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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 عليهالصفات 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 مالجماعات م••

أو أصل واحد   أو أصل واحد     لها نموذجا أوليالها نموذجا أوليا
PhylogeneticPhylogenetic originorigin   تطورت بعض تطورت بعض

  ..أفراده إلى صفات هذه الجماعات أفراده إلى صفات هذه الجماعات 
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دقة الوصف وبذلك يكون الوصف           دقة الوصف وبذلك يكون الوصف            زيادة      زيادة     
  آامال وصحيحا وفى نفس الوقت دقيقا             آامال وصحيحا وفى نفس الوقت دقيقا             
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تظهر أهمية هذا فى تحديد االنواع وتحت االنواع   تظهر أهمية هذا فى تحديد االنواع وتحت االنواع     
المتقاربة التى يصعب تشخصيها بوجود أو غياب   المتقاربة التى يصعب تشخصيها بوجود أو غياب   
ترآيب معين ،بل تفترق عن بعضها بالحجم أو العدد    ترآيب معين ،بل تفترق عن بعضها بالحجم أو العدد    

أو بنسبة معينة فى صفة أو بعض صفات تميزها     أو بنسبة معينة فى صفة أو بعض صفات تميزها     
هذه االختالفات النسبية باتقان   هذه االختالفات النسبية باتقان     ويمكن تسجيل ويمكن تسجيل   

. . بواسطة البيانات التى تعتمد أوال وآخر على االرقام      بواسطة البيانات التى تعتمد أوال وآخر على االرقام      



12/23/200612/23/2006 Prof. Dr. Adel HassanProf. Dr. Adel Hassan 2121

 (The types)عـدم ثبـوت نمـاذج االنـواع                •
وغيرها فى مراتب التقسيم          

تتكون من جماعات آل منها يتكون من أفراد غير                       •
متشابهة تمام التشابه بل تختلف فى بعض الصفات                 
التى ال يمكن  تحديدها بغير االصطالحات الكمية                

Quantative terms. 
تظهر بوضوح عندما تتداخل بعض الصفات فى                     •

.نوعين أو تحت نوعين مختلفين                   
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مكانية الوصول عن طريقها بمساعدة الطرق                     إ•
االحصائية الى تحديد مميزات الجماعات الطبيعية                

Natural of population )     خاصة تحت
  Samplesالتى منها أخذت العينات          )االنواع      

لقد أصبح لوصف النماذج طابعا معينا ينقصه              •
. االآمال ما لم يعتمد على بعض البيانات الكمية          

تظهر هنا أهمية االحصاء فى توضيح الصفات                   
التقسيمية على أساس من البيانات الكمية التى                 

. تعتمد على التحاليل االحصائية الدقيقة                
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الحشرات عن بعضها بمعايير ثابتة تستند على                  أنواع      تعزل   •
الصفات الواضحة فى أفراد الجماعات الواحدة والتوقف                  
على مدى تدرج هذه الصفات فى الجماعة ومدى استمرار                  
أو ثبوت االختالفات الظاهرة بينهما وبين الجماعة القريبة                          

. لها فى الخواص        
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على جمع عينات        يتوقف هذا االجراء          •
Samples        لجماعات الحشرات فى الطبيعة 

Natural of populations         ودراستها 
دراسة دقيقة حتى يمكن التوقف على الصفات               
التقسيمية التى يمكن بواسطتها تفريق هذه                     
الجماعات فى مراتب تقسيمية والتى عن طريقها                 
أيضا توضح  فقط التشابه بينها ويحتاج رجل                   

  التقسيم ،  
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 Polymorphicاذا آانت الجماعتان     •
 صعبا  الدرجة تجعل تمييزهما أمر  

تأآد من طبيعة التكرارات  ال•
Frequencies    فى صفات هاتين 

الجماعتين 
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 Comparison ofمقارنة هذه التكرارات   •
Frequencies  

   Chi-square testاختبار مربع آاى  •
  ويقصد به المقارنة  بين التوزيعات التكرارية 
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ولكن   الجماعتين اختالف بسيط    تاذا اختلف •
بفرق آمى   

 Statistically ئىالفرق مؤآد احصا   •
significant  أم ال

لمقارنة االحصائية بين المتوسطات    ا•
Comparison of means .
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ختالف واضح       إذا اختلفت الجماعتان         إ•
يجب أن معرفة مدى التداخل فى الصفات التقسيمية                •

Determination of  Overlap       اتبين منحني
curves Populationالجماعتين       
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أو أآثر من    اذا آان متغيران يحدثان فى جماعتين •
الحشرات بنفس التوزيع التكرارى     

االختالفات قد تكون فى اللون أو فى طول زائدة        هذه  •
معينة مثال 
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• التعبير عن التوزيعات التكرارية بنسبة    
مئوية

• حساب النسبة المئوية ال يفيد ما اذا آانت       
الجماعتين مختلفتين تمام االختالف أو أن    
االختالف الملحوظ بين العينات هو فقط        
نتيجة الخطاء عرضية عند جمع العينات           

•  يمكن تحديد ذلك باجراء اختبار مربع آاى      
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 نموذجا يتبع    نموذجا يتبع   5858يوجد يوجد ) ) أ أ ( (  فردا جمع من منطقة        فردا جمع من منطقة       8080بين بين  •
II    جماعة معينةجماعة معينة ،،  ، وآذلك    ، وآذلك   IIII نموذجا من جماعة أخرى     نموذجا من جماعة أخرى    2222

 نموذج يتبع   نموذج يتبع  2424يوجد يوجد ) ) ب  ب  ( (  فردا جمع من منطقة        فردا جمع من منطقة       4343بين بين 
IIالجماعة   الجماعة    ،، . . IIII نموذجا من الجماعة     نموذجا من الجماعة    1919

 موجودة فى المنطقة أ بنسبة          موجودة فى المنطقة أ بنسبة         IIيفيد هذا االحصاء أن الجماعة          يفيد هذا االحصاء أن الجماعة            ••
من مجموع االفراد المأخوذة فى العينة ، بينما هى       من مجموع االفراد المأخوذة فى العينة ، بينما هى        %  % 7272 , ,55

، وهل يدل هذا الفرق      ، وهل يدل هذا الفرق       %  % 55,855,8موجودة فى المنطقة ب بنسبة    موجودة فى المنطقة ب بنسبة    
) .  ) .  أو الجماعتينأو الجماعتين((بين العينتين على وجود فرق بين الجماعة    بين العينتين على وجود فرق بين الجماعة    

:  :  الختبار هذا نقوم بعمل جدول مكون من أربع خانات آاآلتى       الختبار هذا نقوم بعمل جدول مكون من أربع خانات آاآلتى       

••                                                                  
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24241919ع ع ممب ب   المنطقة المنطقة 

58582222صصس س أ أ   المنطقة المنطقة 

 II IIنموذجنموذج    II    نموذجنموذج II IIنموذجنموذج    II    نموذجنموذج
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بالرجوع الى جداول االحتماالت فى آتب    •
3.84 = 2االحصاء نجد أنه عندما تكون قيمة آا    

لم تصل الى   3.65 تكون القيمة السابقة وهى     •
 % 5مستوى تأآيد  

 وبذلك تنتمى العينات الى نفس الجماعـــة   •
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أم ال من     )  بيولوجيا (العينات المأخوذة من جماعتين متشابهتين          •
الناحية التقسيمية  

مقارنة المتوسطات فاذا لم يكن الفرق بين متوسطى العينتين مؤآدا              •
، فان هذا يشير الى أن العينتين تنتميان الى جماعة واحدة                

) . احصائيا(

تقارب متوسط العينة من المتوسط الحقيقى للجماعة فى صفة أو                •
 المعيارى     أصفـات تقسيمية يمكن توضيحه بواسطة الخطـ    

Standard error            ويتوقف هذا الخطأ على حجم العينة  
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الخطأ المعيارى له نفس خواص التوزيع للمنحنى المعتدل           •
Normal curve  

من متوسطات العينات الملحوظة تقع    %68.27أى أن    •
 خطأ معيارى واحد      ±خالل 

 خطأين معياريين + خالل  % 95.45 •

 ثالثة أخطاء معيارية     ±خالل  % 99.73•
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آان الفرق بين متوسطيهما اآبر من ضعف مجموع         اذا•
خطأيهما معياريين 

ويكونا مختلفين بالتأآيد اذا آان الفرق بين متوسطهما      •
 مرات مجموع خطأيهما المعياريين    3اآبر من  

وعلى ذلك اذا أريد معرفة ما اذا الفرق بين متوسطى        •
  .عينتين مؤآدا احصائيا أم ال     
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الخطأ المعيارى للفرق بين المتوسطين 
يساوى الجذر التربيعى لمجموع  والذى 

: مربعى الخطأين المعياريين آما يأتى 
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 للجماعتين اللتين أخذت  نفرض تساوى المتوسطا ب•
منهما هذه العينات     

 أى أننا نفرض أن العينتين قد اخذتا من نفس الجماعة      •
Same population   

اذا آان     أى3الخطأ المعيارى للفرق أآبر من     آان اذا •
الفرق مؤآدا فان الفرض يكون غير صحيح     

وبالتالى تكون العينتـــــان من جماعتين         •
. Different populationمختلفتيــــــــــــن            
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أما اذا آان عدد االفراد مختلفا اختالفا آبيرا ، وذلك عند                       أما اذا آان عدد االفراد مختلفا اختالفا آبيرا ، وذلك عند                       
:  :  مقارنة صفات العينيتين        مقارنة صفات العينيتين        

Roe and SimpsonRoe and Simpsonفيرى   فيرى    استخدام   استخدام    )  ) 19391939 (  ( 
    الصورة التالية     الصورة التالية     
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نموذج من الجماعة أ مختلف عن آل نموذج من الجماعة        •
ب  

أما الحاالت التى فيها يحدث تداخل فى الصفات التقسيمية        •
  فانها تكون اآثر تعقيدا
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 أ لوحظ أن أطوال قرون االستشعار فى جماعة من الحشرات موجودة فى منطقة               
م ، بينما تلك التى توجد فى منطقة ب            104.7  بمتوسط قدره      106 ، 99تتراوح بين      

فكم  .     م  108.3 بمتوسط قدره     114 ، 104تتراوح أطوال قرون استشعارها بين        
يكون مقدار هذا التداخل ؟        
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ــ يبين الرسم السابق أن هن   • (=   مم  7 من ال 2اك  ــ
من المدى الملحوظ للعينة التى اخذت    %)  28.5

من المنطقة أ قد تداخلت مع مدى العينة التى أخذت    
المنطقة ب 
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  Linear overlapتعتبر طريقة التداخل الخطى          •
مضللة 

الذى هو   (أنها تعطى فقط التداخل بين العينات               : االولى     •
) أقل بكثير من التداخل بين الجماعات التى أخذت منها                    

بالرغم     ( أنها تغالى فى أهمية نهايات المدى           : الثانية    •
أنه بالنظر الى زوج من منحنيات الجماعات المتداخلة                  

) نجد أن قمة المنحنيات أآثر أهمية من االطراف              
حساب التداخل الخطى غير آاف         ولذلك فإن      •
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 جماعتين موجودتين  فى منطقتين                   ةقارنيتم م  عندما    •
Allopatricجغرافيتين منعزلتين          populations 

ولكنهما متقاربين        
اذا آانت هاتان الجماعتان ينتميان الى تحت نوعين                      •

مختلفين أى تحت نوع واحد            
 مقدار االختالف بين الجماعتين بحيث يمكن                    ةعرفم•

. اعتبارهما تحت نوعين مختلفين               
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الجماعات بانها تحت أنواع اذا                Splittersن  و المقسم  •
من الناحية     (اختلفت متوسطات صفاتها فقط بفرق مؤآد           

)االحصائية     
 أصروا على أن هذه الجماعات ال              Lumpersن   و المجمع •

تستحق أن تفصل الى تحت أنواع اال اذا آانت جميعها                        
مختلفتين بعضها ويظهر هذا االختالف فى جميع نماذج                      

الجماعات  
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يمكن فصل الجماعة  أ فى تحت نوع                :  % 75ـ قاعدة ال   •
معين مثال بكل وضوح عن الجماعة  ب                 

من عدد افراد الجماعة  أ يختلف عن جميع             % 75اذا آان    •
 .نماذج الجماعة ب    
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اال ان هذا التفسير لم يتخلص نهائيا من الضعف الذى      •
لوحظ فى التداخل الخطى ، وذلك النه اعطى للنقط االخيرة     

فى مدى االختالف اهمية بالغة       

ولقد وجد أن الحل المثالى  هو تعيين نقطة تقاطع         •
المنحنيين  للجماعتين ، ولكن يحتاج هذا الى مجهود شاق          

.جدا وال يتناسب مع العمل الروتينى للتقسيم    
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• ولقد وجد أن الحل المثالى  هو تعيين نقطة تقاطع المنحنيين           
للجماعتين ولكن يحتاج هذا الى مجهود شاق جدا وال يتناسب        
مع العمل الروتينى للتقسيم        

• لقد أمكن  حساب نقطة تعتبر قربيه من نقطة التقاطع وال        
تحتاج الى مجهود آبير على شرط أن ال يكون االنحراف 
المعيارى االآبر قدر االنحراف المعيارى االصغر باآثر من مرة               
ونصف 

• يمكن الحصول على هذه النقطة بقسمة الفرق بين المتوسطين         
على مجموع  االنحرافين المعياريين     
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 أساسا للفصل الى تحت نوع   1.28لقد أعتبر معامل الفرق    •
أو ال فصل  

من عدد أفراد    %90اذ أن عند هذه القيمة يكون حوالى    •
من عدد أفراد    % 90أ مختلفا عن حوالى   الجماعة 

الجماعة ب    

فانه يبدو محتمال    1.28اذا زادت قيمة معامل الفرق عن    •
.انه من االنسب ان نفصل الجماعتين الى تحت نوعين    
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  تاذا آانت جماعة ما من نوع معين من الحشرات جمع   •
من منطقة ا وجماعة أخرى يعتقد أنها من نفس النوع         
جمعت من المنطقة ب هما تحت نوعين لهذا النوع أم ال        

؟   

ت البطن حلقادد الشعيرات المتحرآة الموجودة على  ع•

اذا وجد أن المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة      •
 :بهذه الصفة فى هاتين الجماعتين  هى آاآلتى      
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