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 ستخدام المؤشرات المظهرية والتصنيف العددي لكشف العالقة الوراثية بين أربعة أنواع ا
 من الذباب الحقيقي

 سعيد ماهر لفتة الفراجي،  رافع زيدان مخمف السكماني،  عبدالعزيز عمي أحمد المشهداني
 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت، كمية العموت  ، قست عموت الحياة

 

 الممخص
اربعاة الاواا ماث إيجاا  العققاة الوراةياة وتميايت  رجاة التوااخت وابياتقن عايث الاوا ماث الايخاا الحميمائ عاخا ة لعواخا  ميتم اة و ائ  تهدف الرسالة إلى  

 عما  خابعتماا (  ,Musca domestica)  ، Chrisomya megacephala ،Sarcophaga Africa ,Tabanus  regularsكاامقت الايخاا
و تات تواييأ الاواا الايخاا  ائ مركا   خغا ا  تات جماا العيلاات ماث قااا  الةارمياة التااخا لمحا ظاةالص ات المظهرية واجارا  التصاليا العا  ه لهاا  

اجااره التصااليا  عااة  اائ  راسااتها ت  راسااة وتوااييأ الصاا ات المظهريااة خحسااا الةاارق المتخجامعااة خغاا ا    تماا\الخحااوث ومتحااا التاااريي الةعيعاائ 
 .NTSYS-PC)خاساااتي ات عرلااااما  الخعااا  الاااوراةئ المظهاااره اعتماااا اا عمااا  لتااااخا الصااا ات المظهرياااة الم روساااة  لاااواا الااايخاا المااا رو العااا  ه و 

Version 2.10( تات ايتياار )( حياث كااث 00.1.ااا 01.0.اثا قايت الخعا  الاوراةئ تراوحات عايث )اظهارت لتااخا ال راساة   ( صا ة لم راساة المظهرياة12
، اماا يث اللاوعيث اامث ابلاواا الم روساة( ويعا  يلاب خمةاخاة اعما  لساخة توااخت عا01.0.اق  خع  وراةئ عيث اليخاخة المل لية واليخاخة المع لياة ، إي عما) )

( عيث اليخاخة المع لية ويخاخة اليي  ويواح يلب عما  الااتأ اقا  توااخت عايث اللاوعيث اامث ابلاواا الم روساة  ائ حايث 00.1.اعم  خع  وراةئ  م  عم) )
الوراةياة بلاواا الايخاا واث اث الصا ات المظهرياة مهماة لتح يا  العققاة  لستلتا ماث  ايا ال راساةتراوحت قيت الخع  الوراةئ لخاقئ ا لواا عيث تمب الميت  

 استي ات التصليا الع  ه  ئ ةريمة مةالية لتح ي   رجة التواخت وابيتقن عيث الواا مث الحورات خابعتما  عم  الص ات المظهرية 
 اليخاا الحميمئ ،لتصليا الع  ه، العققة الوراةيةالكممات الم تاحية :الص ات المظهرية، ا

 

 المقدمة
الكاااارة لتواااااراا عماااا  سااااةح ا الكاخلااااات الحيااااةتعاااا  الحواااارات مااااث اكةاااار 

ا رااااية ، إي توجااا   ااائ عيخاااات متلوعاااة  وتلوااار  ااائ كااا  الحاااا  العاااالت 
وتتغاااااي  عمااااا  الاااااواا ميتم اااااة ماااااث اللخاتاااااات وخماياااااا الحيوالاااااات و تعااااا  

  إي يوجا   ائ الةعيعاة (2) ات مث مسعخات ابمراض ععر المروث الحور 
لااوا ملهااا اااارا  (..0)وحااوالئ  مااا ي ياا  عااث مميااوث لااوا مااث الحواارات

(،  لايلب  اَّثج جا  ا ماث  اياش الحوارات تعا  1) والحيواث واللخاتلساث لإل
حيااث  Medical important pestماث اف ااات يات ا  مياة الةعيااة 

تمعاااا  ورا مهماااا  ااائ لمااا  اماااراض يةيااارة لإللسااااث والحياااواث، وتت ايااا  
اااارار  اايا اف ااات يات اب ميااة الةعيااة  اائ الاا وة اللاميااة لتيجااة تاا لئ 

واإل ماااة  اائ جميااا  مجااابت الصااحة العامااة،  مسااتو  الااوعئ الصااحئ
ليلب تكوث مة   يا ال وة اكةر ابماكث لجاحا لتكاةر مةا   اياش اف اات 

 ( 3)والتوار ا وخالتالئ تؤ ه ال  إصاخة اإللساث خا مراض اليةيرة 
ماااث الرتاااا الحوااارية الكعااار  اي  Dipteraتعااا  رتخاااة  ةلاخياااة ا جلحاااة  

اث تصاليا ) .عاخماة ) 211ااعت  ائ لوعااا و  ....21تااات حاوالئ 

الواا الحورات يع  امرا خاال) اب مياة وقا  لااة ا تماات الخااحةيث عما  مار 
العصاااور واياااي حيااا ا كعيااارا  ااائ كااا  ماااث الخحاااوث ابساساااية والتةعيمياااة، 

 اااائ الممااااات ابوة عماااا  اسااااا   راسااااة الصاااا ات  يااااتت وكاااااث التصااااليا
      (0) ية وممارلتها ما ابلواا ابير  المظهر 

اي صااااال ت  2100ساااالة  Linnaeusعاااا ات ال راسااااة ملاااااي  مااااث العالاااااات 
  Muscaحوااارات ةلاخياااة ا جلحاااة الااا  عوااارة اجلاااا  خااااملها الجااال  

الحاليااااااة  امااااااا العااااااالت   Muscidaeالاااااايه اااااااات معظااااااات الااااااواا عاخمااااااة 
Latreille 1805   ماااا  صاااالا  رتخااااة ةلاخيااااة ا جلحااااة الاااا  رتعتاااايث 

وث ا ستوااااااااااعار الةويمااااااااااة  رخيساااااااااايتيث  مااااااااااا رتخااااااااااة الاااااااااايخاا يات قاااااااااار 
Nematocera   ورتخااااااة الاااااايخاا  يوات قااااااروث ا ستوااااااعار  المصاااااايرة
Brachycera  و وااااااا عاخماااااة الااااايخاا المل لااااائMuscidae  اااااامث

ماااث  Rubineau disvoidy1830المجموعاااة الةالياااة و يعااا  العاااالت 
اواخااا  الميتصااايث  ااائ تمييااا  وتصاااليا الااايخاا حياااث اعتمااا  عمااا  عااا ة 

وصا اخح الارا ،  pilinumوجو  الكي  المةاالئ  ص ات مظهرية  ملها
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وكااااااااايلب  عمااااااااا  الجسااااااااات ولوعهاااااااااا، chaetotaxyتو ياااااااااا الواااااااااويكات 
، و  ميااة عااا   ماااث wing venationابيتق ااات  ااائ تعاارق الجلاااا  

اجلااا  الاايخاا ةعيااا واقتصااا يا  ماا  اياايت حياا ا كعياارا مااث ال راسااة مااث 
 musca (6)قع  الخاحةيث ومث  يا ا جلا  المهمة  و جل  

 Multivariatesيعاا  التصااليا العاا  ه جاا   مااث التحماايقت المتعاا  ة 
وخوااااك  متااااوا  مااااا ظهااااور الحاسااااوا حيااااث مكااااث مااااث التماااارا الكماااائ 

Quantitative  والمااا رة عمااا  اجااارا  المعالجاااة الساااريعة لكااات  اخااا  ماااث
العيالات، وق  اوير إل  التصليا العا  ه اياااا خالتصاليا ا  الاساولئ 

Adansonia Taxonomyخالحاساوا  ، او التصاالياComputer 

taxonomy او التحمي  المظهاره العا  ه ،Numerical phenolic 

analysis(1 ) وقا  اعةات الةراخال الكمياةQuantitative methods  
 اائ عاا ة المراتااا التصاالي ية وتوييصااها خابعتمااا  عماا  عاا   قمياا  مااث 

خاإلساااتلا  إلااا  الصااا ات الملتيخاااة اااامث مجموعاااة ساااكالية لتااااخا مهماااة 
وقاااا  اسااااتي ت الخاااااحةوث  اااائ عماااات ( 0) اااايا العاااا   الممياااا  مااااث الصاااا ات 

الحورات التصليا الع  ه  ئ الع يا  ماث ال راساات التصالي ية وياصاة 
إي يعااا  ماااث ا واخااا  الاااييث قااااموا  (9)  ااائ تصاااليا الااايخاا مةااا   راساااة

عتةعيااال إجاااارا  التصاااليا العاااا  ه عمااا  الحواااارات وكااااث الغاااارض مااااث 
تةعيااااال التصاااااليا العااااا  ه بكتسااااااا يعااااارة اااااااا ية  ااااائ   راساااااتت  اااااو

التصلي ات الع  ية وكيلب لتح ي   رجة التةاعل عايث التصالي ات المعلياة 
تمتهاااا  راساااات عمااا  اساااا  الصااا ات الماااريوية ماااث اليرقاااات والخالغاااات 

   وغير ت كةير  (22( و ).2) ع ي ة مة   راسة
 المواد وطرائق العمل

 جمع وحفظ العينات : -6

تاات جمااا العيلااات مااث قاااا  الةارميااة التاااخا لمحا ظااة خغاا ا  إي جمعاات 
وب رجااااة حاااارارة تراوحاااات عاااايث  1.29\ 9\2الاااا   0\.1 اااائ ال تاااارة عاااايث 

ْت( مااااث حظاااااخر لتربيااااة المواواااائ وكاااايلب خااااالمرا مااااث اسااااواق 1.ااااااااااا3.)
الياااااار ومحااااقت الجاااا اريث و اااائ اربعااااة الااااواا مااااث كااااامقت الاااايخاا 

 لئ، يخااااا المحااات ويخااااا الييااا ، الموااااحة  ااائ المل لااائ ،الااايخاا المعااا
( ويلااب خاسااتي ات وااخكة صااي  الحواارات وخاسااتي ات مصااااخ  2الجاا وة )

مث اكيا  اللايموث وواا  يهاا ماا ة ساكرية لتكاوث علصاراا جايخااا لهاا ، 
% ووااعت  ائ الاعياا .1وح ظت العيلات خاساتي ات كحاوة ابيةاالوة 

 ياصة معممة لحيث إجرا  ال راسة 
 تشخيص العينات: -6

(  ائ 2تت توييأ الاواا الايخاا قيا  ال راساة والمواار لهاا  ائ الجا وة )
جامعاة خغا ا  ، حساا الكتااا \مرك  الخحوث ومتحاا التااريي الةعيعائ 

  .1.1\ 1 \ 21عتاريي  12المرقت خالع   
 

 ( يوضح األنواع قيد الدراسة6جدول )
 ت ابست العممئ ابست الواخا
 Musca domestica.Linnaeus,1758 1 اليخاخة المل لية

 Chrisomya megacephala (Fabricius,1794) 1 اليخاخة المع لية

 Sarcophaga africa wiedeman,1824 3 يخاخة المحت
 . Tabanus  regulars  Jeannine، 1866 يخاخة اليي 

 طريقة العمل  -3
تاااات غساااا  العيلااااات المسااااتي مة  اااائ ال راسااااة خاسااااتي ات المااااا  الممةاااار  

لمااتيمأ مااث الوااواخا العالمااة خالهيكاا  اليااارجئ لجساات الحواارة وعأمشماات 
، وتركت لتجا، ةت  أصا  كا  لاوا ماث %70خاستي ات كحوة اإليةالوة 

والصااا ر  Headالاااواا الااايخاا الااا  اج اخااات الةقةاااة الرخيساااية  ااائ الااارا  
Thorax  والااخةثAbdomen  خاسااتي ات مممااا كمااا تاات  صاا  ممحمااات

واجااا ا  ال ااات وابجلحاااة  Anteanna ااايا ا جااا ا  ماااث قاااروث استواااعار 
Wings    وا رجLegs الصا ات    (21) خحسا الةريماة التائ يكر اا

 المظهرية التئ تت  راستها  ئ : 
 اا الموث )لوث العيوث، لوث الص ر، لوث الخةث(2
 ، ةولت(اا قرث ابستوعار )لوعت 1
 ا اج ا  ال ت )لوعها(3
 اا الخةث )ع   حممات الخةث، وجو  ا وواب  ئ ملةمة الخةث(.
اااااا ا رجاااا  )متوسااااا ةااااوة ال يااااي والساااااق، عاااا   عماااا  الرساااا)، وجااااو  0

 الووكة الوسا ة(
ااا الجلااا  )متوسااا ةاوة الجلااا ، عاارض الجلاا ، وااك  حا ااة الجلااا ، 6

خاساتي ات  وتات وصا ها وتوييصاها(، ، تعريل الجلا ع   اليقيا المغممة
و وتات عما  ممااةا مؤقتاة  Dissecting microscopeمجهار تواريح 

رقمياااة وتااات قياااا  ا ةاااواة  و التمةااات  لهاااا صاااور خاساااتي ات كاااامرة 
وح ظااات اللتاااااخا  Linear micrometerعواساااةة الع ساااة الم رجاااة 

 لحيث اجرا  ال راسة  
 التصنيف العددي : -4

( صاا ة لم راسااة المظهريااة وتاات ممارلتهااا عاا  يا وا يماات 21تاات ايتيااار )
( (0,1 يا الص ات إل  الحاسوا عث ةريال توا ير الصا ات خاالرقميث 

علاا  وجااو  الصاا ة او عااا ت وجو  ااا  اائ اللاااوا الماا رو  عماا  التاااوالئ  
وكما يكرلا سال ا و ئ  يا ال راسة تت استي ات ةريمة معتم ة  ائ تحميا  

اا لسخة التوااخت وكايلب معاما  التوااخت ماا عايث ت حسةالعيالات الج يخية 
كااا   اجريااات ،Nei’s 72 (23)ا لاااواا الم روساااة خاساااتي ات معامااا  

  : التحاليااااا  اإلحصاااااااخية عواسااااااةة  الحاسااااااوا خاسااااااتي ات عرلاااااااما

(NTSYS-pc) (2.)  اعةيااات لمعيلاااات رماااو اا لساااهولة التعامااا   وقااا
 .(2الج وة )( وحسا .( ال  )2رتعت  خالتسمس  مث )و  معها

 النتائج والمناقشة
اث الصاا ات المظهريااة تعاا س ابسااا   اائ عمميااة تصااليا الحواارات واث 
الةااارق المتخعاااة  ااائ تواااييأ  ااايا الصااا ات  ااائ ةأااارق ساااهمة وساااريعة 
ويالياااة ماااث التعميااا ات إي يمكاااث  راساااة الصااا ات المظهرياااة ماااث ياااقة 

ن عايث صا ة وابياتق الوراخح المؤقتاة او ال اخمياة وتح يا   رجاة التوااخت
تعاايث مااث يااقة اللتااااخا الموااار إليهااا  ااائ  يااقة  اايا الواااراخح، واياار  

( اثا  لاااب صاا ات مظهريااة تةاخماات مااا الااواا وايتم اات مااا 3الجاا وة )
الاواا ايار   ماةقا، تواااعهت اليخاخاة المل لياة ماا المع ليااة  ائ اكةار عاا   

، وجااو  ، عاا   حممااات الااخةثمااث الصاا ات المظهريااة  اائ )لااوث العيااوث 
، ةاوة ا وواب  ئ ملةمة الخةث، لاوا قارث ابستواعار، لاوا اجا ا  ال ات

لميمعااايث، متوساااا ةاااوة وعااارض ، وجاااو  الواااوكة الوساااةية عااايث االسااااق
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 اايا يتوا اال مااا مااا ، تعرياال الجلااا ( وايتم اات  اائ خاااقئ الصاا ات الجلاا 
معتماا اا  إي وصااا اليخاخااة المل ليااة وصاا اا  قيماااا Sanchez (20 )يكاارا 

عيلماا توااعهت اليخاخاة المل ليااة  عما  الصا ات المظهرياة، خصاورة اساساية
ماا يخاخاة المحات  ائ عا   مااث الصا ات ماث ااملها )لاوث العياوث، وجااو  
ا وااااواب  اااائ ملةمااااة الااااخةث، لااااوا اجاااا ا  ال اااات، لااااوا قاااارث ابستوااااعار، 
متوسا ةوة ال يي، متوسا ةوة الساق، ع   عم  الرسا)، واك  حا اة 

لمجلااا ( وايتم اات  اائ خاااقئ الصاا ات، و الجلااا ، عاا   اليقيااا المغممااة 
تواعهت اليخاخة المل لية ما يخاخة اليي   ئ ع   قميا  ماث الصا ات  ائ 
)لااوث الصاا ر، لااوث الااخةث، ةااوة ال يااي، عاا   عماا  الرساا)، وااك  حا ااة 

 sabr ا و ماا ماا يكار  يت الو ايا  الجلاا ( و ايتم ات  ائ خااقئ الصا ات

and aljaf (26) ، اماا خاللساخة لميخاخاة المع لياة   ئ وصا يخاخاة الييا
ويخاخة المحت  ما  تةاخمات اياااا خعا   ماث الصا ات المظهرياة التائ تمات 

 راستها ومث  يا الص ات  ئ )لوث العيوث، وجاو  ابواواب  ائ ملةماة 
، عاااا   اليقيااااا ، ةااااوة الساااااقالااااخةث، قااااروث ابستوااااعار، اجاااا ا  ال اااات

اليخاخااة المع ليااة مااا المغممااة لمجلااا ( وايتم اات  اائ خاااقئ الصاا ات، امااا 
يخاخة اليي   م  تةاخمت  ائ اقا  عا   ماث الصا ات المظهرياة وماث  ايا 
الصااا ات  ااائ )ةاااوة قااارث ابستواااعار، ةاااوة السااااق، متوساااا عااارض 
الجلاا ( وايتم اات  ائ خاااقئ الصاا ات، اماا يخاخااة المحاات ويخاخاة اليياا   ماا  
اظهااارت تةاخمااااا  ااائ عااا   ماااث الصااا ات ملهاااا )ةاااوة قااارث ابستواااعار، 

سااا ةااوة الجلااا  ، ال يااي، عاا   عماا  الرساا)، وجااو  الوسااا ة، متو  ةااوة
و ااايا يتوا ااال ماااا ماااا  ( وايتم ااات  ااائ خااااقئ الصااا اتواااك  حا اااة الجلاااا 

تااملت  إي اجر   راسة مظهرية ليخاخاة المحات Mawlood   (21)يكرا
   ع ة ص ات مظهرية اساسية 

 ية المدروسة لمذباب( الصفات المظهر 3الجدول )
 ذبابة الخيل ذبابة اللحم الربابة المعدنية الربابة المنزلية الموقع الصفة

 لضحي بىي محمش بىي محمش بىي محمش انعيىن انهىن

سصاصي داكه  انصذس

 ومخطظ

اسىد مخطظ  اخضش المع

 بشمادي

سصاصي داكه 

 ومخطظ

 بىي ــ سمادي اسىد مبشلش اخضش بىي ــ سمادي انبطه

 انبطه

 

 1 6 . . عذد حهماث انبطه

 ال حىجذ حىجذ حىجذ حىجذ وجىد االشىان

لشن 

 االسخشعاس

 مخشاصي سفائي سفائي سفائي وىعه

 2.0 5.0 6.0 7.7 (4x)طىنه بمىة 

االومىرج  االومىرج االسفىجي وىعها اجضاء انفم

 االسفىجي

 انماطع انالعك االومىرج االسفىجي

االومىرج  االسفىجياالومىرج  وىعها االسجم

 االسفىجي

 انماطع انالعك االومىرج االسفىجي

 4.0 m 2.7 m 5.0 m 5.0 m (1.5x)طىل انفخز

 m 2.5 m 4.0 m 5.5 m 3.0 طىل انساق

 0 0 6 0 عذد عمم انشسغ

 وسادة وسادة شىكت شىكت وجىد انشىكت او انىسادة

 5.7 m 7.5 m 9.8 m 10.0 m (1x)مخىسظ طىل انجىاح انجىاح

 m 2.4 m 4.4 m 2.8 m 2.0 مخىسظ عشض انجىاح 

 مسخذيشة مسخذيشة مذببت مسخذيشة شكم حافت انجىاح

 3 1 1 1 عذد انخاليا انمغهمت

 حعشيك انجىاح

 (1x)بمىة 

مسافت انخماء انعشق ححج انضهعي بانعشق 

 انضهعي

2.4 m 3.0 m 3.9 m 6.0 m 

 m 1.5 m 2.0 m 3.5 m 1.3 مسافت حفُشع انعشق انشعاعي

انمسافت انخي يهخمي بها انشعاعي االول 

 بانضهعي

2.8 m 4.5 m 5.5 m 7.0 m 

انمسافت انخي يخفشع عىذها انعشق انشعاعي 

 انثاوي

1.7 m 2.3 m 2.7 m 4.8 m 

  

 
  ( المظهر الخارجي لمذبابة المنزلية6الصورة )

 المظهر الخارجي لمذبابة المعدنية( 6الصورة )
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 ( المظهر الخارجي لذبابة م3الصورة )

 

 
 ( المظهر الخارجي لذبابة الخيل4الصورة )

 

 
 ( البطن في الذبابة المنزلية5الصورة )

 

 
 ( البطن في الذبابة المعدنية6الصورة )

 

 
 ( البطن في ذبابة المحم7الصورة )

 

 
 الخيل( البطن في ذبابة 8الصورة )

 

 
 ( قرن االستشعار في الذبابة المنزلية9الصورة  )

 

 
 عدنيةم( قرن االستشعار في الذبابة ال61الصورة )
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 ( قرن االستشعار في ذبابة المحم66الصورة )

 

 
 ( قرن االستشعار في ذبابة الخيل66الصورة )

 

 
 ( اجزاء في الذبابة المنزلية63الصورة )

 

 
 الفم في الذبابة المعدنية( اجزاء 64الصورة )

 

 
 ( اجزاء الفم في ذبابة المحم65الصورة )

 

 
 ( اجزاء الفم في ذبابة الخيل66الصورة )

 
 ( اجزاء االرجل في الذبابة المنزلية67الصورة )

 

 
 ( اجزاء االرجل في الذبابة المعدنية68الصورة )

 

 
 ( اجزاء االرجل في ذبابة المحم69الصورة )

 

 
 ( اجزاء االرجل في ذبابة الخيل61)الصورة 

 

 
 ( قطع الرسغ في الذبابة المنزلية66الصورة )

 

 
 ( قطع الرسغ في الذبابة المعدنية66الصورة )
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 ( قطع الرسغ في ذبابة المحم63الصورة )

 

 
 ( قطع الرسغ في ذبابة الخيل64الصورة )

 

 
 ( الجناح في الذبابة المنزلية65الصورة )

 

 
 ( الجناح في الذبابة المعدنية66)الصورة 

 

 
 ( الجناح في ذبابة المحم67الصورة )

 

 
 ( الجناح في ذبابة الخيل68الصورة )

 

 تقدير البعد الوراثي المظهري: 
تااات إجااارا  تمااا ير الخعااا  الاااوراةئ المظهاااره اعتماااا اا عمااا  لتااااخا الصااا ات 

( ، .المظهريااة الم روسااة  لااواا الاايخاا ا ربعااة المواااحة  اائ جاا وة )
  (NTSYS-PC. Version 2.10)ويلاب خاساتي ات العرلااما الاوراةئ  
الموااار  خاااللتاا تعاايث مااث يااقة،  (23)معتماا اا  اائ تحميماات عماا  معا لااة 

 - 01.0.( اثا قااايت الخعااا  الاااوراةئ تراوحااات عااايث )0اليهاااا  ااائ الجااا وة )
( حيااااث كااااااث اقااااا  خعاااا  وراةااااائ عااااايث اليخاخااااة المل لياااااة واليخاخاااااة  00.1.

( ويعااا  يلاااب خمةاخاااة اعمااا  لساااخة توااااخت عااايث 01.0.المع لياااة ، إي عمااا) )
اللاوعيث ااامث ابلااواا الم روسااة و اايا التماارا عاايث  ااييث اللااوعيث جااا  

تيجة التواخت  ئ اكةر ع   مث الص ات المظهرياة الم روساة إي تةااعل ل
اللوعاااث  اائ عاا ة صااا ات مظهريااة مااث ااااملها ) لااوث العيااوث ، قاااروث 
ابستوااعار، لااوا اجاا ا  ال اات ، عاا   حممااات الااخةث ، وجااو  ا وااواب  اائ 
ملةمااة الااخةث ، تمااارا كعياار  اائ ةااوة الساااق وال يااي و وجااو  الوااوكة 

يا المغممة لمجلا  ، متوسا ةوة وعارض الجلاا  ، الوسةية، ع   اليق
( عااايث 00.1.واااك  وتعريااال الجلاااا  ( اماااا اعمااا  خعااا  وراةااائ  مااا  عمااا) )

عاايث  اا اليخاخااة المع ليااة ويخاخااة اليياا  ويواااح يلااب عماا  الاااتأ اقاا  تواااعه
اللااوعيث ااامث ابلااواا الم روسااة و اايا التخاعاا  عاايث  ااييث اللااوعيث جااا  

  مااااث الصااا ات المظهريااااة الم روساااة  ماااا  لتيجاااة التةاااااعل  ااائ اقاااا  عااا 
تةاخماااات  اااائ صاااا ة )ةااااوة قاااارث ابستوااااعار ، ةااااوة الساااااق ، متوسااااا 

 ااائ حااايث تراوحااات قااايت خااااقئ الصااا ات ، عااارض الجلاااا ( وايتم ااات  ااائ 
   الخع  الوراةئ لخاقئ ا لواا عيث تمب الميت 

موااااحة  ااائ  dendrogramتااات إلواااا  مجموعاااة التحميااا  العلماااو ه   
( خابعتماا  عماا  قايت الخعا  الااوراةئ المظهاره  لاواا الاايخاا 2الميةاا )

ا ربعة خاستي ات التحمي  العلمو ه ، اظهرت العققة الوراةية ماث ياقة 
إي  (A,B)الميةاا الهاا تلمساات إلا  مجماوعتيث رخيساايتيث  ائ مجموعااة 

ماااا  يخاخااااة اليياااا   مااااا، امااااا المجموعااااة الةاليااااة   Aتااااامث المجموعااااة 
الاااا   (B)اااامت خاااااقئ ابلااااواا الةقةااااة ابيااار  ، المساااامت المجموعااااة 

وقااا  اواااتممت المجموعاااة ال رعياااة   B2و B1مجماااوعتيث  ااارعيتيث  ماااا 
B2  عماااا  يخاخااااة المحاااات  مااااا ، امااااا المجموعااااةB1   ماااا  المساااامت الاااا 

تااامث  B2bتاااملت اليخاخااة المل ليااة و  B2aمجااوعتيث  اارعيتيث  مااا 
ياااتقن اااامث ا ب  ااايا المجموعاااة اعمااا  لساااخةاليخاخاااة المع لياااة ، وتمتمااا

 and davidا ا و ااااااايا يتوا ااااااال ماااااااا ماااااااا يكااااااار   ابلاااااااواا الم روساااااااة
Wiegmann (20 ) إي قامااا ع راسااة تصاالي ية لعاا   مااث عواخاا  الاايخاا

خابعتماااا  عمااا  الصااا ات المظهرياااة وممارلتهاااا ماااا الماااا ة الوراةياااة لكااا  
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ماث ياقة ال راسااة اث اصا  اللواو  لكاا  ماث عاخمااة   اعاخماة وقا  اواااح
التاااااااااائ يلتماااااااااائ إليهااااااااااا الاااااااااايخاا المل لاااااااااائ وعاخمااااااااااة  Muscidaeالااااااااااا 

Calliphoridae  التااااااائ يلتمااااااائ اليهاااااااا الااااااايخاا المعااااااا لئ وعاخماااااااة الاااااااا
Sarcophagida  التاااائ يعااااو  اليهااااا يخاااااا المحاااات جميعهااااا تلحاااا ر مااااث

جاا اا  اائ الميةااا را عاايث تمااب العواخاا  وااااح او اايا التماا سااقلة واحاا ة
التاائ تلتماائ إليهااا يخاخااة اليياا   Tabanidaeامااا عاخمااة الااا  ، الوااجيره 

 رث اص  اللوو  لهيا العاخمة تلتمئ إل  ساقلة ميتم اة وخعيا ة عاث تماب 
ويمكاث ت ساير  ايا التةااعل عايث اللتااخا ال راساة المظهرياة  او العواخ  ، 

و اايا الجاايث اث  كاا  صاا ة مظهريااة  اائ عخااارة عااث لاااتا جاايث او اكةاار 
يكاااااوث محماااااوبا عمااااا  الكروموساااااوت وكمماااااا  ا  التةااااااعل  ااااائ الصااااا ات 

   (.1( و )29) الما ة الوراةية تتةاخم المظهرية 

 

 ( يوضح التصنيف العددي لمصفات المظهرية 4جدول )
 الموقع تفاصيل ذبابة الخيل ذبابة المحم الذبابة المعدنية الذبابة المنزلية

  علئ محمر . 2 2 2
 ق حئ متغير 2 . . . لوث العيوث 

  رصاصئ  اكث ميةا 2 . . 2
 ايار بما 2 . 2 . لوث الص ر

 اسو  ميةا عرما ه . 2 . .
 لوث الخةث علئ اا رما ه 2 . . 2
 ايار بما . . 2 .
 اسو  معرقش . 2 . .
 الخةث حممات ع   4 . . 2 2
. . 2 . 5 
. . . 2 7 

 وجو  ابوواب موجو ة . 2 2 2
 ب توج  2 . . . 

 لوا قرث ابستوعار س اخئ . 2 2 2
 ميرا ه  2 . . .

 ةوة قرث ابستوعار  خة ا . . . 2
  خة ا 2 2 2 .

 لوا اج ا  ال ت ابس لجئ . 2 2 2
 الماةا القعل 2 . . .
 ةوة ال يي  خة ا . . 2 .
  خة ا 2 2 . 2
 ةوة الساق  خة ا . 2 2 2
  خة ا 2 . . .
 ع   عم  الرس) 5 2 2 . 2
. 2 . . 6 

 وجو  الووكة الوسةية موجو ة . . 2 2
 ب توج  2 2 . .
 وجو  الوسا ة موجو ة 2 2 . .

 ب توج  . . 2 2 
 متوسا الةوة  خة ا . . 2 2
  خة ا 2 2 . .
 متوسا العرض  خة ا 2 . 2 2
  خة ا . 2 . .

 وك  حا ة الجلا  مست يرة 2 2 . 2
 م عخة . . 2 .
 ع   اليقيا المغممة 1 . 2 2 2
. . . 2 3 
 مسا ة التما  العرق تحت الامعئ خالعرق الامعئ  خة ا . 2 2 2

  خة ا 2 . . .
 المسا ة التئ يت را عل  ا العرق الوعاعئ  خة ا . 2 2 2

  خة ا 2 . . .
 المسا ة التئ يمتمئ عها العرق الوعاعئ ابوة خالعرق الامعئ  خة ا . . 2 2

  خة ا 2 2 . .
 المسا ة التئ يت را عل  ا العرق الوعاعئ الةالئ  خة ا . 2 2 2
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  ( قيم البعد الوراثي المظهري ألنواع الذباب االربعة5الجدول )
Morphological data             

             1           2          3             4                             

1     0.000       

2     0.208    0.000 

3     0.330     0.421    0.000 

4     0.648     0.842     0.537    0.000 

 

 
إل  مجموعتين  تبين أنها انقسمتمن خالل المخطط  .قيم البعد الوراثي لمصفات المظهرية ( العالقة الوراثية ألنوع الذباب االربعة باالعتماد عم 6مخطط  )

، أما المجموعة الثانية فقد ضمت باقي االنواع الثالثة االخرى ، انقسمت ( 6) ذبابة الخيل فقط Aإذ تضمن المجموعة  (A,B)رئيسيتين هي مجموعة 
فقد انقسمت ال   B1، أما المجموعة (3)عم  ذبابة المحم فقط  B2وقد اشتممت المجموعة الفرعية   B2و B1ال  مجموعتين فرعيتين هما  (B)المجموعة 

 (6) تضمن الذبابة المعدنية B2bو  (6) تضمنت الذبابة المنزلية  B2aمجوعتين فرعيتين هما 
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Abstract 
aimed to study To find the genetic relationship and to assess the degree of similarity and difference between 

types of real flies belonging to different families, which are four types of flies (Musca domestica), Chrisomya 

megacephala, Sarcophaga Africa, Tabanus regulars, by depending on the phenotypic traits and conducting 

numerical classification for them. Samples were collected from Tarmiyah district of Baghdad governorate From 

several locations. The types of flies were diagnosed in the Research Center and the Museum of Natural History / 

University of Baghdad. The phenotypic characteristics were studied according to the methods used to study 

them. The numerical classification and the genotypic dimension were carried out depending on the results of the 

studied phenotypic characteristics of the studied flies using the program (NTSYS-PC. Version 2.10). (21) traits 

were selected for the phenotypic study, it was found through the results that the values of the genetic dimension 

ranged between (0.208 --0.842), where it was the lowest genetic distance between the house fly and the metal 

fly, as it reached (0.208), which is considered the highest The percentage of similarity between the two species 

within the studied species, while the highest genetic dimension reached (0.842) between the metal fly and the 

horse fly, and this explains that it is the least similarity between the two species within the studied species, while 

the values of the genetic dimension for the rest of the species ranged between those values. conclude by studying 

The phenotypic characteristics are important for determining the genetic relationship of the species of flies, and 

the use of numerical classification is an ideal way to determine the degree of similarity and difference between 

species of insects depending on the phenotypic characteristics. 


