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 Culex spp. (Culicidae: Diptera) ليرقات البعوض من أنواع الجنسدراسة تصنيفية 

  سورية- حلب محافظةفي شمال
  

  ريهام آل درمش رضوان ياقتي              يحيى عساني          

   قسم علم الحياة الحيوانية

   كلية العلوم 

  جامعة حلب 

  ةسوري
  

  )2012 / 6/ 11 خ القبول  ؛  تاري2012 /3/ 26 تاريخ االستالم (
  

  الملخص

 مواقـع   تم أخذ العينات مـن    أجريت الدراسة في شمال محافظة حلب في الجمهورية العربية السورية و          

 1613، وقد جمعت .Culex spp للمساهمة في تصنيف أنواع يرقات البعوض العادي مائية عدة ثابتة ومؤقتة

ـ                         مـل وتـم تـصنيف سـتة أنـواع وهـي            250عتها  يرقة في العمر اليرقي الرابع باسـتخدام مغرفـة س
Culex ( Culex)  pipiens , Culex ( Culex) quinquefasiatus, Culex ( Culex) vagans,            

Culex ( Culex) torrentium , Culex( Culex) thieleri , Culex( Culex) tritaeniorhynchus.   

اح تصنيفي محلي اتخذت معاييره التصنيفية من الصفات الخارجية لشكل          وقد اقتبس لألنواع السابقة مفت    

  .جسم اليرقة في العمر الرابع
  

  .شمال حلب،  يرقات العمر الرابع، مفتاح تصنيفي،.Culex spp: مفتاحيةالكلمات ال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
       This study was conducted in the north of Aleppo / Syria. The speciments were collected 
from several constant and temporary water sites for the contribution of classification  of 
Culex  spp. Larvae, a total of 1613 fourth instar larvae were collected by a dipper with a size 
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of 250 ml , six species which belong to genus Culex were recorded : Culex ( Culex)  
pipiens,Culex (Culex) quinquefasiatus, Culex (Culex) vagans, Culex (Culex) torrentium, 
Culex (Culex) thieleri, Culex (Culex) tritaeniorhynchus. 
        It had been  excerpted a classification key to the species of Culex  in the north of 
Aleppo- Syria based on morphology of  fourth instar larvae. 
 

Keywords: Culex spp., Classification key, fourth instar larvae, the north of Aleppo. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال

ـ 751 تحـت جـنس وعلـى األقـل     L. Culex 25 يضم جـنس           العـالم fauna  فـي فونـا   اً نوع

(Service, 1993; Reinert, 2001)  نوعاً منتشراً في أسيا وشمال أفريقيا 34منها )Harbach, 1988(.   أمـا

 يعد الماء ضـرورة حيويـة       إذوجد يرقات البعوض في متنوع هائل من المواقع المائية          من الناحية البيئية فت   

 والـذي يختلـف   اإلنـاث  يعتمد الموطن الدقيق لليرقات على عادات وضع البيض من قبل      ولتكاثر البعوض   

 .باختالف األنواع

ف الصحي ومخلفـات    وبسبب التغيرات البيئية الناتجة عن النشاطات السكانية المختلفة مثل مياه الصر          

 إلى ظهور أنماط بيئية جديدة أسهمت في التأثير فـي تـوزع أنـواع                ذلك  أدى  فقد المصانع المائية وغيرها،  

 نتيجـةً   .Culex sppالبعوض في المنطقة لذلك تأتي دراستنا عن تصنيف أنواع يرقات البعوض من جـنس  

 دام طويال وللمساهمة في إغناء خارطة التنوع        للوعي عن األهمية الطبية والبيطرية لهذا الجنس وبعد انقطاع        

  .الحيوي في سورية

  Culex  mosquito larvae  العتياديالوصف العام ليرقات البعوض ا

الرأس والصدر والبطن وكل من      : من ثالث مناطق أساسية    عتيادي اال  يرقات البعوض  في يتألف الجسم 

وضعها السطحي في التعريـف والتـصنيف ألنـواع      م ويستخدم    من الشعر  متعددة نواعاًناطق يحمل أ  هذه الم 

 بشكل كبير و الـذي      لشعر على ترتيب وأعداد فروع ا     اًأنواعبوصفها   يعتمد تعريف يرقات البعوض      .اليرقات

مـا  ( المرتبة على يرقات العمر الرابع     لشعرا زوج من    193يميز حوالي    ، Chaetotaxyيطلق عليه تسمية    

  ).Harbach, 1985( )الفمعدا تلك التي على الفم وأجزاء 

ـ  19ويوجد كحد أعلى    ،   على قرن االستشعار   شعيراتة من ست    يوجد مجموع   علـى محفظـة     اً زوج

ـ   13  على الصدر المتوسـط،    اً زوج 14  على الصدر األمامي،   اً زوج cranium(، 15(الرأس    علـى   اً زوج

  أزواج  7 ،7-2قات البطنية من     على الحل  اً زوج  15  على الحلقة البطنية األولى،    اً زوج 12الصدر الخلفي،   

  .  على الحلقة البطنية العاشرة أزواج4وجهاز التنفس،   على السيفوناًزوج 13 على الحلقة البطنية الثامنة،

ومتبوعاً بحـرف كبيـر أو رقـم        ) -(  رقماً ترتيبياً متبوعاً بواصلة    بإعطائهاالمفردة   الشعيراتتسمى  

  .)Harbach, 1985 ( توجد فيهاروماني للداللة على منطقة الجسم التي 
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الحلقـات  ( توجد الصفات التي تستخدم في تعريف البعوض على الرأس والحلقات البطنيـة االنتهائيـة             

الجانبية  الشعيراتصدرية محددة هي عادةً     ال الشعيرات البطنية و  الشعيرات، لكن   )الثامنة والعاشرة والسيفون  

  .)Harbach, 1985 ( الواضحة وتكون هامة أيضاً للتمييز

ويرمز لـه   ،)1(  الشكل رقم)Cranium (head capsule)) Laffoon and Knight, 1973:   الرأس 

مـن   زوج يوجـد  .أو االنكماش و متحرك النمو بشكل جيد و غير قابل لالنسحاب الرأس كامل،  Cعادة بـ

ويتصل الرأس بالـصدر    . فمويةالجزاء  األ  قرون االستشعار و    الرأس  كما يحمل  .على جانبي الرأس  األعين  

.  ومتصلبة كثيـراً  بطنياً مسطحة ظهرياhead  capsuleًو تكون محفظة رأس اليرقة   cervixبرقبة غشائية 

 الـشعيرات  وهـي     من محفظة الرأس بشكل نظامي في تمييـز اليرقـات          شعيرات 6ستخدم  فقط حوالي     وت

1,4,5,6,14-C 2,3 و-A. مناطق أساسية3 يتألف  الرأس من :   

1- Dorsal apotome : تختصر بـ(DAP)   وتكون كبيرة وهي تـضم الجبهـة Frons  والدرقـة Clypeus  

  .Clypeofrons أو Epistoma أو  Clypeusومن مرادفاتها تسمى بالدرقة 

2- Lateralia:     وتختصر بـ(LAT)           وهي المناطق الجانبية والبطنية لجوانب الجمجمة ويفصلها عن الــ 

Dorsal apotomeماعدا الـ (طوط اإلنسالخية األمامية  الخapotome     البطنـي ومـا تحـت الـذقن 

Submentumو labiogula.(  

3- Labiogula : وتختصر بـ(Lg)  ، وهي صفيحة تتشكل من اتحاد الخدgulaوتحت الذقن submentum .  

  .Subgenaأو   submentumأو  maxillary plate  أو  Labial plateومن مرادفاتها تسمى بـ

أو عنـدما يكـون    )hypostomal suture  )Hys بوساطة درز Labiogula  عن الـ Lateraliaتنفصل الـ

مفصل الفك السفلي إلى الحفرة الخلفية لهيكل الرأس         يمتد من    تخيلي فينفصل بوساطة خط     الدرز السابق غائباً  

  ).posterior tentorial pit) Ptp الداخلي

 تكون إما ملتحمة مع الحافـة األماميـة   )Median labral plate) MLPالصفيحة الظهرية للشفة العليا 

  .Clypeolabral suture (CLS)درز ال الظهري أو منفصلة عنه بوساطة apotome ـلل

أو بشكل كامـل    جزئيا) occipital foramen( أو ما تدعى بالفتحة القفوية الفتحة الخلفية للرأس تحاط 

   .طاراإل ثخين يشبه collarبوساطة طوق

 مكسوة بأشـواك خـشنة أو ناعمـة أو           تكون قرون االستشعار إما    ):Antenna) Aقرون االستشعار   

-1وضع الـشعرة  لكن تطور وم) (A-1,2,3,4,5,6 ترقم   شعيرات 6يحوي قرن االستشعار     .ينقصها األشواك 

A2,3 شعيرات  هو المهم تصنيفيا باإلضافة لل-Aارجيـة والداخليـة   رات تحت القمية الخي والتي تسمى بالشع

  .على التوالي
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  بطنياً  يوضح بنية رأس اليرقة ظهرياً و:1الشكل 

  )2(   الشكل رقمThorax :الصدر 

 : حلقات ملتحمـة   3وهو منطقة مفردة وواسعة وتتألف من        . كروي وأعرض من الرأس    الصدر عموماً 

تكـون   .)T(metathorax  و صدر تـالي  )M( mesothorax  وصدر متوسط)prothorax )P صدر أمامي

 التي  الشعيراتغير مميزة بشكل واضح وتكون مميزة فقط بوساطة بعض مجموعات أو خصل             هذه الحلقات   

 ,Goma)يوجد أرجل أو أي دليل خارجي لوجود األجنحـة  ال . المتوضعة على كل حلقةsetaeتعرف باسم 

1966) .   

  )3(   الشكل رقمAbdomen :البطن

 Goma لـ لكن طبقاً ،(Service, 1996) حلقات واضحة جدا طبقا لـ 9 ، حلقات10بطن من يتألف ال

  . حلقات فقط9 أو 8يتألف من  (1966)

  

  

  

  

  

  

ـ  ،)لناضـجة غيـر ا ( ألن الحلقة الثامنة تضم الحلقات البطنية التاسعة والثامنة الجنينية          نظراًوذلك    دتع

         حلقـة العاشـرة أكثـر مـن اعتبارهـا الحلقـة الحاديـة عـشر                 بأنهـا ال   أو األخيرة فعلياً   الحلقة النهائية 

(Harbach, 1985).  

 تكـون  ،Anophelineيرقات في   1 الشعرة.الخارجي تكون الحلقات السبع األولى متماثلة في المظهر

 12الـشعرة    .Anopheline للعوم على بعض أو كل هذه الحلقات لكن هذه الشعرة ليست أبدا للعوم  في غير               

وهذه الصفة لها قيمة في تمييزهم عـن         ،Aedine  وبعض أجناس     Sabethineعلى الحلقة األولى غائبة في      

  ).(Harbach, 1985 نواع األخرىاأل

  I ،II، III،  IV،  V،VI ، VII ،VIII ،Xترقم الحلقات البطنية باألرقام الالتينية 

  .بشكل هام عن الحلقات السابقة X  والحلقة العاشرةVIII الثامنةتختلف الحلقة  -

 
 يوضح البطن عند اليرقة ظهريا وبطنيا وجانبيا:3    الشكل   يوضح بنية الصدر: 2    الشكل
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وهي تحمل بنية صمامية  ، من الحلقات البطنية الجنينية الثامنة و التاسعةبنيوياVIIIً تتألف الحلقة الثامنة

 postabdominalفتحات تنفسية التي تشمل  ،)Spiracular apparatus )Sتنفس  فصوص هي جهاز ال5ذات 

  spiracles  يحمل جهاز التنفس  .وضعمظهري العلى السطح الظهري باإلضافة إلى السيفون) S ( قمةعلى 

  .Culicine  الـالسيفون في يرقات

ـ  )Saddle )Sa اً أصغر من الحلقات السابقة وتحمـل سـرج  عموماً  Xالحلقة العاشرة وتكون   اًظهري

ربما يحيط   أو X البطنية هو صفيحة كبيرة تغطي عادة معظم األسطح الظهرية والجانبية من الحلقة           و اًمتصلب

. girdle  ليـشكل زنـار    وأحيانا يستمر السرج بطنياً     .كون أصغر بكثير  يوأحيانا أخرى    بالحلقة بشكل كامل  

  Saباإلضافة للسرجتحمل حيث Anal segement     بشكل شائع بالحلقة الشرجية Xالحلقة  العاشرة وتعرف 

 أزواج مـن  4 التي تملك وظيفة تنظـيم حلـولي و    )anal papillae )App زوجين من الغالصم الشرجية

الـسرج والـذي يـدعى       /دليل السيفون    الطول الظهري للسرج ليشتق      علىيقسم طول السيفون     و .األشعار

Siphon index ،  الذي يستخدم في بعض األحيان في تمييز أنواع محددة.  

 اً جانبي تحمل هذه الحلقة غطاء    إذ التصنيفيةالعديد من الصفات الشكلية       VIII الحلقة الثامنة    توجد على 

 combتعرف األشواك المفردة بالحراشـف المـشطية   و ،Combعرف باسم المشط يلألشواك المتخصصة 

scales )C(    ربمـا تكـون     و همةترتيب وصفة الحراشف قيمة تصنيفية م     كما يكون ل    بغض النظر عن شكلها

وربما تكون كبيرة وذات شكل شـوكي أو   ، denticlesالسنينات من اًالحراشف رفيعة ومسطحة وتحمل هامش

 تنشأ الحراشف مباشرة من غشاء أو ربما تحمل علـى            كما قد  ربما يتكون المشط من حراشف بأشكال مختلفة      

صفات شكلية تـصنيفية   على )S(يفونيحتوي الس .comb plate مشطيةالصفيحة ال تدعى بscleriteصفيحة 

ـ  يرقات وتشخيصية متنوعة عند    و عالقة طولـه      السيفون تتضمن الصفات ذات األهمية شكل      .culicine  ال

       ، S-1وصفات أشعار السيفون) pecten teeth ) Pt  وطبيعة أسنان البكتين،(siphon index) بقطره القاعدي

 البكتينية التي تمتد مسافة مختلفة من قرب        األسنانف من عدد مختلف من       فيتأل عندما يكون السيفون موجوداً   و

  .قاعدة السيفون

 في بعـض    جداً يكون البكتين قليالً   إذ  هي صفات تصنيفية مهمة    األسنان البكتينية إن عدد وحجم وشكل     

د تكون في   ، وق  موجودة أو غائبة   S-1 الشعيرات وقد تكون    .بعضه األخر  بشكل كامل في     اًالبعوضيات وغائب 

  بالعالقة   S-1 الشعيراتإن موضع    . أو متغيرة في الموضع    Culexمفردة أو مضاعفة كما في       حال وجودها 

  .مع أشواك البكتين مهم تصنيفياً

 ventral الفرشاة البطنية X-4وتضم الشعرة  ،dorsal brush  فرشاة ظهريةX-3و X-2 تضم الشعرة

brush .    تتألف مـن سلـسلة خطيـة مـن          وهي .خالل السباحة ) موجه( فةدبوصفها  تساعد الفرشاة البطنية 

 cratal setae الـشعيرات مجموعة خلفيـة مـن    : مجموعتين  إلى غالباً تقسمالتي و مزدوجة شاذةالشعيرات

)Crs(  و نتوءأتحمل على شبكة متصلبةgrid متصلب مرتفع أمامي بدال من الشبكة .  
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  لعملمواد وطرائق ا

  الجمع مواقع 

العمر اليرقي الرابع مـن البعـوض       من   1613 ار عدة مواقع مائية ثابتة في شمال حلب لجمع        تم اختي 

ت المختلفة لتكاثر إذ مثلت هذه المواقع على اختالفها البيئامائية مؤقتة  ومواقع .Culex sppالعادي من جنس 

  . يرقات البعوض وأماكن انتشاره

شمال خط )  36 ("90.6'11°36_''51.84'27°الجمع شمال محافظة حلب من خط عرضوشملت مواقع 

شرق خط غرينتش وعلى ارتفاع يتراوح ما )  "44. 37 '51°36 _''33.6 '01°37 ( االستواء، ومن خط الطول

  .  مترا فوق سطح البحر449-222 بين

   " جمع اليرقات حقليا

وتـم  المختبر  إلى   مل ونقلت حية     250 سعتها   Dipper باستخدام مغرفة     بالعمر الرابع   جمعت اليرقات 

 دون درجـة الغليـان     يرقات العمر الرابع والتي تستخدم في التصنيف حيث تقتل بوضعها في ماء حار               عزل

 إلى أطباق بتري تحوي علـى        تنقل ثم ألن الماء الحار يثبت بروتين العينة ويمنع إعطاء اللون الغامق للعينة          

ثم تنقـل إلـى عبـوات        . الماء الزائد من العينات    والذي يستبدل مرتين على األقل إلزالة     % 80يلي  كحول أث 

من مع إضافة قطرة إلى قطرتين من حمض الخل الثلجي وبإضافة بضعة قطرات             % 80يلي  تحوي كحول أث  

       لحفـظ العينـات مـن أجـل تعريفهـا         و )للمحافظة على ليونـة جـسم اليرقـة       ( %10الغليسرين  بتركيز    

)Gaffigan and Pecor, 1997.(  

في المأخوذ من وسطها  الطبيعي ماء ال في كمية من وضعتقات ذات األعمار اليرقية األصغر فأما الير 

بحيث مع إبعادها عن الحرارة المرتفعة علب بالستيكية مهواة وغذيت بالقليل من طعام األسماك الصناعي 

  .نفسهاوضعت في درجة حرارة الغرفة لتتطور إلى العمر اليرقي الرابع ومن ثم عولجت بالطريقة 

 كاميرا ترصد صورة مباشرة للعينات من العدسة الجسمية للمكبرةتم تصوير العينات باستخدام 

 ScopePhoto.2.0 إلى الحاسب اآللي لقياس أبعاد جسم اليرقة الكترونياً بواسطة برنامج والمجهر الضوئي

اد  باالعتمنية مدرجة وملم وعدسات عي) 0.1(جة البرنامج وفق شريحة زجاجية مدربعد ضبط وحدات قياس 

      ;Mattingly and Knight,  1956; Harbach,  1985, 1988; Snell, 2005) عالميةاتيح تصنيفيةمفعلى 

Hamidian and Harbach, 2009)..  

  المناقشة و  النتائج

 العينـات    وعزلـت  تحت المجهر باإلضـافة للمكبـرة      نواع يرقات البعوض  تم عمل تعريف مبدئي أل    

  :أنواع هي ستةب مثلت تCulexللجنس  وتبين أن العينات التي جمعت. ةالمتشابه
Culex  Culex  pipiens,Culex Culex quinquefasiatus, Culex Culex vagans, Culex Culex 
torrentium, Culex Culex thieleri, Culex Culex tritaeniorhynchus. 

  :يتاآل من خالل المفتاح التصنيفي بينها  يمكن التمييز 



  ...........دراسة تصنيفية ليرقات البعوض 
 

118

   ، خصالت  )4الشكل  ( بعض أو كل حراشف المشط شوكية الشكل وذات قمم مدببة وأهداب على جوانبها               .1

 Cx. theileri... شعر السيفون تخرج بالقرب من الخط الوسطي الخلفي للسيفون

 شـعر   خـصالت  ،)5الشكل  ( جميع حراشف المشط عليها أهداب موزعة بانتظام على قممها وجوانبها          -     

  2..  وبعضها يخرج على طول الجانب الخلفيالسيفون بعضها يخرج جانبياً
  

 
  

 نتوءات ذات أحجام مختلفة وتبرز بـالقرب مـن          5 إلى   2أسنان البكتين البعيدة على السيفون تحمل من          .2

مكاً من فروع تكون أكثر س  ماعلى الرأس نحيلة ونادراً  C-1الشعرة قبل البوزية ،)6الشكل ( قاعدة السن

   3.. )7الشكل  (C -5  الشعرة الجبهية الداخلية

      وبأحجام متساوية تقريباً وبارزة على طول هذه األسـنان،          أو أكثر  نتوءات  7 البكتين البعيدة ذات     أسنان -

 .Cx .. )9 و 8الـشكل  ( C-5 الشعرة قبل البوزية سميكة وأكثر سمكاً من فروع الشعرة الجبهية الداخلية
Tritaeniorhynchus  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5الشكل  4الشكل

7 الشكل                                              6   الشكل       

 9  الشكل                                                      8      الشكل         
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 فروع وعادة مـا يكـون مجمـوع فـروع           5 أو   4 ذات   5 و   4 و   3 على العقل البطنية     1الشعرة رقم    .3

 ذات  X-1شعرة السرج ،)10الشكل ( أكثر أو 10 الموجودة على جانب واحد من البطن  الثالثةالشعرات

  Cx. torrentium... )11الشكل ( عادة فرعين

 فـروع     فرع واحد أو فرعين وال يتعـدى مجمـوع          ذات 5 و   4 و   3 على العقل البطنية     1قم   الشعرة ر  -

 غير متفرعـة    X-1 شعرة السرج   أو أقل،  6البطن عادة   الشعرات الثالثة الموجودة على جانب واحد من        

  4... عادة

  

  

طول الشعرة رقـم     ،)12الشكل  ( على الرأس مصبوغة ومسننة عند منتصفها      C-1 الشعرة قبل البوزية   .4

  Cx. vagans.. )13الشكل (  12   على الناحية البطنية من الصدر الخلفي يساوي طول الشعرة رقم 13

 13طول الشعرة رقم  ،)14الشكل (  غير مصبوغة وجوانبها ملساءعلى الرأس   C-1 الشعرة قبل البوزية-

  5.. )15 الشكل( 12على الناحية البطنية من الصدر الخلفي أقصر بكثير من طول الشعرة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

  
  

  

  

13-T12-T

  13الشآل رقم
  

  
  

  

  13  الشكل                                                          12الشكل 

  15  الشكل                                                         14الشكل 

  11                                                        الشكل 10الشكل    
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  Cx. pipiens..  )16الشكل (  ذات فرعين4 و3 على العقل البطنية 1الشعرة رقم  .5

   Cx. quinquefasiatus...  )17الشكل (  غيرمتفرعة عادة4 و 3العقل البطنية  على 1الشعرة رقم  -

  

  )20 ،19  ،18 لشكااال( Culex(Culex)pipiens Linnaeus, 1758النوع  

  

  

 مـم   1.14-1.07: عرضـه  . مم   0.91 مم ووسطيا  0.96-0.88 :طوله .أعرض من الطول  : الرأس      

الصفيحة الظهرية للشفة العليا ضـيقة لكـن         .متطورة ومسمرة الدرقة غالبا    .مسمر قليال  . مم 1.10يا  ووسط

 مكتمل ويمتد بـشكل     )Hys(الدرز   .أضيق من األمام أكثر من الخلف      )Lg(الصفيحة تحت الذقنية     .واضحة

الطوق متطور علـى     .collar إلى قرب الطوق     )Ptp(جانبي خلفي من الحفرة الخلفية لهيكل الرأس الداخلي         

ـ ) Dm(الصفيحة السنية    .ومسمر بشدة ) Lat(طول    أسنان على كل جانب من األسنان الوسـطية         10غالبا ب

 . عادة غائبـة   C-2الشعرة   . نحيلة ومستدقة من الجهة البعيدة وليست مسمرة       C-1الشعرة قبل البوزية     .الحجم

ـ   C-5الشعرة الجبهية الداخلية     . مفردة C-4 الشعرة الجبهية الخلفية   . واضحة C-3الشعرة    . أفـرع  5غالبا ب

ـ  C-7الشعرة   . أشعار 4بـ  غالبا C-6الشعرة الجبهية الوسطى      . أفـرع  10 ومؤلفـة مـن      C-5,6 مشابهة ل

-11,12,13الشعرة. عادة مزدوجةC-10الشعرة  . أفرع5 غالبا بـ  C-9شعرةال . عادة مزدوجةC-8الشعرة 

C13 الشعرة . مزدوجة أو ثالثية-C 14الشعرة  . أفرع4 بـ نادرا-Cعادة مفردة ونادرا مزدوجة .  

  

  

  

  

  

  

  
  

  20 الشكل                               19 الشكل      18                           الشكل 

  

  17                                                         الشكل 16الشكل
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 مم وحوالي نصف طـول الـرأس ومـسمر    0.49 مم ووسطيا    0.51-0.38الطول   :قرون االستشعار       

أشواك بـشكل    اذ A-1الجزء األقرب من الشعرة     يكون   . من القاعدة  0.7  على بعد حوالي   A-1الشعرة   .قليال

 قصيرة بشكل جـانبي     أشواكعدة   الجزء األبعد نحيل وأملس ما عدا      .نبية والظهرية رئيسي على الناحية الجا   

  . فرع22 بحوالي A-1الشعرة  .A-1قرب الشعرة 

 مفـردة وتقريبـا بـنفس       P-3-1األشعار   .ات األشعار الكبيرة مسمرة قليال    ، درن الغشاء شفاف  :الصدر      

 مفردة  M-1الشعرة . أفرع5 غالبا بـ P-11الشعرة  .ية عادة مزدوجة وأحيانا ثالثP-4,7,8 األشعار .الطول

الـشعرة   .عادة مزدوجة وأحيانا مفردة    M-4الشعرة  .  مفردة M-3الشعرة   .M-3حوالي نصف طول الشعرة     

1-T         2 قصيرة حوالي نصف أو أقل من طول الشعرة-T2الشعرة .  وعادة ثالثية-T مفردة أو مزدوجة ونادرا 

  .ثالثية

 X-2,3درنات األشـعار     . مسمرة قليال  VIII-1,3وI,6-I-VI-7شاء شفاف ودرنات األشعار     الغ :البطن      

 III-6الشعرة .  مزدوجةIII-VI-6  شعيراتال . عادة مفردة وأحيانا مزدوجةI,VII-3 شعيراتال .مسمرة بشدة

فرعين أطول من  مزدوجة وأحد الIII-VI-1 شعيرات  ال . وعادة مزدوجةI-6 تشابه I-7الشعرة  .نادرا ثالثية

الحراشف قصيرة   .45 حرشفة مشطية ووسطيا     58-33من   يتض Comb  المشط: VIIIالحلقة الثامنة    .األخر

  أفـرع  5 غالبا بـ    VIII-1الشعرة  .  صفوف غير منتظمة   4ومهدبة بانتظام على الجوانب والقمة ومرتبة في        

   ).5-3( رع أف4بـ  VIII-5الشعرة  ).9-6( أفرع 8 ذات VIII-3الشعرة  ).4-9(

شكله اسطواني تقريبا وأوسع عند القاعدة       .5.88 ووسطيا   5.91-4.66 بحوالي   Indexالدليل  : السيفون      

 من  0.3حوالي  ) Pt(تشغل أسنان البكتين     . أغمق عند القاعدة    قليال في المنظر الجانبي ومسمر قليال و        وملتٍو

األسـنان   .في الحجم بدءا من قاعـدة الـسيفون       نات  وتزداد السني ) 18-10( سنينات10 وذات   قاعدة السيفون 

ـ  ـ  S-1  شعيراتال.  سنينات قاعدية كبيرة   4- 3 األكبر ب توجد الشعرة الخامـسة أحيانـا      ( أزواج   4  عادة ب

 أغمق من الناحية     و السرج مكتمل ومسمر قليال   : Xالحلقة العاشرة    ).على جانب واحد أو جانبين من السيفون      

 3.53-2.64الـسرج   /دليـل الـسيفون    . مـم    0.53 مـم ووسـطيا      0.68-0.39طول الـسرج     .الظهرية

عـادة   X-4 شعيرات  ال . عادة مزدوجة ونادرا ثالثية X-2الشعرة . عادة مفردةX-1الشعرة . 2.96ووسطيا

 .في الطول من الناحيـة الخلفيـة       شعيراتالوتزداد   .girdle محمولة على الزنار   شعيراتالكل   . أزواج 6في

  .جية متطاولة وذات أطوال متغيرةالغالصم الشر

  )22 و 21الشكالن : (Culex (Culex) quinquefasciatus Say, 1823النوع      
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ال يمكن أن يفصل عنه إال ببعض الصفات التشخيصية والتـي             وأحيانا Culex(Culex)pipiensيشابه النوع   

  . III,IV-1السرج وصفة الشعرة/ دليل السيفونتتضمن

 . مـم  1.07 مـم ووسـطيا   1.14-1.01عرضـه  .مم 0.81  ووسطيا   مم 0.84-0.78 طوله : الرأس      

 موجـودة   C-2الشعرة   .على كل جانب من األسنان الوسطية الحجم       سن   12بـ   غالبا) Dm( الصفيحة السنية 

ـ  C-6الشعرة   .وصغيرة جدا  ـ  C-7 الشعرة . أفرع 5  غالبا ب ـ   غالبـا  C-8الشعرة   . أفرع 8  غالبا ب  .ةثالثي

  . ثالثيةC-10الشعرة 

  ).5-2( مزدوجة T-1لشعرة ا :الصدر .مم0.44وسطيا   مم و0.48-0.40طوله  :قرون االستشعار      

  . مفردة ونادرا ومزدوجةIII,IV-1الشعرة : البطن      

  .4.61 ووسطيا 4.82-4.41الدليل  .pipiensأقصر وأثخن من السيفون عند  :السيفون     

ـ        4 في   S-1األشعار   .17-5من  تين  أسنان البك       الحلقـة   .أزواج   3  أزواج وفي كثير من األحيـان بـ

 ووسطيا  2.86-2.41السرج  / دليل السيفون  . مم   0.46ووسطيا    مم 0.56-0.37طول السرج   : Xالعاشرة  

2.63.   

  

  )24 و 23الشكالن : ( Culex (Culex) vagans Wiedemann, 1828النوع

  

     

  

  

  

  

  

  

    

 22   الشكل 21الشكل

 24الشكل  23الشكل 
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مسمر قليال   . مم 1.07 مم ووسطيا    1.18 -0.96عرضه   . مم 0.75مم ووسطيا    0.89-0.70طوله   : أسالر

الصفيحة السنية عادة    .)23الشكل رقم    (مسمرة كثيرا  )Dm( الطوق والصفيحة السنية  وأغمق خلف العينين و   

سمرة وعادة ذات   مستدقة وم   طويلة و  C-1الشعرة   . أسنان على كل جانب من األسنان الوسطية الحجم        9بـ  

  . غائبةC-2الشعرة . تسنن من الوسط

  . فرع25 بحوالي A-1الشعرة  .مم0.41 مم ووسطيا 0.48 -0.34له طو :قرن االستشعار     

-3 مفردة وأطول من نصف طول       M-1الشعرة   .الحويصالت الدقيقة الغشاء يحمل صفوف من      :الصدر     

M      2 بينما تكون بنصف طول-T.   2الشعرة-T 13الشعرة   .دة وأحيانا مزدوجة   مفر-T    طويلة وحوالي نصف 

  .T-12طول 

 مزدوجـة   III-VI-6الـشعرة    . فروع 4 ذات ثالث أو     II-6والشعرة  ) 4-2( ثالثية   I-6الشعرة  :  البطن     

  .41 حرشفة ووسطيا 44-36المشط يحوي : VIIIالحلقة  .وأحيانا ثالثية

األكبر األسنان  . 15-10أسنان البكتين حوالي     . مسمر قليال  6.28 ووسطيا   6.86-4.96الدليل   :السيفون     

مـم ووسـطيا    0.47 -0.37الـسرج   : Xالحلقة العاشرة . أزواج4 في S-1 شعيرات ال . سنينات5-2ذات 

الغالصـم   . مفردة أو مزدوجـة    X-1الشعرة   .3.56 ووسطيا   3.97-3.02السرج  /فوندليل السي  .مم 0.42

  .طول من السرج بقليلالشرجية متساوية في الطول وأ

  )26و   25 الشكالن: (Culex(Culex)torrentium Martini, 1925 النوع

  

    
  

  

 III-V-1ويختلف عنهم في امـتالك الـشعرة         vagans و   pipiensيشابه هذا النوع بشدة كال النوعين       

   .X-1 وI,VII-3 و T-1  بصفة الشعرةpipiensيضا عن أ أكثر تفرعا ويتميز M-1 والشعرة

 مـم ومـسمر     1.09 مم ووسطيا    1.21-1.00عرضه   .مم0.89مم ووسطيا   1.04-0.68طوله   :الرأس     

) Dm( الـصفيحة الـسنية    .أغمق خلـف العينـين    ) Lat(المناطق الجانبية والبطنية لجوانب الجمجمة       .قليال

 25الشكل  26الشكل 
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 C-7الشعرة   .ن األسنان وسطية الحجم    أسنان على كل جانب م     8الصفيحة السنية ذات     .والطوق مسمر كثيرا  

  . ثالثيةC-9الشعرة  . أفرع9 أو 8 بـ غالبا

 26 بحـوالي    A-1الـشعرة   .  مم ومسمر قليال   0.44 مم ووسطيا    0.62-0.35طوله   :قرن االستشعار       

  .فرع

البا  و غ  T-2 أطول قليال من نصف طول الشعرة        T-1الشعرة   . مزدوجة أو ثالثية   M-1الشعرة   :الصدر     

 . مزدوجة وأحيانا مفردة علـى أحـد الجـانبين         I,VII-3الشعرة   :البطن . مزدوجة T-2الشعرة   . أفرع 4بـ

 VII-1الـشعرة   . أفـرع 4 عادة بـ III-V-1الشعرة .  أفرع4 أو 3 ذات II-6الشعرة .  ثالثية I-6الشعرة 

ـ   III-VI-1 شعيراتالمجموع أفرع  .ثالثية عادة  و pipiensك عنـد النـوعين    دائما أكبر من نظيراتهـا تل

vagans.   الحلقة الثامنةVIII :  

 VIII-3الـشعرة    . أفرع غالبا  6 ذات   VIII-1الشعرة   .39 حرشفة ووسطيا    46 -31بـ  ) C( المشط      

   . أفرع7بـ

ـ   .16-10يتراوح أعداد أسنان البكتين مـن        .5.94 ووسطيا   6.38-5.06الدليل   :السيفون          شعيراتال

1-Sأزواج ذات  .  

 -2.69الـسرج   /دليل الـسيفون   . مم   0.49 مم ووسطيا    0.68-0.45طول السرج   : X الحلقة العاشرة       

 6 في  X-4 الشعرة.  مزدوجة وأحيانا مفردة على جانب واحد أو جانبينX-1الشعرة   .3.06 ووسطيا 3.60

  .الغالصم الشرجية شبه متساوية وأطول من السرج .أزواج

  

  )28 و 27الشكالن : (Culex(Culex)theileri Theobald, 1903a النوع

  

  27الشآل رقم

0.6 mm

  28الشآل رقم 
  

مسمر  . مم 1.21 مم ووسطيا    1.54-1.28عرضه   .مم 0.96   مم ووسطيا    1.05-0.78طوله   :الرأس     

غالبا ) Dm( الصفيحة السنية . غامقة خلف كل عين   ) Lat(المناطق الجانبية والبطنية لجوانب الجمجمة       .قليال

 . غائبـة  C-2 الـشعرة  . قاسية ومسمرة  C-1الشعرة   . كل جانب من األسنان وسطية الحجم       أسنان على  6بـ

 28الشكل 27الشكل
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.  أفـرع  4 أو   3 ذات   C-10الـشعرة    ).10-6(  أفرع 7 ذات   C-7 الشعرة . مزدوجة أو ثالثية     C-4الشعرة  

  . مزدوجة ونادرا مفردةC-14الشعرة  . أفرع4ـ ب C-12الشعرة . مزدوجةC-11الشعرة 

ـ  A-1الشعرة   . مم 0.70مم ووسطيا    0.80-0.60طوله  : عار قرن االستش                 ).32-18( فـرع     22  بـ

  P-7الـشعرة  .عار البلورية مـسمرة قلـيال  درنات مجموعة األش .الغشاء شفاف وسطحه أملس :الصدر

  . مزدوجة وأحيانا مفردةT-12الشعرة  . مزدوجة وأحيانا ثالثيةP-8الشعرة  .ثالثية

 مزدوجـة أو    I-3الـشعرة    .اء شفاف ومسمر قليال ويكون ظهريا أغمق من الناحية البطنية         الغش: البطن     

ـ  VII-3الشعرة   .ثالثية  أكبر بشكل واضح من     I-III-6الشعرة   . ثالثية عادة  I-VI-6الشعرة   . أفرع 5 غالبا ب

6-IV-VI. 1 الشعرة-III,IV ـ ـ  V-1 الشعرة . ثالثية عادة  V,VI-1الشعرة   . أفرع أحيانا  4 أو    3 ب   4 غالبا ب

  . أفرع4 مزدوجة وأحيانا  VI-1الشعرة . أفرع

الشعرة .  وبشوكة قمية حادة   35 حرشفة مهدبة ووسطيا     45-28يحوي  ) C(المشط   :VIII الحلقة الثامنة      

1-VIII 3الشعرة  . أفرع7 غالبا بـ-VIIIأفرع8 بـ .  

 في المنظر الجانبي ومـسمر       وملتوي قليال  مستقيم الشكل   .4.79 وسطيا   5.36-4.15الدليل   :السيفون     

 مؤلفة عادة مـن   S-1 شعيراتال . من قاعدة السيفون0.3شغل حوالي  وي13-8عدد أسنان البكتين من .قليال

  ).13-7( شعيرات 10

-0.44طولـه    .انا غامق على طول الحافة الخلفيـة      السرج مكتمل ومسمر قليال وأحي    : X الحلقة العاشرة     

  .3.33 ووسطيا 3.46- 3.15السرج /دليل السيفون  . مم0.48ا  مم ووسطي0.59

ـ   )27 الشكل  (  ثالثية X-1 الشعرة ـ X-2الشعرة  .  أفرع 4 عادة وأحيانا ب  عـادة   X-4الشعرة   .أفرع   4  ب

  . أزواج وأحيانا أقل7بـ

  

  )30 و29الشكالن : (Culex(Culex)tritaeniorynchus Giles, 1901a النوع 

  

  29الشآل رقم 

0.5mm

  30الشآل رقم 
  

مـسمر   .مـم  1.07مم ووسطيا   1.11-1.03عرضه   .مم0.75مم ووسطيا   0.78-0.73طوله   :رأسال      

 يمتد الطوق من فتحة الهيكل الداخلي للرأس       .مكتمل) Hys( الدرز والطوق مسمر  .أغمق خلف العينين  قليال و 

 30الشكل 29  الشكل
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)Ptp.(  الصفيحة السنية )Dm (1الشعرة   . سن 9-6بـ-C    2الـشعرة    . مدببة بشكل حاد وغامقة-C بـة  غائ. 

الـشعرة   .C-5,6 أفرع وبنفس طـول      10-5 ذات   C-7 الشعرة . مزدوجة C-6الشعرة   . ثالثية C-5الشعرة  

10,12 13-C11الشعرة  . ثالثية-Cمزدوجة .  

 . فـرع  24 بحوالي   A-1الشعرة  . مم ومسمرة  0.55  مم ووسطيا    0.58-0.52طوله   :قرن االستشعار       

   .قمية تحت   A-2,3 شعيراتال

 M-1الـشعرة   . مزدوجةP-8الشعرة  . ثالثية P-7الشعرة . مزدوجة P-4الشعرة .الغشاء عادي :رالصد     

 T-2أقصر مـن نـصف طـول          مفردة و  T-1الشعرة   . ثالثية M-4الشعرة   .M-2مفردة وأطول من طول     

  .واألخيرة مزدوجة أو ثالثية

 . مزدوجـة  III-3الـشعرة    . مزدوجـة  III-3الشعرة   . ثالثية I,II,IV-3الشعرة   .الغشاء عادي : البطن       

  .ثالثية I,II-6الشعرة  . مفردة أو مزدوجةV-3الشعرة 

 سـن   18-12أسـنان البكتـين      . بحراشف مهدبة ومتساوية   60-26المشط يحوي   : VIII الحلقة الثامنة      

  .أزواج 6 في  S-1 شعيراتال . سنينات12-7واألسنان الكتينية األكبر بـ 

 مم ووسـطيا    0.36 -0.29أغمق على الناحية الظهرية طوله       و ومسمر قليال   مكتمل السرج: Xالحلقة       

ـ X-2الشعرة  . ثالثية غالباX-1الشعرة  .4.73 ووسطيا   6.14-4.23السرج  /دليل السيفون    . مم 0.33  3 بـ

  .الغالصم الشرجية متطاولة وبنفس طول السرج تقريبا . أزواج6في   X-4الشعرة .  أفرع4أو 
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