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 اسس التصنيف الحديث

والقرن العشرين على الوصف الظاهري العام لألحياء بغية التوصل  91في القرن  اعتمد التصنيف
الى معرفة هويتها اال انه ثبت للعلماء المعاصرين عدم امكانية االعتماد دائمًا على هذه االسس 
وذلك لصعوبة تحديد الصفات التي يجب ان تعطى اهمية اكبر من غيرها ثم ايها اصلح ال ظهار 

راثية بين المراتب التصنيفية المختلفة لذا اضافة الى المظاهر الخارجية العامة التي العالقات الو 
التزال تحتفظ بأهميتها الخاصة، اسسا اخرى مستمدة من بقية العلوم ذات العالقة كعلم التشريح 

 والخلية والوراثة والبيئة والمتحجرات الحية ووظائف االعضاء والكيمياء الحياتية.

اذا كان تماثل في الناحية الوراثية ثم بين تكاملها وشكلها   Homologousمتماثلة  تكون االحياء
العام وليس بالضرورة ان تقوم بنفس الوظيفة فالتشريح االساسي لجناح الطير واالطراف االمامية 

 للضفدع واالنسان متماثلة مما يشير الى اصل وراثي مشترك.

مختلفة لها وظيفة متشابهة ولكنها تختلف من حيث اي ان اعضاء االحياء ال  analogousاما 
االصل والتركيب فبالرغم من تشابه جناح الفراشة والطير في الوظيفة لكنها تختلف كليًا من حيث 

 التركيب واالصل، وبهذا التماثل اساس مهم في التصنيف ألنه يؤثر على وجود عالقة تطورية.

ي للحيتان غالصم وتتنفس بواسطة الرئتين وتغذاالسماك والحيتان تتشابه بالمظهر لكن ليس 
 صغارها بالحليب وتوجد تجاويف اربعه وتكيفت للمعيشة المائية مع زوال الشعر.

بسهولة اما الصعوبة تظهر تدريجيًا  Classوالصنف  Phylumيتم التصنيف الى مرحلة الشعبة 
 .  Speciesلنوع وا Genusوالجنس  Familyوالعائلة  Orderعند التصنيف الى الرتبة 

 اهم االسس التركيبية المستعملة في تصنيف الحيوان الى مرتبة الشعبة

تتكون من حيوانات وحيدة  Protozoaان شعبة الحيوانات االبتدائية  عدد الخاليا -9
او مستعمرات مكونه من خاليا متشابهة اما بقية الحيوانات االخرى   Unicellularالخاليا

 .Multicellularفهي عديدة الخاليا 



 bilateralاو جانبي  radialاكثر الحيوانات تناظرها شعاعي  Symmetryالتناظر  -2
والقليل عديم التناظر االولى مثل شعبة جوفية المعي وشعبة الشوكيات متناظرين بأكثر 
من مستو واحد، اما الحيوانات جانبية التناظر فهي تختلف عن سابقتها تمامًا اذ يمكن 

وخلفية  anteriorمتناظرين بمستو واحد فقط ونشا عنها نهاية امامية  قطعها الى نصفين
Posterior  وجانبان ايسر وايمن وسطحان ظهري dorsal وبطنيventral  والتناظر

الجانبي نتيجة لعملية التطور جعل الحركة اكثر كفاءة اضافة الى التناظر الشعاعي يميز 
 الحيوانات بطيئة او عديمة الحركة.

من المظاهر المهمة التي تفصل بين شعب   Germ layersعدد الطبقات الجرثومية  -3
الحيوانات عديدة الخاليا كون اجسامها البالغة تنشا من طبقتين او من ثالث طبقات 

في المراحل االولى لنمو الجنين ثالث طبقات هي   Embryonic germجرثومية جنينية 
ومنها تنشا  endodermواالندوديرم  mesodermوالميزوديرم   ectodermاالكتوديرم 

 .    dippblasticجميع االنسجة واالعضاء اما االحياء البدائية توجد طبقتان 

لجميع الحيوانات عديدة الخاليا تجويف هضمي  طبيعة وتكامل بعض االجهزة العضوية   -4
Digestive cavity  م ض)عدا بعض الطفيليات(التي هي ارقى من االسفنجيات فاله

باالسفنجيات يتم داخل الخاليا. اما تجويف الهضم فقسم منها له فتحه واحدة تؤدي الى 
هذا التجويف وهي فتحة الفم كما في جوفية المعي والديدان المسطحة حرة المعيشة اما 

 بقية الشعب فلها فتحتان )فم ومخرج( وقناة هضمية اكثر تعقيدًا.

وف معدوم فالديدان الخيطية لها جوف جسمي الواطئة يكون الج في الشعبوجود الجوف  -5
جميع الشعب  اال ان، ال نه يتكون ضمن طبقة الميزوديرم Pseudocoelomكاذب 

االرقى منها لها تجويف جسمي حقيقي يحاط بالميزوديرم والمتميز عن القناة الهضمية اما 
سمي الجالنواعم كالحلزون والمحار والمفصليات كالحشرات والقشريات فيكون الجوف 

 مختزاًل.

هو شكل من اشكال الجسم اذ يتكون من وحدات متعاقبة او  Segmentationالتعقيل  -6
قطع كل منها يشابه االخر في تركيبها كما في شعبة الديدان الحلقية كدودة االرض اما 
 المفصليات كالجراد في كثير من القطع تحور ملحوظ وفي الحبليات التعقيل يكون داخلي 



اغلب الحيوانات الكبيرة عديدة الخاليا يوجد هيكل ساند خاصة   Skeletonاند الهيكل الس -7
وفي بعض  endoskeletonفي الحيوانات سريعة الحركة كما في الحبليات هيكل داخلي 

 . exoskeletonالشعب مثل النواعم والمفصليات الجهاز الساند خارجي

وهو تركيب مسند بعمود فقري  notochordفي مجاميع الحبليات الحبل الظهري تطور 
وبقية االحياء في المملكة الحيوانية بالالفقاريات  Vertebrataمفصلي وسميت الفقريات 

Invertebrate  . 
تراكيب تبرز في جسم الحيوان للحركة او االستشعار مثل  Appendagesاللواحق  -8

واالقدام  Setaeهالب اللوامس اوالمجسات لتناول الطعام التي تحيط بفم جوفية المعي و اال
الموجودة في الديدان الحلقية والقدم العضلي الموجود في النواعم  parapodiaاللحمية 

في االسماك واالجنحة  Finsكالمحار واالرجل في المفصليات والفقريات والزعانف 
Wings .في الحشرات  وغالبًا تكون اللواحق ممفصلة 

 


