املحاضزة  : 1نبذة عن علم ثصنيف النباثات :
علم جصيُف الىباجاث مً أكذم العلىم وأهمها وهى ًخخص بذساظت ألاظغ التي ٌعخمذ عليها في حعمُت وجصيُف الىباجاث ،وٍجب
ً
أن ال ًلخصش دساظت الىباجاث على الذساظاث اإلاخبرًت واإلاعشبُت فلط بل ًجب أن حشمل أًضا الذساظاث الحللُت.
ولذساظت جاسٍخ علم الخصيُف البذ مً الخطشق إلى العلماء الزًً كامىا بذوس فعاٌ في جطىس علم الخصيُف والخغيراث التي حعاكبذ
علت الىظم الخصيُفُت على مش العصىس .
مزاحل ثصنيف النباثات:
.1

( العص ررز

)  :اعخم ددذ عل ددى ال ددىظم الص ددىاعُت  Artificialوفيه ددا اعخمددذ العلم دداء عل ددى ف ددي جص دديُفهم عل ددى الص ددفاث

الخاسحُت للىباث وسجبىا الىباجاث بالترجِب الصىاعي وهى أشبه باللامىط الزي جلع فُه ولماث لِعذ مً اصل واحذ إال
أنها جبذأ بحشوف واحذة  ،أو جشجِب الىخب في اإلاىخباث بحعب أظدماء مللفيهدا مشجبدت أبجدذًا  ،ولدم ًبدذأ تهخمدام بذساظدت
الىبداث هعلدم إال فدي عهدذ أسظدطى 383 Arstotleق.م .ثدم حداء دعدذس ؤلاظدىىذس ألاهبدر فلدرع الذساظداث اإلاخعللدت بالىباجدداث
الطبُددت ثددم حدداء وددل مددً العاإلاددان ثُددى فشظدددغ  Theophrastusودًددى ظدديىسٍذط  Dioscoridesثددم حدداء العلمدداء العددش
أمثاٌ ابً ظِىا وابً البُطاس حُث سهضوا هخاباتهم حىٌ جاسٍخ الىباث والىباجاث الطبُت .
.2

( العصررز النررا )  :فددي هددزا العصددش لددم ٌعخمددذ العلمدداء فددي جصدديُف الىباجدداث علددى الصددفاث الخاسحُددت فلددط همددا وددان فددي
العص ددش ألاوٌ ب ددل اعخم ددذوا عل ددى الص ددفاث اإلالاسه ددت ب ددين الىباج دداث ولى ددً ال ج دضاٌ هظم ددا ص ددىاعُت والعص ددش ألاوٌ ألنه ددم و دداهىا
ٌعخبرون ول هىع هباحي كائم بزاجه ولِغ له أي عالكت باألهىاع الىباجُت ألاخدشي واهده خلدم خللدا مىفدشدا وهدزا الىدىع ٌعطدي
ظدداللت مشددالهه لدده جمامددا وجماثلدده وال ٌعددخطُع أن ًيعددل هباجدداث جخخلددف عىددهً .بددذأ هددزا العصددش ( 1753م) عىددذما رهددشث
اإلاىظددىعت الىباجُددت إلاللفهددا العددالم العددىٍذي لُىددِغ 1778-1737( Linnaeusم) الددزي أظددغ الدعددمُت الثىائُددت لليائىدداث
ً
 binomial nomenclatureوالتددي ال صلىددا وعمددل لهددا ل د ن  .وفيهددا كعددم لُىددِغ اإلاملىددت الىباجُددت إلددى  24كعددم مخخددزا عددذد
ً
ألاظذًت وهزلً الخحام الىشابل أو اهفصالها أظاظا لهزا الخلعُم .

 ( .3العصز النالث):

ًبذأ هزا العصش في مىخصف اللشن الثامً عشش حُث بذأث الذساظاث الفعُىلىحُت والعضىٍت

مما صاد تعخلاد بان عالكاث جشبط الىباجاث دعضها ببعض وبخلذم اإلاُىشوظيى أصبح مً اإلامىً معشفدت دوساث حُداة
الىباجدداث الالصهشٍددت (حضاصٍدداث – طحالددب – فطشٍدداث ) وهددزلً معشفددت مددذي اللشابددت التددي جددشبط دعضددها بالىباجدداث الضهشٍ دت
همددا عشفددذ هظشٍددت جبددادٌ ألاطددىاس(الرُددل البددىاي ،الرُددل الرددامُطي ) فددي ألاكعددام اإلاخخلفددت .مددً أهددم العلمدداء هددزهش داسون
 Darwinحُددث أبخىددش هظشٍددت أصددل الىددىع التددي جفتددرا أن الىباجدداث اإلادشددالهت راث صددلت مددً اللشابددت وحشددترن فددي اهحددذاسها
ً
م ددً أظ ددالف دع ددُطت واه ددذ حع ددِل ف ددي ألاصمى ددت البعُ ددذة الغ ددابشة  .وأًض ددا الم دداسن 1829-1744 ( Lamarckم) وال ددزي ع ددشف
بىظشٍخدده والتددي جلهددذ جددوثير العىامددل البُكُددت علددى جشهُددب الىباجدداث وحغيرهددا همددا بددشص العددالم بدشاون (1858-1772م) وهددى أوٌ
مً ميز بين الىباجاث عاسٍاث البزوس ومغلفاث (واظُاث) البزوس.
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ً
ً
( .4العصش الشادع)  :اعخمذ العلماء في هزا العصدش علدى الىظشٍدت اللائلدت بدان أهدىاع الىباجداث اإلاىحدىدة لدم جخلدم خللدا خاصدا
وإهمددا حعلعددلذ مددً أهددىاع أدعددط موهددا واهددذ جىحددذ فددي ألاصمىددت الرُىلىحُددت هدُجددت عىامددل الخطددىس وتهخخددا والتددي عشفددذ
فُمددا دعددذ بىظشٍددت اليشددىء وتسجلدداء مددً أهددم العلمدداء فددي هددزا العصددش وددان إهجلدش 1933-1844( Englerم) الددزي ال ً دضاٌ
ً
ً
جصيُفه للىباجاث ٌعخمدذ حتد آلان فدي هثيدر مدً ألاوظداع العلمُدت حُدث كعدم إهجلدش الىباجداث إلدى  13كعدما هبيدرا فدي ألاخيدر
موها حمع الىباجاث البزسٍت وكعدم مغلفداث البدزوس إلدى جحدذ صدفين همدا مىفصدل البدخالث وملدخحم البدخالث وجحدذ الصدف
إلى عذة سجب والشجبت إلى عذة فصائل ثم اعخمذ على الخحام واهفصاٌ البخالث في جصيُف الىباجاث الضهشٍت.
ابخددذاء مددً مىخصددف اللددشن العشددشًٍ بددذأث بددالظهىس م ددذاسط جصدديُفُت مخخلفددت موهددا هددزهش الشوظددُت والفشوعددُت وألاإلااهُ ددت
وبذأث بالظهىس العذًذ مً الذساظاث الخصيُفُت والتي أعخمذ فيها على الخطىس في وظائل البحث العلمي والخىىىلىجي .
أهمية ثقسيم النباثات : The need for classification of plants
 .1مع بذاًت اهخمام ؤلاوعان بالىباجاث للحصىٌ موها على الغزاء والىعاء والذواء باإلضافت إلى اإلاووي ،وضعذ اللبىاث أو
ألاظغ ألاولى لعلم جلعُم الىباث ( Plant taxonomyوالتي حعني باللغت الُىهاهُت  Taxisأي جشجِب  ،و  Nomosكاهىن)
حُث ًلصذ بالخلعُم جشجِب ألاشُاء اإلاخماثلت في مجمىعاث مخميزة ٌعهل الخعامل معها  ،وجبادٌ اإلاعلىماث عوها.
 .2يهخم هزا العلم بالخعشف إلى ألاهىاع الىباجُت اإلاخخلفت وحعمُتها  ،ووصفها  ،وجشجُبها في هظم جلعُمُه محذدة ضمً
ً
خطه مىضىعُه أو جشجِب حعاكبي معين  ،ومخفلا في رلً مع هظام جصيُفي معين إلرهاس أوحه الشبه وتخخالف فُما
بُوها بصىسة شاملت وواضحت إلرهاس الشوابط الحلُلُت التي جىحذ بين اهىاع الىبخاث اإلاخخلفت.
 .3حعخبر أوحه الشبه أو تخخالف بالصفاث الخصيُفُت والتي جيىن كائمت على هظم جطىسٍت معُىه  ،وحُث ًشجب ول هىع
 speciesإلى حيغ  Genusوول حيغ غلى فصُلت  Familyوول فصُلت إلى سجبه  Orderوول سجبت إلى صىف (طائفت)
 Classومً ثم إلى كعم (شعبت)  Divisionوالزي ٌعخبر أهبر فئت جصيُفُت.
ً .4حخاج عالم البِئت  Ecologyفي حعشٍف الىباجاث اإلاخعللت بذساظخه البُكُت .هما ًحخاج عالم الىساثت  Geneticsفي
ً
ً
حعشٍف وحعمُت الىباجاث اإلاخعللت بخخصصه ودساظاجه .هما ًحخاج الىُمُائي الزي ًحلل هباجا معُىا في حعشٍف
وحعمُت رلً الىباث .لزلً ٌعخبر تظم العلمي اإلاىضىع مً كبل علماء جلعُم الىباث هي هلطت البذء للىصىٌ إلى
اإلاعلىماث اإلاطلىبت مً جخصصاث العلىم اإلاخخلفت.
من سس التي يزثكز عليها علم ثصنيف النباثات:
 -1النبات الحصنيف .
 -3جسمية النباثات.

 -2طزق الحصنيف املخحلفة.
 -4املزاجع.

هداف الزئيسة لعلم ثصنيف النبات:
.1

الىصف وهى هل الىباث شرشة أو شريرة ...

.2

الخعشٍف وهى إعطاء اظم لخعشٍف الىباث وهىٍخه Identification
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.3

الدعمُت دعذ الىصف ًمىً إعطاء اظم للىباث.

.4

سبط عالكت  ،مً تظم ًمىً سبط عالكت بين هباجين

.5

الخعشٍف (الخطىس) ٌعني الخذسج مً الصفاث البذائُت إلى الصفاث اإلاخطىسة الشاكُت وولمه جطىس حعني Evalution
.6

حعد ددمُت حمُد ددع الىباجد دداث اإلاىحد ددىدة علد ددى ظد ددطح ألاسا ألهى د ددا ال وعد ددشف إلد ددى الللُد ددل عوهد ددا وخاصد ددت هباجد دداث اإلاى د دداطم

تظددخىائُت واللطبُددت والدعددمُت حعخبددر أظدداط وددل بحددث علمددي ووددل إوعددان باحددث ًحخدداج إلددى معشفددت ألاظددماء العلمُددت وددي
ًيشش أبحاثه في اإلاجالث العلمُت والخعشف عليها.
.7

جشجِ ددب الىباج دداث ف ددي مجمىع دداث ج ددشجبط ًبعض ددها ف ددي مج ددامُع وهظ ددم معُى دده  ،ورل ددً بىض ددع هظ ددام جلع ددُم يه ددذف إل ددى
جىض ددُح ص ددالث اليع ددب و أواص ددش اللشاب ددت ب ددين الىباج دداث جل ددىم عل ددى أظ دداط الخط ددىس الع ددالف له ددزس الىباج دداث.الدع ددمُت دع ددذ
الىصف ًمىً إعطاء اظم للىباث.

.8

ً
وضع سرل  Inventoryإلاجمىعداث الىباجداث البرًدت التدي جىمدى طبُعُدا فدي مىطلدت حغشافُدت أو ظُاظدُت معُىده فُمدا

ٌعشف بالفلىسس  ( Floraكذ حشمل بلعت محذدس  ،أو سبما مىطلت هبيرس  ،أو كذ جمخذ لدشمل هباجاث كاسة بوهملها ).
.9

وضع جصىس للعملُاث الخطىسٍت  ،والصالث التي جشبط الىباجاث دعضها البعض.
بعض املصطلحات املسحخدمة في علم الحصنيف:
 : Classification .1جشجِب الىباجاث في مجمىعاث مخذسحت مثل ..specie
 : Taxonomy .2تهخم باألظاظُاث وطشق الخصيُف اإلاخخلفت.
 : Systematic .3الذساظت التي تهخم باإلفشاد اإلاخخلفت والصالث الطبُعُت التي جشبط بُوها.
 :Biosystematics .4هى الحلل الذساس ي الزي يهخم باالخخالفاث والخطىس بين ألاهىاع  ،وما ٌعلىها مً مجمىعاث
ً
هباجُت مخخلفت  ،وٍخم رلً مبذئُا بالىظائل الخجشٍبُت والخحلُلُت التي حعخمذ أظاظا على الىىاحي الىساثُت.
 :Ecosystematics .5هى الحلل الذساس ي الزي يهخم بالخطىس العالف  ،والخلعُم على معخىي الريغ ،
والفصُلت  ،والشجبت  ،والطائفت بالذساظت الىظشٍت والعلمُت .synthetic
 :Photography .6هى اإلاشحلت مً الذساظت الخلعُمُت التي تهخم باإلاصطلحاث الىصفُت للىباث  ،وأحضائه اإلاخخلفت
لهذف الىصىٌ بذكه وشمىٌ إلى جحذًذ ألاهىاع الىباجُت جحذ الذساظت.
ثطور نظم ثقسيم النبات :Development of system of plant taxonomy
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إن جلعُم الىباجاث كذ بذأ مىز صمً سحُم  ،حُث عىف ؤلاوعان بطبعه مىز بدذء الخلُلدت علدى حعدمُت ودل مدا ًحدُط
ب دده م ددً وائى دداث حُ دده مخخلف ددت أو حم دداد  ،وجشجُبه ددا بص ددىسة أو ب ددوخشي ف ددي هظ ددم مح ددذدة .ولل ددذ وح ددذث أدل ددت هثي ددرة عل ددى أن
الحضدداساث اللذًمددت مثددل الفشعىهُددت أو الصددِىُت أو آلاشددىسٍت كددذ كامددذ إلددى حددذ مددا علددى الىباجدداث اإلاضسوعددت  ،همددا وشددط
علماء جلً الحضاساث في وصف الىباجاث خاصت ما إرا واهذ راث كُمت طبُت.
وللذ جىالذ هظم وأهماع مخخلفت عبر ألاصمىت اإلاخالحلت لخلعُم الىباث وهي:
 -1الحقسيم الصناعي : Artificial classification
ً
ً
يهددذف هددزا الخددط مددً الخلعددُم فددي حعددهُل ضددم الىباجدداث فددي مجمىعدداث جخددذم غشضددا معُىددا مددع وضددى تخخالفدداث فُمددا
ً
بُوهددا  ،حُددث جددوحي أي اعخبدداساث أخددشي فددي مشجبدده ثاهىٍددت  .وجخخددز عددادة طبُعددت همددى الىبدداث أو أهمُخدده تكخصددادًت أظاظددا
للخلعددُم  ،حُددث جشجددب وجصددىف علددى أظدداط حشددابه صددفاتها اإلاىسفىلددىجي أو فائددذتها ل وعددان  .وللددذ وددان هددزا الخددط مددً
ً
ً
الخلعُم ظائذا مىز فجش الخاسٍخ حت عام 1583م جلشٍبا.
الحقسيم امليكانيك : Mechanical classification
ً
وَع ددم ه ددزا الىظ ددام بالخلع ددُم الع ددذدي أًض ددا  ،ورل ددً الظ دددىادس إل ددى أظ ددغ عذدً ددت جخعل ددم بص ددفت معُى ددت خاص ددت ب ددوحضاء
الخياثش للىباث  ،وفُه حعخخذم صفت واحدذة أو عدذة صدفاث هوظداط لترجِدب الىباجداث فدي مجمىعداث جصديُفُت مخخلفدت ،
ً
وللذ اهدشش هزا الىىع مً الخلعُم مً الفترة 1583م حت الفترة 1763م جلشٍبا.
 -3الحقسيم الطبيعي: Natural classification
ٌعخمددذ هددزا الخلعددُم علددى اظددخخذام اهبددر عددذد ممىددً مددً الصددفاث والتددي جشجىددض علددى العالكدداث الشدديلُت وعلددى الترهُددب
هوظدداط لترجِددب الىباجدداث فددي مجمىعدداث جصدديُفُت محددذدة .وللددذ اهدشددش هددزا الىددىع مددً الخلعددُم فددي الفتددرة 1763م حت د
الفترة 1883م.
 -4الحقسيم الحطوري : Phylogenetic classification
يهددذف هددزا الخلعددُم إلددى جشجِددب الىباجدداث بصددىسة جىض د تسجبدداع والعالكدداث الحلُلددت فُمددا بُوهددا اللائمددت علددى الخطددىس ،
وَعخخذم في هزا الىظام أهبر عذد ممىً مً الصفاث لترجِب الىباجاث فدي فئداث جصديُفُت معُىدت  ،مدع ألاخدز فدي تعخبداس
عالكت اليشوة واليعب واللشابت بين الىباجاث .وَعدىذ هزا الخلعُم إلى الخاسٍخ العلفي والخعاكب الخطىسي والزي ٌعىغ
ألاواصش الىساثُت بين الىباجاث وللذ عشف هزا الخط مىز عام  1883حت الىكذ الحالي.
 -5النظم الحدينة للحقسيم املظهزي:phonetic systems of classification
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وه ددي ال ددىظم الت ددي حع ددخخذم ط ددشق اللُ دداط  scoringاإلاخخلف ددت وحع ددخعين بىظ ددائل الخلىُ ددت  Technologyالحذًث ددت و دداإلاجهش
تلىترووي  .Electron Microوالحاظب آلالي  ، computerوحعخفُذ مً الخلذم في العلىم اإلاشجبطدت بخلعدُم الىبداث مثدل
علم الخلُت الحُىي  cell biologyوألاحُاء الرضٍكُت . Molecular biology
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