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 المحاضرة الثالثة

 

 ألحياء : تاني  ا -

يعاااا  علااام التااااني  بأناااي العلااام الاااذ  يتنااااول تئاااخيص وتسااامية 

الكائنا  اليية ف آل عي تقسايمرا ذلام مجموعاا ا و ا  مجموعاة تمثا  

  .ماتبة تانيوية و ن  صغا ماتبة تانيوية تي النوع 

 

حيال تناا  ماي ياد لقد تم تئخيص العديد مي األنواع للكائناا  اليياة 

النباتاا  وحاوالي ملياون ورباع الملياون ماي عي نا  ملياون نوعاآ ماي 

الييوانا  ناتيك عي الكائنا  اليية األخاى  البكتايا والواايا  ا  ماا 

يئاايا الباااحثون ان  نااواع منقاضااة مااي األحياااء تااا   ي ااآ الاام عاادة 

 مالييي . 

 

 ن للعاادد الرائاا  مااي األنااواع للكائنااا  الييااة البااد مااي وساايلة لعمليااة 

في نظا  واضأ المعالم وفق مااتب تانيوية مياددة تاتيب تذت الكائنا  

مما يسر  دراسترا وذا  تسميا  ثابتاة  بتاداءآ ماي المملكاة وصاوآل ذلام 

 النوع . 

 

قد  الذ  حا  في العلو  اليياتية والعلو  المساندة في السنوا   ن الت

القليلااااة الماضااااية خاصااااة فااااي موضااااوع الوراثااااة و  تئااااا  المجرااااا 

اء اليياتيااة والياسااون ا ساااتم مساااتمة نوعيااة فااي األلكتاونااي والكيمياا

 عاادة تاتياب بعااض المااتاب التاانيوية ا وااامل  تغياا بعاض االسااماء 

 العلمية لانواع . 

 

 

  :ح  التاريخية لعلم التاني الماا -

 

لقااد مااا علاام التاااني  فااي فتاااا  زمنيااة مختلوااة و ن  اا  فتاااة لرااا   

لمياااة وولاااود المختاااايي  تميتراااا فاااي وقتراااا وفاااق تاااوفا االمكاناااا  الع

للتعااا  علاام الكائنااا  الييااة وابتااداءآ مااي تلااك الكائنااا  القايبااة مااي 

Biology classification



مكااي التااااا لرااذت . ويي تسااتويد منرااا فااي اااسوني اليياتيااةاالنسااان التاا

 تي :الوتاا  بليجاز و

  

 الماحلة القديمة  -1

ا فااأن البدايااة  اناا  مااع االنسااان القااديم تااي الماحلااة ماقباا  التاااريخ   

  الييااة التااي تياايض ببيئتااي وذا  العالقااة المباااااة بيياتااي ودلاا  والكائنااا

خاالل  اليوايا  علم ان االنسان القديم  ان يعني ببعض الكائنا  اليية ماي

 . النقوش والاسو  التي تا را

 

 

  ماحلة دراسة األحياء الميلية -2

ت اامن  تااذت الماحلااة  عااااء بعااض األسااماء الميليااة لاابعض النباتااا  

اليمكاي ان تساتما بعدتا ااعا البااحثون باأن األساماء الميلياة والييوانا  و

النرا تااتبض فاي مناقاة معيناة  و بلاد معايي ويتغياا تاذا االسام لانوا الكاائي 

اليي في مناقة  خاى او بلد آخا فرنا  بعض االساماء الميلياة فاي لناون 

 . ا الكائي اليي في امال نوا البلدبلد ما التتوق مع مايستخد  لنو

 

 حلة التسمية العلمية  ما -3

لقااد لاااء العااالم السااويد   ااارلوس لينيااوس بقااانون التساامية الثنائيااة بعااد 

لرااود بااذل  مااي قباا  عاادد مااي العلماااء الااذيي ساابقوا لينيااوس وتئاام  تااذت 

علم  سميي االول اسم الجنا والثاني اسم النوع  ما ذ ا في قانوني التسمية 

ا ثاام العائلااة ثاام الاتبااة ثاام الجاانالمااتااب التااانيوية ابتااداءآ مااي النااوع ثاام 

 . الان 

 

                                                                                                                                                         ماحلة التاور الع و  -4

  للعالميي دارون الع وت امن  تذت الماحلة مع  رور نظاية التاور 

ا حيل  عا  تذت النظاية مورومآ آخا لعلم التااني  حيال  ن وواالس

 ن تنا  تغيياا مساتما للكائناا  نظاية التاور الع و  فانرا اوضي  

الييااة حياال  ن االحياااء تنياادر مااي اسااال  سااابقة لااذا فأنرااا سااتسد  الاام 

  رور انواع لديدة . 

 

 

 



 ماحلة الوراثة  -5

ثية المساببة لابعض صاوا  الكائناا  اليياة لراا دورآ ان العوام  الورا  

فااي تااذت الماحلااة التااي قادتااا مناادل  مااا ان العااالم مناادل صاان  الكائنااا  

الييااة الاام مااتااب تااانيوية دنيااا وصااوآل الاام مااتااب عليااا ذا  العالقااة 

 بالاوا  الوراثية لتلك االحياء .

ي وتكااذا تكااون الاااوا  ثابتااة مااي لياا  آلخااا حياال يتياادد النااوع ماا

 خالل تذت الاوا  بالاغم مي االختال   في الظاو  البيئية . 

 

 ماحلة التاني  اليديل  -6

تنا في تذت الماحلة اتوق معظم علماء التاني  بالعم  الام التوصا     

لمورااو  علمااي يياادد توصااي  النااوع فااي حاايي  ااان التا ياا  سااابقآ علاام ان 

د ذا اتمياة قليلاة فاي النوع يعا  بالمورو  الاااز  او النمااي عاديم االبعاا

 ابيعية بيي االنواع والمجموعا  .معافة العالقا  ال

بكاا   فااي حاايي اعتمااد علاام التاااني  اليااديل المورااو  السااكاني للنااوع

ابعااادت مااع االخااذ بنظااا االعتبااار العالقااة الابيعيااة باايي مجموعااا  الكائنااا  

والوراثااة اليياة والعلاو  اليياتياة ذا  العالقااة  التا ياب الاداخلي واالنساجة 

 .والكيمياء اليياتية 

  

  نظمة التاني : -

بعد توفا العديد مي المعلوما  عي الكائنا  اليية فاال باد ماي التولاي        

نيو ايجاد نظا  يقسم الكائناا  اليياة ضامي مجموعاا  ذا  صاوا  مياددة 

وتوصا  علمااء التااني  الام . رة مما يسر  دراساترا بعاد تئخياارامتئاب

 ظمة والتي تي ثالثة انواع : مث  تذت االن

 

  النظا  االصاناعي -1

 تواقد  االنظمة التاانيوية ا يعتماد تاذا النظاا  فاي تقسايم الكائناا  اليياة

زتاار فاي الم مجموعا  ذا  صوا   اتاية ميددة . مثآل استخد  لون اال

,    ان النباتا  ذا  لون ازتارتاا احماا تكاون فاي تقسيم النباتا  ال تاية

او المظراا العاا  ي المجموعة التي لاون ازتارتاا اصاوا ل  عمجموعة تخت

للنباتا  فجع  مجموعة اااجار واخااى ااجياا  والبقياة اعئاان او يقسام 

 مائية واخاى باية والبقية توائية.الييوانا  الم مجموعة 

 ما ان تذا النظا  اليأخذ في نظاا االعتباار عالقاة القااباة او العالقاة 

. وان نظا  العالم لينيوس اعتمد علام تاذا كائنا  الييةوراثية التي تابض الال



  وتاتيبراا اساساآ لنظاماي حيل اعتمد علم عدد االسادية والمادقا  التاني 

 .الجنسي 

 

 النظا  الابيعي  -2

يعتمااد تااذا النظااا  علاام العالقااا  الابيعيااة التااي تظرااا باايي الكائنااا      

ا االعتبااار  افااة الييااة عنااد تقساايمرا الاام مجموعااا  مااي خااالل االخااذ بنظاا

   والاوا  المعاوفة للكائي اليي.المعلوما

ويقاااد تنااا فااي العالفااا  الابيعيااة تلااك التااي تخااص التئااايأ الااداخلي 

واالنسجة  وو ائ  االع اء واع ااء التكااثا وتكاويي الجنايي ف اآل عاي 

الاوا  المظراا الخاارلي . وتعكاا الااوابض الابيعياة عالقاة القااباة بايي 

اء ف آل عي انراا تعكاا درلاة الاقاي والتااور لكا   اائي مجموعا  االحي

 حي . 

 

 النظا  التاور  النئوئي  -3

قااة التاوريااة باايي يعتمااد تااذا النظااا  علاام العالقااة الابيعيااة والعال    

. وقد انتئاا تاذا النظاا  اساتعماآل بعاد مالااء دارون بنظايتاي الكائنا  اليية

تاااور  يوضااأ نئااوء فااي التاااور حياال تتاتااب الكائنااا  الييااة فااي ساالم 

 ماا نئاا دارون  تاباي عاي اصا   .بئك  متوااع  بع را مي البعض االخا

آ العالقاااا  الوراثياااة بااايي ويعكاااا تاااذا النظاااا  اي ااا  1859االناااواع عاااا  

ا ويت أ مي ان النظا  التاور  المتكاما  سايبقم تادفآ بعيادآ يساعم االفااد

 اليي االنسان . 

 

  :اسا تاني  النباتا  -

النباتا  فاي مجموعاا  يجاب ان يعكاا العالقاا  الوراثياة ان وضع    

 واتم االسا تيوالتاورية فيما بينرا . 

 االع اء الجنسية .  -1

 انواع التكاثا . -2

 عدد الخاليا .  -3

 المظاتا التئاييية . -4

 الخاائص الجنينية .  -5

 الخاائص الكيميائية اليياتية . -6

 الخاائص الظاتاية .  -7

 االسا العددية .  -8



   ان    صوة يكون لراا ا ذا  اتمية متساويةالاوا  المتوفاة تعد   

. ومي االساا التاي تعتماد عليراا الاايقاة االحااائية تعاا  نوا الوزن

عدد مي الاوا  ومي خاللرا يمكاي بالتاني  العدد  وتعتمد علم ا با 

 التوص  الم مجموعا  مختلوة للكائنا  اليية . 

 

 اسا تاني  الييوانا : -

 

عنااي ان لرااا ئااابي فااي المظرااا الخااارلي لاابعض الييوانااا  اليان الت   

. وتنا  العديد مي االمثلاة منراا االساما  والييتاان عالقة وراثية متقاربة

 التما يعيئاان فاي المياات اال ان الييتاان لايا لراا غالصام وتاي تتانوا 

 . ليليب لذا فري تعود الم الثديا بوسا ة الائتيي وتغذ  صغارتا ا

س عدد مي الخواص واعتمادتا  أسا لتاني  الييواناا  يمكي ان تدر

 :المجموعا  الكبياة ومي اتمرا تي خاصة في

  

 . التنا ا  -1

 .عدد الخاليا  -2

 .عدد الابقا  الجاثومية  -3

 . خاائص االلر ت الع وية  -4

 . ولود الجو   -5

 . التعقي   -6

 . ريك  الساندال  -7

 .قاللواح  -8

  

انبي والقلي  منرا عديماة او لان اغلب الييوانا  ذا  تنا ا اعاعي 

ويعد التعقي  التنا ا وتختل  الييوانا  في عددالابقا  الجاثومية الجنينية 

لييوانا  مكونة مي عدد مي حيل ان السا  بعض اا اك  مي ااكال الجسم

 .ا قد تكون متئابرة  ما في دودة االرا او مختلوة  ما في الجاادالقاع

لواما التاي بعض الييوانا   ال وتولد انواع مختلوة مي اللواحق في

الديادان ا واالتاالن واالقادا  الليمياة المولاودة فاي تييض بوام لوفياة المعاي

ا وال عاان  ليلقياة والقاد  الع الي فاي الناواعما واالرلا  فاي الموااليا ا

 .واالرل  وااللنية في الوقايا 

 

 



  مورو  النوع: -

ا  ااان   االنااواعالااذ  اعتقااد بنظايااة ثبااو منااذ فتاااة العااالم لينيااوس  

المورو  السائد للناوع تاو الموراو  النمااي الاذ  يعناي باان نماض    ناوع 

 عبارة عي عينة ميددة تعاي مدلولية ذلك النوع .

استما المورو  النماي مدة  ويلة فلني ييدد الناوع بمجموعاة االفاااد 

ا حيال الظااو  الابيعياة وتنجاب لايآل خاابآوتت اوج فيما بينرا تي  

. وتاو ا ثاا لة تناسليآ عي افااد النوع االخااالنوع الواحد مع وان افااد 

 .حسب ما اتوق عليي علماء التاني  المواتيم علمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر : تنوع االحياء في البيئة :2005




