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 الومذهة
اف الكتب العربية التي تناكلت مكضكع تصنيؼ الحشرات تكاد تعد مف الكتب 

نادرة التي ال يزيػد عػددىا عػف عػدد أصػابع اليػد الكاحػدة  كبيػدؼ تقػديـ كتػاب حػديث ال
كمعاصر في مجاؿ تصنيؼ الحشرات لمقارئ العربي  كاف )كتاب تصػنيؼ الحشػرات  
النظريػػة كالتطبيػػؽ( ىػػي محاكلػػة متكاضػػعة لسػػد الػػنقص الحاصػػؿ فػػي المكتبػػة العربيػػة  

ؼ الحشرات  تػاريخ كتمييػد( عنػكاف حيث ضـ ىذا الكتاب خمسة أبكاب  ككاف )تصني
الباب األكؿ مف الكتاب الذم ضـ أربعة فصكؿ ككاف مكضكع الفصؿ األكؿ تصػنيؼ 
الحشرات المفيـك كالتاريخ كالكظائؼ  كقد حاكلنا في ىذا الفصؿ عرض اىػـ االحػداث 
كالتطػػكرات التػػي رافقػػت كاحػػدا مػػف اقػػدـ العمػػكـ التػػي عرفيػػا االنسػػاف امػػا الفصػػؿ الثػػاني 

د كػػػاف محاكلػػػة متكاضػػػعة حاكلنػػػا مػػػف خالليػػػا تعريػػػؼ القػػػارئ بالبيئػػػات كالعالقػػػات فقػػػ
الغذائية التػي تصػنعيا الحشػرات مػع الكائنػات األخػرل  كىػي مسػيلة أساسػية لممصػنؼ 
تتعمػػػؽ بمعرفػػػة ايػػػف يجػػػد الخامػػػة التػػػي يعمػػػؿ عمييػػػا  ليقػػػكـ بجمعيػػػا كحفظيػػػا كتييئتيػػػا 

ـ الفصػؿ الثالػث كالرابػع مػف ىػذا الكتػاب. لمدراسة التصنيفية كالتي كانػت مكضػع اىتمػا
امػػا البػػاب الثػػاني مػػف الكتػػاب فكػػاف بعنػػكاف )التمييػػز بػػيف الصػػفات التصػػنيفية كالتبػػايف 
الفػػػػردم( كضػػػػـ ىػػػػذا البػػػػاب ثالثػػػػة فصػػػػكؿ  حيػػػػث تنػػػػاكؿ الفصػػػػؿ الخػػػػامس مكضػػػػكعة 

ألنػػكاع  ةالصػفات التصػػنيفية مػف حيػػث أنكاعيػا كاىميتيػػا التصػنيفية كالقيمػػة التشخيصػي
الصفات التصنيفية  اما الفصؿ السداس فجاء مكمال لمفصؿ الخامس مف حيػث كيفيػة 
استخداـ الصفات التصنيفية في عممية التمييز بيف المراتب التقسيمية كخطػكات عمميػة 
التمييػػز كالمشػػاكؿ الناتجػػة عػػف عػػدـ التفريػػؽ بػػيف الصػػفات التصػػنيفية كالتبػػايف الفػػردم 

ف بياف أنكاع التباينات الفردية. اما الفصػؿ السػابع فقػد بيف افراد النكع الكاحد  فضال ع
كػاف فصػؿ الختػاـ لمبػاب الثػاني مػف ىػػذا الكتػاب حيػث اىػتـ بػيدكات التمييػز مػف حيػػث 

مساحة مميزة في ىذا الفصؿ  كجػاء  DNAأنكاعيا كاستخداماتيا   فقد كاف لتحميؿ الػ
مػػالن لعمميػػة جمػػع الحشػػرات البػػاب الثالػػث بعنكانػػو )األسػػماء الحشػػرية كنظػػـ التقسػػيـ( مك

كتمييزىػػا كالتػػي كانػػت مػػف اىتمػػاـ البػػاب األكؿ كالثػػاني مػػف الكتػػاب  حيػػث بػػدانا البػػاب 



  
 

 28   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

الثالػػػث بالفصػػػؿ الثػػػامف الػػػذم اىػػػتـ بمكضػػػكعة تسػػػمية الحشػػػرات كنظػػػـ التقسػػػيـ كالػػػذم 
حاكلنػػا مػػف خاللػػو بيػػاف اف تمييػػز الحشػػرات ال يكتمػػؿ اال بتسػػميتيا لكػػي يتسػػنى لعػػالـ 

بعػد ذلػؾ اختيػار نظػاـ التقسػػيـ المناسػب كالػذم حاكلنػا فػي الفصػكؿ الالحقػػة  التصػنيؼ
مػػف البػػاب الثالػػث بيػػاف أنكاعيػػا  فكػػاف عنػػكاف الفصػػؿ التاسػػع التقسػػيـ الطبيعػػي الػػذم 
شرحنا فيو مفيكـ ىذا النظاـ كمفيـك المرتبة التقسيمية كابعادىا  ككاف الفصػؿ العاشػر 

مسػرحان لشػرح ىػذا النظػاـ الحػديث فػي تقسػيـ  Phylogeneticبعنكانو التقسيـ الكراثي 
الكائنات الحية كمنيا الحشرات باالعتماد عمى الدراسات الجينية  حيث تناكلنا في ىذا 
الفصػؿ مسػالة التقسػيـ الػكراثي كعالقػات القرابػة الكراثيػة كأنػكاع أشػجار النشػكء كالنسػػب 

ددم كاالصػػػطناعي فكػػػاف ككيفيػػػة رسػػػـ األشػػػجار الكراثيػػػة بالحاسػػػكب. امػػػا التقسػػػيـ العػػػ
عنكاف الفصؿ الحػادم عشػر الػذم اىػتـ بمفيػكـ التقسػيـ العػددم لمحشػرات مػدعمان ىػذا 
المفيػػـك بيمثمػػة تطبيقيػػة حػػاكؿ مػػف خالليػػا بيػػاف كيفيػػة تطبيػػؽ ىػػذا التقسػػيـ لينتقػػؿ بعػػد 

 ذلؾ الى شرح نظاـ التقسيـ االصطناعي كبياف سمبياتو كايجابياتو.
ة تحكميػػا العديػد مػػف القػكانيف كالقكاعػػد الدكليػة  لػػذلؾ اف أنظمػة التقسػػيـ السػابق

فاف الباب الرابع بفصكلو األربعة تناكؿ مكضكع )القكاعػد الدكليػة فػي التسػمية كالنشػر( 
فكػػػػاف مكضػػػػكع الفصػػػػؿ الثػػػػاني عشػػػػر ىػػػػك األساسػػػػيات فػػػػي القكاعػػػػد الدكليػػػػة لمتسػػػػمية 

الدكلية لمتسمية الحيكانيػة  الحيكانية  حيث تساؤلنا في بداية ىذا الفصؿ  لماذا القكاعد 
مع اإلشارة الى اىـ قكاعد التسمية الدكليػة كاحكػاـ النشػر كفػؽ القكاعػد الدكليػة لمتسػمية 
كجاء الفصؿ الثالث عشر مكمالن لما سبؽ اذ تناكؿ مكضكع القكاعد الدكلية في تسمية 

ائمػػػػة المراتػػػػب التقسػػػػيمية مػػػػف حيػػػػث أنػػػػكاع األسػػػػماء النكعيػػػػة كالنكيعيػػػػة كالجنسػػػػية كالع
كالمراتػػب التقسػػيمية األعمػػى كبيػػاف كيفيػػة صػػياغة أسػػماء المراتػػب المختمفػػة مػػع تحديػػد 
انمػػػاط المراتػػػب التقسػػػيمية. امػػػا الفصػػػؿ الرابػػػع عشػػػر فقػػػد تطػػػرؽ الػػػى التسػػػمية الكراثيػػػة 
الخاصة بنظاـ التقسيـ الكراثي مع بياف مميزات نظػاـ التسػمية الكراثيػة كفكائػدىا فضػال 

لنظػػاـ كاىػػـ القػػكانيف الػػكاردة فػػي القػػانكف الػػدكلي لنظػػاـ التسػػمية عػػف بيػػاف تػػاريخ ىػػذا ا
 الكراثي.
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اف اعػداد المخطكطػات التصػنيفية كنشػرىا كػاف عنػكاف الفصػؿ الخػامس عشػر 
كىػػك مسػػؾ ختػػاـ البػػاب الرابػػع كفصػػكؿ الكتػػاب  حيػػث جػػاء ىػػذا الفصػػؿ لبيػػاف انػػكاع 

طػة التصػنيفية  فيمػا المخطكطات كالمؤلفات التصنيفية  فضال عف بياف شػكؿ المخطك 
تطػػرؽ الجػػزء األخيػػر مػػف ىػػذا الفصػػؿ عػػف القػػكانيف كالتعػػديالت التػػي تػػـ اجرائيػػا عمػػى 
قكانيف النشر الدكلية كخاصة تمؾ المتعمقة بالنشر االلكتركني كالذم أصػبح أحػد معػالـ 
القرف الحادم كالعشريف. اما الباب الخامس كاألخيػر مػف الكتػاب فضػـ خمسػة مالحػؽ 

ف ميمػػػػػة الممحػػػػػؽ األكؿ جمػػػػػع المصػػػػػطمحات المسػػػػػتخدمة فػػػػػي عمػػػػػـ ميمػػػػػة حيػػػػػث كػػػػػا
التصػػنيؼ كبيػػاف مرادفاتيػػا العربيػػة  كىػػك بمثابػػة معجػػـ صػػغير يمكػػف الرجػػكع اليػػو عنػػد 
الحاجػػػػة امػػػػا الممحػػػػؽ الثػػػػاني فقػػػػد اخػػػػتص بعػػػػرض التقسػػػػيـ الحػػػػديث لممفصػػػػميات ذات 

الػػث فكػػػاف االرجػػؿ السػػتة حسػػب نظػػػاـ معمكمػػات التصػػنيؼ المتكامػػؿ  امػػػا الممحػػؽ الث
عبارة عف دليؿ لعائالت المفصميات ذات االرجؿ السػتة  كىػك دليػؿ يسػاعد القػارئ فػي 
معرفػػػة المكقػػػع التقسػػػيمي ألم عائمػػػة حشػػػرية  ككػػػاف المشػػػركع الػػػكطني لحصػػػر حيػػػاة 
الحشرات في العراؽ ىك مضمكف الممحؽ الرابع  اما الممحؽ الخامس فكاف عبػارة عػف 

 جع ميمة في التصنيؼ.مفكرة تصنيفية ضمت عناكيف كمرا
اف كتاب تصنيؼ الحشرات  النظرية كالتطبيؽ ىك خالصة جيد كعمػؿ       

متكاصػػػػؿ اسػػػػتغرؽ مػػػػا يقػػػػارب السػػػػنتيف  حاكلػػػػت مػػػػف خاللػػػػو اف أقػػػػدـ لمقػػػػارئ العربػػػػي 
مكضػػػػػكع تصػػػػػنيؼ الحشػػػػػرات بشػػػػػكؿ متسمسػػػػػؿ كبمغػػػػػة بسػػػػػيطة بعيػػػػػدة عػػػػػف تعقيػػػػػدات 

ذم اعتمدتػػو فػػي ىػػذا الكتػػاب جػػػاء المصػػطمحات كالفمسػػفات. اف التسمسػػؿ المنطقػػي الػػ
متفقان مػع منطقيػة كتسمسػؿ مراحػؿ عمميػة التصػنيؼ التػي بػدأت بعمميػة جمػع الحشػرات 

 Nomenclatureكتسميتيا  Identificationكاعدادىا لمدراسة التصنيفية ثـ تمييزىا 
كفػػػؽ نظػػػـ التقسػػػيـ ثػػػـ نشػػػر نتػػػائ  األبحػػػاث كالدراسػػػات  Classificationكتقسػػػيميا 
 ة كفؽ القكاعد كاالحكاـ الدكلية المعتمدة في ىذا المجاؿ.التصنيفي
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كاخيػػران ال يسػػػعني كانػػػا اكتػػػب السػػػطكر األخيػػرة مػػػف ىػػػذه المقدمػػػة اال اف أتقػػػدـ 
بالشػػكر كالتقػػدير لكػػؿ مػػف قػػدـ لػػي يػػد العػػكف مػػف اجػػؿ انجػػاز ىػػذا العمػػؿ كىػػـ كػػؿ مػػف 

عيػػداف كالػػدكتكر  األسػػتاذ الػػدكتكر ايػػاد يكسػػؼ الحػػاج إسػػماعيؿ كالػػدكتكر محمػػد فػػريح
بساـ يحيى شريؼ كالدكتكر عماد قاسـ كالدكتكر فراس كػاظـ الجبػكرم كالسػيداف احمػد 

 صالح عمر كقيس برىاف الديكجي.
 كاهلل كلي التكفيؽ  

 
 
 
 

 األستبر الذكتوس
 نزاس هصطفى الوالح
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 تصنيف الحششات تبسيخ وتوهيذ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
  تصنيف الحششات الوفهوم والتبسيخ والوظبئف

 
 الحششات، بيئبتهب وعاللبتهب الغزائية
 

 طشائك جوع وعزل الحششات
 

 العينبت الحششية طشائك حفظهب والعنبية بهب

Adheed
Rectangle

Adheed
Rectangle
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ت الوفهوم تصنيف الحششا
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 المقدمة
نساف  إذ انو يمكف القكؿ اف عمـ التصنيؼ ىك مف أقدـ العمـك التي عرفيا اإل

بدأ مع بدء اإلنساف التمييز بيف الكائنات الحية التػي تكجػد فػي بيئتػو  كدليػؿ ذلػؾ نجػد 
اف قبيمػػػػػػة مػػػػػػف البكبػػػػػػكانز المكجػػػػػػكدة فػػػػػػي جبػػػػػػاؿ غينيػػػػػػا الجديػػػػػػدة تمكنػػػػػػت مػػػػػػف تمييػػػػػػز 

طػػالؽ نكعػػان مػػػف الطيػػػكر  ىػػػذا المثػػاؿ يشػػػير الػػػى قػػػدرة  453أسػػػما نكعيػػػان عمػػػى  457كا 
تمييز الدقيؽ بيف الكائنات. لذلؾ فاف محاكلػة اختصػار التػاريخ اإلنساف البدائي عمى ال

التطكرم لعمـ التصنيؼ كتطكر مفيكمو ككظائفو في فصػؿ كاحػد كمقدمػة لمػدخكؿ الػى 
مراحػػػؿ كخطػػػكات عمػػػـ تصػػػنيؼ الحشػػػرات  تعػػػد عمميػػػة صػػػعبة جػػػدان. كىػػػي ميمػػػة ىػػػذا 

 لحياة.الفصؿ لعرض اىـ محطات كمياـ ىذا العمـ المؤسس لبقية فركع عمـ ا

  Taxonomy Definition               م علم تصنيف              مفيو 
  Taxisالتصػنيؼ ىػي مػزي  مػف كممػات يكنانيػة ىػي  Taxonomyاف كممػة
كتعني القانكف  ام قانكف التركيب اك التنظػيـ  كقػد اسػتخدـ  Nomosتعني التركيب ك

ـ لإلشارة الى تقسػيـ 4345عاـ  Candoleىذا المصطمح ألكؿ مرة مف قبؿ كاندكؿ  
النبػػػػات  كعميػػػػو فانػػػػو يمكػػػػف تعريػػػػؼ عمػػػػـ التصػػػػنيؼ بانػػػػو العمػػػػـ الػػػػذم ييػػػػتـ بعمميػػػػة 

الكائنػات   Systematicاك ترتيػب  Classificationكتقسػيـ  Identifcationتمييػز
الحػػػػي باالسػػػػتناد الػػػػى الصػػػػفات المظيريػػػػة الخارجيػػػػة كالداخميػػػػة كالصػػػػفات التشػػػػريحية 

بػػػيف الخمػػػؼ  Genes عػػػف دراسػػػة العالقػػػات كالتشػػػابو الجينػػػيكالحيكيػػػة كالبيئيػػػة فضػػػالن 
كالسػػمؼ  كدراسػػتو لمقكاعػػد كاألسػػس كالمبػػادئ كالقػػكانيف كالتكصػػيات الخاصػػة بالتسػػمية 

 International Zoological العمميػػػػػػة كالنظػػػػػػػاـ الػػػػػػػدكلي لمتسػػػػػػػمية الحيكانيػػػػػػػة

Nomenclature (IZN.) 
 التاريخ التطوري لعلم تصنيف الحيوان

Zoological Taxonomy Historical Development  

يمكػف القػػكؿ اف تػػاريخ عمػػـ التصػػنيؼ ىػػك تػػاريخ اإلنسػػاف كتطػػكره  كىػػك تػػاريخ 
طكيػػؿ مكغػػػؿ فػػي القػػػدـ كمعقػػد كذلػػػؾ الف التطػػكرات الحاصػػػمة فػػي عمػػػـ التصػػنيؼ لػػػـ 
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تحػػػدث عمػػػى كتيػػػرة كاحػػػدة فػػػي مجػػػاميع الكائنػػػات الحيػػػة المختمفػػػة  إذ كػػػاف التصػػػنيؼ 
لمجػػػػاميع الحيكانيػػػػة األكثػػػػر الفػػػػة لإلنسػػػػاف مػػػػف غيرىػػػػا كالمبػػػػائف كالطيػػػػكر متقػػػػدمان فػػػػي ا

كالفراشػػات كبعػػض أجنػػاس الخنػػافس  بينمػػا ال يػػزاؿ التصػػنيؼ فػػي مسػػتكل ابتػػدائي فػػي 
 المجاميع األخرل. 

اف عمميػػة دراسػػة ىػػذا التػػاريخ تتطمػػب منػػا تقسػػميو الػػى مراحػػؿ اك حقػػب كذلػػؾ 
 ضحة بينيا.بالرغـ مف تداخميا كعدـ كجكد فكاصؿ كا

 Local Fauna Study Phase           اواًل( مرحلة دراسة الحيوانات المحلية
  كىػػي المرحمػػة  Alpha Taxomnyكتسػػمى ايضػػان بمرحمػػة التصػػنيؼ الفػػا

التصنيفية المعنية بتكصيؼ األنكاع كتمييزىا. حيث يتميز اإلنسػاف عػف بقيػة الكائنػات 
ة  كدليػؿ ذلػؾ اف النػاس حتػى فػي أكثػر القبائػؿ بقدرتو عمى المقارنة بيف الكائنات الحي

بدائية قػد يككنػكف مػف المشػتغميف الممتػازيف بالتػاريخ الطبيعػي حيػث تمكنػكا مػف تسػمية 
أنػػكاع عديػػدة مػػف الثػػدييات كالطيػػكر كاألسػػماؾ كمعظػػـ الالفقاريػػات المشػػيكرة اك أكثرىػػا 

غينيػػا الجديػػػدة  صػػالحية لألكػػؿ كقػػد كجػػد اف قبيمػػة مػػػف البكبػػكانز المكجػػكدة فػػي جبػػاؿ
نكعػان مػف الطيػكر. أم أف نكعػان كاحػدان  453اسمان نكعيان عمػى  457تمكنت مف إطالؽ 

فقػػط فيػػو التبػػاس مػػع نػػكع اخػػر كفػػي الغالػػب كانػػت تسػػمية مثػػؿ ىػػذه القبائػػؿ ثنائيػػة بكػػؿ 
(  كقػػد ظيػػرت Bartlett  4316كضػػكح ام انػػو تتكػػكف مػػف اسػػـ جػػنس كاسػػـ النػػكع )

ؽ.ـ( كديمػػػػكقراط  577-136ات فػػػػي كتابػػػػات ىيبػػػػكقراط )العديػػػػد مػػػػف اسػػػػماء الحيكانػػػػ
ؽ.ـ( ىػػػػػػك الػػػػػػذم جمػػػػػػع المعمكمػػػػػػات  577–531ؽ.ـ( اال اف أرسػػػػػطك ) 133-576)

الخاص بعصره ككضعيا بشكؿ مبادئ أساسية في العمـ كلكنو لـ يقتػرح تقسػيمان رسػميان 
طبقػػان لمحيكانػػات كلكنػػو كضػػع اسسػػان لمثػػؿ ىػػذا التقسػػيـ بقكلػػو )يمكػػف تمييػػز الحيكانػػات 

لطريقػػة حياتيػػا كافعاليػػا كعاداتيػػا كتركيػػب اجػػزاء جسػػميا( كقػػد اشػػار فػػي مؤلفاتػػو الػػى 
المجاميع الرئيسية مف الحيكانات مثػؿ الطيػكر كاألسػماؾ كالحيتػاف كالحشػرات كقػد ميػز 
فػػػي الحشػػػرات اإلشػػػكاؿ ذكات الفكػػػكؾ القارضػػػة كالماصػػػة كالحشػػػرات المجنحػػػة كغيػػػر 

مصطمحات ال تزاؿ مكجكدة الى الكقػت الحاضػر مثػؿ  المجنحة. كما استخدـ الفاظ اك
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غمديػػة األجنحػػة كثنائيػػة األجنحػػة  امػػا مرتبتػػي الجػػنس كالنػػكع فمػػـ تكػػف متبمػػكرة بشػػكؿ 
كاضح لدل أرسطك  كمع ذلؾ فاف فمسفة أرسطك كالتي ال يمكف تسميتيا نظامػان كانػت 

ت عممػاء الحيػكاف كافية لممشتغميف بعمـ الحيكاف ما يقػرب مػف الفػي عػاـ  ككانػت كتابػا
تطغى عمييا بشكؿ   Belonكبيمكف Aldrovandiكالدركفاندم Gesner أمثاؿ جسنر

عػػاـ مفػػاىيـ ارسػػطك اال انيػػا لػػـ تكػػف تحػػكم اال عمػػى النػػزر القميػػؿ مػػف التسػػمية الثابتػػة 
كأسػػس التقسػػيـ كمػػف بػػيف جميػػع المػػؤلفيف القػػدامى كػػاف اكثػػرىـ تػػيثيران فػػي لينػػايكس ىػػك 

(. كىػػك الػػذم تكصػػؿ الػػى الفػػرؽ بػػيف الجػػنس 4377–4763) John Rayجػػكف رام 
( كذلؾ عف طريؽ تقييـ كػؿ أكجػو الشػبو بػيف الحيكانػات كقػد Ravin  4317كالنكع  )

بمغػػت مرحمػػة تصػػنيؼ الحيكانػػات المحميػػة ذركتيػػا عنػػد عػػالـ التػػاريخ الطبيعػػي لينػػايكس 
رجػػػة انػػػو ( الػػػذم كانػػػت إضػػػافتو ذات تػػػيثير بػػػال  فػػػيمف جػػػاء بعػػػده لد4773 -4767)

اطمػػؽ عميػػو اسػػـ إمػػاـ عمػػـ التصػػنيؼ فػػي الطبعػػة العاشػػرة لكتابػػو التصػػنيؼ الطبيعػػي 
Systema nature  كطبػػؽ فيػػو نظػػاـ التسػػمية الثنائيػػة لممػػرة  4733الػػذم نشػػر عػػاـ

 .ا الكتاب اساس عمـ تصػنيؼ الحيػكافاألكلى بطريقة ثابتة عمى الحيكانات كأصبح ىذ
  -:كقد تميزت أعماؿ لينايكس بما يمي

 ( التشخيص الكاضح كالمميز لمنكع.-4
 ( إتباع نظاـ طبقي مف المراتب األعمى مثؿ الجنس كالعائمة كالرتبة.-7

كيبػػػدك اف تشػػػػخيص لينػػػايكس كتنػػػػكر تالمذتػػػػو كػػػاف سػػػػببان. فػػػي شػػػػيكع نظامػػػػو 
كالتػػزاؿ معظػػـ المبػػادئ األساسػػية التػػي كضػػعيا لينػػايكس مػػف مقكمػػات عمػػـ التصػػنيؼ 

  -لينايكس نياية ىذه الفترة التي امتازت بما يمي: الحديث  كتشكؿ أعماؿ
( اف المفػػاىيـ التصػػنيفية التػػي سػػادت ىػػذه الفتػػرة تػػديف بالثبػػات كاف لينػػايكس نفسػػو -4

 كاف مف معتنقي مذىب ثبات النكع.
 ( سيادة مفيـك الطراز كاف النكع عديـ االبعاد.-7
فقػط ككػاف جميػع عممػاء  ( اقتصار عمـ األحياء في ىذه الفترة عمى عمػـ التصػنيؼ-5

 االحياء البارزيف تقريبان في ىذا العصر ىـ عمماء تصنيؼ.
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( اف التقسيـ لممراتب األعمى فػي ىػذه الفتػرة كػاف أليػان العتمػاده فقػط عمػى الصػفات -1
 كالتطكرية. الحيكيةالمظيرية االساسية دكف اعتماد الصفات 

 Evolution Theory Phase                ثانيًا( مرحلة ظيور نظرية النشوء
كىػػي الفتػػرة اك   Beta Taxonomyكتسػػمى ايضػػان بمرحمػػة التصػػنيؼ بيتػػا

المرحمة التي ركزت عمى ترتيب األنكاع في نظاـ طبيعي مف المراتػب األقػؿ كاألعمػى. 
ففػػي القػػرف الثػػامف عشػػر نشػػر العديػػد مػػف البػػاحثيف الكثيػػر مػػف المقػػاالت حػػكؿ النشػػكء 

كآخػػركف كاف  Lamarkكالمػػارؾ   Buffonكبكفػػكف  Maupertuisمػنيـ مكبيرتػػكس
ظيكر مثؿ ىذه المقاالت كالدراسات في ىذه الفتػرة جػاء نتيجػة حتميػة ليػذه الفتػرة التػي 
تميػػػػزت بالبعثػػػػات االستكشػػػػافية كبيكايػػػػة دراسػػػػة حيكانػػػػات المنػػػػاطؽ النائيػػػػة كالمعزكلػػػػة 

المرحمة تجميع أعداد  كالمقارنة مع حيكانات المناطؽ القريبة كالبعيدة عنيا كتـ في ىذه
ىائمػػػة مػػػف العينػػػات مػػػف جميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ كػػػاف مػػػف نتائجيػػػا تسػػػييؿ عمػػػؿ دراسػػػات 

 Charles Robert  ككاف تشارليز ركبرت داركيف كالعائالتمقارنة شاممة لألجناس 

Darwin (4363–4337 احػػػد أكلئػػػؾ المستكشػػػفيف كالرحالػػػة. كعمػػػى أسػػػاس خبراتػػػو )
  أدرؾ داركيػػػػػػػػػف نظريػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػكء صػػػػػػػػػنيؼ رحػػػػػػػػػاؿلـ تػػػػػػػػػاريخ طبيعػػػػػػػػػي كعػػػػػػػػػالـ تكعػػػػػػػػػا

Evolution Theory كلعػػػؿ الػػػذم سػػػاعده فػػػي سػػػرعة تبمػػػكر نظريػػػة النشػػػكء لػػػدل  
عػف الجماعػة الػذم ارجػع سػبب النشػكء  Malthoseداركيف ىك ظيكر كتاب مالتكس 

الػػػى التنػػػافس بمػػػا شػػػجع لمقػػػكؿ بنظريػػػة االنتخػػػاب الطبيعػػػي التػػػي تشػػػرح كيفيػػػة حػػػدكث 
أخػر لمتػاريخ الطبيعػي كرحالػة فػي عممية النشكء. كل عؿ مػف المصػادفة ايضػان اف عالمػا ن

( تكصػػؿ الػػى 4375–4345)  Alfred R. Wallaceالحقػػؿ ىػػك الفريػػد ر. كاالس
 4333نفػػس ىػػذه النتػػائ  فػػي نفػػس الكقػػت كقػػد عرضػػت كجيػػات نظػػر كػػؿ منيمػػا عػػاـ 

خ العمػـ. اف عمى الجمعية الالتينية في جمسػة تعتبػر مػف اكثػر المشػاىد اىميػة فػي تػاري
ادت  4333عػاـ  The Origin of Speciesظيكر كتاب داركيف عف أصػؿ االنػكاع

حقيقة كىؿ انحدرت جميع  النشكءكالتساؤؿ دائمان ىؿ  الحيكمالى تنشيط الفكر كالعمؿ 
 الكائنػػػػػػػػػػات الحيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػالؼ مشػػػػػػػػػػتركة. كجػػػػػػػػػػػاءت اعمػػػػػػػػػػاؿ ارنسػػػػػػػػػػػت ىيكػػػػػػػػػػػؿ
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 Ernest Heckel(4333المتمثمػػػة بعرضػػػو الصػػػالت ال ) شػػػعبية لمنشػػػكء باسػػػتخداـ
الرسػػػكـ المتفرعػػػػة اك شػػػػجرة النسػػػػب اك التيصػػػػيؿ لتكػػػػكف عػػػػامالن مفيػػػػدان كمشػػػػجعان لعػػػػالـ 
التصػػنيؼ فػػي تكضػػيح الصػػالت المقترحػػة بػػيف مجػػاميع الكائنػػات الحيػػة  كذلػػؾ بػػالرغـ 
مف أف رسكـ ارنست ال تشبو اال تمامان تمؾ المستعممة في يكمنا ىذا كقبؿ االنتياء مف 

  -ترة البد مف اإلشارة الى اىـ مميزاتيا كخصائصيا كىي:ىذه الف
كػػػاف الشػػػعار المميػػػز ليػػػذه الفتػػػرة كتميػػػزت لػػػذلؾ بالبحػػػث عػػػف  -( صػػػالت القرابػػػة:-4

الحقائؽ المؤدية الى تحسيف رسكـ اشػجار الصػالت الشػعبية اك القرابػة كادل ذلػؾ الػى 
 المقارف.تطكر عمـ التصنيؼ المقارف كعمـ الشكؿ المقارف كعمـ االجنة 

 ( ظيكر فكرة ما يعرؼ بالبحث عف الحمقات المفقكدة كاألسالؼ البدائية.-7
( االستمرار في ىذه الفترة في اكتشاؼ انكاع كاجناس جديدة كؿ يـك ممػا ادل الػى -5

 كرتب جديدة. عائالتإضافة 
ي ( انتياء زمف االكتشافات الحديثة الرئيسة في الحيكانػات العميػا لػذلؾ تػـ المجػكء فػ-1

 ىذه الفترة الى تفتيت المراتب التقسيمية القائمة ككاف لبعض ىذا التفتيت ما يبرره.
( اف عمميػػػة التفتيػػػت التػػػي سػػػادت ىػػػذه الفتػػػرة أدت الػػػى تفتيػػػت المراتػػػب التقسػػػيمية -ػػػػ3

المعركفػػة جيػػػدان كالقائمػػػة عمػػػى أسػػػاس سػػػميـ فيضػػػاعكا بػػػذلؾ الصػػػالت الطبيعيػػػة بشػػػكؿ 
 كبير.

 Population Study Phase                    جماعاتثالثًا( مرحلة دراسة ال
التػػػي تػػػـ خالليػػػا   Gamma Toxonomyكىػػػي المرحمػػػة التصػػػنيفية كامػػػا

االىتماـ بالجكانب الحيكية المختمفة لألنكاع حيث شممت دراسة الجماعات داخؿ النكع 
الػػى دراسػػات عػػف النػػكع كعػػف المعػػدالت كاتجاىػػات النشػػكء  كذلػػؾ الف ظيػػكر نظريػػة 

نشػػكء فػػي المراحػػؿ السػػابقة كػػاف لػػو األثػػر الكبيػػر فػػي عممػػاء التصػػنيؼ الػػذيف ركػػزكا ال
اىتماميـ عمى دراسػة الحيكانػات المحميػة كاسػتبعاد المفيػـك الطػرازم لمنػكع كالنػكع عػديـ 
االبعػاد  حيػث اسػتبدؿ بػو مفيػكـ النػػكع متعػدد الػنمط اك متعػدد األبعػاد كمحاكلػة دراسػػة 

ات كاالختالفػػػػات الطفيفػػػػة بػػػػيف الجماعػػػػات المتاخمػػػػة التغيػػػػر الحاصػػػػؿ داخػػػػؿ الجماعػػػػ
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لبعضػيا الػبعض كلػػـ يعػد عػػالـ التصػنيؼ فػػي ىػذه الفتػرة يكتفػػي بػاف تكػػكف لديػو انمػػاط 
كمكررات بػؿ انػو يجمػع متسمسػمة مػف العينػات كيحمميػا تحمػيال كميػان كقػد بػدأ ىػذا النػكع 

لرخكيات في النصؼ مف الدراسة في كقت كاحد تقريبان عند عمماء الطيكر كالحشرات كا
 Schlegelالثاني مف القرف التاسع عشر كيبدك اف الجيكد الرائدة التي قاـ بيا شميجؿ

في عمـ الطيػكر جعمػت مػف عمميػة جمػع متسمسػمة منظمػة مسػيلة ميلكفػة فػي المدرسػة  
فػػي  Smithsonian Instituteاألمريكيػػة  ال بػػؿ أصػػبح ىػػدؼ معيػػد سيمثسػػكنياف 

اقتناء لألنكاع المختمفة كلكف التكصؿ ايضان الػى تكزيعيػا تككيف مجمكعات ليس مجرد 
الجغرافي لذا يصبح مف الميـ االحتفاظ بمتسمسالت كاممة بقدر اإلمكاف مف كؿ جيػة 
كيعتمػػد عػػدد العينػػات التػػي يحػػتفظ بيػػا المعيػػد عمػػى حجميػػا كتبػػايف الشػػكؿ اك الحالػػة 

كسػػـ الػػذم جمعػػت فيػػو التػػي تنػػت  عػػف المظػػاىر المختمفػػة مثػػؿ العمػػر كالجػػنس اك الم
كعنػػد جمػػع العينػػات مػػف ام نػػكع يكػػكف مػػف الميػػـ تحديػػد الجيػػات التػػي جمعػػت منيػػا 
  بمنتيػػػػػػى الدقػػػػػػة كلعػػػػػػؿ مػػػػػػف اىػػػػػػـ العممػػػػػػاء المشػػػػػػتغميف فػػػػػػي ىػػػػػػذه  المرحمػػػػػػة ككبيمػػػػػػت

Cobelt (4334 (كجكليػػػؾGulick  (4363 كالساراسػػػينز )Sarasins (4333 )
ىػػػػؤالء العممػػػػاء بدراسػػػػتيـ فػػػػي  ( كقػػػػد تميػػػػز4357)  Cramptonككػػػػذلؾ كرامبتػػػػكف

اإلحصػػػػػاء االحيػػػػػائي الخػػػػػاص بػػػػػاالختالؼ الجغرافػػػػػي المحمػػػػػي كقػػػػػد ادت نتػػػػػائ  ىػػػػػذه 
الدراسػػات الػػى التخمػػي عػػف المفيػػـك الطػػرازم لمنػػكع كلػػـ تعػػد تعتبػػر األنػػكاع اشػػياء ثابتػػو 
كمتجانسة كلكنيا تميؿ الى تعػدد الػنمط كتضػـ عػدة نكيعػات كجماعػات محميػة يختمػؼ 

الجماعات األخرل كيحتكم كػؿ منيػا عمػى قػدر مممػكس مػف التبػايف بػيف كؿ منيا عف 
  -افرادىا  مما سبؽ يمكف القكؿ اف مف اىـ الحقائؽ التي ميزت ىذه الفترة ما يمي:

 ( اف االختالفات بيف النكيع كالنكع عبارة عف اختالفات صغيرة  كمتعدد جدان.–4
بط ارتباطػان شػديدان بالبيئػة ككػاف عمػؿ ( اف الكثير مف التبايف المحمي كالجغرافي يرت-7

كتفكيػػػر عممػػػاء التصػػػنيؼ فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة حػػػديث كصػػػحيح مػػػف الناحيػػػة البايكلكجيػػػة  
المؤمنكف باالرتباط الكثيؽ المكجكد  Lamarkباستثناء الكثير منيـ كىـ اتباع المارؾ 

 بيف االختالفات المظيرية كالبيئة. 



  
 

 41   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

كالذم ادل في النياية الى  4366ة في عاـ ( اعادة اكتشاؼ قكاعد مندؿ في الكراث-5
النيضػػة الكبيػػرة فػػي عمػػـ الكراثػػة ككانػػت النتػػائ  المبكػػرة لعممػػاء الكراثػػة كالتػػي اختمفػػت 
بشػػدة عػػف النتػػائ  التػػي تكصػػؿ الييػػا عممػػاء الطبيعػػة تفسػػر تفسػػيران كاضػػحان كاف سػػنكات 

ر انشقاؽ بيف عالـ الربع األكؿ مف القرف العشريف كانت ىي الفترة التي حدث فييا أكب
 التصنيؼ كعالـ األحياء.

( بدا عمماء الكراثة في ىذه الفترة يقدركف األىمية البالغة لمتغيرات الكراثية الصغيرة -1
كالصغيرة جدان كتبمكر مفيكـ الطفػرة ليشػمؿ مثػؿ ىػذه التغيػرات كممػا سػاعد ايضػان عمػى 

بػػػػػػػة الدركسػػػػػػػكفيال ذلػػػػػػػؾ اختيػػػػػػػار مػػػػػػػادة أكثػػػػػػػر مالئمػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػات الكراثيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ ذبا
Drosophila sppككاف االيضاح الذم قدمػو فيشػر  Fisher (4356 كالقائػؿ بانػو )

حتى التكيفات المنتخبة الصػغيرة جػدان لكرثػة جديػدة اك اتحػاد جينػي اك كراثػي قػد تػؤدم 
 في كقت قصير الى التحكؿ الكراثي لمجماعات.

ي عمـ الكراثة كذلؾ مف ( شيكع مفيكـ الجماعات الذم يستعممو عمماء التصنيؼ ف-3
 كدبزانسػػػػػػكي Sumner سػػػػػػامنر Gold Shmidtخػػػػػػالؿ اعمػػػػػػاؿ جكلػػػػػػد شػػػػػػميدت 

Dobzhansky  حيث كانت ىػذه األعمػاؿ األسػاس لقيػاـ العمػـ الجديػد الخػاص بكراثػة
الجماعػػة كىػػك العمػػـ الػػذم يمكػػف القػػكؿ بانػػو نتػػاج لالتحػػاد المتكافػػؽ لعممػػي التصػػنيؼ 

 Haldane   الكراثة كتفسػيرىا رياضػيان بكاسػطة ىالػديفكالكراثة كبالتالي فقد دفعت نتائ
عممػػػػػػػاء التصػػػػػػػنيؼ الػػػػػػػى نبػػػػػػػذ اعتنػػػػػػػاقيـ لنظريػػػػػػػة  Wrightكرايػػػػػػػت  Fisherكفيشػػػػػػػر 
كجعمتيـ يدرككف اف االختالفات البسيطة التي عرفكىا لكقت طكيػؿ   Lamarkالمارؾ

 (.4335كاخركف   Mayrىي في الحقيقة طفرات صغيرة )
 Modern Taxonomy Phaseلحديث رابعًا( مرحلة التصنيف ا

كىي المرحمة التي تمتد مػف القػرف العشػريف الػى اكائػؿ القػرف الحػادم العشػريف 
كذلػػؾ بػػالرغـ مػػف اف جػػذكر ىػػذه المرحمػػة تمتػػد الػػى النصػػؼ األكؿ مػػف القػػرف التاسػػع 
عشػػر البػػؿ اف مفيػػـك التنػػكع الجغرافػػي كالػػذم ىػػك احػػد مفػػاىيـ عمػػـ التصػػنيؼ الحػػديث 

 Leolald Van Borch بكاسػػطة ليكبكلػػد فػػاف بػػكش 4373لػػى عػػاـ يرجػػع تاريخػػو ا
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اف أفػراد نػكع مػا ينتشػر  ]( إذ يقػكؿ 4336) Mayrكننقؿ ىنا ترجمتو مف كتاب مػاير 
فػػي القػػارات تتحػػرؾ الػػى أمػػاكف بعيػػدة جػػدان  كنتيجػػة لالختالفػػات بػػيف ىػػذه األمػػاكف فػػي 

ليػا الجغرافػي فينيػا تتحػكؿ الػى نكع الغذاء كالتربة كالعكامؿ المناخية  كفضػالن عػف انعزا
نمػط رئػػيس مبتكػػر كتصػػبح ىػػذه األفػػراد المنعزلػة فػػي النيايػػة نػػكع اك أنػػكاع مسػػتقمة كقػػد 
يحدث فيما بعػد اف تصػؿ مػرة ثانيػة الػى مجػاؿ انتشػار النػكع األصػمي كالػذم يكػكف قػد 
تغير ىػك االخػر بطريقػة مشػابية كبػذا لػف يػتمكف االثنػاف مػف التػزاكج مػرة اخػرل كىكػذا 

Huxley (4316 ). لػذلؾ نجػد اف ىكسػمي[يككف سمككيا مثػؿ نػكعيف مختمفػيف تمامػان 
لكػػػي نتنػػػاكؿ عمػػػـ التصػػػنيؼ الحػػػديث لػػػيس معنػػػاه اف نقمػػػؿ مػػػف شػػػيف عمػػػـ  ]قػػػاؿ انػػػو 

. فمنػػذ ربػػع قػػرف مضػػى كػػاف مػػف الممكػػف التفكيػػر فػػي عمػػـ التصػػنيؼ [التصػػنيؼ القػػديـ
ىك في مجمكعة تحت التجربة عمى انو نكع متخصص كمحدد مف فركع عمـ االحياء ك 

كيفتقد قكاعد مكحدة. كال يمكف االستغناء عنو كيساس لجميع المشتغميف بعمكـ االحياء 
كلكػػف دكف اف يكػػكف ىنػػاؾ اىتمػػاـ عػػاـ اك تطبيػػؽ لفػػركعيـ العمميػػة األخػػرل. امػػا فػػي 
يكمنا ىذا فعمى النقيض مف ذلػؾ أصػبح عمػـ التصػنيؼ كاحػدان مػف اسػس االرتكػاز فػي 

حياء فيمكننا عف طريقػو اف نراجػع نظرياتنػا كاف نجػد مػادة لمعديػد مػف التجػارب عمـ اال
كاف نبني استنتاجاتنا الجديدة فالعالـ ىك مختبرنا كالتطكر نفسو بمثابة حيكاف التجػارب 
بالنسػػػػبة ألينػػػػا. إذا نسػػػػتنت  مػػػػف كػػػػالـ ىكسػػػػمي بػػػػاف عمػػػػـ التصػػػػنيؼ الحػػػػديث اعتمػػػػد 

مـ التصنيؼ القديـ كلكنػو فػي نفػس الكقػت حػاكؿ األساسيات كالمبادئ لتي قاـ عمييا ع
بمكرة ىذه المبادئ كتطكيرىا باستخدامو لفركع العمـ الحديث مثػؿ عمػـ الجغرافيػا كالبيئػة 
كعمػػػـ الخميػػػة ككظػػػائؼ األعضػػػاء كدراسػػػة الجماعػػػة  كفضػػػالن عػػػف تطػػػكيره كاسػػػتخدامو 

كاسػتخداـ الػػ  Molecular Biologyلمتقانات الحديثة في مجاؿ عمـ الحيػاة الجزيئػي 
DNA  فػػػػي التشػػػػخيص كالتمييػػػػز بػػػػيف األنػػػػكاع كتحػػػػت األنػػػػكاع فضػػػػالن عػػػػف اسػػػػتخداـ

فػػي دراسػػة تػػاريخ النشػػكء لمكائنػػات الحيػة  كمػػا امتػػاز عمػػـ التصػػنيؼ الحػػديث  DNAالػػ
باسػػػتخداـ التصػػػنيؼ الرقمػػػي كالكيميػػػائي كالػػػكراثي كػػػيدكات ميمػػػة فػػػي حػػػؿ الكثيػػػر مػػػف 

مرحمة ايضان تـ تطكير نظريػة التقسػيـ الػكراثي القػائـ االشكاالت التصنيفية  كفي ىذه ال
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عمى ربط الخمؼ بالسمؼ  اف مثؿ ىذه االنجازات فػي عمػـ التصػنيؼ الحػديث لػـ تكػف 
لتحػػدث لػػك ال التطػػكر اليائػػؿ الػػذم حصػػؿ فػػي عمػػـ الحيػػاة الجزيئػػي كالكيميػػاء الحياتيػػة 

لعمػػـ التصػػػنيؼ كغيرىػػا مػػف فػػػركع العمػػـ الحػػديث كالتػػػي اصػػبحت مػػف الركػػػائز الميمػػة 
 الحػػػػػػػػػػػديث  كمػػػػػػػػػػػع اكاخػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػػػػريف كبدايػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػرف الكاحػػػػػػػػػػػد كالعشػػػػػػػػػػػريف 
 تػػػػػػػػػـ كضػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػاـ التسػػػػػػػػػمية الخػػػػػػػػػاص بالتقسػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػكراثي كالػػػػػػػػػذم اطمػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػو 

(International Code of hylogenetic Nomenclalure ام النظػاـ الػدكلي )
 ظػػػػػػػػػػػػػػاـ لمتسػػػػػػػػػػػػػػمية الكراثيػػػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػـ مراجعػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػيغة النيائيػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػذا الن

 مػػػػػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لجنػػػػػػػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػػػػػػػمية الكراثيػػػػػػػػػػػػػػػػة  7663حزيػػػػػػػػػػػػػػػػراف عػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  43فػػػػػػػػػػػػػػػػي 
Committe of Phylogenetic Nomenclature مػف قبػؿ شػيد عمػـ التصػنيؼ .

الحديث في بداية ىذا القرف تطكرا كاضحان في استخداـ تقنيات كبرام  الحاسكب االلي 
متخصصػػػة فػػػي  فػػػي إنشػػػاء المفػػػاتيح التمييزيػػػة المصػػػكرة كفػػػي إنشػػػاء مكاقػػػع تصػػػنيفية

  -مراجعة كتكثيؽ األسماء العممية لمكائنات الحية كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
1-) Integrated Taxonomic Information System (ITTS)  

2-) Taxonomicon  

3-) Zipecodezoo 

اف التكامػػؿ الحاصػػؿ بػػيف فػػركع العمػػـك المختمفػػة كعمػػـ التصػػنيؼ الحػػديث ادل 
حقيقيػػػو فػػػي مجػػػاؿ التصػػػنيؼ ال يمكػػػف االسػػػتغناء عنيػػػا كاف مقيػػػاس الػػػى حػػػدكث ثػػػكرة 

التطكر العممي في بمداف العالـ بدأ يعتمد عمى عمـ التصنيؼ اك التنظيـ لما ليذا العمـ 
مػػف فكائػػد فػػي تنظػػيـ األسػػس الصػػحيحة التػػي يمكػػف اف يقػػكـ عمييػػا ام  بنػػاء متطػػكر. 

تػاريخي لعمػـ تصػنيؼ الحيػكاف اف لعؿ مف المفيػد كقبػؿ اف ننيػي الكػالـ عػف التطػكر ال
 نقـك بتمخيص ىذا االستعراض التاريخي المطكؿ في النقاط االتية:

يتميػز عمػـ التصػنيؼ القػديـ باعتناقػو لممفيػـك الطػرازم  -:( بالنسبة لمفيووم النووع-4
اك مكرفكلكجيان ككاف اىتمامو قميػؿ جػدان  لمنكع كبانو اساسان عديـ االبعاد كمحدد مظيريا ن

التغيرات الجغرافية في النكع كعميو فقد تـ تعريؼ عدة أنكاع مف عينػة كاحػدة اك  بتيثير
عمى احسف تقػدير مػف عػدد قميػؿ مػف العينػات كبػذلؾ كػاف الفػرد ىػك الكحػدة التصػنيفية 
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األساسػػػية. امػػػا عمػػػـ التصػػػنيؼ الحػػػديث فقػػػد اسػػػتبدؿ التعريػػػؼ الشػػػكمي البحػػػت لمنػػػكع 
كالتكزيػػع الجغرافػػي كالكراثػػة كالعكامػػؿ االخػػرل بتعريػػؼ حيػػكم بيخػػذ فػػي االعتبػػار البيئػػة 

كاف الكحػػػدة  التصػػػنيفية األساسػػػية ىػػػي مجمكعػػػة مناسػػػبة مػػػف العينػػػات التػػػي يسػػػتطيع 
المصنؼ التعامؿ معيا مف اجؿ تحديد الصفات المميزة لممجمكعػة مػف خػالؿ المقارنػة 

تصػػنيؼ بػػيف العينػػات كعميػػو فػػاف الجماعػػة ىػػي الكحػػدة التصػػنيفية األساسػػية فػػي عمػػـ ال
الحديث  مما سبؽ يتبيف اف ىناؾ تغير كاضح في مفيـك النكع بيف نظامي التصػنيؼ 
القػػػديـ كالحػػػديث حيػػػث كػػػاف عمػػػـ التصػػػنيؼ القػػػديـ يػػػؤمف بمفيػػػـك الطػػػراز الػػػذم يرجػػػع 
تاريخو الى فمسفة افالطكف كالػذم يؤكػد عمػى اف جميػع افػراد المرتبػة التقسػيمية تطػابؽ 

مبالغة فػي ثبػات المراتػب التقسػيمية كالفجػكات التػي تفصػؿ طرازان محددان مما ادل الى ال
بينيمػػػا كيقمػػػؿ جػػػدان مػػػف قابميػػػة التغيػػػر كلػػػذلؾ فػػػاف معتنقػػػكا مبػػػدأ الطػػػراز رفضػػػكا نظريػػػة 

 النشكء تمامان.
منذ ما يقرب مف قػرف حػؿ مفيػكـ الجماعػة تػدريجيان  -:( بالنسبة لمفيوم الجماعة-6

كطبقػػان لمفيػػكـ الجماعػػة فػػاف األنػػكاع تتكػػكف محػػؿ مفيػػـك الطػػراز )النػػكع عػػديـ االبعػػاد( 
مف جماعات متغيرة كحتػى فػي المراتػب العميػا قػد يكػكف ىنػاؾ انحػراؼ كبيػر عػف نمػط 
المرتبػػة كقػػد كػػاف تػػيثير ىػػذا التغيػػر فػػي المفيػػكـ كبيػػران لمغايػػة عمػػى الطرائػػؽ المسػػتخدمة 

أصػػػػبح  كالنتػػػػائ  التػػػػي يحصػػػػؿ عمييػػػػا عػػػػالـ التصػػػػنيؼ  فالجماعػػػػات متغيػػػػرة كبالتػػػػالي
الكصػػػػؼ كالقيػػػػاس كتقػػػػكيـ التغيػػػػر مػػػػف الميػػػػاـ الرئيسػػػػية التػػػػي تشػػػػغؿ فكػػػػر المشػػػػتغميف 
بالمرتبات التقسيمية الدنيا كقػد كػاف معتنػؽ مبػدأ الطػراز ال يحتػاج اال الػى عينػة كاحػدة 
فقط اك عينتيف مف العينات الطرازية لمنػكع كاذا كانػت لديػو عينػات اكثػر مػف ذلػؾ فانػو 

ا مكػػررات  امػػا عػػالـ التصػػنيؼ الحػػديث فانػػو يحػػاكؿ اف يجمػػع يسػػتغني عنيػػا باعتبارىػػ
متسمسػمة كبيػرة مػف كػؿ منطقػة كعمػى طػػكؿ منطقػة انتشػار النػكع كمػف ثػـ يقػـك بتحميػػؿ 
الجماعػػػة تحمػػػيالن احصػػػائيان لتحديػػػد طبيعػػػة كنسػػػبة التغيػػػر المركفكلػػػكجي فػػػي افػػػراد ىػػػذه 

 المتسمسمة مف العينات.
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عمػى الػرغـ مػف  -ات علوم التصونيف الحوديث ( التطور الحاصل فو  ادوات وتقنيو-5
ذلػػػؾ فػػػاف عػػػالـ التصػػػنيؼ ال يػػػزاؿ مضػػػطران الػػػى االعتمػػػاد عمػػػى عمػػػـ الشػػػكؿ المقػػػارف 

Comparative Morphology  لمحصػػػػكؿ عمػػػػى معمكماتػػػػو االكليػػػػة ليطبػػػػؽ قػػػػدر
المستطاع المعمكمات المستقاة مف العمـك كثيقة الصمة فػي تخطػيط التقسػيـ الػذم يبنػى 

الشكؿ الخارجي كقد أعطت نظريػة النشػكء كعمػـ الكراثػة معنػى لعمػؿ عػالـ  اساسان عمى
التصنيؼ كقدمت طرائؽ لتحديد المشاكؿ المرتبطة بالجماعات الطبيعية كبػذلؾ اصػبح 

 عمـ التصنيؼ الحديث احد ركائز عمـ االحياء الحديث.

 التاريخ التطوري لعلم تصنيف الحشرات
Insects Taxonomy Historical Development  

ال شػػؾ اف تػػاريخ عمػػـ تصػػنيؼ الحشػػرات ىػػك جػػزء مػػف التػػاريخ التطػػكرم لعمػػـ 
تصػػنيؼ الحيػػكاف كىػػك تػػاريخ طكيػػؿ بػػدأ مػػع عمػػـ تصػػنيؼ الحيػػكاف كالزاؿ مسػػتمران لحػػد 

 االف  كعميو فانو يمكف تقسيـ ىذا التاريخ الى المراحؿ االتية:
  Pre-Linnean Phaseاواًل( مرحلة ما قبل لينايوس 

المرحمة تمتد مف زمف ارسطك كلحيف ظيكر لينايكس حيػث يمكػف اعتبػار ىذه 
العمػػػػؿ الػػػػذم قػػػػاـ بػػػػو ارسػػػػطك بدايػػػػة لعمػػػػـ تصػػػػنيؼ الحشػػػػرات حيػػػػث كضػػػػع الحشػػػػرات 

Entoma  كتحػػت قسػػـ ضػػمف الالفقريػػات كلكنػػو كضػػع ايضػػان مفصػػميات االرجػػؿ )عػػدا
ضػػػػػػػمف  Annelidaكالديػػػػػػػداف الحمقيػػػػػػػة  Echinodermataالقشػػػػػػػريات( كالشػػػػػػػككيات

الحشػػػػرات  اال اف مػػػػف الكاضػػػػح اف ارسػػػػطك تمكػػػػف مػػػػف التمييػػػػز بػػػػيف مجمػػػػكعتيف مػػػػف 
الحشرات ىما الحشرات المجنحة كالحشرات غير المجنحة  كما تمكف مف التمييػز بػيف 
نػػػكعيف مػػػف انػػػكاع اجػػػزاء الفػػػـ ىمػػػا النػػػكع القػػػارض كالنػػػكع المػػػاص .كقػػػد بقيػػػت أعمػػػاؿ 

Aldrovanus (4367 )ف ظيػػر ارسػػطك لفتػػرة طكيمػػة مػػف الػػزمف دكف اضػػافات الػػى ا
حيػػػث قسػػػـ الحشػػػرات الػػػى حشػػػرات أرضػػػية كاخػػػرل مائيػػػة ثػػػـ قسػػػـ ىػػػذه المجػػػاميع الػػػى 
مجػػاميع صػػغيرة تبعػػان لعػػدد االرجػػؿ التػػي تمتمكيػػا ككجػػكد كعػػدـ كجػػكد األجنحػػة  اال اف 

يضػػػػػـ المفصػػػػػميات كالديػػػػػداف الحمقيػػػػػة  Aldrovanusمصػػػػػطمح الحشػػػػػرات بقػػػػػي عنػػػػػد 
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قػػػد ال يختمػػػؼ كثيػػػران عػػػف مػػػا انجػػػزه  Aldrovanusزه كبعػػػض الرخكيػػػات. اف مػػػا أنجػػػ
( ليا طعـ خاص ككنو اكؿ مف 4333) Swammerdamارسطك كيبدك اف ما حققو 

الػػػذم يحػػػدث ليػػػا  Metamorphosisحػػػاكؿ تصػػػنيؼ الحشػػػرات طبقػػػان لنػػػكع التحػػػكؿ 
  Swammerdamخالؿ عممية النمك كذلؾ بالرغـ مف عدـ كضكح فكرة التحػكؿ لػدل

 انػػػو اسػػػتطاع اف يميػػػز بكضػػػكح بػػػيف ثالثػػػة مجػػػاميع مػػػف الحشػػػرات بشػػػكؿ كامػػػؿ  اال
كنصػػفية  Ametabolaبحسػػب نػػكع التحػػكؿ ىػػي الحشػػرات عديمػػة التحػػكؿ اك التشػػكؿ 

. كيبػػدك Holometabolusككاممػػة التحػػكؿ  Hemimetabolusالتشػػكؿ اك التحػػكؿ 
دفعػػت البػػاحثيف الػػذم جػػاءكا بعػػده الػػى محاكلػػة كضػػع   Swammerdamاف محاكلػػة

Willughby, Ray  (4763 )ـ اخػػرل لتصػػنيؼ الحشػػرات كقػػد كضػػع كػػؿ مػػفنظػػ
نظامػػان أكثػػر تعقيػػدان كاتقانػػان لتقسػػيـ الحشػػرات كذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى عػػدد مػػف الصػػفات 

 منيا.
 ( نكع التحكؿ كالتشكؿ -4
 ( عدد األرجؿ -7
 ( كجكد كعدـ كجكد األجنحة -5

كرم اف نشػير ىنػا الػى فضالن عف البيئة التي تعيش بيا الحشرات. كمف الضر 
 ىك اكؿ عالـ إحياء استطاع اف يككف مفيكمان لمنكع. Rayاف 

  Linnaeus Phaseثانيًا( مرحلة لينايوس  
شكمت منعطفان جديدان في التاريخ  4733-4753اف اعماؿ لينايكس لمفترة مف 

التطكرم لعمـ تصنيؼ الحيكاف عامػة كلعمػـ تصػنيؼ الحشػرات خاصػة. كلكػف تمخػيص 
  -لينايكس في تصنيؼ الحشرات في ما يمي: اعماؿ

 ( ادخاؿ نظاـ التسمية الثنائية -4

( اعتماده بشكؿ كبير عمى شكؿ األجنحة في تقسيـ الحشرات كقد تمكف مف تمييز -7
سػػبعة رتػػب كىػػي رتبػػة عديمػػة األجنحػػة كحرشػػفية األجنحػػة كغمديػػة األجنحػػة كنصػػفية 
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قػػد بقيػػت رتػػب غمديػػة كثنائيػػة كحرشػػفية األجنحػػة كغشػػائية األجنحػػة كثنائيػػة األجنحػػة ك 
 سنة. 766كغشائية األجنحة الى يكمنا ىذا كما تصكرىا لينايكس قبؿ أكثر مف 

( لػػـ يػػتمكف لينػػايكس مػػف فصػػؿ العناكػػب كعديػػدات االرجػػؿ كقمػػؿ الخشػػب كبعػػض -5
 الحيكانات غير المفصمية عف الحشرات ككضعيا جميعان ضمف رتب عديمة االجنحة.

س كسابقيو في التمييز بيف مجاميع الحشرات االكلية كالثانكية العديمة ( فشؿ لينايك -1
 االجنحة.

اف نشاط لينايكس الكاضح كالمميز فػي عمػـ تصػنيؼ الحشػرات بشػكؿ عػاـ لػـ 
يقتصػر عمػى الفتػرة التػي عػػاش بيػا كذلػؾ ألنػو تػرؾ مجمكعػػة جيػدة مػف تالمذتػو الػػذيف 

ىـ كالػػذيف كػػانكا بحػػؽ خيػػر خمػػؼ بػػذلكا مػػا فػػي كسػػعيـ إلكمػػاؿ كمراجعػػة أعمػػاؿ أسػػتاذ
لخير سمؼ في مجاؿ التصنيؼ كلعؿ مف الضركرم كنحف نتكمـ عف تػاريخ كتصػنيؼ 

 الحشرات اف نذكر منيـ.
كىػك عػالـ حشػرات دانمػاركي تتممػذ عمػى يػد لينػايكس  -  Fabricius( فابرشيس-0

كقد تمكف ىذا العػالـ مػف  4733 -4733حيث عمؿ في تصنيؼ الحشرات لمفترة مف 
ايجاد نظاـ لتصنيؼ الحشرات باالعتماد عمى اشكاؿ اجزاء الفـ. اال اف اعتماد نظامو 
في تقسيـ الحشػرات عمػى صػفة كاحػدة كىػي اشػكاؿ اجػزاء الفػـ جعمػو كيسػتاذه لينػايكس 

 غير قادر عمى فصؿ مجمكعة مف المفصميات غير الحشرية عف الحشرات.
اف  4773كس كقػػد كتػػب عػػاـ ىػػك ايضػػان احػػد تالمػػذة لينػػاي - DeGeer( ديجيوور -6

لمكصػػكؿ الػػى نظػػاـ تقسػػيـ جيػػد البػػد مػػف االعتمػػاد عمػػى مجمكعػػة مػػف الصػػفات كلػػيس 
 صفة كاحدة كقد اسيـ ىذا المصنؼ في تمييز مجمكعة كبيرة مف الحشرات .

  Latreille Phaseثالثًا( مرحلة التريل 
الفتػرة الػذم اسػتطاع خػالؿ   Latreilleكبػدأت بظيػكر العػالـ الفرنسػي التريػؿ

انجػػاز مػػا اسػػماه الترتيػػب الطبيعػػي لمفصػػميات األرجػػؿ حيػػث قػػاـ  4354-4733مػػف 
بفصػػػؿ القشػػػريات كالعنكبكتيػػػات عػػػف الحشػػػرات كفػػػي الطبعػػػة األخيػػػرة مػػػف  4346عػػػاـ 
رتبػػػة مػػػف الحشػػػرات كضػػػعت ضػػػمف ثػػػالث  47اسػػػتطاع اف يميػػػز   Latreilleنظػػػاـ
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اف ىذا الفرنسي مف كقد ك Siphonapteraك Parasitaك  Thysanuraمجاميع ىي
ضػػػمف المصػػػنفيف األكائػػػؿ الػػػذيف ادركػػػكا تغػػػاير اك تبػػػايف منشػػػي شػػػبكية األجنحػػػة التػػػي 

 -كصفيا لينايكس حيث قسمكا ىذه المجمكعة الى ثالث قبائؿ ىي:
1-Tribe: Subulicames:     الرعاشات الحديثة كالحشرات ذات االجنحة الحديثة 
2-Tribe: Plicipennes:    الحديثة Trichoptera   حشرات 
3-Tribe: Planipennes:- Plecoptera  ك Isoptera ك    Neuropteraك 

Mecoptera   حشرات 
خالؿ النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر كتب العديد مػف المصػنفيف حػكؿ 

 ضركرة استخداـ اكثر مف صفة في تقسيـ الحشرات كمنيا.
  .( صفة كجكد اك عدـ كجكد األجنحة كعددىا-4
      .لتحكؿ اك التشكؿ( نكع ا-7
 ( نكع أجزاء الفـ. -5

اال انيـ اختمفكا في درجة أىمية ىذه الصفات. كبالرغـ مف ىذا االختالؼ فقد 
 Termitesمف كضػع تصػنيؼ تمكػف فيػو مػف فصػؿ االرضػة  Van Sieboldتمكف 

كذبػػاب مػػايك كالرعاشػػات الكبيػػرة  Embidsكناسػػجات الشػػباؾ  Psocidsكقمػػؿ الكتػػب 
ف رتبػػػة شػػػبكية األجنحػػػة ككضػػػعت جميعيػػػا فػػػي رتبػػػة مسػػػتقيمة األجنحػػػة كالصػػػغيرة مػػػ

 .Pseudoneuropteraكتحت رتبة سماىا شبكية االجنحة الكاذبة 
  Brauer Phaseرابعًا( مرحلة براوير 

لتضػػػع االسػػػس ألنظمػػػة التصػػػنيؼ  Brauerفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة جػػػاءت اعمػػػاؿ
دراسػػة المتحجػػرات فضػػالن غػػف بعمػػـ التشػػريح المقػػارف ك  Brauerالحديثػػة. كذلػػؾ لخبػػرة 

مػػػف كضػػػع نظػػػاـ جديػػػد لتصػػػنيؼ  Brauerتػػػيثره بيعمػػػاؿ شػػػارلز داركيػػػف كقػػػد تمكػػػف 
 الحشرات ككما ييتي.
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Class : Insecta 

Sub Class: Apterogogenea : تحت صؼ عديمة االجنحة كتضـ     
Thysanura   شعرية الذنب                               
Collembola ب القافز ذات الذن    
Sub Class : Pterygogenea  تحت صؼ الحشرات المجنحة كتضـ ثالثة اقساـ ىي 
1-)  Division: Menognatha ametabola and Hemimetabola  

كالناقصػػػة كيضػػػـ الحشػػػرات  Ametabolaكيضػػػـ الحشػػػرات العديمػػػة التحػػػكؿ 
ت اجػػزاء الفػػـ ذات أجػػزاء الفػػـ القارضػػة فػػي طػػكرم الحداثػػة كالبمػػكغ ككػػذلؾ الحشػػرات ذا

  -الضامرة في طكر البمكغ كيضـ ىذا القسـ الرتب االتية:
كالرعاشػػػػػػػات كمطبقػػػػػػػة االجنحػػػػػػػة  Ephemeridaك Dermapteraجمديػػػػػػػة االجنحػػػػػػػة 

كالتػػي تضػػػـ  Corrodentiaكرتبػػػة  Embiopteraكمسػػتقيمة االجنحػػة التػػػي تضػػـ الػػػ
 .Thysanopteraاالرضة كقمؿ الكتب كالقمؿ كرتبة 

2-) Division : Menorhyncha     

كالتػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػرؼ اليػػػػػػػػػـك باسػػػػػػػػػـ رتبػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػفية  Rhynchotaكتضػػػػػػػػػـ رتبػػػػػػػػػة 
 . Hemipteraاالجنحة

3-) Division : Menognatha metabola and Metagnatha Metabola  
كىػػي مجمكعػػة الحشػػرات ذات التطػػكر الكامػػؿ كذات أجػػزاء الفػػـ القارضػػة فػػي 

فػػي طػػكر البمػػكغ كتضػػـ الحشػػرات  طػػكر الحداثػػة كاجػػزاء فػػـ قارضػػة اك ماصػػة اك اثريػػة
كرتبػػػػػػػػػػة  Mecopteraكتعػػػػػػػػػػرؼ اليػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػػ Panopteraشػػػػػػػػػػبكية األجنحػػػػػػػػػػة كرتبػػػػػػػػػػة

Trichoptera  كحرشػػػػػػػػػػفية األجنحػػػػػػػػػػة كثنائيػػػػػػػػػػة األجنحػػػػػػػػػػة كرتبػػػػػػػػػػة القمػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػاص
Siphonaptera .اف التقسػػػػيـ الػػػػذم اعتمػػػػده  كغمديػػػػة األجنحػػػػة كغشػػػػائية األجنحػػػػة

Brauer لنسػػػػػػبة لحشػػػػػػرات شػػػػػػبكية األجنحػػػػػػة يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى انػػػػػػو أدرؾ تبػػػػػػايف المنشػػػػػػي با
Neuropteroid  كاستطاع اف يفصؿ بشكؿ ناجح حشراتPlecoptera  كالرعاشػات

Odonata كEphemerid  عػػف شػػبكية األجنحػػة كلكنػػو فشػػؿ فػػي تميػػز تبػػايف المنشػػي
كقػػد اقترحػػت عػػدة تحػػكيرات  .Corrodentiaبالنسػػبة الػػى رتػػب مسػػتقيمة االجنحػػة ك
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اك مع مجمكعة مف الرتب كذلؾ طبقان   Subdivisionتركزت حكؿ مرتبة تحت القسـ
لكجيػػػة نظػػػر المؤلػػػؼ مػػػف ناحيػػػة درجػػػة القرابػػػة بػػػيف المجػػػاميع. اال اف مػػػف اىػػػـ ىػػػذه 

الػػػػذم قػػػػاـ باسػػػػتبداؿ مصػػػػطمحي عديمػػػػة 4333فػػػػي عػػػػاـ  Langاالقتراحػػػػات اقتػػػػراح 
 Apterygogeneaبالمصػػػػطمحيف  Pterygotaكالمجنحػػػػة  Apterygotaاالجنحػػػػة 

الػذم قػاؿ بيىميػة  4333عػاـ  Sharpكػذلؾ اقتػرح  عمػى التػكالي. Pterogogeneaك
 Ametabolaالتركيػػز عمػػى التشػػكؿ كلكنػػو اشػػار الػػى اف مصػػطمحات عديمػػة التحػػكؿ 

غيػػػر كافيػػػة  Holometabolaككاممػػػة التحػػػكؿ  Hemimetabolaكنصػػػفية التشػػػكؿ 
ة اك لألغراض التصنيفية كاقترح مصطمحات جديدة تصؼ ما إذا كانت االجنحة داخمي

 خارجية  كعمى ىذا االساس قسـ الحشرات الى ما ييتي:
Class : Insect  

1-Division : Apterogota       حشرات عديمة األجنحة البدائية    
2-Division : Anapterygota      حشرات عديمة االجنحة الثانكية       
  Order :- Mallophaga                   

  Order :- Anoptera  

  Order :- Siphonaptera  

3-Division : Exopterygota        الحشرات خارجية األجنحة   
4-Divison : Endopterygota         الحشرات داخمية األجنحة    

 Mallophagaانػػو جمػػع رتػػب  Sharpاف مػػف اىػػـ األخطػػاء التػػي كقػػع بيػػا 
ة الثانكيػػة كلػػذلؾ فػػي قسػػـ الحشػػرات عديمػػة األجنحػػ Siphonapteraك Anopluraك

يالحػظ اف ىػذه الرتػب تحتػكم عمػى أشػكاؿ ذات تحػكؿ نصػفي كتحػكؿ كامػؿ ليػذا فػػاف 
تمكف مف تمييػز   Sharpقد أىمؿ استعمالو كمع ذلؾ فاف  Anapterygotaمصطمح

فػػي تطػػكير نظامػػو بصػػكرة رئيسػػة عمػػى  Sharpرتبػػة مػػف الحشػػرات  كمػػا اعتمػػد  74
كمسػػػتقيمة األجنحػػػػة كذلػػػؾ ب عطػػػػاء  Corrodentiaكذلػػػؾ بفصػػػػمو الػػػػ Brauerنظػػػاـ 

ك  Psocopteraك  Embiopteraك  Isoptera مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتكل رتبػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف
Mallophaga  كSiphunculata.  مػػع نيايػػات القػػرف التاسػػع عشػػر كبدايػػة القػػرف
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العشػػػريف بػػػدأت افكػػػار داركيػػػف كتالمذتػػػو فػػػي النشػػػكء فػػػي الييمنػػػة عمػػػى عمػػػـ االحيػػػاء 
ىػػذا التػػيثير ليشػػمؿ تصػػنيؼ الحشػػرات التػػي كانػػت كتصػػنيؼ الكائنػػات الحيػػة كقػػد امتػػد 

تسكد فيو المفاىيـ القديمة الخاصة بالطراز كالنكع عديـ االبعاد كاف النشػكء فييػا عبػارة 
عف سمسمة مفردة متطػكرة مػف االحػداث لتحػؿ محميػا فكػرة الػنمط كالجماعػة كاف عمميػة 

ت في بدايػة القػرف النشكء كىي عبارة عف عممية تفرع كىكذا دخؿ عمـ تصنيؼ الحشرا
( ىػك 4333) Haekelالعشريف مرحمة تاريخ نشكء النكع كتطكره كذلؾ بالرغـ مػف اف 
 Phylogenetic treeاكؿ مػػف اسػػتخدـ شػػجرة النسػػب اك شػػجرة تػػاريخ نشػػكء النػػكع 

 ليشير الى عالقات النسب بيف الحشرات.
 Twentieth Century Phaseخامسًا( مرحلة القرن العشرين 

نظمػة التصػنيفية التػي ظيػرت فػي القػرف العشػريف تػيثرت الػى حػد اف اغمب األ
الػػػػػذم انتقػػػػد العػػػػػامميف األكائػػػػػؿ  Handlirschمػػػػا بيفكػػػػػار عػػػػػالـ الحشػػػػرات االسػػػػػترالي 

عػػزؿ تحػػت  ألنظمػػتيـ األحاديػػة الجانػػب كالتػػي اسػػتخدمكا فييػػا صػػفة كاحػػدة لفصػػؿ اك
كء المتػكازم كالعكسػي األقساـ الرئيسية فضال عف عػدـ قػدرتيـ عمػى التمييػز بػيف كالنشػ

كاعتبػػػػػر  4365نظامػػػػػو االكؿ عػػػػػاـ  Handlirschكقػػػػػد نشػػػػػر  لممظػػػػػاىر المتشػػػػػابية 
  -حينذاؾ ثكرة في تصنيؼ الحشرات كامتاز ىذا النظاـ بما ييتي:

الػػى مسػػتكل صػػؼ  Thysanuraك  Dipluraك  Collembola( رفػػع مقػػاـ الػػػ-4
 .Thysanuraقبؿ ذلؾ تعتبر كتحت رتبة لمػ  Dipluraككانت الػ 

الى  Brauerام الحشرات المجنحة التي كصفيا  Pterygogenea( رفع مقاـ الػ -7
 مستكل صؼ.

 تحت صؼ.  44في  73( كضع الرتب المجنحة الػ -5

نظامو الثاني في تصنيؼ الحشرات كالذم  Handlirschنشر 4363في عاـ 
الرتػب  كفػي عػاـ كاف مشابيان لنظامو االكؿ ماعدا بعض التغيرات الطفيفة فػي تسػمية 

نظامػػػو المحػػػكر فػػػي تصػػػنيؼ الحشػػػرات كالػػػذم تميػػػز مػػػا  Handlirschنشػػػر  4373
  -ييتي:
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التػػػػي  Pterygogeneaك Apterygogenea( أعػػػػاد اسػػػػتخداـ تحػػػػت الصػػػػفكؼ -4
كقػػػػػػػد كضػػػػػػػع فػػػػػػػي تحػػػػػػػت صػػػػػػػؼ الحشػػػػػػػرات عديمػػػػػػػة األجنحػػػػػػػة  Brauerاسػػػػػػػتخدميا 

Apterygogenea كال مف رتبػةThysanura كCollembola كDiplura  كالرتبػة
. امػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػؼ الحشػػػػػػػػػػػرات المجنحػػػػػػػػػػػة Proturaحديثػػػػػػػػػػػة االكتشػػػػػػػػػػػاؼ 

Pterygogenea  رتبػػػػة مػػػػف ضػػػػمنيا رتبػػػػة  73فقػػػػد أدرجZoraptera  التػػػػي كصػػػػفيا
 .4345ألكؿ مرة عاـ 

فكؽ رتبػة بعػد اف كػاف قػد كضػعيا فػي نظامػو األكؿ  44في  73( كضع الرتب الػ -7
 تحت صؼ. 44في 

بقدرتػػػػو عمػػػػى تمييػػػػزه لطبيعػػػػة االختالفػػػػات الكراثيػػػػة لحشػػػػرات ( امتػػػػاز ىػػػػذا النظػػػػاـ -5
مسػػػتقيمة األجنحػػػػة كبالتػػػالي تقسػػػػيـ محتكياتيػػػػا الػػػى رتػػػػب كأعػػػػاد تجميعيػػػا مػػػػع الرتػػػػب 

 األخرل في فكؽ رتبتيف ىما:
 كتضـ الرتب االتية   -( فوق رتبة مستقيمة األجنحة -أ

Dermaptera, Phasmida, Saltatoria, Thysanoptera, Diploglossata . 

 كتضـ  -  Blattaeformia( فوق رتبة-ب 
Zoroptera, Isoptera, Mantodrag, Blattariag, Siphunculata, 

Mallophaga, Corrodentia  
رتبة مطبقة األجنحة ىػي مػف مجمكعػة  Plecopteraكلكنو لـ يعترؼ باف الػ 

 ىا.. ككضع ىذه الرتبة في فكؽ رتبة لكحدOrthopteroidمستقيمة األجنحة 
ك  Corrodentiaايضػػػػػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػػػػػي اعتبػػػػػػػػػػػػػػػاره الرتػػػػػػػػػػػػػػػب  Handlirsch( أخطػػػػػػػػػػػػػػػي -1

Mallophaga  كSiphonculata  تابعو لفكؽ رتبة مستقيمة األجنحة كىي اقرب ما
 تككف لنصفية االجنحة.

 ( اف ىذا النظاـ لـ يكضح ايضان العالقة الحقيقية لتاريخ النشكء في الحشرات.-3
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عممػػػػاء التصػػػػػنيؼ المػػػػػذيف عاصػػػػػركا  ( كىػػػػػك احػػػػػد4361عػػػػػاـ ) Bornerامػػػػا 
Handlirsch  رتبػة لمحشػرات المجنحػة  43فقد كضػع نظامػان لتصػنيؼ الحشػرات ضػـ

  -مكزعة عمى خمسة اقساـ ثالثة منيا مكجكدة في التصانيؼ الحديثة كىي:
كمجمكعػػػػػػػة الرتػػػػػػػب  Palaeopteroidمجمكعػػػػػػػة الرتػػػػػػػب القديمػػػػػػػة المجنحػػػػػػػة 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفية كمجمك  Orthopteroidالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيمة األجنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اما المجمكعتاف االخرياف فقد ضمت رتب الحشػرات داخميػة   Hemipteroidاألجنحة

فػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػع الرتػػػػػػػػػػب  Borner  كقػػػػػػػػػد نجػػػػػػػػػح نظػػػػػػػػػاـ  Endoptyrgote األجنحػػػػػػػػػة
Corrodentia كMallophaga كSiphunculata  مػػػػػػع نصػػػػػػفية االجنحػػػػػػة كذلػػػػػػؾ

ا اثبػػػت ذلػػػؾ حػػػكؿ اصػػػكليا كانػػػت غيػػػر صػػػحيحة كمػػػ Bornerبػػػالرغـ مػػػف اف انكػػػار 
Tillyard. 

كىػػػك عػػػالـ حشػػػرات امريكػػػي كألكؿ مػػػرة   Comstockقػػػاـ 4343فػػػي عػػػاـ 
باسػػػتخداـ تعريػػػػؽ األجنحػػػػة كبشػػػػكؿ مكثػػػػؼ فػػػي تحديػػػػد النسػػػػب اك األصػػػػكؿ لمجػػػػاميع 
الحشرات  كمػا اكػد عمػى اف التصػنيؼ يجػب اف يرتكػز عمػى عػدة صػفات كلػيس عمػى 

مع  Comstockيتزامف كجكد صفة األجنحة فقط  كيبدك اف مف محاسف الصدؼ اف 
المػػذيف عمػػال بشػػكؿ مكثػػؼ عمػػى دراسػػة الحشػػرات  Cramptonك Tillyardكػػؿ مػػف 

كتعريؽ االجنحة في محاكلة تكضيح لتاريخ نشكء ىذه المجمكعة مف الكائنػات كخػالؿ 
مػػف ايضػػػاح كجيػػات النظػػػر حػػكؿ تػػػاريخ  Tillyardتمكػػػف  4357-4347الفتػػرة مػػف 

مػة حػكؿ اصػؿ كعالقػات العديػد مػف رتػب الحشػرات نشكء الحشػرات كقػدـ اسػيامات مي
كمنيػػا اعمالػػو حػػكؿ الحشػػرات داخميػػة االجنحػػة حيػػث اثبػػت فػػي ىػػذا العمػػؿ اف حشػػرات 

تكػػػػكف رتبتػػػػيف تتميػػػػزاف عػػػػف  Strepsipteraغشػػػػائية االجنحػػػػة كغمديػػػػة االجنحػػػػة كالػػػػػ
بعضػػيما كانيػػػا ذات عالقػػػة بعيػػدة عػػػف المجػػػاميع الحشػػرية األخػػػرل الداخميػػػة االجنحػػػة 

حيػػث يضػػـ ىػػذا  Panorpoid Complexالتػػي تكػػكف بمجمكعيػػا معقػػد البانكربكيػػد ك 
 Trichopteraك Mecopteraكػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف الرتػػػػػػػػػػػػػب  Tillyardالمعقػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػب

مركزا عمى  Tillyard  كبينما كاف Siphonapteraك Dipteraك Lepidopteraك
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و يكجػػػ Cramptonالتػػػاريخ العرقػػػي لمحشػػػرات داخميػػػة االجنحػػػة كػػػاف زميمػػػو االمريكػػػي 
جيكده نحك حؿ المشاكؿ المتعمقة بعالقات الحشرات خارجية االجنحة كبخاصػة مكقػع 

كمجمكعػػػػػػػػػػػػػػة  Dermapteraك Embiopteraك Zorapteraكػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف رتبتػػػػػػػػػػػػػػي 
Grylloblatidae  كبعػػػػػد دراسػػػػػتو التشػػػػػريحية لمحشػػػػػرات المجنحػػػػػة حديثػػػػػة االكتشػػػػػاؼ

Zorotypus hubbardi   استنتتCrampton باف الػZoroptera انت تعكد التي ك
التػػي تضػػـ  Panisopteraلمجمكعػػة رتػػب مسػػتقيمة االجنحػػة كضػػعيا فػػي فػػكؽ رتبػػة 

عػاد ككضػػع  Cramptonاف  الا Mantoideaك Blattidaك Isopteraايضػان رتبػػة 
كىي حشرات تعكد لمجمكعة رتػب نصػفية  Psocoidفي فكؽ رتبة  Zorapteraرتبة 

ي رتبػػػة منفصػػػمة ىػػػي فػػػ Grylloblattidaeالػػػػ  Cramptonكمػػػا كضػػػع االجنحػػػة.
Notoptera  التػػي تنتمػػي الػػى مجمكعػػة رتػػب مسػػتقيمة االجنحػػة كبعػػد خمسػػة سػػنكات

كانػػػت اقػػػرب الػػػى مسػػػتقيمة األجنحػػػة مػػػف مجمكعػػػة  Grylloblattidsاسػػػتنت  بػػػاف الػػػػ
كتحت رتبػة مػف رتبػة مسػتقيمة االجنحػة.  Grylloblattidaكجعؿ مف الػ Blattidaالػ

ىػػػي الحشػػػرات التػػػي  Grylloblattidaاف حشػػػرات امػػػا كجيػػػة النظػػػر الحديثػػػة فتقػػػكؿ 
بقيػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى قيػػػػػػػػد الحيػػػػػػػػاة مػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػة الحشػػػػػػػػرات مسػػػػػػػػتقية األجنحػػػػػػػػة القديمػػػػػػػػة 

Protorthopteran  كالتػػػػػي انحػػػػػدرت منيػػػػػا كػػػػػال مػػػػػف خطػػػػػكط الحشػػػػػرات المسػػػػػتقيمة
  Cramptonكفػػي كقػت كاحػػد تقريبػػا اقتػرح  4371. فػي عػػاـ Blattidaاالجنحػة الػػػ 

نظامان جديدان لتقسيـ الحشرات يقكـ عمى  Martynovالركسي  كعالـ الحشرات القديمة
اسػػاس قػػدرة الحشػػرات المجنحػػة اك عػػدـ قػػدرتيا عمػػى فػػرد اك نشػػر اجنحتيػػا افقيػػان عمػػى 

الحشرات كما ييتي:   -طكؿ الجسـ اثناء كضع الراحة كعمى ىذا االساس قسما ن
 Phyllum : Uniramia شعبة احادم الشعبة

 Class and Order : Collembola صؼ ك رتبة ككليمبكال

 Class and Order: Protura صؼ كرتبة بركتيكرا

 Class and Order : Diplura صؼ كرتبة ديبمكرا

 Class : Insecta صؼ الحشرات

 Sub Class : Apterygota تحت صؼ : عديمة االجنحة
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 Order : Microcoryhia رتبة مايكركككرفيا

 Order : Zygentoma رتبة زيجنتكما

 SubClass : Pterygota تحت صؼ الحشرات المجنحة

فيؼ الحشرات قديمة االجنحة  Infraclass : Paleoptera صي

 Order : Ephemeroptera رتبة مايك

 Order : Odonata رتبة الرعاشات

فيؼ الحشرات المجنحة الحديثة  Infraclass : Neoptera صي

 Division : Polyneoptera تعددةقسـ الحشرات المجنحة الحديثة الم

 Order : Orthoptera رتبة مستقيمة االجنحة

 Order : Grylloblattoidea رتبة الصراصير الحفارة

 Order : Dermaptera رتبة جمدية االجنحة

 Order : Plocoptera رتبة مطبقة االجنحة

 Order : Embioptera رتبة الغازالت

 Order : Dictyoptera رتبة دكتيكبتيرا

 Order : Isoptera رتبة متساكية االجنحة

 Order : Zoraptera رتبة زكرابترا

 Division : Paraneoptera قسـ نظير الحشرات المجنحة الحديثة

 Order: Psocoptera رتبة قمؿ الكتب

 Order : Phthiraptera رتبة فثيرابترا

 Order : Hemiptera رتبة نصفية األجنحة     

 Order : Thysanoptera رتبة ىدبية األجنحة

 Division : Oligoneoptera قسـ قميمة الشبو بالحشرات المجنحة الحديثة

 Order : Mecoptera رتبة ميككبترا

 Order : Lepidoptera رتبة حرشفية األجنحة

 Order : Trichoptera رتبة ترايككبترا

 Order : Diptera رتبة ثنائية األجنحة     
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 Order : Siphonaptera رتبة القمؿ الماص

 Order : Neuroptera رتبة شبكية األجنحة

 Order : Megaloptera رتبة ميكالكبترا

 Order : Raphidioptera رتبة رافيدكبترا

 Order: Coleoptera رتبة غمدية االجنحة

 Order : Strepsiptera رتبة غمدية االجنحة

 Order : Hymenoptera حةرتبة غشائية االجن

اف ىػػػذا التقسػػػيـ تعتمػػػده الكثيػػػر مػػػف المراجػػػع بػػػالرغـ مػػػف التبػػػايف كاالخػػػتالؼ 
الحاصؿ بيف عمماء التصنيؼ في عدد كاسماء العكائؿ التابعة لكؿ رتبة حشرية فضػالن 

( نشػػر 4334فػػي عػػاـ ) عػػف التبػػايف فػػي تقسػػيـ المراتػػب الػػدنيا لمرتبػػة الحشػػرية الكاحػػد.
 تقسػػػػػػػػػػػػػػيمو لمحشػػػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػػػػو تقسػػػػػػػػػػػػػػيـ الحيكانػػػػػػػػػػػػػػات  Rothschildالمػػػػػػػػػػػػػػكرد 

Classification of Living Animals :ككما ييتي 
Class : Insecta (= Hexapoda) 

Sub Class : APTERYGOTA (= AMETABOLA)                     

Order : COLLEMBOLA (spring –tails)  

Sub-Order: Arthopleona  

Sub- Order: Symphypleona  

Order: Protura (= MYRIENTOMATA) 

Order : Diplura (= Aptera) 

Sub-class : PTERYGOTA (=METABOLA)  

Division : PALAEOPTERA 

(= Exopterygota , Hemimetabola - [Polyneoptera + Paraneoptera ] 

Order:- Ephemeroptera(May –Flies)( =Plectoptera) 

Order : ODONATA (= PARANEUROPTERA)  

Sub – order  ZYGOPTERA (Damsel flies)  

Sub –order  ANISOZYGOPTERA  

Sub-Order : ASNOPTERA (true dragonflies)  

Division   Neoptera  
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Section    POLYNEOPTERA  

(= Exopterygota , Hemimetabola , -  [Paraneoptera + Palaeoptera ] 

Order  DICTYOPTERA  

Sub-order : BLATTODEA (Cockroches)  

Sub-order : MANTODEA (Mantids) 

Order  ISOPTERA (Termites , white ants)  

Order Zoraptera  

Order   PLECOPTERA (stone flies) (= PERLARIA)  

Order :  GRYLLOBLATTODEA (= NOTOPTERA)  

Order : PHASMIDA (= Cheleutoptera)  

order : Orthoptera (=SALATATORIA)  

Sub-order   Ensifera (Longhorned grasshoppers;crickets)  

Sub- order: Caelifera (Shorthorend grasshoppers)  

Order :Embioptera (web-spinners) 

Order: Dermaptera  

Sub-order : Forficulina ;  

Sub-order: Arixenina  

Sub-order : HEMIMERINA (= Diploglossata) 

Section : PARANEOPTERA  

(=EXOPTERYGOTA,Emimetabola,-[Ployneoptera +Palaeoptera ]  

Orde: PSOCOPTERA (Book lice) 

Order: PHTHIRAPTERA (Lice)  

Sub-Order :ANOPLURA (sucking lice)(=Siphunculata)  

Sub-order :  MALLOPHAGA (biting lice)  

Sub –order RHYNCHOPTHIRINA  

Order : THYSANOPTERA (Thrip) (=PHYSOPODA)  

Order : HEMIPTERA (= RHYNCHOTA)  

Sub –order: Homoptera 

Sub-order : HETEROPTERA  

Section Oligneoptera (= Endopterygota , Holometaptera)  
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Order : NEUROPTERA  

Sub –order : MEGALOPTERA  

Sub-order : PLANIPENNIA  

Order : COLEOPTERA (beetles)  

Sub –order : ADEPHAGA  

Sub –order : ARCHOSTEMATA  

Sub-order : POLYPHAGA  

Order : STREPSIPTERA (stylopids)  

Stylops ; Xenos  

Order : MECOPTERA (scorpion flies) (=PANORPATEA)  

Order: TRICHOPTERA (caddis flies)  

(=PHRYGANOIDEA)  

Order : ZEUGLOPTERA Micropteryx (= Ericephala)  

Order : LEPIDOPTERA  

Sub-order : MONOTRYSIA  

Sub –order: DITRSIA   

Order : DIPTERA (two-winged flies ; true flies)  

Sub-order : NEMATOCERA  

Sub –order : BRACHYCERA  

Sub-order : CYCLORRHAPHA  

Order : SIPHONAPTERA (fleas)(=APHANIPTERA 

,SUCTORIA)  

Xenopsylla ; Tunga ( jigger) ; Pluex ; 

Ctenocephalides ;Echidnophaga (sticktight)  

Order : HYMENOPTERA  

Sub-order: SYMPHYTA (=Chalastogastera)  

Sub-order: APOCRITA  
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ي مجػػػاؿ تصػػػنيؼ الحشػػػرات بػػػاف كبػػػالرغـ مػػػف كجػػػكد شػػػعكر لػػػدل العػػػامميف فػػػ
 Sabroskyجميػػػع الحشػػػرات أصػػػبحت معركفػػػة كىػػػك شػػػعكر خػػػاطئ طبعػػػان. نجػػػد اف 

( اشار الى قمة المعرفة بكثير مػف المجػاميع الحشػرية فػي أمريكػا الشػمالية كاف 4336)
بعض ما يسمى نكعان شائعان يمثؿ في الحقيقة مجمكعػة كاممػة مػف األنػكاع التػي لػـ يػتـ 

( تعػػرؼ فػػي جػػنس مػػف رتبػػة 4357) Rossقػػد كتػػب قػػائالن اف ركس فصػػميا مػػف قبػػؿ ك 
)ذبػاب الحػكر( عمػى عػدد مػف األنػكاع  Sialisىػكجنس  Neurpteraشػبكية األجنحػة 

الجديدة كذلؾ عند الدراسة الدقيقة لألعضاء التناسمية ككجد ما ال يقؿ عف عشرة انكاع 
Oman  (4355 )ككػذلؾ تعػرؼ infumataجديدة كانت تكضع جميعيا تحػت النػكع 

 Aceratagallaعند دراستو لمجمكعػة مػف نطاطػات اجػاؿ فػي جػزء كاحػد مػف جػنس 
نكعػػان كانػػت تكضػػع فػػي خمسػػة انػػكاع. ممػػا سػػبؽ يتبػػيف بػػاف القػػكؿ باكتمػػاؿ  53عمػػى 

المعمكمػػػػات التصػػػػنيفية عػػػػف الحشػػػػرات ىػػػػك قػػػػكؿ خػػػػاطئ خاصػػػػة مػػػػع تطػػػػكر األدكات 
تمقػي بضػالؿ الشػؾ حػكؿ أعمػاؿ  كالتقنيات المستخدمة في عمػـ التصػنيؼ كالتػي بػدأت

المصنفيف السابقيف. لذلؾ نجد اليـك العديد مف المحاكالت الجادة لتكحيد كمراجعة نظـ 
 التصنيؼ جميعان كمنيا نظاـ تصنيؼ الحشرات.

بدأت محاكلة جادة في الكاليات المتحدة األمريكية كالعديد مف  7667في عاـ 
 Cataloque ofعميو اسـ كتالكؾ الحياة الدكؿ األكربية مف خالؿ مشركع كبير اطمؽ

Life   إلعػػػادة تقسػػػيـ الكائنػػػات الحيػػػة كتصػػػحيح تيجئػػػة األسػػػماء العمميػػػة كشػػػرعنو
اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذه األسػػػػػماء كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ نظػػػػػاـ المعمكمػػػػػات التصػػػػػنيفية المتكامػػػػػؿ 

Integrated Taxonomic Information System (ITIS)  ىػذا النظػاـ متػاح
مكمػػػات العالميػػػة كيمكػػػف الرجػػػكع اليػػػو عنػػػد الحاجػػػة ىػػػذا النظػػػاـ مجانػػػان عمػػػى شػػػبكة المع

  -كضع تقسيمان جديدان لمحشرات كلعؿ مف اىـ مالمح ىذا التقسيـ ما ييتي:
الػػػػػػى مرتبػػػػػػة تحػػػػػػت   Hexapoda( تػػػػػػـ رفػػػػػػع الحيكانػػػػػػات ذات االرجػػػػػػؿ السػػػػػػتة-4

 :التي ضمنت بدكرىا صفيف ىما   Subphylum:   Hexapodaشعبة
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1-Class : Entognath  

          Order : Collembola  

          Order : Diplura  

          Order : Protura  

2-Class : Insecta 

  -الى اربع تحت رتب ىي: Hemiptera( تقسيـ رتبة  -7
1- Sub –Order :   Auchenorrhyncha  

2- Sub –Order :  Coleorrhyncha  

3- Sub-Order :  Sternorrhyncha  

4- Sub-Order:  Heteroptera  

ىػػي الػػػػػػ  Class( أضػػاؼ مرتبػػة جديػػدة أدنػػي مػػف تحػػت الصػػؼ كمػػف تحػػت الرتبػػة -5
Infraclass كالػػػػInfra order  المزيػػػد مػػػف المعمكمػػػات حػػػكؿ ىػػػذا المكضػػػكع انظػػػر(

 الممحؽ الثاني( 

  Taxonomial Functions                   يام ووظائف عالم التصنيف    م
األمػػػر اال الخطػػػكات اك  حقيقػػةئؼ كميػػػاـ عػػالـ التصػػػنيؼ مػػاىي فػػػي اف كظػػا

 مراحؿ عممية التصنيؼ نفسيا كالتي يمكف اجماليا في ما ييتي:
عمػػى عػػالـ التصػػنيؼ القيػػاـ بعمميػػة جمػػع  -اواًل( جمووا العينووات والنموواشج الحشوورية 

 كتجييز العينات الحشرية كاعدادىا لمدراسات التصنيفية الالحقة.
كىػي مػف الميػاـ الصػعبة كالتػي سػيتـ شػرحيا فػي  - Identificationلتمييو ثانيًا( ا

فصؿ منفصؿ حيث يقكـ خالليا بتحميؿ كمالحظة التبػايف المكجػكد بػيف العينػات كمػف 
ثـ عزؿ المتشابو منيا الى مجاميع صغيرة ثـ المقارنة بيف ىذه المجػاميع لتحديػد نقػاط 

يما  كعميو فاف ميمة التمييػز تتطمػب مػف التشابو كاالختالؼ لكضع مالمح التمييز بين
  -عالـ التصنيؼ ما ييتي:

 ( ايجاد كتحديد الصفات اليامة المميزة لمكحدات اك المجاميع الصغيرة.-4
 ( ايجاد اختالفات ثابتو بيف الكحدات اك المجاميع المتشابية.-7
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ع عمػػى عػػالـ التصػػنيؼ تػػيليؼ اسػػـ عممػػي لمنػػك  - Nomenclatureثالثووًا( التسوومية 
الحشرم كالمرتبة التقسيمية يككف معبران عف صفة مظيرية اك سػمككية تميػز ذلػؾ النػكع 

 اك المرتبة التقسيمية كاف تخضع تمؾ التسمية لقكاعد التسمية الدكلية.
كذلػػػػػؾ الف  التفريػػػػػؽكتسػػػػػمى ايضػػػػػان بعمميػػػػػة  - Classificationرابعوووووًا( التقسووووويم 

لـ التصنيؼ الى اف يجػد نفسػو امػاـ كػـ االستمرار في عممية تمييز األنكاع ستؤدم بعا
كبير مف األنػكاع غيػر المنتظمػة  كلكػي يتجنػب عػالـ التصػنيؼ ىػذا المكقػؼ عميػو اف 
يحػػاكؿ ايجػػاد اك اعتمػػاد نظػػاـ معػػيف لترتيػػب تمػػؾ األنػػكاع الػػى مراتػػب تقسػػيمية محػػددة 

 لكي يسيؿ التعامؿ معيا.
ميمػة تتصػؿ اتصػاالن  كىػي - Species Evolutionخامسًا( دراسة نشوء األنوواع 

كثيقان بالفركع األخرل مف عمكـ األحياء كالكراثة كالخمية كعمـ الحياة الجزيئي كالجكانػب 
االحيائيػػة كعمػػـ البيئػػة كالتشػػريح المقػػارف كالحفريػػات حيػػث يسػػعى عػػالـ التصػػنيؼ مػػف 
خالليا الى الربط بيف األصكؿ الجينية لمصفات المميزة لألنكاع الحشرية كربػط الخمػؼ 

 السمؼ في محاكلة القتفاء عممية نشكء األنكاع.ب
 - Taxonomic Paper Preparationسادسًا( تجيي  المخطوطوة التصونيفية 

بعد انجاز عالـ التصنيؼ دراستو اك بحثػو البػد اف يقػـك بكتابػة نتػائ  بحثػو كنشػره فػي 
 ة.المجالت العممية المتخصصة بعمـ التصنيؼ كذلؾ كفؽ السياقات العممية المعركف

                     Taxonomy and Other Sciencesالتصنيف والعلوم األخرى 
  -يمكف مناقشة ىذا العنكاف مف خالؿ ما يمي:

ال شػؾ اف سػمة العمػـ فػي  -:اواًل( تأثير العلووم المختلفوة فو  علوم تصونيف الحشورات
درجة تػيثير القرف العشريف كالقرف الحالي ىك التخصص في فركع العمـ المختمفة  كاف 

تمؾ العمكـ في عمػـ تصػنيؼ الحشػرات اعتمػد عمػى المرحمػة اك المسػتكل الػذم يمػر بػو 
عمػػـ التصػػنيؼ  فعنػػدما يكػػكف فػػي المرحمػػة الكصػػفية يكػػكف عمػػى صػػمة بسػػيطة بػػالعمـك 
األخػػػرل  امػػػا عنػػػدما يكػػػكف فػػػي مرحمػػػة المقارنػػػة كالكظيفػػػة فػػػاف حاجتػػػو لفػػػركع العمػػػـك 
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العمػػـك المػػؤثرة فػي عمػػـ تصػػنيؼ الحشػػرات الحػػديث  األخػرل تكػػكف أكثػػر كلعػػؿ مػف اىػػـ
 ىك عمـ كراثة الجماعة كعمـ البيئة كعمـ الحياة الجزيئي .

اف بيػػػاف أىميػػػة عمػػػـ تصػػػنيؼ  -:ثانيوووًا( توووأثير علوووم التصووونيف فووو  العلووووم األخووورى
الحشرات فػي العمػكـ األخػرل يمكػف اف نممسػو مػف خػالؿ مسػاىمتو فػي الفػركع األخػرل 

)اف عمػػـ التصػػنيؼ ىػػك  4313عػػاـ   Simpsonب سمبسػػكفمػػف العمػػـ  فقػػد كتػػ قػػائال ن
الجزء األكثر بدائية كاألكثر شمكالن مف عمـ الحيكاف  فيك األكثر  بدائيػة ألنػو ال يمكػف 
التعامؿ مع الحشرات بطريقة عممية حتى يػتـ انجػاز بعػض العمػؿ التصػنيفي  كاألكثػر 

الف التصػػنيؼ فػػي اسػػاليبو كفركعػػو المختمفػػة ي جمػػع كيسػػتخدـ كيمخػػص كيسػػتفيد شػػمكال ن
مف كؿ شيء معػركؼ عػف الحشػرات سػكاء كػاف مظيريػان اك فسػمجيان اك سػمككيان كبيئيػان( 

 -كيمكف تمخيص إسيامات عمـ التصنيؼ في العمـك التطبيقية األخرل ككما ييتي:
( اف مػػػرض المالريػػػػا ينتشػػػػر بطريقػػػة غيػػػػر متجانسػػػػة فػػػي انحػػػػاء أكربػػػػا كالبعكضػػػػة -4

كجػدت فػي   Anopheles maculipennis Meigenة ليػذا المػرضالمفترضة الناقمػ
جميػػع القػػارة األكربيػػة كقػػد صػػرفت مبػػال  طائمػػة لمكافحتيػػا فػػي منػػاطؽ معينػػة دكف اف 
يؤدم ذلؾ الى انخفاض في درجة انتشار المرض كفي نفس الكقت لػـ تنتشػر المالريػا 

الدراسػػػػات فػػػػي بعػػػػض أجػػػػزاء مجػػػػاؿ انتشػػػػار بعكضػػػػة المالريػػػػا  كفػػػػي النيايػػػػة قػػػػدمت 
( تفسػيران ليػذه الظػاىرة 4316( كيػتس )4357التصنيفية الدقيقة التي لخصػيا ىاكيػت )

يتكػكف مػف عػدة أنػكاع مسػتترة كيمكػف التمييػز  A. maculipennisفقد كجػد اف النػكع 
بينيػػػا فػػػي بػػػيدم األمػػػر عػػػف طريػػػؽ طػػػكر البيضػػػة فقػػػط كلكػػػؿ منيػػػا طبػػػائع تتميػػػز فػػػي 

محػػػدد لمعائػػػؿ كعػػػادة يكػػػكف نػػػكع كاحػػػد فقػػػط ىػػػك التربيػػػة  كمػػػا اف لكػػػؿ منيػػػا تفضػػػيؿ 
المسؤكؿ عف نقؿ المالريا في مناطؽ معينة كعف طريػؽ ىػذه المعمكمػات امكػف تكجيػو 
كسػػائؿ المكافحػػة الػػى منػػػاطؽ صػػحيحة لكجػػكد النػػكع الناقػػػؿ لممالريػػا كبػػذلؾ اصػػػبحت 

 عممية المكافحة اكثر فعالية.
بدرجة كبيرة عمػى عمػـ تصػنيؼ  تعتمد اعماؿ الحجر الزراعي -( الحجر الزراعي:-7

الحشػػرات التطبيقػػي حيػػث يجػػد عػػالـ التصػػنيؼ نفسػػو يعمػػؿ تحػػت ضػػغط شػػديد كأمامػػو 
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مصػػير حمكلػػة سػػفينة كشػػحنة محممػػة بالمنتجػػات الزراعيػػة المسػػتكردة كيعتمػػد مصػػيرىا 
 عمى تمييزه.

( اف نجػػػػاح اك فشػػػػؿ بػػػػرام  المكافحػػػػة الحيكيػػػػة يعتمػػػػد عمػػػػى التشػػػػخيص كالتمييػػػػز -5
ألفػػة كاعػػداءىا الحيكيػػة كاف الخطػػي فػػي تحديػػد النػػكع العائػػؿ قػػد يتسػػبب فػػي الصػػحيح ل

ضياع عمؿ عدة سنكات كفي أنفاؽ امكاؿ طائمة دكف فائدة  كعمى سبيؿ المثاؿ لك اف 
افة مف أصؿ شرقي تـ تحديدىا خطػي عمػى انيػا نػكع اكربػي لكػاف البحػث عػف االعػداء 

 سػػػػػػػػتعمرات منيػػػػػػػػا لغػػػػػػػػرض الحيكيػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا فػػػػػػػػي أكربػػػػػػػػا كجمعيػػػػػػػػا كتربيتيػػػػػػػػا كعمػػػػػػػػؿ م
 المكافحػػػػػػػة الحيكيػػػػػػػة عمػػػػػػػالن عػػػػػػػديـ النفػػػػػػػع. ففػػػػػػػي جزيػػػػػػػرة ىػػػػػػػاكام اصػػػػػػػبحت السكسػػػػػػػة 

Syagrius fulvitarsis Rscoe  افػػة ميمػػة عمػػى سػػراخس سػػادليريا المنتشػػرة فػػي
احػػػدل غابػػػات ىػػػاكام المحػػػـر فييػػػا اسػػػتخداـ المبيػػػدات كاصػػػبح مػػػف الضػػػركرم اتبػػػاع 

كمػػػا اصػػػبح مػػػف الضػػػركرم معرفػػػة المػػػكطف  كسػػػائؿ المكافحػػػة الحيكيػػػة لمسػػػيطرة عمييػػػا
االصمي ليذه االفة لجمب االعػداء الحيكيػة المناسػبة ليػا كقػد فشػمت المؤلفػات الحشػرية 
فػػي اماطػػة المثػػاـ عػػف كجكدىػػا فػػي ام مكػػاف اخػػر خػػارج ىػػاكام الميػػـ اال فػػي البيػػكت 

خػػرل فػػي البالسػػتيكية باسػػتراليا كايرلنػػدا  اال اف احػػد البػػاحثيف المشػػتغميف فػػي مشػػاكؿ ا
استراليا  بينما كاف يقكـ بفحص مجمكعة حشرية خاصة في سيدني كجد بػيف العينػات 

 4337تحمػؿ تػاريخ الجمػع  Syagrius fulvitarsis Pascoeعينػة كاحػدة مػف نػكع 
كاسـ المنطقة االسترالية التي جمبت منيا العينػة كتػـ البحػث فػي المنػاطؽ التػي جمعػت 

يياجـ يرقات ىػذه الحشػرة   Braconidaeف عائمةمنيا العينة كاكتشاؼ كجكد طفيؿ م
حيػػث تػػـ جمػػع كميػػة مػػف ىػػذا الطفيػػؿ كشػػحنت الػػى ىػػاكام كبػػذلؾ اسػػيمت المعمكمػػات 

 المكتكبة عمى البطاقة التصنيفية في حؿ ىذه المشكمة.

 مستقبل تصنيف الحشرات ف  العراق
Future of Insects Taxonomy In Iraq  

لمجػػػاالت التطبيقيػػػة ال تقػػػؿ عنيػػػا فػػػي حقػػػؿ لعمػػػـ الحشػػػرات أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي ا
العمػػـك االكاديميػػة  إذ اف معرفػػة الحشػػرات ىػػي إحػػدل المتطمبػػات الجكىريػػة لممشػػتغميف 
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فػػػي الحقػػػكؿ الزراعيػػػة كالصػػػحية كاالختصاصػػػات األخػػػرل ذات العالقػػػة كمػػػا اف تقػػػدير 
 أىميػػة الثػػركة الحشػػرية لقطػػر مػػا ال يػػتـ اال بعػػد إجػػراء حصػػر شػػامؿ ليػػا  خاصػػة كاف
مكقع العراؽ الجغرافي الخاص كالتبايف الكبير في بيئاتو كطبيعة ارضو أدت الػى تنػكع 
حشػراتو األمػر الػذم يمكػف اف يجعمػو محطػو انظػار عممػاء الحشػرات ألجػراء الدراسػات 
الحصرية كاالبحاث العممية. مف ىػذا المنطمػؽ نجػد اف االىتمػاـ المبكػر لػكزارة الزراعػة 

حصر الثركة النباتية كالحيكانية كاف امر ضركريان كالذم بدأ العراقية في اجراء عمميات 
 منػػػػػػػػذ االربعينػػػػػػػػات كتػػػػػػػػـ تتكيجػػػػػػػػو ب صػػػػػػػػدار مكسػػػػػػػػكعة الحيػػػػػػػػاة النباتيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ 

Flora of Iraq  كالتي ضػمت تسػع مجمػدات قيمػة كضػعت االسػاس لألعمػاؿ العمميػة
 ا بالحشػػػػرات الالحقػػػػة المرتبطػػػػة باإلنتػػػػاج النبػػػػاتي فػػػػي العػػػػراؽ. كامػػػػا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ منيػػػػ

Insect Fauna .فمـ يكتب ليا الظيكر 
مف خالؿ ما سبؽ يتبيف اف البدء بعمميات حصػر الحيػاة الحشػرية فػي العػراؽ 
مػػف خػػالؿ مشػػركع عممػػي متكامػػؿ سيشػػكؿ المبنػػة األساسػػية فػػي مجػػاؿ انجػػاز حصػػر 
نػػا الحيػػاة الحيكانيػػة فيػػو العػػراؽ كلتحديػػد مػػا لػػدينا فعػػالن مػػف انػػكاع حشػػرية كتحديػػد مكقع

الحقيقي في مجاؿ البحػث العممػي الخػاص بالحشػرات حيػث اف ام بنػاء عممػي حقيقػي 
فػػي ام مػػف مجػػاالت العمػػـ يتطمػػب األسػػاس الصػػحيح كالراسػػخ لتشػػييد مثػػؿ ىػػذا البنػػاء. 
كليكػػكف ىػػذا العمػػؿ بمثابػػة العمػػؿ الرائػػد فػػي مجػػاؿ بػػدء انشػػاء متحػػؼ حشػػرم متكامػػؿ 

 عف تدريب الككادر العراقية عمى عمميػات يضـ جميع االنكاع الحشرية العراقية  فضالن 
الحصػػر المتمثمػػػة بعمميػػػات جمػػع الحشػػػرات كالعنايػػػة بيػػا كتييئتيػػػا لألعمػػػاؿ التصػػػنيفية 

 الالحقة.
 لماشا المشروع الوطن  لحصر الحشرات ؟

Why The National Project for Surveying Insect ? 
عمػػػاؿ المكجػػػكدة فػػػي ىػػػذا عػػػدـ كجػػػكد حصػػػر شػػػامؿ لمحشػػػرات فػػػي العػػػراؽ  كاأل -اواًل 

المجػػػػػاؿ ىػػػػػي أعمػػػػػاؿ مجتزئػػػػػة كمبتػػػػػكرة فضػػػػػالن عػػػػػف قػػػػػدميا إذ اف اغمبيػػػػػا انجػػػػػز فػػػػػي 
 العشرينات كالثالثينات كاألربعينات مف القرف الماضي.
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اف كجػكد دراسػة شػاممة عػف األنػكاع الحشػرية فػي العػراؽ سػيمكف العػامميف فػي  -ثانيًا 
ية الكافػػدة الػػى العػػراؽ مػػف الشػػحنات مجػػاؿ الحجػػر الزراعػػي مػػف تحديػػد ا فػػات الحشػػر 

المسػػػتكردة كمنػػػع دخكليػػػا الػػػى القطػػػر  باإلضػػػافة الػػػى المسػػػاعدة فػػػي تطػػػكير عمميػػػات 
الحجر الزراعي الداخمي مف خالؿ معرفة مناطؽ انتشار الحشرات بشكؿ سيساعد فػي 

 منع انتشارىا الى المناطؽ األخرل.
البيئػة العراقيػة ممػا يسػاعد كثيػران فػي تحديد الطفيميات كالمفترسات الحشرية في  -ثالثًا 

امكانية تطكير برام  المكافحة الحيكية في القطر بػدؿ االعتمػاد عمػى اسػتيراد األعػداء 
 الحيكية.
كالتػػي أحػػدثت دمػػاران  7665األحػػداث التػػي تمػػت التاسػػع مػػف نيسػػاف مػػف عػػاـ  -رابعووًا 

 العراقية.شامالن في متاحؼ التاريخ الطبيعي كمتاحؼ الحشرات في الجامعات 
اف ىذا المشركع سيكفر فرص عمؿ كتدريب أعداد كبيرة مف خريجػي أقسػاـ  -خامسًا 

 كقاية النبات كالمختصيف في مجاؿ عمـ الحشرات .
بنػاء كػادر عممػي تصػنيفي فػي العػراؽ يمكػف اف يعتبػر االكؿ مػف نكعػو فػي  -سادسًا 

 الكطف العربي.

 مراجعة األعمال التصنيفية العراقية
 Literature Review of Iraqi Taxonomic Works             
مػػف مراجعػػة األبحػػاث كالدراسػػات الخاصػػة بحصػػر الحيػػاة الحشػػرية فػػي العػػراؽ 

كاف عمميػات  4343يتبيف اف أعماؿ الحصر بدأت مع بداية االحتالؿ البريطاني عاـ 
Morice (4375 )الحصػػػػػػػػر تمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػاحثيف بريطػػػػػػػػانييف كىنػػػػػػػػكد مػػػػػػػػنيـ 

Bodenhomer & Swiriski  (4337 )( ثػـ تمتيػا اعمػاؿ 4375) Rothschildك
Wiltshire (4337ك )Knopf (4337 كفيمػػػػا يمػػػػي عػػػػرض الىػػػػـ اعمػػػػاؿ حصػػػػر )

 : 4375الحشرات في العراؽ منذ عاـ 
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 -إف األعماؿ السابقة كما يتضح تتميز بما ييتي:
إنيػػا لػػـ تتطػػرؽ الػػى جميػػع األنػػكاع الحشػػرية كانمػػا تركػػزت حػػكؿ مجػػاميع معينػػة  -اواًل( 

 تقع ضمف اىتماـ القائـ بالدراسة .
انيا أعماؿ مجتزئة كغير متكاممة بسب ارتباطيا بمنطقة جغرافية معينة كعدـ  -ثانيًا( 

الجػػـز بػػاف مػػا مكجػػكد فػػي الدراسػػة مػػف أنػػكاع حشػػرية ىػػي جميػػع االنػػكاع  قػػدرتيا عمػػى
 المكجػػػػػكدة حقيقػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ كدليػػػػػؿ ذلػػػػػؾ عناكينيػػػػػا التػػػػػي تشػػػػػير الػػػػػى كممػػػػػات مثػػػػػؿ 

First Record كSome   كPreliminary List. 
افتقػػار ىػػذه األعمػػاؿ الػػى التخطػػيط الػػذم يرقػػى الػػى مسػػتكل العمػػؿ الجمػػاعي  -ثالثووًا( 

مػػػنظـ مػػػف اجػػػؿ بنػػػاء ركيػػػزة عمميػػػة حشػػػرية صػػػحيحة لمعػػػراؽ . تتمثػػػؿ فػػػي اليػػػادؼ كال
النيايػػػة فػػػي انشػػػاء متحػػػؼ كطنػػػي لمحشػػػرات كعمػػػؿ كحفػػػظ نمػػػاذج كانمػػػاط منيػػػا تبقػػػى 
كسجؿ عممي كطني خاص بالعراؽ. كدليؿ ذلؾ اف االنكاع مف رتبة حرشفية األجنحػة 

نكعػان فيمػا  335بمغػت   Lepidoptera of Iraqفػي كتابػو  Wiltshiireالتػي ذكرىػا
كىػي  4377الصادرة عف متحؼ التاريخ الطبيعي في بغداد عػاـ  75تشير النشرة رقـ 

اخر نشرة يصدرىا المتحؼ عف المجمكعة الحشػرية كاالكاركسػية المكجػكدة فػي العػراؽ 
نكعان تتطفػؿ  716تتغذل عمى النباتات كمنتجاتيا ك 311نكعان منيا  4631الى كجكد 

 حشرات اك تفترسيا.عمى انكاع اخرل مف ال
اف الدراسات السابقة افتقرت ايضان الى تحديد المناطؽ التي ينتشر فييا النػكع  -رابعًا( 

الحشػػػرم كتمػػػت االشػػػارة فقػػػط الػػػى مكػػػاف جمػػػع النػػػكع. كىػػػي مسػػػالة ميمػػػة خاصػػػة فػػػي 
المناطؽ الحدكدية مع الدكؿ المجاكرة لكي يتمكف مف تحديد االنكاع التي مف المحتمؿ 
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دخمػػت القطػػر مػػف الػػدكؿ المجػػاكرة إذ مػػف المعػػركؼ اف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف  اف تكػػكف قػػد
 المساحة الجغرافية التي ينتشر عمييا النكع كقدـ ىذا النكع في المنطقة اك القطر.

اف انجاز عممية حصر الحياة الحشرية في العراؽ  يتطمب مف المسؤكليف في 
عمػؿ خاصػة بمكضػكع حصػر  الكزارات ذات العالقة بيػذا المكضػكع القيػاـ بطػرح كرقػة

الحياة الحشرية فػي العػراؽ  كعمػى ضػكء نقاشػات ىػذه الكرقػة يػتـ كضػع برنػام  العمػؿ 
المناسػػػب إلنجػػػاز عمميػػػة الحصػػػر مػػػع ضػػػركرة تػػػكفير الميزانيػػػات الالزمػػػة إلنجػػػاز ىػػػذا 
العمؿ  كمف الضركرم اف يرافػؽ ىػذا العمػؿ خطػة عمميػة لتػكفير الكػكادر المتخصصػة 

شػػرات  فضػػالن عػػف االسػػتعانة بخبػػرات الػػدكؿ المتقدمػػة فػػي ىػػذا فػػي مجػػاؿ تصػػنيؼ الح
المجػػاؿ. كذلػػؾ الف عػػدد العػػامميف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػك عػػدد قميػػؿ جػػدا ال يتناسػػب ابػػدا 

 مع حجـ العمؿ المطمكب انجازه. )أنظر الممحؽ الرابع(.
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 المقدمة  
شػػػكؿ الحشػػػرات ىػػػي أكثػػػر الكائنػػػات الحيػػػة تنكعػػػان عمػػػى كجػػػو األرض حيػػػث ت

% مػػف االنػػكاع الحيكانيػػة المعركفػػة كتعػػد 75% مػػف أنػػكاع الكائنػػات المعركفػػة ك3,36
شػػعبو مفصػػميات األرجػػؿ التػػي تنتمػػي الييػػا الحشػػرات مػػف أكثػػر الشػػعب الحيكانيػػة التػػي 
نجحت بدرجة كبيرة في التكيؼ عمى العيش في اليكاء الجػاؼ  كتحتػؿ الحشػرات أالف 

بيف كقمـ الجبػاؿ العاليػة بػالرغـ مػف عػدـ خمكىػا مػف بالقكة سطح اليابسة فيما عدا القط
بعػػض األنػػكاع الحشػػرية كىػػي اينمػػا كجػػدت فينيػػا تتفػػكؽ فػػي العػػدد عمػػى كػػؿ الحيكانػػات 

 الصغيرة كقد ينافسيا في ذلؾ بعض انكاع الحمـ في بعض البيئات.
إف حػػػدكد التكزيػػػع الجغرافػػػي لمحشػػػرات غيػػػر محػػػدكد بالضػػػبط لحػػػد أالف. ففػػػي 

ىنػاؾ نػكعيف مػف الػذباب كنػكع كاحػد مػف براغيػث الطيػكر كعػدة أنػكاع  القطب الجنػكبي
مف القمؿ الذم يتطفؿ عمى الطيكر كعجكؿ البحر. اما في القطب الشػمالي فيكجػد مػا 

نػػكع مػػف الحشػػرات معظميػػا مػػف الػػذباب تعػػيش فػػي الجػػزر الكنديػػة  566ال يقػػؿ عػػف 
ئمػػة عمػػى   كىنػػاؾ عػػدد مػػذىؿ مػػف الحشػػرات يعػػيش بصػػفة دا73شػػماؿ خػػط عػػرض 

قػػػدـ( كمػػػا كجػػػدت الحشػػػرات ايضػػػا تعػػػيش فػػػي الكيػػػكؼ  43333متػػػر ) 366ارتفػػػاع 
% 5العميقػػة كينػػابيع الميػػاه الحػػارة كالبحيػػرات المالحػػة كبػػرؾ الػػنفط  كػػذلؾ فػػاف حػػكالي 

% يعيش في البحار  6,4مف مجمكع األنكاع الحشرية تعيش في المياه العذبة كحكالي 
مػػف  Halobatesع كاحػػد مػػف متزحمقػػات المػػاء فػػي منطقػػة مػػا بػػيف المػػدك الجػػزر كنػػك 

يعيش عمى سطح ميػاه المحيطػات كبصػفة دائميػو كػذلؾ فػاف ىنػاؾ  Gerridaeعائمة 
الكثير مػف أنػكاع متزحمقػات المػاء تعػيش عمػى سػطح ميػاه البحػار االسػتكائية قريبػان مػف 

نػاؾ اليابسة فيما تنعدـ الحشرات تمامان في أعمػاؽ المحيطػات إضػافة  لمػا سػبؽ فػاف ى
أنػػػكاع قميمػػػة مػػػف الحشػػػرات تعػػػيش فػػػي الميػػػاه السػػػاحمية لمبحيػػػرات العميقػػػة. اف الغالبيػػػة 

 العظمى مف الحشرات تعيش عمى اليابسة حيث تكجد بيئات متنكعة كثيرة.
مما سبؽ يتبػيف اف مػف الصػعكبة بمكػاف اف نجػد بيئػة معينػة خاليػة تمامػان مػف 

حشػػرات كالعالقػػات التػػي تصػػنعيا مػػع الحشػػرات. اف معرفػػة البيئػػات التػػي تعػػيش فييػػا ال
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الكائنات التي تعيش معيا في نفس البيئة كمعرفة عاداتيا الغذائية تشػكؿ مفتاحػان ميمػان 
لعػػالـ التصػػنيؼ  إذ اف مػػف الميػػـ جػػدان اف يعػػرؼ ىػػذا العػػالـ ايػػف تكجػػد الحشػػرات كمػػا 

نيؼ اك ىي المجاميع الحشرية التي تعػيش فػي تمػؾ البيئػة  لػذلؾ فػاف المػاـ عػالـ التصػ
القائـ بعمميات جمع الحشرات بمكاف معيشة الحشرات كعالقاتيػا مػع الكائنػات االخػرل 
كسػػػمككيا التغػػػػذكم تشػػػػكؿ مفتاحػػػػان ميمػػػػان فػػػي عمميػػػػة جمػػػػع الحشػػػػرات كتصػػػػنيفيا لػػػػذلؾ 
سنسػػعى فػػي ىػػا الفصػػؿ الػػى التعػػرؼ عمػػى اىػػـ البيئػػات التػػي تكجػػد فييػػا الحشػػرات مػػع 

 حشرات التي تعيش في تمؾ البيئات.االشارة الى اىـ مجاميع كعكائؿ ال

  Insect Habitats and Food Habits     بيئات الحشرات وعادتيا الغشائية
 تقسـ الحشرات بحسب بيئاتيا كعاداتيا الغذائية الى المجاميع االتية:

    Aquatic Insectالحشرات المائيةأوال( 
 يػا طافيػة اكىي مجمكعة الحشرات التي تقضي عمػى االقػؿ احػد اطػكار حيات

% مػف كككػب األرض اال 76المػائي يشػكؿ المسطح ي الماء  بالرغـ مف اف فمغمكرة 
اف الحشػػرات المائيػػة تمثػػؿ جػػزءا صػػغيران مػػف مجمػػكع األنػػكاع الحشػػرية المعركفػػة لحػػد 

 يمكف تقسيـ الحشرات المائية الى ما ييتي:   % 3-5حيث يمثؿ حكالي  االف 
يبػػدك اف المحيطػػات تشػػكؿ البيئػػة  -:Oceans Insectsحشوورات المحيطووات ( -0

المحػػدكدة كغيػػر المالئمػػة لمعيشػػة الحشػػرات كذلػػؾ لكجػػكد العديػػد مػػف المحػػددات منيػػا 
مثالن عدـ القدرة عمى التنفس لمػدة طكيمػة تحػت السػطح كال تعػرؼ ام حشػرة لحػد االف 
تقضػػي كػػؿ حياتيػػا فػػي مػػاء المحػػيط. يضػػاؼ الػػى ذلػػؾ المنافسػػة الحيكيػػة الشػػديدة مػػف 

مفصميات البحرية كالكائنات الحية االخرل المضافة الى االسماؾ المفترسة كمف اىػـ ال
 الحشرات التي سجؿ كجكدىا في مياه المحيطات ما ييتي 

Anurida maritime         مف رتبةCollembola     
 Aepophilus bomairei      مف رتبة     Hemiptera  

  Chironomus occanicus    مف رتبة          Diptera   
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 Halobates spp       مف رتبةHemiptera      

يبػػدك أف ميػػاه البحػػار  -  Open Seas Insects( حشوورات البحووار المفتوحووة-6
المفتكحة ليست اكفر حظان مػف ميػاه المحيطػات مػف حيػث كفػرة االنػكاع الحشػرية حيػث 

مػف Gerridae  مػف عائمػة Halobatesلمجػنس ةسجؿ كجػكد عػدد مػف االنػكاع التابعػ
مػف   Pontnoyia natansنصفية االجنحة  فضالن عف بعض انكاع اليامكش كالنكع

 عمى سطح الماء.  بالغاتوحيث تعيش  Chironemidae عائمة 

اف بيئػػة  -  Littoral Intertidal Insects( حشوورات بووين الموود و الجوو ر-3
الحشػػرية التػػي تنتمػػي منػػاطؽ المػػد كالجػػزر البحريػػة تقطنيػػا مجمكعػػة جيػػدة مػػف االنػػكاع 

لمعديد مف العكائؿ كالرتب الحشرية المختمفػة  حيػث تتغػذل عمػى العديػد مػف مفصػميات 
االرجػؿ كالالفقريػات االخػرل المتراكػة عمػى المػكاد العضػكية المكجػكدة فػي منػاطؽ المػػد 
كالجزر كالطحالب كاالشػنات  ك فيمػا يمػي عػرض الىػـ الرتػب الحشػرية كعكائميػا التػي 

 تعيش في مياه المد كالجزر.  تضـ انكاعان 
Collembola :-  

Entomobryidae ( Entomobrya )  

Hypograstruridae ( Anurida maritime )  

Isotomidae (Isotoma)  

Hemiptera (Helerptera) 

Corixidae ( Trichocorixa )  

Gerridae ( Rheumatobates )  

Omaniidae :- 

Saididae ( Aepophilus )  

Hemiptera ( Homoptera )  

Aphididae ( Pemphigus )  

Psyllidae ( Aphalara pulchella ) 

Coleoptera  

Carabidae ( Thalassotrechus )  

Chrysomelidae ( Haemoius )  
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Curculionidae ( Emphyasles )  

Hydrophillidae ( Cercyon )  

Limnichidae ( Hyphalus , Mexico )  

Melyridae (  Endofeodes )  

Salphylinidae ( Aleocharinae , Bledius , Thinopinus )  

Diptera :- 

Anthoyiidae ( Fucellia )  

Canaceidae  

Ceratopogonidae  

Chironomidae ( Cluioninae )  

Coelopidae  

Culicidaee  

Dolichopodidae ( Aphrosylus )  

Drymyzidae ( Dedoparena ) 

Ephydridae 

Helcomyzidae ( Anorostoma)  

Tabanidae  

Tipulidae ( Limonia )  

Trichoptera  

Limnephilidae ( Limnephilus affinus )  

Philanisidae ( Philanisus )  

Hymenptera 

Encyrtidae ( Psyllaephagus )  

Eulophidae ( Tetrastichus )  

تسػمى ايضػا حشػرات الميػاه  - Freshwater Insects( حشرات المياه العشبة -4
. تمتاز ىذه البيئة بانيا األكثر تنكعان في محتكاىا Running water Insectsالجارية

مػػف الحشػػرات مقارنػػة بالبيئػػات األخػػرل كاف معظػػـ األنػػكاع الحشػػرية المائيػػة تكجػػد فػػي 
المياه الجارية كذلؾ لسرعة جرياف الماء فييا حيث يككف تركيػز االككسػجيف عاليػان كاف 

مػػف الجػػك فػػي  أبػػردالميػػاه الجاريػػة مصػػدرىا مػػف بػػاطف األرض )جػػداكؿ كينػػابيع( تكػػكف 
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فػػػي الشػػػتاء كيترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ اف الحشػػػرات يمكنيػػػا اف تتغػػػذل  كأدفػػػيفصػػػؿ الصػػػيؼ 
اف حشػػرات الميػػاه العذبػػة  كتنمػػك عمػػى مػػدار السػػنة حتػػى فػػي شػػتاء المنػػاطؽ المعتدلػػة.

  -يمكف تقسيميا الى ثالثة مجاميع ىي:
 : شرات أطوارىا غير البالغة ف  المياه العشبةح (-أ

Ephemeroptera                  جميع انكاعيا 
Odonata                     تقريبان جميع انكاعيا  
Plecoptera                  تقريبان جميع انكاعيا 
Megaloptera                      جميع انكاعيا 

Neuroptera :- 

Sisyridae  األرض   تعذر عمى              
Coleoptera 

Helodidae  

Limichidae     بعض انكاعيا                

Psephenidae  

Ptilodactylidae  

Diptera  

Anthomyiidae ( Limnophora )  

Blephariceridae  

Ceratopogonidae 

Chironomidae  

Culicidae  

Deuterophlebiidae  

Dixidae  

Dolichopodidae ( Dolichopus ) في االرض الغدقة      
  

Empodidae ( Clinocerinae , Hemerodromiinae )  

Ephydridae  
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Phoridae ( Diploneura )  

Psychodidae                       في االرض الغدقة   

Ptychopteridae                   في االرض الغدقة  
 

Rhagionidae ( Atherix )  

Sarcophagidae ( Sarcophaga )  

Sciomyzidae  

Scopematidae ( Hydromza )  

Simuliidae  

Stratiomyidae ( Stratiomyiinae , Adoxomyiinae )  

Syrphidae ( Sericomyiinae , Eristalinae )  

Tabanidae     بعض انكاعيا                                  

Tanyderidae ( Protoplasa )                 في االرض الغدقة  

Thaumaleidae  

Tipulidae ( Tipulinae , Limoniinae )  

Lepidoptera  

 Pyralidae ( Nymphulinae , Acentropus )       التعذير في الماء  

Trichoptera ( Nearly all )                             التعذير في الماء  

Hymenoptera  

Braconidae ( Chorebus )  

Diapriidae ( Trichopria )  

Ichneumonidae ( Asiiops )  

Mymaridae ( Caraphractus )  

Scelionidae ( Tiphodytes )  

Trichogrammatidae ( Hydrophylita )  

 ( حشرات أطوارىا البالغة وغير البالغة ف  المياه العشبة   -ب
Collembola          عمى سطح الماء 

Entomobryidae ( Sinella )  
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Hypogastruridae (Xenylla) 

Isotomidae (Isotomurus)  

Onychiuridae ( Onychiurus )  

Poduridae (Podura aquarica )  

Sminthuridae ( Sminthurinus )  

Orthoptera  

Acrididae ( Mareilia remipes )            عمى سطح الماء    

Tridactuidae ير في الماء  ذعالت                                   

Hemiptera  

Aepophilidae  

Belostomatidae  

Corixidae  

Dipsocoridae ءعمى السكاحؿ قريبان مف الما                 
 

Gelastocoridae عمى السكاحؿ قريبان مف الماء               

Gerridae   عمى سطح الماء                                  

Hebridae عمى السكاحؿ قريبان مف الماء                       

Hebridae  عمى سطح الماء                                  

Hydrometridae                       عمى سطح الماء        

Macroveliidae    عمى السكاحؿ قريبان مف الماء              

Mesovelildae     عمى السكاحؿ قريبان مف الماء             
Naucoridae  

Nepidae  

Notonectidae  

Ochteridae  

Pleidae  

Saldidae                      عمى السكاحؿ قريبان مف الماء    
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Veliidae                                     عمى سطح الماء 

Coleptera ذير ارضي   عالت                                
Amphizidae  

Chrysomelidae ( Donaclinae ) ذير مائيعالت            

Curculionidae ( Hydronominii , Erirrhinini , Bagouini )  

Dytiscidae  

Eimidae  

Gyrinidae ( adults)     في االرض الغدقة                
Haliplidae  

Heteroceridae ( Heterocerus )     في االرض الغدقة       
Hydraenidae ( larvae)   عمى السكاحؿ قريبان مف الماء    

Hydroscaphidae  

Limnichidae (some )  

Noteridae  ذير مائيعالت                                   

Sphaeriidae  في االرض الغدقة                          
تتػيثر الحيػاة الحشػرية فػي  -  Still Water Insectالسواننة ( حشرات الميواه -5 

المياه الساكنة بدرجة حرارة الماء كمحتكاه مف األككسجيف كالمكاد العضػكية كعميػو فػاف 
المياه الساكنة في البحيرات كالمستنقعات كاالىكار قد تككف جيػدة اك سػيئة التغذيػة كاف 

كالميػاه الغذائيػة يمكػف اف تحػدد طبيعػة محتكل مياه البحيػرات السػاكنة مػف األككسػجيف 
كعػدد األنػكاع الحشػرية التػػي يمكػف اف تتكاجػد فييػا. اف االنػػكاع الحشػرية المكجػكدة فػػي 
مثػػػؿ ىػػػذه الميػػػاه ىػػػي يرقػػػات الػػػذباب النحيمػػػة خاصػػػة االنػػػكاع. التػػػي تعػػػكد الػػػى عائمػػػة 

 لألجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس خاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع التابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  Chironomidaeاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامكش 
Chironomus  كCaeborus . 
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   Ground Insectsثانيًا( حشرات االرض
االرض ىي الكسط الذم يػربط بػيف كػؿ كائنػات اليابسػة كمنيػا الحشػرات  مػف 
منػػاطؽ مػػا بػػيف المػػد كحتػػى اعمػػى جبػػاؿ العػػالـ كالتربػػة بيئػػة معقػػدة كمتميػػزة حيػػث تنمػػك 

التربػة  عمييا النباتات التي تعتمػد عمييػا كػؿ اشػكاؿ الحيػاة. اف الحشػرات المكجػكدة فػي
  -يمكف تقسيميا الى ما ييتي:

كىػػي الطبقػػة السػػطحية مػػف التربػػة التػػي  -:Litter Insectsحشوورات الرنووام ( -0
تحتكم عمى المادة العضكية المتراكمة فكؽ  سطح التربة. اف الحشرات األكثر انتشػار 

 في الركاـ ىي العديد مف األنكاع التابعة لمرتب االتية: 
Isoptera – Hymenoptera ( Formicidae ) – Coleoptera –Diptera – 

Lepidoptera – Collembola – Thysanura- Dermaptera – 

Blattoidea – Orthoptera – Trichoptera  

كيقصد بيا الحشرات التي تعيش مباشرة تحت  -:Soil Insectsحشرات التربة ( -7
لتربػػة تكػػكف اقػػؿ عػػددان طبقػػة الركػػاـ  اف عػػدد كنكعيػػة الحشػػرات التػػي تعػػيش فػػي طبقػػة ا

كتنكعان كذلؾ لصعكبة الحركة حيث البد ليا مػف حفػر االنفػاؽ كبػذلؾ فيػي تحتػاج الػى 
طاقػػة ممػػا يقمػػؿ مػػف المسػػاحات التػػي تسػػتطيع الحشػػرة اف تبحػػث فييػػا عػػف الغػػذاء. اف 

 االنكاع الحشرية التي تعيش في التربة تعكد الى الرتب االتية:  
Isoptera – Hymenptera – Diptera – Coleoptera – Hemiptera – 

Orthoptera. 

مػف المحتمػؿ اف تكػكف األنػكاع الحشػرية  -  Cave Insects( حشورات النيووف-3
التػػػي تعػػػيش فػػػي الكيػػػكؼ ىػػػي نفسػػػيا التػػػي تكجػػػد فػػػي الركػػػاـ كالتربػػػة  حيػػػث الظػػػالـ 
كالرطكبػػة العاليػػة كدرجػػة الحػػرارة المنتظمػػة كعػػدـ كجػػكد النباتػػات الخضػػراء كىػػي كميػػا 
ظػػػركؼ تشػػػبو تمػػػؾ التػػػي فػػػي التربػػػة العميقػػػة اف مػػػف اىػػػـ الحشػػػرات التػػػي تعػػػيش فػػػي 

 الكيكؼ ىي العديد مف االنكاع التابعة لمرتب االتية:  
Collembola (Entomohyridae)- Diplura (Campodidae)–

Orthoptera (Raphidopheridae) – Coleoptera (Carabidae, 

Psillophidae) . 
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  Scavenger Insect لنانسة  ثالثًا( الحشرات ا
اف مصطمح الحشرات الكانسة يعني الحشرات التي تيكؿ كؿ ما يصػادفيا مػف 
غػػذاء  كاف غػػذاء الحشػػرات الرميػػة لػػيس جميعػػو مػػادة ميتػػو الف المايكركبػػات كالبكتريػػا 

اف الحشػرات الكانسػة تشػكؿ  كالفطر كالخميرة تعد ايضان مػف غػذاء الحشػرات المترممػة.
يمػػة تسػاعد فػػي اعػػادة المػكاد الغذائيػػة الػػى دكرة المػكاد فػػي الطبيعػػة حيػػث كحػدة بيئيػػة م

كالمػكاد  الميتػةتعمؿ عمى تحميؿ أجساـ النباتات الكعائية كالفقريات كالكائنات األصػغر 
  -اإلخراجية األخرل. كتقسـ الحشرات الكانسة الى ما ييتي:

التػػي تنتمػػي الػػى الحشػػرات  عػػائالتكتضػػـ العديػػد مػػف  -:( حشوورات رميووو نباتيووة-0
  :العديد مف الرتب

Isoptera ( some )  

Embioptera  

Coleoptera  

Anthicidae 

Cerylonidae  

Cerylophidae  

Hydrophilidae  

Monommidae  

Nitidulidae  

Nsodendridae  

Ptiliidae  

Ptinidae  

Scarabaeidae  

Sitphidae ( some ) 

Staphylinidae ( some ) 

Tenebrionidae  

Troscidae  
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Diptera  التغذية بكاسطة اليرقات فقط   

Ceratopogonidae ( Forcipomyia )  

Chloropidae  

Colelopidae  

Dolichopodidae  

Dryomyzidae  

Helcomyzidae  

Heleomyzidae  

Lauxaniidae  

Lonchopteridae  

Muscidae  

Mycetophilidae  

Sciaridae  

Stratiomyidae  

Syrohidae  

Tipulidae  

Trichoptera ( many )  

 تتغذل عمى األخشاب الميتو كتضـ:  -( حشرات رمية خشبية  -6
Blattoidea ( Cryptocercidae )  

Isoptera  

 Coleoptera  

Anobiidae  

Archostemata  

Bostrichidae  

Brentidae 

Buprestidae 

Cephaloidae التغذية بكاسطة اليرقات  
Cerambycidae ( a few )  

Cucujidae  
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Curculinonidae ( Cossonus )  

Elateridae ( some )  

Eucunemidae                 التغذية بكاسطة اليرقات  

Lucanidae                  التغذية بكاسطة اليرقات  
Lyctidae ( all )  

Lymexylidae                التغذية بكاسطة اليرقات   

Mordeliidae              التغذية بكاسطة اليرقات    
 

Oedemeridae             التغذية بكاسطة اليرقات 
Passalidae  

Pyrochroidae                التغذية بكاسطة اليرقات 
Rhysodidae  

Scarabaeidae  

Scolylidae  

Scraptiidae  

Tenebrionidae  

Diptera التغذية بكاسطة اليرقات                    

Tipulidae  

Xylophagidae  

تضػـ االنػكاع الحشػرية التػي تتغػذل عمػى جثػث  -:( حشرات رمية روثية وحيوانية-3
 كركث الحيكانات كتضـ:

Thysanura ( Lepismatidae)  تتغذل عمى الحشرات الميتو  
Isoptera (some) 

Hemiptera  تتغذل عمى الحشرات الميتو                          

Gerridae 

Mesovelidae  
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Coleoptera 

Cleridae 

Dermestidae  

Gyrinidae  يرقاتيا تتغذل عمى الحشرات الميتو               
Hydrophilidae  

Nitidulidae  

Scarabaeidae 

Silphidae  

Staphylinidae 

Tenebrionida بالغاتيا تتغذل عمى الحشرات الميتو          
Trogidae 

Mecoptera (Panorpidae) بالغاتيا تتغذل عمى الحشرات الميتو 
Diptera   التغذية تتـ مف قبؿ اليرقات  

Anthomyiidae  

Bibionidae  

Calliphoridae  

Dolichophodidae (some) 

Heleomyzidae  

Lauxaniidae  

Muscidae 

Psychodidae  

Sarcophagidae  

Scatopsidae  

Sepsidae  

Sphaeroceridae 

Syrphidae 

Lepidoptera         التغذية مف قبؿ اليرقات  
Pyralidae (Bradypodicola) 
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Tineidae 

Hymenoptera (Formicidae) 

 كتضـ  -:Fungivorous( حشرات انلة الفطريات -4
Isoptera ( Macrotermitinae) 

Zoraptera  

Hemiptera  

Aradidae  

Derbidae  

Thysanoptera (some) 

Coleoptera (Polyphaga) 

Anthribidae  

Cucujoidae(many)  

Derodonitidae  

Leiodidae 

Nosodendridae 

Ptiliidae  

Scaphidiidae 

Scarabaeidae (a afew) 

Scolytidae 

Trgositidae 

Diptera           التغذية مف قبؿ اليرقات 
Cecidomyiidae( some) 

Ceratopogonidae 

Drosophilidae 

Mycetophilidae 

Platypezidae 

Sciaridae 

Lepidoptera        التغذية مف قبؿ اليرقات  
Lycaenidae(a few) 
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Lyonetiidae 

Oecophoridae 

Tineidae 

Hymenoptera  

Formicidae (Atta)  

Siricidae 

 كتضـ ما ييتي :  -:( حشرات المواد المخ ونة-5
Thysanura (Lepismatidae)  

Psocoptera (Liposcelidae)  

Coleoptera ( Polyphaga) 

Anobiidae 

Anthicidae الفطر ىاـ كغذاء                
Bostrichidae 

Bruchidae 

Cleridae 

Colydiidae 

Cryptophagidae         الفطر ىاـ كغذاء 
Cucujidae 

Curculionidae 

Dermestidae 

Erolylidae                   الفطر ىاـ كغذاء 
Lathridiidae                الفطر ىاـ كغذاء 

Mycetophagidae         الفطر ىاـ كغذاء 
Nitidulidae  

Ptinidae 

Tenebrionidae 

Trogositidae 
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Diptera  

Piophilidae 

Lepidoptera             التغذية مف قبؿ اليرقات 
Cosmopterygidae  

Gelteohiidae  

Oecophoridae 

Pyralidae 

Torneidae 

Trotricidae 

Hymenoptera  

Eurytomidae            التغذية مف قبؿ اليرقات 
Formicidae  

 كتضـ: -:حشرات متنوعة الغشاء (-6
Collembola  

Diplura ( Campodeidae) 

Protura  

Archeognatha  

Thysanura  

Ephemeroptera 
 

Blattoidea 

Isoptera (some)  

Grylloblattoidea 

Dermaptera (some )  

Plecoptera  

Orthoptera ( Gryllidae )  

Zoraptera  

Psocoptera  

Coleoptera  

Cantharidae  
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Carabidae (some) 

Chrysomlidae  التغذية مف قبؿ اليرقات 
Cleroidae  ( many )  

Colydiidae 

Cryptophagidae  

Cucujidae 

Dryopidae  

Elmidae 

Helodidae  

Hydrophiloidae  

Hydroscaphidae التغذية مف قبؿ اليرقات 
Lathrdiidae  

Limnichidae 

Nitidulidae  

Staphylinoidea ( many )  

Tenebrionidea ( many )  

Mecoptera            التغذية مف قبؿ اليرقات  
Bittacidae  

Choristidae  

Panorpidae  

Diptera                      التغذية مف قبؿ اليرقات   

Anthomyiidae (some ) 

Nematocera ( many )  

Stratiomyiidae  

Syrphidae ( Volucella ) 

Siphonaplera  

Trichoptera (many)  

Hymenoptera ( Formicidae) 
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 Phytophagous Insectsرابعًا( الحشرات نباتية التغشية 
اف نصػػػؼ األنػػػكاع المكجػػػكد حاليػػػان مػػػف الحشػػػرات تقريبػػػان ىػػػي حشػػػرات نباتيػػػة 

  ام انيا تتغذل عمى النباتات الخضراء الحية كتتقاسػـ األنػكاع الحشػرية جميػع التغذية
  :اجزاء النبات كعمى ىذا االساس يمكف تقسيـ الحشرات النباتية الى المجاميع االتية

كتشػػػػمؿ  -  Exophytophagous Insectsحشووورات خارجيووووة التغشيووووة( -0
 مفة كتضـ ما ييتي:الحشرات التي تتغذل ظاىريا عمى أجزاء النيات المخت

كتضػـ العديػد مػف األنػكاع التابعػػة  -:المتغوشيات علوا األوراق والسويقان والجووشور( -أ
 الحشرية التي يمكف تقسيميا الى المجاميع االتية:  كالعائالتلمرتب 

 : كتضـ مجموعة المتغشيات المنشوفة -

Isoptera    بعض انكاعيا                  
Deraptera  

Plecoptera        يرقات بعض انكاعيا  
Orthoptera  

Acrididae  

Gryliidae  

Gryllotapidae 

Tettigoniidae  

Phasmatodea  

Hemiptera  

Coreidae  

Largidae  

Lygaeidae  

Miridae  

Pentatomidae  

Piesmatidae  

Pyrrhocoridae 
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Tingidae 

Homoptera           جميع انكاعيا  
Thysanoptera      ـ  انكاعيامعظ  

Coleoptera (Adephaga) 

Carbidae        بعض انكاعيا 
Anthricidae  بعض انكاعيا  كالتغذية تتـ بكاسطة اليرقات    
Byrrhidae        بعض انكاعيا كالتغذية تتـ بكاسطة اليرقات 
Byturidae  

Cantharidae    بعض انكاعيا كالتغذية تتـ بكاسطة اليرقات 
Cerambycidae 

Chrysomelidae 

Coccinellidae 

Curculionidae 

Elateridae 

Meloidae 

Scarabaeidae  

Lepidoptera      التغذية بكاسطة اليرقات   

Bobycoidea 

Geometroidea 

Hesperioidea  

Noctuoidea  

Notodontoidea  

Sphingoidea  

Hymenoptera  

Tenthredinoidea 
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 كتضـ  -:المالج ءمجموعة طاويات االوراق وصانعات  -

Coleoptera  

Atteliabidae  

Lepidoptera  

Gelechiidae  

Gracilariidae  

Lasicoampidae  

Pyralidae  

Tortricidae (Tortricinae )  

Yponomeutidae 

Hymenoptera ( Symphyta)  

Megalodontidae  

Pamphiliidae  

 كتضـ  -:مجموعة حامالت االنياس -

Coleoptera ( Polyphaga)  

Chrysomelidae ( Chlyrinae , Cryptocephalinae )  

Lepidoptera  

Coleophoridae  

Incurvariidae  

Psychidae  

Tineidae   

 مجموعة حشرات األورام المفتوحة  -

Thysanoptera    بعض عكائميا  
Hemiptera ( Homoptera ) 

Aphididae    بعض عكائميا  
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 كتضـ المجاميع االتية:  - ىار ( المتغشيات علا اال -ب
كتضـ العديد مف االنػكاع التابعػة لمرتػب كالعكائػؿ  -:المتغشيات علا انسجة اال ىار -

 الحشرية التالية:

Coleoptera ( Polyphaga)  

Anthribidae  

Buprestidae 

Cantheridae 

Cerambycidae  

Chrysomelidae 

Cuculionidae  

Elateridae  

Meloidae  

Nitidulidae  

Scarabaeidae  

Lepidoptera  

Lycaenidae         يرقات بعض انكاعيا 
  :كتضـ العديد مف االنكاع التابعة لما ييتي -المتغشيات علا حبوب اللقاح  -

Collembola         بعض انكاعيا 
Blattoidea           بعض انكاعيا 
Dermptera          بعض انكاعيا 
Plecoptera          بعض انكاعيا 
Hemiptera ( Heteroptera )  

Anthocoridae  

Miridae  

Thysanoptera     بعض انكاعيا 
Coleoptera ( Polyphaga)  
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Cephaloidae  

Meloidae  

Mordeliidae  

Nitidulidae  

Oedemeridae  

Phalacridae  

Diptera  

Anthomyiidae  

Bibionidae  

Bombyliidae 

Calliphoriidae 

Mycetophilidae 

Muscidae  

Scatopsidae  

Syrphidae  

Tachinidae  

Lepidptera  

Micropterygidae  

Nymphalidae ( Heliconlus)  

Hymenoptera  

Apoidea  

Vespidae ( Masarinae)  

Xyelidae  

 الحشرية االتية:  كالعائالتكتضـ بعض انكاع الرتب  -:المتغشيات علا الرحيق -

Neuroptera  

Chrysopidae  

Mecoptera  

Panoridae ( Panorpa )  

Diptera         العديد مف انكاعيا 
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Lepidoptera  

Trichoptera (most )  

Hymenoptera   معظـ انكاعيا   

كىػي االنػكاع  -: Endophytophagous Insectsحشورات داخليوة التغشيوة ( -7
 رات كالناخرات كالثاقبات كتضـ: الداخمية لمنباتات كالحفا ةالتي تتغذل عمى االنسج

كتضػـ العديػد مػف المجػاميع  -:متغشيات داخلية علا االوراق والسويقان والجوشور( -أ
 :ييتيككما 

كتضػػػـ العديػػػد مػػػف االنػػػكاع التابعػػػة لمرتػػػب الحشػػػرية  -:مجموعوووة نووواخرات االوراق -
 كالعكائؿ الحشرية االتية:

Coleoptera  

Buprestidae  

Chrysomelidae  

Cucuulionidae  

Diptera  

Agromyzidae  

Anthomyiidae  

Cecidomyiidae  

Chironomidae  

Ephydridae  

Lauxaniidae  

Psilidae  

Sciaridae  

Syrphidae  

Tephritidae  

Lepidoptera  

Coleophoridae  

Cosmopterygidae  

Elachistidae  
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Eriocraniidae  

Gracilariidae  

Heliodinidae  

Heliozelidae  

Incurvariidae  

Lyonetiidae  

Nepticulidae  

Noctuidae  

Opostegidae  

Pyralidae  

Tischeriidae  

Tortricidae ( a few Oleutherutinae ) 

Yponomeutidae ( Argyresthinae) 

Hymenoptera  

Argidae  

Tenthredinidae  

 كالعػػػػائالتكتضػػػـ انػػػكاع تعػػػكد لمػػػا يػػػيتي مػػػف الرتػػػب  -:حشووورات االوراق المقفلوووة -
 الحشرية.

Coleoptera  

Buprestidae 

Cerambycidae  

Curculionidae  

Lepidoptera  

Cosmopterygidae  

Gelechiidae  

Tortricidae (Olethreutinae)  

Diptera  

Agromyzidae  

Cecidomyiidae  
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Hymenoptera  

Cynipidae  

Eurytomidae  

Tenthredinidae  

 اف العديد مف رتب الحشرات كعكائميا تضـ العديد مف الحفارات كىي:  -:الحفارات -

Coleoptera ( Polyphaga)  

Brentidae  

Buprestidae  

Cerambycidae   بعض انكاعيا  
Curculionidae  

Languriidae  

Platypodidae  

Scolytidae  

Diptera  

Agromyzidae  

Anthomyiidae  

Chioropidae  

Ephydridae  

Lepidoptera  

Cossidae  

Hepiaiidae 

Noctuidae 

Pyralidae  

Sesiidae  

Torrticidae ( Olethreulinae )  

Hymenoptera ( Symphyta) 

Cephidae  

Siricidae          بعض انكاعيا  
Syntexidae  
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Xiphydriidae  

 :فوانو والبشورال ف متغشيات داخلية  -

Coleoptera ( Polyphaga) 

Bruchidae  

Byturidae  

Chrysomelidae 

Curculionidae  

Nitidulidae   

Scarabaeidae  

Diptera  

Cecidomyiidae (Contarinia) 

Tephritidae ( Ceratitis , Rhagoletis ) 

Lepidoptera  

Gelechiidae (Pectinophora ) 

Incurvariidae ( Tegeticula ) 

Lycaenidae (Strymon )  

Noctuidae ( Heliothis )  

Nolidae ( Celama)  

Pyralidae ( Ostrinia ) 

Tortricidae  ( Laspeyresia )  

Hymenoptera  

Agaonidae ( Blastophaga )  

Eurytomidae ( Bruchophagus  )  

  Entomophagous  Insects( الحشرات انلة الحشرات خامساً 
مػػػف االنػػػػكاع الحشػػػػرية  أكثػػػػرالحشػػػػرات التػػػي تقتػػػػؿ اك تصػػػػيب فػػػرد اك كتضػػػـ 

المحػػـك بشػػكؿ عػػاـ. اف الحشػػرات اكمػػة  كىػػي تيكػػؿاالخػػرل قبػػؿ اف تكمػػؿ دكرة حياتيػػا 
 الحشرات تقع في مجمكعتيف كبيرتيف ىما: 
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كىي الحشػرات االكمػة لمحشػرات كالتػي تنمػك يرقاتيػا  -:Predatorsالمفترسات ( -4
تقسػػـ المفترسػػات تبعػػان  . Preysؾ اكثػػر مػػف فػػرد كاحػػد مػػف فرائسػػياككامالتيػػا باسػػتيال

 لمطكر المفترس الى 
ىػػي المفترسػػػات التػػي تكػػػكف يرقاتيػػػا  -:اطوارىووا الناملوووة وغيووور الناملوووة مفترسوووة( -أ

 لمعكائؿ كالرتب االتية:  تنتميكحشراتيا الكاممة مفترسة كتضـ العديد مف االنكاع التي 

Collembola  

 Isotomidae ( Isotoma )  

Diplura 

          Japygidae  

Odonata  

Mantoidae 

Dermaptera  

Arixeniina  

Forticulina     معظـ انكاعيا 
Orthoptera  

Gryliacrididae  

Grylidae ( Oecanthus )  

Tettigoniidae ( Concephalus )  

Psocoptera  

Caeciliidae ( Caecilius )  

Hemiptera ( Heteroptera )  

Anthocoridae  ( Anthocoris )  

Belostomatidae  

Enicocephalidae  

Gelastocoridae  

Gerridae  

Hebridae  

Largidae  
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Lygaeidae  Euryophalmus , Geocoris  

Miridae   بعض انكاعيا        
Nabidae  

Naucoridae  

Nepidae  

Notoectidae  

Ochteridae  

Pentatomidae  نكاعيابعض ا  

Phymatidae  

Pyrrhocoridae ( Dindymus )  

Reduviidae (Triatominae ماعدا الػ) 
Saldidae  احيانان  
Veliidae  احيانان 

Thysanoptera  

Aeolothripidae ( Aeolothrips )  

Thripidae ( Scolothrips )  

Neuoptera  أنكاعيا     معظـ   

Rephidioptera معظـ انكاعيا 
Coleoptera ( Adephaga )  

Amphizoidae  

Carabidae معظـ انكاعيا 
Cicindellidae  

Dytiscidae  

Gyrinidae  

Coleoptera ( Polyphaga )  

Anthicidae ( Anthicus )  

Antharidae ( Brachytarsus )  
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Cantharidae  العديد مف انكاعيا  
Cleridae  

Coccinellidae العديد مف انكاعيا 
Cucujidae ( Cryptolestes )  

Elateridae   بعض انكاعيا 
Histeridae  

Lampyridae  

Malachiidae  

Melyridae   بعض انكاعيا 
Nitidulidae ( Cybocephalus )  

Nosodendridae  

Orthoperidae  

Phengodidae ( Xylodrepa )  

Staphylinidae   بعض انكاعيا 
Diptera ( Brachycera )  

Asilidae  

Dolichopodidae  

Empididae  

Diptera ( Cyclorrhapha )  

Anthomyiidae ( Hylemya )  

Hymenoptera ( Apocritta )  

Chalcidoidea  

Chrysididae  

Formicidae  

Inchneumonoidea  

Vespidae  
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كمنيػػػػا العديػػػػد مػػػػف االنػػػػكاع التابعػػػػة لمرتػػػػب  -:اطوارىووووا غيوووور الناملووووة مفترسووووة (-ب
 االتية:  كالعائالت

Ephemeroptera  

Siphlonuridae ( Isonychia )  

Plecoptera  

Setipalia  أنكاعيا    معظـ   

Megaloptera  جميع انكاعيا 

Neuroptera  

Chrysopidae ( Chrysopa )  

Coleoptera ( Polyphaga )  

Dermestidae ( Thaumaglossa )  

Drilidae  

Hydrophilidae   بعض انكاعيا  
Lycidae أنكاعيا           معظـ   

Meloidae  

Rhipiphoridae   معظـ انكاعيا 
Diptera ( Nematocera )  

Cecidomyiidae ( Aphidoletes ) 

Ceratopogonidae  

Culicidae  ( Chaoborus )  

Chironomidae ( Tanypodinae )  

Culicidae ( Megarthinus )  

Mycetophilidae ( Platyura ) 

Tipulidae ( Hexatomiini )  

Diptera ( Brachycera ) 

Bombyliidae       معظـ انكاعيا 
Mydaldae 
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Rhagionidea  

Tabanidae ( Tabanus )  

Therevidae 

Xylophagidae  

Diptera ( Cyclorrhapha )  

Anthomyiidae      معظـ انكاعيا 
Calliphoridae ( Stomorhina )  

Chamaemyiidae  

Chloropidae ( Siphonella )  

Drosophilidae , Gitonidae 

Lonchaeidae ( Lonchaea) 

Otitidae ( Elassogaster ) 

Phoridae ( Syneura )  

Sarcophagidae ( Sarcophaga)  

Sciomyzidae  

Syrphidae      معظـ انكاعيا  
Lepidoptera  

Blastobasidae  

Cosmopteryidae ( Stathmopoda)  

Cyclotrnidae  

Heliodinidae  

Kycaenidae    بعض انكاعيا  
Lyonetiidae( Ereunetis )  

Noctuidae ( Eublema )  

Psychidae ( Platoeceticus )  

Pyralidae ( Laetilia , Marcotheca )  

Sesiidae ( Dicymolmia)  

Tineidae ( Dicymolomia )  

Tortricidae ( some  Tortrix )  
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Trichoptera  

Hydropsychidae ( Hydrosycha )  

Polycentropodidae  

Rhyacophilidae  

Hymenoptera ( Apocrita )  

Proctotrupoidae  

Sphecoidae    بعض انكاعيا 
 : ييتيكتضـ انكاع تعكد لما  -:( اطواىا الناملة مفترسة-ت

Coleoptera ( Polyphaga )  

Cerambycidae ( Elytroleptus )  

Scarabaeidae ( Cremastocheilus )  

Mecoptera  

Bittacvidae  بعض انكاعيا      

Diptera  

Anthomyiidae بعض انكاعيا 
Blephariceridae  

Calliphoridae ( Bengalla )  

Ceratopogonidae بعض انكاعيا 
Hymenoptera ( most Symphyta )  

Hymenoptera ( Apocrita)  

Bethylidae  

Dryinidae  

Mutillidae  

Tiphiidae  

يعػػرؼ الطفيػؿ فػػي عمػػـ الحشػػرات بانػػو ام  -:Parasitoidsاشووباه الطفيليووات ( -7 
 Parasitoidذلؾ اطمؽ اسػـ ل حشرة تتطفؿ عمى حشرة اخرل  لغرض النمك كالتطكر 

مػػى الحشػػرات عمػػى جميػػع انػػكاع عالمتغذيػػة  لألنػػكاعتمييػػزا  Protelean parasitاك 



  
 

 105   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

كالرتػػػب  العػػػائالتت المعركفػػػة لحػػػد االف الػػػى التطفػػػؿ االخػػػرل كتعػػػكد معظػػػـ الطفيميػػػا
  الحشرية االتية:

Coleoptera  

Carabidae ( Labia , Brachinus)  

Colydiidae ( Deretaphrus )  

Meloidae  

Rhipiceridae 

Rhipiphoridae  

Staphylinidae 

Diptera  

Acroceridae  

Agromyiidae  

Conopidae  

Nemestriidae 

Phoridae ( Megaeslla)  

Pipunculidae  

Pyrgolidae 

Techinidae 

Lepidoptera  

Cyciotornidae  

Epipyropidae  

Hymenptera  

Brthyloidea  

Chalcidoidea 

Chrysidoidea 

Evanioidea  

Figitidae 

Ibaaliidae  

Ichneumonoidea  



  
 

 106   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

Megalyroidea  

Pompiloidea  

Proctotrupoidea 

Scolioidea  

Sphecoidea  

Trigonaioidea  

 -:اف اشباه الطفيميات اما اف تككف 
 :ييتيكتضـ بعض االنكاع التابعة لما  -:طفيليات خارجية (-أ

Diptera  

Ceratopogonidae 

Chironomidae ( Symbiocledius )  

Hymenoptera  

Scelionidae ( Rielia )  

Strepsiptera  

 :ييتيكتضـ انكاعان تعكد لما  -:طفيليات داخلية (-ب
Diptera  

Acroceriidae 

Bombyliidae 

Calliphoridae ( some )  

Nemestrinidae 

Tachinidae  بعض انكاعيا 
Lepidoptera  

Cyclotornidae 

Epipyropidae  

Hymenoptera  

Chalcidoidea  

Ichneumonoidea  

Proctotrupoidea  
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Trigonaloidea  

Neuroptera  

Mantispidae  

Coleoptera  

Carabidae ( Lebia brachinus ) 

Colydiidae  

Dritidae  

Meloidae  

Rhipiceeridae ( Sandalus )  

Rhipiphoridae  

Staphylinidae ( Alecharinae )  

Strepsiptera  

  & Vertebrates  Insectsسادسًا( الحشرات والفقاريات 
تصػػنع الحشػػرات العديػػد مػػف العالقػػات المعقػػدة كالبسػػيطة مػػع معظػػـ الحيكانػػات 

ريػػة المعركفػػة لحػػد االف ككػػذلؾ الحػػاؿ فػػاف الحيكانػػات الفقريػػة تصػػنع عالقػػات مػػع الفق
االنػػػكاع الحشػػػرية المختمفػػػة كعميػػػو فػػػاف الحشػػػرات يمكػػػف اف تكجػػػد فػػػي جميػػػع البيئػػػات 
كاالماكف التي تعيش فييػا الحيكانػات الفقريػة سػكاء كانػت بيئػات ارضػية اك مائيػة عمػى 

 -:رات كالفقاريات فيما ييتيلحشضكء ما سبؽ يمكف تحديد العالقات بيف ا
تعػػػد الحشػػػػرات مػػػػف مصػػػػادر الطعػػػػاـ اليامػػػػة  -الفقريووووات المفترسووووة للحشوووورات ( -0

لمحيكانػػػات الفقريػػػة  حيػػػث اف الكثيػػػر مػػػف الطيػػػكر الميلكفػػػة تتخػػػذ مػػػف الحشػػػرات غػػػذاء 
ما تشكؿ  الحشػرات جػزءا منتظمػان  العذبةمصدرا ليا  كذلؾ فاف مف بيف اسماؾ المياه 

عػامال نمكذجيػا مػف عكامػؿ   Gambusis affinisكتعػد سػمكة البعػكض مػف طعاميػا
فضػػػالن عمػػػا تمعبػػػو العديػػػد مػػػف  المكافحػػػة الحيكيػػػة لمبعػػػكض فػػػي البػػػرؾ كالمسػػػتنقعات 

 الضفادع كالزكاحؼ كاكؿ النمؿ مف دكر في افتراس الحشرات.

تسػػػتطيع بعػػػض الحشػػػرات الكبيػػػرة اف تفتػػػرس  -الحشووورات المفترسوووة للفقاريوووات ( -6
حيػػػث يمكػػػف لحكريػػػات الرعػػػاش الكبيػػػرة كيرقػػػات الخنػػػافس  تػػػؿ الفقاريػػػات الصػػػغيرة كتق
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المائيػػػة اف تيسػػػر كتقتػػػؿ االسػػػماؾ الصػػػغيرة  كمػػػا يمكػػػف لفػػػرس النبػػػي الكبيػػػر اف يقتػػػؿ 
 صغار الطيكر.

اف معظػػػـ الفقريػػػات االرضػػػية معرضػػػة  -الحشووورات المتطفلوووة علوووا الفقريوووات ( -3
ؾ التػػي تبقػػى مغمػػكرة فػػي المػػاء مثػػؿ االسػػماؾ ليجػػـك المػػتطفالت الحشػػرية مػػا عػػدا تمػػ

كالحيتػػػاف كعجػػػكؿ البحػػػر كيمكػػػف تقسػػػيـ الحشػػػرات متطفمػػػة عمػػػى الفقريػػػات الػػػى ثالثػػػة 
 مجاميع ىي:

كىػي حشػرات  -  Crawling Ectoparasites( المتطفالت الخارجية ال احفوة -أ
ـ مػا كتضػ غير مجنحة كاحيانان تككف مجنحة تتعمؽ بعائميا اك تزحؼ اليو عمى االقػؿ 

 -:ييتي
  Dermaptera (-1          رتبة جمدية االجنحة

Suborder :- Hemimrrina 

كتضػـ عػدة انػػكاع تتغػذل عمػى البشػػرة كالمخمفػات الجمديػة لفئػػراف جنػكب افريقيػا التابعػػة 
  Cricetomysلجنس 

       Hemiptera (-2        رتبة نصفية االجنحة 
           Fam: Polyctenidaeعائمة بؽ الخنافس 

 نكعان يمتص دـ الخنافس  43كتضـ 
                        Phtheraptera (-3رتبة القمؿ 

 كتضـ العديد مف انكاع القمؿ التي تتطفؿ عمى الفقريات.
            Anoplura (-4  رتبة القمؿ الماص

 نكع يتطفؿ عمى الثدييات . 166كتضـ اكثر مف 
           Diptera (-5              رتبة ثنائية االجنحة

  Fam:- Strobidae            تمتص دـ الخفافيش

                      Fam: Nyctribiidae ذباب الخفاش
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 نكعان تمتص دـ الخفافيش . 433كتضـ 
              Fam: Platypsyllidaeخفافيش القندس 

                 Coleoptera (-6 رتبة غمدية االجنحة

Fam: Staphylinidae              

 نكعان يياجـ القكارض ك الحيكانات الكيسية اك الجرابية . 14كتضـ 
           Lepidoptera (-7 رتبة حرشفية االجنحة

                   Fam : Pyralidaeكتضـ ثالثة انكاع تياجـ حيكاف الكسالف 

كتضػـ  -: Transistory Ectoparasitesالموتطفالت الخارجيوة المتنقلوة  (-ب
  االتية: كالعائالتالعديد مف االنكاع التابعة لمرتب 

Siphonaptera 

Coleoptera :- Scarabaeidae  

اف جميػػػػع  - Flaying Ectoparasites( المووووتطفالت الخارجيووووة الطووووائرة -ت
الػػػػى  ىػػػذه المػػػػتطفالت تنقسػػػػـ المػػػتطفالت الطػػػػائرة ىػػػػي طفيميػػػات فػػػػي الطػػػػكر الكامػػػػؿ 

 التية: مجاميع ا
كتضػـ العديػد مػف  Biting Fliesالذباب القاضػـ اك القػارض  -:المجموعة االولا -

 االتية: لمعائالتاالنكاع التابعة 

1-) Psychodidae  ذباب الرمؿ               

2-) Ceratopognidae        اليامكش القاضـ
3-) Simulidae     الذباب األسكد            
4-) Culicidae                        البعكض
5-) Tabanidae   ذباب الخيؿ ك الغزاؿ       
6-)Rhagionidae         ذباب الجيمكؿ       
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السابقة تياجـ عددان كبيران مػف الفقاريػات ذات الػدـ  لمعائالتاف االنكاع التابعة 
 دمائيا كمنيا االنساف.البارد اك الحار كتمتص 

ىػذه  - Blood Sucking Muscoid Fliesمجموعوة الوشباب الماصوة للودم  -
 :نكعان تعكد لألجناس 76تضـ اكثر مف  المجمكعة

 Glossina – Stomoxys – Haemotobia. 
نكعػػػان تتػػػكزع عمػػػى ثالثػػػة  75كتضػػػـ  -:Eye Gnatsمجموعوووة بعووووض العوووين  -

 -:ىي عائالت

Pyralidae – Geometridae – Noctuidae  

يات كتتغػػذل عمػػى االفػػرازات الدمعيػػة يكتنجػػذب ىػػذه الحشػػرات الػػى عيػػكف الثػػد
لمفاكيػػة اف تقػػب جمػػد  الثاقبػػةكالدىنيػػة كالصػػديد كالػػدـ كتسػػتطيع بعػػض انػػكاع الفراشػػات 

 الثديات كتمتص دميا.
اف االنػػكاع  -  Myiasis Causing Insects( الحشوورات المسووببو للتدويوود-ت

ـ ذبػػاب التدكيػػد الػػى لمسػػببو لمتدكيػػد تعػػكد لرتبػو ثنائيػػة االجنحػػة  كيمكػػف تقسػياالحشػرية 
 المجاميع االتية:

كيسػػمى ايضػػان بالتدكيػػد  -:Pseudomyiasisالمجموعووة االولووا  التدويوود النوواشب -
كىػي تدكيػد نػات  عػف دخػكؿ يرقػات الػذباب بالصػدفة عػف  Enteris Myiasisالمعكم

طريػػؽ الفػػـ اك فتحػػة الشػػرج حيػػث تتغػػذل عمػػى الطعػػاـ الميضػػـك المكجػػكد فػػي امعػػاء 
 ألنكاعتغذل عمى انسجة االمعاء. اف اليرقات المسببة لمتدكيد الكاذب تعكد العائؿ اك ت

 -االتية: لمعائالتمف الذباب تعكد 

Gastrophilidae – Sarcophagidae – Calliphoridae – Muscidae  

   Facullative Myiasisاالختيارم  تدكيدال -: المجموعة الثانية -

 Muscidae لمعػػائالتانػػكاع كثيػػرة تعػػكد  ىػػذا النػػكع مػػف التدكيػػد تسػػببو يرقػػات
حيػػػث تنجػػػذب حشػػػراتيا البالغػػػة الػػػى رائحػػػة  Sarcophagidaeك Calliphoridaeك

 الجركح كالصكؼ كتضع بيضيا الذم يفقس عف يرقات تتطفؿ عمى الحيكانات الحية.
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كتسػػببو يرقػػات  -  Obligate Myiasisلتدويوود االجبوواري االمجموعووة الثالثووة  
  الحشرية االتية: لمعائالت االنكاع التابعة

1-) Fam: Calliphoridae                                        كتضـ  
Cochyliomia   hominivorax   االكلية الحمزكنيةالدكدة    

Chrysomia   bezzinna   لمعالـ القديـ     الحمزكنيةالدكدة  
2-) Fam : Sarcophagidae                                 كتضـ:   

Wohlfartia   magnifica   نكع           الحمزكنيةالدكدة  
3-) Fam : Oestridae  

 ذباب قطعاف الماشية الحفارة 
Hypoderma lineatum  

H.               bovis  

4-) Fam :   Cuterebridae                                  :كتضـ  
Dermatobia     hominis  نؼ االنساف           تثقب ا  

 كتضػـ -:Blood Sucking Larvaeالمجموعوة الرابعوة  اليرقوات الماصوة للودم 
 ىي  Calliphoridaeنكعاف يعكداف لعائمة 

  Aucheromyia luteolaارض الككتغك                             دكدة 
Protocalliphora calliphora  

ممػا سػبؽ يتبػيف  نسػاف كالطيػكر.ىذه الحشرات تتغذل بامتصػاص الػدـ مػف اال
اف الحشػرات كائنػات تحتػؿ معظػـ البيئػات التػي عرفيػا االنسػاف كاسػتطاعت اف تصػنع 
عالقات كاسعة كمتنكعة مع جميػع الكائنػات التػي تمثػؿ تمػؾ البيئػات كاف ىنػاؾ الكثيػر 
مف العالقات التي التزاؿ بعيػدة عػف مالحظػة االنسػاف  اف فيػـ مسػيلة التنػكع الحشػرم 

بيئػػػػػات التػػػػػي تشػػػػػغميا المجػػػػػاميع الحشػػػػػرية المختمفػػػػػة كتنػػػػػكع غػػػػػذائيا تسػػػػػاعد عممػػػػػاء كال
التصػػنيؼ فػػي البحػػث عػػف االنػػكاع الجديػػدة التػػي تعػػكد لمجمكعػػة معينػػة مػػف الحشػػرات  
كػػػذلؾ فػػػاف معرفػػػة طبيعػػػة البيئػػػات التػػػي تعػػػيش فييػػػا الحشػػػرات سػػػتمكف القػػػائميف عمػػػى 

كعػػػزؿ تمػػػؾ الحشػػػرات مػػػف بيئاتيػػػا عمميػػػة الجمػػػع فػػػي اختيػػػار االدكات المناسػػػبة لجمػػػع 
 المختمفة.
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 المقدمة 
 لجميػعاف تنػكع الحشػرات الكبيػر ادل الػى احتالليػا  ثانيالحظنا في الفصؿ ال

التنػكع  إفال تكجد الحشرات بدؿ القكؿ ايف تكجػد الحشػرات   أيفالى التساؤؿ ك البيئات 
تطمػػب ايضػػان التنػػكع فػػي اليائػػؿ فػػي بيئػػات كسػػمككيات الحشػػرات فػػي التغذيػػة كالمعيشػػة ي

اف عمميػة جمػع الحشػرات ال  مػف الكائنػات. الرائعةجمع ىذه المجمكعة  كأدكاتطرائؽ 
تتـ لذاتيا بؿ اننا نقكـ بعممية جمع الحشرات بيدؼ تشخيصيا كتصنيفيا كىذا يتطمػب 

زىػػا بشػػكؿ مالئػػـ لمدراسػػة التصػػنيفية يمنػػا القيػػاـ بعػػزؿ الحشػػرات كقتميػػا كتصػػبيرىا كتجي
 األىػػداؼكالمسػػتقبمية  ىػػذه  جعيػػةر ميػػا فػػي مجػػاميع كحفظيػػا لمدراسػػات اليبترت كمػػف ثػػـ

 ستككف مكضكعة ىذا الفصؿ.

 جما الحشرات وأدواتطرائق 
Insect Collecting Methods & Equipments 
لقػػػد تػػػـ تطػػػكير كابتكػػػار طرائػػػػؽ كادكات لجمػػػع الحشػػػرات خاصػػػة كمفصػػػػميات 

ة لجمػػع مػػدل مػػصػػمح اف يكػػكف طرائػػؽ عااالرجػػؿ بشػػكؿ عػػاـ  ىػػذه الطرائػػؽ منيػػا مػػا ي
كاسػػع مػػف انػػكاع الحشػػرات كمنيػػا مػػا ىػػك متخصػػص لجمػػع انػػكاع معينػػة مػػف الحشػػرات 
التػػي تكجػػد فػػي بيئػػات معينػػة  كعميػػو فػػاف اختيػػار طرائػػؽ الجمػػع المناسػػبة يعتمػػد عمػػى 
النػػكع اك المجمكعػػة الحشػػرية المطمػػكب جمعيػػا كالبيئػػة التػػي يتكاجػػد فييػػا ذلػػؾ النػػكع اك 

 مكعة الحشرية.المج
مػػف الضػػركرم اف يكػػكف لمقػػائـ بعمميػػة الجمػػع  :Collecting Bagحقيبووة الجمووا 

 االتية: األدكاتحقيبة صغيرة تحتكم عمى 
   Killing Jarقنينة قتؿ الحشرات( -4

  Aspiratorsشافطة( -7

  Forcepsمالقط( -5

 كرؽ ترشيح لتبطيف قنينة القتؿ كالشافطة ( -1
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 اثيميف لجمع العينات النباتية مف البكلي  ( أكياس-3

 فرشاة صغيرة اللتقاط كجمع الحشرات الصغيرة ( -3

 كر كغيرىا ذسكيف جيب صغيرة لفتح االكراـ كالثمار كالب( -7

 دفتر مالحظات صغير كقمـ ( -3

 أخرلحافظة  ةقناني صغيرة تحكم كحكؿ اك ام ماد( -3

 يؽ صغيرة.حاكيات لحفظ العينات مثؿ اكياس كرقية اك صناد( -46
 أىم طرائق وأدوات جما الحشرات ما يأت   

( كىػي أداة مفيػدة فػي مسػؾ Pooter)لػػكتسمى ايضان ا -:Aspiratorاواًل( الشافطة 
الشافطة  كما  قنينةالحشرات الصغيرة كالرىيفة عف طريؽ شفطيا الى داخؿ حاكية اك 

حيػػػػة. كتتكػػػػكف اف ىػػػػذه األداة مفيػػػػدة فػػػػي جمػػػػع الحشػػػػرات الصػػػػغيرة المطمػػػػكب بقائيػػػػا 
الشافطة مف انبكبة زجاجيػة ذات فتحػة مػف جيػة كاحػدة ذات غطػاء مطػاطي اك فمينػي 

( مفتكحػػة الطػػرفيف Lفيػػو فتحػػات احػػداىما تحػػكم انبكبػػة زجاجيػػة ممتكيػػة بشػػكؿ حػػرؼ )
كالفتحة المكجكدة داخؿ القنينة تكػكف مغطػاة بقطعػة مػف الشػاش لمنػع دخػكؿ الحشػرات 

ـ الجامع  اما األنبكبة الثانية التي تخترؽ قطعة مطاط اك المكجكدة داخؿ القنينة الى ف
الفميف تككف مطاطية حيث  تكجو نحك الحشرة المراد سحبيا  كمجرد سحب اليكاء مف 
األنبكبة الفمكية يختؿ الضػغط داخػؿ القنينػة فيػدخؿ اليػكاء مػف االنبكبػة بجػكار الحشػرة 

ميػا الػى قنينػة نقالحشػرة حيػة اك كيسحبيا معو الى داخؿ القنينة حيث يمكف االحتفاظ ب
 .(4-5قتؿ الحشرات لقتميا )الشكؿ 

اف العديػػػد مػػػف انػػػكاع  -  Hand Collectingثانيوووًا( الجموووا اليووودوي للحشووورات
كممتصقة بالنبات اك بالبيئات التي تعػيش فييػا اك تكػكف بطيئػة ة الحشرات تككف مستقر 

د كفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف شػػرات باسػػتخداـ اليػػحال الحركػػة كعميػػو فانػػو يمكػػف جمػػع ىػػذه
كػكف دقيػؽ يجمػع اليػدكم تتطمػب مػف القػائـ بالعمميػة اف ال ةاستخداـ المالقػط. اف عمميػ

 األشػػجاركقمػؼ  األفػرعالنبػات )الجػذكر  السػيقاف  ك  حػص اجػزاءفالمالحظػة كاف يقػـك ب
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كغيرىػػا( مػػف اجػػزاء النبػػات التػػي قػػد تتكاجػػد  األكراـكالبػػراعـ كاالكراؽ كالثمػػار كالبػػذكر ك 
المتسػػاقطة  األكراؽعمييػػا الحشػػرات ككػػذلؾ مػػف الضػػركرم البحػػث عػػف الحشػػرات بػػيف 

كتحت الصخكر كغيرىػا  ىػذا بالنسػبة لمحشػرات نباتيػة التغذيػة  كامػا بالنسػبة لمحشػرات 
ذات االىميػػة الطبيػػة كالبيطريػػة فػػاف مػػف الضػػركرم فحػػص اعشػػاش كمراقػػد الحيكانػػات 

ت كالتقاطيا باليد ككضػعيا فػي اكانػي اك فضالن عف فحص الحيكانات بحثان عف الحشرا
 قناني جمع معدة ليذا الغرض.

 
 ( الشافطة0-3الشنل )

 ةىناؾ ثالثة انكاع مف الشػباؾ المسػتخدم -  Collecting Netsثالثًا( شباك الجما
 في جمع الحشرات كىي:

ىػػذا النػػكع مػػف الشػػباؾ يسػػتخدـ لصػػيد اك  - Aerial Nets( الشووباك اليوائيووة -0
شػػػػرات الطػػػػائرة كالفراشػػػػات كالػػػػذباب كالرعاشػػػػات كالقفػػػػازات كالزنػػػػابير كالنحػػػػؿ جمػػػػع الح
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كف عمميا باليد اك الحصكؿ مكغيرىا مف الحشرات الطائرة. كىي شبكة خفيفة الكزف كي
عمييا مف احدل الشركات المجيزة ليا. كتتككف مف كيس مف القماش المكسميف اك ام 

فيما يفضؿ جامعي  ف القماش ابيض( كيفضؿ اف يككف لك 7-5قماش خفيؼ )الشكؿ 
كذلؾ الف المػكف االبػيض يعػد مػف االلػكاف التحذيريػة لمفراشػات.  األسكدالفراشات المكف 

الػػػدائرم لمشػػػبكة فيصػػػنع مػػػف االلمنيػػػـك كيثبػػػت عميػػػو كػػػيس القمػػػاش. امػػػا  اإلطػػػارامػػػا 
كتسػػتخدـ الشػػبكة عػػف  مػػـ( 4فيتصػػؿ بػػذراع مػػف الخشػػب اك االلمنيػػـك بطػػكؿ ) اإلطػػار
مػػف اليػػركب  ةتحريكيػػا عكػػس اتجػػاه الحشػػرة ثػػـ تػػدار عمػػى محكرىػػا لمنػػع الحشػػر  طريػػؽ

كاخػػػراج الحشػػػرات باليػػػد اك افػػػػراغ  ةلػػػؾ يمكػػػف فػػػػتح الشػػػبكذ( بعػػػد 7-5منيػػػا )الشػػػكؿ 
 محتكل الشبكة في قنينة قتؿ الحشرة.

 
 ة( الشبنة اليوائي6-3شنل )ال

ية كقكة فػي جمػع اعػداد ىذا النكع اكثر فاعم - Sweep Nets( الشبنة الضاربة -6
 ةكبيػػػرة مػػػف العينػػػات اك الحشػػػرات مقارنػػػة بالشػػػبكة اليكائيػػػة  خاصػػػة الحشػػػرات صػػػغير 

الحجػػـ التػػي تكجػػد عمػػى الحشػػائش اك االجػػزاء الخضػػرية لمنبػػات  كمػػا اف ليػػذه الشػػباؾ 
القدرة عمى الحركة بيف اجزاء النبات لكي تتمكف مف ازاحة الحشرات مف عمى االجػزاء 

سػػػقكط داخػػػؿ الشػػػبكة لػػػذلؾ فيػػي تصػػػنع مػػػف المكسػػػميف القػػػكم اك قمػػػاش ذك النباتيػػة كال

aluminium frame 

gauze netting 
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النباتيػة. كمػا اف ىيكػؿ الشػبكة يجػب اف  بػاألجزاءضػرار القكيػة لتالفػي ا ةثقكب صػغير 
يككف بشكؿ حمقة سداسية مما يسمح بكجكد حافات تالمس مستقيمة مع اجػزاء النبػات 

 (.5-3النبات )أغصاف تسيؿ مف حركتيا بيف انكاع ك 

 
 ( الشبنة الضاربة3-3الشنل )

ىػػػذه الشػػػباؾ تسػػػتخدـ لجمػػػع الحشػػػرات  - Aquatic Nets( الشوووباك المائيوووة -3
يجػب اف تحتػكم  فينياكيجب اف تكفر اقؿ مقاكمة عند سحبيا مف الماء كعميو  ةالمائي

اف  تسػػمح بمػػركر المػػاء كحجػػز الحشػػرات داخميػػا. يعمػػى عػػدد كػػافي مػػف الثقػػكب التػػ
نيػػػا ىػػػذه الشػػػباؾ يجػػػب اف تكػػػكف مػػػف النػػػايمكف اك البػػػكلي اثيمػػػيف المػػػادة التػػػي تصػػػنع م

اف تصنع ىذه الشباؾ مف مكاد قكية  ىذه الشباؾ تككف دائرية اك عمى شكؿ ك الشفاؼ 
مالئمة لمحركة في قيعاف الجداكؿ كاالنيار كالشباؾ  أكثرمثمث اك نصؼ دائرة لجعميا 
 المائية عمى انكاع منيا:  

كىػػي شػػبكة مصػػنكعة مػػف قمػػاش سػػميؾ منفػػذ  -  Dip Nets( الشووبنة الغاطسووة-أ
ـ يػػػػتـ 7 – 4,7اك ذراع قكيػػػػة طكليػػػػا  يػػػػدهلممػػػػاء طكليػػػػا لػػػػيس اكثػػػػر مػػػػف قطرىػػػػا ذات 

تغطػػػيس المجرفػػػة المثمثػػػة الشػػػكؿ ذات ذراع طكيمػػػة  باطنيػػػا مكػػػكف مػػػف مشػػػبؾ نػػػاعـ 
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 كغطاءىا مف مشبؾ خشف لمنع النفايات مف الدخكؿ الى المغرفة اك الشبكة  كلمشػبكة
 (.1-3صكؿ عمى النماذج الحشرية. )الشكؿ حباب خمفي لم

كىػي تشػبو الشػبكة السػابقة اال  -: Semi-Circle Net( الشبنة النصف دائرية-ب
( لتصبح اكثػر مالئمػة لقػاع الجػدكؿ Dبشكؿ حرؼ ) كاف فتحتيا بشكؿ نصؼ دائرة ا

 (.3-3اك النير. )الشكؿ 

 
 المائية ( الشبنة المئ رة لجما الحشرات4-3) لشنلا

 
 لجما الحشرات المائية D( شبنة بشنل حرف 5-3الشنل )
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كتسػػتخدـ ىػػذه الطريقػػة لجمػػع  - Beating Tryرابعووًا( صوووان  الجمووا او المظلووة 
الحشػػػػرات غيػػػػر المرئيػػػػة اك المخفيػػػػة المكجػػػػكدة عمػػػػى النباتػػػػات  كػػػػذلؾ تسػػػػتخدـ لجمػػػػع 

حػػة. كتػػتـ عمميػػة الحشػػرات غيػػر المجنحػػة كالحشػػرات العصػػكية كيرقػػات حرشػػفية االجن
اغصاف الشجرة ثـ تضرب  أحدضع صينية اك المظمة تحت الشجرة اك تحت ك الجمع ب

اك فػػػي  ةالشػػػجرة اك الغصػػػف بعصػػػان اك تيػػػز باليػػػد حيػػػث تسػػػقط الحشػػػرات فػػػي الصػػػيني
 (.3-3تـ التقاطيا باليد )الشكؿ يالمظمة ثـ 

 
 ( صوان  جما الحشرات6-3الشنل )

ىػػذه الطريقػػة تمكػػف القػػائـ  - Knock–down Spraysخامسووًا( الوورص الصووارع 
بعمميػة جمػػع الحشػرات الحصػػكؿ عمػى العينػػات الحشػػرية التػي لػػـ يػتمكف مػػف الحصػػكؿ 

مػاش االبػيض قكتتـ ىذه الطريقة بفرش قطعػة مػف ال عمييا بالطرائؽ كاالدكات السابقة.
دأ المحضػػرة صػػناعيان  حيػػث تبػػ كيػػدمبيػػدات البايركث بيحػػد ةالشػػجرة ثػػـ رش الشػػجر  أسػػفؿ

قػػد ال تكػػكف ناجحػػة مػػع  ةبالتسػػاقط عمػػى قطعػػة القمػػاش. ىػػذه الطريقػػ الميتػػةالحشػػرات 
 الزنابير كالذباب.ك الحشرات سريعة الطيراف كالقفازات 
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اف العديػػػد مػػف االنػػػكاع  -  Bait and Refugesسادسووًا( الطعووووم والمالجوو ء
ف المػػػكاد كالػػػركث كجثػػػث الحيكانػػػات كغيرىػػػا مػػػ خمػػػرةالحشػػػرية تنجػػػذب الػػػى الثمػػػار المت

كالتي يكف استخداميا كطعكـ جاذبة تكضع داخؿ المصائد اك تكضع في اماكف معينة 
الخنػػافس كابػػرة العجػػكز  أنػػكاعكػػذلؾ فػػاف العديػػد مػػف  لجػػذب الحشػػرات الييػػا كجميعيػػا.

الحشػػػرات تحػػػت  أنػػػكاعيػػػث تكجػػػد الكثيػػػر مػػػف حتحتمػػػي بػػػداخميا  مالجػػػئتبحػػػث عػػػف 
لعديػػػػد مػػػػف انػػػػكاع الزنػػػػابير كالقمػػػػؿ تضػػػػع القديمػػػػة. كػػػػذلؾ فػػػػاف ا األخشػػػػابالصػػػػخكر ك 

 اعشاشيا داخؿ ثقكب اك شقكؽ مكجكدة في االشجار كالجدراف كغيرىا مف االماكف.
تتػكفر اليػـك انػػكاع مختمفػة مػف المصػػائد المسػتخدمة فػػي  -  Trapsسوابعًا( المصووائد

 جذب الحشرات كجمعيا كمف اىـ ىذه المصائد ما ييتي:
ىػػذه المصػػائد  -:Yellow – Pan Traps( المصووائد الحوضووية الصووفراء -0

 46-3سػـ كعمقػو  16تستخدـ لجمع المٍف كتتككف مف حكض بالستيكي اصفر قطػره 
سػػػػـ يػػػػتـ ممئػػػػو بالمػػػػاء كيضػػػػاؼ اليػػػػو بضػػػػع قطػػػػرات مػػػػف احػػػػد المنظفػػػػات لكسػػػػر الشػػػػد 

 السطحي لمماء. يكضع ىذا الحكض بيف النباتات لجمع حشرات المٍف.

ىػذه المصػػائد تسػتخدـ لجمػػع الحشػػرات  -:Sticky Trapsالمصوائد الالصووقة  (-6
الطػػائرة كػػالمٍف كالزنػػابير كالبسػػميد كالثػػربس كالػػذباب. كتتكػػكف ىػػذه المصػػائد مػػف لكحػػة 

سػػـ  43اك قػػد تكػكف بشػػكؿ اسػطكانة صػػفراء قطرىػا  7سػـ 43صػفراء مربعػة مسػػاحتيا 
عمى سـ. تطمى المكحة اك االسطكانة بمادة الصقة كتثبت المصيدة الالصقة 7كطكليا 
اف ميزة المصيدة االسطكانية انيا تجذب الحشرات مف جميع االتجاىػات كىػي  العمكد.

مفيػػدة كمناسػػبة فػػي المسػػاحات التػػي يكػػكف فييػػا اتجػػاه الريػػاح متغيػػران. بعػػد االنتيػػاء مػػف 
المػػذيبات المناسػػبة مثػػؿ الػػزايميف كخػػالت  بيحػػدعمميػػة الجمػػع يػػتـ اذابػػة المػػادة الالصػػقة 

حيث تحرر الحشػرات مػف المػادة الالصػقة ىػذه المصػائد تعمػؿ   Ethyl aetateاالثيؿ
في الغالب عمى تػدمير النمػاذج الحشػرية  لػذلؾ فيػي تسػتخدـ فػي الغالػب فػي عمميػات 

 رصد النمك السكاني لمحشرات.
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اف الكثيػػر مػػػف انػػػكاع  -:Paper – band Trapsمصووائد حووو م الوووورق  (-3
نػػاؾ العديػػد مػػف األنػػكاع التػػي الحشػػرات تعػػيش فػػي شػػقكؽ قمػػؼ االشػػجار كػػذلؾ فػػاف ى

تتحرؾ عمى جذكع األشجار صعكدان الى االعمى بعد اف تككف قد امضت فتػرة التشػتية 
في التربة مثؿ ىذه األنػكاع يمكػف جمعيػا كصػيدىا باسػتخداـ شػريط مػف كرؽ الكػارتكف 

سـ  يتـ لفو مرتيف حكؿ ساؽ اك جذع الشجر كيربط بكاسطة سمؾ. يمكف  43بعرض 
صائد عمى ارتفاعات مختمفة كتترؾ لعدة اياـ كاحيانان قد تترؾ لمدة شير كضع ىذه الم

لمحشػرات.  كمالجػئالكرؽ المقكل تعمػؿ  كامؿ. اف االطيات المكجكدة في الكارتكف اك
بعػػد ذلػػؾ يػػتـ ازالػػة المصػػيدة بعنايػػة كتكضػػع فػػي كػػيس مػػف البػػكلي اثيمػػيف يحػػكم قطعػػة 

ث يتـ بعد ذلػؾ فحػص قطعػة اك شػريط قطف معاممة بالكمكركفكـر لتخدير الحشرات حي
 الكارتكف لفصؿ الحشرات منيا.

كىػي عبػارة عػف حاكيػات مػف  -:Pitfall Trapsمصوائد السوقوط فو  الحفورة  (-4
البالسػػػػتؾ اك القنػػػػاني الزجاجيػػػػة اك عمػػػػب المربػػػػى اك المعجػػػػكف الفارغػػػػة اك السػػػػناديف 

ض جمػع اك صػيد البالستيكية  كتكضع ىذه الحاكيات في حفرة فػي األرض كذلػؾ لغػر 
( كالخنػػػػػػػافس  7-5الحشػػػػػػػرات الزاحفػػػػػػػة التػػػػػػػي تعػػػػػػػيش عمػػػػػػػى سػػػػػػػطح األرض )الشػػػػػػػكؿ 

اف الحاكية المسػتعممة فػي ىػذه المصػيدة يجػب اف تػدفف فػي  كصراصر الحقؿ كغيرىا 
حفػر بحيػث تكػكف حافػات الحاكيػة بمسػتكل سػطح التربػة كمػا يفضػؿ كضػع مػادة قاتمػػة 

لقتػػػػػؿ كحفػػػػػظ الحشػػػػػرات  Ethylene Glycolكحافظػػػػػة فػػػػػي اسػػػػػفؿ المصػػػػػيدة مثػػػػػؿ الػػػػػػ
السػاقطة فػػي المصػػيدة كلزيػػادة كفػػاءة ىػػذه المصػػيدة يمكػػف اضػػافة طعػػـ الييػػا  كاف نػػكع 
الطعـ المضاؼ يعتمد عمػى النػكع اك المجمكعػة الحشػرية المطمػكب جمعيػا  حيػث يػتـ 
إضافة قطعة مف المحـ اك السمؾ لجذب خنافس الجػبف  فيمػا يػتـ كضػع ثمػار متخمػرة 

 (.3 -3لثمار  كبفضؿ كضع الطعـ داخؿ حاكية منفصمو )لجمع خنافس ا
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 Pitfall( مصيدة 7-3الشنل )

 
 الطعمية  Pitfallالمصيدة( 8-3الشنل )

 

ىذه المصيدة تتكػكف مػف  -: Windowpane Trapمصيدة الحوض والنافشة (-5
بشػكؿ عمػكدم فػػي حػكض فيػو مػاء صػػابكف  تثبػتقطعػة زجاجيػة اك بالسػتيكية شػػفافة 

حيث ترتطـ الحشرات الطائرة بمكح الزجاج كتسقط في   Ethylene glycolالػاك مادة 
 األجسػاـ( ىذه المصيدة تككف فعالة كناجحة مع الحشػرات ذات 3–3الحكض )الشكؿ 
 الثقيمة كالخنافس.
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 ( مصيدة الحوض والنافشة9-3الشنل )

مػف ىذه المصيدة تشبو الخيمػة المفتكحػة  - Malaise Trap مصيدة مالييس (-6
الجػػانبيف  كفػػي كسػػطيا حػػاجز عمػػكدم مػػف قمػػاش المممػػؿ اك القػػكؿ النػػاعـ تػػرتطـ بػػو 

باتجػػاه قنينػػة جمػػع كمقتػػؿ الحشػػرات  األعمػػىالحشػػرات الطػػائرة  ىػػذا الحػػاجز يكجػػو الػػى 
( كذلؾ الف الحشرات التػي تػدخؿ 46-3في اعمى نقطة مف المصيدة )الشكؿ  كالمثبتة

عمػى كتػدخؿ الػى قنينػػة القتػؿ التػي تحػكم مػػادة الػى المصػيدة تتحػرؾ ببطػيء باتجػػاه اال
قػػػػد تػػػػتحطـ  فينيػػػػاعمػػػػى الكحػػػػكؿ لقتػػػػؿ كحفػػػػظ الحشػػػػرات  امػػػػا الحشػػػػرات ذات الشػػػػعر 

. كمػف  Dichlorophosبالكحكؿ لذلؾ يكضػع بػدال مػف الكحػكؿ مبيػد يتطػاير مثػؿ الػػ
 جيد. بيقؿكبيرة مف العينات الحشرية  بيعدادمميزات ىذه المصيدة انيا تمسؾ 

 
 ( مصيدة مالييس 01 -3ل )الشن
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ىػي مجمػكع المصػائد التػي صػممت  -:Butterfly Trapsمصوائد الفراشوات  (-7
 األشػػجاركؿ بػػيف افػػرع جػػخصصػػيان لمسػػؾ اك صػػيد الفراشػػات سػػريعة الطيػػراف كالتػػي تت

  اف مػػف اىػػـ مصػػائد الفراشػػات مػػا األخػػرليصػعب الكصػػكؿ الييػػا باسػػتخداـ الكسػػائؿ ك 
 ييتي: 

ىػػذه المصػػػيدة  - Baited Butterfly Trapالطعميوووة  ( مصوويدة الفراشوووات-أ
كيكجػػد  األعمػػىتتكػػكف مػػف اسػػطكانة عمكديػػة مصػػنكعة مػػف قمػػاش المممػػؿ مغمقػػة مػػف 

 سػػػػـ. 3-5اسػػػػفؿ االسػػػػطكانة قاعػػػػدة مسػػػػتكية تفصػػػػميا عػػػػف قاعػػػػدة االسػػػػطكانة بحػػػػدكد 
كيكضع الطعـ في اناء صغير في كسط القاعدة المستكية لممصيدة  ثـ تعمؽ المصيدة 

افػػػرع الشػػػجرة باسػػػطة حبػػػؿ  حيػػػث تنجػػػذب الفراشػػػات الػػػى المصػػػيدة كتبػػػدأ  أحػػػدمػػػى ع
بالمشػي عمػى القاعػػدة المسػتكية لممصػػيدة ثػـ تطيػر مرتفعػػة فػي داخػػؿ االسػطكانة حيػػث 

 (.44–5)الشكؿ  تحجز ىناؾ

 
 ( مصيدة الفراشات الطعمية00-3الشنل )
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الفيرمكنػػات  مػػف المعػػركؼ اف -:Pheromone Traps( المصووائد الفرمونيووة -ب
ىػػي مركبػػات كيميائيػػة تطمقيػػا الحشػػرات لمتكاصػػؿ فيمػػا بينيػػا كمػػف ضػػمنيا الفيرمكنػػات 

التػػػي يمكػػػف اسػػػػتعماليا فػػػي المصػػػائد لجػػػذب عينػػػػات الحشػػػرات مػػػف الجػػػػنس  ةالجنسػػػي
االخر  تتكفر اليكـ انكاع عديدة جدان مف المصائد الفرمكنية التي تقكـ بتجييزىا العديػد 

 ةعماؿ الػرئيس ليػذه المصػائد ىػك لغػرض مكافحػة انػكاع حشػريمف الشركات كاف االسػت
 ىا بشكؿ كبير.دعف طريؽ جذبيا ليذه المصائد كحفض اعدا ةمعين
ىػذه المصػائد تعمػؿ عمػى سػحب العينػات  -:Suction Traps( مصائد الشفط -ت

اك شػبكة مػف خػالؿ تكليػد تيػار سػحب ىػكائي لمحشػرات الػى  ةالحشرية الى داخؿ حاكي
 ة( ىػذه المصػائد تسػتخدـ لجمػع الحشػرات الطػائر 47-5المصػيدة )الشػكؿ  داخؿ حاكية

خاصػػة الفراشػػات الصػػغيرة فضػػالن غػػف اسػػتعماليا فػػي جمػػع الػػذباب كالمػػفٍ  كالزنػػابير  
 مييا.عكذلؾ يمكف استخداـ المكنسة الكيربائية بعد اجراء بعض التحكيرات 

 
 ( مصيدة الشفط06-3الشنل )
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ىػػذه المصػػائد اكثػػر شػػيكعان فػػي جمػػع  - Light Traps( المصووائد الضوووئية -ث
الحشرات ليمية النشاط التي تككف في طػكر الراحػة خػالؿ النيػار  حيػث يمكػف بكاسػطة 

تػزداد . (45–5ىذه المصائد جمع انكاع عديدة جدان مف الحشرات خالؿ الميػؿ )الشػكؿ 
ا القمػر. فاعمية ىػذه المصػائد فػي جػذب الحشػرات فػي الميػالي المظممػة التػي يغيػب فييػ

 كما تقؿ كفاءة ىذه المصائد عند ىبكب الرياح كفي االجكاء الرطبة 

 
 ( المصيدة الضوئية03 -3الشنل )

يض مف فيض  حيث تتكفر اليـك غاف المصائد الضكئية التي تـ ذكرىا تمثؿ 
عديدة جدان مف المصػائد  كيبقػى البػاب مفتكحػان امػاـ البػاحثيف كالمختصػيف لجمػع  أنكاع

تقػػػـك عمػػػى فيػػػـ سػػػمككيات الحشػػػرات  مػػػى ابتكػػػار كتصػػػميـ مصػػػائد جديػػػدة.الحشػػػرات ع
كبالرغـ مف كجكد ىذا التنكع الكبيػر فػي المصػائد  اال انيػا ال يمكػف  المطمكب جمعيا 

 اف تمبػػػػػي جميػػػػػع رغبػػػػػات كطمكحػػػػػات القػػػػػائميف بعمميػػػػػة الجمػػػػػع كعمميػػػػػات التشػػػػػخيص
حثيف تقػػػـك عمػػػى كالتصػػػنيؼ  خاصػػػة كاف الرغبػػػات كاىػػػداؼ ىػػػذه المجمكعػػػة مػػػف البػػػا
يا ككصػػػفيا. اف تمحاكلػػػة العثػػػكر عمػػػى انػػػكاع جديػػػدة مػػػف الحشػػػرات لػػػـ يسػػػبؽ مشػػػاىد

خالؿ اخذ العينات بشكؿ مباشر مف العينات كالعكائػؿ التػي مف ؽ ىذه الرغبة يتـ يتحق
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شػيكعان فػػي جمػع الحشػػرات  حيػث يحػػدث  األكثػػرتكجػد عمييػػا الحشػرات  كىػػي الطريقػة 
اخػػػذ عينػػػات مػػػف التربػػػة كاالكراؽ المتسػػػاقطة كاعشػػػاش  فػػػي كثيػػػر مػػػف االحيػػػاف اف يػػػتـ

حيػػث  ةالمختمفػػة كالمػػكاد المخزكنػػ ةالنباتيػػ األجػػزاءالطيػػكر كمراقػػد الحيكانػػات الداجنػػة ك 
ختبػػر متكضػػع العينػػات فػػي اكيػػاس كرقيػػة اك اكيػػاس مػػف البػػكلي اثيمػػيف كتجمػػب الػػى ال

نػػات نظيفػػة لفحصػػيا كىػػذا يتطمػػب عػػزؿ الحشػػرات مػػف تمػػؾ المػػكاد لمحصػػكؿ عمػػى عي
 لقتميا كحفظيا كتجييزىا لمدراسات الحيكية كمنيا الدراسات المظيرية كالتصنيفية.

 طرائق وادوات استخالص وع ل الحشرات
Insects Extraction Methods and Equipements  

داميا لعػزؿ ختتكفر اليـك مجمكعػة مػف الطرائػؽ كاالدكات التػي يمكػف اسػت     
رة ىنا الى الطرائؽ العامػة شؿ المختمفة  كلكف سنحاكؿ االئكاالحشرات مف البيئات كالع

 كاالكثر شيكعان كاستعماالن في ىذا المجاؿ  كىي كما ييتي: 
  Tullgren – Berlese Funnelتولينرن  –اواًل( قما بيرلي ي 

اؽ المتسػػػػاقطة ر يسػػػتخدـ ىػػػػذا القمػػػػع لعػػػػزؿ الحشػػػػرات مػػػػف عينػػػػات التربػػػػة كاالك 
كاد المخزكنػػة كاعشػػاش الطيػػكر كغيرىػػا مػػف المػػكاد. كيعتمػػد ىػػذا النباتيػػة كالمػػ األجػػزاءك 

المتحركػػػة  بيطكارىػػػاالقمػػػع عمػػػى اسػػػتخداـ مصػػػدر حػػػرارم يعمػػػؿ عمػػػى طػػػرد الحشػػػرات 
( كىػػػك تحػػػكير لقمػػػع 41-5ىػػػذا القمػػػع )الشػػػكؿ  أسػػػفؿباتجػػػاه قنينػػػة الجمػػػع المكجػػػكدة 

الغربػػػاؿ بيرليػػزم  حيػػث يػػػتـ كضػػع العينػػة المطمػػػكب اسػػتخالص الحشػػرات منيػػػا عمػػى 
المكجػػكد فػػي قاعػػدة القمػػع  فيمػػا يكجػػد فػػي غطػػاء القمػػع مصػػدر حػػرارم ىػػك عبػػارة عػػف 

 أسػفؿمصباح بحيث تعمؿ حرارتو عمى طرد الحشرات مف العينة كاجبارىا لمنزكؿ الػى 
كة المصػػباح المسػػتخدمة فػػي القمػػع يعتمػػد قػػالقمػػع كالسػػقكط اخيػػران فػػي قنينػػة الجمػػع. اف 

  :ييتي بالدرجة االساس عمى ما
 ( حجـ العينة     -4
     ( المحتكل الرطكبي لمعينة  -7
 ( بعد العينة عف المصباح -5
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اف الكاطيػػػػة العاليػػػػة لممصػػػػباح قػػػػد تسػػػػبب ايضػػػػان فػػػػي مػػػػكت نسػػػػبة عاليػػػػة مػػػػف 
كاط قػػد تعمػػؿ عمػػى  16الرىيفػػة  كمػػا اف الكاطيػػة االقػػؿ مػػف  األنػػكاع ةالحشػػرات خاصػػ

لتر  كعادة  47- 4حجـ العينة عف  يزيدال اطالة فترة االستخالص كمف المفضؿ اف 
يفضؿ بقاء العينػة فػي القمػع مػدة اربعػة ايػاـ. اف الحشػرات المعزكلػة بيػذه الطريقػة يػتـ 

% كمػػا يفضػػؿ عػػدـ بقػػاء  76جمعيػػا فػػي مػػادة حافظػػة ىػػي عبػػارة عػػف كحػػكؿ تركيػػز 
الحشرات في الكحكؿ لفترة طكيمػة حيػث يعمػؿ الكحػكؿ عمػى تصػمب االنسػجة الداخميػة 

 عمى الشرائح الزجاجية. ةقد يؤثر عمى عممية تحميؿ العين مما

 
 تولينرن –( قما بيرلي ي 04 -3الشنل )

 

  Moczarsky – Winklerنلر يثانيًا( اداة مون ارسن  و 
قة عؿ قمع بيرليزم  اال انيا مصمصػة لمعمػؿ فػي الحقػؿ يتشبو في عمميا طر 

 5رارة الشػمس فػي عمميػا )الشػكؿ ال تحتاج الى طاقة كيربائية بؿ تعتمد عمى ح ألنيا
  .ف الجنفاصم( كتصنع عادة 43 –
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    Sievesثالثًا( المناخل
 األكراؽىػػذه الطريقػػة تسػػتخدـ خاصػػة مػػع حشػػرات المخػػازف كالتربػػة كحشػػرات 

المتسػػاقطة كالػػدباؿ  حيػػث يمكػػف فصػػؿ الحشػػرات مػػف ىػػذه البيئػػات باسػػتخداـ مجمكعػػة 
ختمفة  كما تستعمؿ ىذه المناخػؿ لفصػؿ اك مف المناخؿ ذات قياس فتحات اك ثقكب م

 عزؿ الحشرات المائية مف الماء كطيف القعر.

 
 وينلر –ن ارسن  و ( اداة م05 -3شنل )ال

 الطرائق المفضلة لجما الحشرات
Preferred Methods of Collecting Insects  

  فيمػا  يتـ جمع اليرقات باسػتعماؿ الشػباؾ المائيػة - Alderfliesر دشباب االل( -0
  .باستعماؿ الشباؾ اليكائية يتـ جمع الكامالت

يتـ جمػع اليرقػات  - Antlions and Lacewingsاسد النمل و اسد المنْ  ( -6
ؿ  امػػػػػا الحشػػػػػرات الكاممػػػػػة فيػػػػػتـ جمعيػػػػػا باسػػػػػتعماؿ الشػػػػػباؾ اليكائيػػػػػة خػػػػػبكاسػػػػػطة المنا

 كالمصائد الضكئية كما يمكف الحصكؿ عمييا عف طريؽ التربية.
  .كيتـ جمعيا باليد -  Antsلالنم (-3
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اك  لألفػػػرادـ جمعيػػػا بكاسػػػطة المصػػػيدة الحكضػػػية المائيػػػة تيػػػ - Aphidsالمووون ْ  (-4
 بكاسطة اليد اك المصيدة الشافطة.

  .بكاسطة الشباؾ المائية -:Aquatic Bugsالبق المائ   (-5
  .الجمع باليد -:Bed Bugsبق الفراص  (-6
  .بكاسطة الشباؾ المائية -:Aquatic Beetlesالخنافس المائية  (-7
  .يتـ جمعيا باستعماؿ شبكة مالييسي اك بالشبكة اليكائية -:Beesالنحل  (-8
يمكػػػف اسػػػتعماؿ معظػػػـ الطرائػػػؽ لجمعيػػػا كمنيػػػا مصػػػيدة  -:Beetlesالخنوووافس  (-9

Pitfall المصيدة الضكئية  صكاني الجمع  Beating Tray . 
 اليد  اك عف طريؽ تربيتو.الجمع ب  -:Bookliceقمل النتب  (-01
بالنسػػبة لميرقػػات يػػتـ جمعيػػا بكاسػػطة الشػػباؾ  -:Cadisfliesشبوواب النووادس  (-00

  .المائية اك الجمع باليد  اما الحشرات الكاممة فيتـ جمعيا بالشباؾ اليكائية
اك   Pitfallيػػتـ جمعيػػا باسػػتعماؿ مصػػيدة  - Cookroachesالصراصووير  (-06

 المصيدة الضكئية. 
يمكػف جمعيػا باسػتعماؿ المصػيدة الضػكئية اك  -:Cricketsصراصير الحقول  (-03

 الشبكة الضاربة.
كريات بكاسػطة الشػباؾ المائيػة  امػا حيتـ جمع ال -:Dragonflies( الرعاشات -04

 الحشرات الكاممة فيتـ جمعيا بكاسطة الشباؾ اليكائية اك عف طريؽ تربيتيا.
اك الجمػػػع  المالجػػػئسػػػتخداـ الطعػػػـك اك تجمػػػع با - Earwigs( ابووورة العجوووو  -05

 باليد.
 اك الجمع باليد. المالجئتجمع باستخداـ الطعـك ك  - Fleas( البراغيث -06
يمكف جمعو باستعماؿ معظـ الطرائؽ خاصة الشباؾ اليكائية  - Flies( الشباب -07

 عف طريؽ التربية.ك اك الشبكة الضاربة اك مصيدة مالييسي 
يػتـ جمعيػا بكاسػطة  - Grasshoppers and Locusts ( القفوا ات والجوراد-08

 المصائد الضكئية اك الشبكة الضاربة.
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عػو مفضػالن عػف ج المالجػئكيمكف جمعو باستخداـ الطعـك اك  - Liceمل ق( ال-09
 باليد.

حكريات ذباب مايك يمكػف جمعيػا بالشػباؾ المائيػة   - Mayflies( شباب مايو -61
 عيا بالمصائد الضكئية اك الشبكة اليكائية.اما الحشرات الكاممة فيمكف جم

 كيتـ جمعيا باليد. -  Mealybugs( البق الدقيق -60
صػػػكاني الجمػػػع  امػػػا  بكاسػػػطةيػػػتـ جمػػػع اليرقػػػات باليػػػد اك  - Moths( العوووث -66

 تجمع بالمصائد الضكئية اك التربية.فالحشرات الكاممة 
ا بكاسػػػػطة الشػػػػبكة يػػػػتـ جمعيػػػػ - Parasitic Wasps( ال نووووابير المتطفلووووة -63

 الضاربة اك المصيدة الشافطة اك عف طريؽ التربية.
كيػػػػتـ جمعػػػػو باسػػػػتعماؿ المصػػػػيدة  - Praying Mantids( فوووورس النبوووو  -64

 اليكائية اك جمعو باليد. ةالضكئية اك الشبك
 كيتـ جمعيا باليد. - Scale Insects( الحشرات القشرية -65
 كيتـ جمعو بكاسطة الشبكة اليكائية. - Scorpion Flies( الشباب العقرب  -66
كيػػػػتـ جمعيػػػػا باسػػػػتعماؿ الشػػػػبكة  - Stick Insects( الحشوووورات العصوووووية -67

 الضاربة اك بكاسطة صكاني الجمع.
داـ خحكريػػػات الػػػذباب يػػػتـ جمعيػػػا باسػػػت - Stone Flies( شبووواب الصوووخور -68

 ةة اك بكاسػػػطالشػػػباؾ المائيػػػة. امػػػا الحشػػػرات الكاممػػػة فتجمػػػع بكاسػػػطة الشػػػبكة الضػػػارب
 صكاني الجمع اك المصائد الضكئية اك الجمع باليد.

 تجمع باليد . - Termites( االرضة -69
كيػتـ جمعػو بكاسػطة صػكاني الجمػع اك الشػبكة الضػاربة   - Thrips( الثربس -31
 المصائد الالصقة كا

كيػػػػػػتـ جمعيػػػػػػا بكاسػػػػػػطة الشػػػػػػبكة اليكائيػػػػػػة اك المصػػػػػػيدة  - Wasps( ال نووووووابير -30
 .Malaise Trapيمالييس
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 المقدمة  
الحظنػػػا فػػػي الفصػػػؿ السػػػابؽ اف عمميػػػة صػػػيد الحشػػػرات كجمعيػػػا كعزليػػػا مػػػف 
البيئات كالعكائؿ الغذائية ىي عممية تتطمب مف القائميف بيا جيدان كبيرا  كاف الحاصؿ 
النيائي ليذه العممية ىك الحصكؿ عمى العينات الحشػرية التػي تشػكؿ ثمػرة ذلػؾ الجيػد 

غـ مػػػف انػػػو لػػػيس نيايػػػة المطػػػاؼ  إذ اف جمػػػع الحشػػػرات لػػػذات الجمػػػع لػػػيس ىػػػك بػػػالر 
المقصكد  الف الحشرات التي تـ جمعيا يجب اعدادىا كتييئتيػا بشػكؿ مناسػب إلجػراء 

 الدراسات التصنيفية عمييا. اف تحقيؽ ىذا اليدؼ يتـ بانجاز المراحؿ االتية:
             Killing and Temporary Storageمرحمة القتؿ كالخزف المؤقت  -

               Permanent Preservationمرحمة الحفظ الدائـ                 -

     Accessioning and Dispatchingمرحمة اضافة المعمكمات كاإلرساؿ  -

         Permanent Storage and Curationمرحمة الخزف الدائـ العناية    -

 و الخ ن المؤقت  القتل -المرحلة األولا  
 Insect Killing Methodsطرائق قتل الحشرات                                

يمكػػػف قتػػػؿ الحشػػػرات بعػػػد جمعيػػػا كعزليػػػا مػػػف المصػػػائد اك الجمػػػع باسػػػتعماؿ احػػػدل  
 الطرائؽ ا تية: 

يمكػف اسػتعماؿ العديػد مػف -:Killing By Liquidالقتول باسوتعمال السووائل  أوال(
تؿ الحشرات كحفظيا بشكؿ مؤقت. كىنا مف الضركرم اف نذكر القػائـ بيػذه السكائؿ لق

العمميػػة كضػػركرة عػػدـ اسػػتخداـ السػػكائؿ فػػي قتػػؿ الحشػػرات التػػي تمتمػػؾ حراشػػيؼ عمػػى 
أجنحتيػػا مثػػؿ الفراشػػات كالعػػث ككػػذلؾ الحشػػرات التػػي تمتمػػؾ عمػػى شػػعر كثيػػؼ عمػػى 

حة ككذلؾ الحشرات التػي أجساميا مثؿ حشرات ذات الجناحيف كحشرات غشائية األجن
يغطي أجساميا زغب شمعي مثؿ بعض أنكاع الخنافسو فيمػا يفضػؿ اسػتخداـ السػكائؿ 
مػػػع الحشػػػرات ذات األجسػػػاـ الرخػػػكة مثػػػؿ المػػػٍف كاألرضػػػة كالثػػػربس غيرىػػػا ككػػػذلؾ مػػػع 

 البيض كاليرقات  كمف أىـ السكائؿ المستخدمة في ىذا المجاؿ ما ييتي: 



  
 

 138   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

كيسػػػتعمؿ لقتػػػؿ يرقػػػات حرشػػػفية األجنحػػػة  - Hot Water( المووواء السووواخن -0
كغمديػػة األجنحػػة  حيػػث تكضػػع اليرقػػات فػػي مػػاء درجػػة حرارتػػو قريبػػة مػػف درجػػة حػػرارة 
الغميػػػاف كذلػػػؾ لكػػػي يػػػتـ تجمػػػط بػػػركتيف جسػػػـ اليرقػػػات كعػػػدـ تحمميػػػا  كبعػػػد ذلػػػؾ تنقػػػؿ 

Pampelاليرقػػػات الػػػى محمػػػكؿ مثبػػػت مثػػػؿ محمػػػكؿ 
,
s  قبػػػؿ نقميػػػا الػػػى محاليػػػؿ الحفػػػظ

 ية. اف الماء الحار يمكف اف يستخدـ ايضا لقتؿ الخنافس.الدائم

يمكػف اسػتعماؿ  - Temporary Storage Fluids( محاليل الحفظ المؤقوت -6
ىذه المحاليؿ لقتؿ الحشػرات مباشػرة اك قتػؿ الحشػرات بالمػاء الحػار كمػف ثػـ نقميػا الػى 

  -محاليؿ الحفظ كمف اىـ ىذه المحاليؿ:
Pampel( محمكؿ باميمز -أ

,
s Fluid:-  ىذا المحمكؿ يتككف مف 

 مؿ(  736% )33تركيز   Ethanolايثانكؿ
 مؿ(  4773ماء مقطر )

 مؿ(  736% )16تركيز   Formalinفكرماليف
 مؿGlacial Acetic Acid  (473 . )حامض الخميؾ 

 كيتككف مف  -:Kahle,s Fluid( محمكؿ كالي -ب
   Formalinجزء فكرماليف  3

   Isopropyl جزء ايزكبركبايؿ 43
 % 33تركيز   N- Propayl alcoholبركبايؿ الكحكؿ  –أك ف 

  Glacial Acetic acidجزء حامض الخميؾ  4
 جزء ماء مقطر  56

 Ethyl Alcoholمنيا مثالن ايثايؿ الكحكؿ - Other Liquid( محاليل اخرى -3

كخػػػالت   Formalinكالفكرمػػػاليف  Cloroform% كالكمكرفػػػكـر33-73بتركيػػػز  
. ىذه المحاليؿ ال ينصح بكضع الحشػرات فييػا لفتػرة طكيمػة  Ethylacetcateاليثايؿا
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ألنيػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػمب الحشػػػػرات كصػػػػعكبة التعامػػػػؿ معيػػػػا مسػػػػتقبالن كلكػػػػف يمكػػػػف 
 استعماليا لقتؿ الحشرات فقط.

يمكف اسػتعماؿ التجميػد فػي قتػؿ الحشػرات كذلػؾ  -:Freezingالقتل بالتجميد  ثانيًا(
في المجمدة اك مجمدة الثالجة ىذه الطريقة مناسبة لحشرات حرشػفية  بكضع الحشرات

 ساعة اك اكثر مف ذلؾ. 13األجنحة كيجب التيكد مف مكت الحشرات لمدة 
يمكػف قتػؿ الحشػرات باسػتعماؿ قنػاني القتػؿ  -:Killing Bettlesقنان  القتول  ثالثًا(

جػػػػػػاج اك مػػػػػػف التػػػػػػي ينبغػػػػػػي اف تكػػػػػػكف فتحتيػػػػػػا كاسػػػػػػعة كاف تكػػػػػػكف مصػػػػػػنكعة مػػػػػػف الز 
. كمػػف اىػػـ القنػػاني المسػػتعممة فػػي ىػػذا Polyethyleneاك مػػف الػػػ Polyproyleneالػػػ

 المجاؿ ما ييتي: 
كيػتـ عمػؿ  -  Ethyl acetate bettle( قنينوة قتول الحشورات بخوالت االيثايول -0

سـ )الشػكؿ  5-7ىذه القنينة بكضع مزي  سميؾ مف البكرؾ في قنينة نظيفة كبارتفاع 
ا لتجؼ  بعد ذلؾ يتـ اضافة خالت االيثايؿ حتى تتشبع طبقة البػكرؾ  ( ثـ تركي1-4

كىي اكثر امانان مف السػيانيد اك   Fumigantحيث تعمؿ خالت االيثايؿ كمادة مدخنو
رابع كمكريػد الكػاربكف. كمػا يمكػف كضػع قطعػة مػف القطػف اك الشػاش عمػى شػكؿ لبػادة 

المسػة المباشػرة مػع الحشػرات كذلػؾ اك كارتكف سميؾ اعمى البكرؾ في القنينة لمنع الم
الف الحشرات الخضراء كالممكنة قد يغير لكنيا بفعؿ خالت االيثايؿ. كمػا يجػب كضػع 

عمػى القنينػة لمتحػذير كمػا يفضػؿ تغميػؼ أسػفؿ القنينػة مػف الخػارج  Poisonعالمة سػـ
 بشريط الصؽ شفاؼ لمحفاظ عمى محتكيات القنينة عند السقكط كعدـ تناثرىا.

بالرغـ مف  - Potassium cyanide bettlesقتل الحشرات بالسيانيد  ( قنينة-6
خطػػكرة السػػيانيد اال انػػو يفضػػؿ مػػف قبػػؿ كثيػػر مػػف جػػامعي الحشػػرات ألنػػو يبقػػى فعػػاؿ 

مػػف  لعػػدة اشػػير كقػػد تصػػؿ الػػى سػػنة كاممػػة. يػػتـ تغميػػؼ قنينػػة السػػيانيد بشػػريط شػػفاؼ
 (.Poisonيا كممة سـ )اجؿ جعميا متماسكة عند السقكط كالتحطـ  كذلؾ يكتب عمي
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 ( قنينة قتل الحشرات بخالت االيثايل0-4الشنل )

 
 ( قنينة قتل الحشرات بالسيانيد6-4الشنل )

ممػػػـ مػػػف  46-3تصػػػنع قنينػػػة قتػػػؿ الحشػػػرات بالسػػػيانيد بكضػػػع طبقػػػة بسػػػمؾ 
( فػػي أسػػفؿ قنينػػة نظيفػػة كجافػػة  ثػػـ يغطػػى 7-1حبيبػات اك مسػػحكؽ السػػيانيد )الشػػكؿ 

 7-4مف البكرؾ اك نشارة الخشب ثـ بطبقة مػف البػكرؾ الرطػب بسػمؾ  السيانيد بطبقة
يكـ خارج المختبر لتجؼ ثػـ يكضػع غطػاء القنينػة المعػدني اك قطعػة  7-4سـ كتترؾ 

الفميف ثػـ تصػبح جػاىرة لالسػتعماؿ بعػد يػكميف اك أكثػر مػف التحضػير. إضػافة خػالت 
 Carbon Tetrachlorideبكف االثيؿ كالسيانيد فانو يمكف استعماؿ رابع كمكريد الكار 

 .Chloroformكالكمكركفكـر 
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  Important Noticeمالحظات ميمة                                           
( تتبػػػايف الحشػػػرات فػػػي الكقػػػت الػػػذم تسػػػتغرقو فػػػي القنينػػػة لكػػػي تصػػػؿ الػػػى حالػػػة -4

 المكت.

صػػمة كعػػدـ خمطيػػا ( حشػرات حرشػػفية األجنحػػة يفضػؿ قتميػػا لكحػػدىا فػػي قنػاني منف-7
 مع الحشرات األخرل خاصة الخنافس الكبيرة الف ذلؾ يعرضيا لتمؼ الحراشيؼ.

( عنػػد فػػتح قنػػاني القتػػؿ يفضػػؿ اف تكػػكف بعيػػدة عػػف كجػػو كعػػدـ استنشػػاؽ األبخػػرة -5
 المنطمقة منيا.

 ( بعد انتياء مفعكؿ القناني يفضؿ التخمص منيا بدفنيا في التربة.-1

   Temporary Storage                              الخو ن المؤقووت          
بعػػد اف تػػـ قتػػؿ العينػػات الحشػػرية يػػتـ خزنيػػا بشػػكؿ مؤقػػت  كالخػػزف المؤقػػت يمكػػف اف 

 يتحقؽ مف خالؿ ما ييتي: 
يسػتخدـ ىػذا النػكع مػف الخػزف مػع الفراشػات  - Dry Storage( الخو ن الجواف -0

ج الحشػػرية فػػي أكراؽ مطكيػػة )الشػػكؿ كالحشػػرات الكبيػػرة المجنحػػة كذلػػؾ بكضػػع النمػػاذ
( بعد ذلؾ تخزف داخؿ خزانات خشبية لمسماح لمعينات بالجفاؼ كيراعى في ىػذا 1-5

 النكع مف الخزف ما ييتي:
( عدـ كضع العينات في حاكيات محكمة الغمػؽ  الف الرطكبػة المكجػكدة فػي العينػة -أ

 قد تشجع عمى نمك فطريات العفف.

ت الخشػبية بػبعض مبيػدات الفطريػات لمنػع إصػابة العينػات ( يمكف معاممة الخزانا-ب
 بفطريات العفف.

( إضػػافة بعػػض المػػكاد الطػػاردة لمحشػػرات لمنػػع مياجمػػة العينػػات مػػف قبػػؿ حشػػرات -ت
 المخازف.
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 ( خطوات ط  الورق لعمل مثلث ورق  لخ ن عينات الحشرات3-4الشنل )

مبػرد اك ثالجػة فػاف  فػي حالػة تػكفر حضػاف - Cold Storage( الخو ن البوارد -6
خػػزف الحشػػرات فييػػا لفتػػرة مؤقتػػو تعػػد طريقػػة مثاليػػة  حيػػث تكػػكف العينػػات المرنػػة بعيػػدا 

 عف فطريات العفف كعف ا فات الحشرية  كما اف العينة تبقى مرنة لبعض الكقت.
اف العينػات التػي تخػزف بيػذه  - Storage in Liquids( الخو ن فو  السووائل -3

لتػػي تػػـ قتميػػا بكضػػعيا مباشػػرة فػػي قنػػاني حفػػظ الحشػػرات  عػػادة الطريقػػة ىػػي العينػػات ا
 يتـ كضع العينات في كسط مثبت قبؿ نقميا الى محمكؿ الخزف المؤقت.

       Recording Field Dataتسجيل المعلومات الحقلية                          
يعػػػد خػػػزف العينػػػات الحشػػػرية بػػػيف طيػػػات كرقيػػػة اك فػػػي قنػػػاني منفصػػػمة  كيػػػتـ 
تسجيؿ جميػع المعمكمػات الحقميػة فػي كقػت جمػع العينػة. ىػذه المعمكمػات تشػمؿ مكػاف 
اك مكقع جمع العينة تاريخ الجمع  اسـ الجامع  العائؿ النبػاتي  ىػذه المعمكمػات تثبػت 

 عمى قطعة كرقية صغيرة كتكضع الكرقة داخؿ العمبة اك تمصؽ خارجيا.
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  Permanent Preservation      مرحلة الحفظ الدائم   -المرحلة الثانية 
يمكف حفظ النماذج بشكؿ دائمي بصكرة جافة اك فػي سػائؿ اك بتحميميػا عمػى 

 شرائح مجيرية. اف طريقة الحفظ بمادة تعتمد عمى النكع الحشرم المطمكب حفظو.

  Dry Preservation              الحفظ الجاف                                
 ئم الجافطرائق الحفظ الدا

Dry Permanent Preservation Methods  
اف الحشرات التي يتـ حفظيػا بطريقػة جافػة عػادة ىػي األنػكاع التػي يمكػف     

تصميبيا بطريقة تساعد عمى عممية دراستيا كعمى خزنيا بشكؿ دائـ. كفي ىػذه الحالػة 
التي كانػت يفضؿ تصميب العينة مباشرة بعد نقميا حيث تككف الزالت طرية اما العينة 

 مخزكنة بشكؿ مؤقت فينبغي تطريتيا لتصبح مرنة لكي يمكف تصميبيا.
    Dry Preservation Stepsخطوات الحفظ الجاف                             

 يمكف أجراء الحفظ الجاؼ لمنماذج الحشرية باعتماد الخطكات االتية: 
رية الجافػػػة باعتمػػػاد إحػػػدل يمكػػػف تطريػػػة النمػػػاذج الحشػػػ - Relaxingاواًل( التطريوووة 
 الطرائؽ االتية: 

كىي عبارة عف حاكيػة بالسػتيكية  - Relaxing Container( حاوية التطرية -0
مسػػتطيمة الشػػكؿ ذات غطػػاء محكػػـ  كيػػتـ تغميػػؼ قاعػػدة الحاكيػػة بقطعػػة مػػف القمػػاش 
القطنػػػػي الرطػػػػب كتغطػػػػى ىػػػػذه القطعػػػػة بقطعػػػػة مػػػػف الػػػػكرؽ كيفضػػػػؿ أضػػػػافة الثػػػػايمكؿ 

Thymol (. كذلػؾ 1-1مكرات مف الفينكؿ الى قطعة مف القماش المبممػة )الشػكؿ اك ب
لمنع نمك الفطريات كما يمكف اضافة بضعة قطرات مف الديتكؿ كمبيد لمفطريات. بعد 
ذلؾ يتـ كضع الحشرات الجافة فػي طبػؽ بتػرم الػذم يكضػع بػدكره فػي حاكيػة التطريػة 

عمميػػة لفتػػرة اطػػكؿ مػػع الحشػػرات كيتػػرؾ الطبػػؽ لمػػدة يػػـك داخػػؿ الحاكيػػة. كقػػد تحتػػاج ال
 الكبيرة الحجـ.
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 ( حاوية التطرية4-4الشنل )

يمكػػػف تطريػػػة الحشػػػرات القكيػػػة مثػػػؿ معظػػػـ  - Hot Water( المووواء السووواخن -6
الخنافس بشكؿ سريع عف طريؽ تغطيسيا بالماء الحار الذم تككف درجة حرارتو قػرب 

حشرات الكبيرة كلعػدة ثػكاني فػي حالػة درجة حرارة الغمياف لمدة دقيقة اك أكثر بالنسبة لم
 الحشرات الصغيرة.

يمكػػػف تطريػػػة الفراشػػػات الكبيػػػرة كالعػػػث بحقنيػػػا بمحمػػػكؿ  - Injection( الحقووون -3
 % اك الماء الحار في منطقة الصدر.46االمكنيا تركيز 

يمكػػػف اسػػػتخداـ ىػػػذا المحمػػػكؿ لتطريػػػة  - Barbers Fluid( محلوووول بووواربر  -4
كالنطاطػػات كصراصػػر الحقػػؿ كبػػؽ النبػػات كالػػذباب كالزنػػابير الحشػػرات مثػػؿ الخنػػافس 

كذلؾ عف طريؽ تغطيس الحشرات الجافة في ىذا المحمكؿ لمػدة سػاعة يتكػكف محمػكؿ 
Barbers  مف: 

 مؿ(  466% ) 33ايثانكؿ    
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 مؿ(  4666ماء مقطر      ) 
 مؿ(  573خالت االثيؿ     ) 
 مؿ(  473بنزيف            ) 

اف بعػػض عينػػات الحشػػرات قػػد  -  Samples Cleaningالعينووات ثانيووًا( تنظيووف
تتطمػػب التنظيػػؼ بعػػد االنتيػػاء مػػف عمميػػة التطريػػة. ىػػذه العمميػػة يجػػب اف تػػتـ بعنايػػة 
شديدة كذلؾ بغسؿ العينة بالكحكؿ اك بالمػاء كالصػابكف باسػتعماؿ فرشػاة ناعمػة إلزالػة 

د شػػمعية فػػاف تنظيفيػػا يتطمػػب المػػكاد الممصػػقة بالعينػػة  امػػا العينػػات الحاكيػػة عمػػى مػػكا
اك البنػزيف اك   Ethyl acetateاستعماؿ بعض المذيبات العضكية مثػؿ خػالت االثيػؿ

فانػو يمكػف تنظيفيػا   Mouldy Specimensااليثر اك الكحكؿ اما العينات المتعفنػة 
 باستعماؿ الكمكرفكـر اك خالت االثيؿ.

اف الحشرات التػي  -:Mounting Large Insectsثالثًا( تحميل الحشرات النبيرة 
سـ( يتـ تحميميا اك تصميبيا ب دخاؿ دبكس في منطقة الصػدر اف  3يزيد طكليا عف )

الػػػػدبابيس المسػػػػتعممة فػػػػي تحميػػػػؿ اك تصػػػػميب الحشػػػػرات تكػػػػكف اطػػػػكؿ مػػػػف الػػػػدبابيس 
اف  Stainless Steelاالعتياديػػػػة كتصػػػػنع مػػػػف مػػػػادة السػػػػتيؿ غيػػػػر القابػػػػؿ لمصػػػػدأ 

كىػػي مناسػػبة لمعظػػـ  5ك 7حميػػؿ الحشػػرات تكػػكف ذات رقػػـ الػػدبابيس المسػػتعممة فػػي ت
أنػػػػػكاع الحشػػػػػرات  امػػػػػا الحشػػػػػرات الرىيفػػػػػة اك ذات األجسػػػػػاـ الرقيقػػػػػة فػػػػػيمكف تحميميػػػػػا 
باسػػػػتخداـ الػػػػدبابيس ذات الػػػػرقـ صػػػػفر اك كاحػػػػد بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف عمميػػػػة تحميػػػػؿ اك 

مػػدة الحشػػرات يػػتـ كضػػعيا فػػي صػػناديؽ اك مجػػرات جيػػدة التيكيػػة ل  Pinningتػػدبيس
 اسبكع لكي تجؼ بشكؿ جيد.

  Pinning Stepخطوات عملية التدبيس                                        
يقصد بالتدبيس عممية غرس دبكس في جسـ الحشرة كغالبا ما يككف ذلؾ بعد 

 قتميا مباشرة كتتـ عممية التدبيس كفؽ الخطكات االتية: 
مصنكعة مف مادة  Mounting Boardؿ( تييئة لكحة خاصة تسمى لكحة التحمي-4
كيجػب   Polyethyleneمغطاة بكرؽ اك غطاء مػف البػكلي اثيمػيف Polyethyleneالػ
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سـ( كمػا يمكػف عمػؿ ىػذه المكحػة مػف الخشػب اك  5اف ال يقؿ سمؾ ىذه المكحة عف )
 الفميف.

 
 ( امانن وضا الدبابيس لثمانية رتب حشرية5-4الشنل )
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صدر الحشرة بعيدان عف االرجػؿ كذلػؾ بكضػع الػدبكس  ( اغرز الدبكس عمكديا في-7
( يكضػػػح أمػػػاكف غػػػرز الػػػدبابيس فػػػي 3-1الػػػى يمػػػيف مركػػػز الصػػػدر األكسػػػط )الشػػػكؿ 

 ثمانية رتب حشرية.
( لتحديػػػد مسػػػتكل ثبػػػات العينػػػة الحشػػػرية اك ضػػػبط مسػػػتكيات الحشػػػرات كبطاقػػػات -5

  Pinning Boardالمعمكمػػات عمػػى دبػػابيس التحميػػؿ يمكػػف اسػػتعماؿ لػػكح الػػدبابيس
( ىذا المكح يصنع مف الخشب كيحتكم عمػى ثقػكب بيعمػاؽ مختمفػة عنػد 3-1)الشكؿ 

ممػػػـ مػػػف الػػػدبكس بػػػارزا فػػػكؽ مسػػػتكل  46- 3تحميػػػؿ العينػػػة عمػػػى دبػػػكس يجػػػب تػػػرؾ 
 الحشرة لتسييؿ عممية مسؾ النمكذج اثناء عممية نقمو الى لكحة التحميؿ.

 
 ( نماشج مختلفة أللواح التدبيس6- 4الشنل )

( يتـ غرز الدبكس الحامؿ لمحشػرة فػي لكحػة التحميػؿ الػى اف يسػتقر جسػـ الحشػرة -1
عمػػػى لكحػػػة التحميػػػؿ حيػػػث يػػػتـ ترتيػػػب كضػػػع األرجػػػؿ كقػػػركف االستشػػػعار قريبػػػان مػػػف 
المحػػػكر الطػػػكلي لمجسػػػـ لتقميػػػؿ احتماليػػػة تحطػػػـ النمػػػكذج. كيػػػتـ تثبيػػػت كضػػػع األرجػػػؿ 

 ( 7-1)الشكؿ  Bracing Pinsكقركف االستشعار باستعماؿ الدبابيس الحاصرة 
 ( كضع بطاقة المعمكمات أسفؿ جسـ الحشرة.-3

 ( إزالة الدبابيس الحاصرة بعد جفاؼ النمكذج. -3
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 ( لوح التدبيس7-4الشنل )
تعػػد عمميػػة فػػرد  - Setting or Spreadingرابعووًا( فوورد الحشوورات او تصووليبيا 

ة األجنحة كالرعاشات كذباب أجنحة الحشرات كخاصة األنكاع التي تعكد لمرتب حرشفي
مايك كمستقيمة األجنحة كشبكية األجنحة كثنائية األجنحة مف المسػائؿ الميمػة لدراسػة 
انظمة تعريػؽ تمػؾ األجنحػة كدراسػة الزركشػات المكجػكدة عمييػا كذلػؾ ألىميتيػا الكبيػرة 
فػي عمميػػة التمييػػز كالتشػػخيص. اف عمميػػة فػػرد الحشػػرات يمكػػف اف تػػتـ كفػػؽ الخطػػكات 

 تية:ا 
 ( 3-1ككما في الشكؿ ) Setting Board( تييئة الصالبة الحشرية -4
( اغػػرز الػػدبكس فػػي صػػدر الحشػػرة  ثػػـ اغػػرز الػػدبكس فػػي كسػػط مػػنخفض لكحػػة -7

التصػػميب  ثػػـ يػػتـ فػػرد األجنحػػة بمسػػتكل لكحػػة التصػػميب  كيمكػػف اسػػتعماؿ الػػدبابيس 
 لحصر األجنحة كتثبيتيا.

طريؽ تحريكيا باستعماؿ مالقط  كما يمكف مسؾ  ( يتـ ترتيب األجنحة بعناية عف-5
كتثبت األجنحة باستعماؿ اشرط كرقية اك بالستيكية التي يتـ تثبيتيا بكاسطة الػدبابيس 

 (.3-1)الشكؿ 
 ( ضع بطاقة المعمكمات أسفؿ النمكذج الحشرم. -1
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( بعػػػػد جفػػػػاؼ النمػػػػكذج يػػػػتـ ازالػػػػة الػػػػدبابيس كنقػػػػؿ النمػػػػكذج الػػػػى صػػػػناديؽ حفػػػػظ -3
 .  الحشرات

 
( الصووالبة القياسووية a( نموواشج مختلفووة للصووالبات الحشوورية النموووشج )8-4الشونل )

 ( الصالبة شات ال اويةbالنموشجية )

 
 ( طريقة فرد أجنحة الفراشات9-4الشنل )
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اف تحميػػؿ  - Mounting Small Insectsخامسووًا( تحميوول الحشوورات الصووغيرة 
عماؿ الػػدبابيس الخاصػػة بتحميػػؿ الحشػػرات الصػػغيرة يمكػػف اف يػػتـ بشػػكؿ مباشػػر باسػػت

 الحشرات ككما ييتي:
ىػػػػذه الطريقػػػػة تسػػػػتعمؿ مػػػػع  - Card Points( اسووووتعمال البطاقووووة المدببووووة -0

الحشرات الصغيرة مثؿ بعض أنكاع بؽ النبات كالزنػابير كالػذباب حيػث يػتـ لصػؽ ىػذه 
ة ممػـ مثمثػ 47الحشرات ببطاقات مدببة ىػي عبػارة عػف قطعػة كارتكنيػة صػغيرة طكليػا 

ممـ. كذلؾ بعد فرد الحشرة بشكؿ جيد تحت المجيػر. كمػا 5الشكؿ ذات قاعدة بعرض 
 ( 46-1في الشكؿ )

 
 ( قفا  أوراق محمول علا بطاقة مدببة01-4الشنل )

تسػػتعمؿ ىػذه البطاقػػة مػػع  - Card Platform( اسووتعمال البطاقووة المسووطحة -6
كتبمػػ  ابعػػاد ىػػذه البطاقػػة الحشػػرات الصػػغيرة مثػػؿ بعػػض الخنػػافس كالزنػػابير المتطفمػػة 

(3x 46  ىػػػذه البطاقػػػة يمكػػػف الحصػػػكؿ عمييػػػا مػػػف الشػػػركات المجيػػػزة  كالشػػػكؿ  )ممػػـ
 ( يكضح خطكات استعماؿ البطاقة المسطحة.44–1)
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 ( خطوات تحميل الحشرات الصغيرة علا البطاقة المسطحة00-4الشنل )

لطريقػة مػع تسػتعمؿ ىػذه ا -  Clueing To Pins( لصوق الحشورات بالودبابيس-3
حشػػرات النمػػؿ الصػػغير كالزنػػابير الصػػغيرة كالمتطفمػػة  حيػػث يػػتـ لصػػؽ ىػػذه الحشػػرات 
مف الحافة الصدرية اليمنى بدبكس تحميؿ الحشػرات باسػتعماؿ اصػماغ مقاكمػة لممػاء  

 (.47 -1كما يمكف حفظ ىذه داخؿ كبسكالت جيالتينية  كما في الشكؿ )

 
 يسالا الدباب اللصق( طريقة 06-4الشنل )
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    Wet Permanent Preservationالحفظ الدائم  الرطب                     
يسػػػتعمؿ الحفػػػظ الرطػػػب مػػػع الحشػػػرات ذات األجسػػػاـ الرخػػػكة كالتػػػي ال يمكػػػف 
حفظيا بطريقة الحفظ الجاؼ الذم يعمؿ عمى تكسير العينة اك تشكىيا. كمػا يسػتعمؿ 

البيض كاليرقػات كالعػذارل كيػتـ الحفظ الرطب لحفػظ األطػكار غيػر الكاممػة لمحشػرات كػ
الحفػػظ الرطػػب بخػػزف العينػػة الحشػػرية بشػػكؿ دائػػـ فػػي السػػائؿ المناسػػب  كبشػػكؿ عػػاـ 

% فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ مػػػا عػػػدا بعػػػض االسػػػتثناءات 33-76يسػػػتعمؿ االيثػػػانكؿ بتركيػػػز 
 منيا: 

 ( الحشرات القشرية كالبؽ الدقيقي يتـ حفظيا في سائؿ يتككف مف  -4
 % 36كيز اجزاء ايثانكؿ تر  1
  Glacial acetic acidجزء حامض الخميؾ    4
 ( حشرات الثربس يتـ حفظيا في سائؿ يتككف مف -7
 % 36اجزاء اثانكؿ تركيز  3
  Glacial acetic acidجزء حامض الخميؾ   4

عنػػػد حفػػػظ اليرقػػػات كبػػػاألخص يرقػػػات الفراشػػػات كالعػػػث كالخنػػػافس فانػػػو يمكػػػف إتبػػػاع 
 الخطكات االتية: 

 اليرقات بالماء الحار الذم تككف درجة حرارتو قرب درجة الغمياف.( قتؿ -4
Pampel( بعػػد ذلػػؾ تنقػػػؿ اليرقػػات الميتػػػة الػػى سػػػائؿ مثبػػت مثػػػؿ سػػائؿ -7

,
s حيػػػث  

 تترؾ فيو اليرقات الميتة لمدة أسبكع.
تركيػز   Ethanolاك ايثػانكؿ  Glycerine( تنقؿ اليرقات بعػد ذلػؾ الػى الكميسػريف-5

 لكي يتـ احالليا بدؿ السائؿ المثبت. % لمدة أسبكعيف76
( بعد ذلؾ يتـ تخزيف اليرقات بشكؿ دائـ في كميسيريف نقػي )لميرقػات الصػغيرة( اك -1

 في االثانكؿ )لميرقات الصغير كالكبيرة(.
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بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ تخػػػزيف العينػػػات فػػػي السػػػكائؿ داخػػػؿ زجاجػػػات صػػػغيرة مناسػػػبة 
ؾ يػػتـ كضػػع الزجاجػػات الصػػغيرة فػػي محكمػػة الغمػػؽ لمنػػع تبخػػر السػػكائؿ منيػػا  بعػػد ذلػػ

( ثػػـ قفػػؿ 45-1زجاجػػة اك حاكيػػة أكبػػر مممػػؤة بػػنفس سػػائؿ الحفػػظ اك الخػػزف )الشػػكؿ 
 الحاكية بشكؿ محكـ ايضان لمنع تبخر سائؿ الخزف.

 
( حاويوة b( حشورات مخ ونوة فو  سوائل داخول  جاجوة صوغيرة )a(  )03-4الشنل )

  خ ن ال جاجات الصغيرة
  Permanent Slide Mounting    مية                  عمل الشرائح الدائ

اف الحفظ الدائـ لعينات الحشرات الصغيرة يتـ مف خالؿ تحميميا عمػى شػرائح 
مجيريػػة  لكػػي يػػتمكف الباحػػث مػػف دراسػػتيا تحػػت المجيػػر مثػػاؿ ذلػػؾ حشػػرات الثػػربس 

ا  كممػا تطمػب كالمفٍ  كالزنابير المتطفمة كالحشرات القشػرية كقمػؿ الكتػب كالقمػؿ كغيرىػ
األمػػػػر عمػػػػؿ شػػػػرائح دائميػػػػة ألجػػػػزاء جسػػػػـ الحشػػػػرة كػػػػيجزاء الفػػػػـ كاألعضػػػػاء التناسػػػػمية 

عمػػػؿ الشػػػرائح الدائميػػػة لمجػػػاميع الحشػػػرات المختمفػػػة قػػػد تتطمػػػب تحضػػػيرات  كغيرىػػػا.
خاصة لكؿ مجمكعة حشرية  لذلؾ ينصح عادة باستشارة أخصائييف في ىػذا المجػاؿ  

a 

b 
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يػػػػة  كفيمػػػػا يمػػػػي عػػػػرض مختصػػػػر ألساسػػػػات عمػػػػؿ قبػػػػؿ محاكلػػػػة عمػػػػؿ الشػػػػرائح الدائم
 التحضرات اك الشرائح المجيرية لمحشرات.

يػػتـ خػػالؿ ىػػذه العمميػػة إزالػػة األنسػػجة الداخميػػة  -  Cleaning( تنظيووف العينووة -0
الرخكة كاإلبقاء عمػى الييكػؿ الكػايتيني الخػارجي لمحشػرة لكػي يصػبح النمػكذج الحشػرم 

لعممية اما عػف طريػؽ التشػريح اك عػف طريػؽ تحميػؿ كاضحان بما فيو الكفاية كتتـ ىذه ا
 تمؾ األنسجة بنقع النمكذج في بعض المحاليؿ كالتي مف أىميا: 

 % 46( ىيدرككسيد البكتاسيكـ تركيز -أ
 ( ىيدرككسيد الصديـك -ب 
   Lactic acid    ( حامض الخميؾ -ت 

     Chloralphenol( كمكراؿ فينكؿ -ث 
  Glycerolactic  ( كميسركؿ الكتيؾ-جػ 
        Lactophenol( الكتكفينكؿ  -ح 

ىذه المحاليؿ تعمؿ عمى تحميؿ األنسجة الداخمية الرخكة لمحشرة كبذلؾ تصبح 
 أكثر كضكحان.

كتيػػػدؼ ىػػذه العمميػػػة الػػى محاكلػػػة أزلػػو تػػػيثير فعػػػؿ  - Rinsing( غسوول العينوووة -6
ك االيثػػانكؿ الحػػاكم عمػػى السػػكائؿ المسػػتعمؿ فػػي تركيػػؽ العينػػة كذلػػؾ باسػػتخداـ المػػاء ا

 بضعة قطرات مف حامض الخميؾ.
عنػػػد الحاجػػػة يػػػتـ صػػػب  - Staining or Bleaching( الصوووبو او القصووور -3

الحامضػػػية  امػػػا فػػػي حالػػػة العينػػػات  Fuchsinالعينػػػات الشػػػفافة باسػػػتعماؿ صػػػبغة الػػػػ
 .Peroxideالغامقة فيتـ قصرىا باستعماؿ البيرككسيد 

اك إزالػػة المػػاء مػػف العينػػة اك النمػػكذج كيػػتـ ذلػػؾ  - Dehydration( التجفيووف -4
باستعماؿ حامض الخميؾ اك االيثانكؿ كذلؾ مػع العينػات التػي ال تػذكب فػي المػاء امػا 
فػػػي حالػػػة العينػػػات الرىيفػػػة كالحساسػػػة مثػػػؿ الزنػػػابير المتطفمػػػة  فيػػػتـ تجفيفيػػػا بكاسػػػطة 
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دقيقػػة فػػي  43-46% لمػػدة 33ك 36ك 36ك 56سمسػػمة متدرجػػة مػػف تراكيػػز االيثػػانكؿ 
 كؿ تركيز.

يتـ تركيػؽ النمػكذج اك العينػة بعػد تجفيفيػا بغمرىػا  - Clearing( ترويق العينة -5
مػػع  Chloraphenol. كمػػا يمكػػف اسػػتخداـ الػػػ Clove oilبػػالزايميف اك زيػػت السػػدر 

 العينات التي سيتـ تحميميا في بيئات تحميؿ يحكم تركيبيا عمى الماء.
بعػد تجفيػؼ النمػكذج يػتـ نقمػو الػى الشػريحة  -   Mounting( تحميول النمووشج -6

المناسبة  حيث تكضع في كسطيا قطرة مف بيئة التحميػؿ المناسػبة  حيػث تتػكفر عػدة 
كسائؿ بيرليزم كبيئة ىكير اك بكلي فينايؿ   Euparalبيئات تحميؿ منيا: كندا بمسـ ك

 .Polyvinyl alcoholالكحكؿ 
جيػػد يػػتـ كضػػع غطػػاء الشػػريحة بشػػكؿ بعػػد فػػرد النمػػكذج عمػػى الشػػريحة بشػػكؿ 

13مائػػػؿ بػػػػ
ـٍ مسػػػتندا بالنيػػػدؿ ثػػػـ سػػػحبيا ببطػػػيء لكػػػي ال تتػػػرؾ فقاعػػػات ىكائيػػػة فػػػي  

ـٍ  16- )-5 (النمكذج  بعد ذلؾ يتـ كضع الشريحة عمى صفيحة ساخنة بدرجة حرارة
سػػػاعة  بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ كضػػػع كرقػػػة العنكنػػػة عمػػػى الجيػػػة اليسػػػرل مػػػف  13- 71لمػػػدة 

 كتابة كافة المعمكمات المطمكبة. الشريح مراعيان 
رسال العينات -المرحلة الثالثة   بطاقة المعلومات وا 

 Labelling and Dispatching 
اف النماذج الحشرية التي تـ جمعيا ألغراض الدراسػة التصػنيفية اك البيئيػة اك 

ذ إ  Labelالفسيكلكجية اك الدراسات األخرل البد مف اف يتـ تزكيدىا ببطاقة معمكمات
اف العينػػة الحشػػرية ال تسػػاكم شػػيئان اك تصػػبح غيػػر ذم فائػػدة بػػدكف بطاقػػة المعمكمػػات 
كذلؾ فاف كجكد معمكمات ناقصة اك غير صحيحة في بطاقة المعمكمػات سػيؤدم الػى 
نتائ  خاطئػة. كلػذلؾ ينبغػي الحػرص عمػى بطاقػة المعمكمػات كعمػى صػحة المعمكمػات 

 ة ما ييتي:المكجكدة فييا كلتحقيؽ ذلؾ البد مف مراعا
( ينبغي اف يككف مكقع المكاف الذم جمعت فيو العينة محدد بشكؿ جيد مف حيث -4

االشػارة الػػى اسػػـ المكقػػع كالمدينػة كالػػدكؿ. ككػػـ يبعػػد ذلػؾ المكقػػع عػػف المدينػػة كاالتجػػاه 
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مػػع اإلشػػارة الػػى أقػػرب نقطػػو دالػػة  كحاليػػان يمكػػف تحديػػد مكقػػع بدقػػة بكاسػػطة نظػػاـ الػػػ 
GPS ر االصطناعية.بكاسطة األقما 

 .25-1-2014( تثبت نتائ  جمع العينة مثؿ -7
 ( ذكر اسـ جامع اك جامعي العينة.-5
( تثبػػػت اسػػػـ العائػػػؿ اك البيئػػػة التػػػي جمػػػع منيػػػا النمػػػكذج كيفضػػػؿ اف يػػػذكر االسػػػـ -1

العممي لمعائؿ كما يفضؿ اإلشارة الى الجزء النباتي الذم جمعت منو العينػة الحشػرية  
 راض المكجكدة عمى النبات بسبب تغذية الحشرة.اإلشارة الى األع

 ( تعطى بطاقة المعمكمات نفس رقـ المالحظة المسجمة في دفتر المالحظات.-3
( بعػػػػد تشػػػػخيص العينػػػػة الحشػػػػرية يػػػػتـ إضػػػػافة االسػػػػـ العممػػػػي لمحشػػػػرة الػػػػى بطاقػػػػة -3

 المعمكمات اضافة الى ذكر اسـ المصنؼ مع اإلشارة الى نمط العينة.

  Labels Typesبطاقات المعلومات                              أشنال وأنواع 
اف بطاقة المعمكمات تمثؿ الشخصية التي تعبر عف مضمكف العينة  كبػالرغـ 
مف ثبات فقرات المعمكمات التي يجب اف تحكييا بطاقة المعمكمات  اال اف شػكؿ ىػذه 

 ييتي:  البطاقات قد يتبايف تبعان لنكع العينة كطريقة حفظيا ككما
اف العينػػػػات الحشػػػػرية  - Pinned Materialاواًل( بالنسووووبة للعينووووات المدبسووووة 

المثبتة عمػى الػدبابيس يفضػؿ اف تكػكف بطاقػة معمكماتيػا مصػنكعة مػف الكػارتكف غيػر 
السميؾ كاف تككف البطاقة صػغيرة كانيقػة كالف مسػاحة البطاقػة صػغيرة فػاف المعمكمػات 

زة كمػػػػا يمكػػػػف االسػػػػتعانة ببطاقػػػػة معمكمػػػػات التػػػػي تسػػػػجؿ عمييػػػػا يجػػػػب اف تكػػػػكف مركػػػػ
منفصػػمة إذا تطمػػب االمػػر الػػى ذلػػؾ. يػػتـ طبػػػػػػػػػػاعة الػػػمعمكمات عمػػى البػػػطاقة باسػػػتخداـ 

 (.41 – 1االحػػػػرؼ الصػغيرة التي تنػػػاسب مسػػػػاحة الػػػبػػػػػطاقة )الشكؿ 



  
 

 157   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

 
 ( نماشج مختلفة لبطاقات المعلومات04 -4الشنل )
 ( 43-1يمكف ترتيبيا مع العينة المدبسة كما في الشكؿ )ىذه البطاقات 

 

 ( موقا البطاقات علا دبوس الحشرة05-4الشنل )
 -  Fluid –Preserved Materialثانيوًا( بالنسوبة للعينوات المحفوظوة بالسووائل

اف بطاقػػػػة المعمكمػػػػات الخاصػػػػة بالعينػػػػات المحفكظػػػػة بالسػػػػكائؿ يجػػػػب اف تكتػػػػب باليػػػػد 
اك الحبػر الينػدم. اك يػتـ طباعتيػا باسػتخداـ الطابعػة المضػادة باستخداـ قمـ رصػاص 

لمكحػػػكؿ عمػػػى كرؽ خػػػالي مػػػف االحمػػػاض. كيفضػػػؿ فػػػي ىػػػذه الحالػػػة اسػػػتخداـ بطاقػػػة 
معمكمات كاحدة تحكم جميع المعمكمات المطمكبة عف العينة الحشرية كيجب اف تككف 
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ضػػػع بطريقػػػة مسػػػاحة البطاقػػػة مناسػػػبة لتكضػػػع داخػػػؿ قنينػػػة حفػػػظ العينػػػة كيجػػػب اف تك 
 (.43-1تككف فييا المعمكمات المثبتة عمى البطاقة بمكاجية القارئ )الشكؿ 

 
 ( بطاقة معلومات الخاصة بالعينات المحفوظة بالسوائل06-4الشنل )

اف كجػػكد مسػػاحات  - Microscope Slidesثالثووًا( بالنسووبة للشوورائح المجيريووة 
السيؿ استخداميا لتثبػت بطاقػة خالية عمى جانبي غطاء الشريحة الزجاجية يجعؿ مف 
 (47-1المعمكمات عميا باستخداـ مادة الصقة جيدة )الشكؿ 

 
 ( بطاقة المعلومات علا شريحة مجيرية07-4الشنل )
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   Dispatching                  إرسال العينات                                
الميػة كعممػاء التصػنيؼ يتـ عادة إرساؿ العينات بعد حفظيا الػى المتػاحؼ الع

لغرض دراستيا كتشخيصػيا  كيػتـ ذلػؾ بكاسػطة البريػد عػادة  ىػذه العمميػة تتطمػب اخػذ 
االحتياطػات الالزمػػة لمنػػع تكسػػر العينػػات اثنػػاء عمميػػات الشػػحف بالبريػػد. كذلػػؾ بكضػػع 
العينػػػات المرسػػػمة فػػػي كسػػػط صػػػندكؽ كػػػارتكف اك خشػػػبي قػػػكم كتحػػػاط العينػػػة بػػػالقش 

ذه المكاد تعمؿ عمى امتصاص الصدمات كتمنػع تمػؼ العينػة  كمػا كالفمييف اك الكرؽ ى
يفضػػؿ كضػػع عالمػػة تحذيريػػة عمػػى الصػػندكؽ تشػػير الػػى اف الصػػندكؽ يحػػكم نمػػاذج 

( كمػػا يفضػػؿ كضػػػع عالمػػة عمػػى الصػػػندكؽ اك 43-1حشػػرية قابمػػة لمكسػػر. )الشػػػكؿ 
اريػة  ىػذه الرزمة تشير الى اف الرزمة ىي لمدراسة العممية فقط كلػيس ليػا ام قيمػة تج

 المالحظة قد تجنب الرزمة عممية فتحيا مف قبؿ مكظفي الكمارؾ.
اف عمميػػة رـز العينػػات الحشػػرية قػػد تتبػػايف بعػػض الشػػيء تبعػػان لطريقػػة حفػػظ 
العينات  ففي حالة العينػات المدبسػة )المحممػة عمػى دبػكس( يػتـ كضػعيا فػي صػندكؽ 

بيت دبابيس العينة بشكؿ صغير مصنكع مف الكارتكف اك الخشب مزكد بغطاء كيتـ تث
جيد عمى قطعة مف الفميف المثبتة بشكؿ جيد في قاعػدة الصػندكؽ  كمػا ينبغػي حصػر 

( كذلػؾ لمنػع العينػة مػف 43-1كتثبيت العينػة بكاسػطة مجمكعػة مػف الػدبابيس )الشػكؿ 
 (.76-1االىتزاز  بعد ذلؾ يتـ تغميؼ صندكؽ العينة بغالؼ جيد )الشكؿ 

المدبسػػػة فينيػػا تكضػػػع عػػادة فػػػي قنينػػة زجاجيػػػة اك  امػػا بالنسػػبة لمعينػػػات غيػػر
( كيجػػب ممػػيء القنينػػة بشػػكؿ محكػػـ 74-1بالسػػتيكية لغػػرض شػػحنيا بالبريػػد )الشػػكؿ 

بكاسػػطة قطعػػة مػػف القطػػف لمنػػع اىتػػزاز اك حركػػة النمػػاذج الحشػػرية  بعػػد يػػتـ بعػػد ذلػػؾ 
 لؼ كؿ قنينة بكرؽ تغميؼ لحمايتيا قبؿ كضعيا داخؿ الصندكؽ.
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ارتون  مملوووء بمووواد    وضووا صووندوق العينووة داخوول صووندوق نووa( 08-4الشوونل )

  ر مووة ناملووة مووا بطاقووة  c  مقطووا عرضوو  لر مووة ناملووة    bماصووة للصوودمات
 المعلومات
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 ( عينة تم تثبيتيا بالدبابيس إلرساليا بالبريد09-4الشنل )

 

 
 ( صندوق ارسال العينات محاط بغالف بالستين 61-4الشنل )

 



  
 

 162   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

 
 ( عينات غير مدبسو ف  قنينة لغرض شحنيا60-4الشنل )

امػػا بالنسػػبة لمحشػػرات الصػػغيرة جػػدا فانػػو يػػتـ تجييزىػػا لمشػػحف بكضػػعيا داخػػؿ 
-1كبسكلة جيالتينيو كيتـ حمايتيا بكضع سدادة قطنية داخؿ الكبسكلة أيضا )الشػكؿ 

77) 

 
 ( حشرات صغيرة داخل نبسولة جيالتينية مجي ة للشحن66-4الشنل )
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كضػػع العينػػات غيػػر المدبسػػة بػػيف طيػػات مػػف الػػكرؽ المكضػػكعة  كػػذلؾ يمكػػف
داخػػؿ صػػندكؽ سػػكائر مسػػطح اك بػػداخؿ طبػػؽ بتػػرم اك حاكيػػة مناسػػبة ثػػـ يػػتـ تغميفيػػا 
كيتـ كضعيا داخؿ صندكؽ أكبػر لشػحنيا ككمػا سػبؽ. أمػا بالنسػبة لمعينػات المحفكظػة 

ر ككمػػا فػػي سػػائؿ حفػػظ  يمكػػف شػػحنيا ايضػػا بكضػػع قنػػاني العينػػات فػػي صػػندكؽ أكبػػ
سػػػبؽ كذلػػػؾ بعػػػد كضػػػع سػػػدادة مػػػف القطػػػف داخػػػؿ كػػػؿ قنينػػػة ثػػػـ إضػػػافة سػػػائؿ الحفػػػظ 

( كما يمكػف أيضػا كضػع القنػاني الصػغيرة بػداخؿ قنينػة أكبػر يػتـ ممئيػا 75-1)الشكؿ 
بنفس محمكؿ الحفػظ مػع كضػع سػدادة مػف القطػف لمنػع حركػة القنػاني الصػغيرة ثػـ سػد 

 القنينة الكبيرة بغطاء محكـ.

 
 ( عينات محفوظة ف  سائل حفظ معدة للشحن63-4الشنل )

 مرحلة الخ ن الدائم والعناية بالعينات
Permanent storage and curation 

اف جيكدا كبيػرة كمبػال  طائمػة يػتـ صػرفيا عمػى عمميػات جمػع النمػاذج         
الحشػػرية كاعػػدادىا كحفظيػػا  لػػذلؾ فػػاف عمميػػة خزنيػػا بشػػكؿ مناسػػب كالعنايػػة بيػػا تعػػد 

ة ضركرية جػدان لمحفػاظ عمػى ذلػؾ الجيػد كاألمػكاؿ التػي انفقػت عمييػا. خاصػة إذا مسال
عممنػػا اف تمػػؾ العينػػػات تمثػػؿ قيمػػػة ارشػػيفية لمتنػػػكع الحيػػكم كمصػػػدران عمميػػان لمتصػػػنيؼ 
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كالبحػػكث التطبيقيػػة المختمفػػة. اف نػػكع التخػػزيف كاالحتياطػػات الالزمػػة لتخػػزيف العينػػات 
 ا ييتي:تعتمد عمى اسمكب حفظ العينات ككم

  Dry Collectionsاواًل( بالنسبة للمجموعة الجافة  

ىػػذه العينػػات تخػػزف فػػي   Pinned Specimensكتضػػـ العينػػات المدبسػػة
محكمة الغمؽ بحيث ال تسمح بدخكؿ افػات  Steelمجرات خشبية اك مصنكعة مف الػ 

رات ( كالغبػػار كالرطكبػػة. اف قػػاع اك ارضػػية ىػػذه المجػػ71-1المتػػاحؼ الييػػا. )الشػػكؿ 
تككف مبطنة مف الفميف يتـ تثبيت دبػابيس العينػات عمييػا. كمػا قػد تصػنع ىػذه البطانػة 
مػػػػف البالسػػػػتيؾ. كمػػػػا تحػػػػكم ىػػػػذه المجػػػػرات عمػػػػى عػػػػدة كحػػػػدات صػػػػغيرة يمكػػػػف  حاليػػػػا ن
اسػػػػتبداليا بػػػػيف فتػػػػرة كاخػػػػرل ىػػػػذه الكحػػػػدات تكػػػػكف مصػػػػنكعة مػػػػف الػػػػكرؽ المقػػػػكل اك 

 البالستيؾ 

 

 
 لحشرات المدبسة شات الوحدات القابلة للتبديل( مجرات لحفظ ا64-4الشنل )
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كتكػػػػكف ىػػػػذه الكحػػػػدات مبطنػػػػة ايضػػػػان بػػػػالفميف اك البالسػػػػتيؾ لتثبيػػػػت العينػػػػات 
الحشرية المدبسة  ىذه الكحدات تسمح ب عادة تنظيـ المجمكعات الحشػرية فػي مجػرات 
حفػػظ العينػػات الحشػػرية. طريقػػة اخػػرل بسػػيطة لحفػػظ الحشػػرات المدبسػػة كذلػػؾ بحفظيػػا 

( كيككف السطحاف الداخمياف العمكم 73-1خؿ صناديؽ خشبية ذات غطاء )الشكؿ دا
كالسػػػػفمي مبطنػػػػاف بطبقػػػػة مػػػػف الفمػػػػيف اك البالسػػػػتيؾ لتثبيػػػػت الحشػػػػرات المدبسػػػػة ىػػػػذه 

 الصناديؽ تنقؿ بصكرة محكمة كتكضع عمى الرفكؼ. 

 
 ( صندوق خشب  مبطن لخ ن الحشرات المدبسة65-4الشنل )

  Wet Collectionجموعات الرطبة ثانيًا( بالنسبة للم
كيقصػػد بيػػا مجػػاميع العينػػات المحفكظػػة بااليثػػانكؿ اك سػػكائؿ الحفػػظ االخػػرل 
داخػػػػؿ قنػػػػاني محكمػػػػة الغمػػػػؽ كذات احجػػػػاـ مكحػػػػدة  ىػػػػذه القنػػػػاني تخػػػػزف عػػػػادة بشػػػػكؿ 

 (73-1عمكدم في صؼ كاحد عمى رؼ معد ليذا الغرض. )الشكؿ 
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 م ثابت مرتبة علا رف خشب ( قنان  حفظ  جاجية شات حج66-4الشنل )

كمػػا يمكػػف خػػزف قنػػاني حفػػظ العينػػات فػػي قنينػػة أكبػػر مميئػػة بػػالكحكؿ )الشػػكؿ 
1-77) 

 
 ( قنان  العينات الصغيرة محفوظة داخل قنينة انبر مملؤة بالنحول67-4الشنل )
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  Slid Mount Collectionsثالثًا( بالنسبة لمجاميا الشرائح المجيرية 
مجيريػػػة كخزنيػػػا داخػػػؿ صػػػناديؽ خػػػاص متػػػكفرة تجاريػػػان  يػػػتـ حفػػػظ الشػػػرائح ال

( حيث يتـ خزف 73-1حيث تحكم ىذه الصناديؽ عمى شقكؽ لمسؾ الشرائح )الشكؿ 
ىػػذه الصػػناديؽ عمػػى رفػػكؼ فػػي خزانػػو كبيػػرة صػػممت لتناسػػب صػػناديؽ حفػػظ الشػػرائح 

 (.73-1المجيرية. )الشكؿ 

 
 ( صندوق حفظ الشرائح المجيرية68-4الشنل )

 
 ( خ انو لحفظ صناديق الشرائح المجيرية69-4) الشنل
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اف عممية تخػزيف العينػات يمكػف اف تػتـ بعػد اك قبػؿ عمميػة تشػخيص العينػات 
بشػػكؿ نيػػائي كاعطػػاء األسػػماء العمميػػة المناسػػبة ليػػا كفػػؽ قكاعػػد التسػػمية الدكليػػة. اف 

  -العينات المخزكنة يتـ كضعيا في مجمكعات ىذه المجمكعات اما اف تككف بشكؿ:
لمكثيػػر مػػف األشػػخاص  -  Personal Collectionsاواًل( مجموعووات شخصووية 

ىكايػة جمػع مجػاميع معينػة مػف الحشػرات  حيػث يبػذلكف جيػكدان مضػنية فػي جمػع تمػؾ 
الحشػػرات كتصػػنيفيا كترتيبيػػا فػػي عارضػػات خاصػػة لعرضػػيا فػػي منػػاكليـ اك امػػاكنيـ 

اصػػؿ مػػع عممػػاء التصػػنيؼ الخاصػػة. كاف الكثيػػر مػػف ىػػؤالء اليػػكاة عمػػى اسػػتعداد لمتك 
 كالباحثيف الميتميف بمجمكعاتيـ الحشرية.

اف مجمكعػػات متػػاحؼ  - Museum Collectionsثانيووًا( مجموعووات المتوواحف  
الحشرات تختمؼ تبعان ألىداؼ كؿ متحؼ كالغرض الذم جمعت مف اجمو المجمكعات 

 كعمى ىذا االساس يمكف تقسيـ مجمكعات المتاحؼ الى ما ييتي: 
كىػػػي المجمكعػػػات التػػػي تضػػػـ  -:Survey Collectionمكعػػػات الحصػػػر ( مج-4

االنكاع الحشرية لمنطقة جغرافية معينة تشمؿ مدينة اك دكلة ما. اك قد تشػمؿ الحصػر 
 الحشرات ذات األىمية االقتصادية لمنطقة زراعية محددة.

كىػي المجمكعػات التػي  -:Identification Collections( مجمكعػات التمييػز -7
عينات ممثمة لألنكاع الحشرية مع كجكد مكتبة مناسبة  ىذه المجمكعػات تكضػع تضـ 

فػػػي مراكػػػز تمييػػػز معينػػػة كذلػػػؾ كحػػػؿ جزئػػػي لحالػػػة االزدحػػػاـ بالمتػػػاحؼ كذلػػػؾ نظػػػران 
لألعداد اليائمة لألنكاع. كيجب اف تحتكم ىذه المجاميع عمػى عينػات مالئمػة لممقارنػة 

فػػي المنػػاطؽ المشػػمكلة. كمػػف أمثمػػػة كيجػػب اف تحتػػكم عمػػى معظػػـ األنػػكاع المسػػػجمة 
مجمكعػػات التمييػػز مجمكعػػات دكائػػر الحجػػر الزراعػػي  حيػػث يسػػتطيع مكظػػؼ الحجػػر 
الزراعػػي المتمػػرس اف يقػػارف االنػػكاع الحشػػرية المكجػػكدة فػػي االرسػػاليات مػػع العينػػات 

 المكجكدة في مجاميع التمييز.
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التػي تضػـ  كىي المجمكعػات -:Research Collections( مجمكعات البحكث -5
عينػػػػػات شػػػػػػاممة مالئمػػػػػة لمتحميػػػػػػؿ التصػػػػػنيفي االصػػػػػػيؿ. كىػػػػػي ادؽ كأرقػػػػػػى نػػػػػكع مػػػػػػف 

 المجمكعات العممية كيجب اف يتـ اعدادىا كحفظيا بمنتيى الحرص.
كىػػػي المجمكعػػػات التػػػي تضػػػـ  -:Type Collections( مجمكعػػػات االنمػػػاط -1

نة النمط. ىػذه العينات االصمية التي استخدمت في كصؼ النكع ألكؿ مرة كتسمى بعي
المجمكعػػات ىػػي ممػػؾ عػػاـ لمعمػػـ كليسػػػت لفػػرد معػػيف  كحرصػػان عمػػى سػػالمة االنمػػػاط 
كلكػػي تكػػكف فػػي متنػػاكؿ أكبػػر مجمكعػػة مػػف العممػػاء كالبػػاحثيف فينيػػا تػػكدع عػػادة فػػي 
المجمكعات الكبيرة. المنتمية الى المعاىد اك المتػاحؼ العامػة  كىنػاؾ دعػكات مسػتمرة 

يطػػػػالبكف بحفػػػػظ االنمػػػػاط فػػػػي معيػػػػد عػػػػالمي كاحػػػػد. اف مػػػػف عممػػػػاء التصػػػػنيؼ الػػػػذيف 
الكصؼ األصمي لعينة النمط قػد يتغيػر مػع التقػدـ الحاصػؿ فػي الطرائػؽ الفنيػة لعمميػة 

عف اف يتنبي بػاف  4316الكصؼ. فمثالن نجد اف الدارس األصمي الذم عجز في عاـ 
عضػاء )ذباب كػادس( سػيعتمد فػي النيايػة عمػى تركيػب األ  Trichopteraتقسيـ رتب

التناسػػمية لمػػذكر. كغالبػػان مػػا يػػؤدم اسػػتخداـ صػػفات جديػػدة الػػى اكتشػػاؼ اف مػػا يسػػمى 
نكعػان  ىػك فػي حقيقػة االمػر انػكاع متعػددة مشػابية  كمػف الميػـ فػي مثػؿ ىػذه الحػػاالت 
الرجكع الى عينة النمط لتقريػر ام كاحػد مػف ىػذه األنػكاع يجػب اف يحمػؿ االسػـ الػذم 

 أطمؽ اصالن.
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التوييز بين الصفبت التصنيفية 
 والتببين الفشدي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 الصفبت التصنيفية، أهويتهب وانواعهب
 

 التوييز، الخطوات والوشبكل والحلول
 

 بأدوات التوييز أنواعهب واستخذاهبته
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 المقدمة 
اف عمميػػػػة التمييػػػػز كالتقسػػػػيـ الناجحػػػػة كالصػػػػحيحة كالجيػػػػدة تعتمػػػػد عمػػػػى فيػػػػـ 

منيػػا الحشػػرات ك كالقػػدرة عمػػى تحديػػدىا كذلػػؾ الف الكائنػػات الحيػػة  التصػػنيفيةالصػػفات 
تختمؼ عف بعضيا البعض في اكجو متعددة  كقد تككف االختالفات غير كاضحة كما 

يػػة الناتجػػة عػػف التكػػاثر العػػذرم. كػػذلؾ يجػػب اف فػػي التػػكائـ الصػػنكية )المتماثمػػة( كالذر 
نميز ىنا بيف نكعيف مف الصفات كىي الصػفات المميػزة لمفػرد كالصػفات المميػزة لمنػكع 

يختمػػؼ أفػػراد النػػكع اإلنسػػاني مػػثالن فػػي صػػفات متعػػددة  اذ كالمراتػػب التصػػنيفية األعمػػى 
ر قػد يكػكف كبعض ىذه الصػفات جيػدة التحديػد مثػؿ طػكؿ الشػعر كلكنػو كالػبعض األخػ

اف عػػدد االختالفػػات تػػزداد بػػيف افػػراد نػػكعيف مختمفػػيف  غيػػر كاضػػح كيصػػعب كصػػفو.
كتختمؼ مثؿ ىذه األفراد في عدد النيائي مػف الصػفات  اال اف الميػـ ىنػا ىػك اف يػتـ 
تحديد الصػفات القاطعػة المميػزة لكػؿ نػكع لكػي يػتـ فػي النيايػة امػتالؾ الكسػيمة المميػزة 

 لكؿ نكع.
ة لمكػػػػائف اك يتعريػػػػؼ الصػػػػفة التصػػػػنيفية بانيػػػػا ايػػػػة خاصػػػػممػػػػا سػػػػبؽ يمكػػػػف 

لمجمكعة مف الكائنات )صؼ  رتبة  ... الخ( تختمؼ بيا عف كائف ينتمي الػى مرتبػة 
كبػػذلؾ تكػػكف الصػػفات  مختمفػػة اك يشػػبو بيػػا كائنػػان ينتمػػي الػػى نفػػس المرتبػػة  قسػػيميةت

 محػػددة  تقسػػيمية مرتبػػةالتصػػنيفية عبػػارة عػػف خصػػائص تسػػمح بكضػػع كػػائف مػػا فػػي 
سػػػنحاكؿ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ بيػػػاف كظيفػػػة الصػػػفات  فيننػػػاالصػػػفات التصػػػنيفية   كألىميػػػة

 التصنيفية كتحديد قيمتيا التشخيصية فضالن عف بياف انكاعيا.
 Taxonomic Characters Functions          وظائف الصفات التصنيفية

 اف الصفات التصنيفية تقـك بكظيفة مزدكجة ىي:
 .تقسػػيميةتشخيصػػية كيدلػػة عمػػى االخػػتالؼ بػػيف األنػػكاع كالمراتػػب ال ( تقػػـك بكظيفػػة-4

 قسػػػيميةكىنػػػا ينبغػػػي التيكػػػد عمػػػى الصػػػفات المميػػػزة بكجػػػو خػػػاص فػػػي حالػػػة المراتػػػب الت
 االدنى.
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( الصفات التصنيفية تعمؿ كيدلػة عمػى صػمة القربػى كتجعميػا ىػذه الخاصػية مفيػدة -7
 في دراسة المراتب األعمى.
نذكر اف االختالفات بيف األفراد المنتمية الى نفػس المرتبػة كىنا مف المفيد اف 

مثاؿ ذلؾ ذكر مقابػؿ انثػى  اليرقػة اك الحكريػة مقابػؿ  تمثؿ صفات تقسيمية. قسيميةالت
 الطكر البال  ...الخ.

 القيمة التشخيصية للصفات التصنيفية 
The Diagnostic Value of Taxonomic Characters  

صػػنيفية لكػػائف مػػا اك لنػػكع حشػػرم معػػيف عمػػى درجػػة يتكقػػؼ عػػدد الصػػفات الت
صػػبر الباحػػث  فقػػد يختمػػؼ نكعػػاف قريبػػان الصػػمة يتبعػػاف نفػػس الجػػنس فيمػػا يقػػرب مػػف 

 صػػػػػػػػػػػػفة. ففػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػة لفػػػػػػػػػػػػرديف مػػػػػػػػػػػػف الخنػػػػػػػػػػػػافس التابعػػػػػػػػػػػػة لمنػػػػػػػػػػػػكع  366 – 166
Carabus cancellatus Illiger  صػػفة جميعيػػا  433تمكػػف الباحػػث مػػف كصػػؼ

كيكجػػػد باإلضػػػافة الػػػى مثػػػؿ ىػػػذه الصػػػفات   بالزركشػػػةمجػػػرد كصػػػؼ لمظػػػاىر متصػػػمة 
المظيريػػة جميػػع أنػػكاع االختالفػػات الكظيفيػػة كبخاصػػة االختالفػػات المتعمقػػة بالػػدرجات 
الحرجػة كمعػدالت النمػك كالتكػكيف كالتكيفػات البيئيػة المتكارثػة كمعػايير التفاعػؿ النفسػي 

لنػكع لمجمكعػة مػف مثؿ االختالفػات فػي السػمكؾ الغريػزم. اف عمميػة كصػؼ مػف ىػذا ا
األفػػػراد التػػػي تعػػػكد لػػػنفس النػػػكع اك انػػػكاع متباينػػػة قػػػد تسػػػتغرؽ عمػػػر الباحػػػث بالكامػػػؿ  
فضػػالن عػػف ذلػػؾ فقػػد تكػػكف النتػػائ  مػػف الضػػخامة بدرجػػة يسػػتحيؿ معيػػا قبكليػػا لمنشػػر. 
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك ىؿ اننا بحاجة الى اجراء مثؿ ىذا الكصؼ الشػامؿ 

انػػو يكفػػي لعمػػؿ تشػػخيص صػػحيح فػػي معظػػـ الحػػاالت اف يكػػكف لػػدينا كالحقيقػػة  لمنػػكع 
عػػػدد قميػػػؿ اك بسػػػيط مػػػف االختالفػػػات الكظيفيػػػة فػػػي التشػػػخيص اك التمييػػػز كذلػػػؾ الف 

 معظـ العمؿ التصنيفي يتـ عمى عينات جافة.
اف أكثػػػر الصػػػفات التشخيصػػػية اك التصػػػنيفية سػػػيكلة فػػػي التطبيػػػؽ ىػػػي تمػػػؾ 

كقػػػد ال تكػػػكف لمثػػػؿ ىػػػذه  ظتػػػو كلكنػػػو قميػػػؿ التبػػػايف المتعمقػػػة بتركيػػػب مػػػا تسػػػيؿ مالح
الصػػػػفات اىميػػػػة خاصػػػػة بالنسػػػػبة لمنػػػػكع كلكنيػػػػا تكػػػػكف مفيػػػػدة كيدلػػػػة يسػػػػتخدميا عػػػػالـ 
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األشػػػخاص الػػػى منػػػزؿ مػػػف اثنػػػيف فػػػي  أحػػػداف نكجػػػو  أردنػػػاكمثػػػاؿ ذلػػػؾ إذا  التصػػػنيؼ 
شارع ما  فمسنا بحاجة الى الخكض في كصؼ مستفيض لجميع مظاىر ىػذا المنػزؿ  

 يكفي اف تقػكؿ انػو )المنػزؿ األبػيض( كلػيس األحمػر فػالمكف صػفة ظاىريػة لممنػزؿ  بؿ
كقػػػد يكػػػكف المنػػػزؿ االبػػػيض فػػػي حقيقتػػػو مبنيػػػا مػػػف الخشػػػب كيكػػػكف األحمػػػر مبنيػػػا مػػػف 
الحجػػارة. كقػػد يضػػـ المنػػزؿ األبػػيض عمػػى سػػت غػػرؼ فػػي حػػيف يضػػـ المنػػزؿ األحمػػر 

لمكف األبيض فانو سػيبقى فػي عشر غرؼ كىكذا  كحتى إذا تـ صب  المنزؿ األحمر با
 مف المثاؿ السابؽ نستنت  ما ييتي:                              جكىره مختمفا عف المنزؿ األخر األبيض.

 ( اف تككف الصفة التصنيفية اك التشخيصية صفة كاضحة.-4
( اف عدد الصفات التشخيصية تعتمد عمى عػدد المنػازؿ اك األنػكاع  فػ ذا كػاف فػي -7

مػػف منػػزؿ ابػػيض فحينػػذاؾ يجػػب اف نبحػػث عػػف صػػفة  أكثػػرع عشػػرة منػػازؿ فييػػا الشػػار 
مثػػؿ ىػػؿ البيػػػت مصػػنكع مػػػف الخشػػب اـ مػػػف   أخػػرل اك أكثػػر لتمييػػػز البيػػت األبػػػيض

 يتككف مف طابؽ كاحد اـ مف طابقيف كىكذا. البيتالحجر كىؿ 
( عػػدـ االعتمػػاد عمػػى الصػػفات غيػػر الظاىريػػة مثػػؿ عػػدد الغػػرؼ كنػػكع السػػيراميؾ -5

كالميـ ىنا اف تككف الصفة قابمة لإلدراؾ مف قبؿ عالـ التصنيؼ بػالرغـ  كلكنو كىكذا.
 مف اف ىذه الصفة قد تمثؿ في حقيقتيا اقؿ االختالفات أىمية.

منػو عمػـ  كىػي عبػارة صػادقة  أكثػرمما سبؽ يتػبف اف عمػـ التصػنيؼ ىػك فػف 
 ييػػة عنػػد التشػػخيص تمامػػان كقكلنػػا اف الطبيػػب المػػاىر فػػي التشػػخيص يكػػكف سػػريع البد

كفػػػي الحقيقػػػة إف الطبيػػػب المػػػاىر كعػػػالـ التصػػػنيؼ المػػػاىر يقكمػػػاف بالتشػػػخيص عػػػف 
طريػػػؽ تقيػػػيـ صػػػحيح لألعػػػراض فػػػي حالػػػة المػػػرض كلمصػػػفات التصػػػنيفية فػػػي الحالػػػة 

 األخرل.
اف ميػػارة التشػػخيص تعتمػػد عمػػى اف تكػػكف الصػػفة التصػػنيفية تشخيصػػية فعػػالن 

ع افػػراد مرتبػػة مػػا كال تكػػكف كػػذلؾ بالنسػػبة ألفػػراد كيجػػب اف تكػػكف ثابتػػو بالنسػػبة لجميػػ
مرتبػػة أخػػػرل كيجػػػب فػػػي حالػػػة الصػػػفات المتغيػػػرة اف تكػػػكف ثابتػػػو بنسػػػبة مئكيػػػة معينػػػة 

 لجماعة مف مرتبة ما.
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   Kinds of Taxonomic Characters            أنواع الصفات التصنيفية 
قبػػػؿ عممػػػاء تشػػػكؿ الصػػػفات المظيريػػػة لمحشػػػرات األسػػػاس الػػػذم اسػػػتخدـ مػػػف 

التصػػنيؼ األكائػػؿ فػػي عمميػػة تمييػػز كتقسػػيـ الحشػػرات الػػى مجاميعيػػا المختمفػػة  كعمػػى 
اال اف ىػػذا ال يعنػػي  الػػرغـ مػػف اف الصػػفات المظيريػػة ال تػػزاؿ أكثػػر فائػػدة مػػف غيرىػػا 

عدـ كجكد أنكاع أخرل مف الصفات  خاصة مػع التطػكر الحاصػؿ فػي مجػاؿ اليندسػة 
اف التكسع الكبير في استخداـ مزيد مف الصفات التصنيفية  .الكراثية كالتقانات الحياتية

الجديػػػػدة يتطمػػػػب منػػػػا المزيػػػػد مػػػػف الحػػػػرص لمتيكػػػػد مػػػػف دقػػػػة كصػػػػالحية تمػػػػؾ الصػػػػفات 
كىنػا تظيػر  لالستخداـ في عممية التصنيؼ كذلؾ الف الصفات غير متكافئة االىميػة 

 اىمية فف عالـ التصنيؼ الف عميو اف يقرر مدل اىمية كؿ صفة.
زيػػادة عػػدد الصػػفات التػػي تبنػػى عمييػػا التقسػػيمات يمكػػف اف يػػتـ باسػػتخداـ اف 

ككثيػران مػا تكػكف  صفات جميع اطكار النػكع الحشػرم كصػفات الػذككر كاإلنػاث البالغػة.
فائػدة مػف الصػفات الخاصػة بالحشػرة الكاممػة. فمػثالن  أكثرصفات األطكار غير البالغة 

الػػى أنكاعيػػا  Anopheles maculipennisتصػػنيؼ مجمكعػػة بعػػكض النػػكع  أمكػػف
المسػػتترة بكاسػػطة صػػفات البػػيض بينمػػا ال يمكػػف فصػػؿ ىػػذه األنػػكاع باسػػتخداـ صػػفات 

يعتمػػد   Aleyrodidaeالحشػػرات الكاممػػة. كػػذلؾ فػػاف تقسػػيـ عائمػػة الػػذباب االبػػيض
يككف اكثر سيكلة  Phyllogeny كراثياساسان عمى أطكار العذراء كذلؾ فاف التقسيـ ال

 طكر اليرقي مقارنة بالطكر البال .عند استخداـ ال
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف اف عمػػى عػػالـ التصػػنيؼ اف يختػػار مػػف بػػيف مئػػات الصػػفات 
التصػػػنيفية الصػػػفات االكثػػػر داللػػػة مػػػف الناحيػػػة التشخيصػػػية اك التػػػي تػػػدؿ عمػػػى صػػػمة 
القرابػػػة  بعػػػد ىػػػذه المقدمػػػة المختصػػػرة عػػػف الصػػػفات التصػػػنيفية نػػػرل مػػػف الضػػػركرة اف 

 صيؿ عف أنكاع الصفات التصنيفية.نتطرؽ بشيء مف التف
 كتضـ خمسة مجاميع ىي   -:أنواع الصفات التصنيفية

 اكالن( الصفات المظيرية.

 ثانيان( الصفات الكظيفية.
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 ثالثان( الصفات البيئية.
 رابعان( الصفات السمككية.

 خامسان( الصفات الجغرافية.
 كيندرج تحت كؿ مجمكعة عدد مف الصفات ككما ييتي:

 كتشمؿ ما ييتي :   Morphological Charactersلصفات المظيرية اواًل( ا
اف المظيػػر الخػػارجي  -: External Morphologyعلووم الشوونل الخووارج  (-0

كاف مثػػؿ ىػػذ  لمحشػػرات يعتبػػر منػػذ القػػدـ مصػػدران اساسػػيان ككاضػػحان لمصػػفات التصػػنيفية 
ركف االستشػػعار الصػػفات تتطمػػب القميػػؿ مػػف المناقشػػة التصػػنيفية مثػػؿ نػػكع األجنحػػة كقػػ

كعػػدد عقػػؿ الػػبطف  ىػػذه الصػػفات كغيرىػػا تشػػكؿ بكجػػو عػػاـ نظػػاـ مفيػػدان جػػدان لمصػػفات 
 المظيرية الخارجية.

منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ األعضػاء  -: Special Structers( الترانيوب الخاصوة-7
كقػػد  التناسػػمية  كذلػػؾ الف االنعػػزاؿ التكػػاثرم يعتبػػر صػػفة قاطعػػة عمػػى مسػػتكل النػػكع 

االخػػتالؼ المظيػػرم لألعضػػاء التناسػػمية ككرقػػة أخيػػرة لتحديػػد النػػكع. اف دقػػة اسػػتخدـ 
ىػذه التراكيػب فػي تمييػز النػكع دفعػت بعػػض عممػاء التصػنيؼ الػى اقتػراح نظريػة القفػػؿ 

بالنسػبة ألعضػاء التػزاكج فػي األنػكاع ذات   Key & Lock Hypothesisكالمفتػاح
 . Fulgoridaeاألعضاء التناسمية الصمبة مثؿ حشرات عائمة

يعػد التشػريح الػداخمي لمحشػرات  - Internal Structures( الترانيب الداخلية -3
مصػػدران غنيػػان لمصػػفات التصػػنيفية  ىػػذه الصػػفات تتناسػػب عكسػػيان بكجػػو عػػاـ مػػع كثػػرة 
الصػفات المظيريػػة الخارجيػػة كمػػف الصػػفات التشػريحية الداخميػػة المعتمػػدة فػػي تصػػنيؼ 

د فتحاتو ككذلؾ نظاـ تكزيع العقد العصبية كنظاـ الحشرات  شكؿ الكعاء الظيرم كعد
 تكزيع القصيبات اليكائية كغيرىا.

يقػػػـك عمػػػـ األجنػػػة المقػػػارف بتقػػػديـ صػػػفات   -: Embriology( علوووم األجنوووة -1
تصػػنيفية عمػػى جانػػب كبيػػر مػػف األىميػػة فػػي تحديػػد صػػمة القرابػػة  حيػػث يكػػكف شػػكؿ 
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عبة مفصميات األرجؿ عف بقية الشعب الكاستركلة كاإلشكاؿ الجنينية االخرل مميزة لش
ة العميػػا. ففػػي الحشػػرات يؤكػػد قسػػيميالحيكانيػػة كبػػذلؾ تسػػاعد كثيػػران فػػي فيػػـ المراتػػب الت
المسػافة الكاسػعة   Collembolaالػتفم  الكامػؿ )الكاسػتركلة( فػي حشػرات الككليمبػكال 

 Apterygotaالتػػي تفصػػؿ ىػػذه المجمكعػػة عػػف غيرىػػا مػػف الحشػػرات عديمػػة االجنحػػة
كذلػػؾ بػػالرغـ مػػف اكتشػػاؼ كجػػكد الػػتفم  الكامػػؿ فػػي  Pterygotaالحشػػرات المجنحػػة ك 

 عدد قميؿ مف الطفيميات المتخصصة التابعة لرتب غشائية األجنحة.
تشػكؿ الكركمكسػكمات كالبصػمة الكراثيػة  -:Chromosomesلنروموسومات ( ا-3

كأف  ية المختمفػػػة كاحػػػدة مػػػف التقنيػػػات الحديثػػػة لمتميػػػز بػػػيف االنػػػكاع كالسػػػالالت الحشػػػر 
كمكسػػكمات كقػد قػاـ بعػض المصػنفيف بتمييػز بعػػض ر اسػيؿ صػفة خمكيػة ىػي عػدد الك

انػػكاع الدركسػػكفيال قريبػػة الشػػبو مػػع بعضػػيا عػػف طريػػؽ تحديػػد تركيبيػػا الكركمكسػػكمي 
كمػا تمكػف  Drosophila pseudobscura  D. persimilis ىػذه األنػكاع ىػي:

بكاسػطة  Lygaeidaeظـ أنكاع بؽ عائمػة باحثكف اخركف مف تمييز جميع أجناس مع
الكركمكسػػػكمات كمػػػا اسػػػتخدـ بػػػاحثكف اخػػػركف ترتيػػػب الجينػػػات عمػػػى الكركمكسػػػكمات 

كالػػػػػػػ  Anophelesلتحميػػػػػؿ كتمييػػػػػز االنػػػػػػكاع التػػػػػي تعػػػػػكد لمدركسػػػػػػكفيال كبعػػػػػكض الػػػػػػ 
Chironomus . 

   Physiological Charetersثانيًا( الصفات الوظيفية او الفسلجية 
لصػػػفات الكظيفيػػػة بػػػدرجات متباينػػػة فػػػي تصػػػنيؼ الحشػػػرات كفػػػي اسػػػتخدمت ا

العديد مف األحياف كانت متفكقة عمى الصفات المظيرية في درجة ثباتيا كتنكعيا. اال 
اف مػا ييخػذ عمييػػا ىػك اف دراسػػتيا فػي معظػػـ الحػاالت تتطمػػب كائنػات حيػػة لػذلؾ فػػاف 

حيػػػػاة القصػػػػيرة اك دراسػػػػة الصػػػػفات الفسػػػػمجية تكػػػػكف ناجحػػػػة مػػػػع الحشػػػػرات ذكات دكرة 
الصغيرة الحجـ التي تجعؿ مف عمميػة دراسػتيا مختبريػان عمميػة سػيمة نسػبيان. كلعػؿ مػف 

 اىـ الصفات الفسمجية المعتمدة في تصنيؼ الحشرات ما ييتي: 
ىػػػذه الصػػػفة اسػػػتخدمت بشػػػكؿ  - Metabolic Factorsالعوامووول االيضوووية ( -0

ف انػػكاع كسػػالالت البكتريػػا مثػػاؿ ذلػػؾ كاسػػع مػػف قبػػؿ عممػػاء االحيػػاء الدقيقػػة لمتمييػػز بػػي
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ككذلؾ استخداـ تفاعالت البناء كاليػدـ لػنفس   Fermentalionقياس النشاط التخمرم
 الغرض. ىذه الصفات يندر استخداميا في تصنيؼ الحشرات.

 ( اختالفوووووووووووووووات المصووووووووووووووول والبوووووووووووووووروتين واالختالفوووووووووووووووات النيموحيويوووووووووووووووة -6
Seriolological Protein and Other Biochemical Differences - 

اؿ التمييػز بػيف االنػكاع كالسػػالالت حػاصػبحت اليػكـ محػكران ميمػان فػي  اتىػذه االختالفػ
الحشػػرية المختمفػػة خاصػػة مػػع التطػػكر الحاصػػؿ فػػي مجػػاؿ اليندسػػة الكراثيػػة كالتقنيػػات 

حيث يتعمؽ عمـ االمصاؿ بطبيعة كتفاعالت المضادات كاالجساـ المضادة.  الحياتية.
عبػػارة عػػف مػػػكاد ليػػا القػػدرة عمػػى تنبيػػو عمميػػػة  Antigensلمضػػادات إذ اف مكلػػدات ا

عنػػد ادخاليػػا الػى دـ اك ىيمكليمػػؼ الحيكانػػات  Antibodiesتكػكيف االجسػػاـ المضػادة
كمنيػػػػا الحشػػػػرات. كاالجسػػػػاـ المضػػػػادة المستخمصػػػػة مػػػػف امصػػػػاؿ دـ الحيكانػػػػات ذات 

مكلػػد مضػػاد  إلدخػػاؿتككنػػت كػػرد فعػػؿ  Globulinesالمناعػػة ىػػي امصػػاؿ كمكبيػػكليف
Antigens كيتحكـ في ىذه التفاعالت مبدا النكعية كالكمية ام اف نكع مف االجساـ  
  Antigensيتفاعػػػػؿ مػػػػع نػػػػكع معػػػػيف مػػػػف مكلػػػػد المضػػػػاد Antibodiesالمضػػػػادة 

المستخدـ في تككينو بدرجة اقكل مما يتفاعػؿ مػع ام مػادة اخػرل كذلػؾ تحػت ظػركؼ 
اسب كاضح عند السطح الفاصؿ عند مػا يخمػط ثابتو إذ اف التفاعؿ يؤدم الى تككيف ر 

ار الترسػػيب لتحديػػد بػػلقػػد اسػػتخداـ اخت المقابػػؿ لػػو.  Antibodyمػػع الػػػجسـ المضػػاد 
 Belostomaالحشػػرات المفترسػػة ليرقػػات البعػػكض  إذ تػػـ فحػػص معػػدة الحشػػرات الػػػ 

كحكريات الرعاش بالتيكد مف كجكد  Hydrophilidsكيرقات الػ  Ranatra fuscaكالػ
 ات كعذارل البعكض في القنكات اليضمية لمحشرات المائية المفترسة.يرق
كىػي نػكع اخػر مػف الصػفات الكظيفيػة  - Body Secretions( افورا ات الجسوم -3

اك الفسمجية التي ثبت فائدتيا في عمـ التصنيؼ مثاؿ ذلؾ شكؿ كلكف كصالبة القشرة 
حجػـ كشػكؿ فتحػات كترتيػب في الحشرات القشرية كالبؽ الدقيقي  فضػالن عػف اسػتخداـ 

 الغدد الشمعية. 
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ىناؾ الكثير مف حاالت  - Gene Sterility Factors( عوامل العقم الجين  -4
 العقـ في أفراد النكع الكاحد  ككػاف يشػار الػى العقػـ فػي الغالػب عمػى انػو أسػاس النػكع 
اع كقػػد أصػػبح مػػف المعػػركؼ االف اف العقػػـ لػػيس سػػكل احػػد العكامػػؿ العازلػػة فػػي األنػػك 

 المختمفة  كعميو يمكف استخداـ العقـ كصفة تصنيفية عند التمييز بيف األنكاع.
 كمنيا  -: Ecological Charactersثالثًا( الصفات البيئة 

دراسات كبحكث عديدة أكدت اف لكؿ نكع مف الحشػرات  - Habitats( الموطن -0
مػػؿ البيئيػػة االخػػرل مجػػاؿ بيئػػي محػػدد يتمثػػؿ فػػي الػػكطف كالغػػذاء كمكسػػـ التناسػػؿ كالعكا

ال يمكػػف لنػػكعيف ليمػػا مطالػػب بيئيػػة متماثمػػة اف   Gaus Roleكحسػػب قاعػػدة كػػاكز
يتعايشاف في نفس المكاف. كذلؾ فاف الدراسات البيئية تشير الى اف كؿ جػنس ككػذلؾ 

ة االعمى تحتؿ مستكل تكيفيػان قائمػان بذاتػو  كعمػى ضػكء قسيميكؿ مرتبة مف المراتب الت
 باالسػتعانةىذه يجب التمكف مف تحديدىا بيئيػان كتشخيصػيا  التقسيميةمميزات المراتب 
 بالصفات البيئية.

 Anophelesمثاؿ ذلؾ امكف الفصؿ بيف األنكاع األكربية الستو مف مجمكعة

maculipennis   اعتمػػادان عمػػى صػػفاتيا البيئيػػة بدرجػػة اكبػػر مػػف صػػفاتيا المظيريػػة
 (.4-3)الجدكؿ 
التووو   السووتةئيوووة المعتموودة فووو  التمييوو  بووين االنوووواع ( الصووفات البي0-5الجوودول )

 Anopheles maculipennisتضميا مجموعة 

 ناقل للمالريا البيات نوع الماء الموطن النوع
A.melanoon ال ال ماء عذب حقكؿ الرز 
A. messeae ال يحدث بالمرة نعـ ماء عذب الماء البارد الراكد 
A.maculipennis  ال نعـ ماء عذب مالماء البارد الجار 
A. atroparrus احيانان  ماء مالح المياه الباردة المياه الباردة 
A. fabranchiae نعـ ماء مالح غالبان الماء الدفيء حقكؿ الرز 
A. sacharovi نعـ ماء مالح غالبان  المياه الضحمة الراكدة الماء البارد الراكد 
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فػػاف التفضػيؿ الغػػذائي يعػد ىػػك كػذلؾ  - Food and Hosr( العائول والغووشاء  -6
األخػػر صػػفة تصػػنيفية ميمػػة فػػي الحشػػرات التػػي تتغػػذل عمػػى نػػكع كاحػػد مػػف العكائػػؿ 
الغذائيػة كقػػد تػػـ اكتشػاؼ أنػػكاع حشػػرية جديػدة مػػف خػػالؿ دراسػة الحشػػرات غيػػر مؤكػػدة 

كقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف المعتقػػػػػػػػد سػػػػػػػػابقان اف أجنػػػػػػػػاس خنػػػػػػػػافس القمػػػػػػػػػؼ  العائػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػذائي.
Dendroctonus spp  كIps spp  كPhloeosinus spp  كانت تحتكم عمى عدد

قميػؿ جػدا مػف األنػكاع كلكػػف عنػد دراسػة نػكع العائػؿ كاشػػكاؿ الثقػكب التػي تصػنعيا فػػي 
العائػػػؿ كدرجػػػة تفضػػػيميا لمعائػػػؿ تبػػػيف كجػػػكد أنػػػكاع جديػػػدة متشػػػابية جػػػدان مػػػع األنػػػكاع 

العائػؿ  مثػاؿ اخػر عػف دكر المعركفة عندما تـ اعتماد المظير الخارجي في تصػنيفيا.
  إذ Sibling speciesفػػي تصػػنيؼ الحشػػرات خاصػػة التمييػػز بػػيف االنػػكاع المػػػستترة 
 ,D. ponderosaانػػػػو ال يمػػػػػكف التمييػػػػز مظيػػػػػريان بػػػػيف نػػػػكعي خنػػػػافس القػػػػػمؼ

Denndroctons Jeffrey Hopkins  حيػث اف النػكعD. ponderosa  يصػػيب
  D. jeffreyi Hopkفيمػػا يصػػيب النػػكع  P. ponderosaكبر نػػكع نفقػػط الصػػ

تحديػد نػكع خنػافس القمػؼ مػف معرفػة  أمكػفكبػذلؾ   .P. jeffreyi Murالصػنكبر نػكع
 نكع أشجار الصنكبر المصابة.

كىػػػي كاحػػدة مػػػف أسػػػباب  - Seasnal Variations( االختالفوووات الموسووومية -3
ذ التبايف الفردم إذ تبدك افراد النكع الكاحػد مختمفػة مظيريػان فػي مكاسػـ السػنة المختمفػة إ

 بػيفراداف حشرات النػكع الكاحػد التػي تظيػر فػي الشػتاء تكػكف ذات ألػكاف غامقػة مقارنػة 
 نفس النكع التي تظير خالؿ الصيؼ حيث تككف ألكانيا فاتحة نسبيان 

يمكػػف لعػػالـ التصػػنيؼ اف يػػدرس العالقػػة بػػيف العائػػؿ  - Parasites( الطفيليووات -4
 كالطفيؿ مف خالؿ ما ييتي: 

كمػػات المتػػكفرة عػػف الطفيميػػات لتحديػػد نػػكع العائػػؿ )التمييػػز بكاسػػطة اسػػتخداـ المعم( -أ
 الطفيؿ( 

اسػػتخداـ المعمكمػػات المتػػكفرة عػػف العائػػؿ الحشػػرم لتحديػػد نػػكع الطفيػػؿ )التمييػػز ( -ب
 بكاسطة العائؿ( 
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بنػػاءان عمػػى مػػا سػػبؽ فقػػد تػػـ اسػػتخداـ الطفيميػػات المتخصصػػة عمػػى انػػكاع اك 
 تمييز االنكاع كالمراتب الحشرية االعمى.اجناس اك عكائؿ حشرية معينة في 

يظير النبػات العائػؿ العديػد مػف ردكد  - Host Reaction( التفاعل ما العائل -5
االفعػػاؿ الكيمكحيكيػػة كالفسػػمجية عنػػد تغذيػػة الحشػػرات عميػػو كيمكػػف اسػػتخداـ تفػػاعالت 

زنػػابير العائػؿ  النبػاتي الكاضػحة فػي االغػراض التصػنيفية. كمػا ىػك الحػاؿ فػي انػكاع ال
التػػي تصػػنع اكرامػػان مميػػزة لكػػؿ نػػكع عمػػى اشػػجار البمػػكط  Cynipidaeالتابعػػة لعائمػػة 

حيػػػث يمكػػػف تمييػػػز نػػػكع الزنبػػػكر مػػػف خػػػالؿ شػػػكؿ الػػػكـر الػػػذم يصػػػنعو عمػػػى أشػػػجار 
 .Cecidomyiidaeككذلؾ الحاؿ بالنسبة لذباب األكراـ مف عائمة  البمكط.

اف تغيير المظاىر  - Ethological Charactersرابعًا( صفات الطباع والسلوك 
الخارجيػػػة بػػػيف األنػػػكاع كاألجنػػػاس يرافقػػػو ايضػػػان تغيػػػر فػػػي الطبػػػاع كالسػػػمكؾ كمػػػف اىػػػـ 

   :الطبائع كالسمككيات التي تـ دراستيا ما ييتي
 Courtship and Other Ethological( الت اوج واالليات العا لة األخورى -0

Isolating Mechanisms - العػادات كسػمككيات التػػزاكج  تشػكؿ االختالفػات فػي
صفات ذات اىميػة خاصػة لمتمييػز بػيف االنػكاع  خاصػة كاف عمميػة التػزاكج بحػد ذاتيػا 

 ىي عممية انعزاؿ تكاثرم تؤدم الى التمييز بيف االنكاع.
باإلضػافة الػى  - Other Behavior Patterns( الطبوائا السولونية االخورى -6

مكعػػة كبيػػرة مػػف الصػػفات السػػمككية التػػي سػػمكؾ التػػزاكج فػػاف لػػدل عػػالـ التصػػنيؼ مج
المختمفػػة  مثػػاؿ ذلػػؾ جنسػػي النحػػؿ  قسػػيميةيمكػػف اسػػتخداميا لمتمييػػز بػػيف المراتػػب الت

Anthidium spp  كالػػػDianthidium spp يمكػػف الفصػػؿ اك التمييػػز بينيمػػا  ال
باالعتماد عمػى الصػفات المظيريػة اال انػو تػـ الفصػؿ بينيمػا مػف خػالؿ سػمككياتيا فػي 

بني أعشاشيا مػف األليػاؼ ت Anthidium spp أنكاع الجنساالعشاش حيث اف  بناء
اعشاشيا مف اإلفرازات  Dianthidium sppع الجنس انك ابني تالقطنية لمنبات  فيما 

الصػػمغية لمنبػػات كحبػػات الرمػػؿ اك الحصػػى النػػاعـ. كمػػا تسػػتخدـ انػػكاع المػػكاد الغريبػػة 
 قػات كالعػػذارل فػي تقسػػيـ يرقػات الكػػادس المسػتخدمة فػي بنػػاء األعشػاش اك اغمفػػة الير 
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تمييػػػػز أنػػػػكاع كأجنػػػػاس العديػػػػد مػػػػف نػػػػاخرات األكراؽ مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػة  أمكػػػػفكػػػػذلؾ 
مػع االنفػاؽ  الحاؿ ككذلؾ رفكلكجية األنفاؽ التي تصنعيا عمى اكراؽ النبات العائؿ ك م

 التي تصنعيا خنافس القمؼ.
تعػػػد الصػػػفات  - Geographical Charactersخامسوووًا( الصوووفات الجغرافيوووة 

الجغرافيػػػة مػػػف أكثػػػر الصػػػفات فائػػػدة فػػػي تكضػػػيح الصػػػكر التصػػػنيفية الممتبسػػػة  حيػػػث 
تكضػػح الصػػفات الجغرافيػػة معظػػـ التقسػػيمات الصػػحيحة مػػف خػػالؿ ربطيػػا بالمظػػاىر 

كمف اىػـ الصػفات الجغرافيػة التػي ييػتـ بيػا عػالـ التصػنيؼ  الجغرافية كالبيئية الالزمة 
 ما ييتي: 

 General Biogeographicalجغرافيوووة اإلحيائيوووة العاموووة( المالموووح ال-0

Distribution Patterns  -  كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة مجػػػاميع الحشػػػرات
بمراتبيا المختمفػة فػي المنػاطؽ الجغرافيػة المختمفػة كذلػؾ لتسػييؿ عمميػة ترتيػب كتقسػيـ 

  إذ لكؿ منطقة قسيميةرتبة تمكجكد المراتب التقسيمية العميا كتحديد أماكف انتشار كؿ 
جغرافية مجمكعة حشرية مميزة ليا كالمرتبطة بالكائنات الحيكانية كالنباتية المميزة لتمؾ 

  ك بفعػػػؿ اإلنسػػػاف انتقمػػػت بعػػػض المجػػػاميع كانػػػكاع الحشػػػرات مػػػف الجغرافيػػػةالمنطقػػػة 
 منطقػػػة جغرافيػػػة الػػػى اخػػػرل  كاف بقػػػاء تمػػػؾ الحشػػػرات فػػػي المنطقػػػة الجغرافيػػػة الجديػػػدة

كعميػػػو فػػػاف دراسػػػة االنػػػكاع الحشػػػرية فػػػي المنػػػػاطؽ درتيا فػػػي التكيػػػؼ  يعتمػػػد عمػػػى قػػػ
 الجغرافية المختمفة تفسر لنا حقائؽ كثيرة عف انتشار المجاميع الحشرية المختمفة.

 Sympatric – Allopatric( عالقوة التوواطن وعودم التوواطن فو  الجماعوات-6

Relationship of Population -  ائػػػؽ تنػػػاكؿ تعػػػد ىػػػذه العالقػػػة مػػػف اىػػػـ طر
باعتبار ما إذا كانت مجمكعتػاف مػف األفػراد تمػثالف نػكعيف كاضػحيف  ةالمشكمة المتعمق

اـ ال  فػػ ذا كجػػدنا اف ىنػػاؾ سمسػػمة مػػف التبػػايف بػػيف اشػػكاؿ النػػكعيف يختمػػؼ كػػؿ منيػػا 
كبكجو عاـ يعتبر مثؿ ىذا النمكذج في   مكاطنوعف المجاكر لو سميت األشكاؿ غير 

بيئيػان   تػدرجان تتدرج ىذه األشػكاؿ  اما إذا لـ األشكاؿ قريبة الصمة مفالتكزيع الجغرافي 
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ؿ اف ىػذه األشػكاؿ متكطنػو كيعتبػر مثػػؿ ىػذا النمػكذج مػف النمػاذج الجغرافيػة كدلػػيالن يػق
 عمى اف األشكاؿ المكجكدة في المجمكعة الحشرية ىي انكاع كاممة.

  Characters Evaluation                           تقييم الصفات التصنيفية
يقصػػد بعمميػػة تقيػػيـ الصػػفات التصػػنيفية ىػػك بيػػاف مػػدل ثبػػات كصػػالحية تمػػؾ 

ة  إذ سػبؽ قسػيمية الرصػينة لمتمييػز بػيف المراتػب التقسيميالصفات في بناء المفاتيح الت
الػذم يػراكد  السػؤاؿاف اشرنا اف ىناؾ عػدد كبيػر جػدان مػف الصػفات التصػنيفية  اال اف 

التصػنيؼ ىػػك مػػدل صػالحية تمػػؾ الصػػفات لالسػتخداـ فػػي عمميػػة العػامميف فػػي مجػػاؿ 
  اف سبب ىػذا السػؤاؿ يرجػع الػى معرفػة عػالـ التصػنيؼ اف Identificationالتمييز 

ة ىي صػفات متغيػرة كدراسػة ىػذا التغػاير ىػك جػزء مػف عمميػة قسيميمعظـ الصفات الت
اك الػػدارس عػػدـ تحديػػد كتقيػػيـ الصػػفات التصػػنيفية  ىػػذه العمميػػة تتطمػػب مػػف الباحػػث 

اسػتخالص اك اختبػػار الصػفات التصػػنيفية مػػف عينػات فرديػػة لممرتبػة التصػػنيفية  مثػػاؿ 
ذلػػؾ اخػػذ مجمكعػػة مػػف افػػراد نػػكع حشػػرم معػػيف مػػف المنػػاطؽ المختمفػػة النتشػػار النػػكع 

عتمد الحقان في تمييز النكع مف االنكاع التابعة لنفس الجنس  تالختيار الصفات التي س
ة كعميػو فػ ف قسػيمياف الصػفات التصػنيفية تكػكف تابعػة لممراتػب الت كىنا يجب اف نػذكر

لكؿ صفة تصنيفية صػفات تصػنيفية مميػزة ليػا  ىػذه الصػفات لػـ تػيت مػف فػراغ كانمػا 
جاءت نتيجة دراسات مضنية تـ خالليا تحديد عدد مف الصػفات كمػف ثػـ تػـ اخضػاع 

  -تمؾ الصفات لمتقييـ كفؽ القكاعد االتية :
جػة االخػتالؼ بػيف الصػفات غالبػان كػدليؿ عمػى درجػة القرابػة كذلػؾ عمػى تعتبر در ( -4

ة معينػػػػة كػػػػالنكع اك الجػػػػنس كمػػػػع ىػػػػذا فػػػػاف درجػػػػة قسػػػػيمياالقػػػػؿ داخػػػػؿ حػػػػدكد مرتبػػػػة ت
 االختالؼ المظيرم قد تدؿ عمى اف كؿ مظير يعكد لمرتبة مختمفة.

ف لػػذلؾ يكػػك  قػػد يكػػكف لصػػفة مػػا داللػػة تصػػنيفية كبيػػرة فػػي حالػػة مػػف الحػػاالت كال (-7
مطمقػػان فػػي حالػػة اخػػرل. مثػػاؿ ذلػػؾ عػػدد الحفػػر اك النقػػر المكجػػكدة فػػي ظيػػر الصػػدر 

لمخنػػافس قػػد تكػػكف اربعػػة اك خمسػػة اك سػػتو ىػػي صػػفة جنسػػية  Pronotumاالمػػامي 
 كتعتبر احيانان صفة نكيعية.
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ال يمكػف االعتمػػاد بصػػفة خاصػػة عمػػى الصػػفات المختزلػػة اك الضػػامرة مثػػاؿ ذلػػؾ ( -5
 الشككة الرسغية اك عركؽ االجنحة في حشرات معينة.كجكد اك غياب 

 تدؿ الصفات المسماة بدائية عمى غياب التخصص غالبان.( -1

مما سػبؽ تتبػيف اىميػة الصػفات التصػنيفية ككظائفيػا فػي مجػاؿ الكصػكؿ الػى 
كاف الػػػػدكر الػػػػذم تمعبػػػػو الصػػػػفات التصػػػػنيفية فػػػػي عمميػػػػة  ة االعمػػػػى قسػػػػيميالمراتػػػػب الت

 .ؼ كثيران اماـ عممية اختيار الصفات التصنيفية كتقيمياالتصنيؼ تجعمنا نق
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 المقدمة  
تشػػػػكؿ عمميػػػػة التمييػػػػز التصػػػػنيفي الخطػػػػكة الميمػػػػة التاليػػػػة بعػػػػد جمػػػػع كأعػػػػداد 
العينات لمدراسة كالتمييز كىي جزء مكمؿ لمراحؿ اك خطكات العمؿ التصنيفي كعمميػة 

ؾ الف جميػػع اإلجػػراءات التصػػنيفية التمييػػز تمثػػؿ الجانػػب النفعػػي لعمػػـ التصػػنيؼ كذلػػ
تصب في النيائية في تحديد النكع الحشرم. اف عممية التمييز تشكؿ األساس لممراحؿ 
التصػنيفية األخػرل لػذلؾ فيػي تيخػذ الكثيػر مػف الكقػت كالجيػد المػذيف كػاف مػف الممكػػف 
االسػػػتفادة منيػػػا لمدراسػػػات التصػػػنيفية الجامعػػػة التػػػي عػػػف طريقيػػػا يمكػػػف عمػػػؿ التمييػػػز 
الركتيني  كمع ىذا فاف التمييز مف جية أخرل ىك العمػؿ األساسػي الػذم يعتمػد عميػو 

 كؿ تقدـ عممي في عمـ التصنيؼ.
اف التمييػػػز حتػػػى مسػػػتكل النػػػكع ميمػػػة صػػػعبة فػػػي المجمكعػػػات ذات األعػػػداد 

  لػػػػذلؾ أصػػػػبح مػػػػف Coleopteraالكبيػػػػرة مػػػػف األنػػػػكاع مثػػػػؿ رتبػػػػة غمديػػػػة األجنحػػػػة 
كاحػػػد اف يقػػػـك بتمييػػػز جميػػػع انػػػكاع ىػػػذه الرتبػػػة بشػػػكؿ المسػػػتحيؿ اليػػػـك عمػػػى شػػػخص 

صػػػػحيح كمعقػػػػػكؿ لػػػػذلؾ نجػػػػػد اليػػػػـك اف الجيػػػػػات المعنيػػػػة بالتصػػػػػنيؼ تقػػػػـك بتكظيػػػػػؼ 
أخصائييف تسند لكؿ كاحد منيـ مجمكعة صغيرة كاف تككف أنكاع عائمة حشرية معينة 

محاكلػػة اك األنػػكاع التابعػػة لجػػنس معػػيف. كاف أفضػػؿ طريقػػة لتعمػػيـ عمميػػة التمييػػز ىػػك 
تمييػز عينػات بمسػػاعدة شػخص متخصػػص اك االسػتعانة بمقالػة جيػػدة خاصػة بكصػػؼ 

 تمؾ العينة قاـ بنشرىا شخص متخصص.
 Identification Stepsخطوات التميي                                          

بعػػػد اف يػػػتـ فصػػػؿ العينػػػات المعػػػدة لمدراسػػػة بحسػػػب رتبيػػػا كعكائميػػػا كأجناسػػػيا 
النسبة لعالـ التصنيؼ الدقيؽ المالحظة  بعد ذلؾ يتـ تحديد النكع عمى أسػاس احيانان ب

كصؼ اك شكؿ منشكر باالعتماد عمى عينة النمط. كعميو فاف التمييز ىك عممية ربط 
العينات بالكصؼ المالئـ اك العينة النمط. اف الصعكبات التػي تكاجػو عمميػة الػربط اك 

 صؼ المنشكر ليا  يمكف إجماليا في النقاط ا تية: المقارنة بيف العينة المدركسة كالك 
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التصػػنيؼ العػػاـ لممجمكعػػة التصػػنيفية اك قػػد يكػػكف ميمػػالن بدرجػػة يصػػعب  ة( ركاكػػ-4
 معيا تحديد الجنس اك المرتبة األعمى.

( الكصػػػػؼ المعتمػػػػد لممقارنػػػػة غيػػػػر مناسػػػػب اك قػػػػد يصػػػػعب االىتػػػػداء اك مالحظػػػػة -7
 الصفات.

 تمد في مقارنة العينة المجيكلة ىك النمط الطرازم لمنكع.( اف ال يككف النمط المع-5

 ( اف تككف العينة لنكع لـ يسبؽ كصفو.-1

كبػػالرغـ مػػف الصػػعكبات السػػابقة  اال انػػو يمكػػف اجػػراء التمييػػز ألغمػػب عينػػات 
الحشرات إذا تـ التدرج بالتمييز مف المرتبة األعمى الى األدنى كصكالن الى مرتبة النكع 

 الخطكات االتية:كذلؾ باعتماد 
اف الرجػكع  -  Keys of Orders and Familiesوالعوائالتاواًل( مفتواح الرتوب 

الى مفاتيح الرتب الحشرية كعكائميا تعد خطكة ميمة جدان بالنسبة لممبتدئ كيفضؿ ىنا 
االسػػتعانة بالمفػػاتيح البسػػيطة المكجػػكدة فػػي الكتػػب اك عمػػى شػػبكة االنترنيػػت كفػػي ىػػذه 

المصنؼ المدرب بينكاع غير معتادة اك اشكاؿ غيػر بالغػة اك غريبػة الخطكة قد يكاجو 
 ال يمكف كصفيا في العائمة اك الرتبة الصحيحة بمجرد القاء نظرة عمى العينة 

بعػػد تحديػػد  - Species and Genus Keysثانيووًا( مفتوواح االجنوواس واالنووواع 
النػكع الػذم ينتمػي اليػو العائمة التي تنتمي الييػا العينػة الحشػرية يصػبح تمييػز الجػنس ك 

امػػران اكثػػر تحديػػدا حيػػث يػػتـ فحػػص العينػػة باالسػػتعانة بالمفػػاتيح  كيػػتـ تثبيػػت صػػفات 
النكع كاحد تمك األخرل. كمػا يفضػؿ مقارنػة عينػة النػكع بييػة صػكر اك رسػـك كاردة فػي 
المصػػػػادر المكثكقػػػػة كعنػػػػد مطابقػػػػة النمػػػػكذج لمصػػػػفات النكعيػػػػة المثبتػػػػة فػػػػي المفػػػػاتيح 

لمنشػػػػكرة يعتبػػػػر التمييػػػػز منتييػػػػان بصػػػػفة مبدئيػػػػة كجػػػػاىزان لممقارنػػػػة بالعينػػػػات كالمؤلفػػػػات ا
 األصمية.

 - Reference to Recent Cataloguesثالثًا( الرجووع الوا الفيوارس الحديثوة 
فػػي حالػػة عػػدـ كجػػكد كتػػاب جػػامع اك مراجعػػة لػػذلؾ النػػكع بالنسػػبة لممػػدة الماضػػية اك 
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لفيارس الصادرة عف المجمكعة الحشرية التػي السابقة لمتمييز  يتـ الرجكع الى احدث ا
ينتمػػي الييػػا ذلػػؾ النػػكع  حيػػث تحتػػكم مثػػؿ ىػػذه الفيػػارس اك المؤلفػػات عمػػى اكصػػاؼ 
جميع االنػكاع المعركفػة حتػى تػاريخ االنتيػاء مػف تػيليؼ ذلػؾ الفيػرس كقػد تحتػكم تمػؾ 
ع الفيارس عمى اكثر مػف ذلػؾ  مثػاؿ ذلػؾ احتكائيػا عمػى مراجػع كاممػة لكػؿ جػنس كنػك 

كقكائـ باألسماء المرادفة كالتكزيع الجغرافي. اف تكفر ىذه المعمكمات تجعؿ مػف عمميػة 
 التمييز سيمة جدان.

 Reference to Recentرابعووووًا( الرجوووووع الووووا قوووووائم المراجووووا الجاريووووة 

Bibliographies -  تصبح الفيارس منتيية التػاريخ بعػد نشػرىا بكقػت قصػير  كقػد
ذه المشػػكمة ب صػػدار مالحػػؽ سػػريعة. كمػػع ذلػػؾ فمػػيس مػػف يمكػػف التغمػػب جزئيػػان عمػػى ىػػ

الغريب مطمقان اف نجد اف أحدث فيرس قد يرجع الى تاريخ سابؽ بعشريف عامػان  البػؿ 
. اال اف ىنػػاؾ 4366قػػد يكػػكف لػػبعض رتػػب الحشػػرات الكبيػػرة فيػػرس شػػامؿ مػػف عػػاـ 

قائمػػػػػػة مراجػػػػػػع سػػػػػػنكية لمؤلفػػػػػػات عػػػػػػف تصػػػػػػنيؼ الحيػػػػػػكاف يسػػػػػػمى السػػػػػػجؿ الحيػػػػػػكاني 
Zoological Record  كىػػك اىػػـ منشػػكر مرجعػػي ال يمكػػف االسػػتغناء عنػػو لمعمػػؿ

حتػػى يكمنػا ىػذا كيحتػػكم  4331التصػنيفي كىػك يصػدر كػػؿ عػاـ منػذ بػػدء ظيػكره عػاـ 
عمػػى كػػؿ اسػػـ عممػػي جديػػد فضػػالن عػػف المرجػػع الخػػاص بمكػػاف النشػػر كمنطقػػة الػػنمط 

اف الطريقػػة المتبعػػة  ييػػا.كترتػػب األسػػماء العمميػػة ابجػػديان تحػػت العكائػػؿ التػػي تنتمػػي ال
السػػتخداـ السػػجؿ الحيػػكاني تكػػكف بالبػػدء بيحػػدث جػػزء ثػػـ االنتقػػاؿ الػػى األعػػداد األقػػدـ 
حتػػػى تػػػاريخ االنتيػػػاء مػػػف أحػػػدث فيػػػرس اك مراجعػػػة  كيحتػػػكم السػػػجؿ عمػػػى األسػػػماء 

 الجديدة كاألسماء المرادفة كالتكزيع الجغرافي.
منػدف بالتعػاكف مػع المتحػؼ يصدر السجؿ الحيكاني عف جمعية عمـ الحيػكاف ب

البريطػػاني لمتػػاريخ الطبيعػػي كمعيػػد الككمكنكلػػث لعمػػـ الحشػػرات. كيصػػدر ىػػذا السػػجؿ 
بشكؿ أجػزاء حيػث يخػتص كػؿ جػزء بمجمكعػة حيكانيػة معينػة كمنيػا جػزء خػاص بعمػـ 
الحشػرات. فضػالن عمػا سػػبؽ فػ ف ىنػاؾ بعػض المؤلفػػات التصػنيفية التػي يمكػف الرجػػكع 

 منيا: 4331التي تسبؽ عاـ  الييا خاصة بالسنكات
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كىك مكجز يصدر في جميع فركع عمـ الحيكاف كمنيػا  -( موج  التقارير العلمية -0
عمـ الحشرات  ىذا المػكجز كػاف ينشػر فػي سػجؿ التػاريخ الطبيعػي فػي بػرليف منػذ عػاـ 

 . Wiegmanns Archiv fur Natrgeschichteـ بعنكاف 4353
ـ طبعػػو مػػف قبػػؿ الجمعيػػة الممكيػػة البريطانيػػة الػػذم تػػ -( فيوورس األبحوواث العلميووة -6

Sherborn( كالمسػػمى 4335– 4366خػػالؿ الفتػػرة )
,
s Index Animalium 

ىػذا الفيػرس يحتػكم عمػى جميػع االسػماء العمميػة  (1850- 1801, 1800- 1758)
 .4336لألنكاع الحيكانية لغاية عاـ 

 4373عػػاـ كتصػدر منػذ  -  Biological Abstract( خالصوات علوم الحيواة-3
 Systematic Zoologyكلحد االف كتضـ قطاع خاص يعنى بعمـ تصنيؼ الحيكاف 

 كيعنى بنشر خالصات األبحاث التصنيفية.
 - Reference to Original Descriptionخامسوًا( الرجووع الوا االوصواف االصولية 

الرجػكع  بالرغـ مف اف المفاتيح تقـك بتقديـ اكبر عكف في عممية التمييز  اال انو يجػب
دائمػػػان الػػػى األكصػػػاؼ األصػػػمية اك األكصػػػاؼ األحػػػدث المكثػػػكؽ بيػػػا  مػػػا لػػػـ يػػػتـ ذلػػػؾ 
فيككف ىناؾ احتماؿ باف العينة مكضػع البحػث تمثػؿ نكعػان ال يشػممو المفتػاح. كالسػؤاؿ 

 ىنا ىك كيؼ يمكف تحديد مكاف نشر األكصاؼ األصمية  كما أىميتيا 
 ف طريؽ ما ييتي: يمكف تحديد مكاف نشر األكصاؼ األصمية ع 

 ( الفيارس -4

 ( المقاالت الجامعة -7

 ( السجؿ الحيكاني -5

 ( مصادر القكائـ المرجعية -1

 ( الرجكع الى قائمة سمسمة االتحاد العالمي لمتسمية الحيكانية -3

 ( تبادؿ المعمكمات مع الباحثيف ا خريف.-3
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تصػنيؼ  حيػث اف أىمية الكصؼ االصمي لمعينة تكمف في انيا أساس عمـ ال
اف كممة المطبكعة فقط ىي التي تبقى  اذ مف المحتمؿ فقػد األنمػاط اك مػكت المؤلػؼ 
األصػػػمي بعػػػد بضػػػعة اعػػػػكاـ مػػػف قيامػػػو بكصػػػؼ العينػػػػة. كبػػػالرغـ مػػػف اف األكصػػػػاؼ 
األصػػمية لمعينػػة تكػػكف بمثابػػة الحكػػـ النيػػائي لمتمييػػز  اال اف ىػػذا قػػد ال يكػػكف صػػحيحان 

  تية: عمى الدكاـ كذلؾ لألسباب ا
 .4366( الكصؼ األصمي قد يككف غير كافي لقمة العينات المنشكرة قبؿ عاـ -4
 ( الكصؼ األصمي قد يككف غير كافي لقمة العينات المتكفرة لديو.-7

 Comparison Withسادسووًا( المقارنووة باألنموواط والعينووات األخوورى المميوو ة 

Types and Other Authentically Determined - كثيػر مػف  يحػدث فػي
األحياف عدـ القدرة عمى تمييز العينات بشكؿ صحيح مف المؤلفات فقط  كيحدث ذلؾ 
عادة مع عينات الحشرات الميممة اك كانت المفاتيح غير مالئمػة اك كانػت األكصػاؼ 
ضعيفة. اف مقارنة العينات ميمة فنيػة عاليػة كىػي تحتػاج الػى قػدر كػاؼ مػف المعرفػة 

مكعػػات األصػػمية  كالعينػػات األنمػػاط ىػػي أكثػػر العينػػات لػػذلؾ يجػػب المقارنػػة مػػع المج
 أصالة.

تتػكفر اليػـك عمػى الشػبكة  - Using The Internetسابعًا( االسوتعانة باالنترنيوت 
العالميػػػة لممعمكمػػػات )االنترنيػػػت( العديػػػد مػػػف المكاقػػػع التصػػػنيفية الرصػػػينة التػػػي يمكػػػف 

شكاؿ كالرسكمات التصنيفية الرجكع الييا في ىذا المجاؿ  فضالن عف تكفر الصكر كاأل
 المفيدة في عممية التمييز. 

اف خطػػكات التمييػػز السػػابقة تسػػعى دائمػػان الػػى التعامػػؿ مػػع مجػػاميع الحشػػرات 
قريبػػة التشػػابو مػػع بعضػػيا لدرجػػة يصػػعب تحديػػد اسػػميا العممػػي. فمػػثالن لػػدينا جماعتػػاف 

طمب معرفػة فيمػا مف الحشرات قريبة التشابو مع بعضيما  فاف تحديد اسميا العممي يت
 إذ كانت الجماعتاف: 

 ( تعكداف لنكع كاحد.-4
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 ( اك ىما نكعاف مختمفاف.-7

 ( اك ىما نكيعيف مختمفيف لنكع كاحد.-5

 كفي ىذه الحالة يجب مراعاة األسس العممية االتية:

( ىؿ الجماعتاف منعزلتاف كراثيان  ام ال يحصؿ تزاكج بينيما اك تتزاكج فيما بينيمػا -4
 خصبة.   أفرادكال تنت

 ( معرفة مدل االختالفات المظيرية بينيما معتمديف عمى الطرائؽ االحصائية.-7
 ( معرفة مدل تكزيعيما الجغرافي.-5

ىػػذه األسػػس الثالثػػة يجػػب كضػػعيا فػػي جػػدكؿ ذك ثمانيػػة مربعػػات يطمػػؽ عميػػو 
 جدكؿ اك مشبؾ التفرقة التصنيفية. ككما ييتي: 

 ة تكاثريان ليست منعزل )أ( منعزلة تكاثريان 
  )ب( متماثمة مظيريان 

 ( نكيعات مستترة3( نفس الجماعة )4) )ت( متكاطنو
 ( نكيعات مستترة3( نفس النكيع )7) غير متكاطنو مختمفة مظيريان 

 ( انكاع مختمفة7( نكيعات فردية )5) متكاطنو
 ( انكاع مختمفة3( نكيعات مختمفة )1) غير متكاطنو

 ضػػػػػػػػػػػػػان حصػػػػػػػػػػػػيرة التفرقػػػػػػػػػػػػػة اك التمييػػػػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػػػػػػدكؿ يطمػػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػػػو اي
Descrimination Grid اف األطقػػػـ الثالثػػػة مػػػف المعمكمػػػات )أ  ب  ت( ليسػػػت .

كال تشػػػػكؿ االختالفػػػػات المظيريػػػػة بػػػػيف  دائمػػػػان فػػػػي متنػػػػاكؿ القػػػػائـ بعمميػػػػة التصػػػػنيؼ
المجمػػػكعتيف مشػػػكمة رئيسػػػو بالنسػػػبة لعػػػالـ التصػػػنيؼ ذم الخبػػػرة )الميػػػـ اال فػػػي حالػػػة 

ترة( كمػػا يمكػػف فػػي اغمػػب األحيػػاف تحديػػد الصػػمة الجغرافيػػة فػػي العينػػات األنػػكاع المسػػت
الرقمية بدقة  اال اف معظـ الصعكبات تيتي مف قمة المعمكمات عف االنعزاؿ التكاثرم. 
كلك القينا نظػرة عمػى حصػيرة التفرقػة لكجػدنا ألكؿ كىمػة انػو بػدكف المعمكمػات الخاصػة 

اك  5  3اك  7  3اك  4لمفاضمة بيف البدائؿ: باالنعزاؿ التكاثرم تكاجينا صعكبة في ا
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. اف نسبة كبيرة مف األخطاء التصنيفية ترجع الػى المفاضػمة الخاطئػة بػيف 3اك  1  7
كاحد مف ىػذه البػدائؿ االربعػة. إذا مػا العمػؿ فػي ىػذه الحالػة مػع عػدـ كجػكد معمكمػات 

كبيػػػر مػػػف مباشػػػرة عػػػف االنعػػػزاؿ التكػػػاثرم  كلتجػػػاكز الخطػػػي  ىنػػػاؾ لحسػػػف الحػػػظ كػػػـ 
المعمكمػػات غيػػر المباشػػرة قػػد تسػػاعدنا فػػي الكصػػكؿ الػػى التمييػػز الصػػحيح مثػػاؿ ذلػػؾ 

 المعمكمات الخاصة بما ييتي:
اف تحديػػد األنػػكاع  - Sibling or Cryptic Species( األنووواع المسووتترة -0

إذ اف  3مقابؿ  5اك بديؿ  3المستترة يمكف اف يساعد في التعامؿ مع البدائؿ ا مقابؿ 
نػػكاع المسػػتترة ىػػي مػػف اىػػـ االكتشػػافات فػػي العديػػد مػػف المجػػاميع الحيكانيػػة كمنيػػا األ

الحشػػرات. كيمكػػف اكتشػػاؼ األنػػكاع المسػػتترة فقػػط فػػي المجػػاميع الحشػػرية التػػي درسػػت 
بشػػػكؿ ممتػػػاز مػػػف الناحيػػػة التصػػػنيفية. اف صػػػعكبة ككمفػػػة الدراسػػػات الخاصػػػة بتحديػػػد 

الدراسػػػات عمػػػى المجػػػاميع الحشػػػرية ذات االنػػػكاع المسػػػتترة أدت الػػػى انجػػػاز مثػػػؿ ىػػػذه 
 األىمية مف الناحية الطبية مثؿ بعكض االنكفيمس اك الكراثية مثؿ الدركسكفيال.

اف األنػػػكاع المسػػػتترة ىػػػي مجػػػرد أنػػػكاع تقػػػع بػػػالقرب مػػػف النيايػػػة غيػػػر المرئيػػػة 
لطيػػؼ االختالفػػات المظيريػػة لألنػػكاع كىػػي تتػػدرج بشػػكؿ غيػػر ممحػػكظ الػػى أنػػكاع يزيػػد 

المظيرم بالتدرج مف نكع الى اخر  كغالبا ما تكتشؼ االختالفات المظيرية كضكحيا 
 في النياية بعد تدقيؽ التراكيب المظيرية التي لـ تسبؽ دراستيا. 

اف معرفػػػة التبػػػايف الفػػػردم  - Individual Variations( التبووواين الفوووردي -6
كثيػػػران فػػػي تحديػػػد  المكجػػػكد بػػػيف أفػػػراد النػػػكع الكاحػػػد كمعرفػػػة مػػػدل ىػػػذا التبػػػايف يسػػػاعد

(  كقػػػد يسػػػبب ىػػػذا التبػػػايف 7مقابػػػؿ  5النكيعػػػات الفرديػػػة اك األنػػػكاع المختمفػػػة )بػػػديؿ 
الفردم كثيران مف اإلرباؾ لعمماء التصنيؼ  كىناؾ إحصائية تقكؿ اف أكثر مػف نصػؼ 

كنظػػران ألىميػػة  جميػػع األسػػماء المرادفػػة يرجػػع الػػى التقميػػؿ مػػف أىميػػة التبػػايف الفػػردم.
 فردم فسيتـ في الصفحات الالحقة تناكؿ انكاع التبايف الفردم كاسبابو.التبايف ال
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 التميي  والتباينات الفردية ف  النوع 
Identification and Individual Variation  
ال شؾ اف التبايف المظيرم بيف أفراد النكع يشكؿ في كثير مف األحياف عائقان 

مكضػػكع الدراسػػة. إذ كثيػػرا مػػا تكصػػؼ  لمكصػػكؿ الػػى التمييػػز الصػػحيح لمنػػكع الحشػػرم
انػػكاع جديػػدة ثػػـ يظيػػر بعػػد ذلػػؾ انيػػا تمثػػؿ أشػػكاؿ مختمفػػة ألنػػكاع سػػبؽ كصػػفيا. ىػػذا 
الخطػػػي يػػػؤدم الػػػى كثيػػػر مػػػف اإلربػػػاؾ فػػػي التصػػػنيؼ. لػػػذلؾ فػػػاف فيػػػـ ىػػػذه التباينػػػات 
كأنكاعيػػا قػػد يقمػػؿ مػػف األخطػػاء التػػي يمكػػف اف يقػػع فييػػا عػػالـ التصػػنيؼ. اف التبػػايف 

م المكجكد بيف افراد النكع الكاحد يمكف اف يرجػع الػى ثػالث مجػاميع مػف العكامػؿ الفرد
 ىي: 

 اكالن( التبايف بفعؿ العكامؿ الخارجية.
 ثانيان( التبايف الكراثي.

  ثالثان( تبايف ما بعد المكت
 Extrinsic Variation      التباين بفعل العوامل الخارجية                    

يحدث بفعؿ العديد مف العكامػؿ البيئيػة المختمفػة التػي تتعػرض ليػا ىذا التبايف 
معيشػػتيا فػػي البيئػػة كيمكػػف اف يعػػزل ىػػذا التبػػايف الػػى العكامػػؿ الرئيسػػة  الحشػػرات جػػراء

 االتية:
 )  ىذا التبايف يرجع الى:  -:التباين الفردي المتعاقباكال ن

ف الحشػػرات فػػي تكلػػد العديػػد مػػ - Age Variationالسوون تقوودم ( التبوواين مووا -0
حالة متقدمة مػف النمػك بحيػث انيػا تشػبو الحشػرات الكاممػة  فيمػا الغالبيػة العظمػى مػف 
الحشػػػرات تمػػػر بسمسػػػمة مػػػف التحػػػكالت المظيريػػػة. حيػػػث قػػػد تكػػػكف مختمفػػػة تمامػػػان عػػػف 
الحشػػػرات الكاممػػػة. كتحتػػػكم كتػػػب التصػػػنيؼ عمػػػى عػػػدة أسػػػماء مرادفػػػة نتيجػػػة لقصػػػكر 

العالقػة بػيف المراحػؿ العمريػة المختمفػة لػنفس النػكع  عمماء التصػنيؼ فػي التعػرؼ عمػى
 كذلؾ لكجكد تبايف مظيرم كبير بيف االعمار اليرقية كالحشرات البالغة لنفس النكع.
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فػػي ىػػذه الحالػػة يبػػدك الفػػرد  -  Seasonal Variation( التبوواين الموسووم  -6
فػي الشػتاء تكػكف  مختمفان في اكقات العاـ المختمفة. اذ لكحظ اف الحشػرات التػي تتكاجػد

ذات ألػػكاف غامقػػة مقارنػػة بػػيفراد نفػػس النػػكع الحشػػرم التػػي تتكاجػػد خػػالؿ فتػػرة الصػػيؼ 
حيػػث تكػػكف الكانيػػا فاتحػػة نسػػبيان  كقػػد تػػـ كصػػؼ عػػدد مػػف ىػػذه االفػػراد المكسػػمية عمػػى 

 انيا انكاع مميزة قبؿ اف يتـ معرفو حقيقتيا.
ىػػذا النػػكع مػػف التبػػػايف  - Social Polymorphismثانيووًا( التبوواين االجتموواع  

سػػجؿ فػػي الحشػػرات االجتماعيػػة مثػػؿ انػػكاع النحػػؿ كالزنػػابير كالنمػػؿ كاالرضػػة  حيػػث 
تمتػػاز مجتمعػػات الحشػػرات بانيػػا تتكػػكف مػػف عػػدة طبقػػات مثػػؿ طبقػػة الشػػغاالت كطبقػػة 
الػػذككر كلكػػؿ طبقػػة مػػف ىػػذه الطبقػػات مميزاتيػػا المظيريػػة الخاصػػة بيػػا تجعميػػا تبػػدك 

 كينكاع مختمفة.
 كمنيا  -: Ecological Variationالتباين البيئ  ًا(ثالث

يحدث في كثير مف االحيػاف كجػكد  -  Habitat Variation( التباين المنان -0
تبايف كاضح بيف الجماعات المنتمية لنػكع كاحػد بسػبب معيشػتيا فػي امػاكف اك مػكاطف 

الػػى كصػػفيا مختمفػػة فػػي نفػػس الدكلػػة  اف ىػػذا التبػػايف ادل بعممػػاء التصػػنيؼ القػػدامى 
 كينكاع مختمفة فيما اعتبرىا اخركف عناصر بيئية اك طرزان بيئية غير متكارثة.

ىػذا التبػايف  -  Host Determined Variation( التبواين المورتبط بالعائول -6
يعد مصدران لمخطي التصنيفي  حيث يمعب العائؿ الغذائي لمحشرة دكران ميمػان فػي بعػض 

 Trogodermaالن كجػػػػػػد اف تربيػػػػػػة الخػػػػػػابرا الصػػػػػػفات المظيريػػػػػػة لمحشػػػػػػرة. فمػػػػػػث

granarium عمى عكائؿ غذائية مختمفة ادل الى تبايف اليرقات في أحجاميا كأكزانيػا
عمػى المشػمش   Lecanium corni Boucheكػذلؾ كجػد اف تربيػة الحشػرة القشػرية

ادل الػػى اف تكػػكف أجسػػاميا كبيػػرة كزكائػػدىا قصػػيرة  امػػا التػػي تػػـ تربيتيػػا عمػػى شػػجرة 
أصػبحت ليػا أجسػػاـ صػغيرة كزكائػد طكيمػة )الشػػكؿ  .Photinia spعيػد المػيالدتػكت 

3-4 ) 
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( علوووا -Aعلوووا عوائووول مختلفوووة  L.corni( اخوووتالف ترنيوووب قشووورة 0-6الشووونل )
 ( علا التوت-Bالمشمص 

 Trichogramma sembidisكمػا كجػد ايضػان اف ذكػكر الزنػابير المتطفمػة 

Auriv.ؾ مػف التحػكرات األخػرل كذلػؾ عنػد تطفميػا   تميؿ الى فقد األجنحػة كغيػر ذلػ
. بينما ال يحدث Megalopteraمف رتبة   (.Sialis lutaria  Fabعمى بيض ذبابة

 ذلؾ عند تطفميا عمى بعض حرشفية األجنحة.
لمتػػزاحـ  - Density Dependent Variation( التبوواين الموورتبط بالنثافووة -3

تبػايف المظيػرم ألفػراد النػكع الكاحػد  كذلػؾ كزيادة الكثافة العددية لمحشػرات تػيثير فػي ال
بػػالرغـ مػػف تػػكفر الغػػذاء الكػػافي لجميػػع األفػػراد ففػػي أنػػكاع الجػػراد مػػثالن كجػػد اف ىنػػاؾ 
ثالثػػة مظػػاىر حياتيػػة ىػػي االنفػػرادم كالتجمعػػي كاالنتقػػالي كتختمػػؼ ىػػذه األكجػػو. فػػي 

كاع مميػػػزة  التشػػػريح كالمػػػكف كالمميػػػزات السػػػمككية  ككانػػػت تكصػػػؼ غالبػػػان عمػػػى انيػػػا أنػػػ
كلكف عند تربية حكريات الجراد حديثة الفقس كمػف ام نػكع فػي ظػركؼ مزدحمػة فينيػا 
ذا ربيػت تحػت ظػركؼ اقػؿ ازدحامػان فينيػا  تتحكؿ في الغالب الػى المظيػر التجمعػي  كا 
تتحػػػكؿ الػػػى الكجػػػو االنتقػػػالي كعنػػػدما تعػػػزؿ كتربػػػى منفصػػػمة عػػػف بعضػػػيا تتحػػػكؿ الػػػى 

 (.7-3المظير االنفرادم )الشكؿ  
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مرحلوة دانينوا  (- L.migratoria    A( مقودم الظيور االنثوا جوراد 6-6الشونل )

 ( مرحلة مايجراتوريا )متجمعة(- B)انفرادي( 
ىػػذه الظػػاىرة المتباينػػة نتيجػػة االزدحػػاـ سػػجمت ايضػػان فػػي نػػكعيف مػػف الديػػداف 

 -القارضة ىما:
Spodoptera  exigua ( Hubnor )  

Spodoptera  exempta ( Walker )  

اك التبػػػايف  - Climatically Induced Variation( التبووواين الطقسووو  -4
بتيثير الطقس كيحدث ىذا التبػايف فػي الحشػرات قصػيرة العمػر كالتػي تنػت  عػدة أجيػاؿ 
في السنة مثؿ المٍف الذم تظير فيو األفراد المجنحة عند انخفاض نسبة الرطكبة  كما 

صػؿ الجػاؼ تكػكف افػتح لكنػان مػف أفػراد المكسػـ كجد في مثؿ ىذه الحشػرات اف أفػراد الف
 الرطب الممطر.

تحػدث مػع تعاقػب  - Heterogenic Variation( التباين ما تعاقب األجيال -5
أجياؿ بعض أنكاع الحشرات ذات النمك المتكاصؿ ظيكر افراد غير متناسقة النمك كقد 

استشػػعار لػػكحظ ذلػػؾ بكجػػو خػػاص فػػي النمػػؿ. كفكػػكؾ خنػػافس الكعػػؿ كحمقػػات قػػركف 
الثربس. ىذه التباينػات ال تعػرؼ أسػبابيا بالضػبط  كىػي فػي الحقيقػة شػكؿ مػف اشػكاؿ 

 ( 5-3التبايف في السف اك قد يككف لبعضيا أساس كراثي )الشكؿ 
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( عووودم تناسوووق النموووو بوووين حجوووم الووورأس وحجوووم الجسوووم فووو  النمووول 3-6الشووونل )

Pheidole instobitis 
تتبػػايف أفػػراد النػػكع  -  Traumatic Variationرابعووًا( التبوواين نتيجووة اإلصووابة

الحشػػػػػرم الكاحػػػػػد مظيريػػػػػا نتيجػػػػػة تعػػػػػرض بعػػػػػض تمػػػػػؾ االفػػػػػراد لمحػػػػػكادث كاإلصػػػػػابات 
 العرضية كمف اىـ الحكادث التي يمكف اف تؤدم الى ىذا التبايف ما ييتي:

قد يؤدم تطفػؿ  -  Parasitic Induced Variation( التباين نتيجة التطفل-0
كه فػػػي بشػػػرة العائػػػؿ كتػػػؤدم الػػػى حػػػدكث تحػػػكرات كاضػػػحة فػػػي طفيػػػؿ الػػػى حػػػدكث تشػػػ

عمػػػى النحػػػؿ مػػػف جػػػنس  Stylops sppالتراكيػػػب  فمػػػثالن عنػػػد تطفػػػؿ انػػػكاع الجػػػنس 
Andrena  الػػى ضػػمكر حجػػـ الػػراس كزيػػادة حجػػـ الػػبطف كحػػدكث تغيػػرات فػػي الثقػػكب

الػػػػى حػػػػدكث ضػػػػمكر فػػػػي  Stylopsكالشػػػػعر كتعريػػػػؽ االجنحػػػػة  كمػػػػا ادل تطفػػػػؿ الػػػػػػػػػ 
ء جمع حبكب المقاح في اناث النحؿ كحدكث تغيرات في الطكؿ النسبي بحمقات اعضا

قركف االستشعار كضمكر الػة المسػع. كػذلؾ تػـ كصػؼ افػراد مػف جنػكد النمػؿ األبػيض 
كبعػػػد  Gnathotermes aurivilliعمػػػى انيمػػػا يعػػػكداف الػػػى جػػػنس كنػػػكع جديػػػديف 

عمييػػػا كتتبػػػع النػػػكع  سػػػنكات ثبػػػت اف ىػػػذه الجنػػػكد المتحػػػكرة لػػػيس سػػػكل أفػػػراد متطفػػػؿ
Macrotermes malaccensis (Haviland). 

 Accidental & Teratological( التبوواين بسووبب الحوووادث والتشوووىات -6

Variation -  حػػدث ىػػذا التبػػايف بػػيف افػػراد النػػكع الكاحػػد نتيجػػة تعػػرض ىػػذه األفػػراد
يضػان بسػبب لحكادث بسبب العديد مف العكامؿ الخارجية  كما قد يحػدث تبػايف داخمػي ا
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حػػػدكث خمػػػؿ ىرمػػػكني اك عضػػػكم  كقػػػد تكػػػكف العكامػػػؿ الخارجيػػػة. امػػػا ميكانيكيػػػة مػػػف 
الجركح اك عضكية نتيجة الشذكذ الحاصؿ جراء إصابة األطكار الحشرية غير الكاممة 
حيث تظير الحشرات الكاممة بتراكيب غير متناسقة. مثاؿ ذلؾ كجد اف إصابة عذارل 

غيػر متناسػقة التنقػيط اك الزركشػة السػطحية اك تعقيػؿ الخنافس تؤدم الى ظيكر افػراد 
في السنكات االخيرة ظيرت مجمكعة مف مبيػدات الحشػرات  الزكائد كغيرىا مف الشكاذ.

التي تعمؿ مف خالؿ تثبطيا لنمك الحشرات اك تثبيطيا لتصػنيع الكػايتيف  كاف تعػرض 
عديػد مػف التشػكىات الحشرات لتراكيز تحت قاتمة مف ىذه المبيدات يؤدم الى ظيػكر ال

 كالتباينات بيف افراد النكع الكاحد.
 Intrinsic Variationالتباين بفعل العوامل الوراثية                            

اف افراد النكع الكاحد المتباينة بفعؿ العكامؿ الخارجية التي سبؽ االشارة الييا  
كراثيػة كيمكػف تقسػيـ التبػايف المبنػي يمكف ليذه االفراد اف تتبايف ايضػان بفعػؿ العكامػؿ ال

 عمى العكامؿ الكراثية الى مجمكعتيف ىما.
 Sex Associated Variation      اواًل( تباين وراث  مقترن بالشق او الجنس

كيقصػػد بيػػػا التبػػػايف المظيػػرم المحػػػدد لشػػػكؿ الػػػذكر كاألنثػػى فػػػي أفػػػراد النػػػكع  
لحاؿ بالنسبة لمتباينػات اك االختالفػات كىي تباينات مرتبطة بالعكامؿ الكراثية كما ىك ا

 المظيرية المكجكدة بيف الذككر كاناث البشر  كمف اىـ ىذه االختالفات ما ييتي: 
كتشػمؿ ىػذه  -  Primary Sex Differences( االختالفات الجنسية االصلية-0

االختالفػػات األعضػػاء التناسػػمية المسػػتخدمة فػػي عمميػػة التكػػاثر )المبػػايض  كالخصػػى  
 عضاء التناسمية الخ ...( كنادران ما يككف ىذا التبايف سببان لاللتباس التصنيفي.كاأل

ىػذا النػكع  -  Secondary Sex Differences( االختالفات الشقية الثانويوة -6
مف االختالؼ يعزل الػى الصػفات الثانكيػة التػي قػد تػرتبط بػالجنس مثػؿ كثافػة الشػعر  

ذا النػػكع مػػف التبػػايف شػػائع فػػي بعػػض زنػػابير المػػكف  الحجػػـ  كغيرىػػا مػػف الصػػفات  ىػػ
( إذ تختمػػؼ االنثػػى عػػف الػػذكر فػػي اف االنثػػى تكػػكف صػػغيرة كغيػػر Tiphidaeعائمػػة )

مجنحػػػة فيمػػػا يكػػػكف الػػػذكر كبيػػػر كمجػػػنح ممػػػا دفػػػع العديػػػد مػػػف عممػػػاء التصػػػنيؼ الػػػى 
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اعتبارىمػػػا نػػػكعيف مختمفػػػيف  كاف افضػػػؿ طريقػػػة لتحديػػػد انيمػػػا ينتميػػػاف لنػػػكع كاحػػػد ىػػػك 
 ىدتيا في حالة تزاكج في الحقؿ اك المختبر لمتيكد مف انيما نكع كاحد.مشا

يحػدث فػي كثيػر  - Alternating Generation( تعاقوب او تنواوب االجيوال -3
مف الحشرات تناكب اك تعاقب االجياؿ الجنسية مػع االجيػاؿ التػي تتكػاثر جنسػيان ككمػا 

حيث يختمؼ  Aphidaeلمفٍ  كا Cynipidaeىك الحاؿ في زنابير االكراـ مف عائمة 
الجيػػؿ الالجنسػػي مظيريػػان عػػف الجيػػؿ الجنسػػػي كىػػذا ادل الػػى قيػػاـ بعػػض المصػػػنفيف 
بكضع الجيؿ الالجنسػي فػي جػنس كالجيػؿ الجنسػي فػي جػنس اخػر كاعتبارىمػا نػكعيف 

 (.1-3مختمفيف )الشكؿ  
كىي عبارة عف افػراد تظيػر فييػا  - Hermaphroditism( األشنال الخنثوية -4

فات الذككرية في جزء مف جسميا كالصفات األنثكية في جزء األخػر  ك ينشػي ىػذا الص
الشػػكؿ الخنثػػكم نتيجػػة لمتكزيػػع غيػػر المتػػكازف لمكركمكسػػكمات كخاصػػة كركمكسػػكمات 
الجػػػنس  ىػػػذه الظػػػاىرة لػػػـ تسػػػجؿ فػػػي الحشػػػرات  كىػػػي نػػػادران مػػػا تكػػػكف مصػػػدران لمخطػػػي 

 التصنيفي.
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالمتزاج الجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  - Intersex( بووووووووووووووووووين الجنسووووووووووووووووووين -5

Gynandromorphism  كيعني ذلؾ كجكد افػراد شػاذة بػيف األفػراد الطبيعيػة  كتكػكف
صػػفاتيا الجنسػػية خميطػػة بػػيف الػػذككر كاالنػػاث  كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي بعػػض انػػكاع ابػػي 
دقيقات كالفرؽ بيف الظاىرتيف ىك اف التخنث صفة غير شػاذة بينمػا االمتػزاج الجنسػي 

فػػي بعػػض أفػػراد النػػكع بينمػػا األفػػراد األخػػرل تكػػكف عاديػػة  صػػفة شػػاذة تحػػدث كػػانحراؼ
اما ذككر اك اناثان  كغالبان ما يككف ىذا الفرد الذم بػو ظػاىرة االمتػزاج الجنسػي عقيمػان  

 . Lymantria sppىذه الظاىرة سجمت في بعض انكاع الجنس
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  Periphyllus califoreniensis 0-)Fundatrix( المووْن نوووع 4-6الشونل )

( انثووا -4( انثووا ولووودة مجنحووة -3( انثووا غيوور مجنحووة ولووودة -6م االساسووية اال
 ( انثا ربيعية غير مجنحة -5ربيعية مجنحة ولودة 
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 Non – sex Associated Variationثانيًا( التباين الفردي غير المرتبط بالجنس 

ك كيطمؽ عمى التبايف الفردم بيف افراد النػكع الكاحػد كالتػي ال تػرتبط بػالجنس ا
 الشؽ الثاني كمف ىذه التباينات.

كىػك مػف اكثػر انػكاع التبػايف  - Variation  Continous( التبواين المتواصول-0
شػػيكعان كىػػك نػػات  عػػف االختالفػػات الكراثيػػة الضػػئيمة بػػيف األفػػراد  مثػػاؿ ذلػػؾ التبػػايف اك 

كعمػر   عدـ التشابو المكجكد بيف أفراد النكع البشرم ىذا التبػايف يجعمنػا نميػز بػيف زيػد
حيث ال يكجػد فػي ام جماعػة مػف الحيػكاف كمنيػا الحشػرات التػي تتكػاثر جنسػيان فػرداف 
متمػػاثالف بالضػػبط كراثيػػان اك مظيريػػان سػػكل التػػكائـ الصػػنكية  ىػػذا التبػػايف الفػػردم ىػػك 

 تبايف طفيؼ بكجو عاـ كغير ممحكظ   مالـ نستخدـ لذلؾ طرائؽ خاصة. 
عالـ التصنيؼ  كقد أصبح كاضحان اليكـ اف دراسة ىذا التبايف ىك اكلى مياـ 

انػػػػو ال يكجػػػػد فػػػػرد نمػػػػكذجي بالنسػػػػبة لصػػػػفات جماعػػػػة مػػػػا  كيمكػػػػف عػػػػف طريػػػػؽ عمػػػػؿ 
إحصػػائيات لمجماعػػة بيكمميػػا إعطػػاء صػػكرة حقيقيػػة عػػف ىػػذه الجماعػػة  كىػػذا يكضػػح 
ضػػػركرة الحصػػػكؿ عمػػػى مجمكعػػػة عينػػػات مناسػػػبة مػػػف كػػػؿ جماعػػػة لدراسػػػتيا كتحديػػػد 

 صفاتيا.
كيسػمى ايضػان بتعػدد  - Discontinons Variationير المتواصل ( التباين غ-6

. كيكػكف التبػايف فػي ىػذه الحالػة بػيف Genetic Polymorophsiumالشػكؿ الػكراثي 
افػراد الجماعػػة اك النػػكع الحشػػرم الكاحػد طفيفػػة بكجػػو عػػاـ كمتدرجػة كمػػف األمثمػػة عمػػى 

 تعدد الشكؿ الكراثي.
حيػػث  Coccinellidaeدعاسػػيؽ )ابػػي العيػػد( ( تبػػايف التنقػػيط فػػي خنػػافس عائمػػة ال-أ

تمتمػؾ سػبع   Coccinella septumpunctataنجػد اف الدعسػكقة ذات سػبع نقػاط 
نقاط سكداء عمى االغماد كظير الصدر األمامي  ىذه النقػاط قػد تتبػايف فػي مسػاحتيا 

 كمكاقعيا كشكؿ حكافيا.
  Industrial Melanism( ظاىرة السفع الصناعي في الفراشات-ب
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( األشػػػكاؿ المكسػػػمية المختمفػػػة كراثيػػػان سػػػجمت ىػػػذه الظػػػاىرة فػػػي الحشػػػرات سػػػريعة -ت
التكػػاثر حيػػث يكػػكف االنتخػػاب قكيػػا لدرجػػة اف جيػػؿ الصػػيؼ يختمػػؼ كراثيػػان عػػف جيػػؿ 
الربيػػع كالخريػػؼ. كقػػد كجػػدت ىػػذه االشػػكاؿ المتباينػػة فػػي ذبابػػة الدركسػػكفيال كفػػي عػػدة 

. اف لتعػػدد المظػػاىر الحيكيػػة ىػػذه Adalia bipunctataانػػكاع مػػف الدعاسػػيؽ مثػػؿ 
 أىمية إحيائية كبيرة تدلؿ عمى االختالفات االنتخابية بيف الصفات.

 Genetically Different Seasonal( تعوودد الشوونل الموورتبط بووالجنس -3

Forms -  كىك مف أكثر حاالت تعدد الشكؿ كضكحان كالتي سجمت في بعض انػكاع
خص في انكاع معينة مف ابي دقيؽ. كمػف االمثمػة حشرات رتبة حرشفية األجنحة كباأل

 عمى ذلؾ: 
شػػكالف انثكيػػاف  Colias eurytheme (Boisdural)( فػػي ابػػي دقيػػؽ البرسػػيـ-أ

 Varكاضحان االختالؼ  يشبو احدىما الذكر في المكف العاـ  بينما األخر كىك صنؼ

.alba stretcher مػف األحيػاف  ىػذا التبػايف يقػكد فػي كثيػر يغمب عميو المػكف االبػيض
 الى اعتبارىما نكعيف مختمفيف.

( تعػػػػػدد الشػػػػػكؿ التشػػػػػبيي فػػػػػي ابػػػػػي دقيػػػػػؽ ذيػػػػػؿ العصػػػػػفكر األفريقػػػػػي مػػػػػف جػػػػػنس -ب
Papililo spp حيػػث كجػػد فػػي غػػرب افريقيػػا افػػراد النػػكع  Papilio derdanus 

(Brown)  ثالثة مف االشكاؿ االنثكية  تحكم شكال ذكريا كاحدان كخمسة اشكاؿ انثكية
 Nymphalidaeك Danaidaeشػػػػػػػػػػبو بنمػػػػػػػػػػاذج مختمفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف عائمػػػػػػػػػػة الخمسػػػػػػػػػػة تت

  كلعػؿ ابػرز مػا يميػػز ىػذه الظػاىرة  ىػك انػػو بػالرغـ مػف اف األشػػكاؿ Paplionidaeك
فقػد  المختمفػة كاضػحة لدرجػة انيػا تشػبو مثيالتيػا فػي العكائػؿ الثالثػة المختمفػة السػابقة 

لكراثػة مندليػة عاديػة تحػت اظيرت تجارب التربيػة اف ىػذا النػكع مػف التػكارث لػيس اال ا
 سيطرة الجنس المعني ككظائؼ األعضاء الخاصة في التككيف.

                                        Post Mortum Changesتباينات ما بعد الموت
كىي مجمكعة مف التباينات التي تحدث بيف أفراد النكع الكاحد نتيجة التغيرات 

اك النمػاذج الحشػرية المحفكظػة كتحػدث ىػذه التغيػرات التي تحدث بعد المكت لمعينػات 
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نتيجػة التفػػاعالت الكيميائيػػة لممػكاد القاتمػػة  كمػػف ىػذه التغيػػرات الشػػائعة مػا يحػػدث عنػػد 
تعرض حشرات الصفراء المكف كبخاصػة الزنػابير لمسػيانيد فتػرة أطػكؿ مػف الػالـز حيػث 

اكتشػاؼ طريقػػة لكقػػؼ  كحتػػى االف لػـ يػػتـ تتحػكؿ العينػػات الػى المػػكف األحمػر الزاىػػي 
ىػػذا التفاعػػؿ دكف إلحػػاؽ اذل بالعينػػات كلػػذلؾ يجػػب اخػػذ صػػكر ممكنػػو اك عمػػؿ رسػػـك 
بالكاف الماء ليذه الحشرات كىي حية كقبؿ قتميا كسكؼ يؤدم ذلؾ بالطبع الى كصؼ 

 دقيؽ لمحشرات الحية.
             Recognition of Individual Variationsتميي  التباينات الفردية 

كيػػػؼ يمكػػػف تمييػػػز التباينػػػات اك االختالفػػػات المظيريػػػة بػػػيف افػػػراد النػػػكع  اك 
بعبػػارة اخػػرل كيػػؼ تفصػػؿ اك تفػػرؽ بػػيف الصػػفات الفرديػػة التػػي تميػػز بػػيف زيػػد كعمػػر 
كالصػػفات النكعيػػة التػػي تميػػز زيػػد كعمػػر بحيػػث انيمػػا عمػػى اسػػاس تمػػؾ الصػػفات تػػـ 

كجد جكاب بسيط عمى ىذا كفي الحقيقة ال ي   Homo sapiensكضعيما ضمف النكع
السؤاؿ كىي مشكمة تجابو عمماء التصنيؼ باسػتمرار خاصػة عنػدما تكػكف لػدييـ عينػة 
كبيرة ألفراد مف نفس النكع  حيث يالحظ القائـ بعممية التصنيؼ كجكد اشػكاؿ كسػطية 
بيف افراد المجمكعة الحشرية  كىنا يقؼ المصنؼ حائران ىػؿ ىػي أفػراد مػف نفػس النػكع 

كيعات اك انكاع مختمفػة  كلمكصػكؿ الػى اجابػة قاطعػة فػي ىػذا المجػاؿ ينبغػي اـ انيا ن
 إتباع ما ييتي: 

إذا لػػكحظ كجػػكد شػػكميف فػػي العينػػة يختمفػػاف فػػي الصػػفة )أ( كيختمفػػاف ايضػػان فػػي  (-4
الصػػػػفات االقػػػػؿ كضػػػػكحان )ب  ت  ث( فانػػػػو يصػػػػبح مػػػػف المحتمػػػػؿ جػػػػدا انيػػػػا انػػػػكاع 

 مختمفة.
راجػػع  ]مختمفػػة اـ ال  (Sub species)حػػكم نكيعػػات ( تحديػػد اف كانػػت العينػػة ت-7

. حيث تكضح ىػذه الحصػيرة اف احتػكاء العينػة [ (1( مقابؿ )7حصيرة التفرقة البديؿ )
 عمػػػػػػػػػػػػػى افػػػػػػػػػػػػػراد مػػػػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػػػػاعتيف غيػػػػػػػػػػػػػر متػػػػػػػػػػػػػكاطنتيف كتعػػػػػػػػػػػػػكداف لػػػػػػػػػػػػػنفس النػػػػػػػػػػػػػكع

Allopatric Conspecific Population  تعتبػػػراف نػػػكيعيف مختمفػػػيف إذا كانػػػت
مظيريػان كىنػا ال يجػب  ف  كتنتمياف الى نفس النكيع إذ كانتا متطابقتيمختمفتيف مظيريان 
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اف يؤخذ لفظ متطابؽ بالمعنى الحرفي  فمػيس ىنػاؾ مطمقػان تطػابؽ لجمػاعتيف اك حتػى 
 فرديف بالضبط.

تعتمد ىذه القاعدة لإلجابػة عمػى السػؤاؿ القائػؿ مػا ىػك  -%:73( اعتماد قاعدة الػػ -5
م يجب اف تككف عميو جماعػة مػا عنػد مقارنتيػا بجماعػة مدل االختالؼ المظيرم الذ

% مػف 73أخرل حتى يمكف اعتبارىما نكيعيف  ىذه القاعدة تقػكؿ انػو يجػب اف تكػكف 
 االفراد مختمفة عف جميع افراد النكع األخر التابع لنفس النكع.

( مقابػؿ 1البػديؿ ) ] -( تحديد اف كاف فػي العينػة نكيعػات اك انػكاع غيػر متكاطنػو:-1
فػػػي حصػػػيرة التفرقػػػة اف مصػػػطمح غيػػػر متػػػكطف تعنػػػي اف الجماعػػػات الحشػػػرية  [( 3)

تعيش في مناطؽ جغرافية مختمفة. كعادة يقابؿ عالـ التصػنيؼ خمسػة انػكاع مػف عػدـ 
 التكطف ىي: 

( الجماعتػػاف غيػػر متػػكاطنيف )أ  ب( متالمسػػتيف مػػع كجػػكد تػػدرج بينػػي فػػي منطقػػة -أ
 حد ما.التالمس التي تككف عادة متسعة الى 

( الجماعتػػػاف المتػػػكاطنتيف )أ  ب( متالمسػػػتاف. كتتناسػػػالف فيمػػػا بينيمػػػا تمامػػػان فػػػي -ب
 منطقة التالمس كالتي عادة ما تككف ضيقو الى حد ما.

( الجماعتاف غيػر متػكاطنيف )أ  ب( متالمسػاف كلكنيمػا ال تتناسػالف بطالقػة فيمػا -ت
 ر.بينيما في منطقة التالمس كىنا تظير ىجف بيف كقت كاخ

( الجماعتاف غير المتكاطنيف )أ  ب( ال تتناسالف فيما بينيما عمى االطالؽ حتى -ث
 لك تقاربتا في منطقة التالمس.

( الجماعتاف غير المتكاطنيف )أ  ب( منفصمتاف بفاصؿ في التكزيع الجغرافػي ممػا -ج
 يمنع التالمس اك االتصاؿ بينيما.

ب( ىػػػي نكيعػػػات. امػػػا التػػػي  إف الجماعػػػات التػػػي تنطبػػػؽ عمييػػػا النقطتػػػاف )أ 
تتطبؽ عمييا )ت  ث( فتعتبر انكاعان  اما التي تنطبؽ عمييا النقطػة )جػػػػ( فينيػا تعتبػر 
امػػػا أنكاعػػػان اك نكيعػػػات. اف تحديػػػد النكيعػػػات اك األنػػػكاع غيػػػر المتكطنػػػة عمػػػى أسػػػاس 
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األنكاع الخمسة مف عدـ التكطف يمكف اف يتـ بشكؿ أفضؿ إذا تـ االخذ بالمالحظػات 
 التية كالمطابقة ألنكاع عدـ التكطف.ا
( الجماعػػات غيػػر المتكطنػػة التػػي تتػػدرج تػػدرجان بينيػػان بعضػػيا مػػع بعػػض تنتمػػي الػػى -أ

نفػػس النػػكع  كاعتبػػار مػػا إذا كانتػػا تختمفػػاف نكيعيػػان اـ ال تعتمػػد عمػػى درجػػة االخػػتالؼ 
 بينيما.

ف  حيػػػث ( لػػيس ىنػػػاؾ فاصػػؿ كاضػػػح بػػيف التػػػدرج البينػػي كالتيجػػػيف غيػػر المتػػػكاط-ب
تطمػػؽ عػػادة كممػػة التػػدرج البينػػي بػػيف نػػكيعيف كيكػػكف لكػػؿ جماعػػة مػػف جماعػػات ىػػذه 
السمسػػمة قػػدر مػػف التبػػايف مسػػاكو تقريبػػان لػػنفس التبػػايف المكجػػكد فػػي ايػػة جماعػػة مػػف كػػال 
النػػكيعيف. بينمػػا يطمػػؽ كممػػة تيجػػيف غيػػر متػػكاطف عنػػدما يتقابػػؿ النكيعػػاف فػػي منطقػػة 

عػػة ىجينػػو ذات درجػػة تبػػايف متزايػػدة بسػػرعة كتحتػػكم جيػػدة التحديػػد كتكػػكف ىنػػاؾ جما
 غالبان عمى جميع درجات الطيؼ التحاد الصفات مف النكيع )أ( الى النكيع )ب(.

( اف األشػػكاؿ غيػػر المتكاطنػػة التػػي تيجػػف احيانػػان فقػػط فػػي منطقػػة الػػتالمس تعتبػػر -ت
ار مػا إذا كػاف انكاعان كاممة  كىناؾ حاالت قميمة جدان يكػكف مػف الصػعب فييػا اتخػاذ قػر 

 التيجيف عرضيان اـ كامالن.
( اف الجماعػػػات غيػػػر المتكاطنػػػة كالمتماسػػػة كالتػػػي ال تتناسػػػؿ فيمػػػا بينيمػػػا تعتبػػػر -ث

كاممة  ذلؾ الف فشؿ التناسؿ البيني يدؿ عمى كجكد انعزاؿ تكاثرم كبمكغ مرتبة النكع. 
 :اف فشؿ التناسؿ ربما يعزل الى أحد السببيف

 بيف بيئتيف مختمفتيف تمامان )بيئة السيكؿ كغابة( ف ذا كاف  اف منطقة التماس تككف
أحد النكعيف المتجاكريف متخصصان ألحد ىذيف المكطنيف كالنكع األخر متخصصان 
بالنسبة لممكطف األخر  فال يستطيع النكعاف أف يغزك أحػدىما مجػاؿ األخػر  الف 

 احتياجاتيا البيئة مختمفة تمامان.
 :في ىذه الحالة تككف االحتياجات البيئية متشػابية تمامػان  -تفكؽ النكع في منطقتو

لكال النكعيف مف جميع الكجكه لدرجة انيا تتنػافس مػع بعضػيا الػبعض كعمػى احػد 
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جانبي منطقة التماس بتفػكؽ احػد النػكعيف قمػيالن كبالمثػؿ يتفػكؽ النػكع األخػر عمػى 
 الجانب األخر.

الػػػبعض بثغػػػرة فػػػي التكزيػػػع  ( قػػػد تنفصػػػؿ الجماعػػػات غيػػػر المتكاطنػػػة عػػػف بعضػػػيا-جػػػػ
الجغرافػػي كبػػذلؾ تعػػد ىػػذه الجماعػػات انكاعػػان اك نكيعػػات كىنػػا ال يمكػػف اسػػتخداـ اىػػػـ 
مبادئ النكع ىك كجكد اك غياب االنعػزاؿ التكػاثرم  الميػـ اال تجريبيػان كىػذا ىػك السػبب 
الػػذم يجعػػؿ مػػف عمميػػة تقيػػيـ الجماعػػات غيػػر المتكاطنػػة عرضػػة لقػػدر كبيػػر مػػف عػػدـ 

 بيف عمماء التصنيؼ. كقد اقترحت بعض الحمكؿ ليذه المشكمة كما ييتي:  االتفاؽ
معاممػػة جميػػع الجماعػػات المتميػػزة مظيريػػان كالمنعزلػػة عمػػى انيػػا انػػكاع  -:الحوول األول

 كاممة الى اف يثبت أنيا نكيعات.
معاممػة جميػػع الجماعػات غيػر المتصػمة بتػػدرج بينػي عمػى انيػا انػػكاع  -: الحول الثوان 
كـ ىػذا الحػؿ عمػى أسػاس اف الجماعػات المتصػمة بكاسػطة تػدرج بينػي تكػكف كاممة كيقػ

 مشتركة النكع ام انيا تعكد لنفس النكع.
مما سبؽ يتبيف اف عممية تمييز العينات ىي العمميػة االكثػر دقػة كخطػكرة فػي 
العمػػػؿ التصػػػنيفي  كاف عمػػػى القػػػائـ بعمميػػػة التمييػػػز االلمػػػاـ التػػػاـ كالتػػػدريب الجيػػػد فػػػي 

فػػة الصػػفات التصػػنيفية كالعكامػػؿ المػػؤثرة فييػػا فضػػالن عػػف ضػػركرة االحاطػػة مجػػاؿ معر 
 بحدكد الصفات التصنيفية المميزة لكؿ نكع.

 الصفات التصنيفية لألطوار الحشرية غير البالغة 
Taxonomic Characters of Immature Insect Stages  

فية خاصػػة لقػػد أخػػذت الحشػػرات البالغػػة النصػػيب األكفػػر مػػف الدراسػػات التصػػني
ألػػؼ نػػكع مػػف الحشػػرات البالغػػة  366فػػي مجػػاؿ الكصػػؼ  إذ تػػـ كصػػؼ مػػا يزيػػد عػػف 

ذا كضػعنا فػي حسػابنا دراسػة  مقارنة بنحك عشرة أالؼ نكع مف االطكار غيػر البالغػة كا 
جميػع االطػكار غيػر البالغػة لكػؿ حشػرة مػػف طػكر البيضػة باإلضػافة الػى أربعػة أعمػػار 

ة البالغػػة سػػنجد أنفسػػنا أمػػاـ دراسػػة ضػػخمة يصػػؿ يرقيػػة كطػػكر العػػذراء ثػػـ طػػكر الحشػػر 
 قكاميا الى أكثر مف أربعة مالييف شكؿ.
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لقػػػد الحظنػػػا سػػػابقان اىميػػػة دراسػػػة الصػػػفات التصػػػنيفية لألطػػػكار غيػػػر الكاممػػػة 
خاصػػة فػػي حالػػة األنػػكاع المسػػتترة التػػي يػػتـ تمييزىػػا مػػف خػػالؿ التبػػايف فػػي الصػػفات 

يننػػػػا سػػػػنحاكؿ ىنػػػػا عػػػػرض أىػػػػـ الصػػػػفات المظيريػػػػة لألطػػػػكار غيػػػػر البالغػػػػة. كعميػػػػو ف
المظيرية لألطكار الحشرية غير الكاممة كالتي يمكف اعتمادىا كصفات تصنيفية ككمػا 

 ييتي: 
اف مػف اىػـ الصػفات التصػنيفية ليػذا الطػكر مػا  -: Egg Stageطوور البيضوة  اواًل(
 ييتي:

 يختمػػؼ حجػػـ بػػيض الحشػػرات بػػاختالؼ أنكاعيػػا  - Egg Size( حجووم البيضووة -0
كبيض الحشرات يعد صغير الحجـ عند مقارنتو بيض الحيكانات األخرل  كبشكؿ عاـ 
يمكف القكؿ أف حجـ البػيض يتناسػب عكسػيان ككميػة البػيض الػذم تضػعو االنثػى  فػ ذا 
كانت االنثى تضع عدد كبير مف البيض فػاف حجػـ كػؿ بيضػة منػو يكػكف صػغيران كمػا 

-7جـ كبير نسبيان كتضػع نحػك كىي حشرة ذات ح Corydalis cornutaفي حشرة 
أالؼ بيضة في كتمة يبم  حجميا االن  المكعب  كمف جية أخرل فاف بعض انكاع  5

المٍف تضع عدة بيضات فردية يككف حجػـ البيضػة بقػدر حجػـ االـ  كاف اصػغر انػكاع 
البيض ىك ذلؾ الذم تضعو إناث حشرة الككلمبكال. كما اف ىنػاؾ انػكاع مػف الحشػرات 

. ممػا سػبؽ يتبػيف اف حجػـ البيضػة يمكػف تيران يبم  حجمػو عػدة مميمتػراتضع بيضان كب
 اف يعتمد كصفة تصنيفية لمتمييز بيف األنكاع.

ممبيضػػة تعػػد زركشػػة القشػػرة الخارجيةئ - Egg Sculptures(  رنشووة البوويض  -6
بمثابػػة البصػػمة المميػػزة لمنػػكع الحشػػرم  فمػػف البػػيض مػػا تكػػكف قشػػرتو ممسػػاء كمنيػػا مػػا 

 تقسػػػيميةو ذات زركشػػػة كنقػػػكش مختمفػػػة تعػػػد صػػػفات مميػػػزة لبػػػيض مرتبػػػة تكػػػكف قشػػػرت
معينػة خاصػة عمػػى مسػتكل النػكع كالعائمػػة  كبشػكؿ عػاـ كجػػد اف الحشػرات التػي تضػػع 
بيضيا داخؿ انسجة عائميا الغذائي يككف ذك قشرة ممساء  مثاؿ ذلؾ الحشرات الناخرة 

مثػؿ الجػراد كاألرضػة. كعمػى لألخشاب كاالكراؽ ككذلؾ البيض الذم يكضع في التربة 
كالجعػػػػػػاؿ  Curculionidaeأسػػػػػػاس ذلػػػػػػؾ فػػػػػػاف بػػػػػػيض كػػػػػػؿ مػػػػػػف عػػػػػػائمتي السػػػػػػكس 
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Scarabaidae  مػػػف رتبػػػة غمديػػػة األجنحػػػة يكػػػكف اممسػػػان. امػػػا الحشػػػرات التػػػي تضػػػع
بيضػػيا خػػارج انسػػجة العائػػؿ فػػ ف قشػػرة البيضػػة تكػػكف ذات ألػػكاف كزركشػػات تػػكفر ليػػا 

ظػػركؼ غيػػر الطبيعيػػة. مثػاؿ ذلػػؾ بػػيض حشػػرات الحمايػة مػػف اعػػدائيا الحيكيػػة كمػف ال
الػػذم يكػػكف لكنػػو ابػػيض كمػػزكد بتضػػاريس اك زركشػػات مجيريػػة  Syrphidaeعائمػػة 

 دقيقة  ككذلؾ الحاؿ مع بيض خنفساء الخيار المخططة كغيرىا.
لبػػيض الحشػػرات العديػػد مػػف االشػػكاؿ المميػػزة  -  Egg Shape( شوونل البوويض-3

  -الشكاؿ ما ييتي:لمنكع اك لمعائمة كمف اىـ ىذه ا
مػف  Papilio sppكمػا فػي فراشػات الجػنس -:Ovate Shape( الشكؿ البيضػكم -أ

 .Scarabaeidaeككثير مف انكاع عائمة  Papilionidaeعائمة 
كمػػػا فػػػي بػػػيض ابػػػي دقيػػػؽ الميانػػػة  -:Conical Shape( الشػػػكؿ المخركطػػػي -ب

Pieris rapae.  
في بػيض حشػرات قفػازات األكراؽ كما  -:Elongate Shape( الشكؿ المتطاكؿ -ت

 كالجراد.  Pegomyiaكحشرات الجنس 
كفػػػي ىػػػذا النػػػكع نالحػػػظ اف كػػػؿ  -:Dumbell Shape( الشػػػكؿ ذك المثػػػانتيف -ث

بيضة تزكد بمثانتيف احداىما قريبة كاالخرل بعيػدة كيربطيمػا معػان انبكبػة كسػطية  ىػذا 
ي حػػيف يغيػػب ذلػػؾ فػػ  Drosophilaالنػػكع كجػػد فػػي بعػػض انػػكاع ذبػػاب الدركسػػكفيال

 الشكؿ مف األنكاع االخرل.
كمػا فػي بػيض  -: Cylindrical Cap Shape( الشػكؿ االسػطكاني ذك الغطػاء-جػػ

الجعػؿ ذك الظيػػر الجامػػد حيػػث تمتمػػؾ البيضػػة قمػػة مػػزكدة بالعديػػد مػػف األصػػابع كتبػػدأ 
منيػػػا عمميػػػات التػػػنفس كقػػػد يكػػػكف لمبيضػػػة قرنػػػاف فقػػػط  كمػػػا فػػػي بعػػػض حشػػػرات رتبػػػة 

 ألجنحة.غشائية ا
كمػػػا فػػػي بػػػيض انػػػاث القمػػػؿ مثػػػؿ قمػػػؿ  -:Striking Shape( الشػػػكؿ المضػػػربي–ح

 الدجاج كقمؿ الماشية كقمؿ راس االنساف.
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كفيػو تحمػؿ البيضػة عمػى سػاؽ طكيمػة مثبتػو  -:Barrel Shape( الشكؿ البرميمػي-خػػ
 عمى سطح النبات كتيخذ شكؿ صكلجاني كما في اسد المفٍ .

ناؾ أشػكاؿ أخػرل عديػدة لمبػيض كىػي كمػا الحظنػا اضافة الى ما سبؽ فاف ى
 يمكف اف تستخدـ لمتمييز بيف بعض انكاع كأجناس كعكائؿ الحشرات.

  Larval and Nymphal Stage ثانيًا( الطور اليرق  والحوري
ىػػك الطػػكر الثػػاني فػػي الحشػػرات كاممػػة التطػػكر  - Larval Stageالطووور اليرقوو  

ع الحشرات التي يكجد بيا طكر العذراء  كيالحظ كىي إحدل الصكر غير البالغة لجمي
اف اليرقػػات ال تمػػت ل بػػاء بصػػمة مػػف حيػػث أشػػكاليا  كمػػا اف بػػراعـ األجنحػػة كالزكائػػد 
التناسمية تنمك بيا داخميان كالبد لميرقات مف الدخكؿ في طػكر العػذراء لمتحػكؿ بعػده الػى 

 حشرات كاممة.
 Types and Larval Forms         أشنال اليرقات وأنواعيا                 

يمكػػف مػػف خػػالؿ تحديػػد أشػػكاؿ اليرقػػات كأنكاعيػػا معرفػػة المجمكعػػة الحشػػرية 
 التي تعكد الييا تمؾ اليرقات كتقسـ اليرقات تبعان لكجكد اك غياب االرجؿ الى ما يمي: 

ىذه اليرقات تككف دكدية الشكؿ  -  Apodus Larvae( اليرقات عديمة األرجل-0
طكيؿ كتفتقر جػدراف جسػميا لمتغمػيظ كالتقسػيـ  كتضػـ ىػذه المجمكعػة مػف كذات جسـ 

 اليرقات ما ييتي: 
اك حقيقيػػة الػػرأس كتكػػكف  Eucephalous Larvae( يرقػػات ذات رؤكس كاضػػحة-أ

 Cerambycidaeرؤكسػػػيا تامػػػة الػػػتغمظ  كمػػػا فػػػي يرقػػػات البعػػػكض كحشػػػرات عائمػػػة 
 كىي مف حفارات األخشاب.

كفييػػػا  Hemieucephalous Larvaeنػػػاقص التكػػػكيف ( يرقػػػات ذكات الػػػراس -ب
يختزؿ نمك صفائح الػراس كتػنخفض نحػك الصػدر كمػا فػي يرقػات بعػض حشػرات ذات 

 الجناحيف.
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: ك تمثميػػا يرقػة الػػذباب كىػػي   Acephalous Larvae( يرقػات عديمػػة الػراس -ت
 يرقة دكدية.

الداخميػػة  كتضػػـ يرقػػات الطفيميػػات -  Protopod Larvae( اليرقووات األوليووة-6
 كتمتاز باف ليا ارجالن أكلية كتعيش مغمكرة في الغذاء داخؿ جسـ عائميا.

كتمتػػاز ىػػػذه اليرقػػات بنمػػػك  - Oligopod Larvaeاليرقووات قليلوووة األرجووول  (-3
محفظػة الػػرأس كاف اجػػزاء الفػـ فييػػا تشػػبو اجػزاء فػػـ الحشػػرات الكاممػة كلػػيس ليػػا عيػػكف 

 مركبة كتضـ ما ييتي:
كتتميػػػز ىػػػذه اليرقػػػات بجسػػػميا  -:Campodiform Larvaeة ( يرقػػػات منبسػػػط-أ

المنبسػػػط المفمطػػػح الػػػى حػػػد مػػػا  فضػػػالن عػػػف طػػػكؿ ارجميػػػا الصػػػدرية كالمعػػػدة لمػػػركض 
كاالفتػراس  كػذلؾ تمتػاز بقػركف استشػعارىا كأقالميػا الشػرجية الكاضػحة كالجمػد السػػميؾ 

 كمثاليا اسد المف كيرقات الدعاسيؽ مف غمدية األجنحة.
يرقات اسطكانية مقكسة  كتعػيش  -:Scarabiform Larvaeت الجعالية ( اليرقا-ب

في التربة كفييا أرجؿ صدرية كجدار الجسـ فييا رقيؽ كتشاىد بكثرة في التربة الرطبػة 
 .Scarabaeidaeالغنية بالمكاد العضكية. كمثاليا عائمة الخنافس الجعالية 

ايضػػػان باليرقػػػات كتسػػػمى  -  Polypod Larvae( اليرقوووات عديووودة األرجووول-4
كىػي يرقػات ذات راس اسػطكاني  كليػا أرجػؿ صػدرية قصػيرة   Eruciformالمنبسػطة

غيػػػر كاممػػػة النمػػػك كتحمػػػؿ الحمقػػػات البطنيػػػة ارجػػػالن كاذبػػػة كاضػػػحة  قػػػركف استشػػػعارىا 
قصػيرة كجمػدىا رقيػػؽ كاجػزاء فميػا قارضػػة كمػا فػػي يرقػات العديػد مػػف حشػرات حرشػػفية 

 األجنحة.
كتمثػؿ الطػكر الثػاني فػي الحشػرات ذات  -   Nymphal Stage* الطور الحووري 

التطكر التدريجي  كيالحظ اف جسـ الحكرية ينمك نمكان طبيعيان كتدريجيان  ككذلؾ الحاؿ 
بالنسػػػبة لألجنحػػػة كالزكائػػػد التناسػػػمية كحتػػػى الكصػػػكؿ الػػػى طػػػكر الحشػػػرة الكاممػػػة. كقػػػد 

اممػػػػػة كػػػػػالجراد تعػػػػػيش الحكريػػػػػات فػػػػػي نفػػػػػس الكسػػػػػط الػػػػػذم تعػػػػػيش فيػػػػػو الحشػػػػػرات الك
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كالصراصػػير كقػػد تعػػيش فػػي بيئيػػة مغػػايرة لبيئػػة الحشػػرات البالغػػة  كمػػا فػػي الرعاشػػات 
 كذباب مايك  حيث تعيش الحكريات في الماء بينما تعيش الكامالت عمى اليابسة.

 Pupal Stageطور العشراء ( ثالثاً 
كىػػك طػػكر السػػككف الػػذم تمػػر بػػو اليرقػػات فػػي الحشػػرات ذات التطػػكر الكامػػؿ 

بؿ تحكليا الى الحشرات الكاممة. كيحدث خالؿ ىذا الطكر اعػادة بنػاء أنسػجة جديػدة ق
كعمى األخص تككيف كنمك األجنحة كعضالت الطيراف  كتعذر معظـ الحشرات داخؿ 

 خاليا اك شرانؽ مثؿ:
كمػػا فػػي عػػذارل رتبػػة حرشػػفية االجنحػػة مثػػؿ الػػدكدة القارضػػة  -( الشػػرانؽ الطينيػػة:-4

 كدكدة كرؽ القطف.
( الشرانؽ الحريرية كتصنع مف افرازات حريريػة مثػؿ شػرنقة ديػداف الحريػر بينكاعيػا -7

 المختمفة.

 كما في عذارل الذباب مف رتبة ذات الجناحيف. -( الشرنقة الجمدية:-5

 Types of Pupa              انواع العشارى                                    
كىػػػي التػػػي تكػػػكف أرجميػػػا كزكائػػػد أجنحتيػػػا  -:Exarate Pupa( العػػػذراء الحػػػرة -4

 كقركف االستشعار سائبة كعذارل النحؿ.
كفييػػا تكػػكف زكائػػد الجسػػـ ممتصػػقة بػػو كمػػا  -:Obetect Pupa( العػػذراء المكبمػػة -7

 ىك الحاؿ في عذارل حشرات حرشفية االجنحة مثؿ الفراشات كابي دقيقات.

العػذارل التػي تسػتقر داخػؿ جميػد  كىػي -: Coarctate Pupa( العػذراء المسػتكرة -5
 االنسالخ اليرقي االخير كما ىك الحاؿ في عذارل الذباب المنزلي.

 مالحظات ميمة ف  تصنيف األطوار غير البالغة  
الحظنػػػا ممػػػػا سػػػبؽ اف األطػػػػكار غيػػػر البالغػػػػة يمكػػػف اف تشػػػػكؿ مػػػادة خصػػػػبة 

شػكؿ جيػد البػد مػف لمتمييز بيف االنكاع كاألجنػاس كالعكائػؿ كلكػي يتحقػؽ ىػذا اليػدؼ ب
 مراعاة ما يمي: 
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 كفيو يتـ مالحظة ما ييتي: -اواًل( طور البيضة 
 ( شكؿ كحجـ البيض.-4
 ( الشكؿ الخارجي لقشرة البيض.-7

 ( مكاف كضع البيض.-5

 ( نظاـ كضع البيض )فردم اك في مجاميع(.-1

 ( كتؿ البيض اف كانت مكشكفة اك مغطاة كنكع االغطية.-3

 مف الميـ مالحظة ما يمي: -رية ثانيًا( طور الحو 
( نكع الكسط الذم تعيش فيو مف حيث مكافقتو اك مخالفتو لمكسط الذم تعػيش فيػو -4

 اإلباء. 
 ( نكع العذراء كتحكر اجزاء الفـ.-7

حيػػث اف بعػػض انػػكاع الحكريػػات تيخػػذ الكانػػان مختمفػػة تبعػػان لمعمػػر  -( لػػكف الحكريػػة:-5
 مثؿ حكريات البقة الخضراء.

 كفيو يتـ مالحظة ما ييتي:  -طور اليرقة  ثالثًا(
( مالحظة الشكؿ العاـ لميرقة بدقة مع التركيز عمى كجكد الشعيرات كمػدل نمكىػا  -4

 كذلؾ كجكد اك غياب االرجؿ كمنيا إذ كانت حقيقية اك أرجؿ كاذبة.
 ( اجزاء الفـ كطريقة التغذية كالعائؿ النباتي الذم تكجد عميو.-7

 ع التي تكجد عمى الجسـ ككذلؾ الكانيا كابعادىا.( االشكاؾ كالبق-5

 ( الحركة التي تتحركيا اليرقات )كسكلةػ نشط ػ قياسو ػ الخ ...(.-1

 ( تركيب االرجؿ الصدرية كما يتصؿ بيا مف تراكيب اخرل.-3

 في ىذا الطكر ينبغي مالحظة ما ييتي: -رابعًا ( طور العشراء 
 ة( ( شكؿ العذراء )حرة  مستكرة  مكبم-4
 ( الكسط الذم تكجد فيو -7

 ( المكف -5

 ( ما يتصؿ بالعذراء مف مكاد اخرل )شرانؽ طينية اك حريرية اك اجزاء نباتية(.-1
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 المقدمة 
بعػػد اف تكممنػػا فػػي الفصػػميف الخػػامس كالسػػادس عػػف الصػػفات التصػػنيفية مػػف 

ديػد النػكع كصػعكدان حيث أىميتيا في عممية التمييز بػيف المراتػب الحشػرية بػدءان مػف تح
الػػى المراتػػب األعمػػى  الحظنػػا اف تمػػؾ الصػػفات تعػػكد لمجػػاميع مختمفػػة بػػيف مظيريػػة 
كبيئيػػة كفسػػمجية كجغرافيػػة  ككيػػؼ ينبغػػي عمػػى عػػالـ التصػػنيؼ اف يميػػز بػػيف الصػػفات 
التصػػنيفية كبػػيف الصػػفات اك التباينػػات الفرديػػة  كىػػي مسػػيلة تحتػػاج الكثيػػر مػػف الجيػػد 

الـ التصػػػػػػػػػنيؼ. ممػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ يتبػػػػػػػػيف اف عمميػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػز كالمعاينػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػ
Identification  ىػػي العمميػػة الحاكمػػػة كاالساسػػية فػػي عمميػػػة التصػػنيؼ كاف تحقيػػػؽ

عممية تمييز دقيقة يتـ مػف خػالؿ اسػتخداـ العديػد مػف األدكات التػي يمكػف مػف خالليػا 
 انجاز عممية التمييز لذلؾ سنحاكؿ في ىذا الفصؿ بياف ىذه األدكات.

 Identification Apparatus        وات التميي                            أد

تتػػكفر اليػػـك العديػػد مػػف األدكات التػػي يمكػػف اسػػتخداميا لمتمييػػز بػػيف األنػػكاع  
 كاالجناس كالمراتب التقسيمية األعمى كمف اىـ ىذه األدكات ما ييتي:

 Identification Keysاألداة األولا  مفاتيح التميي  

ىػػػي عبػػػارة عػػػف ترتيػػػب معػػػيف لمصػػػفات المميػػػزة لألفػػػراد كعػػػف طريقػػػو يسػػػػيؿ 
التمييػػػز بينيػػػا سػػػكاء كػػػاف ذلػػػؾ عمػػػى مسػػػتكل النػػػكع اك الجػػػنس اك غيرىػػػا مػػػف المراتػػػب 
التقسػػػػيمية األعمػػػػى. اف كضػػػػع المفتػػػػاح يتطمػػػػب خبػػػػرات المشػػػػتغميف فػػػػي مجمكعػػػػة مػػػػا 

 كيشترط في المفاتيح الجيدة تكفر ما يمي:
اف تككف الصفات الكاردة فيو سيمة التمييز باعتبار اف المفتاح  يجب -( الوضوح -0

سيستخدـ مف قبؿ اشػخاص اقػؿ خبػرة مػف كاضػعيو. ككػذلؾ يمػـز اف يكػكف التبػايف فػي 
الصػػػػػفات محػػػػػددا بصػػػػػكرة قاطعػػػػػة فػػػػػال يقػػػػػاؿ الطػػػػػكؿ الكبيػػػػػر كالطػػػػػكؿ الصػػػػػغير بػػػػػػؿ 

 مـ( مثال.-بكضكح)الطكؿ



  
 

 222   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

عمػػػى عػػػدة صػػػفات كذلػػػؾ حتػػػى يمكػػػف كيستحسػػػف اف يحتػػػكم المفتػػػاح  -( النفايوووة -6
االنتقاؿ فيو بسيكلة فعندما يصعب تحديد صفة معينة تككف ىناؾ صفات أخرل بديمة 

 يسيؿ التعرؼ عمييا.
يفضػػؿ اذا كػػاف ىنػػاؾ فػػرؽ شػػكمي اك تركيبػػي بػػيف الشػػػقيف  -( الفووروق الشوونلية -3

يػػػر )الػػػذككر كاالنػػػاث( اف يعمػػػؿ لكػػػؿ شػػػؽ مفتػػػاح مسػػػتقؿ ككػػػذا الحػػػاؿ فػػػي االطػػػكار غ
 البالغة.

  Kinds of Keys                      أنواع المفاتيح                         
 تكجد في المراجع التقسيمية المختمفة نماذج عديدة مف المفاتيح ككما يمي:

                Bracket Keyالمفتاح ذك االقكاس -4

  Indented Key    المفتاح المتعرج اك المسنف -7

                    Serial Keyمفتاح المتسمسؿ ال -5

                 Branched Keyالمفتاح المتفرع  -1

                   Circular Keyالمفتاح الدائرم  -3

  Box Key                    المفتاح الصندكقي -3

                  Pictorial Keyالمفتاح المصكر  -7

 Apantelesه المفاتيح نيخذ مثال لثمانية أنكاع مف جنس كإليضاح اشكاؿ ىذ
كفيمػا يمػػي جػدكؿ يبػيف ممخػػص  كنحػاكؿ ترتيبيػا فػي المفػػاتيح المختمفػة السػالفة الػػذكر.

 ألىـ الصفات التشخيصية لألنكاع الثمانية:
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 اىم الصفات التشخيصية لألنواع الثمانية

 
 Bracket Keyأوال  المفتاح شو االقواس 

 7ة معتمة ................................االجنح -4
 3االجنحة شفافة .................................    

 5( قركف االستشعار منشارية ..................4) -7
 1قركف االستشعار خيطية........................     

 completa( االعيف كاممة االستدارة ....................7( )-5

 emarginataاالعيف غير كاممة االستدارة ...................      

   rufipesاالرجؿ حمراء .................................. -1
   nigripesاالرجؿ سكداء.......................................

 3( عقؿ الرس  ذات فص كاحد .................4) -3
 7د .....................عقؿ الرس  ذات فص كاح     

 smithi.……………………( قرف االستشعار اسكد 3) -3
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 ruficornis..............قرف االستشعار احمر .............     

 californica( قرف االستشعار اسكد .......................3) -7

 flavicornis.................قرف االستشعار اصفر..........     

 بر المفتاح ذك االقكاس اكثرىا استعماال حيث يمتاز با تي:كيعت
 ( الصفات المتضادة متجاكرة فيسيؿ مقارنتيا.-4
 ( يمكف الصعكد كاليبكط فيو بسيكلة.-7
 ( يكفر مساحة كخاصة في المفاتيح الكبيرة.-5

 Indented Keyثانيًا  المفتاح المتعرج او المسنن 

 االجنحة معتمة.  -أ
 تشعار منشارية.قركف االس -ب
 completaاالعيف كاممة االستدارة ........................ -جػ
 emarginataاالعيف غير كاممة االستدارة ................... -جػ

 قركف االستشعار خيطية -ب
 rufipesاالرجؿ حمراء.................................. -جػ

 nigripes............االرجؿ سكداء...................... -جػ

 االجنحة شفافة -أ
 عقؿ الرس  ذات فص كاحد. -ب
 smithi.…………………قركف االستشعار سكداء  -جػ
 ruficornis..............قركف االستشعار حمراء ...... -جػ
 عقؿ الرس  ذات فصيف  -ب

 californicaقركف االستشعار سكداء .................... -جػ
 flavicornis................ار صفراء....قركف االستشع -جػ
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كيصمح ىذا المفتاح إذا كانػت األنػكاع المػراد تمييزىػا قميمػة امػا فػي األنػكاع كثيػرة العػدد 
 فاف المفتاح غير مرغكب فيو لألسباب االتية:

 عف بعضيا فيصعب مالحظتيا. ( تظير فيو الصفات المتضادة متباعدة-4
 ال داعي ليا كخاصة إذا كاف طكيال. ( ييخذ المفتاح مساحات كبيرة-7

 Serial Keyثالثًا  المفتاح المتسلسل 

 (  االجنحة معتمة. 3) -4
 (  قركف االستشعار منشارية.3) -7
 completa( االعيف كاممة االستدارة ....................1) -5

 emarginata( االعيف غير كاممة االستدارة ...............5) -1
 االستشعار خيطية. ( قركف7) -3
 rufipes( االرجؿ حمراء..............................7) -3

 nigripes( االرجؿ سكداء.............................3) -7
 ( االجنحة شفافة4) -3
 ( عقؿ الرس  ذات فص كاحد47) -3

 smithi.……………(  قركف االستشعار سكداء 44) -46
 ruficornis................ ( قركف االستشعار حمراء46) -44
 ( عقؿ الرس  ذات فصيف3) -47
 californica( قركف االستشعار سكداء ................41) -45

 flavicornis...............( قركف االستشعار صفراء.45) -41
كيعتبػػػر المفتػػػاح المتسمسػػػؿ محاكلػػػة لمجمػػػع بػػػيف مميػػػزات المفتػػػاح ذك االقػػػكاس 

ك يشارؾ المفتػاح ذك االقػكاس فػي قمػة المسػاحة التػي يشػغميا لػذلؾ كالمفتاح المتعرج في
يفضؿ في المفػاتيح الطكيمػة كيشػارؾ المفتػاح المتعػرج فػي ترتيبػو لمجماعػات فػي اقسػاـ 

 كاضحة كيعيبو:
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 ( الصفات المتضادة متباعدة كخاصة في المفاتيح الطكيمة.-4
 ( الصعكد فيو ليس سيال.-7

 Branched Keyرابعًا( المفتاح المتفرع 

 

 Circularخامسًا  المفتاح الدائري 
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 Box Keyسادسًا  المفتاح الصندوق  

 
 Pictorialسابعًا  المفتاح المصور 

كىػػػك يشػػػبو مثبمػػػو المفتػػػاح المتفػػػرع كالمتسمسػػػؿ اال انػػػو يتميػػػز عنيمػػػا ب ضػػػافة 
بعػػػض االشػػػكاؿ اك الصػػػكر االيضػػػاحية لتسػػػييؿ ميمػػػة المصػػػنؼ فػػػي تمييػػػز الصػػػفة. 

 ا ييتي عرض لمفتاح مصكر لمتمييز بيف بعض أنكاع حشرات المف.كفيم
 - نموشج لمفتاح مصور -

طكليا  Corniclesكالقركف البطينة  (1A)( الراس بدكف درينات لقرف االستشعار -4
 7........(1B)ال يزيد بثالث مرات عف طكؿ رس  الرجؿ الخمفية 

طكليا بقدر رس  استشعار الرجؿ  كالقركف البطنية (1C)الراس بقركف ذات درينات  -
 5........(1D)الخمفية بثالث مرات اك اكثر 

 Sensoria (2A)بقعػػػة حسػػػية  43-47( عقمػػػة قػػػرف االستشػػػعار الثالثػػػة تحػػػكم -7
شػػعرة كالػػبطف ذات  41-47كالقػػركف البطنيػػة اسػػطكانية كاطػػكؿ مػػف الػػذنب  الػػذنب لػػو 

قاعػػػدة كػػػؿ قػػػرف بطنػػػي أربعػػػة صػػػفكؼ مػػػف بقػػػع غامقػػػة كىنػػػاؾ مسػػػاحة غامقػػػة اسػػػفؿ 
(2A) ....Aphis fabae. 

القػػػركف البطنيػػػة  (2C)بقعػػػة حسػػػية  37-15عقمػػػة قػػػرف االستشػػػعار الثالثػػػة تحػػػكم  -
منتفخة كليست أطكؿ مف الذنب ذك نياية مدببػة مػع كجػكد سػتة شػعيرات  الػبطف ذات 
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 (2D)خطػػػػػػػكط مكسػػػػػػػرة غامقػػػػػػػة كال تكجػػػػػػػد مسػػػػػػػاحات غامقػػػػػػػة عنػػػػػػػد قاعػػػػػػػدة القػػػػػػػركف 
.....Brevicoryne brassicae  . 

 

 
بقعػػة حسػػية مكزعػػة بشػػكؿ كاسػػع   77-75( عقمػػة قػػرف االستشػػعار الثالثػػة تحػػكم -5

. القػػػركف البطنيػػػة (3A)الزاكيػػػة الداخميػػػة لدرينػػػة قػػػرف االستشػػػعار ذات زائػػػدة متطاكلػػػة
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اسػػطكانية فػػي النصػػؼ الطرفػػي كالػػبطف ذات حػػـز ظيريػػة متداخمػػة عمػػى العقػػؿ البطنيػػة 
 (3B)كالخامسػػػػة  كىنػػػػاؾ بقعػػػػة غامقػػػػة عنػػػػد قاعػػػػدة كػػػػؿ قػػػػرف بطنػػػػي  الثالثػػػػة كالرابعػػػػة

...Phorodon humuli . 
بقعػػػة حسػػػية فػػػي خػػػط الزاكيػػػة الداخميػػػة  47-3عقمػػػة قػػػرف االستشػػػعار الثالثػػػة تحػػػكم -

القػػػػركف البطنيػػػػة تكػػػػكف ضػػػػعيفة فػػػػي النصػػػػؼ  (3C)لدرينػػػػة قػػػػرف االستشػػػػعار مػػػػدكرة 
قمػػة البطنيػػة الثالثػػة الػػى حػػد القػػركف الطرفػػي  الػػبطف ذاف مسػػاحات غامقػػة تمتػػد مػػف الع

 . Myzus persicae...(3D)البطينة 

 
 DNA Analysisاألداة الثانية  تحليل الدنا 

دكر عظػػػػيـ فػػػػي دراسػػػػة  DNAفػػػػي العقػػػػكد االربعػػػػة األخيػػػػرة كػػػػاف لتحميػػػػؿ الػػػػػ
كالتػػاريخ الػػكراثي بػػػيف الكائنػػات الحيػػة  كذلػػؾ ألنػػو اصػػبح باإلمكػػاف قيػػػاس  العالقػػات
األنػكاع المختمفػة بدقػة كثقػة كبيػرة جػدا. كعميػو فانػو باإلمكػاف اليػـك  DNAف التبايف بي

( كقػػػد تػػػـ بنػػػاء DNA Sequence) DNAتمييػػز النػػػكع مػػػف خػػالؿ معرفػػػة تعاقػػػب الػػػ
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بالكامػػؿ  DNAالعديػػد مػػف األشػػجار الكراثيػػة بنػػاء عمػػى المعمكمػػات المسػػتنبطة مػػف الػػػ
اف معرفػػػة  ضػػيما الػػػبعض.كالصػػػفات المظيريػػة يكمػػػالف بع DNAبػػالرغـ مػػػف اف الػػػ

درجة التقارب بػيف نػكعيف مختمفػيف مػف الحشػرات مػثالن يمكػف اف يػتـ مػف خػالؿ دراسػة 
فػي كػال النػكعيف دكف اف يككنػا متطػابقيف تمامػان  مثػاؿ ذلػؾ فػي  DNAالتشابو بيف الػػ

% بينمػػا فػػي األنػػكاع 36بحػػدكد  DNAاألنػػكاع المتباعػػدة تكػػكف نسػػبة التشػػابو فػػي الػػػ
%. اف اختيػػػار تعاقػػػب 36بحػػػدكد الػػػػ DNAالػػػػا قػػػد تصػػػؿ نسػػػبة تشػػػابو المتقاربػػػة جػػػد

 DNAالصػػحيح لممقارنػػة بػػيف األنػػكاع يعػػد مسػػيلة ميمػػة كضػػركرية  اذ اف  DNAالػػػ
الكػػػائف يحػػػكم منػػػاطؽ اك قطػػػػع تكػػػكف شػػػديدة االخػػػتالؼ فيمػػػػا بينيػػػا ممػػػا يجعػػػؿ مػػػػف 

يدة التشػابو الصعب استخداميا في أجراء المقارنة في حيف تككف ىناؾ قطع أخرل شػد
التػي  DNAالػػليست ذات فائدة  اال اف مف حسف الحظ اف ىناؾ العديػد مػف تعاقبػات 

يمكف استخداميا لممقارنة  كفي بعض األحيػاف يمكػف اسػتخداـ اطػكاؿ قطػع معينػة مػف 
 DNAالػػلمتمييز بػيف األنػكاع. اف إعطػاء صػكرة كاضػحة عػف عمميػة تحميػؿ  DNAالػ

بيف األنكاع المختمفة  يمكف اف يتحقؽ مف خالؿ متابعة ككيفية استخداميا في التمييز 
 المثاؿ االتي:

تـ جمع عدد مف البراغيث  كلمعرفة اف كانت ىذه البراغيث تعكد لنػكع كاحػد اـ  مثال 
 ليذه البراغيث ككما ييتي: DNAالػالى عدة أنكاع  تـ تحميؿ 

 -المواد المستخدمة ف  التحليل 
Agarose for gel electrophpresis, 12 g 

Balance, top loading 

Deoxyribonucleotide triphosphates, mixture of all four each with 

10mM, 12 tubes each with 100  𝜇   stored at-20
o
 C 

DNA size markers, BRL/Life Sciences” 1 kb markers” or home-

made M13 RF cut with Taq 1 

Electrophoresis power supply, 0-150 volt, adjustable, with leads 

Electrophoresis slab gel box, 12 x 20 cm gel, two with combs 
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Ethanol, 70% in water, chiled on ice, twelve 1 ml aliquouts in 

microfuge tubes 

Ethanol, 95%, 100 ml in one botte and twelve 1 ml aliquouts in 

microfuge tubes 

Ethidium bromide, 10 mg/ml in formamide, four tubes each with 

20 𝜇   Store at 4
o
 C. 

CAUTION: Dangerous Wear gloves 

Forceps, fine tipped, twelve 

Freezer, -20
o
 C, or refrigerator freezing compartment. 

Gloves, latex, one box each small, medium, and large. 

Glycogen, Boehringer-Mannheim, diluted to 1 mg/ml in water, 

stored frozen, 12 tubes each with 50 𝜇  

Goggles of face shields to prevent UV exposure of eyes from 

UV light box, six 

Gragh paper, millimeter, 12 sheets, or computer with graphing 

program 

Hand lenses for observing small insects, 12 

Hand lotion or Vaseline
TM

 in case of skin exposure to phenol 

(see PCI) 

Hazardous waste container for used PCI, bottle with tight-fitting 

lid 

HCI,1 N, twelve 0.5 ml aliquots in 1.7 ml microfuge tubes 

CAUTION: Dangerous. Wear gloves 

Ice buckets, 6 Ice machine or crushed ice stored in refrigerator 

Kimwipes
TW 

or equivalent tissues, six boxes 

KOH-Joy
TM

 :0.5 N KOH ,0.1% (v/v) Joy
TM

 , twelve 0.5 ml 

aliquots in microfuges, 

CAUTION: Dangerous.  

Lab coats Light box, ultraviolet, transilluminator, for ethidium 

bromide stained DNA. 

CAUTION: Dangerous. 
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Low Tris buffer: 10 millimolar Tris-HCI Ph 8.0, 0.1 millimolar. 

EDTA, 12-1 ml aliquots in microfuge tubes. 

Maehing pens, Staedtler Lumicolor 313, black, permanent, 

twelve 

Microfuge tubes, 0.5 ml, non sterile 

The Eppendorf brand of 0.5 ml tubes can be used in the 

Minicycler PCR machine. 

Microfuge tubes, 1.7 ml, non sterile, bag of 1000, Eppendorf or 

Intermountain brand, not Baxter  

(Baxter 1.7 ml tubes have a narrow tip which prevents draining 

of alcohol from precipitates) 

Micrfuges, 2, Eppendorf band or equivalent, with adspters for 

0.2, 0.5 and 1.7 ml tubes 

CAUTION: Using the wrong size of tube adapter will cause 

tubes to break. 

Microwave oven for melting agarose 

Needles, 18 gauge, twelve, used as dissecting needles to cut 

insects 

Oil, mineral to use if PCR machine dose not have a heated lid, 

10 ml 

Parafilm, one roll 

PCI: Phenol, chloroform, isoamy alcohol in the proportions. 

9:9:0.1, twelve aliquots of 0.5 ml in microfuge tubes made from 

stock on the day of the class. Use high qunlity phenol for nucleic 

acids. Store PCI stock at 4
o
 C under Low Tris buffer 

supplemented with 10 millimolar betamercaptoethanol. 

CAUTION: Dangerous. Wear gloves; keep tubes upright 

PCR buffer, 10x, 10 aliquots of 10 𝜇  in microfuge tubes, stored 

at 4
o
 C, supplied with ebzyme. 

If necessary, supplement with MGCI2 to give 2 milimolar final 

concentration in the PCR reaction. 
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PCR enzyme, e.g. Klenraql (A B Peptides, St Louis, Mo, 800-

383-3362), twelve 0.5 ml tubes containing 2 𝜇  each, store at -

20
o
 C. 

PCR machine MJ Research (800-729-2165) PTC-150 Minicycler 

( $2500 US) or dual block PTC-200 ( $8000 US) 

Using a thermocycler with a heated lid saves time and trouble, 

but we give instructions for a thermocycler without a heated lid. 

PCR primers, ITS 2,3,4 and 5 each 10 𝜇 . Five aliquots of 10 𝜇  
each. Store at 4

o
 C .The primer sequences are in Appendix A. 

PCR stop: 10 millimolar EDTA Ph 8, 20% glycerol, 0.05% 

bromphenol blue, 12 tubes each with 20 𝜇   

PCR tubes, 0.2 ml or 0.5 ml (depending on the PCR machine 

used) Be sure tubes fit the machine 

Pipetman tips, non sterile, 0-1000, 0-200, 0-10 𝜇  size, bag of 

1000 for each of three size 

Pipetman or equivalent, P1000, P200, P2, six of each size 

Polaroid 667 film, 2 packs of 10 exposures each, or digital 

camera and computer 

Polaroid camera (or digital camera) with filter for ethidium 

bromide fluorescence 

Racks for PCR tubes, six 

Racks for 1.7 ml microfuge tubes, seven, including one pre-

chilled in freezer 

Refrigerator 

Rulers, millimeter, six 

Scissors to cut Parafilm, one 

Squeeze bottle containing 95% ethanol in case of PCI exposure 

TBE buff, 10X concentration, 1 liter, containing: 

121 g Sigma Tris Base or “ Sigma 7-9”, Sigma Chemical Co., 

314-771-5750     61.8 g boric acid 

7 g Na4EDTA 
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Tris-HCL, 1 M, pH 7.2, twelve 1 ml aliquots in 1.7 ml 

microfuges 

Vortex mixers, six 

DNA sequences of ITS primers 

ITS 2: GCTGCGTTCTTCATCGATGC 

ITS 3: GCATCGATGAAGAACGCAGC 

ITS 4: TCCTCCGCTTATTGATAGC 

ITS 5: GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG 

 خطوات التحليل
 Preserving Insects In Alcoholأوال( حفظ الحشرات ف  النحول 

سػاعة  43ضع الحشرات المطمكب تمييزىا في الكحكؿ لمدة ال تقػؿ عػف يتـ ك 
ممػػػـ( اك اصػػػغر كيفضػػػؿ اسػػػتخداـ الحشػػػرات  5كيفضػػػؿ اسػػػتخداـ الحشػػػرات الصػػػغيرة )

 5-7الكاممة  اما في حالة الحشرات الكبيرة فػيمكف تقطيعيػا الػى أجػزاء صػغيرة بطػكؿ 
ة ألجػػراء التحميػػؿ  كلمنػػع ممػػـ  مثػػاؿ ذلػػؾ فػػاف رجػػؿ كاحػػدة مػػف أرجػػؿ ذبابػػة كبيػػرة كافيػػ

فػػي الحشػػرات الميتػػة  ينبغػػي كضػػع الحشػػرة اك الحشػػرات الحيػػة فػػي  DNAتحمػػؿ الػػػ
ممػـ مػف الحشػرة  5% كذلؾ بكضع الحشػرة الكاممػة اك 33تركيز   Ethanolااليثانكؿ 

مػػػؿ  كمػػػا يمكػػػف  4.7مػػػؿ مػػػف االيثػػػانكؿ فػػي انبكبػػػة طػػػرد مركػػػزم دقيقػػة بحجػػػـ  4فػػي 
اذا كانػػت قػػد قتمػػت قبػػؿ كضػػعيا فػػي الكحػػكؿ  اذا لػػـ يتػػكفر  اسػػتخداـ الحشػػرات الميتػػة

 %.76تركيز  Isopropanol% فيمكف استخداـ 33االيثانكؿ تركيز 
DNA Extraction (1)الج ء األول(  DNAثانيًا( استخالص الو

st
 step)   

فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يػػػتـ قطػػػع الحشػػػرة الػػػى نصػػػفيف لتسػػػييؿ عمميػػػة اسػػػتخالص 
الحشػػرة مػػف الكحػػكؿ بكاسػػطة ممقػػط نظيػػؼ ثػػـ فرشػػيا لتجػػؼ  كذلػػؾ بعػػد إزالػػة DNAالػػػ

Kimwipeعمى قطعة مف الػ
TM   :كيراعى في عممية القطع ما ييتي 

 تشبو السكيف. 43( استخداـ نيدؿ ذك حافة حادة قياس -4



  
 

 235   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

( إذا كانت العينة المستخدمة جزء مف حشرة كبيرة فميس ىناؾ حاجة الى مزيد مف -7
 التقطيع.

% تكػػكف أكثػػر ىشاشػػة اك سػػريعة 33المحفكظػػة فػػي ايثػػانكؿ تركيػػز  ( اف الحشػػرات-5
 %.76تركيز  Isopropanol الكسر مقارنة بالمحفكظة في الػ

مػػؿ جافػػة  6.3بعػػد قطػػع الحشػػرة تنقػػؿ الػػى انبكبػػة طػػرد مركػػزم دقيقػػة قيػػاس 
 كنظيفة كمعممة.

 Joyبواسطة خليط الصودا الناوية وسائل التنظيف  DNAثالثًا( استخالص الو

  DNA Extraction with KoH-Joy
TM  

كىػػػك  KoH-Joyمػػػايكركليتر مػػػف خمػػػيط الػػػػ 16فػػػي ىػػػذه الخطػػػكة يػػػتـ إضػػػافة 
عبارة عف مزي  مف الصكدا الكاكية المستخدمة في تركيؽ النمػاذج الحشػرية لمدراسػات 

ىػػك مػػزي  مػػف مػػكاد  Joyالمجيريػػة  كسػػائؿ غسػػؿ االكانػػي المعػػركؼ باالسػػـ التجػػارم 
حيػػث  anionicكانبكنيػػو  non-ionicغيػػر ايكنيػػو  Surfactantذات نشػػاط سػػطحي 

تعمؿ ىذه المادة عمى اذابػو الحشػرة مػف خػالؿ عمميػا كمػادة مبممػو. اف اسػتخداـ سػائؿ 
. اف KoHيعػػػكد الػػػى تػػػكفره فػػػي األسػػػكاؽ كعػػػدـ ترسػػػبو فػػػي محمػػػكؿ الػػػػ Joyالتنظيػػػؼ 
 RNAمػػؿ الػػػكمػػا يح DNAيػػذيب العديػػد مػػف األشػػياء كمنيػػا الػػػ KoH-Joyمخمػػكط الػػػ

 Singleالػى خػيط مفػرد DNAكيعمػؿ عمػى تجمػط الػػ Nucleotidesالى نيككميكتايػد 
strand مايكركليتر مف خميط الػ 16. بعد إضافة الػ KoH-Joy  الػى العينػة الحشػرية

مػػؿ  ينبغػػي التيكػػد مػػف غمػػر العينػػة  6.3المكجػػكدة فػػي انبكبػػة الطػػرد المركػػزم بحجػػـ 
عػد ذلػؾ تتػرؾ العينػة الحشػرية منقكعػة فػي االنبكبػة . بKoH-Joyبالكامؿ فػي مػزي  الػػ

 طكؿ الميؿ عند درجة حرارة المختبر كقد تترؾ العينة المنقكعة لثالثة أياـ أحيانا.
DNA Extraction (2)الج ء الثان (  DNAرابعًا( استخالص الو

nd
 part)  

المكجػكد فػي عينػة KoH في ىذا الجزء مف عممية االستخالص يتـ معادلػة الػػ
طػكاؿ  KoH-Joy مػايكركليتر مػف مػزي  الػػ 16لحشػرات المغمػكرة اك المحفكظػة فػي ا

 مايكركليتر مف مزي  التعادؿ الذم يتككف مف: 76الميؿ كذلؾ ب ضافة 
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 (4عيارية ) HCIمايكركليتر مف حامض الػ 43ثالثة احجاـ مف 
 PH =7.7ذك  Tris-HCIمكالرم  4حجـ كاحد مف 

كذلػػؾ الف اختبػػار  DNAي  التعػػادؿ بالػػػمػػز  كمػػف الضػػركرم ىنػػا عػػدـ تمػػكث
الممػػػكث لػػػذلؾ ينبغػػػي اتبػػػاع سػػػتراتيجيات معينػػػة لمنػػػع  DNAحسػػػاس جػػػدا لمػػػػ PCRالػػػػ

 .DNAحدكث تمكث لمػ
السػتخدامو كحامػؿ لمترسػيب  Glycogenبعد ذلؾ يتـ تحضػير الكاليكػكجيف 

Precipoitation carrier  مػػؿ معممػػة  4.7كذلػػؾ بيخػػذ انابيػػب طػػرد مركػػزم قيػػاس
. بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ KoH-Joyمػػػؿ مػػػف العينػػػة الحشػػػرية المغمػػػكرة فػػػي محمػػػكؿ  6.3 لكػػػؿ

ممغـ/مػػػؿ كاليكػػػكجيف فػػػي كػػػؿ انبكبػػػة مػػػف انابيػػػب الطػػػرد  4مػػػايكركليتر مػػػف  3كضػػػع 
)ماصػػة حجميػػة دقيقػػة( حيػػث يعمػػؿ  Pipetmarمػػؿ باسػػتخداـ سػػحاحة  4.7المركػػزم 

في الكحػكؿ لمترسػيب. الكاليككجيف كحامؿ ترسيب لما مكجكد مف أجزاء حشرية دقيقة 
كلكػػػف  4.7الحشػػػرة لػػػنفس انبكبػػػة الطػػػرد المركػػػزم قيػػػاس  DNAبعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ إضػػػافة 

 الحشرة. DNAينبغي ىنا إضافة الكاليككجيف لتجنب تمكث الكاليككحيف بػ
فػي ىػذه الطريقػة يػتـ إضػافة  - PCI-Extraction PCIاالسوتخالص بواسوطة الوو

الػػػػػى  PCI (Phenol-Chloroform-Isoamylalcohol)مػػػػػايكركليتر مػػػػػف الػػػػػػ 36
مػػػػؿ. بعػػػػد غمػػػػؽ  6.3المتعػػػػادؿ فػػػػي انبكبػػػػة طػػػػرد مركػػػػزم قيػػػػاس  KoH-Joyمحمػػػػكؿ 

  Vortexاالنبكبػة بيحكػاـ يػتـ رج االنابيػب بشػدة لمػدة عشػرة ثػكاف باسػتخداـ جيػاز الػػ
عمػى تحريػر   PCIلمزج المحمكؿ لحيف تككف مستحمب ابيض متجانس حيػث يعمػؿ الػػ

 Vortexذلؾ يتـ كضع االنبكبػة فػي جيػاز الطػرد المركػزم الػػالمعزكؿ  بعد  DNAالػ
لمدة عشرة ثكاني يتـ خالليا فصؿ المستحمب الػى طػكريف العمػكم المػائي كالسػفمي ىػك 

كيالحػػظ أيضػػا كجػػكد طبقػػة بيضػػاء ىػػي عبػػارة عػػف بػػركتيف مػػتجمط  PCIعبػػارة عػػف الػػػ
لماصػة الحجميػة فػي الطػكر السػائؿ العمػكم كباسػتعماؿ ا DNAبيف الطكريف كيكجد الػػ

الػى انبكبػة  DNAمايكركليتر مف الطكر العمكم الحػاكم عمػى الػػ 436الدقيقة يتـ نقؿ 
مؿ معممة حاكية عمى الكاليككجيف  كيجػب تػكخي الحػذر عنػد  4.7طرد مركزم سعة 



  
 

 237   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

كالػذم قػد يشػاىد بشػكؿ راسػب عنػد  PCIسحب العينػة كعػدـ تمػكث أم مػف االنابيػب بػػ
م لمػػدة خمػػس ثػػكاف  ممػػا يكجػػب ازالتػػو فػػي حالػػة تككنػػو اسػػتعماؿ جيػػاز الطػػرد المركػػز 

بنقؿ الطكر السائؿ الى انبكبة  معممة جديدة  اذ اف كجكده فػي العينػة قػد يفسػد مرحمػة 
 الالحقة.  PCRالػ

 Ethanol Preciptationالترسيب باأليثانول                                   

% الػػى الطػػكر العمػػكم 33نكؿ مػػايكركليتر مػػف كحػػكؿ االيثػػا 436يػػتـ إضػػافة 
مػؿ ثػـ غمػؽ االنبكبػة بيحكػاـ مػع الػرج بعػد ذلػؾ تكضػع  4.7المكجكد في انبكبة قيػاس 

 لمدة ساعة اك أكثر لممساعدة في الترسيب. Freezerاالنبكبة في الفريزر 
  DNA Extraction (3rd part))الج ء الثالث(  DNAخامسًا( استخالص الو

 DNAكذلػؾ بعػد ترسػيب الػػ DNAكاعادة اذابة الػفي ىذه المرحمة يتـ تركيز 
بالتبريد لمدة ساعة اك اكثر في االيثانكؿ البارد بعد ذلؾ يػتـ كضػعيا فػي جيػاز الطػرد 

ألػؼ دكرة فػي الدقيقػة عنػد درجػة حػرارة  47-46المركزم لمدة دقيقة كاحدة عنػد سػرعة 
نبكبػػػة بيػػػدكء الغرفػػة كبمجػػػرد تكقػػؼ جيػػػاز الطػػرد المركػػػزم  يػػػتـ سػػكب السػػػائؿ مػػف اال

كغالبػػا مػػا يكػػكف الراسػػب غيػػر كاضػػح  ثػػـ تكضػػع فكىػػة االنبكبػػة المقمكبػػة عمػػى منػػديؿ 
مؿ مػف االيثػانكؿ تركيػز  6.3معقـ لمتخمص مف الكحكؿ المتبقي  بعد ذلؾ يتـ إضافة 

بعػد ذلػؾ ابقػاء االنبكبػة مقمكبػة كمفتكحػة  PCI% مع الرج لمتخمص مف أم بقايا الػػ76
جة حرارة الغرفة اك طكؿ الميؿ في الثالجة عمى درجة حػرارة لمدة نصؼ ساعة عند در 

. اف الػ 1-  يبقى ثابتان لعدة اشير في الثالجة.  DNAـٍ
  PCR   Setting Up The PCRسادسًا( تييئة جيا  الو

انبكبة اك اكثر كذلؾ حسب نػكع الجيػاز  43يستطيع حمؿ  PCRاف جياز الػ
قبػػػػؿ اسػػػػتعمالو.اف  PCRؿ جيػػػػاز الػػػػػالمسػػػػتخدـ. كمػػػػف الضػػػػركرم تعمػػػػـ كيفيػػػػة تشػػػػغي

 ITS3𝛼4الحشػػػرات مػػػع البريمػػػرات اك البػػػكادئ  DNAالبرنػػػام  المسػػػتخدـ لتحميػػػؿ 

Primers  اكITS2𝛼 5  ىػػي مختصػػر(لػػػIntervening Transcribed Sequences )
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 MJىذا البرنام  يستغرؽ سيعيف دقيقػة فػي الجيػاز نػكع  BFLEAىك البرنام  بفميا 
Research PCR Machines   اف البرنامBFLEA ( 4-7مثبت في الجدكؿ) 

 ITS2𝜶5او  ITS3𝜶4 للبرايمرات  BFLEA( يوضح برنامج 0-7الجدول )

 

 PCRالحشرة في انابيب الػ DNAلمعمؿ يتـ كضع  PCRبعد تييئة جياز الػ
كذلػػؾ لمتمييػػز بػػيف االنابيػػب فيمػػا بعػػد  بعػػد  PCRكذلػؾ بعػػد تيشػػير اك تػػرقيـ انابيػػب الػػػ

لكػؿ انبكبػة مػع انبكبػة  DNAمايكركليتر مف الػ 46مايكركليتر مف  1ـ إضافة ذلؾ يت
  Tris bufferمػايكركليتر مػف الػػ 1حيػث يكضػع فييػا فقػط  DNAمقارنػة ال تحػكم 

Low  بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ غمػػػؽ االنابيػػػب كتخػػػزف فػػػي الثالجػػػة الػػػى اف يػػػتـ إضػػػافة مػػػزي .
 التفاعؿ الييا.

 PCRإضافة م يج التفاعل الا انابيب الو
كمف الضػركرم عمػؿ كميػة  DNAيتـ تحضير مزي  التفاعؿ إلضافتو الى الػ

دقيقػػة كينبغػػي رج  56كافيػة مػػف المػزي  كيػػتـ حفػظ المػػزي  عمػى قطعػػة مػف الػػثم  لمػدة 
 المزي  جيدا قبؿ استخدامو. 
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 TBEbufferاو  TBE( يوضح منونات الملطف 0-7الجدول ) 

121 gm Sigma Tris Base or Sigma 7-9, 

Sigma chemical Co.                                                 

61.8 gm Boric acid 

7 gm Na4EDTA 

يتـ صبو في صندكؽ اليػالـ. ثػـ كضػع كػؿ نػكات   Gelبعد عمؿ اليالـ اك الػ
 76ذك  PCRاليػالـ  كمػف الضػركرم اسػتخداـ الػػ Wellsفي حفر  PCRتفاعالت الػ

 طبقة اليالـ. سف لعمؿ الحفر في 71اك 
 Gelطريقة عمل اليالم او الو

 736سػػػعة  Erlenmeyerفػػػي دكرؽ  Agaroseغػػػـ مػػػف مػػػادة الػػػػ 4.63( ضػػػع -4
 مؿ.

 مؿ مف الماء المقطر. 453( أضؼ -7
دقيقػػػة  4.3( سػػػخف محتكيػػػات الػػػدكرؽ لدرجػػػة الغميػػػاف باسػػػتخداـ المػػػايكركيؼ لمػػػدة -5

 أقصى طاقة.
 مف قكة المايكركيؼ. %56دقيقة باستخداـ  4.3( سخف لمدة -1
  كعنػد بقػاء كميػة منػو غيػر منصػيرة يػتـ Agarose( التيكد مف انصػيار جميػع الػػ-3

                                  تسخيف المحمكؿ لفترة اطكاؿ.

 في بيكر كبير فيو ماء بدرجة حرارة الغرفة لتبريده. Erlenmeyer( ضع دكرؽ -3
 تحريؾ لمزج الخميط.مع ال 10XTBEمؿ مف الػ 43( أضؼ -7
فػي  Ethidium Bromideممغـ/مػؿ  46مػايكركليتر مػف  45( اضػؼ بعػد ذلػؾ -3
 مع الرج. Formamideالػ
فػي صػندكؽ اليػالـ خػالؿ   Agarose-Ethidium Bromide( صػب مػزي  الػػ-3

 دقيقة.
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لتكػكيف  1XTBE Buffer( بعد استقرار اليالـ فػي صػندكؽ اليػالـ يػتـ إضػافة -46
 ممـ فكؽ طبقة اليالـ. 5سمكيا  Bufferطبقة مف الػ
 4موووواينروليتر لةضووووافة لووووو  6(   منونووووات موووو يج التفاعوووول حجووووم 6-7الجوووودول )

 PCRلعمل عينة واحدة للو DNAماينروليتر من الو
2.95 𝜇  distilled water 

1.0 𝜇  10 x PCR buffer containing 20 millimolar Mg
++

 

1.0 𝜇  deoxyribonucleotide triphosphate mixture, each of the 

four @ 10 millimolar 

0.5 𝜇  primer ITS 3, 10 micromolar  

0.5 𝜇  primer ITS 4, 10 micromolar  

0.5 𝜇  Taq polymerase enzyme (Klentaql or Amplitaq) 5 enzyme 

activity units per  𝜇   
( يػتـ رجيػا بشػكؿ جيػد ثػـ 7-7ؿ )بعد خمط مككنات المزي  المثبتة في الجدك 

مػػػايكركليتر مػػػف مػػػزي   3دقيقػػػة بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ إضػػػافة  56كضػػػعيا فػػػكؽ الػػػثم  لمػػػدة 
مػػػايكركليتر مػػػف  1تحتػػػكم عمػػى  PCRلكػػػؿ انبكبػػة  Reaction mixtureالتفاعػػؿ 

بعدىا يتـ تدكير االنابيب لمدة ثانية كاحػدة ثػـ رج االنبكبػة جيػدان ثػـ كضػعيا  .DNAالػ
 . PCRيف كضعيا في جياز الػعمى الثم  لح

يقووواف جيوووا  الوووو بالضػػػغط عمػػػى زر  PCRيػػػتـ تشػػػغيؿ جيػػػاز الػػػػ - PCRتشوووغيل وا 
التشػغيؿ لبػدء تشػغيؿ البرنػػام   حيػث يػتـ بعػػد ذلػؾ كضػع انابيػػب العينػات فػي اماكنيػػا 
بالجيػػاز  بعػػدىا يػػتـ غمػػؽ غطػػاء الجيػػاز لحػػيف اكمػػاؿ الجيػػاز لبرنامجػػو كعنػػد انتيػػاء 

االزرؽ بػداخؿ قمػة   PCRمػايكركليتر مػف مػزي  إيقػاؼ الػػ 7فة عمؿ الجياز يػتـ إضػا
 كؿ انبكبة مع التدكير لمدة ثانية ثـ الرج ثـ التدكير مرة ثانية كلمدة ثانية كاحدة أيضا.
  



  
 

 241   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

  PCRسابعًا( اليجرة النيربائية لنواتج الو
Electrophoresis of PCR Products  

كصػػػفة الحاليػػػة لمككنػػػات اليػػػالـ : اف الGelكتػػػتـ أكال بعمػػػؿ اليػػػالـ اك الجػػػؿ 
مػػؿ مػػف  436( تحتػػكم عمػػى 7سػػـ 736سػػـ ) 45x76تكفػػي لتغطيػػو صػػفيحة ابعادىػػا 

 % 6.7تركيز  Agaroseاالكاركس 
  PCR  Loading 𝜶 Runing PCR Productsتحميل ومعاملة منتجات الو

ثػػـ ثبػػت الفكلتيػػة قبػػؿ تحميػػؿ منتجػػات   Electrophoresisشػػغؿ جيػػاز الػػػ
التحميػػؿ يػػتـ قطػػع الفكلتيػػة  لتحديػػد الفكلتيػػة المطمػػكب اسػػتخداميا  فػػاذا  كبعػػد PCRالػػػ

سػاعة فيننػا سػنحتاج -فكلػت 366-136مػف اليػالـ بػػ  7سػـ 76كاف المطمػكب معاممػة 
 71فكلػت لمػدة  74باسػتخداـ  ءفكلت لمدة ثالث ساعات اك انجاز العمؿ ببطػي 436
 ساعة.

 PCR    Size Analysis of PCR Products  ثامنًا( تحليل حجم منتجات الو

يتـ تمريره فػي صػندكؽ االشػعة   Electrophoresisبعد تمرير اليالـ في الػ 
حيػػث يػػتـ تشػػغيؿ الضػػكء كالنظػػر الػػى منتجػػات  UV Light boxفػػكؽ البنفسػػجية 

 Polaroidباسػتخداـ النظػارات اك باسػتخداـ الػػة التصػكير تحػكم فمػـ نػكع   PCRالػػ

باسػػتخداـ مرشػػح خػػاص. كمػػا يمكػػف اسػػتخداـ كػػاميرا  F 5.6لمػػدة ثانيػػة عنػػد   667
المجػػاني  (NIH Image)رقميػػة مربكطػػة بحاسػػكب. بعػػد ذلػػؾ يػػتـ اسػػتخداـ برنػػام  

لقيػػػػػػػػػاس  )http://rsb.info.nih.gov.nih.image/index.btml(عمػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػع 
في اليالـ  ثـ ارسـ العالقة بيف  Markersلحركة المؤشر  Pixelsالمسافة بالبكسيؿ 

كبػػيف المسػػافة التػػي قطعيػػا المؤشػػر فػػي اليػػالـ. كالشػػكؿ  DNAحجػػـ النيككميكتايػػد لمػػػ
 .Size analysis( مثاؿ جيد لممعمكمات المستخدمة في تحميؿ الحجـ 7-4)

http://rsb.info.nih.gov.nih.image/index.btml
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 (ITSPCR)مػػػػػػع منتجػػػػػػات الػػػػػػػ Agarose( صػػػػػػكرة ليػػػػػػالـ الػػػػػػػ4-7الشػػػػػػكؿ )

المسػػػتخمص مػػػف البراغيػػػث. اف األرقػػػاـ المثبتػػػة عمػػػى اليسػػػار تمثػػػؿ احجػػػاـ  DNAلمػػػػ
اف  Marker laneفػػػي خػػط المؤشػػػر  DNAالنبككميكتيػػدات فػػػي قطػػع اك شػػػظايا الػػػ

. اف برغػػػكث Taq1 (M13)يشػػػكمو التكػػػرر القػػػاطع مػػػع  Bacteriophageالعػػػاثي 
اك البرايمػػرات  مػػع البػػادئ PCRيعطػػي دائمػػان نػػكات   S. distinctaالخفػػاش المسػػمى 

ITS3 𝛼 4  كلكنػػػػو ال يعطػػػػي أم نػػػػكات  مػػػػع البرايمػػػػراتITS2 𝛼    كلسػػػػبب غيػػػػر
ال يمكػف تمييزىػا مػف  O. mantanaك    S. distinctaمعركؼ فاف نػكعي البراغيػث

كذلػؾ الف احجاميػا متسػاكية كلكػف يمكػف تمييزىػا  ITS3 𝛼 4خالؿ احجاـ البريمرات 
مػػػػع البرايمػػػػرات  PCRد التعػػػػرؼ عمػػػػى نػػػػكات  الػػػػػ. بعػػػػ  ITS2 𝛼 بكاسػػػػطة البريمػػػػرات

فػػػي قاعػػػػدة المعمكمػػػػات  DNAالمسػػػتخدمة فػػػػي الدراسػػػة  يػػػػتـ مقارنتيػػػػا مػػػع تعاقػػػػب الػػػػػ
لكػػػؿ نػػػكع السػػػتخداميا فػػػي  DNAلمحصػػػكؿ عمػػػى تعاقػػػب الػػػػ Gen-EMBLالمسػػػماة 

بناء الشجرة الكراثية ألنكاع البراغيث المستخدمة في الدراسة كتحديػد درجػة القرابػة فيمػا 
 بينيا.

يشػػػػكالف اليػػػػػـك  DNAاف المفػػػػاتيح التمييزيػػػػة بينكاعيػػػػا المختمفػػػػة كتحميػػػػؿ الػػػػػ
األدكات األكثػػػر دقػػػة كاسػػػتخداما فػػػي مجػػػاؿ التمييػػػز بػػػيف أنػػػكاع الكائنػػػات الحيػػػة كمنيػػػا 
الحشػػرات كاف الجمػػع بػػيف االداتػػيف فػػي التمييػػز بػػيف األنػػكاع الحشػػرية سػػيؤدم بالنتيجػػة 
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عالية جدا  اال اف ىػذا ال يعنػي عػدـ كجػكد أدكات أخػرل الى التمييز بيف األنكاع بدقة 
لمتمييز كذلؾ لتنكع الصفات التصنيفية كالتي سػبؽ اإلشػارة الييػا فػي الفصػؿ الخػامس. 

كالجزيئػػات البركتينيػػة كغيرىػا مػػف االختبػػارات  DNAاف انجػاز التحمػػيالت الخاصػػة بالػػ
لعديػػد مػػف المختبػػرات قػػد ال تكػػكف مػػف اختصػػاص عػػالـ التصػػنيؼ  لػػذلؾ تتػػكفر اليػػـك ا

 كالمراكز المتخصصة في انجاز مثؿ ىذه االختبارات.
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 سوبء الحششية ونظن التمسيناأل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 األسوبء الحششية وظيفتهب وانواعهب 
 

 التمسين الطبيعي


 التمسين الوساثي


 التمسين العذدي واالصطنبعي
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األسوبء الحششية  
 وظيفتهب وانواعهب
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 المقدمة 
اف دكر التسػمية فػػي عمػـ تصػػنيؼ الحشػػرات ىػي مجػػرد تييئػة بطاقػػة اك ىكيػػة 
تعريػػػػػؼ لممراتػػػػػب الحشػػػػػرية المختمفػػػػػة كذلػػػػػؾ لتسػػػػػييؿ التفػػػػػاىـ كالتكاصػػػػػؿ بػػػػػيف عممػػػػػاء 

اشػياء إذا لػـ تكػف ليػا اسػماء. اف مصػطمح التسػمية الحشرات  إذ ال يمكننا الكالـ عف 
Nomenclature يعنػي نظػاـ االسػماء  كالمفػظ مشػتؽ مػف الكممػة الالتينيػةNomen  

ينػػادم كبػػذلؾ تعنػػي جزئيػػان نػػداء االسػػـ كبػػذلؾ تكػػكف التسػػمية ىػػي لغػػة  Calareاسػػـ  ك
تكػػػكف عمػػػـ الحيػػػكاف كمنيػػػا الحشػػػرات  كقكاعػػػد التسػػػمية ىػػػي قكاعػػػد ىػػػذه المغػػػة كبػػػذلؾ 

التسػػمية كسػػيمة الػػى غايػػة كليسػػت غايػػة فػػي حػػد ذاتيػػا  كمػػاداـ جميػػع عممػػاء الحشػػرات 
يشتغمكف بالحشرات كيستعممكف اسمائيا فمف الضركرم ليـ سكاء كانكا عمماء تصنيؼ 
اـ ليسكا منيـ اف يككنكا عمى دراية بالقكاعد العامة لمتسمية الحيكانية كمنيػا الحشػرات  

فصػػؿ تنػػاكؿ انػػكاع االسػػماء الحشػػرية كاسػػباب تغييػػر االسػػماء لػػذلؾ سػػنحاكؿ فػػي ىػػذا ال
العممية لمحشرات بشيء مف التفصيؿ  إذا ال فائدة مف عممية التمييز إذا لـ يتـ اعطاء 

 اسـ لذلؾ النمكذج الذم تـ تشخيصو كتمييزه.
  Kinds of Insects Names          انواع االسماء الحشرية                 

لحشػػرات المتداكلػػة بػػيف المػػزارعيف كالبػػاحثيف كعممػػاء الحشػػرات تقػػع اف اسػػماء ا
 في ثالثة مجاميع ىي: 

  Vernacular Names( االسماء الدارجة اك العادية اك العامية -4
  Common Names( االسماء الشائعة -7

                                         Scientific Names( االسماء العممية -5

كىػػي االسػػماء التػػي   -  Vernacular Names( االسووماء الدارجووة والعاديووةاوالً 
يطمقيا السكاف المحميكف عمى الكائنات التي تشػاركيـ البيئػة التػي يعيشػكف فييػا  مثػاؿ 
ذلؾ اطالؽ اسـ الكاصكص في العراؽ تشير الػى الديػداف القارضػة اك يرقػات حرشػفية 

 ب عمػػػػػػػػػػػػػػػػى حشػػػػػػػػػػػػػػػػرة االجنحػػػػػػػػػػػػػػػػة بينكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػا  ككػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يطمػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػػػػػػػػػارك 
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 فيمػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمى الصرصػػػػػػػػر االمريكػػػػػػػػي   Gryllotalpa gryllotalpaالػػػػػػػػػػػ
Periplaneta americana   ببنت كرداف اك بنات الجصير  كفي قطر تطمؽ كممة

زىيػػكم عمػػى الصراصػػر المنزليػػة بينكاعيػػا كاـ زيػػد عمػػى البقػػة الخضػػراء كالسػػكداء كبػػؽ 
فرفػكر االبػيض عمػى الذبابػة البيضػاء كرؽ البطيخ  اما في سكريا كلبناف فيطمػؽ اسػـ ال

 ىذه االسماء تستخدـ عمى نطاؽ محمي محدكد كال يتـ تداكليا في النشر العممي.
كىػػػي مجمكعػػػة االسػػػماء التػػػي  -:Common Namesثانيوووًا( االسوووماء الشوووائعة 

يتػػداكليا المختصػػكف فػػي عمػػـ الحشػػرات سػػكاء فػػي مؤلفػػاتيـ اك دراسػػاتيـ كبحػػكثيـ  ك 
ء كسيمة اساسية لالتصاؿ كتبادؿ المعمكمات مع الباحثيف كالمزارعيف تشكؿ ىذه االسما

كالميتميف بالحشرات  فضالن عما تكفره استنتاجاتيـ مف االسماء الشائعة لمحشرات مف 
معمكمات  كخاصة ما يتعمؽ منيا بالعائؿ اك الجزء الذم تياجمو مف العائؿ اك طبيعة 

 الضرر الذم تحدثو لمعائؿ.
ت تحتػػػكم بػػػال شػػػؾ عمػػػى نظػػػـ محكمػػػة الػػػى حػػػد مػػػا لتسػػػمية اف جميػػػع المغػػػا

الحيكانات كالنباتات المتكاجدة في بيئتيا  اال اف االسماء المبنية عمى ىذه النظـ كمنيا 
االسػػماء الشػػائعة اثبتػػت عػػدـ صػػالحيتيا لألغػػراض العمميػػة ألنيػػا تختمػػؼ عػػف بعضػػيا 

ـ الشائع رمزان متداكالن مف البعض في المغات كالميجات المختمفة كمع ذلؾ فقد بقى االس
 Gilletteقبػػػؿ المختصػػػيف كالعػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الحشػػػرات لػػػذا نجػػػد اف الباحػػػث 

( كػػػػػاف مػػػػػف اكؿ الػػػػػداعيف الػػػػػى ضػػػػػركرة تكحيػػػػػد االسػػػػػماء الشػػػػػائعة لمحشػػػػػرات 4337)
(  كذلػػؾ بػػالرغـ مػػف اف االىتمػػاـ باألسػػماء الشػػائعة سػػبؽ ىػػذا 4335)  Doranاعقبػػو

كخػػػػالؿ االجتمػػػػاع الػػػػدكرم السػػػػادس عشػػػػر لرابطػػػػة  4365ـ التػػػػاريخ بكثيػػػػر. ففػػػػي عػػػػا
 American Association of Economicالحشػػرات االقتصػػادية االمريكيػػة

Entomology (AAEE)  تػػـ اختيػػار لجنػػة لكضػػع نظػػاـ خػػاص الختيػػار االسػػماء
 4361اسمان شائعان في عاـ  36الشائعة لمحشرات االقتصادية  حيث اقرت ىذه المجنة 

نشػػرت الرابطػػة االمريكيػػة  4363. كفػػي حزيػػراف مػػف عػػاـ 4363فػػي سػػنة  اسػػمان  37ك
( تصػػػنيفان لقػػػكائـ االسػػػماء السػػػابقة كاكصػػػت بمراجعػػػة AAEEلمحشػػػرات االقتصػػػادية )
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االسػػػػماء التػػػػػي لػػػػػـ يتفػػػػػؽ عمييػػػػػا كالمثبتػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ اعضػػػػػاء لجنػػػػػة التسػػػػػمية الشػػػػػائعة 
لقػكانيف المقترحػة كالمستخدمة في جميػع المطبكعػات كاالصػدارات كتػـ صػياغة بعػض ا

الختيار االسماء الشائعة اعقب ذلؾ دم  كتنقيح بعض ىذه القكانيف كالتػي نشػرت فػي 
دليػؿ ضػػـ قػكائـ مرتبػػة حسػب االحػػرؼ االبجديػة لألسػػماء الشػائعة كالعمميػػة مػع اضػػافة 
بعػػػػض االشػػػػارات لبيػػػػاف الرتػػػػب التػػػػي تعػػػػكد الييػػػػا الحشػػػػرات اال اف ىػػػػذه االشػػػػارات لػػػػـ 

الخمسػػة الالحقػػة المنشػػكرة تباعػػان فػػي مجمػػة الحشػػرات االقتصػػادية تسػػتخدـ فػػي القػػكائـ 
 االمريكية كما يمي: 

JEE. 1931 , 24: 1273- 1310  

JEE. 1937 , 30 : 527-560 

JEE.1942,   35:83-101  

JEE. 1946,  39 : 427-448  

JEE . 1950 , 43: 117 – 138 
التػػػي تضػػػـ االسػػػماء  أعقػػػب ىػػػذه الفتػػػرة التيكيػػػد عمػػػى دراسػػػة االسػػػماء الشػػػائعة
  Cabbage Wormلمراتب تقسػيمية عميػا ال تنتمػي لمحشػرات مثػاؿ ذلػؾ دكدة الميانػة

( اقتػرح 4317)  Metacalfام دكدة تعػكد لمحمقيػات  لػذا فػاف  Wormحيث اف كممة
 فاصػػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػػيف الكممتػػػػػػػػػػيف لإلشػػػػػػػػػػارة الػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػكد خطػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي التصػػػػػػػػػػنيؼ فتكتػػػػػػػػػػب 

Cabbage–Worm اصػػػػمة عنػػػػػدما يكػػػػكف التصػػػػػنيؼ بينمػػػػا ال تكضػػػػع مثػػػػػؿ ىػػػػذة الف
ألنيػا تطمػؽ عمػى الدعسػكقة كاالخيػرة تتبػع رتبػة غمديػة  Lady beetle صػحيحان مثػؿ

االجنحػػػػة. كعمػػػػى ىػػػػذا االسػػػػاس فقػػػػد فكضػػػػت رابطػػػػة الحشػػػػرات االقتصػػػػادية االمريكيػػػػة 
(AAEE المجنة الخاصة بالتسمية الشػائعة تجييػز قائمػة باألسػماء الشػائعة لمجػاميع )

خضػػاع ىػػذه االسػػماء لممصػػادقة عمييػػا مػػف الحشػػرات فػػي امريكػػ ا كخصكصػػان العكائػػؿ كا 
قبؿ اعضاء المجنة كاستنادان الى ىذه التكجييات اجريت ايضان مراجعة كتغييرات عديدة 

القػكانيف كالتكصػيات  Gurney (1953)فػي اسػماء االنػكاع المتفػؽ عمييػا كقػد لخػص 
تكفر بعض الشركط القكية ككمػا المتعمقة باألسماء الشائعة كالتي امتازت بالمركنة مع 

 يمي:
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 ( استبعاد االسماء الشائعة التي تضـ أكثر مف أربع كممات. -4
 ( اف يتضمف االسـ بعض صفات الحشرة. -7

( اف ترجمػػػػة االسػػػػـ العممػػػػي الػػػػى االسػػػػـ الشػػػػائع يجػػػػب اف يكػػػػكف كاضػػػػحان كقابػػػػؿ -5
 لمتطبيؽ.

 ي. ( يمكف اعتماد بعض االسماء التي تضـ المكقع الجغراف-1

 ( ضركرة اف يضـ االسـ الشائع المرحمة الميمة في حياة الحشرة.-3

كضػػػعت لجنػػػة التسػػػمية فػػػي جمعيػػػة الحشػػػرات االقتصػػػادية  4333ففػػػي عػػػاـ 
االمريكيػػة اسػػتمارة بمقتػػرح االسػػـ الشػػائع ضػػمف البيانػػات التاليػػة: االىميػػة االقتصػػادية 

ع  االنتشػػػار  العكائػػػؿ لمحشػػػرة. اطػػػكار كصػػػفات الحشػػػرة التػػػي اقتػػػرح ليػػػا االسػػػـ الشػػػائ
الغذائيػػػػة االساسػػػػية  المصػػػػادر الحاكيػػػػة عمػػػػى االسػػػػتعماالت السػػػػابقة لالسػػػػـ المقتػػػػرح  
حشرات اخرل يمكف اف يستعمؿ ليا االسػـ  اسػباب اخػرل القتػراح االسػـ الشػائع  كمػا 
 كضعت المجنة نفسيا دليؿ لمتكصية بصالحية اك رفض االسـ الشائع تضمف ما يمي:

ع يجػػب اف يتكػػكف مػػف ثػػالث كممػػات اك اقػػؿ كيمكػػف اف يضػػـ اربعػػة ( االسػػـ الشػػائ-4
 كممات ٌإذا كاف ىناؾ سبب معقكؿ كمنطقي.

( عند احتكاء االسـ الشائع عمى مقطعيف أحػدىما يمثػؿ المجمكعػة الحشػرية فيجػب -7
كذلػػػؾ عنػػػدما يكػػػكف اسػػػـ  House flyك Bed bugاف يكتبػػػا منفصػػػميف كمػػػا فػػػي 

 Citrusإذا كاف ىنػاؾ خطػي تصػنيفي فتػدم  كمػا فػي المجمكعة صحيح تصنيفيان اما 

Whitefly. 

 ( إف استخداـ اجزاء مف االسـ العممي في االسـ الشائع امر غير مرغكب فيو.-5

 ( ال تعتمد االسماء الشائعة التي تضـ اسـ منطقة جغرافية.-1

ي ( ال يجػكز اف يكػػكف لالسػػـ العممػػي لمنػػكع الكاحػػد أكثػػر مػػف اسػػـ شػػائع كاحػػد اال فػػ-3
 الحاالت الخاصة جدان 
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( الطػػكر المسػػتخدـ فػػي االسػػـ الشػػائع يػػتـ تحديػػده عمػػى اسػػاس المظيػػر اك لعػػادات -3
 خاصة بالطكر اك ككنو الطكر االكثر شيكعان.

 اما خطكات اختيار االسـ الشائع مف قبؿ لجنة التسمية فتتـ كفقان لما يمي: 
قػػدـ مػف مقتػرح االسػـ الشػػائع ( بعػد اسػتالـ رئػيس لجنػػة التسػمية الشػائعة الطمػب الم-4

 يقـك بتكزيعو عمى اعضاء المجنة لدراستو كالتصكيت عمى االسـ المقترح.
( كؿ عضك مػف اعضػاء المجنػة يقػكـ بمراجعػة االسػـ المقتػرح قبػؿ التصػكيت عميػو -7

 بالقبكؿ اك الرفض.

 ( االسـ المقبكؿ يجب اف يحظى بمكافقة سبعة مف أصؿ تسعة.-5

 عاد لصاحبو مع بياف اسباب الرفض.( االسـ المرفكض ي-1

 Newsletter( االسػػػـ المقبػػػكؿ مػػػف قبػػػؿ المجنػػػة يػػػتـ نشػػػره فػػػي الجريػػػدة االخباريػػػة -3
يكمػان  56لجمعية الحشرات االمريكية. كيتـ قبكؿ االعتراضات عمى االسـ الشائع لمدة 

 اعتباران مف تاريخ نشره في الجريدة بعد ذلؾ يصبح االسـ صالح لمنشر كالتداكؿ.

( عند كجكد اعتراض عمى رفض االسـ يبم  جميع اعضاء المجنة كيعاد التصكيت -3
 ثانية كيجب اف يحصؿ االسـ ايضان عمى مكافقة سبعة اصكات مف أصؿ تسعة.

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف انػػو ال يتػػكفر حتػػى االف نظػػاـ مكحػػد متفػػؽ عميػػو يمكػػف عمػػى 
جػػع ذلػػؾ الػػى عػػدـ كجػػكد اساسػػو اختيػػار االسػػـ الشػػائع لمحشػػرات االقتصػػادية كربمػػا ير 

دراسػػػة تحميميػػػة متكاممػػػة عػػػف االسػػػماء الشػػػائعة لمحشػػػرات االقتصػػػادية المتداكلػػػة لبيػػػاف 
العناصر االكثر شيكعان في بناء االسـ الشائع كالتي يمكف اف تعتمد كيساس لمثؿ ىػذا 
النظػػػػاـ كعميػػػػو فػػػػاف كضػػػػع مثػػػػؿ ىػػػػذه االسػػػػس باالسػػػػتناد الػػػػى نتػػػػائ  دراسػػػػات تحميميػػػػة 

ة مف االسماء العربية الشائعة لمحشرات االقتصادية يمكف انجازه لتحقيؽ لمجمكعة كبير 
 ىذا اليدؼ. كقد قاـ مؤلؼ الكتاب ب نجاز مثؿ ىذه الدراسة  )انظر الممحؽ الرابع(.
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  Common Names Kinds              انواع االسماء الشائعة              
اكليا المختصػػػكف فػػػي عمػػػـ ىنػػػاؾ سػػػتة انػػػكاع مػػػف االسػػػماء الشػػػائعة التػػػي تػػػد

 الحشرات في مؤلفاتيـ كىي: 
 ( اسماء شائعة تحتكم اسـ النكع اك الجنس اك العائمة مثاؿ ذلؾ.-4

  Monomorium pharaonisالنمؿ الفرعكني            
  Thrips tabaciثربس العنب                             

  Lyctus africanusخنفساء الميكتس االفريقية             
 Anopheles gambiae                    االنفيؿ الغامبي
                                       Empoasca decipensجاسيد العنب   

 التي تنتمي ليا الحشرة. Jassidaeكذلؾ في اشارة الى عائمة 
  Bemisia tabaci( اسماء شائعة فييا خطػي تصػنيفي: مثػؿ ذبابػة التبػ  البيضػاء-7

كلػػػيس لرتبػػػة ذات الجنػػػاحيف   Hemipteraحيػػػث انيػػػا تنتمػػػي لرتبػػػة نصػػػفية االجنحػػػة
كلػػػيس لرتبػػػة ذات الجنػػػاحيف  Ephemeropteraكػػػذلؾ فػػػ ف ذبابػػػة مػػػايك تعػػػكد لرتبػػػة 

 Lepidopteraتعػػكد لرتبػػة حرشػػفية االجنحػػة  Tinea tapetzallaكسكسػػة الفػػراء 
 كليس لرتبة غمدية االجنحة.

ـ اسػػػػػػػػماء لمجػػػػػػػػاميع حيكانيػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر حشػػػػػػػػرية مثػػػػػػػػؿ دكدة ( اسػػػػػػػػماء شػػػػػػػػائعة تضػػػػػػػػ-5
  حيػػث اف كممػػة دكدة تعػػكد لمحمقيػػات. ككػػذلؾ بػػزاؽ الكػػرز  Cabbagewormالميانػػة

Caliroa cerasi كتنتمي لحرشفية االجنحة كحمزكف التػيف  Ceroplastes rusci 
الفضي كتعكد لرتبة نصفية االجنحة. فيما البزاؽ كالحمزكف ينتمياف لمرخكيات. كالسمؾ 

Lepisma saccharina كنمػػػر االجػػػاصStephanitis pyri   كذئػػػب النحػػػؿ
Philanthus abdulkader .كجميعيا ال صمة ليا بالحشرات 

 ( اسماء شائعة فييا كممات كصفية ال عالقة ليا بالحشرات مثؿ : -1
  Danaus plexippusابك دقيؽ االمبراطكرم  
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             Sphinx pinastriابك اليكؿ الصنكبرم    
 Sphinx carolina         ابك اليكؿ الكاركليني    

( اسماء شائعة مترجمة حرفيان عف االسـ العممي كىي اسماء غالبػان مػا تسػتخدـ فػي -3
 المعاجـ الزراعية كاالمثمة في ىذا المجاؿ عديدة جدان منيا: 

            Termes gagnatusأرضة عظيمة القد      
  Termes desructor                 أرضة مخربة   

 Buprestis octoguttata       ناصعة ثمانية النقط   
 Glossina moristans        شذاة السعة            

 Cantharis vesicatoria          ذراح نافط         
 ( اسماء شائعة مترجمة عف االسماء الشائعة االنكميزية مثؿ: -3

                            Kapra beetleا   خنفساء الخابر 
                 Elm bark beetleخنفساء قمؼ االلـ     
    Confused flour beetle   خنفساء الطحيف المحيرة

  Red legged ham beetleخنفساء لحـ الخنزير ذات االرجؿ الحمراء  
          العناصر المنونة لألسماء العربية الشائعة

  Common Names Elements  
تحتػػػكم االسػػػماء العربيػػػة الشػػػائعة العديػػػد مػػػف العناصػػػر الميمػػػة كالمعبػػػرة عػػػف 

كاف ىػذه العناصػر يمكػف اف تقػع فػي  العديد مف الصفات المرتبطة بالحشرة اك بعكائميا
 ثالث محاكر ىي:

 : كيشمؿ: ( العائل الغشائ -0
العربيػػػة الشػػػائعة الحاكيػػػة عمػػػى اسػػػـ بمغػػػت نسػػػبة االسػػػماء  -( اسػػػـ العائػػػؿ الغػػػذائي:-أ

% كىػي نسػبة مرتفعػة تػدؿ عمػى اىميػة العائػؿ الغػػذائي 74.63العائػؿ الغػذائي لمحشػرة 
فػػي تػػيليؼ االسػػـ الشػػائع كىػػي مسػػيلة ميمػػة ألنيػػا تعبػػر عػػف النبػػات اك الحيػػكاف الػػذم 
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تياجمػػو الحشػػرة حيػػث انيػػا تػػكفر معمكمػػة جيػػدة تسػػاعد العػػامميف فػػي مجػػاؿ التصػػنيؼ 
افحة كىي في نفس الكقت تمثؿ احد عناصر االختالؼ في االسماء الشائعة بيف كالمك

الػػػذم يسػػػمى )مػػػٍف البنجػػػر  Lipaphis erysimiاقطػػػار الػػػكطف العربػػػي مثػػػاؿ ذلػػػؾ 
السػػػكرم  مػػػٍف الشػػػبكم  مػػػٍف الطماطػػػة  مػػػٍف الفجػػػؿ  مػػػٍف الشػػػمغـ( كلمػػػتخمص مػػػف ىػػػذا 

عميػو النػكع الحشػرم ألكؿ  االختالؼ ف ف مػف االفضػؿ اعتمػاد اسػـ العائػؿ الػذم سػجؿ
مػػػرة اك اف يػػػذكر العائػػػؿ االكثػػػر اىميػػػة مػػػف الناحيػػػة االقتصػػػادية كبػػػذلؾ يصػػػبح االسػػػـ 

 الشائع مصدران لمعمكمة اساسية ميمة.
كىػػك عنصػػر مكمػػؿ كميػػـ يمكػػف اف  -( الجػػزء الػػذم تياجمػػو الحشػػرة مػػف العائػػؿ:-ب

كػػف اف تياجمػػو يعطػػي المخػػتص المعمكمػػة الصػػحيحة عػػف الجػػزء مػػف العائػػؿ الػػذم يم
الحشػػػرة حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة االسػػػماء العربيػػػة الشػػػائعة الحاكيػػػة عمػػػى اسػػػـ الجػػػزء الػػػذم 

 % مثػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ دكدة السمسػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 74.3تياجمػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحشػػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف العائػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
Antigastra catalaunalis  ىػذا االسػـ ال يعطػي تصػكر عػف الجػزء الػذم تياجمػو

ركف السمسـ فيننا نعني بذلؾ ىذه الدكدة مف نبات السمسـ أما إذا اصبح االسـ دكدة ق
اف ىذه الدكدة تياجـ قرنات السمسـ كبذلؾ يصبح االسـ الشػائع اكثػر دقػة كتعبيػران مػف 
استخداـ اسـ العائؿ فقط. إف اضافة الجزء الػذم تياجمػو الحشػرة مػف العائػؿ يمكػف اف 
ينجح بشكؿ جيد عندما تككف الحشرة متخصصة في اصابة ذلؾ الجزء مف العائػؿ اال 

المشكمة تكمف عندما تياجـ الحشرة اكثر مػف جػزء مػف العائػؿ كمػا ىػك الحػاؿ مػثالن اف 
حيث انيا تياجـ اغصاف كافرع اشػجار الخػكخ  Anarsia lineatellaبالنسبة لحشرة 

فضػالن عػف مياجمتيػػا لمبػراعـ كالثمػار كلػػذلؾ فػاف ليػػا خمسػة اسػماء عربيػػة شػائعة ىػػي 
خ  حفار فركع الخكخ  دكدة ثمار الخكخ  حفار )ثاقبة اغصاف الدراؽ  ثاقبة براعـ الخك 

بػػراعـ الخػػكخ(. كعميػػو فانػػو البػػد مػػف اخػػذ درجػػة الضػػرر الػػذم تسػػببو الحشػػرة لكػػؿ جػػزء 
مف العائؿ اك درجة التفضيؿ كمقياس الختيار االسـ االصح مف بيف االسماء الخمسة 

 الشائعة المتداكلة ليذه الحشرة.
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ابة دكر ميػػػـ فػػػي تعريػػػؼ القػػػارئ بطبيعػػػة اف لمظيػػػر االصػػػ -( مظيػػػر االصػػػابة:-جػػػػػ
الضرر الذم يسػببو النػكع الحشػرم كالػذم قػد يميػزه عػف انػكاع اخػرل مػف الحشػرات اال 
اف المالحػػػظ اف نسػػػػبة االسػػػماء العربيػػػػة الشػػػػائعة التػػػي تضػػػػـ مظيػػػران لإلصػػػػابة كانػػػػت 

% كمػػػف االمثمػػػة الشػػػائعة عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف التفػػػاؼ اكراؽ 7,75منخفضػػػة حيػػػث بمغػػػت 
 .Dysaphis reaumuriالخضر الكمثرل ا

 كتشمؿ  -:( العناصر المرتبطة بالحشرة-6
تضـ االسماء العربية الشائعة في الغالب اشارة لمطكر الحشرم  -( الطكر الحشرم:-أ

 مثؿ )يرقة  خنفساء  ذبابة  سكسة  جراد( كاالمثمة عمى ذلؾ عديدة منيا. 
  Dermestes maculates          خنفساء الجبف كالجمكد  

  Hypera postica              سكسة الجت               
  Cephus pygmaeous          زنبكر الحنطة المنشارم    
  Myzus persica                 مٍف الخكخ االخضر       

  Dellia alliariaدكدة البصؿ                               
السـ العربي الشػائع تػـ بصػكرة عشػكائية إف استخداـ اسـ الطكر الحشرم في ا

% مػػف االسػػماء العربيػػة 51كىػػي مسػػيلة ينبغػػي االىتمػػاـ بيػػا بشػػكؿ جيػػد خاصػػة كاف 
الشػػػائعة تضػػػمنت إشػػػارة لمطػػػكر الحشػػػرم كعميػػػو فػػػ ف باإلمكػػػاف اسػػػتخداـ ىػػػذه االشػػػارة 
لتصػػبح اكثػػػر تعبيػػران عػػػف بعػػض الحقػػػائؽ العمميػػة المرتبطػػػة بػػالنكع الحشػػػرم المقصػػػكد 

ـ حيػػث نجػػد مػػثالن اف جميػػع حشػػرات رتبػػة حرشػػفية االجنحػػة تمتػػاز بػػ ف الطػػكر باالسػػ
الضار فييػا ىػك اليرقػة بينمػا العديػد مػف الحشػرات التابعػة لرتبػة غمديػة االجنحػة كذات 
الجنػػاحيف كغشػػائية االجنحػػة  جمديػػة االجنحػػة كنصػػفية االجنحػػة يكػػكف الطػػكر الضػػار 

كعميو يجب اف يذكر الطكر البال  في االسـ فييا في الغالب الطكر البال  كغير البال  
الشائع لكي يستطيع القارئ اف يحصؿ عمى مثػؿ ىػذا االسػتنتاج كلكػي تصػبح االشػارة 

 الى طكر الحشرة إشارة مكجية كمقصكدة.
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% مػػػف االسػػػماء العربيػػػة الشػػػائعة 43.71إف  -( صػػػفة مكرفكلكجيػػػة فػػػي الحشػػػرة:-ب
 شرم مثؿ:احتكت عمى صفة مكرفكلجية مميزة لمنكع الح
          Cerambyx dux        حفار الساؽ ذك القركف الطكيمة      

  Phoeniococcus marlattiحشرة النخيؿ القشرية الحمراء           
  Necrobia rufipesخنفساء لحـ الخنزير ذات االرجؿ الحمراء        

الة كجكد إف الصفة المكرفكلكجية لمحشرة يمكف استخداميا بشكؿ أفضؿ في ح
أكثػر مػف نػػكع لػنفس الجػػنس ييػاجـ عائػػؿ معػيف مثػاؿ ذلػػؾ الػدكدة القارضػػة ىػذا االسػػـ 

نػػكع مػػف الديػػداف القارضػػة العائػػدة لرتبػػة حرشػػفية االجنحػػة  44يمكػػف اف ينػػدرج تحتػػو 
عمى االقؿ كلكي يصبح ىذا االسـ أكثر تخصصان فانو يمكف إضػافة صػفة مكرفمكجيػة 

 فتصبح كما يمي: 
  Agrotis spinifera           ضة البنية    الدكدة القار 

  Agrotis herzogi           الدكدة القارضة الشحمية   
  Agrotis ypsilon            الدكدة القارضة السكداء   

 كاالمثمة عمى ذلؾ عديدة منيا:  -صفة سمككية لمحشرة: (-جػػ
   Phyllonorycter citrella   ناخرة اكراؽ الحمضيات   
                        Chilo simplexدكدة القصب الدكارة    

  Hellula undalis          دكدة الميانة الحائكة          
          Phytometra gamma      الدكدة نصؼ القياسة  
  Capnodis tenebrionis           حفار ساؽ المشمش   
اء الشػػػػائعة الحاكيػػػػة عمػػػػى صػػػػفة ( اف نسػػػػبة االسػػػػم7663كقػػػػد كجػػػػد المػػػػالح )

% كىػػػي نسػػػبة ميمػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ ينبغػػػي تكجيػػػو 43.33سػػػمككية لمحشػػػرة بمغػػػت 
االىتمػػاـ الييػػا لتشػػكؿ أحػػد ركػػائز التسػػمية العربيػػة المكحػػدة كذلػػؾ لمػػا تعبػػر عنػػو ىػػذه 
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الصفة عف طبيعة الضرر الذم يسببو النكع الحشرم مف جية كفي نفس الكقت يمكػف 
 ألسمكب كطريقة حياتيا. اف تعطي فيـ جيد

 ( عناصر متفرقة -3
تحتكم العديد مف االسماء العربية الشائعة  -( لفظ السـ النكع اك الجنس اك العائمة:-أ

 عمى اسـ النكع اك الجنس اك العائمة كما في االمثمة التالية: 
  Hoplocampa  brevisىكبمككامبا االجاص       
  Sinoxylon sudanicumحفار الساؽ السكداني   
  Spilostithus pandurusبؽ الاليجيد             

  كقػػػد بمغػػت نسػػػبة االسػػػماء العربيػػػة الشػػػائعة  Lygaeidaeنسػػبة الػػػى عائمػػػة
% كاف االسػػػماء الحاكيػػػة عمػػػى اسػػػـ الجػػػنس بمغػػػت 7.73الحاكيػػػة عمػػػى ىػػػذه االسػػػماء 

تمييػػػػا  % مػػػػف االسػػػماء الحاكيػػػػة عمػػػى لفػػػػظ مػػػف االسػػػػـ العممػػػي كالعائمػػػػة35,3نسػػػبتيا 
 االسماء الحاكية عمى اسـ النكع كالعائمة.

تضػػـ العديػػد مػػف االسػػماء العربيػػة الشػػائعة اسػػـ البمػػد اك  -( اسػػـ البمػػد اك المنطقػػة:-ب
المنطقػػة التػػي ينتشػػػر فييػػا النػػكع كىػػػي مسػػيلة ميمػػػة فػػي االسػػـ الشػػػائع إذا كػػاف النػػػكع 

فػػي منطقػػة كاسػػعة قػػارة  مرتبطػػان بمنطقػػة جغرافيػػة معينػػة كمحػػددة  امػػا إذا كػػاف انتشػػاره
مثالن فاف اسـ البمد اك المنطقة يصبح ال معنى لو في االسـ الشػائع كمػف االمثمػة عمػى 

 ذلؾ:
  Cephus lebanensis  زنبكر الحنطة المنشارم المبناني 

        Urentinus agypticus   بقة الباذنجاف المصرية   
                    Gryllotalpa africanaالحفار االفريقي   

  Megastigmus schimitschekiحفار بذكر ارز لبناف    
كقػػد كجػػد فعػػالن اف نسػػبة االسػػماء الشػػائعة الحاكيػػة عمػػى اسػػـ البمػػد اك المنطقػػة 

 %. 3,51الجغرافية بمغت 
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اف البيئػة اك المكػاف الػذم تعػيش فيػو الحشػرة  -( البيئة الخاصػة بمعيشػة الحشػرة :-جػػ
 حد عناصر االسماء العربية الشائعة مثؿ:يشكؿ في احياف كثيرة ا
                     Diplonychus  utinatarالبقة المائية   

  Xestobium   rufavillosum    حافرة االخشاب الرطبة
                             Zabrus gibbu خنفساء الحدائؽ   

 % مف االسماء العربية. 1,3كقد شكمت ىذه االسماء  
مػف المعػركؼ  -  Insects Scientific Namesثوًا( االسوماء العلميوة للحشوراتثال

اف االسػػماء العمميػػة لمحشػػرات تشػػكؿ جػػزءان ميمػػان مػػف االسػػماء العمميػػة المسػػتخدمة فػػي 
المممكػػػة الحيكانيػػػة كىػػػي تخضػػػع لقػػػكانيف التسػػػمية الحيكانيػػػة كالتػػػي تشػػػكؿ بػػػدكرىا لغػػػة 

فيػػدة لالتصػػاؿ البػػد اف تنتشػػر عالميػػان كاف عممػػاء الحيػػكاف  كلكػػي تكػػكف المغػػة كسػػيمة م
يكػػػكف لمكممػػػة الكاحػػػدة معنػػػى كاحػػػد عنػػػد كػػػؿ فػػػرد كبػػػذلؾ تعػػػد العالميػػػة كالثبػػػات ىػػػدفاف 

اف تحقيػؽ االىػداؼ السػابقة دفػع عممػاء التصػنيؼ الػى اسػتخداـ  رئيسياف أليػة تسػمية.
لعالميػػػة بػػػيف المغػػػة الالتينيػػػة فػػػي التسػػػمية العمميػػػة  كذلػػػؾ ألنيػػػا ىػػػي المغػػػة الدكليػػػة اك ا

طػػالب العمػػـ االكربيػػيف فػػي العصػػكر الكسػػطى  كقػػد كتبػػت بيػػذه المغػػة معظػػـ المؤلفػػات 
العمميػػة حتػػى القػػرف الثػػامف عشػػر  كقػػد انحػػدرت التسػػمية العمميػػة الحديثػػة مباشػػرة مػػف 
مصػطمحات عممػػاء الطبيعػة الػػذيف كتبػكا بالالتينيػػة فػي الفتػػرة مػف القػػرف السػادس عشػػر 

 الى القرف الثامف عشر.
 اصل وتاريخ التسمية الثنائية 

Origin and History of Binomial Names         
كاالسػػماء الشػػائعة  Vernacular Namesتعػػد االسػػماء الدارجػػة اك العاميػػة 

ىػػػي االسػػػػاس الػػػذم اشػػػتقت منػػػػو االسػػػماء العمميػػػػة  Common Namesلمحشػػػرات
د النظاـ القياسػي في صياغة كتكحي Linnaeusلمحشرات كيرجع الفضؿ الى لينايكس 

 Platoلمتسمية العمميػة اك مػا يعػرؼ بالتسػمية الثنائيػة  كذلػؾ بػالرغـ مػف اف افالطػكف 
قد ميز مرتبتي الجنس كالنكع كحذا حذكه تمميػذه ارسػطك. كمػا كػاف عممػاء الطبيعػة فػي 
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عصػػر مػػا قبػػػؿ لينيػػكس ال يظيػػػركف ثباتػػان فػػي االسػػػماء الالتينيػػة التػػػي يطمقكنيػػا عمػػػى 
منيا الحشرات فقد تراكحت ىذه االسماء بيف اسـ جنس فقط اك اسػـ جػنس الحيكانات ك 

كاسػػـ نػػكعي مػػع عػػدة صػػفات كيرجػػع ىػػذا الخمػػط الػػى انيػػـ جعمػػكا الػػربط بػػيف كظيفتػػي 
االسػـ كالصػػفة. اف اضػافة عبػػارة اك كممػػة كصػفية السػػـ النػكع قػػد تػػؤدم الػى مزيػػد مػػف 

ا كاضع االسـ العممي  فمثالن كجد التعقيد لالسـ العممي  اال انيا مسيلة قد يضطر اليي
تضػػػـ افػػػراده ثالثػػػة مجػػػاميع صػػػغيرة   Apis pubescensلينػػػايكس اف النحػػػؿ نػػػكع

كالثانيػػػػػػة الػػػػػػبطف فييػػػػػػا  Subgriseaالمجمكعػػػػػػة االكلػػػػػػى ذات صػػػػػػدر رمػػػػػػادم تقريبػػػػػػان 
امػا المجمكعػػة الثالثػة فتمتػاز بػػاف الرجػؿ الخمفيػة فييػػا ممسػاء كليػا كػػيس   Fuscoبنيػة

  كلحؿ ىذه المشكمة ادخؿ لينايكس كممػة مميػزة لكػؿ  Ciliatisالحافةمف الشعر عمى 
 Triviale Nameىػي االسػـ الجزئػي   A. pubescensمجمكعة مف مجػاميع النػكع 

اك النكيع. كبذلؾ أصبح االسـ العممػي  Sub speciesكالذم يسمى ايضان تحت النكع 
 . A. pubescensلمجاميع النحؿ الثالثة لمنكع 

           Apis pubescens      subgriseaمجمكعة االكلىلم        
  A. pubescens    fusco                كلممجمكعة الثانية         

              A. pubescens      ciliatisكلممجمكعة الثالثة    
اف نظػػاـ التسػػمية الثنائيػػة اك النظػػاـ ذم االسػػميف تػػـ قبكلػػو بسػػرعة مػػف عممػػاء 

  كقػػد طبػػؽ لينػػايكس ىػػذا النظػػاـ بطريقػػة ثابتػػو عمػػى الحيكانػػات ألكؿ مػػرة عػػاـ الحيػػكاف
 Systemaـ فػػػػي الطبعػػػػة العاشػػػػرة لكتابػػػػو المكسػػػػكـ )التصػػػػنيؼ الطبيعػػػػي 4733

Nature كقد اعتبر ىذا الكتاب في القكاعد الدكلية لمتسمية نقطة البداية فػي التسػمية )
 الحيكانية كمنيا الحشرات.

 العلمية اسباب تغير االسماء
Reasons for Scientific Names Changes 
ىناؾ العديد مف االسباب التي تؤدم الى تغيػر االسػماء العمميػة فػي المراجػع  

 ىذه االسباب تقع في مجمكعتيف رئيسيتيف ىما: 
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 اكالن( تغيرات بسبب التقدـ العممي 
 ثانيان( تغيرات بسبب قكاعد التسمية 

ىػػذه التغيػػرات البػػد منيػػا بغػػض النظػػر عػػف نػػكع -:علموو اواًل( تغيوورات بسووبب التقوودم ال
 قكاعد التسمية السارية المفعكؿ كفيما يمي بعض االمثمة ليذه التغيرات:

اف االسـ العممي لنكع ما  -( تغير اسـ الجنس نات  عف نقؿ نكع مف جنس ألخر:-4
ىػػذا قػػد يتغيػػر إذا نقػػؿ النػػكع الػػى جػػنس مخػػالؼ كيكجػػد فػػي العػػادة ثالثػػة اسػػباب لمثػػؿ 

 النقؿ:
( قد يتضح اف الجنس غير متجانس كانو يحتػاج الػى التقسػيـ الػى عػدة اجنػاس قػد -أ 

 يككف بعضيا جيدان.
( قد ينسب النكع خطي الى الجنس )أ( ثـ يتضح مف بحث الحؽ ضركرة نقمو الػى -ب

 الجنس الذم سبؽ تسميتو بػػ)ب(.
كبذلؾ يصبح اسمان  ( يتضح اف الجنس )أ( ىك نفس الجنس الذم تـ تسميتو )ب(-ت

 مرادفان لمجنس)ب(.
( تغير اسـ النػكع المنقػكؿ مػف الجػنس )أ( الػى الجػنس )ب( مسػتعمالن مػف قبػؿ فػي -7

الجػػنس )ب( كبػػذلؾ يصػػبح اسػػمان مشػػتركان  كربمػػا انػػو ال يجػػكز بقػػاء اسػػميف متمػػاثميف 
 لنكعيف مختمفيف في جنس كاحد  فانو مف الضركرم ابداؿ أحد ىذيف االسميف.

كثيػران مػا يحػدث اف نػكعيف ىمػا  -بكت ترادؼ اسميف نكعيف شائعي االسػتعماؿ:( ث-5
مجرد طكريف اك مظيػريف لنػكع كاحػد اك قػد يسػتخدـ المشػتغميف فػي امػاكف مختمفػة مػف 
العػػالـ اسػػماء مختمفػػة لػػنفس النػػكع  ىػػذه العمميػػة تتطمػػب اختيػػار اسػػـ كاحػػد لمنػػكع كفػػؽ 

 القكاعد العممية لمتسمية.
قد تكجد عادة مجمكعة مف االنكاع المستترة تحت اسـ  -عة االنكاع:( تحميؿ مجمك -1

ىػذا   Anopheles maculipennisعممػي كاحػد  مثػاؿ ذلػؾ بعػكض االنػكفميس نػكع 
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النكع ما ىك في الحقيقة اال ثالثة انكاع مستترة تـ تشخيصيا ك اعطائيا اسػماء نكعيػة 
 جديدة ىي: 

Anopheles messeae   falleroni  

Anopheles atroparvus    Vanthiel  

Anopheles labronchiae   Falleroni  
اف عممػاء التصػنيؼ القػدامى لػـ تكػف لػدييـ  -ثانيًا( تغييرات بسوبب قواعود التسومية  

قكاعػػد لمتسػػمية يتبعكنيػػا  ممػػا ادل الػػى تسػػمية الكثيػػر مػػف االنػػكاع الحشػػرية بالطريقػػة 
د التسػػمية العمميػػة المعتمػػدة حاليػػان  فػػ ف التػػي يعتقػػدكف انيػػا مناسػػبة  كعنػػد تطبيػػؽ قكاعػػ

ذلؾ يؤدم الى حدكث التباس في التسػمية اكثػر مػف تجانسػيا كمػف االمثمػة عمػى تغيػر 
 االسماء بسبب قكاعد التسمية ما ييتي: 

)كاحػػد اك أكثػػر  Synonym( اكتشػػاؼ اسػػـ مػػرداؼ اسػػبؽ  اف كجػػكد اسػػـ مػػرادؼ-4
مرادؼ لػو اسػبقية النشػر اسػمان منسػيان فػي مف االسماء كثير الحدكث(  إذا كاف االسـ ال

كقػػػت اكتشػػػافو اك إذا كػػػاف كصػػػفو االصػػػمي ركيكػػػان بحيػػػث ال يمكػػػف تقػػػدير التماثػػػؿ اال 
 بفحص النمط فقط  ف ف استعماؿ مثؿ ىذا االسـ يبدك معرضان لنقد معيف.

)كاحػػد مػػف   Homonymاـ مجػػرد اسػػـ مشػػترؾ -( اكتشػػاؼ اسػػـ مشػػترؾ اسػػبؽ:-7
االسػػماء المتماثمػػة  اقترحػػت مسػػتقمة عػػف بعضػػيا الػػبعض لػػنفس اسػػميف اك اكثػػر مػػف 

المرتبػػػة التقسػػػيمية( اسػػػػبؽ السػػػـ معػػػػركؼ جيػػػدان فػػػػي االسػػػتعماؿ الشػػػػائع. كيكػػػكف مػػػػف 
الصػػعب الػػدفاع عػػف تغييػػر االسػػـ إذا لػػـ يمكػػف االسػػـ المشػػترؾ االقػػدـ باقيػػان فػػي نفػػس 

 الجنس كبالتالي يككف المصدر الرئيس لاللتباس قد زاؿ.

قػػد يكتشػػؼ اف الحػػد المػػؤلفيف اسػػبقيو فػػي  -تشػػاؼ تثبيػػت نمػػط جػػنس اسػػبؽ:( اك-5
تثبيػػت الجػػنس كانػػو قػػد انتخػػب احػػد االنػػكاع ليػػذا الغػػرض ثػػـ نقػػؿ ىػػذا النػػكع الػػى جػػنس 
اخػػر اك تػػـ اختيػػاره كػػنمط لجػػنس ثالػػث كيػػؤدم التمسػػؾ بيسػػبقية تثبيػػت الػػنمط فػػي مثػػؿ 

 ا حدث في حاالت مختمفة.ىذه الحاالت الى تغييرات عديدة في اسماء الجنس كم
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عنػدما يكػكف الكصػؼ االصػمي  -( اكتشاؼ عينات نمط غيػر صػالحة لالسػتعماؿ:–1
غامضػػان اك قصػػيران اك ناقصػػان مػػف حيػػث الصػػفات التشخيصػػية الجكىريػػة  حيػػث يػػؤدم 
ذا مػػا تقػػدـ مؤلفػػكف  ذلػػؾ الػػى اسػػتعماؿ االسػػـ فػػي النيايػػة ألنػػكاع غيػػر النػػكع االصػػمي كا 

صو  فقد يصبح مثؿ ىذا االسـ اساسان لنكع معػركؼ جيػدان الػى الحقكف بتفاصيؿ تشخي
 اف يعاد فحص النمط االصمي كيتضح الخطي في استعماؿ االسـ.

 النظم المساعدة للتسمية الثنائية   
عمػػى الػػرغـ مػػف مزايػػا نظػػاـ التسػػمية الثنائيػػة  اال اف ىػػذا النظػػاـ ضػػعيؼ فػػي 

ي كػؿ مػرة يتغيػر فييػا التقسػيـ الجنسػي اكثر مف نقطة اكالىا اف االسـ العممي يتغير فػ
لمنػػكع كثانييػػا انػػو مػػع الزيػػادة المسػػتمرة فػػي عػػدد االسػػماء العمميػػة لػػـ يعػػد فػػي اسػػتطاعة 
االسـ العممي كحػده اف يعبػر عػف مركػز اك مكقػع االسػـ العممػي فػي النظػاـ التقسػيمي. 
 مثػػػػػػاؿ ذلػػػػػػؾ انػػػػػػو عنػػػػػػد كركد اسػػػػػػـ عممػػػػػػي معػػػػػػيف ضػػػػػػمف مقػػػػػػاؿ معػػػػػػيف مثػػػػػػؿ االسػػػػػػـ 

Agelius phoeniceus يجعػػػؿ القػػػارئ يتسػػػيؿ إذا كػػػاف ىػػػذا االسػػػـ العممػػػي لنبػػػات  
ذا ما كاف لحيكاف فيؿ ىك حيكاف فقارم اك ال فقػارم كألم مجمكعػة  معيف اك حيكاف كا 
حيكانية مف حيكانات المجمكعتيف السابقتيف. كإلزالة ىذا المبس فقد حاكؿ بعض عمماء 

 ئية في ىذا المجاؿ منيا:التصنيؼ اقتراح نظـ مساعدة لمتسمية الثنا
كيتضػػمف اف تبتػػدئ  4333ىػػذا النظػػاـ اقتػػرح عػػاـ  -: Herreraنظووام ىيريوورا( -4

الػػذم ينتمػػي لػػو النػػكع ففػػي حالػػة   Classاالسػػماء الجنسػػية بمقطػػع يشػػير الػػى الصػػؼ
الحشرات / كما تكضع كراء االسـ النػكعي  Ins   =Insectaالحشرات يضاؼ المقطع

كضع الجنس  كعمى كفؽ ىذا النظػاـ يكتػب االسػـ العممػي حركؼ لتساعد في تحديد م
                    Insecta = Ӏ :حيػػػػػث اف Apis mellifera (I.Hy, A)لمنحػػػػػؿ 

Arthropoda = A   Hymenoptera = Hy 
 Rhumblerىػػذا النظػػاـ اقترحػػو عػػالـ التصػػنيؼ  -:Rhumblerنظووام رمبلوور ( -7

اسـ الجنس بكضػع حػركؼ فػي بدايػة اسػـ كيعتمد ىذا النظاـ عمى تحكير  4346عاـ 
الجنس تحدد الصؼ كالرتبة كاخػرل تكضػع فػي نيايػة االسػـ لتشػير الػى تحػت المممكػة 
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Sub Kingdom  العػكيمـ( حيػث تشػير(us الفقاريػات ك =a الالفقريػات ك =um  =
= الحشػرات  yحيػث اف  YLpapilia( Papilioاالكالي كبذلؾ يصػبح اسػـ الجػنس )

 = الالفقريات.  aجنحة ك = حرشفية اال Lك 
إضػػػػافة لمػػػػا سػػػػبؽ فػػػػاف ىنػػػػاؾ نظػػػػـ اخػػػػرل بديمػػػػة اقترحيػػػػا كػػػػؿ مػػػػف تػػػػكرنيير 

Tornier (4333 كفمػػػػػػػت )Felt (4374ك )Needham (4344 ىػػػػػػػػذه االنظمػػػػػػػػة .)
المساعدة لـ تيخذ طريقيا لمتطبيؽ الكاسع بسبب اف قكاعد التسمية تعتبر ىذه االنظمة 

ليػػػا يكػػػكف ال مركػػػز مػػػف حيػػػث التسػػػمية  كفػػػي مجػػػرد محػػػاكالت كليسػػػت اسػػػماء كبػػػذلؾ 
النياية يبدك انو البد مف كجكد نظاـ اكثر اليو  خاصة كاف التقػدـ الحاصػؿ فػي مجػاؿ 
الفيرسػػػة كاسػػػتخداـ الحاسػػػكب يػػػكحي بانػػػو يمكػػػف معالجػػػة مشػػػكالت تصػػػنيؼ الحيػػػكاف 
كمنيا الحشرات بطرائؽ مشابية إذا ما دعت الضركرة الى ذلؾ كميما يكف فالمفركض 
اف مثؿ ىذا النظػاـ سػكؼ يػؤدم الػى اكتمػاؿ النظػاـ الحػالي لألسػماء العمميػة بػدال مػف 
اف يحؿ محمو  كقد يككف نظاـ مف الرمػكز التػي تتكػكف مػف حػركؼ كارقػاـ احسػف مػف 

 حيث المنطؽ لتحديد الكائنات كخاصة إذا ما كانت كميا معركفة جيدان.
ىذا الرقـ تـ كضعو  -:Taxonmic Serial Number( رقـ التسمسؿ التصنيفي -4

 Integrated Taxonomicمػػػػف قبػػػػؿ نظػػػػاـ المعمكمػػػػات التصػػػػنيفي المتكامػػػػؿ

Information System  ( كيرمػز ليػذا النظػاـ االختصػارIT IS كيسػجؿ ايضػان بػػػ )
Cataoq of Life ىذا النظاـ ىك عبارة عف مشركع عممي كبير ييدؼ الى مراجعة .

 Valid Nameالحية كتثبيت االسماء الشػرعية منيػا االسماء العممية لجميع الكائنات 
ثػـ اعطػاء رقػـ التسمسػؿ التصػنيفي لكػؿ اسػـ عممػي  ىػذا الػرقـ ال يتكػرر مطمقػان كبػػذلؾ 
فيػك يشػػبو الػػرقـ المػػدني  ىػذا المشػػركع العممػػي تشػػترؾ فيػو الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة 

مميػػكف  4.3يقػػرب مػػف مراجعػػة مػػا  7641ككنػػدا كدكؿ أكربػػا. كقػػد تػػـ لغايػػة نيايػػة عػػاـ 
 (.TSNاسـ عممي كاعطي لكؿ اسـ عممي كرقـ التسمسؿ التصنيفي )

 قـ التسمسؿ التصنيفي لحشرة ما ىك:مثاؿ ذلؾ إذا كاف ر 
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21 24  3  47  01  00 

  1           2   3   4    5    6      
 ىذا الرقـ يعني 

 ( الزكج االكؿ مف االرقاـ يمثؿ رقـ تسمسؿ الرتبة.-4
 زكج الثاني مف االرقاـ يمثؿ رقـ تسمسؿ العائمة ضمف الرتبة.( ال-7
 ( الرقـ المفرد يمثؿ رقـ تسمسؿ تحت العائمة ضمف العائمة. -5
 ( الزكج الرابع مف االرقاـ يمثؿ الرقـ تسمسؿ النكع ضمف تحت العائمة.-1
 ( الزكج الخامس مف االرقاـ يمثؿ رقـ تسمسؿ النكع ضمف الجنس.-3
 ادس مف االرقاـ يمثؿ رقـ تسمسؿ النكيع ضمف النكع.( الزكج الس-3
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 المقدمة  
 Identificationالحظنػػػا فػػػي الفصػػػميف االخيػػػريف الخاصػػػيف بعمميػػػة التمييػػػز

كادكات التمييػػز اف ىػػذه العمميػػة كمػػع اسػػتمرارىا. تػػؤدم الػػى تػػراكـ مجمكعػػة كبيػػرة مػػف 
ب التعامػػؿ معيػػا  مػػالـ االنػػكاع المصػػنفة لػػدل عػػالـ التصػػنيؼ كالتػػي يصػػبح مػػف الصػػع

يتـ ايجاد نظاـ لترتيب تمػؾ المجمكعػة الكبيػرة مػف االنػكاع كفػؽ اسػس كسػياقات عمميػة 
لذلؾ فػاف   محددة  كاال فاف عممية التمييز ستقكد عالـ التصنيؼ الى نياية مربكة جدانػ

الخطػػػػػػكة الحتميػػػػػػة فػػػػػػي عمميػػػػػػة التصػػػػػػنيؼ كالتػػػػػػي تمػػػػػػي عمميػػػػػػة التمييػػػػػػز ىػػػػػػي عمميػػػػػػة 
كمػا يطمػؽ عمييػا عممػاء   Syntheticكىي عمميػة تخميقيػة   Classificationالتقسيـ

التصػػػنيؼ كذلػػػؾ ألنيػػػا تيػػػدؼ الػػػى بنػػػاء كيػػػاف مػػػنظـ لألنػػػكاع الحشػػػرية بػػػيف االنػػػكاع 
الحشػػرية المختمفػػة  كعميػػو فػػاف عمميػػة التقسػػيـ تتضػػمف ترتيػػب كتنظػػيـ المجػػاميع غيػػر 

ينػػة  كتتػػكفر اليػػـك اربعػػة المرتبػػة مػػف االنػػكاع عمػػى ىيئػػة مجػػاميع مرتبػػة كفػػؽ اسػػس مع
 انظمة لتقسيـ الكائنات الحية كمنيا الحشرات كىي: 

    Natural Classification       ( نظاـ التقسيـ الطبيعي-4

  Phyllogenetic Classification( نظاـ التقسيـ الكراثي -7

      Numerical Classification( نظاـ التقسيـ الرقمي -5

  Artificial Classification  الصطناعي( نظاـ التقسيـ ا-1

كلفيػػـ ىػػذه االنظمػػة سػػيتـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ التطػػرؽ الػػى التقسػػيـ الطبيعػػي فيمػػا 
 سيككف ميمة الفصميف الالحقيف شرح بقية االنظمة التقسيمية: 

    Natural Classificationنظام التقسيم الطبيع  
لينيكس  كيسمى ايضان ىذا النظاـ تـ كضعو مف قبؿ عالـ التصنيؼ الطبيعي 

. اف  Taxonomic Hierarchyبنظػاـ المراتػب اك المقامػات اك الطبقػات التصػنيفية
االساس الذم يعتمد عميو ىذا النظاـ في تقسيـ كترتيب االنكاع ىػك درجػة التشػابو بػيف 
مجػػاميع االنػػكاع الحشػػرية اعتمػػادان عمػػى الصػػفات المظيريػػة لمجػػاميع االنػػكاع الحشػػرية 
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ألنػو يعتمػد عمػى الصػفات المظيريػة كالسػمككية كالبيئيػة  بالتقسػيـ الطبيعػيكليذا تسمى 
 لألنكاع الحشرية.

اف التقسيـ الطبيعي يقكـ عمى ترتيب مجاميع االنكاع الحشرية في مجمكعػات 
 عمى اساس المراتب كتتـ ىذه العممية في خطكتيف:

كعة الكحدات ( ربط الكحدات )االنكاع اك االجناس( في مجمكعات كتضـ كؿ مجم-4
 االكثر تشابيان.

( كترتيبيا بنظاـ تصاعدم لتككف مجمكعػات اك مراتػب 4(( يتـ ضـ المجاميع في -7
أكبر مف ناحية العدد كاقؿ مف ناحية التشابو كتػزداد درجػة ىػاتيف الصػفتيف كممػا زادت 

 المرتبة صعكدان.

 اف تحقػػؽ ىػػاتيف الخطػػكتيف يػػتـ عمػػى اسػػس عمميػػة كمػػا يعتمػػد تحقيقيػػا عمػػى
خبػػػػرة عػػػػالـ التصػػػػنيؼ. اف عػػػػدد المراتػػػػب التقسػػػػيمية المعتػػػػرؼ بيػػػػا دكليػػػػان الػػػػى الكقػػػػت 
الحاضػػػر ىػػػي سػػػبعة فقػػػط كالبػػػد اف يتبعيػػػا ام نػػػكع مػػػف انػػػكاع الكائنػػػات الحيػػػة كمنيػػػا 
الحشرات كمثاؿ ذلػؾ يمكػف مالحظػة الكضػع اك المكقػع التقسػيمي لحفػار سػاؽ الفسػتؽ 

 كما يمي: 

Kingdom : Animalia  

Phylum : Arthropoda  

Class : Insecta  

Order : Coleoptera  

Family : Buprestidae  

Genus : Capnodis  

Species : cariosa  

كعمميػات الضػـ اك الجمػع تتطمػب فػي احيػاف   Splittingاف عمميات التفتيػت
كثيػػػػرة اضػػػػافة مراتػػػػب تقسػػػػيمية اخػػػػرل  اضػػػػافة الػػػػى المراتػػػػب السػػػػبعة المعتػػػػرؼ بيػػػػا  

( لإلشػارة الػى المرتبػة االعمػى السػـ تمػؾ Superيػتـ اضػافة كممػة فػكؽ )كلتحقيؽ ذلؾ 
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كىكػذا  Family  subكتضػاؼ كممػة تحػت  Super Familyالمرتبة مثؿ فػكؽ عائمػة
 الحاؿ مع بقية المراتب التقسيمية.

اضػػافة لمػػا سػػبؽ ىنػػاؾ مراتػػب اضػػافية اخػػرل غيػػر شػػائعة االسػػتعماؿ كمرتبػػة 
كتقػع بػيف الرتبػة  Cohortعائمػة كالجػنس  كمرتبػة فيمػؽ تقع بػيف مرتبػة ال Tribeالقبيمة

 كالصؼ كبذلؾ تككف المراتب االجمالية لمتقسيـ الطبيعي كاالتي:
Kingdom :  

  Phylum : 

    Subphylum : 

      Superclass: 

        Class: 

          Sub class: 

            Cohort: 

              Super order: 

                Order: 

                  Suborder  

                    Super family : 

                      Family: 

                        Sub Family: 

                          Tribe : 

                            Genus : 

                              Sub Genus : 

                                Species : 

                                  Sub Species : 

اف لػبعض ىػذه المراتػب اسػػماء ذات نيايػات متفػؽ عمييػػا عمميػان كىػذه المراتػػب 
 ىي: 

( oideaيضػػاؼ فػػي نيايػػة االسػػـ مقطػػع ) Super Family( مرتبػة فػػكؽ العائمػػة -4
 .Papilionoideaكبذلؾ يكتب فكؽ عائمة 



  
 

 272   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

 .Papilionidae( مثاؿ ذلؾ العائمة Idae( اسـ العائمة ينتيي بالمقطع )-7
( مثاؿ ذلػؾ تحػت عائمػة inaeينتيي بالمقطع )  Sub Familyالعائمة ( اسـ تحت-5

 .Chrysomelinaeخنافس االكراؽ 
( مثاؿ ذلػؾ قبيمػة الزنػابير المسػماة iniفتنتيي بالمقطع )  Tribe( اما مرتبة القبيمة-1

Crabronini. 
 المرتبة التصنيفية، مفيوميا وابعادىا

 Dimension and Definition of Taxonomic Orders  
مفػػاىيـ كحػػدكد معينػػة البػػد مػػف  -لممراتػػب التقسػػيمية التػػي سػػبؽ االشػػارة الييػػا:

دراستيا كفيميا قبؿ القياـ بعممية التقسيـ كمعرفة اكجو اختالؼ كؿ مرتبة عف المراتب 
 االخرل  كفيما يمي شرح لتمؾ المراتب:

اكثر المراتػب  النكع ىك -: Species and Subspeciesاواًل( مرتبة النوع والنويا 
التقسيمية اىمية ألنو يشكؿ االساس الذم يبنى عميو ام نظاـ تقسيمي إذ بدكف تحديد 
النكع ال يمكف اف تككف ىناؾ مراتب اعمى مثػؿ الجػنس كالعائمػة كالرتبػة كىكػذا  كعميػو 
فاف مػف المسػتحيؿ االسػتغناء عػف فيػـ طبيعػة النػكع كتحديػد مفيكمػو كابعػاده ألغػراض 

 ي.العمؿ التصنيف
ىي أقدـ مف المفيـك الػدارج ليػا  كذلػؾ ألنػو حتػى فػي  Speciesاف كممة نكع

يكمنا ىذا يستعمؿ المفظ لمجماد فنقكؿ مثالن انكاع مف المعادف  كقد استعمؿ اليكنانيكف 
( بما يقارب كثيران معنػى النػكع الػدارج Eidosكبخاصة افالطكف كاتباعو كممة ايدكس )

 لدينا.
خ التطػػكرم لعمػػـ التصػػنيؼ يالحػػظ اف المحػػكر الرئيسػػي مػف خػػالؿ قػػراءة التػػاري

الذم دارت حكلػو االفكػار كالمناقشػات ىػك مفيػكـ النػكع كذلػؾ لمػا يشػكمو تحديػد مفيػـك 
 النكع مف اساس ألم بناء تصنيفي رصيف.
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 التاريخ التطوري لمفيوم النوع
 Historical Development of The Species Definition              

قػػراءة بسػػيطة لمتػػاريخ التطػػكرم لعمػػـ التصػػنيؼ تجعمنػػا نسػػتنت  اف ىنػػاؾ عػػدد كبيػػر اف 
مػػف التعريفػػات كالنظريػػات التػػي حاكلػػت اف تحػػدد مفيػػكـ النػػكع  كمػػا اف ىػػذا العػػدد مػػف 
التعريفات يشير الػى اىميػة النػكع فػي عمػـ التصػنيؼ  اال اف مػف أكثػر النظريػات التػي 

 القت ركاجان حكؿ مفيكـ النكع ىي:
  Typological Species Concept( نظرية النوع الطرا ي -0

كتقكـ ىػذه النظريػة عمػى اسػاس اف لكػؿ نػكع صػفات مظيريػة اك شػكمية تميػزه 
عػف بقيػػة االنػػكاع يطمػػؽ عمييػػا صػػفات النػكع  كاف ىػػذه الصػػفات عديمػػة االبعػػاد كلػػذلؾ 

 Non–dimensionalفػػػاف االنػػػكاع كفػػػؽ ىػػػذه النظريػػػة ىػػػي انػػػكاع عديمػػػة االبعػػػاد

Species   ىذه النظرية سادت في زمف عمماء التاريخ الطبيعي مف اياـ ارسطك لغايػة
 . Evolutionنظرية داركيف في النشكء

اف تبنػػى مفيػػـك النػػكع عػػديـ االبعػػػاد ادل الػػى حػػدكث اخطػػاء تصػػنيفية كبيػػػرة 
كذلػػػػؾ الف عممػػػػاء التصػػػػنيؼ فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة كػػػػانكا يكتفػػػػكف بكصػػػػؼ نمػػػػكذج كاحػػػػد 

كيساس لصفات بقية افراد النكع الكاحػد كاعتبػار ىػذا النمػكذج نمطػا اك  كاعتماد صفاتو
طرازان ممثالن لمنكع  مما ادل الى اعتبار ذكر النػكع نكعػان يختمػؼ عػف انثػى النػكع نفسػو 
كالتي اعتبرت نكعان منفصالن  كما ادت ىذه النظرية الى كصؼ افراد تعكد لنفس النػكع 

رل  كذلػؾ الف ىػذه النظريػة اىممػت كجػكد تبػايف عمى انيػا انمػاط. اك طػرز ألنػكاع اخػ
فردم كبير بينيا بحيث اننػا نسػتطيع اف نميػز زيػد عػف عمػر. فضػالن عػف انيػا اىممػت 
التبػػايف الفػػردم بػػيف الجنسػػيف كبػػيف اطػػكار الكػػائف الحػػي. فالحشػػرات مػػثالن تمػػر بمراحػػؿ 

  كمػا اظيػرت نمك مختمفة كلكؿ مرحمة مظيرىا المميز  كاليرقات كالحكريات كالعػذارل
الدراسات اليكـ اف العديد مف االفػراد المتشػابية مظيريػا ىػي افػراد تعػكد ألنػكاع مختمفػة 

كالتػػي ال يمكػػف فصػػميا عػػف  Sibling Speciesسػػميت فيمػػا بعػػد بػػاألنكاع المسػػتترة
 بعضيا باالعتماد عمى الصفات المظيرية.
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  Nominalistic Species Concepts( نظرية النوع االسمية -6
كجماعتػو كشػاع اسػتخداميا فػي فرنسػا  Occamذه النظرية نػادل بيػا اككػاـ ى

خػػالؿ القػػرف الثػػامف عشػػر ككػػاف اتباعيػػا يؤمنػػكف بكجػػكد االفػػراد فقػػط كاف االنػػكاع ىػػي 
صناعة بشرية  كذلؾ الف الطبيعة كما يعتقدكف تنت  افرادان ال انكاعان كال كجكد لألنكاع 

احجية ذىنية ال أكثر كذلػؾ الف ام عامػؿ فػي  في الطبيعة ىذه النظرية ىي فمسفة اك
مجػػاؿ عمػػػـ الحيػػػاة كالتصػػػنيؼ يعػػػرؼ انيػػا ليسػػػت حقيقيػػػة كاف انػػػكاع الحيكانػػػات كمنيػػػا 
الحشػػرات ىػػي ليسػػت بنػػاءان بشػػريان  كىػػي ليسػػت انماطػػان ايضػػان كمػػا قػػاؿ معتنقػػكا نظريػػة 

 .Typological Speciesالنكع النمطي اك الطرازم 
   Biological Species Conceptsي   ( نظرية النوع الحيو -3

ىذه النظرية بدأت بالتبمكر في اكاخر القرف الثامف عشػر كبعػد ادراؾ العػامميف 
فػػي مجػػػاؿ التصػػنيؼ اف النظػػػريتيف السػػابقتيف لػػػـ يعػػد باإلمكػػػاف تطبيقيمػػا عمػػػى النػػػكع 

-Multiخاصة بعد ظيكر نظرية داركيف في النشكء كشيكع مفيكـ النكع متعدد االبعاد

dimensional . 
مف بمكرة كتشكيؿ ىذه النظرية التي   Jordan( تمكف جكرداف4363في عاـ )

جمعػػت بػػيف المفيػػـك الطػػرازم كاالسػػمي لمنػػكع  كاضػػاؼ الييػػا شػػرط التكػػاثر فيمػػا بينيػػا 
كانتػػاج ذريػػة خصػػبة ككفقػػان ليػػذه النظريػػة فقػػد اصػػبح مفيػػكـ النػػكع )بانػػو مجمكعػػة مػػف 

متناسػػػػمة فيمػػػػا بينيػػػػا كالقػػػػادرة عمػػػػى انتػػػػاج ذريػػػػة خصػػػػبة االفػػػػراد المتشػػػػابية مظيريػػػػان كال
كمنعزلة تناسميان عػف غيرىػا مػف االنػكاع كبػذلؾ تمكنػت ىػذه النظريػة مػف اضػافة قاعػدة 
جديدة لتحديػد النػكع اال كىػي قاعػدة التػزاكج الخصػب  كذلػؾ لحػؿ معضػمة الفصػؿ بػيف 

عات المتباينة مظيريػان كبػذلؾ االنكاع المتشابية مظيريان كاالنكاع المنعزلة جغرافيان كالنكي
امكػػػف فصػػػؿ العديػػػد مػػػف االنػػػكاع التػػػي كانػػػت تعتبػػػر نكعػػػان كاحػػػدان عمػػػى اسػػػاس التشػػػابو 
المظيرم  كما امكف ضـ عدة انكاع فػي نػكع كاحػد بعػد اف ثبتػت قػدرتيا عمػى التناسػؿ 

 فيما بينيا كانتاج ذرية خصبة. 
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         Quran Species Definition     مفيوم النوع ف  القران النريم             
مما سبؽ الحظنا اف عمماء التصنيؼ انشغمكا لقركف عديػدة فػي تحديػد مفيػـك 
النكع  كاف عدـ التكصؿ الػى مفيػكـ صػحيح ادل بيػـ الػى اخطػاء كمتاىػات كثيػرة فػي 
مجػػاؿ عمػػـ التصػػنيؼ الػػى اف تمكػػف ىػػؤالء العممػػاء فػػي اكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر مػػف 

كع مف خالؿ تكصميـ الى القاعدة القائمة باف التناسؿ ىك الحد الفاصػؿ بمكرة مفيكـ الن
كالمقياس الصحيح لمتميز بيف االنكاع كاف التناسؿ ىك الحكـ الفاصؿ في تحديػد النػكع 
كتمييزه عف االنكاع االخػرل. اف ىػذه المتاىػة التػي عاشػيا عممػاء التصػنيؼ لمػدة تزيػد 

يػػكـ النػػكع الحيػػكم ذكرىػػا كبمكرىػػا القػػراف عػػف العشػػريف قرنػػا مػػف اجػػؿ الكصػػكؿ الػػى مف
 الكريـ قبؿ أكثر مف اربعة عشر قرنان مف الزماف ككما ييتي:

 ( لـ يستخدـ القراف كممة نكع عمى االطالؽ كلـ ترد ىذه الكممة بيف ثناياه اطالقان.-أ
( اف البديؿ المستخدـ في القراف الكريـ لكممة نكع ىك زكج  كفيمػا يػيتي اشػارة الػى -ب
 ض آيات القراف الكريـ التي كردت فييا كممة زكج لإلشارة الى النكع: بع

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ .1

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ

  ڌ ڍ ڍ ڇ       ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ ک ک        ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﮴ ﮳
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 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ٓ - ُالح :  چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ٕؽ: چ  ڳ ڳ        گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ چ ٹ ٹ .2

 ٕالشعراء:  چ  ژ  ڈ       ڈ ڎ ڎ ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ ٹ ٹ .3

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ چ ٹ ٹ .4

 َُلقماف:  چ                ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻   ﮺ ﮸﮹ 

 ِٓالرحمف: چ  ک   ک   ڑ ڑ ژ چ ٹ ٹ .5

 چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ ٹ ٹ .6

 َْىكد: چ  ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ڑ       ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ ٹ ٹ .7

 ّالرعد: چ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ    گ گ گک ک

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ  ۇئ وئ   وئ ەئ چ ٹ ٹ .8

  جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی   ی  ىئ ىئ ىئېئ

 ِٕالمؤمنكف: چ  ىت مت ختحت جت يب ىب مب خبحب

 ٤ْالذاريات: چ  حئ جئ ی ی ی ی ىئ چ ٹ ٹ .9

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ چ ٹ ٹ .10

 ّٔيس: چ  ﮵   ﮳﮴ 

چ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ چ ٹ ٹ .11

 ُِالزخرؼ: 
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ٹ ٹ .12

 ّٓطو: چ  ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ
ة يتبػػيف اف القػػراف الكػػريـ كألىميػػة التػػزاكج فػػي تحديػػد ممػػا سػػبؽ مػػف آيػػات كريمػػ

النكع سمى النكع زكجان كذلؾ الف التزاكج فيو تحديد كاستمرارية لمنكع كفي التزاكج ايضان 
ثػراء لمتبػايف بػيف افػراد النػػكع الكاحػد نتيجػة االخػتالط الجينػػي الػذم يحػدث جػراء التػػزاكج 

درات كراثيػػة لمتفاعػػؿ مػػع الظػػركؼ البيئيػػة بػػيف الػػذككر كاالنػػاث بمػػا يمػػنح افػػراد النػػكع قػػ
 المحيطة بالنكع بما يضمف تكيفو كبقائو عمى مر الزماف. 

الكحيػدة تحػت النكعيػة كيمكػف تعريػؼ  التقسػيميةىػك المرتبػة  - Subspeciesالنويا 
انيػػا تجمعػػات محػػددة جغرافيػػان مػػف الجماعػػات المحميػػة ألفػػراد  Subspeciesالنكيعػػات 

عف المجاميع االخرل المتشابية مف النكع. إضػافة لمػا سػبؽ يجػب ما تختمؼ تصنيفيان 
 مالحظة االتي:

( ال يمكػػف ألكثػػر مػػف نكيػػع كاحػػد لنػػكع متعػػدد الػػنمط اف يكجػػد فػػي حالػػة تناسػػؿ فػػي -4
 منطقة كاحدة.

( النكيعات المتجاكرة تتناسؿ اك ليا القدرة عمى ذلؾ حتى لػك كانػت منعزلػة بعكائػؽ -7
 خارجية.

 افراد النكيع كما ىك الحاؿ في بقية المراتب التقسيمية. ( عدـ تجانس-5
الػػذم   Variety( اف مصػػطمح نكيػػع ىػػك البػػديؿ الػػذم حػػؿ محػػؿ مصػػطمح صػػنؼ-1

 .Rayاستعممو لينايكس كرام 
( اف النكيعات ىي عناصر جغرافية كبيئية  لػذلؾ نجػد اف بعػض عممػاء التصػنيؼ -3

رادؼ لكممة نكيع. كىنػا يجػب يستخدمكف مصطمح عنصر جغرافي اك عنصر بيئي كم
التيكيد عمػى انػو ال يكجػد عنصػر جغرافػي ال يكػكف فػي نفػس الكقػت عنصػر بيئػي  كال 
عنصػػػػر بيئػػػػي لػػػػيس ايضػػػػان عنصػػػػر جغرافػػػػي اك عمػػػػى االقػػػػؿ عنصػػػػران جغرافيػػػػان دقيقػػػػان 

 كالكجيتاف الجغرافية كالبيئية ىما كجيات لنفس الظاىرة ام النكيع.
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مػػػكطف  ام التػػػي تنتشػػػر عمػػػى مسػػػاحة جغرافيػػػة كاسػػػعة ( اف النكيعػػػات المتعػػػددة ال-3
 يحدث بينيا ايضان تباينات في صفة تشخيصية اك أكثر.

 ينصح بتمييزىا بالتسمية.                                   تقسيمية( اف النكيع ىك اقؿ مرتبة -7
ف كيسػػػمى ايضػػػان بالنشػػػكء النػػػكعي  لقػػػد الحظنػػػا سػػػابقان ا - Speciationاالسوووتنواع 

النكيعات ىي تجمعات محدكدة جغرافيان مف الجماعات المحمية ألفػراد نػكع مػا كيختمػؼ 
تصنيفيان عف المجاميع االخرل المتشابية مػف النػكع  اف السػؤاؿ الػذم يطػرح نفسػو ىنػا 
ىك  ىؿ يمكف اعتبار النكيعات نكاة لنشكء انػكاع جديػدة  لقػد ذكػر مػاير كجماعتػو فػي 

(. اف افػػػراد النػػػكع ذك االنتشػػػار 4335يؼ الحيػػػكاف )كتػػػابيـ طرائػػػؽ كاسػػػس عمػػػـ تصػػػن
العػػالمي تتبػػايف فػػي بعػػض الصػػفات المظيريػػة كالحياتيػػة نتيجػػة التبػػايف الجغرافػػي كنػػكع 
الغػػذاء كغيرىػػا مػػف العكامػػؿ  ىػػذه المجػػاميع الجغرافيػػة كالبيئيػػة لمنػػكع تشػػكؿ مػػا يعػػرؼ 

انعػػػزاؿ تناسػػػمي  بالنكيعػػػات التػػػي تسػػػتمر بػػػاالنعزاؿ عػػػف بعضػػػيا الػػػى اف يحػػػدث بينيػػػا
مككنة بذلؾ انكاعان جديدة. ىذا الكالـ يبدك لمكىمة االكلى كالمػان مقبػكالن لحػد مػا. اال اف 
ىناؾ بعض الحقائؽ العممية تمنعنا مف قبكؿ مػا اشػار اليػو مػاير كجماعتػو  كمػف ىػذه 

 الحقائؽ ما ييتي:
اك الحشػػرات  ( ال يمكػػف ألم عػػالـ تصػػنيؼ عنػػد اكتشػػافو نكعػػان جديػػدان مػػف الكائنػػات-أ

اف يثبت اف النكع الجديد الذم اكتشفو ىك نكع نشي حديثان كانو لـ يكف مكجكدان مف قبؿ 
لسػبب بسػيط جػدان ىػك اف االنسػاف لػـ يػتمكف لحػد االف مػف انجػاز  ]عمى كجو االرض 

  كاف االنػكاع [عممية حصػر جميػع االنػكاع الحشػرية المكجػكدة فعػالن عمػى كجػو االرض
فيا عممػاء التصػنيؼ مػػاىي فػي الحقيقػة اال انػكاع مكجػكدة سػػابقان اك الجديػدة التػي يكتشػ

 انكاع مستترة تمكف العمماء حديثان مف تمييزىا.
( إذا كػػػاف ىػػػدؼ الخػػػالؽ اك الطبيعػػػة )كمػػػا يػػػدعي الطبيعيػػػكف( ىػػػك تكػػػكيف انػػػكاع -ب

جديػػػدة )االسػػػتنكاع( لكػػػاف االجػػػدر بالطبيعػػػة اف تزيػػػؿ حػػػاجز االنعػػػزاؿ التناسػػػمي بػػػيف 
ع حيث يمكف مثالن لمجراد اف يتػزاكج مػع الصراصػير كىكػذا  كبػذلؾ تتكػكف ايضػان االنكا

ماليػػيف البػػؿ مميػػارات مػػف االنػػكاع الجديػػدة يكميػػان  اال اف الحقػػائؽ العمميػػة تشػػير الػػى 
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كجػػكد مجمكعػػة مػػف الحػػكاجز التػػي تمنػػع التػػزاكج بػػيف االنػػكاع حفاظػػان عمػػى خصكصػػية 
  كمػف أىػـ ىػذه الحػكاجز Tree Lifeلحيػاة النكع ككنػو العنصػر االساسػي فػي شػجرة ا

 كأليات االنعزاؿ ما ييتي:
حيث تعمؿ ىػذه االليػة عمػى عػدـ حػدكث  -:Prezygotic( انعزاؿ قبؿ االخصاب -أ

 االخصاب كعدـ تككيف البكيضة اك الالقحة.
كىػػك نػػكع مػػف االنعػػزاؿ البيئػػي  حيػػث  -:Habitat Isolation( انعػػزاؿ المسػػكف -ب

فػػي منطقػة كاحػػدة لكنيػا تسػػكف فػي بيئػػات مختمفػة فػػي نفػس المنطقػػة  تعػيش افػػراد النػكع
 مثؿ كجكد انكاع مختمفة مف الحشرات في انكاع مختمفة مف التربة.

عػػػدـ حػػػدكث التمقػػػيح نتيجػػػة  -:Mechanical Isolation( انعػػػزاؿ ميكػػػانيكي -ت
 االختالؼ في تركيب االعضاء التناسمية لبعض انكاع الحشرات.

كفيػػو يػػتـ حػػدكث االخصػػاب  -:Postzygotic Isolationاب ( انعػػزاؿ االخصػػ-ث
 كتككيف الالقحة اك البكيضة المخصبة كاالخيرة ال تككف أجنو اك تعطي افراد عقيمة.

فػي ىػذه االليػة  -:Hybrid Weaknes( ضعؼ اليجيف كعدـ قدرتو عمػى النمػك -جػ
رات كذلػؾ ال يحدث نمك جنيني لميجػيف الناشػئ مػف تيجػيف نػكعيف مختمفػيف مػف الحشػ

 في الجنيف. Gastrolaبعد مرحمة تككيف المعدة اك الكاستركلة 
كيحػػػػدث ذلػػػػػؾ بسػػػػػبب تشػػػػػكه المناسػػػػػؿ  -:Hybrid Sterility( عقػػػػـ اليجػػػػػيف -ح

Gonnads  اك عػػدـ نمكىػػا بشػػكؿ طبيعػػي اك عػػدـ حػػدكث االنقسػػاـ االختزالػػي بطريقػػة
 طبيعية  مثاؿ ذلؾ اليجف الناشئة عند تيجيف ذبابة الفاكية.

اليات االنعزاؿ المذككرة انفان ىي جزء مف مجمكعة أليات االنعزاؿ المسجؿ  اف
كجكدىا في الحشرات كالكائنات االخرل لمنع التزاكج بيف االنكاع كنشػكء انػكاع جديػدة  
إضافة لما سبؽ فقد سجؿ في بعض انػكاع الحشػرات حػاالت مػف الحفػاظ عمػى النسػب 

ى سػػبؽ تمقيحيػػا  حيػػث لػػكحظ اف بعػػض كعػػدـ السػػماح لػػذككر اخػػرل بػػالتزاكج مػػع انثػػ
انػػاث الحشػػرات تعمػػؿ عمػػى سػػد فتحتيػػا التناسػػمية بمػػادة يفرزىػػا الجيػػاز التناسػػمي بعػػد 
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التػػزاكج لمنػػع الػػذككر االخػػرل مػػف تمقيحيػػا. فيمػػا تعمػػد ذكػػكر اخػػرل الػػى حمايػػة االنػػاث 
التػػي تقػػػـك بتمقيحيػػػا مػػػف الػػػذككر االخػػػرل كعنػػد حصػػػكؿ اعتػػػداء عمػػػى انثػػػاه فانػػػو يقػػػـك 

  خراج الحيامف الغريبة مف الفتحة التناسمية ألنثاه باستخداـ اجزاء فمو.ب
( إذا كانػػت عمميػػات المكافحػػة الكيميائيػػة لمحشػػرات قػػد ادت الػػى حػػدكث خمػػؿ كبيػػر -5

فػػي التػػكازف البيئػػي كالحيػػكم انعكػػس سػػمبان عمػػى البيئػػة الزراعيػػة كاالنسػػاف جػػراء اخػػتالؿ 
دائيا الحيكيػة  فػاف نشػكء انػكاع جديػدة قػد يػؤدم العالقة بيف العائػؿ )الحشػرة( كبػيف اعػ

 ايضان الى حدكث مثؿ ذلؾ الخمؿ في البيئة.
مما سبؽ يتبيف اف مرتبة النكع ىي مرتبة ليػا كيانيػا المعنػكم كالمػادم الثابػت 
المحمي بحاجز االنعزاؿ التناسمي كاف الية التزاكج بيف افراد النكع الكاحػد تحقػؽ ىػدفيف 

 ع ىما: ميميف لديمكمو النك 
 ( التكاثر الذم يضمف استمرار النكع كبقائو.-4
( اثػػراء كزيػػادة التبػػايف الجينػػي بػػيف االفػػراد بمػػا يسػػمح لألخيػػر مػػف الصػػمكد كالبقػػاء -7

امػػػاـ عكامػػػػؿ االنتخػػػػاب الطبيعػػػػي كاالصػػػػطناعي  كمػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي ظػػػػاىرة السػػػػفع 
 االصطناعي كظيكر السالالت الحشرية المقاكمة لممبيدات.

شػاممة تتكػكف  تقسػيميةىك عبارة عف كحدة اك مرتبة  - Genus( مرتبة الجنس ثانياً 
مػػف عػػدد مػػف االنػػكاع المتشػػابية كقريبػػة الصػػمة  كىػػي المرتبػػة التقسػػيمية العميػػا الكحيػػدة 

لمداللة عمى اف  Genusالكاجب ذكرىا في االسـ العممي لمنكع الذم يبدأ باسـ الجنس 
ع االخػػرل المرتبطػػة بيػػذا الجػػنس. كليسػػت ىنػػاؾ ىػػذا النػػكع يشػػترؾ مػػع مجمكعػػة االنػػكا

ممػا  قاعدة مادية لمرتبة الجنس مثؿ االنعزاؿ التكاثرم كما ىػك الحػاؿ فػي حالػة النػكع.
التػي تحػكم نكعػان كاحػدان اك  تقسػيميةسبؽ يمكف تعريؼ الجػنس بانػو الكحػدة اك المرتبػة 

اس القريبػة ثغػرة مجمكعة مف االنكاع ذات االصؿ المشػترؾ كتفصػميا عػف انػكاع االجنػ
Gap  كاضػػحة بػػيف ىػػذه الصػػفات التػػي تشػػػكؿ ىػػذا الجػػنس كصػػفات االنػػكاع االخػػػرل

التابعػػة لجػػنس اخػػر قريػػب ليػػذا الجػػنس  ىػػذه الثغػػرة تتناسػػب عكسػػيان فػػي حجميػػا مػػع 
تعداد عػدد االنػكاع التابعػة لمجنسػيف  مثػاؿ ذلػؾ الجػنس )أ( كالجػنس )ب( كلكػؿ جػنس 
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)ء( كلكػػؿ كاحػػد عشػػرة انػػكاع  فتكػػكف الثغػػرة بػػيف  خمسػػة انػػكاع كلمجػػنس )جػػػ( كالجػػنس
الجنس )حػ( كالجػنس )ء( اقػؿ مػف الثغػرة بػيف الجػنس )أ( كالجػنس )ب(. كيرجػع سػبب 

 ذلؾ الى انو كمما كثر عدد االنكاع كمما زادت نقاط عدـ التشابو.
ممػا سػبؽ يتبػيف اف الجػػنس مػا ىػك اال مرتبػة تقسػػيمية بنيػت عمػى اسػاس كثػػرة 

يصػػعب معيػػا تمييػػز ىػػذه االنػػكاع بعضػػيا عػػف الػػبعض االخػػر كاالمػػر  االنػػكاع لدرجػػة
الذم ادل لكضػعيا فػي مجمكعػات مختمفػة االحجػاـ تحػددىا فػكارؽ مختمفػة. اف عمميػة 
ضـ عدد مف االنكاع فػي جػنس كاحػد يعتمػد عمػى صػفاتيا المظيريػة فػي الغالػب  ىػذه 

كػؿ جػػنس . كمػػا يكجػد داخػؿ  Generic characterالصػفات تشػكؿ صػفات الجػنس
تكػكف لصػفات ذلػؾ الجػنس كيسػمى ىػذا النػكع بػنمط  نكع معيف تكػكف صػفاتو أقػرب مػا

 .Generic Typeالجنس 
اف الػنمط الجنسػػي يعمػؿ كنقطػػة ثابتػو اك كنمػػكذج ثابػت لمفيػػـك الجػنس  كىػػك 
ام الػػػنمط الجنسػػػي عبػػػارة عػػػف مسػػػمار يثبػػػت محتكيػػػات الجػػػنس التػػػي يمكػػػف تشػػػبيييا 

 مثبتػػة عمػػى منضػدة بكاسػػطة مسػػمار )الػنمط الجنسػػي(بقطعػة منبسػػطة مػػف المطػاط ال

كيمكػػػف مػػػد قطعػػػة المطػػػاط )محتكيػػػات الجػػػنس( فػػػي ام اتجػػػاه عػػػف طريػػػؽ اضػػػافة اك 
 اختزاؿ عدد االنكاع كلكنيا تبقى مرتبطة اك مثبتو بالمسمار الذم يمثؿ النكع النمطي.

 ييتي:  اف نمط الجنس يعمؿ عمى تثبيت الجنس بشكؿ محكـ كذلؾ مف خالؿ ما
 ( اف النكع المستخدـ كنمط لمجنس يرتبط بعينو نمطية ىك االخر.-4
 ( اف جميع انكاع الجنس يجب اف تشبو نمط ذلؾ الجنس.-7

فيػك عبػارة عػف مجمكعػة   Evolutionامػا مفيػـك الجػنس لػدل عممػاء النشػكء
مف االنكاع مشتركة السمؼ  كعميو فاف الجنس يعتبر كحدة اتصاؿ اك صػمة قرابػة بػيف 

و كلػػذلؾ فػػاف صػػفات الجػػنس امػػا اف تكػػكف صػػفات ممثمػػة لألنػػكاع السػػمفية اك اف انكاعػػ
 تككف صفات مكتسبة نتيجة العيش في حيز بيئي محدد.
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كخالصػػػػة مػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح اف الفػػػػرؽ بػػػػيف النػػػػكع كالجػػػػنس ىػػػػك اف الخاصػػػػية 
المميػػػزة لألنػػػكاع ىػػػك االنعػػػزاؿ التكػػػاثرم فيمػػػا الخاصػػػية المميػػػزة لألجنػػػاس ىػػػك التمييػػػز 

 رم )المكرفكلكجي(.المظي
كىي مرتبػة اختياريػة غيػر متفػؽ عميػا تقػع - Sub genusثالثًا( مرتبة تحت الجنس 

بيف مرتبتي الجنس كالنكع كيكضع اسػـ ىػذه المرتبػة بػيف قكسػيف عنػد كتابتػو ككمػا فػي 
 المثاؿ االتي:

Eurytoma ( Bruchophagus ) roddi Guss 
غيػر متفػؽ عمييػا تقػع بػيف تحػت  تقسػيميةكىػي مرتبػة  - Tribeرابعًا( مرتبة القبيلة 

 كالجنس كتضـ عدد مف االجناس.  Sub Familyالعائمة
تقػػػع بػػػيف  تقسػػػيميةكىػػػي مرتبػػػة  - Sub Familyخامسوووًا( مرتبوووة تحوووت العائلوووة 

 كتضـ مجمكعة القبائؿ. Tribeكالقبيمة   Familyالعائمة
عد الدكليػة اعمػى مرتبػة تعد ىذه المرتبة طبقان لمقكا - Familyسادسًا( مرتبة العائلة 

 ترتبط فييا المراتب مف ناحية التسمية الى اجناس كانػكاع  ام تػرتبط بعينػات حقيقيػة.

كنمط العائمة عبارة عػف جػنس معػيف كيسػتخدـ الجػنس النمطػي كنقطػة ثابتػو )مسػمار( 
كعمى اسػاس مػا سػبؽ يمكػف تعريػؼ العائمػة عمػى انيػا مرتبػة  لمفيـك اك لمرتبة العائمة.

تضـ جنسػان كاحػدان اك عػدة اجنػاس ذات أصػؿ اك سػمؼ مشػترؾ كتنفصػؿ عػف  تقسيمية
العكائؿ االخرل بثغرة محددة  كما ىك الحاؿ في مرتبة الجنس يجػب اف يتناسػب حجػـ 

  .ىذه الثغرة تناسبان عكسيان مع حجـ العائمة
 ييتي:  كمف اىـ ىذه المميزات ما -ممي ات مرتبة العائلة 

مظيرية كحيكية تكيفية كاضحة تجعميا تػتالئـ مػع حيػز اك  ( تتميز العائمة بصفات-4
بيئة معينة يككف اكسع مما عيدناه فػي مرتبػة الجػنس  مثػاؿ ذلػؾ عائمػة خنػافس اكراؽ 

التػػي يكػػكف انتشػػارىا عالميػػان  حيػػث يمكػػف لعػػالـ التصػػنيؼ  Chrysomelidaeالنبػػات 
ذىب الػى افريقيػا اك عائمة مف الحشرات البريطانية اف يػ 166يزيد عف  الذم يعرؼ ما

 حتى استراليا كيتعرؼ تقريبان عمى نفس العكائؿ جميعيا.
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( العكائػػؿ مرتبػػة مفيػػدة جػػداي لعػػالـ الحشػػرات  الف كػػؿ عائمػػة تمثػػؿ مظيػػر اك نسػػخة -7
عامػػػػػػة يمكػػػػػػف التعػػػػػػرؼ عمييػػػػػػا بمجػػػػػػرد النظػػػػػػر الييػػػػػػا كمػػػػػػا ىػػػػػػك الحػػػػػػاؿ فػػػػػػي عائمػػػػػػة 

Cerambycidae .اك الخنافس طكيمة قركف االستشعار 
 ( اف العكائؿ المكجكدة في منطقة معينو تككف كاضحة بشكؿ عاـ.-5
 ( اف الثغرات المكجكدة بيف العكائؿ ىي القاعدة أكثر منيا استثناء.-1
 ( امكانية تحديد اسماء العكائؿ بكاسطة المفاتيح الخاصة بالعكائؿ المحمية.-3

نتشػػارىا ادت اف الدراسػػات التفصػػيمية كالدقيقػػة لمعػػائالت الحشػػرية فػػي منػػاطؽ ا
الى اعمى. فالعائالت اصبحت فػكؽ عػائالت كتحػت  التقسيميةالى رفع بعض المراتب 

عػػػائالت اصػػػبحت عػػػائالت كالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يرجػػػع الػػػى تػػػيثر كاىتػػػزاز صػػػكرة نمػػػط 
الػذم ظيػرت لػو صػفات حيكيػة متضػادة فػي منػاطؽ تكزيعػو   Family Typeالعائمػة

فييػػا عػػدد مػػف االنػػكاع تتغػػذل  Cerambycidaeكانتشػػاره المختمفػػة  مثػػاؿ ذلػػؾ عائمػػة 
عمى األكراؽ فيما انكاع اخرل تحفر كتثقب في خشب االفػرع كالسػيقاف  كمػا اف عائمػة 

تحػػكم انكاعػػان ضػػارة بالنبػػات مثػػؿ خنفسػػاء القثػػاء كاخػػرل  Coccinellidaeالدعاسػػيؽ 
ؾ نافعػػة الفتراسػػيا الحشػػػرات الضػػارة بالنبػػػات مثػػؿ الدعسػػكقة ذات النقػػػاط السػػبعة  لػػػذل

 Sub Familyاضطر عمماء التصنيؼ الى اقتراح مرتبتيف اضافيتيف ىما تحت عائمة

 مف اجؿ تنظيـ العائالت في ترتيب كاضح.  Super Familyكفكؽ عائمة 
كىػػػي مرتبػػػة تقسػػػيمية تقػػػع بػػػيف  - Super Familyسوووابعًا( مرتبوووة فووووق العائلوووة 

ي ام فػػػكؽ العائمػػػة العػػػائالت كالرتػػػب كتضػػػـ مجمكعػػػة مػػػف العكائػػػؿ قريبػػػة الصػػػمة  كىػػػ
 التبنى عمى اجناس كانكاع نمطية.

إف الرتػػػب  - Phylum, Class, Orderثامنوووًا( الرتوووب والصوووفوف والشوووعب 
 Typeالتقسػػيمية االعمػػى مػػف مسػػتكل العائمػػة التبنػػى عمػػى انمػػاط االجنػػاس كاالنػػكاع

genera and Species  كبالرغـ مػف ذلػؾ فػ ف  الرتػب كالصػفكؼ كالشػعب قػد ثبػت .
 راتب ثابتو في التقسيـ بكجو عاـ.انيا م
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إف العديد مف ىذه المراتب قد تـ تسميتيا كفقان لمقكاعػد الدكليػة كاف رتبػان جديػدة 
قػػد كضػػعت فػػي الدراسػػات الحديثػػة  اال اف اغمػػب ىػػذه المراتػػب معركفػػة جػػدان كنػػادران مػػا 
يشػػػكب حػػػدكدىا ام اشػػػكاؿ  كتتشػػػابو مػػػع العػػػائالت كاالجنػػػاس كاالنػػػكاع فػػػي الفكاصػػػؿ 
المحددة ليا كالمكجكدة بيف مجمكعاتيا تتناسب في حجميا مػع حجػـ ىػذه المجمكعػات 
تناسبان عكسيان. لقد تـ بناء المراتب العميا في التقسػيـ فػي عصػكر التقسػيـ المبكػرة عمػى 
اسػػػػاس التركيػػػػب المكرفكلػػػػكجي كالتػػػػي ظيػػػػرت فييػػػػا التحػػػػكرات التػػػػي النيايػػػػة ليػػػػا فػػػػي 

انتشػػاران شاسػػعان عمػػى سػػطح الكػػرة االرضػػية فتميػػزت الحشػػرات اك الكائنػػات التػػي تنتشػػر 
كػػػؿ مرتبػػػة تقسػػػيمية عميػػػا بمجمكعػػػات مختمفػػػة كصػػػفاتيا المكتسػػػبة مػػػف ظػػػركؼ البيئػػػة 
المحيطػػة بيػػا كالعػػػائالت المككنػػة لمرتبػػة الكاحػػػدة كالتػػي تحتػػؿ كػػػؿ منيػػا منػػاطؽ بيئيػػػة 

حيػػػػث خاصػػػػة بيػػػػا عػػػػادة. إف المراتػػػػب التقسػػػػيمية العميػػػػا تكػػػػكف متعػػػػددة المظيػػػػر مػػػػف 
 مككناتيػػػػػػػػػػػا كتحكراتيػػػػػػػػػػػا اال فػػػػػػػػػػػي المراتػػػػػػػػػػػب االكثػػػػػػػػػػػر تخصصػػػػػػػػػػػان كرتبػػػػػػػػػػػة البراغيػػػػػػػػػػػث 

Order: Siphonoptera .التي ال تميز انكاع عائالتيا تحكرات خاصة بيا 
ممػػػػا سػػػػبؽ يتبػػػػيف اف المراتػػػػب التقسػػػػيمية العميػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػى ضػػػػـ المجػػػػاميع 

ضػع قكاعػد أكثػر الحشرية الصغيرة  كىي مراتب شكمية تحتاج الى مزيد مف الجيػكد لك 
 ثباتان كضمانان لبقاء ىذه المراتب في ترتيب غير قابؿ لمتغيير.

  Neutral Terms for Categores   المصطلحات المحايدة للمراتب           
مف المناسب كالضػركرم جػدان فػي العمػؿ التقسػيمي كالتنظيمػي اف تكػكف ىنػاؾ 

مػى الكحػدات التقسػيمية  بعض المصطمحات التي يمكف اطالقيػا بشػكؿ غيػر رسػمي ع
كخاصػػة فػػي الحػػاالت غيػػر المحػػددة تمامػػان كيطمػػؽ عمػػى ىػػذه المصػػطمحات بالمحايػػدة 

 كمف اىـ ىذه المصطمحات ما ييتي:
كيطمؽ ىذا المصطمح عمى كحػدة كاحػدة كمجمكعػة  -(:Form( المصطمح شكؿ )-4

ا إذا اك تشكيمة  ككما يطمػؽ عمػى عػدد مػف الكحػدات ك ذلػؾ فػي حالػة عػدـ معرفػة فيمػ
كانت الكحدة التقسيمية مكضع البحػث ىػي نػكع كامػؿ اك مجػرد نكيػع تػابع لنػكع متعػدد 

( عنػػػد Formالػػػنمط اك كانػػػت ىػػػذه الكحػػػدة نكيعػػػان فرديػػػان  كمػػػا يطمػػػؽ ىػػػذا المصػػػطمح )
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اتحاد كحدتيف غير متكافئتيف  مثاؿ ذلؾ عند كصػؼ صػفات مشػتركة بػيف نػكع كنكيػع 
 كع ك النكيع بػ)ىذيف الشكميف( تابع لنكع كاحد فيننا نشير الى الن

 كيستخدـ ىذا المصطمح في الحاالت االتية:  -(:Group( المصطمح مجمكعة )-7
 Sibling Speciesعػػادة عمػػى االنػػكاع المسػػتترة   Group( يطمػػؽ لفػػظ مجمكعػػة-أ

)انػػػػكاع قريبػػػػة الصػػػػمة كمنعزلػػػػة عػػػػف بعضػػػػيا تناسػػػػميا كلكنيػػػػا متماثمػػػػة فػػػػي الشػػػػكؿ اك 
فيػو   Drosophilaجػنس مػا  مثػاؿ ذلػؾ جػنس ذبابػة الدركسػكفيال المظير( كالتابعة ل
 .Dكمجمكعػػػة  D. virilisكمجمكعػػػة   D. melanogasterمجمكعػػػة انػػػكاع

obscura  كمجمكعػػةD. willistoni  كىكػػذا  اف اسػػتخداـ لفػػظ مجمكعػػة لمثػػؿ ىػػذه
الحػاالت شػائع بػيف عممػاء التصػػنيؼ نظػران ألنػو يقضػي عمػػى الحاجػة الػى مرتبػة تحػػت 

 . Subgenousجنس ال
( يطمػػػؽ لفػػػظ مجمكعػػػة ايضػػػان عمػػػى النكيعػػػات التابعػػػة لنػػػكع يضػػػـ عػػػدد كبيػػػر مػػػف -ب

 .Sub speciesالنكيعات
( يطمؽ لفظ مجمكعة لمداللة عمى عدد مف االجناس اك العكائؿ الكثيقة القرابة فػي -ت

 المراتب االعمى.
سمسػػػػمة اك مت  Sector( ىنػػػاؾ مصػػػػطمحات اخػػػػرل نسػػػػتعمؿ احيانػػػان مثػػػػؿ قطػػػػاع-5

Series .كقسـ لمجاميع مف المرتبات االعمى مثؿ فكؽ عائمة كالرتبة كالصؼ 
                                                           Type Definitionمفيوم الونمط  

بػػػالرغـ مػػػف اف الػػػنمط ىػػػك لػػػيس مرتبػػػة تقسػػػيمية  اال انػػػو كمػػػا الحظنػػػا سػػػابقان اف        
لذم اسػتخدـ لتثبيػت مرتبػات النكيػع كالنػكع كالجػنس كالعائمػة كذلػؾ النمط ىك المسمار ا

ألنػػػػو مػػػػف الصػػػػعب جػػػػدان تمييػػػػز اك تعريػػػػؼ المرتبػػػػة التقسػػػػيمية عمػػػػى اسػػػػاس الكممػػػػات 
الكصفية فقط بؿ البد مف كجكد مقياس يككف اكثر ضمانان لربط االسماء العممية بدكف 

اف العالقػػة  .Typeي االنمػػاط الماديػػة  كىػػذه القياسػػات ىػػ التقسػػيميةالتبػػاس بالمراتػػب 
الكثيقػػة بػػيف االنمػػاط كالمراتػػب التقسػػيمية فػػي نظػػاـ التقسػػيـ الطبيعػػي دفعتنػػا الػػى تنػػاكؿ 

 مكضكع االنماط ضمف ىذا الفصؿ.
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اف نمط نكع ما ىك عبارة عف عينة محددة  كنمط الجنس اك المراتػب االعمػى 
ار تحػكير كتحسػيف التعريػؼ االخرل عبارة عف المرتبة االدنى كعميو ف نو يمكف باستمر 

المفظي بالرجكع الػى االنمػاط  ففػي مجمكعػة مػف االنػكاع المسػتترة يمكػف اعػادة فحػص 
عينػػة الػػنمط لمنػػكع االسػػبؽ فػػي الكصػػؼ بمجػػرد معرفػػة الفػػركؽ الدقيقػػة التػػي تميػػز بػػيف 
االنػػكاع المسػػتترة حيػػث أمكػػف حػػديثان تشػػخيص الكثيػػر مػػف االنػػكاع المسػػتترة باالعتمػػاد 

 الصفات الداخمية مثؿ االجزاء الصمبة في اعضاء التناسؿ.عمى بعض 
لقػػػد حػػػدث كثيػػػران فػػػي تػػػاريخ التصػػػنيؼ اف اكتشػػػؼ بالتحميػػػؿ االكثػػػر تمييػػػزان اف 
العينػػػات التػػػي بنػػػى عمييػػػا الكصػػػؼ االصػػػمي لنػػػكع مػػػا تتضػػػمف فعػػػالن عػػػدة انػػػكاع  فمػػػك 

ف يتقػػرر كجػػدت عينػػة نمػػط كاحػػدة ليػػذا النػػكع  فانػػو يمكػػف ب عػػادة فحػػص ىػػذا الػػنمط ا
عمى ام نكع مف االنكاع العديدة ينبغي اف يطمؽ االسـ الذم اعطاه المؤلؼ االصمي  

 Name Bearerكبذلؾ فقد كصفت كظيفة عينة النمط عمى انيا كظيفة حامؿ االسػـ 
. كمػػػا داـ الػػػنمط ىػػػك حامػػػؿ االسػػػـ فمػػػف الكاضػػػح اف تكػػػكف لػػػو Onamatophoreاك 

ديـ النظيػػػر كمػػػف الناحيػػػة المثاليػػػة ينبغػػػي اف الصػػػفة الرسػػػمية الكاممػػػة فقػػػط إذا كػػػاف عػػػ
يكػػكف لكػػؿ نػػكع اك نكيػػع نمػػط كاحػػد فقػػط  امػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ عينتػػاف نمطيتػػاف فينػػاؾ 
خطػػػر مػػػف اف يكتشػػػؼ بعػػػد ذلػػػؾ اف العينػػػة الثانيػػػة قػػػد تعػػػكد لنػػػكع اخػػػر كعندئػػػذ يكػػػكف 

 التساؤؿ ألم النكعيف ينبغي استعماؿ االسـ.
  Kinds of Type Specimen                                  أنواع العينو النمط 
( قائمػػػة 4353) Fernaldكفرنالػػػد  Frizzell( قػػػدـ فريػػػزؿ 4355فػػػي عػػػاـ )

 ضمت مجمكعة مف االنماط حيث  قاما بتقسيـ ىذه القائمة الى ثالث مجاميع رئيسة 

 كما ييتي: 
 اط االتية: ىذه المجمكعة تضـ االنم -:Primary Typesاواًل( االنماط االولية 

كىػك العينػة الكحيػدة  Simply typeكيسمى ايضان  -:Holotype( النمط االكحد -4
التي حددىا اك عينيا المؤلؼ االصمي عمى انيػا )الػنمط( عنػد نشػر الكصػؼ االصػمي 

 اك ىي العينة الكحيدة المعركفة عند نشر الكصؼ االصمي.
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لجػػػنس المضػػػاد لجػػػنس نمػػػط رفيػػػؽ مػػػف الشػػػؽ اك ا -:Allotype( الػػػنمط القػػػريف -7
 النمط االكحد مع تحديده اك تعيينو عمى انو كذلؾ.

ىي عينػو غيػر الػنمط األكحػد  ككانػت امػاـ المؤلػؼ  -:Paratype( النمط الرفيؽ -5
عند الكصؼ االصمي مع تحديدىا كذلؾ  اك قد تـ تعيينيا عمى انيػا عينػو بنػى عمييػا 

 الكصؼ االصمي.
كىك احػدل العينػات التػي   Cotypeلنمط النظيراك ا -:Syntype( النمط المثيؿ -1

بنػػى عمييػػا المؤلػػؼ الكصػػؼ االصػػمي عنػػدما ال تكػػكف ىنػػاؾ عينػػة كاحػػدة حػػددت عمػػى 
 انيا النمط االكحد.

 Allotypeعينػو مػف مجمكعػة االنمػاط الرفيقػة  -:Lectotype( النمط المنتخب -3
كع  كلكي يككف اختيرت يعد الكصؼ االصمي كاتخذت مف ذلؾ الكقت كنمط محدد لمن

 مثؿ ىذا االختيار فعاالن يجب اف يعمف عنو بالنشر.
 كتضـ ما ييتي:  - Supplementary typeثانيًا( االنماط الداعمة او التنميليو  

ىك ام عينو اختيرت كػنمط بعػد الكصػؼ االصػمي  -:Neotype( النمط الحديث -4
الػػنمط االصػػمي قػػد أتمػػؼ  فػػي الحػػاالت التػػي يكػػكف معركفػػان فييػػا عمػػى كجػػو التيكيػػد اف 

 كىنا ايضان يجب اف يعمف عف االختيار بالنشر.
ىي عينو اك عينات بنى عمييا كصػؼ اك رسػـ  -:Plesiotype( النمط المشركح -7

 الحؽ.
 كتضـ االنماط االتية:  - Typical Typesثالثًا( االنماط النموشجية 

يسػػت مػػف المتسمسػػمة كيطمػػؽ عمػػى العينػػة التػػي ل -:Topotype( الػػنمط المػػكاطف -4
 االصمية لمنمط كلكنيا جمعت مف منطقة النمط.

تطمؽ عمى العينة التي قارنيا مؤلؼ النػكع بػالنمط  -:Metatype( النمط المقارف -7
 كقرر انيا متحدة معو في النكع.
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ىػك العينػة التػي قارنيػا شػخص غيػر مؤلػؼ النػكع  -:Homotype( النمط الشػبيو -5
 معو في النكع.بالنمط كقرر انيا متحدة 

         Other Type and Definitionأنماط اخرى ومفاىيم                    
إضافة لما سبؽ مف أنماط رئيسة تـ االشارة الييا  ف ف ىناؾ انكاع اخرل مػف 
االنمػػػػاط اسػػػػتخدميا كاعتمػػػػدىا عممػػػػاء التصػػػػنيؼ فػػػػي عمميػػػػـ التصػػػػنيفي عػػػػف بعػػػػض 

 المصطمحات المرافقة لمنمط كىي: 
ىػػك العينػػة االكلػػى لمنػػكع التػػي درسػػت  -:Aedeotypeنمػػط االعضػػاء التناسػػمية ( -4

 بيا االعضاء التناسمية لمنكع.
كيقصد بػو تكػرار القػريف الػكراثي فػي مجتمػع سػكاف  -:Allelotype( نمط مضاد -7

 النكع الكاحد.
تطمػػػػؽ عمػػػػى ام عينػػػػػو تػػػػـ تشخيصػػػػيا مػػػػف قبػػػػػؿ  -:Autotype( الػػػػنمط الػػػػذاتي -5

 .Cotypeيا نمكذج لمنكع الذم يصفو كتمت مقارنتو بالنمط النظير المصنؼ عمى ان
 يطمؽ ىذا المصطمح في حاؿ غياب النمط.  -:Apotype( ال نمط -1
يطمػػػؽ عمػػػى عينػػػو الػػػذكر المكجػػػكدة ضػػػمف سمسػػػمة  -:Androtype( نمػػػط الػػػذكر -3

 النمط كالتي كصفيا قبؿ كصؼ النكع.
مػػػى العناصػػػر الحشػػػرية اك مصػػػطمح كصػػػفي يطمػػػؽ ع -:Ecotype( نمػػػط بيئػػػي -3

الحيكانيػػػة المتفاكتػػػة فػػػي درجػػػات الكضػػػكح كالتػػػي يرجػػػع غالبيػػػة صػػػفاتيا الػػػى المػػػؤثرات 
 االنتخابية لمبيئات المحمية التي تكجد فييا.

تطمػػػؽ عمػػػى عينػػػة الػػػنمط التػػػي اعطػػػى ليػػػا االسػػػـ  -:Chirotype( نمػػػط لمنشػػػر -7
 العممي غير المنشكر.

 مف االفراد تتركب مف طراز كراثي كاحد.جماعة  -:Biotype( نمط احيائي -3
نكع منتخب مف مجمكعة مف االنكاع كنمط لمجػنس  -:Genotype( نمط الجنس -3

 كالذم يؤسس عمى اساسو.
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نكع منتخب مف مجمكعة مف االنكاع  -:Genosyntype( النمط المثيؿ لمجنس -46
ة لمجػنس ىػك كنمط مؤسس لمجنس  كلكف ال يكجد ام نكع مف مجمكعة االنػكاع التابعػ

 نمط لذلؾ الجنس تـ تحديده مف قبؿ الناشر.
النكع المؤسس لمجنس كيككف كحيد  -:Genoholotype( النمط االكحد لمجنس -44

 النمط اك ىك النكع النمطي لمجنس.
النكع المنتخب مف مجمكعػة مػف  -:Genolectotype( النمط المنتخب لمجنس -47

 االنكاع كنمط مؤسس لمجنس.
يطمػػؽ عمػػى عينػػو االنثػػى المكجػػكدة ضػػمف سمسػػمة  -:Gentypeاالنثػػى ( الػػنمط -45

 النمط التي تـ كصفيا قبؿ كصؼ النكع.
عينػػو تػػـ تسػػميتيا مػػف قبػػؿ المؤلػػؼ بعػػد مقارنتيػػا  -:Haplotype( نمػػط فػػردم -41

 بالنمط.
عينػػػو تػػػـ تسػػػميتيا مػػػف قبػػػؿ المؤلػػػؼ بعػػػد مقارنتيػػػا  -:Ideotype( نمػػػط محقػػػؽ -43

 اك انيا ميخكذة مف مكاف غير منطقة النمط. Topotype بالنمط  كلكنيا ليست
عينػو مػػف متسمسػمة عينػػات الػنمط تػػـ فحصػيا مػػف  -:Icotype( الػنمط النمػػكذج -43

قبؿ المصػنؼ كاسػتخدمت فػي عمميػة تمييػز النػكع  غيػر انيػا ليسػت اسػاسن لألكصػاؼ 
 المنشكرة.

الكحػد ام يكجػد عينو ليست الػنمط ا -:Hypotype( النمط المساعد اك التحتي -47
Holotype  اال انيػػػا اسػػػػتخدمت كػػػػنمط مسػػػػاعد تػػػػـ عمػػػػى اساسػػػػيا عمػػػػؿ الكصػػػػؼ اك

 الشرح التكميمي لمعينة.
اك النمط الرفيػؽ المسػاعد كىػي عينػو  -:Hypoparatype( تحت النمط الرفيؽ -43

اال انيا استخدمت كنمط مساعد تـ عمػى اساسػيا عمػؿ الكصػؼ   Paratypeليست الػ
 مي.اك الشرح التكمي
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عينو النمط ذات الشكؿ الكاحػد لمنػكع الػذم  -:Morphotype( النمط المظيرم -43
 يظير حالة تعدد الشكؿ اك المظير.

فػي التسػمية ىػك الػنمط النػكعي لمجػنس كالػذم تػـ  -:Orthotype( نمط مسػتقيـ -76
 تحديده في االصؿ كنمط.

خػػػر عنػػػد عينػػػو نمطيػػػة مػػػف الجػػػنس اال -:Neollotype( نمػػػط متبػػػايف حػػػديث -74
 مقارنتيا بالنمط الكامؿ  كما انيا جمعت ككصفت مؤخران.

العينػػػػػة الػػػػنمط لمنػػػػكع ىػػػػي الطػػػػػكر  -:Nepionotype( الػػػػنمط النػػػػكعي اليرقػػػػي -77
 اليرقي.

النمط الذم يمثؿ المظير الطبيعي لمكائف الحي  -:Phenotype( نمط مظيرم -75
 ئف.النات  عف تفاعؿ الظركؼ البيئية كالتركيب الكراثي لمكا

تطمؽ عمى قالب نمط النػكع المتحجػر كيسػتخدـ  -:Plastotype( النمط الغالب -71
 بشكؿ رئيسي في الدراسات الحفرية.

 . Prototype( النمط االكلي اك البدائي -73
في الكصؼ  -:Type By Absolute Tautonomy( نمط الكصؼ االصمي -73

  كفي االجنػاس التػي تضػـ اكثػر نكع مفرد تـ اختياره كنمط في النشرة االصمية لمجنس
 مف نكع ف ف نكعان كاحدان منيا يمثؿ نمط الجنس كييخذ اسـ الجنس.

فػػي التصػػنيؼ كالتسػػمية ىػػك  -:Type By Elimination( نمػػط باالسػػتبعاد -77
النمط الذم تـ التكصؿ اليو بعد نقؿ بعض االنكاع االصمية التابعة لمجنس الػى جػنس 

ف االنكاع االصمية لمجنس ك الػذم تػـ نقمػو الػى جػنس اخر كاف نمط الجنس ىك مف بي
 جديد.

فػي  -:Type By Virtual Tautonomy( نمػط حامػؿ السػـ المشػابو لمنػكع -73
التصنيؼ ىك الػنمط االصػمي لمجػنس كالػذم لػو نفػس اسػـ النػكع كاسػـ صػحيح اك اسػـ 

 مرادؼ كالذم يشبو عمميان اسـ الجنس.
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       Fixation of Type Specimens    تثبيت عينات النمط                 
اف المعمكمات المتعمقة بعينات النمط تعتبر مف حيث التسمية اىـ المعمكمػات 
التي تقدـ مع الكصؼ  اذ أصبح مف المعتاد في المراجع التصنيفية تسجيؿ النمط بعد 

عػد الكصؼ مباشرة اك بعد االسـ الجديد مباشػرة  كحيػث اف الػنمط بمعنػاه الحػديث لػـ ي
العينػػػة )االكثػػػر طرازيػػػو( لمنػػػكع كانمػػػا ىػػػك العينػػػة التػػػي يسػػػتند الييػػػا اسػػػـ النػػػكع  حيػػػث 

 اصبحت دراسة االنماط أكثر اىمية لمتسمية منيا لعمـ التصنيؼ.
  Fixation Rules of Type Specimensقواعد تثبيت عينات النمط           

ية كالثػربس كغيرىػا  في حالة الحشػرات الصػغيرة كالرىيفػة مثػؿ الحشػرات القشػر 
حيث يبنى الكصؼ عمى عينات في الحالة الطبيعية كعمى شرائح زجاجية مجيزة  كقد 
تعتبػػر الشػػريحة )اك احػػدل الشػػرائح إذ كػػاف ىنػػاؾ اكثػػر مػػف كاحػػدة( عمػػى انيػػا شػػريحة 
الػػنمط  كلكػػف فػػي حالػػة الشػػؾ اك فػػي حالػػة خمػػيط االنػػكاع فػػ ف الشػػريحة الػػنمط سػػكؼ 

لة الحشرات الصغيرة قد تحتكم الشريحة الكاحدة عمى اكثر مف تحتفظ باالسـ  كفي حا
ذا كاف ىناؾ شؾ اك خميط مف االنكاع فينيا تعامؿ عمى انيا حالػة عنػكف  عينة ف نو كا 
فيو المؤلؼ اكثر مف عينة كاحدة عمى انيا النمط كفيما ييتي اىـ القكاعد المعتمدة في 

 تثبيت انماط االنكاع:
 لمؤلؼ في الكصؼ االصمي كيتـ ذلؾ في الحاالت االتية:اكالن( تثبيت يقكـ بو ا

 ( إذا بنى االسـ النكعي عمى عينو كاحدة فقط  فيذه العينة ىي النمط.-4
( إذا عنػػكف المؤلػػؼ اك حػػدد فػػي الكصػػؼ االصػػمي عينػػو معينػػو عمػػى انيػػا الػػنمط -7

 فيذه العينة ىي النمط.
ينػػات عمػػى انيػػا الػػنمط ( إذا حػػدد المؤلػػؼ فػػي الكصػػؼ االصػػمي مجمكعػػة مػػف الع-5

 فيككف النمط مف مثؿ ىذه الخامة المحددة.
ثانيان( تثبيت يقكـ بػو اخػركف غيػر المؤلػؼ اك يقػكـ بػو مؤلػؼ الحػؽ لمكصػؼ االصػمي 

 كيتـ ذلؾ في الحاالت االتية:
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( العينة التي يتـ اختيارىا كنمط يجب اف تكػكف مكجػكدة فػي الخامػة المفػركض اف -4
 فيا.المؤلؼ فحصيا في كقت كص

( ال ينتخب النمط مف خامو يتضح مف الكصؼ االصمي انيػا متباينػة اك شػاذه كال -7
 مف خامو يكجد شؾ حكؿ دخكليا في النكع.

( إذا ذكػر فػي ام مكػاف مػػف البحػث اف النػكع الجديػد الػػذم كصػؼ فيػو مبنػى عمػػى -5
خامو كميا مف مصدر غير مجمكعة المؤلػؼ الخاصػة  ف نػو يجػب انتخػاب الػنمط مػف 

 ؿ ىذه الخامة.مث
( إذا كانػػت ىنػػاؾ عينػػات مػػف نػػكع مكزعػػة عمػػى مجمػػكعتيف اك أكثػػر كجميعيػػا قػػد -1

عنكنيا المؤلؼ كينماط  اك ليس فييا كاحدة معنكنو كنمط  ف نو اف كجدت  كفي حالػة 
 العمؿ المشترؾ تككف االكلكية لممؤلؼ االكؿ.

كع جديػد فتضػمف نػكعيف ( إذا كانت المتسمسمة االصمية لمعينات التػي بنػى عمييػا نػ-3
اك أكثػػر كلػػـ يحػػدد منيػػا المؤلػػؼ عينػػو كاحػػدة كػػنمط كلػػـ يقػػـك المؤلػػؼ اك ام شػػخص 
اخر بتحديد كاحدة كنمط اك يحصر الخامة النمط  ثـ يتضح اف أحد االنكاع المكجكدة 
عبارة عف مرادؼ لنكع مؤكد أقدـ  اك حدث فيما بعد )معمػـ اك غيػر معمػـ( اف كصػؼ 

 جكدة عمى انيا نكع جديد  ف ف النمط يقتصر عمى الخامة الباقية.أحد االنكاع المك 
( اف اكؿ تحديػػد قػػاطع مقصػػكد لمػػنمط يكػػكف نيائيػػان طبقػػان لمقكاعػػد السػػابقة  كمػػا اف -3

 مجرد الرجكع لمعينة عمى انيا النمط ال يعتبر تثبيتان لمنمط.
  Additional Suggestionمقترحات اضافية                                 

 ( تحديد كتثبيت النمط ينبغي دائمان اف يستكمال قبؿ النشر.-4
( تحديد النمط ينبغي اف يككف كاضحان كال غمكض فيو كينبغي دائمان تسجيؿ مكاف -7

 االنماط كارقاميا المتخفية.
 ( أنماط االنكاع غير المكصكفة ال ينبغي تكزيعيا عمكما قبؿ النشر.-5
 عدـ تغييرىا اك تبديميا اطالقان. ( بطاقات النمط ينبغي-1
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 ( االنماط ينبغي اف تحفظ بعناية.-3
 ( تثبيت النمط ألنكاع المؤلفيف القدامى ينبغي اف يقكـ بو االخصائيكف فقط.-3

       Type Localitiesمناطق النمط                                              
نيػػا عينػػو الػػنمط كىػػي المنطقػػة اف منطقػػة الػػنمط ىػػي المنطقػػة التػػي جمعػػت م

اك  Topotypesالتي تعيش فييا الجماعة مف منطقة النمط تسػمى االنمػاط المكاطنػو 
الجماعػة المكجػػكدة فػي منطقػػة الػنمط تسػػمى جماعػة نمطيػػة مكاطنػة. اف منطقػػة الػػنمط 
قػػػػد تكػػػػكف غيػػػػر ميمػػػػة نسػػػػبيان عمػػػػى مسػػػػتكل النػػػػكع كالعكػػػػس صػػػػحيح بالنسػػػػبة لمنكيػػػػع 

Subspecies كف منطقة النمط اىـ بكثير. لقد اظيرت الدراسػات الكراثيػة اف حيث تك
الجماعػات التػػي تبعػد عػػف بعضػيا عػػدة كيمػػكمترات اك بضػعو أمتػػار قػد تكػػكف مختمفػػة  

 لذلؾ كاف مف الضركرم تثبيت منطقة النمط بدقو متناىية.
  Type Locality Selectionانتخاب منطقة النمط                              

يران ما يجد عػالـ التصػنيؼ نفسػو امػاـ خامػة )مجمكعػة عينػات( مػف منػاطؽ كث
كثيػػرة داخػػؿ نطػػاؽ النػػكع اك النكيػػع الجديػػد كعميػػو البػػد اف يقػػـك باختيػػار دقيػػؽ لمنطقػػة 

 النمط بقدر المستطاع كذلؾ مف خالؿ مراعاة ما ييتي:
نمػػػاط ( اختيػػػار المنطقػػػة الػػػنمط التػػػي يتيسػػػر منيػػػا الحصػػػكؿ عمػػػى الكثيػػػر مػػػف اال-4

 المكاطنو التي تشكؿ مجمكعة جيدة مف الجماعة يتضح فييا التغيير.
( فػػػػي حالػػػػة االنػػػػكاع اك النكيعػػػػات المتغيػػػػرة ينبغػػػػي اف تكضػػػػع منطقػػػػة الػػػػنمط فػػػػي -7

 المساحة التي تيتي منيا الجماعات التي يعتبرىا.
( إذا كاف النكيع الجديد يتككف مف جماعػات تشػكؿ مػع جماعػات نكيػع اخػر تغييػران -5

تدريجيان فانو ينبغي اف تكضع منطقة النمط أقرب ما تككف الى جية تغير الصفة التي 
 تعتبر ابعد ما يمكف عف النكيع االخر.

 ( ال ينبغي انتخاب منطقة النمط مف مساحات االختالط التدريجي اك اليجيف.-1
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  Correction of Wrong Type Localityتصحيح منطقة نمط خاطئة     
عتػػػاف مػػػف الظػػػركؼ يمكػػػف فييمػػػا تصػػػحيح الخطػػػي الحاصػػػؿ فػػػي ىنػػػاؾ مجمك 

 اختيار منطقة النمط  ىما:

( إذا اثبت أحد عمماء التصنيؼ الالحقيف اف منطقة النمط المضػبكطة كالمكضػحة -4
في الكصؼ االصمي اف النمط اك االنماط لـ تػيت مػف المنطقػة المػذككرة فػي الكصػؼ 

الصػحيحة  ففػي اسػتطاعتو اف ينقػؿ  االصمي بسبب بعػض الخطػي اك المعمكمػات غيػر
 منطقة النمط الى المكاف الذم جاء منو النمط فعالن. 

( إذا كانػػػت منطقػػػة الػػػنمط غيػػػر مكضػػػحة فػػػي الكصػػػؼ االصػػػمي بشػػػكؿ جيػػػد مثػػػؿ -7
القػػكؿ اف منطقػػة الػػنمط ىػػي )الينػػد( حينػػذاؾ يمكػػف لعػػالـ التصػػنيؼ الالحػػؽ اف يحػػدد 

 منطقة نمط محددة.
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 المقدمة 
يـ الػػػػكراثي اك الجينػػػػي عػػػػرؼ فػػػػي المراجػػػػع قػػػػديمان كحػػػػديثان بالعديػػػػد مػػػػف التقسػػػػ

األسػػػماء منيػػػا التقسػػػيـ التطػػػكرم اك التقسػػػيـ التفرعػػػي اك التقسػػػيـ الشيػػػعبي اك الشػػػجيرم 
  كىػػك تقسػػيـ قػػديـ  Phylogenetic Classificationكيعػػرؼ بالمغػػة اإلنكميزيػػة بالػػػ

ذا التقسػيـ كػاف احػػد اىػداؼ عممػػاء كحػديث فػي نفػػس الكقػت  فيػك قػػديـ الف التفكيػر بيػػ
التصنيؼ في فترة ما قبؿ داركيف لكضع تقسيـ لمحيكانات يتككف مف مجمكعات كحيدة 
الشػػػعبة  كحػػػديث الف التطػػػكر الحاصػػػؿ فػػػي عمػػػـ الحيػػػاة الجزيئػػػي كطرائػػػؽ تحميػػػؿ الػػػػ 

DNA  دفػػع عممػػاء التصػػنيؼ حػػديثا الػػى التفكيػػر بكضػػع نظػػاـ محكػػـ ليػػذا التقسػػيـ لػػو
عػػده  كذلػػؾ بعػػد اف اصػػبح باإلمكػػاف تحديػػد فيمػػا اذا كػػاف التشػػابو المظيػػرم اسسػػو كقكا

بيف افػراد كأنػكاع المرتبػة التقسػيمية الكاحػدة يرجػع الػى التكيػؼ البيئػي اـ انػو يرجػع الػى 
درجػػػة القرابػػػة كىػػػك الفػػػرؽ بػػػيف نظػػػاـ التقسػػػيـ الطبيعػػػي الػػػذم تبنػػػى مراتبػػػو عمػػػى درجػػػة 

الكاحػػػدة فيمػػػا يبنػػػى التقسػػػيـ الػػػكراثي اك نظػػػاـ  التشػػػابو المظيػػػرم بػػػيف مجػػػاميع المرتبػػػة
الصػػػػػػمة الشػػػػػػعبية عمػػػػػػى درجػػػػػػة القرابػػػػػػة  كعميػػػػػػو فػػػػػػاف انجػػػػػػاز نظػػػػػػاـ التقسػػػػػػيـ الػػػػػػكراثي 

Phylogenetic Classification   يتطمب تحديد الصفات التقسيمية لتحديد مػا ىػك
مسػػتمد مػػف االسػػالؼ المشػػتركة كمػػا ىػػك عبػػارة عػػف تشػػابيات مظيريػػة سػػطحية ناتجػػة 

لتكيفات المرتبطة بالبيئة كالعادات المتشابية. لذلؾ سنحاكؿ في ىذا الفصؿ بياف عف ا
 اىـ الجكانب المتعمقة بمفيـك كاساسيات التقسيـ الكراثي.

 التقسيم الوراث  وعالقات القرابة الوراثية
Phylogenetic Relationships and Phylogenetic Classification   

عتمػػد عمػػى تقسػػيـ الكائنػػات الحيػػة كمنيػػا الحشػػرات التقسػػيـ الػػكراثي ىػػك نظػػاـ ي
باالعتمػػاد عمػػى محاكلػػة ربػػط الخمػػؼ بالسػػمؼ مػػف خػػالؿ دراسػػة العالقػػات المبنيػػة عمػػى 
التشػػػابو الجينػػػي بػػػيف االحيػػػاء  كتػػػتـ ىػػػذه العمميػػػة مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ تتػػػابع الجزئيػػػات 

ؾ الكائنػػات  كالبركتينػػات كرسػػـ األشػػجار الكراثيػػة اك النسػػب لتمػػ DNAالحيكيػػة مثػػؿ الػػػ
كذلؾ الف درجة التشابو اك التبايف بيف تتابع الجزئيات ذات العالقة تحدد مػدل التغيػر 
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الحاصػػػؿ فػػػي تتػػػابع الجزيئػػػات ذات العالقػػػة مػػػع مػػػركر الػػػزمف اك الكقػػػت  مثػػػاؿ ذلػػػؾ:                                    
agcta Acctga    

كحالػػة  (g)لمكقػع الحػػرؼ  حيػث يشػػير ىػذا المثػػاؿ الػى حصػػكؿ حالػة اسػػتبداؿ
كعميػػػو فػػػاف مسػػػافة التغييػػػر  (agcta)لحػػػيف الكصػػػكؿ الػػػى الحالػػػة  (c)حػػػذؼ لمحػػػرؼ 

(. اف التشػابو العػالي لمصػفات اك تتػابع الجزئيػات يشػير الػى القرابػة الشػديدة 7تساكم )
مػع الجػػد المشػػترؾ أم انيػا قرابػػة حديثػػة امػا عنػػدما تكػػكف درجػة التشػػابو منخفضػػة فػػاف 

 ى انفراج كتباعد الخمؼ عف السمؼ مف زمف بعيد.ذلؾ يشير ال
 Molecular Phylogenetic       التقسيم الوراث  الج يئ                    

اف التشػعب الػكراثي الجزيئػي فػي مجػػاؿ عمػـك الحيػاة يعنػي متابعػة كمقارنػػة     
نتيجػػة االشػػكاؿ البابكلكجيػػة الحاليػػة مػػع اشػػكاؿ سػػابقة ليػػا  أم مػػف أصػػكليا المشػػتركة 

لعمميػػات التكيػػؼ البيئػػي كاالنتخػػاب الطبيعػػي  كعميػػو فػػاف عمميػػة دراسػػة كراثػػة األنػػكاع 
مػػػاىي اال عمميػػػة دراسػػػة التػػػاريخ الػػػكراثي لنشػػػكء أنػػػكاع الكائنػػػات الحيػػػة اك مجاميعيػػػا 

. اف مثػػؿ ىػػذه الدراسػػات Phylogenetic Treesباسػػتعماؿ أشػػجار النسػػب الجينيػػة 
الحيكانػػات المتحجػػرة الحاكيػػة عمػػى معمكمػػات تخػػص غالبػػا مػػا تػػتـ باسػػتعماؿ سػػجالت 

االشكاؿ المظيرية ألصػكؿ اك اجػداد الكائنػات الحيػة. اف ىػذه السػجالت تكػكف محػددة 
الفائػػػدة لعػػػدد مػػػف األسػػػباب منيػػػا انيػػػا غيػػػر متاحػػػة لكػػػؿ الكائنػػػات كتيثرىػػػا بالمنػػػاطؽ 

جدية  فمثال الجغرافية كغيرىا مف األسباب مما يجعؿ الدراسات في ىذا المجاؿ غير م
معظـ الحشرات كاالحياء المجيريػة لػيس ليػا سػجالت حفريػة  ممػا يػؤدم الػى اسػتحالة 
دراسػتيا فػػي ىػػذه الحالػػة  كعميػػو كػػاف االعتمػػاد عمػػى المعمكمػػات الجزيئيػػة التػػي فرضػػت 
نفسػػيا ككنيػػا اكثػػر مالئمػػة مػػف صػػفات الكػػائف األخػػرل إليجػػاد تحميػػؿ ألشػػجار النسػػب 

كالبركتينػػات كالتػػي  Genes Treeجػػاد شػػجرة الجينػػات أم إي DNAالجينيػػة مثػػؿ الػػػ
تػػكفر منظػػكر متطػػكر لعالقػػة الكائنػػات اك الحشػػرات المكجػػكدة اليػػـك مػػع اسػػالفيا  ممػػا 
سبؽ فانو يمكف تعريؼ عمـ التقسيـ الكراثي الجزيئي بانو دراسة درجة التشػابو كالتبػايف 

كذلػؾ مػف خػالؿ تحميػؿ  لمجينات كالجزيئات الحيكية العمالقة لكػؿ مػف الخمػؼ كالسػمؼ
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الطفرات الحاصمة في مكاقع مختمفة في تتابعاتيا اك تكرارىا كمف ثػـ كضػع الفرضػيات 
حػػػػكؿ العالقػػػػات الجينيػػػػة بػػػػيف الخمػػػػؼ كالسػػػػمؼ عمػػػػى ضػػػػكء درجػػػػة التشػػػػابو بػػػػيف تمػػػػؾ 

 الجزيئات  كذلؾ لتحديد عالقة القرابة بيف االحياء.
 مصطلحات ومفاىيم ف  التقسيم الوراث  الج يئ 

Definition and Terms In Molecular Phylogenetic 

اف دراسة درجة القرابة بػيف كػائنيف يمكػف اف تحسػب اك تجػرم عمػى مسػتكييف 
 ىما:

كيككف عمى مستكل جيف منفرد كىنا يككف البحث عف تماثؿ  -( المستكل الكاطئ:-4
 الجيف.

تعمؿ كػػػػؿ كيكػػػػكف عمػػػػى مسػػػػتكل  الجينػػػػـك الكمػػػػي كفييػػػػا تسػػػػ -( المسػػػػتكل العػػػػالي:-7
الجينات كتػدخؿ فػي الحسػابات عػدد مػرات االقحػاـ اك االدالؼ الالزمػة التػي أدت الػى 
كجػكد الجينػػات الحاليػة. اف مثػػؿ ىػذه الدراسػػات تحتػاج الػػى مفػردات خاصػػة بيػا كمنيػػا 

( أحػد 4-46تمؾ التي تستعمؿ في رسـ األشجار الكراثيػة اك الجينيػة كيكضػح الشػكؿ )
 حيث اف:  أشجار النسب ثنائية التفرع

0- )Clade  كتطمػػؽ فػػي حالػػة الكحػػدات التقسػػيمية المػػذككرة  فػػي  -غصوون او فوورع
كالتػػػي تشػػػترؾ فػػػي اصػػػؿ اك جػػػد مشػػػترؾ فيطمػػػؽ عمييػػػا  Bك Cك Dك Eالشػػػكؿ مثػػػؿ 

كالتػي تمثػؿ مجمكعػػة مػف االحيػػاء اك  Monophyletic Groupالغصػف كتسػمى بالػػػ
 الجينات التي تشترؾ في اصؿ اك جد مشترؾ.

6- )Lineage  ىػك المسػار الػذم يػربط الكحػدة التقسػيمية الػى العقػدة الجذريػة  -خط
اك خط القرابة اك النشكء المشػترؾ  كالخػط فػي الغالػب يكػكف مرادفػان لفػرع الشػجرة الػذم 

 (.7-46الشكؿ ) Taxaيقكد الى الكحدات التقسيمية 
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 ( شجرة نشوء ثنائية التفرع0-01الشنل )

 
 Lineageوراث  ( خط نشوئ  او 6-01الشنل )

5- )Paraphyletic -  مجمكعة النشكء القريبة كتطمؽ عمى حالة اشتراؾ الكحدات
التقسػػػيمية بػػػيكثر مػػػف أصػػػؿ مشػػػترؾ قبػػػؿ الكصػػػكؿ الػػػى قاعػػػدة الجػػػذر  كمػػػا فػػػي حالػػػة 

 (.4-46)الشكؿ  (E.D)ك  (C.B)الكحدات 
1- )Node  تركة كىػػي نقطػػة التقػػاء الفػػرعيف كالتػػي تمثػػؿ اكؿ األصػػكؿ المشػػ -عقوودة

 لألجناس كاالنكاع المشتركة فييا.
  Types of Phylogenetic Trees        أنواع أشجار النشوء او النسب      

اف أشػػػػجار النشػػػػكء اك النسػػػػب يمكػػػػف اف تتخػػػػذ اشػػػػكاال مختمفػػػػة يطمػػػػؽ عمييػػػػا 
طبكغرافية الشجرة أم نمط تكزيع االفرع فييا  اال اف جميع األشجار يمكف اف تقع في 

 رئيستيف ىما: مجمكعتيف
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ىػػذا النػػكع مػػف األشػػجار يكضػػح اتجػػاه  - Rooted Treesأوال( األشووجار المجووشرة 
مسار النشكء بيف الكحدات التقسيمية كتشير الى اف الكحػدات تحػت الدراسػة يكػكف ليػا 
اصػػػؿ مشػػػػترؾ اعمػػػى الػػػػذم تنطمػػػؽ منػػػػو مسػػػارات اك خطػػػػكط تكضػػػح التغيػػػػر الػػػػكراثي 

 (.5-46رل )الحاصؿ كالذم يقكد مف عقدة الى أخ
أم تكػػكف غيػػر قطبيػػة  ىػػذا  - Unrooted Treesثانيووًا( األشووجار غيوور المجووشرة 

النكع مف األشجار ال يعطي معمكمػات عػف األصػؿ المشػترؾ  كانمػا تسػتعمؿ لتكضػيح 
 (.5-46العالقة بيف الكحدات التقسيمية )الشكؿ 

كالػذم اف المجمكعتيف السػابقتيف مػف األشػجار يمكػف اف تتخػذ اشػكاال مختمفػة 
يطمؽ عميو طبكغرافية الشػجرة كمػا سػبؽ اإلشػارة اليػو. مثػاؿ ذلػؾ ىنػاؾ أشػجار مجػذرة 

أم اف كؿ نقطة تتفرع الى فػرعيف متنػاظريف فػي الغالػب   Dichotomyثنائية التفرع 
اك قػػػد يتفػػػرع مػػػف النقطػػػة الكاحػػػدة أكثػػػر مػػػف فػػػرع أم اف العقػػػدة تكػػػكف متعػػػددة االفػػػرع 

(  كػذلؾ فػاف أشػجار 1-46)الشػكؿ  Polytomyالفرع كيطمؽ عمييا الشجرة متعددة ا
 النشكء اك القرابة يمكف اف ترسـ بيشكاؿ أخرل مثؿ الشكؿ  

 
 ( األشجار المجشرة وغير المجشرة3-01الشنل )

 Rootedشجزة بجذور 

 
 Unrootedجذور دون زة بشج
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 ( أشجار ثنائية ومتعددة االفرع4-01الشنل )

 

 

 

 

 

 
 

 

 ار النشوء( التمثيل الصوري ألشج5-01الشنل )
( كذلػؾ لتحديػد 3-46المتساكم األطراؼ اك غير المتساكم األطراؼ )الشػكؿ 

العالقػػات بػػيف الكحػػدات التقسػػيمية  كفػػي مثػػؿ ىػػذه االشػػكاؿ يمكػػف تػػدكير الصػػكرة دكف 
التػػيثير فػػي العالقػػات بػػيف الكحػػدات التقسػػػيمية كيالحػػظ مػػف الجػػزء الثػػاني مػػف الشػػػكؿ 

اف اطػػكاؿ الفػػركع الشػػجرية تكػػكف ليػػا  Phylogram( الػػذم يمثػػؿ النشػػكء نػػكع 46-3)

 متعدد االفزع

Polytomy 
 االفزعثنائي 

dichotomy 

A         B           C       D            E   A           B             C         D               E 

Cladogram  

Phylogram 

A         B           C       D            E   A           B                C          D                  E   
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معػػاني خاصػػة فيػػي تشػػير الػػى مػػدل االنفػػراج فػػي عمميػػة النشػػكء اك القرابػػة لمثػػؿ ىػػذه 
األشػػػجار مقػػػاييس خاصػػػة بيػػػا  كذلػػػؾ الف ىػػػذا النػػػكع مػػػف األشػػػجار يكضػػػح عالقػػػات 
النشػػػكء كالقرابػػػة بػػػيف الكحػػػدات التقسػػػيمية  كمػػػا يػػػكفر المعمكمػػػات حػػػكؿ زمػػػف االنفػػػراج 

فػاف طػكؿ  Cladogram( الػػ3-46نسبي لألفرع. اما في الجزء األعمى مف الشكؿ )ال
 االفرع ال يمثؿ عالقات النشكء كانما يكضح فقط ترتيب كحدات التقسيـ.

( تعنػػػػي اننػػػػا ال نممػػػػؾ المعمكمػػػػات 3-46اف الشػػػػجرة متعػػػػددة االفػػػػرع )الشػػػػكؿ 
رجػػػة القرابػػػة يػػػف الكافيػػػة عػػػف الكحػػػدات التقسػػػيمية لكػػػي نػػػتمكف عمػػػى ضػػػكءىا تحديػػػد د

الكراثيػػػة لتمػػػؾ الكحػػػدات التقسػػػيمية  كبػػػدكف حػػػؿ تمػػػؾ العقػػػدة فػػػاف  Lineageالخطػػػكط 
عممػػاء التقسػػيـ الػػكراثي سػػينتظركف كثيػػرا الػػى اف تتجمػػع لػػدييـ المعمكمػػات الكافيػػة لحػػؿ 

 .Polytomyمشكمة الشجرة متعددة االفرع 

 
 Polytomy( شجرة متعددة االفرع 6-01الشنل )

متعددة االفرع ىناؾ ستة احتماالت لحميا اك رسميا  كعمى ضػكء ىذه الشجرة 
 Dك Cك Bك Aالمعمكمػػات المتاحػػة يمكػػف تحديػػد اييمػػا األقػػرب لتمثيػػؿ العالقػػة بػػيف 

 ( 7-46)الشكؿ  Eك
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 Bو A( االحتماالت الستة لشجرة متعددة االفرع لتمثيل العالقة بين 7-01الشنل )

 Eو Dو Cو

 Constructing Phylogenetic Treesابة         بناء أشجار النشوء او القر 
لشرح كيفية بنػاء أشػجار النشػكء اك القرابػة سػيتـ اعتمػاد مثػالييف تطبيقيػيف فػي 

 ىذا المجاؿ كما ييتي:
تػػـ اختيػػار مجمكعػػة الفقريػػات كمجمكعػػة تقسػػيمية لبنػػاء شػػجرة القرابػػة  -المثووال األول 

 الخطكات االتية:بيف المجاميع الفقرية  كلتحقيؽ ذلؾ تـ اتباع 
بعد دراسة مجمكعة الفقريػات تػـ اختيػار بعػض الصػفات ككمػا  -أوال( تحديد الصفات 

 (4-46في الجدكؿ )
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 ( صفات مجموعة الفقريات0-01الجدول )
مدارين من 
النقشات ف  
 نياية الجسم

 الشعر
غشاء 
سلا 
 البيض

ىينل  أربعة أطراف
 عظم 

 فقريات

القرص  اسماك نعم نعم نال نال نال نال
 واالقرباء

األسماك شات التخطيط  نعم نعم نال نال نال نال
 الشعاع  الدقيق

 البرمائيات نعم نعم نعم نال نال نال
 القرود نعم نعم نعم نعم نعم نال
 القوارض واالرانب نعم نعم نعم نعم نعم نال
 التماسيح واالقرباء نعم نعم نعم نعم نال نعم
 الدينصور والطيور نعم نعم نعم نعم نال نعم

 

كيتـ ذلؾ مف خالؿ دراسػة المتحجػرات القريبػة لحػد مػا  -ثانيًا( تحديد قطبية الصفات 
مػػػػع شػػػػجرة الفقريػػػػات كذلػػػػؾ عمػػػػى افتػػػػراض اف الجػػػػد األعمػػػػى لمفقريػػػػات ال يمتمػػػػؾ ىػػػػذه 

 .الصفات

مدارين من 
النقشات ف  
 نياية الجسم

 شعر
غشاء 
سلا 
 البيض

أربعة 
 أطراف

ىينل 
 فقريات عظم 

 الجد األعلا )السلف( نال نال نال نال نال نال
 

ثالثوووووووووًا( تحديووووووووود المجموعوووووووووة التقسووووووووويمية شات المظيووووووووور المشوووووووووترك الجديووووووووود 
Synapomorphies -  بمػػػػػا اف لػػػػػدينا فكػػػػػرة جيػػػػػدة عػػػػػف صػػػػػفات الجػػػػػد األعمػػػػػى اك

السػػمؼ  لػػذلؾ لػػيس مػػف الصػػعب البػػدء بفحػػص الصػػفات التػػي تػػـ تحديػػدىا لمجمكعػػة 
بفحص صفة تقسيمية مشتركة بيف مرتبتيف تصنيفيتف اك اكثر  الفقريات  كيفضؿ البدء
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كفي مثالنا ىػذا  Synapomorphyتـ اكتسابيا كلـ تكف مكجكد في االسالؼ  أم الػ 
 ( 7-46انظر الجدكؿ ) Amniotic eggفاف ىذه الصفة ىي غشاء سمى البيض 

ديوود ( تحديوود المجموعووة التقسوويمية بواسووطة المظيوور المشووترك الج6-01الجوودول )
Synapomorphy)غشاء سلا البيض(   

مدارين من 
النقشات ف  
 نياية الجسم

 شعر
غشاء 
سلا 
 البيض

أربعة 
 أطراف

ىينل 
 عظم 

 فقريات

 اسماك القرص واالقرباء نعم نعم نال نال نال نال

األسماك شات التخطيط  نعم نعم نال نال نال نال
 الشعاع  الدقيق

 اتالبرمائي نعم نعم نعم نال نال نال
 القرود نعم نعم نعم نعم نعم نال
 القوارض واالرانب نعم نعم نعم نعم نعم نال
 التماسيح واالقرباء نعم نعم نعم نعم نال نعم
 الدينصور والطيور نعم نعم نعم نعم نال نعم

 

كبػذلؾ  ف  شجرة النسب  Cladeرابعًا( افتراض ان صفة غشاء السلا ى  الغصن 
 (3-46الشكؿ ) ترسـ شجرة النسب كما في

 
( شووجرة نسووب لمجوواميا موون الفقريووات باالعتموواد علووا صووفة غشوواء 8-01الشوونل )

 Cladeالسلا نغصن 
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عمى ضكء ما سبؽ فيننا يمكف التعامػؿ مػع بقيػة الصػفات المثبتػة فػي الجػدكؿ 
 ( لبناء شجرة النسب اك النشكء. 46-7)

ما ا دادت شبيا نلموا ( الصفات المشترنة لمجاميا الفقريات الت  نل3-01الجدول )
 اقتربت من الغصن او الجد 

مدارين من النقشات 
 الشعر ف  نياية الجسم

بيض شو 
 غشاء السلا

أربعة 
 أطراف

ىينل 
 فقريات عظم 

 اسماك القرص واالقرباء نعم نعم نال نال نال نال

األسماك شات التخطيط  نعم نعم نال نال نال نال
 الشعاع  الدقيق

 البرمائيات نعم نعم منع نال نال نال
 القرود نعم نعم نعم نعم نعم نال
 القوارض واالرانب نعم نعم نعم نعم نعم نال
 التماسيح واالقرباء نعم نعم نعم نعم نال نعم
 الدينصور والطيور نعم نعم نعم نعم نال نعم
6 5 4 3 6 0 

 ( يمكف رسـ شجرة النسب االتية:5-46مف الجدكؿ )
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ح اف أشػػجار النسػػب اك النشػػكء ترتكػػز بشػػكؿ عػػاـ عمػػى عػػدد ممػػا سػػبؽ يتضػػ
كبيػػػر مػػػف الصػػػفات كفػػػي بعػػػض األحيػػػاف يتطمػػػب العديػػػد مػػػف االنسػػػاب  كعميػػػة فػػػاف 
االقتصاد في الخطكات كالتغييػرات الالزمػة لبنػاء شػجرة النسػب تعتبػر مسػيلة ميمػة فػي 

فقريػػػػات ىػػػػذا المجػػػػاؿ. مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ يمكننػػػػا مقارنػػػػة ىػػػػاتيف الفرضػػػػيتيف حػػػػكؿ عالقػػػػات ال
 باستخداـ نظرية االقتصاد.

 الفرضية األكلى:

 
 الفرضية الثانية:

 
ممػػا سػػبؽ يتضػػح اف الفرضػػية األكلػػى تتطمػػب سػػتة تغيػػرات فػػي شػػجرة النشػػكء 

 بينما تتطمب الفرضية الثانية سبعة تغيرات في شجرة النشكء.
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شػػرات لغػػرض بنػاء شػػجرة كراثيػػة اك شػػجرة نشػكء لخمسػػة أنػػكاع مػػف ح -المثووال الثووان  
 ىي: Dermestidaeعائمة خنافس الجبف كالجمكد 

Dermestes ater 

D. bicolor 

D. frischii 

D. lardarius 

D. maculatus 

كاعتبػػػػار كػػػػػؿ نػػػػكع ىػػػػػك كحػػػػدة تقسػػػػػيمية كتػػػػـ اسػػػػػتخداـ تعاقػػػػب النيكمبكتيػػػػػدات 
Nucleotides Sequence  فػػي جيناتيػػا لممقارنػػة بػػيف األنػػكاع الخمسػػة عػػف طريػػؽ

لجينيػػة فيمػػا بينيػػا. قبػػؿ حػػؿ المثػػاؿ الثػػاني البػػد مػػف اإلشػػارة الػػى اف حسػػاب المسػػافة ا
أشػػػجار النسػػػب اك النشػػػكء الجزيئيػػػة تبنػػػى بعػػػدة خطػػػكات تتمثػػػؿ فػػػي اختيػػػار الصػػػفات 
الجزيئيػػة التػػػي سػػػيتـ اعتمادىػػا فػػػي الدراسػػػة كىػػػذه قػػد تكػػػكف تتابعػػػات لمنيككمكتيػػػدات اك 

يمػػػان لتػػػيثيره فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى تتابعػػػات الجزيئػػػات البركتنيػػػة حيػػػث يكػػػكف االختيػػػار م
الشػػجرة الصػػحيحة. كاالختيػػار ىنػػا يعتمػػد عمػػى مكاصػػفات الصػػفة ككػػذلؾ الغػػرض مػػف 
الدراسػػة. كلغػػرض دراسػػة احيػػاء قريبػػة مػػف بعضػػيا جػػدا يمكػػف اسػػتعماؿ تتػػابع اك تػػكالي 
النيككمكتيدات الخاصة بجينكمات المايتكككندريا ألنيػا اسػرع تطػكرا مػف البركتينػات امػا 

اسػػة االحيػػاء المتباعػػدة فاالختيػػار يحتػػاج الػػى اسػػتعماؿ تتابعػػات بطيئػػة التغييػػر عنػػد در 
 الرايبكسػػكمي كخاصػػة   RNAكقػػد تكػػكف ىػػذه صػػفات نيككمبكتيديػػة مثػػؿ تتابعػػات الػػػ

(16 Sr RNA). 
اف الطرائؽ المستخدمة في بناء أشجار النشكء كالنسب ىي طرائؽ مصػفكفات 

مصػػفكفات المسػافات يمكػػف اف تػػيتي ك  Distance Matrices Methodالمسػافات 
 مف ارقاـ مف مصادر مختمفة مثؿ: 

 ( اصطفافات زكج مف الصفات -4
 ( دراسات مناعية -7
 Genetic Distance( المسافات الكراثية -5
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 ( طكؿ القطع الناتجة مف تيثير انزيمات القطع كغيرىا مف االنزيمات.-1

دؿ الرياضػػي غيػػر المػػرجح فػػي حػػؿ المثػػاؿ الثػػاني سػػيتـ اسػػتخداـ طريقػػة المعػػ
(UPGMA) كىػي مختصػر لػػUnweighted Pair Group Methode Using 

Arithmetic Average  :كذلؾ كفؽ الخطكات االتية 
 بعد الحصكؿ عمى البيانات الخاصػة بتسمسػؿ الػنمط الجينػي لكػؿ كحػدة تقسػيمية أوال(

OTU (Organism Taxonomic Unite)ؿ سػبع   يػتـ المقارنػة بينيمػا فػي تسمسػ
نيككمبكتيػػدات كذلػػؾ لحسػػاب المسػػافة الكراثيػػة اك الجينيػػة )أم المسػػافة التػػي يبتعػػد بيػػا 
النػػكع اك الكحػػدة التقسػػيمية عػػف االبػػكيف( كذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى المقارنػػة المظيريػػة اك 

 (.1-46الجينية بيف األنكاع اك الكحدات التقسيمية  كما في الجدكؿ )
 ية ونيونليوتيداتيا ( الوحدات التقسيم4-01الجدول )

الكحدة 
 التقسيمية

 تعاقب النيونلبوتيدات )الصفات(
4 7 5 1 3 6 7 

4 T G C G T A T 

7 T G G G T A T 
5 T G C G C T T 
1 T G C T G T G 
3 T A G T A G C 

  

حسػاب المسػافة الكراثيػة عػف االبػكيف أم كػـ ىػي المسػافة الكراثيػة التػي تبعػد اك  ثانيًا(
 األبناء عف اإلباء  ىذه المسافة يتـ حسابيا باستخداـ المعادلة االتية: تفرؽ

 العدد الكمي لمنيككميكتيدات. ÷المسافة الكراثية = عدد النيككميكتيدات المختمفة 
 كعميػػػػو فػػػػاف المسػػػػافة الكراثيػػػػة بػػػػيف الكحػػػػدة التقسػػػػيمية األكلػػػػى كالثانيػػػػة = 

 
  =

حسػػػاب المسػػػافة الكراثيػػػة بػػػيف الكحػػػدات ( كىكػػػذا يػػػتـ 1-46انظػػػر الجػػػدكؿ ) 6.4173
 التقسيمية لتصبح قيمة المسافات الكراثية بيف الكحدات التقسيمية الخمسة كما ييتي:
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 المسافة الكراثية لمكحدة األكلى = صفر
 6.4173المسافة الكراثية لمكحدة الثانية = 
 6.7337المسافة الكراثية لمكحدة الثالثة = 

 6.3741الرابعة = المسافة الكراثية لمكحدة 
 6.3374المسافة الكراثية لمكحدة الخامسة = 

حسػاب مصػفكفة المسػػافات لكػؿ زكج مػف الكحػدات ثػػـ اختيػار الكحػدتيف األقػػرب  ثالثوًا(
 (.3-46لبعضيما ككحدة تقسيمية جديدة  كما في الجدكؿ )

 ( يمثل مصفوفة متعامدة للوحدات التقسيمية5-01الجدول )

الكحدة 
 التقسيمية

4 7 5 1 3 

 3 1 7 4 صفر 4
 3 3 5 صفر 6.4173 7
 3 5 صفر 6.1733 6.7337 5
 3 صفر 6.1733 6.7417 6.3741 1
 صفر 6.7417 63374 6.7417 6.3374 3

 

( اف المصػػفكفة تحػػكم عمػػى المسػػافة الكراثيػػة اك 3-46يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )
ثي )عػػػػدد كعمػػػػى البعػػػػد الػػػػكرا 6.4173كىػػػػي  7ك  4نسػػػػبة االخػػػػتالؼ بػػػػيف الكحػػػػدتيف 

( كمػػػػا اف نسػػػػبة 1-46)راجػػػػع الجػػػػدكؿ  4النيككميكتايػػػػدات المختمفػػػػة بػػػػيف الكحػػػػدتيف =
االخػػػتالؼ بػػػيف الفػػػرد اك الكحػػػدة التقسػػػيمية كنفسػػػيا = صػػػفر كىكػػػذا تحسػػػب المسػػػافة 

( يػتـ رسػـ 3-46الكراثية كالبعد الػكراثي لبقيػة الكحػدات التقسػيمية بعػد اكمػاؿ الجػدكؿ )
ك  Dermestes aterيف نػكعي خنػافس الجػبف كالجمػكد مػثال بػ 7ك4عنقػدة لمكحػدتيف 

Dermestes bicolor  أم  7كذلػػػػػػػؾ بقسػػػػػػػمة المسػػػػػػػافة الكراثيػػػػػػػة عمػػػػػػػى      

 
  

 كتمثؿ قيمة أحد فرعي العنقكد 6.6741=
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يػػتـ إعػػادة حسػػاب مصػػفكفة المسػػافات الجديػػدة  7ك4بعػػد االنتيػػاء مػػف الكحػػدتيف رابعووًا( 

 3-46( ككمػػا فػػي الجػػدكليف )7+4كحػػدة كاحػػدة )ك 7ك4كذلػػؾ بعػػد اعتبػػار الكحػػدتيف 
 (.3-46ك

 6و0( المصفوفة الجديدة بعد دمج الوحدتين 6-01الجدول )

الكحدة 
 التقسيمية

4+7 5 1 3 

    صفر 4+7
   صفر 6.5374 5
  صفر 6.1733 6.3173 1
 صفر 6.7417 6.3374 6.7337 3

 

كحػػدة  Dermestes bicolorك  Dermestes aterبعػػد اعتبػػار النػػكعيف 
ثػػـ بقيػة األنػػكاع. كذلػؾ بحسػػاب المسػػافة    D.frischiiمقارتنيػا مػػع النػكع  كاحػدة يػػتـ

 .Dكالنػكع ( Dermestes bicolorك  Dermestes aterالكراثيػة بػيف النػكعيف )

frischii :ككما ييتي 

  المسافة الكراثية  = 
المسافة بيف (     ك       )  المسافة بيف (        ك        )

 
 

                   =             

 
 (.3-46)الجدكؿ  6.5374=   

يتـ اختيار النكعيف األقرب لبعضػيما )أصػغر مسػافة كراثيػة( كنعتبرىػا ككحػدة  خامسًا(
حيث اف المسافة  Dermestes frischiiكفي ىذه الحالة ىي حنفساء الجبف كالجمكد 

لرسػـ العقػدة  7( ىذه المسافة تقسػـ عمػى 3-46)الجدكؿ  6.5374ا تساكم الكراثية لي
 الثانية في الشجرة الكراثية 
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 =   0.1785   =0.179 

 
كىػي  6.5374= 6.467+6.473+ 6.674= 5ك7ك4كعند جمع قيـ الفركع 

 . Dermestes frigchiiالمسافة الكراثية لمنكع 
يف اك نػػكعيف )أصػػغر مسػػافة كراثيػػة كنعتبرىمػػا كحػػدة نعيػػد اختيػػار أقػػرب كحػػدت سادسووًا(

 ( 7-46( لرسـ جدكؿ المصفكفة )3-46كاحدة كنعيد حساب المصفكفة مف الجدكؿ )
 3و6و0( المصفوفة الجديدة بعد دمج الوحدات 7-01الجدول )

 3 1 5( 7+4) الكحدة التقسيمية
   صفر 5( 4+7)

  صفر 0.5714 1
 صفر 6.7417 6.3633 3

الػػػرقـ المكضػػػكع داخػػػؿ الػػػدائرة يمثػػػؿ متكسػػػط المسػػػافة الكراثيػػػة بػػػيف الكحػػػدات اك * اف 
                    ( 3-46األنػػػػكاع الثالثػػػػة األكلػػػػى المثبتػػػػة فػػػػي الجػػػػدكؿ )

 
  = 

 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة الكراثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة التقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمية الرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )أم نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع  6.3741
Dermestes lardarius ) 

ف اك نكعيف)أصػػغر مسػػافة كراثيػػة( كنعتبرىمػػا كحػػدة نعيػػد اختيػػار أقػػرب كحػػدتي سووابعًا(
 ثـ نرسـ العقدة الثالثة  6.733=  6.3741/7ثـ نقسـ عمى اثنيف . تصنيفية كاحدة
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( يػػػتـ طػػرح مسػػػافة الكحػػػدة الثالثػػػة مػػػف مسػػػافة 5كلحسػػاب قيمػػػة الفػػػرع التػػػالي )

     6.467=  6.473-6.733الكحدة الرابعة = 
ربعػػة )المرقمػػة بػػيف قكسػػيف( = قيمػػة المسػػافة كاف حاصػػؿ جمػػع قػػيـ الفػػركع األ

=  D.lardiusالكراثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة التقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمية الرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اك النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
6.674+6.467+6.467+6.733+6.3741 . 
نعيػػد اختيػػار أقػػرب كحػػدتيف اك نػػكعيف )أصػػغر مسػػافة كراثيػػة( كنعتبرىػػا كاحػػدة  ثامنووًا(

( ككمػػا سػػبؽ كذلػػؾ 3-46كنعيػػد حسػػاب مصػػفكفة المسػػافات باالعتمػػاد عمػػى الجػػدكؿ )
. كذلػؾ Dermestes maculatusلتحديػد المسػافة الكراثيػة لمكحػدة اك النػكع الخػامس 

 بقسمة المسافات الكراثية لمكحدات األربعة السابقة عمى أربعة.
  المسافة الكراثية =  

                           

 
  =6.7337 

      ( = 7عمى ) كلحساب مسافة الفرع يتـ قسمة المسافة الكراثية

 
  =6.535 . 

نعيد اختيار أقرب كحدتيف اك نكعيف كنعتبرىا كاحػدة ثػـ نضػيؼ العقػدة األخيػرة  تاسعًا(
في الشجرة الكراثية اك شجرة القرابة كالتي تكضح االبعاد الكراثيػة بػيف األنػكاع الحشػرية 

 الخمسة.
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كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركع األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع الخمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المسػػػػػػػػػػػػػػافة الكراثيػػػػػػػػػػػػػػة لمنػػػػػػػػػػػػػػكع  6.733= 6.674+6.467+6.467+6.107+6.535
D. maculatus 

 رسم األشجار الوراثية بالحاسوب 
الحظنػػػا مػػػف المثػػػاليف السػػػابقيف اف عمميػػػة بنػػػاء المصػػػفكفات كرسػػػـ األشػػػجار 
الكراثيػػة ىػػي عمميػػة صػػعبة كمتعبػػة  خاصػػة عنػػد التعامػػؿ مػػع عػػدد كبيػػر مػػف الكحػػدات 

لؾ فقػػد عمػػؿ المختصػػكف عمػػى تطػػكير بػػرام  التقسػػيمية كعػػدد كبيػػر مػػف الصػػفات  لػػذ
كصػػي  حاسػػكبية متطػػكرة لرسػػـ األشػػجار الكراثيػػة لمجػػاميع الكائنػػات الحيػػة  كلتكضػػيح 
ذلػػؾ فػػاف ىنػػاؾ عػػدة صػػي  لكتابػػة المعمكمػػات التػػي يسػػتعمميا الحاسػػكب لرسػػـ الشػػجرة 

 ( 3-46ككما مكضح في الشكؿ )

 
 الوراثية( نتابة الصيو عند رسم األشجار 8-01الشنل )

(((B,C)A)(D,E))                  (((B1,C2)A2)(D12E25)) 

 المستعملة Newckصيغة        
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كتكػػػكف الصػػػيغة بشػػػكؿ اقػػػكاس متجمعػػػة  حيػػػث يمثػػػؿ كػػػؿ قػػػكس العقػػػدة التػػػي 
تحكييا مف الكحدات التقسيمية التي يفصؿ بينيا بفاصمة. كيمكف اف تدخؿ المعمكمات 

كمػػا مكضػػح فػػي  Newickمػػع طػػكؿ االذرع كيمكػػف الػػتحكـ بالشػػجرة الناتجػػة بصػػي  
 (.3-46الشكؿ )

(,, (,) )); 

(A,B,(C,D)); 

(A,B,(C,D)E)F; 

(:0.1,:0.2,(:0.3,:0.4):0.5); 

distance to parent 

(:0.1,:0.2,(:0.3,:0.4):0.5):0.0; 

(A:0.1,B:0.2,(C:0.3,D:0.4)E:0.5)F; 

((B:0.2,(C:0.3,D:0.4)E:0.5)F:0.1)A; 

 
 الدخال البيانات لبناء األشجار التطورية  Newick( صيو 9-01الشنل )

ار يػػػػزداد بشػػػػكؿ تصػػػػاعدم مػػػػع ازديػػػػاد الكحػػػػدات اف اعػػػػداد األشػػػػج مالحظووووة عامووووة 
التقسيمية ليصؿ الى ارقاـ فمكية. كلكف المحددات الحسابية )التي سييتي ذكرىا الحقا( 
تسمح باستغالؿ عدد صغير مف األشجار الممكنة كالرقـ يعتمد في األساس عمى عدد 

 الكحدات التقسيمية فضال عف اعتماده عمى عكامؿ أخرل منيا:
 المستعممة في الطريقة كسرعتيا.المؤشرات  -

- Hardware .لمحاسكب المستعمؿ 

- Software  لمحاسػػػػػكب اك البرنػػػػػام  المسػػػػػتعمؿ  حيػػػػػث اف بعػػػػػض الخكارزميػػػػػات
سريعة مقارنة باألخرل  كما اف بعض بػرام  الحاسػكب تقػـك بعمميػات متعػددة فػي 
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الكقػػت نفسػػو  كبعػػض الحكاسػػيب تحػػدد عػػدد كنػػكع األشػػجار التػػي يمكػػف اف تخػػزف 
 ي الذاكرة.ف

نكعية الخكارزميػات التػي تختمػؼ فػي نكعيػة األشػجار التػي تبنييػا  فبعضػيا يكػكف  -
شامال كيمكف اف يعطي كؿ أنكاع األشجار الممكنة كأخرل تتعامؿ مػع القميػؿ مػف 
المؤشرات المستعممة كبطبيعة الحاؿ فاف عمميات البحث تتػيثر بالطبيعػة التركيبيػة 

 لمبيانات كحجميا.

لمعمكمػػات حػػكؿ رسػػـ األشػػجار الكراثيػػة بالحاسػػكب يمكػػف الرجػػكع لممزيػػد مػػف ا
)انظػػػػػر  Bionformaticsالػػػػػى الفصػػػػػؿ الخػػػػػامس مػػػػػف كتػػػػػاب المعمكماتيػػػػػة الحيكيػػػػػة 

 .المصادر(
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Adheed
Rectangle
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التمسين العذدي 

 واالصطنبعي

Adheed
Rectangle

Adheed
Rectangle
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Adheed
Rectangle
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 المقدمة 
المرحمة الرابعػة فػي عمميػة التصػنيؼ  كذلػؾ  Classificationيشكؿ التقسيـ 

كالتسػمية  Identificationرحمة التمييزبعد مراحؿ جمع الحشرات كتييئتيا لمدراسة كم
Nomenclature  لتيتي بعد ذلؾ مرحمة التقسيـ  كقد سبؽ تناكؿ نظاميف لمتقسيـ في

 Naturalالفصػػػؿ التاسػػػػع كالعاشػػػػر  حيػػػػث تناكلنػػػا فييمػػػػا نظػػػػاـ التقسػػػػيـ الطبيعػػػػي 

Classification  كنظػػػاـ التقسػػػيـ الػػػكراثيPhylogenetic Classification اف .
 4337عػػرؼ ألكؿ مػػرة سػػنة  Numerical Classificationقسػػيـ العػػددم نظػػاـ الت

كجػػزء مػػف التحمػػيالت المتعػػددة الػػذم بػػدأ بػػالظيكر بشػػكؿ متػػكازم مػػع ظيػػكر الحاسػػكب 
كبرامجياتو التي ساعدت كثيرا في انجاز الدراسات الخاصة في تحديد العالقات الكمية 

يػػع الكحػػدات التقسػػيمية. بػػالطرائؽ كالمعالجػػة السػػريعة لكميػػات كبيػػرة مػػف البيانػػات كتجم
العدديػػػػة لتحديػػػػد درجػػػػة القرابػػػػة فيمػػػػا بينيػػػػا باالعتمػػػػاد عمػػػػى الصػػػػفات المظيريػػػػة لتمػػػػؾ 
الكحدات التقسيمية كىك يشبو بذلؾ التقسيـ الطبيعػي مػف حيػث اعتمػاده عمػى الصػفات 
المظيرية  كلكنو يختمؼ معو في طريقة معالجتو لتمؾ الصفات لمكصكؿ الى الكحدات 

قسػػػيمية األكثػػػر اشػػػتراكان فػػػي تمػػػؾ الصػػػفات لبنػػػاء شػػػجرة النسػػػب التػػػي تكضػػػح درجػػػة الت
القرابػػػة بػػػيف الكحػػػدات التقسػػػيمية. لػػػذلؾ سػػػنحاكؿ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ بيػػػاف نظػػػاـ التقسػػػيـ 
العػػددم كالتقسػػيـ االصػػطناعي مػػدعميف ذلػػؾ باألمثمػػة العمميػػة مػػف اجػػؿ إعطػػاء صػػكرة 

 كاضحة عف كال النظاميف.
 Numerical Classification                              التقسيم العددي    

اف التقسػػػيـ العػػػددم ىػػػك نظػػػاـ يسػػػعى الػػػى تحديػػػد درجػػػة القرابػػػة كبنػػػاء أشػػػجار 
النسب مف خالؿ دراسة كترميز الصفات التمييزية لمكحدات التقسيمية األعمى مف رتبة 

ة القرابػػػػػة  الجػػػػػنس كمعالجتيػػػػػا حاسػػػػػكبيان إلعػػػػػادة ترتيػػػػػب تمػػػػػؾ الكحػػػػػدات بحسػػػػػب درجػػػػػ
 كلتكضيح ذلؾ سيتـ اعتماد المثاليف ا تييف:

لتقسػػيـ تحػػت عائمػػػة  أوال( التقسوويم العووددي لتحوووت عائلووة شبووواب رموول العووالم القوووديم 
Phlebotominae :عدديان تـ اتباع الخطكات االتية 
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فػػي ىػػذا المثػػاؿ تػػـ اختيػػار  - Choice of Taxa( اختيووار الوحوودة التقسوويمية -0
كحػدة  74ككحدة تقسػيمية اعمػى مػف الجػنس  ضػمت  Phlebotominaeتحت عائمة 

 .Operational Taxonomic Units =(OTU)تقسيمية عاممة 
( صػفة 76تػـ  اختيػار ) -  Selection of Characters( انتخواب الصوفات -6

المصنفكف لمتمييز بيف الكحدات التقسيمية التابعة لتحػت عائمػة ذبػاب الرمػؿ  يستخدميا
Phlebotominae  كتػػـ ترميػػز تمػػؾ الصػػفات باسػػتخداـ االحػػرؼ اليجائيػػة. ككمػػا فػػي

 (.4-44الجدكؿ )
فػي ىػذه  - Definition of Character States( تعريوف حواالت الصوفات -3

الخطكة يتـ تحديػد الحػاالت التػي يمكػف اف تظيػر بيػا كػؿ صػفة فػي افػراد تحػت عائمػة 
عطػػاء كػػؿ حالػػة مػػف حػػاالت الصػػفة رقػػـ رمػػزم  (Code Number) ذبػػاب الرمػػؿ كا 

( مثاؿ ذلؾ: صػفة العقمػة األطػكؿ فػي المممػس الفكػي تظيػر بحػالتيف  4-44)الجدكؿ 
فيي اما اف تككف العقمة الثالثة في بعض االفراد اك قد تككف العقمة الخامسة فػي افػراد 

( اف لمصػفات العشػريف التػي 4-44أخرل. كعمى ضػكء مػا سػبؽ يتضػح مػف الجػدكؿ )
( 74( حالػػة لكصػػؼ )33يف كحػػدات تحػػت عائمػػة ذبػػاب الرمػػؿ )تػػـ اختيارىػػا لمتمييػػز بػػ

 كحدة تقسيمية تابعة لتحت عائمة ذباب الرمؿ.
فػػي ىػػذه الخطػػكة يػػتـ عمػػؿ  - Matrix Arrangment( ترتيووب المصووفوفة -4

جػدكؿ خػػاص بالمصػػفكفة التػي تمثػػؿ العالقػػة بػػيف الكحػدات التقسػػيمية كرمػػكز الصػػفات 
 (.7-44ككما في الجدكؿ )كاألرقاـ الرمزية لحاالت الصفات 

فػػػي ىػػػذه الخطػػػكة يػػػتـ تحميػػػؿ  - Numerical Analysis( التحليووول العوووددي -5
المجيز  Biomeco( باستخداـ البرنام  الحاسكبي 7-44األرقاـ المثبتة في الجدكؿ )

حيػث يقػـك ىػذا  Biometrics CEPE/ CNRS Montpellierمػف قبػؿ مجمكعػة 
الكحػػدات التقسػػيمية لتحػػت عائمػػة ذبػػاب الرمػػؿ مػػف البرنػػام  بتحديػػد درجػػة القرابػػة بػػيف 

خػػالؿ تحميػػؿ االرتبػػاط بػػيف الصػػفات كحاالتيػػا لكػػؿ كحػػدة تقسػػيمية كرسػػـ تمػػؾ العالقػػة 
 (.7-44( ك )4-44ككما في الشكميف )
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(  الصووووووووفات المميوووووووو ة لألجنوووووووواس التابعووووووووة لتحووووووووت عائلووووووووة 0-00الجوووووووودول )
Phlebotominae  ورمو ىووووا مووووا حوووواالت الصووووفة وارقاميووووا

 م ية الر 

 حالة الصفة رمزىا الصفة
رقميا 
 الرمزم

عقؿ قرف استشعار االنثى ليا 
 (7عدد ) Ascoidتراكيب زقية 

 
 
 

عقمة قرف استشعار الذكر ليا عمى 
 كاحد Ascoidاألقؿ 

عقؿ قرف استشعار الذكر ليا تراكيب 
 (7عدد ) Ascoidزقية 

 
 
 
 

 
 أطكؿ عقمة مممس

 
 دعامة الفـ في االنثى

 
 كاؾ الفـاسناف اك اش
 
 

A 
 
 
 

 
B 
 
C 
 
 
 

 
 
D 
 
E 
 
F 
 

 

 Ascoid عديمة الػ
 Ascoid 3-5ليا 
 Ascoid 41-5ليا 
 Ascoid 43-5ليا 
 Ascoid 43-5ليا 

 Ascoid عديمة الػ
 Ascoid (P)ليا 

 Ascoid عديمة الػ
 Ascoid 3-5ليا 
 46-5اك  3-5ليا 

Ascoid 
 Ascoid 41-5ليا 
 Ascoid 43-5ليا 
 Ascoid 45-1 ليا

 العقمة الثالثة
 العقمة الخامسة

 غائبة
 مكجكدة

 غير متراصة
 متراصة
 

6 
4 
7 
5 
1 
6 
4 
6 
4 
7 
5 
1 
3 
5 
3 
6 
4 
6 
4 
6 
4 
7 
6 
4 
6 
4 
6 
4 
7 
5 
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مجاميع اشكاؾ اعمى البمكريتة 
االمامية لمصدر األكسط 
Mesanepisternum 

 

الشعيرات المستمقية عمى ترجات 
 العقؿ

 

 الفص القاعدم عمى الحرقفة
 

 صؼ اك خصمة الشعر عمى الحرقفة
 

 االشكاؾ عمى الفـ
 
 
 
 

ىناؾ شككة غير متساقطة عمى 
 االقؿ عمى الفـ

 

الفصكص الجانبية لمقضيب 
Parameres 

 

 البسيط  Parmersقمة الػ
 
 

 القضيب اك الة السفاد
 
 
 

 القضباف البطنية الداخمية

G 
 
 
H 
 
I 
 
J 
 
K 
 
 
 
 
L 

 
M 
 
N 
 
 
O 
 

 
 
P 

 غير مكجكدة
 مجمكعة كاحدة

 (P)مجمكعتاف 
 (P)غائبة 

 مكجكدة
 (P)غائبة 

 مكجكد
 (P)غائبة 

 مكجكدة
 شككتاف

 ثالثة اشكاؾ
 أربعة اشكاؾ
 خمسة اشكاؾ
 ستة اشكاؾ

 (P)غائبة 
 مكجكدة

 (P)فصيف كاحد بسيط 
 معقد

 ائريةد
 بتراء اك معقكفو

 ممعقيو

 قصيرة اك اثرية
 قمعية

 اصبعية الشكؿ
 ثنائية التشعب

 (P)غائبة 

1 
3 
3 
6 
4 
6 
4 
4 
7 
5 
4 
7 
5 
1 
6 
4 
6 
4 
6 
4 
 
4 
7 
5 
6 
4 
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 جدار القابمة المنكية

 
القابمة المنكية الممساء ذات كبسكلة 
كاضحة اك محددة بكاسطة قناة 

 القابمة المنكية
 

 زركشة القابمة المنكية
 
 

 قنكات القابمة المنكية
 

 
Q 
 
R 
 

 
S 
 
 
T 

 مكجكدة
 أممس
 مزركش
 غائبة
 مكجكدة
 

 معقمة اك حمفو
 مطكية اك مخططة

 ذات صفكؼ مف االشكاؾ

 (P)ذات اقطار متساكية 
 تتكسع عند القاعدة

 (P = )Plesiomorphy .المظير البدائي األقرب لألجداد = 

 
( المصفوفة الخاصة للعالقوة بوين الوحودات التقسويمية لتحوت عائلوة 6-00الجدول )

Phlebotominae  ورمو  الصفات واألرقام الرم ية لحاالت نل
 صفة 

وحدات تحت عائلة  فات واألرقام الرم ية لحاالت الصفاترمو  الص
Phlebotominae T S Q P O N M K J I H G F E D C B A 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 
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1 

1 
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1 

0 
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0 

0 

1 

1 

0 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

- 

3 

3 

1 

1 

1 

- 

2 

- 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

1 

4 

4 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Phlebotomus 

Paraphlebotomus 

Synphlebotomus 

Larroussius 

Transphlebotomus 

Adlerius 

Euphlebotomus 

Kasaulius 

Anaphlebotomus 
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0 
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5 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
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0 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

3 

1 

Australophlebotomus 

Spelaeophlebotomus 

Idiophlebotomus 

Sergentamyia 

Parrotomyia 

Neophlebotomus 

Sintonius 

Demeillonius 

Spelaomyia 

Grassomyia 

Parvidens 

Chinius 

 ( تعني عدـ كجكد تمؾ الحالة.-)

 

 

مموثاًل بشوجرة  Phlebotominae( التقسيم المتصاعد لتحت عائلة 6-00الشنل )
)الرمو    Median Iinkageالنسب الت  تم بنائيا باستخدام دليل الخط الوسط  

 ( 0-00نما ف  الشنل 
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بوين  Correspondence Analysisالتجوانس  ( يمثل مخطط تحليل التطوابق او0-00الشنل )

 ، حيث ان Phlebotominaeاجناس تحت عائلة 

AD= Adlerius                                  PA=  Paraphlebotomus 

AN= Anophlebotomus                   SE= Sergentomia 

AU= Australophlebotomus           PT=  Parrotomyia        

CU= Chinius                                  PR= Parvidens      
DU= Demeillonius                         PH= Phlebotomus  

EU= Euphlebotomus                     ST= Sintonius 

GR= Grassomyia                           SM= Spelaeomyia 

ID= Idiophlebotomus                    SP= Spelaeophlebotomus 

KR= Kasaulius                              SY= Synphlebotomus 

NE= Larroussius                           TR= Transphlebotomus 

NE= Neophlebotomus 
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 Phlebotominae( شووجرة النسووب األنثوور اقتصووادا لتحووت عائلووة 3-00الشوونل )

( القضووبان تمثوول عوودد 0-00خطوووة )الرمووو  نمووا فوو  الشوونل  78والتوو  تووم بنائيووا بووو
 الخطوات 

لرسػػػـ شػػػجرة  - Cladogram Drawing( رسوووم شوووجرة النسوووب او النشووووء -6
 Parsimoniousية النسب بيقؿ عدد مف الخطكات أم لرسػـ الشػجرة األكثػر اقتصػاد

Cladogram  تػـ اجػػراء التحميػؿ النشػػكئيCladistic Analysis   باسػػتخداـ برنػػام
MIX algorithm from PHYLIP Programme( 5-44. يالحظ مػف الشػكؿ )

خطػػػكة( لمكحػػػدات التقسػػػيمية التابعػػػة  73انػػػو تػػػـ رسػػػـ شػػػجرة النسػػػب األكثػػػر اقتصػػػادا )
-44دات التقسػيمية الظػاىرة فػي الشػكميف)لتحت عائمة ذباب الرمؿ. كعنػد ترتيػب الكحػ

 Phlebotominae( يتضح اف تحػت عائمػة 5-44( ككما في الجدكؿ )5-44( ك)7
 Natural Classificationكانت تصػـ ثالثػة اجنػاس حسػب نظػاـ التقسػيـ الطبيعػي 

 )نظاـ المراتب التقسيمية( ىذه االجناس ىي:
   Genus:- Phlebotomusتحت جنس  47كيضـ 

    Genus:- Sergentomyiaتحت جنس  3كيضـ 

Genus:- Chinius                                  
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بينمػا حسػػب نظػػاـ التقسػيـ العػػددم  ظيػػر اف لتحػػت عائمػة ذبػػاب الرمػػؿ سػػبعة 
اجنػػاس أم بزيػػادة أربعػػة اجنػػاس عػػف نظػػاـ التقسػػيـ الطبيعػػي كذلػػؾ بسػػبب رفػػع ثػػالث 

ى مرتبػػػػة الجػػػػػنس فػػػػي التقسػػػػػيـ الػػػػػ Phlebotomusتحػػػػت اجنػػػػاس تابعػػػػػة لمجػػػػنس    
 Sergentomyiaمػف جػنس  Spelaeomyiaالعددم  إضػافة الػى رفػع تحػت جػنس 

(. ممػػا سػػبؽ يتبػػيف اف نظػػاـ 5-44الػػى مرتبػػة الجػػنس فػػي التقسػػيـ العػػددم )الجػػدكؿ 
التقسػػيـ العػػددم ىػػك نظػػاـ ييػػدؼ الػػى تحكيػػؿ الصػػفات كحاالتيػػا الكصػػفية الػػى ارقػػاـ 

مػػف خػػالؿ العديػػد مػػف البػػرام  الحاسػػكبية  كمػػا اف ىػػذا يمكػػف التعامػػؿ معيػػا احصػػائيا 
النظػػاـ يكػػكف أكثػػر قػػدرة فػػي إحصػػاء عػػدد الصػػفات المشػػتركة بػػيف الكحػػدات التقسػػيمية 

 كتحديد درجة القرابة فيما بينيا احصائيان.
  Dermestideثانيًا( التقسويم العوددي لسوبعة اجنواس مون عائلوة خنوافس الجلوود 

 عائمة خنافس الجمكد عدديان تـ اتباع الخطكات االتية:لتقسيـ االجناس السبعة مف 
اسووتنادا الووا Selection of Characters ( انتخوواب الصووفات المظيريووة -0

 المفتاح التقسيم  المستخدم للتميي  بين االجناس السبعة 
Anthrenus, Thylodrias, Dermestes, Attagenus, Trogoderma, 

Phradonoma, Globicornis, (Famiy Dermestidae, Order 

Coleoptera) 

تـ اختيار ستو صفات يستخدميا المصنفكف لمتمييز بيف االجناس السبعة كتـ 
حالػة ككمػا فػي الجػدكؿ  43ترميز حاالت كػؿ صػفة مػف الصػفات السػتة ليصػبح لػدينا 

(44-1.) 
فػػػي ىػػػذه الخطػػػكة ثػػػـ عمػػػؿ  - Matrix Arrangment( ترتيوووب المصوووفوفة -6

التي تمثؿ العالقة بيف الكحػدات التقسػيمية )االجنػاس( كأرقػاـ  جدكؿ خاص بالمصفكفة
 (.3-44الصفات كحاالتيا ككما في الجدكؿ )
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 Phlebotominae( الوضوا التقسويم  لتحوت عائلوة شبواب الرمول 3-00الجدول )
 بنظام التقسيم الطبيع  ونظام التقسيم العددي 

 نظام التقسيم الطبيع  نظام التقسيم العددي

Genus I phlebotomus 

Subgenus 1 Adlerius 

Subgenus 2 Anaphlebotomus 

 

Subgenus 3 Euvhllebotomus 

 

Subgenus 4 Kasaulius 

Subgenus 5 Larroussius 

Subgenus 6 Paraphlebotomus 

Subgenus 7 Phlebotomus 

 

Subgenus 8 Synphlebotomus 

Subgenus 9 Transphlebotomus 

Genus II Australophlebotomus 

Genus III Idiophlebotomus 

Genus IV Spelaeaphlebotomus 

Genus V Sergentomyia 

Subgenus 1 Demeillonius 

Subgenus 2 Grassomia 

Subgenus 3 Neophlebotomus 

Subgenus 4 Parrotonyia 

 

Subgenus 5 Sergentomyia 

Subgenus 6 Sintonius 

 

Genus VI Spelaeomyia 

Genus VII Chinius 

Incertae sedis Parvidens 

Genus I phlebotomus 

Subgenus1 Adlerius 

Subgenus 2 Anaphlebotomus 

Subgenus 3 Australophlebotomus 

Subgenus 4 Euvhllebotomus 

Subgenus 5 Idiophlebotomus 

Subgenus 6 Kasaulius 

Subgenus 7 Larroussius 

Subgenus 8 Paraphlebotomus 

Subgenus 9 Phlebotomus 

Subgenus 10 

Spelaeophlebotomus 

Subgenus 11 Synphlebotomus 

Subgenus 12 Transphlebotomus 

 

 

Genus II Sergentomyia 

Subgenus 1 Demeillonius 

Subgenus 2 Grassomia 

Subgenus 3 Neophlebotomus 

Subgenus 4 Parrotonyia 

Subgenus 5 Parvidens 

Subgenus 6 Sergentomyia 

Subgenus 7 Sintonius 

Subgenus 8 Spelaeomyia 

 

Genus III Chinius 

 

فػػػػي ىػػػػذه الخطػػػػكة تػػػػـ تحميػػػػؿ  - Numerical Analysis( التحليوووول العووووددي-3
( كذلػػؾ باسػػتخداـ برنػػام  التحميػػؿ االحصػػائي 3-44المصػػفكفة المثبتػػة فػػي الجػػدكؿ )

د درجػػػة القرابػػػة بػػػيف االجنػػػاس   حيػػػث يقػػػـك ىػػػذا البرنػػػام  بتحديػػػSPSS-17الجػػػاىز 
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السػػػبعة مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف صػػػفات كحػػػاالت الصػػػفة فػػػي كػػػؿ جػػػنس مػػػع 
( بعػػد ذلػػؾ يقػػـك البرنػػام  برسػػـ العالقػػة المثبتػػة فػػي 3-44االجنػػاس األخػػرل الجػػدكؿ )

مػػف  (.1-44( ك )5-44( لبيػػاف درجػػة القرابػػة ككمػػا فػػي الشػػكميف )3-44الجػػدكؿ )
  Anthrenus( يتبػػػيف اف النسػػػبة المئكيػػػة لتشػػػابو جنسػػػي 5-44المخطػػػط الشػػػجيرم )

Attagenus  ىػػػػي األعمػػػػى بػػػػيف جميػػػػع االجنػػػػاس المسػػػػتخدمة فػػػػي الدراسػػػػة اذ بمغػػػػت
%. امػػا 77.3كىػػي  Athagenus  Dermestes% ثػػـ نسػػبة تشػػابو جنسػػي 33.43

فيػػػػػػػي  Anthrenus  Attagenusكالجنسػػػػػػػيف  Thylodriasتشػػػػػػػابو بػػػػػػػيف جنسػػػػػػػي 
صػػؼ المسػػافة بػػيف اجنػػاس ىػػذه العائمػػة  كاف نسػػبة التشػػابو بػػيف % كىػػي تقريبػػان ن13.7

 Phradonomaكالجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  Anthrenusك Globicornisالجنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
 Anthrenus%  فيمػا لػػـ يكػف ىنػاؾ تشػػابو بػيف الجنسػػيف 76ىػي  Trogodermaك
( لتمػػؾ 1-44كلزيػػادة االيضػػاح تػػـ رسػػـ عديػػد االضػػالع الشػػكؿ ) Trogoderma ك

يػػػث يالحػػػظ شػػػكؿ المسػػػاحة التػػػي يشػػػغميا كػػػؿ جػػػنس مػػػف ىػػػذه الصػػػفات المظيريػػػة  ح
االجناس كالػذم يعتمػد كػدليؿ تسػتخدمو مكاقػع التصػنيؼ عبػر شػبكة االنترنيػت اسػتنادان 
عمى الصفات التي يظيرىا الجنس المراد الحصكؿ عمى مكقعو التصنيفي  حيث يقػـك 

مسػػاحي بعمػػؿ مسػػح  Mathlabالبرنػػام  الحاسػػكبي الخػػاص بالتصػػنيؼ مثػػؿ برنػػام  
لمصػػفات كاسػػقاط ذلػػؾ عمػػى ىػػذه المسػػاحات لالسػػتدالؿ عمػػى اسػػـ الجػػنس كعنػػد عػػدـ 
التطػػابؽ فػػاف ىػػذا يعنػػي انػػو جػػنس جديػػد ليػػذه العائمػػة اك انػػو جػػنس يعػػكد الػػى عائمػػة 

 أخرل.
( الصفات المظيرية الستة المنتخبوة للتمييو  بوين االجنواس السوبعة 4-00الجدول )

 وحاالتيا الثمانية عشر 
رقم 
 ةالصف

 رقم الحالة حالة الصفة نوع الصفة

 نكع ألألمس 4
 

 ال يحكم ىذه الصفة
 يحكم عقؿ مضربية طرفية
 ال يحكم عقؿ مضربية طرفية

4 
7 
5 
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احتكاء الرأس عمى عيف  7
 كسطية

 ال يحكم ىذه الصفة
 يحكم عيف كسطية

 الرأس خالي مف العيف الكسطية

4 
7 
5 

تغطية السطح الظيرم  5
 كالبطني

 ذه الصفةال يحكم ى
مغطى بشكؿ تاـ بقشكر مثمثة أك بيضاكية 

 عريضة
 يغطي السطح الظيرم كالبطني شعيرات

4 
7 
 
5 

طكؿ القطعة األكلى لرس   1
 الرجؿ الخمفية

 ال يحكم ىذه الصفة
 مساكية أك أطكؿ مف طكؿ القطعة الثانية

 كثيرا مف طكؿ القطعة الثانية أقصر

4 
7 
5 

في كال  المالمستككيف  3
 فالجنسي

 ال يحكم ىذه الصفة
 عقمة 44مف 
 عقمة 46-3مف 

4 
7 
5 

الحافة الخارجية أك الظيرية  3
 لساؽ الرجؿ األمامية

 

 ال يحكم ىذه الصفة
 مزكدة بتراكيب تشبو األسناف
 خالية مف ىذه التراكيب

4 
7 
5 

( المصفوفة الخاصوة للعالقوة بوين االجنواس السوبعة وأرقوام الصوفات 5-00الجدول )
 وحاالتيا

قم ر 
 الجنس

 اسم الجنس
 ارقام الصفات المظيرية وحاالتيا

1 2 3 4 5 6 

4 
7 
5 
1 
3 
3 
7 

Thylodrias 
Dermestes 

Anthrenus 

Attagenus 

Globicornis 

Phradonoma 

Trogderma 

5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4* 
5 
7 
7 
7 
7 
7 

4 
4 
7 
7 
7 
7 
7 

4 
4 
4 
5 
7 
7 
7 

4 
4 
4 
4 
5 
7 
7 

4 
4 
4 
4 
4 
7 
5 

 اف الجنس ال يممؾ ىذه الصفةتعني  4* القيمة 
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(  مصفوفة قيم االرتباط للعالقة بين الصفات وحاالتيا بوين اجنواس 6-00الجدول )
 خنافس الجلود 

Case 
 قيـ االرتباط

*
1: 

Thylo. 

2: 

Dermes. 
3: 

Anthren. 

4: 

Attagen. 

5: 

Globic. 

6: 

Phradon. 

7: 

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  

 (.3-44* األرقاـ المجاكرة لألسماء تدؿ عمى تسمسؿ ذلؾ الجنس في الجدكؿ )

 
 نسبة التشابو

( المخطوط الشوجيري لودرجات التشوابو واالخوتالف بوين اجنواس عائلوة 3-00الشنل )
 خنافس الجلود 

Anthren 

Attagen 

Dermes 

Thylo 

Glodic 

Phradon 

Trogo 
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( رسووم عديوود االضووالع للصووفات المظيريووة ألجنوواس عائلووة خنووافس الجلووود 4-00الشوونل )

 قة تدل علا اسم شلك الجنس والفاتحة تدل علا الصفات المدروسة األرقام الغام
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 Artificial Classification                                      التقسيم االصطناع 

كيقصد بو تقسيـ الكائنات الحية باالعتماد عمى الصفات التشريحية كالسمككية 
مػػػؾ الكائنػػػات اك عمػػػى درجػػػة القرابػػػة  كالبيئيػػػة كالحياتيػػػة كال يعتمػػػد عمػػػى تػػػاريخ نشػػػكء ت

كعمى ضكء ما سبؽ فػاف ىػذا التقسػيـ يسػتخدمو فػي الغالػب المؤلفػكف كالبػاحثكف الػذيف 
يكتبػػكف عػػف مجمكعػػة معينػػة مػػف الحشػػرات مػػثال  كاف تبسػػيط عمميػػة عػػرض المكضػػكع 
تتطمب فػي كثيػر مػف األحيػاف تقسػيـ المجمكعػة الحشػرية الكبيػرة الػى مجػاميع صػغيرة  

 تطمب اعتماد أساس معيف يتـ عمى أساسو تقسيـ تمؾ المجمكعة الحشرية.كىذا ي
يكػاد  اف األمثمة في مجاؿ التقسيـ االصطناعي ىي امثمة عديدة جػدا كال      

يخمػػػػك أم كتػػػػاب فػػػػي مجػػػػاؿ الحشػػػػرات مػػػػف كجػػػػكد نػػػػكع اك أكثػػػػر مػػػػف أنػػػػكاع التقسػػػػيـ 
سػيـ  كمػف األسػس االصطناعي كذلؾ بحسػب األسػاس الػذم يػتـ اعتمػاده فػي ذلػؾ التق

 المعتمدة في التقسيـ االصطناعي لمحشرات ما ييتي:
كعمػى ىػذا األسػاس فػاف  -أوال( تقسم الحشرات بحسب الج ء النبوات  الوشي تياجموو 

 الحشرات نباتية التغذية تقسـ الى ما ييتي:
 ( حشرات الجذكر-4
 ( حشرات السيقاف كاالفرع-7
 ( حشرات البراعـ-5
 ( حشرات األكراؽ-1
 ( حشرات االزىار-3
 ( حشرات البذكر-3
 ( حشرات الثمار-7

اف ىػػػػذا التقسػػػػيـ سػػػػيمكف مػػػػثال القػػػػائـ بتػػػػيليؼ كتػػػػاب حػػػػكؿ الحشػػػػرات الضػػػػارة 
بالنباتات االقتصادية مف تناكؿ ىذا المكضػكع بشػكؿ متسمسػؿ كمػنظـ ككاضػح  اال اف 

جػػزء مػػا يعيػػب عمػػى ىػػذا التقسػػيـ مػػثالن اف بعػػض أنػػكاع الحشػػرات قػػد تيػػاجـ أكثػػر مػػف 
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 Capnodisنباتي خالؿ دكرة حياتيا مثػاؿ ذلػؾ نجػد اف يرقػات حفػار جػذكر الفسػتؽ 

cariosa  تتغذل عمى الجذكر  فيما تتغذل حشراتيا البالغة عمػى أكراؽ كقمػؼ كبػراعـ
 الفستؽ.

كعمػػى ىػػذا األسػػاس تقسػػـ  -ثانيووًا( تقسوويم الحشوورات بحسووب العوائوول التوو  تياجميووا 
 -ما ييتي:الحشرات نباتية التغذية الى 

 ( حشرات العائمة النجيمية-4
 ( حشرات العائمة البقكلية-7
 ( حشرات العائمة الباذنجانية-5
 ( حشرات العائمة المركبة-1
 ( حشرات العائمة الصميبية-3
 ( حشرات العائمة الصنكبرية-3

كىكػػػذا  ىػػػذا التقسػػػيـ بػػػالرغـ مػػػف اعتمػػػاده فػػػي اغمػػػب كتػػػب الحشػػػرات الضػػػارة 
دية  اال انو ال يمتػاز بالدقػة الكافيػة الف العديػد مػف األنػكاع الحشػرية بالنباتات االقتصا

التي تياجـ العائمػة الصػميبية قػد تتغػذل عمػى بعػض نباتػات العائمػة الباذنجانيػة كىكػذا. 
إضافة لما سبؽ فاف ىناؾ العديد مف األسس األخرل التػي يمكػف اعتمادىػا فػي تقسػيـ 

 الحشرات اصطناعيان منيا مثالن:
 سب سمككيتيا في التغذية( بح-4
 ( بحسب نكع البيئة التي تعيش فييا -7

 كالخ مف األسس.
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 المواعذ الذولية في التسوية والنشش
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 األسبسيبت في المواعذ الذولية للتسوية الحيوانية


 المواعذ الذولية في تسوية الوشاتب التمسيوية


 التسوية الوساثية


 اعذاد الوخطوطبت التصنيفية ونششهب
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Adheed
Rectangle
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سيبت في المواعذ األسب

 الذولية للتسوية الحيوانية
 

Adheed
Rectangle

Adheed
Rectangle
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 المقدمة
اف المياـ التي يختص بيا كؿ مف التقسيـ كالتسمية قد تككف في أحياف كثيػرة 
غيػػر مفيكمػػة  كاف معرفػػة المراتػػب التقسػػيمية كتقييميػػا عبػػارة عػػف ميمػػات تخػػص عمػػـ 

تسػػمية فيػػك مجػػرد تييئػػة بطاقػػات ليػػذه المراتػػب التقسػػيمية لتسػػييؿ الحيػػكاف  امػػا دكر ال
التفاىـ بيف عمماء االحياء  حيث ال يمكننا التحدث عف أشياء إذا لػـ تكػف ليػا أسػماء. 

معناىػػا نظػػاـ األسػػماء كالمفػػظ مشػػتؽ مػػف الكممػػة الالتينيػػة  Nomenclatureاف كممػػة 
Nomen كتعنى اسـ كCalar النداء باالسـ  كبذلؾ تككف  كتعني ينادم كتعني حرفيا

التسمية ىػي لغػة عمػـ الحيػكاف كقكاعػد التسػمية ىػي قكاعػد ىػذه المغػة  كالتسػمية كسػيمة 
الػػػػى غايػػػػة كليسػػػػت غايػػػػة فػػػػي حػػػػد ذاتيػػػػا  كمػػػػاداـ جميػػػػع عممػػػػاء الحيػػػػكاف يشػػػػػتغمكف 
بالحيكانات كيستعممكف اسمائيا فمف الضركرم ليـ سكاء كانكا مف عمماء التصنيؼ اـ 

ـ اف يممكا بالقكاعد العامة لمتسمية الحيكانية  كلكػي تكػكف المغػة كسػيمة مفيػدة ليسكا مني
لالتصػػاؿ  يجػػب اف تنتشػػر  كمػػا يجػػب اف يكػػكف لمكممػػة الكاحػػدة معنػػى كاحػػد عنػػد كػػؿ 
فرد  كبذلؾ تككف العالمية كالثبات ىما اليدفيف الرئيسيف ألية تسػمية. لػذلؾ فػاف ىػدؼ 

تػي تحكػـ نظػاـ التسػمية الحيكانيػة كمنيػا الحشػرات ىذا الفصػؿ ىػك بيػاف اىػـ القكاعػد ال
 لما تشكمو األخيرة مف مجمكعة كبيرة جدان ضمف المممكة الحيكانية.

 لماشا القواعد الدولية للتسمية الحيوانية 
Why? The International Rules of Zoological Nomenclature 

مػػػا يبػػػدك انػػػو  اف العػػامميف فػػػي مجػػػاؿ التصػػػنيؼ قبػػػؿ لينػػايكس كػػػانكا يصػػػنفكف
حيكاف اك نكع حشرم جديد تحت اسػـ عػامي اك تحػت اسػـ ذم عػدة أسػماء  كمػا كػاف 

كغيػػرىـ كثيػػر مػػف عممػػاء الطبيعيػػة فػػي  Buffonك Sonneratك Daubentonيفعػػؿ 
ـ امكػػف لعممػػاء التصػػنيؼ اف يعيػػدك تسػػمية ىػػذه األنػػكاع 4366ذلػػؾ العيػػد  كبعػػد عػػاـ 

قترحػػػو لينػػػايكس  اف ظيػػػكر ىػػػذا النظػػػاـ أدل الػػػى تبعػػػان لنظػػػاـ التسػػػمية الثنائيػػػة الػػػذم ا
ظيػػػػكر مصػػػػدر جديػػػػد لاللتبػػػػاس  اذ قػػػػرر الكثيػػػػر مػػػػف المػػػػؤلفيف اف يغيػػػػركا األسػػػػػماء 
المكجػػػكدة  فعػػػال كذلػػػؾ ألنيػػػا لػػػـ تكػػػف قػػػد صػػػيغت بشػػػكؿ صػػػحيح طبقػػػان لقكاعػػػد المغػػػة 
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الالتينيػػة  اك اذا ثبػػػت اف االسػػػماء القديمػػة غيػػػر صػػػالحة لالسػػتعماؿ. مثػػػاؿ ذلػػػؾ اسػػػـ 
حيػػػث كجػػد اف الحيػػكاف لكنػػػو اثنػػاء الحيػػػاة  viridisتػػـ تغييػػػره الػػى  brunneusالنػػكع 

اخضر  كما تػـ تغييػر بعػض األسػماء الجغرافيػة عنػدما كجػدت انيػا غيػر دقيقػة. مثػاؿ 
كذلػػؾ الف النػػكع جػػاء مػػف الينػػد  indicus تػػـ تغييػػره الػػى capensisذلػػؾ اسػػـ النػػكع 

 أكثر مما جاء مف راس الرجاء الصالح. 
اف النتيجػػػة الحتميػػػة ليػػػذا التغييػػػر ىػػػك حػػػدكث خمػػػؿ فػػػي التسػػػمية اف لػػػـ تكػػػف 
فكضػػى. لػػذلؾ ظيػػرت الحاجػػة الػػى كضػػع مجمكعػػة مػػف القكاعػػد الثابتػػة لمتسػػمية  كفػػي 

( قػػد أدرؾ الحاجػػة الػػى كضػػع إجػػراءات لمتسػػمية  كقػػاـ 4734الحقيقػػة كػػاف لينػػايكس )
Fabricius (4773 ) فعػػال بكضػػع مجمكعػػة مػػف القكاعػػد الشخصػػية  كتبعػػو فػػي ذلػػؾ

( لتسػػمية 4364) Rudolphiبالئحػػة شخصػػية أخػػرل لمتسػػمية الحشػػرية ككػػذلؾ فعػػؿ 
الطفيميات  كقد استمر الكضع حينئذ لمدة نصؼ قػرف تقريبػان نشػرت خاللػو كميػة كبيػرة 
مف البحكث مع القميؿ مف التنسيؽ مف حيث اإلجػراءات  كمػع ىػذا فقػد اعتػرؼ معظػـ 

سػبؽ اسػتخدامو ال يصػػح اف يبػدؿ عبثػا باسػـ منشػكر الحػػؽ. المػؤلفيف اف االسػـ الػذم 
كاذا اضػػػفنا لمػػػا سػػػبؽ عػػػدـ ادراؾ عممػػػاء التصػػػنيؼ فػػػي منتصػػػؼ القػػػرف الثػػػامف عشػػػر 

خػػالؿ  تلمسػيلة تبػايف األلسػػف كالمغػات فػػي التسػمية الحيكانيػة كمػػا حػدث مػػف اضػطرابا
مػػػا حػػػدث فتػػػرة الحػػػركب النابكليكنيػػػة خػػػالؿ النصػػػؼ األكؿ مػػػف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر ك 

خالليػػا مػػف نقػػص فػػي تبػػادؿ المنشػػكرات كالػػدكريات العمميػػة اك تكقػػؼ ىػػذا التبػػادؿ فػػي 
معظـ الحاالت  كقد أدل ىذا الى الجيؿ بما نشر في بمداف أخرل  كالى كجكد الكثيػر 

سػػػتريكالند  ومػػف التسػػميات العمميػػة المحميػػة  كخيػػر مػػا يعبػػر عػػف ىػػذه الحالػػة مػػا كتبػػ
Strickland ( 4317في عاـ ) حيػث قػاؿ لػك اف عالمػان انكميزيػا فػي عمػـ الحيػكاف زار

متحفػػا اك تكمػػـ مػػع أسػػاتذة فرنسػػا لكجػػد اف لغػػتيـ العمميػػة تكػػاد تكػػكف بالنسػػبة لػػو لغػػة 
اجنبية  فكؿ عينة يفحصيا عمييا بطاقة بعنكاف غير معركؼ لديو كاذا اتجو بعػد ذلػؾ 

ط التسػػمية فيعػػكد فػػي الػػى المانيػػا اك ركسػػيا لشػػعر بػػنفس الغربػػة كالضػػياع كسػػط اخػػتال
 ييس الى بمده كالى المتاحؼ كالكتب التي اعتادىا.
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ىػػذه األسػػباب دفعػػت الرابطػػة البريطانيػػة لتقػػدـ العمػػـ الػػى تشػػكيؿ لجنػػة لكضػػع 
مجمكعة عامة مف القكاعد لمتسمية الحيكانية ككاف نتيجة ذلؾ ظيكر الئحة سػتريكالند 

Strickland (4317كذلؾ نسبة الى اسـ أحد أعضا ) ء ىػذه المجنػة  كقػد ىيػيت ىػذه
الالئحػػػة األسػػػاس لمػػػكائح الالحقػػػة. كقػػػد عبػػػر سػػػتربكالند عػػػف اممػػػو فػػػي اف تػػػؤدم ىػػػذه 
الالئحة في المستقبؿ الى التناسؽ في طرائؽ التسمية بما يكفي لحمايػة عمػـ التصػنيؼ 
مف اف يصبح مجرد ىرطقة مف الكممات. بعد ذلػؾ تكالػت االعمػاؿ مػف اجػؿ الكصػكؿ 

 دكلية لمتسمية الحيكانية كذلؾ مف خالؿ ما ييتي: الى قكاعد 
( بعد ثالثيف عاما مف نشر الئحة سػتريكالند كمفػت الرابطػة االمريكيػة لتقػدـ العمػـ  -4

كمجنػػػة مػػػف فػػػرد كاحػػػد لمحصػػػكؿ مػػػف عممػػػاء الطبيعػػػة   W.H.Dallعػػػالـ التصػػػنيؼ
بػػت فػػي العػػامميف فػػي امريكػػا عمػػى رام مكحػػد يتعمػػؽ بمجمكعػػة مػػف القكاعػػد لتسػػييؿ ال

مػػف افضػػؿ المػػكائح فػػي  Dallالمسػػائؿ الخاصػػة بالتسػػمية  كتعػػد الالئحػػة التػػي اعػػدىا 
 التسمية الحيكانية بالرغـ مف عدـ مكافقة الرابطة عمييا بشكؿ رسمي.

( بعػػد عشػػريف عامػػا كافقػػت كػػؿ مػػف الجمعيػػة الحيكانيػػة بفرنسػػا كالجمعيػػة الحيكانيػػة -7
 األلمانية عمى الئحتيف قكميتيف.

ـ قػػػاـ االتحػػػاد األمريكػػػي لعممػػػاء الطيػػػكر بيعػػػداد الئحػػػة ممتػػػازة 4333عػػػاـ ( فػػػي -5
  كمػػػػا كافػػػػؽ المػػػػؤتمر الػػػػدكلي لعممػػػػاء 4363لتسػػػػمية الطيػػػػكر كتمػػػػت مراجعتيػػػػا عػػػػاـ 
( التػي نظمػت اإلجػراءات 4334) Dauvillالجيكلكجيا عمػى مػا تسػمى الئحػة داكفيػؿ 

 الخاصة بتسمية الحفريات.
الحيكانيػػة ىػػي مسػػيلة دكليػػة كال يمكػػف ممارسػػتيا اال  ( اتضػػح ممػػا سػػبؽ اف التسػػمية-1

 بمجمكعة مف القكاعد الدكلية كبناء عمى ىذا تـ ما ييتي:
عمػػى الئحػػة القػػكانيف التػػي  4336( كافػػؽ المػػؤتمر الػػدكلي لعمػػـ الحيػػكاف فػػي بػػاريس -أ

ككانػػػت ىػػػذه الالئحػػػة األسػػػاس  Raphael Blanchardاقترحيػػػا رافائيػػػؿ بالنشػػػارد 
 ية الدكلية الحالية.لقكاعد التسم
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المكافقػػػػة عمػػػػى الئحػػػػة  4337( اعػػػػاد المػػػػؤتمر الػػػػدكلي الثػػػػاني فػػػػي مكسػػػػكك عػػػػاـ -ب
 بالنشارد.

شكؿ المؤتمر الدكلي الثالث لعمػـ الحيػكاف فػي مدينػة ليػدف لجنػة  4333( في عاـ -ت
 مف خمسة أعضاء كقد درست ىذه المجنة بعناية كؿ المكائح القائمة.

تػػػـ زيػػػادة أعضػػػاء لجنػػػة  4333لرابػػػع فػػػي كػػػامبردج عػػػاـ ( فػػػي المػػػؤتمر الػػػدكلي ا-ث
 عضك كضعت في النياية القكاعد الدكلية لمتسمية الحيكانية. 43التسمية الى 

عمى ىػذه القكاعػد ثػـ نشػرىا  4364( كافؽ المؤتمر الدكلي الخامس في برليف عاـ -جػ
الفرنسي ىك النص  بالنشارد بالفرنسية كستايمز باإلنكميزية كميرنتاؿ باأللمانية  كالنص

 .  الجاـز
عضػكا  43حكلػت المجنػة المككنػة مػف  4361( في المؤتمر السادس في برف عاـ -ح

 الى ككالة دائمة كاستمرة في العمؿ مع تغيير في األعضاء لمدة نصؼ قرف تقريبا.
تػـ رفػع القيػد عػف العضػكية كصػدر حكػـ بمراجعػة  4313( في مػؤتمر بػاريس عػاـ -د

الئحػػة  كتحكلػػت القكاعػػد الػػى الئحػػة عالميػػة لمتسػػمية  كصػػارت القكاعػػد ككضػػعيا فػػي 
 القكاعد بذلؾ دكلية حقا

 القواعد الدولية للتسمية الحيوانية 
International Rules of Zoological Nomenclature 

تتكػػػكف القكاعػػػد الدكليػػػة لمتسػػػمية الحيكانيػػػة كمػػػا كافػػػؽ عمييػػػا المػػػؤتمر الػػػدكلي 
تكصػػية تتنػػاكؿ منيػػا  76مػػادة ك 14مػػف  4364ف عػػاـ الخػػامس لعمػػـ الحيػػكاف فػػي بػػرلي

األسماء الخاصة بالعكائؿ كاالسماء الجنسية كالنكعية كالنكبعية مع تيكيػدىا كصػياغتيا 
مكضػػكع االسػػبقية  فيمػػا عالجػػت مػػكاد  14-55كضػػبط تيجئتيػػا  كمػػا عالجػػت المػػكاد 

لدكليػػػة أخػػػرل مكضػػػكع تحديػػػد األنمػػػاط كرفػػػض األسػػػماء  ككثيػػػر مػػػف احكػػػاـ القكاعػػػد ا
. اف كػؿ قػانكف جيػد ىػك قػانكف حػي يػؤثر 43-47مشركح بالتفصػيؿ فػي األبػكاب مػف 

فػػي األكضػػاع المحيطػػة كيتػػيثر بيػػا كىػػذا حقيقػػي بالنسػػبة لكػػؿ لػػكائح القػػانكف بمػػا فييػػا 
القكاعػد الدكليػة لمتسػػمية الحيكانيػة. اف اعتمػاد ىػػذه القكاعػد لػـ تسػػاعد فقػط فػي اسػػتقرار 
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في التكحيد القياسي إلجراءات تصنيفية معينػة. اف القكاعػد التسمية  بؿ ساعدت أيضا 
كلحػػد االف تعرضػػت لمكثيػػر مػػف التغيػػرات  4364الدكليػػة لمتسػػمية الحيكانيػػة كمنػػذ عػػاـ 

 التي شرحت بشكؿ متساكم مف قبؿ الككالة الدكلية.
 وظائف وسلطات الونالة الدولية

Functions and Powers of the International Commission  
تسػػػتمد الككالػػػة الدكليػػػة لمتسػػػمية الحيكانيػػػة سػػػمطتيا مػػػف المػػػؤتمر الػػػدكلي لعمػػػـ 
الحيػػكاف كتصػػدر قرارتيػػا فػػي كػػؿ انعقػػاد لممػػؤتمر عػػف طريػػؽ القسػػـ الخػػاص بالتسػػمية  

 كيمكف تمخيص كظائؼ الككالة الدكلية بالنقاط االتية:
 ( اف تزكي لممؤتمر ادخاؿ التعديالت كاالضافات الى القكاعد.-4
 ( اف تقدـ الفتادم عف تفسير مسائؿ التسمية الحيكانية في القكاعد.-7
 ( اف تجمع القكائـ الرسمية لألسماء الجنسية كالنكعية كالنكيعية في عمـ الحيكاف.-5
( اف تسػػػتخدـ السػػػمطات المطمقػػػة لكقػػػؼ القكاعػػػد الدكليػػػة عنػػػدما يبػػػدك اف التطبيػػػؽ -1

 الحرفي ليا ينت  عنو التباس.
اف الككالػػة الدكليػػة عبػػارة عػػف شخصػػية اعتباريػػة مسػػؤكلة ليػػا  ممػػا سػػبؽ يتبػػيف

 القدرة عمى تفسير القكاعد كتعديميا ككقؼ احكاميا.
 بعض قواعد التسمية الدولية

Some Rules of International Nomenclature 

( مػادة اك قاعػدة عالجػت مػف 14ذكرنا سابقان اف قكاعد التسمية الدكليػة تضػـ )
 سمية كلعؿ مف اىـ ىذه القكاعد ما ييتي:الت خالليا مشاكؿ

 –مبدأ وقانون االسبقية  -
- Principle and Law of Priority - 

كىك مف أصعب قكاعد التسمية الحيكانيػة التػي تناكلػت مسػيلة تقريػر اك تحديػد 
االسػػـ الػػذم ينبغػػي اختيػػاره مػػف بػػيف اسػػميف متنافسػػيف اك أكثػػر  كقػػد دار جػػدؿ كنقػػاش 
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ة عقػػػكد مػػػف الػػػزمف فػػػي محاكلػػػة لمكصػػػكؿ الػػػى قاعػػػدة تضػػػمف عميػػػؽ كعمػػػى مػػػدل عػػػد
اسػػتقرار التسػػمية العمميػػة  حيػػث تقضػػي المثاليػػة اف يكػػكف لالسػػـ العممػػي اسػػتقرار فػػي 

ينبغػػي اف  4336فػػي عػػاـ  Musca domesticaالمكػػاف كالزمػػاف فالذبابػػة المسػػماة 
كالػػػى االبػػػد  7676ك 4336ك 4366أيضػػػا فػػػي عػػػاـ  Musca domesticaتكػػػكف
غي أكثر مف ذلؾ اال يستعمؿ ىذا االسـ ألم حيكاف اخر. ىذه الحقيقة اك المثالية كينب

لـ تصمد كاف أسماء االؼ االنكاع المعركفة قد تـ تغييرىا خالؿ القرف الماضي بسبب 
التفسير الحرفي لقاعدة أسبقية النشر ىذا إذا اضفنا لذلؾ اف ىناؾ العديد مف األسباب 

ر األسماء العممية )انظر الفصؿ الثامف  فقرة أسػباب تغيػر األخرل الى تؤدم الى تغيي
 األسماء العممية(.

بالمكافقػػػػػة عمػػػػػى الئحػػػػػة  4317اف تغيػػػػػر االسػػػػػـ لصػػػػػالح االسػػػػػبقية بػػػػػدأ عػػػػػاـ 
  Carabidaeنكعػػان مػػف خنػػافس عائمػػة  77تغيػػرت أسػػماء  4333-4333سػػتريكالند 

. اف 4353كلغايػة  4333نكعان اخر مف نفس العائمة منذ عػاـ  53فيما تغيرت أسماء 
االضطراب الحاصؿ في التسمية بسبب التطبيؽ الصاـر كالمطمؽ لمبدأ االسبقية  دفػع 
الكثيػػر مػػف عممػػاء الحيػػكاف الػػى اإلشػػارة ليػػذا المكضػػكع فػػي العديػػد مػػف مػػؤتمرات عمػػـ 
الحيػػكاف الدكليػػػة كالمطالبػػة بػػػاف يحػػؿ محمػػػو مبػػدأ االسػػػتمرار مقابػػؿ االسػػػبقية  اف مبػػػدأ 

يقػػكؿ انػػو لػػيس لعػػالـ مػػف عممػػاء الحيػػكاف اف يغيػػر اسػػما جػػارم االسػػتعماؿ االسػػتمرار 
لصػالح االسػبقية فقػط كلػيس لػو اف يسػتعمؿ اسػػمان تػـ تغييػرة مخالفػة ليػذه القاعػدة. ممػػا 
سبؽ يتبيف اف عػالـ التصػنيؼ قػد حكصػر بػيف الجحػيـ كالبحػر كاف معتنقػي االسػتمرار 

لػػدييـ طريقػػة ماديػػة لتحديػػد األسػػماء  يؤيػػدكف األسػػماء شػػائعة االسػػتعماؿ  كلكػػف ليسػػت
التػػي تعتبػػػر شػػػائعة االسػػتعماؿ كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل فػػاف المتمسػػػكيف باألسػػػبقية الجامػػػدة 
لػػدييـ طريقػػة ماديػػة اال انيػػـ يضػػحكف فػػي سػػبيميا بيحػػد األىػػداؼ الرئيسػػة لمتسػػمية اال 

 كىك االستقرار.
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 Priority Law                                                            قانون االسبقية

الػػػػى الكقػػػػت الحاضػػػػر  كاساسػػػػو  4/4/4733ىػػػػذا القػػػػانكف يشػػػػمؿ الفتػػػػرة مػػػػف 
  ىػػذا القػػانكف يقػػكؿ اف االسػػـ المؤكػػد لجػػنس اك لنػػكع ىػػك فقػػط 73مكجػػكد فػػي المػػادة 

 االسـ الذم اعترؼ بو ألكؿ مرة كفؽ الشركط االتية:
( ككػػاف مصػػحكبا بتعريػػؼ اك 4/4/4354( اف يكػػكف ىػػذا االسػػـ قػػد تػػـ نشػػره قبػػؿ )-4

بكصػػػؼ  كفػػػي حالػػػة االسػػػـ الجنسػػػي اك تحػػػت الجػػػنس كػػػاف كحيػػػد الػػػنمط اك اف النػػػكع 
النمط قد تـ تحديده بكاسػطة المؤلػؼ األصػمي عنػد نشػر االسػـ اك اف االسػـ عنػد نشػره 
ألكؿ مػػرة لػػـ يكػػف مصػػحكبا بتعريػػؼ لفظػػي اك بكصػػؼ ككػػاف التعيػػيف الكحيػػد ىػػك ذلػػؾ 

كاحػد اك أكثػر مػف األنػكاع المسػماة السػابؽ نشػرىا تحػت اسػـ الجػنس  المقدـ بػذكر اسػـ
 اك تحت الجنس.

 ( اف يككف المؤلؼ قد طبؽ مبادئ التسمية الثنائية. -7
( مركػػزا مػف حيػػث 54/47/4356( لػيس ألم اسػػـ جنسػي اك نػػكعي تػـ نشػػره بعػد )-5

 الصحة طبقا لمقكاعد اال إذا كاف النشر:
 ف صفات الجنس اك النكع اك النكيع المعني.( مصحكبا ببياف كتابي يعي-أ
( فػػي حالػػة االسػػـ المقتػػرح كبػػديؿ السػػـ غيػػر مؤكػػد ألنػػو اسػػـ مشػػترؾ تكػػكف ىنػػاؾ -ب

 إشارة الى االسـ الجارم تبديمو.
( فػػي حالػػة اسػػـ الجػػنس اك تحػػت الجػػنس يكػػكف مصػػحكبا بنػػكع نمػػط محػػدد معػػيف -ت

النػػكع الػػػنمط لمجػػنس اك لتحػػػت كفقػػان لقاعػػدة اك أخػػػرل مػػف القكاعػػد المكضػػػكعة لتحديػػد 
 الجنس.

( بػػالرغـ مػػف اسػػتيفاء االسػػـ لكػػؿ الشػػركط المػػذككرة فػػي أعػػاله  فػػاف ىػػذا االسػػـ ال -1
 يصبح مؤكدا إذا رفض بناءا عمى قانكف اشتراؾ األسماء.
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  Plenary Powers                                                    السلطات المطلقة

سػػبقية كاالسػػتمرارية فػػي مكضػػكع التسػػمية كانػػت بمثابػػة المشػػكمة اف مشػػكمة اال
الحاضػػػػرة دكمػػػػان فػػػػي مػػػػؤتمرات عمػػػػـ الحيػػػػكاف  كقػػػػد حاكلػػػػت الككالػػػػة الدكليػػػػة حػػػػؿ ىػػػػذه 

منح المؤتمر الدكلي سمطات  4345المعضمة بكضع شركط ففي اجتماع مكناكك عاـ 
دم فييػػػا التطبيػػػؽ مطمقػػػة لمككالػػػة لكقػػػؼ تنفيػػػذ قػػػانكف االسػػػبقية فػػػي الحػػػاالت التػػػي )يػػػؤ 

الصاـر لمقكاعد الى التباس أكثر مما يؤدم الى تجانس( كىكذا تـ الحفػاظ عمػى قػانكف 
االسبقية مع إيجاد منفذ فيو لمحاالت الخاصة. اال اف قرار مكناكك لسكء الحظ لـ يحؿ 
ىذا المكضكع كذلؾ الف إجراءات كقؼ القكاعد كانت غاية في التعقيد فكانت الطمبات 

كقؼ القكاعد تتطمب التنبيو السابؽ لمدة سنة عمى األقػؿ فػي اثنتػيف اك أكثػر الخاصة ب
مف قائمة محددة مف الجرائد العممية حتى يستطيع عمماء الحيكاف تقػديـ المناقشػة التػي 
تؤيد اك تعارض الكقؼ في كؿ حالػة. كمػا كػاف المطمػكب بعػد ذلػؾ اف يكػكف تصػكيت 

كػػػاف فقػػػط ثمثػػػا أعضػػػاء الككالػػػة الكاممػػػة فػػػي الككالػػػة باألجمػػػاع لصػػػالح الكقػػػؼ  اك إذا 
صػػؼ الكقػػػؼ فعندئػػػذ يكػػكف مطمكبػػػان مػػػف رئػػيس قسػػػـ التسػػػمية فػػي المػػػؤتمر الػػػدكلي اف 
يؤلؼ مجمسان خاصان مف ثالثة أعضاء: اثناف منيما مف أعضاء الككالة يككف أحدىما 
قد صكت في صالح المسالة  كالثاني قد صكت ضدىا اما العضك الثالػث فيػك عضػك 

فػػػي الككالػػػة لػػػـ تصػػػدر عنػػػو أيػػػة فتػػػكل عامػػػة فػػػي الحالػػػة  كعمػػػى ىػػػذا المجمػػػس  سػػػابؽ
الخػػاص اف يراجػػع األدلػػة ثػػـ يصػػدر قػػراران فػػي المسػػالة بيغمبيػػة األصػػكات دكف الرجػػكع 
بعد ذلؾ الى المؤتمر. فميس مف العجيب بعػد اسػتعراض ىػذه الصػعاب اال يكػكف قػرار 

ة الحيكانيػػة. فقػػد تغيػػرت أالؼ األسػػماء  مكنػاكك قػػد قػػدـ اال القميػػؿ نحػػك اسػػتقرار التسػػمي
الى اجتماع الككالة  4345عامان مف  53فقط عف طريؽ الككالة في  35كحكفظ عمى 

. كقػػػد أضػػػيفت ىػػػذه األسػػػماء الػػػى القائمػػػة الرسػػػمية عمػػػى انيػػػا 4313فػػػي بػػػاريس عػػػاـ 
. كقد شعر معظـ عمماء الحيكاف انو  nomina conservandaأسماء محافظ عمييا 

ىنػػاؾ اال القميػػؿ جػػدان مػػف مقػػررات االسػػتقرار  كمػػا أجمػػع كػػؿ عممػػاء الحيػػكاف لػػـ يكػػف 
سػػنة كال يقػػؿ أبػػدان  43عمػػى اف الػػزمف الػػالـز لمسػػير فػػي إجػػراءات حالػػة مػػا )يصػػؿ الػػى 
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سػػنكات( كػػاف غايػػة فػػي الطػػكؿ كخصكصػػان اف مركػػز االسػػـ كػػاف يظػػؿ مكضػػع  3عػػف 
ت تمامػان خػالؿ الحػرب العالميػة شؾ خالؿ ىذا الزمف. كما اف طريقػة التنفيػذ قػد انقطعػ

سػػػػنة كعنػػػػد اجتماعيػػػػا األكؿ بعػػػػد الحػػػػرب  45الثانيػػػػة حيػػػػث لػػػػـ تجتمػػػػع الككالػػػػة لمػػػػدة 
( كانػػت ىنػػاؾ عناصػػر قكيػػة تؤيػػد رفػػع القيػػكد عػػف اسػػتعماؿ السػػمطات 4313)بػػاريس 

المطمقة بالرغـ مف كجكد التماس اخر مف مقترحي االسبقية المطمقة يػدافعكف فيػو عػف 
بر عمى استعماؿ السمطات المطمقة. كقد تغمبت كجيات نظر المجمكعػة كضع قيكد أك

 االكلى كتـ لذلؾ تعديؿ قرار مكناكك  كما تقرر ما ييتي:
( عندما يكتشؼ أحد الباحثيف اف اسمان شائع االستعماؿ  كبخاصػة االسػـ الػذم لػو -4

غيػر مككػد  أىمية في الطب اك الزراعة اك العمـ البيطرم اك في مياديف احيائية أخػرل
طبقان لقاعدة االسبقية اك لقاعدة اشتراؾ األسماء  اك فػي حالػة االسػـ الجنسػي الػذم لػو 
نكع كنمط غير مقبكؿ بصفة عامة كمثؿ لمجنس مكضػكع الحالػة  ينبغػي ليػذا الباحػث 
اف يقكـ ب بالغ ىذه الحالة الى الككالة الدكلية لمتسمية الحيكانية مباشرة التخاذ االجراء 

 ف اف تراه سميما.الذم يمك
( في مثؿ ىػذه الحػاالت ال ينبغػي لمباحػث الػذم اكتشػؼ الخطػي اك أم باحػث اخػر -7

اف يبػػدؿ االسػػـ الشػػائع االسػػتعماؿ باسػػـ اخػػر الػػى الكقػػت الػػذم تعمػػف فيػػو الككالػػة عػػف 
قرارىا بخصكص المركز المستقبؿ لالسـ مكضكع الحالة. اف ىذا يربؾ مركز األسػماء 

كف فييا مكضع االعتبار كما يحمؿ كػؿ فػرد مػف عممػاء التصػنيؼ خالؿ الفترة التي تك
مسؤلية تقديـ الحاالت التػي تتضػمف أسػماء معركفػة جيػدان كشػائعة االسػتعماؿ كخاصػة 
فػػػي الطػػػب كالزراعػػػة الػػػخ...  كيكػػػكف ىػػػذا التقػػػديـ فػػػكران كتتمثػػػؿ اإلجػػػراءات الفعميػػػة فػػػي 

 يمي:النص المراجع لقرار السمطات المطمقة كىك جزئيان كما 
 Plenary Powers Resolution                             قرار السلطات المطلقة

تمػػنح ىنػػا السػػمطة المطمقػػة لمككالػػة الدكليػػة لمتسػػمية الحيكانيػػة العاممػػة ليػػذا   0المووادة 
المػػؤتمر بػػاف تكقػػؼ القكاعػػد عنػػد التطبيػػؽ عمػػى ايػػة حالػػة معينػػة اذا رات اف التطبيػػؽ 

ؤدم الػػى التبػػاس اكثػػر ممػػا ينػػت  عنػػو مػػف تجػػانس  كمػػع ىػػذا الصػػاـر لمقكاعػػد سػػكؼ يػػ
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يشترط اف يككف ىناؾ تنبيو يذاع لمػدة سػتة اشػير مػف تػاريخ النشػر فػي نشػرة التسػمية 
الحيكانيػػة يسػػتفاد منػػو اف مسػػالة احتمػػاؿ كقػػؼ القكاعػػد بالنسػػبة لمثػػؿ ىػػذه الحالػػة ىػػي 

خصصيف فػي المرتبػة مكضع االعتبار كذلؾ لكي يستطيع عمماء الحيكاف كخاصة المت
مكضكع الدراسة مف تقديـ الحج  لصالح التعميؽ تحت االعتبار اك ضده  كينشر ىذا 
التنبيػػو فػػي نشػػره التسػػمية الحيكانيػػة كفػػي متسمسػػمتيف أخػػرييف تنشػػر احػػداىما فػػي أكركبػػا 
كاألخرل في أمريكا كيختار اميف الككالة ىاتيف المتسمسمتيف في كؿ حالة عمى انيمػاء 

لمتسمسػمتاف المتػاف يػؤدم نشػرىما التنبيػو فييمػا مػع التقػدير الػدقيؽ الػى كضػع في رايػو ا
مادة ىذا التنبيو تحت نظر المتخصصيف الميتميف كيشترط أيضا اف يكػكف التصػكيت 
في الككالة اما إجماعيا كاما لك كاف باألغمبية يككف بيغمبية الككالة كميا كامػا اذا كػاف 

اؿ األمػػػػيف أكراؽ التصػػػػكيت الخاصػػػػة بالحالػػػػة بعػػػػد فتػػػػرة سػػػػتة اشػػػػير مػػػػف تػػػػاريخ ارسػػػػ
المقترحػة الػػى الككالػػة يكػػكف بمكافقػة مػػا ال يقػػؿ عػػف ربػع العػػدد الكمػػي ألعضػػاء الككالػػة 
محسػكبة بػػالرجكع لعػدد ىػػؤالء األعضػاء كمػػا كػػانكا فػي التػػاريخ الػذم أرسػػمت فيػػو أكراؽ 

يػػر تصػػكيت التصػػكيت عمػػى اف يسػػجمكا أصػػكاتيـ عمػػى االقتػػراح المعنػػى اك اذا كػػاف بغ
اف يعبػػركا عػػف اسػػتعدادىـ لتيييػػد كجيػػة نظػػر األعضػػاء االخػػريف فػػي الككالػػة كيشػػترط 
عندما ال يككف التصكيت اجماعيا  اف االقتراح سكؼ يتطمػب الحصػكؿ عمػى صػكتيف 
مؤيديف عمى األقؿ مف كؿ ثالثة أصكات لضماف المكافقػة عميػو مػف الككالػة اف القػرار 

 يا المطمقة يككف نيائيا كال يحؽ استئنافو.الذم تيخذه الككالة تحت سمطات
كتشػػير السػػمطة السػػابقة خاصػػة الػػى حػػاالت أسػػماء االطػػكار اليرقيػػة كنقػػؿ   6المووادة 

نسب األسماء مف جنس اك نكع الى اخر كفيما يتعمؽ بيغراض التسمية  ابطاؿ بعض 
ى العمػػؿ الػػذم طػػاؿ نسػػيانو اك تجاىمػػو كيحتػػكل عمػػى أسػػماء جديػػدة يػػؤدم إدخاليػػا الػػ

اسقاط أسماء جيدة االستقرار كشائعة االستعماؿ كيسماء مرادفة  كابطاؿ أم اسـ طاؿ 
تجاىمو اك في حالة االسـ الجنسي  أم تحديد لنمط اك اختيار لنمط طاؿ تجاىمو عند 
ما يككف قبػكؿ ىػذا االسػـ اك كيفمػا كانػت الحالػة تحديػد الػنمط اك اختيػار الػنمط يسػقط 

ؼ األسػػماء اسػػـ معػػركؼ كشػػائع االسػػتعماؿ اك فػػي الحالػػة فػػي الحالػػة األكلػػى فػػي تػػراد
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الثانيػػػة يسػػػقط فػػػي تػػػرادؼ األسػػػماء اسػػػـ مشػػػيكر كشػػػائع االسػػػتعماؿ اك يغيػػػر المعنػػػى 
المتصؿ بو ككذا الحاالت التػي يكجػد فييػا االلتبػاس  كيحتمػؿ انػو يظػؿ مػف المسػتحيؿ 

ؽ عميػػو اسػػـ فػػي غيػػاب اسػػتعماؿ مثػػؿ ىػػذه السػػمطات تعيػػيف النػػكع الػػذم ينبغػػي اف يطمػػ
جزئي معيف  تكعي اك نكيعي. كمف المشككؾ فيو إذا كانت اإلجػراءات المتحػررة التػي 
قػػررت فػػي بػػاريس سػػكؼ تحػػؿ المشػػكمة. فالحقيقػػة المممكسػػة اف التسػػمية الحيكانيػػة قػػد 
أصػػػبحت معقػػػدة بصػػػكرة أدت الػػػى كجػػػكد عػػػدد متزايػػػد مػػػف الحػػػاالت التػػػي تحتػػػاج الػػػى 

حالة ) اقؿ مف  455عالجت الككالة  4353الى  4367الرجكع فييا الى الككالة فمف 
فػػػي السػػػنة( كحاليػػػػا  41مقػػػػررا ) 743صػػػدر  4336الػػػى  4353فػػػي السػػػنة( كمػػػػف  3
كػػػؿ  3حالػػػة تحػػت الفحػػػص كمػػا كصػػػمت طمبػػات جديػػػدة بمعػػدؿ  733( تكجػػد 4334)

في السنة(  كاذا مػا اخػذ فػي االعتبػار اف أعضػاء الككالػة متفرقػكف فػي كػؿ  33شير )
الـ كانيػػـ يػػؤدكف ىػػذا العمػػؿ بػػال مقابػػؿ  كاف نسػػبة ضػػئيمة فقػػط مػػف أعضػػاء انحػػاء العػػ

الككالة المنتظمػيف يمكػنيـ حضػكر االجتماعػات التػي تعقػد كػؿ خمػس سػنكات  يتضػح 
اف المكقؼ جد خطير. اف االسـ العممي يصبح صحيحان عف طريؽ النشر. كلػـ تحػدد 

الػػة قػػد فصػػمت المسػػالة فػػي بكضػػكح مككنػػات النشػػر فػػي القكاعػػد االصػػمية  اال اف الكك
( تكسػػػعت الككالػػػة فػػػي 4313(. كفػػػي اجتمػػػاع بػػػاريس )434ك 37ك 43عػػػدة فتػػػاكل )

 4336ديسػػػمبر  54إيضػػاح تعريػػػؼ النشػػػر حيػػث قػػػررت اف االسػػػـ الػػذم اشػػػتير قبػػػؿ 
 يعتبر منشكران ككاف حائزان عمى كؿ مف الشرطيف ا تييف فقط:

الطبػع اك بطريقػة اليػة أخػرل مػف ( يجب اف يككف ضمف كثيقة تػـ انتاجيػا بطريقػة -4
 طرؽ اإلنتاج تضمف اف تككف كؿ نسخة مماثمة لكؿ نسخة أخرل.

( يجػػب اف تكػػكف الكثيقػػػة التػػي تتضػػػمف االسػػـ مػػػف الكثػػائؽ الػػػى تصػػدر ألغػػػراض -7
التسػػػجيؿ كالتػػػي يرجػػػع الييػػػا األشػػػخاص الميتمػػػكف  كلػػػذلؾ يجػػػب اال يكػػػكف إصػػػدارىا 

غراض معينة اك لكقت محدد. كفكؽ ىذا فاف بقصد تقييميا مف اشخاص معينيف اك أل
لكػػػػي يعتبػػػػر منشػػػػكران يجػػػػب اف يخضػػػػع لكػػػػؿ  4336ديسػػػػمبر  54أم اسػػػػـ يػػػػذاع بعػػػػد 

 الشركط االتية:
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 ( يجب اف يككف قد أذيع في أحكاؿ تتفؽ مع الشركط المكضحة سابقان.-4
( يجػػػب اف يكػػػكف انتػػػاج الكثيقػػػة المحتكيػػػة عمػػػى االسػػػـ الجديػػػد صػػػادران عمػػػى كرؽ -7

 بر كفيميف ب عطاء مظير معقكؿ مف البقاء.كبح
( إذا كانت الكثيقة تكزع بكاسطة )اك لحساب( مؤلفيا عمػى افػراد معينػيف فيجػب اف -5

تككف ىناؾ بعض النسخ لمبيع اك متيسػر إصػدارىا مجانػا ألم معيػد اك شػخص يتقػدـ 
 لمحصكؿ عمييا.

باسػـ المعيػد  كأكثر مف ذلؾ فيناؾ تكصية باف تحمؿ المنشكرات بيانان كاضحان 
اك الفرد المسئكؿ عف نشرىا اك الجريدة المعنية  كالعنكاف الذم يمكف منو شػراء النشػرة 
اك الجريدة كالثمف الذم يمكػف الحصػكؿ بػو عمػى نسػخة. كمػا حػددت الككالػة بعػد ذلػؾ 

 54اف أم تصػػرؼ مػػف التصػػرفات االتيػػة ال يعتبػػر نشػػران. اصػػدار بحػػث اك كرقػػة بعػػد 
اسػػػـ اك بػػػالحركؼ األكلػػػى فقػػػط إيػػػداع كثيقػػػة ميمػػػا تكػػػف طريقػػػة بػػػدكف  4336ديسػػػمبر 

انتاجيػػا فػػي مكتبػػة عامػػة اك فػػي معيػػد عممػػي. تكزيػػع صػػحائؼ تجربػػة الطػػابع. تقػػديـ 
كرقػػة امػػاـ أم نػػكع مػػف االجتماعػػات. تكزيػػع المسػػتالت )قبػػؿ الطبػػع  فػػكر الطبػػع  الػػخ 

تػي نشػرت فييػا. كضػع ...( قبؿ ظيػكر الكرقػة المعينػة فػي الجريػدة المحتكيػة عمييػا كال
البطاقات اك عالمة البيانات عمى عينات المتاحؼ. اف تاريخ النشر ىػك التػاريخ الػذم 
يرسػػؿ فيػػو المنشػػكر الػػى المشػػتركيف اك تػػاريخ عرضػػو لمبيػػع اك عنػػدما يكػػكف العػػدد كمػػو 
لمتكزيع مجانان ىك تاريخ ارسالو الى المعاىد كاالفػراد الػذيف تػكزع عمػييـ عػادة مثػؿ ىػذه 

 77خ المجانية. اف اصدار شير ايار مف جريدة ما كالذم يرسؿ فعػال بالبريػد فػي النس
مف حزيراف. كفي القرف األخير كانت الجرائد تتػيخر  77مف حزيراف يعتبر منشكرا في 

احيانان مف ستة الى عشرة أشػير كفػي ىػذا بصػفة خاصػة تضػميؿ عنػدما تصػدر جريػدة 
 عاـ التالي. في كانكف االكؿ كال ترسؿ بالبريد حتى ال

كتثيػػػر كثيػػػر مػػػف المنشػػػكرات المتسمسػػػمة حيػػػرة أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ فيسػػػتمر احيانػػػان 
اصدار أجزاء منيا عمى مدل عشريف اك ثالثيف سنة. كفي مثؿ ىذه المنشكرات يكػكف 
لكؿ جزء تاريخ منفصؿ لمنشر  ىك بالذات التاريخ الذم أرسؿ فيو الجزء فعػال بالبريػد. 
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كغيػػػػره مػػػػف كتػػػػاب المراجػػػػع كقتػػػػان طػػػػكيال الكتشػػػػاؼ  Sherbornكقػػػػد اسػػػػتنفد شػػػػربكرف 
التػػػػػكاريخ الفعميػػػػػة لمنشػػػػػر. كتكجػػػػػد سػػػػػجالت قيمػػػػػة لتػػػػػكاريخ نشػػػػػر كثيػػػػػر مػػػػػف الػػػػػدكريات 

 Journal of the Societyكالمتسمسالت في جريدة جمعية مراجع التاريخ الطبيعػي 

for the Bibliography of Natural History. 
 للتسمية احنام النشر وفق قواعد الدولية

 Simultaneosuly Published Names أوال( االسماء المنشوورة فو  تواريخ واحود

نشػر اسػماف اك أكثػر لػنفس  القكاعػد الدكليػة فػي صػيغتيا النافػذة قضػت بانػو لػك اف - 
الكحػػدة التقسػػيمية فػػي نفػػس المقالػػة فػػاف ىػػذه األسػػماء تعتبػػر منشػػكرة فػػي تػػاريخ كاحػػد. 

( اف يختػػار كاحػػدا مػػف 73ؽ المراجػػع األكؿ )مػػادة كفػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة يكػػكف مػػف حػػ
ىذه األسماء كاسـ مؤكد كيضػع بقيػة األسػماء فػي التػرادؼ. كلقػد سػمحت ىػذه القاعػدة 
بالمكافقة عمى انسب األسماء الصػحيحة اك أشػيرىا كمػا اف ليػا اثػرا نافعػان فػي اسػتقرار 

 التية بيثر رجعي:( نقضت ىذه القاعدة القكاعد ا4313التسمية. كفي اجتماع باريس )
( إذا نشػػر اسػػماف اك أكثػػر لػػنفس الكحػػدة التقسػػيمية اك إذا نشػػر نفػػس االسػػـ ألكثػػر -4

مف كحدة تقسيمية في نفس الكتاب اك المتسمسمة  بحيث كانت األسػماء تبعػان لػذلؾ ليػا 
تػػػاريخ مماثػػػؿ فػػػاف االسػػػـ المطبػػػكع فػػػي الصػػػفحات السػػػابقة لغيرىػػػا تكػػػكف لػػػو األكلكيػػػة 

 (.)اسبقية الصفحة
( إذا نشػػر اسػػماف اك أكثػػر فػػي نفػػس الصػػفحة فػػاف االسػػـ الػػذم يظيػػر فػػي السػػطر -7

 األقرب الى قمة الصفحة تككف لو األكلكية )اسبقية السطر(.
( إذا طبػػػع اسػػػماف اك أكثػػػر مػػػف مثػػػؿ ىػػػذه األسػػػماء فػػػي نفػػػس السػػػطر فػػػاف االسػػػـ -5

يخرا عنػو فػػي الظػاىر فػي مكػػاف أكثػر تقػدما تكػػكف لػو األكلكيػة عمػػى أم اسػـ يظيػر متػػ
 نفس السطر.

كػػػذلؾ كضػػػعت الككالػػػة الدكليػػػة لمتسػػػمية الحيكانيػػػة  -  Indicationثانيوووًا( التعيوووين
فػػػػي قػػػػانكف االسػػػػبقية. اف  indicationالقكاعػػػػد الخاصػػػػة بكيفيػػػػة تاكيػػػػؿ كممػػػػة تعيػػػػيف 

التعيػػػيف بالنسػػػبة لألسػػػماء النكعيػػػة عبػػػارة عػػػف إشػػػارة مرجعيػػػة اك شػػػكؿ منشػػػكر )رسػػػـ 
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محػػػدد لالسػػػػـ السػػػابؽ المقتػػػرح لػػػو اسػػػػـ جديػػػد. كتقػػػرر اف يكػػػػكف إيضػػػاحي(  اك ذكػػػر 
التعيػػػيف بالنسػػػبة لألسػػػماء الجنسػػػية عبػػػارة عػػػف إشػػػارة مرجعيػػػة  اك ذكػػػر محػػػدد لالسػػػـ 
السػػابؽ المقتػػرح لػػو اسػػـ جديػػد اك ذكػػر اسػػـ كاحػػد اك أكثػػر مػػف األنػػكاع السػػابؽ نشػػرىا 

امػػؿ عمػػى انػػو قػػد (. اف االسػػـ الجنسػػي ال يع4331كمػػا عػػدلت فػػي بػػاريس   4)فتػػكل 
نشر بتعييف ألنو قد نشر فقط عمى انو الجزء الجنسي مف اسـ نػكع مػذككر فػي تػرادؼ 
األسػػماء المعطػػى لنػػكع مسػػمى. كفػػكؽ ىػػذا ال يجػػكز تيكيػػؿ كممػػة تعيػػيف فػػي ايػػة حالػػة 

 عمى انيا تشمؿ بطاقات المتاحؼ اك عينات المتاحؼ اك األسماء العامية.
لقد تـ التيكيد عمى المؤلفيف  -  Statement of Charactersثالثًا( بيان الصفات

عنػػد تخطػػيط االكصػػاؼ اال يقػػدمكا تشخيصػػان فقػػط  بػػؿ يقػػدمكا أيضػػا تشخيصػػان تفريقيػػان 
 يتضمف:

( فػػي حالػػة االسػػـ الجنسػػي اك تحػػت الجػػنس الصػػفات التػػي تفػػرؽ الجػػنس اك تحػػت -4
 الجنس الجديد عف الجنس اك تحت الجنس السابؽ كصفو.

سـ النكعي الصفات التي تفرؽ النكع الجديد عف النكع السابؽ كصفو ( في حالة اال-7
ذا كاف نكعان غير معركؼ جيدان تقدـ الصػفات  كيككف النكع الجديد أقرب نسيب اليو  كا 

 التي تفرؽ النكع الجديد عف نكع معركؼ جيدان اك شائع في الجنس.
عف النكيع الذم يعتبر  ( في حالة االسـ النكبعي الصفات التي تميز النكيع الجديد-5

النكيع الجديد أقرب نسيب لػو  كلػك كػاف ىػذا نكيعػان غيػر معػركؼ جيػدان  تقػدـ الصػفات 
 التي تميز النكيع الجديد مف نكيع معركؼ جيدان اك شائع في النكع المعنى.

لقػد أصػدرت  -  Designation of a Type Speciesرابعوًا( تحديود النووع الونمط
 ا كؿ مؤلؼ عند نشر اسـ لجنس اك تحت جنس جديد:الككالة تكصية تحث فيي

 ( اف يحدد صراحة اسـ النكع النمط.-4
( عنػد تحديػػد الػػنمط بنػكع سػػبؽ نشػػر اسػمو  اف يػػذكر ىػػذا النػكع أكال تحػػت المركػػب -7

األصػػػمي ذم االسػػػميف مػػػع إشػػػارة مرجعيػػػة الػػػى المكػػػاف الػػػذم تنشػػػر فيػػػو كثانيػػػان تحػػػت 
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االسػػػػـ الجنسػػػػي الجديػػػػد )اك الجػػػػنس تحػػػػت  المركػػػػب الجديػػػػد ذم االسػػػػميف مككنػػػػا مػػػػف
 الجنس( كاالسـ الجزئي النكعي.

كمػػف  -  Designation of New Namesخامسووًا( تحديوود األسووماء الجديوودة
التكصيات انو يجب عمى المؤلؼ الػذم ينشػر اسػمان جديػدان اف يكضػح بشػكؿ قػاطع اف 

ع جديػػد )اك أنػػكاع االسػػـ جديػػد  كاف يعمػػؿ ىػػذا البيػػاف فػػي النشػػر األكؿ فقػػط  ىكػػذا نػػك 
( كينبغي اال يضاؼ تاريخ النشػر sp.n  ف.ج .n.sp  ف.ج. species novaجديدة 

الى االسـ في ىذا النشر األكؿ كلكف ينبغي اف يضاؼ اسـ المؤلؼ كتاريخ النشر مرة 
كاحػػػدة عمػػػى األقػػػؿ فػػػي المراجػػػع الالحقػػػة  كاألفضػػػؿ فػػػي اكؿ مػػػرة يظيػػػر فييػػػا االسػػػـ 

بالفيرسػة  اكثػر مػف ذلػؾ فػاف معظػـ ناشػرل الجرائػد العمميػة كلتسييؿ عمػؿ المشػتغميف 
يطبعكف األسماء الجديدة بالبنط الثقيػؿ فػي حػيف اصػبح طبػع كػؿ األسػماء العمميػة فػي 

 النص بالحركؼ المائمة قاعدة راسخة في أسمكب النشر منذ زمف طكيؿ.
ا اف األسػماء التػي تقتػرح طبقػ -  Rejection of Namesسادسوًا( رفوض األسوماء

لمقكاعد تككف صػحيحة  مثػاؿ ذلػؾ ليػا مركػز فػي التسػمية كاذا لػـ تطػابؽ القكاعػد فيػي 
كغير صحيحة كليس ليا قائمة في التسمية . كحتى  nomina nudaأسماء مكشكفة 

االسػػػـ الصػػػحيح قػػػد ال يكػػػكف مؤكػػػدان نظػػػران ألنػػػو سػػػبؽ اسػػػتعمالو لمنظكمػػػة أخػػػرل مػػػف 
لحيػػكاف مكصػػكؼ تحػػت اسػػـ اخػػر )اسػػـ الحيكانػػات )اسػػـ مشػػترؾ( اك قػػد يكػػكف قائمػػا 

مرادؼ(  كلذلؾ فاألسماء غير المؤكدة نكعاف: أسماء مشتركة كأسماء مرادفة ككالىما 
 ينشي مف تطبيؽ قانكف االسبقية.

األسماء المرادفة عبارة عػف أسػماء مختمفػة  -  Sunonymsسابعًا( األسماء المرادفة
سـ المؤكد كقد يشار اليو بانو االسـ لنفس الشي الكاحد. كاالسـ الصحيح االقدـ ىك اال

 بعكػػػػػػػػػػػػس األسػػػػػػػػػػػػػماء المرادفػػػػػػػػػػػػة االحػػػػػػػػػػػػػدث  senior synonym المػػػػػػػػػػػػرادؼ االقػػػػػػػػػػػػػدـ
junior synonnyms  كىػػي األسػػماء االحػػدث كعميػػو فيػػي غيػػر مؤكػػدة. كيكجػػد فػػي

عمػػـ االحيػػاء نكعػػاف محػػدداف لالسػػـ المػػرادؼ االحػػداث فػػالبعض منيػػا كاضػػح انيػػا قػػد 
اء جديػػدة ألسػػماء مشػػغكلة تقػػديران( كعميػػو فيػػي مترادفػػة كال اقترحػػت لػػنفس الشػػيء )أسػػم
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 absolute synonymsيمكػف فصػميا بييػة كسػيمة كىػذه تسػمى أسػماء مرادفػة مطمقػة 
اك أسماء مرادفة مػف حيػث التسػمية  objective synonymsمادية  اك أسماء مرادفة

nonmenclatural synonyms. اء كىنػػاؾ أسػػماء مرادفػػة أخػػرل عبػػارة عػػف أسػػم
مرادفة فقط في رأم كاحد اك أكثر مف الدارسيف. فقد ييكتَّؿ شػخص مػا جنسػيف أحػدىما 
مػػػع االخػػػر فيجعػػػؿ االسػػػميف مػػػف األسػػػماء المرادفػػػة  بينمػػػا قػػػد يعتبرىمػػػا اخػػػر جنسػػػيف 
منفصميف جاعال كػال مػف االسػميف مؤكػدان. كتسػمى المرادفػة المبنيػة عمػى الػرام أسػماء 

اك أسػػػػػػػػماء مرادفػػػػػػػػة مكضػػػػػػػػكعية  conditional synonymsمرادفػػػػػػػة شػػػػػػػػرطية 
subjective synonyms  اك أسػماء مرادفػة مػف حيػث عمػـ الحيػكافzoological 

synonyms. 
االسػػماء المشػػتركة ىػػي نفػػس االسػػـ  -  Homonymsثامنووًا( األسووماء المشووترنة

الكاحػػد لشػػيئيف مختمفػػيف اك اكثػػر كىػػي تكػػكف دائمػػان غيػػر صػػحيحة فػػي حالػػة االجنػػاس 
ء الجنسػػػية لمحيكانػػػات كمػػػا سػػػبؽ االيضػػػاح تكػػػكف عمػػػى قػػػدـ المسػػػاكاة الف كػػػؿ األسػػػما

كيجب اف تقكـ بذاتيا. فاف كجكد أسـ كاحد لجنسيف مختمفيف فػي عػالـ الحيػكاف يسػبب 
التباسان مستمران كمػع ىػذا فانػو يمكػف اسػتعماؿ نفػس االسػـ لجػنس مػف النباتػات كلجػنس 

اؿ أسػماء جزئيػة نكعيػة متماثمػة مف الحيكانات  اما عمى مستكل النكع فمسمكح باسػتعم
بشرط اال تككف منسكبة الى نفس الجنس المسمى كعندما يكجد اسػماف مشػتركاف يقػاؿ 
اف االسـ االحدث سبؽ احتاللو باالسـ االقدـ. كيكجػد االسػـ المشػترؾ األصػمي عنػدما 

مف نفػس مركػب األسػماء الجنسػية -في كقت نشرىما األصمي –يتككف اسماف عممياف 
 النكعية: كاالسماء

كس –كاكػػس  x-us albus Smith 4346كس ألبػكس سػميث -ىكػذا اكػس
. كيعػػاد فػػي ىػػذه الحالػػة تسػػمية االسػػـ األخيػػر x-us albus Jonesاليػػكس جػػكنز 
كس -كس ألبػػػكس جػػػكنز كال يمكػػػف اعادتػػػو أبػػػدان حتػػػى كلػػػك نقػػػؿ اكػػػس-كيػػػرفض اكػػػس

لمؤلػػػؼ ألبػػػكس سػػػميث بعػػػد ذلػػػؾ الػػػى جػػػنس اخػػػر  كذلػػػؾ حسػػػما لمخػػػالؼ. كلػػػك كػػػاف ا
كس -األصػمي لالسػػـ المشػغكؿ قػػد تػػكفى فغالبػان مػػا يقتػرح اسػػـ بػػديؿ تػذكارل مثػػؿ اكػػس
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امػػا إذا كػػاف ال يػػزاؿ حيػػان فتتبػػع االجػػراءات  x-us jonest Brownجكيتسػػي بػػراكف 
كيمكف تقسيـ األسماء المشػتركة بػنفس طريقػة تقسػيـ األسػماء  المبينة في الئحة التقاليد

 senior homonymبػار االسػـ االقػدـ اسػما مشػتركا أقػدـ المرادفة الى حد كبيػر باعت
كمراعػاة لمتنػاظر الػى ابعػد  junior homonymكاالسـ االحدث اسما مشتركا أحػدث 

مػػػف ذلػػػؾ فانػػػو يمكػػػػف مقارنػػػة األسػػػماء المشػػػتركة النكعيػػػػة الثانكيػػػة باألسػػػماء المرادفػػػػة 
نػكاع  كبػذلؾ تكػكف الشرطية  بمعنى اف كال منيػا ينشػي مػف مراجعػة التقسػيـ اك نقػؿ األ

 ىذه المسائؿ متعمقة بالرأم.
 Replacement of Junior Homonymاالحودثتاسعًا( ابدال األسوماء المشوترنة 

كقد كافقت الككالة عند اجتماعيا في باريس عمى تكصية تحث فييػا المػؤلفيف عنػد  - 
ه كعنكاف نشر اسـ بديؿ اف يقدمكا إشارة مرجعية كاممة لالسـ نفسو كمؤلفو كتاريخ نشر 

الكتاب اك المتسمسػمة التػي نشػر فييػا كرقػـ المجمػد )اف كجػد( اك الحػرؼ اك ايػة عالمػة 
 54( انػو بعػد 4313كقػد قضػى فػي بػاريس ) أخرل تميز الجزء الػذم نشػر فيػو االسػـ.

ال يجػػػكز قبػػػكؿ أم اسػػػـ بػػػدال مػػػف اسػػػـ مشػػػترؾ ثػػػانكم أحػػػدث اال إذا  4336ديسػػػمبر 
قد اف النكعيف المعنييف يكجداف فػي جػنس كاحػد كال أكضح مؤلؼ االسـ الجديد انو يعت

كعمػى المؤلػؼ قبػؿ اف يقتػرح اسػما  يفرض مثؿ ىذا التحديػد عمػى مػا قبػؿ ىػذا التػاريخ.
 جديدا ليحؿ محؿ اسـ مشغكؿ اف يتيكد مف النقط األربع االتية:

 ( اال يككف ىناؾ اسـ صحيح لمنكع )اك الجنس(.-4
المشػػغكؿ مػػف االحيػػاء  فالئحػػة التقاليػػد دقيقػػة  ( اال يكػػكف المؤلػػؼ األصػػمي لالسػػـ-7

 جدا فيما يتعمؽ ب عادة تسمية األسماء المشتركة المشغكلة.
 ( اف يككف االسـ الجديد قد اقترح طبقا لمشكؿ الذم تكصى بو القكاعد.-5
( اف تككف ىناؾ الحاجة الى اقتراح االسـ الجديػد  كلػك اقتػرح اسػـ جديػد لنػكع فانػو -1

 مقائية نفس النمط كمنطقة النمط لالسـ المشغكؿ.ييخذ بطريقة ت
 Names of Combined orعاشوورًا( أسووماء المراتووب المندمجووة او المجوو أة

Divided Categories -  اف مكضػػكع االسػػبقية بػػيف األسػػماء لممراتػػب المندمجػػة
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الجػػنس الػػذم يتكػػكف مػػف انػػدماج اثنػػيف اك أكثػػر مػػف االجنػػاس اك تحػػت  يحػػؿ كػػاالتي:
كتسػػرم نفػػس  خػػذ أقػػدـ اسػػـ جنسػػي اك تحػػت جنسػػي مؤكػػدان مػػف مككناتػػو.االجنػػاس يي

القاعػػدة عنػػدما ينػػدم  اثنػػاف اك أكثػػر مػػف األنػػكاع اك النكيعػػات لتشػػكؿ نكعػػان اك نكيعػػان 
كاحػػدان. كعنػػدما تنػػدم  عائمتػػاف )اك مراتػػب اعمػػى( فػػاف اسػػـ العائمػػة االقػػدـ يعتبػػر عػػادة 

لعائمػة التػي ليػا أقػدـ جػنس نمطػي كال أكبػر االسـ المؤكد لمعائمػة المركبػة. كلػيس اسػـ ا
التػػي  75كتخضػػع تجزئػػة المرتبػػة التقسػػيمية ألحكػػاـ المػػادة  عائمػػة كال العائمػػة األشػػير.

تنص عمى انو: إذا جيزَّلء جنس الى اثنيف اك أكثر مف االجناس المحددة  فانػو يجػب 
ذا تقػرر أصػال  نمػط لجػنس مػا االحتفاظ باسمو المؤكد لكاحد مػف االجنػاس المحػددة. كا 

فانػػو يجػػب االحتفػػاظ باالسػػـ الجنسػػي لمجػػنس المحػػدد الػػذم يحتػػكم عمػػى ىػػذا الػػنمط.  
كعندما يجػزأ نػكع الػى عػدة نكيعػات فػاف النكيػع الػذم يضػـ الجماعػة النمطيػة المكاطنػة 

اف اسمو الجزئي النػكيعي ىػك نفػس االسػـ الجزئػي  nominateيصبح النكيع المسمى 
 النكعي.

 Authority Citation forف االسوم لألسوماء العلميوةحوادي عشور( شنور مؤلو

Scientific Names -  ىك  مف القكاعد )اف مؤلؼ االسـ العممي 74تكضح المادة
ذلؾ الشػخص الػذم ينشػر االسػـ ألكؿ مػرة مقترنػان بتعيػيف اك تعريػؼ اك كصػؼ اال اذا 

نػو اك اتضح مف محتكيات المنشكر اف شخصان اخر ىك المسئكؿ عف ىذا االسػـ كتعيي
فػػػي البيػػػاف السػػػابؽ ليػػػا معنكيػػػة  Responsibleتعريفػػػو اك كصػػػفو. اف كممػػػة مسػػػئكؿ 

خاصة  كاسـ المؤلؼ الذم ييتي بعد االسـ العممي ال يقصد بو كسيمة لتقدير الباحث  
كلكنػػو يقػػػكـ بتثبيػػػت مسػػؤلية االسػػػـ كيسػػػاعد فػػي معرفػػػة مكػػػاف كصػػفة األصػػػمي كاخيػػػران 

نتػػذكر فػػي ىػػذا الصػػدد انػػو بعػػد نشػػر االسػػـ ال  تحديػػد مكضػػع النػػكع بدقػػة كينبغػػي اف
يكػػكف لممؤلػػؼ األصػػمي أم حػػؽ فػػي االسػػـ أكثػػر مػػف أم شػػخص اخػػر. اف القكاعػػد ال 
تتطمب ذكر اسـ المؤلؼ في كؿ مرة يستعمؿ فييا االسـ العممي. كلكػف )إذا ريغػب فػي 

مػا( ذكر اسـ المؤلؼ فاف ىذا ينبغي اف يتبع االسػـ العممػي دكف أيػة عالمػة كقػؼ بيني
( بيهف 4355) Pearse(. كاالف قد أصبح ىذا التطبيؽ عامان حتى اف بيرس77)المادة 
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)اف االسػػـ العممػػي لحيػػكاف مػػا يتكػػكف مػػف الجػػنس كالنػػكع كاسػػـ المؤلػػؼ(. كىػػذه العبػػارة 
مضممة الف الالئحة تنص عمى اف تككف األسماء العممية ذات اسـ كاحد لمجػنس ككػؿ 

( 7لألنػػػكاع كذات ثالثػػػة أسػػػماء لمنكيعات()المػػػادة  االنظكمػػػات األعمػػػى  كذات اسػػػميف
كلذلؾ ال يمكف اعتبار اسـ المؤلؼ جزءان مف االسـ العممػي. كمػع ىػذا فقػد ككفػؽ عمػى 

( تػػػنص عمػػػى اف يػػػذكر اسػػػـ 4313تكصػػػية فػػػي اجتمػػػاع الككالػػػة الدكليػػػة فػػػي بػػػاريس )
ناتجة عػف مؤلؼ االسـ عمى األقؿ عند ظيكره في النشرة ألكؿ مرة. كمف المشكالت ال

ذكر اسـ مؤلؼ االسػـ كانػت تمػؾ المشػكمة الخاصػة باختصػار أسػماء المػؤلفيف فخػالؿ 
نصػػؼ القػػرف األكؿ مػػػف تطبيػػؽ نظامنػػػا الخػػاص بالتسػػػمية كػػاف عػػػدد مػػؤلفي األسػػػماء 
صػػػغيران الػػػى درجػػػة تسػػػمح باسػػػتعماؿ اختصػػػارات مميػػػزة دكف تكػػػرار اك التبػػػاس كىكػػػذا 

تشػػير الػػى اف النػػكع قػػد  .Fabاك  .Fك  Linnaeusلممؤلػػؼ لينيػػكس   .Lاسػػتعممت لػػػ
كمػع زيػادة عػدد المشػتغميف اطيمػت ىػذه االختصػارات  Fabriciusكصفة فابريتسيكس 

كلكػف االفػان مػف األسػماء األخػرل األقػؿ شػيرة فرضػت  Fabrكفػابر.  .Linnالى ليف. 
نفسػػيا بشػػدة عمػػى العقػػكؿ المبتدعػػة لكاضػػعي االختصػػارات  كطمػػب مػػف ذاكػػرة العممػػاء 

تركيبات عديدة مف الحركؼ. كفي أكاخر القرف التاسع عشر حاكؿ متحؼ العمػـ  تذكر
في برليف تكحيد االختصارات قياسيان  كقػد  Museum für Natur Kundeالطبيعي 

( باتبػػاع ىػػذه القائمػػة عنػػد اسػػتعماؿ االختصػػارات 77اكصػػت القكاعػػد الدكليػػة )المػػادة 
عمػػى أسػػاس اف القائمػػة المػػذككرة قػػد  كفػػي بػػاريس سػػميت الككالػػة الدكليػػة ىػػذه التكصػػية

نفػػػػذت كال يمكػػػػف فػػػػي الكاقػػػػع الحصػػػػكؿ عمييػػػػا. كبػػػػدال مػػػػف ذلػػػػؾ تمػػػػت التكصػػػػية بعػػػػدـ 
اسػػػػتعماؿ االختصػػػػارات اال فػػػػي حالػػػػة المػػػػؤلفيف الػػػػذيف تكفػػػػكا كالػػػػذيف يمكػػػػف مالحظػػػػة 

كتنشػػػان  أسػػػمائيـ بسػػػيكلة حتػػػى كلػػػك كانػػػت مختصػػػرة نظػػػران ألىميػػػة بحػػػكثيـ المنشػػػكرة.
اصة عنػدما يغيػر المؤلػؼ اسػمو فػي الفتػرة التػي يكػكف فييػا كثيػر النشػر المشكالت الخ

( اك يتخذ لو لقبان )البكرت الػى الككمػت دل Mayneالى ميف  Mitzmain)ميتزميف 
( كاألكثػػر شػيكعان طبعػػان ىػػي Laporte to le Comte de Castelnauكاسػتمناك 

ة االحتفػػاظ باسػػـ عائمػػة تغيػػرات أسػػماء النسػػاء عنػػد الػػزكاج. كيحسػػف فػػي الحالػػة األخيػػر 
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 Dorothy McKey Fenderالمػرأة كجػزء مػف االسػـ الكامػؿ الػذم يػذكر مثػاؿ ذلػؾ 
اك اف تستمر المرأة في النشر تحت اسـ اسرتيا. كلسكء الحظ كاف غركر المؤلفيف ىك 
احيانػػػان السػػػبب فػػػي عمػػػؿ االكصػػػاؼ كالحػػػافز عمػػػى التسػػػمية الزائػػػدة لألنػػػكاع بكاسػػػطة 

كف اف يػػػركا أسػػػماءىـ مطبكعػػػة( اك بكاسػػػطة ىػػػؤالء المصػػػابيف األشػػػخاص الػػػذيف )يحبػػػ
)بعقدة حب الظيكر( كلذلؾ تكػرر االقتػراح ب لغػاء النظػاـ كميػة  كقػد دعػـ ذلػؾ  داركف 

Darwin  4313  كجػػػػاككتJacot  4356 كبػػػػكؿ  4353كBall  4313  كمػػػػع اف
ي لألسػػباب العكاطػػؼ التػػي تكمػػف كراء ىػػذا االقتػػراح مفيكمػػة اال اف االقتػػراح غيػػر عممػػ

 المنفعية االتية: 
( يػػؤدم ذكػػر مؤلػػؼ االسػػـ الػػى التمييػػز بػػيف نػػكعيف مختمفػػيف اك أكثػػر ليمػػا نفػػس -4

 االسـ العممي.
( يعطػػي دلػػيال مباشػػران عػػف الكصػػؼ األصػػمي  كدلػػيال غيػػر مباشػػر عػػف نػػكع العمػػؿ -7

 كعف مكاف العينة.
لػؼ ىػك حمقػة الكصػؿ ( يكشؼ شيئان عف تاريخ االسـ. كبعبارة اخػرل فػاف اسػـ المؤ -5

 بيف التسمية كالتقسيـ  فيك العالمة التي يمكف اف يعرؼ بيا االسـ العممي.
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 المقدمة 
اف تكحيد كتابة األسػماء العمميػة لممراتػب التقسػيمية المختمفػة فػي عمػـ الحيػكاف 
كمنيػػا الحشػػرات يعػػد أحػػد األىػػداؼ الرئيسػػة التػػي تسػػعى الػػى تحقيقيػػا الككالػػة الدكليػػة 

مية الحيكانيػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطبيقيػػا لقكاعػػد التسػػمية الدكليػػة المتفػػؽ عمييػػا بػػيف لمتسػػ
عمماء التصنيؼ. ككما الحظنػا عنػد دراسػتنا لمتقسػيـ الطبيعػي اف األسػماء العمميػة فػي 
عمـ الحيكاف تقع في خمسة مجاميع تختمؼ فيما بينيا في الشكؿ كطريقة المعاممة ىذه 

 المجاميع ىي كاالتي:
 جمكعة النكعية: األسماء النكعية كالنكيعية.( الم-4
 ( المجمكعة دكف النكيعية: أسماء الصنفيات الفردية.-7
 ( المجمكعة الجنسية: األسماء الجنسية كتحت الجنس.-5
( مجمكعة العائمة: أسماء المراتب األعمػى مػف الجػنس كاالقػؿ مػف الرتيبػة اك تحػت -1

 الرتبة.
 ة: أسماء المراتب األعمى مف فكؽ العائمة.( مجمكعة الرتبة كالصؼ كالشعب-3

لػػذا فػػاف ميمػػة ىػػذا الفصػػؿ ىػػك بيػػاف مجمكعػػة االحكػػاـ كالقػػكانيف التػػي تحكػػـ 
 تسمية المجاميع الخمسة مف المراتب التقسيمية.

 التسمية شات االسمين 
شػػػائع االسػػػتعماؿ  Binomial nomenclatureاف التعبيػػػر تسػػػمية ثنائيػػػة 
كمػػع ىػػذا فػػاف اصػػطالح )ذا اسػػميف  4733نيػػكس فػػي لكصػػؼ النظػػاـ الػػذم كضػػعو لي

binominal مف القكاعد الدكلية )اف التحديد العممي لمحيكانات  7( استعمؿ في المادة
يكػػػػكف ذا اسػػػػـ كاحػػػػد لجميػػػػع المراتػػػػب األعمػػػػى كذا اسػػػػميف لألنػػػػكاع  كذا ثالثػػػػة أسػػػػماء 

الحكـ الػػكارد فػػي لمنكيعػػات(. كىػػذه العبػػارة كاضػػحة لمغايػػة اال اف المسػػالة قػػد التبسػػت بػػ
الػػذم يػػنص عمػػى اف المؤلػػؼ يجػػب اف يطبػػؽ )مبػػادل التسػػمية المزدكجػػة(  73المػػادة 

كىكذا اصطدـ عمماء الحيػكاف بثالثػة اصػطالحات متسػاكية الػى حػدا مػا  ثنائيػة كذات 
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اسػػميف كمزدكجػػة لػػـ يعػػرؼ أم منيػػا بدقػػة. كقػػد تػػـ تكضػػيح ىػػذا االلتبػػاس فػػي بػػاريس 
 Nomenclature binominaleعبيػػر تسػػمية مزدكجػػة عنػػدما قػػررت الككالػػة اف الت

. ثػػـ تقػػرر Nomenclature binomialيسػاكم بالضػػبط التعبيػػر تسػػمية ذات اسػػميف
بعد ذلؾ كجكب المكاظبة عمى تطبيؽ مبادل التسمية ذات االسميف مف اكؿ أم عمػؿ 

   الى اخره.
الحيكانػػات اف االسػػـ العممػي ألم فػرع مػف الحشػرات اك  -مجموعوة األسوماء النوعيوة 

يجػػب اف يخضػػع طبقػػا لمقكاعػػد الدكليػػة لشػػركط معينػػة لكػػي يكػػكف ىػػذا االسػػـ صػػحيحان 
available:ىذه الشركط ىي   

 ( يجب اف يككف اسما ذا اسميف )اك في حالة النكيعات اسمان ذا ثالثة أسماء(.-4
 ( يجب اف يككف مصحكبان بكصؼ )اك تعييف اك تعريؼ(.-7
 ر.( يجب اف يككف صحيح النش-5
 ( يجب اف يككف مبنيان عمى كياف تقسيمي.-1
( يجػب اف يكػػكف اسػػما. كحتػػى إذا اسػػتكفى اسػػـ النػكع الشػػركط فانػػو قػػد يكػػكف غيػػر -3

 .invalidمؤكد 
 ( إذا كاف نفس االسـ النكعي قد استعمؿ مف قبؿ نفس الجنس )االسـ المشترؾ(-3
 صحيح )اسـ مرادؼ(. ( إذا كاف لنفس الكياف التقسيمي )نكع اك نكيع( اسـ سابؽ-7

أضػػافة الػػى الشػػركط السػػابقة  فقػػد عالجػػت الككالػػة الدكليػػة لمتسػػمية الحيكانيػػة 
 العديد مف الحاالت الخاصة بيسماء النكع ككما ييتي:

ىك االسػـ النػكعي المنشػكر دكف اف  - Nomen nudum( األسماء المنشوفة -0
 (.4313اريس )مف القكاعد كما عدلت في ب 73يتمشى مع احتياجات المادة 

األسماء المنشػكر  - Pre-Lianean Names( األسماء النوعية قبل لينايوس -6
ىػػػي أسػػػماء قبػػػؿ لينيػػػة كلػػػيس ليػػػا مركػػػز كال تصػػػبح صػػػالحة لمجػػػرد  4/4/4733قبػػػؿ 

ذكرىا اك إعادة طبعيا مع التشخيص األصمي: اف االسـ )قبؿ_الميني( ال يستقر حتى 
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( 3)فتكل  4733المرجعية بعد اكؿ كانكف الثاني بالذكر في الترادؼ اك في اإلشارات 
كذكر األسماء )قبؿ المينية( في الترادفػات فػي الطبعػة العاشػرة )كبعػدىا( ال يجعػؿ مثػؿ 

 ىذه األسماء أسماء مؤكدة بديمة.
( )نشػرة 4313لقد تقػرر فػي بػاريس ) - Nomen dubium( األسماء المبيمة -3

مػػػػػا يتفػػػػػؽ المتخصصػػػػػكف عمػػػػػى اف الػػػػػدليؿ ( انػػػػػو 4336  73: 1التسػػػػػمية الحيكانيػػػػػة  
المكجكد غير كػاؼ لقبػكؿ تعريػؼ نػكع مػا  فػاف االسػـ يجػب اف يعامػؿ عمػى  انػو اسػـ 

 كعميو يككف غير صحيح لألغراض التصنيفية.  Nomen dubiumمبيـ 
اف أسػػػػماء االشػػػػكاؿ  -  Hypothetical Names( األسووووماء االفتراضووووية-4

كػػز فػػي التسػػمية  فاالسػػـ فػػي عػػرؼ القكاعػػد يعنػػي االفتراضػػية اك الخياليػػة لػػيس ليػػا مر 
التحديػػد الػػذم تعػػرؼ بػػو األشػػياء الحقيقيػػة. اف األسػػماء تطمػػؽ عمػػى األشػػياء نفسػػيا  ال 

 Pithecanthropus Haeckel(. فمثال االسـ 7عمى مفيكمنا ليذه األشياء )الفتكل 

لػذلؾ لػيس ليػذا قد بني عمى الحمقة االفتراضػية المفقػكدة بػيف القػرد كاالنسػاف  ك  1866
 Pithecanthropusاالسػػػػػػـ مركػػػػػػز طبقػػػػػػان لمقكاعػػػػػػد  كال يمغػػػػػػي تيكيػػػػػػد االسػػػػػػـ  

Dubois1894  .المبني عمى عينات حقيقة 
كىي أنكاع كاف مركزىا التصنيفي  - Species inquirendae( أنواع غامضة -5

مكضع شؾ في  كقت النشػر األصػمي لالسػـ الجنسػي  امػا الف األنػكاع المعينػة كانػت 
 ر معركفة لممؤلؼ اك لكجكد صعكبات في التعرؼ عمى النكع.غي
تحتكم اعماؿ المػؤتمر الػدكلي التاسػع  - Nomina rejecta( أسماء مرفوضة -6

( عمػػى قائمػػة باألسػػماء المرفكضػػة بصػػفة دائمػػة. كلسػػكء الحػػظ لػػـ 4345فػػي مكنػػاكك )
الرسػمية محػػؿ تكػف ىػذه القائمػة مسػػتكممة الػى مسػتكل السػػنيف التػي كانػت فييػػا القائمػة 

اف ىنػاؾ حاجػة الػى قػكائـ منفصػمة  4313ازدياد. كمػع ىػذا فقػد الحظػت الككالػة عػاـ 
باألسػػػماء التػػػي رفضػػػتيا الككالػػػة طبقػػػان لمسػػػمطة المطمقػػػة كلػػػذلؾ اعػػػدت دالئػػػؿ رسػػػمية 

 باألسماء الجنسية كاالسماء الجزئية النكعية المرفكضة كغير المؤكدة.
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 Formation of Species Names                      صياغة األسماء النويعية

كلممساعدة في اقتراح األسماء الجديدة نقدـ فيما يمػي قكاعػد بسػيطة معينػة فػي 
عمـ النحك كالصرؼ الالتيني مع امثمة في صياغة األسماء النكعية مػف كػؿ حالػة. اف 

 كامػػا الكممػػات المػػيخكذة مػػف قػػامكس التينػػي تكػػكف امػػا صػػفاتان كامػػا أسػػماء كامػػا افعػػاال
 مشتقاتيا.
 Adjectives                                                                            الصفات

إذا اختير اسـ صفة كاسـ نكعي فػاف القكاعػد الدكليػة تبػيف انػو يجػب اف يتفػؽ 
كيعنػػي  albus(. كعمػى ىػػذا فػػاف الصػػفة ألبػػكس 41نحكيػان مػػع االسػػـ الجنسػػي )المػػادة 

 Turdusإذا نسػػػب الػػػى جػػػنس مػػػذكر )تػػػكردكس ألبػػػكس  usيحػػػتفظ بنيايتػػػو  ابػػػيض

albus لكنػػو يتغيػػر بنيايػػة )a  إذا كػػاف الجػػنس مؤنثػػانMuscicapa alba  كبنيايػػة
um  إذا كػػاف الجػػنس محايػػدانDicaeum album  كىػػذه ىػػي ابسػػط حالػػة لصػػفة مػػف

مػػذكر  isرفيف التصػػريؼ األكؿ اك الثػػاني كتنتيػػي الصػػفات مػػف التصػػريؼ الثالػػث بػػالح
 Therium breveمحايػد  eكبػالحرؼ  Cervus brevis  Rana brevisكمؤنػث 

كاحيانان يكػكف مػف الصػعب تحديػد الشػؽ النحػكم السػـ الجػنس الػذم سػكؼ ينسػب اليػو 
النػكع الجديػػد. كممػػا يحيػػر بصػػفة خاصػػة الدارسػػيف غيػػر المتمػػرنيف فػػي المغػػات القديمػػة 

كاالسػػػـ  Venusؤنػػػث لػػػو نيايػػػة مػػػذكر   اسػػػـ مVenusينػػػكس ڤتمػػػؾ األسػػػماء مثػػػؿ 
Conosoma maculate Linnaeus  اسػـ محايػد التينػي لػو نيايػة تمثػؿ عػادة فػي

الالتينية الشؽ المؤنث كفي ىذه الحالة األخيرة استعمؿ بعض المؤلفيف خطػا النيايػات 
ىػػذا  C. parvulumبػػدال  Conosoma parvulus Hornالمػػذككرة  مثػػاؿ ذلػػؾ 
يكػػكف عػػادة مؤنثػػان  كاالسػػـ اليكنػػاني الػػذم  esذم ينتيػػي بػػالحرفيف كاالسػػـ الالتينػػي الػػ
 يككف عادة مذكران. esينتيي بالحرفيف 

( الشؽ في األسماء الجنسية  كخاصة 4311) Grenstedكقد ناقش جرنستد 
تمػػؾ المشػػتقة مػػف أصػػكؿ يكنانيػػة كأكضػػح انػػو لػػيس لػػدينا الخيػػار لتحديػػد الشػػؽ بكاسػػطة 
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( الشػػؽ اليكنػػاني فػػي أحػػد اجزائيػػا. كفػػي 5شػػكميا العػػاـ اك )( 7( معنػػى الكممػػة اك )4)
 ( بما ييتي:4313محاكلة إليضاح المكقؼ قضت الككالة الدكلية )باريس  

( عندما يككف االسـ الجنسي عبارة عف كممػة التينيػة قديمػة فػاف االسػـ النػكعي إذا -4
 كاف صفة ينبغي اف يتفؽ في الشؽ مع االسـ الجنسي.

ف االسـ الجنسي مػف كممػة غيػر معركفػة فػي الالتينيػة القديمػة كلكنيػا ( عندما يتكك -7
مكجكدة في التاريخ المتيخر لمغة الالتينية فػاف االسػـ النػكعي إذا كػاف صػفة ينبغػي اف 

 يتفؽ في الشؽ مع الشؽ المحقؽ لمكممة المختارة كاسـ جنسي.
تاريخ المغػة  ( عندما يتككف االسـ الجنسي مف كممة غير معركفة في أم طكر مف-5

 الالتينية سكل انيا تستعمؿ اليـك لمتسمية العممية  فانو ينبغي مالحظة القكاعد االتية:
( إذا كانت الكممػة تنتيػي ب حػدل النيايػات المسػتعممة لألسػماء فػي الالتينيػة القديمػة -أ

اك مػػا بعػػدىا  فانػػو يفتػػرض اف يكػػكف الشػػؽ النحػػكم السػػـ الجػػنس ىػػك الشػػؽ النحػػكم 
 عادة عمى االسـ الذم لو تمؾ النياية. الذم ينطبؽ

( إذا كػػػاف لالسػػػـ الجنسػػػي نيايػػػة غيػػػر مكجػػػكدة فػػػي الالتينيػػػة غيػػػر الالتينيػػػة التػػػي -ب
 تستعمؿ في التسمية العممية  فيحكـ باف يككف الشؽ النحكم لذلؾ االسـ مذكران.

 ,um, -a–كقػػد تحػػٌكر الصػػفات البسػػيطة لتعنػػي الكمػػاؿ بكاسػػطة النيايػػات 

osus ا كىكػػذMuscicapa fuliginosa كالتفضػػيالت يمكػػف اف تعنييػػا النيايػػػات .
ior  لممػػػذكر كالمؤنػػػثCervus brevior)  Rana brevior)  اكius  لممحايػػػد

Dicaeum brevious . كصي  أفعؿ التفضيؿ تعينيا النياياتissimus, -um, -a 

 erيف اك فػي حالػة النعػكت التػي تنتيػي بػالحرف  Muscicapa brevissimaىكػذا  
 .M. nigerrimaىكذا  errimus –um, -aبالنيايات 

  Descriptive Names                                                األسماء الموصوفة
إذا اختير اسـ عمى انػو اسػـ نػكعي فانػو امػا اف يكػكف كصػفي فػي حالػة الرفػع 

ة مضػاؼ اليػة أك فػي حالػ (.Felis leo  Capra ibex  Astrapia heliosمثػؿ) 
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  )الخاصػة بالشػاطئ اك التػي تنتمػي اليػو( كاالسػماء االىدائيػة Musca fagiمجػركر 
smithi  اك الجغرافيػػػػةItaliae  ذا تكػػػػكف غالبػػػػا أسػػػػماء فػػػػي حالػػػػة المضػػػػاؼ اليػػػػو. كا 

 X-us resarum  X-usاجتمعػػػت عػػػدة أشػػػياء يسػػػتعمؿ الجمػػػع المضػػػاؼ اليػػػة) 

insularum.) 
 Verbs Names                                                                أسماء األفعال

كثيػرا مػا تسػتعمؿ الفاعػػؿ كأسػماء المفعػكؿ بػو كيسػػماء نكعيػة كىػي تتكػكف مػػف 
أفعػػاؿ محػػررة الػػى صػػفة كتػػدؿ عمكمػػا عمػػى الفعػػؿ. كتنتيػػي أسػػماء الفاعػػؿ بػػالحركؼ 

ans  اكens fulminans  (  فػػػػاتح اك مضػػػػىءvirens كاضػػػػاف .)ة النيايػػػػة اخضػػػػر
scens  الػػى الجػػػذع تعنػػػي الفعػػؿvirescens  متحػػػكؿ الػػػى األخضػػر. كىػػػذه النيايػػػات

متماثمػػة فػػي المػػذكر كالمؤنػػث كالمحايػػد. كتكػػكف أسػػماء المفعػػكؿ مبنيػػة لممجيػػكؿ كليػػا 
 منتجةum, a, us  (productus –um –a du-    .)نيايات الصفة العادية 

                                                     Compound Words النلمات المرنبة
كثيػػران مػػا تصػػاغ األسػػماء النكعيػػة مػػف كممتػػيف اك أكثػػر مػػف الكممػػات الالتينيػػة 

duodecimpunctata  ذك اثٌنػػػػى عشػػػػرة نقطػػػػة اك محػػػػكرة بكاسػػػػطة بػػػػكادئ اك لكاحػػػػؽ
subnitida ف المػع نكعػػا. كينبغػػي دائمػػان اف تكػػكف مثػػؿ ىػػذه الكممػػات المركبػػة التػػي مػػ

كال تككف ابدان   rhodothoraxاك يكنانية بحتة  rufipectusاصؿ قديـ التينية بحتة 
  اف األسػػػػػماء المركبػػػػػة اذا اسػػػػػتعممت rufithoraxمػػػػػف تركيػػػػػب ىجػػػػػيف مػػػػػف االثنػػػػػيف 

 Papilio rhodogasterكاسماء نكعية ال يمكف تغييرىػا لتيخػذ شػؽ االسػـ الجنسػي 
 .Tكليسػػػت  Therium rhodogasterك  : P. rhodogastrisكليسػػػت 

rhodogastris  T. rhodogastrum كاالسػػػـ .Dicaeum albipectus  لػػػو(
اف البػكادئ التػي كثيػران  .D. albipectum البيپکتػكـكلػيس د.    اسػـ(pectusصػدر 

مػػا تسػػتخدـ لتػػدؿ عمػػى درجػػة العالقػػة اك التشػػابو ينبغػػي اف تسػػتعمؿ فقػػط مػػع كممػػات 
 (subalbidus)مػػػػػع الكممػػػػػات الالتينيػػػػػة  subمنحػػػػػدرة مػػػػػف نفػػػػػس المغػػػػػة مثػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ 

كينطبػػؽ المثػػؿ عمػػى ( pseudognatha, pseudodelta)مػػع اليكنانيػػة  pseudoك
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  monacanthaالتينيػػة   binoculus  يكنانيػػة  diopsالبػػكادئ الدالػػة عمػػى العػػدد )
  التينيػػػة( كينبغػػػي عػػػدـ اسػػػتعماؿ ايػػػو كاحػػػدة منيػػػا مػػػع األسػػػماء unispinaيكنانيػػػة  

ككػػذلؾ فانػػػو ال ينبغػػي ابػػدان اسػػػتعماؿ ( pseudojonesi, parasmithi)الصػػحيحة 
 (.smithoides)تشبو(  في مركب مع األسماء الصحيحة ) idesك oidesالنيايات 

 Kinds of Species Names                            أنواع األسماء النوعية  

كس النكعيػػػة اف أسػػماء لينيػػ -  Descriptive Names( األسووماء الوصووفية-0
( كانػػت غالبػػان تتكػػكف مػػف كممػػة كاحػػدة لالختالفػػات النكعيػػة الكصػػفية. 4733المبكػػرة )

كمػػع ىػػذا فحيػػث اف عمػػؿ االسػػـ النػػكعي الكاحػػد كػػاف ىػػك كممػػة النػػداء كلػػيس الكصػػؼ 
فكثيرا ما حػدث اف  4733فانو لـ يكف حتما كصفيان. كمع الزيادة في عدد األنكاع منذ 

نػػت تمفػػت األنظػػار لالسػػـ الكصػػفي كانػػت ىػػي األقػػؿ طرازيػػة اك الميػػزة الغالبػػة التػػي كا
)صػغيرة( ربمػا  minutaاألكثر تغيػران فػي النػكع. كفػكؽ ىػذا فػاف نػكع لينيػكس المسػمى 

)الصغرل(  كلكف ما ىػي الحالػة مػع  Fabricus   minutissimaتبعو نكع اصغر لػ
مػع ىػذا فػاف االسػـ األنكاع الكثيرة األصػغر مػف ذلػؾ التػي اكتشػفت بعػد ذلػؾ الكقػت  ك 

الكصػػفي عنػػدما يختػػار بحكمػػة يكػػكف عكنػػان مفيػػدان لمػػذاكرة كبخاصػػة عنػػدما يكػػكف عبػػارة 
عػػف كممػػة التينيػػة معركفػػة جيػػدان كليػػا ىجػػاء كنطػػؽ ثابتػػاف. انػػو يمكػػف تػػذكر مثػػؿ ىػػذه 
األسػػػماء بسػػػيكلة كتعتبػػػر مرغكبػػػان فييػػػا أكثػػػر مػػػف مجػػػرد تشػػػكيمة غيػػػر متجانسػػػة مػػػف 

 الحركؼ.
حيػػث اف  typicus  typusعػػد انػػو يحسػػف عػػدـ ادخػػاؿ األسػػماء كتقتػػرح القكا

ىػػػػذه الكممػػػػات تسػػػػتعمؿ فػػػػي األكراؽ التصػػػػنيفية بداللػػػػة خاصػػػػة مػػػػف حيػػػػث التسػػػػمية  
 كالمرٌجح اف استعماليا كيسماء عممية يؤدم الى التباس فيما بعد.

تسػتعمؿ كثيػران لمداللػة عمػى  -  Geographical Names( األسوماء الجغرافيوة-6
النمط اك عمى التكزيع العاـ لمنكع  كخاصة عندما يكػكف مثػؿ ىػذا التكزيػع غيػر منطقة 

( فػػػاف 43عػػػادم اك يكػػػكف معنكيػػػان. كطبقػػػان لمقكاعػػػد الدكليػػػة لمتسػػػمية الحيكانيػػػة )المػػػادة 
األسػػػػػػػػػػػماء الجغرافيػػػػػػػػػػػة )يكػػػػػػػػػػػكف اعطاؤىػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػكرة المضػػػػػػػػػػػاؼ اليػػػػػػػػػػػو 
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(sanctaehelnae, arizonae( اك تكضػػػع فػػػي شػػػكؿ صػػػفة )arizonensis, 

arizonicas كىنػػا ايضػػان قػػد يفقػػد اسػػـ مناسػػب أصػػمي مثػػؿ .)mexicanus  معنكيتػػو
إذا كانػػػت اكتشػػػفت بعػػػد ذلػػػؾ بضػػػعة أنػػػكاع إضػػػافية مػػػف نفػػػس الجػػػنس فػػػي المكسػػػيؾ. 
ككػػذلؾ فػػاف األسػػماء الجغرافيػػة كثيػػران مػػا تصػػبح مبتذلػػة نتيجػػة لالسػػتعماؿ المتكػػرر فػػي 

 ة جغرافية كاحدة.األنظكمات المختمفة لمكائنات بمنطق
ىناؾ أسماء نكعية كثيرة تشػير الػى  -  Ecological Names( األسماء البيئية-3

تعػػيش فػػي الكيػػزاف   conicolaتحػػت أرضػػي  subterraneusمػػكطف معػػيف لمنػػكع ) 
xerophila  صػػػػحراكية( كتكػػػػكف مثػػػػؿ ىػػػػذه األسػػػػماء ممتػػػػازة اذا كػػػػاف المػػػػكطف عػػػػديـ

عرضػػة لػػنفس المسػػاكئ مثػػؿ األسػػماء الجغرافيػػة النظيػػر فػػي الجػػنس  كاال فينيػػا تكػػكف م
 غير المناسبة.

اف األسػماء النكعيػة المبنيػة عمػى  -  Patronymic Names( األسماء اللقبيوة-4
القاب اشخاص  مثػؿ الجػامع األصػمي اك شػخص قػدـ إضػافات ممتػازة لميػداف معػيف  

ك المكػػاف ليػػا بعػػض القيمػػة النفعيػػة حيػػث انيػػا قػػد تحػػدد بطريػػؽ غيػػر مباشػػر الػػزمف ا
التقريبي لمجمع. كىي اساسان تعتبر تذكارية اك تقديرية لجيكد االفراد مف العمماء كسكاء 
اكػػاف ليػػا مػػا يبررىػػا اك ال فالظػػاىر اف عمميػػة تسػػمية األنػػكاع عػػف األشػػخاص كجػػدت 
لتبقػػى. كميمػػا يكػػف فػػاف العػػالـ العممػػي يقطػػب الجبػػيف عنػػد سػػكء تطبيػػؽ ىػػذه العمميػػة. 

نبغػػي دائمػػان اف تسػػتعمؿ بػػتحفظ فالنشػػرة المممػػكءة بمثػػؿ ىػػذه األسػػماء فاألسػػماء المقبيػػة ي
 االىدائية تدؿ عمى ذكؽ غير سميـ.

كثيػران مػا يسػتاء المػدققكف  -  Nonclassical Names( األسوماء غيور القديموة-5
في المحافظة عمى قكاعد المغة مف األسماء البربرية كقد انحدرت ىذه النظرة مف الفترة 

تب فييا كؿ العمماء بالمغة الالتينية. كحديثان كربما بسػبب كثػرة الجيػؿ اك التي كانت يك
اإلىمػػػػػاؿ اك نظػػػػػران لتعػػػػػدد األسػػػػػماء المسػػػػػتعممة حاليػػػػػان دخمػػػػػت الكممػػػػػات البربريػػػػػة فػػػػػي 

(. كميمػػػػا يكػػػػف فانػػػػو مػػػػف غيػػػػر المرغػػػػكب فيػػػػو اف ziczacاالسػػػػتعماؿ العػػػػاـ )زكػػػػزاؾ 
(. (boxض أخػػرل مثػػؿ صػػندكؽ تسػػتعمؿ بػػال تعبيػػر كممػػات شػػائعة االسػػتعماؿ ألغػػرا
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كيمكػف اف تعامػػؿ األسػػماء البربريػػة امػػا كيسػػماء بػدؿ اك تصػػرؼ كمػػا لػػك كانػػت كممػػات 
)مػف جزيػػرة مااليتػا  جػزر سػػميماف(. ككثيػران جػدان مػػا  Zosterops malaitaeالتينيػة 

الػػػػخ... كىػػػػذا  ,luzonica, mixicanus congensisتحػػػػكؿ الالتينيػػػػة كالصػػػػفات 
 سماء الجغرافية التي مف اصؿ بربرل.حقيقي بصفة خاصة لأل

دافػػع  -  Names Without Definite Meaning( أسووماء بغيوور معنووا-6
بعػػػض عممػػػاء الحيػػػكاف بشػػػدة عػػػف اسػػػتخداـ مثػػػؿ ىػػػذه األسػػػماء تفاديػػػان لألسػػػماء الغنيػػػة 
بػػػالمعنى كالتػػػي قػػػد تكػػػكف غيػػػر مرغػػػكب فييػػػا اك يكػػػكف ليػػػا ايحػػػاءات خاطئػػػة. فقػػػد تػػػـ 

اع الجديدة كصفت مف افراد قميميف نسبيان كمف مساحة محدكدة  تكضيح اف معظـ األنك 
كلػذلؾ فػاف المػػؤلفيف ليسػكا فػي مركػػز لتعمػيـ مميػزات تمػػؾ األنػكاع. اف بعػض المػػؤلفيف 

  اك cognatusك novusك validusيتعرضػػػػكف الػػػػى النقػػػػد باسػػػػتعماؿ أسػػػػماء مثػػػػؿ 
 soror ك confinisك  assimilisك  similisأسػػػػػػػماء تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى التشػػػػػػػابو مثػػػػػػػؿ 

  كما ينقد غيرىـ السػتخداـ تركيبػات ال معنػى ليػا مػف الحػركؼ. كميمػا congenerك
يكػػػػػف فػػػػػاف االسػػػػػـ الكصػػػػػفي اك الجغرافػػػػػي المناسػػػػػب يكػػػػػكف دائمػػػػػان ممتػػػػػازان إذا تيسػػػػػرت 

 المعمكمات السديدة.
طبقػػػا لمقكاعػػػد يػػػتـ  -  Undesirable Names( األسوووماء غيووور المرغوبوووة-7

كػػؿ األسػػماء سػػكاء كانػػت جيػػدة اك رديئػػة حيػػث اكصػػت المحافظػػة بصػػفة دائمػػة عمػػى 
الككالة بتجنػب صػياغة األسػماء الطكيمػة كمػا حرمػت صػياغة االسػـ العممػي مػف كممػة 
يمكف اف تسبب إساءة سياسية اك دينيو اك شخصية. فاألسػماء الطكيمػة المربكػة تكػكف 
غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مؤلفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

anteromediobasalimagnofasciatipennis  كىػػذا صػػحيح أيضػػا مػػع األسػػماء
لمؤلفػػة نكمسػػكف اك األسػػماء غيػػر  Amphionycha knownothingاليزليػػة مثػػؿ 

. كما اف األسػماء عديمػة المعنػى Eudaenmonia Jehovahالجديرة باالحتراـ مثؿ 
( قػػػد أصػػػبحت أضػػػحككة العػػػالـ 4367) Kearfottكالتكراريػػػة مثػػػؿ تمػػػؾ التػػػي تخػػػص 

 Ent. Soc. Proc.  Londonمػػػاؿ الجمعيػػػة الحشػػػرية بمنػػػدف العممػػػي )انظػػػر اع
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اسماء كثيرة بمجرد تغير الحرؼ   Eucosma(. فقد اقترحت الجنس أيكككسما 4347
الػػخ...  كمػػف أسػػكا مالمػػح طريقػػة  landanaالنػػدانا  bandanaاألكؿ ىكػػذا: بانػػدانا 

)كككانػػػا  كيرفػػػكت تمػػػؾ الحقيقػػػة بػػػيف بعػػػض األسػػػماء الناتجػػػة تنطػػػؽ بطريقػػػة متشػػػابية
cocana  ككككانػػػػػػػػػػػاKoKana بينمػػػػػػػػػػػا يتميػػػػػػػػػػػز غيرىػػػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػػػػعكبة )vandana  ك

wandana.) 
  Infraspecific Names                                                  أسماء النويعات

 اف القكاعد الدكلية التي كضعت أصال ألسماء النكع كتحت النكع ىي:
ات يكػػكف ذا اسػػـ كاحػػد لمجنسػػيات ككػػؿ االنظكمػػات التحديػػد العممػػي لمحيكانػػ  6المووادة 

 األعمى  كذا االسميف لألنكاع  كذا ثالثة أسماء لمنكيعات.
األسماء النكعية كالنكيعية تخضع لػنفس القكاعػد كالتكصػيات كىػي متماثمػة   00المادة 

فػي الدرجػػة مػػف كجيػػة نظػػر التسػػمية  كذلػػؾ الف ليػػا نفػػس القيمػػة. )انظػػر أيضػػا المػػادة 
53.) 
االسـ النكعي يصبح اسما نكيعيا عند ما يصػبح النػكع المسػمى بػو نكيعػا    06مادة ال

 كالعكس بالعكس.
إذا رغب في ذكر اسـ نكيعي  يكتب ىذا االسـ بعد االسـ النػكعي مباشػرة   07المادة 

 بػػػػػدكف كضػػػػػع أيػػػػػة عالمػػػػػة كقػػػػػؼ بينيمػػػػػا. مثػػػػػاؿ: رانػػػػػا اسػػػػػككلنتا مارمكراتػػػػػا ىالمكيػػػػػؿ 
Rana esculenta marmorata Hallowell. 

يجب اف يرفض االسـ النكعي )اك النػكيعي( كاسػـ مشػترؾ إذا مػا كػاف قػد   35المادة 
 استعمؿ مف قبؿ لنكع اك نكيع اخر مف نقس الجنس.

( 4313اف التقريػػر الػػذم قدمػػو األمػػيف العػػاـ الػػى الككالػػة الدكليػػة فػػي بػػاريس )
المكافقة عميو في الشكؿ  يمخص بشكؿ دقيؽ مسالة أسماء النكيعات  ىذا التقرير تمت

 االتي:
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جماعػػة جغرافيػػة اك بيئيػػة داخػػؿ النػػكع تختمػػؼ عػػف ايػػة جماعػػة  -تعريفووات ا النويووا ا 
أخرل داخؿ نفس النكع. " االشكاؿ دكف النكيعيػة " أم شػكؿ مػف النػكع بخػالؼ النكيػع 

االشػكاؿ المكسػمية كاألقميػات  كما ىك معرؼ سػابقان. كلػذلؾ يتضػمف ىػذا االصػطالح  
 شكاؿ االنتقالية كالشكاذ الخ ...كؿ االشكاؿ داخؿ النكع  مثؿ االشكاؿ الشقية كاال مف

كاسػـ كحػدة تقسػيمية  4334أم اسـ جزئػي نشػر قبػؿ اكؿ كػانكف الثػاني  أحنام  )أوال(
 اقؿ مف مقاـ النكع فانو ييقسـ ألغراض القكاعد كما يمي:

كقػػػت النشػػػر األصػػػمي  ( يعتبػػػر االسػػػـ لنكيػػػع  عنػػػدما يكػػػكف المؤلػػػؼ المخػػػتص فػػػي-4
 لالسـ اما:

 ( عيف بكضكح انو اعتبر الكحدة المسماة مف مقاـ النكيع.-أ
( لـ يعيف بكضكح المركز الذم يمنحو لمشكؿ المسمى كذلؾ  كيعني ىذا القكؿ ما -ب

 إذا كاف قد اعتبره كنكيع اك كشكؿ مف مقاـ دكف نكيعي.
لػؼ المخػتص فػي كقػت النشػر ( يعتبر االسـ لشػكؿ دكف نػكيعي  عنػدما يكػكف المؤ -7

األصمي لالسـ قد عيف بكضكح انػو اعتبػر الشػكؿ المسػمى كػذلؾ شػكال مػف مقػاـ دكف 
 نكيعي فقط.

أم اسـ نكيعي نشر بعد التاريخ المحدد سابقان عمى انو اسػـ لكحػدة تقسػيمية اقػؿ  ثانيًا(
 مف مقاـ النكع فانو يقسـ ألغراض القكاعد كما يمي:

فقط عندما يككف المؤلؼ المختص فػي كقػت النشػر األصػمي  ( يعتبر االسـ لنكيع -4
 لالسـ قد عيف بكضكح انو اعتبر الشكؿ المسمى كذلؾ عمى انو نكيع.

( يعتبػر االسػـ لشػػكؿ مػف مقػاـ دكف نػػكيعي فػي كػؿ الحػػاالت عنػدما يكػكف المؤلػػؼ -7
المخػػػتص فػػػي كقػػػت النشػػػر األصػػػمي لالسػػػـ امػػػا قػػػد عػػػيف بكضػػػكح انػػػو اعتبػػػر الشػػػكؿ 

ذلؾ عمى انو شكؿ مف مقاـ دكف نكيعي اك إذا لـ يعيف ىكذا مركػز الشػكؿ  المسمى ك
 كعندما يككف قد فشؿ في اف يعيف بكضكح انو اعتبر ذلؾ الشكؿ عمى انو نكيع.
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يكصػػي بشػػدة اف المؤلػػؼ عنػػدما يقتػػرح اسػػما جزئيػػا لنكيػػع لػػـ تسػػبؽ تسػػميتو اك  ثالثووًا(
  ينبغي لو 53ر مؤكد طبقا لمقاعدة عندما يعيد تسمية نكيع  اسمو الكحيد المنشكر غي

( 7( االسػـ الجنسػي  )4اف يذكر ذلؾ االسػـ فػي مركػب ذم ثالثػة أسػماء مكػكف مػف )
 .ssp. n( االسػـ النػكيعي. كفػكؽ ذلػؾ ينبغػي لػو اسػتخداـ التعبيػر "5االسـ النكعي ك )

 اك اف يعيف بكضكح اف االسـ اسـ جديد كاف المقصكد استعمالو لنكيع."
 اء النكيعات تككف متماثمة في الدرجة مع اسـ النكع.أسم رابعًا(

نػكيعي يكػكف متمػاثال فػػي الدرجػة مػع االسػػـ –االسػـ المعطػي ألم شػػكؿ دكف  خامسوًا(
نػكيعي اخػػر فػي نفػس النػكع كلكػػف لػيس مػع أسػماء النكيعػػات -المعطػى ألم شػكؿ دكف

 كالنكع.
رفػػع الػػى مقػػاـ  نػػكيعي  اذا-االسػػـ المنشػػكر أصػػال عمػػى انػػو اسػػـ لشػػكؿ دكف سادسووًا(

النكيػع اك النػكع بكاسػػطة مراجػع الحػؽ فانػػة يرقػي فػي مركػػزه الجديػد ألغػراض االسػػبقية 
 مف التاريخ الذم تـ فيو ىذا الرفع كما ينسب الى المؤلؼ الذم رفعو ىكذا.

ألغػراض الفقػػرة السػػابقة )سادسػا( غيػػر مطمػػكب مػف المؤلػػؼ اف يبػػيف بصػػراحة  سووابعًا(
نػػكيعي  كلكنػػو -المنشػػكر أصػػال عمػػى انػػو اسػػـ شػػكؿ دكف انػػو يقػػكـ برفػػع مركػػز االسػػـ

 يجب عميو اف يعامؿ االسـ بطريقة تكضح انو يعاممو في الكاقع عمى انو اسـ نكيعي. 
مما يكصػي بػو كػؿ مؤلػؼ عنػدما يرفػع الػى مقػاـ النكيػع اسػما نشػر أصػال عمػى  ثامنًا(

 نكيعي  اف يذكر بكضكح انو يفعؿ ذلؾ.-انو اسـ لشكؿ دكف
نكيعي الى مقػاـ النكيػع طبقػا -عندما يرفع اسـ نشر أصال عمى انو لشكؿ دكف تاسعًا(

لمفقرة السابقة )سادسا( كلكف لـ يعترؼ مؤلؼ اخر بالصػالحية التصػنيفية لمعمػؿ الػذم 
قاـ بو المراجع السابؽ  كبالتالي استمر في اعتبار الكػائف المعنػي عمػى انػو ينتسػب ال 

عي  فػاف االسػػـ لمثػػؿ ىػذا المؤلػػؼ سػػكؼ يحػػتفظ نػػكي-الػى النكيػػع كلكػػف الػى شػػكؿ دكف
 بيسبقية االصمية كسكؼ يعزم الى مؤلفو األصمي.
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االسػػـ المنشػػكر عمػػى انػػو اسػػـ لنػػكع اك لنكيػػع  عنػػدما يعامػػؿ بكاسػػطة مراجػػع  عاشوورًا(
 ونػكيعي  فانػة ينبغػي اف يحػتفظ االسػـ بيسػبقيت-الحؽ عمى انو يطمػؽ عمػى شػكؿ دكف

 صمي.االصمية كيعزل الى مؤلفو األ
نػكيعي  فانػو ينبغػي اف –عندما يريػد مؤلػؼ اف يػذكر باالسػـ شػكال دكف  حادي عشر(
االسـ بعد االسـ الجزئي لمنكع مباشرة  إذا لـ يكف ىناؾ اسػـ نػكيعي ليػذكر   يذكر ذلؾ

 النكيعي مباشرة إذا كاف ىناؾ اسـ نكيعي ليذكر بشرط: كبعد االسـ الجزئي
 ئي لمنكع اك النكيع مباشرة كما يقتضي الحاؿ.( اف تكضع شكلة بعد االسـ الجز -4
نكيعي مباشػرة تعبيػر يػدؿ عمػى مركػز الشػكؿ دكف -( اف يكضع قبؿ ام شكؿ دكف-7

"  ,form vernالنكيعي مكضكع الحالة )مثاؿ ذلػؾ  تعبيػر مثػؿ " شػكؿ صػغير السػف 
 "(. .ab" اك "شاذ  oاك " شكؿ 
نكيعيػة مطابقػة تظيػر فػي -دكفعندما تطمػؽ أسػماء مختمفػة عمػى اشػكاؿ  ثان  عشر(

 اثنيف اك أكثر مف األنكاع النسبية:
( فاف الككالة الدكلية  بناء عمػى طمػب مػف المتخصصػيف فػي االنظكمػات المعينػة  -4

قػػػد تسػػػتخدـ سػػػمطاتيا المطمقػػػة إلقػػػرار تمييػػػزات فنيػػػة تطمػػػؽ عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذه االشػػػكاؿ 
 المطابقة كىذه التمييزات:

 ية اك محكلة الى الالتينية اك كممات تعامؿ كذلؾ.( اف تتككف مف كممات التين-أ
( اف تخضػػػػع لألحكػػػػاـ الػػػػكاردة فػػػػي القكاعػػػػد المتعمقػػػػة بصػػػػياغة األسػػػػماء الجزئيػػػػة -ب

 النكعية.
( عنػػػدما يخصػػػص اصػػػطالح معػػػيف طبقػػػا لإلجػػػراءات السػػػابقة ليتخػػػذ منػػػو التمييػػػز -7

ف مثػػػػػؿ الفنػػػػػي لشػػػػػكؿ مطػػػػػابؽ يظيػػػػػر فػػػػػي اثنػػػػػيف اك أكثػػػػػر مػػػػػف األنػػػػػكاع النسػػػػػبية  فػػػػػا
 االصطالح المخصص سكؼ تككف لو اسبقية مطمقة عمى:

( أم اسػػـ يكػػكف قػػد اعطػػى فعػػال  اك قػػد يعطػػي بعػػد ذلػػؾ ليػػذا الشػػكؿ فػػي أم مػػف -أ
 األنكاع المعينة.
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نكيعي اخر فػي أم نػكع -( أم استعماؿ اخر لنفس الكممة مثؿ اسـ أم شكؿ دكف-ب
 في نفس الجنس اك االجناس.

 Generic Names                                                        أسماء االجناس

كىػػػػي مػػػػػف اىػػػػـ مجمكعػػػػػات األسػػػػماء فػػػػػي التسػػػػمية التصػػػػػنيفية. اذ اف االسػػػػػـ 
الجنسي يشكؿ الدعامة التي تتصؿ بيا األسماء النكعية كالنكيعية كىي أيضػا األسػاس 

ككف عديـ النظير  ألسماء المراتب األعمى الممكنة  كلذلؾ فاف اسـ الجنس يجب اف ي
بمعنػػى انػػو يختمػػؼ عػػف أم اسػػـ جنسػػي اخػػر سػػبؽ اف اقتػػرح لحيػػكاف مػػا. اف كجػػكد مػػا 

( ألػػػؼ اسػػػـ جػػػنس حتػػػى االف فػػػي عمػػػـ الحيػػػكاف يؤكػػػد مػػػدل صػػػعكبة 766يزيػػػد عػػػف )
كلكػػي يكػكف االسػػـ الجنسػػي اك تحػت الجنسػػي صػػحيحان مػػف  اختبػار اسػػـ جػػنس جديػد.

 ىاماف: حيث التسمية فيجب اف يتكافر فيو شرطاف
 ( يجب اف يككف قد نشر.-4
ذا كػاف قػد نشػر  ( يجب اف يككف النشػر قػد صػحبو تعيػيف اك تعريػؼ اك كصػؼ.-7 كا 

يصػػير االسػػـ مؤكػػدان فقػػط إذا كافػػؽ عميػػو صػػراحة أحػػد المػػؤلفيف بعػػد أكؿ  4733قبػػؿ 
ذا كاف قد نشر بعد 4733يناير     فيجب اف يككف مصحكبان 4356ديسمبر  54  كا 

 صفات الجنس المعنى. ( ببياف يعيف-4
( فػػي حالػػة االسػػـ المقتػػرح كبػػديؿ السػػـ غيػػر مؤكػػد ألنػػو اسػػـ مشػػترؾ  ب شػػارة الػػى -7

 االسـ المقترح لو البديؿ.
( يجػػب اف يتضػػمف ىػػذا الجػػنس نكعػػان نمطػػان محػػددان لقاعػػدة اك ألخػػرل مػػف القكاعػػد -5

كيجػب  المتفؽ عمييا لتحديد الجنس اك تحت الجنس فقط عمى أساس النشػر األصػمي.
  كيجػػػب اف 471ايضػػػان اال يكػػػكف قػػػد اسػػػتعمؿ كاصػػػطالح كسػػػط ممػػػا ترفضػػػو الفتػػػكل 

كينبغػػي لممؤلػػؼ الػػذم يقتػػرح  (435يكػكف قػػد نشػػر فػػي صػػيغة المفػرد المرفػػكع )الفتػػكل 
اسػػمان جديػػداي اف يتيكػػد مػػف اف اقتراحػػو ال يتعػػارض مػػع أيػػة كاحػػدة مػػف النقػػاط الخمػػس 

 الجكىرية االتية:
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 .X-us, new genusجنس جديد مثاؿ ذلؾ  ( بياف كاضح بينو-4
 ( عدـ تعارض صياغة االسـ الجنسي مع القكاعد كالتكصيات.-7
( التحقػػؽ مػػف اف االسػػـ المقتػػرح لػػيس اسػػمان مشػػتركان )مشػػغكال باسػػتعماؿ أسػػبؽ فػػي -5

 انظكمة حيكانات أخرل( اك اسمان مرادفان )السـ مقترح مف قبؿ لنفس أنظكمة األنكاع(.
خيص يحتكم عمى بياف كاضح بالصفات التي يفترؽ بيا الجنس الجديد ( تقديـ تش-1

 عف االجناس المكصكفة مف قبؿ.
 ( ذكر ال غمكض فيو لمنكع النمط.-3

اف االسػػـ الجنسػػي يػػدؿ عمػػى الجػػنس العػػاـ لمحيػػكاف. كىػػك مػػف حيػػث الجػػكىر 
ا عبػػارة عػػف تحديػػد لمرتبػػة  كيشػػبو ذلػػؾ ألقابنػػا كيقػػـك بعمػػؿ المرتبػػة التػػي يخصػػص ليػػ

أسػماء نكعيػة مختمفػػة. كنظػران لمركنػػة الحػدكد الجنسػػية تبعػان لتفسػػير المػؤلفيف المختمفػػيف 
فمف الضركرم لكؿ جنس اف يستقر عمى نكع نمط كيصبح ىذا النمط محػكر الجػنس. 
كيسػتطيع كػػؿ دارس الحػؽ اف يكػػكف لػو رأيػػو الخػاص فيمػػا يتعمػؽ بحػػدكد الجػنس  كمػػا 

مائو نػكع  كلكػف يجػب أف يسػتعمؿ اسػـ الجػنس يستطيع اف يضيؼ اك يحذفو نكعان اك 
 دائمان لمنكع النمط ما لـ يسقط ىذا االسـ في ترادؼ األسماء اك في اشتراكيا.

 Formation of Generic Names                        صياغة أسماء االجناس

اسـ الجنس عبارة عف كممات فردية فػي صػيغة المفػرد المرفػكع كتكتػب بحػرؼ 
ر. كتكػػكف عػػادة مػػف أصػػؿ قػػديـ  كمػػف المػػيلكؼ اف تكػػكف ىػػذه األسػػماء مػػف بدايػػة كبيػػ

. كىنػػػا ينبغػػػي تطبيػػػؽ سػػػالمة الػػػذكؽ كالتقػػػدير فػػػي ةأصػػػؿ يكنػػػاني محكلػػػة الػػػى الالتينيػػػ
صػػياغة األسػػماء  تطبيقػػان ادؽ ممػػا ىػػك مطمػػكب فػػي حالػػة األنػػكاع الف لالسػػـ الجنسػػي 

بشػػػكؿ غيػػػر معقػػػكؿ مثػػػؿ  شػػػينا عنػػػد مجمكعػػػة أكبػػػر مػػػف النػػػاس اف األسػػػماء الطكيمػػػة
Dolichocephalocyrtus  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االجنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةColeoptera 

لػػـ تالئػػـ كػػؿ مػػف  Trichopteraفػػي شػػعرية االجنحػػة  Electroheliocopsycheك
ك  Aaagesكانػػػػت لػػػػدييـ الفرصػػػػة السػػػػتعماليا كمػػػػا أف نطػػػػؽ أسػػػػماء الخنػػػػافس مثػػػػؿ 
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Zyzzyva دفيكػػكف صػػعبان. ىػػذا كقػػد حرمػػت جمعيػػة عمػػـ الحيػػكاف بمنػػZoological 

Society of London (4347  األسػماء العجيبػة التػي تتضػمف تالعبػان بالكممػات )
)كتنطػؽ بمعنػى بجػى  Peggichisme Kirkaldy (1904)مثػؿ أسػماء كيػر كالػدل 

 Marichismeك Nanichismك  Polychisme(. ك Peggy Kiss meقبمنػػي 
لكممػػػات المسػػػتعممة اف النمػػػاذج االتيػػػة مػػػف ا . Florichismeك Dolichismeك

 كيسماء في صيغة المفرد المرفكع يمكف استعماليا كيسماء جنسية:
كمختارة مف قكائـ األصكؿ اليكنانية اك الصي   ة( أسماء يكنانية محكلة الى الالتيني-4

المركبػػة اك يحصػػؿ عمييػػا عػػف طريػػؽ النسػػخ بػػالحركؼ الالتينيػػة مػػف قػػامكس يكنػػاني 
ك  Physaك  Pompholyxك  Aolysiaك Amphibolaك Ancylusامثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: 
Cylichna. 

( كممات يكنانية مركبة مما ينبغي اف يسػبؽ الجػزء الكصػفي فييػا الكممػة االصػمية. -7
ك  Cyclostomumك  Tylodinaك  Pleurobranchusك  Stenogyraامثمػػػػػػػػػػػة 

Sarcocystis  كPelodytes  كHydrophilus  كRhizobius كميما كاف فػاف .
الػػػػػذم يتبػػػػػع  Hippopotamusممػػػػػات المصػػػػػكغة عمػػػػػى النمػػػػػكذج ىػػػػػذا ال يسػػػػػتبعد الك

 .Biorhizaك  Philydrusالكصؼ فيو الكممة األساسية أمثمة: 
ك  Doliumك  Auriculaك  Ancilla( أسػػػػػػػػػػماء مكصػػػػػػػػػػكفة التينيػػػػػػػػػػة. امثمػػػػػػػػػػػة -5

Harpa  كOliva. 
 .Srmifususك  Dolabrijerك  Stiliger( كممات التينية مركبة. امثمة -1
يكنانية اك التينية تعبػر عػف التصػغير اك المقارنػة اك التشػابو اك الحيػازة  ( مشتقات-3

 Strongylus  سػػػػػػػػػتركنجايمكسDoliolumكدكليكلػػػػػػػػػـك  Doliumأمثمػػػػػػػػػة: دكليػػػػػػػػػـك 
 . Limacellaكلماسيال  Limas  ليماس Eustrongylusكأكستركنجايمكس 

 Velledaك  Brisingaك  Venusك Osiris( أسػػماء أسػػطكرية أكبطميػػة أمثمػػة: -3
كاذا لػػػـ تكػػػف ىػػػذه األسػػػماء التينيػػػة فانػػػو ينبغػػػي اعطاؤىػػػا نيايػػػة التينيػػػة  Crimoraك 

 .Gönduliaك  Aegirusأمثمة: 
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ك  Belisariusك Cleopatra( أسػػػػػػماء صػػػػػػحيحة اسػػػػػػتعمميا االقػػػػػػدمكف أمثمػػػػػػة: -7
Melania. 

( أسػػػماء لقبيػػػػة تضػػػػاؼ الييػػػػا نيايػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػى االىػػػػداء. كقكاعػػػػد صػػػػياغة أسػػػػماء -3
 ناس المقبية ىي كما يمي:االج

ك  ium  (Selysiusاك  iaاك  ius( األسػػػػػػػماء المنتييػػػػػػػة بسػػػػػػػاكف تيخػػػػػػػذ النيايػػػػػػػة -أ
Lamarckia  كKöllikeria  كMülleria  كStalia  كKroyeria  ك

Ibanezia .) 
اك  aاك  usتيخذ النياية  yاك  uاك  oاك  iاك  e( األسماء المنتيية بالمتحركات -ب

um (Blainvillea كWyvillea كCavolinia كFatioa كBernaya  ك
Quaya  كSchulzea.) 

 ia  (Danaia . ) تيخذ النياية a( االسماء المنتيية بالحرؼ -جػ
ك  Blainvillea( الحػػػػػػركؼ المغكيػػػػػػة تحػػػػػػذؼ اذا لػػػػػػـ تكػػػػػػف متحػػػػػػدة مػػػػػػع االسػػػػػػـ )-د

Benedenia ( بينما األدكات المغكية تبقى )Lacepedea  كDumerilia .) 
 Selysiusسماء المقبية المككنػة مػف كممتػيف  ينبغػي اف تسػتعمؿ كاحػدة فقػط )( األ-ق
 (. Buenoaك  Duthiersiaك  Edwardsiaك  Targioniaك 
( األسػػماء الصػػحيحة ينبغػػي اال تػػربط بكممػػات كصػػفية اك أساسػػية لصػػياغة أسػػماء -ك

 Lichtensteinipicusك   Buchicerasك Eugrimmiaمركبة. اف األسماء مثػؿ 
 يا بشاعة.في
( أسماء السفف. كتعامؿ ىذه بػنفس األسػمكب مثػؿ األسػماء األسػطكرية اك األسػماء -3

 .Challengeriaك  Hirondelleaك   Blakeaالمقبية العصرية. أمثمة 
. Chilosaك   Vanikoro( أسماء بربرية )كممات مف اصؿ غير قديـ( أمثمة :-46

 .Fossarusك  Yetusثمة: مثؿ ىذه الكممات نياية التينية أم كقد تعطى
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ك  Clanculusك   Neda( كممات مصكغة بتركيب عرفػي مػف الحػركؼ أمثمػة:-44
Salifa  كTorix  كSyndyas  كAnaxo  كEdeta  كAmytis  كDaria. 

ك   Aclerda( أسػػػػػماء مصػػػػػكغة بتعػػػػػديؿ مكضػػػػػع احػػػػػرؼ الكممػػػػػات أمثمػػػػػة: -47
Claerda  كClardea  كClerada  كDacerla  كDaerlac ك Dalcera ك 
Eldarca  كErlacda  كLecadra  كRacelda. 

   Designation of Type Species of Generaتحديد األنواع النمط لألجناس

ربما كاف الجدؿ الذم ثار حكؿ قكاعػد ممارسػة اختيػار األنمػاط الجنسػية أكثػر 
قرار مما ثار حكؿ أم مسيلة أخرل في التسمية. ككما ىك منظكر فيما سبؽ فاف االست

يعتمػػػػد الػػػػى حػػػػد كبيػػػػر عمػػػػى نظػػػػاـ مكحػػػػد فػػػػي تحديػػػػد األنمػػػػاط ككػػػػذلؾ تثبيػػػػت أسػػػػماء 
االجناس. ككانت أجناس العصر الميني كاسعة جدان  فكثير مػف االجنػاس المينيػة تقابػؿ 
عدة عكائؿ عصرية مجتمعة. ككانت النتيجة انو تـ في الفترة بعد المينيػة نقػؿ نػكع بعػد 

ت فػي اجنػاس جديػدة كلػـ يكػػف ىنػاؾ فػي ىػذا العصػػر اخػر مػف االجنػاس المينيػة كادخمػػ
فيػػـ كاضػػح لطريقػػة الػػنمط  ككانػػت كػػؿ األنػػكاع المترككػػة فػػي الجػػنس بعػػد كػػؿ اسػػتبعاد 
لألنػػكاع التػػي ال تنتمػػي اليػػة تعتبػػر كينيػػا نمطيػػة. ككانػػت ىػػذه الطريقػػة تسػػمى تثبيػػت 

غالبػة ككانػت ىػي الطريقػة ال Type fixation by eliminationالػنمط باالسػتبعاد 
فػػي تخطػػيط حػػدكد االجنػػاس خػػالؿ القػػرف الثػػامف عشػػر كجػػزء كبيػػر مػػف القػػرف التاسػػع 

  ك  ق   د   جػػػ   ب   )أ(عشػر. كلنيخػػذ فػػي االعتبػػار مػثال الجػػنس )أ( كبػػو األنػػكاع 
بالنقػػؿ الػػى  جػػػ   بكاقتػػرح المؤلػػؼ الالحػػؽ االكؿ انػػو ينبغػػي اسػػتبعاد النػػكعيف  ح  ز

المعركؼ مف قبؿ . اف ىذا يتػرؾ   )جػ(الى الجنس  ح  ز  كالجنس ب كنقؿ األنكاع 
االكؿ   كلـ يتفؽ المؤلؼ الالحػؽ الثػاني مػع المؤلػؼ )أ(في الجنس  ق   د   أاألنكاع 

كنقػػؿ   ق    دكعمػػؿ جنسػػيان لمنػػكعيف  )أ(نمطيػػة لمجػػنس جػػػ    ب   أحيػػث اعتبػػر اف 
. كعندئػػذ أ ان لمنػػكع كأخيػػران قػػاـ المؤلػػؼ الالحػػؽ الثالػػث اقتػػرح جنسػػ جػػػالػػى   ح   ز  ك

قػػػد اسػػػتبعدت كأصػػػبح الجػػػنس عبػػػارة عػػػف محػػػارة فارغػػػة. )أ( تكػػػكف كػػػؿ أنػػػكاع الجػػػنس 
كلػػذلؾ كجػػد بعػػض المػػؤلفيف اف الطريػػؽ الكحيػػد لكجػػكد الثقػػة ىػػك تطبيػػؽ طريقػػة الػػنمط 
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عمػػى االجنػػاس  كمػػػا تطبػػؽ عمػػى األنػػػكاع. كتبػػيف القكاعػػد الدكليػػػة التفاصػػيؿ الخاصػػػة 
  عمػى اف تطبػؽ بترتيػب 4356جنػاس المقترحػة قبػؿ اكؿ ينػاير بتحديد النكع النمط لأل
 (.56األكلكية التالي )المادة 

 ( الحاالت التي يقبؿ فييا النمط الجنسي عمى أساس النشر األصمي فقط.-4
( عندما يحدد قطعيا في الكصػؼ األصػمي لجػنس مػا أحػد األنػكاع عمػى انػو الػنمط. -أ

ر عػػػػف أم اعتبػػػػار اخػػػػر )نمػػػػط بالتحديػػػػد فػػػػاف ىػػػػذا النػػػػكع يقبػػػػؿ كػػػػنمط  بصػػػػرؼ النظػػػػ
 األصمي(.

فػػي النشػػر األصػػمي لجػػنس مػػا عمػػى انػػو اسػػـ  typusاك  typicus( إذا اسػػتعمؿ -ب
نػػػكعي جديػػػد الحػػػد األنػػػكاع  فػػػاف مثػػػؿ ىػػػذا االسػػػتعماؿ ينشػػػر عمػػػى انػػػو نمػػػط بالتحديػػػد 

 األصمي.
اجنػػاس ( الجػػنس المقتػػرح بنػػكع أصػػمي كحيػػد يؤخػػذ ذلػػؾ النػػكع عمػػى انػػو نمػػط لػػو. )-جػػػ

يطبؽ البياف المقدـ بصرؼ النظػر عمػا إذا كػاف  17كحيدة النمط(. كبناء عمى الفتكل 
 المؤلؼ المعنى يعبر اف الجنس كحيد النمط اـ ال.

( إذا لػػـ يكػػف لمجػػنس نمػػط محػػدد أصػػال )انظػػر أ( اك نمػػط معػػيف )أنظػػر ب( ككػػاف -د
و اسػػـ نػػكعي اك يحتػػكم بػػيف انكاعػػو االصػػمية عمػػى نػػكع يمتمػػؾ االسػػـ الجنسػػي عمػػى انػػ

نكعي لو. سكاء كاسـ مؤكد اك كاسـ مرادؼ  فاف ذلؾ النػكع اك النكيػع يصػبح فػي حػد 
 نمطػػػػػػػػػػػا لمجػػػػػػػػػػػنس. )انظػػػػػػػػػػػر بتكػػػػػػػػػػػرار االسػػػػػػػػػػػـ المطمػػػػػػػػػػػؽ  ipso factoذاتػػػػػػػػػػػو 

absolute tautonomy.) 
 ( الحاالت التي يقبؿ فييا النمط الجنسي ليس عمى أساس النشر األصمي فقط:-7
 تؤخذ في االعتبار عند تقرير أنماط االجناس: ( األنكاع االتية ال-ق
 ( األنكاع التي لـ تكف مكجكدة تحت االسـ الجنسي في كقت نشره األصمي.-4
مػػف كجيػػة نظػػر  species inquirendae( األنػػكاع التػػي كانػػت أنكاعػػا غامضػػة -7

 مؤلؼ االسـ الجنسي في كقت نشره.
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 لجنس.( األنكاع التي نسبيا مؤلؼ الجنس مع الشؾ الى ا-5
( فػػػي الحالػػػة التػػػي يقتػػػرح فييػػػا اسػػػـ جنسػػػي بػػػدكف نمػػػط محػػػدد أصػػػال كبػػػديؿ السػػػـ -ك

جنسي اخػر  بػنمط اك بػدكف نمػط  فػاف نمػط أييمػا عنػد اسػتقراره  يصػبح فػي حػد ذاتػو 
 .Bul. Zoolنمطػػػػا لألخػػػػر. كلقػػػػد تقػػػػرر بعػػػػد ذلػػػػؾ )نشػػػػرة التسػػػػمية الحيكانيػػػػة 

Nomenclature  43351  4336كاع المػػذككرة تحػػت االسػػـ ( اف أم نػػكع مػػف األنػػ
يكػػػػػكف صػػػػػالحا  –اذا اختمفػػػػػت بعضػػػػػيا اك كميػػػػػا  -األصػػػػػمي اك تحػػػػػت االسػػػػػـ البػػػػػديؿ

 لالنتخاب كنكع نمط الجنس.
( إذا أخفؽ مؤلؼ ما  عند نشر جنس لو أكثر مػف نػكع مؤكػد فػي تحديػد )انظػر أ( -ز

اك تعيػػيف )انظػػر ب ك د( نمػػط لػػو  فػػاف أم مؤلػػؼ الحػػؽ يسػػتطيع اف ينتخػػب الػػنمط  
كمثؿ ىذا التحديد ال يككف مكضع تغييػر. )نمػط بالتحديػد الالحػؽ( كفػكؽ ىػذا )الفتػكل 

(  يمكف انتخاب النمط بصرؼ النظر عما إذا كاف النكع المسػمى قػد أصػبح نمطػا 31
 لجنس مسمى اخر.

كلمحالة الخاصة التي يكجد فييا أصال نكعاف مسمياف فقط  قررت الككالة اف 
بعاد  مثػػػاؿ ذلػػػؾ  عنػػػدما يحػػػدد أحػػػد النػػػكعيف المكجػػػكديف يطبػػػؽ انتخػػػاب الػػػنمط باالسػػػت

أصػػال كػػنمط لجػػنس جديػػد كحيػػد الػػنمط  فػػاف ىػػذا التصػػرؼ يمثػػؿ تمقائيػػا اختيػػار النػػكع 
 الثاني كنمط لمجنس األصمي.

كيحػػدث أحيانػػا اف يػػذكر مؤلػػؼ مػػا نكعػػا مسػػمى كػػنمط لجػػنس مػػا  كىػػك يعتقػػد 
بكاسطة مؤلؼ سػابؽ  اك يعتقػد  خطي اف ىذا النكع قد حدد اك انتخب بطريقة صحيحة

خطػػي اف ىػػذا النػػكع كػػاف ىػػك الػػنمط طبقػػا لحكػػـ معػػيف لػػـ يالحػػظ فػػي القكاعػػد )مثػػؿ " 
قانكف االستبعاد"(. كلقد تقرر في باريس اف يعامؿ المؤلؼ في مثؿ ىذه الحاالت كينو 

النػػكع المػػذككر  –ألم سػػبب مػػف األسػػباب -انتخػػب الػػنمط بشػػرط اف يكضػػح أنػػو يقبػػؿ
 لنكع النمط لمجنس المعيف.عمى انو ا

اف معنػػى التعبيػػر " ينتخػػب الػػنمط " يجػػب اف يفسػػر تفسػػيران دقيقػػان. فػػذكر النػػكع 
 عمى شكؿ رسـ ايضاحي اك كمثؿ لجنس ما ال يككف انتخابا لمنمط.
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( تكصيات  عند انتخاب األنماط بالتحديد الالحؽ فانو يجدر بالمؤلفيف اف يحكمكا -5
 أنفسيـ بالتكصيات االتية.

( في حالػة االجنػاس المينيػة  انتخػب كػنمط  النػكع األكثػر شػيكعان اك النػكع النمطػي -ح
 (.473)القاعدة المينية  

( إذا كػػاف الجػػنس  عػػديـ الػػنمط المحػػدد يحتػػكم بػػيف انكاعػػو االصػػمية عمػػى نػػكع لػػو -ط
اسػػـ ىػػػك فػػػي -سػػكاء كػػػاف ىػػذا االسػػػـ مؤكػػدا اك مرادفػػػا-كاسػػـ جزئػػػي نػػكعي اك نػػػكيعي

تمامػػا لالسػػـ الجنسػػي  اك مػػف نفػػس األصػػؿ اك نفػػس المعنػػى فػػاف مثػػؿ  الحقيقػػة مماثػػؿ
ىذا النكع ينبغي تفضميو عند تحديد النمط  اال إذا كانػت ىنػاؾ عكامػؿ أخػرل تعػارض 

 (.virtual tautonomyبشدة مثؿ ىذه األكلكية )نمط بالتكرار المحقؽ لالسـ 
يمػػة مػػف كجيػػة نظػػر ( إذا كػػاف الجػػنس يحتػػكم عمػػى أنػػكاع دخيمػػة كأنػػكاع غيػػر دخ-م

 المؤلؼ األصمي فانو ينبغي انتخاب النمط مف األنكاع غير الدخيمة.
( إذا نقمػػػت مػػػؤخران بعػػػض األنػػػكاع االصػػػمية الػػػى اجنػػػاس أخػػػرل  ينبغػػػي اف يكػػػكف -ؾ

 التفضيؿ نحك األنكاع التي ما زالت باقية في الجنس األصمي )نمط باالستبعاد(.
شػػػقيا ينبغػػػي اف يكػػػكف ليػػػا األكلكيػػػة عمػػػى  ( األنػػػكاع المبنيػػػة عمػػػى عينػػػات ناضػػػجة-ؿ

 األنكاع المبنية عمى اشكاؿ يرقية اك غير ناضجة. 
كلجػاريس ڤاك   communis( يجػب تفضػيؿ األنػكاع التػي تحمػؿ االسػـ ككميػكنيس-ـ

vulgaris  اك ميديسيناليسmedicinalis  اك أفيسناليسofficinatis. 
رسػػػػما اك االحسػػػػف معرفػػػػة اك  ( يجػػػػب تفضػػػػيؿ النػػػػكع االحسػػػػف كصػػػػفان اك االحسػػػػف-ف

االسػػيؿ مػػف حيػػث امكػػاف الحصػػكؿ عميػػو اك النػػكع الػػذم يمكػػف الحصػػكؿ عمػػى عينتػػو 
 النمط.

( يجب تفضيؿ النكع الذم ينتمي الػى أنظكمػة تحتػكم عمػى أكبػر عػدد ممكػف مػف -س
 (.De Candolle’s Ruleاألنكاع )قاعدة دك كاندكؿ 
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تطفؿ عمى االنساف اك عمى الحيكانات ( في االجناس المتطفمة  يجب اختيار نكع ي-ع
التي يتغذل عمييػا االنسػاف اك يكػكف لػو عائػؿ شػائع جػدان اك كاسػع االنتشػار كممػا كػاف 

 ذلؾ ممكنا.
( إذا تسػػاكت كػػؿ النػػػكاحي األخػػرل  كجػػػب تفضػػيؿ نػػػكع يكػػكف مؤلػػػؼ الجػػنس قػػػد -ؼ

 درسو فعال في الكقت الذم اقترح فيو الجنس اك قبمو.
الػػػذيف اعتػػػادكا كضػػػع نػػػكع معػػػيف قيػػػادم اك طػػػرازم فػػػي بػػػدء ( فػػػي حالػػػة الكتػػػاب -ص

" ثػػـ يصػػفكف بعػػد ذلػػؾ األنػػكاع   chief de fileمؤلفػػاتيـ عمػػى انػػو " كبيػػر الصػػؼ
األخرل باإلشػارة النسػبية اليػو  فانػة ينبغػي اخػذ ىػذه الحقيقػة فػي االعتبػار عنػد اختيػار 

 النكع النمط.
 First speciesاعػػدة النػػكع األكؿ ( فػػي حالػػة أكلئػػؾ المػػؤلفيف الػػذيف اقتبسػػكا " ق-ؽ

rule  فػػػػي تثبيػػػػت الػػػػنمط األجنبػػػػي  فانػػػػو ينبغػػػػي اف تؤخػػػػذ األنػػػػكاع التػػػػي سػػػػمكىا أكال "
 كينماط ألجناسيـ.

( إذا تسػػاكت جميػػع االعتبػػارات األخػػرل  فانػػو ينبغػػي اف تكػػكف الغمبػػة فػػي انتخػػاب -ز
 النمط ألكلكية الصفحة.

              Dividing or Combining of Genera تج ئة االجناس او دمجيا
يحدث اف تثار مشكالت خاصة عند تجزئػة االجنػاس اك ادماجيػا ففػي الحالػة 

المؤكد لمجنس يجب االحتفاظ بو لمجنس المحدد الذم يحتكم عمى نمط  األكلى  االسـ
الجػػنس. كمػػف ناحيػػة أخػػرل إذا أدمػػ  جنسػػاف اك ثالثػػة مثػػاؿ ذلػػؾ  سػػقطا فػػي التػػرادؼ 

ماء الجنسػية الصػحيحة ىػك االسػـ المؤكػد  كيحػتفظ ىػذا االسػـ كػنمط يصبح أقدـ األسػ
اف أسػػماء تحػػت الجػػنس  لػػو بػػالنكع المسػػمى الػػذم سػػبؽ تحديػػده اك تعيينػػو اك انتخابػػو.

... ألسماء الجنسية )كمف حيث التسمية)تخضع لنفس القكاعد كالتكصيات( الخاصة با
(. كيصػػير اسػػـ تحػػت 3مػػادة تكػػكف مماثمػػة فػػي الدرجػػة  أم  ... مػػف نفػػس القيمػػة( )ال

فػػع تحػػت الجػػنس الػػى منزلػػة جنسػػية كاممػػة  كتحػػت الجػػنس  الجػػنس اسػػمان جنسػػيان إذا ري
الذم يحتكم عمى النمط األصمي لمجنس ىك تحت الجنس النمطي اك السَّػًمٌى كيحػتفظ 
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باسػػـ الجػػنس. كلػػيس ىػػذا صػػحيحان فػػي الالئحػػة النباتيػػة كلكنػػو مقبػػكال عالميػػان فػػي عمػػـ 
ذكر اسـ تحت الجنس في حاصػرتيف ىالليتػيف بػيف االسػـ الجنسػي كاالسػـ الحيكاف. كي

 لتحت الجنس.     Lygus (Lygus) pabulinus Linnaeusالنكعي ىكذا: لينيكس 
 Family Names                                                            العائالتأسماء 

ذات اسػػػـ كاحػػػد. ككظيفتيػػػا اف  اف أسػػػماء المراتػػػب فػػػكؽ الجػػػنس تكػػػكف دائمػػػان 
تعمػػػؿ كبطاقػػػات أسػػػماء لممراتػػػب األعمػػػى التػػػي تقسػػػـ فييػػػا األنػػػكاع. كأسػػػماء المراتػػػب 
األعمى تككف دائمػان فػي صػيغة الجمػع  كلمكثيػر منيػا نيايػة مكحػدة الشػكؿ تكشػؼ عػف 
مقاميػػػػا بمجػػػػرد النظػػػػر. اف أسػػػػماء المراتػػػػب األعمػػػػى مػػػػف الجػػػػنس ىػػػػي تحػػػػت القبيمػػػػة 

Subtribe مػػةكالقبيTribe كتحػػت العائمػػةSubfamily  كالعائمػػةFamily   كفػػكؽ
  كجميعيػػا مبنيػػة عمػػى اجنػاس نمػػط كتتكػػكف أسػػماء جميػػع  Super Familyالعائمػة 

 المراتب األعمى مف الجنس مف كممة كاحدة  كما يجب اف تعتبر كممات جمع التينية.

فقد استعممت  Linneausاف أسماء العكائؿ كاف لـ تكف قد استعممت بكاسطة لينيكس 
بعػػد زمنػػو مباشػػرة كىػػي االف جػػزء ىػػاـ مػػف نظامنػػا الخػػاص بالتسػػمية. كقػػد رفعػػت فػػي 

 الكاقع معظـ االجناس المينية الى عكائؿ عندما بدأت األنكاع المعركفة بالزيادة.
                          Formation of Family Namesالعائالت صياغة أسماء 

قكاعد الدكلية كضعت الصيغة القانكنية لصياغة أسماء اف المادة الرابعة مف ال
كاسػػـ تحػػت العائمػػة ب ضػػافة  ideaالعكائػػؿ  حيػػث يصػػاغ اسػػـ العائمػػة ب ضػػافة النيايػػة 

  aeاك  iك   Tribeلمقبيمػة   iniلفػكؽ العائمػة كالنيايػة  oideaكالنيايػة  inaeالنياية 
 .Subtribeلتحت القبيمة 

                             Selection of The Genus انتخاب الجنس النمط للعائلة
في القكاعد االصمية عف طريقة انتخػاب الجػنس الػنمط لمعائمػة   ءلـ يذكر شي

لػػػػذلؾ فقػػػػد اعتمػػػػد المصػػػػنفيف عمػػػػى اعتبػػػػار أقػػػػدـ االجنػػػػاس المعركفػػػػة اك الجػػػػنس ذات 
افعيف الصػػفات األكثػػر نمطيػػة. كفػػي أكائػػؿ القػػرف العشػػريف كجػػد مبػػدأ الجػػنس االقػػدـ مػػد

 أقكياء. اال اف ىناؾ بعض االعتراضات عمى ىذا المبدأ  كىي:
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 ( اف اسـ العائمة قد يتغير عندما يضاؼ الى االنظكمة أم جنس لو اسـ أقدـ.-أ
( اف نقؿ جنس أقدـ الى عائمة أخرل قد يتسبب التباسا نتيجػة النقػؿ المقابػؿ السػـ -ب

 العائمة.
 تغييرات بالجممة في التسمية.( اف تطبيقيا العالمي قد تنت  عنو -جػ
 ( قد ال يكجد مفيـك دائـ لنمط العائمة.-د

(  بػػػػػػال تحيػػػػػػز الػػػػػػى الدراسػػػػػػة 4313كلقػػػػػػد كافقػػػػػػت الككالػػػػػػة الدكليػػػػػػة )بػػػػػػاريس 
المستفيضػػة لمشػػكمة تسػػمية العكائػػؿ التػػي دعػػت األمػػيف الػػى اعػػدادىا لممناقشػػة بكاسػػطة 

 1بعػض الكممػات الػى المػادة الككالة في المؤتمر الرابع عشر  عمى انو ينبغػي ادخػاؿ 
( اف الجنس الذم يحمؿ أقدـ اسـ جنسي صػحيح فػي العائمػة ال يسػتمـز اف 4لتكضح )

ػػػر فػػػي اف 7يؤخػػػذ كجػػػنس نمػػػط لمعائمػػػة ) ( اف المؤلػػػؼ  عنػػػد انشػػػاء عائمػػػة جديػػػدة  حي
( اف اسػـ العائمػة يجػب اف يبنػي عمػى اسػـ 5ينتخب كنمط أم جنس يعتبػره األنسػب  )

انتخػػػاب اسػػػـ جنسػػػي ليكػػػكف أساسػػػا السػػػـ عائمػػػة يمثػػػؿ بحػػػد ذاتػػػو جنسػػػيا الػػػنمط  كاف 
تحديػػػدان قاطعػػػا لمجػػػنس الػػػذم يحمػػػؿ ذلػػػؾ االسػػػـ ليكػػػكف الجػػػنس الػػػنمط لمعائمػػػة  كىكػػػذا 

 بطريقة رسمية في القكاعد. 414ك  455أدخمت المبادئ الكاردة في الفتكييف 
 العائالتتوصيات ىامة النتخاب أسماء 

 المجاؿ ىي كاالتي:ىناؾ ثمانية تكصيات في ىذا 
 ( اف نمط العائمة عبارة عف جنس.-4
( اف اسـ العائمة األكؿ الذم اقتػرح كصػي  مػف اسػـ جنسػي مؤكػد يبقػى سػكاء اكػاف -7

الجنس أقدـ أـ أحدث االجناس المكجكدة في االنظكمة. كيبقى مفيكـ العائمػة منػذ ذلػؾ 
سػحب االجنػاس النسػبية متمركزا حكؿ ىذا النمط كيمكف تكبيره اك تصغيره ب ضػافة اك 

 بكاسطة المراجعيف الالحقيف.
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( يككف اسـ العائمة ىذا مؤكدان سكاء اكػاف مصػحكبان فػي األصػؿ بكصػؼ اك تحديػد -5
مخصػػكص لمجػػنس الػػنمط اك ال  بشػػرط اف يكػػكف قػػد صػػي  بكضػػكح مػػف اسػػـ جنسػػي 

 صحيح.
حت العائمػة ( اذا كتب االسـ األصمي في صيغة دراجة بنياية القبيمة اك القسـ اك ت-1

اك أم نياية أخرل كلكف ال يزاؿ اصؿ الجنس النمط مميػزان بشػكؿ ال يقبػؿ الشػؾ  فػاف 
 لمعائمة الخ ... . ideaاالسـ يككف مؤكدان كلكف ينبغي تغيير النياية الى 

 ( تحتفظ العائمة دائمان بجنسيا األصمي.-3
االقػػؿ مػػف فػػكؽ ( تنطبػػؽ نفػػس القكاعػػد عمػػى المراتػػب األعمػػى مػػف المقػػاـ الجنسػػي ك -3

العائمة كالعائمة كالقبيمة الخ.( كنقؿ االسـ مف مرتبة الى أخرل ال يستمـز  العائمة كتحت
 سكل تغيير النياية المالئمة  كيبقى الجنس النمط كما ىك.

( إذا ادمجػػت عائمتػػاف اك أكثػػر تكػػكف األكلكيػػة السػػـ العائمػػة الػػذم اقتػػرح أكال كلػػيس -7
 سـ الجنسي االقدـ.السـ العائمة المبني عمى اال

ذا -3 ( مؤلػػػؼ اسػػػـ العائمػػػة ىػػػك اكؿ مػػػف اقتػػػرح االسػػػـ  بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف نيايتػػػو كا 
غييرت النياية  يمكف كضع االسـ بيف حاصرتيف ىالليتيف متبكعػا باسػـ المراجػع  كمػا 

 في حالة ذكر مؤلؼ االسـ لألسماء النكعية.
     Names of Ordes, Classes and Phylaأسماء الرتب والصفوف والشعب

اف األسماء األعمى مػف فػكؽ العائمػة تختمػؼ عػف جميػع أسػماء المراتػب األقػؿ 
في انيا غير مربكطة الى نمط. كأسماء المراتب األعمى عبارة عف كممات مفردة عػادة 

= غمديػػػة االجنحػػػة Coleopteraمػػػف أصػػػؿ قػػػديـ كعػػػادة كصػػػفية بصػػػكرة عامػػػة مثػػػؿ 
Sheath-winged ك  Vertebrata  ات = فقاريػbackboned  الػخ...( كىػي فػػي

صػػػي  الجمػػػع اليكنانيػػػة اك الالتينيػػػة حتػػػى اننػػػا فػػػي حالػػػة رتػػػب الحشػػػرات نتحػػػدث عػػػف 
Coleopteron  كاحد  كلكف عف عدةColeoptera  كرغـ اف أسماء المراتب األعمى

فػػي  Linnaeusمازالػت غيػر مميػزة رسػميان فػي القكاعػد الدكليػة  فقػد اسػتعمميا لينيػكس 
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 Mammaliaالـ الحيػػػػػكاف مػػػػػثال الحػػػػػظ سػػػػػت صػػػػػفكؼ  الثػػػػػدييات كتحػػػػػت عػػػػػ 4733
 Insectaكالحشػػػرات  Piscesكالسػػػمكيات  Amphibiaكالبرمائيػػػات  Avesكالطيػػػكر 
. كمػػا الحػػظ فػػي كػػؿ صػػؼ رتبػػا مػػا زاؿ بعضػػيا باقيػػا مػػف حيػػث Vermesكالػػدكديات 

الجػػكىر كمػػا اقترحيػػا. فتكجػػد فػػي الحشػػرات مػػثال سػػت رتػػب مػػف السػػبع التػػي اقترحيػػا  
كحرشػػػػػػيفة  Hemiptera كلنصػػػػػػفية االجنحػػػػػػة Coleopteraمثػػػػػػؿ غمديػػػػػػة االجنحػػػػػػة 

كغشػػػػػػػػػائية االجنحػػػػػػػػػة  Neuropteraكشػػػػػػػػػبكية االجنحػػػػػػػػػة  Lepidopteraاالجنحػػػػػػػػػة 
Hymenoptera  كذات الجنػػػاحيفDiptera  ال تػػػزاؿ الػػػى يكمنػػػا ىػػػذا بػػػنفس المعنػػػى

ؿ أسػػماء كبػػنفس الحػػدكد  كعمػػى الػػرغـ مػػف نقػػص القكاعػػد التػػي تحكػػـ صػػياغة كاسػػتعما
المراتػػب األعمػػى  فقػػد أمكػػف الكصػػكؿ الػػى درجػػة عجيبػػة مػػف االسػػتقرار. كىكػػذا تتفػػؽ 
معظػػـ الكتػػب الدراسػػية العامػػة فػػي أسػػماء الشػػعب كالصػػفكؼ كحتػػى فػػي أسػػماء تحػػت 
الرتػػػب األكثػػػر عػػػددان. كىنػػػاؾ اسػػػتثناء يسػػػتحؽ الػػػذكر فػػػي حالػػػة الرتػػػب كىػػػك االلتبػػػاس 

االلتبػػاس الػػػى النصػػػؼ األخيػػر مػػػف القػػػرف  المكجػػكد فػػػي الحشػػػرات. كيرجػػع تػػػاريخ ىػػػذا
 الثامف عشر.

اف نظاـ التقسيـ الذم استعممو لينيكس لفصؿ رتػب الحشػرات كػاف مبنيػا عمػى 
تركيب االجنحة. كلػذلؾ فاألسػماء الرتبيػة االصػمية السػبعة لمينيػكس تشػير الػى مميػزات 

 pteraاتيػػػر پفػػي الجنػػػاح  كقػػػد صػػػيغت ب ضػػػافة بادئػػػة كصػػػفية الػػػى الكممػػػة اليكنانيػػة 

)حرشػػػػيفة  Lepidoptera)غمديػػػة االجنحػػػة( ك Coleoptera)أجنحػػػة(: مثػػػاؿ ذلػػػػؾ 
 )نصفية االجنحة( الخ.  Hemipteraاالجنحة( ك

تقسػيمية الرتبػي عمػى تركيبػو  Fabriciusكمف ناحية أخرل  بني فابريشػيكس 
الفػػـ. كعمػػى الػػرغـ مػػف انػػو أضػػاؼ كثيػػران الػػى أساسػػيات تقسػػيـ الحشػػرات بمفػػت -أجػػزاء
نظػػػػار الػػػػى أىميػػػػة ىػػػػذا التركيبػػػػات  فقػػػػد خمػػػػؽ بضػػػػعة أسػػػػماء مرادفػػػػة. ففػػػػي النظػػػػاـ األ

مػػػػػػثال كانػػػػػػت غمديػػػػػػة االجنحػػػػػػة تعػػػػػػرؼ بانيػػػػػػا  Fabrician systemالفابريتسػػػػػى 
Eleutherata الفػػػـ الحػػػرة اك محػػػددة االنفصػػػاؿ  كحرشػػػيفة -)حػػػٌرة( إشػػػارة الػػػى أجػػػزاء

عػدلت اخيػران الػى  Ryngota)لساف( كنصػفية االجنحػة   Glossataاالجنحة صارت 
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Rhynchota  خرطكـ(. اف أسػماء لينيػكس الرتبيػة المبكػرة قػد قبمػت االف لكػؿ الرتػب(
اسـ اقترح لمرعاشات الكبيرة كالرعاشات   Odonataالفابريشية ما عدا كاحدة  اكدكناتا 

)شػػػبكية االجنحػػػة(. كىكػػػذا االسػػػـ  Neuropteraالصػػػغيرة التػػػي كضػػػعيا لينيػػػكس فػػػي 
. كىػػذا االبتعػػاد عػػف  pteraرتػػب الحشػػرية ال يحتػػكم عمػػى النيايػػة الثػػامف ألحػػدل ال
)رٌسػػػػػاعية  Thysanuraالػػػػػذم أضػػػػػاؼ األسػػػػػماء الرتبيػػػػػة  Latreilleالقاعػػػػػدة اتبعػػػػػو 

( متنبئػػػان بااللتبػػػاس 4345) Kirby)طفيميػػػات( الػػػخ.... ثػػػـ دعػػػا  Parasiteالػػػذنب( ك
محشػػرات  كتتفػػؽ معظػػـ لكػػؿ األسػػماء الرتبيػػة ل pteraالمحتمػػؿ  الػػى اسػػتعماؿ النيايػػة 

 Shipleyاألسماء منذ اقتراحيا مع ىذه القاعدة. كقد تطرؼ بعض المشتغميف  كمنيـ 
  ككانػػت النتػػائ  عبػػارة ptera(  الػػى تعػػديؿ تمػػؾ األسػػماء التػػي بػػدكف النيايػػة 4361)

)نشػيطة(  اشػارة الػى جػرل الحشػرات السػريع   Embiidinaعػف ميزلػة حشػرية. فمػثال
)نشػػػػػيطة االجنحػػػػػة(  كىػػػػػك اصػػػػػطالح  Embiopteraيػػػػػة صػػػػػارت فػػػػػي انفاقيػػػػػا الحرير 

كصفي غير مالئـ اطالقان النظكمة أناثيا غالبا غيػر مجنحػة كذككرىػا بطيئػة كضػعيفة 
كحتى مبػدأ االسػبقية لػـ يطبػؽ عالميػان عمػى رتػب الحشػرات  كنتيجػة لػذلؾ  في الطيراف.

عمػػى انيػػا   earwigsفػػاف الكتػػب الدراسػػية العصػػرية تشػػير الػػى حشػػرات إبػػرة العجػػكزة
Dermaptera اكEuplexoptera كالى التربسthrips   عمى انوThysanoptera 

 Aphanipteraاك  Siphonapteraكالػػػػػى البراغيػػػػػث عمػػػػػى انيػػػػػا  Physopodaاك 
 الخ... .

كمصدر اخر لاللتبػاس ىػك مكضػكع النيايػات المتشػابو ألسػماء مرتبػة معينػة. 
لنيايات المتشػابية لممراتػب المختمفػة مػف ككما ىك مكضح في قسـ سابؽ  قد اقتبست ا

أسماء مرتبة العائمة. كىذا مشركع مفيد جدان حيث يمكف مف نظرة كاحدة تقريػر مكضػع 
االسػػـ كمركػػز المرتبػػة التػػي يمثميػػا. كقػػد بػػذلت كمػػا ىػػك مكضػػح سػػابقا محاكلػػة لضػػماف 

ذ لرتػػػب الحشػػػرات. كلػػػـ تػػػنجح ىػػػذه المحاكلػػػة بسػػػبب شػػػذك  pteraالتشػػػابو فػػػي النيايػػػة 
الكممػػػػات الناتجػػػػة كالف مثػػػػؿ ىػػػػذا الشػػػػرط يمكػػػػف اف ييػػػػدد كثيػػػػران مػػػػف األسػػػػماء القديمػػػػة 

كحتػػى تسػػكل الككالػػة الدكليػػة  .Paraneuropteraالميلكفػػة  مثػػؿ أكدكناتػػا فػػي مقابػػؿ 
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قكاعػػػػػد مفصػػػػػمة ألسػػػػػماء المراتػػػػػب األعمػػػػػى  فانػػػػػو يجػػػػػدر بعممػػػػػاء الحيػػػػػكاف اف يتجنبػػػػػكا 
المعركفة جيدان. كفي حػاالت الشػؾ اك الخيػار   التغييرات التي تؤثر بعنؼ في األسماء

 يمكف تطبيؽ بعض قكاعد االدراؾ العاـ كما يمي:
( ينبغي قبػكؿ اكؿ اسػـ لالنظكمػة األعمػى اقتػرح بطريقػة ال غمػكض فييػا  بصػرؼ -4

 النظر عف النياية المستعممة.
ـ ( ينبغػػي ذكػػر مؤلػػؼ كتػػاريخ أسػػماء االنظكمػػات األعمػػى  تمامػػا كمػػا فػػي حالػػة اسػػ-7

 االنظكمة األقؿ.
( عندما تجزأ مرتبة مركبػة  فينبغػي اف تحػتفظ المرتبػة )النمطيػة( باالسػـ األصػمي  -5

 كينبغي اف يستعمؿ اسـ جديد لممرتبة المميزة الجديدة.
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 المقدمة 
 اف التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الحاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراثي 

Phylogenetic classification سػمؼ مػػف خػػالؿ رسػػـ القػػائـ عمػى ربػػط الخمػػؼ بال
أشػػجار النسػػػب التػػي تعتمػػػد عمػػى الدراسػػػات الجينيػػة مػػػف جيػػة كاالعتػػػراؼ بػػاف أنظمػػػة 
التسػػمية المعتمػػدة عمػػى المراتػػب التقسػػيمية المسػػتخدمة فػػي تسػػمية الكائنػػات الحيػػة فػػي 

 Cladesنظاـ التقسيـ الطبيعي لـ تكف مناسبة اك مالئمة بشكؿ كامؿ لتسػمية الفػركع 
نػكاع التابعػة ليػا. ىػذه األسػباب دفعػت عممػاء التصػنيؼ العػامميف في شجرة النسب كاال

الػػى تطػػكير نظػػاـ تسػػمية خػػاص  Tree of Lifeفػػي مجػػاؿ بنػػاء نظػػاـ شػػجرة الحيػػاة 
 Internationalاك الػػ Phylocodeبالتقسػيـ الػكراثي اك النشػكئي أطمػؽ عميػو اسػـ الػػ

Code of Phylogenetic Nomenclature. 
 Phylocodeالوراثية الو ممي ات نظام التسمية

لمعرفة مميزات ىذه النظاـ البد مػف بيػاف أكجػو التشػابو كاالخػتالؼ بينػو كبػيف 
نظػػػاـ التسػػػمية الدكليػػػة المعتمػػػد فػػػي تسػػػمية المراتػػػب التقسػػػيمية  كلعػػػؿ مػػػف أىػػػـ أكجػػػو 

     التشابو بيف النظاميف ما ييتي:
ة أسػػماء المراتػػب ( كػػال النظػػاميف لػػو نفػػس األسػػس كاالىػػداؼ الكاضػػحة فػػي تسػػمي-4

التقسػػيمية كالػػذم تتضػػمف اختيػػار اسػػـ كاحػػد مفػػرد لممرتبػػة التقسػػيمية مػػف بػػيف األسػػماء 
 المرادفة كالمشتركة مما يشجع عمى ثبات التسمية كاستمرارىا.

( اف كػػػال النظػػػاميف ال يخػػػالف بيحكػػػاـ المصػػػنفيف مػػػع اعتبػػػار االسػػػتدالؿ لتكػػػكيف -7
 المرتبة التقسيمية كتحديدىا.

كػػال النظػػاميف يسػػتخدـ االسػػبقية لتحديػػد االسػػـ الصػػحيح لممرتبػػة عنػػدما تكػػكف ( اف -5
 ىناؾ أسماء مرادفة اك مشتركة.

 ( اف كال النظاميف يستخدماف تاريخ النشر  أم أسبقية النشر.-1
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( كػال النظػػاميف يمتمكػػاف اليػػة تسػػمح لالسػػـ المثبػت لتكػػكف لػػو االسػػبقية عمػػى االسػػـ -3
 يمية.األكؿ لنفس المرتبة التقس

 اما أكجو االختالؼ بيف النظاميف فيي:

( اف نظاـ التسػمية الػكراثي ىػك نظػاـ مسػتقؿ ال يعتمػد عمػى نظػاـ التسػمية المعتمػد -4
 الطبيعي  لذلؾ فيك ال يحتاج لممراتب التقسيمية. في التقسيـ

مرتبػة تقسػيمية  Clade( في نظاـ التسمية الكراثي ال يعػد النػكع اك الفػرع الشػجرم -7
ا عبػػارة عػػف كيػػاف حيػػكم كاف النػػكع عبػػارة عػػف حمقػػة ربػػط سػػكانية  بينمػػا الفػػرع اك ألنيػػ

الغصػػف الشػػجرم ىػػك عبػػارة عػػف مجمكعػػة أنػػكاع أحاديػػة الفػػرع كاف كالىمػػا عبػػارة عػػف 
 خطكط لعممية النشكء.

( اف إعطػػاء األسػػماء خاصػػة لممراتػػب المتداخمػػة اك المتبادلػػة يػػتـ كمػػا فػػي التسػػمية -5
ف نظػػػػاـ التسػػػػمية الػػػػكراثي يسػػػػمح ب عطػػػػاء األسػػػػماء لمفػػػػركع الشػػػػجرية االعتياديػػػػة  اال ا

المتداخمػػػة ىػػػذا الشػػػرط ضػػػركرم لمالئمػػػة المراتػػػب التقسػػػيمية الخاصػػػة بػػػالفرع الشػػػجرم 
 كالنكع اليجيف.

( عمػػى العكػػػس مػػف نظػػػاـ التسػػمية الخػػػاص بالمراتػػب التقسػػػيمية الػػذم يعتمػػػد عمػػػى -1
النماط إلعطاء األسػماء. فػاف نظػاـ التسػمية تعاريؼ ثابتة كمحددة لممرتبة التقسيمية كا

الكراثي يعتمػد عمػى اسػتخداـ تعػاريؼ كراثيػة كاضػحة  كاف األنػكاع كالعينػات كالمظػاىر 
ألنيػا تسػتخدـ لتحديػد الفػرع الشػجرم  (Specifiers)الجديدة كالتي تسػمى بالمحػددات 

فػػي  Typeيشػػبو فػػي عممػػو الػػنمط  Specifierالػػذم سػػيعطى لػػو االسػػـ. ىػػذا المحػػدد 
نظاـ التسمية التقميدم  كلكنو يختمؼ عف النمط ألنػو يمكػف اف يكػكف ضػمف اك خػارج 
المرتبػػػػػة التقسػػػػػيمية المطمػػػػػكب تسػػػػػميتيا  كيمكػػػػػف اسػػػػػتخداـ العديػػػػػد مػػػػػف المحػػػػػددات الػػػػػػ 

Specifiers اف األسػػػػػماء المسػػػػػتخدمة لألنػػػػػكاع كمحػػػػػددات .Specifiers  يجػػػػػب اف
 تككف خاضعة لنظاـ المراتب التقسيمية.

( اف االخػػتالؼ األساسػػي بػػيف نظػػاـ التسػػمية الػػكراثي كنظػػاـ التسػػمية فػػي المراتػػب -3
التقسيمية ىك في كيفية تعريؼ األسماء كالذم يؤدم الػى االخػتالؼ الفعمػي فػي تحديػد 
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  مثاؿ ذلؾ في النظاـ الكراثي االسـ المرادؼ ىػك االسػـ Synonymاألسماء المرادفة 
بغػػػض النظػػػر عػػػف  Cladeفػػػس الفػػػرع الشػػػجرم الػػػذم يكػػػكف تعريفػػػة الػػػكراثي تحديػػػد ن

عالقاتو السػابقة مػع مرتبػة تقسػيمية معينػة كعمػى العكػس مػف ذلػؾ فػاف االسػـ المػرادؼ 
في نظاـ المراتب التقسيمية ىك اسـ لنفس المرتبة التقسيمية كالذم يككف النمط الحامؿ 

ع أم لالسـ مكضكع ضمف مرتبة تقسيمية محددة بغض النظر عف عالقاتو السػابقة مػ
 فرع شجرم.

( اف نظػػػاـ التسػػػمية الػػػكراثي يسػػػمح لممصػػػنؼ بتحديػػػد إطػػػالؽ األسػػػماء مػػػع االخػػػذ -3
ذا رغػػب المصػنؼ التيكػػد مػف اف االسػػـ يعػػكد  بنظػر االعتبػػار تركيبػة الفػػرع الشػجرم  كا 
لمفرع الشجرم كالذم يكضع اك يسػتبعد تحػت مرتبػة معينػة ىػذه النتيجػة يمكػف تحقيقيػا 

 ة اك خارجية.باستخداـ محددات داخمي
( اف تثبيػػػت االسػػػـ فػػػي نظػػػاـ التسػػػمية الػػػكراثي يحتػػػاج الػػػى النشػػػر كالتسػػػجيؿ  كاف -7

الغرض مف التسجيؿ ىك انشاء قاعدة معمكمات مقارنة كالذم يقمؿ مف ظيكر األسماء 
 المشابية كيسيؿ مف عممية مراجعة المعمكمات الخاصة بالتسمية.

 Phylogenetic Nomenclature Advantages        فوائد التسمية الوراثية

 لمتسمية الكراثية العديد مف الفكائد بالمقارنة بنظاـ التسمية التقميدم كىي كما ييتي: 
( نظاـ التسمية الكراثي يعمؿ عمى استبعاد المصادر الرئيسة لعدـ ثبات االسػـ فػي -4

 لتقسيمية.نظاـ المراتب التقسيمية كذلؾ الف األسماء تتغير تبعان لتغير المرتبة ا
 ( تسيؿ عممية تسمية فركع شجرة النسب المكتشفة.-7
( اف كجكد نظاـ التسمية الكراثي سمح لمباحثيف تسمية الفػركع المكتشػفة مػف شػجرة -5

 النسب بشكؿ أكثر سيكلة مف استخداـ المراتب التقسيمية.
 ( اف اتسػػاع نظػػاـ التسػػمية الػػكراثي يشػػمؿ تسػػمية النػػكع كيعمػػؿ عمػػى تحسػػيف ثبػػات-1

التسمية لمفػرع  كذلػؾ مػف خػالؿ إزالػة اسػـ النػكع عػف اسػـ الجػنس  كذلػؾ الف مػف اىػـ 
 مصادر عدـ ثبات اسـ النكع ىك ارتباطو بسمسمة مف المراتب التقسيمية.
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( اف نظاـ المراتب التقسيمية يحد مف قدرة الباحثيف عمى انجاز الدراسػات الخاصػة -3
ات مثػػؿ الحشػػرات كذلػػؾ ألنػػو قػػد كضػػعيا بالتبػػايف الحيػػكم لمجػػاميع معينػػة مػػف الكائنػػ

اساسػػػان ضػػػمف مراتػػػب تقسػػػيمية محػػػددة  فيمػػػا يسػػػمح النظػػػاـ الػػػكراثي بػػػيجراء مثػػػؿ ىػػػذه 
 الدراسات بسيكلة.

 Phylocode History                                     تاريخ نظام التسمية الوراث 

سمسػػمة مػػف تػػـ كضػػعو مػػف خػػالؿ  Phylocodeاف األسػػاس النظػػرم لنظػػاـ الػػػ
الدراسات كالبحكث التي نشرىا العديد مف الباحثيف كالتي استندت عمػى االقتػراح القائػؿ 
بانػو يمكػػف تسػمية الكػػائف المصػنؼ بػػالرجكع الػػى شػجرة األصػػؿ  ىػذا األسػػاس النظػػرم 
استمر بالنمك كالتبمكر لعدة سنكات مف خالؿ العديد مف األبحػاث كالشػركحات النظريػة 

  DeQueiroz( ك4337  )Rowد مػػػف البػػػػاحثيف مثػػػػؿ: دراسػػػػة التػػػي قػػػػاـ بيػػػػا العديػػػػ
(. بحػػػػكث 4333) كجماعتػػػػو  Estes( ك4333كجماعتػػػو  ) Gauthier( ك4333)

 Gauthierك Queirozأخػػرل سػػاىمت فػػي نمػػك كتطػػكر ىػػذا النظػػاـ نشػػرىا كػػؿ مػػف 
(. إضػافة لمػا سػبؽ فقػد تػـ عقػد ثالثػة نػدكات 4331ك 4337ك 4336خالؿ األعػكاـ )

 لتسمية الكراثي زادت مف اىتماـ العالـ بيذا النظاـ كىي:حكؿ نظاـ ا
تحػت عنػكاف )نقػؿ  R.G. Olmstead( النػدكة األكلػى تػـ تنظيميػا مػف قبػؿ العػالـ -4

 Translating Phylogeneticالتحميػػػػؿ الػػػػكراثي اك النشػػػػكئي الػػػػى التقسػػػػيـ( 

Analysis Into Classification ( تحػػػػت رعايػػػػة المعيػػػػد 4333كذلػػػػؾ عػػػػاـ )
 مريكي لعمـك الحياة في مدينة ساف ديغك في كالية كاليفكرنيا االمريكية.األ
( مػػف قبػػؿ جمعيػػة تصػػنيؼ النبػػات لجنػػكب 4333( النػػدكة الثانيػػة تػػـ عقػػدىا عػػاـ )-7

فػي الحديقػة النباتيػة  South Westerm Botanical Systematicsغػرب أمريكػا 
 Markة مػف قبػؿ مػارؾ بػكرتر في كاليفكرنيا كتـ تنظػيـ ىػذه النػدك  Santanaلسانتانا 

Porter  )تحػػت عنػػػكاف )المراتػػب المينينيػػػة الماضػػػي كالحاضػػر كالمسػػػتقبؿLinean 

Hierarchy, Past, Present and Future . 
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كتكرسػػتف  Philip Cantino( النػػدكة الثالثػػة تػػـ تنظيميػػا مػػف قبػػؿ فيميػػب كػػانتينك -5
مي فػػػي سػػػانت لػػػكيس فػػػي الكػػػكنجرس النبػػػاتي العػػػال Toriston Eriksonايركسػػػكف 

Santlouis  فػػي كاليػػة ميػػزكرمMissouri ( ( تحػػت عنػػكاف )بعػػػض 4333فػػي عػػاـ
 Overview and Practical Implication ofاالنتقػادات فػي التسػمية الكراثيػة( 

Phylogenetic Nomenclature.  لقػػد كػػاف لمدراسػػات التػػي قػػدمت فػػي النػػدكات
ـ التسػػػمية الكراثيػػػة كطرحػػػو كنظػػػاـ جديػػػد الثالثػػػة السػػػابقة األثػػػر الكبيػػػر فػػػي بمػػػكرة نظػػػا

عمميػػة طػػرح ىػػذا النظػػاـ الجديػػد مػػف  Harvardeلمتسػػمية  كقػػد تبنػػت جامعػػة ىارفػػارد 
 Mirchael Donoghueخػػالؿ كرشػػة عمػػؿ قػػاـ بيعػػدادىا كػػؿ مػػف ميشػػيؿ دكنيػػك 

كذلػؾ  Kevin de Queirozككػيفف دم كػكيركز Philip Cantinoكفيميػب كػانتينك 
عالمػػان مػػف خمسػػة دكؿ  كفػػي ىػػذه  77شػػارؾ فػػي ىػػذه الكرشػػة ( كقػػد 4333فػػي عػػاـ )

الكرشة تـ كتابة المسكدة األكلى لنظاـ التسمية مف قبؿ  فيميب كانتينك ككيفف كػكيركز 
اف كتابػػة نظػػاـ  كذلػػؾ عمػػى ضػػكء النتػػائ  كالقػػرارات التػػي خرجػػت بيػػا كرشػػة العمػػؿ.

مػػػػات العالميػػػػة الػػػػذم تػػػػـ عرضػػػػو عمػػػػى شػػػػبكة المعمك  Phylocodeالتسػػػػمية الكراثيػػػػة 
تمػػت كتابتػػػو باالعتمػػػاد عمػػػى مسػػػكدة النظػػػاـ  7666)االنترنيػػت( فػػػي نيسػػػاف مػػػف عػػػاـ 

كنمػػكذج كدليػػؿ لمكتابػػة كػػذلؾ فػػاف الكثيػػر مػػف القػػكانيف اشػػتقت مػػف  Biocodeالحيػػكم 
نظػػاـ التسػػمية القػػديـ كبػػاألخص نظػػاـ التسػػمية النبػػاتي كالحيػػكاني  فضػػال عػػف القػػكانيف 

لتسػػمية الػػكراثي. اف عمميػػة عػػرض ىػػذا النظػػاـ عمػػى الشػػبكة الجديػػدة الخاصػػة بنظػػاـ ا
العالميػػة لممعمكمػػات حفػػز القػػراء كالعممػػاء كالميتمػػيف بنظػػاـ التسػػمية الجديػػد الػػى ارسػػاؿ 
آرائيـ كتعميقاتيـ كاقتراحاتيـ التي تـ ارسػاليا الػى لجنػة خاصػو لدراسػتيا كقػد تػـ خػالؿ 

كالدراسػػػات شػػػرحت الخػػػكاص  اصػػػدار العديػػػد مػػػف النشػػػرات 7667-7666الفتػػػرة بػػػيف 
المختمفػػة لمتعريفػػات الخاصػػة بنظػػاـ التسػػمية الػػكراثي  فضػػال عػػف تناكليػػا لممكضػػكعات 

 االتية بالشرح كالتفصيؿ 
 كيفية تحكيؿ األسماء مف نظاـ التسمية التقميدم الى نظاـ التسمية الكراثي -

 Specifiersكيفية اختيار المحددات  -
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 عمى األنكاع  كيفية تطبيؽ نظاـ التسمية الجديد -

 التمثيؿ المنطقي كالعالمات المستخدمة في التسمية الكراثية  -

 فمسفة الطرائؽ المختمفة في التسمية الكراثية  -

عقػػد كرشػػة العمػػؿ الثانيػػة  7667عمػػى ضػػكء مػػا سػػبؽ تػػـ فػػي تمػػكز مػػف عػػاـ 
كقػد قػػاـ بتنظيميػا كػؿ مػف ميشػػيؿ   Yaleحػكؿ نظػاـ التسػمية الػكراثي فػػي جامعػة يػاؿ

ك فيميػػػب  Jaques Gauthierكجػػػاككس كػػػاكثير  Michael Donoghueدكنيػػك 
  كقػد شػارؾ Kevin de Queirozككػيفف دم كػكيركز  Philip Cantinoكػانتينك 

فػػي ىػػذه الكرشػػة عشػػركف باحثػػاى مػػف خمسػػة دكؿ  كقػػد خرجػػت كرشػػة العمػػؿ بػػالقرارات 
 االتية:

التسػػمية الػػكراثي  ( تغييػػر فػػي القػػكانيف كالتكصػػيات الخاصػػة بنظػػاـ43( تػػـ اقتػػراح )-4
 ( منيا.44كقد تمت المكافقة عمى )  Phylocodeالػ
( تـ االتفاؽ عمى اصدار نظاـ التسمية الكراثي الخاص بفركع شجرة النسػب  كمػف -7

ثـ اصدار نظاـ تسمية األنكاع الخاص بالتسمية الكراثية  كذلؾ لكجكد تبايف كاسع فػي 
ع  حيػث اف ىنػاؾ مػف يقػكؿ بػاف أسػماء األفكار حػكؿ كيفيػة التعامػؿ مػع أسػماء األنػكا

األنػػػكاع يجػػػب اف ال تحكػػػـ بنظػػػاـ التسػػػمية الػػػكراثي الػػػى مػػػف يقػػػكؿ بضػػػركرة اخضػػػاع 
 األسماء النكعية لنظاـ التسمية الكراثي.

( اقتراح اصدار مطبكع تنشر فيو التعاريؼ الكاممة لمختمؼ أسماء الفركع الشجرية -5
صة بنظاـ التسمية الػكراثي كتكػكف نقطػة بدايػة تعقب عممية نشر القكانيف كالقكاعد الخا

لمتسػػمية مػػع مراعػػاة االسػػبقية  كذلػػؾ الف تػػاريخ بدايػػة نظػػاـ التسػػمية الػػكراثي يجػػب اف 
يتكافؽ مع تاريخ طبع ىذا المنشكر  كاف األسماء كالتعاريؼ التي نشرت الحقان سيككف 

 بعدىا.ليا االسبقية عمى جميع األسماء كالتعاريؼ التي نشرت قبميا اك 
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 المؤتمر الدول  األول لنظام التسمية الوراثية 
First International Conference On Phylogenetic Nomenclature 

فػػي متحػػؼ التػػاريخ الطبيعػػي  7661تػػـ عقػػد ىػػذا المػػؤتمر فػػي تمػػكز مػػف عػػاـ 
فػػي بػػػاريس  كقػػد تػػػـ التحضػػير ليػػػذا المػػؤتمر مػػػف قبػػؿ عشػػػرة أعضػػاء برئاسػػػة ميشػػػيؿ 

كقد تـ في ىذا المػؤتمر القػاء عػدد مػف البحػكث كالدراسػات  Michel Laurinالكريف 
ككػػاف مفتكحػػان لكػػؿ مػػف ييػػتـ بمكضػػكع نظػػاـ التسػػمية الػػكراثي. لقػػد كػػاف ليػػذا المػػؤتمر 

 العديد مف المخرجات الميمة  كىي كما ييتي:
ة ( كػػاف المػػؤتمر بمثابػػة االفتتػػاح العػػالمي األكؿ لمػػا يعػػرؼ اليػػـك بالجمعيػػة العالميػػ-4

 International Society For Phylogenetic Nomenclatureلمتسمية الكراثية
 .(ISPN)كالمعركفة بالمختصر 

( انتخػػاب لجنػػػة التسػػػمية الكراثيػػػة كالتػػػي مػػػف كاجباتيػػػا مراجعػػػة الطبعػػػة األكلػػػى مػػػف -7
 نظاـ التسمية الكراثية كالمصادقة عمى أم تعديؿ.

 اـ متكامػؿ لألسػماء المعرفػة نشػكئيان لتطػكير نظػ Gauthierك Queiroz( اقتػراح -5

Integrated System of Phylogenetically Defined Names  كبضػمنيا
الفػػرع التػػاجي كتكػػكيف أسػػماء منػػاظرة  Crown Clade التطبيػػؽ الكاسػػع ألسػػماء الػػػ

 السـ التاج. (Pan)المقدمة  Prefixلمجمكع الفركع الكراثية اك النشكئية ب ضافة الػ
مقترحان باف يككف اسػـ النػكع فػي التسػمية الكراثيػة  Benoit Dayratث ( قدـ الباح-1

مككنػػػا مػػػف كممػػػة كاحػػػدة إضػػػافة الػػػى اسػػػـ مؤلػػػؼ النػػػكع كسػػػنة النشػػػر  كاف اسػػػـ الفػػػرع 
التقميػدم  كلكنػو ال يشػكؿ جػزءا  ةالنشكئي يمثؿ اسـ الجنس المعركؼ في نظاـ التسمي

 مف اسـ النكع.
اقترحت طريقا مرنا لتحديد اسـ النػكع كالػذم  Jolia Clark( الباحثة جكليا كالرؾ -3

( xيمكف تطبيقو عمى مدل كاسع مف مجػاميع الكائنػات  فػالنكع الػذم يتضػمف العينػة )
عمػػى الناشػػر اف يشػػرح مػػاذا يقصػػد بػػالنكع  كىػػي طريقػػة مشػػابو لمػػا يحػػدث فػػي النظػػاـ 

 التقميدم  ما عدا ككف اف النكع ليس بمرتبة.
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 Comitte of Phylogenetic Nomenclatureكراثيػة ( عمى لجنة التسػمية ال-3

(CPN) :اكماؿ المشركعيف ا تييف 
كالمسػمى  Companion volume( اكماؿ المجمد األكؿ المسمى بالمجمد المرافػؽ -أ
 .First Book of Phylogenetically Defined Namesبػ 
لنظػاـ الػكراثي ( اكماؿ تسجيؿ المعمكمات األساسية الخاصة بتثبت األسػماء كفػؽ ا-ب

 تحت المادة الثامنة.
بعقػػػد  (ISPN)بعػػػد ىػػػذا المػػػؤتمر قامػػػت الجمعيػػػة العالميػػػة لمتسػػػمية الكراثيػػػة 

العديػػد مػػف االجتماعػػات لغػػرض تعػػديؿ كتطػػكير نظػػاـ التسػػمية الػػكراثي كمػػف اىػػـ ىػػذه 
 االجتماعات:

فػي حزيػراف مػف  Yaleفػي جامعػة يػاؿ  Peabody( اجتماع الجمعيػة فػي متحػؼ -4
كالػػذم ركػػز فػػي اعمالػػو عمػػى تسػػمية النػػكع فػػي النظػػاـ الجديػػد  كلالطػػالع  7663عػػاـ 

 . //:www.phylonames.orghttp.عمى كقائع ىذا االجتماع يمكف زيادة المكقع 
فػػي نكفيػػا  Dalhousieفػػي جامعػػة  7663( اجتمػػاع الجمعيػػة فػػي تمػػكز مػػف عػػاـ -7

كقػػد تػػـ خػػالؿ ىػػذا االجتمػػاع مناقشػػة العديػػد مػػف المسػػائؿ  Novia Scotiaسػػككتيا 
 . Phylocodeالمرتبطة بنظاـ التسمية الكراثية الػ

    PhyloCode نظام التسمية الوراث  الو
اف عمػػـ الحيػػاة بفركعػػو المختمفػػة يتطمػػب ايجػػاد نظػػاـ عػػالمي لمتسػػمية العمميػػة 

ا اك اسػػالفيا  لػػذلؾ فػػاف نظػػاـ التسػػػمية الدقيقػػة لألنػػكاع كالفػػركع التػػي تربطيػػا بيصػػػكلي
كاالنكاع كشػرح أسػس  Cladesالكراثي يحاكؿ اف يقدـ القكاعد لتسمية الفركع الشجرية 

التسػػمية الكراثيػػة  كانػػو قابػػؿ لمتطبيػػؽ عمػػى أسػػماء جميػػع الفػػركع كأنػػكاع الكائنػػات الحيػػة 
ف مػػػع نظػػػاـ قاطبػػػة المكجػػػكدة اك المنقرضػػػة منيػػػا  كىػػػك نظػػػاـ يمكػػػف اسػػػتخدامو بػػػالتزام

التسمية التقميدم  خاصة كاف نظػاـ التسػمية الػكراثي يعتمػد عمػى األنظمػة التقميديػة فػي 
تسػمية الحيػكاف كالنبػات كالبكتريػا كالفػايركس لتحديػد قبػكؿ األسػماء المكجػكدة أصػػال اال 

http://www.phylonames.org/
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اف تطبيػػؽ اك اسػػتخداـ ىػػذه األسػػماء البػػد مػػف تحكميػػا قكاعػػد التسػػمية الكراثيػػة بشػػكؿ 
 مستقؿ.

اـ التسمية الكراثي يضـ قكاعػد كتكصػيات كمالحظػات كامثمػة  كالقكاعػد اف نظ
اجباريػة لألسػػماء. امػػا التكصػيات فيػػي ليسػػت اجباريػة اال اف النظػػاـ يشػػجع المصػػنفيف 
عمػى االخػػذ بيػػا  لػذلؾ سػػنحاكؿ فػػي ىػذا الفصػػؿ بيػػاف اىػـ مػػا جػػاء فػي قػػانكف التسػػمية 

 الكراثي اك الجيني.
    PhyloCodeقانون التسمية الوراثية 

 يتككف ىذا القانكف مف قسميف ىما:
 كتضـ ما ييتي: Division I : Principlesاألساسيات  -القسم األول 

اف اليدؼ الرئيس إلعطػاء اسػـ ألم نػكع اك مجمكعػة  - Reference( المراجا -0
تقسػػػيمية ىػػػك لكػػػي يصػػػبح ذلػػػؾ االسػػػـ مرجعػػػان لممجمكعػػػة لبيػػػاف الصػػػفات المميػػػزة ليػػػا 

 مجاميع األخرل.كعالقتيا بال
اف أسػػماء المجػػاميع التقسػػيمية يجػػب اف تكػػكف  كاضػػحة  - Clarity( الوضوووح -6

كغيػػر غامضػػة فػػي تميػػز المجمكعػػة اك الرتبػػة كاف كضػػكح التسػػمية يمكػػف تحقيقيػػا مػػف 
 خالؿ التعريؼ الدقيؽ كالمحدد لممجمكعة اك المرتبة التقسيمية.

كاضػػػح لممجمكعػػػة اك المرتبػػػة اف إعطػػػاء اسػػػـ كاحػػػد ك  - Uniqueness( التفووورد -3
 التقسيمية يحقؽ التفرد ألنو يشير فقط الى تمؾ المجمكعة التقسيمية.

اف اسـ المجمكعة التقسيمية ينبغي اف ال يتغير مع مركر  - Stability( الثبات -4
 الكقت.

اف نظػػػاـ التسػػػمية  - Phylogenetic Context( اعتمووواد السوووياق الووووراث  -5
المجمكعة التقسيمية كتطبيؽ أسماء الفركع الشجرية بشكؿ منسجـ الكراثي ييتـ بتسمية 

 كسياؽ مكقع ذلؾ الفرع اك المجمكعة التقسيمية في التقسيـ الكراثي.
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ىػػػذا النظػػػاـ يمػػػنح الحريػػػػة  - Taxonomic Freedom( حريوووة التصووونيف -6
لألفكػػػػار التصػػػػنيفية مػػػػع االخػػػػذ بنظػػػػر االعتبػػػػار الفرضػػػػيات الخاصػػػػة بالعالقػػػػات بػػػػيف 

اميع التقسيمية  كييتـ فقط في كيفية اطالؽ اك تطبيؽ األسماء بشكؿ يتناسب مع المج
 السياؽ الكراثي اك الفرضيات الكراثية لممجمكعة التقسيمية.

اف مشاكؿ التسمية في ىذا النظاـ  - No Case Law( انعدام الحالة القانونية -7
لتطبيػػؽ المباشػػر لمنظػػاـ يمكػػف حميػػا بػػالرجكع الػػى لجنػػة التسػػمية الكراثيػػة عػػف طريقػػة ا

 كذلؾ لحداثة ىذا النظاـ كعدـ كجكد حاالت قانكنية سابقة يمكف القياس عمييا.
  Division II : Rulesالقواعد  -القسم الثان  

ىػػذا القسػػـ يضػػـ أحػػد عشػػر فصػػال تتنػػاكؿ قكاعػػد التسػػمية الكراثيػػة بالتفصػػيؿ 
 ككما ييتي:

 Articlesىػذا الفصػؿ ثالثػة مػكاد كيضػـ  Taxaالوحدة التقسويمية  -الفصل األول 
 ىي 
كيقصػػد بيػػا مجػػاميع مػػف الكائنػػات الحيػػة ذات  -( طبيعووة المجموعووة التقسوويمية 0.0

 Taxonكمفردىػػػا  Taxaاألسػػػماء المكضػػػكعة كفػػػؽ نظػػػاـ التسػػػمية التقسػػػيمية تسػػػمى 
اك نػػػكع  اال اف أسػػػماء  Cladeقػػػد تكػػػكف فرعػػػان شػػػجريا  Taxaكالمجمكعػػػة التقسػػػيمية 

 ىي المحككمة بيذا النظاـ . Cladesاثية اك الشجرية الفركع الكر 
في ىذا النظاـ يقصد بالفرع اك الغصػف   Clades( الفروع الشجرية او الوراثية 6.0

السػػػػمؼ اك الجػػػػد األعمػػػػى لمكػػػػائف اك لممجمكعػػػػة التقسػػػػيمية اك النػػػػكع  Cladeالشػػػػجرم 
 ما يمي: كجميع الذرية اك الخمؼ التي تمتقي معو جينيان كىنا يجب اف نؤكد

( اف كؿ كػائف فػرد عمػى األرض يعػكد عمػى األقػؿ لفػرد شػجرم )جػد( كاحػد كاف 7.4.4
 كؿ كائف ايضان ينتمي لعدد مف الفركع الشجرية اك األجداد المتشابكة.

 ( ليس مف الضركرم اف تككف جميع الفركع الشجرية قد تـ تسميتيا.7.4.7



  
 

 403   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

اك مشػتركة كاف ظػاىرة االسػتنكاع ( اف الفركع الشجرية عادة مػا تكػكف متشػابكة 7.4.5
بعمميػػػة التيجػػػيف كانػػػدماج األنػػػكاع كالتعػػػايش يػػػؤدم الػػػى تكػػػكيف فػػػركع شػػػجرية متداخمػػػة 

 (.4-45جزئيا. انظر الشكؿ )

 
 ( بالتيجين والمتمثل بالخط المتقطاx( يمثل نشوء النوع )0-03الشنل )

نتيجػػػة  ( بػػػالتيجيف كالمتمثػػػؿ بػػػالخط المتقطػػػع نشػػػيxيالحػػػظ اف نشػػػكء النػػػكع )
كىذا أدل الى التداخؿ الجزئي بيف الفرع  (C)كالنكع  (B)التيجيف بيف افراد مف النكع 

( D( كلػػيس )A( قػػد يحمػػؿ اك يحػػكم صػػفات الفػػرع )x( كاف النػػكع )Bك Aالشػػجرم )
( اك قد A( كليس )D  اك قد يحمؿ صفات الفرع )Xك   Bك  Aاك مف كال الفرعيف 

( ىػك جػزء مػف xكعميػو فػاف ) Xك  Dك C كالذم سػيركب مػف Dك  Cيحكم صفات 
لتكػػػكيف  Hك G( فيمثػػػؿ اتحػػػاد النػػػكعيف 7-45كػػػال الفػػػرعيف الشػػػجرييف. امػػػا الشػػػكؿ )

 ( Yالنكع )

 
 (X)لتنوين النوع  Hو G( يمثل اتحاد النوعين 6-03الشنل )
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فػػػي ىػػػذه العمميػػػة  ىػػػػذا  Hك Gكالػػػذم يػػػؤدم الػػػى اختفػػػاء النػػػػكعيف االبػػػكييف 
اك يحػكم  Jكليس  Eتداخؿ الجزئي كانو قد يحكم صفات الفرع االندماج يعمؿ عمى ال

  اك يحػكم Yك Gك Fكاالنػكاع  E  اك يحكم صفات الفػرع Gكالنكع  Eصفات الفرع 
كعميػو فػاف  Xك Iك Hكالػذم يتكػكف مػف النػكع  Hكالنػكع  Jاك الفػرع  Eكليس  Jالفرع 

Y .ىك جزء مف كال الفرعيف الشجرييف 
المختمفة يمكف تمييزىػا  Cladesالفركع الشجرية  ( اف العديد مف مجاميع7.7

عف طريؽ تصكر كضعيا اك مكقفيا في شجرة األصؿ اك النسػب  كفيمػا يػيتي عػرض 
 ليذه الفركع.

ىك الفرع الشجرم الذم ينشي مف عقػدة  -:Node Based Clade( الفرع العقدم -4
الػػػذم  Lineageمعينػػة عمػػػى شػػجرة األصػػػؿ اك النسػػػب  كاف ىػػذه العقػػػدة تمثػػؿ الخػػػط 

 حدثت عنده عممية االنشقاؽ اك انفصاؿ المظير الجديد.
ىك الفرع الناشئ مػف غصػف معػيف  -:Branch-based Clade( الفرع الغصني -7

)بيف عقدم( عمى شجرة األصؿ  كاف ىػذا الغصػف يمثػؿ الخػط النػات  مػف بػيف حػدثيف 
 انشقاقيف اك مظيريف جديديف.

الفػػرع الناشػػئ عػػف  -:Apomorphy-based Clade( الفػػرع المظيػػرم الجديػػد -5
 سمؼ ظيرت فيو صفة مظيرية جديدة لـ تكف مكجكد فيو مف قبؿ.

ىػػػك فػػػرع عقػػػدم ناشػػػئ مػػػف احػػػدث سػػػمفيف  -:Crown Clade( الفػػػرع التػػػاجي -1
 شائعيف.

ىػػػك فػػػرع غصػػػني يتكػػػكف مػػػف الفػػػرع التػػػاجي  -:Total Clade( الفػػػرع الجمعػػػي -3
 رؾ معو في جد اك سمؼ احدث.كجميع الكائنات اك األنكاع التي تشت

كقػػد جػػاء فػػي ىػػذه المػػادة مػػا  - Hierarchy and Rank( التوودرج والمراتووب -3
 ييتي:
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( بالرغـ مف اف نظاـ التسػمية الػكراثي ال يعتمػد عمػى المراتػب التقسػيمية التقميديػة  5.4
متمؾ اال اف الفركع الشجرية ترتبط بنظاـ التدرج )المراتب( كعميو فاف الفركع الشجرية ت

 اك تحكم نكع مف التدرج الذم قد يتبايف بيف الفركع الشجرية المختمفة مثاؿ:
قػد عػرؼ عمػى انػو يعػكد لفػرع شػجرم يقػع أصػال  Iguanidaeإذا كاف االسـ 

كتػػـ تحديػػد ىػػذا الفػػرع الشػػجرم مػػؤخران عمػػى انػػو بمسػػتكل  (Family)بمسػػتكل العائمػػة 
قػػػرار بػػػاف الفػػػرع الشػػػجرم ىػػػك كفػػػي نفػػػس الكقػػػت تػػػـ اإل (Subfamily)تحػػػت العائمػػػة 

ال يتغير ليشمؿ فػرع شػجرم اخػر   Iguanidaeبمستكل العائمة  فاف االسـ المرجعي 
لػػػػيعكس المرتبػػػػة الجديػػػػدة لمفػػػػرع الشػػػػجرم  Iguaninaeكمػػػػا ال تتغيػػػػر تيجئػػػػة االسػػػػـ 

 بمستكل تحت العائمة.
 - Notesمالحظات 

 Cladeع الشػػػجرم كالفػػػر  Species( فػػػي ىػػػذا النظػػػاـ تعػػػد المصػػػطمحات نػػػكع 5.4.4
 كيانات حيكية مختمفة كليست مراتب.

( اف ىػػػػذا النظػػػػاـ ال يمنػػػػع اسػػػػتخداـ المراتػػػػب التقسػػػػيمية كلكنػػػػو ال يشػػػػجع عمػػػػى 5.4.7
 استخداميا.

 Homonymكاالسػػػػػماء المشػػػػػتركة  Synonym( اف مفيػػػػػـك األسػػػػػماء المرادفػػػػػة 5.7
مراتػػػػػػػػػب المتبنػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا النظػػػػػػػػػاـ ال تعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى ال Precedenceكاألسػػػػػػػػػبقية 

 (.41-47التقسيمية.)انظر المكاد 
 كيضـ المادة الرابعة كالخامسة  Publicationالفصل الثان   النشر 

 كتشمؿ ما ييتي: Publication Requirments( متطمبات النشر -1المادة 
( اف نصػػكص ىػػذه المػػادة ال تطبػػؽ فقػػط عمػػى نشػػر األسػػماء كلكنيػػا تطبػػؽ عمػػى 1.4

 خاصة بالتسمية.جميع فقرات عممية النشر ال
( اف النشر في ىذا النظاـ يعني نشر المحتكل المادم لممكضكع كتكزيعو مطبكعان 1.7

( نسػػػػخة يمكػػػػف 36فػػػػي كتػػػػاب اك دكريػػػػة  كاف العمػػػػؿ يجػػػػب اف يطبػػػػع عمػػػػى األقػػػػؿ بػػػػػ)
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تكزيعيػػػػا كايصػػػػاليا عمػػػػى األقػػػػؿ  ةالحصػػػكؿ عمييػػػػا أنيػػػػا كبسػػػػيكلة  فضػػػػال عػػػػف ضػػػػركر 
العممػي   عالمختصػة لتصػبح متػكفرة كمتيسػرة لممجتمػلمكتبات المعاىد كمراكز البحػكث 

 كما يمكف عرضيا لمبيع كالتبادؿ كاالىداء.
 - Notesمالحظات 

( إذا لػػـ يظيػػر الكتػػاب اك الدكريػػة التػػي نشػػر فييػػا المقػػاؿ بشػػكؿ مناسػػب  فػػاف 1.7.4
 الفصؿ الخاص بالتسمية يجب اف يقدـ لتقييمو كما نشر. المقاؿ اك

ؿ بكاسػػػػطة رسػػػػالة ماجسػػػتير اك أطركحػػػػة دكتػػػػكراه ال يعنػػػػي ( اف مصػػػادقة العمػػػػ1.7.7
 النشر الصريح لمعمؿ.

 ( اف الحاالت االتية ال تكسب المقاؿ صفة النشر:1.5
( إذا نشػػػػر المقػػػػاؿ اك المحتػػػػكل اك الصػػػػكر بشػػػػكؿ فػػػػردم خػػػػالؿ االنترنيػػػػت اك فػػػػي -أ

 نة لقراءتو.أقراص اك أفالـ اك بشكؿ مايكركفيمـ كالتي تحتاج الى أدكات اك أجيزة معي
 ( الرسائؿ كاالطاريح.-ب
كالمحاضػػػرات كحتػػػى الخالصػػػات المنشػػػكرة فػػػي احػػػدل  ت( الخالصػػػات كالبكسػػػترا-ت

 الدكريات.
 Information( لكحػػػات العػػػرض فػػػي المعػػػارض اك بشػػػكؿ أكراؽ معمكماتيػػػة -ث

Sheets. 
 ( نشر المقاؿ بكتابة اليد كباستخداـ االستنساخ.-جػ
 اراتيا.( براءات االختراع كاستم-ح
( الصػحؼ كالػػدكريات العامػة غيػػر المتخصصػة كخالصػػات المجػالت كالكتالككػػات -خ

 التجارية.
 ( االعماؿ المجيكلة.-ر
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 - Noteمالحظة 
( اف نشػػر االسػػـ خػػالؿ المطبكعػػات اك النشػػر االلكتركنػػي فانػػو يمبػػي متطمبػػات 1.5.4

 النقطة الثانية مف المادة الرابعة.
 كتشمؿ ما ييتي: Publication Date( تاريخ النشر -5المادة 

( يقصد تاريخ النشػر التػاريخ الػذم ظيػر فيػو المطبػكع اك المنشػكر كبػاألخص ىػك 3.4
تػػاريخ اليػػـك الػػذم قػػاـ فيػػو الناشػػر بتكزيػػع المطبػػكع عمػػى الجميػػكر  كفػػي حالػػة غيػػاب 

 التاريخ يعتمد التاريخ المثبت عمى المطبكع.
كع يشػػير الػى الشػير كلػػيس اليػكـ  فػاف اخػػر ( إذا كػاف التػاريخ المثبػػت عمػى المطبػ3.7

 يـك في الشير يمثؿ تاريخ النشر.
( إذا كػػػػاف التػػػػاريخ المثبػػػػت عمػػػػى المطبػػػػكع اك المنشػػػػكر تشػػػػير الػػػػى السػػػػنة كلػػػػيس 3.5

 الشير  فاف اخر يـك في تمؾ السنة يعتمد كتاريخ لمنشر.
العمػؿ  ( عند نشر العمػؿ بشػكؿ منفصػؿ كمتعاقػب فػي دكريػة اك كتػاب فػاف تػاريخ3.1

 ىك المعتمد كليس تاريخ الجزء اك المجمد الذم نشر فيو.
 Namesاألسماء  -الفصل الثالث 

 ىما:  فىذا الفصؿ يضـ جزئيي
 Section1: Statusالحالة الراىنة         -الجزء األكؿ:

  Section2 : Estabishment   التثبيت -الجزء الثاني:

 تناكلت ما ييتي:  كقد ضـ الجزء األكؿ المادة السادسة التي
( األسماء المثبتة يقصد بيا االسماء المطبكعة كفػؽ المػادة السػابعة بػالجزء الثػاني 3.4

الكراثية مالـ يكف االسػـ مثبتػان  كال تكجػد حالػة راىنػة تحػت  ة)التثبيت( مف نظاـ التسمي
 ىذا النظاـ.
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 Recommendationsالتوصيات 

6.1 Aبيػاف أم األسػماء مثبتػة تحػت نظػاـ  ( ىنػاؾ تكصػيو ضػمف ىػذه الفقػرة لغػرض
التسمية الكراثية عف تمؾ األسماء المثبتة بنظاـ المراتب التقسيمية  كذلؾ عند استخداـ 

 كال االسميف في نفس المطبكع اك المنشكر.
بػػيف قكسػػيف بعػػد األسػػػماء المثبتػػة كفػػؽ نظػػػاـ  (p)يمكػػف كضػػع الحػػػرؼ  -( 0مثووال )

اء المثبتػة كفػؽ نظػاـ المراتػب التقسػيمية التػي يرمػز التسمية الكراثية لتمييزىا عف األسم
يطمػػؽ عمػػى عائمػػة نباتيػػة كالتػػي قػػد  Ajugoideae (R)  فاالسػػـ (R)ليػػا بػػالحرؼ 

يطمؽ عمى فػرع شػجرم  Teucrioideae (p)تساكم اك ال تساكم فرعان شجريان  بينما 
Clade .كالذم قد يمثؿ اك ال يمثؿ تحت عائمة 
يطمػؽ عمػى فػرع شػجرم كتحػت العائمػة   Teucrioideae اذا كاف االسػـ -( 6مثال )

 فالبد مف التمييز بينيما كفرع شجرم ككتحت عائمة.
( األسػػػماء المكجػػػكدة اصػػػالن ىػػػي األسػػػماء العمميػػػة المثبتػػػة قبػػػؿ تػػػاريخ كصػػػفيا اك 3.7

 تسميتيا تحت نظاـ التسمية الكراثية فيي اما اف تككف:
التسػػػمية الحيكانيػػػة كالنباتيػػػة اك انيػػػا  كفػػػؽ أنظمػػػة -:Legitimate( أسػػػماء شػػػرعية -أ

 .Validأسماء شرعية 
( انيػػػػا أسػػػػماء فػػػػي االسػػػػتخداـ كلكنيػػػػا ال تخضػػػػع ألم نظػػػػاـ تسػػػػمية  مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ -ب

االسماء الحيكانية التي تقع فكؽ مرتبة العائمة  اك ىي أسماء عممية مسػماة كفػؽ نظػاـ 
اك تشػػػخص بالالتينيػػػة  كتسػػػتخدـ حاليػػػا كلكنيػػػا لػػػـ تنشػػػر  (ICBN)التسػػػمية النباتيػػػة 

كتعتبػػػػر كفػػػػؽ نظػػػػاـ التسػػػػمية  (ICBN)( مػػػػف نظػػػػاـ 53كلػػػذلؾ فيػػػػي مخالفػػػػة لممػػػػادة )
الكراثيػػة أسػػماء مكجػػكدة مسػػبقان كىػػي مكصػػكفة بمغػػات  كلػػذلؾ فيػػي تعػػد أسػػماء شػػرعية 

 .(ICBN)كفؽ نظاـ 
( األسػػػماء المحكلػػػة ىػػػي أسػػػماء مكجػػػكدة مسػػػبقان كتػػػـ تثبيتيػػػا كفػػػؽ نظػػػاـ التسػػػمية 3.5
 ثية.الكرا
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( االسػػـ المقبػػكؿ لمجمكعػػة تقسػػيمية ىػػك االسػػـ الػػذم يتطػػابؽ مػػع قكاعػػد التسػػمية 3.1
 الكراثية كىك اسـ مثبت كال يعد اسمان محفكظا كاسـ مشترؾ اك اسـ جناس.

( االسػػػـ المقبػػػكؿ لمجمكعػػػة تقسػػػيمية ىػػػك اسػػػـ تػػػـ تعيينػػػو اك تكييفػػػو ضػػػمف نظػػػاـ 3.3
 التسمية الكراثية.

يعػػد اسػػمان مقبػػكال كال يتػػيثر بػػام خطػػي مكجػػكد فػػي المعنػػى   ( بمجػػرد تثبيػػت االسػػـ3.3
كليػػػذا فػػػاف االسػػػـ ال يػػػرفض بػػػدعكل نكػػػراف صػػػفة اك تكزيعػػػو اك عالقػػػة ال تظيػػػر فػػػي 

 المجمكعة التقسيمية لالسـ.
 Establishmentاما الجزء الثاني مػف الفصػؿ الثالػث فييػتـ بمسػيلة التثبيػت 

 كضـ المادتيف السابعة كالثامنة.
 كتضـ ما ييتي: General Requrimentsبات عامة ( متطم-7

( اف تثبيػػػت االسػػػـ يحػػػدث فقػػػط بعػػػد تػػػاريخ نشػػػر الكتػػػاب األكؿ لألسػػػماء المعرفػػػة 7.4
 First Book of Phylogenetically Defined Namesبنظػاـ التسػمية الػكراثي 

 . Phylocodeكىك تاريخ بداية العمؿ بنظاـ التسمية الكراثية الػ
 ت اسـ مجمكعة تقسيمية البد مف مراعاة ما ييتي:( لغرض تثبي7.7
 ( يجب اف يككف منشكران كفؽ تعميمات نظاـ التسمية الكراثي.-أ
 ( يجب اف يتـ تبني االسـ مف قبؿ المؤلؼ.-ب
( يجػػب اف ال يكػػػكف مجػػرد اقتػػػراح لغػػرض المنافسػػػة اك ىػػك مجػػػرد اسػػـ لمجمكعػػػة -ت

 يمكف اف يقبؿ في المستقبؿ.
فػػي قػػانكف  44-3ك 7يخضػػع لمشػػركط المكضػػحة فػػي المػػادة  ( يجػػب اف يتفػػؽ اك-ث

 التسمية الكراثي.
كيجػػػب اف يعطػػػى رقػػػـ تسػػػجيؿ كفػػػؽ  3( يجػػػب اف يسػػػجؿ كمػػػا مثبػػػت فػػػي المػػػادة -جػػػػ

 البركترككؿ المعمكؿ بو.
 في قانكف التسمية الكراثية. 47( يجب اف يتكافؽ مع شركط المادة -ح
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تشير الى اف األسػماء اك قػكانيف التسػمية ( عندما يحكم المنشكر اك المطبكع فقرة 7.5
 ال تعتمد ألغراض التسمية فاف األسماء التي يحكييا المنشكر ال تعد أسماء ثابتة.

 لغرض تسجيؿ األسماء يمكف اتباع ما ييتي: -:Registration( التسجيؿ -3
( لغرض تثبيت كتسجيؿ االسـ كفؽ ىذا النظاـ  البد مف تسميـ االسـ كالمعمكمات 3.4

األخػػػرل المطمكبػػػة الػػػى قاعػػػدة تسػػػجيؿ األسػػػماء  كاف االسػػػـ يمكػػػف تقديمػػػة الػػػى قاعػػػدة 
المعمكمات مثؿ قبكلو لمنشر كيعطى في ىذه الحالة رقـ تسجيؿ مؤقت فػي ذلػؾ الكقػت 
كيصبح رقـ التسجيؿ دائميا عنػدما يقػـك المؤلػؼ بػيعالـ قاعػدة المعمكمػات بػاف البحػث 

 ـ نشره. اك الكتاب الذم كرد فيو االسـ قد ت
( اف نكعية المعمكمات المطمكبة لمتسجيؿ يمكف الحصكؿ عمييا مف 3.4.4المالحظة )

 خالؿ االنترنيت اك مباشرة مف مدير اإلدارة.
اف االسػػػـ يجػػػب اف ال يقػػدـ لمتسػػػجيؿ فػػػي قاعػػػدة المعمكمػػػات  -(: A 8.1التكصػػية )

 ر معمكمة.خالؿ شير قبؿ تقديمة لمنشر كذلؾ لمنع األسماء مف الحجز لفترة غي
 Clade Namesأسماء الفروع  -الفصل الرابا 

ىػذا الفصػؿ يعػد مػف الفصػكؿ الكبيػرة فػي قػانكف التسػمية الكراثيػة كيضػـ ثالثػػة 
 مكاد ىي:

( كتيػػػتـ بمعالجػػػة المتطمبػػػات العامػػػة لتثبيػػػت أسػػػماء الفػػػركع 3المػػػادة التاسػػػعة )
 كذلؾ مف خالؿ تسعة فقرات تشرح ىذه العممية مدعمة باألمثمة.

( فتخػػػػػتص بمعالجػػػػػة كيفيػػػػػة اختيػػػػػار أسػػػػػماء الفػػػػػركع 46مػػػػػا المػػػػػادة العاشػػػػػرة )ا
Clades  مػػف اجػػؿ تثبيتيػػا. كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تسػػعة فقػػرات مػػع العديػػد مػػف المالحظػػات

 كالتكصيات كاالمثمة.
( فػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػؿ ىػػػػك معالجػػػػة 44ككػػػػاف مكضػػػػكع المػػػػادة الحاديػػػػة عشػػػػر )

مف خالؿ فقراتيا العشػرة عمػى  حيث تؤكد ىذه المادة Specifiersمكضكع المحددات 
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التػػػػي تظيػػػػر خػػػػالؿ التػػػػاريخ  Apomorphyاف المحػػػػددات ىػػػػي المظػػػػاىر الجديػػػػدة   
 الكراثي اك الجيني لألفراد اك الجماعات.

 Selection of Accepted Namesاختيار األسماء المقبولة  -الفصل الخامس 

بعمميػة  كالتػي اىتمػت 43ك41ك45ك47يضـ ىذا الفصؿ أربعػة مػكاد ىػي الػػ  
( مكضػكع 47اختيار األسماء المقبكلة في نظاـ التسمية الكراثية حيث عالجت المػادة )

فػػػػي اختيػػػػار االسػػػػـ كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ ثػػػػالث فقػػػػرات مدعمػػػػة  Precedenceاالسػػػػبقية 
( فقػػػد اىتمػػػت بمكضػػػكعة أسػػػماء الجنػػػاس اك المشػػػتركة 45بالمالحظػػػات امػػػا المػػػادة )

Homonym ( 41المكضكع  فيما اىتمت المػادة ) مف خالؿ سبع فقرات عالجت ىذا
كاحكاميػػا فػػي نظػػاـ التسػػمية الكراثيػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ   Synonymباألسػػماء المرادفػػة

( فقػػد عالجػػت مكضػػكع المحافظػػة عمػػى 43(. امػػا المػػادة )41الفقػػرات الػػثالث لممػػادة )
 األسماء كتصحيحيا مف خالؿ عشر فقرات مدعمة باألمثمة كالمالحظات كالتكصيات.

 Provisions for Hybridsاالستعداد لليجين  -السادس   الفصل

( مػػف قػػانكف التسػػمية الكراثيػػة التػػي شػػرحت مػػف 43ضػػـ ىػػذا الفصػػؿ المػػادة ) 
 أسمكب التعامؿ مع اليجف ككيفية تمييزىا. 43.7ك 43.4خالؿ الفقرة 

 Orthographyالتيجئة الصحيحة  -الفصل السابا 

حة لألسػماء المسػتخدمة فػي التسػمية اىتـ ىذا الفصػؿ بمسػيلة التيجئػة الصػحي
( التػػػػي اىتمػػػػت فقراتيػػػػا الخمسػػػػة بمتطمبػػػػات التيجئػػػػة 47الكراثيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ المػػػػادة )

الصحيحة مف اجؿ تثبت االسـ المقترح لمنكع اك الفرع في التسمية الكراثيػة. امػا المػادة 
 ( مػػػف ىػػػذا الفصػػػؿ فقػػػد تناكلػػػت فقراتيػػػا السػػػتة شػػػرح االسػػػتخداـ المسػػػبؽ لألسػػػماء43)

 كتصحيح األسماء المثبتة.
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 مؤلفو األسماء وتعاريفياالفصل الثامن  
 Authorship of Names and Definitions  

( بفقراتيػػا الخمسػػة تػػـ فػػي ىػػذا الفصػػؿ معالجػػة حقػػكؽ 43مػػف خػػالؿ المػػادة )
 مؤلفي األسماء المستخدمة في التسمية الكراثية ككيفية الحفاظ عمى تمؾ الحقكؽ.

 إلشارة للمؤلف وأرقام التسجيل ا الفصل التاسا 
Citation of Authors and Registration Numbers 

( بفقراتيػػػا الثمانيػػػة تػػػـ شػػػرح كيفيػػػة 76فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ كمػػػف خػػػالؿ المػػػادة ) 
اإلشػػارة الػػى مؤلػػؼ االسػػـ فػػي المراجػػع كالػػدكريات  فضػػال عػػف كيفيػػة التعامػػؿ كاالشػػارة 

 الى ارقاـ التسجيؿ.
 Species Names                              األنواع أسماء -الفصل العاشر 

اف مكضػػكعة أسػػماء األنػػكاع الزالػػت غيػػر مكتممػػة فػػي نظػػاـ التسػػمية الكراثيػػة 
( بفقراتيػػػػا الخمسػػػػة 74كىنػػػػاؾ نقاشػػػػات مسػػػػتمرة حػػػػكؿ ىػػػػذا المكضػػػػكع اال اف المػػػػادة )

 تناكلت بعض األفكار المقترح العمؿ بيا بعد االتفاؽ عمييا.
 Govenance                                      االحنام دي عشر الفصل الحا

( بفقراتيػػا االحػػد عشػػر احكػػاـ قػػانكف التسػػمية الكراثيػػة. 74لقػػد عالجػػت المػػادة )
 International Code لمزيد مف المعمكمات حكؿ ىذا المكضكع يمكف زيػارة مكقػع 

of Phylogenetic Nomenclature.عمى شبكة االنترنيت 
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 المقدمة 
اف العمػػػؿ التصػػػنيفي ال يكتمػػػؿ حتػػػى تػػػتـ كتابتػػػو كنشػػػره  كاف كػػػؿ عامػػػؿ فػػػي 
مجػػاؿ التصػػنيؼ مػػديف بشػػكؿ اك بػػيخر لمػػا نشػػره مػػف سػػبقكه لنتػػائ  دراسػػاتيـ كبحػػكثيـ 
ألنيا ىي التي جعمتو قادران عمى القياـ بدراساتو الخاصة  كعالكة عمى ذلؾ فاف مجػاؿ 

الضخامة مقارنة بعدد العامميف فيو بحيػث أصػبح  عمؿ عمـ تصنيؼ الحشرات ىك مف
مػػػف الصػػػعكبة احػػػراز أم تقػػػدـ مممػػػكس فيػػػو مػػػالـ يسػػػيـ فػػػي ذلػػػؾ كػػػؿ عػػػالـ تصػػػنيؼ 
بنصيبو مف خالؿ نشره لنتائ  بحكثو كدراساتو. اف تكصؿ عمماء التصنيؼ الى نتػائ  

كتابػة  كمعمكمات ذات قيمة عممية ميمة قد ال تعني الكثير إذا فشؿ أكلئؾ العممػاء فػي
ما تكصمكا اليو مف نتائ  بالشكؿ العممي السميـ كنشػره فػي الػدكريات كالنشػرات العمميػة 

 المختصة بعمـ التصنيؼ.
اف العديػػد مػػف عممػػاء التصػػنيؼ قػػد يفتخػػركف كثيػػرا بعػػدد األبحػػاث التػػي قػػامكا 
بنشػػػرىا كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ نشػػػر كػػػؿ كصػػػؼ لنػػػكع اك نكيػػػع جديػػػد فػػػي بحػػػث منفصػػػؿ  

اؾ اكقاتػػا يحػػؽ فييػػا نشػػر االكصػػاؼ منفصػػمة كلكػػف كقاعػػدة عامػػة كبػػالرغـ مػػف اف ىنػػ
فػػاف الخامػػة اك العينػػات الحشػػرية التػػي تنتمػػي لبعضػػيا ينبغػػي اف تنشػػر ككػػؿ ثػػـ يحكػػـ 
في التقرير النيائي عمى المؤلؼ بقيمة منشػكراتو كلػيس بعػددىا. اف ميمػة ىػذا الفصػؿ 

كطػػػػػة اك البحػػػػػث سػػػػػتركز عمػػػػػى بيػػػػػاف أنػػػػػكاع المخطكطػػػػػات التصػػػػػنيفية كشػػػػػكؿ المخط
 التصنيفي  إضافة الى االحكاـ كالقكانيف التي تحكـ عممية النشر.

 أنواع المخطوطات او المؤلفات التصنيفية 
 يمكف اجماؿ المؤلفات التصنيفية فيما ييتي:

الخالصػات كالعػركض  - Synopses and Reviewsأوال( الخالصات والعوروض 
ة عػف مرتبػػة مػا. كلػػيس مػف الضػػركرم عبػارة عػف مػػكجزات مختصػرة لممعمكمػػات السػائد

ادخاؿ مادة جديدة اك تيكيالت جديدة فييا. كىي تخدـ الغرض المنفعي الخاص بجمع 
المعمكمػػات المبعثػػرة عػػف مرتبػػة مػػا بعضػػيا مػػع بعػػض فػػي مكػػاف كاحػػد  ربمػػا كيسػػاس 
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لػػػبعض الدراسػػػات الخاصػػػة بالمراجعػػػة أك لعمػػػؿ مقػػػاؿ جػػػامع فػػػي المسػػػتقبؿ كفيمػػػا يمػػػي 
 صات كالعركض التصنيفية:امثمة الخال

(. خالصػػػة عػػػف الجػػػنس إنػػػدركدس 4317) La Rivers, Iraػػػػير  ايػػػرا ڤ( الريػػػػ-4
Endrodes  غمديػػػػػػػػػة االجنحػػػػػػػػػة(Coleoptera تنبريكنيػػػػػػػػػدل :Tenebrionidae .)

 .Ann, Ent. Soc. Amer.  16 :543-573أخبار الجمعية الحشرية بيمريكا 
يدكشػػػػػػػكماتيدل پعائمػػػػػػػة ل(. عػػػػػػػرض ل4313) Ross, H.H( ركس  ق.  ق. -7

Lepidostomatidae  بالمنطقػػػػػػػة المتحػػػػػػػدة فػػػػػػػي شػػػػػػػماؿ أمريكػػػػػػػا )شػػػػػػػعرية االجنحػػػػػػػة
Trichoptera شكال. 57  734-733: 53(. أخبار الجمعية الحشرية بيمريكا 

المراجعات ىي عرض المػكاد الجديػدة اك التفسػيرات  - Revisionsثانيًا( المراجعات 
عػػػادة الجديػػػدة مضػػػاؼ الييػػػا المعرفػػػة السػػػا بقة فػػػي المكضػػػكع عػػػف طريػػػؽ التمخػػػيص كا 

التقيػػيـ. كىػػي تختمػػؼ كثيػػران مػػف حيػػث الكمػػاؿ فػػي المعاممػػة  فػػبعض المراجعػػات تشػػبو 
المقػػػاالت الجامعػػػة مػػػف حيػػػث معالجػػػة المكضػػػكع  اال انيػػػا ال تصػػػؿ الػػػى حػػػد المقػػػاؿ 

كيقػع  الجامع لعدـ مالءمة العينات  كالبعض االخر ال يتعدل ترتيبػان جديػدان لمرتبػة مػا.
فػػي ىػػذا المسػػتكل معظػػـ اإلنتػػاج التصػػنيفي الميػػـ السػػائد فػػي المراتػػب التػػي مػػا زالػػت 
تكتشػػؼ فييػػا باسػػتمرار أنػػكاع جديػػدة. كتنػػاكؿ مثػػؿ ىػػذه المرجعػػات عائمػػة بيكمميػػا )اك 
جػػػزءان مػػػف عائمػػػة( اك جنسػػػان اك مجمكعػػػة أنػػػكاع. كالمرجعػػػات الجنسػػػية  كمػػػا يكضػػػحيا 

 ىذا العمؿ شيكعان.المثاؿ التالي  ىي أكثر نماذج 
(. مرجعيػػة الجػػنس ال 4313) .Sommerman, K. Mسػػكمرماف  ؾ. ـ. 

: سيسػػػػػػػميئيدل Corrodentiaشػػػػػػػماؿ المكسػػػػػػػيؾ )ككٌركدنتيػػػػػػػا  Lachesillaخيسػػػػػػػيال 
Caeciliidea  لكحات. 1  337-377: 53(. أخبار الجمعية الحشرية بيمريكا 

جامعػة عبػارة عػف منشػكرات المقػاالت ال - Monographsثالثًا( المقاالت الجامعوة 
تنظيميػػػة كاممػػػة. كتشػػػمؿ معالجػػػة تنظيميػػػة كاممػػػة لكػػػؿ األنػػػكاع كالنكيعػػػات كالكحػػػدات 
التقسػػػيمية األخػػػرل  كمػػػا تشػػػمؿ مػػػف جانػػػب المؤلػػػؼ عمػػػى معرفػػػة اكيػػػدة فػػػي التشػػػريح 
المقارف في المرتبة كتاريخ حياة األنػكاع كالنكيعػات الداخمػة فػي الدراسػة كاالطػكار غيػر 
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المراتػػػب التػػػي يحػػػدث فييػػػا التحػػػكؿ كالبيانػػػات المفصػػػمة عػػػف التكزيػػػع. انيػػػا  البالغػػػة فػػػي
تسمح بالمعالجة التفصػيمية لمتبػايف الجغرافػي كالعالقػات كالتػاريخ التػكزيعي. ىػذا كتبنػي 
عمػػى مثػػؿ ىػػذه المقػػاالت الجامعػػة الدراسػػات العامػػة عػػف تركيػػب األنػػكاع  كعػػف طريػػؽ 

مػا شػابو ذلػؾ. كليػا عيػب  اال كىػك احتياجيػا التنكع  كعػف طبيعػة المراتػب التقسػيمية ك 
الػػػى عينػػػات أكثػػػر كمػػػاال عػػػف غيرىػػػا مػػػف األكراؽ التصػػػنيفية  كميمػػػا يكػػػف فػػػاف اعػػػداد 
المقاالت الجامعة يزداد يسران عػف ذم قبػؿ مػع نمػك المجمكعػات المكجػكدة فػي متػاحؼ 

كخاصػة  –العالـ. كلسكء الحظ فانو في الطكر الحالي مػف معرفتنػا لكثيػر مػف المراتػب 
ال يسػػػػتحؽ عنػػػػكاف )مقػػػػاؿ جػػػػامع( سػػػػكل القميػػػػؿ مػػػػف األكراؽ  –مػػػػف بػػػػيف الالفقريػػػػات 

 التصنيفية  كفيما يمي مثاالف نمكذجياف الى حد ما لممقاالت الجامعة: 
( مقػاؿ 4361)  L. H. Joutelػكتؿ چػك ؿ . ق.   .Felt, E. Pپ( فمػت  أ. -4

 N. Y. Stateيكيػكرؾ . نشػره متحػؼ كاليػة نSaperdaيردا پجػامع عػف الجػنس سػا

Mus. Bul. 71  لكحة. 41صفحة   34(  76)حشرات 
(. مراجعػػة فػي شػكؿ مقػاؿ جػػامع 4353) .Hubbell, T. H( ىكبيػؿ  ت . ق. -7

 Orthoptera)مسػػػػػػػػػػػػػػػتقيمة االجنحػػػػػػػػػػػػػػػة  Ceuthophilusلمجػػػػػػػػػػػػػػػنس ككيثكفيمػػػػػػػػػػػػػػػكس 
  ,Fla. Univ. Pub. Biol. Sci. Serجريالكريديػدم متسمسػمة العمػكـ االحيائيػة 

 لكحة. 53صفحة   334  4(  رقـ 7مجمد )
العمػػػػؿ الفكنػػػػكم ىػػػػك طريقػػػػة لتقػػػػديـ الخامػػػػة  - Faunalرابعووووًا( االعمووووال الفونويووووة 

التصػػنيفية محػػددة بمسػػاحة جغرافيػػة عنيػػا بكحػػدة تصػػنيفية. اف أىػػدافيا تيسػػير التعػػرؼ 
ـ في مساحة معينة كتقرير التكزيع الجغرافي الدقيؽ أكثر مف حؿ مشكالت عمى التقسي

ذا كانت الفكنو مكضػكع الدراسػة تخػص منطقػة محػددة فقػد يتكػكف التقريػر مػف  العاـ. كا 
)قائمة محمية(. كغالبان ما تككف ىذه القائمة مف عمؿ شخص مقيـ فػي المنطقػة كجمػع 
كثيران منيا. كمف الممكف اف تككف غايػة فػي النفػع إذا عممػت عمػى أسػاس المجمكعػات 

معيا بيانات كمية كتعميقات بيئية. ىػذا كتنتمػي تقػارير المناسبة كالمعرفة بدقة. ككانت 
الحمالت كالرحالت أيضا الى ىذه المرتبة مف األكراؽ المتعمقة بالفكنػة. اف ذلػؾ يييػئ 
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الفرصػػة المناسػػبة لكصػػؼ أنػػكاع كاجنػػاس جديػػدة كلكضػػع أسػػس العمػػؿ فػػي المسػػتقبؿ. 
ان  يجػػػد عػػػػالـ كمػػػف اجػػػؿ اعػػػداد العمػػػػؿ الفكنػػػكم فػػػي االنظكمػػػات غيػػػػر المعركفػػػة جيػػػد

التصنيؼ عادة انو مف الضركرم التنقيب بعمؽ في مشػكالت التقسػيـ كعمػـ التصػنيؼ 
العػػػاـ. كلػػػذلؾ فػػػاف اغمػػػب االعمػػػاؿ الفكنكيػػػة مػػػف ىػػػذا النػػػكع تقػػػدـ مسػػػاعدات الػػػى عمػػػـ 
تصػػػنيؼ الحيػػػكاف اك أكثػػػر كأثمػػػف مػػػف أىػػػدافيا المباشػػػرة. كميمػػػا يكػػػف فبػػػالرغـ مػػػف اف 

قػػػػد تكػػػػكف عبػػػػارة عػػػػف مػػػػنجـ معمكمػػػػات لممشػػػػتغؿ بالجغرافيػػػػا األكراؽ المتعمقػػػػة بالفكنػػػػة 
االحيائية كلعالـ البيئة اال انيا غير مصػممة لتقػديـ بيانػات الػى عػالـ النشػكء  كمػا انػو 
نػادران مػػا يػؤدم اعػػداد العمػػؿ الفكنػكم فػػي المراتػب المعركفػػة جيػػدان الػى معرفػػة النكيعػػات 

 : معرفة دقيقة. كاالمثمة عمى االعماؿ الفكنكية ىي
  لنػػػػدف. مجػػػػاالت Francisكفرانسػػػػيس  Tailor( فكنػػػػة الينػػػػد البريطانيػػػػة. تػػػػايمكر -4

 عديدة تضـ معظـ انظكمات الحيكانات  نشرت خالؿ نصؼ القرف الماضي.
 Dulau. دكالك 743-4(  أجػػػػػػػػزاء 4343-4373( احيػػػػػػػػاء أمريكػػػػػػػػا الكسػػػػػػػػطى. )-7

 كشركاه  لندف.
. المكتػػػػب المركػػػػزم 35-4ات ( كمػػػػا يمييػػػػا  مجمػػػػد4336-4374( فكنػػػػة فرنسػػػػا.)-5

 لمفكنة بباريس.
لقػػػد ظيػػػرت االطػػػالس نتيجػػػة الشػػػعكر بالحاجػػػة الػػػى  - Atlasesخامسوووًا( االطوووالس 

رسكـ ايضاحية كاممة لألنكاع في المراتب التقسيمية المختمفة. ككاف ذلؾ انعكاسان لعدـ 
مػػا.  مالءمػػة الكممػػة المطبكعػػة ككسػػيمة لنقػػؿ صػػكرة ذىنيػػة عػػف السػػحنة العامػػة لحشػػرة

فضػػال عػػف الحاجػػة الػػى بيانػػات تصػػنيفية لعمػػؿ مقارنػػة دقيقػػة بػػيف نػػكع كاخػػر. كمػػا داـ 
الغػػػػرض مػػػػف االطػػػػالس غرضػػػػا تصػػػػنيفيا بحتػػػػان فقػػػػد شػػػػاع فيػػػػو اسػػػػتخداـ الرسػػػػكـ شػػػػبة 
التخطيطية  كلك انو استخدمت فيو صكر كاممة مطبكعة بالنقط اك لكحػات ممكنػة عنػد 

 كمف األمثمة لألطالس: معالجة انظكمات مثؿ الفراشات كالطيكر.
(. أطمػس الحشػرات القشػرية 4357-4336) .Ferris, G. F( فيػريس  ج . ؼ . -4

 مجمدات. 3بيمريكا الشمالية. مطبعة جامعة ستانفكرد  جامعة ستانفكرد  كاليفكرنيا  
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 H. R. Robertsك ق . ر . ركبػػرتس   .Ross, E. S( ركس  أ . س . -7
 .فالحشرية االمريكية فيالدلفيا  جزئيي( أطمس البعكض. الجمعية 4315)

كىي كتػب معينػة  - Manuals  Hand books 𝜶سادسًا( نتب الجيب واليدويات
بالرغـ مف انيا تصنيفية  فيي مصممة اساسان اك بصفة خاصة لمتعػٌرؼ الحقمػي. كفػي 
 مثؿ ىذه الحاالت تستبعد منيا عمدان األنكاع الجديدة كيككف التيكيد فييا عمى الصفات

 المفتاحية القاطعة كالصفات المميزة. امثمة ىذا النمكذج مف المنشكرات ىي: 
(. كتػػػػاب جيػػػػب عػػػػف الرعاشػػػػات الكبيػػػػرة 4373) Needhalil. ج . چ( نيػػػػدىاـ  -4

رنجفيمد پ  الناشػػػر. سػػػCharies C. Thomasبيمريكػػػا الشػػػمالية. تشػػػارلز نكمػػػاس 
 الينكل.

ؿ حقمػػػي لمفراشػػات فػػػي أمريكػػػا (. دليػػػ4334) .Klots, A.B( كمػػكتس  أ . ب . -7
 صفحة. 513الشمالية شرؽ السيكؿ العظمى. شركة ىكفتكف ميفميف   بكستكف  

بالرغـ مػف  - Check Lists Catalogues 𝜶سابعًا( الفيارس ونشوف المراجعة
اف الفيارس ككشكؼ المراجعة مصممة ألغراض تختمؼ تمامػان عػف نمػاذج المنشػكرات 

فينيػػػػا تعتبػػػػر مػػػػف المراجػػػػع األكثػػػػر نفعػػػػان لعػػػػالـ التصػػػػنيؼ.  التصػػػػنيفية المػػػػذككرة سػػػػابقان 
فالفيارس عبارة عف دالئؿ ضركرية لػألكراؽ التصػنيفية  مرتبػة بطريقػة تييػئ متسمسػمة 
كاممػة مػف المراجػع ألغػػراض عمػـ الحيػكاف كاغػراض التسػػمية  تبعػان لممراتػب التقسػػيمية. 

لػػو  كعنايػػة مدققػػة لمغايػػة  كيعتبػػر اعػػدادىا ميمػػة فنيػػة جػػدان تحتػػاج الػػى صػػبر ال حػػد 
كمعرفة كثيقة بالمصادر المرجعية كالطرؽ الخاصة بيا. اما كشكؼ المراجعة فيي مف 
ناحيػػػة أخػػػرل مصػػػممة لتقػػػديـ الييكػػػؿ التقسػػػيمي النظكمػػػة مػػػا كلتقػػػديـ طريقػػػة سػػػريعة 
كمناسػػػبة لالستشػػػارة المرجعيػػػة كلتػػػنظـ المجمكعػػػات. كغالبػػػان ال يزيػػػد مػػػا فييػػػا اال قمػػػيال 

مؤكدة باألسػماء كأسػماء التػرادؼ مػع إشػارات مستفيضػة عػف المسػاحة الجغرافيػة قائمة 
التي تحتميا األنكاع المذككرة فييػا. كتعتبػر كشػكؼ المرجعػة مكممػة لمفيػارس كلكنيػا ال 
تقػػػكـ مقاميػػػا.  كمػػػا يتكقػػػؼ األسػػػمكب فػػػي كشػػػكؼ المراجعػػػة عمػػػى المرتبػػػة. ففػػػي عمػػػـ 
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ؤكػدة كأسػماء التػرادؼ مػع كصػؼ مفصػؿ الطيكر يعطي عادة مرجع كامؿ لألسماء الم
 لممدل. كمف األمثمة عف الفيارس:

(. فيػرس نصػفية الجنػاح 4347)  .Van Duzee, E. Pاف دكزم  إ . ب . ڤ( -4
 .Calif. Univفي أمريكا شماؿ المكسيؾ. منشكرات جامعة كاليفكرنيا عف الحشرات 

Pub. Ent.   صفحة. 367( + 41) 7رقـ 
(. كشػػؼ مراجعػػة 4353-4353) .Mc Dunnough, J( مػػاؾ دكنػػكؼ  ج . -7

( 4فػػػي كنػػػدا كالػػػكيالت المتحػػػدة االمريكيػػػة. جػػػزء ) Lepidopteraحرشػػػفية االجنحػػػة 
( حرشػفية االجنحػة الصػغيرة 7جػزء ) Macrolepidopteraحرشفية االجنحة الكبيػرة 

Microlepidoptera  مػذكرة اكاديميػة العمػـك بجنػكب كاليفكرنيػا .South Calif. 

Acad Sci. Mem  4  4-773  7 (4  )4-474. 
 -شنل المخطوطة التصنيفية 

 كتتضمف الفقرات االتية:
العنػػكاف ىػػك اكؿ جػػزء مػػف الكرقػػة يمقػػاه القػػارئ  اذ اف شػػيرتو  - Titleأوال( العنوووان 

كداللتػو المرجعيػػة تضػػمف لػػو كثيػػران مػػف العنايػػة عنػػد اختيػػاره. كينبغػػي اف يكػػكف العنػػكاف 
يكػػكف محػػددان لمحتكيػػات المخطكطػػة  كلكػػف مختصػػران الػػى الحػػد  بػػالطكؿ الكػػافي حتػػى

الذم يجعمو سيال عند ترتيبو في الدليؿ. كالكممات القصػيرة أفضػؿ مػف االصػطالحات 
متعػػػػددة المقػػػػاطع. كمػػػػا ينبغػػػػي اف تكػػػػكف األسػػػػماء األكثػػػػر أىميػػػػة قريبػػػػة مػػػػف اكؿ كػػػػؿ 

تعمػؿ عمػى تقسػيـ مجمكعة مف الكممات. كينبغػي اف يتضػمف العنػكاف كممػات مفتاحيػة 
المػػػادة فػػػي الػػػدليؿ  مػػػع تجنػػػب عالمػػػات الكقػػػؼ اال عنػػػد الضػػػركرة لممعنػػػى. كمػػػف بػػػيف 

 العناصر الجكىرية لمعنكاف: 
( تحديػد كاضػػح لميػداف العمػػؿ )عمػـ التصػػنيؼ  عمػـ الشػػكؿ الخػارجي  عمػػـ البيئػػة  -4

 الخ ...(.  
 ( االسـ العممي لممرتبة المعاممة.-7
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العائمػػة امػػا باألسػػماء العمميػػة )التػػي تكضػػع بػػيف اقػػكاس( اك ( تحديػػد اسػػمي الرتبػػة ك -5
 فيما ندر األسماء شائعة معركفة.

 ( المساحة الجغرافية كالفكنة كالمنطقة.-1
 كفيما يمي امثمة لعناكيف جيدة:

)مراجعػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػنيفية لقػػػػػػػػػػػافزات الػػػػػػػػػػػكرؽ االمريكيػػػػػػػػػػػة )متشػػػػػػػػػػػابية االجنحػػػػػػػػػػػة 
Homopteraسيكاديميدم   Cicadellidae.) 
في جنكب كاليفكرنيا  Hippodamiaكداميا پف الجغرافي في تقارب اليي)التباي

 ((.Coccinellidae  كككسينيٌميدم Coleoptera)غمدية االجنحة 
يػيتي اسػـ المؤلػؼ بعػد العنػكاف مباشػرة.  - Author’s Nameثانيوًا( اسوم المؤلوف 

الحشػرات كتقؿ المتاعب المرجعية إذا كتب المؤلؼ اسػمو بشػكؿ كاحػد. كقػد كػاف عػالـ 
 Comte deكاحيانػػان أخػػرل تحػػت اسػػـ  Laporteكرت ينشػػر احيانػػان تحػػت اسػػـ پػػال

Castelnau  كمػػػا زاؿ المػػػبس الػػػذم نػػػت  عػػػف ذلػػػؾ يظيػػػر فػػػي المؤلفػػػات الحديثػػػة. امػػػا
عالمات التصنيؼ الالتػي يبػداف النشػر قبػؿ الػزكاج  فكثيػرا مػا يتجنػبف مثػؿ ىػذا المػبس 

ؿ الػػزكاج اك باسػػتعماؿ عالمػػة الكصػػؿ  مثػػاؿ باالسػػتمرار فػػي النشػػر تحػػت اسػػمائيف قبػػ
. كمف المعتاد في أمريكا حػذؼ الػدرجات العمميػة Dorothy McKey-Fenderذلؾ 

كااللقػػػػاب مػػػػف اسػػػػـ المؤلػػػػؼ كذلػػػػؾ بػػػػالرغـ مػػػػف اسػػػػتخداميا فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف المجػػػػالت 
األكركبية. كينبغي اف ييتي عنكاف المؤلؼ كبريػده االلكتركنػي بعػد اسػمو لتيسػر عمميػة 

ذا تضػػػمنت الكرقػػػة أكثػػػر مػػػف مؤلػػػؼ كاحػػػد يتكقػػػؼ ترتيػػػب األسػػػماء عمػػػى المر  اسػػػمة. كا 
طبيعة العمؿ الذم قاـ بو كؿ مػنيـ. فػاذا اقتسػمكا العمػؿ بالتسػاكم تحػؿ المشػكمة عمػى 
أساس المساكاة في التيليؼ حيث ترتب األسػماء عػادة حسػب النظػاـ االبجػدم. امػا اذا 

اؾ اخػػتالؼ ممحػػكظ فػػي السػػٌف اك الخبػػرة  انقسػػـ العمػػؿ بيػػنيـ بػػدكف تسػػاك  اك كػػاف ىنػػ
 فيككف ىناؾ مؤلؼ قديـ كاخر حديث. كعندئذ يظير اسـ المؤلؼ االقدـ في األكؿ.

ينبغػػي اف تحتػػكم كػػؿ مخطكطػػة تصػػنيفية عمػػى  - Introductionثالثووًا( المقدمووة 
فقػػرة افتتاحيػػة تبػػيف مجػػاؿ الكرقػػة كالمكػػاف الػػذم تنتسػػب اليػػة كدكافػػع الدراسػػة كطبيعيػػة 
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خامػػة المدركسػػة. كغالبػػان مػػا يكػػكف مػػف الالئػػؽ تقػػديـ عػػرض تػػاريخي فييػػا  اذ تسػػاعد ال
ىػذه المالمػح عمػى تكجيػو القػارئ العػادم كالػػدارس الجديػد فػي المرتبػة  كمػا يكػكف فييػػا 

 تذكرة لممشتغميف االخريف في ىذا الميداف.
ما قػد تػدخؿ التشػكرات فػي المقدمػة عنػد - AcKnowledgmentsرابعًا( التشنرات 

يكػػكف مػػف المسػػتطاع معاممتيػػا كجػػزء مػػف التتػػابع الطبيعػػي فػػي العػػرض. كقػػد يضػػعيا 
بعض المؤلفيف في شكؿ حاشية أسفؿ الصفحة ممحقة باسػـ المؤلػؼ. كىػذا ىػك النظػاـ 
المتبع بانتظػاـ فػي اخبػار الجمعيػة الحشػرية بيمريكػا كجرائػد أخػرل معينػة تعتبػر اساسػان 

 مراجع تصنيفية مف حيث محتكياتيا.
يستحسػف فػي  - Materials 𝜶  Mcthodsخامسوًا( الطرائوق والموواد المسوتعملة 

عمػػػؿ المراجعػػػة كالمقػػػاؿ الجػػػامع اف يكضػػػع بيػػػاف عػػػف الطرائػػػؽ التػػػي اسػػػتخدمت كعػػػف 
المجمعات كالعينات ككذا الخامات األخرل المدركسة. كبذلؾ يصبح القارئ قػادران عمػى 

مؿ. كيمكف اإلشارة باالسـ كالمرجع الػى تقييـ االستنتاجات كالحكـ عمى مدل اتقاف الع
الطرائػػؽ الثابتػػة فػػي القيػػاس كالتحميػػؿ كالصػػب  كعمػػؿ التحضػػيرات الخاصػػة  الػػخ. امػػا 

 الطرائؽ الجديدة فيي التي تحتاج فقط الى كصؼ تفصيمي.
تعتمد المكضكعات التػي يتكػكف منيػا  - Body of the Textسادسًا( جسم النص 

ىػداؼ الكرقػة المعنيػة. كربمػا يكفػي إيضػاح اف الكرقػة جسـ النص طبعػان عمػى مجػاؿ كا
 التنظيمية الكاممة يتضمف:

 ( تعريؼ المرتبة األعمى في العمؿ )العائمة  القبيمة  الخ ...(.-4
 ( مفتاح )اك مفاتيح( لكؿ المراتب المتكسطة )االجناس( المدركسة.-7
 ( أسماء الترادؼ كاكصاؼ المراتب المتكسطة )االجناس(.-5
 بياف عف األنماط الجنسية.( -1
 ( مقارنات مع االجناس األخرل.-3
 ( مفاتيح ألنكاع كؿ جنس.-3
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 ( أسماء الترادؼ كاكصاؼ األنكاع.-7
( بياف المناطؽ النمطيػة كاألمػاكف التػي تكجػد فييػا األنمػاط كالتكزيػع العػاـ كالعكائػؿ -3

 .خ ...كاع األخرل  الكغير ذلؾ مف البيانات االحيائية ذات الداللة كمقارنات مع األن
مػػػػف المعتػػػػاد كالمستحسػػػػف عنػػػػد عمػػػػؿ المقػػػػاالت الجامعػػػػة  - Synonymyالتوووورادف 

كالمراجعات كالفيارس إعطاء الترادؼ كامال لكؿ نكع. كقد كاف المعتاد خػالؿ االطػكار 
المبكرة مف تككيف مراجعتنا التصنيفية اال تذكر األسماء المرادفة فقط  بػؿ تػذكر ايضػان 

تقريبػػػان لكػػػؿ المراجػػػع الخاصػػػة بػػػالنكع كفييػػػا األسػػػماء كالمشػػػتركات التػػػي  قائمػػػة كاممػػػة
اسػػػػػػتعممت فػػػػػػي المنشػػػػػػكرات السػػػػػػابقة. اال اف ىػػػػػػذا غيػػػػػػر الـز كعيػػػػػػر اقتصػػػػػػادم فػػػػػػي 
االنظكمات المعركفة جيدان كيترؾ ىذا العمؿ لمفيارس المرجعيػة كلكػف مػع األسػؼ فػاف 

ضكعة بصكرة ناقصة اك فيارس بعض مجمكعات الحيكانات )مثاؿ ذلؾ الحشرات( مك 
قديمة بدرجة تجعؿ الترادؼ المرجعي عنصران جكىريػان فػي المعاممػة التصػنيفية الكاممػة. 

أكثػػػر  4366كيتضػػػح ىػػػذا بصػػػفة خاصػػػة يكػػػكف جػػػزء كبيػػػر مػػػف المؤلفػػػات قبػػػؿ عػػػاـ 
اىتمامان بالتسمية منو بعمـ الحيكاف كتككف المؤلفات األخيرة أكثر اىتمامان بعمـ الحيػكاف 

تسػػػػمية. اف فيػػػػـ كػػػػال النػػػػكعيف مػػػػف المؤلفػػػػات مطمػػػػكب مػػػػف عػػػػالـ التصػػػػنيؼ منيػػػػا بال
العصرم الذم يشتغؿ عمى مثؿ ىذه االنظكمات. كيمكػف ذكػر التػرادؼ الجديػد بصػكرة 

( االسـ العممي )في شػكمو األصػمي( 4أكثر فائدة كذلؾ بكتابة البيانات بالتتابع االتي:)
( المكػػاف الحػػػالي 3منطقػػة الػػػنمط )( 3( المرجػػػع )1( تػػػاريخ النشػػر )5( المؤلػػؼ )-7)

 لمنمط )اختيارم(. مثاؿ ذلؾ 
 Oncuderes rhodostictus Batesأكنسيديريس ركدكستيكتكس بيتس 

 Oncuderes rhodosticta Batesأكنسيديريس ركدكستيكتا بيتس 

ليػػردك   [ 537: 3غمديػػة االجنحػػة   .Biol. Cent. Amerاحيػػاء أمريكػػا الكسػػطى 
 .British Mus. (Nat. Hist.) ]بريطاني )تاريخ طبيعي(المكسيؾ  المتحؼ ال
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كينبغػػػػػي اف يكػػػػػكف مختصػػػػػرا  كلكػػػػػف لػػػػػيس فػػػػػي  - Summaryسوووووابعًا( الملخوووووص 
األسػػػمكب التمغرافػػػي كينبغػػػي اف يكتػػػب بشػػػكؿ متسمسػػػؿ مػػػف فقػػػرات قصػػػيرة كاف يكػػػكف 

 محددان كليس في عبارات عامة.
نكتػػب  - References 𝜶 Bibliographyثامنووًا( المراجووا وقائمووة المصووادر 

المراجع اما عمى ىيئة حاشيات اسفؿ الصفحة اك اف تكضع بيف اقكاس فػي الػنص اك 
فػػػي قائمػػػة مراجػػػع نيائيػػػة  كيجػػػب اف تشػػػير قائمػػػة المراجػػػع الػػػى المؤلػػػؼ كسػػػنة النشػػػر 
كعنػػػكاف البحػػػث اك المرجػػػع كالمجمػػػد كالعػػػدد كالصػػػفحات كعػػػادة تخضػػػع عمميػػػة كتابػػػة 

د فػػػػي المجمػػػػة اك الدكريػػػػة التػػػػػي سينشػػػػر فييػػػػا العمػػػػػؿ المراجػػػػع الػػػػى األسػػػػمكب المعتمػػػػػ
التصنيفي. بعد االنتياء مف كتابة المخطكط كطباعتو يتـ ارسػالو ألحػدل المجػالت اك 

 الدكريات المتخصصة في عمـ التصنيؼ لنشره بعد تقييمو مف قبؿ المختصيف.
اليب نيووة لتوسوويا وتحسووين أسووالتعووديالت المقترحووة للقووانون الوودول  للتسوومية الحيوا

 النشر 
سػػنة اعتمػػد خبػػراء التصػػنيؼ عمػػى إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى النسػػخ  736لمػػدة 

المادية لممصػنفات التػي تنشػر مػف اجػؿ التحقػؽ مػف المعمكمػات حػكؿ األنػكاع. كيمكػف 
لصػػعكبة تعقػػب المنشػػكرات اف تكػػكف عائقػػا كبيػػرا لمعمػػؿ التصػػنيفي  ممػػا أدل بػػبعض 

النسػبة لمنباتػات كالبكتيريػا ككػذلؾ لمحيكانػات  الباحثيف لمناصػرة تعػديؿ قكاعػد التسػمية ب
لمسػػػماح بالنشػػػر االلكتركنػػػي لألسػػػماء العمميػػػة. اف النشػػػر االلكتركنػػػي كالكصػػػكؿ الػػػى 
المعمكمات عبر االنترنت يمكػف اف يكضػح التقػدـ المتسػارع فػي مجػاؿ التصػنيؼ حتػى 

مػف الكاضػح اف بعدما نشرت الطبعة الرابعة مف القانكف الدكلي لمتسمية الحيكانية كػاف 
النشػػػر االلكتركنػػػي ال يمكػػػف تجاىمػػػو ككػػػاف الكصػػػكؿ الػػػى المعمكمػػػات الرقميػػػة فػػػي كػػػؿ 
مجػػاالت العمػػكـ  كعمػػى المػػدل الطكيػػؿ مصػػدر قمػػؽ كبيػػر. كقػػد رفػػض عممػػاء النبػػات 
مقترحػػات لمنشػػر االلكتركنػػي بسػػبب القمػػؽ عمػػى االرشػػفة كاالمػػف مػػف العبػػث. رغػػـ اف 

تعػػد اليػكـ نػػادرة  ىنػػاؾ عػػدد مػػف الحػػاالت التػػي  بعػض االعمػػاؿ المطبكعػػة عمػػى الػػكرؽ
فقػػدت فييػػا النسػػخ الكرقيػػة لػػذا ال يمكػػف اف يكػػكف ىنػػاؾ أرشػػيؼ مكثػػكؽ لتمػػؾ االعمػػاؿ 
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سػنة  466كسكؼ نككف قادريف عمى قكؿ الشيء نفسو بالنسبة لمنسخ االلكتركنيػة بعػد 
فعػػػاؿ مػػػف االف  اف ىػػػذه التسػػػاؤالت فضػػػال عػػػف الكصػػػكؿ السػػػريع كالػػػدائـ كعمػػػى نحػػػك 

 (ICZN)لممنشكرات كالمعمكمات محؿ بحث. نظرت المجنة الدكلية لمتسػمية الحيكانيػة 
  كالتي سبقت المؤتمر 7663أب  73-75في جمسة خاصة عقدت في باريس بتاريخ 

الػػدكلي العشػػريف لعمػػـ الحيػػكاف. كفيػػو صػػكت المفكضػػيف لبػػدء العمميػػة المطمكبػػة لتعػػديؿ 
كالسماح بالنشر االلكتركني لألسػماء العمميػة الجديػدة المدكنة الدكلية لتسميات الحيكاف 

أب  خػػالؿ  77كاعمػاؿ التسػمية لمتقسػيـ الطبيعػػي. كقػدـ ممخػص لمشػػركع التعػديؿ فػي 
. ثػػػـ تػػػـ تنقػػػيح المشػػػركع عبػػػر مناقشػػػات بػػػيف Systema Naturae 736النػػػدكة   

فػػػي أعضػػػاء المجنػػػة عػػػف طريػػػؽ البريػػػد االلكتركنػػػي خػػػالؿ الشػػػير الػػػذم تػػػال النػػػدكة. ك 
باريس  صكت المفكضيف بشكؿ مستقؿ لصالح ثالثة مبادل تتعمؽ بالنشر. لـ يحظى 
أم منيػػا باألجمػػاع  كلكػػف كػػاف بيغمبيػػة الثمثػػيف مػػف مجمػػكع اعػػداد المصػػكتيف االثنػػي 

 عشر. كىذه المبادئ ىي:
أكال( ينبغػي اف يسػػمح بالنشػػر االلكتركنػػي إذا كجػػدت اليػػات يمكػػف اف تعطػػي ضػػمانات 

 ف الكصكؿ كعمى المدل الطكيؿ الى المعمكمات التي تحتكييا.معقكلة تمكف م
ثانيان( يجب اف تككف بعض طرائؽ التسجيؿ جزءا مف اليػة السػماح بالنشػر االلكتركنػي 

 لألسماء كالتسمية.
ثالثان( ال يسمح بالنشر لألعماؿ التي استخدـ فييا كسائؿ ليست الكرقية )مثؿ األقراص 

 مية(المدمجة كاقراص الفيديك الرق
كمػػف التطػػكرات اإليجابيػػة لقبػػكؿ النشػػر االلكتركنػػي ىػػك ظيػػكر مكاقػػع ألرشػػفة 

الػػذم يقػػدـ ارشػػيفا دائمػػا لممجػػالت اإللكتركنيػػة   (Portico)الكثػػائؽ االلكتركنيػػة  مثػػؿ 
(Lots of Copies Keep Stuff Safe)  ك(LOCKSS)  كىػي مبػادرة مجتمعيػة

لنظػاـ  ISOاألنظمػة تتكافػؽ مػع معيػاردكلية مقرىا في مكتبات جامعػة سػتانفكرد. ىػذه 
كالسػػعي لضػػماف االسػػترجاع كعمػػى المػػدل الطكيػػؿ  (OAIS)فػػتح أرشػػيؼ المعمكمػػات 

لممنشكرات مف األرشيؼ االلكتركني  حتى عنػدما يتكقػؼ الناشػر عػف اعتمػاد التكزيػع. 
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الػػى اعتمػػاد ىػػذه الػػنظـ دكف غيرىػػا مػػف كسػػائؿ الحفػػظ كلكػػف  ICZNكال يػػدعك اتحػػاد 
ثمػػة عمػػى تكنكلكجيػػا االرشػػفة التػػي قػػد تكػػكف مقبكلػػة فػػي عمػػـ الحيػػكاف. لػػذلؾ يراىػػا كيم

تقترح المجنة الدكلية لمتسمية الحيكانية التعديؿ التالي عمى اإلصدار الرابػع مػف القػانكف 
الدكلي لمتسمية الحيكانية  لمسػماح لمنشػر االلكتركنػي مقركنػا بيرشػفة االعمػاؿ كتسػجيؿ 

ة الػػػػى النشػػػػر االلكتركنػػػػي  يتنػػػػاكؿ بالضػػػػركرة اقتػػػػراح أسػػػػماء عمميػػػػة جديػػػػدة. باإلضػػػػاف
أسػػػاليب النشػػػر بشػػػكؿ عػػػاـ. كيعقػػػب ذلػػػؾ شػػػرح إجػػػراءات التعػػػديؿ كاعتمػػػاده  كمناقشػػػة 
األسػػباب الكامنػػة كراء ىػػذا االقتػػراح. كطػػرح تعميقػػات المجتمعػػيف مػػف عممػػاء الحيػػكاف  

ائؿ لفقػػرات سػػكاء كانػػت معارضػػة اك مسػػاندة اك االقتراحػػات الخاصػػة بالتحسػػينات كبػػد
 مختمفة مف ىذا االقتراح.

 التعديالت المقترحة 
فوو  التعووديالت المقترحووة يمثوول الخووط العووادي الوونص الحووال  لقووانون النشوور  الوونص  

يصووف التغيوورات  [ ]بخووط مائوول ىووو نووص جديوود  والوونص بووين قوسووين معقوووفين 
  78و  60و  01و 9و  8المقترحة ف  قسم معين  وان التعديل تم ف  المواد 

يعػػد العمػػػؿ عمػػال منشػػكرا لغػػػرض التسػػمية فػػي عمػػػـ الحيػػكاف إذا كػػػاف   8أوال( المووادة 
 .3يتكافؽ مع متطمبات ىذه المادة كليس مستبعدا بيحكاـ المادة 

المنقحػػة إلضػػافة النشػػر االلكتركنػػي بشػػكؿ منفصػػؿ عػػف النشػػر بػػالطرؽ  3.4المػػادة  [
  ]المادية

 جب اف يمبي المعايير التالية:أم عمؿ ي   المعايير الت  يجب ان تتحقق 8.0
 . يجب اف يصدر لغرض تكفير تسجيؿ عممي عاـ كدائـ 3.4.4
. يجب اف يككف الحصكؿ عمييػا عنػدما تصػدر ألكؿ مػرة مجانػا اك عػف طريػؽ 3.4.7
 الشراء 
. يجب اف يككف قد أنت  في طبعة تحتكم عمى نسخ يمكف الحصكؿ عمييا في 3.4.5

 .كقت كاحد مف خالؿ طريقة مككدة
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 (  اك3.1العديد مف النسخ المتطابقة كالمستمرة )انظر المادة   8.0.3.0
نسػػخ الكتركنيػػة يمكػػف الكصػػكؿ الييػػا عمػػى نطػػاؽ كاسػػع مػػع محتػػكم ثابػػت   8.0.3.6

 (.3.3( )انظر المادة ISO 19005-1 :2005  معيار PDF/Aكشكؿ )مثؿ 
عادة صياغة المادة  3.5ك  3.7المكاد  [ كما تـ اقتراحػو فػي  3.1بقيت دكف تغيير. كا 

  ]. 3.1كدمجيا تحت المادة المقترحة  3.3  كتبسيط المادة 3.3  حذؼ المادة 3.7
   االعمال الصادرة ننسخ مادية 8.4

 االعماؿ الصادرة كنسخ مادية تخضع لممعايير التالية:
  الكسػػائؿ الكحيػػدة المقبكلػػػة 7663. االعمػػاؿ المطبكعػػة عمػػػى الػػكرؽ بعػػد عػػػاـ 3.1.4
 نسخ المادية ىي التي يتـ فييا الطباعة عمى الكرؽ باستخداـ الحبر. إلنتاج
لكمي يتـ اعتمادىا يجب  DVDاك  CD-ROM. االعماؿ الصادرة باستخداـ 3.1.7

 اف تخضع لممعايير التالية:
   7646كقبؿ عاـ  4333يجب اف يككف قد صدر بعد عاـ  3.1.7.4
قػػؿ عػػف خمسػػة مكتبػػات متاحػػة . يجػػب اف تحتػػكم عمػػى الئحػػة تضػػـ مػػاال ي3.1.7.7

  DVDاك  CD-ROMلمجميكر مكدعة فييا نسخ مف أقراص 
  كاضافة الى شرط االرشفة ةلمعالجة االعماؿ اإللكتركني 3.3يتـ إضافة مادة جديدة  [
   االعمال الت  تصدر وتو ع النترونيا8.5 

 لكي يعد العمؿ منشكرا كمكزعا الكتركنيا يجب اف يخضع لما ييتي 
   7663صدرت بعد عاـ  3.3.4
 . يذكر تاريخ النشر في العمؿ نفسو 3.3.7
. يػػػتـ ارشػػػفتو كحفظػػػو لػػػدل جيػػػة اك منظمػػػة مسػػػتقمة مػػػف قبػػػؿ الناشػػػر بطريقػػػة 3.3.5

لمنظػػػاـ المفتػػػػكح ألرشػػػيفو المعمكمػػػػات  ISO 2003: 14721متكافقػػػة مػػػع معيػػػػار 
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(OAIS)ف مكقػػػع   اك الصػػػادرات الالحقػػػة ليػػػذا المعيػػػار )لمحصػػػكؿ عمػػػى الكثػػػائؽ مػػػ
 (.46.3.7.4األرشيؼ  انظر المادة 

. مكقع الجية المسؤكلة عف منظمة االرشفة يجب اف يكفر كسيمة لتحديد أم 3.3.5.4
 االعماؿ الكاردة الى األرشيؼ.

منظمػػة االرشػػفة يجػػب اف يكػػكف عنػػدىا رخصػػة دائمػػة اك غيػػر قابمػػة لمػػنقض 
 لجعؿ العمؿ سيؿ الكصكؿ يجب اف الناشر لف يعمؿ ذلؾ. 

. يجب اف يككف ىناؾ ترخيص دائـ لنظاـ االرشفة غير قابمة لمػنقض لجعػؿ 3.3.5.7
 العمؿ.

. إذا كجدت اف العمؿ لـ يكدع في نظاـ ارشفة فػي غضػكف سػنكة كاحػدة بعػد 3.3.5.5
مف تاريخ النشر المعمف  اك اف الناشر اك مف امتمؾ حقكؽ النشر لـ يعػد يعتمػد تكزيػع 

ا مف األرشيؼ في ىذه الحالة يجب اف تحػاؿ القضػية االعماؿ التي ال يمكف استردادى
 الى المجنة المسؤكلة عف تكافر أم أسماء اك تسميات كردت العمؿ.

لمسػػماح لمجنػػة لمحكػػـ عمػػى التغيػػرات التكنكلكجيػػا دكف  3.3يػػتـ إضػػافة مػػادة جديػػدة  [
 الحاجة الى تعديؿ القانكف.

صػدر إعالنػات لتكضػيح مػا يجػكز لمجنػة اف ت  أساليب جديودة للنشور واالرشوفة  8.6
إذا كانػػػت ىنػػػاؾ أسػػػاليب جديػػػدة اك غيػػػر تقميديػػػة فػػػي اإلنتػػػاج كالتكزيػػػع كالتنسػػػيؽ  اك 

 االرشفة يمكف اف تنت  مف خالليا االعماؿ التي يتـ نشرىا في مضمكف القانكف.
السػػتيعاب النشػػر االلكتركنػػي  كتضػػاؼ  A8تبقػػى دكف تغييػػر التكصػػية  3.7المػػادة  [

الػػى  E8يػػتـ تغييػػر الػػى  E8الحاليػػة كمػػف خمػػؿ  8Cكالفقػػرة  B8  8C   D8الفقػػرات 
G8 مع اف الفقرتيف األخيريف تبقى دكف تغيير  كىذا التغيير ال يظير ىنا  [  

يتحمػؿ الكاتػب اك الناشػر المسػؤكلة لضػماف   النشر علا نطاق واسوا  A8التوصية 
ر عمى التسميات يجػب اف األسماء العممية كالتسميات كاية معمكمات مف شانيا اف تؤث

اف تكػػػػكف معركفػػػػة عمػػػػى نطػػػػاؽ كاسػػػػع. كيمكػػػػف تحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ عػػػػف طريػػػػؽ النشػػػػر فػػػػي 
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المجػػػالت العمميػػػة المناسػػػبة اك الػػػدكريات المعركفػػػة  كمػػػف خػػػالؿ دخػػػكؿ أسػػػماء جديػػػدة 
كالتسميات في السجؿ الرسمي لمتسػمية الحيكانيػة عػف طريػؽ ارسػاؿ نسػخ مػف أعمػاليـ 

 يكانية.الى السجؿ الرسمي لمتسمية الح
يجػػب اف يصػػدر العمػػؿ عمػػى  الحوود األدنووا موون االعمووال المطبوعووة . B8التوصووية 

 نسخة  73الكرؽ كفي الحد األدنى يجب اف يكزع 
االعمػػاؿ الخاصػػة باألسػػماء العمميػػة كالتسػػميات االعمووال االلنترونيووة   C8التوصووية 

تنظػيـ اعمػػاؿ المنشػكرة الكتركنيػا ينبغػي أيضػػا اف تنشػر فػي نفػس الكقػػت كرقيػا. ينبغػي 
 النشر االلكتركني لمسماح بالفيرسة كاستخراج البيانات.

مضػمكف العمػؿ يكػكف غيػر قابػؿ لمتغييػر المحتوى الغير قابول للتغييور   D8التوصية 
بمجػػػرد نشػػػرىا. كيجػػػب عمػػػى الناشػػػريف اف ال يسػػػمحكا بػػػام تغييػػػرات عمػػػى العمػػػؿ بعػػػد 

رات اف حدثت فيذا يعني عمؿ نشره  لتصحيح األخطاء المطبعية. كاف مثؿ ىذا التغيي
جديػػػد كفقػػػا الػػػى القػػػانكف. كبػػػدال مػػػف ذلػػػؾ ينبغػػػي اف تكػػػكف التصػػػحيحات مػػػف خػػػالؿ 
اشػػػعارات األخطػػػاء المطبعيػػػة اك مػػػف خػػػالؿ منشػػػكرات منفصػػػمة. كىػػػذا ينطبػػػؽ بصػػػفة 

كاالعمػػػاؿ التػػػي تنػػػت  حسػػػب الطمػػػب. اك الطبعػػػات  ةخاصػػػة عمػػػى االعمػػػاؿ اإللكتركنيػػػ
ة كىنا ينبغػي اف التسػميات كاضػحة مػع ذكػر تػاريخ النشػر فػي الثانية اك اإلضافية ثاني

 العمؿ  سكاء تـ اك لـ يتـ ادخاؿ أم تغييرات.
نسػخ مػف المصػنفات وصول االعمال المنشورة الا متنواول الجميوور   E8التوصية 

المنشػػػكرة التػػػي تحتػػػكم األسػػػماء العمميػػػة كالتسػػػميات الجديػػػدة اك المعمكمػػػات التػػػي مػػػف 
ى التسػػػميات  يجػػب اف تكػػػكف محفكظػػة فػػػي المكتبػػات بشػػػكؿ دائػػػـ شػػانيا اف تػػػؤثر عمػػ
 كمتاحة لمجميكر.

المنقحػػػة إلضػػػافة مزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ حػػػكؿ مػػػا ال يػػػدخؿ ضػػػمف االعمػػػاؿ  3المػػػادة  [
  ]المنشكرة 

  فػاف أيػا مػف مػا 3بغػض النظػر عػف احكػاـ   مواال يعود عموال منشووا  9ثانيا( المادة 
 بالمعنى المقصكد في القانكف:ال يعد مف االعماؿ المنشكرة  ييم
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 أعادت الكتابة اليدكية إلنتاج نسخة مف العمؿ 
   المستنسخة يدكيا اك بيية. كسيمة4356. االعماؿ بعد عاـ 3.4
اك  hectographing  المنفػػػػػػػػػذة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ 4333. االعمػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػاـ 3.7

mimeographing 

ى أقػراص الميػزر مثػؿ   الصػادرة عمػ7663كبعد عػاـ  7666. االعماؿ قبؿ عاـ 3.5 
CD-ROM  اكDVD. 

 . الصكر كعمى شاكمتيا3.1
 . األكراؽ الثبكتية3.3
 . الميكركفيمـ 3.3
 . التسجيالت الصكتية التي ادلى بيا بيم كسيمة3.7
 . التسميات كالعينات 3.3
  حتػى لػك اكدعػت مسػبقا فػي المكتبػة ]3البنػد. [. نسخ مف االعماؿ غيػر منشػكرة 3.3

 اك أرشيؼ اخر.
. المكاد الصادرة في المقاـ األكؿ الى المشاركيف في االجتماعات )مثػؿ النػدكات 3.46

كالحمقػػات الدراسػػية كالمػػؤتمرات  ككرش العمػػؿ(  بمػػا فػػي ذلػػؾ الممخصػػات كالنصػػكص 
 مف العركض اك الممصقات.

. النصكص اك الرسـك التكضيحية التػي تػكزع الكتركنيػا )عمػى سػبيؿ المثػاؿ عػف 3.44
 .3.3ك  3.4نت(  باستثناء تمؾ التي تستكفي متطمبات المادتيف طريؽ االنتر 
يجػب عمػى   الا النتاب لتجنب النشر غير المقصوود فو  الملخصوات  A9التوصية 

الكاتػػػب اك الناشػػػر عػػػػدـ تضػػػميف األسػػػػماء العمميػػػة كالتسػػػػميات التػػػي تػػػػؤثر فػػػي نظػػػػاـ 
فػػػػػػػي  التسػػػػػػػمية الحيكانيػػػػػػػة فػػػػػػػي ممخصػػػػػػػات البحػػػػػػػكث اك الممصػػػػػػػقات المعػػػػػػػدة لمعػػػػػػػرض

 (.G8االجتماعات. )انظر التكصية 
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 46.3تضػاؼ المػكاد المقترحػة )البنود المانحوة للتوداول(،  01بموجب المادة  [( ثالثاً 
  كمػع اشػتراط 7663لألسماء العممية كالتسميات التػي نشػرت قبػؿ كبعػد عػاـ  46.3ك 

 . ]التسجيؿ ليذا األخير اذا نشر الكتركنيا 
. األسػػماء العمميػػة ةكالتسػػميات فػػي االعمػػاؿ اإللكتركنيػػ. تػػكافر األسػػماء العمميػػة 46.3

 7646الجديدة كالتسميات ال يمكف تحقيقيا في االعماؿ االلكتركنية الصادرة قبؿ عػاـ 
  46.3  انظر المادة 3.3.4)المادة 
األسػماء العمميػة   حيث سيتم تدعيم االستقرار فو  التسوميات وبالتوال ، فوان 01.8.0

ف  مثل ىشا العمل قد تحال الوا لجنوة محنموة تمتلوك سولطة، الت  تظير كالتسميات 
شا نان العمل مستوف  لمتطلبات المادة    8.5وا 

. تسػػػجيؿ األسػػػػماء العمميػػػػة كالتسػػػػميات التسػػػػجيؿ فػػػػي السػػػػجؿ الرسػػػػمي لمتسػػػػمية 46.3
( السػػػػـ عممػػػػي جديػػػػد تػػػػـ نشػػػػره 73.7.1لمعمػػػػكـ الحيػػػػكاف مطمػػػػكب المسػػػػميات )المػػػػادة 

 لكي يككف االسـ متاح يجب اف تمبي متطمبات إضافية: (3.3الكتركنيا )المادة 
 .  يجب ذكر رقـ التسجيؿ المخصصة في السجؿ الرسمي في العمؿ نفسو46.3.4
 . يجب عمى األقؿ اف يتـ تسجيؿ المعمكمات التالية في سجؿ رسمي:46.3.7

مى . اسـ المصنؼ في أم رتبة  كالمعمكمات الببميكغرافية لمكافية لمتعرؼ ع46.3.7.4
 العمؿ الذم يقترح االسـ  كاسـ كعنكاف االنترنت لتنظيـ االرشفة 

 . السـ مجمكعة األنكاع تحديد النمط الحامؿ لالسـ كمكاف النمط46.3.7.7
 . السـ مجمكعة الجنس  النكع النمط46.3.7.5
 . السـ مجمكعة العائمة  تحديد الجنس النمط46.3.7.1

خػػػرل مػػف اقتػػػراح أسػػػماء جديػػػدة فػػػي العمػػػؿ . تسػػجيؿ التسػػػميات كايػػػة اعمػػػاؿ أ46.3.5
 االلكتركني ىي اعماؿ تطكعية.

. األسماء العممية كالتسميات التي نشرت كرقيا قد تككف مسجمة تطكعيا كبيثر 46.3.1
 رجعي. كىذا التسجيؿ ال يؤثر عمى تداكليا.
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 ال يمنح حؽ التداكؿ. 3ك  3. التسجيؿ دكف نشر كفقا لممادتيف 46.3.3
يػػتـ تشػػجيع الكاتػػب لتضػػميف ارقػػاـ التسػػجيؿ مػػف تشووجيا التسووجيل    B10التوصووية 

السجؿ الرسمي لمتسمية الحيكانية  األسماء العممية كالتسميات الجديدة في المطبكعػات 
 الكرقية  كخاصة إذا كاف ىناؾ أيضا طبعة االلكتركنية.

الكصػكؿ تػتـ مراجعتيػا لمعالجػة  74.3)تحديود التواريخ(،  60بموجوب الموادة  [رابعًا( 
يضاؼ لألعمػاؿ الصػادرة عمػى  74.3المسبؽ لممنشكرات االلكتركنية كالمادة المقترحة 

 Preprints.  التكزيع المتقدـ يفضؿ اك ]الكرؽ كالكتركنيا

يحػػػدد تػػػاريخ النشػػػر التكزيػػػع المسػػػبؽ   التو يوووا المسوووبق لألجووو اء والمسوووودات  60.8
 ليةلألجزاء كالمسكدات تاريخ النشر كفؽ المعايير التا

  المؤلؼ الذم نشر في كقت مسبؽ لتاريخ نشر محدد فيذا 7666. قبؿ عاـ 74.3.4
 العمؿ يعد متقدـ عمى تاريخ نشره.

ال تعػػد مسػػبقة التكزيػػع لتػػاريخ  4333. اإلصػػدارات المسػػبقة التكزيػػع بعػػد عػػاـ 74.3.7
النشػػر  فػػي حػػيف اف المسػػكدات الكرقيػػة  المطبكعػػة بشػػكؿ متكافػػؽ مػػع التػػاريخ الخػػاص 

النشر  كتنشر االعماؿ اعتبارا مف تاريخ صدكرىا. إذا ما اسػتكفت معػايير لمنشػر فػي ب
 )انظر الممخص(. 3كتمؾ غير المستثناة بمكجب المادة  3المادة 

األكليػػة  ت. االعمػػاؿ التػػي يمكػػف الكصػػكؿ الييػػا عبػػر االنترنػػت فػػي اإلصػػدارا74.3.5
 بؽ ال يخدـ تاريخ النشر العمؿ.قبؿ مكعدىا المنشكر النيائي. الكصكؿ الكتركنيا المس

األسػػماء العمميػػة كالتسػػمية التػػي تػػرد فػػي    االعمووال الصووادرة ورقيووا والنترونيووا 60.9
العمػػػؿ الصػػػادر فػػػي كرقيػػػػا كااللكتركنيػػػا فػػػي اف كاحػػػد فػػػػاف أم منيػػػا يمكػػػف اف يحقػػػػؽ 

 المعايير ذات الصمة الخاصة بالتداكؿ.
المػادة  73.7.1يضػاؼ ت اللجنة(، ) صالحيات وواجبا 78بموجب المادة  [خامسًا( 

  ]المقترحة لمسماح بينشاء تسجيؿ رسمي
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. يجػػكز لمجنػػة انشػػاء حفػػظ سػػجؿ رسػػمي لمتسػػميات فػػي عمػػـ الحيػػكاف لتسػػجيؿ 73.7.1
المعمكمات األساسية عف األسماء العممية كالتسمية. كقد يتـ االحتفاظ بالسجؿ الرسمي 

بػالقكائـ الرسػمية كاألرقػاـ الرسػمية فػي  في شكمو االلكتركني اك كرقي. كيمكف االحتفاظ
  ]تقترح المصطمحات التالية إلضافتيا الى الممخص[السجؿ الرسمي

األرشيؼ  اإليػداع لألعمػاؿ )كفػؽ مػا ىػك مطمػكب(  يػكدع العمػؿ فػي األرشػيؼ بقصػد 
 اف يتـ الحفاظ عميو بشكؿ دائـ.

لحيػكاف. لجنػة السجؿ الرسمي  اسـ مختصرة عػف السػجؿ الرسػمي لمتسػميات فػي عمػـ ا
 .(73.7.1لتسجيؿ لجنة كحيدة لتعريؼ األسماء العممية كالتسميات )انظر المادة 

النشػػر االلكتركنػػي  نشػػره تصػػدر كتػػكزع عػػف طريػػؽ شػػبكة االنترنيػػت. التسػػجيؿ ادخػػاؿ 
المعمكمػػات فػػي السػػجؿ الرسػػمي عػػف اسػػـ  مؤلػػؼ  كالعمػػؿ األسػػماء العمميػػة كالتسػػمية 

 قب األسماء العممية كالتسمية في عمـ الحيكاف.كالعمؿ  اك أم عنصر اخر لتع
رقـ التسجيؿ  عدد اك رقـ محدد كفريػد يػتـ تعيينػو فػي السػجؿ الرسػمي. لعنصػر معػيف 

ZOOBANK النسػػخة االلكتركنيػػة مػػف السػػجؿ الرسػػمي لألسػػماء العمميػػة كالتسػػمية  
 في عمـ الحيكاف.
 إجراءات التعديل

عار التعػديؿ المقتػرح لمرمػز فػي ( نشػر اشػ47.7)المػادة  ICZNيتطمب قانكف 
  كتقػديـ اشػعار الػى ثالثػة مجػالت أخػرل عمػى (BZN)نشره قانكف التسمية الحيكانيػة 

 األقؿ قبؿ التصكيت المفكضيف بشيف التعديؿ المقترح باثني عشر شيرا عمى األقؿ.
( أيضػا فتػره سػنو كاحػدة مػف التعميػؽ الخػاص 43.4.7يتطمب الدستكر )المادة 

لحيكاف. كفي خالؿ ىذه السنة تبدا فترة لمتعميؽ مػف اكؿ نشػر لمػنص فػي بجمعية عمـ ا
المجػػػالت كفتػػػرة السػػػنة الكاحػػػدة قبػػػؿ التصػػػكيت سػػػتبدأ مػػػع النشػػػر فػػػي اصػػػدار الخػػػاص 

. سػػتقـك لجنػػة اعػػادة النظػػر فػػي التعػػديؿ كفػػي 7663لشػػير تشػػريف األكؿ    BZNبػػػ
( كيسمط الضػكء 43.4.1ة ضكء المالحظات الكاردة مف عمماء الحيكاف )الدستكر الماد
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عمى فقرات معينة لمناقشتيا في ادناه  كلكف تسعى المجنة الى الحصكؿ عمى تعميقات 
بخصػػكص التعػػػديؿ المقتػػػرح لمقػػػانكف عػػػف جميػػع جكانػػػب التعػػػديؿ المقتػػػرح كسػػػيتـ نشػػػر 

كمػػا  )orgwww.iczn.(مكقػػع  ICZNاك نشػػرىا عمػػى  BZNبعػػض التعميقػػات فػػي 
 .ICZNwiki (iczn.ansp.org)سيتـ نشر النص لمتعديؿ عناؾ  كفي 

  األمػيف Ellinor Michelكما يجب اف ترسؿ تعميقات رسػمية الػى الػدكتكر 
  رئػيس Gary Rosenbergاك الػدكتكر  ) iczn@nhm.ac.ukICZN(التنفيذم لمػػ

كيمكػػػف لعمػػػاء الحيػػػكاف أيضػػػا  . ))rosenberg@ansp.orgالتحريػػػر ICZNلجنػػػة
  4مباشػػػػػػػػػرة لممناقشػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر الرسػػػػػػػػػمية )الممحػػػػػػػػػؽ -ICZNاالتصػػػػػػػػػاؿ بمفكضػػػػػػػػػيف 

http://www.iczn.org/Commissioners.htm نػو سػكؼ يػتـ ( كعمى افتراض ا
التكاصػػؿ الػػى تكافػػؽ كػػاؼ فػػي جمعيػػة عممػػاء الحيػػكاف  فػػاف التعػػديؿ المػػنقح سػػيعرض 

في اجتماعيا فػي كيػب تػاكف  جنػكب   (IUBS)عمى االتحاد الدكلي لمعمـك البيكلكجية
. 43.4.3.4لمتصػػديؽ المؤقػػت كفقػػا الدسػػتكر المػػادة  7663افريقيػػا  فػػي تشػػريف الثػػاني 

 اعضاء المجنة. كاف االعتماد سيككف بتصكيت
عمػػى الػػرغـ مػػف اف ىػػذا االقتػػراح يػػؤثر عمػػى عػػدة مػػكاد مػػف القػػانكف الخػػاص   مناقشووة

بجمعية عمماء الحيػكاف قػدمت ضػمف تعػديؿ كاحػد. اال انيػا سػتككف خاضػعة لتصػكيت 
 منفصؿ.

 ح مة معالجة قضايا أساليب النشر 
أفضؿ في صياغة التعديؿ  فاف تعامؿ المفكضيف مع قضايا التحقؽ كتشجيع 

الممارسات. مع المنشكرات المطبكعة كانػت بشػكؿ عػاـ تيػدؼ الػى اف يتسػنى التحقػؽ 
مػػػف العمػػػؿ مػػػف المؤلػػػؼ بحػػػد ذاتػػػو فيمػػػا إذا كانػػػت األسػػػماء العمميػػػة كالتسػػػمية متاحػػػة 
)كتترؾ ىنا جانبا مشكمة رسائؿ الدكتكراه(. كمع ظيكر النشر االلكتركني  فاف التحقؽ 

مقػػاؿ دكف  PDFلمػػيلكؼ اليػػـك لتمقػػي عمػػؿ بصػػيغة أصػػبح متاحػػا  اذ لػػيس مػػف غيػػر ا
معرفػػة مػػا إذا تػػـ طباعتػػو كرقيػػا اك صػػدر الكتركنيػػا فقػػط. كىػػذا يجعػػؿ المسػػتخدـ غيػػر 

 قادر عمى مدل اتاحة العمؿ.
  

http://www.iczn.org/
mailto:iczn@nhm.ac.uk
mailto:rosenberg@ansp.org
http://www.iczn.org/Commissioners.htm
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 امللحق االول

 مصطلحات ومفاهيه تصييفية

  a نياية تصنيفية تدؿ عمى أف جنس الكائف مؤنث. حرف أ 

بالمقارنػػػة بالكضػػػع الطبيعػػػي   كىػػػك  اعتيػػػادمأك غيػػػر  أو شاش غير طبيع  
حالػػػػػة تركيػػػػػب أك عمميػػػػػة  مصػػػػػطمح يسػػػػػتخدـ لكصػػػػػؼ

حيكيػػػػػة أك سػػػػػمكؾ مختمػػػػػؼ عػػػػػف الحالػػػػػة الطبيعيػػػػػة أك 
لذلؾ التركيب أك العممية الحيكيػة أك الكػائف  االعتيادية
 الحي. 

Abnormal  

يلكؼ مػع االنحراؼ عف الشكؿ الطبيعي الشائع أك المػ الالطبيعية أو ششوش
 ما يصاحب ذلؾ مف تغييرات أك تشكىات.

Abnormality  

أم االسػػػػػػػـ الػػػػػػػذم يكػػػػػػػكف فيػػػػػػػو اسػػػػػػػـ الجػػػػػػػنس كالنػػػػػػػكع  التسمية المشترنة الحقيقية
أيضػػػان :  انظػػػر. Cossus cossusمتشػػػابياف مثػػػؿ 

Type by original description 

Absolute tautonomy  

يػػػة   الػػػذم يضػػػـ ىػػػك عمكمػػػان النػػػكع مػػػف الكائنػػػات الح نوع إضاف  
 .Community% مف المجمكع الكمي 36-73نحك 

Accessory species  

أحػػد أنػػكاع تجمػػع أحيػػائي فػػي منطقػػة مػػا   كيمثػػؿ أقػػؿ  نوع طارئ 
المكجػػػكدة فػػػي  Populationمػػػف ربػػػع عػػػدد الجماعػػػة 

 المنطقة.

Accidental species  

سػػتمد أك صػػفات ال ييكلىػػدي بيػػا الكػػائف الحػػي   كلكنيػػا تي  صفات منتسبة 
تيكتسػػػػػػب نتيجػػػػػػة تفاعػػػػػػؿ الكػػػػػػائف مػػػػػػع ظػػػػػػركؼ البيئػػػػػػة 

 المحيطة بو   كىذه الصفات ال تنتقؿ كراثيان.

Acquired characters 

  Adjectival name اسـ نكعي يدؿ عمى صفة ما. اسم صفة 

اسػػػػػتخداـ اسػػػػػـ غيػػػػػر شػػػػػائع أك غيػػػػػر معػػػػػركؼ كاسػػػػػـ  تبنا أو اختار 
ريقػػػػػة شػػػػػرعي أك صػػػػػحيح لمرتبػػػػػة تقسػػػػػيمية معينػػػػػة بط
 بحيث يثبت كاسـ جديد مع مؤلفو كتاريخ نشره.

Adopt  

 األعضػػػػػاءلمنػػػػػكع التػػػػػي درسػػػػػت فييػػػػػا  األكلػػػػػىالعينػػػػػة   نمط األعضاء التناسلية
 .التناسمية لمنكع

Aedoeotype  

  afin. Affinisأك قريب أك لو ألفة لػ. كتختصر بػ  لو ألفة لو 
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لتشػػابو المكجػػكدة بػػيف فػػي عمػػـ التصػػنيؼ تعنػػي درجػػة ا قرابة أو قريب من 
 أفػرادمعينة في التركيػب أك دكرة الحيػاة. كتشػابو  أنكاع

جػػنس معػػيف أك أجنػػاس عائمػػة معينػػة. كمػػا تشػػير إلػػى 
إلى درجة التشابو في  استنادان درجة القرابة بيف األنكاع 

 التركيب.
 

Affinity  

تقػػكؿ بينػػو كممػػا كػػاف  Willisنظريػػة كضػػعيا كيمػػيس  العمر والمساحة 
 أقدـ كمما اتسع نطاؽ تكزيعو الجغرافي. النكع

Age and area  

مجمكعة مف األنػكاع مػف غيػر مجمكعػة تحػت الجػنس  َجمَا 
كلكنيػػػػػا تقػػػػػع ضػػػػػمف الجػػػػػنس أك ىػػػػػي مجمكعػػػػػة مػػػػػف 
النكيعػػػػػػات ضػػػػػػمف النػػػػػػكع كىػػػػػػذا الجمػػػػػػع يعطػػػػػػى اسػػػػػػـ 

  كيكضع داخؿ أقكاس. Group nameمجمكعة 

Aggregate  

 Agriotype  نمط بري 

فػػي التصػػنيؼ الحيػػكم لمكائنػػات يقصػػد بػػو اف التشػػابو  صفات تعاقب ال
المتتػػػػػػػابع لمعديػػػػػػػد مػػػػػػػف الصػػػػػػػفات المكرفكلكجيػػػػػػػة فػػػػػػػي 
مجمكعة مف الكائنات ال تعتمد عمى تاريخ النشكء ليذ 

 الكائنات اك عمى التسجيالت الحفرية.

Akoluthic 

تسػػتخدـ فػػػي كتابػػػة المراجػػػع عنػػدما يكػػػكف ىنػػػاؾ اكثػػػر  اخرون  
اك  .alii كاف في عمؿ ما كيختصر بػمف باحثيف يشتر 

al. 

Aliorum 

شووووومال حيوانوووووات منطقوووووة 
 أمرينا 

 تضػػـ نيكانكالنػػد   جنػػكب شػػرؽ أكنتػػاريك   نيكيػػكرؾ  
اف   كيسكنسػػكف   منيسػػكتا   شػػماؿ غبنسػػمفانيا   ميشػػ

 كشماؿ شرؽ جنكب داككتا. شرؽ داككتا

Alleghanian faunal 

area   

لمظيػػػػػر كيعنػػػػػي كجػػػػػكد شػػػػػكميف اك تبػػػػػايف الشػػػػػكؿ اك ا حليل مظيري 
مظيريف مختمفيف لكائف اك لفرد مف نفػس النػكع نتيجػة 

 كجكد ازكاج مف الصفات المتضادة

Allelomorph 

 Allelotype تكرار القريف الكرثي في مجتمع سكاف النكع الكاحد نمط متماثل 

  Allen's ruleبػػػػيف التػػػػيثيرات البيئيػػػػة كالصػػػػفات قاعػػػػدة عامػػػػة تػػػػربط  ألين  قاعدة
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مالحظػة أف زكائػد الجسػـ  مكائف  منيا مثالن المظيرية ل
تكػػكف قصػػيرة لمنػػكع فػػي المنػػاطؽ البػػاردة مقارنػػة بػػيفراد 
نفػػػس النػػػػكع التػػػي تعػػػػيش فػػػي المنػػػػاطؽ غيػػػر البػػػػاردة. 

 Bergmann's rule:  انظػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػػان 
 . Geographical raceك

صػػػػمة بػػػػيف أفػػػػراد ناشػػػػئة عػػػػف تشػػػػابو فػػػػي الصػػػػفات أك  القرابة 
 ص أك ارتباطيـ ببعض بيئيان كتصنيفيان.الخصائ

Alliance  

أفراد تجمع بينيـ صفات كاحػدة أك خصػائص مشػتركة  أشقاء 
 أك تضميـ ساللة كاحدة.

Allies  

  Allochronic species أنكاع ال تظير في نفس المستكل الزمني. أنواع غير مت امنة 

دت فػػػي أنػػػكاع مكطنيػػػا األصػػػمي معػػػركؼ كلكنيػػػا كجػػػ أو دخيلغريب 
 .مناطؽ أخرل   أم دخيمة

Allochthonous  

التغير غير المتناسؽ في حجـ تركيب معػيف عنػد نمػك  غير متناسق المقاسات
أك التغيػػر الحاصػػؿ فػػي أفػػراد مجمكعػػة  .الكػػائف الحػػي

 .معيف قسينيممثمة لمنكع ضمف مستكل ت

Allometric  

  Allomorph  متغير أو متعدد األشنال 

يستخدـ مف قبؿ ناشر العمػؿ العممػي أك الكصػؼ  اسـ   سم تننريا
 : انظػػػػػػػر أيضػػػػػػػان  الحقيقػػػػػػػي. االسػػػػػػػـالتصػػػػػػػنيفي بػػػػػػػدؿ 

Pseudonym. 

Allonym  

نشػػػر مقالػػػة أك كتػػػاب أك دراسػػػة مػػػف قبػػػؿ ناشػػػر تحػػػت   سم تننرا
 .أسـ تنكرم غير حقيقي

Allonymous  

عينػػة مػػػف المػػادة األصػػػمية كلكنيػػػا مػػف الجػػػنس األخػػػر  نمط نوع  مغاير 
بػػػػػدؿ النشػػػػػرة  ختيػػػػػرت أخيػػػػػران اكقػػػػػد  Holotypeة لعينػػػػػ

 األصمية لمنكع. 

Alloparalectotype  

كائنػػػػات تتػػػػكزع أك تنفصػػػػؿ عػػػػف بعضػػػػيا لمعػػػػيش فػػػػي  غير متواطنة
 .مناطؽ جغرافية مختمفة

Allopatric  

 Allopatric تيجيف جماعات متباعدة جغرافيان. طن امتو غير تيجين 

hybridization  
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  Allopatric speciation .بسبب العزؿ الجغرافي ستنكاعالتنكيع الجغرافي أك اال  االستنواع المتوطن
ىجػيف ينشػػي مػف عمميػػة تيجػيف لنػػكعيف أك جنسػيف مػػع  اليجين بين النوع  

 إنتاج تضاعؼ لممكمالت الصبغية.
Allopolyploid  

  نمػػػػط رفيػػػػؽ مػػػػف الشػػػػؽ أك الجػػػػنس المقابػػػػؿ لجػػػػنس أك نمط قرين 
لمشػػػؽ  Paratypeلػػػنمط النظيػػػر أك ىػػػك ا .شػػػؽ الػػػنمط

 ا خر.

Allotype  

  Allotypical .يعكد لمنمط القريف نمط  قرين  

 قسػػيميةعمميػػة فنيػػة تشػػمؿ كصػػؼ كتسػػمية أم مرتبػػة ت مرحلة التصنيف األولا
جديػػدة عمػػى العمػػـ. أك مسػػتكل عمػػـ التصػػنيؼ المعنػػي 

 أيضػػػػػػػػػػػػػان : انظػػػػػػػػػػػػػر بتصػػػػػػػػػػػػػنيؼ كتسػػػػػػػػػػػػػمية األنػػػػػػػػػػػػػكاع.
Beta taxonomy  كGamma taxonomy  . 

Alpha taxonomy  

الجماعػػػػػة   عمميػػػػػة جمػػػػػع سػػػػػالالت أك أصػػػػػناؼ مػػػػػع  تجميا 
 .بعضيا

Amalgamation  

 اسػػػػػػػػػـ غػػػػػػػػػامض أك فيػػػػػػػػػو التبػػػػػػػػػاس. انظػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػان : اسم مبيم 
Nomen ambiguum. 

Ambiguous name  

الحاصػػػمة فػػػي الكػػػائف الحػػػي جػػػراء  نشػػػكءىػػي عمميػػػة ال نشوء االرتقائ  ال
ىػػػك  أك األنتخػػاب الجنسػػػي. أيضػػان  األنتخػػاب الطبيعػػػي

مصطمح يطمؽ عمى التركيب أك العضػك الػذم حصػؿ 
قػد يػؤدم إلػى ك فػي الكظػائؼ التػي يقػـك بيػا.  غييرلو ت

زيػػػادة منطقيػػػة الكظيفػػػة التػػػي يؤدييػػػا ذلػػػؾ التركيػػػب أك 
العضك كقد يؤدم ىذا إلى زيادة تعقد ذلؾ التركيب أك 
 العضػػػػػك كمػػػػػا يرافػػػػػؽ ذلػػػػػؾ التغييػػػػػر مػػػػػف تعقيػػػػػد أيضػػػػػان 
لألعصػاب كالعضػالت المكجػكدة فػي ذلػؾ التركيػػب أك 

 ك Cladogenesis:  العضػػػػػػػػػػػػػػػػك. انظػػػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػػػان 
Katagenesis. 

Anagenesis  

 األصػػػػػػؿمتشػػػػػػابو فػػػػػػي الكظيفػػػػػػة كلكنػػػػػػو يختمػػػػػػؼ فػػػػػػي  المماثل أو النظير
كالتركيب كما في تشابو أجنحة الطيػكر كالحشػرات فػي 

 الطيراف.

Analogous  
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  Analogy تشابو جناح الحشرة كجناح الطائر. مثؿ تشابو وظيف تماثل أو 

  Ancestor   سلف أو َجد

  Ancestral .منحدر أك صفة مكركثة عف السمؼ  سلف 

ىػػػػػػػػػي نقطػػػػػػػػػة تفػػػػػػػػػرع أك تشػػػػػػػػػعب عمػػػػػػػػػى الكالدككػػػػػػػػػراـ  عقدة السلف المتجما
Cladogram الممثمػػة لسػػمؼ مرتبػػة  أك شػػجرة النسػػب

 التقسػػػػػػػيـ الػػػػػػػكراثيمعينػػػػػػػة كضػػػػػػػعت تحػػػػػػػت  قسػػػػػػػيميةت
Phylogenetic كأف ىذه العقػدة تنشػي عنػدما تتضػح .

لكػػػائف  الكراثيػػػةسمسػػػمة التغيػػػرات  تتجاىػػػااأقطػػػاب أك 
مػػػػػا. ىػػػػػذا السػػػػػمؼ المتجمػػػػػع عػػػػػادة يتميػػػػػػػز بالصػػػػػفات 

 البدائية.

Ancestral ingroup 

node  

عينػػة الػػذكر المكجػػكدة ضػػمف سمسػػمة الػػنمط كالتػػي تػػـ  نمط الشنر 
 Allotypeا :كصفيا سابقان لكصؼ النكع. انظر أيض

 Holotypeك Gynetypeك  Cotypeك
 ك Paratypeك Neotype ك Lectotypeك

Syntype  

Androtype 

مشػػتؽ مػػف اليجػػيف كتطمػػؽ عمػػى الفػػرد الػػذم لػػـ تتكافػػا  ىجين 
 فيو صفات االبكيف 

Anisogonous 

 .األجػزاءفي عمـ التشريح تعني االرتباط الطبيعي بيف  أو الدمج  الضم
صنيؼ فينيا تعني الحمقة الكسطية بػيف أما في عمـ الت

األنػػػكاع المتقاربػػػة كػػػالجنس الػػػذم يػػػربط بػػػيف عػػػدد مػػػف 
 األعمى. قسيميةاألنكاع أك المراتب الت

Annectent  

عػػػف النمػػػكذج  كثيػػػران  أك منحػػػرؼ ا خػػػريفيختمػػؼ عػػػف  شاش 
 .Type لمنمطالممثؿ 

Anomalous  

أحيانػػان إلػػى  ميمػػؿ االسػػـ أك التكقيػػع كتسػػتخدـ لإلشػػارة بال اسم 
األعمػػػاؿ التػػػي لػػػـ يػػػذكر اسػػػـ مؤلفيػػػا. فػػػي التصػػػنيؼ 
تشػػيرالى األعمػػاؿ التصػػنيفية كأسػػماء المراتػػب التػػي لػػـ 

 يذكر اسـ مؤلفيا.

Anonymous  

  Apomorphicتسػػػػتخدـ لكصػػػػؼ كػػػػائف اكتسػػػػب صػػػػفة جديػػػػدة خػػػػالؿ  شو مظير جديد
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 : انظػػػر أيضػػػان  نشػػػكءه لػػػـ تكػػػف مكجػػػكدة فػػػي أسػػػالفو.
Pleisiomorphy. 

تطمػؽ عمػى الصػفة المظيريػة الجديػدة التػي تظيػر فػي  مظير جديد
أيضػػػػػػػػػػان :  انظػػػػػػػػػػرالكػػػػػػػػػػائف خػػػػػػػػػػالؿ عمميػػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػػكء 

Autapomorphy ك Synapomorphy.   

Apomorphy  

 Clade. Apomorphy basedانظر  الفرع المظيري الجديد 

clade  

  Plesiotype. Apotype ك Hypotypeانظر  ال نمط  

الحشػػػرات غيػػػر العمميػػػة كالتػػػي يػػػتـ المصػػػادقة  أسػػػماء لمصدق الشائا ا االسم
عمييػػػا مػػػف قبػػػؿ لجنػػػة االسػػػماء الشػػػائعة فػػػي جمعيػػػات 
الحشػػػرات االقتصػػػادية كعػػػادة يكػػػكف ىنػػػاؾ أسػػػـ شػػػائع 

أكثػػر مػػف أسػػـ ليػػا  كاحػػد لكػػؿ حشػػرة بػػالرغـ مػػف كجػػكد
 في دكؿ العالـ المختمفة.

Approved common 

name  

تيذكر تعني تكجيو القارئ إلػى مراجػع أك أعمػاؿ  عندما ارجا إلا عمل فالن 
 شخص معيف.

Apud  

الطػػػراز االصػػػمي الػػػذم أنحػػػدرت منػػػو جميػػػع االشػػػكاؿ   أو أصل  نمط قديم 
 افتراضػػػػػػػػػي. أك نمػػػػػػػػػط المكجػػػػػػػػػكدة أك الناميػػػػػػػػػة حاليػػػػػػػػػان 

لألسػػػالؼ أمكػػػف التكصػػػؿ أليػػػو بعػػػد أسػػػتبعاد الصػػػفات 
 اك النكعية. المتخصصة

Archetype  

ائف الذم يظير الصفات الذكرية التشريحية كصؼ لمك شنري 
 كالسمككية.

Arrhenoid  

المتقاربػػػة التػػػي يحػػػؿ أحػػػدىا محػػػؿ  األنػػػكاعمعقػػػد مػػػف    األنواعدورة 
 .جغرافيان  ا خر

Artenkreis  

الكائنػػػػػػػات الحيػػػػػػة باالعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػى الصػػػػػػػفات  قسػػػػػػيـت االصطناع   تقسيمال
تػػػيريخ التشػػػريحية كالسػػػمككية كالحياتيػػػة كال يعتمػػػد عمػػػى 

 كدرجة القرابة. ليذه الكائنات النشكء

Artificial 

classification  

ىػػي عمميػػة تغييػػر بعػػض الصػػفات الطبيعيػػة المكجػػكدة  االنتخاب االصطناع 
فػػػػي الكائنػػػػات الحيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ التربيػػػػة أك اليندسػػػػة 

 : . انظػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػان اإلنسػػػػػػػػػػػػػافالكراثيػػػػػػػػػػػػػة بكاسػػػػػػػػػػػػػطة 

Artificial selection   
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Evolution ك selection Natural ك 
Orthogenetic selection. 

كما ذكرت في عمؿ فالف   كتستخدـ في اإلشػارة إلػى  نما ف  
 المصدر الذم اقتبس منو.

As such  

العػػكدة الػػى صػػفات األجػػداد اك ظيػػكر بعػػض صػػفات  ارتداد وراث  او النسب
األجػػػػداد فػػػػي افػػػػراد نػػػػكع معػػػػيف دكف كجػػػػكد مثػػػػؿ ىػػػػذه 

 قة ليا.الصفات في األجياؿ الساب

Atavism 

  Atavistic .األجدادلو صفات  مرتد وراثيًا 

يعنػػي فػػي التصػػنيؼ طريقػػػة لعػػرض المػػكاد التصػػػنيفية  أطلس 
المقارنػػػػة  اإليضػػػػاحيةعمػػػػى الرسػػػػـك  أساسػػػػان  باالعتمػػػػاد

 أكثر مف االعتماد عمى الصفات المقارنة.

Atlas  

  Atypical .نمطي أك غير ميلكؼ ال غير مثال  

  Auctorum العممي في التصنيؼ. االسـأك حقكؽ ناشر  للمؤلف  

 أيضػػػػػػػػػػػػػان : انظػػػػػػػػػػػػػر. ذك شػػػػػػػػػػػػػكؿ مميػػػػػػػػػػػػػز أك متفػػػػػػػػػػػػػرد المظير الشات  المتفرد
Apomorphy ك Synapomorphic. 

Autapomorphic  

تطمػػػؽ عمػػػى الصػػػفة المتفػػػردة التػػػي تظيػػػر فػػػي الكػػػائف   المظير الشات متفرد 
ي كتعتبػػػر صػػػفة متفػػػردة فػػػ األجػػػدادشػػػتقت مػػػف اكالتػػػي 

 .قسيميةالمرتبة الت

Autapomorphy  

  Author مؤلؼ العمؿ أك االسـ العممي. مؤلف 

طريقػػػة عػػػرض اسػػػـ أك أسػػػماء المػػػؤلفيف فػػػي البحػػػكث  سرد المؤلف 
كاألطػػػاريح كالمجػػػالت. كفػػػي التصػػػنيؼ تشػػػير إلػػػى أف 

يجػػب أف يكضػػع  قسػػيميةتكضػػع اسػػـ مؤلػػؼ المرتبػػة ال
نقطػة أك فػارزة مباشرة بعد اسـ المرتبة دكف أف يسبؽ ب

 أك ما شابو ذلؾ.

Author citation  

لمؤلفيا  قسيميةتأم مرجعية االسـ العممي أك المرتبة ال مرجعية 
 .قسيميةتكتعني ذكر اسـ المؤلؼ بعد اسـ المرتبة ال

Authority  

العممػػػي أك مؤلػػػؼ  االسػػػـمؤلػػػؼ  اسػػػـذكػػػر  يػػػتـ عػػػادة   االسمشنر مؤلف 
  .لمكائف الحي بعد االسـ العممي االسـ مقترح

Authority citation  
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 قسػػػػيميةتىػػػػك الشػػػػخص المسػػػػؤكؿ عػػػػف اسػػػػـ المرتبػػػػة ال مؤلف االسم 
 كشركط جعؿ ىذا االسـ في االستخداـ كالتداكؿ.

Authorship  

تطمؽ عمى أم عينة تػـ تشخيصػيا مػف قبػؿ المصػنؼ  النمط الشات   
ت مقارنتػػػو مػػػعمػػػى أنيػػػا نمػػػكذج لمنػػػكع الػػػذم يصػػػفو كت

. انظػػػر  (Smith)الػػػنمط النظيػػػر  حسػػػب  بػػػالنمط أك
 ك Genoholotype ك Cotype : أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

Genolectotype ك Genosyntype ك 
Genotype ك Holotype ك Lectotype ك 
Neotype ك Paralectotype ك Paratype ك 
Syntype ك Topotype. 

Autotype  

ة أم اسـ يتطػابؽ مػع الشػركط اإلجباريػة لنظػاـ التسػمي اسم متداول 
الحيكانية كىك ليس بالضركرة أف يككف اسـ شػرعي أك 
قانكني فيما يككف األخيػر اسػـ متػداكؿ دائمػان كاألسػماء 
المتداكلػػػػػة تضػػػػػـ األسػػػػػماء المػػػػػتحفظ عمييػػػػػا كاألسػػػػػماء 

 الكاممة كالصحيحة كاألسماء البديمة كغيرىا.

Available name  

تغييػػػر االسػػػـ الشػػػائع الػػػذم يضػػػاؼ إليػػػو مقطػػػع بغيػػػة  االسم األساس 
 معناىا أك تشكيؿ لفظة جديدة.

Basonym  

مالحظػػػة عامػػػة تػػػربط بػػػيف العكامػػػؿ البيئيػػػة كالصػػػفات  قاعدة بيرجمان
المكرفكلكجيػػػػة لمكػػػػائف اذ مػػػػف المالحػػػػظ اف السػػػػالالت 
الجغرافيػػػة لالنػػػكاع اك تحػػػت االنػػػكاع التػػػي تعػػػيش فػػػي 
المنػػػػاطؽ البػػػػاردة اجسػػػػاميا اكبػػػػر حجمػػػػان مػػػػف االنػػػػكاع 

 ريبة كالتي تعيش في المناطؽ الحارة المناظرة اك الق

Bergmann’s rule 

فػػػػي عمػػػػـ التصػػػػنيؼ ىػػػػي ذكػػػػر اسػػػػـ المؤلػػػػؼ كتػػػػاريخ  إشارة مرجعية  
النشػػر السػػـ عممػػي كاإلشػػارة المرجعيػػة الكاممػػة تشػػمؿ 
باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ ذكػػػر مكػػػاف نشػػػر االسػػػـ العممػػػي 

 بالضبط.

Bibliographical 

reference  

  Binary name جزئيف ىما اسـ الجنس كاسـ النكع. يتككف مف االسم الثنائ  
 Binomen االسـ العممي الثنائي الم كائف حي   الالتين  ماالسم العل
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لينػػػايكس السػػػكيدم ىػػػك الػػػذم كضػػػع ىػػػذا النظػػػاـ فػػػي  التسمية الثنائية  
تسػػػػمية األحيػػػػاء النباتيػػػػة كالحيكانيػػػػة   األكؿ ىػػػػك اسػػػػـ 

األكؿ بػػالحرؼ الجػػنس كالثػػاني ىػػك اسػػـ النػػكع كيبتػػدئ 
 الكبير كالثاني بالحرؼ الصغير.

Binomial 

nomenclature  

خاصػػػية تصػػػنيفية لكػػػائف حػػػي بعكػػػس عينػػػة المتحػػػؼ  صفة احيائية 
 كعميو فيي ليست صفة مظيرية.

Biological character  

تطمػػػػػؽ عمػػػػػى الجماعػػػػػات المتكاطنػػػػػة غيػػػػػر المتناسػػػػػمة   عنصر احيائ   ساللة أو 
اتيػػا كلكنيػػا ال تختمػػؼ أك كتختمػػؼ مػػف حيػػث طػػرؽ حي

يندر أف تختمؼ مف حيػث الشػكؿ كمػف المفتػرض انيػا 
ممنكعة مف التناسػؿ بتفضػيميا أغذيػة نباتيػة مختمفػة ك 

 أم عكائؿ أخرل.

Biological race  

األنووووووووووووواع الحيويووووووووووووة أو 
 االحيائية

أيضػػػان :  مجتمػػػع يمتػػػاز بصػػػفات كراثيػػػة عامػػػة. انظػػػر
Species. 

 

Biological species  

األنػػػػكاع المتزاكجػػػػة فعػػػػالن أك ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى التػػػػزاكج  رية األنواع الحيويةنظ
نتاج ذرية خصبة.  كا 

Biological species 

concept  

التقسووووووووويم أو التصووووووووونيف 
 الحيوي  

التصػػنيؼ القػػائـ عمػػى التشػػابو فػػي الصػػفات المظيريػػة 
 كالحيكية لمكائنات الحية.

Biosystematics  

  Biotaxy  تصنيف األحياء 
  Biotype جماعة مف األفراد تتركب مف طراز كراثي كاحد. نمط أحيائ  أو حيوي 

صػػػػفات تنػػػػدم  بعضػػػػيا فػػػػي بعػػػػض كال تظيػػػػر تمييػػػػزان  صفات ممت جة 
 مندليان قاطعان. 

Blending characters  

مفتػػاح صػػغير يمكػػف أف يتعامػػؿ مػػع بضػػعة أنػػكاع مػػف  المفتاح الصندوق  
 الدائرم.الحشرات كالمفتاح المتفرع ك 

 

Box key  

اسػػتعماالن كذلػػؾ ألف  التقسػػيميةكىػػك مػػف أكثػػر المفػػاتيح  المفتاح شو األقواس 
الصػػػػفات المتضػػػػادة متجػػػػاكرة فيسػػػػيؿ مقارنتيػػػػا. كمػػػػا 
يمكػػف الصػػعكد كاليبػػكط فيػػو بسػػيكلة إضػػافة إلػػى أنػػػو 

Bracket key  
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يكفر مساحة كخاصة في المفاتيح الكبيرة. انظر أيضان 
 :Box key  كBranched key  كCircular 

key  كIndented key  كPictorial key  ك
Serial key. 

مرتبػػػػػة تقسػػػػػيمية تقػػػػػػع بػػػػػيف تحػػػػػػت المممكػػػػػة كالمممكػػػػػػة   فرع
 الصغيرة أك المميكة أك دكف المممكة

Branch  

  Clade. Branch based cladeانظر  الفرع الغصن  
نكاع قد ال تتجػاكز مع عدد قميؿ مف األ قسيميمفتاح ت المفتاح المتفرع 

 العشرة أنكاع كىك يحتاج إلى مساحة.
Branched key  

التخليوووووووووووق الحوووووووووووديث او 
 التخليق البيئ 

تطمػػػؽ عمػػػى عمميػػػة النمػػػك التػػػي تحػػػدث داخػػػؿ الكػػػائف 
الحي كليس ليا عالقة كبيرة بالتاريخ النشػكئي لمكػائف. 
اك ىػػي اكتسػػاب الكػػائف لصػػفات معينػػة نتيجػػة لكجػػكده 

 صة كىذا االكتساب ال يكرثفي ظركؼ بيئية خا

Caenogenesis 

  Caenogenic   حديث التنوين

  Cenozoic era. Caenozoic eraانظر  حقبة الحياة الحديثة

تطمػػػػؽ عمػػػػى أم فػػػػرد مػػػػف مجمكعػػػػة كائنػػػػات يسػػػػتخدـ  النموشج أو الموديل 
 المفترضة. النشكئيةالعالقات  الختبار

Caminacule  

 .لمرتبط بالتكيؼ لمبيئة المحيطةالنشكء ا النشوء المستحدث 
 

Cenogenetic  

فػػػي عمػػػـ البيئػػػػة يطمػػػؽ عمػػػى المنطقػػػػة المركزيػػػة التػػػػي  االنتشارمرن  التو يا أو 
 ينتشر منيا نكع معيف.

Centre of distribution  

فػػػػػي التحميػػػػػؿ الجغرافػػػػػي الحيػػػػػكم تطمػػػػػؽ عمػػػػػى البػػػػػؤرة  أو النشوء مرن  األصل
مػػػػف الكائنػػػػات كتتميػػػػز لألنػػػػكاع المتقاربػػػػة  االسػػػػتيطانية

 ىذه المنطقة بالمكاصفات التالية : 
المنطقػػػػػة تضػػػػػـ أكبػػػػػر عػػػػػدد مػػػػػف األنػػػػػكاع فػػػػػػي  -4

 المجمكعة.
 تضـ أكبر تنكع مكرفكلكجي في المجمكعة. -7
 تضـ األنكاع األكثر بدائية في المجمكعة. -5

Centre of origin  
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 .اشتقاقان المنطقة تضـ أكثر األنكاع  -1
 تعتبر بيئة مثالية لألنكاع التي تقطنيا. -3

صفة مظيرية طبيعية مثؿ المكف   التركيب أك الشػكؿ   صفة 
سمككية ليا عالقة بكائف معيف.  أك صفة بايكلكجية أك

كبشػػػػكؿ عػػػػاـ ىػػػػي مصػػػػطمح يسػػػػتخدـ فػػػػي الدراسػػػػات 
 التصنيفية لكصؼ تركيب الحشرات أك أجزاءىا.

Character  

 Character polarization. Characterانظر  تمحيص الصفة 

arugmentation  
فػػػػػػػي التصػػػػػػػنيؼ ىػػػػػػػي عمميػػػػػػػة تحديػػػػػػػد أم الصػػػػػػػفتيف  الصفة استقطابتمي  أو 

 ىي صػفة قريبػة مػف صػفات األسػالؼ أك المتشابيتيف
 بعيدة عنو. 

Character 

polarization  

أقسػػاـ الصػػفة تحػػت  فػػي عمػػـ التصػػنيؼ تعنػػي منطقيػػان  حالة الصفة  
ذلػػؾ لػػػكف العػػيف ىػػػي صػػفة كقػػػد  ظػػركؼ معينػػة مثػػػاؿ

كف ذات لػػػكف أحمػػػر  قيػػػكائي أصػػػفر ىػػػذه األلػػػكاف تكػػػ
تمثػػؿ حالػػة الصػػفة كتسػػتخدـ ىػػذه الحالػػة لمتمييػػز بػػيف 

 األنكاع كاألجناس كالعكائؿ.

Character state  

األنػػػكاع المميػػػزة ىػػػي األنػػػكاع التػػػي تكجػػػد فػػػي مجتمػػػع  أنواع ممي ة 
نبػػاتي بيعػػداد كبيػػرة كلكػػف لػػيس بالضػػركرة فػػي األنػػكاع 

 ددة بذلؾ المجتمع.المحصكرة أك المح

Characteristic species  

ىػػػػػي عػػػػػادة الييكػػػػػؿ التقسػػػػػيمي ألنظكمػػػػػة مرتبػػػػػة تبعػػػػػان  قائمة مراجا 
لممراتػػػػب لغػػػػرض االستشػػػػارة السػػػػريعة كلممسػػػػاعدة فػػػػي 

 تنسيؽ األنظكمات.

Check list  

أو سووووووووم معوووووووود للنشوووووووور ا
  مخطوط

  Cheironym سـ كارد في المخطكط.ا

نيؼ الكائنػػػػػػػات الحيػػػػػػػة نباتيػػػػػػػة أك حيكانيػػػػػػػة عمػػػػػػػـ تصػػػػػػػ التصنيف النيميائ  
باسػػػػتخداـ السيػػػػبؿ الكيميائيػػػػة كالتحاليػػػػؿ كالكشػػػػؼ عػػػػف 
مركبات عضػكية معينػة فػي أجػزاء كمحاليػؿ مػف جسػـ 
الكػػائف. كأكثػػر الػػذيف يسػػتعممكف ىػػذا االتجػػاه الحػػديث 
فػػػي عمميػػػة تصػػػنيؼ الكائنػػػات ىػػػـ المتخصصػػػكف فػػػي 

Chemotaxonomy  



  
 

 448   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

ت تصػػنيؼ النبػػػات   كىػػك يفيػػػد كثيػػران فػػػي حػػؿ مشػػػكال
 معقدة يكاجييا عمـ التصنيؼ التقميدم المعتاد.

  Cheironym  . Chironymانظر  اسم مخطوط 

التي أعطػى ليػا  النمطفي التصنيؼ تطمؽ عمى عينة  نمط معد للنشر  
 العممي غير المنشكر. االسـ

Chirotype  

زيػع الجغرافػي عمـ يختص بدراسػة أسػباب كدكاعػي التك  علم التو يا األحيائ  
 لمكائنات الحية في منطقة ما مف الكرة األرضية.

Chorology  

عينة متحجرة جمعت مف نفس الطبقة التي جمػع منيػا  نمط مجاور 
 النمط كلكف مف مكقع مجاكر.

Chorotype  

مفتػػاح تصػػنيفي بشػػكؿ دائػػرة يتعامػػؿ مػػع عػػدد محػػدكد  المفتاح الدائري 
 جدان مف األنكاع.

Circular key  

كيضػػػػـ ىػػػػذا الفػػػػرع السػػػػمؼ كجميػػػػع أخالفػػػػو أك ذريتػػػػو  فرع شجري او وراث  
المنحػػدرة مػػف ذلػػؾ السػػمؼ كالفػػرع الشػػجرم عمػػى عػػدة 

 Node-based cladeأنػػكاع كىػػي : الفػػرع العقػػدم 
كىك فرع شػجرم ينشػي مػف عقػدة مكجػكدة عمػى الشػجرة 

كعنػػػػدما تمثػػػػؿ ىػػػػذه العقػػػػدة  Phylogeneticالكراثيػػػػة 
مميػػػة النشػػػكء. كالنػػػكع الثػػػاني ىػػػك خطػػػي انشػػػقاقيان فػػػي ع

كينشػػي مػػف  Branch based cladeالفػرع الغصػػني 
عمػػى الشػػجرة الكراثيػػة  Internodeغصػػف بػػيف عقػػدم 

كعندما يمثػؿ ىػذا النػكع الغصػف خطػان يقػع بػيف حػدثيف 
انشػػػقاقييف كالنػػػكع الثالػػػث ىػػػك الفػػػرع المظيػػػرم الجديػػػد 

Apomorphy based clade  كينشػي ىػذا الفػرع مػف
يػػر أك تنشػػي عنػػو صػػفة جديػػدة مشػػتقة منػػو   سػػمؼ تظ

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجي
Crown clade  كىػػػػك نفػػػػس النػػػػكع العقػػػػدم إال أف

كالىمػػػا أم الفػػػرع التػػػاجي كالعقػػػدم ينتميػػػاف ألغصػػػاف 
 نشػػػػػػيت مباشػػػػػػرة مػػػػػػف عقػػػػػػدة قاعديػػػػػػة ليػػػػػػا ذريػػػػػػة فػػػػػػي 
الكقػػػت الحاضػػػر. كالنػػػكع الخػػػامس ىػػػك النػػػكع الجمعػػػي 

Clade  
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Total clade  ة عف فرع غصني كىك عبارBranch 

clade  كلكنػػػػػػػو يتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف الفػػػػػػػرع التػػػػػػػاجي كجميػػػػػػػع
الكائنات كاألنكاع التي تتشارؾ مػع جػد قػديـ شػائع مػع 

 الفرع التاجي.
قسػػػػيمية   كىػػػػي تتحديػػػػد األصػػػػكؿ السػػػػمفية لممراتػػػػب ال التفرعية او الوراثية

طريقػػػة فػػػي التصػػػنيؼ تعتمػػػد فمسػػػفة تكظيػػػؼ المنطػػػؽ 
تحديػػػد المجػػػاميع أك  أسػػػس لغػػػرضلتطػػػكير طريقػػػة أك 

عمػػػػى العالقػػػػات  المراتػػػػب التصػػػػنيفية كذلػػػػؾ باالسػػػػتناد
درجػػػة القرابػػػة بػػػيف االفػػػراد  حيػػػث أفالكراثيػػػة لألفػػػراد. 

تعتمد عمى الصفات المشتركة أك المشتقة أك المتكارثة 
 أم أنيا عممية تحديد لألنساب. .األجدادعف 

Cladism  

التقسووووووووووويم الشوووووووووووجري او 
 الوراث 

ك يستخدـ الطريقػة الكالديسػتية اك االرتداديػة اك يعكد ا
الرجعية مػف اجػؿ تحديػد االصػؿ الػذم نشػي عنػو النػكع 

 قسيميةتاك المرتبة ال

Cladistic 

الجغرافوووو  الحيوووووي  البووووديل
 لألسالف

لمجمكعة أك مرتبة التاريخي  النشكءعممية دم  فمسفة 
الجغرافيػػػػة الحيكيػػػػة  كاعتمػػػػاد األصػػػػؿكحيػػػػدة  قسػػػػيميةت

 ك تفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير التكزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح أ
 عمػػػػػػػػػػػى التكزيػػػػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػػػػي  باالعتمػػػػػػػػػػػادلمكائنػػػػػػػػػػػات 

 أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان : . انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿلألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد أك 
Vicariance biogeography. 

Cladistic vicariance 

biogeography  

نشػكء يرافقػػو تبػػدؿ فػػي السػػمكؾ كالمسػػكف   يكػػكف عػػادة  نشوء الفرع الشجري 
 عند الجماعات النكعية المنعزلة.

Cladogenesis  

بػػػػيف مجػػػػاميع الكراثيػػػػة رسػػػػـ متفػػػػرع يظيػػػػر العالقػػػػات  شجرة األصل أو النسب
ظيػػػػػػارهالكائنػػػػػػات الحيػػػػػػة  لدرجػػػػػػة القرابػػػػػػة بػػػػػػيف ىػػػػػػذه  كا 

أك  الطريقػػػػػػػة الكالديسػػػػػػػتية إلػػػػػػػى باالسػػػػػػػتنادالمجػػػػػػػاميع 
 .الكراثية

Cladogram  

مرتبة تقسيمية غيػر محػددة أك كاضػحة المعػالـ. أنظػر  فرع 
Branch  كClad. 

Cladus  
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قسػػػيـ الكائنػػػات الحيػػػة بنػػػاءأ عمػػػى تػػػاريخ نشػػػكئيا أم ت التقسيم الشجري 
معرفػػػػػػة االصػػػػػػكؿ التػػػػػػي انحػػػػػػدرت منيػػػػػػا . أم بعبػػػػػػارة  
اخػػػرل تحديػػػد المجػػػاميع باالعتمػػػاد عمػػػى مكقػػػع الفػػػرع 

 عمى الشجرة الكراثية 

Clasdistic 

classification 

 Class بة اقؿ مف الشعبة كاعمى مف الرت قسيميةتمرتبة  صف

كالكيانػػػات  قسػػػيميةتعريػػػؼ كتقػػػكيـ كتنسػػػيؽ المراتػػػب الت   التقسيم
   مييػػػزعمػػػـ التإلػػػى التصػػػنيفية كيقسػػػـ عمػػػـ التصػػػنيؼ 

كتقسػيـ اصػطناعي تقسيـ   تقسيـ أفقي   تقسيـ رأسي 
   كتقسيـ كراثي.طبيعي

Classification  

يكنػات كىػك عبػاارة كيقصد بو نظاـ التسمية الدكلية لمح نظام او مدونة او وثيقة
عػػػػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػػػػة الكثػػػػػػػػػػػائؽ كالقػػػػػػػػػػػكانيف كالشػػػػػػػػػػػركحات 

 كالتكصيات التي تحكـ نظاـ التسمية الحيكانية

Code 

  Code name اسـ يعبر عنو برمز. اسم مدون أو رم ي 

  Code number  رقم مدون أو رقم رم ي 

  Coding عممية التشفير تدوين أو ترمي  

  Codon كحدة التشفير وحدة الترمي  

كؿ األنكاع البيئية الكثيقػة الصػمة بدرجػة تسػمح بتبػادؿ  أنواع متقاربة 
المكرثػػػػػات فيمػػػػػا بينيػػػػػا إلػػػػػى حػػػػػد معػػػػػيف عػػػػػف طريػػػػػؽ 

 التيجيف.

Coenospecies  

أك  كالممقحػػػاتالنشػػػكء المتػػػداخؿ بػػػيف كػػػائنيف كالنبػػػات  النشوء المشترك 
 العكائؿ كطفيمياتيا.

Coevolution  

االتحػػػاد  آليػػػةىػػػذه النظريػػػة تعتمػػػد عمػػػى ميكانيكيػػػة أك  نظرية اتحاد األنواع 
الفعمػػي لمنػػكع مثػػؿ سػػرياف الجػػيف كاالنتخػػاب الطبيعػػػي 

 تحاد النكع.إلى اكالذم يؤدم 

Cohesion species 

concept  

مجمكعػػػػػة مػػػػػف العينػػػػػات جمعػػػػػت كحفظػػػػػت ألغػػػػػراض  مجموعة
 الدراسة كالعرض.

Collection  

 أطػػػػػكار مػػػػػف الكائنػػػػػات كالتػػػػػي تجمػػػػػع مػػػػػف األنػػػػػكاع أك مجموعة متجمعة 
ال يمكػػف تحديػػد اسػػـ الجػػنس الػػذم تنتمػػي إليػػو كعميػػو 

Collective group  
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ف ف األسػماء المقترحػة ليػذه المجمكعػة تعامػؿ كيسػماء 
كلكػف ىنػاؾ بعػض  Genus groupلمجمكعة جنسية 

 التعميمػػػػػػػات ينبغػػػػػػػي أف تطبػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو كالمػػػػػػػذككرة فػػػػػػػي 
حسػػػػػػب نظػػػػػػاـ التسػػػػػػمية الحيكانيػػػػػػػة  4-7-17المػػػػػػادة 
 الدكلية.

ىػػػػػك اسػػػػػـ كضػػػػػع خصيصػػػػػان لمجمكعػػػػػة متجمعػػػػػة مػػػػػف  اسم المجموعة المتجمعة
األنػػػػػكاع أك األطػػػػػكار. أك ىػػػػػك اسػػػػػـ كضػػػػػع لجػػػػػنس أك 
تحت جنس مسمى كاستخدـ بعد ذلؾ كاسـ لممجمكعػة 

 المتجمعة.

Collective group name  

في التصػنيؼ تعنػي اسػـ نػكع أك نكيػع يتكػكف مػف اسػـ  توليفة 
 ع كأحيانان النكيع.الجنس كالنك 

Combination  

  Combinato novum كيقصد بيا اسـ عممي قانكني أك شرعي نشر حديثان. توليفة جديدة 

الػػذم يطمػػؽ عمػػى الكائنػػات المختمفػػة كمنيػػا ىػػك االسػػـ  االسم الشائا  
الحشرات مثاؿ ذلػؾ خنفسػاء ككلػكرادك أك ذبابػة الجػبف 

 كىكذا.

Common name  

تركيػب مكػكف  أكمتشػابية ال األشػياءتجمع تطمؽ عمى  معقد
فػػي التصػػنيؼ تطمػػؽ عمػػى مجمكعػػة  .مػػف عػػدة أجػػزاء

مف األنكاع التي تعػكد لجػنس يكػكف أقػرب مػف الناحيػة 
 األخرل باالفرادالمظيرية كالحياتية لجنس أخر مقارنة 

 مف الجنس.

Complex  

اسـ يتككف مف اتحاد اثنيف أك أكثر مف المككنػات مػع  اسم مرنب 
 Suffixكالالحقػػػػػػػة  Prefixتبعاد بادئػػػػػػػة الكػػػػػػػالـ اسػػػػػػػ

ك  Fritzmuelleriكمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
Novaeguineae  كStriatoradiatus. 

Compound name  

  c.f.. Conferكتختصر بػ  للمقارنة

  Congener يطمؽ عمى األنكاع التابعة لنفس الجنس. اصطالح مشترنة الجنس 

صد بيا األنكاع التي تنتمي لػنفس أم أنكاع جنسية كيق لنفس الجنس 
 الجنس.

Congenericity  
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الكالديستية   ىي عممية قياس األنساب أك  في نظرية دليل الثبات والتماسك 
التػاريخي.  نشػكءالتطابؽ بيف أصػؿ الصػفة كمخطػط ال
ذا 4-الصػػػػفر كىػػػػك دليػػػػؿ رقمػػػػي تتػػػػراكح قيمتػػػػو بػػػػيف  كا 

فػػػيف التطػػػابؽ يكػػػكف غيػػػر مكجػػػكد  4كانػػػت القيمػػػة = 
القيمة عف الكاحػد فػيف درجػة التطػابؽ  انخفضتككمما 

 تزداد كاف ىذه القيمة تحسب مف المعادلة التالية :

s

m
I.C   حيث أف : 

m عدد الصفات = 
 S.عدد الصفات المالحظة المتغيرة = 

 .Cladismانظر 

Consistency index  

اعػػػات التابعػػػػة أك الجم األفػػػراديطمػػػؽ عمػػػى  اصػػػطالح مشترنة النوع 
 لنفس النكع.

Conspecific  

 اسػػػتمرارفػػػي نظػػػاـ التسػػػمية ىػػػي القاعػػػدة القائمػػػة بػػػيف  االستمرار 
كجػب أسػبقية النشػر عنػد تحديػد يأف  غػياالستعماؿ ينب

معينػة  قسػيميةاالسـ الذم تبنػى عميػة المكافقػة لمرتبػة ت
العمميػػة مكضػػع  األسػػماءمػػف بػػيف أسػػميف أك أكثػػر مػػف 

 المفاضمة.
 

Continuity  

ميػػؿ الحشػػرات مػػف مجػػاميع متباعػػدة فػػي األصػػؿ إلػػى  نشوء متقارب أو تقارب 
 اكتساب تراكيب تكيفية متشابية.

Convergent evolution  

كيقصػػػد بػػػو اسػػػـ مكجػػػكد مسػػػبقان كفػػػؽ نظػػػاـ التصػػػنيؼ  اسم الفرع المحول 
-Phyloالدكلي كتـ تحكيمو إلى نظاـ التقسػيـ الػكراثي 

code. 

Converted clade 

name  

التيجئوووووووووووووووة األصووووووووووووووولية 
 الصحيحة

 Original spelling. Correct originalانظر 

spelling  

 Correct subsequent  تيجئة الحقة صحيحة 

spelling  

  Nomen correctum. Corrected nameانظر  اسم مصحح 
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  Corrigendum أخطاء يثبتيا المؤلؼ أك الناشر البد مف تصحيحيا. خطأ البد من تصحيحو

عينػػة مػػف عػػدة عينػػات تػػـ فحصػػيا مػػف قبػػؿ الكاصػػؼ  نمط نظير أو مثيل  
أم مػػػف ىػػػذه  اختيػػػارعنػػػد شػػػرح النػػػكع كلكنػػػو لػػػـ يػػػتـ 

أك ىػػػػي أم عينػػػػة  Holotypeالعينػػػػات كػػػػنمط أكحػػػػد 
أخػػػػػرل مػػػػػف سمسػػػػػمة الػػػػػنمط كالتػػػػػي تػػػػػـ كصػػػػػؼ النػػػػػكع 

ك  Allotype:  باالعتمػػػػػػػػػاد عمييػػػػػػػػػا. انظػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػان 
Holotype  كParatype  كSyntype. 

Cotype  

كيقصد بو منطقػة أك قاعػدة الفػرع الشػجرم لمسػاللة أك  فرع تاج 
 .Cladeلمكائف الحي. انظر أيضان : 

Crown clade  

أم تعريػػػػؼ يعمػػػػؿ عمػػػػى ربػػػػط االسػػػػـ بػػػػالفرع التػػػػاجي  تعريف الفرع التاج  
 لمكائف الحي.

Crown clade 

definition  

األنووووووووووووواع المخفيووووووووووووة أو 
 المستترة 

تقػػػػع بػػػػالقرب مػػػػف النيايػػػػة غيػػػػر المرئيػػػػة لطيػػػػؼ أنػػػػكاع 
االختالفػػػات المظيريػػػة لألنػػػكاع نتيجػػػة التشػػػابو الكبيػػػر 

 بينيا دكف أف يتـ بينيا تناسؿ.

Cryptic species  

بتكصػػية مػػف  W. H. Dallالئحػػة لمتسػػمية أعػػدىا  الئحة دول 
.  االتحاد األمريكي لتقدـ العمـك

Dall code  

معنػػى االسػػـ   مثػػاؿ ذلػػؾ تحديػػد أم مرتبػػة  فقػػرة تحػػدد تعريف أو تحديد 
 لمف تعكد. قسيميةت

Definition  

الشخص الذم قاـ بنشر االسـ العممي أك اسـ المرتبػة  الناشر الُمعِرف 
 التصنيفية سكاء كاف االسـ األصمي أك االسـ المعدؿ.

Definitional author  

لغػػػة كصػػػفية تسػػػتخدـ لألغػػػراض التصػػػنيفية باسػػػتخداـ  دلتا  
 الككمبيكتر.

Delta  

سػػكاف منطقػػة محػػددة كلنػػكع معػػيف كيتكػػكف فػػي الغالػػب  ثلة 
أم جماعػػة تابعػػة  مػػف أفػػراد تكػػاثرت فيمػػا بينيػػا داخميػػان 

 لنكع.

Deme  

يستخدـ ىذا المخطط لبيػاف درجػة القرابػة بػيف المراتػب   شجرة النسب
أك المجاميع التصنيفية. أك رسـ تخطيطػي عمػى شػكؿ 

عمػػى درجػػات الصػػمة كمػػا تػػكحي  شػػجرة مصػػمـ لمداللػػة

Dendrogram  
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 بيا درجات التشابو.
اسػػـ غيػػر متػػداكؿ كتيجئتػػو غيػػر صػػحيحة كال تنطبػػؽ  اسم مرفوض 

 عميو شركط التسمية الدكلية.
Denied name  

لصػػفات مرتبػػة  فػػي عمػػـ التصػػنيؼ بيػػاف رسػػمي تقريبػػان  وصف 
دكف اىتمػػػػػاـ خػػػػػاص بالصػػػػػفات التػػػػػي تحػػػػػدد  قسػػػػػيميةت

التػػػي فػػػي  قسػػػيميةميزىػػػا مػػػف الكحػػػدات التالمرتبػػػة أك ت
 ك Definitionانظر أيضان :  مستكاىا.

Diagnosis  كOriginal description  ك
Redescription. 

Description  

عمػػػـ يخػػػتص بدراسػػػة األعضػػػاء دراسػػػة تشػػػريحية مػػػف  علم التشريح الوصف  
 حيث الشكؿ كالحجـ كالخصائص كالمكضع.

Descriptive anatomy 

فػػػػرع مػػػػف عمػػػػـ الحشػػػػرات ييػػػػتـ بعمميػػػػة تػػػػرقيـ كتمييػػػػز  لحشرات الوصف علم ا
الصفات التي يمكف استخداميا لمتمييز بيف األنكاع أك 
ىػػػػػك شػػػػػكؿ مػػػػػف أشػػػػػكاؿ عمػػػػػـ التشػػػػػريح المقػػػػػارف فػػػػػي 

 الحشرات.

Descriptive 

entomology  

اسػتخداـ المقػاييس كيسػاس لكصػؼ التراكيػب المختمفػػة  مقاييس وصفية 
 ي.لجسـ الكائف الح

Descriptive 

measurements  

 Orthogenesis  . Determinateانظر  المعلوم  النشوء

evolution  
كيقصػػػػػػػد بيػػػػػػػا الفػػػػػػػكارز كالشػػػػػػػارحات كالخطػػػػػػػكط. فػػػػػػػي  العالمات المفرقة 

 77التصنيؼ كفي قانكف التسمية العممية تنص المادة 
عمػػى عػػدـ اسػػتخداـ مثػػؿ ىػػذه العالمػػات فػػي األسػػماء 

 العممية.

Diacritic  

فػػي عمػػـ التصػػنيؼ ىػػك بيػػاف رسػػمي بالصػػفات أك أىػػـ   او تميي التشخيص 
عػػف شػػبيياتيا مػػف  قسػػيميةالصػػفات التػػي تميػػز مرتبػػة ت

المراتػػػب األخػػػرل التػػػي فػػػي مستكاىػػػػا أك قريبػػػة الصػػػمة 
 بيا.

Diagnosis  

  Diagnostic .يعكد لصفة تشخيصية لمفصؿ بيف مرتبتيف تشخيص  
 Diagnostic charactersألكثر أىمية التػي يمكػف بكاسػطتيا تمييػز أك الصفات ا صفات تشخيصية 
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عػػػػػف أخػػػػػرل. انظػػػػػر أيضػػػػػان :  قسػػػػػيميةتتفريػػػػػؽ مرتبػػػػػة 
Diagnosis. 

  Diatirology   علم حفظ العينات
المفوواتيح التقسوويمية ثنائيووة 

 التشعب

 Diatirology  

أسػػػػػػػمكب قػػػػػػػديـ لطريقػػػػػػػة كصػػػػػػػؼ األنػػػػػػػكاع   كضػػػػػػػعيا  تميي  النوع  
لمتميػػز بػػيف األنػػكاع باسػػتخدامو مجمكعػػة مػػف لينػػايكس 

المصطمحات أك متسمسمة مف الكممات الكصفية لتميز 
 كؿ نكع عف بقية األنكاع األخرل.

Differentiae specificae  

معينػة  قسػيميةتبياف رسمي بالصفات التي تميػز كحػدة  تشخيص تفريق  
عػػػف غيرىػػػا مػػػف الكحػػػدات المسػػػاكية ليػػػا كالمنػػػكه عنيػػػا 

 .Diagnosisنظر أيضان : خاصة. ا

Differential diagnosis 

النكع الػذم يظيػر فػي مجتمػع أك مجتمعػيف فقػط   أم  نوع تفاضل  
 أنو ال يعتبر مميزان ألم مف المجتمعيف.

Differential species  

ينشػػػي عػػػف اسػػػتمرار أثػػػر بيئػػػة خاصػػػة عمػػػى الحيػػػكاف ك  موجو  نشوء
رثػة كاضػحة يجعمو أكثر مالءمة ليا. ميؿ أك نزعػة مك 

فػػي مجمكعػػة خاصػػة مػػف الحيكانػػات   بالنسػػبة التجػػاه 
خػػػاص   مثػػػاؿ ذلػػػؾ االتجػػػاه لمزيػػػادة أك النقصػػػاف فػػػي 

 الحجـ لنمك تراكيب رقيقة أك رشيقة كغير ذلؾ.

Directive evolution  

فقرة في العمؿ تذكر مف قبؿ المؤلؼ أك الناشػر تشػير  متنا ل أو منفصل 
ك أف يشػػػػير إلػػػػى أف إلػػػػى أف ىػػػػذا العمػػػػؿ لػػػػيس لػػػػو. أ

جميػػػػػع األسػػػػػماء التػػػػػي ذكػػػػػرت فيػػػػػو ينبغػػػػػي اسػػػػػتبعادىا 
 لغرض التسمية الحيكانية.

Disclaimer  

التو يووووووووووا او االنتشووووووووووار 
   المتقطا او المنفصل

فػػػي الجغرافيػػػة كجػػػػكد الكائنػػػات المتقاربػػػػة فػػػي منػػػػاطؽ 
كاسػػػعة كمنفصػػػمة مػػػع عػػػدـ كجػػػكد اشػػػكاؿ كسػػػطية فػػػي 

 المناطؽ التي تفصميا

Discontinuous 

distribution 

التبػػايف فػػي التركيػػب مػػع انعػػداـ االشػػكاؿ الكسػػطية .اك    تغير متقطا او منفصل 
ىك تغير يحػدث فػي افػراد عينػة فػي طبقػات محػددة ال 

Discontinuous 

variation  
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 تتدرج فيما بينيا مثؿ التغير في الصفات الكيفية 
لحيػػػػػكم تسػػػػػعى لشػػػػػرح أك طريقػػػػػة لمتحميػػػػػؿ الجغرافػػػػػي ا االنتشار الجغراف  الحيوي

 األصػميإلػى المػكطف  اسػتنادان تكضيح تكزيػع الكائنػات 
أك  األنػػػػػػكاعنظريػػػػػػة االنتشػػػػػػار فػػػػػػيف  لمسػػػػػػمؼ كحسػػػػػػب

كمػف ثػـ  األصػميالمجاميع المتقاربة ليا نفس المكطف 
. كمػػف ثػػـ تباينػػت األخػػرلمنػػو إلػػى المنػػاطؽ  انتشػػرت

 :نتيجة االنعزاؿ. انظر أيضان 
Ecological biogeography ك Vicariance 

biogeography  . 

Dispersal 

biogeography  

المقػػاييس كالمظػػاىر المعتمػػدة لتحديػػد درجػػة التنػػكع فػػي  مؤشرات التنوع 
 بيئة معينة.

Diversity indices  

فػػي النظريػػة الجغرافيػػة الحيكيػػة تعتمػػد قاعػػدة االنتشػػار    قاعدة التنوع
د عمػػػى معرفػػػة اتجػػػاة حركػػػة الكػػػائف اك النػػػكع باالعتمػػػا

عمػػػػػػى طريقػػػػػػة تكزيػػػػػػع كانتشػػػػػػار االنػػػػػػكاع القريبػػػػػػة فػػػػػػي 
 المناطؽ الجغرافية المختمفة

Diversity principle  

 Division تقع بيف دكف الصؼ كتحت القسـقسيمية تمرتبة  قسم 
ىػػػي عمميػػػة ال  النشػػػكءيقػػػكؿ ىػػػذا القػػػانكف بػػػيف عمميػػػة  قانون دولو  

أف فقداف عضك أك تركيب معػيف مػف كػائف  إذعكسية 
 اسػػػترجاعوال يمكػػػف أف يػػػتـ  النشػػػكءخػػػالؿ عمميػػػة  مػػػا

 مف النشكء الالحؽ ثانية خالؿ الزمف

Dollo’s law  

مرتبػػة تقسػػيمية أعمػػى مػػف مرتبػػة المممكػػة كتضػػـ عػػٌدة  عالم
 ممالؾ مثؿ المممكة الحيكانية كالنباتية كغيرىا.

Domain 

 أكفػػػػي عمػػػػـ البيئػػػػة كالكراثػػػػة تعنػػػػي التفػػػػكؽ فػػػػي العػػػػدد  سائد  
أك تعنػػي جػػيف أك كرثػػة يعبػػر عنيػػا فػػي الطػػراز  المقػػاـ

المظيػػرم بطريقػػة كاحػػدة سػػكاء كػػاف الفػػرد متجػػانس أك 
 بالنسبة ليذه الكرثة. االزدكاجمتبايف 

Dominant  

 Double authority  شنر م دوج لمؤلف االسم 

citation  
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  Nomen dubium. Doubtful nameانظر  اسم مشنوك فيو 

 4334عػػػاـ  H. Douvilleة لمتسػػػمية أعػػػدىا الئحػػػ الئحة دوفييو 
لممػػػػػؤتمر الػػػػػدكلي لعمػػػػػـ الجيكلكجيػػػػػا كصػػػػػممو لتحديػػػػػد 

 إجراءات تسمية الحفريات.

Douville code  

لمتبػػايف فػػي  تبعػػان المختمفػػة البيئيػػة  األنمػػاطتطمػػؽ عمػػى  أو شرية بيئيةنمط بيئ  
يقصػػػػػػد بيػػػػػػا سمسػػػػػػمة  أكالظػػػػػػركؼ البيئيػػػػػػة المحيطػػػػػػة. 

تحتػػػؿ نفػػػس ك مجمكعػػػة معينػػػة  األشػػػكاؿ المسػػػتمرة فػػػي
 .Ecotypeك  Clineانظر أيضان :  المكطف.

Ecocline  

 ىػػي الحالػػة التػػي يمنػػع فييػػا التناسػػؿ بػػيف جمػػاعتيف أك  انع ال بيئ 
كثر مف الجماعات غير المتكاطنة بسبب تزاكجيا في أ

 أحيزة بيئية مختمفة.

Ecological isolation  

  Ecological race   عنصر بيئ  أو نويا

عمميػػػػة انتخابيػػػػػة تحػػػػدث بفعػػػػػؿ عكامػػػػؿ البيئػػػػػة تسػػػػػمح  انتخاب بيئ  
 لمكائف األفضؿ بالبقاء كاالستمرار.

Ecological selection  

أف أنػػػػكاع الكائنػػػػات الحيػػػػة تعتمػػػػد ىػػػػذه النظريػػػػة عمػػػػى  نظرية األنواع البيئية
تعػػػيش فػػػي المنػػػاطؽ أك البيئػػػات المناسػػػبة أك المكيفػػػة 

 ليا.

Ecological species 

concept  

أم أف يككف  النكيعات المتكيفة لمكطف أك عادة معينة  النويعات البيئية
نكيػػػػػػػػع جغرافػػػػػػػػي أك نكيػػػػػػػػع سػػػػػػػػمككي يمتػػػػػػػػاز بعػػػػػػػػادات 
كسػػػػػمككيات معينػػػػػة مرتبطػػػػػة بالمكػػػػػاف أك البيئػػػػػة التػػػػػي 

 يعيش فييا.

Ecological subspecies  

د أفػراد كػػؿ عمميػة تدريجيػة تػػتـ بكاسػطة التغيػر فػػي عػد تعاقب أو تتابا بيئ  
نػػػػػكع مػػػػػف األنػػػػػكاع التابعػػػػػة لمجتمػػػػػع معػػػػػيف   كب قامػػػػػة 
جماعػػػػات مػػػػػف أنػػػػػكاع جديػػػػدة يمكنيػػػػػا أف تحػػػػػؿ محػػػػػؿ 
السػػكاف األصػػمييف. كيعػػرؼ أيضػػان بينػػو تعاقػػب أحيػػائي 
فػػي البيئػػة   أم تػػكالي أنػػكاع مػػف الكائنػػات الحيػػة فػػي 

 بيئة ما.

Ecological succession 

  Ecomorphosisأك األشػػػكاؿ فػػػي النػػػكع الكاحػػػد كنتيجػػػة  تعػػػدد المظػػػاىر تعدد األشنال البيئ  
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 .لعكامؿ البيئة المختمفة
الطػػػػراز  غيػػػػر كراثػػػػي فػػػػي تحػػػػكر   أك تغيػػػػر بػػػػالمكطف  تغير مظيري بيئ 

مػػػػا  كخاصػػػػةالمظيػػػػرم بسػػػػبب ظػػػػركؼ بيئيػػػػة نكعيػػػػة 
 يتعمؽ منيا بالمكطف.

Ecophenotypic 

variation  

 Nicheمعػػيف  نػػكخي تشػػغؿ مجمكعػػة مػػف األفػػراد التػػ األنواع البيئية
كتتصػػػرؼ كنػػػكع كقػػػادرة عمػػػى التكػػػاثر فيمػػػا بينيػػػا دكف 

 فقداف أم صفة كراثية

Ecospecies  

 أكاصػػطالح كصػػفي يطمػػؽ عمػػى العناصػػر الحيكانيػػة   نمط بيئ 
النباتيػػػة المتفاكتػػػة فػػػي درجػػػػات الكضػػػكح كالتػػػي ترجػػػػع 
غالبيػػػػػة صػػػػػفاتيا إلػػػػػى المؤشػػػػػرات االنتخابيػػػػػة لمبيئػػػػػات 

 .ي تكجد فيياالت المحمية

Ecotype  

  Eidose form شكؿ افتراضي أك خيالي. شنل متخيل 

 في التصنيؼ تعني التغيير الحاصؿ في تيجئػة االسػـ  تصحيح أو تنقيح
 العممي المنشكر.

Emendation  

 قسػػػػػيميةتأم تغييػػػػػر يحػػػػػدث فػػػػػي تشػػػػػخيص المرتبػػػػػة ال تشخيص مصحح 
 .ةقسيميتكتستخدـ عادة إلعادة تعريؼ المرتبة ال

Emended diagnosis  

األنووووووووووووووووواع الميووووووووووووووووددة 
 باالنقراض 

 Endangered species  

تكيفػػػػػت  قسػػػػػيميةتتطمػػػػػؽ عمػػػػػى األنػػػػػكاع أك أم مرتبػػػػػة   متوطن
 Adventive : في منطقػة معينػة انظػر أيضػان لمعيش 

 .Zoogeographyك  Nativeك  Introducedك 

Endemic  

عينػػػػات الحشػػػػرية ألغػػػػراض عمميػػػػات حفػػػػظ كتجييػػػػز ال الحشرات للدراسة تجيي 
 الدراسة.

Entomotaxy  

الشػػػخص المخػػػتص بدراسػػػة تركيػػػب الحشػػػرات أك ىػػػك   مشرح حشرات 
 : الحشػػػػرات. انظػػػػر أيضػػػػان بتشػػػػريح الشػػػػخص المػػػػاىر 

 Anatomist  كMorphologist. 

Entomotomist  

مرتبػػػة تقسػػػيمية تقػػػع بػػػػيف فػػػكؽ الصػػػؼ كالصػػػؼ كقػػػػد  أعلا الصف 
 تضـ أكثر مف صؼ 

Epiclass  
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بالكػػػػائف الػػػػذم يحػػػػافظ عمػػػػى شػػػػكمو يعػػػػكد أك يخػػػػتص  ثابت الشنل أو الييئة
 كالنشكءخالؿ عممية النمك 

Epimorphic  

فػػػػي النظػػػػاـ الػػػػدكلي لمتسػػػػمية النباتيػػػػة تعنػػػػي كممػػػػة إذا  الننية 
ربطػػت مػػع اسػػـ الجػػنس ف نيػػا تصػػبح اسػػـ لمرتبػػة دكف 
ذا ربطػػػػػت مػػػػػع اسػػػػػـ النػػػػػكع ف نيػػػػػا  أك تحػػػػػت الجػػػػػنس كا 

 رتبة دكف نكعية. تصبح اسـ لم

Epithet  

الشػػخص الػػذم تسػػمى باسػػمو المؤسسػػة أك البمػػد  فػػي   صاحب الش ء
العممي أك الشخص  االسـالتصنيؼ تطمؽ عمى ناشر 

الػػػػذم ارتػػػػبط قػػػػانكف معػػػػيف باسػػػػمو مثػػػػؿ قػػػػانكف دايػػػػر 
Dyar’s Rule. 

Eponym  

معنػػاه فػػي التسػػمية غمػػط غيػػر مقصػػكد فػػي ىجػػاء اسػػـ    خطأ
 أك الخطي في النسخ. طبيعيعممي مثؿ الخطي ال

Error 

  Specific character. Essential character انظر صفة جوىرية 

نظريػػػة تقػػػدـ الجػػػكىر عمػػػى الماىيػػػة كاف النػػػكع تحػػػدده    الجوىرية
 :انظػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػان  الداخميػػػػػػػػػػػػػة. الغريزيػػػػػػػػػػػػػةالصػػػػػػػػػػػػػفات 
Typology. 

Essentialism  

  et.al.. Et aliaكتختصر بػ  وآخرون 

التػػػػػػدرج التسمسػػػػػػمي لمصػػػػػػفات السػػػػػػمككية بػػػػػػيف األنػػػػػػكاع   لون  المتدرجالنشوء الس
: المنحػػػػػػػػػدرة مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػكؿ متقاربػػػػػػػػػة. انظػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػان 

Transformation series. 

Ethocline  

الكصػػػػؼ الكامػػػػؿ لمػػػػذخيرة السػػػػمككية لمكػػػػائف الفػػػػرد أك  ايثونراموصف السلوك أو 
 الطبقة أك األنكاع.

Ethogram  

لسػػػػػػمككية التػػػػػػي قػػػػػػد تميػػػػػػز بعػػػػػػض مجمػػػػػػؿ الصػػػػػػفات ا صفات سلونية 
 الحشرات.

Ethological 

characters  

كلكجيػػة فالحاصػػمة فػػي التراكيػػب المكر  التحػػكرات ظػػاىرة النشوء
 : . انظػػػػػػػر أيضػػػػػػػان النشػػػػػػػكءكالعػػػػػػػادات خػػػػػػػالؿ عمميػػػػػػػة 
Regressive evolution. 

Evolution  
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التغييػػرات المظيريػػة كالسػػمككية الحاصػػمة بفعػػؿ عمميػػة  تغيير نشوئ 
 النشكء.

Evolutionary change 

  Evolutionary grade مرتبة مف مراتب النشكء العضكم. مرتبة نشوء 

 Evolutionary history تاريخ نشكء الكائف الحي. تاريخ النشوء 

األنػػػػكاع التػػػػي تظيػػػػر تاريخيػػػػا الػػػػكراثي دكف االعتمػػػػاد  لوراثيةاألنواع ا
عمػػػػى درجػػػػة القرابػػػػة أك العالقػػػػة مػػػػع األنػػػػكاع األخػػػػرل 

ك  Agamospecies لقريبة الشبو ليػا. انظػر أيضػان:ا
Morphospecies. 

Evolutionary species 

تصػػنيؼ أك تقسػػيـ الكائنػػات باالعتمػػاد عمػػى األصػػكؿ  وراث التصنيف ال
التػػػػػػي انحػػػػػػدرت منيػػػػػػا كدرجػػػػػػة القرابػػػػػػة مػػػػػػع الكائنػػػػػػات 

 األخرل.

Evolutionary 

taxonomy  

  Ex nomine  تحت شلك االسم 

  e.p.. Ex partoختصر بػ كت ج ئيًا 

  Excluded name كىك اسـ غير متداكؿ. 4.5أم اسـ يقع تحت المادة  اسم مستبعد 

  e.g.. Exempli gratiaكتختصر بػ  مثال شلك 

الحشػػػػػرية المعػػػػػدة لمخػػػػػزف فػػػػػي  العينػػػػػاتتطمػػػػػؽ عمػػػػػى  منبسطة أو ممتدة 
 .المتحؼ عندما تككف األجنحة في كضع منبسط

Expanded  

  Exparte   ج ئياً 

تكجػػد ليػػا نمػػػاذج  قسػػيميةتفػػي التصػػنيؼ تعنػػي مرتبػػة  موجود 
 حية تمثميا. أك عينة الزالت أفرادىا مكجكدة.

Extant  

نػكع أك عينػة  Phylocodeفي نظػاـ التسػمية الكراثيػة  المحدد الخارج  
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبعادىا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجرم

Clade  معػػركؼ االسػػـ. كعػػادة يكػػكف لمفػػرع الغصػػني
Branch clade  كالفػػػرع الغصػػػني العقػػػدم المحػػػكر

محدد خارجي فيما ال يكجد محػدد خػارجي لبقيػة أنػكاع 
 الفركع الشجرية.

External specifier  

 المظيػػػػػػػػػػػػػػػر المثػػػػػػػػػػػػػػػالي أك النمػػػػػػػػػػػػػػػكذجي لتركيػػػػػػػػػػػػػػػب أك   ة أو مظيرسحن
أيضػان  جنس أك مجمكعة مف الحشػرات. انظػرأك لنكع 

Facies  
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: Form. 
 الكراثيػػػػػػػػةالخطػػػػػػػػكط أك الجػػػػػػػػذكر  أفتػػػػػػػػراض يقػػػػػػػػكؿ اف فاىرنيولت   قاعدة

التصػػػػػنيفية لمجػػػػػاميع الطفيميػػػػػات تعكػػػػػس الخطػػػػػكط أك 
التصػػنيفية لمجػػاميع عكائميػػا الغذائيػػة.  الكراثيػػةالجػػذكر 

 Emery's ruleك  Eichler's rule انظػر أيضػػان :
 .Szidat's ruleك  Manter's ruleك 

Fahrenholtz's rule  

ـ جنسػان كاحػػدان أك مجمكعػػة أجنػػاس تضػػ تقسػػيميةمرتبػة  العائلة 
ذات أصؿ كاحد كتنفصؿ عػف العكائػؿ الشػبيية كقريبػة 

يتناسػػػب  الصػػمة بيػػػا بشػػقة محػػػدكدة كحجػػـ ىػػػذه الشػػقة
 عكسيان مع حجـ العائمة.

Family  

تضػػػـ كػػػؿ المصػػػنفات مػػػف مقامػػػات  قسػػػيميةتأنظكمػػػة  أنظومة العائلة 
 Familyكالعائمػػػػػة  Super familyفػػػػكؽ العائمػػػػة 

  كأم  Tribeكالقبيمػػػػػة  Subfamilyالعائمػػػػػة كتحػػػػػت 
 مقاـ آخر أقؿ مف فكؽ العائمة كأعمى مف الجنس.

Family group  

علوووووا شموووووة او مسوووووؤولية 
   الناشر

فػػػػي عمػػػػـ التصػػػػنيؼ تسػػػػتخدـ لالشػػػػارة الػػػػى اف ناشػػػػر 
االسػػػػـ العممػػػػي لػػػػـ يطمػػػػع عمػػػػى العينػػػػة كيكضػػػػع ىػػػػذا 

 المصطمح عادة بيف قكسيف

Fide  

حديد الكياف أك المرتبة التقسيمية لمعينة الفرديػة تحػت ت التميي  الحقل  
 .قسيميةتظركؼ الحقؿ بمساعدة المفاتيح ال

Field identification  

قاطعػػان لتيكيػػؿ مػػف بػػيف أثنػػيف  اختيػػاران أكؿ مؤلػػؼ ينشػػر  مراجا أول 
 .التيكيالتأك أكثر مف 

First reviser  

صػػػنيؼ األكائػػػؿ كتقػػػكؿ أف قاعػػدة أسػػػتخدميا عممػػػاء الت قاعدة النوع األول 
أكؿ نػػػػكع تػػػػـ كصػػػػفو فػػػػي الجػػػػنس يعتبػػػػر طػػػػرازان لػػػػذلؾ 

 الجنس. كىي قاعدة ال يعمؿ فييا حاليان.

First species rule  

التثبيووووووووووووت أو التحديوووووووووووود 
 باالستبعاد 

فػػي التصػػنيؼ تعنػػي أف تحديػػػد نمػػط النػػكع أك المرتبػػػة 
التقسػػػيمية يتطمػػػػب اسػػػتبعاد بقيػػػػة األنمػػػاط مػػػػع اإلبقػػػػاء 

 مط األصمي لممرتبة التقسيمية.عمى الن

Fixation by 

elimination  

  Flide حذؼ حرؼ أك حرفيف مف الكممة. حشف 
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حديثػػة تقػػكؿ أف التغيػػرات غيػػر الثابتػػة داركينيػػة نظريػػة  االختالفات المتشبشبة 
فػػػػي صػػػػفات النػػػػكع التػػػػي تظيػػػػر أك تختفػػػػي مػػػػف جيػػػػؿ 

التػػػيثير الػػػكراثي كالجسػػػمي كالتػػػي تتكيػػػؼ نتيجػػػة ألخػػػر 
ىػػػػػذه التغيػػػػػرات   عكامػػػػػؿ معركفػػػػػة أك غيػػػػػر معركفػػػػػة ب

الطبيعػػي كتصػػبح بعػػد  االنتخػػابتتبمػػكر بفعػػؿ عكامػػؿ 
 ذلؾ تغيرات دائمة.

Fluctuating variations  

  Nomen oblitum. Forgotten nameانظر  اسم منس  

 4336فػػي التصػػنيؼ   ىػػذا المصػػطمح إذا طبػػع بعػػد  ىيئة أو مظير 
 النػػػػػػكع أمػػػػػا إذا طبػػػػػػع  ف نػػػػػو يشػػػػػير إلػػػػػػى مرتبػػػػػة تحػػػػػت

 ف نػػػػػػو يػػػػػػتـ التعامػػػػػػؿ معػػػػػػو كفػػػػػػؽ المػػػػػػادة  4334قبػػػػػػؿ 
( كيعنػػي حينػػذاؾ بينػػو مجمكعػػة األفػػراد 13-3-5-1)

التابعػػة لمنػػكع أك تحػػت النػػكع كالتػػي تختمػػؼ بطريقػػة مػػا 
عػػػػف بقيػػػػة أفػػػػراد المرتبػػػػة مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ األشػػػػكاؿ اليرقيػػػػة 
نػػػػػػػاث( أك  كالبالغػػػػػػػات أك األشػػػػػػػكاؿ الشػػػػػػػقية )ذكػػػػػػػكر كا 

 بيئية كالمكسمية.األشكاؿ ال

Form  

  Form  . Formaانظر   شنل أو ىيئة

مرتبوووووووة غيووووووور متواطنوووووووة 
 فورمننرايس  او 

مرتبػػػػة شػػػػاممة مػػػػػف أنػػػػكاع أك نكيعػػػػػات غيػػػػر متكاطنػػػػػة 
كمعناىػػػا فػػػي عمػػػـ الحفريػػػات أنظكمػػػة مػػػف األنػػػكاع أك 

 .Rassenkreisانظر  الصنفيات قريبة الصمة

Formenkries  

لحفػػظ العينػػات الحشػػرية بحالػػة جافػػة حيػػث يػػتـ طريقػػة  التجفيف بالتجميد 
تجميد العينة بكضعيا الطبيعي ثػـ تجفيفيػا فػي مجففػة 

ـ. أف حالػػة 7-1-تحػػت التفريػػ  اليػػكائي عنػػد درجػػة 
التجميػػػػػد تمنػػػػػع تكسػػػػػر أك تغيػػػػػر العينػػػػػة أثنػػػػػاء عمميػػػػػة 
التجفيػػؼ التػػي تسػػتغرؽ عػػدة أيػػاـ حسػػب حجػػـ العينػػة. 

 . Critical point dryingانظر أيضان : 

Freeze drying  

 Full bibliographical   إشارة مرجعية ناملة

references  

قائموووووووة ناملوووووووة بمراجوووووووا 
 الترادف 

 قسػيميةتكشؼ كامؿ إلى درجػة معقكلػة بمراجػع مرتبػة 
التسػػػػمية  يمبػػػػي مطالػػػػبمعينػػػػة مػػػػنظـ بطريقػػػػة تجعمػػػػو 

Full bibliographical 

synonymy  
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)ترتيػػػب األسػػػماء زمنيػػػان( كمطالػػػب عمػػػـ الحيػػػكاف )فيمػػػا 
 (.كاالحيائيةلتصنيفية يتعمؽ بالمصادر ا

مستكل عمـ التصػنيؼ الػذم يتنػاكؿ النػكاحي اإلحيائيػة  مرحلة التصنيف الثالثة 
المختمفة لممصنفات كيمتد مف دراسة الجماعات داخؿ 
النػػػػػػػكع إلػػػػػػػى دراسػػػػػػػات عػػػػػػػف النػػػػػػػكع كعػػػػػػػف المعػػػػػػػدالت 
 كاتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكء. انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان :

Alpha taxonomy  كBeta taxonomy. 

Gama taxonomy  

الصػػفات التػػي تميػػز الجػػنس بمكازنتيػػا بصػػفات العائمػػة  صفات جنسية 
 أك الرتبة مثالن.

Generic characters  

  Generic name  اسم الجنس  

  Generitype في عرؼ التسمية. كراثيطراز أك نمط  نمط وراث  

  Generitype  . Generotypeانظر  نمط وراث  

  Genetic type  نمط وراث  

النػػػكع المؤسػػػس لمجػػػنس كيكػػػكف كحيػػػد الػػػنمط . أك ىػػػك  للجنس  األوحدالنمط 
ك  Allotypeانظػػػر أيضػػػان : النػػػكع النمطػػػي لمجػػػنس. 

Cotype  كGenolectotype  كGenosyntype 
ك  Lectotypeك  Holotypeك  Genotypeك 

Neotype  كSyntype  كTopotype. 

Genoholotype  

كنمط مؤسػس  األنكاعالنكع المنتخب مف مجمكعة مف  لنمط المنتخب للجنس ا
 ك Allotypeانظر أيضان :  لمجنس.

Cotype  كGenosyntype  كGenotype  ك
Holotype  كLectotype  كNeotype  ك
Syntype  كTopotype. 

Genolectotype  

ؤسػػس كػػنمط م األنػػكاعنػػكع منتخػػب مػػف مجمكعػػة مػػف  النمط المثيل للجنس 
 األنػػكاعنػػكع مػػف مجمكعػػة  أميكجػػد  ال عنػػدمالمجػػنس 

التابعػػة لمجػػنس ىػػك نمػػط لػػذلؾ الجػػنس تػػـ تحديػػده مػػف 
ك  Genotypeانظػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػان : قبػػػػػػػػػػػػػؿ الناشػػػػػػػػػػػػػر. 

Holotype  كLectotype  كNeotype  ك

Genosyntype  
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Syntype. 
النكع المحدد كنمط لمجنس كالذم يؤسس الجنس عمػى  نمط الجنس 

 Lectotypeك  Holotypeضػػػػان : انظػػػػر أي .أساسػػػػو
 .Neotypeك 

Genotype  

 Genotypic sex عمى العكامؿ الكراثية. باالعتمادتحديد الجنس  التحديد الجنس  الوراث   

determination  

 أنيػػايفتػػرض  أنػػكاعتضػػـ نكعػػا أك عػػدة  تقسػػيميةمرتبػػة  جنس 
 األجنػػػػػاسعػػػػػف  كتنفصػػػػؿمػػػػف اصػػػػػؿ شػػػػعبي مشػػػػػترؾ 

أك مسػػػافة ة الصػػػمة بيػػػا بشػػػقة الشػػػبيية كقريبػػػ األخػػػرل
كحجـ ىػذه الشػقة يتناسػب عكسػيا مػع حجػـ   محدكدة 
 الجنس.

Genus  

أنظكمػػػػػة تقسػػػػػيمة تضػػػػػـ مرتبتػػػػػي الجػػػػػنس كالجنػػػػػيس    أنظومة الجنس 
كتحديػػػػد االسػػػػـ لكػػػػػؿ منيمػػػػا ال يػػػػػتـ إال بػػػػالرجكع إلػػػػػى 

 النمط.-النكع

Genus group  

جديػػػػػػػدة ال األسػػػػػػػماءإلػػػػػػػى  ليشػػػػػػػيرمصػػػػػػػطمح يسػػػػػػػتخدـ  جنس جديد 
ك  .g.nك  .gen. novبػػ  المقترحػة لمجػنس كتختصػر

n.g.. 

Genus novum  

مػػػػف  أكثػػػػرحالػػػػة يمتنػػػػع فييػػػػا التناسػػػػؿ بػػػػيف اثنػػػػيف أك  االنع ال الجغراف   
بمكانػػػع خارجيػػػة أك  كذلػػػؾالمتكاطنػػػة الجماعػػػات غيػػػر 

 باالنعزاؿ الجغرافي .

Geographic isolation  

جغرافي أحيانان إلى تطػكر نػكع مػا مػف يؤدم االنعزاؿ ال استنواع جغراف  
الكائنػػػػػػات الحيػػػػػػة إلػػػػػػى نػػػػػػكعيف أك أكثػػػػػػر   فيػػػػػػذا ىػػػػػػك 

 المقصكد باالستنكاع الجغرافي.

Geographic 

speciation  

نكيػػػع تكيػػػؼ لممعيشػػػة ضػػػمف ظػػػركؼ منطقػػػة جغرافيػػػة    جغراف نويا 
 .معينة

Geographic 

subspecies  

  Geographical race   عنصر جغراف  أو نويا

كائنػػػات تعػػػكد أك تنتمػػػي لمعػػػالـ القػػػديـ. انظػػػر أيضػػػان :  قديمة أو بدائية 
Gerontogeic. 

Gerontogaeous  
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يعػػكد أك ينتمػػي لكائنػػات العػػالـ القػػديـ. انظػػر أيضػػان :  بدائ  أو قديم 
Gerontogaeous  كNeogaeic  . 

Gerontogeic  

 .النشػػكءفرضػػية تحػػاكؿ أف تشػػرح كيفيػػة عمػػؿ نظريػػة  التدريجية 
 .Punctuated equilibriumانظر أيضان : 

Gradualism  

متعػادؿ لعػدد مػف الكحػدات التصػنيفية كثيقػة  اصطالح مجموعة أو أنظومة 
الصػػػػػمة  كخاصػػػػػة حشػػػػػد مػػػػػف األنػػػػػكاع قريبػػػػػة العالقػػػػػة 

 كتابعة لجنس ما.

Group  

مجمكعػػػة مػػػف الحشػػػرات تشػػػترؾ فػػػي العػػػيش فػػػي بيئػػػة  طائفة  
عمػػػػى  ات المتغذيػػػػةالحشػػػػر  صػػػػغيرة محػػػػددة مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ

 البذكر أك ناخرات األكراؽ أك حفارات السيقاف كىكذا.

Guild  

األفػراد تطمػؽ عمػى مجمكعػة  في الحشرات االجتماعية نمط األنوثة 
تحكم فييا األنثى الصفات الكاممة لمػنمط األكلػي التي 

لمجػػنس مػػع جميػػع الغرائػػز الجنسػػية األكليػػة كبضػػمنيا 
 صفات طبقة الشغاالت.

Gynaecotlic type  

فػػػػػػػرد فسيفسػػػػػػػائي مؤلػػػػػػػؼ مػػػػػػػف أجػػػػػػػزاء أنثكيػػػػػػػة ثنائيػػػػػػػة  مختلط الجنس 
الصػػػػبغيات   متحػػػػٌدرة مػػػػف األبػػػػكيف معػػػػان كمػػػػف أجػػػػزاء 
ذكريػة أحاديػػة الصػبغيات منحػػدرة مػف بكيضػػة إضػػافية 

 أك نكاة حيكاف منكم.

Gynander  

شػػكؿ مػػف الخنكثػػة الزائفػػة تكػػكف فييػػا المميػػزات الشػػقية  شنورة  ائفة 
ة( الخارجيػػػة   بشػػػكؿ كامػػػؿ أك جزئػػػي ذكريػػػة )الجنسػػػي

مػع كجػكد األعضػاء الشػقية األنثكيػة الداخميػة   يسػػمى 
 Female pseudohermaphrodism orأيضػان 

virilism. 

Gynandry  

  Arrhenoid. Gynecoid ك Androgyne ك Androidانظر  تشبو األنثا أو الملنة 

تطمػػؽ عمػػى صػػة النمػػؿ كخا االجتماعيػػةفػػي الحشػػرات  الملنة الشغالة 
صػػػفات الممكػػػة كصػػػفات الػػػذم تظيػػػر فيػػػو فػػػرد النمػػػؿ 
 الشغالة. 

Gynergatandromorph  

  Androtype. Gynetypeانظر أيضان  نمط األنثا  
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يعػػػػكد أك يخػػػػتص بنمػػػػكذج لػػػػكف األنثػػػػى فػػػػي المجتمػػػػع  نمط لون األنثا  
تبػػػػػػػػػػػايف جنسػػػػػػػػػػػي. انظػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػان :  الػػػػػػػػػػذم يظيػػػػػػػػػػػر

Androchromatypic ك Heterochromatic  ك
Heteromorphic ك Heteromorphous . 

Gynochromatypic  

الباحووووووووووووووث الثووووووووووووووان  أو 
  المساعد

 Junior author  

في النشر مػف بػيف اسػميف متمػاثميف أك  األحدث االسـ أحدث  مجانس اسم
انظػر  مختمفػة. تقسػيميةالمرتبػة أك لمراتػب  أكثر لػنفس
 .Senior homonymأيضان : 

Junior homonym  

فػي النشػػر مػف بػيف اسػميف مػػرادفيف أك  األحػدث االسػـ مرادف أحدث   اسم
 .التقسيميةالصحيحة لنفس المرتبة  األسماءأكثر مف 

Junior synonym  

 Justified emendation تصحيح التيجئة األصمية السـ المرتبة التقسيمية. تصحيح مبرر 

حيكانػػػػات يمكػػػػف لمجمكعػػػػة مػػػػف ال الػػػػكراثي التػػػػاريخ إف قانون ىانل  
فػػي النمػػك الجنينػػي لمجمكعػػة مػػف أفػػراد ىػػذه تػػو مالحظ

 الحيكانات.

Haeckle’s law  

معنػػاه فػػػي عمػػـ التصػػػنيؼ نشػػػرة مصػػممة فػػػي األصػػػؿ   يدنتاب 
كالمعممػػي أكثػػر منيػػا لغػػػرض  لتسػػييؿ التمييػػز الحقمػػي

 تصنيفية جديدة. استنتاجات

Hand book  

 المككنػة مػف أفػراد تعػكد كاحد أك أكثر مف التحضػيرات نمط شرائح  
مباشػػػػرة لمراحػػػػؿ معينػػػػة مػػػػف دكرة حيػػػػاة الكػػػػائف كالتػػػػي 
تكػػػػػكف بمجمكعيػػػػػا الػػػػػنمط حامػػػػػؿ االسػػػػػـ فػػػػػي األنػػػػػكاع 

 األكلية الباقية.

Hapantotype  

نكع كحيد فػي الجػنس باألسػاس   كبػذلؾ يصػبح طػرازان  نمط أو طرا  فردي 
 أك نمطان كراثيان اك جينيان 

Haplotype  

   Autotype. Heautotypeنظر ا نمط شات  
متبووووووووووووواين أو مختلوووووووووووووف 

 التعريف
مرتبة تقسيمية ليا أكثر مف تعريػؼ كذلػؾ اسػتنادان إلػى 
كجكد أكثر مف تعريؼ أك تحديد ليا فػي تػاريخ النشػكء 

ك  Definitionلممرتبػػػػة أك السػػػػاللة. انظػػػػر أيضػػػػان : 

Heterodefinitional  



  
 

 467   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

Homodefinitional. 
ى الجنس الذم يضػـ عػددان مػف األنػكاع التػي تطمؽ عم متباين النمط 

فػػػي المظػػػاىر األساسػػػية لمتراكيػػػب.  تتبػػػايف فيمػػػا بينيػػػا
 .Polytypic: انظر أيضان 

Heterotypical  

لممراتػب  تقسػيمينظاـ المقامات الذم يحدد المستكل ال نظام طبق  
 المختمفة.

Hierarchy  

  Higher category .مف مقاـ أعمى مف النكع تقسيمةمرتبة  مرتبة أعلا  

الووووووونمط األوحووووووود الرفيوووووووق 
 المنتخب 

الحقػػػان كػػػنمط  اعتبارىػػػاعينػػػة مػػػف المػػػادة األصػػػمية تػػػـ 
العينة التي تػـ كصػفيا  رفيؽ كتعكد لنفس شؽ )جنس(

 الناشر.مف قبؿ 

Holopara lectotype  

  Polyphyly. Holophyly ك Monophylyانظر أيضان :  النشوء الشعب ناملة 

أو النامول أو حد النمط األو 
 األصل 

العينػػػة الكحيػػػدة التػػػي يحػػػددىا المؤلػػػؼ األصػػػمي بينيػػػا 
 )النمط( كذلؾ عند نشر المؤلؼ األصمي.

Holotype  

  Homoetype. Homeotypeانظر  نمط شبيو 

تعريػػؼ المرتبػػة التقسػػيمية المسػػتند عمػػى نفػػس تعريػػؼ  متشابو التعريف 
 ة التقسيمية.المرتبة كفؽ نظاـ التاريخ الكراثي لممرتب

Homodefinitional  

ىػػػك نمػػػػط لمعينػػػػة التػػػػي عرفيػػػػا شػػػػخص غيػػػػر المؤلػػػػؼ  نمط شبيو 
األصػػػػػػػػمي بعػػػػػػػػد المقارنػػػػػػػػة بػػػػػػػػالنمط. انظػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػان : 

Homotype ك Plesiotype. 

Homoetype  

معنػػػػاه فػػػػي التسػػػػمية كاحػػػػد مػػػػف أسػػػػميف أك أكثػػػػر مػػػػف  أو جناسمشترك  اسم
مة بعضػػػيا اقترحػػػت مسػػػتق   كلكنيػػػا األسػػػماء المتماثمػػػة

 عف بعض لنفس المصنؼ.

Homonym  

لحفػػػظ حقػػػكؽ مؤلػػػؼ االسػػػـ ف نػػػو عنػػػد كركد اثنػػػيف أك  سرد اسم الجناس 
أكثػػػر مػػػف أسػػػماء الجنػػػاس أك األسػػػماء المشػػػتركة ف نػػػو 

 كما يمي : necأك  nonيتـ سردىا باستخداـ 
Smith 1947 non Jones 1958 nec Brown 

1960 

Homonym citation  

  Homonymous   مشترك اسم
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تقسػػػػيـ مبنػػػػى عمػػػػى كائنػػػػات متالزمػػػػة زمنيػػػػان أك تقسػػػػيـ   أفق تقسيم 
 كيكحػدكأنظكمات الخمؼ  يفصؿ بيف أنظكمات السمؼ

بيف األنظكمات المعاصرة بعضيا بعضػان أك التػي ىػي 
كانػت منحػدرة مػف سػمؼ  إذامتشػابية  نشػكءفي مرحمة 
 مشترؾ.

Horizontal 

classification  

معادلػػػػػػػة تتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف اسػػػػػػػميف لمػػػػػػػرتبتيف تقسػػػػػػػيميتيف  معادلة اليجين 
لإلشػػػارة )×( مختمفتػػػيف يفصػػػؿ بينيمػػػا عالمػػػة ضػػػرب 

إلػػى أف التيجػػيف تػػـ بػػيف كػػائنيف مفػػرديف أك مجمكعػػػة 
 مف الكائنات.

Hybrid formula  

االسـ أك األسماء التي تطمؽ عمػى الذريػة الناتجػة مػف  اسم اليجين 
كأسػػماء اليجػػف  مختمفػػة   قسػػيميةتأفػػراد تعػػكد لمراتػػب 

عػػادة ىػػي أسػػماء غيػػر متداكلػػة كذلػػؾ ألنػػو ىػػذه الذريػػة 
ال تشػػػكؿ مجتمعػػػػان كلػػػػيس ليػػػا مرتبػػػػة تقسػػػػيمية محػػػػددة 
كلمزيػػػػد مػػػػف المعمكمػػػػات حػػػػكؿ أسػػػػماء اليجػػػػف يمكػػػػف 

مػػػػػػف قػػػػػػانكف  75.3ك  47ك  5-4.5مراجعػػػػػػة المػػػػػػكاد 
 التسمية الدكلية.

Hybrid name  

ؤسػػػػس عمػػػى أسػػػػاس نمػػػػط جػػػػنس لػػػـ يكضػػػػع أك ي اسػػػـ جنس ال نمط   اسم
 المشركط أك المؤقت لمعينة. االسـالنكع. أك ىك 

Hyponym  

  Type. Hypoparatypeانظر  تحت النمط الرفيق 

الوحوووووووووووووودة التصوووووووووووووونيفية 
 المفترضة

 Taxonomy. Hypotheticalانظر 

taxonomic unit (HTU)  

المسوووواعد أو نمووووط الوووونمط 
 تحت 

  إال  Holotypeعينة ليست النمط األكحد أم يكجػد 
عمػػى أساسػػيا عمػػؿ  أنيػػا اسػػتخدمت كػػنمط مسػػاعد تػػـ

الكصػػػػػؼ أك الشػػػػػرح التكميمػػػػػي لمعينػػػػػة. انظػػػػػر أيضػػػػػان: 
Apotype ك Plesiotype. 

Hypotype  

  ib. Ibidemأك  ibidأك كما أك في نفس المكاف كتختصر بػ  نما سبق 

مرتبة تقسيمية تـ تيسيسيا عمى أساس الحفريػات التػي  مرتبة متحجرة
 العثكر عمييا لحيكاف أك مجمكعة كائنات.تـ 

Ichnotaxon  
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 انظػػرنمػكذج تكضػيحي لمنػكع يكجػػد فػي كتػاب عممػي.  نموشج النوع
 .Indicator species أيضان :

Icon species  

أشػػػػػكاؿ أك ألػػػػػكاح ذات صػػػػػكر كنمػػػػػاذج تكضػػػػػيحية أك  نماشج 
صػػكر عمػػى صػػفحة كاممػػة مػػف كتػػاب عممػػي تسػػتخدـ 

 ة.في كتب التصنيؼ القديم

Icons  

عينة مػف متسمسػمة عينػات الػنمط تػـ فحصػيا مػف قبػؿ  الشبيوالنمط 
  غيػػر  فػػي عمميػػة تمييػػز النػػكع كاسػػتخدمتالمصػػنؼ 

 أنيا ليست أساسان لألكصاؼ المنشكرة.

Icotype  

عمميػػػػة تحديػػػػد أسػػػػـ الشػػػػكؿ البػػػػايكلكجي أك أسػػػػـ نػػػػكع  التميي 
ة مػع المفاتيح التصػنيفية كالمقارنػ باستخداـالكائف كتتـ 

 العينات األخرل.

Identification  

عينة تـ تسميتيا مف قبؿ المؤلؼ بعػد مقارنتيػا بػالنمط  نمط محقق
أم أنيا مػيخكذة مػف مكػاف  Topotypeكلكنيا ليست 

 .Topotype أيضان : انظر غير منطقة النمط.

Ideotype  

  Illegitimate name اسـ غير قانكني لمخالفتو قانكف التسمية الدكلية. اسم غير شرع  

  Nomen imperfectum. Imperfect nameانظر  اسم ناقص 

مثاؿ ذلؾ تيجئة االسـ غير الصحيحة نتيجػة زلػة قمػـ  خطأ نتيجة اإلىمال 
أك خطي طباعي كىػي غيػر مقصػكدة مػف قبػؿ المؤلػؼ 

 األصمي.

Inadvertent error  

 تظيرىا االسـ الذم يحمؿ صفة أك نكعية أك أصؿ ال اسم غير مالئم 
 المرتبة التقسيمية التي ينتمي إلييا ذلؾ االسـ.

Inappropriate name  

يعػػػػػػػػػكد أك يخػػػػػػػػػتص بكػػػػػػػػػائف مجيػػػػػػػػػكؿ أك أف مكقعػػػػػػػػػو  غير مشخص 
 التصنيفي غير كاضح.

Incertae sedis  

  Incipient species األنكاع األقدـ في سمـ النشكء. األنواع البدائية 

تيجئوووووووووة الحقوووووووووة غيووووووووور 
 صحيحة 

 Incorrect subsequent 

spelling  

المفتووووووووووواح المسووووووووووونن أو 
 المتعرج

كيسػػػػتخدـ ىػػػػػذا المفتػػػػاح إذا كانػػػػػت األنػػػػكاع المطمػػػػػكب 
تمييزىػػػا قميمػػػة أمػػػا فػػػي األنػػػكاع كثيػػػرة العػػػدد فػػػ ف ىػػػذا 

Indented key  
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المفتػػػػػػػاح غيػػػػػػػر مرغػػػػػػػكب فيػػػػػػػو كذلػػػػػػػؾ ألف الصػػػػػػػفات 
المتضػػػػػادة تظيػػػػػر فيػػػػػو متباعػػػػػدة كثيػػػػػران عػػػػػف بعضػػػػػيا 

اح ييخػػذ مسػػاحات فيصػػعب مالحظتيػػا   كمػػا أف المفتػػ
ك  Box keyكبيػػػرة ال داعػػػػي ليػػػػا. انظػػػػر أيضػػػػان : 

Bracket key  كBranched key  كCircular 

key  كIndented key  كPictorial key  ك
Serial key. 

  Index فيرس كممات أك مؤشر. دليل 

  Index fossil   دليل المتحجرات

بيػػاف مطبػػكع يضػػـ أدلػػة عمػػى أف فػػي التصػػنيؼ تعنػػي  بيان أو تعيين 
ىك اسـ متػداكؿ بغػض  4354االسـ المقترح قبؿ عاـ 

 النظر عف غياب التعريؼ أك الكصؼ الخاص بو.

Indication  

أنػػػكاع تسػػػتخدـ كمقيػػػاس لظػػػركؼ بيئػػػة معينػػػة. انظػػػر  األنواع الناشفة 
 .Sentinel species ك Icon speciesأيضان : 

Indicator species  

  Infraspecific ما ىك في نطاؽ النكع. دون نوع  

  Infraspecific name مصطمح عاـ يعني أم اسـ بقع تحت مرتبة النكع. اسم تحت النوع 
فػػػػػي جماعػػػػػة كاحػػػػػدة تكجػػػػػد صػػػػػنفيات فرديػػػػػة مكسػػػػػمية  شنل دون نويع  

 متناسمة.
Infrasubspecific form  

ك اسػػػػـ   عػػػػادة ىػػػػ الجزئػػػػي لشػػػػكؿ دكف نػػػػكيعي االسػػػػـ دون نويع   اسم
 لساللة أك تحت نكع.

Infrasubspecific name  

  Insect pin .دبكس تصبير الحشرةيقصد بو  دبوس الحشرة 

عمميػػػات حصػػػر األنػػػكاع الحشػػػرية فػػػي منطقػػػة معينػػػة  حصر الحشرات 
 كدراسة تكزيعيا كانتشارىا.

Insect survey  

 International rules of zoologicalانظػػر  الرم  الدول  

nomenclature. 
International code  

القواعووود الدوليوووة للتسووومية 
  الحيوانية

دليؿ تـ كضعو لبياف قكاعد تسمية الحيكانػات مػف قبػؿ 
المػػؤتمر الػػدكلي الخػػامس لمتسػػمية الحيكانيػػة فػػي بػػرليف 

 .4364عاـ 

International rules of 

zoological 

nomenclature  
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النووووووووووووونجرس العووووووووووووالم  
  للتسمية الحيوانية

الكيػػػػاف الشػػػػرعي أك القػػػػانكني المسػػػػؤكؿ عػػػػف القػػػػكانيف 
 كالتعميمات الخاصة بنظاـ التسمية الحيكانية.

International 

zoological congress  

عنػػػدما يكضػػػع االسػػػـ بػػػيف قكسػػػيف فػػػ ف لػػػذلؾ دالالت  االسم داخل أقواس 
خاصػػة   فعنػػدما يكضػػع اسػػـ داخػػؿ قكسػػيف بعػػد اسػػـ 

ـ لمرتبػة تحػت الجػنس. الجػنس ف نػو يشػير إلػى أنػو اسػ
كعنػػدما يكضػػع بعػػد اسػػـ مجمكعػػة الجػػنس ف نػػو يشػػير 
إلػػى مجمكعػػة أنػػكاع. أمػػا إذا كػػاف بعػػد اسػػـ النػػكع ف نػػو 
يشػػػػير إلػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف تحػػػػت النػػػػكع. إف األسػػػػماء 
المستخدمة في ىػذا المجػاؿ أك بيػذه الطريقػة ال تعتبػر 
أسماء ضػمف نظػاـ التسػمية الثنائيػة أك الثالثيػة حسػب 

 مف قانكف التسمية الدكلية. 3 المادة

Interploted name  

عبػػارة التينيػػة تسػػتخدـ أك تشػػير لمتحضػػيرات المجيريػػة  وى  حية 
حيػػة  كىػػيالحشػػرات بصػػبغات خفيفػػة  الخاصػػة بصػػب 

أما عػف طريػؽ حقنيػا مباشػرة باألصػباغ أك خمطػو مػع 
 الطعاـ.

Intra vitam  

  Intraspecific ف أفراد النكع الكاحد.يعكد أك يختص بالتداخؿ بي ضمن النوعضمنوع أو 

اخووووووتالف الحجووووووم ضوووووومن 
 النوع 

 Intraspecific size 

variation  

العممػػي لتحػػت النػػكع أك النػػكع أك الجػػنس كالػػذم  االسػػـ اسم غير صحيح 
لػػػػـ يخضػػػػع لقكاعػػػػد التسػػػػمية الدكليػػػػة. انظػػػػر أيضػػػػان : 

Valid name. 

Invalid name  

رعية اسـ مرتبة تقسيمية لتعارضػو عممية تقرير عدـ ش الالشرعية 
 مع قكانيف التسمية الدكلية.

Invalidation  

  Nomen inviolatum. Inviolate nameانظر  اسم غير منقوض 

  Ipso facto .في ذات نفسو أك في طبعو من طبيعتو 

  Isolate  يع ل

آليػػػات تػػػؤدم إلػػػى حفػػػظ سػػػاللتيف أك نػػػكعيف كتمكنيمػػػا  آليات الع ل 
شعب أكثر كأكثر في عممية النشكء. تشمؿ ىذه مف الت

Isolating mechanisms  
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ا ليػات : العػػزؿ الجغرافػػي   التنػكع فػػي مكاسػػـ التػػزاكج 
  فقػػػػػػػداف الجػػػػػػػذب الجنسػػػػػػػي بػػػػػػػيف األنػػػػػػػكاع المختمفػػػػػػػة 
الصػػػعكبات ا ليػػػة كػػػالحجـ مػػػثالن الػػػذم يجعػػػؿ التسػػػافد 
مسػػػػتحيالن   العقػػػػػـ أك فقػػػػداف الحيكيػػػػػة لػػػػدل الييجػػػػػف   

 كغير ذلؾ.
 Isolating x .األفرادأم عامؿ كراثي يعكؽ التناسؿ بيف أنظكمات  عامل عا ل 

mechanism  

  Isolation   ع ل

تطمؽ عمى مجاميع مف حشرات غمدية األجنحػة التػي  العقلمتساوية عدد 
نفػػػػس عػػػػدد عقػػػػؿ الرسػػػػ  فػػػػي جميػػػػع  تتميػػػػز بػػػػيف ليػػػػا

 األرجؿ.

Isomera  

ػػػػزءاف متشػػػػابيا تماُثل الِقَطا  ف يتككنػػػػاف مػػػػف أعػػػػداد متسػػػػاكية مػػػػف جي
 القطع المتماثمة.

Isomerism  

انظر . الحشرات متساكية عدد عقؿ الرس تطمؽ عمى  متساوية العقل 
 .Homomerous ك Heteromerousأيضان : 

Isomerous  

 أجسػػاـالحالػػة التػػي يبقػػى فييػػا حجػػـ أم تػػركيبييف فػػي  متساوية القياس 
 جـ الجسـ بالكامؿ.الكائنات ثابت عندما يتغير ح

Isometry  

يعػػػػكد أك يخػػػػتص بالتراكيػػػػب التػػػػي ليػػػػا نفػػػػس المظيػػػػر  متشابو الشنل 
كالتركيػػػب أك تتشػػػابو فػػػي المظيػػػر أك التركيػػػب. انظػػػر 

 .Heteromorphous : أيضان 

Isomorphous  

  Isotype تطمؽ عمى أم كائف شائع االنتشار في عدة مناطؽ. نمط شائا 

أكثػػػػػر مػػػػػف نػػػػػكع  باسػػػػػتخداـالػػػػػذم تػػػػػـ كصػػػػػفو  الجػػػػػنس الجنس النموشج  
 كجميعيا تعكد لنفس الجنس.

Isotypical genus  

علووووووووم دراسووووووووة التشووووووووابو 
 المتنرر

عمػػـ دراسػػة تشػػابو تكػػرار التراكيػػب كاألجػػزاء المتنػػاظرة 
فػػػػػػػي جسػػػػػػػـ الكػػػػػػػائف الحػػػػػػػي الكاحػػػػػػػد. انظػػػػػػػر أيضػػػػػػػان: 

Phylogenetic homology. 

Iterative homology  

 : Karyotype .نكاة الخمية خصائصمجمكع  نمط النواة 

  Keyتعتمد عمى ترتيب معيف لمصفات المميػزة  تقسيميةأداة  مفتاح  
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لألفػػراد كعػػف طريقػػو يسػػيؿ التمييػػز بينيػػا كيشػػترط فػػي 
 المفتاح الكضكح كالكفاية كالفركؽ الشكمية الكاضحة.

األنووووووووووواع األساسووووووووووية أو 
 الرني ة

اع األخػرل فػي األنكاع التي ليا تػيثير كبيػر عمػى األنػك 
 المجتمع.

Keystone species  

فػػي الحشػػرات االجتماعيػػة انتخػػاب الجينػػات فػػي الفػػرد  األقارب  انتخاب
كنتيجػػػة لكجػػػكد الفػػػرد فػػػي مجتمػػػع مػػػف األقػػػارب الػػػذم 

تظيػػػر نفػػػس  يػػؤثر فػػػي معيشػػػة كتكػػػاثر األقػػػارب كالتػػػي
الجينػػػات المكركثػػػة عػػػف األجػػػداد أك ىػػػي ظػػػاىرة بيئيػػػة 

السػػػمككية لمفػػػرد مفيػػػدة لممجتمػػػع  تكػػػكف فييػػػا التػػػيثيرات
كلكنيػػػػا ليسػػػػت بالضػػػػركرة لألفػػػػراد المككنػػػػة لممجتمػػػػع. 

 .Altruism: انظر أيضان 

Kin selection  

  Kingdom .تقسيمية مجمكعة أك مرتبة مملنة 

فػػي التصػػنيؼ تطمػػؽ عمػػى الخطػػي الحاصػػؿ فػػي كتابػػة   لة قلم 
 . كخاصة الخطي في التيجئةاالسـ العممي 

Lapsus calami  

  Lapsus linguae   لة لسان  

الحكـ الكارد في القكاعد الدكلية لمتسػمية الحيكانيػة بػاف  قانون األسبقية 
االسػػـ المضػػبكط لجػػنس أك لنػػكع ىػػك فقػػط االسػػـ الػػذم 
مييػػز بػػو ألكؿ مػػرة بحيػػث يكػػكف مسػػتكفيان لمشػػركط التػػي 

 تتضمنيا تمؾ القكاعد. 

Law of priority  

قػػػػانكف يشػػػػير إلػػػػى أف عمميػػػػة النشػػػػكء لمكائنػػػػات الحيػػػػة  قانون عدم التخصص 
تمػػػت بطريقػػػة قػػػد ال يكػػػكف لمتخصػػػص الػػػدكر الػػػرئيس 
 فييػػػػػػا كىػػػػػػي عكػػػػػػس قػػػػػػانكف التخصػػػػػػص الػػػػػػذم يفسػػػػػػر 
عممية النشكء عمى أساس نزعة النكع لمتخصػص مػثالن 
فػػػػي التغذيػػػػة عمػػػػى عائػػػػؿ معػػػػيف أك امتالكػػػػو لسػػػػمككية 

 معينة.

Law of the 

unspecialized  

خووووب موووون الشووووق نموووط منت
 اآلخر

كلكنيػا  األصميةتطمؽ عمى العينة الميخكذة مف المادة 
مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػؽ أك الجػػػػػػػػػنس ا خػػػػػػػػر لمػػػػػػػػنمط المنتخػػػػػػػػػب 

Lectotype  . 

Lectoallotype  
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  Valid name. Legitimate nameانظر  اسم شرع  

عنػدما يكػػكف ىنػاؾ اسػػماف لػنفس المرتبػػة التقسػيمية قػػد  أسبقية السطر
النشػػرة أك البحػػث   فػػ ف االسػػـ طبعػػا كنشػػرا فػػي نفػػس 

الػػػػذم يظيػػػػر قبػػػػػؿ الثػػػػاني فػػػػػي متسمسػػػػؿ األسػػػػػطر أك 
 الخطكط ف ف لو أسبقية السطر.

Line precedence  

سمسمة مف الكائنات كالتي تشكؿ خط مفرد غير متفرع  نشوئ  او وراث  
 يمثؿ تتابع االسالؼ كذريتيا.

Line suture  

انات أك النباتات التي سجمت نشرة تشتمؿ قائمة بالحيك  قائمة محلية 
 منطقة ما أك جية ما.  في

Local list  

الخاصػػػة بمنطقػػػة معينػػػة كالتػػػي تكػػػكف مجتمعػػػان  األفػػػراد جماعة محلية 
  .كاحدان متناسالن 

Local population  

التعقيػػػػػد المكجػػػػػكد فػػػػػي اسػػػػػتخداـ نظريػػػػػة تعتمػػػػػد عمػػػػػى  نظرية القفل والمفتاح
فػػي عمميػػة  األنػػكاعالتناسػػمية فػػي العديػػد مػػف  األعضػػاء

 األنػػػػػكاعلػػػػػذلؾ تعتمػػػػػد فػػػػػي التمييػػػػػز بػػػػػيف التصػػػػػنيؼ. 
 المتشابية كالمنعزلة جغرافيان مف خالؿ عممية التزاكج. 

Lock and key 

hypothesis  

المرجػػػع  إلػػػىتسػػػتخدـ فػػػي المراجػػػع التصػػػنيفية لتشػػػير  المرجا الشي شنرت فيو
 ..I.Cكالصفحة الذم ذكر فيو الكصؼ كتختصر بػ 

Loco citato  

تكحيػد  إلىفي عمـ التصنيؼ ىك الشخص الذم يميؿ  ُمنتل 
الصمة بعضيا ببعض في مصنؼ كاحػد  ةكحدات قريب

كذلػػػؾ نتيجػػػة اعتمػػػاده عمػػػى الصػػػفات الثابتػػػة الظػػػاىرة 
ىماؿلمعياف  الصفات الثانكية أك ىك الشخص الػذم  كا 

 تقسػػيميةيسػػتعمؿ لتحديػػد المسػػتكل المخصػػص لمرتبػػة 
تيػػػػا تخفػػػػيض مقػػػػاـ المراتػػػػب معينػػػػة معػػػػايير مػػػػف نتيج

 القائمة. 

Lumper  

  Lusus naturae .فمتة الطبيعة طفرة طبيعية 

فػػػػػػػكؽ مسػػػػػػػتكل النػػػػػػػكع خػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػرة الحقػػػػػػػب  النشػػػػػػػكءا النشوء النبير 
 .الجيكلكجية

Macroevolution  

  Mandatory changeأم تغييػػػػر فػػػػي اسػػػػـ المرتبػػػػة التقسػػػػيمية يػػػػتـ لمطابقػػػػة  تغيير إجباري 
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 الدكلية.الشركط المطمكبة في التسمية 
  Manuscript name معناه في التسمية اسـ عممي غير منشكر. اسم مخطوط 

بالكامػؿ  تقسػيميةمرتبة  أفراداختفاء تطمؽ عمى عممية   انقراض جماع 
مف سػجؿ المتحجػرات خػالؿ فتػرات قصػيرة مػف الػزمف 

 الجيكلكجي. مثاؿ ذلؾ انقراض الديناصكرات.

Mass extinction  

معناىا في عمـ التصنيؼ المػادة المكجػكدة فػي متنػاكؿ  خامة 
 اليد لمدراسة التصنيفية.

Material  

  Mating type  طرا  ت اوج  

عينػػػة قارنيػػػا مؤلػػػؼ النػػػكع بػػػالنمط كحػػػددىا بينيػػػا مػػػف  نمط الحق أو مقارن 
ك  Holotypeانظػػػػػػػر أيضػػػػػػػان : . نفػػػػػػػس نػػػػػػػكع الػػػػػػػنمط

Lectotype. 

Metatype  

صػػػػطمح يسػػػػتخدـ مػػػػف قبػػػػؿ المصػػػػنفيف فػػػػي األسػػػػماء م يعود ل  
 .(m)العممية لمكائنات كيختصر بػ 

Mihi  

كاضػػػحة مػػػا تكػػػكف غالبػػػان لمكػػػائف  أشػػػكاؿظيػػػكر عػػػدة  تعدد شنل تشبي  
قريػػػػب مػػػػا يكػػػكف منيػػػا   ك االخػػػتالؼ فػػػي جماعػػػػة مػػػا 

  كتعػػػػػدد الشػػػػػبو بنػػػػػكع مختمػػػػػؼ عنػػػػػو كمتػػػػػكاطف معػػػػػو 
 .اإلناثعمى ما يقتصر في الفراشات األشكاؿ غالبان 

Mimetic 

polymorphism  

أك المؤسػػػس لجػػػنس المكضػػػكع امصػػػطمح يطمػػػؽ عمػػػى  وحيد القاعدة 
 .عمى أساس نكع كاحد فقط

Monobasic  

معنػػاه فػػي عمػػـ التصػػنيؼ معالجػػة مستفيضػػة ألنظكمػػة  مقال جاما 
فػػػػػي قالػػػػػب مػػػػػف جمػػػػػع المعمكمػػػػػات أك كراثيػػػػػة شػػػػػعبية 

التصػنيفي  تيكيػؿالمكجكدة في متناكؿ اليد كالمتعمقػة بال
كيتضػػػػػػػمف عػػػػػػػادة معالجػػػػػػػة تصػػػػػػػنيفية كاممػػػػػػػة لجميػػػػػػػع 

المقػارف كعمػـ  حالكحدات الداخمة فيو مػف حيػث التشػري
 األحياء كعمـ البيئة كالتحميؿ التفصيمي لمتكزيع.

Monograph  

 انظػػر أيضػػان: .تطمػػؽ عمػػى الكػػائف الػػذم لػػو اسػػـ كاحػػد وحيد االسم  
Binomial  كPolynomial. 

Monomial  

  Monomorphic يعػػػػكد لنػػػػكع أك سػػػػاللة لػػػػو شػػػػكؿ كاحػػػػد. انظػػػػر أيضػػػػان: يد الشنل وح
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Allomorphic  كDimorphic  ك
Polymorphic. 

التػػػي تحتػػػكم  التقسػػػيميةمصػػػطمح يطمػػػؽ عمػػػى المرتبػػػة  وحيدة الشعبة  
كاحػػػد  كراثػػػيعمػػػى كحػػػدات تنتمػػػي جميعيػػػا إلػػػى خػػػط 

 Holophyletic مباشر في االنحػدار. انظػر أيضػان :
 .Polyphyleticك  Paraphyleticك 

Monophyletic  

ىك النمط األكحد لمنكع كالذم اعتمد عمػى عينػو مفػردة  وحيد النمط 
ك  Paratypeك  Lectotypeانظػػػر أيضػػػان :  كاحػػػدة.

Syntype. 

Monotype  

مرتبػة تحػكم عمػى كحػدة حيكانيػة كاحػدة فقػط اقػؿ منيػػا  وحيدة النمط 
كم عمى نػكع كاحػد مباشرة في الطبقة   مثؿ جنس يحت
 فقط أك نكع يحتكم عمى نكيع كاحد.

Monotypic  

  Monotypic species  أنواع وحيدة النمط 

  Isotypical. Monotypical genusك  Heterotypicalانظر  جنس أحادي النمط 

عمميػػػػة نمػػػػك كتشػػػػكؿ األعضػػػػاء أك األجػػػػزاء المختمفػػػػة  التشنل  
ك  Anamorphosis : انظػػػػر أيضػػػػان  .لمكػػػػائف الحػػػػي

Epimorphosis. 

Morphogenesis  

  Morphogenetic action تطمؽ عمى مراحؿ عمميو تشكؿ كتميز الكائف الحي عملية التشنل 

تيثير جيف أك جينات كراثية في مظيػر الكػائف أك أحػد  تأثير مظيري 
أطكاره. أك تيثير مادة ما في مظيػر الكػائف مثػاؿ ذلػؾ 

نمػػك الحشػرية قػد تظيػػر الحشػرات المعاممػة بمثبطػات ال
 فييا أشكاؿ غريبة نتيجة تعرضيا ليذه المكاد.

Morphogenetic effect  

أك ىرمػػػػكف لػػػػو عالقػػػػة بتحديػػػػد شػػػػكؿ الكػػػػائف أك أحػػػػد  ىرمون ترنيب  
 أطكاره   مثاؿ ذلؾ ىرمكف الشباب في الحشرات.

Morphogenetic 

hormone  

لحػي كمنيػا حدكث تغيير فػي شػكؿ أك مظيػر الكػائف ا تنيف مظيري 
 الحشرات لكي تتالءـ كالبيئة التي تعيش فييا.

Morphological 

adaptation  

عوودم التنوواظر المظيووري أو 
 الشنل  

 Behavioralك  Absolute asymmetryانظػر 

asymmetry  كBiological asymmetry  ك
Morphological 

asymmetry  
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Developmental asymmetry  كPattern 

asymmetry  كSkeletal asymmetry. 
التنوووووووووواظر المظيووووووووووري أو 

 الشنل 
 Bauplan. Morphologicalانظر 

correspondence  

التحووووووووووول المظيووووووووووري أو 
 الشنل 

نظريػػة تتعمػػؽ بتكثيػػؽ التغيػػرات التشػػريحية التػػي تحػػدث 
  .محددة زمينةالكاحد خالؿ فترة  الكراثيضمف الخط 

Morphological 

transformation  

يووووور أو علوووووم دراسوووووة المظ
 الشنل  

فرع مف عمػـ الحيػاة يخػتص بدراسػة التركيػب ككظػائؼ 
 األعضاء.

Morphology  

مصػػطمح يطمػػؽ عمػػى عمميػػة قيػػاس األجػػزاء كالتراكيػػب  القياسات المظيرية  
انظػػػػػر أيضػػػػػان :  كاألعضػػػػػاء المختمفػػػػػة لمكػػػػػائف الحػػػػػي.

Allometry. 

Morphometrics  

عمػػى الصػػػفات  باالعتمػػػادزىػػا األنػػكاع التػػي يمكػػػف تميي  األنواع المظيرية
 .Phenonانظر أيضان :  المظيرية الشكمية.

Morphospecies  

عينة النمط ذات الشكؿ الكاحد لمنكع الذم يظير حالة  النمط المظيري 
انظػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػان :  تعػػػػػػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػػػػػػكؿ أك المظيػػػػػػػػػػػػػػر.

Polymorphism. 

Morphotype  

  Mother genus بقية أجناس العائمة.الجنس األصمي الذم اشتقت منو   أو األساس الجنس األم

تطمػػػػؽ عمػػػػى األسػػػػماء التػػػػي ليػػػػا اثنػػػػيف أك أكثػػػػر مػػػػف  متعدد التيجئة األصلية 
 التيجئة األصمية.

Multiple original 

spelling  

كػػػػائف حػػػػي ذك صػػػػفات كراثيػػػػػة تختمػػػػؼ عػػػػف صػػػػػفات  طافر 
 نتيجة حدكث طفرة كراثية فيو. األبكيف

Mutant  

  Mutato nomine نية تعني اسـ متغير.عبارة التي اسم متغير 
خرافية ليس لو كياف فػي  أككىمية  ألشكاؿاسـ مقترح   أسطورياسم 

 التسمية.
Mythical name  

ىػػػػػػػك نمػػػػػػػط الجػػػػػػػنس كنمػػػػػػػط النػػػػػػػكع كالػػػػػػػنمط األصػػػػػػػمي  النمط حامل االسم
Holotype  كالػػػػنمط المنتخػػػػبLectotype  كسمسػػػػمة

مثػػػػػػؿ كالتػػػػػػي جميعيػػػػػػا ت Syntypesاألنمػػػػػػاط المثيمػػػػػػة 
 النمط الحامؿ لالسـ.

Name bearing type  



  
 

 478   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

  Native habitat  موطن أصل  

تقسيـ القائـ عمى صفات أك مجمكعات مف الصػفات ال التقسيم الطبيع  
 :. انظػر أيضػان كراثية في النشػكءصمة كجكد تدؿ عمى 

Artificial classification. 

Natural classification  

لعمميػػػػة التػػػػي تػػػػتخمص بيػػػػا البيئػػػػة مػػػػف أعضػػػػاء ىػػػػي ا االنتخاب الطبيع  
 تفاضػػالن الجماعػػة األقػػؿ مقػػدرة عمػػى التكيػػؼ أك تسػػبب 

المختمفػػػة. انظػػػر  الكراثيػػػةفػػػي نجػػػاح تناسػػػؿ الطػػػرازات 
 Orthogeneticك  Artificial selection أيضػان:

selection  كSexual selection. 

Natural selection  

  .Nec ذا العمؿ ليس لفالف.تستخدـ لإلشارة إلى أف ى ليس لو 

نظرية تنص عمى تػاثير االنتخػاب الطبيعػي  لػيس فػي  الدارونية الحديثة 
 .الصفات  المكتسبة   كلكف في المكرثات كالطفرات

Neo darwinism 

بعػػػػػث أك إحيػػػػػاء جزئػػػػػي لنظريػػػػػة تكريػػػػػث الخصػػػػػائص  الالمارنية الحديثة 
المكتسػػػبة   كىػػػػي النظريػػػة التػػػػي ترجػػػع إلػػػػى المػػػػارؾ. 

ىػػػك  Lysenkoكيعتبػػػر البيكلػػػكجي الركسػػػي ليسػػػينكك 
 النصير الرئيسي ليذه النظرية في الكقت الحاضر.

Neo lamarckism  

عينػػة نمطيػػة مػػف الجػػنس ا خػػر عنػػد مقارنتيػػا بػػالنمط  نمط متباين حديث 
 الكامؿ   كما أنيا جيمعت ككيصفت مؤخران.

Neollotype  

ائنػػػػػات الحيػػػػػة الحديثػػػػػة   أم غيػػػػػر عمػػػػػـ تصػػػػػنيؼ الك تصنيف األحياء الحديثة 
 األحفكرية.

Neontology  

مظيػػػػػػر اكتسػػػػػػاب الكػػػػػػائف يعػػػػػػكد أك يخػػػػػػتص بظػػػػػػاىرة  الجسم الجديد 
 جسماني جديد.

Neosomatic  

لتكػػػكف نمطػػػان الحقػػػان لمكصػػػؼ يػػػتـ اختيارىػػػا عينػػػة ىػػػك  نمط حديث 
األصػػمي فػػي الحػػاالت التػػي يعػػرؼ فييػػا بصػػفة قاطعػػة 

 : فػػػػػت انظػػػػػر أيضػػػػػان إف األنمػػػػػاط األصػػػػػمية قػػػػػد تم

Holotype  كPlesiotype. 

Neotype  

  Nepionotype العينة النمط لمنكع ىي الطكر اليرقي. النمط النوع  اليرق  

  Neutral termلفػػػظ تصػػػنيفي مالئػػػـ  مثػػػؿ شػػػكؿ أك مجمكعػػػة يمكػػػف   او محايد لفظ متعادل
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الرسػمية  التقسػيميةاستعمالو دكف اإلشارة إلػى المراتػب 
 و داللة في التسمية.مف النظاـ الطبقي كليس ل

اسػػػػـ جديػػػػد مقتػػػػرح تػػػػـ كضػػػػعو كفقػػػػان لقػػػػكانيف التسػػػػمية  اسم جديد للفرع الشجري
 الخاصة بنظاـ التسمية الكراثية

New clade name  

فػػي التصػػنيؼ تعنػػي اسػػـ الجػػنس كاسػػـ النػػكع أك اسػػـ  توليفة أو ترنيبة جديدة 
 النػػػػػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػػـ النكيػػػػػػػػػػػػػػع. انظػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػان :

Combinato novum. 

New combination  

  New name اسـ جديد السـ مشغكؿ مف قبؿ. اسم جديد 

اسـ عممي متداكؿ أك غير متػداكؿ كالمقتػرح ألكؿ مػرة  اسم علم  جديد 
 مف قبؿ مؤلؼ االسـ.

New scientific name  

  New species   نوع جديد

مية. انظػػػر تعنػػػي أم تغييػػػر فػػػي حالػػػة المرتبػػػة التقسػػػي حالة جديدة 
 .Statusأيضان : 

New status  

مصػػطمح التينػػي يسػػتخدـ مػػف قبػػؿ المصػػنفيف لإلشػػارة  يعود ل  
 إلػػػى النػػػكع   أم أف ىػػػذا النػػػكع يعػػػكد لػػػي كتختصػػػر بػػػػ

Nob. 

Niobis  

لإلشػػارة  قسػػيميةتتكضػػع خمػػؼ االسػػـ العممػػي لممرتبػػة ال يعود لنا 
إلػػى مسػػؤكلية المؤلػػؼ عػػف االسػػـ المقتػػرح. كتختصػػر 

 ..nأك  .nob بػ

Nobis  

األسػػماء الناقصػػة ىػػي أسػػماء متداكلػػة كعنػػدما نشػػرت  اسم ناقص 
ألكؿ مرة كانت مطابقػة لكػؿ متطمبػات التسػمية كلكنيػا 
احتػػػػػػػكت بعػػػػػػػض الػػػػػػػنقص الػػػػػػػذم يتطمػػػػػػػب تعديمػػػػػػػو أك 
تصػػحيحو   مثػػاؿ ذلػػؾ األسػػماء الحاكيػػة عمػػى شػػارحة 

 Nomenأك فارزة أك بعض العالمات. كتكتب أيضان 

imperfecta. 

Nomen imperfectum 

 Nominaكيكتػب أيضػان  اسػـ مكضػع تحقػؽ كدراسػة اسم قيد التحقيق 

inquirenda : انظر أيضان .Nomen dubium. 
Nomen inquirendum 

  Nomen ambiguumاك اسـ فيو التبػاس كىػك اسػـ اسػتخدـ لفتػرة طكيمػة مػف  اسم غامض او مبيم 
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 قبؿ مؤلفيف كبمعاني مختمفة مما أدل الى غمكضو
 Converted clade name Nomen cladiانظر  اسم الفرع المحول

conversum 
  Nomen novum Noman cladi novumانظر  اسم فرع شجري جديد  

كىػػػػك اسػػػػـ يعطػػػػى لمجمكعػػػػة أنػػػػكاع أك مجمكعػػػػة مػػػػف  اسم مجموعة 
 الػػػػػخ كتعامػػػػػؿ … األطػػػػػكار مثػػػػػؿ البػػػػػيض أك اليرقػػػػػات 
 يضان :مثؿ اسـ مجمكعة الجنس. انظر أ

Collective group كCollective group 

name. 

Nomen collective  

الػػخ( مبنػػي … اسػػـ لمجمكعػػة تقسػػيمية )جػػنس   نػػكع  اسم محير أو اسم مشّوص
 عمى عنصريف أك أكثر.

Nomen confusum  

أسػػػػماء اسػػػػتمر اسػػػػتخداميا بطريػػػػؽ االتفػػػػاؽ أك القػػػػرار  أسماء محافظ علييا 
لفعمي أك الكامؿ مع القكاعد عمى الرغـ مف التعارض ا

كىػػػك اصػػػطالح يطمػػػؽ عمػػػى القػػػكائـ  لمتسػػػميةالراسػػػخة 
الرسػػػػػػػمية التػػػػػػػي تضػػػػػػػػعيا الككالػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة لمتسػػػػػػػػمية 

 الحيكانية.

Nomen 

conservandum  

مجمكعػػػة األسػػػماء المتداكلػػػة كالمصػػػححة أك المحسػػػنة  اسم مصحح 
كذلػػػؾ لتناسػػػب نظػػػاـ التسػػػمية الدكليػػػة. كتكتػػػب أيضػػػان 

Nomina correcta. 

Nomen correctum  

نكع إال أف األدلػة غيػر كافيػة لتعريػؼ  عمىاسـ أطمؽ  اسم مبيم 
 ىذا النكع الذم أطمؽ عميو االسـ.

Nomen dubium  

جميع األسماء المتداكلة التي لـ يحدث فييا أم تغييػر  اسم مصون 
منػػػػػػػػذ أف تػػػػػػػػـ تيليفيػػػػػػػػا كنشػػػػػػػػرىا ألكؿ مػػػػػػػػرة. كتكتػػػػػػػػب 

Nomina inviolate. 

Nomen inviolatum  

اسػػػػـ غيػػػػر شػػػػرعي أيطمػػػػؽ عمػػػػى كػػػػائف شػػػػاذ ال يحمػػػػؿ  اسم شاش 
 صفات طبيعية.

Nomen 

monostrositatis  

كىػػػي أسػػػماء غيػػػر متداكلػػػة ألنيػػػا غيػػػر صػػػحيحة مػػػف  اسم مرفوض 
 Nominaناحيػػة التيجئػػة األصػػمية. كتكتػػب أيضػػػان 

negata : انظر أيضان .Denied name. 

Nomen negatum  
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 nom. nonكىػػك اسػػـ مخطػػكط فقػػط. كتختصػػر بػػػ   اسم غير منشور

rite public.. 
Nomen non rite 

publicatum  

  n.n.. Nomen novumاك  .nom.novكتختصر بػ  اسم جديد 

  Nomen nudum اسـ عممي منشكر غير مستكفي لشركط التسمية. اسم منشوف 

كىػػي أسػػػماء غيػػر متداكلػػػة كمػػػا يعرفيػػا نظػػػاـ التسػػػمية  اسم ملغ  
الدكليػػة كليػػا عػػدة أشػػكاؿ مػػف التيجئػػة. كتكتػػب أيضػػان 

Nomina nulla. 

Nomen nullum  

 إالاسػػـ مكجػػكد ضػػمف قائمػػة التسػػمية العمميػػة الدكليػػة   منس اسم 
 انو لـ يستخدـ منذ أكثر مف خمسيف سنة.

Nomen oblitum  

كىػػػػك اسػػػػـ متػػػػداكؿ كعنػػػػد نشػػػػره كػػػػاف مطابقػػػػان لجميػػػػع  اسم نامل أو صحيح 
لمكضكعة مف قبؿ لجنة التسػمية الدكليػة كلػـ الشركط ا

 Nominaيخضػػػػع ألم تصػػػػحيح. كتكتػػػػب أيضػػػػان 

perfecta. 

Nomen perfectum  

  Nomen propositum اسـ قديـ مقترح االحتفاظ بو ألغراض معينة. اسم أجرد 

ىػػك االسػػـ الػػذم حصػػؿ عمػػى األسػػبقية بالنسػػبة لالسػػـ  اسم محم  
أك بالنسػػػػػػبة السػػػػػػـ المػػػػػرادؼ األقػػػػػػدـ غيػػػػػػر المسػػػػػتخدـ 

 الجناس األقدـ غير المستخدـ.

Nomen protectum  

اسػػػـ اقتػػػرح لكقػػػت محػػػدد عمػػػى أف يتغيػػػر حػػػيف إيجػػػاد  اسم مؤقت 
 البديؿ المناسب.

Nomen provisorium  

  Nomen rejectum   اسم مرفوض

  Nomen specification   اسم نوع 

يـ كيقتػرح كاسػـ أم اسـ متداكؿ سكاء كاف جديد أك قػد اسم بديل 
 Nominaبػػػديؿ السػػػـ غيػػػر شػػػرعي كيكتػػػب أيضػػػان 

substitute : انظػػػػػػر أيضػػػػػػان .Replacement 

name. 

Nomen substitutum  

اسـ متداكؿ تـ تغيير نيايتػو كذلػؾ بنػاء عمػى نقمػو مػف  اسم منقول 
مرتبػػػػػػػة تقسػػػػػػػيمية إلػػػػػػػى أخػػػػػػػرل   مثػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػؾ عائمػػػػػػػة 

Orthidae  انتقمػػػػػػػت إلػػػػػػػى تحػػػػػػػػت عائمػػػػػػػة كأصػػػػػػػػبحت

Nomen translatum  
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Orthinae كيبقػػػػى اسػػػػـ المؤلػػػػؼ كتػػػػاريخ نشػػػػره كمػػػػا .
 .Nomina translateىك. كيكتب أيضان 

اسػػـ اسػػتخدـ إلشػػباع الرغبػػة فػػي بطاقػػة التعريػػؼ لكػػؿ  اسم ج ئ  
نػػكع حيػػث ادخػػؿ لينػػايكس االسػػـ الجزئػػي كىػػي عبػػػارة 

 تضػػػاؼمػػػف االختالفػػػات النكعيػػػة تشػػػتؽ عػػػف كممػػػات 
مائمػػػػػة أك تكضػػػػػع بػػػػػيف  السػػػػـ النػػػػػكع كتكتػػػػػب بحػػػػػركؼ

 قكسيف.

Nomen triviale  

  Nomen vanum أك اسـ باطؿ. اسم عبث  

اسـ غير متػداكؿ تػـ نشػره كاسػـ ألحػد أقسػاـ مجمكعػة  اسم غير مرخص 
الجنس مف غير مرتبة الجنس أك تحت الجػنس كالػذم 

 تـ رفضو مف قبؿ لجنة التسمية الدكلية.

Nomen vetitum  

كم عمػػػػى قػػػػكائـ األسػػػػماء العمميػػػػة مجمعػػػػة كتػػػػاب يحتػػػػ سجل أسماء 
 .تقسيميةألغراض التسمية أكثر منيا ألغراض 

Nomenclator  

بالنسبة لالسػـ تعنػي القػانكف الػذم يحكػـ تسػمية االسػـ  حالة التسمية 
العممػػػي كمػػػدل ثباتػػػو فػػػي نظػػػاـ التسػػػمية   مثػػػاؿ ذلػػػؾ 
مدل تداكؿ االسػـ كتيجئتػو كطباعتػو كأسػبقيتو بالنسػبة 

 ألخرل.لألسماء ا

Nomenclatural status  

نظػػاـ لكضػػع األسػػماء حسػػب القكاعػػد الدكليػػة لمتسػػمية  التسمية 
 الحيكانية.

Nomenclature  

ىي مجمكعة القكانيف كالشركحات التي تعنى بالتسػمية  قانون التسمية 
 العممية لمكائنات الحية.

Nomenclature act  

مػػػي يتكػػػكف مػػػف اسػػػـ الجػػػنس كاسػػػـ العم أم أف االسػػػـ تسمية م دوجة أو ثنائية
 النكع.

Nomenclature binaire  

أسماء بقيػت مسػتخدمة بطريػؽ االتفػاؽ أك القػرار عمػى  أسماء محافظ علييا 
الػػػػرغـ مػػػػف التعػػػػارض الفعمػػػػي أك الكػػػػامف مػػػػع القكاعػػػػد 
الراسػػػخة لمتسػػػمية  كىػػػك اصػػػطالح يطمػػػؽ فػػػي الغالػػػب 

ة الدكليػػػػ الككالػػػػةعمػػػػى القػػػػكائـ الرسػػػػمية التػػػػي تضػػػػعيا 
 لمتسمية الحيكانية.

Nomina conservanda  



  
 

 483   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

أك االسػػـ  قسػػيميةتالشػػخص الػػذم نشػػر اسػػـ المرتبػػة ال اسم المؤلف 
 العممي.

Nominal author  

المفيػػػػـك الػػػػذم يعبػػػػر عنػػػػو اسػػػػـ جػػػػنس معػػػػيف بعكػػػػس  جنس مسما 
 .التقسيميةالمفيـك الممثؿ بجنس مقبكؿ مف الناحية 

Nominal genus  

الذم يعبر عنو اسـ نكع معيف بعكس المفيػـك  المفيـك نوع مسما 
 .التقسيميةالذم يمثمو نكع مقبكؿ مف الناحية 

Nominal species  

كتعرؼ ىذه المرتبػة بكاسػطة الػنمط الممثػؿ ليػا. فمػثالن  مرتبة مسماة 
تعػػػػرؼ دائمػػػػان بكاسػػػػطة  Muscidaeالعائمػػػػة المسػػػػماة 

 .Muscaالنمط الممثؿ ليا كىك الجنس 

Nominal taxon  

 Nominate subspecies   نويا مسما نمط 

تحػػت مرتبػػة تحمػػؿ نفػػس اسػػـ المرتبػػة األعمػػى   مثػػاؿ  تحت مرتبة مسماة 
حيػػػث أف اسػػػـ النػػػكع ييخػػػذ  Cossus cossusذلػػػؾ 

 نفس اسـ الجنس.

Nominate 

subordinate taxon  

تحػػػػػت مرتبػػػػػة مسػػػػػماة ضػػػػػمف مجمكعػػػػػة العائمػػػػػة مثػػػػػؿ  المرتبة شات االسم النمط 
ة الجنس أك مجمكعة النكع كالتػي تحػكم االسػـ مجمكع

 الحامؿ السـ النمط.

Nominotypical taxon 

جنػػيس تػػػابع لجػػنس متعػػػدد الػػنمط كيشػػػترؾ مػػع جنسػػػو   مسما نمط س يجن
 في نفس النكع النمطي كنفس االسـ.

Nominotypical 

Subgenus  

ؾ مػع ىػك النكيػع التػابع لنػكع متعػدد الػنمط كالػذم يشػتر  نويا مسما نمط  
نكعػػو فػػي نفػػس الػػنمط كنفػػس االسػػـ كىػػك النكيػػع التػػابع 

 اسـ مؤكد. أقدـلنكع كلو 

Nominotypical 

subspecies  

  auct. non. Non auctorumكتختصر بػ  ليست للمؤلف 

 تقسػيميةمصطمح يستخدـ تصػنيفيان لإلشػارة إلػى مرتبػة  جديد 
 جديدة.

Norum  

  n.g., gen. nov.. Norum genusكتختصر بػ  جنس جديد 

  n.d , n.sp., nov.sp. Nova speciesكتختصر بػ  نوع جديد 

  Nomen nullum. Null nameانظر  اسم ملغ  

 Numerical taxonomyفمسفي لمتصنيؼ يعتمد عمى استخداـ التقنيػات  أسمكبالتصوووووووووونيف العووووووووووددي أو 
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الرياضية لمكصكؿ إلػى قػرار فػي تمييػز حػدكد المراتػب  الرقم 
 .التقسيمية

كىػػي محاكلػػة شػػرح نظػػاـ التقسػػيـ الطبيعػػي لمحيكانػػات  النظام الرقم  
باألرقػػػاـ كيقػػػـك عمػػػى أسػػػاس إعطػػػاء رقػػػـ لكػػػؿ مرتبػػػة 
تقسػػػيمية كأف تركيبػػػة الػػػرقـ تشػػػير إلػػػى المكقػػػع التقسػػػيـ 

 لمكائف الحي.

Numericlature  

مرادؼ مطمؽ أك اسمي نات  عف اقتػراح اسػـ اسػتبداؿ  مرادف مادي 
 أسػػماءرض انػػو مشػػغكؿ مػػف قبػػؿ أك اقتػػراح افتػػ السػػـ
أك الكيػػػػػػػػاف  االسػػػػػػػـعمػػػػػػػى نفػػػػػػػػس الصػػػػػػػيغة أك  مبنيػػػػػػػة

 . التقسيمي

Objective synonym  

  Official correction أم عممية تصحيح تتـ مف قبؿ لجنة التسمية الدكلية. تصحيح رسم  

قائمػػػػػػة باألسػػػػػػماء أك األعمػػػػػػاؿ التػػػػػػي تصػػػػػػدرىا لجنػػػػػػة  دليل أو فيرس رسم  
ية الدكليػػػػة   مثػػػػاؿ ذلػػػػؾ قائمػػػػة باألسػػػػماء غيػػػػر التسػػػػم

 الشرعية أك قائمة األسماء المرفكضة.

Official index  

 باألسووووووماءدليوووووول رسووووووم  
المرفوضووة وغيوور  الجنسووية

 المؤندة ف  علم الحيوان

التػػي تكقفيػػا الككالػػة الدكليػػػة  الجنسػػية باألسػػماءسػػجؿ 
لمتسمية الحيكانية عف طريػؽ السػمطة المطمقػة أك التػي 

 عمف الككالة عدـ صحتيا أك عدـ كجكدىا. ت

Official index of 

rejected and invalid 

generic names in 

zoology   
 بأسوووووووماءدليووووووول رسوووووووم  

األنووووواع الج ئيووووة النوعيووووة 
المرفوضوووة وغيووور المؤنووودة 

 ف  علم الحيوان  

األنػػػػكاع التػػػػي تكقفيػػػػا الككالػػػػة الدكليػػػػة  بيسػػػػماء ؿسػػػػج
مطتيا المطمقػػة أك التػػي لتسػػمية الحيػػكاف عػػف طريػػؽ سػػ

 تعمف الككالة عدـ صحتيا أك عدـ كجكدىا. 

Official index of 

rejected and invalid 

specific trivial names 

in zoology   

قائمػػػػػػة باألسػػػػػػماء أك األعمػػػػػػاؿ التػػػػػػي تصػػػػػػدرىا لجنػػػػػػة  قائمة رسمية 
التسػػػمية الدكليػػػة كتضػػػـ عػػػادة قائمػػػة بيسػػػماء مجمكعػػػة 

حيكاف كقائمة بيسػماء الجػنس كأخػرل العائمة في عمـ ال
 بيسماء النكع كىكذا.

Official list  

القائموة الرسوومية باألسووماء 
 الجنسية ف  علم الحيوان 

الجنسػػػية )كالنػػكع النمطػػػي لكػػػؿ منيػػػا(  باألسػػػماءسػػجؿ 
التي اعتبرت صحيحة أك محػافظ عمييػا أك مثبتػة عػف 
طريػػػػؽ الككالػػػػة الدكليػػػػة لمتسػػػػمية الحيكانيػػػػة باسػػػػتعماؿ 

Official list of generic 

names in zoology  
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 فتكل.  إصدارالسمطات المطمقة أك 
 بأسوووماءالقائموووة الرسووومية 

األنوووواع الج ئيوووة فووو  علوووم 
 الحيوان  

أك النكيعػػػػات التػػػػي  لألنػػػػكاعالجزئيػػػػة  باألسػػػػماءسػػػػجؿ 
اعتبػػػػػرت صػػػػػحيحة أك محػػػػػافظ عمييػػػػػا أك مثبتػػػػػة عػػػػػف 

باسػػػػتعماؿ  طريػػػػؽ الككالػػػػة الدكليػػػػة لمتسػػػػمية الحيكانيػػػػة
 فتكل.  إصدارالسمطات المطمقة أك 

Official list of specific 

trivial names in 

zoology   

نسخة مف دراسة أك بحث منشكر في إحػدل الػدكريات  نسخة 
ك  Reprintأك فصػػػػػػؿ مػػػػػػف كتػػػػػػاب. كتسػػػػػػمى أيضػػػػػػان 

Separate. 

Offprint  

  Onomatophore .عادة يطمؽ عمى النمط حامل االسم 

  Opera citato كبيحرؼ مائمة.  .op.cit   op.cتختصر بػ  ف  العمل السابق نما

قرار تصدره لجنة التسمية الدكلية يتضمف اإلجابة عف  فتوى 
سػػؤاؿ فػػي مجػػاؿ تطبيػػؽ نظػػاـ التسػػمية الدكليػػة يتعمػػؽ 
باسػػـ كحالػػة خاصػػػة كعػػادة يػػػتـ نشػػر ىػػػذه الفتػػكل فػػػي 

 Bulletin of zoologicalمجمة التسػمية الحيكانيػة 

nomenclature. 

Opinion  

كيقصػػد بػػو تحديػػد االسػػـ الحامػػؿ السػػـ الػػنمط لممرتبػػة  التميي  أو التحديد األصل 
 التقسيمية عند تيسيسيا أك تككينيا.

Original designation 

فػػي التصػػنيؼ تعنػػي الطبعػػة األصػػمية لقػػانكف التسػػمية  النشرة األصلية 
قسيمية يعني النشػرة الدكلية   كبالنسبة السـ المرتبة الت
 التي ظير فييا االسـ ألكؿ مرة.

Original publication 

ممخػػػػص الصػػػػفات الػػػػذم يصػػػػحب اقتػػػػراح اسػػػػـ لكيػػػػاف  الوصف األصل  
مػف القكاعػد الدكليػة  73تقسيمي جديد يتفؽ مع المػادة 

 Descriptionلمتسػػػػػمية الحيكانيػػػػػة . انظػػػػػر أيضػػػػػا : 
  Original diagnosisك

Original description  

فقػػرة سػػابقة خاصػػة بالصػػفات المميػػزة لمرتبػػة تقسػػيمية  التشخيص األصل  
عػػػف بقيػػػة المراتػػػب المشػػػابية ليػػػا كالمنشػػػكرة فػػػي نفػػػس 

 الكقت الذم اقترح فيو االسـ الجديد لتمؾ المرتبة.
 Originalك  Diagnosisانظػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػان : 

Original diagnosis  
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description. 
ألصػػمية السػػـ المرتبػػة التقسػػيمية كالتػػي يجػػب التيجئػػة ا التيجئة األصلية 

 مف نظاـ التسمية الدكلية. 57.3أف تتطابؽ مع الفقرة 
Original spelling  

. أساسػػياالعينػػة التػػي نشػػر الكصػػؼ عمػػى تطمػػؽ عمػػى   األصل النمط 
 .Primary typeك  Holotype انظر أيضان :

Original type  

نػػػػػكاع المكجػػػػػكدة أصػػػػػالن ضػػػػػمف مجمكعػػػػػة النػػػػػكع أك األ اسم النوع الموجود أصالً 
 مف قانكف التسمية الدكلية. 37.7الجنس حسب الفقرة 

Originally included 

nominal species  

االرتقوووووووووووواء النشوووووووووووووء أو 
 المستقيم  

المتعاقبػػة يسػػػير  األجيػػاؿنظريػػة تقػػكؿ بػػاف التنػػػكع فػػي 
ال يتػػػيثر بالعكامػػػؿ  باتجػػػاه معػػػيف بمكجػػػب نظػػػاـ مقػػػرر

 .و نشكء محددأم أنالخارجية 

Orthogenesis  

كاالختالؼ بيف  األنكاعنظرية ايمرم القائمة باف اصؿ  االنتخاب الوراث  المستقيم
السػػػػيطرة عمػػػػى عمميػػػػة االنتخػػػػاب ىػػػػك نتيجػػػػة  األنػػػػكاع

  .باتجاىات مختمفة غير مستقمة

Orthogenetic 

selection  

فػػػة عػػػف عبػػػارة تشػػػير إلػػػى أف االسػػػـ كرد بتيجئػػػة مختم بتيجئة مختلفة 
 ..Orth. mutالتيجئة األصمية. كتختصر بػ 

Orthographia mutate  

 األصػميةتيجئة االسـ العممػي بطريقػة مخالفػة لمتيجئػة    األصليةللتيجئة  مخالف
. انظػر أيضػان : قسػيميةتالمذككرة فػي كصػؼ المرتبػة ال

Original spelling. 

Orthographic variant  

السػػػػػػػػـ العممػػػػػػػػي بشػػػػػػػػكمو الصػػػػػػػػحيح عمميػػػػػػػػة تيجئػػػػػػػػة ا تيجئة االسم 
 كاألصمي.

Orthography  

فػػػػي التسػػػػمية ىػػػػك الػػػػنمط النػػػػكعي لمجػػػػنس كالػػػػذم تػػػػـ  نمط مستقيم 
:  كػػػػػػػػػػنمط. انظػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػان  األصػػػػػػػػػػؿتحديػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػي 

Genotype. 

Orthotype  

تػػدؿ عمػػى أف جػػنس الكػػائف مؤنػػث   كىػػك مبنػػي عمػػى  نياية تصنيفية لألنثا 
 .Fullnessأساس أف االسـ يعني كماؿ الصفة 

Osa  

تػػدؿ عمػػى أف جػػنس الكػػائف محايػػد   كىػػك مبنػػي عمػػى  نياية تصنيفية محايدة 
 .Fullnessأف االسـ يعني كماؿ الصفة 

Osum  

  Osusتػػدؿ عمػػى أف جػػنس الكػػائف مػػذكر   كىػػك مبنػػي عمػػى  نياية تصنيفية مشنرة 
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 .Fullnessأف االسـ يعني كماؿ الصفة 
   Paedomorph لكامؿ. الشكؿ غير البال  أك ا غير نامل 

لنمػػػك ميػػػة افػػػي عم. احتفػػاظ البالغػػػات بصػػػفات اليرقػػػات اليرقانية أو التشنل الفتوي
تطمؽ عمػى بقػاء التراكيػب البدائيػة أك صػفات األطػكار 

 .غير الكاممة في الطكر البال  أك الكامؿ

Paedomorphosis   

  Paedotype نمط لطكر غير كامؿ. نمط يرقان  

اسػماف  المقػاؿحينما ينشػر فػي نفػس  بينوالمبدأ القائؿ    ةحالصف أسبقية
المشتركة أك المرادفة المتعارضػة  األسماءأك أكثر مف 

بعضيا مع بعض كبالتالي فػاف ليػا نفػس تػاريخ النشػر 
ظيكرىػا فػي  أكلكيػةيككف لألسماء أسبقية تبعػان لترتيػب 

 المقاؿ المعني. صفحات 

Page precedence   

الحشػرية  األشػكاؿمف عمػـ الحشػرات ييػتـ بدراسػة  فرع   فوريألحعلم الحشرات ا
  .المنقرضة كباألخص المتحجرة

Palaeoentomology  

الحيػاة فػي العصػكر الجيكلكجيػة  أشكاؿعمـ يبحث في  علم االحافير  
  .السالفة كما تمثميا المتحجرات الحيكانية كالنباتية

Palaeontology  

   Palaeontology.   Paleoentology انظر علم األحافير 

  Palaeoentomology.   Paleoentomology انظر علم الحشرات االحاث  

لشػرح  Croziat طريقة تـ تطكيرىا ألكؿ مػرة مػف قبػؿ الحوض الجغراف  الحيوي 
 انظر أيضان: .التكزيع الجغرافي لمكائنات الحية

Cladistic vicariance biogeography  ك
Vicariance biogeography. 

Panbiography  

 الشووووووووجرياسووووووووم الفوووووووورع 
 المسبوق 

التػػػػاجي كذلػػػػؾ ب ضػػػػافة  عاسػػػػـ مشػػػػتؽ مػػػػف اسػػػػـ الفػػػػر 
لػذلؾ الفػرع  التابعػةجميع الفػركع  لتعني (Pan)البادئة 
 اك لنظاـ التقسيـ الكراثي. التاجي

Panclade name  

ب التربية الداخميػة بعيػدان عػف تػيثير االنتخػاتطمؽ عمى   الجماع االمت اج 
 الطبيعي.

Panmixia   

أم مرتبػة  نشػكءالطكر النػازؿ أك المنحػدر فػي منحنػي    ن ولتدىور أو 
الػػذركة أك القمػػة فػػي النمػػك.  إلػػىبعػػد كصػػكليا  قسػػيميةت

Paracme   
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 .Epacmeك  Acme : انظر أيضان 
  Paradigm   نموشج أو مثال

يػػػػة بعػػػػد سمسػػػػمة الػػػػنمط الباق أفػػػػرادتطمػػػػؽ عمػػػػى جميػػػػع    الرفيقجار النمط 
 : . انظر أيضان Lectotype الرفيؽاختيار النمط 

Cotype  كHolotype  كParatype  ك
Syntype. 

Paralectotype  

يعػػػػػكد اك يخػػػػػتص بمجمكعػػػػػة سػػػػػكانية يػػػػػرتبط تكزيعيػػػػػا  جار االب 
الجغرافي بمنطقة ضيقة جػدان مػف التػداخؿ   أم تكػكف 

 قريبة مف اصكليا اك اباءىا

Paralingua  

 Stasipatricك  Allopatric speciationانظػر  وي تنوع جار أب

speciation. 
Parapatric speciation  

معظػـ  تقسػيميةيعكد أك يختص بمجمكعة تعكد لمرتبة  قريب الصلة الشعبية 
 الفػرع أك أعطػت ذريػة قريبػة الصػمة أك كحيػدة أجدادىا

ك  Monophyleticانظػػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػػان :  الشػػػػػػػػػػػػػػػعبة.
Polyphyletic. 

Paraphyletic   

  Polyphyletic. Paraphylyك  Monophyletic انظر قريب الصلة الشعبية 

مف مػادة  النشكءحالة تطمؽ عمى أك مشابية لألصؿ ك   لألصلقريب 
النشػػكء أك اصػػؿ لػػيس لػػو عالقػػة بػػالنمط كلكػػف نتيجػػة 

بػيف الكػائف أم مظيػرم خػارجي تشابو سطحي يحدث 
 .المكجكد كمادة النمط

Parately  

  Paratopotype  .يؽ مف نفس منطقة أك مكقع النمط األكحدفنمط ر  مواطن   يقفنمط ر 

المؤلػػػؼ عنػػػد  أمػػػاـالػػػنمط كانػػػت  إلػػػى باإلضػػػافةعينػػػة    رفيقنمط 
الكصؼ األصمي كاقر المؤلؼ األصمي ذلؾ أك  إعداد
ك  Holotypeك  Cotype . انظػر أيضػان :إليو أشار

Syntype. 

Paratype  

التػػي  النشػػكءيػػة التصػػنيفية يقصػػد بيػػا عمميػػة النظر  فػػي اقتصاد أو بخل 
 .تتـ مف خالؿ عدد قميؿ مف الخطكات أك المراحؿ

Parsimony  

  Patria   الموطن األصل 
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أفػػػػػراد أنػػػػػكاع بعػػػػػض الحشػػػػػرات التػػػػػي تقػػػػػـك بعمميػػػػػات  أنواع مستنشفة 
 التفتيش الدكرم عف الغذاء كالعش كالجنس ا خر.

Patrolling species  

   Patronym  اسم اللقب  
   Patronymic اسـ تذكارم كىك اسـ مبني عمى اسـ شخص.  اسم لقب   

االقتصػػػػػػادم   مختصػػػػػػر لػػػػػػػ  لػػػػػػكراثياالنشػػػػػػكء تحميػػػػػػؿ    التحليل الوراث  االقتصادي
Phylogenetic analysis using parsimony 
كىػػػك برنػػػام  حاسػػػكبي تػػػـ تطػػػكيره لتحميػػػؿ المعمكمػػػات 

األكثػػػػر  الكراثيػػػػةجرة أك تكػػػػكيف الشػػػػ إلعطػػػػاءالمقارنػػػػة 
   .Phylogenicأيضان :  انظر .اقتصادية

Paup  

السػػاللة السػػمفية لفػػرد مػػا   اك ىػػي تتػػابع االجيػػاؿ فػػي  شجرة النسب 
 اسرة ما.

Pedigree 

  Nomen perfectum. Perfect nameانظر  اسم صحيح 

أك  األفػػرادتحميػػؿ يعمػػؿ عمػػى تقػػدير التشػػابو العػػاـ بػػيف  تحليل المظير 
يطبػػػػؽ فػػػػي ذلػػػػؾ  أفمجػػػػاميع كلػػػػيس مػػػػف الضػػػػركرم ال

  الكراثية.العالقة 

Phenetic analysis  

شػػػكؿ متفػػػرع يمثػػػؿ أك يعػػػرض التشػػػابو بػػػيف الكحػػػدات  الشنل الشجيري الطرف  
 .الطرفية المككنة لمشكؿ

Phenogram  

المظيػػػػر الطبيعػػػػي لمكػػػػائف الحػػػػي النػػػػات  عػػػػف تفاعػػػػؿ  نمط مظيري  
 . لمكائفالكراثي الظركؼ البيئية كالتركيب 

Phenotype  

 Phenotypic sex تحديد الجنس باالعتماد عمى العكامؿ البيئية. التحديد الجنس  البيئ  

determination   
الكائنػػػات باالعتمػػػاد عمػػػى درجػػػة التشػػػابو العػػػاـ  قسػػػيـت المظيري  التقسيم

عكامػػػؿ  مػػػعبػػػيف ىػػػذه الكائنػػػات كذلػػػؾ نتيجػػػة تفاعميػػػا 
 البيئة المختمفة.

Phonetic classification  

   Phylectic لمكائنات. النشكءلو عالقة بخط  شعب   
األنكاع كالسالالت المختمفػة كمحاكلػة ربػط  نشكءتاريخ  الوراث التاريخ 

 الخمؼ بالسمؼ.
Phylogenetic  

 أك نسػػب بفػرع تقسػيميةفقػرة تشػير أك تػربط اسػـ مرتبػة   الوراث التعريف 
 معيف. Clade كراثي

Phylogenetic 

definition  
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مقتػػرح لمجمػػؿ العالقػػات بػػيف الكائنػػات الحيػػة كالقائمػػة   الوراث التاريخ فوضية 
 عمى أساس كجكد سمؼ أكحد مشترؾ بينيا.

Phylogenetic 

hypothesis  

مجمكعػػػة متكاممػػػػة مػػػف القكاعػػػػد كالقػػػكانيف التػػػػي تحكػػػػـ   الوراث نظام التسمية 
طبيػػػػػػؽ أسػػػػػػماء كت التقسػػػػػػيميةعمميػػػػػػة تسػػػػػػمية المراتػػػػػػب 

. لنظػػاـ التسػػػمية الكراثيػػػةالمراتػػب كفقػػػان لمقكاعػػد العامػػػة 
لمكائنػػػات  الػػػكراثيكىػػػك نظػػػاـ تسػػػمية خػػػاص بالتػػػاريخ 

 الحية.

Phylogenetic system 

of nomenclature  

 لنشػػػكءعػػرض برسػػـ تخطيطػػػي لالتجاىػػات المفترضػػة  أو وراثيةشجرة شعبية 
يػػػػة أك لكائنػػػػات مبنػػػػي عمػػػػى أدلػػػػة حفريػػػػة أك مكرفكلكجا

 . كراثية

Phylogenetic tree   

عميػا تقػع تحػت المممكػة كفػكؽ الصػؼ   تقسيميةمرتبة  شعبة 
 كتضـ عدد مف الصفكؼ. 

Phylum  

 كيسػػػػػػمى أيضػػػػػػان نػػػػػػكع كظػػػػػػائفي. انظػػػػػػر نػػػػػػكع مسػػػػػػتتر نوع فيسيولوج  
Cryptic species . 

Physiological species 

قميػؿ مػف األنػكاع صغير يتعامؿ مع عػدد  قسيـتمفتاح  مفتاح مصور 
كيظيػػر الصػػفات المميػػزة بشػػكؿ صػػكر أك تخطيطػػات 

 كاضحة.

Pictorial key  

تطمؽ عمى قالب نمط النكع المتحجػر كيسػتخدـ بشػكؿ  النمط القالب 
رئػػػػػيس فػػػػػي دراسػػػػػات االحاثػػػػػة أم الدراسػػػػػات الحفريػػػػػة 

 .الجيكلكجية

Plastotype   

   Plesiotype  . Pleisiotype انظر نمط قريب 
 األقوووورب ر البوووودائ المظيوووو
   لألجداد

المظير الذم يظير الصفات البدائية األكثػر قربػان إلػى 
ك  Apomorphyصػػػػػفات األجػػػػػداد. انظػػػػػر أيضػػػػػان : 

Symplesiomorphy. 

Plesiomorphy   

سػػمطات خاصػػة منحيػػا المػػؤتمر الػػدكلي لعمػػـ الحيػػكاف  سلطات مطلقة 
لمككالػػػػة الدكليػػػػة لمتسػػػػمية الحيكانيػػػػػة تجيػػػػز ليػػػػا كقػػػػػؼ 

كاعػػػػد الدكليػػػػة لمتسػػػػمية الحيكانيػػػػة أك كضػػػػع قػػػػرارات الق
 بكيفية تطبيقيا في حاالت خاصة. 

Plenary powers  
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يعػػكد أك يخػػتص بالكػػائف الػػذم يحمػػؿ المظيػػر البػػدائي   المظيربدائ  
 األقرب لصفات األجداد. 

Plesiomorphic  

عينػػػػػة أك عينػػػػػات يبنػػػػػى عمييػػػػػا كضػػػػػع أك صػػػػػاؼ أك    قريبنمط 
مػػػا تطمػػػؽ عمػػػى أم عينػػػة كصػػػفت رسػػػكمات الحقػػػة. ك

كشخصػػت عمػػى أنيػػا نػػكع مػػف قبػػؿ شػػخص آخػػر غيػػر 
 الناشر األصمي.

Plesiotype  

نشكء نمػط جديػد فػي أكثػر مػف مكػاف كأكثػر مػف زمػاف  تعدد األصول  
 أك انحدار نكع مف أكثر مف أصؿ كاحد. 

Polygenesis  

  Polygenic  متعدد األصول 

فة يػػدخؿ فػػي تككينيػػا أكثػػر مػػف يقصػػد بيػػا دراسػػة صػػ وراثة متعددة 
 مكرثة كاحدة كتؤثر فييا.

Polygenic inheritance  

نظػػاـ تسػػمية ىػػك عبػػارة عػػف تحديػػد عممػػي لمنػػكع عمػػى  تسمية متعددة 
أسػػػاس أكثػػػر مػػػف ثػػػالث كممػػػات كصػػػفية كىػػػي طريقػػػة 

 لمتسمية سبقت نظاـ التسمية الثنائية لػ لينايكس. 

Polynomial 

nomenclature   

المشػتقة مػف  التقسػيميةاصطالح يشار بو إلى المرتبػة   أو األصلشعبة متعدد ال
مصػػػػػدريف أك أكثػػػػػر مػػػػػف مصػػػػػادر األسػػػػػالؼ كليسػػػػػت 

 كاحد مباشر. انظر أيضان : فرع كراثيمشتقة مف 
 Holophyletic كMonophyletic  ك
Paraphyletic  كPolyphyletic. 

Polyphyletic  

   Polyphyletic. Polyphyly انظر متعدد الساللة أو الشعبة 
في التصنيؼ يطمؽ عمػى أفػراد المجمكعػة التػي تظيػر   الممي ةالصفات  عديدة

 معظـ الصفات التي تميز المجمكعة. 
Polythetic  

نػػػكع مػػػف الكائنػػػات يظيػػػر فػػػي آمػػػاكف مختمفػػػة   عمػػػى  الموطن   ةمتعدد
سػػبيؿ المثػػاؿ نػػكع متكػػكف مػػف جماعػػات متباعػػدة جػػدان 

  .بعضيا عف بعض

Polytopic   

مرتبػػػػة تحتػػػػكم عمػػػػى مػػػػػرتبتيف أك أكثػػػػر مػػػػف المراتػػػػػب  متعدد النمط  
التابعة ليا مباشػرة مثػؿ جػنس يحتػكم عمػى عػدة أنػكاع 

  .أك نكع يحتكم عمى عدة نكيعات

Polytypic   
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   Polytypic species    نوع متعدد النمط
د انتياء المظير أك الشكؿ الذم تككف عميو الحشرة بع مظير ما بعد التحول 

  .عممية التحكؿ
Postmetamorphic  

التغيػػػرات التػػػي تحػػػدث فػػػي لػػػكف التركيػػػب كشػػػكمو بعػػػد   تغيرات ما بعد الموت
 مكت الكائف الحي كمنيا الحشرات.

Postmortem changes   

 Potentially valid  اسـ متداكؿ كلكنو ليس اسـ غير شرعي   اسم شرع  محتمل 

name  

أم تركيػػػب مظيػػػرم اك أم مظيػػػر حيػػػاتي اك سػػػمككي    لبمنر التنيف المسبق او ا
  يسرع مف عممبة التكيؼ

Preadaptation 

كػػػػؿ اسػػػػـ عممػػػػي مكجػػػػكد قبػػػػؿ كضػػػػع نظػػػػاـ التسػػػػمية  اسم موجود مسبقًا 
كىػػػػك اسػػػػـ شػػػػرعي  الػػػػكراثيالثنػػػػائي أك نظػػػػاـ التسػػػػمية 

كسػػػارم المفعػػػكؿ أك أف يكػػػكف اسػػػمان مسػػػتخدمان كلكنػػػو 
 ية الحيكانية.غير خاضع لقانكف التسم

Preexisting name  

كىػك تػاريخ  4733اسـ منشكر قبؿ كانكف الثػاني لعػاـ  اسم قبل لينايوس 
بدء التسمية الحيكانية كىك تاريخ نشر كتاب التصنيؼ 
الطبيعػػػػػػي لػػػػػػػ )لينػػػػػػايكس( كمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه األسػػػػػػماء غيػػػػػػر 
صػػػحيحة كال يجػػػكز تػػػداكليا عػػػف طريػػػؽ إعػػػادة نشػػػرىا 

  .4733لثاني بشكميا األصمي بعد كانكف ا

Prelinnaean name  

 قسػػيميةتفػػي التصػػنيؼ االسػػـ المسػػتخدـ فػػي مجمكعػػة  مستخدم مسبقًا 
 أخرل. 

Preoccupied  

  Junior homonym. Preoccupied nameانظر  اسم مستخدم سابقًا 

التسمية العممية ىنػاؾ بعػض االسػماء التػي اخػذت في   شيوع باالستخدام
 ة شيكع استخداميامكقعيا في التسمية نتيج

Prevailing usage 

كاحد مف اثنيف أك أكثر مف األسماء الجزئيػة المتماثمػة  أصل   جناساسم 
التػػي اقترحػػت عنػػد النشػػر األصػػمي مقترنػػة بػػنفس اسػػـ 
الجػػػنس كالالحػػػؽ فػػػي مثػػػؿ ىػػػذيف االسػػػميف األصػػػمييف 
المشػػػػتركيف يسػػػػتبعد بصػػػػفة دائمػػػػة ككػػػػذلؾ الحػػػػاؿ مػػػػع 

 أسػػػػػػػماء األجنػػػػػػػاس  كاحػػػػػػػد مػػػػػػػف اثنػػػػػػػيف أك أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف
انظػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػان : المتماثمػػػػػػػػػػة أك المراتػػػػػػػػػػب األعمػػػػػػػػػػى. 

Primary homonym  
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Secondary homonym. 
فػػػػػػػي التصػػػػػػػنيؼ العينػػػػػػػة المسػػػػػػػتخدمة فػػػػػػػي الشػػػػػػػرح أك    أول نمط 

الكصؼ األصمي لمنػكع الػذم تػـ تسػميتو كتضػـ أنمػاط 
ممثمة منيا نمط رفيؽ كنمط أكحد كنمط حديث. انظػر 

 .Secondary typeك  Proterotypeأيضان : 

Primary type  

شكؿ مظيرم في الغالب بسػيط غيػر معقػد كيعتقػد انػو  صفة بدائية 
 :صؿ الذم انحدرت منو. انظر أيضان يمثؿ مظير األ

Derived character كPlesiomorphous character. 

Primitive character  

عػػػد االسػػػـ فػػػي مجمكعػػػة العائمػػػة أك الجػػػنس أك النػػػكع ي قاعدة المساواة 
فػػي أم مسػػتكل اسػـ ثابػػت مػػع  تقسػيميةالمثبػت لمرتبػػة 

باالعتماد  التقسيميةنفس المؤلؼ كتاريخ نشره لممرتبة ا
عمػػػػى نفػػػػس االسػػػػـ الحامػػػػؿ لمػػػػنمط فػػػػي مراتػػػػب أخػػػػرل 
ضمف المجمكعة   لمزيد مف المعمكمات راجع الفقرات 

 مف قانكف التسمية الدكلية. 13ك  15ك  53

Principle of coordination  

أك قاعدة االسـ المشترؾ التي تقكؿ أف اسػـ أم مرتبػة  قاعدة الجناس 
ىػػك اسػـ متفػػرد كعميػو فػػ ف أم اسػـ جنػػاس أك  تقسػيمية

مشػػترؾ ثػػانكم السػػـ آخػػر يجػػب أف ال يسػػتخدـ كاسػػـ 
 تتعامؿ مع ىذه الحالة بدقة. 37شرعي كأف المادة 

Principle of homonym  

ىػػػك  التقسػػيميةي أك القػػػانكني لممرتبػػة إف االسػػـ الشػػرع مبدأ األسبقية 
مػػف قػػانكف التسػػمية  75االسػػـ المتػػداكؿ األقػػدـ كالمػػادة 

 الدكلية تشرح ىذا المبدأ.

Principle of priority  

ضمف مجمكعػة العائمػة فمػا  تقسيميةإف اسـ أم مرتبة  مبدأ المثالية 
تـ تثبيتو كتحديده كالذم تػـ  نمط حامؿ لالسـدكف ليا 

 34تسػمية المرتبػة باالعتمػاد عمػى المػادة عمى أساسو 
 مف قانكف التسمية الدكلية.

Principle of typification  

مجمكعػػػػػة القكاعػػػػػػد كاألنظمػػػػػػة الصػػػػػػادرة عػػػػػػف الككالػػػػػػة  قواعد التسمية الثنائية 
الدكليػػػػػة لمتسػػػػػمية الثنائيػػػػػة كالتػػػػػي تعمػػػػػؿ عمػػػػػى تكحيػػػػػد 

 كضبط ىذا النظاـ.

Principles of binomial 

nomenclature  
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  Law of priority. Priority انظر أسبقية 

ػػف   نمط الشرية أو النسل تطمػػؽ عمػػى حكريػػات  Aphididaeفػػي حشػػرات المى
الجيػػػػػؿ الثالػػػػػث كالتػػػػػي تنػػػػػت  اإلنػػػػػاث غيػػػػػر المجنحػػػػػة 

 الالتزاكجية. 

Progrediens type  

فػػػي حشػػػرات المػػػف تطمػػػؽ عمػػػى الذريػػػة غيػػػر المجنحػػػة    أو النسلالشرية 
حكريػػػػػػات كبخاصػػػػػػة حكريػػػػػػات الجيػػػػػػؿ الناتجػػػػػػة مػػػػػػف ال

  .الثالث

Progredientes  

فػػي الجغرافيػػة الحيكيػػة ىػػي قاعػػدة تشػػرح كيفيػػة انتشػػار   توجو االنتشارقاعدة 
أك تػػػػكزع الكائنػػػػات حيػػػػث أف اتجػػػػاه حركػػػػة الكػػػػائف أك 
انتشػػػػػػػاره يمكػػػػػػػف معرفتيػػػػػػػا باسػػػػػػػتخداـ نمػػػػػػػكذج التفػػػػػػػرع 

أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان :  انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر .Cladogram الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيرم
Cladogram  . 

Progression rule  

  Nomen protectum. Protected nameانظر  اسم محم  

كػػػائف مفتػػػرض يمثػػػؿ الشػػػكؿ القػػػديـ أك جػػػد الحشػػػرات    مفترضنائن 
  .المجنحة

Protentomon  

فػػػي التصػػػنيؼ تعنػػػي كػػػؿ العينػػػات التػػػي اعتمػػػد عمييػػػا  األولية   األنماط
  .كصؼ النكع

Proterotypes   

   Protolog كصؼ الشكؿ باستخداـ الكممات.  الوصف األصل  بالنلمات 
منػػػػو أنػػػػكاع أخػػػػرل. انظػػػػر النػػػػكع البػػػػدائي الػػػػذم تنشػػػػي  النوع األول   

 .  Prototype: أيضان 
Protospecies   

: انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  .Protospeciesانظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  النمط األول  أو البدائ   
Archetype  . 

Prototype   

  Pseudonym  .يف يتـ نشرهأك اسـ مستعار يعطى لعمؿ مع اسم ناشب 

نشػػر الكتػػػب أك الصػػػحؼ أك المجػػػالت كتكزيعيػػػا. أمػػػا  نشر  
بالنسػػػبة لمنشػػػر العممػػػي فيعتمػػػد سػػػياقات خاصػػػة كػػػيف 
تكػػػكف ىنػػػاؾ خالصػػػة   مقدمػػػة مػػػكاد كطػػػرؽ عمػػػػؿ   
النتػػػػائ  كالمناقشػػػػة كالمراجػػػػع   أمػػػػا النشػػػػر فػػػػي مجػػػػاؿ 
التسػػػمية الحيكانيػػػة خاصػػػة عنػػػد تسػػػمية ككصػػػؼ نػػػكع 

Publication   
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ك   .n. nب أف يثبػػت ذلػػؾ باإلشػػارة إلػػى جديػػد يجػػ
new name  كnom. nov.  كn. sp.  ك

species nova جديػػد جػػنس . أمػػا بالنسػػبة لكصػػؼ
 .nك  .gen. novك  gen. novumفيػػتـ اإلشػػارة 

gen.   
أم اسػػػـ تػػػـ طبعػػػو كتداكلػػػو كمطػػػابؽ لشػػػركط التسػػػمية  اسم منشور 

مػػػف نظػػػػاـ  3ك  3ة العمميػػػة كالنشػػػر المثبتػػػة فػػػي الفقػػػر 
 النشر.

Published name  

   Putative phylogeny  المفترضة. الكراثية لعممية النشكءالصمة كتعني  التطور الُشعب  المفترض
   Putative species  النوع المفترض  

الػػػػػذم يحػػػػػدد  نشػػػػػكءكىػػػػػك جػػػػػزء مػػػػػف تعريػػػػػؼ تػػػػػاريخ ال بند التأىيل 
 فييا.الظركؼ التي ال يمكف تطبيؽ اسـ معرؼ 

Qualifying clause  

الشيػػػعبي    النشػػػكءحالػػػة خاصػػػة   لكنيػػػا متطرفػػػة مػػػف  نم   نشوء
السػػػريع الػػػذم يحػػػدث عنػػػدما  نشػػػكءكىػػػي عبػػػارة عػػػف ال

يظير تغير مفاجئ كعنيػؼ نسػبيان فػي البيئػة أك عنػدما 
تنتشر كائنات عضكية في مسػاكف جديػدة حيػث تكػكف 

ا   الظػػركؼ مختمفػػة عػػف تمػػؾ التػػي كانػػت متكيفػػة معيػػ
كيتكجب عمى ىذه الكائنات إذف أف تتكيؼ بسرعة مع 

 الجديدة لكي تبقى عمى قيد الحياة. الظركؼ

Quantum evolution  

  Founder model. Quantum speciation انظر التنوع النم  

عنصػػػر أك نكيػػػع   كىػػػي تجمػػػع مػػػف جماعػػػات محميػػػة  ساللة 
جػزاء محددة جغرافيػان يختمػؼ تقسػيميان عػف مثػؿ ىػذه األ

 مف النكع.

Race  

  Rank .تقسيميأم مستكل مف نظاـ التدرج ال مرتبة 

التي تعتمد عمى كضع الكائنػات فػي  قاسيـمجمكعة الت أنظمة المراتب 
الػػػدكلي لمتسػػػمية النباتيػػػة  النظػػػاـمراتػػػب متدرجػػػة منيػػػا 

 الدكلي لمتسمية الحيكانية كغيرىا. النظاـك 

Rank based codes  

  Rank based codes. Rank based systemنظر ا نظام المراتب 
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  Rassenkreis نكع متعدد النمط يتككف مف عدة نكيعات.  نوع مرنب 

النظريػػػػة القائمػػػػة بػػػػاف تػػػػاريخ حيػػػػاة الكػػػػائف تعيػػػػد قصػػػػة  استرجاع 
 حياتو الشعبية أك الكراثية. 

Recapitulation  

ليػػا    السػػائد Alleleالصػػفة التػػي فػػي كجػػكد الصػػنك  صفة متنحية  
تفشػػؿ فػػي التعبيػػر عػػف نفسػػيا   فيػػي تظيػػر فقػػط فػػي 

  بينمػػػا تختفػػػي  Homozygousالالقحػػػة المتجانسػػػة 
  كذلػػػػػػػؾ  Heterozygousفػػػػػػػي الالقحػػػػػػػة المتباينػػػػػػػة 

بتيثير أك فعؿ مكرثػة ذات نشػاط كيميػائي حيػكم أقػكل 
 مػػػػػػػػف مكرثػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػفة. كىػػػػػػػػي تسػػػػػػػػمى أيضػػػػػػػػان 

Recessive quality.  كفػػػي عبػػػارة مػػػكجزة : ىػػػي
الصػػفة الكراثيػػة المتقيقػػرة التػػي ال تظيػػر فػػي األجنػػة   

 أم تختفي في حالة الالقحة المتباينة.

Recessive character  

إحدل المكرثات التي يظير تيثيرىا فقػط إذا كانػت فػي  ُمورثة متنحية 
الالقحػػػة المتجانسػػػة   أم فػػػي غيػػػاب المكرثػػػة السػػػائدة 

Dominant gene. 

Recessive gene  

ىجينػػػاف   أحػػػدىما ينحػػػدر مػػػف ذكػػػر النػػػكع )أ( كأنثػػػى  عنسية ُىُجن 
النكع )ب(   كا خر ينحدر مف ذكر النكع )ب( كأنثى 

 النكع )أ(.

Reciprocal hybrids  

نظرية لمنكع تعتمد عمى آلية التزاكج التي تسيؿ عممية  نظرية تميي  األنواع 
تبػػػادؿ الجينػػػات أك ىػػػي مجػػػاؿ إلعػػػادة مػػػزج أك خمػػػط 

 .Species conceptانظر أيضان : الجينات. 

Recognition species 

concept  

ىذه التكصػية يػتـ نشػرىا عػادة كتكضػح أفضػؿ الطػرؽ  توصية لجنة التسمية 
 لمراعاة كتطبيؽ نظاـ التسمية.

Recommendation by 

commission  

عمميػػػػة إعػػػػادة كتصػػػػحيح أك تعػػػػديؿ تشػػػػخيص المرتبػػػػة  إعادة التعريف 
 .التقسيمية

Redefinition  

 أيضػان : . انظػرقسػيميةتعممية إعادة كصػؼ المرتبػة ال إعادة الوصف 
Description. 

Redescription  

 Referenceتقػػػدـ سػػػياؽ لتطبيػػػؽ اسػػػـ  كراثػػػيكىػػػي فرضػػػية تػػػاريخ  المرجع  لوراث التاريخ ا

phylogenies  
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 لو. الكراثيالتاريخ  تحديدمف خالؿ  التقسيميةالمرتبة 
إلى مرتبة أخرل   مثػؿ نقػؿ  تقسيميةعممية نقؿ مرتبة  ب إعادة الترتي

جنس مف عائمة إلى أخرل أك نقؿ نكع مػف جػنس إلػى 
 جنس آخر.

Referral  

 Kingdom Regnumأنظر  مملنة 

نظريػػػة فػػػي النشػػػكء تقػػػكؿ أف اختػػػزاؿ بعػػػض التراكيػػػب  النشوء االرتدادي  
المظيريػػػػة أك اختػػػػزاؿ كاحػػػػدة أك أكثػػػػر مػػػػف العمميػػػػات 

كاسػػػػػتجابة لعمميػػػػػات تحصػػػػػؿ مجية أك السػػػػػمككية الفسػػػػػ
 االختزاؿ الحاصمة في الكظائؼ عبر األجياؿ. 

Regressive evolution  

اسػػػـ كػػػاف صػػػحيحان ثػػػـ اسػػػتبعد بصػػػفة دائمػػػة بكاسػػػطة  اسم مستبعد 
الككالػػػػػة الدكليػػػػػة لمتسػػػػػمية الحيكانيػػػػػة طبقػػػػػان لمسػػػػػمطات 

 المطمقة.

Rejected name  

  Replacement name  اسم بديل 

النشكء الذم يعتمد عمى التزاكج المتكرر بيف عػدد مػف  نشوء شبن  
كبذلؾ فيك متقارب كمتباعد في نفس  الكراثيةالخطكط 
 الكقت.

Reticulate evolution  

فػػػي التصػػػنيؼ عػػػكدة صػػػفة مػػػف صػػػفات السػػػمؼ إلػػػى  ارتداد
الظيػػػػكر لػػػػـ تكػػػػف باديػػػػة فػػػػي أجيػػػػاؿ ا بػػػػاء أك أجيػػػػاؿ 

 األسالؼ المباشرة.

Reversal  

الدكراف لالتجاه المعاكس   مقمكب رأسان عمى عقب أك  مرتد أو معنوس
مف الداخؿ لمخارج   أك عكدة صفة مف الصػفات إلػى 

 أصميا البدائي.

Reverse  

تجعمػػو قػػادران  Mutant alleleطفػرة فػػي صػػنك طػافر  طفرة عنسية
عمى إنتاج نمط ظاىرم غير طافر فػي الكػائف الحػي. 

 .Back mutationرة الراجعة كتسمى أيضان الطف

Reverse mutation  

ظػػػاىرة مكجػػػكدة فػػػػي القشػػػريات كبعػػػػض مجػػػاميع الػػػػال  التغير اللون  المعنوس
فقريػػػػػػات األخػػػػػػرل كلكنيػػػػػػا ليسػػػػػػت شػػػػػػائعة كثيػػػػػػران فػػػػػػي 
الحشػػػرات   حيػػػث سػػػجمت فػػػي عائمػػػة الجعػػػاالت مػػػف 

Reversible colour 

change  



  
 

 498   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

حيػػػػث أف  Dynastesغمديػػػػة األجنحػػػػة فػػػػي الجػػػػنس 
مػايكركف شػفافة  5مكيا الكيكتكؿ الخارجي لو طبقة سػ

مػػػػايكركف كطبقػػػػة  3كأخػػػػرل إسػػػػفنجية صػػػػفراء سػػػػمكيا 
سػػكداء أسػػفؿ منيػػا كعنػػدما تمتمػػئ ىػػذه الطبقػػة بػػاليكاء 
فػػػ ف المػػػكف األصػػػفر يػػػنعكس منيػػػا أمػػػا عنػػػدما تمتمػػػئ 
بالمػػػاء فػػػ ف الضػػػكء السػػػاقط يػػػتـ امتصاصػػػو كيػػػنعكس 
المػػكف لألسػػػكد لػػذلؾ فػػػ ف ىػػذه الخنفسػػػاء يصػػبح لكنيػػػا 

ؿ ألف الرطكبة النسػبية تكػكف مرتفعػة فػي أسكد في المي
الميػػػؿ حيػػػث يمػػػتص الكيكتكػػػؿ الرطكبػػػة كبػػػذلؾ يعكػػػس 
المػػكف األسػػكد أمػػا فػػي النيػػار فتكػػكف الرطكبػػة النسػػبية 
منخفضة فتظير الخنفسػاء بمػكف أصػفر. ىػذه الظػاىرة 
ىػي نػكع مػػف التكيػؼ لتجنػب االفتػػراس. انظػر أيضػػان : 

Pigmentary colour  كStructural colour. 
الظيػػكر لػػـ تكػػف  إلػػىعػػكدة صػػفة مػػف صػػفات السػػمؼ   ارتداد 

 بادية في أجياؿ ا باء أك أجياؿ األسالؼ المباشرة.
Reversion  

فػػي عمػػـ التصػػنيؼ ىػػي عمميػػة عػػرض المػػكاد الجديػػدة  مراجعة 
أك التػػػػيكيالت الجديػػػػدة مدعمػػػػة بالمعرفػػػػة السػػػػابقة فػػػػي 

لتمخػػػػػيص كالتقػػػػػكيـ كمراجعػػػػػة المكضػػػػػكع عػػػػػف طريػػػػػؽ ا
 األسماء المرادفة كاألعماؿ التصنيفية األخرل.

Revision  

جػػزء مػػف الجماعػػة الحقيقػػة المكجػػكدة فعػػال فػػي متنػػاكؿ   عينو
 يد عالـ  التصنيؼ 

Sample  

أك ثػػػالث لمتمييػػػز الرسػػػمي  باسػػػميفتحديػػػد حيػػػكاف مػػػا  اسم علم   
 بالتسمية. تقسيميةلمرتبة 

Scientific name  

  Script   نص منتوب

الرئيسػػي   الػػكراثيأشػػكاؿ متخصصػػة تبقػػى بعػػد الخػػط  صفات ثانوية 
أشػػػػػكاالن تكيفيػػػػػة  -فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف الحػػػػػاالت–كتعتبػػػػػر 

 ألحكاؿ خاصة.

Secondary characters  

  Secondary homonymالجزئيػة المتماثمػة  األسػماءأكثػر مػف  أككاحػد أك اثنػاف  ثانوي  جناس اسم
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جنسػية  بيسػماءرنػة مقت األصػميالتي تقترح عند النشر 
عادةمختمفة كلكنيا عف طريؽ النقؿ  التقسيـ أك ضـ  كا 

تحمػػؿ نفػػس اسػػـ الجػػنس  أصػػبحتفيمػػا بعػػد  األجنػػاس
 .Primary homonymانظر أيضان :  كاسـ النكع

جميع الصفات الجنسية التي يظيرىا احد الجنسيف كال  الصفات الجنسية الثانوية
 األساسػػية. كال تشػػمؿ الصػػفات خػػرا يظيرىػػا الجػػنس 

نمػػا يػػدخؿ ضػػمنيا الصػػفات الثانكيػػة كػػالمكف كالحجػػـ  كا 
 Sexualكالمظير كالتركيب كالسمكؾ. انظػر أيضػان : 

dimorphism . 

Secondary sexual 

characters  

 ألحػػدتطمػػؽ عمػػى الحشػػرة التػػي تمتمػػؾ الغػػدد التناسػػمية  التخنث الجسم  الثانوي  
الثانكيػة لػذلؾ  التناسػميةألعضػاء الجنسيف فضالن عػف ا

الجػػنس كلكنيػػا تحمػػؿ أيضػػان بعػػض أك جميػػع الصػػفات 
 الجنسية الثانكية لكال الجنسيف.

Secondary somatic 

hermaphrodite  

:  كتضػػػػػػػػـ األكليػػػػػػػػةأم عينػػػػػػػػة نمػػػػػػػػط ليسػػػػػػػػت العينػػػػػػػػة  نمط ثانوي  
Homoeotype  كHypotype  كTopotype. 

Secondary type  

إلػػى جػػزء مػػف  لإلشػػارةايػػد يسػػتخدـ عػػادة اصػػطالح مح قطاع 
أك سمسػػػمة مػػػف العناصػػػر ذات الصػػػمة  تقسػػػيميةكحػػػدة 

 .أعمى تقسيميةببعض تابعة لجزء كاحد مف مرتبة 

Section  

  Secundum naturam استنادان إلى قكانيف الطبيعة.    للطبيعةوفقًا 

  Secundum ordinem   طبقًا أو وفقاً 

 انظر أيضػان: أشياء.مف مجمكعة  ممية اختيار شيءع انتخاب 
Artificial selection  كNatural selection. 

Selection  

  Semaphoront حامؿ الصفة أك الحالة المميزة لمكائف. حامل العالمة 

الشػػبيية  كاألنػػكاعاألنػػكاع التػػي يتكػػكف منيػػا فػػكؽ النػػكع  أنواع شبيية 
 أنكاع خاصة كليست مرتبة مختمفة عف النكع.

Semispecies  

  Senior auther   أو الرئيس األولالناشر 

 األسػماءنشران مف بيف اثنػيف أك أكثػر مػف  األقدـاالسـ   الجناس األقدماسم 
 تقسػػيميةأك لمراتػػب  قسػػيميةالمتماثمػػة لػػنفس المراتػػب الت

Senior homonym  
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 .Junior homonymانظر أيضان :  مختمفة.
 األسػماءنشران مف بيف اثنػيف أك أكثػر مػف  األقدـاالسـ    األقدماالسم المرادف 

 .التقسيميةالمرادفة المتداكلة لنفس الكحدة 
Senior synonym  

  Sensu lato. Sensu amploانظر  بالمعنا الواسا 

جممػػة التينيػػة تعنػػي بػػالمعنى أك بػػالمفيـك الكاسػػع العػػاـ  بالمعنا الواسا  
 .S.Lك  S. latك .Sene. lat  كتختصر بػ

Sensu lato  

جممػػػػة التينيػػػػة تعنػػػػي بػػػػالمعنى أك المفيػػػػـك الػػػػدقيؽ أك  الضيق أو الدقيق ابالمعن
 ك .Sens. Strبػػػػػػػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػػػػػػيؽ كتختصػػػػػػػػػػػػػر

S. Str.  كS.S. 

Sensu stricta  

نسػػػػخة مػػػػف بحػػػػث أك مقالػػػػة أك فصػػػػؿ فػػػػي كتػػػػاب تػػػػـ  مستل 
استالليا مف الدكريات المنشػكرة أك مػف كتػاب مطبػكع. 

 .Reprintانظر أيضان : 

Separate  

العضك المكجكد في عقمة جسػمية يماثػؿ فػي شػكمو  إف التماثل المتسلسل 
مػػف عقػػؿ جسػػـ  أخػػرلفػػي عقمػػة  آخػػركمكقعػػو عضػػك 
كػػػػال العضػػػكيف نشػػػي مػػػف  أفإلػػػى  مشػػػيرةنفػػػس الكػػػائف 

   أجزاء متناظرة مػثاؿ ذلؾ األجنحة   الفػػككؾ السػفمية
انظػر . Homotypyأيضػان كتسمى المػالمس الشفكية 

 .Special homology :أيضان 

Serial homology  

إف المفتاح المتسمسػؿ ىػك محاكلػة لمجمػع بػيف مميػزات  المفتاح المتسلسل 
المفتػػػػاح ذك األقػػػػكاس كالمفتػػػػاح المتعػػػػرج فيػػػػك يشػػػػارؾ 
المفتػػػاح ذك األقػػػكاس فػػػي قمػػػة المسػػػاحة التػػػي يشػػػغميا 
لػػػذلؾ يفضػػػؿ فػػػي المفػػػاتيح الطكيمػػػة كيشػػػارؾ المفتػػػاح 

ترتيبػػو لمجماعػػات فػػي أقسػػاـ كاضػػحة إال المتعػػرج فػػي 
أف مف عيكبو أف الصفات المتضادة متباعػدة كخاصػة 

 في المفاتيح الطكيمة كالصعكد فيو ليس سيالن.

Serial key  

أك العكائػػؿ المرتبػػة  األجنػػاس أكمجمكعػػة مػػف األنػػكاع  متسلسلة 
درجػػػة التكافػػػؽ فػػػي الصػػػفات العامػػػة  إليضػػػاحبطريقػػػة 
 ييخػذىالتصػنيؼ ىػي العينػة التػي عمـ ا كفيلممرتبة   

Series  
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جامع العينة مف الحقؿ أك العينة المكجكدة في متنػاكؿ 
اليد الستخداميا في الدراسة التصنيفية كىك أيضان لفػظ 

عػػدد إلػػى تعاقػػب  اإلشػػارةمحايػػد يسػػتعمؿ خاصػػة عنػػد 
 .األشكاؿ التقسيميةمف المراتب أك 

قاعوووودة الخمسووووة وسووووبعين 
 ف  المائة 

لقائمػة بػاف الجماعػة )أ( يمكػف اعتبارىػا مميػزة القاعدة ا
 أفػػراد% مػػف 73كػػاف  إذاعػػف نػػكع مػػف الجماعػػة )ب( 

 الجماعة )ب(. أفرادالجماعة )أ( مختمفة عف جميع 

Seventy five percent 

rule  

الصػػػمة كمنعزلػػػة  قريبػػػةأزكاج أك انظكمػػػات مػػػف أنػػػكاع  المستترة  األنواع
ثمػػػة أك قريبػػػة بعضػػػيا عػػػف بعػػػض تناسػػػميا كلكنيػػػا متما

 التماثؿ في الشكؿ.

Sibling species  

معامؿ يستخدـ في عمـ التصنيؼ العددم   كيرمز لػو  معامل التماثل 
نػػػػات مػػػػف أجػػػػؿ حسػػػػاب التشػػػػابو بػػػػيف الكائ Sبػػػالحرؼ 

  حيػث  S= ns/{ns+nd}الحية   كذلؾ تبعػان لممعادلػة
ns  تمثػػػػؿ عػػػػدد األشػػػػكاؿ المكجبػػػػة التػػػػي تشػػػػترؾ فييػػػػا

تمثػػؿ عػػدد األشػػكاؿ المكجبػػة لسػػاللة  ndالسػػاللتاف   
 كسالبة لمساللة األخرل.

Similarity coefficient 

  Sine tipo امؿ االسـ.النمط حالنكع الذم يفتقد  عديم النمط 

تطمؽ عمى  Aphididaeف مف عائمة في حشرات المى  النمط السانن 
تتكقؼ عف النمك لفترة مف  حكريات الجيؿ الثالث التي

 الزمف.

Sistens type  

أك  األنػػػػكاعتطمػػػػؽ عمػػػػى  التقسػػػػيـ الػػػػكراثيفػػػػي نظريػػػػة    األختمجموعة 
كحيػػػدة الشػػػعبة التػػػي تكػػػكف  األعمػػػى التقسػػػيميةالمرتبػػػة 

انظر  مف أنكاع قديمة. تقسيميةاقرب كراثيا إلى مرتبة 
ك  Monophyletic ك Holophyletic أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان :

Paraphyletic  كPolyphyletic. 

Sister group  

انقسػػاـ جماعػػة مفػػردة إلػػى مجمػػكعتيف أك أكثػػر منعزلػػة  ستنواع اال
 جنسيان.

Speciation  

  Speciesانظكمػػات مػػف الجماعػػات الطبيعيػػة المتزاكجػػة فعػػال أك  نوع 
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ليػػا القػػدرة عمػػى التػػزاكج كمنعزلػػة تناسػػميا عػػف مثيالتيػػا 
 .اميع األخرلمف المج

  Species complex  أنواع  معقد

:  مػػػؽ عمػػػى مجمػػػؿ التعػػػاريؼ الخاصػػػة بػػػالنكع مثػػػؿتط نظريات النوع 
Biological species concept  كCohesion 

species concept  كEcological species 

concept  كEvolutionary species concept 
ك  Phylogenetic species conceptك 

Recognition species concept. 

Species concepts  

األنظكمػػة التػػي تضػػـ كػػؿ المصػػنفات مػػف مرتبػػة النػػكع  اعأنو أنظومة أو مجموعة 
الػػػػػػذم يمثػػػػػػؿ مرتبػػػػػػة تقسػػػػػػيمية تضػػػػػػـ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف 

 الجماعات الطبيعية التي تتكاثر مع بعضيا.

Species group  

 أك النكع الذم ليس لو معػالـ محػددة النكع الغير محدد النوع الغامض 
 .Sp. Indetك .Sp. Ind  كتختصر بػ

Species indeterminate  

  أم النػػػػكع الػػػػذم  النػػػػكع تحػػػػت السػػػػؤاؿ أك االسػػػػتفياـ النوع تحت التحقيق 
 الزاؿ قيد الدراسة.

Species inquirenda  

 ك .Spec. Novك  .N. Sp كتختصػػػػػػر بػػػػػػػػ نوع جديد 
Sp. N.  كN. S.. 

Species novum  

مجمكعػػة كائنػػات حيػػة متشػػابية تحيػػا فػػي حيػػز محػػدكد  جماعة النوع 
 في زمف معيف.

Species population  

مظير أك تركيب مميز لجميع أفراد النػكع كالتػي تتميػز  الصفة النوعية 
 بيا عف أفراد األنكاع األخرل.

Specific character  

االتحػػػاد الثنػػػائي لتسػػػمية مككنػػػة مػػػف اسػػػـ جػػػنس كاسػػػـ  االسم النوع  
 العممي لمنكع. جزئي نكعي كمنو يتركب التحديد

Specific name  

 Specific trivial name المفظ الثاني مف التحديد االسمي الثنائي لمنكع. م النوع  الج ئ  االس

أك المثػػػػػػاؿ المفػػػػػػرد ألم شػػػػػػيء. الكحػػػػػػدة المفػػػػػػردة ألم  العينة 
 مجمكعة أك الحشرة المفردة ألم نكع.

Specimen  

  Specimen typeىػي العينػػة األصػػمية الكحيػدة أك المحػػددة فػػي متسمسػػمة  عّينة نمطية 
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كيجػػػػب حفػػػػظ ىػػػػذه العينػػػػة فػػػػي  Type-seriesالػػػػنمط 
متحػػػػػػؼ أك معيػػػػػػد عممػػػػػػي حفاظػػػػػػان عمػػػػػػى سػػػػػػالمتيا   
ذا  كتسييالن ألغراض البحػكث العمميػة المتعمقػة بيػا   كا 
كانػػت العينػػة التػػي أسػػس عمييػػا المؤلػػؼ الػػنمط كاحػػدة 

  أمػػػا  Holotypeفقػػػط   سػػػمي الػػػنمط "نمطػػػان" أكحػػػد 
إذا كانػػػػت ىنػػػػاؾ عػػػػدة عينػػػػات لمػػػػنمط الكاحػػػػد   ف نيػػػػا 

 ".Syntypes عتبر في متسمسمة النمط "أنماط مثيمةت
  Speciogenesis .تكاثر النكع كاستمراره نشوء النوع 

خامتػػو فػػي عمػػـ التصػػنيؼ   ىػػك الشػػخص الػػذم يقسػػـ  مفتت 
بشػػػػػػػكؿ اصػػػػػػػغر مػػػػػػػف المعتػػػػػػػاد أك ىػػػػػػػك  أك مجمكعتػػػػػػػو

 عند تحديد مسػتكل مرتبػة هالشخص الذم تككف معايير 
التقسػػيـ المكجػػكد  رفػػعنػػة بشػػكؿ ينػػت  عنػػو معي تقسػػيمية

أيضػػػان تطمػػػؽ ك أنػػػكاع.  إلػػػى النكيعػػػاتمثػػػؿ  أعمػػػى إلػػػى
يعبػػػػػر حتػػػػػى عػػػػػف  أفالػػػػػذم يحػػػػػاكؿ  الشػػػػػخصعمػػػػػى 

 أيضػػػػػػػػػان : االختالفػػػػػػػػات الصػػػػػػػػغيرة بالتسػػػػػػػػػمية. انظػػػػػػػػر
Lumper. 

Splitter  

تشػػير مقدمػػة قػػانكف التسػػمية إذا كػػاف التطبيػػؽ الحرفػػي  ثبات التسمية 
التسػػمية سػػيؤدم إلػػى تيديػػد الثبػػات فػػي الػػدقيؽ لقػػكانيف 

بعض الحاالت الخاصة ف ف تعميؽ ىذه القكانيف يمكف 
 أف يتـ مف قبؿ لجنة التسمية الدكلية.

Stability of 

nomenclature  

أك االسػػػتنكاع المحظػػػي كىػػػك تنػػػكع يحػػػدث نتيجػػػة تعػػػدد  االستنواع السريا 
 .Allopatric speciation أيضان : األمشاج. انظر

Stasipatric speciation  

موقووووا أو وضوووووا المرتبوووووة 
 التقسيمية

يحػػػػدد مكقػػػػع الكػػػػائف الحػػػػي ضػػػػمف  لتقسػػػػيميالمكقػػػػع ا
 المعتمدة دكليان. التقسيميةالمراتب 

Status  

الحيػػػػكاني كىػػػػك يشػػػػبو التقسػػػػيـ مصػػػػطمح اسػػػػتخدـ فػػػػي   أسرةفرع من 
 العائمة. فكؽمرتبة 

Stirps  

اذج الحشػػػػرية كتختمػػػػؼ صػػػػندكؽ يسػػػػتخدـ لحفػػػػظ النمػػػػ صندوق الخ ن 
كالمػػػكاد التػػػي يصػػػػنع منيػػػا تبعػػػان لممكاصػػػػفات  أحجامػػػو

Store box  
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 المطمكبة.
  Race. Strainانظر  ساللة 

لجنػػػة االتحػػػاد البريطػػػاني لتقػػػدـ  أعػػػدتياالئحػػػة تسػػػمية  الئحة سترنالند  
كىػػػي المحاكلػػػة  4317مػػػرة عػػػاـ  ألكؿالعمػػػـك كنشػػػرت 

 التسمية الحيكانية. لترميز القكانيف التي تحكـ  األكلى

Strickland code  

  Sub class  تقع تحت الصؼ. تقسيميةمرتبة  تحت صف  

تحت العائمة أك الفصيمة   مرتبة في التقسيـ الحيػكاني  عويلة 
المتشػػابية كالتػػي تختمػػؼ  األجنػػاستضػػـ مجمكعػػة مػػف 

 المتشابية. األجناسمف  أخرلعف مجمكعة 

Subfamily  

( كىػػي inaeد العممػػي لعكيمػػة كتحػػددىا النيايػػة )التحديػػ اسم عويلة 
كذلػؾ  أخػرلمراتػب  ألسػماءنياية ال يجكز استخداميا 

 بقكة الككالة الدكلية لمتسمية الحيكانية.

Subfamily name  

اسػػـ مرتبػػة اختياريػػة بػػيف الجػػنس كالنػػكع كيكضػػع بػػيف    جنس  تحت اسم
قكسػػػيف عنػػػد كتابتػػػو فيمػػػا يتعمػػػؽ بتشػػػكيؿ تسػػػمية ذات 

كبػػػػذا فانػػػػو يسػػػػتبعد مػػػػف  أسػػػػماءيف أك ذات ثالثػػػػة اسػػػػم
االعتبػػار عنػػد تحديػػد عػػدد الكممػػات التػػي يتركػػب منيػػا 

 اسـ نكعي أك نكيعي أك دكف نكيعي.

Subgeneric name  

مرتبػػػة تقسػػػيمية أكبػػػر مػػػف النػػػكع كدكف الجػػػنس كتضػػػـ   تحت الجنس
 مجمكعة أنكاع.

Subgenus  

ى فكػرة المؤلػؼ مػعتمػد عمرداؼ مشػركط أك تصػنيفي ي مرادف موضوع  
الصػػػػػحيحة المقترحػػػػػة  األسػػػػػماءاثنػػػػػيف مػػػػػف  أفبحيػػػػػث 

تقسػيمية لمراتب مختمفة االسـ تمثؿ في الحقيقػة مرتبػة 
 كاحدة.

Subjective synonym  

أك اكبػػػر مػػػػف  كأعمػػػىاقػػػؿ مػػػػف الرتبػػػة  تقسػػػيميةمرتبػػػة  رتيبة أو تحت رتبة 
 العائمة.

Suborder  

ك تحػت عائمػة أك تحػت الجػنس مثاؿ ذلؾ تحػت رتبػة أ مرتبة أدنا 
 كىكذا.

Subordinate taxon  

  Subphylum تقع دكف المممكة كأعمى مف الصؼ. تقسيميةمرتبة  تحت شعبة 
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كيقصػػد بػػو تحديػػد االسػػـ الحامػػؿ السػػـ الػػنمط لممرتبػػة  التميي  الالحق 
 بعد أف يتـ تيسيسيا أك تككينيا. التقسيمية

Subsequent 

designation  

تنشػػػي ىػػػذه الحالػػػة عنػػػدما يكػػػكف ىنػػػاؾ جػػػنس أك تحػػػت  نمط الالحق أحادي ال
كمػػف دكف أف يكػػكف لػػو نػػكع  4354جػػنس مسػػمى قبػػؿ 

مسػػػمى كعنػػػدما يػػػتـ تحديػػػد ىػػػذا النػػػكع ف نػػػو يعػػػد نكعػػػان 
 تابعان لمجنس أك تحت الجنس.

Subsequent monotypy  

أم تغييػػػر فػػػي التيجئػػػة األصػػػمية لالسػػػـ فػػػ ف التيجئػػػة  تيجئة الحقة 
 دة تعد تيجئة الحقة.الجدي

Subsequent spelling  

تجمػػػع مػػػف جماعػػػػات محميػػػة محػػػػددة جغرافيػػػان يختمػػػػؼ  تحت النوع أو نويا 
 مف النكع. األجزاءتصنيفيا عف مثؿ ىذه 

Subspecies  

التشػػػكيؿ الثالثػػػػي مػػػف اسػػػػـ جػػػنس كاسػػػػـ نػػػكعي كاسػػػػـ  اسم نويع  
 نكيعي يتككف فيو التحديد العممي لنكيع ما.

Subspecific name  

 Subspecific trivial المفظ الثالث مف التحديد الثالثي لنكيع ما. اسم نويع  ج ئ  

name  

اسػػػـ مقتػػػرح محػػػؿ اسػػػـ مشػػػغكؿ كبالتػػػالي ييخػػػذ نفػػػس  اسم استبدال 
 النمط كالمنطقة النمطية.

Substitute name  

  Subtribe   تحت شعبة

  Subvariety   تحت صنف

  Sui generic   من نوعو

مػػػف صػػػؼ ليػػػا أك  أكثػػػرفػػػي التسػػػمية الحيكانيػػػة تجمػػػع  فوق الصف 
 تشترؾ في بعض الصفات العامة.

Super class  

  Super family الكاقعة فكؽ العائمة كدكف الرتبة. التقسيميةالمرتبة   عائلةالفوق 

  Super genus  فوق الجنس

  Super order ربة.تطمؽ عمى مجمكعة الرتب المتقالتقسيـ في ا رتبة الفوق 

مجمكعػػة كحيػػػدة الشػػعبة مككنػػػة كميػػا أك معظميػػػا مػػػف  نوع الفوق 
 متباعدة. أنكاع

Super species  

مجمكعػػػػػة مػػػػػف القبائػػػػػؿ المشػػػػػتركة فػػػػػي  التقسػػػػػيـ فػػػػػي  قبيلة الفوق 
 كالبايكلكجية. المكرفكلكجيةالصفات 

Super tribe  
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ي مسػػتكل كارتقائيػػة فػػ تقسػػيميةلفػػظ يطمػػؽ عمػػى مرتبػػة  فوق نوع  
 مف النكع. أعمى

Supraspecific  

عمميػة حصػػر أنػكاع الحشػػرات أك الكائنػات فػػي منطقػػة  حصر 
 معينة.

Survey  

فػػػػػػػػي غيػػػػػػػػاب االنعػػػػػػػػزاؿ  اك حػػػػػػػػدكث اسػػػػػػػػتنكاعتكػػػػػػػػكف  تنوع متواطن 
 الجغرافي.

Sympatric speciation 

لفػػظ يطمػػؽ عمػػى اثنػػػيف اك اكبػػر مػػف الجماعػػات التػػػي   متواطن او مجاور 
نػػػػاطؽ جغرافيػػػػة متماثمػػػػة اال انيػػػػا تكػػػػكف غيػػػػر تحتػػػػؿ م

 قادرة عمى التناسؿ فيما بينيا.

Sympatric  

ىجينػػػة مػػػف نػػػكعيف محػػػدديف  ألفػػػرادالظيػػػكر العرضػػػي  تيجين متواطن 
 تمامان كمتكاطنيف.

Sympatric 

hydridization  

ت الشػػػديدة القرابػػػػة كالتشػػػابو كالتػػػػي انعزلػػػػ األنػػػػكاعىػػػي  المستترة المتواطنة األنواع
 مف نكع كاحد كتنتشر في منطقة كاحدة. أصالن 

Sympatric sibling 

species  

تػػػػػـ  صػػػػػفة تصػػػػػنيفية مشػػػػػتركة بػػػػػيف مػػػػػرتبتيف أك أكثػػػػػر   الجديدالمظير المشترك 
. انظػر أيضػان اكتسابيا كلـ تكػف مكجػكدة فػي األسػالؼ

: Apomorphy  كAutapomorphy  ك
Plesiomorphy. 

Synapomorphy  

  Synchronic species تظير في نفس المستكل الزمني. أنكاع مت امنة  أنواع

 األسػػػػماءفػػػػي التسػػػػمية كاحػػػػد مػػػػف اثنػػػػيف أك أكثػػػػر مػػػػف  اسم مرادف 
 .التقسيميةالمختمفة لنفس الكحدة 

Synonym  

  Synonymous   مترادف

 إطالقػػػػان  أطمقػػػػتالعمميػػػػة التػػػػي  باألسػػػػماءقائمػػػػة زمنيػػػػة  الترداف 
كتشػمؿ  رتبػة تقسػيميةمصحيحان أك غيػر صػحيح عمػى 
المػػػػؤلفيف الػػػػذيف  كأسػػػػماءالقائمػػػػة عمػػػػى تػػػػكاريخ النشػػػػر 

كتستعمؿ  إيجازان كىي في أكثر صكرىا  األسماء أطمقكا
 التسمية فقط. ألغراض

Synonymy  

فػػػػي عمػػػػـ التصػػػػنيؼ ممخػػػػص مػػػػكجز عػػػػف المعمكمػػػػات  خالصة 
 إدخػػاؿمػػا كلػػيس مػػف الضػػركرم  أنظكمػػةالجاريػػة عػػف 

Synopsis  
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 جديدة فييا.مادة جديدة أك تيكيالت 
مصػػػػػػػنفة كمتفػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػا  تقسػػػػػػػيميةمجمكعػػػػػػػة لمرتبػػػػػػػة    اإلجماليةالمجموعة 

لممقارنػػػػة فػػػػي تشػػػػخيص  أسػػػػاسكتسػػػػتخدـ كقاعػػػػدة أك 
 .أخرلعينات أك نماذج 

Synoptic collection  

التػػػي تشػػػترؾ فػػػي صػػػفة مظيريػػػة  األفػػػرادتطمػػػؽ عمػػػى   لف المظير السمشترنة 
. آخػػػرنػػػكع  أفػػػرادفػػػي  مكجػػػكدة األسػػػالؼمنحػػػدرة مػػػف 
 .Synapomorphicانظر أيضان : 

Synplesiomorphic  

  Synplesiomorphy .الشكؿ أك المظير أصؿاالشتراؾ في  المظير السلف  المشترك 

أو ُمووووودغم أو  نموووووط مثيووووول
 جماع  

كاحدة مف عدد مػف العينػات ذات المقػاـ المتسػاكم فػي 
 مػػػاـأالتسػػمية كتكػػكف كػػؿ أك بعػػض الخامػػة المكجػػكدة 

كذلػػػؾ فػػػي الحػػػاالت التػػػي لػػػـ يحػػػدد  األصػػػميالمؤلػػػؼ 
 المؤلػػػػػػػػؼ أك يبػػػػػػػػيف العينػػػػػػػػة الػػػػػػػػنمط. انظػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػان :

Holotype  كLectotype  كParatype. 

Syntype  

الػػذم يتضػػمف لممػػرة  Linnaeusعمػػؿ العػػالـ لينيػػكس  النظام الطبيع  
األكلػى نظػػاـ التسػػمية ذات الجػػزئيف   أم اسػػـ الجػػنس 

 ع.متبكعان باسـ النك 

Systema naturae  

كفػػػؽ نظػػػاـ  تقسػػػيميةاالسػػػـ الػػػذم يطمػػػؽ عمػػػى مرتبػػػة  اسم تقسيم  
 التسمية الدكلية الحيكانية.

Systematic name  

عمى المشكالت التصنيفية  عمػـ  األمصاؿتطبيؽ عمـ  التصنيف   األمصالعلم 
 المقارف. األمصاؿ

Systematic serology  

  Systematist عمى المختصيف أك المشتغميف بعمـ التصنيؼ. تطمؽ الم التصنيف أو التنظيمع

ك  Classificationتتقػػػػػػارب المصػػػػػػطمحات الثالثيػػػػػػة  علم التقسيم 
Systematics  كTaxonomy    كثيػػػػران فيمػػػػا بينيػػػػا

كلكػػف الغالػػػب أف المصػػػطمح األكؿ يعنػػػي التقسػػػيـ مػػػف 
كالتركيبيػة  –المكرفكلكجيػة  –حيث الصػفات الظاىريػة 

ف ذا أضفنا المعمكمات البيكلكجية كالعالقات  التشريحية
االقتصػػػػػػادية ليػػػػػػذا النػػػػػػكع إلػػػػػػى البيانػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػات 
السػػابقة يمكػػف أف نطمػػؽ عمػػى العمػػـ الػػذم يػػدرس ىػػذا 

Sytematics  
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. أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيؼ Systematicsكذاؾ 
Taxonomy  يشػمؿ كػؿ مراحػؿ فيك ذلؾ العمـ الػذم

عمميػػػػػػػػة التصػػػػػػػػنيؼ مػػػػػػػػف جمػػػػػػػػع العينػػػػػػػػات كتمييزىػػػػػػػػا 
Identification  كتقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمياClassification 
 كتسميتيا كنشرىا.

 التسووووووووووووومية الم دوجوووووووووووووة
  المتشابية

مصطمح يطمػؽ عمػى النػكع الػذم يحمػؿ اسػمو النػكعي 
 .Coccus coccusمثؿ  نفس اسـ الجنس

Tautonomy  

  Taxon. Taxaانظر  مرتبة تقسيمية 

أك الجػػػػػػنس أك  . كػػػػػػالنكع  مرتبػػػػػػة تقسػػػػػػيميةكحػػػػػػدة أك  مرتبة تقسمية 
 الخ. …العائمة

Taxon  

 Taxonomic يعكد اك يختص بالتصنيؼ تصنيف 

المسػػػتكيات فػػػي النظػػػاـ الطبقػػػي الػػػذم تقسػػػـ فيػػػو  أحػػػد  تقسيميةمرتبة 
الجماعػػػػػػات الطبيعيػػػػػػة مثػػػػػػؿ نكيػػػػػػع   نػػػػػػكع   جػػػػػػنس   

 .كعائمة

Taxonomic category 

ؼ بيػا مػف الكائنػات تختمػ ألنظكمػةأم صفة لكػائف أك  تصنيفيةصفة 
مختمفػػة أك تشػػبو  تقسػػيميةة بػػعػػف كػػائف ينتمػػي إلػػى مرت

 .بيا كائف ينتمي إلى نفس المرتبة

Taxonomic character  

الكصػػػػػػؼ لغػػػػػػرض تحديػػػػػػد الصػػػػػػفات المميػػػػػػزة لمرتبػػػػػػة  وصف تصنيف  
 عف األخرل. تقسيمية

Taxonomic 

description  

ا أك مػػػع تحػػػت مراتبيػػػ تقسػػػيميةكيقصػػػد بيػػػا أم مرتبػػػة   تقسميةمجموعة 
 مجاميعيا.

Taxonomic group  

نظػػاـ تقسػػيمي يعتمػػد عمػػى كجػػكد تعاقػػب فػػي الػػدرجات  تقسيميةتدرج المراتب ال
كذلؾ بزيادة مستكل الدرجػة صػعكدان  التقسيميةلممراتب 

مثػػػؿ النػػػكع يعقبػػػو الجػػػنس الػػػذم يضػػػـ عػػػدة أنػػػكاع ثػػػـ 
 العائمة التي تضـ مجمكعة مف األجناس كىكذا.

Taxonomic hierarchy  

  Scientific name. Taxonomic nameانظر  اسم تصنيف  

 Teknonymy  تسمية اإلباء من الصغار

  Topomorphشػػكؿ أك نكيػػع جغرافػػي ينتمػػي لنػػكع كاسػػع االنتشػػار أك   متواطنشنل 
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 يشغؿ منطقة جغرافية كاسعة.
  Topomorphic  المتواطن يعود للشنل 

االسووم العلموو  المنووان  أو 
 الموطن  

المشػػػتقة أك الحاكيػػػة عمػػػى اسػػػـ  األسػػػماءمػػػؽ عمػػػى تط
 ذم يكجد فيو الكائف حامؿ االسـ.لالمكاف ا

Toponym  

 انظػػػػر أيضػػػػان: .عينػػػػة مػػػػيخكذة مػػػػف المنطقػػػػة النمطيػػػػة نمط موطن أو منان 
Holotype  كLectotype  كNeotype. 

Topotype  

تػػػي مجمكعػػػة حشػػػرات النػػػكع المكجػػػكدة فػػػي المنطقػػػة ال سنان منطقة النمط 
 أخذ منيا نمكذج النمط.

Topotypical 

population  

  Clade. Total cladeانظر  الفرع الجمع  

  Nomen translatum. Transferred nameانظر  اسم منقول 

  Tribe .بيف تحت العائمة كالجنس تقسمية مرتبة أك مجمكعة   قبيلة

  Trinomen كيتككف مف اسـ الجنس كاسـ النكع كالنكيع. اسم ثالث  

فػي التسػمية الحيكانيػة تطمػػؽ عمػى الكػائف الػذم يتكػػكف  التسمية الثالثية 
 اسمو العممي مف اسـ الجنس كاسـ النكع كاسـ النكيع.

Trinomial  

ثانيػػػػة أك الثالثػػػػة مػػػػف تسػػػػمية ذات اسػػػػميف أك لالكممػػػػة ا اسم ج ئ  
ثالثة لحيكاف ما   أم المككنات النكعيػة كالنكيعيػة فػي 

 حيكاف ما.لالعممي التحديد 

Trivial name  

السػػػػـ  كيسػػػػاس تسػػػػتخدـفػػػػي التصػػػػنيؼ مػػػػادة حيكانيػػػػة  نمط 
  أك ىػػػي العينػػػة المفػػػردة أك فػػػرد مػػػف  تقسػػػيميةمرتبػػػة 

سمسػػػػػمة مػػػػػف العينػػػػػات أك النمػػػػػاذج كالتػػػػػي اسػػػػػتخدمت 
مرة كتسمى بحامػؿ النػكع   أك ىػك  ألكؿلكصؼ النكع 

م كالػػػذ أساسػػػوالنػػػكع الػػػذم يػػػتـ تيسػػػيس الجػػػنس عمػػػى 
 ك Allelotypeيمثؿ نمط الجنس. انظر أيضان : 

Allotype  كAndrotype  كApotype  ك
Autotype  كBiotype  كChirotype  ك

Cotype  كEcotype  كGenoholotype  ك
Genosyntype  كGenotype  كGynetype  ك

Haptotype  كHolotype  كHomocotype  ك

Type  
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Hypoparatype  كHypotype  كIcotype  ك
Ideotype  كKaryotype  كLectotype  ك

Metatype  كMorphotype  كNeotype  ك
Nepionotype  كOrthotype  ك

Paralectotype  كParatype  كPhenaotype 
ك  Syntypeك  Protypeك  Plastotypeك 

Topotype. 
 Type by original description. Type by absoluteانظر  نمط بالوصف األصل  

tautonomy  

أو  باإلقصوووووووووووووواءنمووووووووووووووط 
 االستبعاد

فػػػػػي التصػػػػػنيؼ كفػػػػػي التسػػػػػمية ىػػػػػك الػػػػػنمط الػػػػػذم تػػػػػـ 
التابعػػة  األصػػميةنقػػؿ بعػػض األنػكاع  بعػد إليػػوالتكصػؿ 

كاف نمػط الجػنس ىػك مػف بػيف  آخػرلمجنس إلى جػنس 
إلػػػى الجػػػنس نقمػػػو لمجػػػنس كالػػػذم تػػػـ  األصػػػميةاألنػػػكاع 
 .الجديد

Type by elimination  

فػػي التصػػنيؼ نػػكع مفػػرد تػػـ اختيػػاره كػػنمط فػػي النشػػرة     األصلنمط بالوصف 
مػػف  أكثػػرالتػػي تضػػـ  األجنػػاسلمجػػنس كفػػي  األصػػمية

نمػػػط الجػػػنس كييخػػػذ يمثػػػؿ كاحػػػدان منيػػػا  نكعػػػان  فػػػ فنػػػكع 
 .اسـ الجنس

Type by original 

description  

نمووط حاموول السووم الجووونس 
 أو النويا 

فػس لمجنس كالذم لػو ن األصميفي التصنيؼ   النمط 
صحيح أك اسػـ مػرادؼ  كاسـاسـ النكع أك اسـ النكيع 

 .يان اسـ الجنسمكالذم يشبو عم

Type by virtual 

tautonomy  

القاعػػػدة )أ( مػػػف  56تحديػػػد نمػػػط الجػػػنس طبقػػػان لممػػػادة  التحديد النمط   
 .القكاعد الدكلية لمتسمية الحيكانية

Type designation  

ساسػػػو تػػػـ تيسػػػيس أعمػػػى الػػػذم فػػي التصػػػنيؼ الجػػػنس  الجنس النمط  
فػػي العائمػة  األقػدـالعائمة كىك لػيس بالضػركرة الجػنس 

يتغيػػر تبعػػان لمتغيػػرات  أفاسػػـ العائمػػة يمكػػف  فػػ فكعميػػو 
 الحاصمة في نظاـ التسمية.

Type genus  

  Type horizon الجيكلكجية التي أخذ منيا النمط. بقةتطمؽ عمى الط طبقة النمط 

  Type host النباتي أك الحيكاني الذم جمع منو النمط. العائؿ عائل النمط 
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 مػػػػػف القكاعػػػػػد 56تقريػػػػػر نمػػػػػط الجػػػػػنس طبقػػػػػان لممػػػػػادة  بيان النمط 
 د مف القكاعد الدكلية لمتسمية الحيكانية.   ج   ب

Type indiction  

المنطقػػة التػػي جمػػع منيػػا الػػنمط أك الػػنمط المنتخػػب أك  منطقة النمط 
 .النمط الجديد

Type locality  

مصطمح جامع يشير إلػى جميػع العمميػات التػي ترافػؽ  مادة النمط 
عمميػػػة أخػػػذ الػػػنمط كنقمػػػو كتجييػػػزه لمدراسػػػات الالحقػػػة 

 كحمايتو مف التمؼ.

Type material  

بتثبيػت مػػادة  تقسػيميةطريقػة الحفػاظ عمػى كيػاف مرتبػة  طريقة النمط 
 .محتكياتيا كاعتبارىا نمطان  معحيكانية 

Type method  

لمقاعػػدة )ز( مػػف  56تقريػػر نمػػط الجػػنس طبقػػان لممػػادة  انتخاب النمط 
 .القكاعد الدكلية لمتسمية الحيكانية

Type selection  

  Type series سمسمة عينات النمط التي تـ تجييزىا لمدراسة. سلسلة النمط 

اسػـ أك ىػك  النكع الذم يعتبر أك اختير كنمط لمجنس.   نوع نمط
 .السـ النمط النكع الحامؿ

Type species  

  Type specimen أم عينة مف سمسمة عينات النمط. عينة النمط 

  Typical   نمط  ، مثال 

في عمـ التصػنيؼ   طريقػة تنػاكؿ التقسػيـ بمػا يضػمف    او النمط مشىب الطرا 
تطػػػابؽ  التقسػػػيميةالكحػػػدة  أعضػػػاءجميػػػع  أفافتػػػراض 
 معينان. مكفكلكجيان طرازا 

Typology  

  Typ. cons..  Typus conservandusكتختصر بػ  حفظ النمط 

نياية تصنيفية تدؿ عمػى أف جػنس الكػائف محايػد كىػك  الحقة 
 مبني عمى أساس صفة عادية.

-Um  

  Monogeneric. Unigenericانظر  وحيد الجنس 

عممػػػي يتكػػػكف مػػػف كممػػػة  تقسػػػيمية باسػػػـتحديػػػد مرتبػػػة  أحادي االسم 
مػػػػف النػػػػكع كلكنيػػػػا  األعمػػػػىلممراتػػػػب  كاحػػػػدة كمطمكبػػػػة

 .تسند إلى النكع أحيانان 

Uninomial  

 Uninominal. Uninominalانظر  التسمية األحادية 

nomenclatare  



  
 

 512   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

أم اسـ غير مطبكع في الػدكريات كلكنػو يمتمػؾ جميػع  اسم غير منشور 
 شركط التسمية الصحيحة.

Unpublished name  

  Us- عمى أف جنس الكائف مذكر.نياية تصنيفية تدؿ  الحقة 

  Nomen vanum. Vain nameانظر  اسم عبث  

 صػػػػػػػػػػػػػحيح مػػػػػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػػػػػة  قسػػػػػػػػػػػػػيميةاسػػػػػػػػػػػػػـ مرتبػػػػػػػػػػػػػة ت اسم صحيح  
عمػػػػػـ  أسػػػػػسالتسػػػػػمية كمعتػػػػػرؼ بصػػػػػحتو فػػػػػي ضػػػػػكء 

 الحيكاف.

Valid name  

  Validation عممية جعؿ االسـ قانكنيان أك شرعيان. إضفاء الشرعية 

 عمػػـ الكراثػػةفعػػؿ كالعمػػؿ كالظػػركؼ. فػػي التبػػايف فػػي ال تباين 
الشػكؿ أك ك  التبايف المظيرم المػرتبط بالجينػات كػالمكف

الييئة. في التصنيؼ ىك مجمكع التبايف عف المتكسط 
 معينة. تصنيفيةمرتبة  بيفرادالعاـ لمصفة المرتبطة 

Variation  

 األشػػػػػكاؿى مػػػػػدكف تمييػػػػػز ع أصػػػػػالن  أطمػػػػػؽاصػػػػػطالح  صنف 
 أك جماعػػػػػػػػػػػػػػػػات  أفػػػػػػػػػػػػػػػػرادان    المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػة دكف النػػػػػػػػػػػػػػػػكع

)أم النكيعات( كفػي االسػتعماؿ الحػديث يقتصػر عػادة 
عمػػى التصػػنيفات غيػػر المتصػػمة داخػػؿ نطػػاؽ جماعػػة 

 كاحدة متزاكجة.

Variety  

  Vernacular name التحديد العامي لمرتبة تصنيفية. اسم دارج 

أك مػػات التقسػػيـ المبنػػي عمػػى التكػػكيف التػػاريخي النظك   أو عمودي رأس تقسيم 
مػػف الكائنػػات كمػػا تظيػػره التسػػجيالت الحفريػػة مجػػاميع 

ىػػػك التقسػػػيـ الػػػذم يػػػربط بػػػيف  Simpsonكنقػػػال عػػػف 
انظكمػػػػات السػػػػمؼ كالخمػػػػؼ كيفصػػػػؿ بػػػػيف االنظكمػػػػات 
التػػػي يعاصػػػر بعضػػػيا بعضػػػان كالتػػػي تحيػػػد عػػػف سػػػمؼ 

 عاـ.

Vertical classification  

االنتشػػػػػار  أفيػػػػػكم تعنػػػػػي فػػػػػي التحميػػػػػؿ الجغرافػػػػػي الح البديل الجغراف  الحيوي 
معينػػػة ىػػػك البػػػديؿ أك التكزيػػػع  تقسػػػيميةالحػػػالي لمرتبػػػة 

التػػػي انحػػػدرت منيػػػا فيػػػي  األجػػػدادالػػػذم يعقػػػب تكزيػػػع 
فػي المكقػع الجغرافػي الحيػكم الػذم  األجدادتنكب عف 

Vicariance 

biogeography  
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 تنتشر فيو.
ضػػػػػػيما ميصػػػػػػنوفاف أك أكثػػػػػػر   ليمػػػػػػا صػػػػػػمة كثيقػػػػػػة ببع النواب أو البدائل 

كيفترض أف كػالن منيمػا منحػدر مػف ا خػر   أك أنيمػا 
منحدراف مف سمؼ مباشػر مشػترؾ   كىػك الػذم يقطػف 

 مساحات جغرافية كاضحة.

Vicariants  

  Zoological congress كيعني البرلماف العالمي لعمـ الحيكاف. نوننرس علم الحيوان 

التعػػػػديالت التػػػػي فػػػػي التصػػػػنيؼ تعنػػػػي التحػػػػكيرات أك  الصيغة الحيوانية 
ب ضػافة  تقسػيمةتحدث في األسماء المتداكلة لممرتبػة ال

لغػػرض  Suffixأك الحقػػة كػػالـ  Prefixبادئػػة كػػالـ 
 تحديد أف المرتبة المسماة تعكد لتمؾ المجمكعة.

Zoological formulae  

  Zoological name  االسم العلم  للحيوان 

 Zoological الحيكانية.نظاـ األسماء العممية  التسمية الحيوانية

nomenclature  

  Zootaxy   الحيوانات تصنيف
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 امللحق الجاىي

 التقشيه احلديح للنفصليات ذات االرجل الشتة

 حشب ىظاو معلومات التصييف املتكامل

Integrted Taxonomic Information System 

 

Phylum:Arthropoda 
Subphylum:Hexapoda 

Class:Entognatha 
Order:Collembola 

Family:Entomobryidae 

Family:Hypogastruridae 

Family:Neelidae 

Family:Onychiuridae 

Family:Poduridae 

Family:Sminthuridae 

Order:Diplura[Borner,1904] 
Suborder:Dicellurata[Cook,1896] 

Super family:Japygoidae[Lubbock,1873] 

Family:Dinjapygidae[Womersley,1939] 

Family:Japygidae[Lubbock,1873] 

Family:Parajapygidae[Womersley,1939] 

Suborder:Rhabdura[Cook,1896] 
Super family:Campodeoidae[Lubbock,1873] 

Family:Campodeidae[Lubbock,1873] 
Family:Octostigmatidae[Rusek,1982] 

Family:procampodeidae[Silvestri,1948] 

Super family:Projapygoidea[Cook,1896]   

Family:Anajapygidae[paclt,1957] 

Family:projapygidae[Cook,1896] 
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Order:Protura[Silvestri,1907] 
Suborder:Acerentomoidea[Conde,1951] 

Family:Acerentomidae[Silvestri,1907] 

Suborder:Eosentomoidea[Conde,1951] 

Family:Eosentomidae[Berlese,1909] 

Family:protentomidae[Ewing,1936] 

Class:insecta 

Subclass:Archaeognatha 

Order:Archaeognatha[Borner,1904] 

Family:Machilidae 
Family:Meinertellidae[Verhoeff,1910] 

Subclass:Dicondylia[Henning,1953] 

Order:Zygentoma[Borner,1904] 
Family:Lepidotrichidae[Silvestri,1912] 

Family:Lepismatidae 

Family:Nicoletiidae 

Subclass:Pterygota 

Infraclass:Exopterygota 

Superorder:Endopterygota 
Infraclass:Neoptera 

Order:Coleoptera[Linnaeus,1758] 

Suborder:Adephaga[Schellenberg,1806] 

Family:Amphizoidae[Leconte,1853] 
Family:Aspidytidae[Ribera,Beutel,Balke andVogler,2002] 

Family:Carabidae[Latreille,1802] 

Family:Dytiscidae[Leach,1815] 

Family:Gyrinidae[Latreille,1810] 

Family:Haliplidae[Aube,1836]  

Family:Hygrobiidae[Regimbart,1878] 
Family:Noteridae[C.G.Thomson,1860] 
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Family:Rhysodidae[Laporte,1840] 

Family:Trachypachidae[C.G.Thomson,1857] 

Suborder:Archostemata[Kolbe,1908] 

Family:Crowsonieiiidae[Iablokoff-Khnzorian,1963] 

Family:Cupedidae[Laporte,1836] 

Family:Jurodidae[Ponomarenko,1985] 

Family:Micromalthidae[Barber,1913] 

Family:Ommatidae[Sharp and Muir,1912] 

Suborder:Myxophaga[Crowson,1955] 

Family:Hydroscaphidae[LeConte,1874] 
Family:Lepiceridae[Hinton,1936] 

Family:Microsporidae[Crotch,1873] 

Family:Sphaeriusidae[Erichson,1845] 

Family:Torridincolidae[Steffan,1964] 

Suborder:Polyphaga[Emery,1886] 

Infraorder:Bostrichiformia[Forbes,1926] 
Family:Jacobsoniidae[Heller,1926] 

Superfamily:Bostrichoidea[Latreille,1802] 

Family:Anobiidae[Fleming,1821] 

Family:Bostrichidae[Latreille,1802] 

Family:Dermestidae[Latreille,1804] 

Family:Endecatomidae[LeConte,1861] 

Family:Nosodendridae[Erichson,1846] 

Family:Ptinidae[Latreille,1802] 

Superfamily:Derontoidae[LeConte,1861] 

Family:Derodontidae[LeConte,1861] 

Infraorder:Cucujiformia[Lameere,1938] 
Superfamily:Chrysomeloidea[Latreille,1802] 

Family:Cerambycidae[Latreille,1802] 
Family:Chrysomelidae[Latreille,1802] 
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Family:Megalopodidae[Latreille,1802] 

Family:Orsodacnidae[C.G.Thomson,1859] 

Superfamily:Cleroidea[Latreille,1802] 

Family:Acanthocnemidae[Crowson,1964] 

Family:Attalomimidae[Majer,1995] 

Family:Chaetosomatidae[Crowson,1952] 

Family:Cleridae[Latreille,1802] 

Family:Mauroniscidae[Majer,1995] 

Family:Melyridae[Leach,1815] 

Family:Metaxinidae[Kolib,2004] 

Family:Phloiophilidae[Kiesenwetter,1863] 

Family:Phycosecidae[Crowson,1952] 

Family:Prionoceridae[Lacordaire,1857] 

Family:Trogossitidae[Latreille,1802] 

Superfamily:Cucujoidea[Latreille,1802] 

Family:Agapythidae[Sen  Gupta  and Crowson,1969] 
Family:Alexiidae[Imhoff,1856] 

Family:Biphyllidae[LeConte,1861] 

Family:Boganiidae[Sen.  Gupta  and  Crowson ,1966] 

Family:Bothrideridae[Erichson,1845] 

Family:Brachypteridae[Erichson,1845] 

Family:Byturidae[Jacquelin  du  Val,1858] 

Family:Cavognathidae[Sen Gupta and Crowson,1966] 

Family:Cerylonidae[Billberg,1820] 

Family:Coccinellidae[Latreille,1807] 

Family:Corylophidae[LeConte,1852] 

Family:Cryptophagidae[Kirby,1837] 

Family:Cucujidae[Latreille,1802] 

Family:Discolomatidae[Horn,1878] 

Family:Endomychidae[Leach,1815] 
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Family:Erotylidae[Latreille,1802] 

Family:Helotidae[Reitter,1876] 

Family:Hobartiidae[Sen Gupta  and  Crowson,1966] 

Family:Laemophloeidae[Ganglbauer,1899] 

Family:Lamingtoniidae[SenGupta  andCrowson,1969] 

Family:Languriidae[Crotch,1873] 

Family:Latridiidae[Erichson,1842] 

Family:Monotomidae[Laporte,1840] 

Family:Myraboliidae[Lawrence and Britton,1991] 

Family:Nitidulidae[Latreille,1802] 

Family:Passandridae[Erichson,1845] 

Family:Phalacridae[Leach,1815] 

Family:Phloeostichidae[Reitter,1911] 

Family:Priasilphidae[Crowson,1973] 

Family:Propalticidae[Crowson,1952] 

Family:Protocucujidae[Crowson,1954] 

Family:Silvanidae[Kirby,1837] 

Family:Smicripidae[Horn,1879] 

Family:Sphindidae[Jacquelin  du  Val,1860] 

Family:Tasmosalpingidae[Lawrence and Britton,1991] 

Superfamily:Curculionoidea[Latreille,1802] 

Family:Anthribidae[Billberg,1820] 
Family:Attelabidae[Billberg,1820] 

Family:Belidae[Schnherr,1826] 

Family:Brentidae[Billberg,1820] 

Family:Caridae[Thompson,1992] 

Family:Cryptolaryngidae[Schalkwyk,1966] 

Family:Curculionidae[Latreille,1802] 

Family:Eccoptarthridae[Arnoldi,1977] 

Family:Eobelidae[Arnoldi,1977] 
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Family:Erirhinidae[Schnherr,1825] 

Family:Ithyceridae[Schnherr,1823] 

Family:Nemonychidae[Bedel,1882] 

Family:Obrieniidae[Zherikhin  and  Gratshev,1994] 

Family:Raymondionymidae[Reitter,1913] 

Family:Ulyanidae[Zherikhin,1993] 

Superfamily:Lymexyloidea[Fleming,1821] 

Family:Lymexyloidae[Fleming,1821] 
Superfamily:Tenebrionoidea[Latreille,1802] 

Family:Aderidae[Winkler,1927] 
Family:Anthicidae[Latreille,1819] 

Family:Archeocrypticidae[Kaszab,1964] 

Family:Boridae[C.G.Thomson,1859] 

Family:Chalcodryidae[Watt,1974] 

Family:Ciidae[Leach in Samouelle,1819] 

Family:Melandryidae[Leach,1815] 

Family:Meloidae[Gyllenhal,1810] 

Family:Mordellidae[Latreille,1802] 

Family:Mycetophagidae[Leach,1815] 

Family:Mycteridae[Blanchard,1845] 

Family:Oedemeridae[Latreille,1810] 

Family:Perimylopidae[St.George,1939] 

Family:Prostomidae[C.G.Thomson,1859] 

Family:Pterogeniidae[Crowson,1953] 

Family:Pyrochroidae[Latreille,1807] 

Family:Pythidae[Solier,1834] 

Family:Rhipiphoridae[Gemminger and Harold,1870] 

Family:Salpingidae[Leach,1815] 

Family:Scraptiidae[Mulsant,1856] 

Family:Stenotrachelidae[C.G.Thomson,1859] 
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Family:Synchroidae[Lacordaire,1859] 

Family:Tenebrionidae[Latreille,1802] 

Family:Tetratomidae[Billberg,1820] 

Family:Trachelostenidae[Lacordaire,1859] 

Family:Trictenotomidae[Blanchard,1845] 

Family:Ulodidae[Pascoe,1869] 

Family:Zopheridae[Solier,1834] 

Infraorder:Elateriformia[Crowson,1960] 

Family:Podabrocephalidae[Pic,1930] 
Family:Rhinorhipidae[Lawrence,1988] 

Superfamily:Buprestoidea[Leach,1815] 

Family:Buprestidae[Leach,1815] 
Superfamily:Byrrhoidea[Latreille,1804] 

Family:Byrrhidae[Latreille,1804] 
Family:Callirhipidae[Emden,1924] 

Family:Chelonariidae[Blanchard,1845] 

Family:Cneoglossidae[Champion,1897] 

Family:Dryopidae[Billberg,1820] 

Family:Elmidae[Curtis,1830] 

Family:Eulichadidae[Crowson,1973] 

Family:Heteroceridae[MacLeay,1825] 

Family:Limnichidae[Erichson,1846] 

Family:Lutrochidae[Kasap and Crowson,1975] 

Family:Psephenidae[Lacordaire,1854] 

Family:Ptilodactylidae[Laporte,1836] 

Superfamily:Dascilloidea[Guerin-Meneville,1843] 

Family:Dascillidae[Guerin-Meneville,1843] 
Family:Rhipiceridae[Latreille,1834] 

Superfamily:Elateroidea[Leach,1815] 

Family:Artematopodidae[Lacordaire,1857] 
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Family:Brachypsectridae[LeConte  and Horn,1883] 

Family:Cantharidae[Imhoff,1856] 

Family:Cerophytidae[Latreille,1834] 

Family:Drilidae[Blanchard,1845] 

Family:Elateridae[Leach,1815] 

Family:Eucnemidae[Eschscholtz,1829] 

Family:Lampyridae[Latreille,1817] 

Family:Lycidae[Laporte,1836] 

Family:Omalisidae[Lacordaire,1857] 

Family:Omethidae[LeConte,1861] 

Family:Phengodidae[LeConte,1861] 

Family:Plastoceridae[Crowson,1972] 

Family:Telegeusidae[Leng,1920] 

Family:Throscidae[Laporte,1840] 

Superfamily:Scirtoidea[Fleming,1821] 

Family:Clambidae[Fischer,1821] 

Family:Decliniidae[Nikitsky,Lawrence,Kirejtshuk and 

Gratshev, 1994] 

Family:Eucinetidae[Lacordaire,1857] 

Family:Scirtidae[Fleming,1821] 

Infraorder:Scarabeiformia,[Crowson,1960] 

Superfamily:Scarabaeoidea[Latreille,1802] 
Family:Belohinidae[Paulian,1959] 
Family:Ceratocanthidae[Cartwright  and  Gordon,1971] 

Family:Diphyllostomatidae[Holloway,1972] 

Family:Geotrupidae[Latreille,1802] 

Family:Glaphyridae[MacLeay,1819] 

Family:Glaresidae[Semenov-Tian-Shanskii and 

Medvedev, 1932] 

Family:Hybosoridae[Erichson,1874] 
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Family:Lucanidae[Latreille,1804] 

Family:Ochodaeidae[Mulsant  and  Rey,1871] 

Family:Passalidae[Leach,1815] 

Family:Pleocomidae[LeConte,1861] 

Family:Scarabaeidae[Latreille,1802] 

Family:Trogidae[MacLeay,1819] 

Infraorder:Staphyliniformia[Lameere,1900] 

Superfamily: Hydrophiloidea[Latreille,1802] 

Family:Histeridae[Gyllenhal,1808] 
Family:Hydrophilidae[Latreille,1802] 

Family:Sphaeritidae[Shuckard,1839] 

Family:Synteliidae[Lewis,1882] 

Superfamily:Staphylinoidea[Latreille,1802] 

Family:Agyrtidae[C.G.Thomson,1859] 

Family:Hydraenidae[Mulsant,1844] 

Family:Leiodidae[Fleming,1821] 

Family:Ptiliidae[Erichson,1845] 

Family:Scydmaenidae[Leach,1815] 

Family:Silphidae[Latreille,1807] 

Family:Staphylinidae[Latreille,1802] 

Order:Dermaptera[De  Geer,1773] 

Suborder:Catadermaptera[Steinmann,1986] 
Superfamily:Pygidicranoidea[Popham,1965] 
Family:Carcinophoridae[Hincks,1954] 
Family:Labiduridae[Verhoeff,1902] 

Suborder:Eudermaptera[Verhoeff,1902] 

Superfamily:Forficuloidea[Stephens,1829] 
Family:Chelisochidae[Burr,1907] 
Family:Forficulidae[Stephens,1829] 

Family:Labiidae[Burr,1909] 
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Order:Dictyoptera 

Suborder:Blattaria 
Superfamily:Blaberoidea 

Family:Blaberidae 
Family:Blattellidae 

Family:Cryptocercidae 

Family:Polyphagidae 

Superfamily:Blattoidea 

Family:Blattidae 
Suborder:Mantodea 

Family:Hymenopodidae 

Family:Mantidae 

Family:Mantoididae 

Order:Diptera 

Suborder:Brachycera 

Infraorder:Muscomorpha 

 Family:Acartophthalmidae 
Family:Acroceridae 

Family:Agromyzidae 

Family:Anthomyiidae 

Family:Anthomyzidae 

Family:Apioceridae 

Family:Asilidae 

Family:Asteiidae 

Family:Atelestidae 

Family:Aulacigastridae 

Family:Bombyliidae 

Family:Braulidae 

Family:Calliphoridae 

Family:Camillidae 
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Family:Campichoetidae 

Family:Canaceidae 

Family:Carnidae 

Family:Chamaemyiidae 

Family:Chloropidae 

Family:Chyromyidae 

Family:Clusiidae 

Family:Coelopidae 

Family:Conopidae 

Family:Cryptochetidae 

Family:Curtonotidae 

Family:Cypselosomatidae 

Family:Diastatidae 

Family:Diopsidae 

Family:Dolichopodidae 

Family:Drosophilidae 

Family:Dryomyzidae 

Family:Empididae 

Family:Ephydridae 

Family:Fanniidae 

Family:Heleomyzidae 

Family:Hilarimorphidae 

Family:Hippoboscidae 

Family:Hybotidae 

Family:Lauxaniidae 

Family:Lonchaeidae 

Family:Lonchopteridae 

Family:Micropezidae 

Family:Microphoridae 

Family:Milichiidae 
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Family:Muscidae 

Family:Mydidae 

Family:Nemestrinidae 

Family:Neriidae 

Family:Odiniidae 

Family:Oestridae 

Family:Otitidae 

Family:Pallopteridae 

Family:Periscelididae 

Family:Phoridae 

Family:Piophilidae 

Family:Pipunculidae 

Family:Platypezidae 

Family:Platystomatidae 

Family:Psilidae 

Family:Pyrgotidae 

Family:Rhinophoridae 

Family:Richardidae 

Family:Ropalomeridae 

Family:Sarcophagidae 

Family:Scathophagidae 

Family:Scenopinidae 

Family:Sciomyzidae 

Family:Sepsidae 

Family:Sphaeroceridae 

Family:Strongylophthalmyiidae 

Family:Syrphidae 

Family:Tachinidae 

Family:Tanypezidae 

Family:Tephritidae[Newman,1834] 
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Family:Tethinidae 

Family:Therevidae 

Family:Vermileonidae 

Infraorder:Stratiomyomorpha[Wood,1990] 

Family:Stratiomyidae[Latreille,1802] 
Family:Xylomyidae 

Infraorder:Tabanomorpha 

Family:Athericidae 
Family:Pelecorhynchidae 

Family:Rhagionidae 

Family:Tabanidae 

Family:Vermilconidae 

Infraorder:Xylophagomorpha 

Family:Pantophthalmidae 
Family:Xylophagidae 

Suborder:Nematocera 

Infraorder:Axymyiomorpha 
Family:Axymyiidae 
Family:Pachyneuridae 

Infraorder:Bibionomorpha 

Family:Bibionidae 
Family:Bolithophilidae 

Family:Cecidomyiidae 

Family:Diadocidiidae 

Family:Ditomyiidae 

Family:Hesperinidae 

Family:Keroplatidae 

Family:Lygistorrhinidae 

Family:Mycetophilidae 

Family:Pleciidae 
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Family:Sciaridae 

Infraorder:Blephariceromorpha 

Family:Blephariceridae 
Family:Deuterophlebiidae 

Family:Nymphomyiidae 

Infraorder:Culicomorpha 

Family:Ceratopogonidae 
Family:Chaoboridae 

Family:Chironomidae 

Family:Corethrellidae 

Family:Culicidae 

Family:Dixidae 

Family:Simuliidae 

Family:Thaumaleidae 

Infraorder:Psychodomorpha 

Family:Anisopodidae 
Family:Psychodidae 

Family:Scatopsidae 

Family:Synneuridae 

Family:Trichoceridae 

Infraorder:Ptychopteromorpha 

Family:Ptychopteridae 
Family:Tanyderidae 

Infraorder:Tipulomorpha 

Family:Tipulidae 
Order:Embiidina[Hagen,1862] 

Family:Anisembiidae 

Family:Oligotomidae 

Family:Teratembiidae 

Order:Grylloblattode 
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Family:Grylloblattidae[E.M.Walker,1914] 

Order:Hemiptera[Linnaeus,1758] 

Suborder:Auchenorrhyncha 
Infraorder:Cicadomorpha 

Superfamily:Cercopoidea 

Family:Cercopidae[Leach,1815] 

Superfamily:Cicadelloidea  

Family:Cicadellidae[Latreille,1802] 
Superfamily:Cicadoidea 

Family:Cicadidae 

Superfamily:Membracoidea 

Family:Membracidae[German,1821] 

Infraorder:Fulguromorpha 

Superfamily:Fulgoroidea[Kirkaldy,1907] 

Family:Acanaloniidae 
Family:Achilidae 

Family:Cixiidae[Spinola,1839] 

Family:Delphacidae[Leach,1815] 

Family:Derbidae 

Family:Dictyopharidae 

Family:Flatidae[Spinola,1839] 

Family:Fulgoridae 

Family:Issidae 

Family:Kinnaridae 

Family:Tropiduchidae 

Suborder:Coleorrhyncha 

Family:Peloridiidae 

Suborder:Heteroptera[Latreille,1810] 

Infraorder:Cimicomorpha 
Superfamily:Cimicoidea 
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Family:Anthocoridae[Fieber,1837] 
Family:Cimicidae[Latreille,1802] 

Family:Nabidae[Costa,1853] 

Family:Polyctenidae[Westwood,1874] 

Superfamily:Joppeicoidea 

Family:Joppeicidae 

Superfamily:Miroidea 

Family:Microphysidae[Dohrn,1859] 

Family:Miridae[Hahn,1833] 

Superfamily:Reduvoidea 

Family:Phymatidae[Laporte,1832] 

Family:Reduviidae[Latreille,1807] 

Superfamily:Thaumastocoroidea 

Family:Thaumastocoridae[Kirkaldy,1907] 

Superfamily:Tingoidea 

Family:Tingidae[Laporte,1807] 

Infraorder:Dipsocoromorpha 

Superfamily:Dipsocoroidea 

Family:Ceratocombidae[Fieber,1861] 

Family:Dipsocoridae[Dohrn,1859] 

Family:Schizopteridae[Reuter,1891] 

Infraorder:Enicocephalomorpha 

Superfamily:Enicocephaloidea 

Family:Enicocephalidae[Stal,1860] 

Infraorder:Gerromorpha 

Superfamily:Gerroidea 

Family:Gerridae[Leach,1815] 
Family:Veliidae[Amyot and Serville,1843] 

Superfamily:Hebroidea 

Family:Hebridae[Amyot and Serville,1843] 
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Superfamily:Hydrometroidea 

Family:Hydrometridae[Billberg,1820] 
Family:Macroveliidae[Mckinstry,1942] 

Superfamily:Mesovelioidea 

Family:Mesoveliidae[Douglas  and  Scott,1867] 
Infraorder:Leptopodomorpha 

Superfamily:Leptopodoidea 

Family:Leptopodidae[Amyot  and  Serville,1843] 
Family:Saldidae[Amyot  and  Serville,1843] 

Infraorder:Nepomorpha 

Superfamily:Corixoidea 
Family:Corixidae[Leach,1815] 

Superfamily:Gelastocoroidea 

Family:Gelastocoridae[Kirkaldy,1897] 

Family:Ochteridae[Kirkaldy,1906] 

Superfamily:Naucoroidea 

Family:Naucoridae[Leach,1815] 

Superfamily:Nepoidea 

Family:Belostomatidae[Leach,1815] 

Family:Nepidae[Latreille,1802] 

Superfamily:Notonectoidea 

Family:Notonectidae[Latreille,1802] 
Family:Pleidae[Fieber,1851] 

Infraorder:Pentatomomorpha 

Superfamily:Aradoidea 
Family:Aradidae[Spinola,1837] 
Family:Termitaphididae 

Superfamily:Coreoidea 

Family:Alydidae[Amyot  and  Serville,1843] 
Family:Coreidae[Leach,1815] 
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Family:Hyocephalidae 

Family:Rhopalidae[Amyot  and  Serville,1843] 

Family:Stenocephalidae 

Superfamily:Idostoloidea 

Family:Henicocoridae 
Family:Idiostolidae 

Superfamily:Lygaeoidea 

Family:Artheneidae 
Family:Berytidae[Fieber,1851] 

Family:Blissidae 

Family:Colobathristidae 

Family:Cryptorhamphidae 

Family:Cymidae 

Family:Geocoridae[Kirkaldy,1902] 

Family:Heterogastridae 

Family:Lygaeidae[Schilling,1829] 

Family:Malcidae 

Family:Ninidae 

Family:Oxycarenidae 

Family:Pachygronthidae 

Family:Piesmatidae[Spinola,Amyot  and  Serville,1843] 

Family:Rhyparochromidae 

Superfamily:Pentatomoidea 

Family:Acanthosomatidae[Signoret,1863] 
Family:Cydnidae[Billberg,1820] 

Family:Pentatomidae[Leach,1815] 

Family:Plataspidae 

Family:Scutelleridae[Leach,1815] 

Family:Tessaratomidae[Stal,1864] 

Family:Thyreocoridae[Amyot and Serville,1943] 
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Superfamily:Pyrrhocoroidea 

Family:Largidae[Amyot  and  Serville,1843] 
Family:Pyrrhocoridae[Fieber,1860] 

Suborder:Sternorrhyncha 

Superfamily:Adelgoidea 
Family:Adelgidae 
Family:Phylloxeridae 

Superfamily:Aleyrodoidea 

Family:Aleyrodidae[Westwood,1840] 
Superfamily:Aphidoidea 

Family:Aphididae 
Family:Eriosomatidae 

Superfamily:Coccoidea[Handlirsch,1903] 

Family:Aclerdidae 
Family:Asterolecaniidae[Berlese,1898] 

Family:Coccidae[Stephens,1829] 

Family:Conchaspididae 

Family:Dactylopiidae 

Family:Diaspididae[Maskell,1878] 

Family:Eriococcidae 

Family:Kermesidae[Signoret,1875] 

Family:Kermidae 

Family:Lacciferidae 

Family:Margarodidae[Newstead,1901] 

Family:Ortheziidae[Green,1896] 

Family:Pseudococcidae[Heymons,1915] 

Superfamily:Psylloidea 

Family:Psyllidae  
Order:Hymenoptera 

Suborder:Apocrita 
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Superfamily:Apoidea 

Family:Andrenidae 
Family:Apidae 

Family:Colletidae 

Family:Halictidae 

Family:Megachilidae 

Family:Melittidae 

Family:Stenotritidae 

Superfamily:Bethyloidea 

Family:Bethylidae 
Family:Chrysididae 

Family:Dryinidae 

Family:Sclerogibbidae 

Family:Trigonalidae 

Superfamily:Ceraphronoidea 

Family:Ceraphronidae 
Family:Megaspilidae 

Family:Stigmaphronidae 

Superfamily:Chalcidoidea  

Family:Agaonidae 
Family:Chalcedectidae 

Family:Chalcididae 

Family:Encyrtidae 

Family:Eucharitidae 

Family:Eulophidae 

Family:Eupelmidae 

Family:Eurytomidae 

Family:Eutrichosomatidae 

Family:Leucospididae 

Family:Mymaridae 
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Family:Ormyridae 

Family:Perilampidae 

Family:Pteromalidae 

Family:Tanaostigmatidae 

Family:Thysanidae 

Family:Torymidae 
Family:Trichogrammatidae 

Superfamily:Cynipoidea[Latreille,1802] 
Family:Cynipidae 
Family:Figitidae 

Family:Ibaliidae[Thomson,1862] 

Family:Liopteridae 

Superfamily:Evanioidea 

Family:Aulacidae 
Family:Evaniidae 

Family:Gasteruptiidae 

Superfamily:Ichneumonoidea 

Family:Braconidae 
Family:Ichneumonidae 

Family:Stephanidae 

Superfamily:Pelecinoidea 

Family:Pelecinidae 
Superfamily:Proctotrupoidea 

Family:Diapriidae 
Family:Heloridae 

Family:Platygasteridae 

Family:Proctotrupidae 

Family:Roproniidae 

Family:Scelionidae 

Family:Vanhorniidae 
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Superfamily:Scolioidea 

Family:Formicidae 
Family:Mutillidae 

Family:Rhopalosomatidae 

Family:Sapygidae 

Family:Scoliidae 

Family:Sierolomorphidae 

Family:Tiphiidae 

Superfamily:Sphecoidea 

Family:Sphecidae 
Superfamily:Vespoidea 

Family:Pompilidae 
Family:Vespidae 

Suborder:Symphyta 

Superfamily:Cephoidea 
Family:Cephidae 
Superfamily:Megalodontoidea 

Family:Pamphiliidae 
Family:Xyelidae 

Superfamily:Siricoidea 

Family:Orussidae 
Family:Siricidae 

Family:Syntexidae 

Family:Xiphydriidae 

Superfamily:Tenthredinoidea 

Family:Argidae 
Family:Cimbicidae 

Family:Diprionidae 

Family:Pergidae 

Family:Tenthredinidae 
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Order:Isoptera[Brulle,1832] 

Family:Hodotermitidae[Desneux,1904] 
Family:Kalotermitidae[Froggart,1897] 

Family:Rhinotermitidae[Froggart,1897] 

Family:Termitidae[Latreille,1802] 

Family:Termopsidae[Holmgren,1911] 

Order:Lepidoptera 

Superfamily:Acanthopteroctetoidea 
Family:Acanthopteroctetidae 
Superfamily:Alucitoidea 

Family:Alucitidae 

Superfamily:Bombycoidea 

Family:Bombycidae 

Family:Saturniidae 

Family:Sphingidae 

Superfamily:Choreutoidea 

Family:Choreutidae 
Superfamily:Copromorphoidea 

Family:Carposinidae 

Family:Copromorphidae 

Superfamily:Cossoidea 

Family:Cossidae 

Superfamily:Drepanoidea 

Family:Drepanidae 
Superfamily:Epermenioidea 

Family:Epermeniidae 

Superfamily:Eriocranioidea 

Family:Eriocraniidae 
Superfamily:Galacticoidea 

Family:Galacticidae 
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Superfamily:Gelechioidea 

Family:Amphisbatidae 
Family:Autostichidae 

Family:Batrachedridae 

Family:Chimabachidae 

Family:Coleophoridae 

Family:Cosmopterigidae 

Family:Deoclonidae 

Family:Elachistidae 

Family:Gelechiidae 

Family:Glyphidoceridae 

Family:Oecophoridae 

Family:Peleopodidae 

Family:Xyloryctidae 

Superfamily:Geometroidea 

Family:Geometridae 
Family:Sematuridae 

Family:Uraniidae 

Superfamily:Gracillarioidea 

Family:Bucculatricidae 
Family:Douglasiidae 

Family:Gracillariidae 

Superfamily:Hepialoidea 

Family:Hepialidae 
Superfamily:Hesperioidea 

Family:Hesperiidae 
Superfamily:Hyblaeoidea 

Family:Hyblaeidae 
Superfamily:Incurvarioidea 

Family:Adelidae 
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Family:Heliozelidae 

Family:Incurvariidae 

Family:Prodoxidae 

Superfamily:Lasiocampoidea 

Family:Lasiocampidae 
Superfamily:Micropterigoidea 

Family:Micropterigidae  
Superfamily:Mimallonoidea 

Family:Mimallonidae 
Superfamily:Nepticuloidea 

Family:Nepticulidae 
Family:Opostegidae 

Superfamily:Noctuoidea 

Family:Arctiidae 
Family:Doidae 

Family:Lymantriidae 

Family:Noctuidae 

Family:Nolidae 

Family:Notodontidae 

Superfamily:Papilionoidea 

Family:Lycaenidae 
Family:Nymphalidae 

Family:Papilionidae 

Family:Pieridae 

Family:Riodinidae 

Superfamily:Pterophoroidea 

Family:Pterophoridae 
Superfamily:Pyraloidea 

Family:Crambidae 
Family:Pyralidae 
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Superfamily:Schreckensteinioidea 

Family:Schreckensteiniidae 
Superfamily:Sesioidea 

Family:Sesiidae 
Superfamily:Thyridoidea 

Family:Thyrididae 
Superfamily:Tineoidea 

Family:Acrolophidae 
Family:psychidae 

Family:Tineidae 

Superfamily:Tischerioidea 

Family:Tischeriidae 
Superfamily:Tortricoidea 

Family:Tortricidae 
Superfamily:Urodoidea 

Family:Urodidae 
Superfamily:Yponomeutoidea 

Family:Acrolepiidae 
Family:Bedelliidae 

Family:Glyphipterigidae 

Family:Heliodinidae 

Family:Lyonetiidae 

Family:Plutellidae 

Family:Yponomeutidae 

Family:Ypsolophidae 

Superfamily:Zygaenoidea 

Family:Dalceridae 
Family:Epipyropidae 

Family:Lacturidae 

Family:Limacodidae 
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Family:Megalopygidae 

Family:Zygaenidae 

Order:Mantophasmatodea[Zompro,Klass,Kristensen   and  

Adis, 2002] 
Family:Austrophasmatidae[Klass,Picker,Damgaard,van  

Noort  and  Tojo,2003] 
Family:Mantophasmatidae[Zompro,Klass,Kristensen  and  

Adis  2002] 

Family:Tanzaniophasmatidae[Klass,Picker,Damgaard,van  

Noort  and  Tojo,2003] 
Order:Mecoptera 

Family:Apteropanorpidae 
Family:Bittacidae 

Family:Boreidae 

Family:Choristidae 

Family:Eomeropidae 

Family:Meropeidae 

Family:Nannochoristidae 

Family:Panorpidae 

Family:Panorpodidae 

Order:Orthoptera 

Suborder:Caelifera 

Infraorder:Acrididea 
Superfamily:Acridoidea[MacLeay,1819] 
Family:Acrididae[MacLeay,1819] 
Family:Charilaidae 

Family:Dericorythidae 

Family:Lathiceridae 

Family:Lentulidae 

Family:Lithidiidae 
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Family:Ommexechidae 

Family:Pamphagidae 

Family:Pyrgacrididae 

Family:Romaleidae 

Family:Tristiridae 

Superfamily:Eumastacoidea 

Family:Chorotypidae 
Family:Episactidae 

Family:Eumastacidae[Burr,1898] 

Family:Euschmidtiidae 

Family:Mastacideidae 

Family:Morabidae 

Family:Proscopiidae 

Family:Thericleidae 

Superfamily:Pneumoroidea 

Family:Pneumoridae 
Superfamily:Pyrgomorphoidea 

Family:Pyrgomorphidae 
Superfamily:Tanaoceroidea 

Family:Tanaoceridae[Rehn,1948] 
Superfamily:Tetrigoidea 

Family:Tetrigidae 
Superfamily:Trigonopterygoidea 

Family:Trigonopterygidae 
Family:Xyronotidae 

Infraorder:Tridactylidea 

Superfamily:Tridactyloidea 

Family:Cylindrachetidae 
Family:Ripipterygidae 

Family:Tridactylidae 
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Suborder:Ensifera 

Infraorder:Gryllidea 
Superfamily:Grylloidea 

Family:Eneopteridae 
Family:Gryllidae 

Family:Oecanthidae 

Family:Paragryllidae 

Family:Phalangopsidae 

Family:Podoscirtidae 

Family:Pteroplistidae 

Family:Trigonidiidae 

Superfamily:Gryllotalpoidea 

Family:Gryllotalpidae[Saussure,1870] 
Superfamily:Mogoplistoidea 

Family:Malgasiidae 

Family:Mogoplistidae 

Family:Myrmecophilidae 

Infraorder:Tettigoniidea 

Superfamily:Hagloidea 

Family:Haglidae 

Family:Prophalangopsidae[Saussure,1878] 

Superfamily:Stenopelmatoidea 

Family:Anostostomatidae 
Family:Cooloolidae 

Family:Gryllacrididae[Blanchard,1845] 

Family:Rhaphidophoridae 

Family:Schizodactylidae 

Family:Stenopelmatidae[Burmeister,1838] 

Superfamily:Tettigonioidea 

Family:Tettigoniidae[Krauss,1902] 
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Order:Phasmida[Leach,1815] 

Family:Diapheromeridae 
Family:Phasmatidae 

Family:Pseudophasmatidae 

Family:Timematidae 

Order:Phthiraptera[Haeckel,1896] 

Suborder:Amblycera[Kellogg,1896] 

Family:Gyropidae 
Family:Laemobothriidae 

Family:Menoponidae 

Family:Ricinidae 

Suborder:Anoplura[Leach,1815] 

Family:Echinophthiriidae[Enderlein,1904] 
Family:Enderleinellidae[Ewing,1929] 

Family:Haematopinidae[Enderlein,1904] 

Family:Hamophthiriidae[Johnson,1969] 

Family:Hoplopleuridae[Ewing,1929] 

Family:Hybophthiridae[Ewing,1929] 

Family:Linognathidae[Webb,1946] 

Family:Microthoraciidae[Kim  and  Ludwig,1978] 

Family:Neolinognathidae[Fahrenholz,1936] 

Family:Pecaroecidae[Keler,1963] 

Family:Pedicinidae[Enderlein,1904] 

Family:Pediculidae[Leach,1817] 

Family:Polyplacidae[Fahrenholz,1912] 

Family:Pthiridae[Ewing,1929] 

Family:Ratemiidae[Kim  and  Ludwig,1978] 

Suborder:Ischnocera[Kellogg,1896] 
Family:Philopteridae 
Family:Trichodectidae 
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Suborder:Rhynchophthirina[Ferris,1931] 

Order:Plecoptera 
Suborder:Euholognatha 

Family:Capniidae 
Family:Leuctridae 

Family:Nemouridae 

Family:Taeniopterygidae 

Suborder:Systellognatha 

Family:Chloroperlidae 
Family:Peltoperlidae 

Family:Perlidae 

Family:Perlodidae 

Family:Pteronarcyidae 

Order:Psocoptera 

Suporder:Psocomorpha 

Infraorder:Caeciliusetae 

Superfamily:Asiopsocoidea 
Family:Asiopsocidae 

Superfamily:Caeciliusoidea 

Family:Amphipsocidae 
Family:Caeciliusidae 

Family:Dasydemellidae 

Family:Stenopsocidae 

Infraorder:Epipsocetae 

Family:Cladiopsocidae 
Family:Dolabellopsocidae 

Family:Epipsocidae 

Family:Neurostigmatidae 

Family:Ptiloneuridae 

Infraorder:Homilopsocidea 
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Family:Archipsocidae 
Family:Bryopsocidae 

Family:Calopsocidae 

Family:Ectopsocidae 

Family:Elipsocidae 

Family:Lachesillidae 

Family:Mesopsocidae 

Family:Peripsocidae 

Family:Philotarsidae 

Family:Pseudocaeciliidae 

Family:Trichopsocidae 

Infraorder:Psocetae 

Family:Hemipsocidae 
Family:Myopsocidae 

Family:Psilopsocidae 

Family:Psocidae 

Suborder:Troctomorpha 

Infraorder:Amphientometae 
Superfamily:Amphientomoidea 

Family:Amphientomidae 
Superfamily:Electrentomoidea 

Family:Compsocidae 
Family:Electrentomidae 

Family:Musapsocidae 

Family:Protroctopsocidae 

Family:Troctopsocidae 

Infraorder:Nanopsocetae 

Family:Liposcelididae 
Family:Pachytroctidae 

Family:Sphaeropsocidae 
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Suborder:Trogiomorpha 

Infraorder:Atropetae 
Family:Lepidopsocidae 
Family:Psoquillidae 

Family:Trogiidae 

Infraorder:Psocathropetae 

Family:Prionoglarididae 
Family:Psyllipsocidae 

Order:Siphonaptera 

Family:Ceratophyllidae 
Family:Hystrichopsyllidae 

Family:Ischnopsyllidae 

Family:Leptopsyllidae 

Family:Pulicidae 

Family:Rhopalopsyllidae 

Family:Vermipsyllidae 

Order:Strepsiptera[Kirby,1813] 

Suborder:Mengenillidia[Kinzelbach,1969] 
Family:Mengeidae[Pierce,1908] 

Family:Mengenillidae[Kinzelbach,1970] 

Suborder:Stylopidia[Kinzelbach,1969] 

Family:Bohartillidae[Kinzelbach,1969] 

Family:Callipharixenidae[Pierce,1918] 

Family:Corioxenidae[Kinzelbach,1970] 

Family:Elenchidae[Perkins,1905] 

Family:Halictophagidae[Perkins,1905] 

Family:Myrmecolacidae[Saunders,1872] 

Family:Stylopidae[Kirby,1813] 

Order:Thysanoptera[Haliday,1836] 

Suborder:Terebrantia[Haliday,1836] 
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Family:Adiheterothripidae[Shumsher ,1946] 

Family:Aeolothripidae[Uzel,1895] 

Family:Fauriellidae[Priesner,1949] 

Family:Heterothripidae[Bagnall,1912] 

Family:Melanthripidae[Bagnall,1913] 

Family:Merothripidae[Hood,1914] 

Family:Thripidae[Stephens,1829] 

Suborder:Tubulifera[Haliday,1836] 

Family:Phlaeothripidae[Uzel,1895] 
Order:Trichoptera 

Superfamily:Glossosomatoidea[Wallengren,1891] 
Family:Glossosomatidae[Wallengren,1891] 
Superfamily:Hydropsychoidea[Curtis,1835] 

Family:Dipseudopsidae[Ulmer,1904] 
Family:Ecnomidae[Ulmer,1903] 

Family:Hydropsychidae[Curtis,1835] 

Family:Polycentropodidae[Ulmer,1903] 

Family:Psychomyiidae[Walker,1852] 

Family:Xiphocentronidae[Ross,1949] 

Superfamily:Hydroptiloidea[Stephens,1836] 

Family:Hydroptilidae[Stephens,1836] 
Superfamily:Leptoceroidea[Leach in Brewster,1815] 

Family:Atriplectididae[Neboiss,1977] 
Family:Calamoceratidae[Ulmer,1905] 

Family:Kokiriidae[McFarlane,1964] 

Family:Leptoceridae[Leach  in Brewster,1815] 

Family:Limnocentropodidae[Tsuda,1942] 

Family:Molannidae[Wallengren,1891] 

Family:Odontoceridae[Wallengren,1891] 

Family:Philorheithridae[Mosely,1936] 
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Superfamily:Limnephiloidea[Kolenati,1848] 

Family:Apataniidae[Wallengren,1886] 
Family:Brachycentridae[Ulmer,1903] 

Family:Goeridae[Ulmer,1903] 

Family:Lepidostomatidae[Ulmer,1903] 

Family:Limnephilidae[Kolenati,1848] 

Family:Oeconesidae[Tillyard,1921] 

Family:Pisuliidae[Ross,1967] 

Family:Rossianidae[Gall,1996] 

Family:Uenoidae[Iwata,1927] 

Superfamily:Philopotamoidea[Stephens,1829] 

Family:Philopotamidae[Stephens,1829] 
Family:Stenopsychidae[Martynov,1924] 

Superfamily:Phryganeoidea[Leach,1815]  

Family:Phryganeidae[Leach,1815] 
Family:Phryganopsychidae[Wiggins,1959] 

Family:Plectrotarsidae[Mosely  in  Mosely  and  

Kimmins,1953] 

Superfamily:Rhyacophiloidea[Stephens,1836] 

Family:Hydrobiosidae[Ulmer,1905] 
Family:Rhyacophilidae[Stephens,1836] 

Superfamily:Sericostomatoidea[Stephens,1836] 

Family:Anomalopsychidae[Flint,1981] 
Family:Antipodoeciidae[Ross,1967] 

Family:Barbarochthonidae[Scott  in  Scholtz  and  

Holm,1985] 

Family:Beraeidae[Wallengren,1891] 

Family:Calocidae[Ross,1967] 

Family:Chathamiidae[Tillyard,1925] 

Family:Conoesucidae[Ross,1967] 
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Family:Helicophidae[Mosely  in  Mosely  and  

Kimmins,1953] 

Family:Helicopsychidae[Ulmer,1906] 

Family:Hydrosalpingidae[Scott  in  Scholtz  and  

Holm,1985] 

Family:Petrothrincidae[Scott  in  Scholtz   and  

Holm,1985] 

Family:Sericostomatidae[Stephens,1836] 

Superfamily:Tasimioidea[Riek,1968] 

Family:Tasimiidae[Riek,1968] 
Order:Zoraptera[Silvestri,1913] 

Family:Zorotypidae[Silvestri,1913] 
Superorder:Neuropterida 

Order:Megaloptera 
Family:Corydalidae 
Family:Sialidae 

Order:Neuroptera 

Suborder:Hemerobiiformia 
Family:Berothidae 
Family:Chrysopidae 

Family:Dilaridae 

Family:Hemerobiidae 

Family:Mantispidae 

Family:Polystoechotidae 

Family:Sisyridae 

Superfamily:Coniopterygoidea 

Family:Coniopterygidae 
Superfamily:Ithonoidea 

Family:Ithonidae 
Suborder:Myrmeleontiformia 
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Superfamily:Myrmeleontoidea 
Family:Ascalaphidae 
Family:Myrmeleontidae 

Order:Rhaphidioptera 

Family:Inocelliidae 
Family:Raphidiidae 

Infraclass:Palaeoptera 

Order:Ephemeroptera 
Suborder:Carapacea 
Family:Baetiscidae 
Suporder:Furcatergalia 

Infraorder:Lanceolata 
Family:Leptophlebiidae 
Infraorder:Palpotarsa 

Family:Behningiidae 
Infraorder:Pannota 

Superfamily:Caenoidea 
Family:Caenidae 
Family:Neoephemeridae 

Superfamily:Ephemerelloidea 

Family:Ephemerellidae 
Family:Leptohyphidae 

Family:Tricorythidae 

Infraorder:Scapphodonta 

Superfamily:Ephemeroidea 
Family:Ephemeridae 
Family:Palingeniidae 

Family:Polymitarcyidae 

Superfamily:Euthyplocioidea 

Family:Euthyplociidae 
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Superfamily:Potamanthoidea 

Family:Potamanthidae 
Suborder:Pisciforma 

Family:Acanthametropodidae 
Family:Ameletidae 

Family:Ametropodidae 

Family:Baetidae 

Family:Metretopodidae 

Family:Siphlonuridae 

Suborder:Setisura 

Family:Arthropleidae 
Family:Heptageniidae 

Family:Isonychiidae 

Family:Oligoneuriidae 

Family:Pseudironidae 

Order:Odonata[Fabricius,1793] 

Suborder:Anisoptera[Selys,1854] 
Family:Aeshnidae 
Family:Austropetaliidae 

Family:Cordulegastridae 

Family:Corduliidae 

Family:Gomphidae 

Family:Libellulidae 

Family:Neopetaliidae 

Family:Petaluridae 

Suborder:Zygoptera[Selys,1854] 

Family:Amphipterygidae 
Family:Calopterygidae 

Family:Coenagrionidae 

Family:Dicteriadidae 
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Family:Lestidae 

Family:Megapodagrionidae 

Family:Perilestidae 

Family:Platystictidae 

Family:Polythoridae 

Family:Protoneuridae 

Family:Pseudostigmatidae 

Family:Synlestidae 
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 امللحق الجالح

 الدليل التقشيني للعوائل التابعة للنفصليات ذات األرجل الشتة

 مالحظات 
لرتبػة حسػػب االحػػرؼ ( يسػتخدـ ىػػذا الػدليؿ لتحديػػد الكضػع التقسػػيمي لمعػائالت الحشػػرية كا-4

 اليجائية.
7- )NO S. F.   =No Super Family ال تكجد فكؽ عائمة = 
5- )NO S. O.   =No Sub Ordes  ال تكجد تحت الرتبة = 

 
Order Sub order Super Family Family 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Acanaloniidae 

Ephemeroptera Pisciforma NO S. F. Acanthametropodidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Acanthocnemidae 

Lepidoptera NO S. O. Acanthopteroctetoidea Acanthopteroctetidae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Acanthosomatidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Acartophthalmidae 

Protura Acerentomoidea NO S. F. Acerentomidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Achilidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Aclerdidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Acrididae 

Diptera Brachycera NO S. F. Acroceridae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Acrolepiidae 

Lepidoptera NO S. O. Tineoidea Acrolophidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Adelgoidea Adelgidae 

Lepidoptera NO S. O. Incurvarioidea Adelidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Aderidae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Adiheterothripidae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Aeolothripidae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Aeshnidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Agaonidae 
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Order Sub order Super Family Family 
Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Agapythidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Agromyzidae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Agyrtidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Alexiidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Aleyrodoidea Aleyrodidae 

Lepidoptera NO S. O. Alucitoidea Alucitidae 

Hemiptera Heteroptera Coreoidea Alydidae 

Ephemeroptera Pisciforma NO S. F. Ameletidae 

Ephemeroptera Pisciforma NO S. F. Ametropodidae 

Psocoptera Troctomorpha Amphientomoidea Amphientomidae 

Psocoptera Psocomorpha Caeciliusoidea Amphipsocidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Amphipterygidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Amphisbatidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Amphizoidae 

Diplura Rhabdura Projapygoidea Anajapygidae 

Hymenoptera Apocrita Apoidea Andrenidae 

Embiidina NO S. O. NO S. F. Anisembiidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Anisopodidae 

Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Anobiidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Anomalopsychidae 

Orthoptera Ensifera Stenopelmatoidea Anostostomatidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Antheneidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Anthicidae 

Hemiptera Heteroptera Cimicoidea Anthocoridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Anthomyiidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Anthomyzidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Anthribidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Antipodoeciidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Apantaniidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Aphidoidea Aphididae 

Hymenoptera Apocrita Apoidea Apidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Apioceridae 
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Order Sub order Super Family Family 
Mecoptera NO S. O. NO S. F. Apteropanorpidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Arachipsocidae 

Hemiptera Heteroptera Aradoidea Aradidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Archeocrypticidae 

Lepidoptera NO S. O. Noctuoidea Arctiidae 

Hymenoptera Symphyta Tenthredinoidea Argidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Artematopodidae 

Ephemeroptera Setisura NO S. F. Arthropleidae 

Neuroptera Myrmeleontiformia Myrmeleontoidea Ascalaphidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Asilidae 

Psocoptera Psocomorpha Asiopsocoidea Asiopsocidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Aspidytidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Asteiidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Asterolecaniidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Atelestidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Athericidae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Atriplectididae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Attalomimidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Attelabidae 

Hymenoptera Apocrita Evanioidea Aulacidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Aulacigastridae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Austropetaliidae 

Mantophasmatodea NO S. O. NO S. F. Austrophasmatidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Autostichidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Axmyiidae 

Lepidoptera NO S. O. Gracillarioidea Bacculatricidae 

Ephemeroptera Pisciforma NO S. F. Baetidae 

Ephemeroptera Carapacea NO S. F. Baetiscidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Barbaochthonidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Batrachedridae 

Ephemeroptera NO S. O. NO S. F. Bechningiidae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Bedelliidae 
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Order Sub order Super Family Family 
Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Belidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Belohinidae 

Hemiptera Heteroptera Nepoidea Belostomatidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Beraeidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Berytidae 

Hymenoptera Apocrita Bethyloidea Bethylidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Bibionidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Biphyllidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Bittacidae 

Dictyoptera Blattaria Blaberoidea Blaberidae 

Dictyoptera Blattaria Blaberoidea Blattellidae 

Dictyoptera Blattaria Blattoidea Blattidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Blephariceridae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Blissidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Boganiidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Bohartillidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Bolithophilidae 

Lepidoptera NO S. O. Bombycoidea Bombycidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Bombyliidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Boreidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Boridae 

Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Bostrichidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Bothrideridae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Brachycentridae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Brachypsectridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Brachypteridae 

Hymenoptera Apocrita Ichneumonidea Braconidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Braulidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Brentidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Brothidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Bryopsocidae 

Coleoptera Polyphaga Buprestoidea Buprestidae 
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Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Byrrhidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Byturidae 

Psocoptera Psocomorpha Caeciliusoidea Caeciliusidae 

Ephemeroptera NO S. O. Caenoidea Caenidae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Calamoceratidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Callipharixenidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Calliphoridae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Callirhipidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Calocidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Calopsocidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Calopterygidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Camillidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Campichoetidae 

Diplura Rhabdura Campodeoidea Campodeidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Canaceidea 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Cantharidae 

Plecoptera Euholognatha NO S. F. Capniidae 

Lepidoptera NO S. O. Copromorphoidea Caprocinidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Carabidae 

Dermaptera Catadermaptera Pygidicranoidea Carcinophoridae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Caridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Carnidea 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Carognathidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Cecidomyiidae 

Hymenoptera Symphyta Cephoidea Cephidae 

Coleoptera Polyphaga Chrysomelidea Cerambycidae 

Hymenoptera Apocrita Ceraphronoidea Ceraphronidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Ceratocanthidae 

Hemiptera Heteroptera Dipsocoroidea Ceratocombidae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Ceratophyllidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Ceratopogonidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Cercopoidea Cercopidae 
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Coleoptera Polyphaga Elateroidea Cerophytidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Cerylonidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Chaetosomatidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Chalcedectidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Chalcididae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Chalcodryidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Chamaemyiidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Chaoboridae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Charilaidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Chathamiidae 

Dermaptera Eudermaptera Forficuloidea Chelisochidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Chelonariidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Chimabachidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Chironomidae 

Plecoptera Systellognatha NO S. F. Chloroperlidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Chloropidae 

Lepidoptera NO S. O. Choreutoidea Choreutidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Chorotypidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Chorstidae 

Hymenoptera Apocrita Bethyloidea Chrysididae 

Coleoptera Polyphaga Chrysomelidea Chrysomelidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Chrysopidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Chyromyidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Cicadelloidea Cicadellidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Cicadoidea Cicadidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Ciidae 

Hymenoptera Symphyta Tenthredinoidea Cimbicidae 

Hemiptera Heteroptera Cimicoidea Cimicidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Cixiidae 

Psocoptera Psocomorpha NO S. F. Cladiopsocidae 

Coleoptera Polyphaga Scritoidea Clambidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Cleridae 
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Diptera Brachycera NO S. F. Clusiidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Cneoglossidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Coccidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Coccinellidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Coelopidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Coenagrionidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Coleophoridae 

Hymenoptera Apocrita Apoidea Colletidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Colobathristidae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Compsocidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Conchaspididae 

Neuroptera Hemerobiiformia Coniopterygoidea Coniopterygidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Conoesucidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Conopidae 

Orthoptera Ensifera Stenopelmatoidea Cooloolidae 

Lepidoptera NO S. O. Copromorphoidea Copromorphidae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Cordulegastridae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Corduliidae 

Hemiptera Heteroptera Coreoidea Coreidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Corethrellidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Corioxenidae 

Hemiptera Heteroptera Corixoidea Corixidae 

Megaloptera NO S. O. NO S. F. Corydalidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Corylophidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Cosmopterigidae 

Lepidoptera NO S. O. Cossoidea Cossidae 

Lepidoptera NO S. O. Pyraloidea Crambidae 

Coleoptera Archostemata NO S. F. Crowsoniellidae 

Dictyoptera Blattaria Blaberoidea Cryptocercidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Cryptochetidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Cryptolaryngidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Cryptophagidae 
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Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Cryptorhamphidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Cucujidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Culicidae 

Coleoptera Archostemata NO S. F. Cupedidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Curculionidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Curtonotidae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Cydnidae 

Orthoptera Caelifera Tridactyloidea Cylindrachetidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Cymidae 

Hymenoptera Apocrita Cynipoidea Cynipidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Cypselosomatidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Dactylopiidae 

Lepidoptera NO S. O. Zygaenoidea Dalceridae 

Coleoptera Polyphaga Dasscilloidea Dasscillidae 

Psocoptera Psocomorpha Caeciliusoidea Dasydemellidae 

Coleoptera Polyphaga Scritoidea Decliniidae 
Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Delphacidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Deoclonidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Derbidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Dericorythidae 

Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Dermestidae 

Coleoptera Polyphaga Derontoidea Derontoidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Deuterophlebiidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Diadocidiidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Dialaridae 

Phasmida NO S. O. NO S. F. Diapheromeridae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Diapriidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Diaspididae 

Diptera Brachycera NO S. F. Diastatidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Dicteriadidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Dictyopharidae 

Diplura Dicellurata japygoidea Dinjapygidae 
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Diptera Brachycera NO S. F. Diopsidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Diphyllostomatidaee 

Hymenoptera Symphyta Tenthredinoidea Diprionidae 

Trichoptera NO S. O. Hydropsychoidea Dipseudopsidae 

Hemiptera Heteroptera Dipsocoroidea Dipsocoridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Discolomatidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Ditomyiidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Dixidae 

Lepidoptera NO S. O. Noctuoidea Doidae 

Psocoptera Psocomorpha NO S. F. Dolabellopsocidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Dolichopodidae 

Lepidoptera NO S. O. Gracillarioidea Douglasiidae 

Lepidoptera NO S. O. Drepanoidea Drepanidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Drilidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Drosophilidae 

Hymenoptera Apocrita Bethyloidea Dryinidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Dryomyzidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Dryopidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Dytiscidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Eccoptarthridae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Echinophthiriidae 

Trichoptera NO S. O. Hydropsychoidea Ecnomidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Ectopsocidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Elachistidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Elateridae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Electrentomidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Elenchidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Elipsocidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Elmidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Empididae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Encyrtidae 

Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Endecatomidae 
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Order Sub order Super Family Family 
Phthiraptera Anoplura NO S. F. Enderleinellidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Endomychidae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Eneopteridae 

Hemiptera Heteroptera Enicocephaloidea Enicocephalidae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Entomobryidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Eobelidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Eomeropidae 

Protura Eosentomoidea NO S. F. Eosentomidae 

Lepidoptera NO S. O. Epermenioidea Epermeniidae 

Ephemeroptera NO S. O. Ephemerelloidea Ephemerellidae 

Ephemeroptera NO S. O. Ephemeroidea Ephemeridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Ephydridae 

Psocoptera Psocomorpha NO S. F. Epipsocidae 

Lepidoptera NO S. O. Zygaenoidea Epipyropidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Episactidae 

Lepidoptera NO S. O. Eriocranioidea Eriocarniidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Eriococcidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Aphidoidea Eriosomatidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Erirhinidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Erotylidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Eucharitidae 

Coleoptera Polyphaga Scritoidea Eucinetidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Eulichadidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Eulophidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Eumastacidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Eunemidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Eupelmidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Eurytomidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Euschmidtiidae 

Ephemeroptera NO S. O. Euthyplociodea Euthyplociidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Eutrichosomatidae 

Hymenoptera Apocrita Evanioidea Evaniidae 
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Order Sub order Super Family Family 
Diptera Brachycera NO S. F. Fanniidae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Fauriellidae 

Hymenoptera Apocrita Cynipoidea Figitidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Flatidae 

Dermaptera Eudermaptera Forficuloidea Forficulidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Formicidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Fulgoridae 

Lepidoptera NO S. O. Galacticoidea Galacticidae 

Hymenoptera Apocrita Evanioidea Gasteruptiidae 

Hemiptera Heteroptera Gelastocoroidea Gelastocoridae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Gelechiidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Geocoridae 

Lepidoptera NO S. O. Geometroidea Geometridae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Georidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Geotrupidae 

Hemiptera Heteroptera Gerroidea Gerridae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Glaphyridae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Glaresidae 

Trichoptera NO S. O. Glossosomatoidea Glossosomatidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Glyphidoceridae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Glyphipterigidae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Gomphidae 

Lepidoptera NO S. O. Gracillarioidea Gracillariidae 

Orthoptera Ensifera Stenopelmatoidea Gryllacrididae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Gryllidae 

Grylloblattode NO S. O. NO S. F. Grylloblattidae 

Orthoptera Ensifera Gryllotalpoidea Gryllotalpidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Gyrinidae 

Phthiraptera Amblycera NO S. F. Gyropidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Haematopinidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Haemophthiriidae 

Orthoptera Ensifera Hagloidea Haglidae 
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Hymenoptera Apocrita Apoidea Halictidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Halictophagidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Haliplidae 

Hemiptera Heteroptera Hebroidea Hebridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Heleomyzidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Helicophidae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Heliodinidae 

Lepidoptera NO S. O. Incurvarioidea Heliozelidae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Heloridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Helotidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Hemerobiidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Hemipsocidae 

Hemiptera Heteroptera Idostoloidea Henicocoridae 

Lepidoptera NO S. O. Hepialoidea Hepialidae 

Ephemeroptera Setisura NO S. F. Heptageniidae 

Lepidoptera NO S. O. Hesperioidea Hesperiidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Hesperinidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Heteroceridae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Heterogastridae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Heterothripidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Hilarimorphidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Hippoboscidae 

Coleoptera Polyphaga Hydrophiloidea Histeridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Hobratiidae 

Isoptera NO S. O. NO S. F. Hodotermitidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Hoplopleuridae 

Lepidoptera NO S. O. Hyblaeoidea Hyblaeidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Hybophthiridae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Hybosoridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Hybotidae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Hydraenidae 

Trichoptera NO S. O. Rhyacophiloidea Hydrobiosidae 
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Hemiptera Heteroptera Hydrometroidea Hydrometridae 

Coleoptera Polyphaga Hydrophiloidea Hydrophilidae 

Trichoptera NO S. O. Hydropsychoidea Hydropsychidae 

Trichoptera NO S. O. Hydroptiloidea Hydroptilidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Hydrosalpingidae 

Coleoptera Myxophaga NO S. F. Hydroscaphidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Hygrobiidae 

Dictyoptera Mantodea NO S. F. Hymenopodidae 

Hemiptera Heteroptera Coreoidea Hyocephalidae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Hypogasturidae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Hystrichopsyllidae 

Hymenoptera Apocrita Cynipoidea Ibaliidae 

Hymenoptera Apocrita Ichneumonidea Ichneumonidae 

Hemiptera Heteroptera Idostoloidea Idiostolidae 

Lepidoptera NO S. O. Incurvarioidea Incurvariidae 

Rhaphidioptera NO S. O. NO S. F. Inocelliidae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Ischnopsyllidae 

Ephemeroptera Setisura NO S. F. Isonychiidae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Isostomidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Issidae 

Neuroptera Hemerobiiformia Ithonoidea Ithonidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Ithyceridae 

Diplura Dicellurata japygoidea Jaapygidae 

Coleoptera Polyphaga NO S. F. Jacobsoniidae 

Hemiptera Heteroptera Joppeicoidea Joppeicidae 

Coleoptera Archostemata NO S. F. Jurodidae 

Isoptera NO S. O. NO S. F. Kalotermitidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Kermesidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Kermidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Keroplatidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Kinnaridae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Kokiriidae 
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Dermaptera Catadermaptera Pygidicranoidea Labiduridae 

Dermaptera Eudermaptera Forficuloidea Labiidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Lacciferidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Lachesillidae 

Lepidoptera NO S. O. Zygaenoidea Lacturidae 

Phthiraptera Amblycera NO S. F. Laemobothriidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Laemophloeidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Lamingtoniidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Lampyridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Languriidae 

Hemiptera Heteroptera Pyrrhocoroidea Largidae 

Lepidoptera NO S. O. Lasiocampoidea Lasiocampidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Lathiceridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Latridiidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Lauxaniidae 

Coleoptera Polyphaga Lymexyloidea Laymexylidae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Leiodidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Lentulidae 

Coleoptera Myxophaga NO S. F. Lepiceridae 

Psocoptera Trogiomorpha NO S. F. Lepidopsocidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Lepidostomatidae 

Zygentoma NO S. O. NO S. F. Lepidotrichidae 

Zygentoma NO S. O. NO S. F. Lepismatidae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Leptoceridae 

Ephemeroptera NO S. O. Ephemerelloidea Leptohyphidae 

Ephemeroptera Furcatergalia NO S. F. Leptophlebiidae 

Hemiptera Heteroptera Leptopodoidea Leptopodidae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Leptopsyllidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Lestidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Leucospididae 

Plecoptera Euholognatha NO S. F. Leuctridae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Libellulidae 
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Lepidoptera NO S. O. Zygaenoidea Limacodidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Limnephilidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Limnichidae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Limnocentropodidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Linognathidae 

Hymenoptera Apocrita Cynipoidea Liopteridae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Liposcelididae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Lithidiidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Lonchaeidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Lonchopteridae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Lucanidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Lutrochidae 

Lepidoptera NO S. O. Papilionoidea Lycaenidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Lycidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Lygaeidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Lygistorrhinidae 

Lepidoptera NO S. O. Noctuoidea Lymantriidae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Lyonetiidae 

Archaeognatha NO S. O. NO S. F. Machilidae 

Hemiptera Heteroptera Hydrometroidea Macroveliidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Malcidae 

Dictyoptera Mantodea NO S. F. Mantidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Mantispidae 

Dictyoptera Mantodea NO S. F. Mantoididae 

Mantophasmatodea NO S. O. NO S. F. Mantophasmatidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Margarodidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Mastacideidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Mauroniscidae 

Hymenoptera Apocrita Apoidea Megachilidae 

Coleoptera Polyphaga Chrysomelidea Megalopodidae 

Lepidoptera NO S. O. Zygaenoidea Megalopygidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Megapodagrionidae 
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Hymenoptera Apocrita Ceraphronoidea Megaspilidae 

Archaeognatha NO S. O. NO S. F. Meinertellidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Melandryidae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Melanthripidae 

Hymenoptera Apocrita Apoidea Melittidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Meloidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Melyridae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Membracoidea Membracidae 

Strepsiptera Mengenillidia NO S. F. Mengeidae 

Strepsiptera Mengenillidia NO S. F. Mengenillidae 

Phthiraptera Amblycera NO S. F. Menoponidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Meropeidae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Merothripidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Mesopsocidae 

Hemiptera Heteroptera Mesovelioidea Mesoveliidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Metaxinidae 

Ephemeroptera Pisciforma NO S. F. Metretopodidae 

Coleoptera Archostemata NO S. F. Micromalthidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Micropezidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Microphoridae 

Hemiptera Heteroptera Miroidea Microphysidae 

Lepidoptera NO S. O. Micropterigoidea Micropterigidae 

Coleoptera Myxophaga NO S. F. Microsporidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Microthoraciidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Milichiidae 

Lepidoptera NO S. O. Mimallonoidea Mimallonidae 

Hemiptera Heteroptera Miroidea Miridae 

Orthoptera Ensifera Mogoplistoidea Mogoplistidae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Molannidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Monotomidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Morabidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Mordellidae 
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Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Musapsocidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Muscidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Mutillidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Mycetophagidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Mycetophilidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Mycetridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Mydidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Mymaridae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Myopsocidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Myraboliidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Myrmecolacidae 

Orthoptera Ensifera Mogoplistoidea Myrmecophilidae 

Neuroptera Myrmeleontiformia Myrmeleontoidea Myrmeleontidae 

Hemiptera Heteroptera Cimicoidea Nabidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Nannochoristidae 

Hemiptera Heteroptera Naucoroidea Naucoridae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Neelidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Nemestrinidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Nemonychidae 

Plecoptera Euholognatha NO S. F. Nemouridae 

Ephemeroptera NO S. O. Caenoidea Neoephemeridae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Neolinognathidae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Neopetaliidae 

Hemiptera Heteroptera Nepoidea Nepidae 

Lepidoptera NO S. O. Nepticuloidea Nepticulidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Neriidae 

Psocoptera Psocomorpha NO S. F. Neurostigmatidae 

Zygentoma NO S. O. NO S. F. Nicoletiidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Ninidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Nitidulidae 

Lepidoptera NO S. O. Noctuoidea Noctuidae 

Lepidoptera NO S. O. Noctuoidea Nolidae 
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Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Nosodendridae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Noteridae 

Lepidoptera NO S. O. Noctuoidea Notodontidae 

Hemiptera Heteroptera Notonectoidea Notonectidae 

Lepidoptera NO S. O. Papilionoidea Nymphalidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Nymphomyiidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Obrieniidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Ochodaeidea 

Hemiptera Heteroptera Gelastocoroidea Ochteridae 

Diplura Rhabdura Campodeoidea Octostigmatidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Odiniidae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Odontoceridae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Oecanthidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Oeconesidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Oecophoridae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Oedemeridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Oestridae 

Ephemeroptera Setisura NO S. F. Oligoneuriidae 

Embiidina NO S. O. NO S. F. Oligotomidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Omalisidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Omethidae 

Coleoptera Archostemata NO S. F. Ommatidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Ommexechidae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Onychiuridae 

Lepidoptera NO S. O. Nepticuloidea Opostegidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Ormyridae 

Coleoptera Polyphaga Chrysomelidea Orsodacnidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Ortheziidae 

Hymenoptera Symphyta Siricoidea Orussidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Otitidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Oxycarenidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Pachygronthidae 
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Diptera Nematocera NO S. F. Pachyneuridae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Pachytroctidae 

Ephemeroptera NO S. O. Ephemeroidea Palingeniidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Pallopteridae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Pamphagidae 

Hymenoptera Symphyta Megalodontoidea Pamphiliidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Panorpidae 

Mecoptera NO S. O. NO S. F. Panorpodidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Pantophthalmidae 

Lepidoptera NO S. O. Papilionoidea Papilionidae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Paragryllidae 

Diplura Dicellurata japygoidea Parajapygidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Passalidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Passandridae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Pecaroecidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Pedicinidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Pediculidae 

Hymenoptera Apocrita Pelecinoidea Pelecinidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Pelecorhynchidae 

Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Peleopodidae 

Hemiptera Coleorrhyncha Fulgoroidea Peloridiidae 

Plecoptera Systellognatha NO S. F. Peltoperlidae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Pentatomidae 

Hymenoptera Symphyta Tenthredinoidea Pergidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Perilampidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Perilestidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Perimylopidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Peripsocidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Periscelididae 

Plecoptera Systellognatha NO S. F. Perlidae 

Plecoptera Systellognatha NO S. F. Perlodidae 

Odonata Anisoptera NO S. F. Petaluridae 
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Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Petrothrincidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Phalacridae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Phalangopsidae 

Phasmida NO S. O. NO S. F. Phasmatidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Phengodidae 

Trichoptera NO S. O. Philopotamoidea Philopotamidae 

Phthiraptera Ischnocera NO S. F. Philopteridae 

Trichoptera NO S. O. Leptoceroidea Philorheithridae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Philotarsidae 

Thysanoptera Tubulifera NO S. F. Phlaeothripidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Phloeostichidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Phloiophilidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Phoridae 

Trichoptera NO S. O. Phryganeoidea Phryganeidae 

Trichoptera NO S. O. Phryganeoidea Phryganopsychidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Phycosecidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Adelgoidea Phylloxeridae 

Hemiptera Heteroptera Reduvoidea Phymatidae 

Lepidoptera NO S. O. Papilionoidea Pieridae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Piesmatidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Piophilidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Pipunculidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Pisuliidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Plastoceridae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Plataspidae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Platygasteridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Platypezidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Platystictidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Platystomatidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Pleciidae 

Trichoptera NO S. O. Phryganeoidea Plectrotarsidae 

Hemiptera Heteroptera Notonectoidea Pleidae 
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Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Pleocomidae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Plutellidae 

Orthoptera Caelifera Pneumoroidea Pneumoridae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Podabrocephalidaee 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Podoscirtidae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Poduridae 

Trichoptera NO S. O. Hydropsychoidea Polycentropodidae 

Hemiptera Heteroptera Cimicoidea Polyctenidae 

Ephemeroptera NO S. O. Ephemeroidea Polymitarcyidae 

Dictyoptera Blattaria Blaberoidea Polyphagidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Polyplacidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Polystoechotidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Polythoridae 

Hymenoptera Apocrita Vespoidea Pompilidae 

 NO S. O. Potamanthoidea Potamanthidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Priasilphidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Prionoceridae 

Psocoptera Trogiomorpha NO S. F. Prionoglarididae 

Diplura Rhabdura Campodeoidea Procampodeidae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Proctotrupidae 

Lepidoptera NO S. O. Incurvarioidea Prodoxidae 

Diplura Rhabdura Projapygoidea Projapygidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Propalticidae 

Orthoptera Ensifera Hagloidea Prophalangopsidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Proscopiidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Prostomidae 

Protura Eosentomoidae NO S. F. Protentomidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Protocucujidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Protoneuridae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Protroctopsocidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Psephenidae 

Ephemeroptera Setisura NO S. F. Pseudironidae 
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Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Pseudocaeciliidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Coccoidea Pseudococcidae 

Phasmida NO S. O. NO S. F. Pseudophasmatidae 

Odonata Zygoptera NO S. F. Pseudostigmatidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Psilidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Psilopsocidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Psocidae 

Psocoptera Trogiomorpha NO S. F. Psoquillidae 

Lepidoptera NO S. O. Tineoidea Psychidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Psychodidae 

Trichoptera NO S. O. Hydropsychoidea Psychomyiidae 

Hemiptera Stenorrhyncha Psylloidea Psyllidae 

Psocoptera Trogiomorpha NO S. F. Psyllipsocidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Pterogeniidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Pteromalidae 

Plecoptera Systellognatha NO S. F. Pteronarcyidae 

Lepidoptera NO S. O. Pterophoroidea Pterophoridae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Pteroplistidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Pthiridae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Ptiliidae 

Coleoptera Polyphaga Byrrhoidea Ptilodactylidae 

Psocoptera Psocomorpha NO S. F. Ptiloneuridae 

Coleoptera Polyphaga Bostrichoidea Ptinidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Ptychopteridae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Pulicidae 

Lepidoptera NO S. O. Pyraloidea Pyralidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Pyrgacrididae 

Orthoptera Caelifera Pyrgomorphoidea Pyrgomorphidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Pyrgotidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Pyrochroidae 

Hemiptera Heteroptera Pyrrhocoroidea Pyrrhocoridae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Pythidae 
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Rhaphidioptera NO S. O. NO S. F. Raphidiidae 

Phthiraptera Anoplura NO S. F. Ratemiidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Raymondionymidae 

Hemiptera Heteroptera Reduvoidea Reduviidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Rhagionidae 

Orthoptera Ensifera Stenopelmatoidea Rhaphidophoridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Rhinophoridae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Rhinorhipidae 

Isoptera NO S. O. NO S. F. Rhinotermitidae 

Coleoptera Polyphaga Dasscilloidea Rhipiceridae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Rhipiphoridae 

Hemiptera Heteroptera Coreoidea Rhopalidae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Rhopalopsyllidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Rhopalosomatidae 

Trichoptera NO S. O. Rhyacophiloidea Rhyacophilidae 

Hemiptera Heteroptera Lygaeoidea Rhyparochromidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Rhysodidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Richardidae 

Phthiraptera Amblycera NO S. F. Ricinidae 

Lepidoptera NO S. O. Papilionoidea Riodinidae 

Orthoptera Caelifera Tridactyloidea Ripipterygidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Romaleidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Ropalomeridae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Roproniidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Rossianidae 

Hemiptera Heteroptera Leptopodoidea Saldidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Salpingidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Sapygidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Sarcophagidae 

Lepidoptera NO S. O. Bombycoidea Saturniidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Scarabaeidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Scathophagidae 
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Diptera Nematocera NO S. F. Scatopsidae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Scelionidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Scenopinidae 

Orthoptera Ensifera Stenopelmatoidea Schizodactylidae 

Hemiptera Heteroptera Dipsocoroidea Schizopteridae 

Lepidoptera NO S. O. Schreckensteinioidea Schreckensteiniidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Sciaridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Sciomyzidae 

Coleoptera Polyphaga Scritoidea Scirtidae 

Hymenoptera Apocrita Bethyloidea Sclerogibbidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Scoliidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Scraptiidae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Scutelleridae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Scydmaenidae 

Lepidoptera NO S. O. Geometroidea Sematuridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Sepsidae 

Trichoptera NO S. O. Sericostomatoidea Sericostomatidae 

Lepidoptera NO S. O. Sesioidea Sesiidae 

Megaloptera NO S. O. NO S. F. Sialidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Sierolomorphidae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Silphidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Silvanidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Simuliidae 

Ephemeroptera Pisciforma NO S. F. Siphlonuridae 

Hymenoptera Symphyta Siricoidea Siricidae 

Neuroptera Hemerobiiformia NO S. F. Sisyridae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Smicripidae 

Collembola NO S. O. NO S. F. Sminthuridae 

Coleoptera Polyphaga Hydrophiloidea Sphaeritidae 

Coleoptera Myxophaga NO S. F. Sphaeriusidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Sphaeroceridae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Sphaeropsocidae 
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Hymenoptera Apocrita Sphecoidea Sphecidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Sphindidae 

Lepidoptera NO S. O. Bombycoidea Sphingidae 

Coleoptera Polyphaga Staphylinoidea Staphylinidae 

Hemiptera Heteroptera Coreoidea Stenocephalidae 

Orthoptera Ensifera Stenopelmatoidea Stenopelmatidae 

Psocoptera Psocomorpha Caeciliusoidea Stenopsocidae 

Trichoptera NO S. O. Philopotamoidea Stenopsychidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Stenotrachelidae 

Hymenoptera Apocrita Apoidea Stenotritidae 

Hymenoptera Apocrita Ichneumonidea Stephanidae 

Hymenoptera Apocrita Ceraphronoidea Stigmaphronidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Stratiomyidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Strongylophthalmyiidae 

Strepsiptera Stylopidia NO S. F. Stylopidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Synchroidea 

Odonata Zygoptera NO S. F. Synelestidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Synneuridae 

Coleoptera Polyphaga Hydrophiloidea Synteliidae 

Hymenoptera Symphyta Siricoidea Syntexidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Syrphidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Tabanidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Tachinidae 

Plecoptera Euholognatha NO S. F. Taenipterygidae 

Orthoptera Caelifera Tanaoceroidea Tanaoceridae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Tanaostigmatidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Tanyderidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Tanypezidae 

Mantophasmatodea NO S. O. NO S. F. Tanzaniophasmatidae 

Trichoptera NO S. O. Tasimioidea Tasimiidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Telegeusidae 

Hemiptera Heteroptera Aradoidea Temitaphididae 
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Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Tenebrionidea 

Hymenoptera Symphyta Tenthredinoidea Tenthredinidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Tephritidae 

Embiidina NO S. O. NO S. F. Teratembiidae 

Isoptera NO S. O. NO S. F. Termitidae 

Isoptera NO S. O. NO S. F. Termopsidae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Tessaratomidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Tethinidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Tetratomidea 

Orthoptera Caelifera Tetrigoidea Tetrigidae 

Orthoptera Ensifera Tettigonioidea Tettigoniidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Thaumaleidae 

Hemiptera Heteroptera Thaumastocoroidea Thaumastocoridae 

Diptera Brachycera NO S. F. Therevidae 

Orthoptera Caelifera Eumastacoidea Thericleidae 

Thysanoptera Terebrantia NO S. F. Thripidae 

Coleoptera Polyphaga Elateroidea Throscidae 

Hemiptera Heteroptera Pentatomoidea Thyreocoridae 

Lepidoptera NO S. O. Thyridoidea Thyrididae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Thysanidae 

Phasmida NO S. O. NO S. F. Timematidae 

Lepidoptera NO S. O. Tineoidea Tineidae 

Hemiptera Heteroptera Tingoidea Tingidae 

Hymenoptera Apocrita Scolioidea Tiphiidae 

Diptera Nematocera NO S. F. Tipulidae 

Lepidoptera NO S. O. Tischerioidea Tischeriidae 

Coleoptera Myxophaga NO S. F. Torridincolidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Torymidae 

Lepidoptera NO S. O. Totricoidea Totricidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Trachelostenidae 

Coleoptera Adephaga NO S. F. Trachypachidae 

Coleoptera Polyphaga Cucujoidea Tramosalpingidae 
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Diptera Nematocera NO S. F. Trichoceridae 

Phthiraptera Ischnocera NO S. F. Trichodectidae 

Hymenoptera Apocrita Chalcidoidea Trichogrammatidae 

Psocoptera Psocomorpha Homilopsocidea Trichopsocidae 

Ephemeroptera NO S. O. Ephemerelloidea Tricorythidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Trictenotomidae 

Orthoptera Caelifera Tridactyloidea Tridactylidae 

Hymenoptera Apocrita Bethyloidea Trigonalidae 

Orthoptera Ensifera Grylloidea Trigonidiidae 

Orthoptera Caelifera Trigonopterygoidea Trigonopterygidae 

Orthoptera Caelifera Acridoidea Tristiridae 

Psocoptera Troctomorpha Electrentomoidea Troctopsocidae 

Coleoptera Polyphaga Scarabeoidea Trogidae 

Psocoptera Trogiomorpha NO S. F. Trogiidae 

Coleoptera Polyphaga Cleroidea Trogossitidae 

Hemiptera Auchenorrhyncha Fulgoroidea Tropiduchidae 

Trichoptera NO S. O. Limnephiloidea Uenoidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Ulodidae 

Coleoptera Polyphaga Curculionoidea Ulyanidae 

Lepidoptera NO S. O. Geometroidea Uraniidae 

Lepidoptera NO S. O. Urodoidea Urodidae 

Hymenoptera Apocrita Proctotrupoidea Vanhorniidae 

Hemiptera Heteroptera Gerroidea Veliidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Vermilconidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Vermileonidae 

Siphonaptera NO S. O. NO S. F. Vermipsyllidae 

Hymenoptera Apocrita Vespoidea Vespidae 

Trichoptera NO S. O. Hydropsychoidea Xiphocentronidae 

Hymenoptera Symphyta Siricoidea Xiphydriidae 

Hymenoptera Symphyta Megalodontoidea Xyelidae 

Diptera Brachycera NO S. F. Xylomyidae 

 Brachycera NO S. F. Xylophagidae 



  
 

 580   

 النظشية والتطبيك ،تصنيف الحششات 

Order Sub order Super Family Family 
Lepidoptera NO S. O. Gelechioidea Xyloryctidae 

Orthoptera Caelifera Trigonopterygoidea Xyronotidae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Yponomeutidae 

Lepidoptera NO S. O. Yponomeutoidea Ypsolophidae 

Coleoptera Polyphaga Tenebrionoidea Zopheridae 

Zoraptera NO S. O. NO S. F. Zorotypidae 

Lepidoptera NO S. O. Zygaenoidea Zygaenidae 
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 املشروع الوطين حلصر احلياة احلشرية العراقية

National Project for Surveying Iraq Insect Fauna 
 
 إعذاد

 األستبر الذكتوس
 نزاس هصطفى الوالح

 املقدمة

لعمػػػـ الحشػػػرات أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي المجػػػاالت التطبيقيػػػة ال تقػػػؿ عنيػػػا فػػػي حقػػػؿ 
العمكـ األكاديمية إذ أف معرفة الحشرات ىي إحدل المتطمبات الجكىرية لممشتغميف في 

االختصاصػات األخػرل ذات العالقػة كما إف تقػدير أىميػة الحقكؿ الزراعيػة كالصػحية ك 
الثػػػركة الحشػػػرية لقطػػػر مػػػا ال يػػػتـ إال بعػػػد إجػػػراء حصػػػر شػػػامؿ ليا خاصػػػة كاف مكقػػػع 
العػػػراؽ الجغرافػػػي الخػػػاص كالتبػػػايف الكبيػػػر فػػػي بيئاتػػػو كطبيعػػػة أرضػػػو أدت إلػػػى تنػػػكع 

الدراسػػات حشػػراتو األمػػر الػػذم يمكػػف أف يجعمػػو محػػط أنظػػار عممػػاء الحشػػرات إلجػػراء 
الحصػػرية كاألبحػػاث العمميػػة.مف ىػػذا المنطمػػؽ نجػػد أف االىتمػػاـ المبكػػر لػػكزارة الزراعػػة 
العراقية في إجراء عمميات حصر الثركة النباتية كالحيكانية كاف امرأ ضركريا كالذم بدا 

 Flora ofمنػذ األربعينيػات كتػـ تتكيجػو ب صػدار مكسػكعة الحيػاة النباتيػة فػي العػراؽ

Iraq   ضػمت تسػػعة مجمػػدات قيمػة كضػػعت األسػػاس لألعمػاؿ العمميػػة الالحقػػة كالتػػي
المرتبطػػة باإلنتػػاج النبػػاتي فػػي العراؽ.كأمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمكسػػكعة الحيػػاة الحيكانيػػة فػػي 

فمػػـ   Insect Faunaكخاصػة مػا يتعمػؽ منيػا بالحشػػرات  Fauna of Iraqالعػراؽ
 يكتب ليا الظيكر.

ات حصػر الحيػاة الحشػرية فػي العػراؽ مف خالؿ ما سبؽ يتبيف أف البدء بعممي
مػػف خػػالؿ مشػػركع عممػػي متكامػػؿ سيشػػكؿ المبنػػة األساسػػية فػػي مجػػاؿ انجػػاز حصػػر 
الحيػػاة الحيكانيػػة فػػي العراؽ.كلتحديػػد مػػا لػػدينا فعػػال مػػف أنػػكاع حشػػرية كتحديػػد مكقعنػػا 
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الحقيقي في مجاؿ البحػث العممػي الخػاص بالحشػرات حيػث اف أم بنػاء عممػي حقيقػي 
جػػػػػاالت العمػػػػػـ يتطمػػػػػب األسػػػػػاس الصػػػػػحيح كالراسػػػػػخ لتشػػػػػييد مثػػػػػؿ ىػػػػػذا فػػػػػي أم مػػػػػف م

البنػػػاء.كليككف ىػػػذا العمػػػؿ بمثابػػػة العمػػػؿ الرائػػػد فػػػي مجػػػاؿ بػػػدء إنشػػػاء متحػػػؼ حشػػػرم 
متكامؿ يضـ جميع األنكاع الحشرية العراقية  فضال عف تدريب الكػكادر العراقيػة عمػى 

يػػػا كتييئتيػػػا لألعمػػػاؿ عمميػػػات الحصػػػر المتمثمػػػة بعمميػػػات جمػػػع الحشػػػرات كالعنايػػػة ب
 التصنيفية الالحقة. 

 لماشا المشروع الوطن  لحصر الحشرات؟

Why the National Project for Surveying Insects?            
الف األعماؿ المكجكدة في ىذا المجاؿ   نجاز حصر شامؿ لمحشرات في العراؽأوال  ا

بيػػػا أنجػػػز فػػػي العشػػػرينات ىػػػي أعمػػػاؿ مجتزئػػػة كمبتػػػكرة فضػػػال عػػػف قػػػدميا إذ أف اغم
 كالثالثينات كاألربعينات مف القرف الماضي.

إف كجػػكد دراسػػة شػػاممة عػػف األنػػكاع الحشػػرية فػػي العػػراؽ سػػيمكف العػػامميف فػػي  ثانيووا 
مجػػاؿ الحجػػر الزراعػػي مػػف تحديػػد ا فػػات الحشػػرية الكافػػدة إلػػى العػػراؽ مػػع الشػػحنات 

لمساعدة في تطكير عمميات الحجر المستكردة كمنع دخكليا إلى القطر باإلضافة إلى ا
الزراعي الداخمي مف خالؿ معرفة مناطؽ انتشار الحشرات فػي القطػر بشػكؿ سيسػاعد 

 في منع انتشارىا إلى المناطؽ األخرل.
تحديػػد الطفيميػػات كالمفترسػػات الحشػػرية فػػي البيئػػة العراقيػػة ممػػا يسػػاعد كثيػػرا فػػي  ثالثووا 

ي القطر بػدؿ االعتمػاد عمػى اسػتيراد األعػداء إمكانية تطكير برام  المكافحة الحيكية ف
 الحيكية.

كالتي أحدثت دمارا شامال  7665: األحداث التي تمت التاسع مف نيساف مف عاـ رابعا
 في متاحؼ التاريخ الطبيعي كمتاحؼ الحشرات في الجامعات العراقية.

ـ إف ىػذا المشػركع سػيكفر فػرص عمػؿ كتػدريب أعػداد كبيػرة مػف خريجػي أقسػا خامسا 
 كقاية النبات كالمختصيف في مجاؿ عمـ الحشرات.
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بنػػاء كػػادر عممػػي تصػػنيفي فػػي العػػراؽ يمكػػف أف يعتبػػر األكؿ مػػف نكعػػو فػػي  سادسووا 
 الكطف العربي.

 Literature review                                   مراجعة األعمال السابقة
رية فػػي العػػراؽ مػػف مراجعػػة األبحػػاث كالدراسػػات الخاصػػة بحصػػر الحيػػاة الحشػػ

كاف  4343يتبيف إف أعمػاؿ الحصػر بػدأت مػع بدايػة االحػتالؿ البريطػاني لمعػراؽ عػاـ 
Morice (4375 )عمميػػػات الحصػػػر تمػػػت مػػػف قبػػػؿ بػػػاحثيف بريطػػػانييف كىنػػػكد مػػػنيـ 

Bodenhimer (4337 )ك Swiriski( ثػػػػػػـ تمتيػػػػػػا أعمػػػػػػاؿ 4375) Rothschildك
ي عػػػرض ألىػػػـ أعمػػػاؿ حصػػػر (.كفيمػػػا يمػػػ4337) Knopf( ك4337) Wiltshireك

 :4375الحشرات في العراؽ منذ عاـ 
Al-Ali, A. S. (1959). Some Coleoptera of Baghdad. Proc. Iraq. 

Sc. Soc. 3:33-47.  

Al-Ali, A. S. (1968). List and distribution of Hemiptera of Iraq. 

Iraq. J. Agr. Sci. , 3:43-58.  

Al-Azawi, A. F. (1967). Agromyzid leaf miners their parasites in 

Iraq. Bull. Ent. Res. London, 57:285-287.  

Al-Kadhimi, A. M. (1962). Bee enemies in Iraq. Direct. Gen. 

Agr. Res. Proj. Baghdad. No. 9, 26pp. (In Arabic).  

Al-Sousy, A. J. (1968). Stored-date insects and protection 

measures. Direct. Gen. Plant Prot. Baghdad, Tech. Bull. 

No. 178, 17pp(In Arabic).  

Bodenheimer, F. S. (1943). A first survey of the Coccoidea of 

Iraq.  

Direct. Gen. Agr. Baghdad, Bull. No. 28, 33pp+9pp. Arabic 

Abst.  

Bodenheimer, F. S. and Swirski, E. (1957). The Aphidoidea of 

the Middle East. The Weizmann Science Press, Jerusalem, 

378pp.  

Daoud, A. K. and El-Haidari H. (1968). Recorded aphids of Iraq.  
Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. No. 24, 37pp.  
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Derwesh, A. I. (1962). Apreliminary list of Coleoptera from 

Iraq. Direct. Gen. Agr. Res. Proj. Baghdad, Tech. Bull. No. 

13, 33pp.  

Derwesh, A. I. (1962). Apreliminary list of identified insects and 

Some arachnids of Iraq. Direct. Gen. Agr. Res. Proj. 

Baghdad, Tech. Bull. No. 121, 123pp.  

El-Haidari, H. and Daoud, A. K. (1971). On acollection of thrips 

from Iraq. Bull. Iraq nat. Hist. Mus. , 5(1):23-25.  

El-Haidari, H. , Fattah, Y. M. and Sultan, J. A. (1971-1972). 

Contribution To the insect fauna of Iraq. Direct. Gen. Plant 

Prot, Baghdad, Part3(1971), Bull. No. 9, 20pp. Part4(1972), 

Bull. No. 18, 17pp.  

Fattah, Y. M. (1974). Insects of wheat and barley in Iraq. Direct. 

Gen. Plant Prot, Baghdad, Bull. No. 223, 27pp. (in Arabic).  

Hussain, A. A. (1957). Insect pests of Iraq. Direct. Gen. Agr. , 

Baghdad, 188pp. Arabic version+34pp. English version.  

Kaddou, I. K. (1966). Aphidae from Iraq. Bull. Biol. Res. Center 

Baghdad, 2:21-35.  

Khalaf, K. T. (1957). Diptera from Iraq. Iraq Nat. Hist. Mus. 

Publ. No. 13:13-15.  

Khalaf, K. T. (1958). Some Hymenoptera and Coleoptera from 

Iraq. Iraq Nat. Hist. Mus. Publ. No. 14:1-3.  

Khalaf, K. T. (1959). Acollection of insects from Iraq. Iraq Nat. 

Hist. Mus. Publ. No. 17:17-26.  

Khalaf, K. T. (1961). Miscellaneous insects from Iraq. Bull. Iraq 

Nat. Hist. Mus. 1(7):1-7.  

Knopf, H. E. (1967). Forest insects of Iraq. Mesopotamia, Univ. 

Mosul 2(1):10-17.  

Knopf, H. E. (1971). Contribution to the Knowledge of the 

insectFauna of trees in Iraq:Part 1. Coleoptera. Sonderbruck 

aus Bd. 69(1):82-87.  

Morice, F. D. (1923). Annotated lists of aculeate Hymenoptera  

(except Heterogyna) and chrysids recently in Mesopotamia 

and North-West Persia. In Survery of the Fauna of Iraq, pp. 

71-83 and185-196, Bombay nat. Hist. Soc.  
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Peile, H. D. (1923). The butterflies of Mesopotamia. In Survey 

of the Fauna of Iraq, pp. 135-155. and 240-267, Bombay 

nat. Hist. Soc.  

Prout, L. B. (1923). Moths of Mesopotamia and N. W. 

Persia:part 111.  

Geometridae. In Survey of the Fauna of Iraq, pp. 180-184, 

Bombay nat. Hist. Soc.  

Rao, Y. R. (1921). Apreliminary list of insect pests of Iraq. Dept. 

Agr. Baghdad Mem, No. 7, 35pp.  

Roberts, H. (1972). Iraq Forest Entomology. FAO Tech. Rep. 6, 

XII+145PP.  

Rothschild, L. (1923) Moths of Mosopotamia and N. W. 

Persia:Part 1. Noctuidae, Lemoniidae and Pyralidae. In 

Survey of the Fauna of Iraq, pp. 163-167, Bombay nat. 

Hist. Soc.  

Wiltshire, E. P. (1957). The Lepidoptera of Iraq. Minist. Agr. 

Govt. Iraq 162pp.  

   

 إف األعماؿ السابقة كما يتضح تتميز بما يمي:
 إنيا أعماؿ قديمة تبعد عف الكقت الحاضر بعشرات السنيف. أوال 
نما تركزت حكؿ مجاميع معينة تقع إنيا لـ تتطرؽ إلى جميع األنك  ثانيا  اع الحشرية كا 

 ضمف اىتماـ القائـ بالدراسة.
إنيػػا أعمػػاؿ مجتزئػػة كغيػػر كاممػػة بسػػبب ارتباطيػػا بمنطقػػة جغرافيػػة معينػػة كعػػدـ  ثالثووا 

قػػدرتيا عمػػى الجػػـز بػػاف مػػا مكجػػكد فػػي الدراسػػة مػػف أنػػكاع حشػػرية ىػػي جميػػع األنػػكاع 
 Firstناكينيػا التػي تشػير إلػى كممػات مثػؿ المكجػكدة حقيقػة فػي العػراؽ كدليػؿ ذلػؾ ع

Record  كSome كPreliminary list. 
افتقػػػار ىػػػذه األعمػػػاؿ إلػػػى التخطػػػيط الػػػذم يرقػػػى إلػػػى مسػػػتكل العمػػػؿ الجمػػػاعي  رابعوووا 

اليادؼ كالمنظـ مف اجؿ بناء ركيػزة عمميػة حشػرية صػحيحة لمعراؽ تتمثػؿ فػي النيايػة 
ماذج كأنماط منيا تبقى كسجؿ عممي في إنشاء متحؼ كطني لمحشرات كعمؿ كحفظ ن
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كطنػػي خػػاص بالعراؽ.كدليػػؿ ذلػػؾ أف األنػػكاع مػػف رتبػػة حرشػػفية األجنحػػة التػػي ذكرىػػا 
Wiltshire فػي كتابػوLepidoptera   55نكعػا فيمػا تشػير النشػرة رقػـ   335بمغػت 

كىػي آخػر نشػرة يصػدرىا  4377الصادرة عف متحػؼ التػاريخ الطبيعػي فػي بغػداد عػاـ 
 4631مجمكعػة الحشػرية كاالكاركسػية المكجػكدة فػي العػراؽ إلػى كجػكد المتحؼ عػف ال

نكعػا تتطفػؿ عمػى أنػكاع  716نكعا تتغػذل عمػى النباتػات كمنتجاتيػا ك 311نكعا منيا 
 أخرل مف الحشرات أك تفترسيا.

إف الدراسات السابقة افتقرت أيضا إلى تحديد المناطؽ التي ينتشػر فييػا النػكع  خامسا 
شػػػارة فقػػػط إلػػػى مكػػػاف جمػػػع النػػػكع. كىػػػي مسػػػالة ميمػػػة خاصػػػة فػػػي الحشػػػرم كتمػػػت اإل

المناطؽ الحدكدية مع الدكؿ المجاكرة لكي نتمكف مف تحديد األنكاع التي مف المحتمؿ 
أف تكػػكف قػػد دخمػػت القطػػر مػػف الػػدكؿ المجػػاكرة إذ مػػف المعػػركؼ أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف 

 ع في المنطقة أك القطر.المساحة الجغرافية التي ينتشر عمييا النكع كقدـ ىذا النك 

 Work Plane                                                       خطة العمل
تقسػػيـ العػػراؽ إلػػى سػػبعة عشػػر مكقعػػا كأربعػػة منػػاطؽ جغرافيػػة ككمػػا يمػػي: )انظػػر  أوال 

 ((4الشكؿ)
 كتضـ:  :Mountain Regionالمناطؽ الجبمية -4

 Amadiya Districtقاطع العمادية:  -أ

 Rawanduz Districtقاطع راكندكز: -ب

 Sulaimaniya Districtقاطع السميمانية:  -جػ
 Jabal-Sinjar Districtقاطع جبؿ سنجار:  -د
 Upper Plains and Foothills Regionمنطقة السيكؿ العميا كاليضاب: -7

 كتضـ:
 Upper Jazira Districtقاطع الجزيرة العمكم: -أ

 Nineveh Districtقاطع نينكل:  -ب
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 Arbil Districtقاطع اربيؿ: -جػ 
 Kirkuk Districtقاطع كرككؾ: -د
 Border Foothills Districtقاطع اليضاب الحدكدم: -ػػى
 كتضـ: Desert Plateau Regionمنطقة الصحارل السيمية: -5

 Lower Jazira Districtقاطع الجزيرة السفمي:  -أ

  : Ghurfa-Adhaim Districtالعظيـ -قاطع الجرؼ -ب

 Western Desert Districtقاطع الصحراء الغربية: -ج
 Southern Desert Districtقاطع الصحراء الجنكبية:  -د
 كتضـ: Lower Mesopotamia Regionمنطقة ما بيف النيريف السفمية: -1

  Eastern Alluvial Plain Districtقاطع السيؿ الرسكبي الشرقي: -أ

 Central Alluvial Plain Districtسكبي الكسطيقاطع السيؿ الر  -ب

 Southern Marsh Districtقاطع االىكار الجنكبية  -ج
 Basrah Alluvial Districtقاطع البصرة الرسكبي: -د

يػػتـ تعيػػيف فريػػؽ عمػػؿ لكػػؿ قػػاطع مػػف القطاعػػات السػػبعة عشػػر حيػػث يقػػـك ىػػذا  ثانيووا 
ئػات المختمفػة فػي قاطعػو كذلؾ الفريؽ بػ جراء عمميػات حصػر كجمػع الحشػرات مػف البي

بعػػػػد أف يػػػػتـ تكزيػػػػع الكاجبػػػػات كالميػػػػاـ عمػػػػى فريػػػػؽ العمػػػػؿ كتػػػػكفير كافػػػػة المسػػػػتمزمات 
 ((.7كالمتطمبات الخاصة بعممية الحصر.)انظر الشكؿ)

تقػػـك فػػرؽ العمػػؿ فػػي القطاعػػات المختمفػػة ب رسػػاؿ النمػػاذج الحشػػرية المحفكظػػة  ثالثووا 
مكبػػة كالضػػركرية لعمميػػة التصػػنيؼ إلػػى مركػػز بطريقػػة جيػػدة مػػع جميػػع المعمكمػػات المط

 استالـ كتكزيع العينات.
يقػػكـ مركػػز اسػػتالـ كتكزيػػع العينػػات الحشػػرية بتصػػنيفيا كتنظيميػػا حسػػب الرتػػب  رابعووا 

 الحشرية التي تنتمي ليا العينة كمف ثـ إرساليا إلى المراكز المختصة.
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كػػز متخصصػػة ككمػػا لتسػػييؿ عمميػػة تصػػنيؼ النمػػاذج الحشػػرية يػػتـ عمػػؿ مرا خامسووا 
 يمي:

 Coleoptera centerمركز حشرات غمدية األجنحة: -4

 Lepidoptera centerمركز حشرات حرشفية األجنحة: -7

 Diptera centerمركز حشرات ذات الجناحيف: -5

 Hymenoptera centerمركز حشرات غشائية األجنحة: -1

 Hemiptera centerمركز حشرات نصفية األجنحة: -3

 Miscellanous Insects centerالمتفرقات الحشرية: مركز -3

 إف كؿ مركز مف المراكز السبعة السابقة يضـ األقساـ التالية: سادسا 
 قسـ تييئة العينات لمتصنيؼ: كيقكـ ىذا القسـ باإلعماؿ التالية: -4

 تصبير كتجفيؼ العينات كترقيميا بيطكارىا المختمفة. -أ

 لمعينة باستمارة خاصة.تنظيـ المعمكمات المرافقة  -ب

 عمؿ متسمسمة مف نماذج كؿ عينة لتسييؿ عممية التصنيؼ. -ج
 عمؿ الشرائح كالقكالب الخاصة بعرض الحشرات. -د 
 قسـ التصنيؼ: كيقـك باألعماؿ التالية: -7

 تصنيؼ العينات إلى مرتبة العائمة كالجنس إف أمكف. -أ

ا لمتشػػػػػػخيص فػػػػػػي المتػػػػػػاحؼ االتصػػػػػػاؿ بالمختصػػػػػػيف كتييئػػػػػػة العينػػػػػػات إلرسػػػػػػالي -ب
 المختصة.

متابعػػػة المراسػػػالت كاالتصػػػاؿ مػػػع المختصػػػيف فػػػي الجامعػػػات كالمتػػػاحؼ العالميػػػة -ج
 النجاز عممية التصنيؼ.

قسـ التصكير: كيقكـ ىذا القسػـ بانجػاز عمميػة تصػكير األطػكار المختمفػة لمنمػاذج  -5
 بشكؿ عممي كدقيؽ.

 الية:قسـ التيليؼ: كيقكـ ىذا القسـ باألعماؿ الت -1
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 كتابة الكصؼ الدقيؽ لمنمكذج. -أ

 مراجعة المؤلفات الخاصة بالنكع كتاريخ التسمية العممية كالشائعة. -ب

 منطقة انتشار النكع. -ج
 العكائؿ الغذائية. -د
 بعد انتياء العمؿ تعمؿ أقساـ التيليؼ عمى إصدار المكسكعة الحشرية العراقية. -ػػ ى
يع مستمزمات المشركع مف أثاث كعدد عمػؿ كمػكاد كييتـ بتكفير جم قسـ المخزف: -3

 كيمياكية.

إنشاء ثالثة متاحؼ حشرية عراقية مرتبطة بالجامعات في مدف العراؽ الرئيسة  سابعا 
)بغداد المكصؿ كالبصػػرة(. تحفػػظ فييػػا نمػػاذج األنػػكاع الحشػػرية العراقيػػة كسػػجؿ كطنػػي 

 لألجياؿ الالحقة. 
 Project Requirements                                   متطلبات المشروع

 االحتياجات البشرية: أوال 
 مدير عاـ لممشركع. -4

 مدراء المراكز التصنيفية. -7

 رؤساء أقساـ لممراكز التصنيفية. -5

 رؤساء لمفرؽ الميدانية. -1

 كادر فني لمقياـ بعمميات الجمع كتييئة العينات لمدراسة. -3

 اؿ الحصر كالتصنيؼ.خبراء أجانب في مجاؿ أعم -3

 مبرمجي كمستخدمي الككمبيكتر. -7

 حراس. -طباخيف  –سكاؽ سيارات  -3
 

 المستمزمات المادية: ثانيا 
 بناء ثالثة متاحؼ حشرية حديثة بتجييزاتيا المختمفة. -4

 مخيمات متكاممة مع مختبرات متنقمة لمفرؽ الميدانية. -7
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 أثاث مكتبي مختمؼ. -5

 عمؿ في المناطؽ المختمفة.سيارات مناسبة لم -1

 زكارؽ لمعمؿ في األنيار كاالىكار كالمستنقعات كالبحيرات. -3

 أجيزة ككمبيكتر مع االنترنيت. -3

 كاميرات فيديكية كرقمية لالتصاؿ مع المتاحؼ العالمية عبر شبكة االنترنيت. -7

 يػػػاسأك  صػػناديؽ  عػػدد عمػػؿ كاممػػػة تشمؿ)المصػػائد الحشػػرية بينكاعيػػػا المختمفػػة -3
 عدسات...الخ(.  ثالجات صندكقية  قناني
 المستمزمات الفنية: ثالثا 

إقامػػة دكرات تدريبيػػة خاصػػة بػػالفرؽ الميدانيػػة تتضػػمف بػػرام  كسػػياقات عمػػؿ ىػػذه  -4
الفرؽ عف كيفية استكشاؼ القاطع ككيفية البحث كجمػع األنػكاع الحشػرية كطريقػة اخػذ 

 العينات ككيفية استخداـ المصائد...الخ.

إقامػػػػة دكرات تدريبيػػػػة لمػػػػدراء المراكػػػػز التصػػػػنيفية مػػػػع الزيػػػػارات الميدانيػػػػة لػػػػبعض  -7
 المتاحؼ العالمية لالطالع عمى طريقة كنظاـ عمؿ ىذه المتاحؼ.

 تييئة كادر عممي كفني إلدارة المتاحؼ التي سيتـ إنشائيا -5

عمػػؿ دكرات فػػي مجػػاؿ التصػػكير العممػػي كطػػرؽ حفػػظ النمػػاذج كعمػػؿ السػػاليدات  -1
 نماذج العرض.ك 

 Project Fund                                                تمويل المشروع
 المؤسسات التالية: فيمكف تمكيؿ المشركع م 

 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي. -4

 كزارة الزراعة. -7

 جامعات كمتاحؼ التاريخ الطبيعي كجمعيات الحشرات لمدكؿ المانحة. -5

 ..F.A.Oة األغذية كالزراعة الدكليةمنظم -1

 .USDAكزارة الزراعة األمريكية  -3
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 امللحق اخلامص

 املفكرة التصييفة

 أكال: كتب ميمة في تصنيؼ الحشرات
 التاريخ الطبيعي التي تضـ مجاميع حشرية عالمية ثانيان: قائمة بيسماء اىـ متاحؼ

 ثالثان: مختصرات أسماء متاحؼ التاريخ الطبيعي كميانييا

 : General Booksنتب عامة( أوال
1- The Insects of Australia, A textbook for Students and 

Research Workers by The Entomology D the CSIRO.  

2- Systematic and Applied Entomology, An Introduction by I. D. 

Naumann (Ed).  

3- Naturalists'Handbook Series 25 Volumes of small relatively 

cheap good quality books.  

4- Peterson Field Guides: Insects, by Donald J. Borror and 

Richard E. White (For N. America).  

5- Insects a GEM guide by M. Chinery.  

6- Backyard Insects Of Australia, by Paul A. Horne and Denis J. 

Crawford.  

7- Name That Insect A Guide to the insects of Southeastern 

Australia, by T. R. New.  

8- A Field Guide to Insects of Australia.  

9- Insects of Britain and Northern Europe, by Michael Chinery.  

10- Insects of Britain and Western Europe, by Michael Chinery.  

11- American Insects;A Handbook of the Insects of America 

North of Mexico, by R. H. Arnett, Jr.  

  Lepidoptera Books نتب ف  حرشفية األجنحة( ثانياً 

Lepidoptera 
1- The Geometrid Moths of Europe by Axel Hausmann.  
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2- The Sesiidae of Europe by Zdenek Lastuvka and Ales 

Lastuvka.  

3- The Butterflies of Papua NEWGuinea, byMichael Parsons.  

4- The Butterflies of Great Britain and Ireland, by A. M. Emmet 

and J. Heath (Eds).  

5- Field Guide: Butterflies of Southern Africa, by Ivor Migdoll.  

6- British Pyralid Moths: a Guide to their Identification, by 

Barry Goater.  

7- The Butterflies of Morocco, Algeria and Tunisia, by John 

Tennent.  

8- The Butterflies of Greece, by Lazaros N. Pamperis.  

9- The Butterflies of Venezuela, Part 1, by Andrew F. E. Neild.  

10- Peterson Field Guides: Western Butterflies, by J. W. Tilden 

and Arthur C. Smith (For N. America).  

11- Peterson Field Guides: Eastern Butterflies, by Paul A. Opler 

and Vichai Malikul (For N. America).  

12- Peterson Field Guides: Eastern Moths, by Charles V. 

Clovell, Jr (For N. America).  

13- Guide to the butterflies of Russia and adjacent territories 

(Lepidoptera, Rhopalocera).  

14- Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae by P. V. 

Bogdanov, A. L. Devyatkin, L. V.  

Kabak Korolev, V. S. Murzin, G. D. Samodurov, E. A. Tarasov, 

and V. K. Tuzov 

15- Catalogus Faunae Bulgaricae. Volume 2. Lepidoptera, 

Geometridae, by E. Nesterova.  

16- Butterflies of Britain and Europe, text by Tom Tolman 

illustrated by Richard Lewington.  

17- A colour Identification Guide to Caterpillars of the British 

Isles, by Jim Porter.  

18- The Butterflies of Costa Rica Vol. 1, by Philip J. DeVries.  

19- The Butterflies of Costa Rica Vol. 2, by Philip J. DeVries.  
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20- Butterflies and Moths of Britain and Europe, by H. Hofmann 

and T. Marktanner.  

21- Butterflies and Moths by M. Chinery.  

22- Butterflies of Australia 2 nd Edition by I. F. B. Common and 

D. F. Waterhouse.  

23- The Butterflies of Kenya and their natural history, by T. B. 

Larsen.  

24- Butterflies of Tanzania, by J. Kielland.  

25- Saturniidae Mundi 1, by Bernard D'Abrera.  

26- Heterocera Sumatrana 3: The Phycitinae, by UIrich Roesler.  

27- Heterocera Sumatrana 4: The Thyatiridae, Agaristidae, and 

Noctuidae (Part 1: Pantheinae and Catocalinae), by L. W. R. 

Kobes.  

28- Oecophorine Genera of Australia 1, by Ian F. B. Common.  

29- Oecophorine Genera of Australia 11, by Ian F. B. Common.  

30- Carcasson's African Butterflies , by P. R. Ackery, C. R. 

Smith and R. I. Vane- Wright (Eds).  

31- Lepidoptera of Iraq . (1957). By Wiltshire . E. P. Ministry 

Agr. Gov. Iraq.  

  Coleoptera Booksنتب ف  غمدية االجنحة ( ثالثاً 
1- World Catalogue of insects. Volume 2. Hydrophiloidea by 

Michael Hansen.  

2- Fauna of New Zealand No. 37. Coleoptera : family- group 

review and keys to identification. By J Klimaszewski and J. C. 

Watt.  

3- Peterson Field Guides: Beetles, by Richard E. White.  

4- Field Guide to Northeastern Longhorned. Beetles (Coleoptera: 

Cerambycidae), IIIinois Natural History Survey Manual 6, by 

Douglas Yanega.  

5- IIE Guides to Insects of Importance to Man 3. Coleoptera, 

byR. G. Booth, M. L. Cox and R. B. M.  
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6- Naturalists'Handbook Series 3 Relevent volumes, one on 

Weevils, one on Ground Beetles and Ladybirds (Very UK 

oriented).  

7- A checklist of the ground- beetles of Russia and adjacent 

Iands (Insecta, Coleoptera, Carabidae Kryzhanovskij, I. A. 

Belousov, I. I. Kabak, B. M. Kataev, K. V. Makarov, V. G. 

Shilenkov.  

8- Catalogue of the ground –beetles of Bulgaria (Coleoptera: 

Carabidae)by V. B. Gueorguiev and Gueorguiev.  

9- Reclassification of world Dyschiriini with a revision of the 

Palearctic fauna (Coleoptera, Carabic N. Fedorenko.  

10- Click Beetles Genera of the Australian Elateridae, by 

Andrew A. Calder.  

  Books of other ordersنتب لبقية الرتب (رابعاً 
Trichoptera 

1- Bibliographia Trichopterorum. A world bibliography of 

Trichoptera (Insecta) with indexes. Volum 1961- 1970 by 

Andrew P. Nimmo.  

Ephemeroptera 

1- Naturalists'Handbook Series 1 Relevent volume, on Mayflies 

by J. Harker (Very UK oriented).  

2- Fauna of New Zealand No. 36. Leptophlebiidae (Insecta: 

Ephemeroptera) By D. R. Towns and v.  

Odonata 
1- The Dragonflies of Great Britain and Ireland (Second edition), 

by C. O. Hammond.  

2- Field Guide to the Dragonflies and Damselflies of Great 

Britain and Ireland, by Steve Brooks and Richard Lewington.  

3- Naturalists'Handbook Vol. 7: - Dragonflies by Peter Miller.  

4- Atlas of the dragonflies of Britain and Ireland, by Merrit, R. , 

Moore, N. W. and Eversham, B. C.  
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Hemiptera 

1- Aphids on the Worlds Crops by R. L. Blackman and V. F. 

Eastop.  

2- True Bugs of the world (Hemiptera, Heteroptera)- 

Classification and Natural History, by Rand Schuh and James A 

Slater.  

3- Fauna of New Zealand No. 35. Cydnidae Acanthosomatidae 

Pentatomidae (Insecta: Heteroptera C. Lariviere.  

4- Aphids on the worlds Herbaceous plants and Shrubs 

Blackman, R. L. and V. F. Eastop , Natural History Musenm 

London, U. K.  

Phasmida 
1- Stick Insects of Britain, Europe and the Mediterranean by 

Paul Brock. Orthoptera 
1- Grasshoppers and allied Insects of Great Britain and Ireland,  

by Judith Marshall and E. C. M. F.  

2- Grasshoppers by Valerie K. Brown (Very UK oriented).  

3- Grasshopper Country, by David Rentz.  

Diptera 

1- Naturalists'Handbook Series Vol. 5 Hoverflies by Francis 

Gilbert (Very UK oriented).  

2- Naturalists' Handbook Vol. 14: - Mosquitos by Keith R. Snow 

(Very UK oriented).  

3- Naturalists' Handbook Series Volume 23, on Blowflies by Z. 

Erzinclioglu (Very UK oriented).  

Hymenoptera 

1- Fauna Bulgarica. Volume 25. Hymenoptera, Ichneumonidae. 

Part 1. Pimplinae, Xoridinae, Acacollyriinae, by Ya. Kolarov.  

2- Naturalists'Handbook Series 3 Relevent volumes so far, 

oneOn Bumblebees, one on Solitary one on Ants (Very UK 

oriented).  

Thysanoptera 
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1- Thysanoptera: An Identification Guide (2 nd edition), by W. 

A Maund and G Kibbly.  

2- Naturalists'Handbook Series 1 Relevent volume, so far Thrips 

by W. D. J. Kirk (Very UK oriented).  

 عالمية قائمة بأسماء اىم متاحف التاريخ الطبيع  الت  تضم مجاميا حشرية 
1- American Museum of Natural History, Central Park West at 

79
 
th St, New York, N. Y. 10024, U. S. A.  

2- Auckland Institute and Museum, Private Bag, Auckland, N. Z.  

3- Australian Museum, College St, Sydney, N. S. W. 2000, 

Australia.  

4- Australian National Insect Collection, Division of 

Entomology, CSIRO, Canberra City, A. C. T. 2601, Australia.  

5- British Museum (National History), Cromwell Rd, London 

SW7 5BD, England.  

6- Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, Hawaii 96818, U. S. 

A.  

7- California Academy of Sciences, San Francisco , CA 94118, 

U. S. A.  

8- Canterbury Museum, Rolleston Ave, Christchurch, N. Z.  

9- Canadian National Collection of Insects, Biosystematics 

Research Institute, Agriculture Canada, Ottawa K1A OC6, 

Canada.  

10- Cornell University Insect Collection, Department of 

Entomology, Cornell University , Ithaca, NY 14850, U. S. A.  

11- Field Museum of Natural History, Chicago , IL 60605, U. S. 

A.  

12- Forest Research Institute , Private Bag, Rotorua, N. Z.  

13- Hope Entomological Collections, University Museum, 

Oxford OX1 3PW, England.  

14- Hungarian Natural History Museum, Baross U. 13, 1008 

Budapest, Hungary.  
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15- United States National Museum of natural History, 

Smithsonian Institution, Washington, D. C. 20560, U. S. A.  

16- Zoologische Museum, Humboldt Universitat, 

Invalidenstrasse 43, Berlin, East Germany (D. D. R. ).  

17- Zoologisk Museum, Universitetsparken, 2100 Kobenhaven, 

Denmark.  

18- Zoological Museum, University of Moscow, UI. Gertsena 6, 

Moscow K- 9, U. S. S. R.  

19- Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, Schloss 

Nymphenburg Nordflugel, Munchen 19, West Germany (B. R. 

D. ).  

20- Dept of Zoology, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ 

, Scotland.  

21- Institut fur Pflanzenschutzforschung, Abteilung Taxonomie 

der Insekten, 13 Eberswalde- Finow 1, Schicklerstrasse 5, East 

Germany (D. D. R. ).  

22- Dept of Entomology , Lincoln College, Canterbury, N. Z.  

23- Museo Civico de Storia Naturale, Via Brigita Liguria 9, 

16121Genova, Italy.  

24- Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 

Cambridge, MA 02138, U. S. A.  

25- Manchester Museum, The University, Manchester M13 9PL, 

England.  

26- Museum National d'Histoire Naturelle, 45 bis Rue de 

Buffon, Paris Ve, France.  

27- Naturhistorisches Museum, Burgring 7, Wien 1, Austria.  

28- National Museum of New Zealand, Private Bag, Wellington, 

N. Z.  

29- National Museum, Kunratice 1, Praha 4, Czechoslovakia.  

30- National Museum of Victoria, 285- 321 Russell St, 

Melbourne, Vic. 3000, Australia.  
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31- Naturhistoriska Riksmuseet, Frescati, 10405 Stockholm, 

Sweden.  

32- N. Z. Arthropod Collection, Entomology Division, DSIR, 

Private 

Bag, Auckland. [Main collection at Mt Albert Research Centre, 

postal address above. Reference collections at DSIR Palmerston 

North and DSIR Lincoln].  

33- Otago Museum, Great King St, Dunedin, N. Z.  

34- Plant Health Diagnostic Station, M. A. F. , Mt Albert 

ResearchCentre, Private Bag, Auckland, New Zealand.  

35- Plant Health Diagnostic Station, M. A. F. , P. O. Box 24, 

Lincoln, N. Z.  

36- Plant Health Diagnostic Station, M. A. F. , Horticultural 

Research Centre, Private Bag, Levin, N. Z.  

37- Queensland Museum, Gregory Terrace, Brisbane, Qld 4006, 

Australia.  

38- South Australian Museum, North Terrace, Adelaide, S. A. 

5000, Australia.  

39- Dept of Zoology, University of Canterbury, Private Bag , 

Christchurch, N. Z.  

40- Dept of Entomology, University of Queensland, Santa Lucia, 

Brisbane, Qld 4067, Australia.  

 مختصرات اسماء متاحف التاريخ الطبيع  ومعانييا
AMNH: American Museum of Natural History, Central Park 

West at 79
 
th St, New York, N. Y. 10024, U. S. A.  

AMNZ: Auckland Institute and Museum , Private Bag, 

Auckland, N. Z.  

AMSA: Australian Museum, College St, Sydney, N. S. W. 2000, 

Australia.  

ANIC: Australian National Insect Collection, Division of 

Entomology , CSIRO, Canberra City, A. C. T. 2601, Australia.  
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BMNH: British Museum (Natural History), Cromwell Rd, 

LondonSW7 5BD, England.  

BPBM: Bernice P. Bishop Museum , Honolulu, Hawaii 96818, 

U. S. A.  

CASC: California Academy of Sciences, San Francisco, CA 

94118, U. S. A.  

CMNZ: Canterbury Museum, Roleston Ave, Christchurch, N. Z.  

CNCI: Canadian National Collection of Insects , Biosystematics 

Research Institute, Agriculture Canada, Ottawa K1A OC6, 

Canada.  

CUIC: Cornell University Insect Collection, Department of 

Entomology, Cornell University, Ithaca, NY 14850, U. S. A.  

FMNH: Field Museum of Natural History, Chicago, IL 60605, 

U. S. A.  

FRNZ: Forest Research Institute, Private Bag, Rotorua, N. Z.  

HCOE: Hope Entomological Collections, University Museum, 

Oxford OX1 3PW, England.  

HNHM: Hungarian Natural History Museum, Baross U. 13, 

1008 Budapest, Hungary.  

IFPE: Institut fur Pflanzenschutzforschung, Abteilung 

Taxonomie der Insekten, 13 Eberswalde- Finow 1, 

Schicklerstrasse 5, East Germany (D. D. R).  

LCNZ: Dept of Entomology, Lincoln College, Canterbury, N. Z.  

MCSN: Museo Civico de Storia Naturale, Via Brigita Liguria 9, 

16121 Genova, Italy.  

MCZC: Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 

Cambridge, MA 02138, U. S. A.  

MMUE: Manchester Museum, The University, Manchester 

M139PL, England.  

MNHN: Museum National d'Histore Naturelle, 45 bis Rue de 

Buffon, Paris Ve, France.  
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NHMW: Naturhistorisches Museum, Burgring 7, Wien 1, 

Austria.  

NMNZ: National Museum of New Zealand, Private Bag, 

Wellington, N. Z.  

NMPC: National Museum, Kunratice 1, Praha 4, 

Czechoslovakia.  

NMVA: National Museum of Victoria, 285- 321 Russell St, 

Melbourne, Vic. 3000, Australia.  

NRSS: Naturhistoriska Riksmuseet, Frescati, 10405 Stockholm, 

Sweden.  

NZAC: N. Z. Arthropod Collection, Entomology Division, 

DSIR, Private Bag, Auckland. [Main collection at Mt Albert 

Research Centre, Postal address above. Reference collections at 

DSIR Palmerston North and DSIR Lincoln].  

OMNZ: Otago Museum, Great King St, Dunedin, N. Z.  

PANZ: Plant Health Diagnostic Station, M. A. F. , Mt Albert 

Research Centre, Private Bag, Auckland, New Zealand.  

PCNZ: Plant Health Diagnostic Station, M. A. F. , P. O. Box 24, 

Lincoln, N. Z.  

PLNZ: Plant Health Diagnostic Station, M. A. F. , Horticultural 

Research Centre, Private Bag, Levin, N. Z.  

QMBA: Queensland Museum, Gregory Terrace, Brisbane, Qld 

4006, Australia.  

SAMA: South Australian Museum, North Terrace, Adelaide, S. 

A. 5000, Australia.  

UCNZ: Dept of Zoology, University of Canterbury, Private Bag, 

Christchurch, N. Z.  

UQBA: Dept of Entomology, University of Queensland, Santa 

Lucia, Brisbane, Qld 4067, Australia.  

USNM: United States National Museum of Natural History, 

Smithsonian Institution, Washington, D. C. 20560, U. S. A.  
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ZMHU: Zoologische Museum, Humboldt Universitat, 

Invalidenstrasse 43, Berlin, East Germany (D. D. R. ).  

ZMKD: Zoologisk Museum, Universitetsparken, 2100 

Kobenhavn, Denmark.  

ZMUM: Zoological Museum, University of Moscow, Ul. 

Gertsena 6, Moscow K- 9, U. S. S. R.  

ZSBS: Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, Schloss 

Nymphenburg Nordflugel, Munchen 19, West Germany (B. R. 

D. ).  

ZUGS: Dept of Zoology, University of Glasgow, Glasgow G12 

8QQ , Scotland.  
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 الوصبدس والوشاجع
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 : الوصبدس العشبيةأوالً
 ثبنيبً: الوصبدس األجنبية
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 املصادر العربيةأواًل: 

اجنػاس مػف عائمػة  ( التصنيؼ المظيػرم العػددم لسػبعة7645إسماعيؿ  اياد يكسؼ )
مجمػػة زراعػػة الرافػػديف خنػافس الجمػػكد فػػي العػراؽ باسػػتخداـ التحميػػؿ العنقػكدم. 

 . 76-43( 4)الممحؽ  14
( المعمكماتية الحيكية.جامعػة 7647زىرة محمكد كعمي عبد الحافظ إبراىيـ )  الخفاجي

 العراؽ.  بغداد كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي  النيريف
  دار الكتػاب الحػديث أسػس عمػـ تصػنيؼ الحشػرات. (7661) ـ سميمافإبراىي  عيسى

 جميكرية مصر العربية.  القاىرة
( طرؽ كأسس عمـ تصنيؼ 4333جكرتكف لينسمي كركبرت يكسنجر )  ارنست  ما ير

مكتبػػة   الحيكاف.ترجمػػو إلػػى العربيػػة يحيػػى محمػػكد عػػزت كعمػػي عمػػي المرسػػي
 العربية. القاىرة جميكرية مصر  االنجمك المصرية

مطبعة  ( تصنيؼ كتقسيـ الحشرات.4333) عماد احمد كحساـ الديف عبد اهلل  محمكد
 العراؽ.  بغداد  التعميـ العالي

( معجـ المالح في مصطمحات عمـ الحشرات.دار ابػف 7645نزار مصطفى )  المالح
 األثير لمطباعة كالنشر جامعة المكصؿ.

( تػػػػيثير درجػػػػة الحػػػػرارة فػػػػي 4336هلل )نػػػػزار مصػػػػطفى كسػػػػعاد أردينػػػػي عبػػػػد ا  المػػػػالح
 التفضيؿ الغذائي كالصفات الحياتية كالمكرفكلكجية لخنفساء الحبػكب الشػعرية.

 .775-733( 1)77مجمة زراعة الرافديف 
( التفضػيؿ الغػذائي كتػيثيره عمػى 4336نزار مصطفى كسعاد أردينػي عبػد اهلل)  المالح

(: 7)3  كقايػة النبػات العربيػةمجمػة   بعض الصفات الحياتية لخنفسػاء الخػابرا
77-37. 
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( التػػيثير الحيػػكم لمتركيػػز 7663نػػزار مصػػطفى كعبػػد الجبػػار خميػػؿ إبػػراىيـ )  المػػالح
مجمػػػة  تحػػػت القاتػػػؿ لػػػبعض المبيػػػدات فػػػي يرقػػػات ككػػػامالت الػػػذباب المنزلػػػي.

 .467-31(:5)43التقني 
 .14لعددا  جريدة نينكل ( الفراشات كسخاـ المصانع.7664نزار مصطفى)  المالح
( المشػػركع الػػكطني لحصػػر الحيػػاة الحشػػرية فػػي العػػراؽ 7663نػػزار مصػػطفى)  المػػالح

  دراسة مقدمة إلى كزارتي التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي ككزارة الزراعػة بغػداد
 العراؽ.

( دراسػة كمقتػرح لنظػاـ مكحػد لمتسػمية العربيػة لمحشػرات 7663نػزار مصػطفى)  المالح
 .455-473(:7)71النبات العربية مجمة كقاية  االقتصادية.

عجاز قراني في المفيػكـ 7663نزار مصطفى)  المالح ( الزكج نكع كالنكع زكج سبؽ كا 
 .74-76: 51مجمة مناىؿ جامعية  الحيكم لمنكع.

( معجػػـ المػػالح فػػي األسػػماء العمميػػة كالعربيػػة الشػػائعة 7646نػػزار مصػػطفى)  المػػالح
 عماف األردف.  زكرم لمنشر العممياليا لمحشرات الضارة في الكطف العربي.
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