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  التقسيمية  بعض الصفات   لهى سجل  
تدون فيها بعد    حيث   لمجموعات الحشرات     

فصلها بطريقة ما يقصد منها اختيار بعض    
الصفات دون االخرى لتعريف هذه       

الحشرات  
تعرف على   يمكن ال المفاتيح  عن طريق   

ء المفاتيح    نشاإو التقسيمية  المراتب  
 ة الوصف و يعتبر امتداد لخط  التقسيمية 
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المفتاح  فى عالصفات المثالية التى توض   
البد أن تنطبق بالتساوى على   التقسيمى  

جميع االفراد الداخلة فى نطاق الجماعة        
صرف النظر عن العمر أو    بالمتماثلة    

. الجنس 
يجب أن تكون الصفة قاطعة وظاهرة خارجيا          

على الحشرة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة    
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تدخل فى نطاق       ال يجب أن تكون ثابتة         
فراد هذه المجموعة        ألاالختالفات الفردية       

. المتماثلة  
عند تصميم مفتاح يتضمن أنواعها لم توصف                     
من قبل يراعى أن يرتب هذا المفتاح بطريقة                 

 قريبة   تقسيميا    تجعل األنواع الشديدة القرابة                
من بعضها فى هذا المفتاح ، وبهذه الوسيلة                     

. يسهل تمييز وتوضيح األنواع الجديدة                     
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 القارىء  النموذجى هو الذى ال يمد          فتاح  موال 
بأآثر من صفتين متضادتين عند أى نقطة معينة                 

فيجب اختصار الصفات المتضادة بقدر             .  فيه 
 .االمكان   

 يجب أن نتمكن من التعريف عند القراءة                
 او االعتماد على الجنس              إشاره  للمفتاح دون اال        

المضاد أو األطوار غير الكاملة آاليرقات و                 
العذارى ، والتى تسجل صفاتها دائما فى مفاتيح                 

. مستقلة   
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يلحق باسم     اال   يستحسن فى جميع المفاتيح            
النوع اسم المؤلف إال فى الحاالت التى لم             
يذآر فيها اسمه فى أى موضع آخر فى             

نفس المقالة العلمية  
 لغة المفاتيح آلغة الوصف يجب أن تكون             

وصل       لفاظ أوتلغرافية خالية من األفعال           
 الفصلة  الجمل التى تفصلها عن بعضها               

.المنقوطة  
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 الهامة فى الجماعات      التقسيمية   يجب حصر الصفات     •
تحت الفحص    

ترتب هذه الصفات فى جدول          •
ان نحدد أوجه         من هذا الجدول       نستطيع بسهولة         •

التشابه أو االختالفات الظاهرة فى هذه الجماعات               
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قرن  األجنحة اسم النوع 
االستشعار 

لون قرن  
االستشعار 

لون االرجل الرسغ عقل االعين 

smithi   سوداء مستقيمة كاملة االستدارة سوداء خيطى شفافة
completa  سوداء مستقيمة كاملة االستدارة سوداء منشارى معتمة

emarginata  سوداء مستقيمة غيركاملة االستدارة سوداء منشارى معتمة
rufipes  حمراء مستقيمة كاملة االستدارة سوداء خيطى معتمة

nigripes  سوداء مستقيمة كاملة االستدارة سوداء خيطى معتمة
flavicornis   سوداء ذات فصين  كاملة االستدارة صفراء خيطى شفافة
ruficornis   سوداء مستقيمة كاملة االستدارة حمراء خيطى شفافة

californica   سوداء ذات فصين  كاملة االستدارة سوداء خيطى شفافة
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Indented  Keyالمفتاح المتعرج                                                 
racket  key Bالمفتاح ذات األقواس                                                

Serial    key المفتاح المتسلسل                                                   
 key    Branchingالمفتاح المتفرع                                              

 Circular  key  المفتاح الدائرى                                                     
Pictorialالمفتاح المصور                                                      key
Boxالمفتاح الصندوقى                                                    type   key
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ا    األجنحة معتمة 
     ب   قرون االستشعار منشارية   

 complota    األعين كاملة االستدارة                                   ـ               ج
    emarginata /  األعين غير كاملة االستدارة                            ـ               ج

  ب / قرون االستشعار خيطية   
 rufipes   األرجل حمراء                                               ـ               ج
 nigripes / األرجل سوداء                                              ـ               ج

ا/   األجنحة شفافة 
     ب    عقل الرسغ مستقيمة 

 smithi    قرون االستشعار سوداء                                      ـ             ج   
 ruficornis /  قرون االستشعار حمراء                                 ـ               ج

    ب/    عقل الرسغ ذات فصين  
 californica                       قرون االستشعار سوداء              ـ               ج
 flavicornis /  قرون االستشعار صفراء                                ـ               ج
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 2                                               األجنحة معتمة                    1
 5      األجنحة شفافة                                                                      

  
 3)   قرون االستشعار منشارية                                                        1(2

 4                                                                  قرون االستشعار خيطية 
  
  complota)  األعين كاملة االستدارة                                                 2(3

  emarginata       األعين غير كاملة االستدارة                                           
 
  rufipes                                                           )  األرجل حمراء 2(4

 nigripes       األرجل سوداء                                                           
 
 6)  عقل الرسغ مستقيمة                                                                1(5

 7 الرسغ ذات فصين                                                                    عقل 
 
 smithi)  قرون االستشعار سوداء                                                     5(6

 ruficornis       قرون االستشعار حمراء                                                
 
 californica قرون االستشعار سوداء                                                ) 5(7

 flavicornis       قرون االستشعار صفراء                                               
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                       املفتاح املتعرج                          املفتاح ذو األقواس 
) من أهم عيوبه أن العالقة 1) أقسام هذا املفتاح والعالقــة      (1       (     

               بينها أكثر وضوحا وتتبعا للنظر          بني أقسامه ليست ظاهرة 
                                                          كما ىف املفتاح املتعرج 

) تسجـل فيـه الصفـات  2الصفات املتضادة         () فيه تظهر 2             (
                 متباعدة عن بعضها،عيب من            املتضـادة متجاورة ممـا 

                 شأنه يأخذ املفتاح مساحـة            يسهل مقارنة األنواع بعضها  
   ببعض ، لذلك يعترب مفتـاح                   كبرية إذا كان طويال .               

                                                         منوذجيا حلاالت التشخيـص 
                                                        كما يستغل مسـاحة أصغـر   

تعماله إذا كـان                                                         فيفضـل اس
                                                        املفتاح طويال . 

) يفضل استعماله ىف حالـة   3) للعيب السابق يفضل استعماله       (3            (
                 ىف حالة املفاتيح الصغرية و           التشخيص(أى مقارنة األنواع  

       الىت تشمل املراتب التقسيمية           )وذلك لسهولة امكانية تتبع          
               العليا كالعائالت بقصد التعريف         الصفات التقسيمية فيـه 

                ال التشخيص . ( أى ال يصلح           صعودا ونزوال،وذلك مبتابعة 
حتت األنواع           األرقام الىت تشيـر إىل هذه                ملقارنة األنواع و

                املتقاربة .                               الصفات بالنسبة للنوع حتت  
                                                         الوصف .  
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قد أنشأ هذا النوع بقصد الجمع بين مميزات        
) المتعرج وذو األقواس(المفتاحين السابقين  

يشارك المفتاح المتعرج فى ترتيبه للجماعات فى      
أقسام واضحة  

المفتاح ذو األقواس من      يشبه فى نفس الوقت   
ناحية قلة المساحة التى يشغلها هذا النوع من        

المفاتيح  
لذلك يفضل فى حاالت المفاتيح الطويلة    

من أهم عيوبه ظهور الصفات المتضادة فيه      
متباعدة جدا عن بعضها   
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األجنحة معتمة            8  (1         . (
) .  قرون االستشعار منشارية  5  (2       
  complota) . االعين كامله االستدارة                                       4  (3       

  emarginata) . االعين غير كامله االستدارة                                 3( 4
) . قرون االستشعار خيطية  2( 5
 rufipes ) . االرجل حمراء                                                  7( 6
 nigripes) . االرجل سوداء                                                  6( 7
) . االجنحة شفافة 1( 8
) . عقل الرسغ مستقيمة   12( 9

 smithiء                                          ) . قرون االستشعار سودا11 (10
 ruficornis) . قرون االستشعار حمراء                                      10(11
) . عقل الرسغ ذات فصين 9(12
 californica). قرون االستشعار سوداء                                      14(13
 flavicornis صفراء                                    ) . قرون االستشعار13(14

    وقد سمى هذا المفتاح مفتاحا متسلسال لتسلسل االرقام االولى فيه. 
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 Natural classificationيبنى الترتيب الطبيعى      
للحشرات على تاريخ تطورها بمعرفة أصول جماعاتها       

 ومظاهر Populations and Groupesومجموعاتها  
 Evolutionتطورها  

ال تعتمد دراسة التاريخ التطورى على المالحظات بقدر ما          
 فى الجماعات    التقسيمية تعتمد على ربط نتائج الدراسات        

والمجموعات المختلفة للحشرات ومعرفة مدى ارتباط بعض         
.  فى الجماعات والمجموعات المتقاربة         التقسيمية   الصفات      
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يوضح التاريخ التطورى لجماعة أو لجماعات             
 Branchingمن الحشرات بشجرة متفرعة           

tree 
دراسات تاريخ      يفضل رجال التقسيم لتوضيح            

  بيانية   رسومات   التطور عمل       
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 المشترآة فى المجموعات تحت      التقسيمية   معرفة الصفات     •
 المورفولوجية   الدراسة ، وتشمل هذه الصفات المميزات        

.  والفسيولوجية  وبعض البيانات الجغرافية          والبيولوجية   
يجب أن نحدد فى هذه الصفات المشترآة الصفات البدائية            •

Primitive       والصفات المتخصصة Specialized   والتى 
تغيرت مع الزمن ويفضل ظروف البيئة من الصورة البدائية الى            

 الفم االثرية     واجزاء  المختزلة   آاالجنحة  هذه الصورة المتخصصة      
.  االرجل وتحورات

يجب االستعانة بالحشرات ذات االشكال البدائية والتى ال زالت             •
.منتشرة فى بعض المناطق الجغرافية آنيوزيلندا واستراليا           
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