileriو , Culex univltatusبينما تتضمن اجملموعة الثالثة االنواع اليت يزداد عددها يف الطقس
البارد مثل  Culex pipiensو. )Khalil,1998 ; Abdel-Aal et al.,1984( Aedes caspiusقام
 )7311( Abul-habبدراسة التوزيع اجلغرايف ومواطن الرتبية لبعوض Culicinaeيف مشال العراق  ,وكذلك قام
عبد القادر( ).333بدراسة التوزبع اجلغرايف لعائلة  Culicidaeواتثري العوامل البيئة على هذا التوزيع واهم االنواع
املتواجدة يف حمافظة البصرة.
يعد طول سلسلة اهليدروكاربون يف احلشرات مهما" يف التقليل من فقدان املاء من جسم احلشرة عرب اجلليد ابالضافة اىل
أنه يعمل بصورة واسعة على أتمني وسائل اآلتصال بني اآلفراد يف حال انعدام االتصال الكيميائي ( Blomquist
 , )and Bagneres ,2010ترتكب طبقة اجلليد الفوقي  Epicuticalجلدار اجلسم من خليط من الدهون
تتكون بدورها من هيدروكاربوانت اعتيادية مشبعة اوغري مشعبة وحوامض دهنية حره وكحوالت واسرتات وستريوالت
والديهايدات (.)Lokey,1988;Hacman,1984واهليدروكابوانت  CHC3الصنف االكثر وفره من املركبات
الكيميائية املكونه للجليد واكثرها تغايرا" بني االنواع املختلفه وهي عالمات ممتازة لتصنيف احلشرات الهنا ابقية دائما" يف
اجلليد وهي تنتظم يف سالسل مكونه من  33-77ذرة كاربون ) )Akino,2006ويف ثالث اصناف هيكلية هي
االلكاانت  n-alkanesوااللكينات n-alkenesوmono,di&tri methyle-branches alkanes
( ,)Ricarada and Stephen ,2012وهي رمبا تعمل كفريموانت جنسية  Sex pheromonesاو
 Kairomonesاوتفيد يف التعرف على نوع وجنس الطبقة والتعرف على أعشاش التزاوج mating nests
والسيطرة والسيادة  Dominanceللحشرات االجتماعية واحملاكاة الكيميائية  Chemical mimicryواملغازلة
 Courtshipواخلصوبة  Fecundityوالنسبة اجلنسية Brandle etal.,1992;Haward ( Sex ratio

 .)and Blomquist,2005وترتبط معدالت فقدان املاء من جسم احلشرة برتكيب و طول سلسلة الكاربون
والدرجة واملوقع املشبع وتفرع املثيل وتشكل االلكاانت على االرجح الطبقات غري املنفذة للماء بينما االلكينات هي
الطبقات االكثال نفاذية ( .)Gibbs,2002أن حتليل مكوانت الكيوتكل يف رتبة ثنائية االجنحة بواسطة تقنية
كروماتوغرافيا الغاز  Gas Chromatographyبدأ قبل اكثر من عشرين سنة مضت وكان ذلك لذاببة الفاكهة
 .Drosophilla melanogasterان التغاير الرئيسي يف تلك املكوانت اليستند على وجود او عدم وجود
مكون دون اخر وامنا على النسب الكمية لتلك املكوانت وهذه النسب املختلفة تعد خصائص تركيبية لالنواع املختلفة

( .)Page et al.1997;Dore et al.,1986كانت أول دراسة على بعوض Anopheles gambiae
 , )Carison and Service,1980(s.s. Gillesتبعتها دراسات على االنواع  An. culicifaciesو
) . )An. arabiensis Millgan et al.,1986 :Phillis et al.,1987قام Anyanwu et
) al.(1993بدراسة تشخيصية للنوع  An. stephensi Listonعن طريق حتليل مكوانت هيدروكاربوانت اجلليد

يف ابلغات النوع املذكور,و استخدمت هذه التقنية ملعرفة ومتيزاالنواع املسترتة واملتقاربة للنوع An. gambiae s.s
( .)Caputto et al.,2005وأعتمدت لتشخيص بعض أنواع بعوض  Aedesمثل
) A.albopictus(Skuseو(Home and Stegomyia aegypti)Linnaeus
) ,)Priestiman,2002;Kruger and Pappas,1993وأشار ( Al-Ahmed et al.).375ان آلية
حتليل مكوانت اجلليد ممكمن ان تستخدم كوسيلة تصنيفية لتمييز االختالفات يف مثانية من النواقل املرضية ضمن رتبة
ثنائية االجنحة .
املواد وطرائق العمل
 -7الدراسة البيئية
 :1- 1وصف منطقة الدراسة

اختريت بركة ضمن جممع كليات كرمة علي التابع جلامعة البصرة /حمافظة البصرة جلمع عينات النوع Culex pipiens
وشخصت ابستخدام املفاتيح التصنيفية (Pringle,1952; Mattingly and Knightو ;1956عبد القادر
).333,
 : 2- 1قياس العوامل البيئية ومجع عينات الريقات
سجلت درجة حراراملاء ملنطقة الدراسة بواسطة احملرار الزئبقي اذ وضع احملرار يف املاء بعمق ( )73-3سم وملدة  3دقائق
 .كمامت قياس درجة االس اهليدروجيين للماء  ,كمية االوكسجني املذاب يف املاء(ملغم /لرت ) ودرجة امللوحة(جزء ابلف)
.وآلجراء املسح البيئي مجعت يرقات النوع  Culex pipiensللفرتة من أيلول  .371ولغاية نيسان .371

بصورة عشوائية كل اسبوعني او شهراي حسب كثافة النوع بوساطة مغرفة مكعبة الشكل مصنوعه من االملنيوم حجمها
333سم ذات مقبض طوله  33سم  .تدفع املغرفة ببطء حتت سطح املاء بصورة مائلة حبيث يتسرب اليها حامال"
الريقات ومجعت الريقات ووضعت يف قناين النماذج واضيف هلا املاده احلافظة وجلبت العينات اىل املخترب اذ جرى تعداد
الريقات لتحديد الكثافة العددية .وتركت جمموعة من الريقات لتكمل دورة احلياة واالستفادة منها يف جتربة .GC-mass
 -2حتليل اهليدروكاربوانت analysis of hydrocarbons
تعد الكروموتوغرافيا الغازية طريقة فعالة لغرض فصل وكشف املركبات العضوية القابلة للتطاير اضافة للعديد من خماليط
الغازات واملركبات الالعضوية ,أجنزت هذه العملية بوساطة جهاز كروموتوغرافيا الغاز املزود مبطياف الكتلة وتفيد هذه
طريقة لفصل مركبات تصل كمياهتا اىل عدة مايكروغرامات وذلك بتمرير العينة ابحلالة البخارية عرب عمود فصل حيتوي
على وسط ساكن او مادة صلبة فتتحرك مكوانهتا بسرعات متفاوتة تبعا لدرجة غلياهنا او ذوابهنا او امتصاصها فتنفصل
عن بعضها البعض وحيدد التقدير الكمي هلا .
 : 1– 2مجع العينات والتشخيص
وضعت الريقات بعمر الطور الرابع بداخل قناين بالستيكية مغطاه بقطعة من التول مع كمية من املاء والغذاء ومتت
مراقبتها حىت خروج احلشره البالغة  ,قتلت احلشرات حديثة الظهور ابلتجميد ( .3-م) ملدة  53دقيقة  .مت تثبيت البعوض
البالغ ابستخدام طرف دبوس مطاطي وختزن حتت التجفيف ليجف وللتقليل من تسرب السائل الداخلي للجسم الذي
حيتوي الشحوم الداخلية اليت تؤثر على عملية استخالص اهليدروكاربوانت (. Al-Ahmed et al.(.375
 : 2– 2االستخالص الكيميائي
متت عملية أستخالص اهليدروكاربوانت من جليد احلشرات حسب ) Phillis et al.(1988و Greg et al.
) (2000وكمايلي  :جففت ابلغات للنوع  Culex pipiensيف فرن كهرابئي بدرجة حرارة 33م وملدة  7.ساعة
,مث وزنت العينات بعد التأكد من فقداهنا التام للماء بوساطة ميزان حساس ووضعت العينات اجملجفة بداخل قمع من ورق
الرتشيح وأحكم اغالق القمع  .أستخدم جهاز االستخالص املتقطع مع  333مل من اهلكسان االعتيادي وملدة  .3ساعة
بعدها يربد املستخلص الناتج وينقل اىل جهاز املبخر الدوار حيث تتبخر العينة حتت الضغط ويتم تركيز العينة لغاية  .مل
مث جتفف يف حاوايت ليعاد أذابة املستخلص يف اهلسكان مرة أخرى قبل حقنه يف جهاز. GC-Ms
 : 3 – 2طريقة حقن العينة يف جهاز ال GC-MS
حتقن  7مايكروليرت من املستخلص يف عمود الفصل وحسب الظروف سابقة الذكر ويتم الرفع التدرجيي لدرجة احلرارة من
 13اىل  .33درجة مئوية بواقع  3درجة مئوية ابلدقيقة  ,مث من  .33اىل  .43درجة مئوية بواقع  5درجة مئوية ابلدقيقة
وتبقى ابلدرجة النهائية ملدة  73دقائق للحصول على النتيجة املطلوبة (. )Al-Ahmed et al,.375

النتائج
 -1قياس العوامل البيئية
تبني االشكال ( 5,.,7و )3االختالفات الشهرية للعوامل البيئية يف منطقة الدراسة فيالحظ أن قيم األس اهليدروجيين
تراوحت بني  1.5لشهر تشرين الثاين و 4لشهر أيلول ,يف حني سجلت أعلى درجة حرارة للماء يف شهر أيلول وبلغت
ْ 5..3م وأدىن درجة حرارة للماء يف كانون الثاين لعام  .371وبلغت ْ 7..1م .وتراوحت قيم االوكسجني املذاب بني

 3.5ملغم /لرت يف شهر أيلول و 1.7ملغم /لرت يف شهر كانون الثاين  ,يف حني سجلت أعلى قيمة للملوحة يف شهر أيلول
وبلغت  3.7جزء اباللف وأقل قيمة كانت يف شهر كانون الثاين وكانت  5جزء اباللف .
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ويوضح شكل ( )3كثافة يرقات النوع ( Culex pipiensيرقة /نصف لرت ماء) خالل مدة الدراسة اذا يالحظ عدم
ظهوره يف شهري أيلول ونيسان وبلغت أعلى كثافة له يف شهري كانون االول وكانون الثاين وتراوحت مابني  ..3-..5يرقة
/نصف لرت ماء وكان اقل تواجدا" يف شهري أيلول ( 7.5يرقة /نصف لرت ماء ) وأذار ( 7..يرقة /نصف لرت ماء ).

الكثافة يرقة /نصف لرت
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كثافةالدراسة
شكل ( )6أشهر
الريقات خالل أشهر الدراسة

شكل ( )5كثافة يرقات النوع  Culex pipiensخالل اشهر الدراسة
 -.حتليل اهليدروكاربوانت
مت حتليل املركبات اهليدروكاربونية جلليد النوع  Culex pipiensواملستخلصة من البالغات (ذكور  +اانث ) بواسطة
جهاز كروموتوغرافيا الغاز اجملهز مبطياف الكتلة وقد اظهرت نتائج جدول ( )7وشكل ( )1وجود  5.مركب بسلسة
كاربونية متتد من  53-1ذرة كاربون وتراوح زمن اجلراين ( )RTsبني  55.341-7..31دقيقة  .أن أعلى تواجد كان
للمركب  Pentaneبنسية  %54.31وبزمن احتباس  , ..4.3بينما أدىن تواجد كان للمركب Octadecane
بنسبة  %3..5وبزمن احتباس . .3.134
جدول ( )1احملتوى اهليدروكربوين للنوع Culex pipiens

جموع الكلي
%201.2
%20112
%60116
%10611
%.0661
%.0641
%.0164
%.0641
%.0661

المساحة
%
%16011
%14096
%66091
%16066
%1069
%9099
%9011
%1019
%9061

زمن الجريان الوزن
(RTsبالدقيقة ) الجزيئي
61
10261
1..
20111
72
20624
98
60961
119
601.9
126
602.1
112
60166
19.
60616
121
10666

الصيغة
الكيميائية
C6H14
C7H16
C5H12
C7H16
C8H18
C9H20
C8H16
C10H20
C9H18

اسم المركب
Butane, 2,3-dimethyl
Heptane
Pentane
Butane, 2,2,3-trimethyl
Hexane, 3,4-dimethyl
Octane, 4-methyl
Cyclopentane, propyl
Cyclopentane, pentyl
Cyclopentane, butyl

Cyclododecane
Cyclodecane, methyl
Decane
Decane,2,3,5,8-tetra methyl
Decane, 5-methyl
Octadecane, 6-methyl
Octane, 4,5-diethyl
Tridecane
Pentadecane, 7-methyl
Naphthalene, deca hydro-1,6-d
imethylDodecan, 6-cyclohexyl
Tridecan, 7-cyclohexyl
Eicosane,2-cyclohexyl
Tetradecane,2,6,10-tri methyl

C12H24
C11H22
C10H22
C14H30
C11H24
C19H40
C12H26
C13H28
C16H34
C12H22

116
169
192
144
161
216
11.
169
221
111

60169
40.69
40111
40669
1.0291
160426
11064.
16011.
160616
160411

%.096
%.016
%1012
%.099
%.066
%11021
%1011
%2024
%6021
%20.1

C18H36
C19H38
C26H52
C17H36

262
21.
619
29.

1406.6
140661
220211
220616

%.016 %.0.46
%660.1 %90964
%.011 %.0.62
%.066 %.0119

Dodecane,2,6,10-tri methyl

C15H32

212

260126

%10.4

%.0191

Hexadecane
Nonadecane
Octadecane
Heptadecane
Heneicosane
Eicosane
-11Pentatriacontene
Heptacosane

C16H34
C19H40
C18H38
C17H36
C21H44
C20H42
C35H70
C27H56

221
216
269
29.
241
262
94.
66.

290146
260.11
260196
260666
2102.4
210192
260161
660661

%10.1
%16061
%.026
%.021
%20.9
%6 10.
%1099
%4091

%.0161
%20662
%.0.61
%.0.61
%.0216
%.0191
%.0149
%10216

Culex pipiens ) مرتسم كروموتوغرافيا الغاز للنوع6( شكل

%.0.66
%.0.46
%.0161
%.0.1.
%.0.16
%10616
%.0161
%.06.1
%.0961
%.0216

املناقشة
تعد العوامل البيئية ذات أتثري كبري على العديد من مظاهر جمتمعات احلشرات وبشكل مباشر من خالل العالقة بني
تغري درجة احلرارة والرطوبة وسرعة الرايح وأعداد احلشرات وبشكل غري مباشر من خالل أتثري تغايرها على وفرة الغذاء
والعوامل البيئية حمددة بفصول السنة ولذا فهي تؤثر على اجملتمعات والتتأثر هبا( عبد ويونس .) 7343,وتشري معظم
الدراسات البيئية اىل ان احلرارة عامل حرج وان هلا التأثري االعظم من بقية العوامل اذ ترتفع درجات حرارة البيئة املائية لعدة
ساعات خالل النهار فتكون الريقات قادرة على البقاء يف هذه الفرتة القصرية  ,بينما تتمكن من البقاء لفرتة أطول مبدى
حراري يرتاوح مابني  .3-7.مْ وبعض االفراد تبقى ملدة  33يوما"( .)Bayho and Lindsay ,2004وأتضح
من الدراسة احلالية عدم ظهور يرقات النوع  Culex pipiensيف شهري أيلول ونيسان ألرتفاع درجة حرارة املاء واليت
تراوحت مابني  5..3مْ وْ .3.5م وتواجدها بكثافة قليلة يف شهري تشرين األول وأذارمبدى حراري تراوح مابني .5.3

ْم و ْ .7.5م  ,وكان ألخنفاض درجة حرارة املاء نفس التأثري أذ أخنفضت الكثافة ابخنفاض درجة احلرارة اىل ْ 74م .وأشار
عبد القادر ( ).333اىل غياب يرقات النوع قيد الدراسة يف أشهر الصيف احلاره وظهوره فقط يف شهري أذار وتشرين
الثاين وبكثافة قليلة عندما كانت درجة حارة املاء بني ْ .7-71م .وعامل األوكسجني املذاب من العوامل املهمة يف تواجد
انواع عويلة  Culicinaeالن انواعها تتواجد يف بيئات متنوعة كمياه اجملاري امللوثة واملياه النظيفة وسجلت الدراسة ادين
القيم يف شهر أيلول وبلغت  3.5ملغم /لرت بينما أعلى قيمة كانت يف شهر كانون الثاين وبلغت  1.7ملغم /لرت وذلك
لعالقة االرتباط العكسية بني درجة احلرارة وذائبية االوكسجني (, )Perkins,1974وذكرعبد القادر( ).333أن احلد
احلرج  3ملغم /لرت يدل على التلوث العضوي للمياه ومل يتم تسجيل اي قيمة اقل من هذا احلد دليل على ان يرقات النوع
املدروس التفضل املياة شديدة التلوث .وتتفق نتائج الدراسة مع عبد القادر( ) .333الذي بني ان النوع يظهر يف املناطق
الريفية وهذا يرجع لنظافة املياه وقلة تلوثها  ,وذكر  )7314( Juppانه يتواجد يف الريف اكثر من املدينة ألنه من االنواع
الغري حمبة لألنسان  . Zoophilicذكر  )7341( Bradlyمن أن أغلب انواع البعوض يعيش يف مواطن الرتبية
القاعدية وان ميكنها البقاء يف مياه متعادلة او قاعدية ( )Pelizza etal.,2007فظهر النوع عندما تراوح االس اهليدروجيين
بني  . 4- 1.5ظهر ان تركيز امللوحة يرتاوح مابني  3.1 -5جزء اباللف واعتمادا على تصنيف (Reid )7317ميكن
اعتبارها مياه قليلة امللوحة  Oligohalineوهذا يتفق مع ماذكره (  Goma,1966:عبد القادر  ) .333,من أن
بعض االنواع تستطيع العيش يف املياه العذبة او قليلة امللوحة وايضا يف املياه املاحلة .
أن الطبقة اخلارجية جلليد مجيع احلشرات تتألف من طبقة رقيقة من الدهن والذي له الدور اآلساس يف بقاءها أذ
يوفر هلا احلماية من اجلفاف عالوة على انه يعمل كعائق ضد االحتكاك وهجمات الكائنات الدقيقة واملواد الكيمائية ,
يتكون هذا الدهن من خليط من املواد أبرازها وأكثرها وفرة هي اهليدروكاربوانت وهي مركبات نقية غري ذائبة يف املاء وتظهر
تغايرات كبرية يف اآلنواع املختلفة مماجيعلها صفات تصنيفية دقيقة (. )Blomqusit and Dillwith, 1985
وأكدت معظم الدراسات ان اجلماعات السكانية ألغلب احلشرات متتلك عموما من  33-73مكون رئيس يف خليط

اهليدروكاربوانت لكل نوع وقد يفوق الرقم  733مركب يف بعض االنواع ( ; Handley,1982
.) Howard,1993ويفرتض أن هناك اكثر من عامل رئيسي حيدد تركيب اهليدروكاربون كالعوامل الوراثية التطورية
والظروف البيئية الفيزايئية أضافة اىل تدخل عوامل أخرى مثل مراحل النمو املختلفه ,وينتج هيدروكاربون الكيوتكل من خالاي
متخصصة تسمى  Oenocytesوتكون مصاحبة خلالاي البشرة الداخلية أو االجسام الدهنية وتنتقل خلالاي البشرة بوساطة
حامل بروتيين دهين متعدد الوظائف يدعى  Lipophorinعلى هيئة مركبات مكونة من الكاربون واهليدروجني فقط
وهي متثل أبسط أنواع الدهون ( .)Chino,1985أثبتت تقنية  GC-Msابهنا مفيدة جدا"يف التعرف على ابلغات
البعوض الربية اجلمع وهي ممكنه يف حتليل عينات البالغات اجملموعة بتقنيات املراقبة النموذجية كاملصائد الليلة والفخاخ
ومراقبة العذارى  ,اضافة اىل امكانية استخدامها لعينات املتاحف والعينات املتضرة (Carison and Service,1980
).متت عملية حتليل املركبات اهليدروكربونية واملستخلصة بتقنية كروموتوغرافيا الغاز واظهرت النتائج ظهور االلكاانت وهي
جزئيات مشبعة جتعل طبقة الدهون املغطية للجليد اقل سيولة ممايزيد من قلة نفاذيتها للماء وهذا جيعل احلشرات اكثر مقاومة
للظروف الصعبة ( )Roux and Legal,2008وهذا يتفق مع دراسة ) Carlson et al.(1993اليت اثبتت ان
االلكاانت تشكل كميات كبرية يف  .1نوعا ونويعا من ذاببة  Glossinaومع دراسة ) Spradbery(2002للنوع
, Ch.megacephalaكما تتفق مع دراسة (  Al-Ahmed et al (.375الذي وضح ان زمن اجلراين
( )RTsخيتلف يف انواع البعوض الناقل لألمراض اذ تراوحت للنوع  Cx.pipensبني  9.71-2.98دقيقة وللنوع

 Cx.quinquefasiciatusبلغ  17.44دقيقة و بلغ  ..14دقيقة للنوع Cx.tritaeniorhynchus
و  22.0دقيقة للنوع  St.aegyptiو 12.91دقيقة للنوع . An.stephensi
بينت الدراسة احلالية ان لبالغات البعوض املنزيل سالسل هيدروكاربون مستقيمة طويلة من  53 -1ذرة كاربون وهي طويلة

نوعا ما وهذا يتفق مع عدة دراسات النواع خمتلفة من البعوض فكانت ترتواح بني  31-71ذرة كاربون للنوع An.
(Caputto et al.,2005) gambiae

كاربون للنوع St.aegypti

و 5.-73ذرة كاربون لبعوض  Anophelesو  71اىل  55ذرة

( Home & Priestiman,2002 ; Rasoolian & Nikbakhtz

) , adeh,2009وقد اكدت الدراسات ان طول سلسلة اهليدروكاربون يتناسب عكسيا مع فقدان املاء وان االختالفات
بني االنواع املختلفة للبعوض تعود لعمر االفراد املستخدمة واجلنس واملنطقة اجلغرافية اضافة اىل العوامل الوراثية والبيئية اليت
تؤثر على طول سلسلة اهليدروكاربون يف انواع البعوض ( Phillis et al.,1987 ;Carison and Service,
 . )1980وقد تغاير طول سالسل الكاربون يف بقية انواع احلشرات كالنوع  Apis melliferaمن حنل العسل اذ بلغ
 35-.7ذرة كاربون ( )David ,1988والنوع  5.-.5 Phormia reginaذرة كاربون ويف بعض حشرات
احلبوب املخزونة سجل طول السلسة  53-71ذرة كاربون ( .)Nawrot et al.,1995
املصادر

 صفحة.  احلشرات الطبية والبيطرية يف العراق (القسم النظري ) مطبعة جامعة بغداد.)7331 (. جليل كرمي, أبو احلب
. 333
. زهري يونس الصفار ورايض امحد,  ترمجة علي حممود سليط. املرشد اىل علم احلشرات الطبية.)7343( .و.م, سريفس
.343 صفحة.  جامعة املوصل. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, العراق
.7.1  صفحة,  كلية الزراعة,  منشورات جامعة بغداد.  بيئة احلشرات. )7343(. مؤيد أمحد,مولود كامل ويونس,عبد
) يف حمافظة البصرهDiptera:Culicidae( دراسة تصنيفية لعائلة البعوض.).333(. أايد عبد الوهاب, عبد القادر
.73.  صفحة.  كلية العلوم – جامعة البصرة. رسالة دكتوراه.
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Study of the effect of environmental factors and monthly distribution
of domestic mosquito larvae Culex pipiens with the use of GC-Ms gas
chromatography in the diagnosis of adults in Basra Governorate /
southern Iraq.
Muna K. M. Al-yaqob
Biology dept. / College of Education for pure sciences / Basrah university

Summary
The study included numbers of the water environmental factors like
water temperature, the PH, salinity and dissolved oxygen .The monthly
changes indicated the rates of water temperature was from 12.6c-32.4 c
,while that salinity rates between 3 and 5.1ppt.Basra city water tends to be
neutral to alkaline water which has a high oxygen content ,about5.3-7.1
mg/L., and it didn’t reach the critical limit at any time .Results also showed
the distribution of the Culex pipines larvae stage and the effect of the
environmental factors the species appeared in six months only . Chemoanalysis method , was used by using chromatography mass technique for
classification of adults ,the extracted normal hydrocarbon compound from
insects cuticle .the hydrocarbon was more abundant than other the
compounds that forming the composition insects body wall .The results
showed that there were 32 compounds which categorized into a linear
Alkanes and linear Alkenea with hydrocarbon chain between C6-C35 with
a highest percentage of 38.46% for Pentane compound , whereas the
lowest percentage was0.23 % for Octadecane compound .
Keywords: Culex pipien, environmental factors, gas chromatography –mass
spectro metry.

