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 جامعة الموصل العراق للعلوم الصرفةالتربية  الحياة كليةقسم علوم 
Email: aeadhajismail@gmail.com 

 
 الخالصة

م ن رتب ة دمدي ة  البق ولالتابع ة لعالل ة ان افس  تةتضمن البحث التصنيف العددي لألجناس الحشرية الس        
 ,Caryedon, Spermophagus ,Bruchus, Bruchidiusف     ر الع    راق و      ر  األجنح    ة 

Callosobruchus, Acanthoselides ,(Family Bruchidae, Order Coleoptera)  وذل   باععتم اد

الص  تاا المريري  ة الت  ر ت  م تحويلي  ا إل    ش  ترة مناس  بة للتحلي  ل الع  ددي عب  ر برن  ام  التحلي  ل  بع    عل   
القرابة وبينا النسبة الملوية للص لة وقورنا بواسطة الحاسوب لتعين درجاا  SPSS -17اإلحصالر الجا ز 

 Bruchusب ين ك م م ن الجنس ين  %79الشعبية عل  أساس درجة التشابه لبع  للص تاا المريري ة وبل  ا 
ين الجنسين األول ين فر حين بل ة نسبة القرابة ب  Spermophagusو  Caryedon وجنسر  Bruchidiusو

سجلتا  اقل نس بة للقراب ة   Acanthoselides و Callosobruchusكما رير أن الجنسين  ،%98واآلارين 
، وعن د تميي ل ش جرة الص لة الش عبية متع ددة األبع اد بالرس وم %89لعالل ة ف ر الع راق وش كلا نس بة فر  ذه ا
  Caryedonو  Bruchidiusو  Bruchusتب    ين أن ش    جرة الص    لة الش    عبية لألجن    اس األرب       البياني    ة 

 .Acanthoselidesو  Callosobruchusلقرابة م  الجنسين لم ترير أي درجة ل Spermophagusو

 العراق. البقول؛عاللة انافس  األجنحة؛رتبة دمدية  العنقودي؛التحليل  العددي؛الكلماا المتتاحية  التصنيف 
 9/00/8102وقبوله  01/6/8102  تاريخ تسلم البحث

 المقدمة
 Hierarchical Classification orع  رف التص  نيف الع  ددي أو التص  نيف الت  دريجر أو التسلس  لر        

Numerical Taxonomy  كج    ز  م    ن التحل    يما المتع    ددة  0719س    نةMultivariate analysis 
(Sneath,0719و )الحاسوب حيث مك ن م ن التق ارب الكم ر  رير ذل  م  استادامQuantitative  والق درة

باععتم اد عل     التصنيتية بالطرق العددية إل  صتوف  مراتبللكبيرة وتجمي   لبيانااعل  المعالجة السريعة 
 ب  يننب  اا أم حي  وان ن  زوع إل    األجن  اس و   و تص  نيف للكالن  اا الحي  ة ي الماتلت  ةلألن  وا   المريري  ةص  تاتيم 

ونش ر أول بح ث  (.Dubois 8112لمنضوية تحته ) العمقاا الطبيعية المريرية بين المجموعاا أو التلاا ا
( وري ر ذل    ف ر عدي  د م  ن 0741س  نة ) Crowsonح ول التص  نيف الع ددي لرتب  ة دمدي ة األجنح  ة م  ن قب ل 

والمواق  اعلكترونية  وذل  إلريار القرابة   ,Gullan (2009و Cranston) (0744)ماير وآارون،  الكتب
المحتمل ة   Phylogenic Analysis or Clustral Phylogenic Treesوتحدي د اط وط النش و  واعرتق ا  

( تص  نيف عالل  ة ان  افس البق  ول ف  ر الوعي  اا المتح  دة األمريكي  ة 8116)  Kingsolverذك  رلتل    األن  وا  ، 
 Hewittو  Howland. اعط  ن و   014ج نس  86وكن دا وب ين أني ا تتك ون م ن امس ة تح ا ع  الما و 

ن   زيم اوكس   يديز ف   ر التسلس   ل الجين   ر ع إل    مدي   ة األجنح   ة اس   تنادا التص   نيف ألنش   ولر لرتب   ة د (8119)
( التنص  يف التيل  وجينر لان  افس البق  ول األوربي  ة م  ن جي  ة 8116) وآا  رون Kergoatذك  ر ، المايتوكون  دريا

م  ن ناحي  ة  Bruchidiusو Bruchus ما العمق  اا الش  عبية ب  ين األن  وا البيان  اا الجزيلي  ة والبيلي  ة مس  تاد

 جيناا للميتوكوندريا وارج بتقسيماا جديدة معززا ذل  العمقة بالنباتاا العاللة.ااتمف يمية 
لتويي    البق ولة مسجلة فر الع راق لعالل ة ان افس تا الدراسة الحالية البياناا المريرية ألجناس ستناول       

 ذه العمقاا وبشكل رقمر ليعكس التشابياا المريرية ويعزو ا بالتالر إل  األصول المحتملة لنش وليا و  ر 
وك ذل  تميي دا لبن ا   األجن اس،اطوة أول  نحو إجرا  التحليما الجينية إلريار العمقاا التطوري ة ب ين   ذه 

 قاعدة بياناا للتصنيف اآللر ليذه العاللة.
 وطرالقهمواد البحث 

( للص  تاا المريري  ة ألجن  اس عالل  ة 0721) عل  ر دحم  إل    المتت  ات التص  نيتر ال  ذي أورده م وفق  ا           
( وعبر برنام  التحلي ل 0والتر تم تحويليا إل  شترة مناسبة للتحليل )جدول  0فر العراق شكل  البقولانافس 

إنش ا  مص توفة الص تاا  ت من ا متس اويا ، قورنا الصتاا بإعطا  ك م مني ا وزSPSS-17اإلحصالر الجا ز 
 (Family Bruchidae: Order Coleoptera) ف ر الع راق البق وللعاللة انافس ة تالمريرية لألجناس الس

 .(8)جدول  (Anonymous , 2007)ومعالجتيا حاسوبيا 
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 النتائج والمناقشة
الص  لة الش  عبية عل     8وأعط    ش  كل  3ري  را العمق  اا الرقمي  ة ب  ين ماتل  ف    ذه األجن  اس ج  دول ا       

وبينا النسبة الملوية للصلة الشعبية عل  أساس درج ة التش ابه للص تاا  بين تل  األجناس أساس درجة التشابه
   Caryedon وجنس      ر Bruchidiusو  Bruchusب      ين ك      م م      ن الجنس      ين  %79المريري      ة بل       ا 

كم  ا ري  ر أن  .%98 ب  ة ب  ين الجنس  ين األول  ين واآلا  رينف  ر ح  ين بل   ا ص  لة القرا Spermophagusو
ليم ا اق ل ص لة للقراب ة ف ر   ذه العالل ة ف ر الع راق وذل    Acanthoselidesو Callosobruchusالجنسين 

الص لة الش عبية  ، وعند تمييل شجرة الصلة الشعبية متعددة األبعاد بالرسوم البياني ة تب ين أن ش جرة%89بنسبة 
ل  م تري  ر أي درج  ة للقراب  ة  Spermophagusو Caryedonو Bruchidiusو Bruchusلألجن  اس األرب    

ا يس  تدعر م  ن الماتص  ين مراجع  ة أي ص  تر % مم   Acanthoselidesو Callosobruchusم    الجنس  ين 

    ،ذل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .2األرقام المجاورة لألسما  تدل عل  تسلسل ذل  الجنس فر جدول 

Numbers behind names indicated sequence of this genus in Tab 2.* 
 صور أجناس عاللة انافس البقول فر العراق. (0شكل )

Fig (1) Photos of the family Bruchidae genera in IRAQ. 

 
 

Caryedon:1  Spermophagus:2 

   
Bruchus:3 Bruchidius:4 

  

Callosobruchus:5 Acanthoselides:6 
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مقدار المساحة الت ر يش  ليا ك ل ج نس م ن   ذه األجن اس  يبينو 3بالشكل المريرية موضحة تل  الصتاا  أن
 Onlineدلي   ل  تس   تادمه مواق     التص   نيف عب   ر الش   بكة العنكبوتي   ة  عل     مق   دار التش   ابه، أم   ا الش   كل في   و

Taxonomies  استنادا عل  الصتاا التر يرير ا الجنس المراد الحصول عل  موقع ه التص نيتر حي ث يق وم
 Math labوذل   باس  تادام برن ام  الم  ايمب  بالممايل  ة أو ب التتري   البرن ام  الحاس وبر الا  ال بالتص نيف

   ذه ش  كل عل     ياإس  قاطو ف  ر ذل    م  ن قب  ل المب  رمجين متاصص  ين بعم  ل مس    مس  احر للص  تاا م  يم 
المساحاا لمستدعل عل  اعسم وعند عدم التطاب  فق د يك ون ج نس جدي د لي ذه العالل ة أو ق د يع ود إل   عالل ة 

 (.Houcque ،8111أارى)

ف ر  البق ولفر التصنيف العددي ألجناس عاللة انافس  للصما الشعبيةالمريرية المنتابة  الصتاا (0جدول)

 العراق
Table (1) The selected morphological characteristics of popular relations in 

numerical taxonomy of Bruchidae family genera in IRAQ. 

 Codeالشترة Specialtiesالتتصيما Characteristicsالصتاا Seriesا

 
0 

 

 
 العيون

 ع يحوي  ذه الصتة
 عميقة التحزز

 قليلة التحزز

0 
8 
3 

 
8 

 
 الدري 

 ع يحوي  ذه الصتة
 الشكل ميلث

 رباعر الشكل

0 
8 
3 

 
3 

 
 الصدر

 ع يحوي  ذه الصتة
 األمامر شبه منحرف

 ماروطر الشكل

0 
8 
3 

 
 
6 

 
 

 التاذ

 ع يحوي  ذه الصتة
 يحتوي عادة عل  زالدة

يحتوي من سطحه البطنر عل  
 تجويف طويل

يحتوي للرجل الالتية عل  تجويف 
 عمي 

0 
8 
3 

 
6 

 فر العراقالبقول لتصنيف العددي ألجناس عاللة انافس ل الصما الشعبيةمصتوفة  (8جدول)
Table (2) Popular relations matrix of the morphological taxonomy of Bruchidae 

family genera in IRAQ. 

 
 Seriesا

 األجناس
Genus 

 *Characteristicsالصتاا 
0                 8                  3               6 

0 
8 
3 
6 
1 
4 

Caryedon 
Spermophagus 

Bruchus 
Bruchidius 

Callosobruchus 
Acanthoselides 

 

8 
3 
3 
3 
3 
3 

0** 
8 
3 
3 
3 
3 

0 
0 
8 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
8 
3 
6 

 Value No. 1 means that this genus does not*• تعنر ع يمل   ذا الجنس  ذه الصتة.  0القيمة*

have this characteristic. 
 Numbers of characteristics  indicate the**. 0**األرقام للصتاا تدل عل  تسلسليا فر جدول 

sequence of in Table 1 
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 فر العراق البقولمصتوفة نسب التشابه واعاتمف فر المراتب التصنيتية ألجناس عاللة انافس  (3جدول )
Table (3) Proximity matrix of Family Bruchidae genus in IRAQ 

 .This is a similar matrix*   * ذه المصتوفة متمايلة

 
 

 
 

 .8األرقام المجاورة لألسما  تدل عل  تسلسل ذل  الجنس فر جدول 

Numbers behind names indicated sequence of this genus in Tab2.* 
 العراق.فر  البقولالماطط الشجيري لدرجاا التشابه واعاتمف بين أجناس عاللة انافس  (8شكل )

Figure (2) Dendrogram of similarity and difference decrees between genera of   

Bruchidae in IRAQ. 

 
 
 

Case Correlation between Vectors of Values 

1:Caryed

on 

2: 

Spermoph

agus 

3:Bruch

us 

4:Bruchi

dius 

5:Callos

ob. 

6:Acanth

os. 

1:Caryedon  .870 .522 .333 .000 -.333 

2:Spermophagus .870  .818 .522 .000 -.522 

3:Bruchus .522 .818  .870 .000 -.870 

4:Bruchidius .333 .522 .870  .000 -1.000 

5:Callosobruchus .000 .000 .000 .000  .000 

6:Acanthoscelides -.333 -.522 -.870 -1.000 .000  
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التاتحة تدل عل  الصتاا  واألرقام الص يرة 0جدول ** األرقام ال امقة تدل عل  اسم ذل  الجنس فر 

 المدروسة.
** Dark figures indicate the name of that genus in Table 1 and figures  show traits. 

 العراق.فر  البقول رسم عديد األضم  للصتاا المريرية ألجناس عاللة انافس (3شكل )
Figure (3) Multisided shape of morphological characteristics of                   

Bruchidae genus in IRAQ. 

 
 

GLUSTERING ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF SIX GENERA OF BRUCHIDAE FAMILY: COLEOPTERA ORDER IN 

IRAQ 
Aead Y. Haj Ismail 

Biology Dept., College of Education for Pure Science, Mosul University 
Mosul IRAQ 

Email: aeadhajismail@gmail.com 

 
ABSTRACT 

       The research tackles the taxonomy of six insects genera:Caryedon, 

Spermophagus, Bruchus, Bruchidius, Callosobruchus and Acanthoselides that 

belong to Bruchidae family :Coleoptera order which are recorded in Iraq depending 

on morphological characteristics which were given suitable code for numerical 

analysis by using clustering analysis statistically packaging SPSS-17. The results 

were compared by computer to manifest different kinship relations. The results 

manifest that the relation percentage of phylum is 97% on basis of the degree of 

mailto:aeadhajismail@gmail.com
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similarity of morphological characteristics between Bruchus and Bruchidius genera; 

and between  Caryedon and Spermophagus genera, whereas the kinship relation 

between the former two genera and the latter two is 72%, its reveals that  

Callosobruchus and Acanthoselides genera have  less degree of relation 27% in this 

family in Iraq. By using diagrams of  multisided popular relation tree it appears that 

popular relation of the four  genera Bruchus, Bruchidius,Caryedon and 

Spermophagus have no kinship relation with the two genera  Callosobruchus and 

Acanthoselides  i.e. 0%.  
Key words: Numerical Taxonomy; Clustering Analysis; Coleoptera; Bruchidae; 

IRAQ. 
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