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 classificationالتصنیف 

  ومراحلھ التاریخیة التصنیف علم تعریف
ھو العلم الذي یتناول تشخیص وتسمیة الكائنات وتقسیمھا الى مجامیع وھذه الكلمة   Taxonomy علم التصنیف        

التصنیف أما كلمة . ھو قانون الترتیب  Taxonomyوتعني قانون و  Nomosوتعني ترتیب و  Taxisاشتقت من 
فمشتقة من كلمة یونانیة معناھا نظم التقسیم التي اوجدھا علماء التاریخ الطبیعي األوائل  Biosystematicsالحیوي 

عن بعضھا من حیث الشكل والحجم  وخاصة لینایوس والكائنات تضم مجموعة كبیرة من األحیاء وھذه األحیاء تختلف
والتركیب والسلوك والوظائف ومن دراسة ھذه األحیاء تجمعت كمیات ھائلة من المعلومات عبر سنین من المشاھدة 

ً دونوا . والتجربة اذن البد من وجود نظام متفق علیھ لغرض تسمیة تلك األحیاء وھذا یسھل عملیة دراستھا  العلماء سابقا
ون أي نظام ثم جرت محاوالت عدیدة إلیجاد نظام معین ومقبول وجاء لینایوس في القرن الثامن عشر اسماء حیوانات د

الى انھ توصل الى نظام التسمیة ) ارسطو ولینیھ(بنظام علمي وھو متطور عمن سبقھ من العاملین في التصنیف أمثال 
یعتبر التاریخ الرسمي  م1758. اني ھو اسم النوع الثنائیة ووفق ھذا النظام یعطى الكائن اسمین األول اسم الجنس والث

لنظام التسمیة الثنائیة وھذا العلم وتاریخھ ممكن تقسیمھ الى مراحل أو فترات وھذه الفترات بدورھا متناظرة أو مناظرة 
لإلنسان  طور متقدم في دراسة مجامیع الكائنات الحیة األكثر الفة علم التصنیف للمستویات العلمیة المختلفة فقد قطع

كالطیور والثدییات والفراشات وبالرغم من التسمیات واالكتشافات الكثیرة لكنھ ال یزال یحتاج الى العمل الكثیر 
ً في مجال األحیاء المجھریة وخص   .وصا
  علم التصنیف أھمیة

  .یسھل التعامل مع الكائنات الحیة . 1
  .یمدنا بالمعلومات عن صفاتھا . 2
  .في مجال علوم الحیاة  )الباحثین( للمشتغلینیقدم شتى أنواع المعارف . 3

   المراحل التاریخیة لنظام التصنیف
  :المرحلة القدیمة أو االبتدائیة  - 1

وھي تبدأ من ما قبل التاریخ اتسمت بتعرف اإلنسان على الكائنات الحیة التي تعیش حولھ مثل بعض الطیور وبعض 
النباتات واھتم االنسان القدیم بتلك األحیاء ذات العالقة المباشرة بھ ، تعرف علیھا باسلوبھ الخاص اللبائن والحشرات و

وقد عرف من الحفریات ومن الرسومات على جدران الكھوف ومن النقوش القدیمة أن االنسان كان على علم ببعض 
  .الخصائص المھمة لھذه األحیاء 

  :دراسة األحیاء المحلیة  - 2
للحیوانات والنباتات والفطریات  Local Namesرة تمیزت بإعطاء أسماء محلیة أو أسماء علمیة محلیة ھذه الفت

ھذه األسماء مختلفة في لغتھا ومدلولھا من امة الى اخرى ومن بلد الى بلد ومن منطقة الخرى وعندما تقدم علم . وغیرھا 
ب ان نحدد مدلوالت تلك األحیاء لكثرتھا لذلك أصبح من األحیاء وازدادت معلومات اإلنسان عن األحیاء أصبح من الصع

  .الضروري البحث عن نظام علمي موحد لتسمى بھ األحیاء 
  :مرحلة التسمیة العلمیة  - 3

مرحلة لینایوس وھو حصیلة جھود علماء اخرین سبقوا لینایوس لكنھ استطاع ان یضعھ بشكل قانون منتظم یقبلھ 
واعتبر ھذه التاریخ مھم في التسمیات  1758رة لمؤلفھ الموسوم بالنظام الطبیعي اآلخرین ونشره في الطبعة العاش

العلمیة حیث أن االسماء التي وضعت في ھذا التاریخ وبعده اكتسبت شرعیة وأشار العالم في قانونھ لیس الى الجنس 
لت مستخدمة في التقسیم حتى وقتنا والنوع وانما اشار للمراتب االخرى مثل العائلة والرتبة والصنف وھذه المراتب ال زا

  .الحاضر 
  :التطور العضوي  - 4

ظھرت نظریة التطور العضوي لدارون وقد اضافت النظریة مفھوم لعلم التصنیف یختلف عن المفھوم السابق الذي كان 
أسالف مشتركة یقول أن النوع ثابت بینما النظریة تقول الكائنات الحیة في تغیر مستمر واألحیاء الحالیة متحررة من 

  دي الى ظھور أنواع واشكال جدیدة وھذا التغیر یؤ
  :مرحلة الوراثة  - 5

عندما ظھر علم الوراثة والذي اقترن باسم مندل وتبین أن ھناك ما یسمى بالعوامل الوراثیة یعود لھا السبب في ظھور 
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الكائنات الحیة بالمراتب الدنیا الى صفات األحیاء نتیجة تضریب الذكور في االناث فقد أضاف ھذا العالم أن تصنیف 
العلیا لھ عالقة بالجھاز الوراثي الذي تمتلكھ تلك األحیاء وھذا الجھاز ھو المسؤول عن حفظ تلك الصفات أثناء مرورھا 

من األجداد الى اآلباء وثم االحفاد وعلیھ فالنوع یحوي مجموعة من الصفات محفوظة ولكن ھذا النوع في مواجھة 
ظروف البیئة واذا حصل تغیر في الجھاز الوراثي ھذا التغیر سوف یحفظ في ذلك النوع ویمر الى االبناء مستمرة مع 

  .وبذلك تتغیر األنواع باستمرار 
  :مرحلة التصنیف الحدیث  - 6

ي ان التصنیف القدیم كان یركز على النوع بمفھومھ النمطي أو الطراز. تتمیز بمحاولة ایجاد مفھوم علمي محدد للنوع 
ھذا المفھوم عدیم االبعاد أھمیتھ قلیلة في معرفة العالقة الطبیعیة . أي ان النوع متمثل في كائن یحمل صفات ھذا النوع 

بین األنواع والمجامیع فعلم التصنیف الحدیث أراد أن یتخطى المفھوم النمطي ویعتمد على المفھوم السكاني للنوع بكل 
ة الطبیعیة بین مجامیع األحیاء مستند على مفاھیم العلوم االخرى كاألجنة والوراثة أبعاده كذلك یحاول ان یستنبط العالق

  .لحدیثة حالھ حال العلوم االخرى والفسلجة ھذا باالضافة الى كون علم التصنیف اعتمد التصنیفات ا
  مجاالت علم التصنیف

ومفھوم على مستوى العالم كما یسعى إلیجاد ان علم التصنیف یسعى إلعداد طریقة أو نظام لتسمیة األحیاء بشكل موحد 
  :نظام لترتیب وتقسیم األحیاء الى مجامیع بحیث تساعد في سھولة دراسة تلك األحیاء أما مجاالتھ فھي 

  Identification التشخیص  - 1
ه ممكن أن ویقصد بھ معرفة اذا كان الكائن الحي مشابھ لكائن حي آخر معروف أم ھو جدید ولیس لھ مثیل والمعرفة ھذ

تتم عن طریق الرجوع الى الكتب ومفاتیح التصنیف والمصورات ویقارن بنماذج سابقة ومعتمدة فاذا كان مطابق لنموذج 
  .أما اذا كان غیر مطابق فیجدر االھتمام بھ فھو یمثل نوع جدید أو نویع جدید . فممكن أن نتعرف على اسمھ العلمي 

  Nomenclature التسمیة - 2
ً على ضوء وھي عملیة إ ً أو اعادة النظر باألسماء العلمیة الموضوعة سابقا عطاء اسم علمي لكل كائن حي یكتشف حدیثا

  .قانون التسمیة العلمیة ودراستھا في ضوء قواعد التسمیة التي تقر بالمؤتمرات العلمیة 
  Classificationالتصنیف أو التقسیم  - 3

ة أو نباتیة أو غیرھا في ضوء االسس المعتمدة في النظام التصنیفي وھي محاولة وضع كل كائن حي في مجموعة حیوانی
المتبع مثل الصفات الشكلیة والتشریحیة والوراثیة والفسلجیة حیث أن المجامیع أو المراتب ذات عالقة القرابة بین تلك 

             .األحیاء وتبدأ المراتب من النوع فالجنس فالعائلة فالرتبة فالصنف فالشعبة فالعالم 
  أھداف علم التصنیف

  .تسمیة الكائنات الحیة . 1
الى مجموعات وتكون اعضاء ھذه المجموعات لھا خاصیة واحدة او اكثر من الكائنات الحیة  وترتیب تصنیف. 2

                                                                                                      .المشتركة )الصفات (  القواسم
  أنظمة علم التصنیف

  :للتصنیف ھي  ظمةأن أربعة ھناك
   التصنیف االصطناعينظام  – 1
  التصنیف الطبیعينظام  – 2
  التصنیف النشوئي أو التطورينظام  – 3
  الجزیئيالتصنیف نظام  - 4

 ً   Artificial Classificationالتصنیف االصطناعي نظام : أوال
أما ارسطو فقد ، البابلیون أول من وضع قوائم تدل تصنیف بدائي لحیوانات ونباتات  یعدوھو أقدم أنواع التصنیف و

ة كاللون و فالتصنیف الذي یرتكز على صفات مظھری. اعطى التصنیف على اساس التشابھ في صفات مظھریة معینة 
ادات و الشكل الخارجي فھو تصنیف اصطناعي فمثًال یقسم الحیوانات الى حیوانات بریة و حیوانات مائیة أو الى  الع

ویعد العلماء العرب مثل القزویني والجاحظ و البصري أول من خطى . حیوانات اكلة اللحوم وحیوانات اكلة االعشاب 
  .صطناعي بالتصنیف خطوات ملموسة نحو التصنیف اال

 ً   Natural Classificationالتصنیف الطبیعي نظام : ثانیا
ویعتمد ھذا التصنیف على ما بین األحیاء من تشابھ طبیعي مثل التركیب الداخلي والتشابھ في وظائف األعضاء والتكوین 
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ً عن المظھر الخارجي كما یعكس ھذا التصنیف عالقة القرابة بین مجامیع األحیاء  ً درجة الجنیني فضال ویعكس أیضا
الرقي والتطور لكل كائن حي وموقع ھذا الكائن من سلم التطور مع بقیة الكائنات القریبة والبعیدة وعلیھ فقد نجد نبات 

  .یعیش في الصحراء أقرب الى نبات مائي أو نبات جبلي من نبات یعیش معھ في الصحراء 
 ً   Evolutionary Classificationالتصنیف التطوري أو النشوئي نظام : ثالثا

ویعد ھذا النظام خطوة متطورة عن التصنیف الطبیعي حیث یرتكز على العالقة الطبیعیة والتطوریة بین األحیاء لذلك 
فھذا النظام یرتب األحیاء في سلم تطوري یوضح نشوء بعضھا من البعض اآلخر مثل الشجرة والعائلة لذلك فھو یضع 

  . تطورت منھا األحیاء البدائیة واالنواع التي 
     Molecular classificationالتصنیف الجزیئي  نظام : رابعا 

ئیة في الدراسات التصنفیة ھذا وتعكس الجینات الصفات لالحیاء او یاحدث االنظمة واكثرھا علمیة تستخدم التقنیة الجز   
 Sequence of nitrogen base in     ان صفات االحیاء تنحصر في الجینات ) البروتینات(نیة یالمنتجات الج

DNA  ) تسلسل القواعد النتروجنیة فيDNA(حیث تستخدم تقنیة    PCR    (Polymerase chain Reaction 
الجیني بأستخدام قاعدة البیانات من خالل بنك المعلومات ، ویتم تعریف التتابع القواعد النتروجینیة   لمعرفة تسلسل (

. لتحلیل مدى تباین وتشابھ وبناء الشجرة الوراثیة ودراسة النشوء والتطورومن ثم یتم استخدام طرق االحصاء الحیوي 
في مجموعات من األحیاء التي تشترك في الصفات التركیبیة واألسالف  Ribosomal RNAكذلك ان دراسة 

                                                                                                                              .الیجاد العالقة بین األحیاء rRNAتركة ، وھذه التصنیفات تعتمد بشكل كبیر على دراسة المش
  Scientific binomial nomenclature: التسمیة العلمیة الثنائیة 

طور نظام ارسطو وھو اول من ) Carolus Linnaeus )1707 -1778كارلوس لینایوس  العالم السویدي نظام      
م واعتبر ھذا التأریخ مھم 1758للتصنیف وھو التسمیة العلمیة الثنائیة وقد قدمھ في العام ) عالمي(وضع نظام رسمي 

ان فرض لینایوس للغة . في التسمیات العلمیة حیث ان األسماء التي وضعت في ھذا التأریخ وبعده اكتسبت الشرعیة
  .ومن أولى فوائد استعمالھا كلغة عالمیةاعطاھا أھمیة التزال في ازدیاد حتى یومنا ھذا في التسمیة العلمیة  الالتینیة

 .انھا التثیر الحساسیة القومیة ألحد لعدم وجود شعب یتحدث بھا - 1
 .عدم وجود تسمیة أخرى للغة غیر الالتینیة تمتاز بصفة الشمول - 2

الواسعة  وتختلف من منطقة ألخرى وللعدید من األنواع Local nameبا ان األسماء الشائعة للنباتات محلیة غال
ان واحدا من .. االنتشار أسماء بلغات ولھجات محلیة مختلفة مما یجعل امكانیة التفاھم حول نفس النوع مستحیلة 

  .السببین السابقین یكفي لمحاولة بذل الجھود ألیجاد لغة تفاھم مشتركة بین الناس على تباین لغاتھم ولھجاتھم
  قواعد كتابة االسم العلمي

 .كلمتین ھماأن یتكون من  - 1
  .اسم الجنس وتبدأ بحرف كبیر : أوال 
  .صغیراسم النوع وتبدأ بحرف : ثانیا 

 .أن یكتب األسم العلمي بحروف مائلة كما في المثال التالي - 2
Planiliza  abu 

 .ان یوضع تحتھ خط عند كتابتھ بخط الید كما في المثال التالي - 3
abu  izaPlanil  

 .الذي سمى ھذا الكائن ویكون الى یمین اسم النوع وكما في المثال التالي ویمكن كتابة اسم العالم أو الشخص - 4
Planiliza  abu  L.  

  .ھو مجموعة من الكائنات الحیة التي أتخذت اسما علیھا: المصنف
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    تعریف النوع والجنس
ھو مجموعة من المخلوقات الحیة المتشابھة في الشكل و التركیب ، والقادرة على التزاوج فیما :  )Species(النوع 

   .للبشر sapiensبینھا ، وتنتج أفراد خصبة تستطیع التزاوج واإلنجاب مثل 
ً و تشترك في أصل واحد مثل :  Genus((الجنس  ً و تشابھا   .للبشر  Homoھو مجموعة من األنواع األكثر ترابطا

  . Homo sapiensویكون االسم العلمي 

  التصنیفیة) المراتب ( المستویات 

  :وھي كالتالي مرتبة من األكبر الى األصغر     

 Domainفوق مملكة   -1
 Kingdom مملكة      -2
     Phylumشعبة      -3
           Class          صنف   -4
           Orderرتبة   -5
 Family) فصیلة ( عائلة  -6
         Genusجنس   -7
        Speciesنوع   -8

وھناك مرتبة ثانویة ). فوق صنف(وتعني  Super classوتعني فوق مثل  Superوھناك مراتب ثانویة مثل 
  .وھكذا بالنسبة للمراتب األخرى) تحت صنف (      وتعني Subclassمثل  وتعني تحت Subھي   أخرى
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 :.مثال
 Domian : Eukaryota  
Kingdom : Animalia 
Phylum : Chordata 
Class : Osteichthyes 
Order : Mugiliformes 
Family : Mugilidae 
Genus : Planiliza 
Species : abu 

iza  abuPlanilScientific name :   
  

  

  )مCarolus Linnaeus )1707- 1778العالم السویدي     

  

  

  

  

  

 


