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  Culex  (Culex)وضع مفتاح تصنيفي لبعض أنواع البعوض العادي 

    ) Diptera: (Culicidaeسورية–في شمال حلب   
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  كلية العلوم
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  الملخص

 لوضع مفتاح تـصنيفي      وفي عدة مواقع   دراسة في شمال حلب في الجمهورية العربية السورية       الأجريت       

مصائد ضوئية مطعمة بغاز ثنائي  باستخدام حشرة 2811  جمعت،Culex sppالبعوض العادي   جنسألنواع

 Culex Culex pipines, Culex Culex وهـي  أنـواع  وتم تـصنيف خمـسة   ،)CO2(أكسيد الكربون 
antennatus, Culex Culex  laticinctus, Culex Culex  perexiguus,    Culex Culex  

thieleri.  لألنواع السابقة مفتاح تصنيفي محلي اتخذ معاييره التصنيفية من الـصفات الخارجيـة              وقد اُقتبس 

  .لشكل الجسم واألعضاء التناسلية الذكرية
 

ــات الم ــةالكلم  ,Culex spp. Mesokatepisternum ,  Mesepimeron  , Prealar knob: فتاحي
Classification key  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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Classification Key to Species of Culex  (Culex)  (Diptera: Culicidae  ) 
in the North of Aleppo - Syria  

 
Mohamed Abiad     Yahia Assany      Durriah B. Arjoon 
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ABSTRACT 

       The study was conducted in the north of Aleppo / Syria, and several sites for the 
development of key classification of the types of normal Culex spp, a total 2811 were 
collected by light traps with CO2, it were recorded five species which belong to genus 
Culex: Culex Culex pipiens, Culex Culex antennatus, Culex Culex laticinctus, Culex Culex 
perexiguus, Culex Culex thieleri. 
       It had excerpted Classification key to the species of Culex in the north of Aleppo- Syria 
based on taxonomic characters of the body morphology and male genitalia. 
 
Keywords:   Culex spp. Mesokatepisternum,  Mesepimeron, Prealar knob, Classification   

key. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

يعد علم التصنيف األساس التي  تنطلق منه وتستند عليه جميع علوم الحياة، فقبل البدء بالحديث عن أي                        

ية كائٍن حي ال بد أن نحدد موقعه الدقيق في شجرة التصنيف العالمية باالعتماد على مفاتيح ومعـايير تـصنيف    

 وبالتالي البد لتحديد نوع ما من االعتماد على سـلم مفتـاحي يحـدد               دقيقة وضعت من قبل علماء التصنيف     

  . النوع عن غيرهاالصفات الهامة التي تحدد هذ

احتلت الحشرات بما امتلكت من أعداٍد هائلٍة وتنوٍع كبيٍر مكانةً مرموقةً في السلم التصنيفي جعلت علماء                     

ون لدراستها من جميع النواحي، ومن الحشرات ذائعة الصيت عالمياً حشرات البعوض العـادي      األحياء يتسابق 

Culex sppالبعوضيات   التي تنتمي إلى رتبة ثنائية األجنحة وفصيلة Culicidae  إذ تشكل بإناثها مجموعـة ،

 ,.Gabriel  et al., 2008; Gabriel et al(ناقلةً للعديد من المسببات المرضية الطفليلة والفيروسية والجرثومية

2009.(    

 في فونا  Culex  تحت جنس تابعة لجنس       25 نوعاً تنتمي إلى     751 على   الناحية التصنيفية من   تم التعرف      

أما من الناحية البيئيـة فتتمتـع حـشرات البعـوض           ،   نوعاً منتشراً في أسيا وشمال أفريقيا      34العالم، منها     

ار جغرافي واسع حيث تستوطن التجمعات المائية المناسبة لتوالدها متخذةً منها  بمدى انتش .Culex sppالعادي

  .موطناً ينبثق منه نسلها ثم تغزو المناطق التي يقطنها البشر مسببةً لهم قلقاً للراحة والصحة
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ع  العديد من الدراسات واألبحاث الهامة لحصر أنوا)  في الدول المجاورةوما يزال (ة في سوريتجريأ     

 وتأتي دراستنا عن انتشار أنواع البعوض العادي في شمال حلب ضمن شمال ،البعوض المنتشر في المنطقة

   الزمن منونيف  بعد انقطاع دام ما يزيد على عقدين ةسوري

 في سورية ولألهمية الطبية والبيطرية له .Culex spp للبعوض العادي ةنظراً لندرة الدراسات التصنيفي     

هذا البحث ليضع لبنةً أساسيةً لدراساٍت الحقة تمثلت بوضع مفتاح تصنيفي محلي ألنواع جنس فقد جاء 

  . في شمال حلبCulex spp.البعوض العادي 

 العملمواد وطرائق 

  مواقع الجمع

 Culxلجمع الطور البالغ من البعوض العادي من جنس  قد تم اختيار عدة مواقع مختلفة في شمال حلب     

spp.،مواقع الجمع شمال وشملت .ثلت هذه المواقع البيئات المختلفة لتكاثر البعوض وأماكن انتشاره إذ م 

 ومن خط الطول ،شمال خط االستواء) "90.6 '11 °36_''51.84 '27 °36(محافظة حلب  من خط عرض 

ترا  م449_ 222  ما بينيتراوحوعلى ارتفاع ،شرق خط غرينتش ) 44. 37  '51 36°_''33.6 '°01 37"(

  .فوق سطح البحر

   جمع الطور البالغ حقلياً

 New Jersey-trap  ونـوع  CDC_ trap  جمع الطور البالغ باستخدام مصائد ضوئية مـن نـوع   قد      

إذ وضـعت    ، إلناث البعوض  ة معدنية كماده جاذب   أسطواناتمطعمه بغاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط في        

 كل موقع من مغيب الشمس حتى صباح اليوم التالي طوال فترة الجمع             المصيدة الضوئية والمطعمة بالغاز في    

سر فيها من بعوض حي إلى المختبر وقتلت بالتجميـد فـي            أنقلت شباك المصائد الضوئية وما      الماضية، ثم   

لمدة نصف ساعة على األقل و نقلت العينات        ) عند درجة حرارة عشرين مئوية تحت الصفر      (المجمد العميق   

 ودرسـت المعـايير الـشكلية     ارة الغرفة العادية  لمدة نصف ساعة حتى تسترخي عـضالتها            إلى درجة حر  

 وطـاقم مـن   ،ضعفال قوة تكبيرها إضافيةسميه جعدسة : بكل من ةمزودScope  من نوع ةباستخدام مكبر

 التـصنيفية صنفت باستخدام المفـاتيح     ثم    -5X-10X-20X-25X :قوى تكبير مختلفة  ذات  العدسات العينية   

    .;Huang, 2001   (Knight, 1970 ; Harbach, 1985( :لتاليةا

  

  والمناقشةالنتائج 

  Culex  الوصف العام للجنس

 من العيـون المركبـة، وال       زوج تتميز برأس كروي الشكل يحمل على جانبيه         الحجمحشرات صغيرة        

 ذات  Sensillaeت حـسية     عقلة تحمل شعيرا   15توجد عيون بسيطة، وقرني استشعار يتركب كل منهما من          

 الذكر واألنثى إذ تكون شعيرات طويلة، كثيرة العدد عند الذكر مشكلةً قـرن              الجنسينأهمية تصنيفية لتفريق    
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 بينما تكون قصيرة وقليلة العدد عند األنثى مشكلةً قرن استشعار شـعري بـسيط               Plumoseاستشعار ريشي   

Pilose.  

  لـدى  Piercing sucking  لدى الذكر وثاقب مـاص Sucking  أما أجزاء الفم فتكون ذات نمط ماص     

  .)(Harbach, 1988; Crisp et al., 2002  األنثى،

صدر البعوضة محدب قليالً، ويتصل بالرأس بواسطة رقبة غشائية قصيرة، ويكـسوه مجموعـة مـن                     

 الصدر المتوسط إلـى     ، تفصص الحافة الخلفية لدريع    )∗( متنوعة األلوان واألشكال   Setae حراشف وشعيرات 

يحمل كل فص مجموعة من الشعيرات، وينفتح كل من الصدرين المتوسط والخلفي الـصدر              (*)ثالثة فصوص 

أما أجنحة البعوضة فهي طويلة وضيقة تنطبق على الجسم أثنـاء           .  من الثغور التنفسية على جنبتيهما     بزوجين

وتحت الـضلعي   ) C(العرق الضلعي    : التالية *)(  Veinsالراحة مثل المقص المقفل، ويدعم الجناح بالعروق        

)Sc (    والعرق الـشعاعي)R-R1-Rs-R2+3-R2-R3-R4+5 (  والوسـطي)M-M1+2-M1-M2-M3+4 (  والزنـدي

CuA-CuP   1( والخلفيA (   والعروق العابرةrm-mcu        غطى كال الجناحين وعروقهما بحراشف رماديـةوي ،

 الخلفـي   الزوج؛ ويتحور   ( *) Spotsاألجنحة خالية من البقع     اللون داكنة شبه شفافة ومتجانسة التوزيع فتبدو        

، أما أرجل البعوضة فهي طويلة واسـطوانية وتغطـى سـطوحها            Haltersتوازن  المن األجنحة إلى دبوسي     

، وتنتهـي كـل القطـع       (*)األمامية والخلفية والبطنية والظهرية بطرز مختلفة من الحراشف الداكنة والفاتحة         

بينما ينتهي بهذه المخالب الصغيرة فقـط        (*)الحجم من مخالب صغيرة     بزوجرجل األنثى   الرسغية األخيرة أل  

 الخلفي ألرجل الذكر، ومن الصفات التصنيفية المهمة للبعوض الحلقة الصدرية المتوسطة فـي بنيـة                الزوج

  في األمـام   (*)Scutum على شكل درع ظهري      Alinotum إذ تتصلب مقدمة الترجة      Mesothoraxترجتها  

 على تتبين، وScutoscutellar sutureفي الخلف يفصل بينهما درز درعي دريعي   Scutellumودريع خلفي 

 أيـضاً  تتبـين ، و Postspiracular area(*)جنبتي هذه الحلقة  الصدرية المتوسطة منطقة خلف الثغر التنفسي

قع أمام الدرز البلوري تـسمى   إلى منطقتين األولى تPlural sutureمنطقة أخرى تقسم بواسطة درز بلوري 

Mesepisternum     والثانية تقع خلف(*)Mesepimeron            ويمتد هذا الدرز من النتوء الجنـاحي إلـى النتـوء 

تسطح ظهري شديد التحدب يـشبه     Mesepisternumالحرقفي، ويبرز على مساحة ضيقة وعلوية من منطقة         

ترصع كـل هـذه المنـاطق بالـشعيرات واألزرار     ، و Prealar knob(*)العقدة والتي تتوضع ما قبل الجناح

  (Abdel-Malek, 1960 ; Huang, 2001; Crisp et al., 2002). الحرشفية ذات األهمية التصنيفية البالغة

  .)1(الشكل 

  
 
 

                                                           
  تمثل صفة تصنيفية مهمة ∗
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  .يبن المنظر الجانبي للصدر  1 :الشكل 

  

  . يبين مصطلحات األجنبية واختصاراتها ومعناها بالعربي  :1الجدول 

  

 معناها بالعربي اختصاره لحالمصط
Neck N عنق 
Head H رأس 

Cervical Sclerite  CS صفائح عنقية 
Anterior  promontory AnP مقدمة التحدب الصدري  

Antepronotum AP مقدمة الصدر األمامي 
Postpronotum  Ppn مؤخرة الصدر األمامي 

Propleuron Pp جنبية الصدر األمامي  
Coxa  C الحرقفة 
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 معناها بالعربي اختصاره لحالمصط
Wing W جناح 
Scutm Scu درع

Scutellum Stm دريع

ظهر أمامي للصدر المتوسط 
Mesoalinotum 

MesoPostnotum Mspn ظهر خلفي للصدر المتوسط. 
Mesopleural suture Ms درز جنبي للحلقة الصدرية المتوسطة  

Mesepisternum  Men  صفيحة تقع أمام الدرز الجنبي للحلقة

 الصدرية المتوسطة
Mesepimeron Mp  صفيحة تقع خلف الدرز الجنبي للحلقة

 الصدرية المتوسطة
Prealar knob PK عقدة ما قبل الجناح 

Mesothoracic spiracle MS ثغر تنفسي صدري أول 
Postspiracular  area PA منطقة خلف الثغر التنفسي األول. 

Metanotum Mtn الخلفي ظهر الصدر 
Metapleural  suture Mts درز الجنبي للحلقة الصدرية الخلفي 

Metaepisternum Met  صفيحة تقع أمام الدرز الجنبي للحلقة

 الصدرية الخلفية
Metepimeron Mep  صفيحة تقع خلف الدرز الجنبي للحلقة

 الصدرية الخلفية
Metathoracic spiracle MtS ثغر تنفسي صدري ثاني  

Halter Hl دبوس التوازن  

  

 البعوضة فهي طويلة اسطوانية، وتغطيها كسوة من الحراشف الداكنة والفاتحة وفق            Abdomenما بطن   أ     

 ومنتـصف    Sheathطرز مختلفة على كل ترجاتها واسترناتها باستثناء غمد الحجـرة التناسـلية الذكريـة   

ن األولى واضحة وعلى     ظاهرة وتبدو الحلقات الثما    بطنيهاالسترنة الثامنة األنثوية، وتتكون من عشر حلقات        

 من الثغور التنفسية، وتقع الفتحة التناسلية األنثوية بين الحلقتين الثامنة والتاسعة، وأمـا              زوججانبي كل منها    

 ,Genitalia ٌ(*)  )Jardine, 1990  Laffoonلدى الذكر تحورت الحلقتان التاسعة والعاشرة إلى أعضاء تسافد 

1971: (  
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  )2(الشكل ): Male Genitalia(تسافد الذكرية الوصف الخارجي ألعضاء ال

 درجة فيصبح السطح البطنـي      180°تلتف حلقات البطن حول محورها اعتباراً من الحلقة الثامنة بمقدار                

 Phallus من عـضو الـسفاد       Genitaliaالحقيقي لمنطقة التكاثر في األعلى، وتتألف أعضاء التسافد الذكرية          

  وملحقاته التي تتألف من

     إلى االسترنة Hyponderumتشير صفيحة : Eypinderum, Hyponderumالصفيحتان تحت التناسليتين   -أ

  .  إلى الترجة البطنيةEypinderumالبطنية التاسعة بينما تشير صفيحة 

 من الزوائد التناسـلية     زوج هما عبارة عن     :Gonocoxites  الصفيحتان الحرقفيتان التناسليتان القاعديتان    -ب

جزئياً، وعادة ما تتضمن عناصر اسـترنية وتتخـذ          تنشأ الواحدة منها بشكل أساسي من الحرقفة كلياً أو        

الصفيحة الحرقفية التناسلية شكالً مخروطياً ذا قاعدة عريضة وقمة مدببة ويبرز على حافتهـا الداخليـة                

ى بعض األنواع، وال ، ويمكن أن يقسم لدSubapical lobe يسمى الفص تحت القمي (*)ٌ قبل القمة فص

 عـن أجنـاس فـصيلة     Culex وهذا ما يميـز جـنس  (*) Clasper يحمل هذا الفص أي مشبٍك تناسلي

 a- b-c-d-e-f-(*)g-h: البعوضيات، لكنه يحمل مجموعة شعرات ورقية الشكل يرمز لها باألحرف التالية

سٍم أوفي مجموعات إذا كان     وتترتب على الفص تحت القمي إما على هيئة سلسلة إذا كان الفص غير مق             

إن دراسة طول الفص تحت القمي وشكله وعدد شعيراته وطولها وتقوسـها ذات أهميـة               . الفص مقسماً 

  .تصنيفية بالغة

   من اللواحق التناسلية تنشآن من الترجة التاسـعة تتمفـصالن           زوجان: Gonostylusالقليمان التناسليان      -ج

 كل منهما عن طول الصفيحة التناسلية، ويحمـل الثلـث            (*)ر طول على قمة الصفيحة التناسلية، و يقص     

  .Gonostylar clawالعلوي لكل منهما شعرتين صغيرتين وعلى قمته مخلباً تناسلياً 

  :Phallusعضو السفاد  

 يقصد به تلك البنية المحيطة بفتحة القناة التناسلية الذكرية والتي تولج الحيوانات المنويـة داخـل جـسم                      

نثى وينغمد عضو السفاد في داخل حجرة تناسلية والمحاطة بنهاية البطن في األسفل وبالصفيحة الحرقفيـة                األ

ويتكون عضو السفاد من جزء قاعدي يـسمى        . التناسلية في األعلى وبالصفيحتين تحت تناسليتين عند القاعدة       

Phallosome وجزء قمي يسمى Aedeagus أو Mesosome.  

 Abdomen of ومرتكزها البطني Paramereزائدتين جانبيتين . من Phallosomeعدي يتكون الجزء قا*    

 Paramer        يتيني متـصلب لقاعـدة عـضو       ا من مرتكز ك   زوج والمرتكز البطني لهاتين الزائدتين عبارة عن

مفـصالً مـع    السفاد على الحلقة البطنية التاسعة وعادةً ما يمتد هذا المرتكز إلى أمام الحلقة البطنية الثامنة مت               

 .(*)  من الصفائح المتصلبة وتتخذ أشكاالً مختلفةزوجالزائدتين الجانبيتين اللتين هما عبارة عن 

    *Aedeagus أو Mesosome :       ويتـصلب   (*) وهو الجسم المركزي لعضو السفاد، ويتخذ أشكاالً متعددة ،

 ويربط بينهمـا جـسرا   Lateral Aedeagal platesجانباه مشكلين نصفين صلبين يسميان بالصفائح الجانبية 
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، وتقسم الصفائح الجانبية Ventral aedeagal bridge وDorsal aedeagal bridge. السفاد الظهري والبطني

، إذ ينـشأ عـن   Culex مما يميز جنس (*) Inner divisionوقسم داخلي Outer division إلى قسم خارجي 

 بينما ينـشأ عـن القـسم    (*)و أسنان بأشكال وأعداد مختلفة  أLateral armsالقسم الخارجي ذراعان جانبيان 

  (*)  يتخذان أيضاً أشكاالً مختلفةDorsal armsوذراعان ظهريان   Venteral arms  بطنيان الداخلي ذراعان 

)  Laffoon, 1971; Jardine, 1990(  

  

  
  

  
  Culex Culex  pipiens  يبين تركيب أعضاء التسافد الذكرية لدى : 2الشكل 

-a   منظر ظهري ألعضاء التسافد.         b-  منظر بطني لعضو السفاد .Phallus  

c- السفاد  منظر ظهري لعضو .Phallus d  -السفاد   منظر أنسي لعضوPhallus  نتصفهام مقسومة في.  

 e-السفاد   منظر جانبي لعضوPhallus.  
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  .معناها بالعربي يبين مصطلحات األجنبية واختصاراتها و :2الجدول 
  

  المصطلح اختصاره معناه

 Gc Gonocoxite الصفيحة الحرقفية التناسلية

 SL Subapical lobe الفص تحت القمي

 Gs Gonostylus القليم التناسلي

 Pha Phallosome جزء قاعدي لعضو السفاد

 PaA Abdomen of  Paramer  المرتكز البطني للزائدة الجانبية.

 Par Paramer نبيةالزائدة الجا

 Ae Aedeagus الجسم المركزي لعضو السفاد

 LAP Lateral Aedeagal plates الصفائح الجانبية لعضو السفاد

 DAB Dorsal Aedeagal Bridge جسر السفاد الظهري

 VAB Ventral aedeagal bridge السفاد البطني جسر

 ID Inner division قسم داخلي

 OD Outer division قسم خارجي

 LA Lateral arm ذراع جانبية

 VA Ventral arm ذراع بطنية

 DOA Dorsal arm ذراع ظهرية

  

  في شمال محافظة حلبCulex   العاديلجنس البعوض تصنيفي المفتاح ال

  )3(الشكل  :Culex   البعوض العاديلتحت أجناستصنيفي المفتاح ال

يقتفـى   ( من البلورا الصدرية  Mesepimeronمنطقة  على قاعدة  واحداً على األقل)Seta) 1 تمتلك هلُباً -1

أن يطرز بكسوة حرشفية داكنـة كليـاً أو           إما الممص؛  )أثر الهلب في حال سقوطه من خالل تجويف قاعدته        

ــطحه   ــى ســـ ــة علـــ ــري وفاتحـــ ــطحه الظهـــ ــى ســـ ــة علـــ  داكنـــ

  2..............................................................................البطني

؛ يطرز الممص في منتصفه بحلقة حرشفية باهتة ضمن Mesepimeronعلى قاعدة Seta ال تمتلك أهالباً -*1

  Culex تحت جنس............................كسوته الحرشفية الداكنة 

 و تمتلـك زراً     من البلورا الصدرية   Mesepimeron منطقة    أهالب على قاعدة   3 تمتلك ما يزيد عن      -)1(2 

 إضافةً إلى األزار الحرشفية البلورية؛ تنتشر فـي الجـزء   Prealar knob  ما قبل الجناح عقدةحرشفياً على 
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 تحت جنس  ...............................................................الجنوبي من شبه الجزيرة العربية    
Lutzia   

 هلُباً؛ ويمكن لها أن تمتلك أو تفتقـد         4-1 مابين Mesepimeronطقة   يتراوح عدد األهالب على قاعدة من      -*2

 هلُباً 4-3؛ وغالباً ما تفتقده،  ويترافق وجود الزر الحرشفي مع وجود  Prealar knobزرها الحرشفي على 

  Mesepimeron........................................................................3على قاعدة منطقة 

) أي القطعـة الخامـسة    (؛ القطعة الرسـغية األخيـرة       األرجل األمامية فخذ   الممص أقصر طوالًمن     -*)2(3

ــن      ــل م ــا أق ــغ طوله ــصيرة، و يبل ــة ق ــل الخلفي ــساق    0.85لألرج ــول ال ــن ط  ... م

   Barraudius  تحت جنس ................................................................

 الخلفية مـع    هاألرجلالخامسة   القطعة الرسغية    غالباً ما يتساوى طول   ؛  فخذها األمامي  ول من  أط الممص -*3

ــاقها  مـــن طـــول الـــساق 0.85 عـــن إن كانـــت قـــصيرة فلـــن تقـــل ،طـــول سـ

.........................................................................................................4 

 علـى التـوالي حيـث       فاتحة و داكنة الكسوة الحرشفية للترجات البطنية بعصابات حرشفية         تعصب -*)3(4

تتوضع العصابات الباهتة على قواعد الترجات أوتطرز الترجات البطنية بكسوة حرشفية داكنة كلياً يتخللهـا               

السابعة بأشرطة  بينما تطرز جوانب الترجتين السادسة و      ( على قواعد الجوانب الترجية      فاتحةدوائر حرشفية   

ــوع    ــد النـــــــ ــة عنـــــــ ــفية باهتـــــــ  Antennatusحرشـــــــ

  Culex  تحت جنس  ....................................................................................

 تتوضع العصابات الباهتة    حيثعلى التوالي     داكنة  و فاتحة الحرشفية بعصابات حرشفية     تهاتعصب كسو  -*4

 فاتحة يتخللها دوائر حرشفية     أن تطرز الترجات البطنية بكسوة حرشفية داكنة كلياً       ، ويمكن   ات الترج قممعلى  

بقية تحـت   ................................................. أو تفتقد لهذه الدوائر    الترجية   بها جوان قممعلى  

  .األجناس األخرى
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  Culexمفتاح تصنيفي صوري لتحت أجناس الجنس  : 3الشكل                        

 Culex لوحة تصنيفية لتحت أجناس جنس

األماميةطول الممص يساوي أو يزيد عن طول الفخذ

 Mesepimeron وجود هلبًا أو أآثر على قاعدة منطقة

- A ُهَلبًا مع غياب أو وجود حراشف على4-1وجود  Prealar knob 
B-  لَبا4ً-3غالباً تغيب الحراشف وإن وجدت فسيوجده  
 

 الممص أقصر من الفخذ األمامية

   Mesepimeron ُهَلبًا  على10-3وجود من  
  Prealar knob  حراشف علىوجود 

  Mesepimeronغياب الهلب على قاعدة منطقة

 طول الممص يساوي أو يزيد عن طول الفخذ األمامية

العصابات الفاتحة للترجة البطنية  قاعدية مع 
العصابات الفاتحة للترجة البطنية  قمية مع  .بية قاعديةوجود أو غياب بقع فاتحة جان

 .وجود أو غياب بقع فاتحة جانبية قمية

 بقية تحت األجناس االخرى

منظرظهري

 منظر جانبي
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 )4(الشكل :  في شمال حلب.Culex Culex spp المفتاح التصنيفي ألنواع تحت جنس 

 تمتلك زرين حرشفيين على جنبتي الحلقة الصدرية المتوسطة يتوضع األول منهما على منطقة خلف الثغر                1-

 إضافةً إلـى األزرار  Prealar knobوالثاني على عقدة ما قبل الجناح  Postspiracular areaالتنفسي األول 

   2......................................................................................الحرشفية البلورية 

   Postspiracular area....................3تفتقد زرها الحرشفي خلف الثغر التنفسي األول على -*1

؛ تتصل األزرار الحرشفية الثالثة مع      فاتحة تطرز السطوح األمامية لسيقان األرجل بأشرطة حرشفية         -)1(2 

 Mesokatepisternumبعضها بعض على جنبتي الحلقة الصدرية المتوسطة األول علـى قاعـدة صـفيحة               

في لتطريز العـصابات الحرشـفية    ؛ يزداد االمتداد الخلPrealar knobوالثاني على قمتها والثالث على عقدة 

   5.........................................................القاعدية الفاتحة في منتصف الترجات  البطنية

عادةً ما تطـرز    (ال تطرز السطوح األمامية لسيقان األرجل األمامية والوسطى بأشرطة حرشفية فاتحة             -*2

؛ تنفـصل األزرار الحرشـفية      )فاتحـة ألرجل الوسطى بأشرطة حرشفية     السطوح الظهرية األمامية لسيقان ا    

 عن بعضها بعـض، ال يـزداد   Prealar knob وعقدة Mesokatepisternumالثالثة المتوضعة على منطقة 

   6......... االمتداد الخلفي لتطريز عصاباتها الحرشفية الفاتحة القاعدية في منتصف ترجاتها البطنية 

 بل تكون ذات طراز حرشفي      فاتحة الكسوة الحرشفية للترجات البطنية بعصابات حرشفية         ال تعصب  -*)1(3 

؛ يحمل الـسطح البطنـي      فاتحةداكن كلياً؛ تُطرز جوانب كٍل من الترجة السادسة والسابعة بأشرطة حرشفية            

  7.............................لممص الذكور مجموعة من الشعيرات عند المفصل االفتراضي للممص

 ال  تُعصب الكسوة الحرشفية للترجات البطنية بعصابات من الحراشف الفاتحة والداكنة علـى التـوالي،              -*3

 4........................ لممص الذكور أية مجموعة شعيرات عند مفصله االفتراضي ألبطنييحمل السطح 

يقتفى أثر الشعيرة   (شعيرات   4و1 ما بين  Mesepimeron يتراوح عدد الشعيرات على قاعدة منطقة        -*)4(3

في جنبتي الحلقة الصدرية المتوسطة ؛ يطرز الجناح على         ) في حال سقوطها من خالل تجويف قاعدة الشعرة       

؛ ويطرز سـطح    Costaعروقه بالحراشف الداكنة إضافة إلى شريط حرشفي فاتح عند قاعدة العرق الضلعي             

  8.......................................................................الحرقفة بالحراشف الفاتحة فقط 

 فـي جنبتـي الحلقـة الـصدرية         Mesepimeronال تمتلك سوى شعيرة واحدة فقط على قاعدة منطقة           -*4

المتوسطة ؛ يطرز كل عروق الجناح بالحراشف الداكنة فقط؛ سطح الحرقفة إما أن يطرز بالحراشف الداكنة                

 9.................................فاتحة أو يطرز غالباً بالحراشف الداكنة كلياًمع قليل من الحراشف ال

 ورقية الشكل وباألحرى Seta gمقسم بعض الشيء، و Subapical lobeالـ:  األعضاء التسافدية الذكرية-5

ية، مستدقة  مستقيمة تنثني نحو الناحية الوحشDorsal arm قصيرة وضيقة، مستديرة القمة، والذراع الظهري

 ضعيفة النمو، رفيعة، متموجة، تطـول  Venteral arm ألبطنيطرفها البعيد وذات رأس مؤنف، والذراع في 

 أسناٍن 2-5على ذروته  Lateral arm والذراع الجانبي .بعض الشيء عن أحد أكبر أسنان الذراع الجانبية فقط
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ة ضعيفة النمو، تقصر عن زائدتـه الظهريـة، والــ        أسناٍن متجهة جانبياً، زائدته المفصلية القاعدي      5 وغالباً

Paraproct                  الحجـم  عليها حقٌ أو تجويف بطني بارز وذراع جانبية قاعدية مفـصلية منحنيـة، متوسـطة 

 ...........thieleri.C    أ-5(الشكل(  

يـة   ورقSeta g مقسم بعض الشيء والـ Subapical lobe الفص تحت فمي:  األعضاء التسافدية الذكرية6-

 Dorsal arm ممتدة كثيراً، والـذراع الظهـري   الشكل، عرضها أكبر من طولها،غير متناظرة، قمتها ليست 

 نامية كثيراً، ذات زائـدة  Lateral arm وجة الشكل في المنظر الظهري، والذراع الجانبيطويلة، رفيعة، متم

 Venteralوالـ .  من الذراعألذيلي ظهرية بارزة تتخذ شكالً يشبه المجرفة الحادة وتبدو واضحة في األقصى

arm الشكل، مقوسة باالتجاه الظهري، تنشأ بعض الشيء بعد الحافة الذيلية من الذراع الجانبية، والـ               شوكيه 

Paraproct     ــا ــي طرفه ــسطحة ف ــة وم ــة ومقوس ــصلية طويل ــة المف ــة القاعدي ــا الجانبي  ذراعه

  )6(الشكل  perexiguus.  C ..............................................................البعيد

 ورقيـة  Seta g شـديد التقـسم والــ    Subapical lobe  الفص تحت الفمي:األعضاء التسافدية الذكرية -7

 تظهـر متموجـة   Dorsal arm لتناظر تماماً، حادة الحواف، والذراع الظهريالشكل،عريضة،غير متماثلة ا

 فص بطني ذيلي مدور بارز، له نتوء قصير يـشبه القـرن   Venteral armالشكل في المنظر الجانبي، والـ 

 لها نتوء ظهـري ينثنـي   Venteral arm عدة أشواك دقيقة، والـ ألبطني ألذيلييتجه ظهرياً وعلى السطح 

ة نامية بـشدة،    ذات زائدة مفصلية قاعدي   . بعض الشيء ذيلياً ويشبه أسنان الذراع الجانبية في المنظر الظهري         

 3-5 عـددها مـن   ويتـراوح  ذات صف من األسنان المتراصة Lateral armة الذيلية لذراع الجانبي والحاف

وعادة تنشأ على الضلع الجانبي، تتميز نهاية الضلع بزائدة ظهرية جلية قمتها منثنية بعض الـشيء  5 وغالباً 

ــضيقة ـــ , ومت ــشكل نام   Paraproctوال ــة ال ــصلية ورقي ــة المف ــة القاعدي ــا الجانبي ــة  ذراعه ي

......................................... antennatus.C ب-5( الشكل رقم(  

 نـصل الـشعرة   Seta g مقسم لكنه غير بارز والـ Subapical lobeالـ :  األعضاء التسافدية الذكرية-8

 ذراع مـستقيمة أو تنثنـي   Dorsal arm ي الشكل وعريض، ذو رأس مدبب، والذراع الظهريالورقية هالل

 نامية أكثـر ممـا   Venteral arm  طرفها البعيد، ذات قمة مدببة والذراع البطنيتجاه اإلنسي، تستدق فيباال

 Lateral arm والـذراع الجـانبي   , ن طول أسنان الذراع الجانبية ليصبح طولها أكبر مthieleri  الجنسلدى

 عليها حـق    Paraproct النمو، والـ    ، زائدته المفصلية القاعدية ضعيفة    4 أسناٍن قمية وغالباً     7-3على ذروته   

بطنـــي غيـــر واضـــح، وذراعهـــا الجانبيـــة القاعديـــة المفـــصلية متطاولـــة ومنحنيـــة 

......................................... C. laticinctus  ج-5(الشكل(  

كبر من  ورقية الشكل، طولها أSeta gغير مقسم والـ Subapical lobeالـ :  األعضاء التسافدية الذكرية-9

 Dorsalوالـ , عرضها،غير متناظرة بعض الشيء، زاوية قمتها ليست بحدة زاوية قاعدتها بل منفرجة أكثر

arm                عريضة، قمتها مربعة الطرف، تتباعد عن الذراع المقابلة لها من ناحيتهما الوحشية، وتظهر متموجـة 
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والـ , جه قمتها إلى الناحية الوحشية ضيقة، تتقوس بشدة تتVenteral armوالـ . الشكل في المنظر الجانبي

Lateral arm  أكثر بروزاً مـن  ألبطنيعريضة في المنظر الجانبي، حافتها الخلفية ثالثية الفصوص وفصها 

ظفر، والـ  أل باتجاه الجوانب البطنية، على قاعدة الذراع زائدة مفصلية تشبه ا          يوينثنبقية الفصوص األخرى    

Paraproct ــة الق ــا الجانبي ــغيرة     ذراعه ــشكل، وص ــة ال ــصلية مخروطي ــة المف ــماعدي  الحج

............................................................................. pipiens C  6(الشكل(.  
  

 
   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 غياب العصابات الحرشـفية الفاتحـة، ووجـود أشـرطة حرشــفية
ــابعة     فاتحة على جوانب الترجــة السادســة والس

 

ــة    وجود العصابات الحرشفية الفاتحــة علــى الترجــات البطني

 األعضاء التســافدية للنــوع
  Cx. anetnnatus  

 

حراشف الحرقفة األمامية داكنـة مــع وجــود
ــة ــا داكن ــون معظمه  حراشف فاتحة وغالباً ما يك

ــة ــة فاتح  كل حراشف الحرقفة األمامي

غياب الشريط الحرشـفي علــى قاعــدة
 العرق الضلعي للجنــاح

 

وجود شريط حرشـفي فــاتح و قصــير  
 على قاعدة العـرق الضـلعي للجنـاح   

ــى ــط عل Mوجود شعيرة واحدة فق esepi mer on
ــط  من حنبتي الصــدر المتوس

 

ــى 4-2وجود M شعيرة عل esep im eron   من   
   حنبتي الصــدر المتوســط

 

ــوع  ــافدية للن Cاألعضاء التس x. p ipien s   ــوع ــافدية للن .Cxاألعضاء التس  latic inc tu s  

ــة ــى منطق Postsp غياب الحراشف عل iracu larــط   من الصدر المتوس

  
  .Culexمفتاح حوري ألنواع جنس  : 4الشكل   
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   ، antennatus.C   عند - ، بtheileri.C عند -أ (: أعضاء التسافد :5الشكل 

  )C. laticinctus  عند -ج

جب  أ
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  perexiguus. C وع  أعضاء التسافد عند الن :6الشكل 

 منظر وحشي والقليم التناسـلي ،       Gonocoxites الحرقفة التناسلية    - ، ب  Eypinderum الترجة التاسعة    -أ

ـ Proctiger نهاية البطن    -منظر أنسي، د   Gonocoxites الحرقفة التناسلية    -ج  منظر أمامي لعـضو     -، ه

  سم تخطيطي ألعضاء التسافد  الذكرية  ر-، زPhallusالسفاد   منظر جانبي لعضو-و ،Phallus السفاد

  

  

  

ب أ
ج

هـد
 

و

ز
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  pipiens C .   أعضاء التسافد عند النوع :7الشكل 

 منظر أمامي لعضو السفاد -ي ألعضاء التسافد، ج منظر ظهر-ب ، منظر بطني ألعضاء التسافد  - أ

Phallus منظر ظهري لعضو السفاد -، د Phallus الحرقفة التناسلية -، هـ Gonocoxites منظر وحشي 

   تخطيطي ألعضاء التسافد الجنسية  رسم- ، زPhallus منظر جانبي لعضو السفاد -والقليم التناسلي، و

  

يتيني الذي نحـت بفـن هندسـي        امن رتبة ثنائيات األجنحة  بهيكلها الك      تميزت فصيلة البعوض عما سواها      

معماري وطرز بكساء حرشفي ورصع بأشعار على نظام دقيق، ولقد اقتبسنا معادالت منطقيـه مـن درجـة      

دب أ

 هـ

 ج

 ز

 و
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الصفات الشكلية الخارجية للجسم واألعضاء الجنسية الذكرية استخدمت في برمجة مفتاح تصنيفي كالسـيكي              

بة البعوض الشكلية، وكانت معظم المفاتيح التصنيفية العالمية للبعوض تعتمد إما على الشكل             محلي ينسب قرا  

الخارجي أو على صفات األعضاء الجنسية، فزاوجنا في هذا البحث  بين العديد مـن المفـاتيح التـصنيفية                   

ك مفتاحـاً تـصنيفياً     العالمية مراعين الخصائص الشكلية التي تميزت بها حشراتنا ونتج عن عملية التزاوج تل            

دمج المعايير الشكلية لكل من جسم الحشرة واألعضاء التناسلية الذكرية وهذا يقطع الشك باليقين عند اللـبس                 

  .في تصنيف نوٍع من األنواع التي صنفناها في الدراسة الالحقة
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