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رﻳﺎض ﻋﻠﻲ ﻋﻜﻴﻠﻲ

دراﺳة الﺘﻐﺎﻳر الوراﺛي الﻜمي لشﻜﻞ الجنﺎح وﺣجمﻪ ﺑﻴﻦ
ﻣجﺘمعﻴﻦ ﺳﻜﺎﻧﻴﻴﻦ لﺤشرة دوﺑﺎس النﺨﻴﻞ
Ommatissus lybicus De berg.
(Homoptera: Tropiduchidae)
في ﻣدﻳنة ﺑﻐداد
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Abﬆract
The Geometric Morphometric of wings techniques was used in order to compare variation in
the size and the shape of the wings of some populations of Ommatissus lybicus De berg that belong
to family Tropiduchidae, The size and the shape of the Right wing for two populations in Baghdad
provinces. The average Centroid size of the Right wing were (352.46) µM and (322.12) µM for the
specimens that collecting from salman pak and Al zafraniya districts respectively. The results of the
statistical analysis by using ANOVA test followed by (T) and (F) tests showed that there were no
significant differences in the average of the Centriod size for the wing, this means that the specimens
of the two populations belong to the same species1
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اﳋﻼﺻﺔ

أستخدم نظام املقياس اهلندﳼ لشكل وتركيب اجلناح Geometric Morphometric of

 Wingلغرض دراسة تغايرات شكل وحجم اجلناح للمقارنة بني بعﺾ املجتمعات السكانية
لعائلة  .Tropiduchidaeاذ تم دراسة شكل وحجم اجلناح األيمن لبالغات حرشة الدوباس

 .Ommatissus lybicus De bergوالتي مجعت من منطقتني يف بغداد .بلغ معدل احلجم

املركزي  Centroid size )352.46و )322.12مايكرون والتي مجعت عيناهتا من منطقتني يف

بغداد (سلامن باك والزعفرانية) عىل التواﱄ وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام حتليل
التباين  ANOVAمتبوع ًا بأختباري Tو Fبعدم وجود فروقات معنوية احصائية يف معدل احلجم

املركزي للجناح األيمن لبالغات حرشة الدوباس  Ommatissus lybicus De bergوالتي
مجعت من منطقتني يف بغداد واهنام يعودان لنوع واحد.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

متشاهبة األجنحة ،هندسية مورفومرتية.Tropiduchidae ،
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 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

من قبل] [5والحﻆ ان هذه الذبابة تعود اىل نوع واحد

تعد نخلة التمر من أشهر األشجار التي عرفها األنسان ومن الدراسات العاملية التي تضمنت استخدام هذه التقنية

منذ أقدم اجلهود وتتفق النصوص الدينية والتارخيية عىل للمقارنة بني املجتمعات السكانية للحرشات هي الدراسة

أضهار النخلة بمظهر الشجرة املوهوبة وكمنبع للربكة التي قام هبا ] [6حيث متكن من التمييز بني نوعني من النحل
واخلريات التي ال حيﴫها أي عد ،وللداللة عىل مكانة النخلة ومها and nive- Sibricobombus varticococus

يف تاريخ العراق القديم ما تضمنته رشيعة ﲪورايب من أحكام atus Sibricobombusوان كال النوعني ينتميان اىل رتبة
عديدة عن النخلة وغرسها وتلقيحها ومنتوجاهتا ].[1

غشائية األجنحة  Hymenopteraوعائلة النحل Api-

تصاب نخلة التمر يف العراق بالعديد من اآلفات الزراعية  daeوان من الصعوبة التمييز بني هذين النوعني عن طريق

املرضية واحلرشية وغري احلرشية وتعد حرشة دوباس النخيل الشكل الظاهري والحظوا وجود تغاير واضح يف شكل

واحدة من أهم اآلفات التي تصيب أشجار النخيل فهي اجلناح عند استخدام املقياس اهلندﳼ لشكل اجلناح واملعتمد

توجد يف مناطق زراعة النخيل مجيعها وتزداد األصابة هبا يف عىل املعاﱂ ان اهلدف من الدراسة وهو استخدام نظام املقياس
البساتني القريبة من األهنر والتي يزرع نخيلها بصورة متقاربة اهلندﳼ للشكل الظاهري للجناحGeometric Mor-

 phometric of Wingsلدراسة تغايرات شكل وحجم

وتصيب حرشة الدوباس أصناف النخيل مجيعها ].[2

استخدمت مقاييس هندسية لتشخيص شكل وتركيب اجلناح بني املجتمعات السكانية لبالغات حرشة الدوباس

اجلناح  Geometric Morphometricوهو يعرف  1 Ommatissus lybicus De bergواملجموعة من

بالعلم الذي يقوم بدراسة القياس املرتي للرتكيب أو الشكل منطقتني يف بغداد مها (سلامن باك والزعفرانية) ملعرفة مدى
وقياس مدى التغايرات التي حتدث يف الشكل أو الرتكيب تقارهبا أو تباعدها فضال ً عن املقارنة بني أفراد املجموعة

وهو يشري اىل التحليل الكمي للشكل وتنفذ هذه التقنية من السكانية الواحدة.
التحليل بشكل عام عىل مجيع الكائنات احلية ويفيد يف حتليل

السجل االحفوري هلا ومعرفة االختالفات بني العوامل  .2اﳌﻮاد وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺚ

البيئية وبني الشكل وان اهلدف الرئيس للـ Geometric
 Morphometricوهو االختبار االحصائي للفرضيات

 .1.2ﲨﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت

استخدم ( )32جناح أيمن لبالغات حرشة الدوباس

حول العوامل التي تؤثر عىل الشكل ] [3وان هذه التقنية  1Ommatissus lybicus De bergواملجموعة من
ال تعتمد عىل مقاييس املسافات بني املعاﱂ ولكن تعتمد منطقتني يف بغداد (سلامن باك والزعفرانية) واختريت هذه

عىل احداثيات املعاﱂ يف الفضاء الذي توضع فيه العينة وان املناطق حيث ان املنطقة األوىل ﲡري فيها مكافحة حرشة
الفائدة الرئيسية هلذه التقنية هو اهنا تستعمل كل املعلومات الدوباس كوهنا منطقة زراعية يكثر فيها زراعة أشجار النخيل
املتوفرة حول الشكل من احداثيات املعاﱂ وبالتاﱄ حتديد أما املنطقة الثانية فيه منطقة سكنية ال ﲡري فيها عمليات
تغايرات الشكل ] ،[4تم استخدام تقنية  Geometricاملكافحة ،ولدراسة تغايرات شكل وحجم اجلناح استخدام

 Morphometricللمقارنة بني املجتمعات السكانية لذبابة نظام املقياس اهلندﳼ للجناح Geometric Morpho-
ثامر القرعيات ( Dacus ciliatus ) Loewيف العراق  metric of Wingsوقد اتبعت طريقة ] [7يف حتضري
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الرشائح الزجاجية لﻸجنحة حيث عزلت ( )32حرشة االتصاالت ما بني املعاﱂ األحد عرش ( )11التي ثبتت عىل

تابعة اىل النوع  Ommatissus lybicusيف قناين زجاجية كل جناح تعطي لنا أشكال مضلعة وهذه األشكال تستخدم
شفافة وتركت بدون تغذية اىل أن ماتت وجفت وبعد جفافها يف كثري من التحاليل ومنها املقارنة بني حجم وشكل اجلناح
جيد ًا نزع اجلناح األيمن من كل عينة بواسطة ملقط دقيق لكل عينة من العينات املستخدمة يف الدراسة لتوضيح التغاير
مع املحافظة عىل اجلناح من التكﴪ وبعد ذلك وضع اجلناح ما بني املجتمعات السكانية لبالغات حرشة الدوباس Om-

بني رشحيتني زجاجيتني وربطت حافتي الرشحية بواسطة  .matissus lybicusوملنطقتي اجلمع وباألماكن معرفة

رشيط الصق بعد ذلك سجلت املعلومات اخلاصة بالنموذج التغاير احلاصل ضمن املجموعة السكانية الواحدة بعد
عىل أحد طريف الرشحية الزجاجية ومن ثم صورت الرشائح ذلك تنقل املعلومات اىل الوحدة التي تليها ضمن الربنامج
الزجاجية بواسطة جمهر رقمي  Digital Microscopeواملسامت وحدة  TETواخلاصة بدمج البيانات مع بعضها
والذي ربط مع حاسبة مزودة بكامريا رقمية قوة تكبريها البعﺾ لكي تتم املقارنة بني املجتمعات السكانية لبالغات

( )1٫3ميكا بكسل والكامريا مزودة بأشعة فوق البنفسجية حرشة الدوباس  .Ommatissus lybicusﻋﻦ طريق
 UVوبعد االنتهاء من عملية التصوير حفظت صور اجنحة األجنحة ومعرفة مدى تطابقها أو تغايرها .وبعد االنتهاء
حرشة الدوباس  Ommatissus lybicusولكل منطقة من عملية دمج البيانات ننتقل اىل وحدة  MOGوعن طريق
من منطقتي اجلمع يف ملف خاص ال كامل عملية التحليل.

 .212ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

هذه الوحدة ﲡرى عمليات التحليل عىل احداثيات املعاﱂ
ومنها الرتمجة  Translationوالقياس  Scalingوالدوران
 Rotationوبعد هذه العمليات الثالث التي أجريت عىل

بعد أن صورت نامذج لبالغات حرشة الدوباس  Om-احداثيات املعاﱂ لغرض معرفة احلجم املركزي لكل جناح
 matissus lybicusوملنطقتي اجلمع مجعت بيانات كل  ،Centroid Sizeاألعوجاج اجلزئي ،Partial Warp

صورة عىل حده وذلك باستخدام الربنامج اجلاهز واملعروف األعوجاج النسبي  Relative Warpومتغريات الشكل
باسم  Collecting Landmarks for Identifica-لكل جناح .احلجم املركزي للجناح هو مقدار متساوي
 tion and Characterizationوهذا الربنامج يعنى القياس من اجلناح وحيسب من اجلذر الرتبيعي ملجموع
بالتحليالت اهلندسية لﻸجنحة والبيانات التي مجعت من مربعات املسافات بني مركز املضلع وكل معلم من املعاﱂ

صور األجنحة هي املعاﱂ  Landmarkواملعاﱂ عبارة عن التي تم وضعها عىل اجلناح [ ]4واستخدمت للمقارنة بني
نقاط ترشحيية توضع عىل االجنحة عند تقاطعات العروق املجتمعات السكانية لبالغات حرشة الدوباس Ommatis-
الطولية مع العروق املستعرضة أو عند هنايات العروق الطولية sus lybicus

وتستخدم للتمييز بني فرد وآخر ] ، [8حدد يف هذا البحث

( )11معلم من معاﱂ النوع األول وهي تقاطعات العروق
الطولية مع العروق املستعرضة حيث وضعت نقاط مرقمة

 .312ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

استخدم التحليل العاميل للمركبات األساسية Prin-

بني هذه التقاطعات عن طريق وحدة  COOاملوجودة ضمن  ciple Component Analysisملعرفة التغاير بني هذه

الربنامج وهذه الوحدة خاصة بوضع معاﱂ لﻺحداثيات ،ان املجتمعات السكانية وملنطقتي اجلمع وملعرفة التغاير ضمن
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املجموعة السكانية الواحدة استخدم التحليل التميزي صورة (1و )2اجلناح األيمن لبالغات حرشة الدوباس
.Discriminate Analysis
 Ommatissus lybicusموضح ًا عليه احداثيات املعاﱂ
وعن طريق استخدام نظام املقياس اهلندﳼ لشكل أو تركيب

اجلناح نتمكن من اﳚاد التغاير بني املجتمعات السكانية
 .412اﻟﱪاﳎﻴﺎت
استخدمت الوحدات املوجودة ضمن الربنامج باختالف مناطق تواجدها اعتامد ًا عىل حجم وشكل اجلناح
ولكل وحدة من هذه الوحدات هلا وظيفة خاصة من هذه اذ متت املقارنة بني بالغات حرشة الدوباس للمجتمعات
الوحدات املستخدمة وحدة  COOالتي استخدمت لغرض السكانية وملنطقتي اجلمع يف بغداد (سلامن باك والزعفرانية)
وضع املعاﱂ والنقاط الترشحيية عىل األجنحة  ،ولغرض عن طريق حتليل املركبات األساسية Principal compo-
معرفة بيانات احلجم املركزي  Centroid sizeاستخدمت  nent analysisوكذلك املقارنة بني عينات املجموعة
وحدة  ، MOGاألعوجاج اجلزئي  ،Partial Warpالسكانية الواحدة عن طريق التحليل التميزي Dissemi-
األعوجاج النسبي  Relative Warpوبيانات التحليل  nate analysisاعتامد ًا عىل احلجم املركزي لكل جناح
العاميل للمركبات األساسية  Principle Componentويبني شكل ( )1معدل احداثيات املعاﱂ لـ ( )32جناح أيمن
 Analysisوكل بيانات التحليل التميزي  Discrimi-لبالغات حرشة الدوباس  ، Ommatissus lybicusاذ

 nate Analysisحصل عليها من وحدة  PADأما بيانات يمثل النقاط السوداء املجتمعات السكانية ملنطقة سلامن باك
حتليل التباين للحجم املركزي للجناح حصل عليها من ومتثل النقاط االوردية املجنمعات السكانية ملنطقة الزعفرانية.
وحدة  COVوتم احلصول عىل بيانات حتليل التامثل لشكل
وحجم اجلناح من وحدة . ASI

وعند اجراء عملية تطابق االجنحة باستخدام نظام

املقياس اهلندﳼ لشكل أو تركيب اجلناح عن طريق وحدة

 MOGوكام موضح من الشكل ان أجنحة بالغات حرشة

الدوباس  Ommatissus lybicusوملنطقتي اجلمع
 .3اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
لدراسة التغاير الوراثي الكمي لشكل وتركيب جناح (سلامن باك والزعفرانية) غري متطابقة متام ًا وتتفق النتائج مع
بني جمتمعني سكانيني لبالغات حرشة الدوباس Ommatis-ما توصل اليه [ ]6الذين قاما بدراسة تغايرات شكل اجلناح

 1sus lybicusوالتي مجعت عيناهتا من منطقتني يف بغداد يف حرشة )Bactrocera tau )Walkerمالحظا عدم
(سلامن باك والزعفرانية) استخدم نظام املقياس اهلندﳼ تطابق بعﺾ املعاﱂ املوضوعة عىل أجنحة احلرشات يف تايلند

لشكل وتركيب اجلناح  GeometricMorphometricوسبب ذلك يرجع اىل اختالف الظروف البيئية .ويبني شكل
 of Wingsولكون هذا النظام يعتمد عىل وضع احداثيات ( )2الشكل األنتشاري لتوزيع بالغات حرشة الدوباس
للمعاﱂ  Landmark Coordinateبني تقاطعات العروق  Ommatissus lybicusملنطقتي اجلمع (سلامن باك
الطولية مع العروق املستعرضة للجناح وعن طريق هذه املعاﱂ والزعفرانية) حمافظة بغداد وكام هو واضح ان األفراد قريبة
حسب احلجم املركزي لكل جناح  [9] Centriod Sizeمن بعضها البعﺾ ولعينات منطقتي اجلمع مع وجود بعﺾ
درست تغايرات شكل وحجم اجلناح التي تم تطبيقها عىل األختالفات يف توزيع بعﺾ األفراد وان سبب تطابق شكل
أفراد املجتمعات السكانية الواحدة ملنطقتي اجلمع ،اذ توضح أو حجم اجلناح بني االفراد يرجع اىل تشابه الظروف االبيئية
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التي جاءت منها هذه األفراد أما الشكلني ( )4 ، 3فيمثالن احلجم املركزي ملنطقتي اجلمع (سلامن باك والزعفرانية)

تغاير احلجم املركزي للجناح األيمن لبالغات حرشة والذي هو ( )352٫46و ( )322٫12عىل التواﱄ.
ويبني شكل ( )6التحليل التميزي للمجتمعات السكانية
الدوباس  Ommatissus lybicusتبع ًا ملنطقتي اجلمع
اذ يمثل كل صندوق املجموعة الوسطية موزعة بني الربيع ويستخدم هذا التحليل للمقارنة بني أفراد املجموعة السكانية

( 25و  )75والربيع ( 10و  )90وكام هو واضح وجود تغاير الواحدة حيث ان عدد االجنحة املستخدمة ( )16عينة لكل
بسيط يف احلجم املركزي للجناح األيمن بني عينات بالغات جمموعة وأظهرت نتائج التحليل التميزي ان معدل احلجم
حرشة الدوباس Ommatissus lybicus

باختالف املركزي  Centroid sizeللجناح األيمن ملنطقة سلامن باك

منطقتي اجلمع اذ بلغ معدل احلجم املركزي للجناح األيمن كان ( µM )352٫46و ملنطقة الزعفرانية هو ()322٫12

( )352.46و ( µM)322٫12للمجتمعات السكانية  µMأي كان التغاير يف شكل وحجم اجلناح يف منطقة
وملنطقتي اجلمع يف بغداد (سلامن باك والزعفرانية) عىل الزعفرانية أقل من التغاير احلاصل يف عينات منطقة سلامن

التواﱄ ،وقورنت املجتمعات السكانية باستخدام اختباري  Fباك واهنام يعودان اىل نوع واحد مع وجود تغاير لبعﺾ أفراد

و Tحيث بلغت قيمتهام ( 2.83و ) 1.82وقيمة )0٫23( Pاملنطقتني وهذا واضح من مقارنة مسافات مهاالنوبز Ma-

أما قيمة االختالف املطلقة  Absolut differenceفكانت  halanobis Distancesللمجتمعات السكانية لبالغات

تساوي ( )8٫28حيث ال توجد فروق معنوية بني حرشات حرشة الدوباس Ommatissus lybicus De berg

هاتني املنطقتني يف مقارنة احلجم املركزي للجناح األيمن و ملنطقتي اجلمع ومن تطابق احداثيات املعاﱂ وكذلك من
جدول ( )1وهذا يدل عىل وجود اختالفات بني منطقتي معدل احلجم املركزي للجناح حيث ال توجد فروق معنوية

اجلمع ولكنها غري معنويه نتيجة االختالف يف معدل احلجم بني أفراد هذه العينات .

املركزي وتتفق هذه الدراسة مع ] [10حيث قاموا باستخدام

عند استخدام وحدة  ASIأظهر اجلدولني ( 3و )4

املقياس اهلندﳼ لشكل وتركيب اجلناح لدراسة التغاير بني نتائج حتليل التباين لتامثل شكل وحجم اجلناح األيمن

املجتمعات السكانية لنحل العسل واملجموعة من مناطق عدم وجود فروق معنوية بني املجتمعات السكانية لبالغات
خمتلفة يف ايطاليا  ،كارنيوالن وأفريقيا وكان هناك اختالف حرشة الدوباس  Ommatissus lybicusولكال منطقتي

يف شكل وحجم اجلناح ومعدل احلجم املركزي للجناح بني اجلمع وهناك عدة أسباب منها عدم اجراء عمليات مكافحة
املجتمعات السكانية وعزو سبب هذا االختالف اىل تباين حرشة الدوباس يف منطقة سلامن باك بصورة مستمرة نتيجة
الظروف البيئية يف املناطق الثالث واملتمثلة بـ درجات احلرارة للظروف الراهنة واألمنية بشكل خاص والظروف البيئية
والرطوبة النسبية وكمية االمطار .

حيث هناك تقارب يف درجات احلرارة ونسبة األمطار

ويوضح شكل ( )5توزيع بالغات حرشة الدوباس اضافة اىل قرب املسافة بني املنطقتني واهنام يقعان عىل
 Ommatissus lybicusاعتامد ًا عىل التحليل العاميل نفس خطوط الطول والعرض وهناك عدة تطبيقات تشري
اجلزئي وحسب مناطق مجعها باستخدام املقياس اهلندﳼ اىل ان للظروف البيئية املختلفة وخلطوط الطول والعرض

حيث ان هناك تداخل يف توزيع عينات حرشة الدوباس تأثري عىل التنوع البايولوجي والشكل الظاهري لرتبة
ولكال املنطقتني اذ يمثل املربع األسود والرصاﴆ معدل غشائية األجنحة ] [11,12وتتفق هذه النتائج مع نتائج

118

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 8, No. 15 and 16, P. (113-124)A, 2018

رﻳﺎض ﻋﻠﻲ ﻋﻜﻴﻠﻲ

دراسة ( )2حول استخدام التحليل اهلندﳼ لشكل اجلناح
,واملقارنة بني املجتمعات السكانية لذبابة ثامر القرعيات
( Dacus cili ates ) Loewوالعائدة لنوع واحد من
احلرشات واملجموعة من مناطق جغرافية خمتلفة اعتامد ًا

عىل تطابق األجنحة حيث وجد ان التغاير يف شكل وحجم
اجلناح يف حمافظة بغداد أقل من حمافظتي دياىل وصالح الدين،

وتتفق هذه النتائج مع نتائج ][13حيث أشارت نتائج هذه

الدراسة عىل ان للظروف البيئية املختلفة تأثري عىل الشكل
املظهري للنحل األفريقي ،أما ] [14أشاروا اىل ان خلطوط

الطول والعرض تأثري واضح عىل شكل وحجم اجلناح

واجلسم وكذلك عىل سلة حبوب اللقاح .نستنتج من هذه
الدراسة وجود فروقات بسيطة ولكنها غري معنويه احصائي ًا

ﺻﻮرة رﻗﻢ ) :(2ﺻﻮرة اﳉﻨﺎح اﻷﻳﻤﻦ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس O.

 lybicusﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎﲏ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ  /ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﲤﺜﻞ
اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺆﴍة اﺣﺪاﺛﻴﺎت اﳌﻌﺎﱂ واﻟﺘﻲ ﻋﺪدﻫﺎ  11ﻣﻌﻠﻢ ،ﻗﻮة اﻟﺘﻜﺒﲑ
)× (45

بني املجتمعات السكانية لبالغات حرشة الدوباسOmma-
 tissus lybicusولكال منطقتي اجلمع.

ﺻﻮرة رﻗﻢ ) :(1ﺻﻮرة اﳉﻨﺎح اﻷﻳﻤﻦ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس

 Ommatissus lybicusﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻜﺎﲏ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﲈن ﺑﺎك

 /ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ،ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺆﴍة اﺣﺪاﺛﻴﺎت اﳌﻌﺎﱂ واﻟﺘﻲ ﻋﺪدﻫﺎ 11
ﻣﻌﻠﻢ ،ﻗﻮة اﻟﺘﻜﺒﲑ ).× (45

ﺷﻜﻞ ) :(1ﻣﻌﺪل اﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻣﻌﺎﱂ اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس  O. lybicusﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ

)ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ( ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء ﲤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮردﻳﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ.
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ﺷﻜﻞ ) :(4ﺗﻐﺎﻳﺮ اﳊﺠﻢ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻸﺟﻨﺤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس  O. lybicusﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ
)ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ( ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ،إذا ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﰲ

ﺷﻜﻞ ) :(2اﻟﺸﻜﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎري ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس O.

 lybicusﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ )ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ( ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﲆ

اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻴﻊ  10واﻟﺮﺑﻴﻊ ،90

اﳋﻄﻮط اﻟﺰرﻗﺎء ﲢﺖ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﲤﺜﻞ اﻻﺟﻨﺤﺔ ،اﻻرﻗﺎم  1و 2ﲤﺜﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲨﻊ اﳊﴩة ﻋﲆ اﻟﱰﺗﻴﺐ

ﻃﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻول واﻟﺜﺎﲏ ﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻓﻀﺎء اﻟﻈﻞ اﳌﺸﺘﻘﺔ

ﻣﻦ اﺣﺪاﺛﻴﺎت اﳌﻌﺎﱂ اﻻﺻﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺪدﻫﺎ  16ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺎح ،اﻟﻠﻮن
اﻻﲪﺮ ﻳﻤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ
ﻳﻤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ

ﺷﻜﻞ ) :(3ﺗﻐﺎﻳﺮ اﳊﺠﻢ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻸﺟﻨﺤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس  O. lybicusﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ

ﺷﻜﻞ ) :(5ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس O. lybicusاﻋﺘﲈد ﹰا ﻋﲆ

اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻴﻊ  25واﻟﺮﺑﻴﻊ ،75

اﳍﻨﺪﳼ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء ﲤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﲈن ﺑﺎك

)ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ( ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ،إذا ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﰲ

اﳋﻄﻮط اﻟﺰرﻗﺎء ﲢﺖ ﻛﻞ ﺻﻨﺪوق ﲤﺜﻞ اﻻﺟﻨﺤﺔ ،اﻻرﻗﺎم  1و 2ﲤﺜﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲨﻊ اﳊﴩة ﻋﲆ اﻟﱰﺗﻴﺐ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﲇ اﳉﺰﺋﻲ وﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲨﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﻴﺎس

واﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺻﺎﺻﻴﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ واﳌﺮﺑﻊ
اﻷﺳﻮد واﻟﺮﺻﺎﴆ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﳊﺠﻢ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺠﻨﺎح اﻷﻳﻤﻦ

ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ )ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ( واﻟﺬي
ﻫﻮ  352٫46و 322٫12ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ.
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ﺷﻜﻞ ) :(6اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﺰي  Discriminant analysisﻻﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻣﻌﺎﱂ اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس
 O. lybicusاﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﲤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﻠﻮن اﻟﺮﺻﺎﴆ ﲤﺜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ.

ﺟﺪول ) :(1ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺠﻢ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﲔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس  O. lybicusﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ )ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ(
A.D

P

T

P

F

.Va

St.D

M.CS

Group

8.28

0.09

1.82

0.23

2.83

505.60

22.48

352.46

1

1431.32

37.83

322.12

2

Salman pak , 2 : Al zafraniya , M.CS : Mean Centriod size , St.D : Standard Devia- :1

�on , Va. : Variance , P : Probability , A.D : Absolut diﬀerences

ﺟﺪول ) :(2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻣﻬﺎﻻﻧﻮﺑﺰ  mahalanobis Distancesﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس O. lybicus
ﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ )ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ(

( Z )2

0.00

(S)1
0.00

(S)1

6.44

(Z)2
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ﺟﺪول ) :(3ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﺘﲈﺛﻞ ﺣﺠﻢ اﳉﻨﺎح اﻷﻳﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس
ﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ )ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ( O. lybicus

Signiﬁca�on

F

MS

Df

SS

Source

0.01

4.33

22066.99

3

66200.46

Model

0.86

0.03

160.32

1

160.32

Individual

0.43
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3150.32

1

3150.32
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0.00

12.33
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1

62890.32

Side*i

245100.78

24

122417.71

Residue

ﺟﺪول ) :(4ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﺘﲈﺛﻞ ﺷﻜﻞ اﳉﻨﺎح اﻷﻳﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﺣﴩة اﻟﺪوﺑﺎس
 O. lybicusﳌﻨﻄﻘﺘﻲ اﳉﻤﻊ )ﺳﻠﲈن ﺑﺎك واﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ(
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1
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5628.89

1
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