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 ملخص البحث

ض ألمرالحد  تناول هذه الدراسة التوزيع الجغرافي لبؤر تكاثر البعوض في مدينة نواكشوط وتصنيفها من أجل وضع

  افيةيات الجغرإلحداثاالمنتقلة عن طريق البعوض، ولتحقيق ذلك الغرض تم القيام بعدة دراسات ميدانية تم من خاللها تحديد 

ة ذات الصل ألمراضلبؤر تكاثر البعوض ليتسنى لصناع القرار التدخل بشكل إيجابي لمكافحة هذه البؤر والحد من انتشار ا

توى، من بينها بؤرة متنوعة من حيث النوع والمح 101قة الدراسة ، وقد تمت معاينة ما يناهز بالبعوض على مستوى منط

  ليلتلك التحالناسبة بؤرة تمت دراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية في المختبر بعد استخدام األدوات والبرامج الم 41

 .SPSS , Exell , GISمثل : المعدات المخبرية وأدوات البحث 

دراسة طقة الالهدف األساسي من هذه الدراسة هو ضبط كثافة ظاهرة انتشار البعوض بشكل غير طبيعي على مستوى من إن

اتها دون ض وبيئواألمراض ذات الصلة به وفق منهج الجغرافيا الطبية التي تهتم بدراسة وتوزيع وتصنيف ناقالت األمرا

طقة في من أيضا إلى رسم خريطة دقيقة عن انتشار هذه البؤر الخروج عن المنهج الجغرافي. كما تهدف هذه الدراسة

 الدراسة ليتسنى لصناع القرار معرفة المكان األكثر حاجة للتدخل السريع. 

ي بينما الباق % من بؤر تكاثر البعوض من صنع اإلنسان،97أفضت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن ما يناهز 

ت ل الدراساك ضا أنلحد من االنتشار يمكن أن تحقق نجاحا كبيرا. وتبين من خالل الدراسة أيطبيعي، مما يعني أن عملية ا

بؤرة، وأفادت  16أنواع من بؤر التكاثر بينما تمكنت هذه الدراسة  من تصنيف   7السابقة لم توفق إلى تصنيف أكثر من 

ين أن ة، حيث تبكيميائيناحية الخصائص الفيزيائية والالدراسة أيضا أن معظم بؤر التكاثر مياهها مناسبة لتكاثر البعوض من 

التي  لمناطقاهناك ارتباط متوسط وضعيف بين هذه الخصائص وكثافة انتشار البعوض، وتبين من خالل الدراسة أيضا أن 

 الحد منن أأيضا  ترتفع فيها كثافة االنتشار يرتفع فيها عدد المصابين بالماليا وحمى الضنك. وتبين من خالل الدراسة

 انتشار األمراض ذات الصلة بالبعوض يمكن أن يتحقق إذا تم القضاء على هذه البؤر.

 كلمات مفتاحية: التوزيع الجغرافي ، البؤر ، نواكشوط، الخصائص.
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Abstract 

This study examines the geographical distribution and classification of mosquito breeding foci 

in Nouakchott in order to end mosquito-borne diseases. And to achieve this, several field 

studies were carried out to determine the geographical coordinates of mosquito breeding foci 

so that decision makers can intervene positively to fight against these foci and reduce the 

prevalence of mosquito-related diseases in the study area. About 101 different foci were 

examined in terms of type and content, including 41 foci whose physical and chemical 

properties were studied in the laboratory after using the appropriate tools and programs for 

such analyzes, as laboratory equipment and research tools of: SPSS, Exell and GIS. 

  

The main objective of this study is to control the intensity of the phenomenon of the spread of 

mosquitoes abnormally at the level of the study area and related diseases in accordance with 

the methodology of medical geography, which deals with the study, the distribution and the 

classification of vectors of diseases and their environments without departing from the 

geographical approach. The study also aims to draw a precise map of the spread of these foci 

in the study area so that decision-makers can know where more need to intervene quickly. 

 

This study led to several results, the most important of which is that nearly 97% of the 

mosquito breeding foci are man-made, while the rest is natural, which means that the process 

of reducing proliferation can be very successful. The study also showed that all previous 

studies failed to classify more than 7 types of breeding foci while this study was able to 

classify 16 foci. The study also indicated that the water of most breeding foci is suitable for 

breeding mosquitoes in terms of physical and chemical properties, where it exist an average 

and weak association between these characteristics and the prevalence density of mosquitoes. 

The study also found that areas with high prevalence density have a higher incidence of 

malaria and dengue fever. 

. 
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  :مقدمة -1

يساهم البعوض في نقل الكثير من األمراض، وينتشر في مدينة نواكشوط إلى حد اآلن نوعان من أمراض البعوض هما :     

، 2014)منظمة الصححة العالميحة  2013مليون سنة   198المالريا وقد بلغ عدد المصابين بها على المستوى العالمي حوالي 

، في حين بلغ عدد المصابين بها على مستوى مدينة نواكشوط حسب آخر اإلحصاءات التي تحصلنا عليهحا محا ينحاهز ( 3ص 

 ، حيحححث تحتحححل، ويوجحححد فحححي مدينحححة نواكشحححوط أنحححواع المالريحححا األربعحححة بنسحححب مختلفحححة  2016إصحححابة سحححنة  22900

plasmodium.vivax   و90المرتبحة األولحى بنسحبة تصحل إلحى ،% plasmodium .Falciparum  ،والمرتبحة الثانيحة  

plasmodium.Malaria المرتبة الثالثة، وplasmodium.Ovale المرتبة األخيرة وبنسبة منخفضة جدا(Khadijetou 

et al 2015,p”).  

حمى الضنك التي ارتفع عدد  :أما النوع الثاني من األمراض المنتقلة عن طريق البعوض على مستوى مدينة نواكشوط  فهو 

 2015مليحححححون حالحححححة حسحححححب تقحححححديرات منظمحححححة الصححححححة العالميحححححة سحححححنة  390ليصحححححل إلحححححى   عالميحححححا المصحححححابين بهحححححا

(www.who.int/mediacentre) خاصححة علححى  2015- 2014بححائي سححنتي انتشححرت فححي مدينححة نواكشححوط بشححكل و قححد، و

مستوى مقاطعة تيارت، ودار النعيم، وعرفات، وانطالقا من أثر هحذه األمحراض علحى الصححة فحي مدينحة نواكشحوط سحنحاول 

من خالل هذا التقرير تصنيف وتوزيع بؤر تكاثر البعوض على مستوى مدينة نواكشوط لتشكل مسحاهمة جغرافيحة قحد تسحاعد 

 حيححث يمكحن عمححل خححرائط للتوزيحع الجغرافححي والححوفرة الموسحمية للنححاقالت  البححؤر بشححكل فعحال. علحى ضححبط ومكافحححة هحذه

Seasonal abundance ص 2013)حسحن وحورب، ، خاصحة محع األنحواع المرتبطحة بحاألمراض والتحي لهحا توزيحع عالي ،

118)    

هحا بلحة الوصحول الطب بصحة اإلنسان ومحاو وتهتم الجغرافيا بدراسة اإلنسان كعامل أساسي مشكل للبيئة ومتأثرا بها، ويهتم

مايحة وسحائل الح إلى المستوى الالئق وذلك بالقضاء على األمراض المنتشرة في البيئة والتي يعاني منها اإلنسحان كوسحيلة محن

Protectionإلنسحان بحل تهحدف جميحع العلحوم إلحى خدمحة ا ،، وعلى ذلك تشترك كل من الجغرافيا والطب في دراسحة اإلنسحان

لتي تتوالحد وتعتبر معرفة البيئات ا (25، ص 2015، )محمد نور الدين السبعاوي،ورفاهيته تبعا لتخصص كل علم من العلوم

خاصححة بهححا الحشححرات والديححدان والجححراثيم المسححببة لألمححراض ضححرورية للطبيححب الححذي يعححالج المححرض، وتتفححو  الجغرافيححا و

مختلحف لكائنحات باوا الطبية في دراسة البيئات التي تتواجد فيها الحشرات نظرا الهتمامها بالموقع وتوزيحع الظحواهر الجغرافي

ع وتتبححع التوزيحح الححذي يهححتم بدراسححة مكححان حححدو  المححرض أنواعهححا وأصححنافها خاصححة عنححد إتبححاع مححنهج إيكولوجيححا المححرض

قلحيم فحان دوثحه فحاذا ركحزت الدراسحة علحى المحرض نفسحه ال علحى اإلالجغرافي له ودراسة العوامل الجغرافيحة المسحئولة عحن ح

أو علححم  ( geographical pathology)مححنهج دراسححة هححذا الموضححوع يححدخل ضححمن مححا يعححرف بالباثولوجيححا الجغرافيححة 

 اها فحياألمراض الجغرافيحة وفحي هحذا المحنهج تحدرر األمحراض أو مسحبباتها محن حيحث طبيعتهحا وتكاثرهحا وسحبل انتقحال عحدو

اسححة سححلوك التححي تهححتم بدر ( Biogeography)البيئححات الجغرافيححة المختلفححة ويشححبه هححذا المححنهج دراسححة الجغرافيححا الحيويححة 

ن نححور الححدي )محمححد الكائنححات الحيححة ونشححاطها فححي البيئححة الجغرافيححة وهححي إحححدى األوجححه العديححدة فححي دراسححة الجغرافيححا الطبيححة

 .ي اعتمدنا عليه في معالجة هذا الموضوع. وهذا المنهج هو الذ(29، ص 2015السبعاوي،
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 مشكلة وأسئلة الدراسة: -2

زمنيحة ال  نتيجة النتشار األمراض ذات الصلة بحالبعوض بشحكل كثيحف فحي منطقحة الدراسحة وكثافحة انتشحار مسحبباتها فحي فتحرة

فحي هحذه تبين أن هذه المشكلة عويصة وتحتاج إلى حلحول مجديحة لتال 2018إلى سنة  2012سنوات أي من سنة  7تزيد على 

هم فححي الباحححث يعححد رسححالة دكتححوراه فحي الجغرافيححا الطبيححة قححد تسححا الوضحعية، مححن هنححا جححاءت فكححرة هححذا الموضحوع، حيححث أن

 :التالية األسئلةاكتشاف حلول لهذه المشكلة من خالل اإلجابة على 

 ألمحاكن دوناما أنواع بؤر تكاثر البعوض في مدينة نواكشوط؟ وهل تتوزع توزيعا جغرافيا منتظما أم أنها تتركز في بعح  

 لمؤثرة في مياه هذه البؤر؟ وكيف يمكن الحد من انتشار هذه البؤر؟األخرى؟ وماهي أهم الخصائص ا

 أهداف الدراسة : -3

ن توضححيأ أهميححة الجغرافيححا الطبيححة فححي دراسححة وتوزيححع وتصححنيف نححاقالت األمححراض وبيئاتهححا دون الخححروج عحح (1

 المنهج الجغرافي.

 .بعوض، و كثافتهحسب نوع البؤر، ونوع الأنواع بؤر تكاثر البعوض في مدينة نواكشوط تحديد  (2

  .التوزيع الجغرافي لبؤر تكاثر البعوض في مدينة نواكشوط (3

 وضع النتائج واالستنتاجات والتوصيات والتنبؤات أمام صانعي القرار ألداء واجبهم. (4

 محتوى الدراسة : -4

 طرق وأدوات البحث:  -4-1

 ض بالتعحاون محعخاص ببؤر تكحاثر البعحو باستبيانلهذه الدراسة، حيث تم القيام  يشكل العمل الميداني العمود الفقري •

اب بحؤرة تحم حسحح 41بحؤرة، منهحا  101وححدة البححث الجينيحوم والوسحط، وقحد وصححل عحدد البحؤر التحي تمحت دراسححتها 

 وسحنتعامل فحي بؤرة تم أخذ إحداثياتها الجغرافية وارتفاعها عحن سحطأ البححر، 60خصائصها الفيزيائية والكيميائية و

ج واألدوات تلك البؤر التي خضعت للتحليل المخبري، ولمعالجحة البيانحات تمحت االسحتعانة بحالبرامهذا الموضوع مع 

 التالية :

  وتحليلها؛لرسم الخرائط  : Arc gisخاصة برنامج GISبرنامج نظم المعلومات الجغرافية  

 لتحليل نتائج االستبيان؛  :SPSSبرنامج   

 لالرتفاع؛: لتحميل النماذج الرقمية LAND SATبرنامج  

 : لتحويل اإلحداثيات؛  Coordinate Converterبرنامج  

  لتسجيل إحداثيات وارتفاع المناطق التي تم أخذ العينات منها؛:  GPS جهاز 

 وعدة أجهزة لقيار الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه البؤر التي يتكاثر فيها البعوض؛ 
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 منطقة الدراسة : -4-2

وماال، ° 18. 0.7 تنحصر هذه الدراسة في مدينة نواكشوط التي تقع في الجنوب الغربي من موريتانيا بين دائرتي العرض 

،  )ONS( نسمة 958399، ويبلغ عدد سكانها تعتبر مدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا و غربا، °15.  56وخط طول 

تفرغ زينة األحد  واألفضل من الناحية العمرانية، تها التسع )تشمل هذه الدراسة واليات نواكشوط الثالثة ومقاطعاوس

 ،وتوجنين ،والرياض ،والميناء ،والسبخة ،وتيارتاألكثر كثافة سكانية،  وعرفاتاألقدم من بين أحياء العاصمة،  ولقصر

وتتميز بمعدل  كلم،200وهي من بين أكبر المدن في موريتانيا، تبعد عن المدن األخرى مسافة ال تقل عن  (ودار النعيم

وقد تم رسم خريطة لمنطقة الدراسة ذات ميزات خاصة من  (ONM)ملم سنويا 200إلى  15تساقط مطري يتراوح بين 

 .النموذج الرقمي الرتفاع منطقة الدراسة لخريطة علىأهمها : احتواء ا

 ( منطقة الدراسة وارتفاعها الرقمي1الخريطة )

 

 

 LAND SATالمصدر: عمل الباحث باالعتماد على صور فضائية من القمر الصناعي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%83%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%28%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%28%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%28%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B7%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
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 الوصف والتحليل -4-3

ائية ية والكيميبع  الخصائص الفيزيائ تحليل تم البعوض في مدينة نواكشوط، ثم بؤر تكاثر تم القيام بتصنيف وتوزيع أنواع

 :أيضا وأعطت النتائج التالية لها

 أنواع البعوض في مدينة نواكشوط : -1 -4-3

  لكسي، الك Anopheles يوجد في مدينة نواكشوط حسب معظم الدراسات ثالثة أنواع من البعوض هي :) األنوفيليس

Culex ،يدرأي  Aedse نوفيليس والكيلكس يوجد منها صنف واحد، بينما بعوضة ( وتشير معظم هذه الدراسات إلى أن األ

ويساهم صنفين من أنواع هذا البعوض في نقل الكثير من األمراض من أهمها المالريا وحمى   يدر يوجد منها صنفينأي

الضنك التي انتشرت في السنوات األخيرة بشكل وبائي في منطقة الدراسة مما كانت له انعكاسات سلبية على التنمية 

قق نتائج تذكر حيث ظلت هذه اإلصابات في االقتصادية واالجتماعية ، ورغم محاولة الحد من انتشار هذه األمراض لم تتح

زيادة ال بل انتشرت تلك األمراض في السنوات األخيرة بشكل وبائي في معظم المدن المهمة من موريتانيا مثل : الزويرات، 

 . وأطار، وسيليبابي 

 ( أنواع البعوض في مدينة نواكشوط :1الجدول )

 االسم العلمي الصنف النوع

 An.arabiensis An.arabiensis االنوفيليس

 Cx.fatigans  Cx.fatigans  الكيلكس

 Ae.aegypti Ae.aegypti أييدر

 Ae.caspius Ae.caspius أييدر

 (Aichetou et al  2017 ,p 5 ): المصدر

مراض في الت األتشكل ثالثة أنواع منها أهم ناق وأربعة أنواع ،يتبين من خالل الجدول وجود ثالثة أصناف من البعوض 

 منطقة الدراسة.
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 ( أنواع البعوض في مدينة نواكشوط1الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وصورة األنوفيلس مصدرها 26/10/2013بتاريخ  المصدر: عدسة الباحث

                                 (Pierre Carnevale et Vincent Robert, 2009,p1( 

 

 :حسب نوع البعوض التوزيع الجغرافي لبؤر تكاثر البعوض في مدينة نواكشوط -2 -4-3

ا الباححث لقد تمكن الباحث من خحالل متابعحة البعحوض فتحرة زمنيحة معتبحرة محن إحصحاء عحدد محن بحؤر التكحاثر كلهحا وحاهد فيهح

ن مقاطعحة أن كثافة انتشارها وتنوعها يختلحف محتنتشر بؤر تكاثر البعوض في كل مقاطعات نواكشوط إال يرقات البعوض، و

لجغرافحي عحن التوزيحع ا ألخرى حسب الخصحائص الجغرافيحة والبشحرية للمنطقحة، وقحد اخترنحا الخريطحة التاليحة إلعطحاء فكحرة

 :لهذه البؤر
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 ( التوزيع الجغرافي لبؤر تكاثر البعوض حسب نوع البعوض 2الخريطة)

 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على معطيات العمل الميداني 
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تيحارت ويتبين من خالل الخريطة أن توزيع البعوض على مستوى مدينة نواكشحوط يتضحأ محن خاللحه أن مقاطعحة دار النعحيم 

لتحي النسحبة للبحؤر وكحذلك األمحر با، مقارنة ببحاقي المقاطعحات األخحرى بكثافة عاليةوتفرغ زينه توجد فيهما يرقات األنوفيليس 

 .تحتوي على يرقات األنوفيلس والكيلكس معا ترتفع نسبة توزيعها على مستوى نفس المقاطعات السابقة الذكر

هو: المياه ولنوع واحد من البؤر  2013الثالث من نوعه، حيث تطر  الباحث أحمد سالم سنة هو ويعتبر هذا التصنيف 

ثة خديجة ، كما صنفت الباح Ahmedou Salem, et al,2013, p304 ي تزود عربات الحميرالمتدفقة من الحاويات الت

اه لمطرية، ميأنواع من البؤر هي: خزانات مياه الشرب المنزلية، التسرب من األنابيب، البرك ا 6بنت لكويري أيضا 

أما البؤر  (khadijetou,et al,2015,p 732 ) الصرف الصحي، علب مياه الشرب، المخازن المستخدمة في بناء المنازل

 بؤرة 16التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث فقد وصل عددها إلى 

 أنواع بؤر تكاثر البعوض في مدينة نواكشوط : -3 -4-3

 بؤر تكاثر  بشرية ) مصطنعة ( دائمة: -3-1 -4-3

 حاويات الماء داخل المزارع؛  

 الماء المنزلية خصوصا إذا كانت غير محكمة اإلغال ؛  حاويات  

 حاويات الماء العمومية التي تزود عربات الحمير؛ 

بأ نه فأصوهو عبارة عن خزان ضخم كان أصال لتخزين المياه ولكن الجهات المعنية غفلت ع خزان حاسي بيال 

 ؛ بؤرة لتكاثر البعوض

 كثرة في مزرعة السبخة؛ حاويات مياه الصرف الصحي المعالجة المنتشرة ب 

 بؤر تكاثر طبيعية دائمة: -3-2 -4-3 

القرب بحم، مسحتنقع المستنقعات الدائمة الناجمة عن ارتفاع طبقة المياه الجوفية : مستنقع افنور، مسحتنقعات دار النعحي 

عناصححر المححن سححفارة السححنغال ...) وهححذه المسححتنقعات عححادة قليلححة اإلنتححاج بسححبب طبيعححة الميححاه وحركتهححا وتذبححذب 

 األساسية فيها، ثم كثرة األعداء الطبيعيون للبعوض فيها ( 

 بؤر تكاثر بشرية ) مصطنعة ( مؤقتة: -3-3 -4-3 

 وبكات صرف األمطار؛  

 البرك الناجمة عن تسرب الماء من األنابيب؛  

 المياه التي تتقاطر من المكيفات؛  

ميحاه حيحث تحتحوي علحى خحزان كبيحر لجمحع ال (2بع  ملتقيات الطر  ) ملتقى طحر  ولحد امحاه، كحارفور نواذيبحوا   

 عن العمل؛ ومن الجدير بالذكر أن ملتقيات الطر  هذه ال تشكل بؤرا لتكاثر البعوض إال إذا توقفت ،وآالت للرش

جد منها ت، وتومها إذا وضع فيها الماء وأهملاألواني و العلب القادرة على حضن الماء بمختلف أنواعها وأحجا 

 نماذج متعددة في نواكشوط؛
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 إطارات السيارات؛ 

 الحفر الناجمة عن تفريغ البيارات نظرا لكونها تحتضن المياه فترة طويلة؛  

   الحفر الناجمة عن بع  الممارسات كسرقة الماء؛ 

 استخدام الحواجز اإلسمنتية خشية انتشار المياه السائلة من الحنفيات داخل المنازل ؛   

كانت  ا إذاخصوص ،أحواض الصرف الصحي الموجودة في األماكن الواطئة التي ترتفع فيها طبقة المياه الجوفية 

 غير محكمة اإلغال ؛

 بع  الفتحات الموجودة في وبكة الصرف الصحي في مركز العاصمة؛ 

  بؤر تكاثر طبيعية مؤقتة: -3-4 -4-3

 البرك والمياه الراكدة الناجمة عن التساقطات المطرية؛  

كل خالل الش لنا منومن الجدير بالذكر أن هذه البؤر بعضها يوجد بالمئات، وبعضها بالعشرات، وبعضها نادر جدا لذلك حاو

 دينة نواكشوط.التالي أن نعطي فكرة عن أهم هذه البؤر وأكثرها انتشارا في م

 

 نواكشوطمدينة على مستوى  ( تصنيف بؤر تكاثر البعوض التي خضعت للتحليل المخبري1الشكل )

 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على المعطيات الميدانية 

لحى أن % تقريبحا ممحا يحدل ع90يبتن من خالل الشكل أن معظم البؤر التحي ظهحرت هحي محن صحنع اإلنسحان بنسحبة تزيحد علحى 

البححؤر  ، ومححن خحالل ذلححك فححان الحححد محن انتشححار هححذهوا فححي خلححق بيئححات مالئمحة لتكححاثر البعححوضمسحكان منطقححة الدراسححة سحاه

 لذلك. وتخفيف عبء المالريا يمكن أن يحقق نجاحا كبيرا على مستوى مدينة نواكشوط إذا اتخذت التدابير المناسبة

32.60%

26%

19.50%

8.60%

4.30%
4.30%

2.10%

2.10%

حاويات الماء داخل المزارع

تسرب من األنابيب

تسرب من الحنفيات 

تسرب باطني

فرشة مائية باطنية

فتحات في شبكة  صرف األمطار 

مستنقع مطري

أحواض الصرف الصحي المنزلية
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  :كثافة يرقات البعوضالمؤثرة على  الخصائص -4 -4-3

  البيئة الحيوانية: -4-1 -4-3

كثير من الحيوانات المائية تتغذى على يرقات البعحوض، وهنحاك قائمحة طويلحة محن الحشحرات  التحي ذكحرت علحى اعتبحار أنهحا 

والمعلقحة والقواقحع المائيحة وبعح  القشحريات وعناكحب المحاء   أو بع  الديدان المفلطحة تفترر يرقات البعوض منها الهيدر

 .kim a. angelon and james w ) يةالغمبوسح Gambousia    ل:األسحماك مثحوالبحق المحائي وغيرهحا وبعح  

petranka,2002,p4  )مكانححة خاصححة بححين هححذه الحيوانححات  والزواحححف والطيححور المائيححة كححالبط، وتحتححل أسححماك الغمبوسححية

 وذلك ألنها نشطة سريعة التكاثر تلتهم اليرقات و تصلأ فعالً لمقاومة أماكن التكاثر الخالية.

 

 

  حركة الماء : -4-2 -4-3

 كس، أمحا الكحيلتوجد يرقات األنحوفيليس أحيانحا فحي الميحاه المتحركحة إمحا عحن طريحق تيحار بطحيء أو بحالتبخير والروحأ المتجحدد

 فيفضل المياه وبه الراكدة، ومعظم يرقات البعوض عموما ال تستطيع الصعود للتيارات ذات السرعة الكبيرة.

 درجة حرارة الماء : -4-3 -4-3

  ) °40ال تناسب البعوض وكذلك  °4درجة حرارة  الماء تؤثر على نمو اليرقات حيث أن بينت دراسات متعددة أن  

Céline Christiansen et al,2014,p6) واألنواع فيرقات األنوفيليس ال  صنافتؤثر الحرارة أيضا على توزيع األو

بكثرة في المناطق الحـارة، ومن ناحية  تتحمل درجات الحرارة المنخفضة كالتي تتحملها الكيلكس ولذلك نجد األنوفيليس

 Martha W. Kiarie-Makara et) أخرى تساهم درجات الحرارة المرتفعة في قدرة البعوض على نقل األمراض

al,2015,P9 )  وقد تبين لنا من خالل العمل المخبري أن درجة حرارة المياه في نواكشوط مواتية لتكاثر أجنار البعوض

يها كل فصول السنة. وذلك بعد دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه التي يتكاثر فيها البعوض الثالثة المتواجدة ف

 على مستوى مدينة نواكشوط والتي تم تلخيصها األوكال التالية:

 

 ( أثر الحرارة على كثافة يرقات البعوض في مدينة نواكشوط2الشكل )
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 الميداني المشترك مع وحدة البحث المصدر: التحليل المخبري

 

عن قيمة غير  يعبر 0في كل األشكال الخاصة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية لبؤر تكاثر البعوض وهي أن  :مالحظة

كثافة بعوض بمحسوبة أصال، وفيما يخص درجات الحرارة يتبين من خالل الشكل أن درجات الحرارة المناسبة لتكاثر ال

 29-21ين عالية تترواح ب

 وعند حساب معامل االرتباط بين الحرارة وكثافة اليرقات كانت النتيجة كاآلتي:

  وكثافة يرقات البعوض الحرارة( معامل االرتباط بين 2) الجدول

Correlations 

 الحرارة الكثافة 

 -Pearson Correlation 1 -.119 الكثافة

Sig. (2-tailed)  .458 

N 41 41 

 Pearson Correlation -.119- 1 الحرارة

Sig. (2-tailed) .458  

N 41 41 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على معطيات العمل الميداني

قات، رغم فة اليردرجة الحرارة زادت كثارغم أن االرتباط ضعيف وسالب إال أنه على كل حال يشير إلى أنه كلما ارتفعت 

-21ين تتراوح ب لعاليةأنها من خالل حساب العالقة بين درجات الحرارة والكثافة الحظنا أن درجة الحرارة المثلى للكثافة ا

 درجة  29

تخضع للتوزيع  كلها هذه البيانات% كما أن 95وعلى العموم فان معامل الثقة الذي تمت من خالله معالجة هذه البيانات هو 

 المنتظم.

 حموضة الماء و قلويته: -4-4 -4-3

 -4ن أييدس تستطيع أن تتكيف مع حموضة تتراوح بي ةتؤثر الحموضة على يرقات البعوض بمختلف أشكاله إال أن بعوض

11 ((Thomas M. Clark et al,2004,P6   فحات اختالوقد دلت األبحا  على أنه في استطاعة معظم اليرقات أن تتحمل

 كبيرة في درجة حموضة الماء وذلك ما سنحاول إثباته :
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 ( أثر الحموضة على كثافة يرقات البعوض في مدينة نواكشوط3الشكل )

 

 المصدر: التحليل المخبري الميداني المشترك مع وحدة البحث

تقابلها  كثافة أعلى حيث تم تسجيله ال يوجد تناق  معتبر بين كثافة اليرقات وحموضة الماء، يتبين من خالل الشكل أن

 8.2وأدنى كثافة تقابلها حموضة تصل إلى  10.1درجة حموضة تصل إلى 

  وكثافة يرقات البعوض الحموضة( معامل االرتباط بين 3) الجدول

 

Correlations 

 PHالحموضة الكثافة 

 Pearson Correlation 1 .049 الكثافة

Sig. (2-tailed)  .763 

N 41 41 

PH Pearson Correlation .049 1 

Sig. (2-tailed) .763  

N 41 41 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على معطيات العمل الميداني

 كثافة يرقات البعوض وحموضة الماء الجدول إلى وجود ارتباط متوسط بينيشير 

 ملوحة الماء: -4-5 -4-3

وأخرى  Aedes aegyptiحيث أن هناك يرقات ال تعيش إال في الماء العذب مثل  ،وهي أهم من حموضة الماء وقلويته 

يرقات البعوض في المياه ذات الملوحة  تعيش في مياه وبه مالحة مثل أنوفيليس ملتيكولر، حيث أثبتت الدراسات وجود

، وفي الدراسة الميدانية التي قام  (Hanafi  Bojd, et al,2012,p96 ).2.7/1000العالية التي تصل نسبة ملوحتها إلى 
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في مياه عالية الملوحة. ومن ناحية أخرى  الكثير من يرقات األنوفيلس والكيلكسبها الباحث مع وحدة البحث تم العثور على 

أثبتت بع  الدراسات وجود يرقات البعوض في ملوحة تعادل أو تزيد على ملوحة ماء البحر وذلك عندما تم وضع اليرقات 

ومن بين أنواع البعوض التي Thomas M. Clark et al, 2004,P2، % منها بقوة كاملة52اء البحر وبقيت نسبة في م

 ,Marjorie l. patrick and timothy j. bradley تعيش في ملوحة عالية تعادل ملوحة البحر بعوضة كيلكس،

2000,P7  أماAedes aegypti  ففي األل 17فقد تم هالكها في ملوحة تبلغ. Marylene de Brito Arduino et al, 

2015,P2 

 ( أثر الملوحة على كثافة يرقات البعوض في مدينة نواكشوط4الشكل )

 

  المصدر: التحليل المخبري الميداني المشترك مع وحدة البحث

ا كثافة واهدن الميدانييتضأ من خالل الشكل أن الملوحة تؤثر على كثافة يرقات البعوض، مع العلم أننا أثناء العمل 

خف  فيها % وفي أغلب األحيان فان البؤر المالحة تن400يرقة في اللتر في ملوحة تصل إلى  140متوسطة تصل إلى 

 كثافة يرقات البعوض.
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 يرقات البعوض ( معامل االرتباط بين الملوحة وكثافة4) الجدول

 

Correlations 

 الكثافة الملوحة 

 -Pearson Correlation 1 -.165 الملوحة

Sig. (2-tailed)  .303 

N 41 41 

 Pearson Correlation -.165- 1 الكثافة

Sig. (2-tailed) .303  

N 41 41 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على معطيات العمل الميداني

 

 عكارة الماء: -4-6 -4-3

توجد يرقات األنوفيليس وأييدر عموما في المياه النظيفة، أما يرقات الكيلكس فقد توجد في مياه مليئة بالفضالت العضوية 

وفي دراسة   والمعدنية، ويجب أن يتوفر األكسجين الذائب في الماء حتى تعيش اليرقة رغم أنها تتنفس الهواء الجوي رأسيا.

 Yemane ye-ebiyo et .)  ال تناسب البعوض 345ثين تبين من خاللها أن درجة العكرة قام بها أحد  الباح

al,2003,P2)   

 ( أثر العكارة على كثافة يرقات البعوض في مدينة نواكشوط5الشكل )

 

من خالل الشكل أن العكارة تؤثر على كثافة اليرقات  تبينالمصدر: التحليل المخبري الميداني المشترك مع وحدة البحث

 مما يؤدي إلى انخفاض كثافة اليرقات في المياه العكرة.
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 ( معامل االرتباط بين العكارة وكثافة يرقات البعوض5) الجدول

 

Correlations 

 العكارة الكثافة 

 -Pearson Correlation 1 -.108 الكثافة

Sig. (2-tailed)  .502 

N 41 41 

 Pearson Correlation -.108- 1 العكارة

Sig. (2-tailed) .502  

N 41 41 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على معطيات العمل الميداني

 

 غذاء اليرقة: -4-7 -4-3

 لحى الحيوانحاتعتبتلع اليرقة كل ما يصادفها في الماء مادام محن الصحغر بحيحث يمحر خحالل فتححة الفحم وتتغحذى بهحذه الطريقحة  

قيقة، وكذلك على وغيرها من األحياء الد ciliataوالهدبيات   flagellata والنباتات الدقيقة الموجودة بالماء مثل السوطيات

كبيحر ات يلحتهم الالبكتريا والفطريات  وحبوب اللقاح، وتتغذى كذلك على أثواب اليرقات المخلوعة عند االنسالخ، وهناك يرقح

دوثها فحي يبحدو أن هحذه الصحفة ال تححد  فحي الطبيعحة فحي يرقحات األنحوفيليلس، وربمحا كحان السحبب فحي حح منها الصحغير ولكحن

 لمحاء مباوحرةالمعمل هو ازدحام اليرقات في وعاء صغير أو عدم كفاية الغذاء، وتتغذى يرقة األنحوفيليس وهحي أسحفل سحطأ ا

ناحيتحه  درجحة أي أن 180الحرأر علحى نفسحه بزاويحة  ومتعلقة به بواسطة الشحعيرات الراحيحة وجهحاز التحنفس فحي ححين يحدور

بحالمص  وهحي متعلقحة بعيدا عن سحطأ المحاء إمحا  البطنية ) التي بها الفروتان( تكون إلى أعاله، أما يرقة الكيوليسيني فتتغذى

 وإما وهي مرتكزة بالقاع.

 األكسجين: -4-1 -4-3

لبعوض الى أن طوره اليرقي ولكن معظم الدراسات أوارت إ يعتبر األكسجين من العناصر الهامة المؤثرة في البعوض في

منخفضة  مياه  بامكانه أن يتكاثر في مياه تنخف  فيها نسبة األكسجين دون أن تتأثر بذلك، كما يمكنه أن يتكاثر في

 األكسجين دون أن يتأثر وذلك في الحدود التالية:
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 ينة نواكشوط( أثر األكسجين على كثافة يرقات البعوض في مد6الشكل )

 المصدر: التحليل المخبري الميداني المشترك مع وحدة البحث

لتي كسجين اال يؤثر بشكل فعال على البعوض في طوره اليرقي حيث كانت نسبة األيتضأ من خالل الشكل أن األكسجين 

 % مناسبة للكثافة العالية.200 -% 27تتراوح بين 

 وكثافة يرقات البعوض( معامل االرتباط بين األكسجين 6الجدول )

 

Correlations 

 O2األكسجين الكثافة 

 Pearson Correlation 1 .078 الكثافة

Sig. (2-tailed)  .630 

N 41 41 

O2 Pearson Correlation .078 1 

Sig. (2-tailed) .630  

N 41 41 

 المصدر: عمل الباحث باالعتماد على معطيات العمل الميداني

  0.7من خالل الشكل وجود ارتباط قوي بين كثافة اليرقات واألكسجين يصل إلى  يتبين
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 النتائج والتوصيات : -5

 النتائج  - 5-1

 ن خديجة لكويريبؤرة بينما في الدراسات السابقة لكل م 16أفادت الدراسة أن بؤر البعوض التي تم تصنيفها وصلت إلى 

 .بؤر 7وأحمد سالم لم يتجاوز عدد هذه البؤر 

واكشوط مدينة ن ساهموا في توطين الكثير من بؤر تكاثر البعوض في سكان المنطقة المدروسة تبين من خالل الدراسة أن 

 مما كانت له تداعيات سلبية على الصحة .

مناسبة  واكشوطنمن خالل الدراسة أن الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمعظم مياه بؤر تكاثر البعوض في مدينة  تبين

 لتكاثر البعوض 

 قاتثافة اليرعوض وكأفادت الدراسة بأنه يوجد ارتباط متوسط وضعيف بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبؤر تكاثر الب

ل يتم تسجي طق عادةبكثافة عالية على مستوى تيارت، ودار النعيم، وتفرغ زينة، وهذه المناأظهرت الدراسة انتشار البؤر 

  )المالريا والضنك(إصابات مرضية كثيفة فيها ذات صلة بالبعوض

 التوصيات - 5-2

ححة فحي نقترح أن تكون مكافحة األمراض المنتقلة عن طريق البعوض تعتمحد علحى بحرامج مدروسحة، وأن تكحون المكاف (1

ذات كفحاءة  منطقة جغرافية وحاملة محن الناحيحة المكانيحة واإلجحراءات المتخحذة حتحى تكحون النتحائج المتمخضحة عنهحا كل

بالطريقحة  ضالتوعيحة، القضحاء علحى بحؤر تكحاثر البعحو)عالية،  وأهم الخطحوات الالزمحة للمكافححة الشحاملة تتمثحل فحي: 

 ( منشئات البنية التحتية.، تحسين المناسبة

لبعححوض بأغطيححة محكمححة للقضححاء علححى بححؤر تكححاثر اها ء نهائيححا علححى حاويححات المححاء العموميححة أو تزويححدنقتححرح القضححا (2

 الناجمة عن هذه الحاويات. أو إنشاء  وبكة واملة لتوزيع المياه في مدينة نواكشوط.

عحن المراكحز  محطات خاصة بالمركبات والحافالت القادمة من الدول األفريقية الموبوءة في منطقحة تبعحد إنشاءنقترح  (3

د محداخل كلم، أو عدم دخول هحذه المركبحات إلحى المجحال الحضحري إال بعحد تعقيمهحا عنح10الحضرية مسافة ال تقل عن 

 الضنك. المدن الحضرية لتجنب اإلصابة باألمراض المعدية خاصة المالريا وحمى

دينحة من السطأ في نقترح زراعة األوجار المقاومة للملوحة بكثافة عالية للمساهمة في تراجع الفروة المائية القريبة م (4

 راض؛نواكشوط  حتى ال تتشكل من خاللها بركا دائمة يتكاثر فيها البعوض والكائنات الدقيقة المسببة لألم

جححراءات تححي يتكححاثر بهحا البعححوض حتححى يححتمكن السحكان مححن اتخححاذ اإلنقتحرح القيححام بحمححالت تحسيسححية ححول الطريقححة ال (5

 الالزمة لمكافحة البعوض في جميع األطوار؛
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