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التصنيف المظهري العددي لسبعة أجناس من عائلة خنافس الجلود في العراق باستخدام التحليل العنقودي
أٌاد ٌوسف الحاج إسماعٌل
قسم علوم الحٌاة كلٌة التربٌة جامعة الموصل العراق
البرٌد االلكترونً aeadismail@yahoo.com
الخالصة
تضمن البحث التصنٌف العددي لألجناس الحشرٌة السبعة التابعة لعائلة خنافس الجلود من رتبة غمدٌة
األجنحة وهً :
Anthrenus ,Thylodrias, Dermestes, Attagenus, Trogoderma ,Phradonoma
),Globicornis ,(Family Dermestidae, Order Coleoptera
فً العراق وذلك باالعتماد على الصفات المظهرٌة التً تم تحوٌلها إلى شفرة مناسبة للتحلٌل العددي عبر
برنامج التحلٌل اإلحصائً الجاهز  SPSS-17وقورنت بواسطة الحاسوب لتعٌن درجات التشابه
واالختالف والذي بٌن بان نسبة التشابه المئوٌة تراوحت بٌن  % 96.19 -20بٌن هذه األجناس وهذا ٌدل
على قرابة واصل النشوء والتطور لهذه األجناس و إلى أي جنس قد تكون تطورت عنه وال ٌوجد تشابه بٌن
الجنسٌن  Anthrenusو . Trogoderma
الكلمات المفتاحٌة :التصنٌف العددي ؛ التحلٌل العنقودي؛ رتبة غمدٌة األجنحة ؛ عائلة خنافس الجلود ؛
العراق.
تارٌخ تسلم البحث  2013 / 5 / 17وقبوله 2013 /9 / 7

المقدمة
عرف التصنٌف العددي أو التصنٌف التدرٌجً أو التسلسلً Hierarchical Classification or
 Numerical Taxonomyسنة  1957كجزء من التحلٌالت المتعددة Multivariate
( )1957,Sneathوبشكل متوازي مع ظهور الحاسوب حٌث مكن من التقارب الكمً Quantitative
والقدرة على المعالجة السرٌعة لكمٌات كبٌرة من البٌانات وتجمٌع الوحدات التصنٌفٌة بالطرق العددٌة إلى
صفوف ) (Taxon ,pl.Taxaباالعتماد على صفاتهم وذلك لألنواع الحٌة نبات أم حٌوان نزوال إلى
األجناس وهو تصنٌف للكائنات الحٌة فً نظام مرتب ٌظهر العالقات الطبٌعٌة المظهرٌة بٌن المجموعات أو
الفئات المنضوٌة تحته ( .)2008 Duboisونشر أول بحث حول التصنٌف العددي لرتبة غمدٌة األجنحة من
قبل  Crowsonسنة ( )1960وظهر ذلك فً عدٌد من الكتب (  Cranstonو (2009, Gullan
والمواقع االلكترونٌة وذلك إلظهار القرابة وتحدٌد خطوط النشوء واالرتقاء Phylogenic Analysis or
 Clustral Phylogenic Treesالمحتملة لتلك األنواع  ،درس  Kiselyovaو ) 3113( Mchugh
التحلٌل ألنشوئً لعائلة خنافس الجلود من رتبة غمدٌة األجنحة معتمدا على الصفات المظهرٌة لمرحلة الٌرقة
والعذراء وبٌن  Howlandو  ) 3114( Hewittالتصنٌف ألنشوئً لرتبة غمدٌة األجنحة استنادا الى
التسلسل الجٌنً النزٌم اوكسٌدٌز فً الماٌتوكوندرٌا  ،عالجت الدراسة الحالٌة البٌانات المظهرٌة ألجناس
سبعة مسجلة فً العراق لعائلة خنافس الجلود لتوثٌق هذه العالقات وبشكل رقمً لٌعكس التشابهات المظهرٌة
وٌعزوها بالتالً إلى األصول المحتملة لنشوئها وهً خطوة أولى نحو إجراء التحلٌالت الجٌنٌة إلظهار
العالقات التطورٌة بٌن هذه األجناس  ،وكذلك تمهٌدا لبناء قاعدة بٌانات للتصنٌف اآللً لهذه العائلة.
مواد البحث وطرائقه
باالستناد إلى المفتاح التصنٌفً الذي أورده مولود ( )1985للصفات المظهرٌة ألجناس عائلة خنافس الجلود
فً العراق شكل  1والتً تم تحوٌلها إلى شفرة مناسبة للتحلٌل (جدول  )1وعبر برنامج التحلٌل اإلحصائً
الجاهز  ، SPSS-17قورنت الصفات بإعطاء كال منها وزنا متساوٌا ثم تم إنشاء مصفوفة للصفات ( 2007
)( , Anonymousجدول . )2
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Dermestes 2

Thylodrias 1

Attagenus 4

3Anthrenus

Phradonoma 6

Globicornis 5

Trogoderma 7

 األرقام المجاورة لألسماء تدل على تسلسل ذلك الجنس فً الجدول ).(2
*Numbers behind names indicated sequence of this genus in Tab 2.
الشكل ( : )1صور أجناس عائلة خنافس الجلود فً العراق.
Fig (1): Photos of the family Dermestidae genus in Iraq.

الشكل ( :) 2المخطط الشجٌري لدرجات التشابه واالختالف بٌن أجناس عائلة خنافس الجلود فً العراق .
Figure(2): Dendrogram between genus of Dermestidae in Iraq .
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الصفات المظهرٌة المنتخبة لرسم األشكال متعددة األضالع فً التصنٌف العددي ألجناس عائلة: )1(جدول
خنافس الجلود فً العراق
Table(1):Morphological characteristic selected to description multisided shape of
numerical taxonomy of Dermestidae in Iraq
Code الشفرة
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Specialties التفصٌالت
ال ٌحوي هذه الصفة
Does not contain this trait
ٌحوي عقل مضربٌة طرفٌة
Includes mind Racket terminal
ال ٌحوي عقل مضربٌة طرفٌة
Not Includes mind Racket terminal
ال ٌحوي هذه الصفة
Does not contain this trait
ٌحوي عٌن وسطٌة
Includes median eye
الرأس خالً من العٌن الوسطٌة
Head-free median eye
ال ٌحوي هذه الصفة
Does not contain this trait
مغطى بشكل تام بقشور مثلثة أو بٌضاوٌة عرٌضة
Fully covered by a triangular or oval
scales petition
ٌغطً السطح الظهري والبطنً شعٌرات
Covers the dorsal surface of the
abdominal with bristles
ال ٌحوي هذه الصفة
Does not contain this trait
مساوٌة أو أطول من طول القطعة الثانٌة
Equal to or longer than the length of the
second piece
اقصر كثٌرا من طول القطعة الثانٌة
Much shorter than the length of the
second piece
ال ٌحوي هذه الصفة
Does not contain this trait
 عقلة11 من
From 11 pieces
 عقلة10-9 من
From 9-10 pieces
ال ٌحوي هذه الصفة
Does not contain this trait
مزودة بتراكٌب تشبه األسنان
With the installation of tooth-like
خالٌة من هذه التراكٌب
Free of these compositions

Characteristics الصفات
نوع ألألمس
Type the antenna

2
احتواء الرأس على عٌن وسطٌة
Contain the head median eye

3
ًتغطٌة السطح الظهري والبطن
Cover the surface of the
dorsal and ventral

4
طول القطعة األولى لرسغ الرجل
الخلفٌة
The length of the first piece
of the hand-leg
5
تكوٌن ألألمس فً كال الجنسٌن
Antenna configuration in
both sexes
6
الحافة الخارجٌة أو الظهرٌة لساق
الرجل األمامٌة
The outer or the dorsal edge
tibia of the front leg
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جدول( :)2مصفوفة الصفات لرسم األشكال عدٌدة األضالع فً التصنٌف العددي ألجناس عائلة خنافس
الجلود فً العراق.
Table(2):Description multisided shape matrix of the morphological characteristic
Dermestidae genus in Iraq
الصفات *Characteristics
األجناس
ت Series
5
4
3
2
1
Genus
6
Thylodrias
1
1
1
1
**1
3
1
Dermestes
1
1
1
1
3
2
2
Anthrenus
1
1
1
2
2
2
3
Attagenus
1
1
3
2
2
2
4
Globicornis
1
3
2
2
2
2
5
Phradonoma
2
2
2
2
2
2
6
Trogderma
3
2
2
2
2
2
7
 القٌمة 1تعنً ال ٌملك هذا الجنس هذه الصفة*A value of 1 means this does not have •.
.genus this status
**األرقام للصفات تدل على تسلسلها فً جدول **Numbers indicate the sequence of ..1
recipes in Table 1
الجدول ( :)3مصفوفة نسب التشابه واالختالف فً المراتب التصنٌفٌة ألجناس عائلة خنافس الجلود فً
العراق.
Table (3): Proximity matrix of family Dermestidae genus in Iraq .
Correlation between vectors of values
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Case
Thylo. Dermes. Anthren. Attagen. Globic. Phradon. Trogo.
1:Thylo.
*.250
.408
.408
.000
.000
-.250
2:Dermes.
.250
.612
.612
.000
.000
-.375
3:Anthren.
.408
.612
1.000
.000
.000
-.612
4:Attagen.
.408
.612
1.000
.000
.000
-.612
5:Globic.
.000
.000
.000
.000
.000
-.791
6:Phradon.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
7:Trogo.
-.250
-.375
-.612
-.612
-.791
.000
*This is a similarity matrix
*هذه المصفوفة متماثلة. .
 األرقام المجاورة لألسماء تدل على تسلسل ذلك الجنس فً الجدول( *Numbers behind names indicated .)2
sequence of this genus in Tab2.

النتائج والمناقشة
بعد إنشاء مصفوفة الصفات المظهرٌة لألجناس السبعة لعائلة خنافس الجلود فً العراق ( Family
 )Dermestidae : Order Coleopteraومعالجتها حاسوبٌا ظهرت العالقات الرقمٌة بٌن مختلف هذه
األجناس جدول  3وأعطى شكل  2المخطط الشجٌري لدرجات التشابه واالختالف بٌن تلك األجناس  ،والذي
بٌن أن النسبة المئوٌة لتشابه جنسً  Anthrenusو  Attagenusهً األعلى بٌن جمٌع أجناس هذه العائلة
وهً  % 96.19ثم نسبة تشابه جنسً  Anthrenusو  Dermestesوهً  ، % 72.8أما نسبة التشابه
بٌن جنسً  Thylodriasوكال الجنسٌن  Anthrenusو  Attagenusفهً  %46.67وهً تقرٌبا
نصف المسافة بٌن اجناس هذه العائلة وان نسبة التشابه بٌن  Globicornisو  Anthrenusوالجنسٌن
 Phradonomaو  Trogodermaهً  % 20لكال منهما
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.) و األرقام الصغٌرة الفاتحة تدل على الصفات المدروسة1( ** األرقام الغامقة تدل على اسم ذلك الجنس فً الجدول
** Dark figures indicate the name of that genus in Table 1 and Figures small light show
traits.

. رسم عدٌد األضالع للصفات المظهرٌة ألجناس عائلة خنافس الجلود فً العراق: )3( الشكل
Figure (3) :Multisided shape of morphological characteristics of Dermestidae genus
in Iraq .
 وال ٌوجد، وهذا ٌدل على قرابة واصل نشوء وارتقاء هذه األجناس والى أي جنس قد تكون تطورت عنه
 ولزٌادة اإلٌضاح تم رسم عدٌد األضالع لتلك. Trogoderma وAnthrenus تشابه بٌن الجنسٌن
 وٌالحظ مقدار المساحة التً ٌشغلها كل جنس من هذه األجناس3 الصفات المظهرٌة وهً موضحة بالشكل
 استنادا علىOnline Taxonomies والذي هو دلٌل تستخدمه مواقع التصنٌف عبر الشبكة العنكبوتٌة
الصفات التً ٌظهرها الجنس المراد الحصول على موقعه التصنٌفً حٌث ٌقوم البرنامج الحاسوبً الخاص
 فً ذلك من قبل المبرمجٌن متخصصٌن بعمل مسحMathlab بالتصنٌف وذلك باستخدام برنامج الماثالب
مساحً للصفات وإسقاط ذلك على هذه المساحات لالستدالل على االسم وعند عدم التطابق فقد ٌكون جنس
) 3112, Houcque(جدٌد لهذه العائلة أو قد ٌعود إلى عائلة أخرى

NUMERICAL TAXONOMY OF FAMILY DERMESTIDAE:
COLEOPTERA IN IRAQ BY USING GLUSTERING ANALYSIS
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ABSTRACT
Morphological characteristics of insect species (Thylodaris , Dermestes ,
Anthernus, Globiconis, Phraonoma, Trogoderma) belong to Dermestidae
:Coleoptera which are recorded in IRAQ were given equal weight for each character
.A matrix was constructed for the characteristics a dendrogram and multisided
shape were drown for similarity and differences between the species using
Clustering Analysis Statistically Packaging SPSS-17. The results revealed that
characteristics ranging 96.19-20 % . Not a single similarity was found between
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Trogoderma & Anthrenus compared to the preceding species dealt with Cartier .
.
Key words: numerical taxonomy; clustering analysis; Coleoptera; Dermestidae
;IRAQ.
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