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 عن كتابو بنشر ( 8551 – 8575) لينيوس كارلوس السويدي النبات عالم قام 8571 عام في
 الكائنات يقسم لينيوس نظام كان و بينيا فيما التشابو اساس عمي الحية الكائنات وتصنيف تقسيم
 قلا تقسيمات مممكة كل تحت ويندرج الحيوانية والمممكة النباتية المممكة ىما كبيرتين مممكتين الي
 و   genus والجنس family والعائمة order والرتبة class والفصيمة phylum الشعبة ىي

 االول المقطع مقطعين من مكون عممي اسم لو كائن كل فان النظام ليذا وطبقا species النوع
 الحوت فمثال النظام ىذا في الالتينية المغة وتستخدم النوع اسم ىو الثاني والمقطع الجنس اسم ىو

 النوع واسم  Balaenoptrera ىو الجنس فاسم musculus Balaenoptrera يسمي االزرق
 العالم يتكمم لكي المختمفة الحية الكائنات وتصنيف تقسيم من االساسي واليدف musculus ىو
 الكائنات لبعض ان حيث بعينو حي كائن عن التحدث عند التداخل وعدم واحدة عممية لغة كمو

 .موحد فيو العممي االسم اما الواحدة البمد داخل ئعشا اسم من اكثر
 كائنات اكتشاف ويتم والتقسيم التصنيف نظم عمي تدخل التعديالت واخذت لينيوس زمن منذ

 تقسم حيث ممالك الخمس نظام ىو الدول اغمب في االن بيا المعمول التصنيف نظم واىم جديدة
 ىي الممالك ذهوى تصنيفية ممالك خمس الي االن الحية الكائنات

 وتسمي نواتيا حول غشاء عمي التحتوي التي الكائنات وىي Monera البدائيات مممكة - 1
 ( المزرقة الخضراء الطحالب ) بكتريا والسيانو البكتريا مثل Prokrayotes النواة اوليات ايضا

 حول يةاغش ليا اي Eukaryotes النواة حقيقيات تعتبر االوليات مممكة عدا الممالك وجميع
 .انويتيا

 والقميل Unicellularالخمية وحيدة المممكة ىذه كائنات واغمب Protista االوليات مممكة - 2
 والبروتوزوا الطحالب مثل انويتيا حول غشاء وليا Multicellular الخاليا عديد منيا

 protozoa 
 وكائنات باغشية انوية وليا الخاليا وعديدة احادية المممكة ىذه كائنات و الفطريات مممكة - 3

 .الميتة او االخري الحية الكائنات اجساد من غذائيا تمتص المممكة ىذه

 البناء طريق عن بنفسيا غذائيا وتصنع نواة ليا كائنات وىي plantae النباتية المممكة- 4
 الشمس ضؤ من االستفادة عمي القدرة ليا التي الصبغية الكموروفيل مادة عمي الحتواىا الضوئي

 ليذه ثانوي كناتج االكسجين وينطمق عضوية مواد الي الكربون اكيد وثاني الماء تحويل و
 .العممية
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 عمي تتغذي بل بنفسيا غذائيا صنع التسطيع كائنات وىي Animalia الحيوانية المممكة- 5
 الفقريات ىما كبيرتين مجموعتين الي الحيوانات وتنقسم االخري الحيوانات او النباتات

 ratesVerteb فقاريات وال وجمجمة فقري عمود تمتمك التي invertebrates الكائنات وىي 
 .فقري عمود ليا ليس التي

 Nomenclature التسمية 
قبل أجراء اى دراسة تقسيمية البد من تسمية النبات أو الكائن الحى محل الدراسة ثم ياتى بعد ذلك 

ام فعال لتمييز كل فرد من افراد المجتمع بمفظة وضعو فى فئات تصنيفية مختمفة وتعتبر التسمية نظ
معينة او اكثر ليسيل وضع ذلك الفرد بالنسبة لالفراد االخرى ومعرفة مدى صمتو بيا وىناك نوعان 

 من االسماء:
 Names Common الدارجة االسماء  -1

 كل جيل بعد جيال تداوليا ثم بيئتيا فى النامية النباتات عمى الشعوب اطمقتيا التى االسماء تمك وىى
 يستخدم التسمية من النوع ىذا ان نالحظ وبذلك آخر. مكان فى االسم بذلك تعرف وال الخاصة بمغتو

 مثل السمع عمى مالوف وقع ذو الحفظ سيل اسما فقط يكفييم الذين عمميين الغير االفراد بواسطة
 متداولة وغير وبسيطة مةسي الدارجة واالسماء الزمير..............إلخ. -الحميض -الديك عرف
 وىى: الضعف نقاط بعض يعبيا ولكن عمميا

 عمييا. متفق قواعد أو نظم إى التتبع .8
 االخرى. والمغات الميجات عمى غريبة تبدو فإنيا خاصة ليجة أو لغة عمى قاصرة كونيا .9
 نبات. من اكثر عمى االسم نفس يطمق حيث العكس أو مختمفين بإسمين واحد نبات يسمى قد .:

 Names Scientific العممية االسماء -2
 الذى االسم تعيين كيفية تحدد القواعد وىذه عمييا متفق ومبادىء لقواعد طبقا األسماء ىذه توضع
 اسم ىو والثانى Name Genericالجنس اسم ىو االول االسم وأن كائن كل عمى يطمق
 وقد Nomenclature Binomial المزدوجة بالتسمية لنظام ىذا ويعرف Name Specific النوع

 اإلعتبار: فى تؤخذ ان يجب التى النقاط بعض
 Genus  ولكنيا وفسيولوجية تركيبية ومميزات صفات فى تشترك متقاربة انواع من مجموعة وىو 

 .الصفات بعض فى بينيا فيما تختمف
 وراثى وسموك تركيب وليا بينيا فيما طبيعيا تتكاثر األفراد من مجموعة عن عبارة Species النوع

 االخرى(. االنواع افراد مع التتكاثر أو بصعوبة ما نوع افراد تتكاثر )وقد ثابتة طبيعة وذات متشابو
 التالية االجيال فى الخالفات ىذه استمرت فإذا الواحد النوع افراد بين االختالفات بعض تظير وقد
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 او Variety الصنف أو Subspeciesالنوع تحت مثل النوع من أقل تصنيفية فئات فى وضعت
 .Form الساللة
 الجنس من كل اسم تحت خط يوضع أو letters Italic مائمة بحروف الحية الكائنات اسماء تكتب
 النوع روفوح Capital كبيرا الجنس اسم من االول الحرف يكون ان عمى والنوع

 بتسميتو. قام الذى العالم أسم الحى لمكائن العممى االسم يتبع أن يجب كذلك Small صغيرة
 لمتسمية: العامة القواعد

 الممالك من اى فى اليكرر واحد جنس أسم 
 النوع. اسم والثانى الجنس اسم االول مقطعين من يتكون االسم 
 االنواع. بين اليفرق الحجم 
 االنواع بين الفروق اليعطى النشاة مكان . 
 بينيما. محددة فروقا التعتبر االنواع بين المون اختالف 
 افضل. كان كمما قصيرا النوع اسم كان كمما 
 سمى الذى العالم السم إختصار ثم النوع اسم ويميو االنواع جميع يصاحب الجنس اسم 

 .الكائن
 نوع.وال الجنس اسم تحت خط يوضع او مائمة بحروف العممى االسم يكتب 

 العممى لالسم العالم اسم اضافة
 اختصار مثل مختصرا العممى االسم نياية إلى الكائن سمى الذى العالم اسم يضاف 

 .L. mays Zea لمذرة الالتينى االسم خمف لينيس
 بدراسة آخر عالم وتبعو صحيحة بصورة نشره من يتكمن ولم كائن بدراسة عالم قام أذا 

 كالىما ان ونجد المحاولة فى االول بحق الثانى يحتفظ فأدبيا نشره وأستطاع الكائن نفس عمى
 ان ىنا ويتضح Fries ex. Kunze Chaetmium اقواس وضع بدون باالسم ممحقين
 طبقا ينشره ولم الكائن سمى الذى ىو Fries العالم ولكن النشر عن المسئول ىو Kunzeالعالم

 لمنشر. الصحيحة لمطريقة
 مثل خارجو واآلخر قوسين ينب العمماء احد تواجد إذا  desertorum Gymnoascus

Arx (Moustafa) قام اركس ولكن االصمى الكائن سمى الذى ىو مصطفى ان يعنى فيذا 
 اخر. جنس إلى النوع ىذا بنقل

 االصنوفات
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 التالى: الجدول يوضحيا المستويات من العديد ليا Taxa اصنوفات وجمعيا Taxon او االصنوفة
 

 TAXA نيفيةالتص الفئات
 DOMAIN=SUPERKINGDOM مممكة فوق

 KINGDOM المممكة
 SUBKINGDOM المممكة تحت
 DIVISION=PHYLUM القسم
 SUBDIVISION=SUBPHYLUM القسم تحت
 SUPERCLASS صف فوق
 CLASS صف
 SUBCLASS الصف تحت
 SUPERORDER الرتبة فوق

 ORDER الرتبة
 SUBORDER رتبة تحت

 FAMILY الفصيمة
 SUBFAMILY فصيمة تحت

 TRIBE العشيرة
 GENUS الجنس

 SPECIES النوع
 VARIETY الصنف

  


