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  The scientitific Nomenclature and its rules: لتسمية العلمية وقوانينهاا

في التصنيف النباتي اسماء عديدة علمية وغير علمية والتسمية التي تهمنا اكثر والمتعلقة    

اذ , بالتصنيف هي تلك التي تحدد االسم الصحيح لمرتبة تصنيفية معروفة او نبات معروف 

 . يجب اعطاء االسم الصحيح عند تشخيص نبات معين 

هي نظام او مجموعة من االسماء خاصة  Scientific nomenclatureالتسمية العلمية      

وهذه التسمية تكون ثنائية للنوع الواحد طبقا لما ابدعه لينيوس وكقاعدة  Taxonبمرتبة تصنيفية 

فهو اسم قانوني  Scientifc nameاما االسم العلمي . عامة في الوقت الحاضر ولكافة االحياء 

ويكتب  speciesبالنسبة للنوع  binomial ويكون ثنائي, معترف به دولياً الي مرتبة تصنيفية 

فقط يدعى االسم االول من االسم الثاني للنوع  Latin languageاالسم العلمي بالغة الالتينية 

هناك ما ,  Specific epithetاما الثاني فيدعى بنعت النوع  Generic nameباسم الجنس 

 vernacular orحلي او االسم الم common nameيدعى باالسم العام او العامي 

colloquil name  وهذا االسم هو اسم اعتيادي يعطي للنوع او الجنس او االي مجموعة من

ً , وقد يكون من كلمة واحدة او اكثر وباي لغة كانت , النباتات  ) وقد يطلق االسم العام احيانا

ى نباتات من نفس االسم على نوعين مختلفين او جنسين مختلفين فمثالً يطلق االسم حميض عل

واالسم خناك الدجاج على النوع ,  Ranunculusونباتات من الجنس  Oxalisالجنس 

Euphorbia helioscopia  والنوعZygophyllum fabago  وتدعا نباتات الجنسين

Lycium  وNitrarea  هذا وقد يشترك اكثر من نوعين او جنسين , بالصريم او العوسج

ان االسم المحلي غير . د كما في العديد من انواع العائلة النجيلية مختلفين باسم عام او محلي واح

محدد بقوانين وغالبا ما يستنبط من طبيعة النبات فاالسم لزيج مثال يطلق على انواع جنس 

Galium  غالبا بسبب طبيعة وقابلية النباتات العائدة لهذا الجنس على االلتصاق باالشياء

اطلق نتيجة لشكل الزهرة الشبيه بالساعة واالسم  passiflora واالسم ورد الساعة. واالجسام 

اطلق بسبب الطراوة والليونة الكبيرة الموجودة في نباتات هذا الجنس  Hypecoumهشيم 

 . وهكذا واالمثلة كثيرة جدا 

 : اسم الجنس 

 : يكون اسم الجنس مشتق من الحاالت التالية      

او ان يكون  Campanulaاو اصل التيني مثل  Helianthusام ذو اصل اغريقي مثل  -1

 . اسماء مبتكرا 



 

 

غالبا ما يوضع اسم الجنس معنى معين او  nownاما من الناحية اللغوية فهو اسم علم   -2

 . اي ذو االوراق الثالثة  Trifolium  صفة من صفات النبات كاالسم 

من اسم المصنف المشتق  Boissieraيشتق اسم الجنس من اسم احد العلماء كالسم  او  -3

 .  Boissierالنباتي الشهير 

كما قد يشتق اسم الجنس كذلك من اسم كلمة من اية لغة عالمية فقد يشتق من اصل كلمة   -4

 Capitalيكتب الحرف االول من اسم الجنس حرفا كبيرا . مثال  Coffeaكالقهوة 

letter  كما مر علينا في كافة اسماء االجناس العلمية . 

 

 : اسم النوع 

اي  Specific epithetاالولى اسم الجنس والثانية نعت النوع , يكون اسم النوع من كلمتين 

 : ويشتق بحاالت منها , من الناحية اللغوية  adjectiveكنيته وهو اسم صفة 

 s يدل هذا االسم على صفة من صفات النباتات او صفة اي جزء من اجزاء فاالسم   -1

albus   Hyoscyamus ي نبات السكران االبيض مشتق نعت نوعه اalbus  من لون

 . االزهار والكساء الشعري 

قد يشتق نعت النوع من اسم المنطقة التي ينمو فيها او التي وجد فيها الول مرة كاالسم  -2

Picris babylonica  اي من بابل . 

لباحث من اسم ا Pulicaria guestiiع ن اسم مكتشف او جامع النوع كالنواو يشتق م  -3

 .  Evan Guestالنباتي 

اي من الصحراء  Scrophularia desertiاو يشتق االسم من بيئة النباتات كالنوع  -4

desert  . 

اي  Heliantus annuusالنباتات كالنوع  habitاو يشتق نعت النوع من طبيعة   -5

 .  annualحولي 

ً من اسم القوم القاطنين في منطقة وجوده كاالسم  -6  Saluiaوتشتق نعت النوع احيانا

kurdica  اي من اسم الكردkurd ,  واالسمprunus Arabica  من اسم العربArab 

 .  Kurdاي من اسم الكرد . 

قد يشتق نعت النوع كذلك من اسم اخر لسبب معين كاتخاذ ذلك النوع صفة من صفات  -7

من اسم   polygonum convolvulusلجنس المشتق منه االسم كالنوع نباتات ذلك ا



 

 

من اسم الجنس  Astragalus michaxianusوالنوع   Convolvulusالجنس 

Michauxia  . 

باتات افات االوراق لنمشتق هنا من صفة تجعد ح potamogeton crispumفالنوع  -8

 . هذا النوع المائي البيئة 

 .   Aqraتق من اسم مدينة عقرة مش verbascum aqranseوالنوع  -9

بما ان نعت النوع هو صفة لذا يجب ان تطابق هذه الصفة اسم الجنس في التذكير    

وللمتعادل ,  rubraوللمؤنث  ruberمثال تكون للمذكر  redفصفة احم . والتأنيث 

rubrum  وكذلك صفة ابيضwhite  تكون للمذكرalbus  كالنوعHyoscyamus 

albus  وللمؤنثalba  كالنوعQuercus alba  وللتعادلalbum  كالنوع

Chenopodium album  . يجب ان يبدا نعت النوع بحرف صغيرsmall letter 

 مهما كان اصله واشتقاقه

 

 : ضوابط وقوانين االسماء العلمية 

تضبط االسماء العلمية بقوانين وانظمة , على عكس االسماء المحلية او الشائعة وبساطتها    

هذه , تصدر بعد انعقاد مؤتمرات عالمية للتسمية العلمية وما يتعلق بها وتدعى , دولية 

تصدر عن  nomenclature Botanical of congresses lntrnational: المؤتمرات 

الم مقررات دولية هذه المؤتمرات التي تنعقد كل سنة اوكل ستة اشهر عادة في دولة من دول الع

 nomenclature Botanical of codesللتسمية  ضوابط وقوانين ومالحظات تدعى  , 

international  لقد عقدة سبيل المثل مؤتمر من هذا النوع في اد نبرةEdinburgh  سنة

مؤتمر من هذا النوع ( 1984)وعقد في استراليا سنة ( . 1976)وفي لينين كراد سنة ( 1964)

 : من جملة القوانين والمقررات التي صدرت سابقا عن هذه المؤتمرات ما يلي . كذلك 

او يوضع تحت ( Italic Iettersاأليطالية )يجب كتابة األسم العلمي بالحروف المائلة  .1

أسم الجنس خط وتحت كلمة نعت النوع خط أخر لغرض ابراز هما عن سائر الكلمات 

 . واألسماء األخرى وألهمية تمييزها 

أن يوضع مختصر أسم واضع األسم العلمي بعده مباشرة بحيث يبدأ بالحرف يجب  .2

ً واحداً فيكتب كبيراً كذلك مثل  الكبير اذا كان أكثر من حرف واحد واذا كان حرفا

Mazz.-Hand hamrinensis Allium  حيث يكون أسم المبدع هناMazzetti – 

Handel-  وQuercus alba L.  حيث يكون أسم المبتدعL. innaeus  الذي مختصره



 

 

oL وكذلك الحال بالنسبة الى اسم الجنس لوحده كالجنس .L Salvia  والمراتب التصنيفية

 . األكبر كالعائلة والتربة 

, أسم قانوني أي علمي واحد فقط مكون من كلمتين  speciesيجب أن يكون لكل نوع  .3

 . أسم جنس في األول ويتبعه نعت النوع 

يجب أن يكون الحرف األول من أسم الجنس كبيراً ومن نعت النوع صغيراً واذا تلى أسم  .4

 .النوع أسماء لمراتب تصنيفية أخرى ضمن النوع فتبدأ كذلك بحروف صغيرة مثل 

Bornm (Bornm. G Freyn )amasiaca  . var Salvia verticllata 

ل مرتبة النويع يجب أن يكتب مختصر أسم التصنيفية ضمن مرتبة النوع مث .5

subspecies  التي تكتب أما بشكلsubsp  أوssp  ومثل مرتبة الضربvariety  التي

علماً بأن المختصرات تكتب كلها بالحروف الصغيرة فقط كما مر  varتكتب بالمختصر 

 . أعاله 

فال يكتب مختصر مبتدع , اذا كان أسم المرتبة التصنيفية ضمن مشابه ألسم النوع نفسه  .6

 ه المرتبة بعد ها مثلأسم هذ

Cynodon dactylon (L.) Pers. Var . dctylon 

يجب أن يكون لمرتبة الجنس ولنوع والضرب وما شابه نماذج خاصة تمثلها وموصوفة  .7

وتحفظ هذه النماذج في متاحف خاصة يمكن , وصفاً دقيقاً ومنشوراً في المجالت العلمية 

وتدعى هذه المتاحف الخاصة بالمعاشب , الرجوع اليها في أي وقت عند الحاجة 

Herbaria ( مفردHebarium . ) 

, يجب أن يكون للنموذج المحفوظ الذي يمثل مرتبة تصنيفية معينة كالنوع مثالً  .8

معلومات كاملة ونظامية تكتب ,  Type descriptionباألضافة الى الوصف األصلي 

 : واهم هذه المعلومات هي , النموذج  Labelأو تطبع في بطاقة عنونة 

 . األسم العلمي القانوني الكامل للنموذج أو العينة  .أ

 Localityأسم منطقة الجمع وتضم أسم الدولة والمقاطعة والمدينة وجهة الجمع بالضبط  .ب

 . 

 .  Collecter nameاسم جامع العينة  .ت

 .  Date of collectionتاريخ جمع العينة  .ث

ً نوع المجتمع وتضم البيئة  Habitatبيئة العينة  .ج واألرتفاع والتربية وأحيانا

community  والسكانpopulation  الذي جمعت منه العينة . 

 مع المالحضات الحلقية األخرى وأحياناً أهم المميزات باختصار Habitطبيعة العينة  .ح



 

 

وهناك العشرات من األنظمة والقرانين األخرى التي صدرت وتصدر عن المؤتمرات العالمية 

 . العلمية النباتية مفصلة في نشرات هذه المؤتمرات والتي ال مجال لذكرها هنا  للتسمية

 

 

 

 

 


