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 :نبذة عن علم ثصنيف النباثات :  1املحاضزة  

جب  علم جصيُف الىباجاث مً أكذم العلىم وأهمها وهى ًخخص بذساظت ألاظغ التي ٌعخمذ عليها في حعمُت وجصيُف الىباجاث، ٍو

 الذساظاث الحللُت
ً
ت واإلاعشبُت فلط بل ًجب أن حشمل أًضا  .أن ال ًلخصش دساظت الىباجاث على الذساظاث اإلاخبًر

خ علم الخصيُف البذ مً الخطشق إلى العلماء الزًً كامىا بذوس فعاٌ في جطىس علم الخصيُف والخغيراث التي حعاكبذ  ولذساظت جاٍس

 .علت الىظم الخصيُفُت على مش العصىس 

 :مزاحل ثصنيف النباثات

صددديُفهم علدددى الصدددفاث وفيهدددا اعخمدددذ العلمددداء علدددى فدددي ج Artificialاعخمدددذ علدددى الدددىظم الصدددىاعُت :  (العصرررز     )  .1

الخاسحُت للىباث وسجبىا الىباجاث بالترجِب الصىاعي وهى أشبه باللامىط الزي جلع فُه ولماث لِعذ مً اصل واحذ إال 

ولدم ًبدذأ تهخمدام بذساظدت ، أو جشجِب الىخب في اإلاىخباث بحعب أظدماء مللفيهدا مشجبدت أبجدذًا ، أنها جبذأ بحشوف واحذة 

ثدم حداء دعدذس ؤلاظدىىذس ألاهبدر فلدرع الذساظداث اإلاخعللدت بالىباجدداث .  م.قArstotle  383ذ أسظدطى الىبداث هعلدم إال فدي عهد

ثددم حدداء العلمدداء العدددش    Dioscoridesودًددى ظددديىسٍذط   Theophrastusالطبُددت ثددم حدداء وددل مدددً العاإلاددان ثُددى فشظدددغ 

خ الىباث والى  .باجاث الطبُت أمثاٌ ابً ظِىا وابً البُطاس حُث سهضوا هخاباتهم حٌى جاٍس

فددي هددزا العصددش لددم ٌعخمددذ العلمدداء فددي جصدديُف الىباجدداث علددى الصددفاث الخاسحُددت فلددط همددا وددان فددي :  (العصررز النررا  )  .2

ٌ العصددددش ألاٌو بددددل اعخمددددذوا علددددى الصددددفاث اإلالاسهددددت بددددين الىباجدددداث  ولىددددً ال جددددضاٌ هظمددددا صددددىاعُت والعصددددش   ودددداهىا ألنهددددم ألاو

لِغ له أي عالكت باألهىاع الىباجُت ألاخدشي واهده خلدم خللدا مىفدشدا وهدزا الىدىع ٌعطدي ٌعخبرون ول هىع هباحي كائم بزاجه و 

عىددذما رهدددشث ( م1753) ًبددذأ هددزا العصدددش  . ًيعددل هباجددداث جخخلددف عىددده أنظدداللت مشددالهه لددده جمامددا وجماثلددده وال ٌعددخطُع 

ذي لُىددِغ  الدعدددمُت الثىائُددت لليائىددداث  أظددغالدددزي (  م1737-1778) Linnaeusاإلاىظددىعت الىباجُددت إلاللفهدددا العددالم العدددٍى

binomial nomenclature   عدددذد  24وفيهدددا كعدددم لُىدددِغ اإلاملىدددت الىباجُدددت إلدددى . والتدددي ال صلىدددا وعمدددل لهدددا لددد ن 
ً
كعدددم مخخدددزا

 لهزا الخلعُم 
ً
 .ألاظذًت وهزلً الخحام الىشابل أو اهفصالها أظاظا

ت ًبذأ هزا العصش في مىخصف اللشن ا:       (العصز النالث)   .3 لثامً عشش حُث بذأث الذساظاث الفعُىلىحُت والعضٍى

مما صاد تعخلاد بان عالكاث جشبط الىباجاث دعضها ببعض وبخلذم اإلاُىشوظيى  أصبح مً اإلامىً معشفدت دوساث حُداة 

ددت  دداث )الىباجدداث الالصهٍش دداث  –طحالددب  –حضاٍص ددد( فطٍش ت وهددزلً معشفدددت مددذي اللشابددت التددي جددشبط دعضددها بالىباجدداث الضهٍش

ددت جبددادٌ ألاطددىاس مددً أهددم العلمدداء هددزهش داسون  . فددي ألاكعددام اإلاخخلفددت( الرُددل البددىاي، الرُددل الرددامُطي )همددا عشفددذ هظٍش

Darwin  ددت أصددل الىددىع التددي جفتددرا أن الىباجدداث اإلادشددالهت راث صددلت مددً اللشابددت وحشددترن فددي اهحددذاسها حُددث أبخىددش هظٍش

 المدددداسن . ة الغددددابشة دعددددُطت واهددددذ حعددددِل فددددي ألاصمىددددت البعُددددذ أظددددالفمددددً 
ً
والددددزي عددددشف ( م1744-1829)  Lamarckوأًضددددا

خدده والتددي جلهددذ جددوثير العىامددل البُكُددت علددى جشهُددب الىباجدداث وحغيرهددا همددا بددشص العددالم بددشاون  وهددى أٌو ( م1858-1772)بىظٍش

اث البزوس ومغلفاث   .البزوس ( واظُاث)مً ميز بين الىباجاث عاٍس
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 اعخمذ العلما( : العصش الشادع) .4
ً
 خاصدا

ً
دت اللائلدت بدان أهدىاع الىباجداث اإلاىحدىدة لدم جخلدم خللدا ء في هزا العصدش علدى الىظٍش

وإهمددا حعلعددلذ مددً أهددىاع أدعددط موهددا واهددذ جىحددذ فددي ألاصمىددت الرُىلىحُددت هدُجددت عىامددل الخطددىس وتهخخددا  والتددي عشفددذ 

ددت اليشددىء وتسجلدداء مددً أهددم العلمدداء فددي هددزا العصددش وددان إهجلدد الددزي ال ًددضاٌ ( م1844-1933)    Englerش فُمددا دعددذ بىظٍش

 فدي ألاخيدر  13لدش الىباجداث إلدى جفدي هثيدر مدً ألاوظداع العلمُدت حُدث كعدم إه آلانجصيُفه للىباجاث ٌعخمدذ حتد  
ً
 هبيدرا

ً
كعدما

ت وكعدم مغلفداث البدزوس إلدى جحدذ صدفين همدا مىفصدل البدخالث وملدخحم البدخالث وجحدذ الصدف  موها حمع الىباجاث البزٍس

تإلى عذ  .ة سجب والشجبت إلى عذة فصائل ثم اعخمذ على الخحام واهفصاٌ البخالث في جصيُف الىباجاث الضهٍش

ً بدددذأث بدددالظهىس مدددذاسط جصددديُفُت مخخلفدددت موهدددا هدددزهش الشوظدددُت والفشوعدددُت وألاإلااهُدددت  ابخدددذاء مدددً مىخصدددف اللدددشن العشدددٍش

 .ى الخطىس في وظائل البحث العلمي والخىىىلىجي وبذأث بالظهىس العذًذ مً الذساظاث الخصيُفُت والتي أعخمذ فيها عل

 

   The need for classification of plants :أهمية ثقسيم النباثات 

مع بذاًت اهخمام ؤلاوعان بالىباجاث للحصٌى موها على الغزاء والىعاء والذواء باإلضافت إلى اإلاووي ،وضعذ اللبىاث أو  .1

( كاهىن  Nomosجشجِب ، و  يأ Taxisوالتي حعني باللغت الُىهاهُت ) Plant taxonomyألاظغ ألاولى لعلم جلعُم الىباث 

 .حُث ًلصذ بالخلعُم جشجِب ألاشُاء اإلاخماثلت في مجمىعاث مخميزة ٌعهل الخعامل معها ، وجبادٌ اإلاعلىماث عوها

محذدة ضمً  جلعُمُهي هظم يهخم هزا العلم بالخعشف إلى ألاهىاع الىباجُت اإلاخخلفت وحعمُتها ، ووصفها ، وجشجُبها ف .2

 في رلً مع هظام جصيُفي معين إلرهاس أوحه الشبه وتخخالف فُما 
ً
خطه مىضىعُه أو جشجِب حعاكبي معين ، ومخفلا

 .بُوها بصىسة شاملت وواضحت إلرهاس الشوابط الحلُلُت التي جىحذ بين اهىاع الىبخاث اإلاخخلفت

ُفُت والتي جيىن كائمت على هظم جطىسٍت معُىه ، وحُث ًشجب ول هىع تخخالف بالصفاث الخصي أو حعخبر أوحه الشبه  .3

species   إلى حيغGenus  وول حيغ غلى فصُلتFamily  سجبه  إلىوول فصُلتOrder  ( طائفت)وول سجبت إلى صىف

Class  ( شعبت)ومً ثم إلى كعمDivision  والزي ٌعخبر أهبر فئت جصيُفُت. 

في   Geneticsهما ًحخاج عالم الىساثت . حعٍشف الىباجاث اإلاخعللت بذساظخه البُكُت في Ecologyًحخاج عالم البِئت  .4

 في حعٍشف . حعٍشف وحعمُت الىباجاث اإلاخعللت بخخصصه ودساظاجه
ً
 معُىا

ً
هما ًحخاج الىُمُائي الزي ًحلل هباجا

هي هلطت البذء للىصٌى إلى لزلً ٌعخبر تظم العلمي اإلاىضىع مً كبل علماء جلعُم الىباث . وحعمُت رلً الىباث

  .مً جخصصاث العلىم اإلاخخلفت اإلاطلىبتاإلاعلىماث 

 

  :من  سس التي يزثكز عليها علم ثصنيف النباثات

 .طزق الحصنيف املخحلفة -2.                                   النبات الحصنيف  -1

  .املزاجع -4.                                    جسمية النباثات -3

 

 : هداف الزئيسة لعلم ثصنيف النبات

 ... الىصف وهى هل الىباث شرشة أو شريرة  .1

خه  .2  Identificationالخعٍشف وهى إعطاء اظم لخعٍشف الىباث وهٍى
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 .الدعمُت دعذ الىصف ًمىً إعطاء اظم للىباث .3

 مً تظم ًمىً سبط عالكت بين هباجين سبط عالكت ، .4

 Evalutionٌعني الخذسج مً الصفاث البذائُت إلى الصفاث اإلاخطىسة الشاكُت وولمه جطىس حعني ( الخطىس )الخعٍشف  .5

حعددددددمُت حمُددددددع الىباجدددددداث اإلاىحددددددىدة علددددددى ظددددددطح ألاسا ألهىددددددا ال وعددددددشف إلددددددى الللُددددددل عوهددددددا وخاصددددددت هباجدددددداث اإلاىدددددداطم  .6

عدددمُت حعخبدددر أظددداط ودددل بحدددث علمدددي وودددل إوعدددان باحدددث ًحخددداج إلدددى معشفدددت ألاظدددماء العلمُدددت ودددي تظدددخىائُت واللطبُدددت والد

 .ًيشش أبحاثه في اإلاجالث العلمُت والخعشف عليها

فددددي مجددددامُع وهظددددم معُىدددده ، ورلددددً بىضددددع هظددددام جلعددددُم يهددددذف إلددددى  ًبعضددددهاجشجِددددب الىباجدددداث فددددي مجمىعدددداث جددددشجبط  .7

الدعدددمُت دعددددذ .باجددداث جلدددىم علدددى أظددداط الخطدددىس العدددالف لهدددزس الىباجددداثجىضدددُح صدددالث اليعدددب و أواصدددش اللشابدددت بدددين الى

  .الىصف ًمىً إعطاء اظم للىباث

دتإلاجمىعداث الىباجداث   Inventoryوضع سرل  .8  فدي مىطلدت حغشافُدت  البًر
ً
ظُاظدُت معُىده فُمدا  أو التدي جىمدى طبُعُدا

  (.بوهملها  كاسةكذ جمخذ لدشمل هباجاث  أو  سبما مىطلت هبيرس ، أو كذ حشمل بلعت محذدس ، )    Floraٌعشف بالفلىسس 

  .وضع جصىس للعملُاث الخطىسٍت ، والصالث التي جشبط الىباجاث دعضها البعض .9

 :بعض املصطلحات املسحخدمة في علم الحصنيف

1. Classification :  مثل  مخذسحتجشجِب الىباجاث في مجمىعاثspecie.. 

2. Taxonomy :   اإلاخخلفتتهخم باألظاظُاث وطشق الخصيُف. 

3. Systematic  :الذساظت التي تهخم باإلفشاد اإلاخخلفت والصالث الطبُعُت التي جشبط بُوها. 

4. Biosystematics : والخطىس بين ألاهىاع ، وما ٌعلىها مً مجمىعاث  باالخخالفاثهى الحلل الذساس ي الزي يهخم

بُت والخحلُلُت ا  بالىظائل الخجٍش
ً
خم رلً مبذئُا   .على الىىاحي الىساثُت أظاظالتي حعخمذ هباجُت مخخلفت ، ٍو

5. Ecosystematics  : ، هى الحلل الذساس ي الزي يهخم بالخطىس العالف ، والخلعُم على معخىي الريغ

ت والعلمُت  والطائفتوالفصُلت ، والشجبت ،    .syntheticبالذساظت الىظٍش

6. Photography :اإلاخخلفت  وأحضائهلحاث الىصفُت للىباث ، هى اإلاشحلت مً الذساظت الخلعُمُت التي تهخم باإلاصط

  .لهذف الىصٌى بذكه وشمٌى إلى جحذًذ ألاهىاع الىباجُت جحذ الذساظت

 :Development of system of plant taxonomyثطور نظم ثقسيم النبات 
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مدا ًحدُط   إن جلعُم الىباجاث كذ بذأ مىز صمً سحُم ، حُث عىف ؤلاوعان بطبعه مىز بدذء الخلُلدت علدى حعدمُت ودل

وللددددذ وحددددذث أدلددددت هثيددددرة علددددى أن . بدددده مددددً وائىدددداث حُدددده مخخلفددددت أو حمدددداد ، وجشجُبهددددا بصددددىسة أو بددددوخشي فددددي هظددددم محددددذدة

، همدددا وشدددط  اإلاضسوعدددتأو الصدددِىُت أو آلاشدددىسٍت كدددذ كامدددذ إلدددى حدددذ مدددا علدددى الىباجددداث  الفشعىهُدددتالحضددداساث اللذًمدددت مثدددل 

 .إرا واهذ راث كُمت طبُت علماء جلً الحضاساث في وصف الىباجاث خاصت ما

 :مخخلفت عبر ألاصمىت اإلاخالحلت لخلعُم الىباث وهي وأهماعوللذ جىالذ هظم 

 : Artificial classificationالحقسيم الصناعي  -1

 مددع وضددى  تخخالفدداث فُمددا 
ً
 معُىددا

ً
يهددذف هددزا الخددط مددً الخلعددُم فددي حعددهُل ضددم الىباجدداث فددي مجمىعدداث جخددذم غشضددا

دددت بُوهدددا ، حُدددث جدددوح  . ي أي اعخبددداساث أخدددشي فدددي مشجبددده ثاهٍى
ً
وجخخدددز عدددادة طبُعدددت همدددى الىبددداث أو أهمُخددده تكخصدددادًت أظاظدددا

وللددذ وددان هددزا الخددط مددً . للخلعددُم ، حُددث جشجددب وجصددىف علددى أظدداط حشددابه صددفاتها اإلاىسفىلددىجي أو فائددذتها ل وعددان 

خ حت  عام   مىز فجش الخاٍس
ً
 1583الخلعُم ظائذا

ً
با  .م جلٍش

 : Mechanical classificationامليكانيك  الحقسيم 

 ، ورلددددً 
ً
عدددم  هددددزا الىظدددام بالخلعددددُم العددددذدي أًضدددا عذدًدددت جخعلددددم بصددددفت معُىدددت خاصددددت بددددوحضاء  أظددددغإلدددى  الظدددددىادسَو

الخياثش للىباث ، وفُه حعخخذم صفت واحدذة أو عدذة صدفاث هوظداط لترجِدب الىباجداث فدي مجمىعداث جصديُفُت مخخلفدت ، 

 1763م حت  الفترة 1583ىع مً الخلعُم مً الفترة وللذ اهدشش هزا الى
ً
با   .م جلٍش

 Natural classification :الحقسيم الطبيعي -3

ٌعخمدددذ هدددزا الخلعدددُم علدددى اظدددخخذام اهبدددر عدددذد ممىدددً مدددً الصدددفاث والتدددي جشجىدددض علدددى العالكددداث الشددديلُت وعلدددى الترهُدددب 

م حتددد  1763شدددش هدددزا الىدددىع مدددً الخلعدددُم فدددي الفتدددرة وللدددذ اهد. لترجِدددب الىباجددداث فدددي مجمىعددداث جصددديُفُت محدددذدة هوظددداط

 .م1883الفترة 

 : Phylogenetic classificationالحقسيم الحطوري  -4

فُمدددا بُوهددا اللائمدددت علدددى الخطدددىس ،  الحلُلدددتوالعالكدداث  تسجبددداعيهددذف هدددزا الخلعدددُم إلددى جشجِدددب الىباجددداث بصددىسة جىضددد  

عخخذم في هزا الىظام أهبر عذد ممىً مً الصف اث لترجِب الىباجاث فدي فئداث جصديُفُت معُىدت ، مدع ألاخدز فدي تعخبداس َو

خ العلفي والخعاكب الخطىسي والزي ٌعىغ . بين الىباجاث واللشابتعالكت اليشوة واليعب  عدىذ هزا الخلعُم إلى الخاٍس َو

 .حت  الىكذ الحالي 1883ألاواصش الىساثُت بين الىباجاث وللذ عشف هزا الخط مىز عام 

  phonetic systems of classification:لنظم الحدينة للحقسيم املظهزي ا -5
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الحذًثددددت ودددداإلاجهش  Technologyاإلاخخلفددددت وحعددددخعين بىظددددائل الخلىُددددت   scoringوهددددي الددددىظم التددددي حعددددخخذم طددددشق اللُدددداط 

بخلعدُم الىبداث مثدل ، وحعخفُذ مً الخلذم في العلىم اإلاشجبطدت   computerوالحاظب آلالي . Electron Microتلىترووي 

كُت   cell biologyعلم الخلُت الحُىي   . Molecular biologyوألاحُاء الرٍض

 

  


