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 وأهميته Taxonomyعلم التصنيف 

في الكرة االرضية عدد هائل من االحياء ليس بينهما اثنان متماثالن ويقدر عدد االنواع 
Species  في علم الحيوان مليون وربع تساهم عملية التطور بالتصنيف بكشف انواع جديدة ليس

من السهل العثور عليها واعادة تصنيف انواع مكتشفه سابًقا، وتوجد انواع غير مكتشفه لحد 
االن،وان اهداف علم االحياء هي محاولة ايجاد طريقة النظام لترتيب هذه الكائنات المتغيرة 

نتشار على هيئة مجاميع تسهل دراستها والتوصل الى العالقات الوراثية التي تربط والواسعة اال
 -ويهتم بالمجاالت التالية:المجاميع بشكل يمثل تطورها عبر االجيال 

   Identificationالتشخيص 

به الحكم على كائن حي فيما اذا كان مشابه لكائن اخر معروف ام انه اكتشاف جديد لم يقصد 
ثيل من قبل بالرجوع الى اوصاف النموذج أوما موجود بالمتاحف او البحوث اذا كان يعرف له م

 مشابه يمكن التعرف على االسم العلمي له او غير مشابه فهو اكتشاف كائن جديد. 

  Nomenclatureالتسمية 

حي يكتشف جديدًا يعطي له اسم علمي بعد الرجوع الى جميع االسماء العلمية التي  كل كائن
 .اعطيت قديمًا ومطابقة قواعد التسمية الدولية 

 Classificationالتصنيف 

كل كائن حي او مجموعة من االحياء توضع في مجاميع او مراتب تظهر عالقة القرابة فيما 
او  Speciesمجموعة واحدة ويقال عنها انها تمثل نوع واحد  بينها ،واالفراد المتشابهة توضع في

 .Genusجنس 

، بدأ علم التصنيف من اهتمام االنسان القديم بالنباتات والحيوانات ووصفها بانها صالحة لألكل
قبل ان يقبل االنسان على زراعة او تربية الحيوانات ثم بعدها انتبه الى اجزاء النباتات كالثمار 

 قلفها.وراقها و ا لبعض انواع ورا  واعطى لها االسماء وحدد االهمية الطبية والعالجيةوالبذور واال



واعطى لها االسماء واكتشف ان بعض االورا  والقلف لها اهمية طبية وعالجية، بدا علم 
سنه لم يستجد شي في علم 3011م بعدها لمدة 3581التصنيف في فترة ما قبل دارون 

 التصنيف.

 Systems of Classificationانظمة التصنيف 

 Artificial systemالنظام االصطناعي 

 .يستند على صفة معينة صفة حيوان مائي او برمائي او تصنيف حسب الحروف الهجائية

  Natural systemالنظام الطبيعي 

يضع االحياء في مجاميع تظهر العالقات الطبيعية بينهما بمقارنة الشكل ووظائف االعضاء 
 وهو نضام ذو كفاءة في عملية التشخيص. وتشريحها

 Phylogenetic System النظام التطوري 

يأخذ  Theory of Evolutionلهذا النظام شعبية كبيرة بعد ان نشر دارون نظريته في التطور  
بنظر االعتبار القرابة الوراثية بين االحياء ويضع تسلسل تطوري لألحياء، اكبر العقبات 

 .بدائية وايها تعتبر متقدمة )متطورة( تعتبرصفات في الكائن الحي هي اي البالتصنيف 

النظام التطوري المتكامل الذي فعال يمثل سير تطور االحياء في الطبيعة منذ النشوء حتى ان 
 االن هو هدفًا بعيدًا.


