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 على عينات حية من الحشرات ولمدة تسمح        على عينات حية من الحشرات ولمدة تسمح       اإلعتماد اإلعتماد 
    بدراساتها من الوجهة الفسيولوجية    بدراساتها من الوجهة الفسيولوجية    

من طور البيضة إلى طور الحشرة    من طور البيضة إلى طور الحشرة     ( (ةةحيا حيا الالقصر دورة  قصر دورة  
مالئمة لمثل هذه الدراسات ألن هذا يسمح      مالئمة لمثل هذه الدراسات ألن هذا يسمح      )  )  الكاملة   الكاملة   

بإجراء التجارب وتدوين المالحظات بسهولة داخل        بإجراء التجارب وتدوين المالحظات بسهولة داخل        
   . .المعمل   المعمل   
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EggsEggs
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LarvaLarva
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PupaPupa
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ِِAdultAdult
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عالقة ومعدالت فقس البيض ومعدالت النمو     
هذه المعدالت بدرجات الحرارة والرطوبة     

افراز الحشرات لمواد مختلفة مثل الشمع فى     
حاالت البق الدقيقى والحشرات القشرية        

مهيجة للنباتات والتى يعتمد آثيرًا على    مواد 
   فى تقسيم الحشراتاإلفرازاتمظهر هذه 
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لكل نوع من الكائنات        لكل نوع من الكائنات        
وسطًا معينًا إلنتشاره   وسطًا معينًا إلنتشاره   
  نوع خاص من الغذاء   نوع خاص من الغذاء   

لتكاثر    لتكاثر    ل ل معروف معروف   موسمموسم
اليوجد وسطا واحدا إلنتشار نوعين أو تحت نوعين من الكائنات        اليوجد وسطا واحدا إلنتشار نوعين أو تحت نوعين من الكائنات        
يختلف إحتياجهما من الظروف البيئية         يختلف إحتياجهما من الظروف البيئية         
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أن وصف النوع الذى ينقصه تحديد بعض  أن وصف النوع الذى ينقصه تحديد بعض  
المعلومات األيكولوجية الخاصة بهذا النوع        المعلومات األيكولوجية الخاصة بهذا النوع        

    يعتبر وصف غير آامل يعتبر وصف غير آامل 

أنواع الطفيليات الحشرية البد وأن توصف بنوع                         أنواع الطفيليات الحشرية البد وأن توصف بنوع                         
..عوائلها فى الطبيعة           عوائلها فى الطبيعة           

تستغل الطفيليات فى بعض األحيان فى تحديد بعض                 تستغل الطفيليات فى بعض األحيان فى تحديد بعض                 
 .  . المراتب التقسيمية لبعض الكائنات       المراتب التقسيمية لبعض الكائنات       
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القمل القارض المتطفل على      القمل القارض المتطفل على        
بعض الطيور قد يستعان به فى          بعض الطيور قد يستعان به فى          
معرفة أجناس وعائالت هذه        معرفة أجناس وعائالت هذه        

 الطيور الطيور 
تحديد المراتب التقسيمية لبعض             تحديد المراتب التقسيمية لبعض               

الطفيليات الحشرية عند معرفة         الطفيليات الحشرية عند معرفة         
عوائلها فى الطبيعة       عوائلها فى الطبيعة       
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أهمية المميزات االيكولوجيـــــة فى جماعات             تظهر    
 Intermediateاالفراد وسطية التمـــاثل              

Populations  
التى تقع فى مستوى وسطى بين جماعتين من                  
الحشرات آل له مرتبة التقسيمية الثابتة الساللة               

 The Biological Raceالبيولوجى          
والذى يطلق على        Host Raceساللة العــــــائل       

  Sibling  Speciesاألنواع  المسماه بالـ          
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أنواع تنتشرعلى نوع خاص من النبات مثال وفجأة                      
.تغير هذا العائل بعائل بآخر جديد              

تحت هذه الظروف الجديدة تنشأ من هذه األنواع                  
سالالت جديدة ال تتكاثر وال تضع بيضا إال على  هذا                      
النبات الجديد وال  تتزاوج مع أفراد نوعها على                   

النبات السابق      
تعتبر هذه االفراد الجديدة ساللة جديدة لهذا النـــــوع                          

 Hostأو    Sibling speciesيطلق عليـــــــها         
Race .



12/23/2006 Prof. Dr. Adel Hassan
26

Research Project: Molecular Systematics of Sibling 
Species in the Aphelinus Varipes Complex Start 
Date: Feb 01, 2003 
End Date: Mar 30, 2006 
Objective:
Develop a phylogeny for populations in the Aphelinus
varipes complex from several host species and geographic 
regions. 
Approach:
(a) sequence multiple individuals from different 
populations of Aphelinus attacking the aphid 
genera Diuraphis and Rhopalosiphum. Multiple 
genes (i.e. ITS2, COI and COII) will be sequenced 
for each sample as is deemed appropriate; (b) 
Provide a phylogenetic analysis of the data for the 
populations being sequenced; (c) Draw inferences 
about potential host associations and speciation 
events for the different parasitoid populations or 
species. 
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مظاهر السلوك والغرائر يعتبر ثابتا فى حدود النوع           مظاهر السلوك والغرائر يعتبر ثابتا فى حدود النوع           ••

طبائع الجماع بين اناث وذآور الحشرات      طبائع الجماع بين اناث وذآور الحشرات      ••

  ىىجنسجنس   فى فىطريقة عمل األعشاش فى أنواع النحل المختلفة     طريقة عمل األعشاش فى أنواع النحل المختلفة     ••
AnthidiumAnthidium   ،    ، DianthidiumDianthidium  .  .    واللذين يتشابهان فى    واللذين يتشابهان فى

صفاتهما المورفولوجية ويميز النوع االول بنائه لعشه من        صفاتهما المورفولوجية ويميز النوع االول بنائه لعشه من        
ألياف النباتات القطنية ، عن  الجنس الثانى الذى يعتمد فى                ألياف النباتات القطنية ، عن  الجنس الثانى الذى يعتمد فى                

  ذلك على إفرازات النباتات الراتينجية         ذلك على إفرازات النباتات الراتينجية         

الشرانق الحريرية لدودة القز         الشرانق الحريرية لدودة القز         ••
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طريقة بناء وأشكال األنفاق فى أوراق النبات   •
التى منها يستدل على أنواع معينة من      

ت األوراق فقاالحشرات ويطلق عليها  نا  
miners  Leaf والتى تعيش يرقاتها فى 

أنفاق تكونها بين بشرتى أوراق النبات لها  
أشكاال عديدة تختلف باختالف نوع الحشرة   

 ونوع النبات
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فراز اليرقات لمواد مختلفة فى صور مختلفة يعتبر من       إ•
أبو أهم هذه المظاهر آالحزام الحريرى الذى تصنعه يرقة           

Pierisالكرنب دقيق  rapae    حول نفسها عند تحولها
الى عذراء     

Bombyxلشرانق الحريرية لدودة القز      ا• mori
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  للمميزات الجغرافية أهميتها وفوائدها فى      •

خلة  اتوضيح الصور التقسيمية  المتد    •

معرفة مدى صحة نظريات التقسيم      •

ألن التصنيف له عالقة وطيدة بالنواحى الجغرافية       •
واإليكولوجية فى الكائنات  
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معرفة نماذج الكائنات فى المناطق الجغرافية        •
المختلفة ، والتى بواسطتها يسهل ترتيب      

.   وتفسير المراتب التقسيمية العليا   
لكل اقليم جغرافى مجموعاته الحيوانية    •

  والنباتية



12/23/2006
Prof. Dr. Adel Hassan38

إنتقلت بعض هذه المجموعات من هذا األقليم الى       •
إقليم جغرافى آخر له أحواله وظروفه الخاصة ،      
فأصبح لبعض هذه المجموعات القدرة على التأقلم        
تحت هذه الظروف الجديدة آما هى ، وتطور     

البعض اآلخر تطورا ّحور من بعض صفاته ،    
ولم تستطيع مجموعات أخرى أن تعيش إطالقا     

 .تحت هذه الظروف الجديدة   
يتضح من هذا أن دراسة نماذج الحشرات فى     •

المناطق الجغرافية المختلفة تفسر لنا حقائق    
.آثيرة عن انتشار المجموعات المختلفة منها     
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دراسة العالقة بين الجماعات المتماثلة فى          دراسة العالقة بين الجماعات المتماثلة فى          ••
منطقة جغرافية واحدة ، وبين هذه الجماعات      منطقة جغرافية واحدة ، وبين هذه الجماعات      
وغيرها ذوات القرابة الشديدة فى المناطق   وغيرها ذوات القرابة الشديدة فى المناطق   

. . المختلفة  المختلفة  

األساس من معرفة هذه العالقة هو التأآد من         األساس من معرفة هذه العالقة هو التأآد من         ••
تحديد المراتب التقسيمية فيما لو آانت    تحديد المراتب التقسيمية فيما لو آانت    
الجماعات المتشابهة فى المناطق الجغرافية         الجماعات المتشابهة فى المناطق الجغرافية         

  المختلفة نوعا واحد أو اآثر المختلفة نوعا واحد أو اآثر 
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تحديد الصفات    هو إحدى خطوات دراسة التقسيم   •
التى تفرق المراتب التقسيمية الشديدة القرابة أو            

التى تشترك فى المراتب العليا المختلفة      

أغلب الصفات التقسيمية متغيرة والبد من      •
دراسة هذا التغير الذى يعتبر من صميم دراسة         

  تقسيم الحشرات
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المراتب التقسيمية ليست خالصة الصفات      
التقسيمية بل إن آيان الصفات التقسيمية   
نتيجته وجود المراتب التقسيمية  

قيمة الصفة التقسيمية قد تتغير من مرتبة        
 ألخرى 

ينظر الى درجة اإلختالف بين الصفات    
التقسيمية آدليل مرشد للعالقة بين المجموعة         
التقسيمية الواحدة على االقل 
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بعض األنواع من الحشرات تميزها صفات              •
مورفولوجية بينما يصعب تفريق البعض اآلخر            

.  على أساس هذه الصفات       
الصفة الواحدة قد يعتمد عليها فى بعض حاالت           •

  .التقسيم وتصبح دون جدوى فى حاالت أخرى            
يجب أن نبتعد بقدر اإلمكان عن االعتماد على          •

 Degenerating  ةالصفات المضمحل  
Characters       آزوائد الجسم االثرية فى بعض 

الحشرات عند التقسيم       
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اإلعتماد على الصفات المورفولوجية        •
وحدها غير آافى   

.  معنى بيولوجى       للصفات   يجب أن يكون    •
المراتب التقسيمية العليا قد تكونت          •

بإتخاذ المراتب األقل  التى تشترك فى                
بعض الصفات التى يجب أن تكون ثابتة               

.بقدر االمكان   
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عض الصفات يتغير تغيرا سريعا بفعل عوامل التطور        عض الصفات يتغير تغيرا سريعا بفعل عوامل التطور        بب••
بينما يثبت البعض اآلخر أو يتغير تغيرا بطيئا          بينما يثبت البعض اآلخر أو يتغير تغيرا بطيئا          ••
الصفات سريعة التغير تستخدم فى تمييز األنواع         الصفات سريعة التغير تستخدم فى تمييز األنواع         ••

SpeciesSpecies     وتحت األنواع      وتحت األنواع SubspeciesSubspecies
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 فى  فى ااالصفات الثابتة أو البطيئة يعتمد عليه     الصفات الثابتة أو البطيئة يعتمد عليه     
توضيح المراتب التقسيمية العليا آالعائالت       توضيح المراتب التقسيمية العليا آالعائالت       

 .  . والرتب  وهكذا والرتب  وهكذا 
يوجد  يوجد  قارية التماثل من الحشرات  قارية التماثل من الحشرات  تتالجماعات م الجماعات م 

أو أصل واحد  أو أصل واحد    لها نموذجا أوليا  لها نموذجا أوليا  
PhylogeneticPhylogenetic originorigin تطورت تطورت   
    ..بعض أفراده إلى صفات هذه الجماعات   بعض أفراده إلى صفات هذه الجماعات   
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