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المدائ  علمى دممداد ه لموقم  هرمماا الملممر  م ملكائفما  الي مة ادعانى ان اكتب تلك المقدمة عن علم  تنمف    ما

دفتقمار المكتبمة بكل مارو متاح من مملوما  علم ة تخدا البا ث ن فى شمتى الماما   دفمافة دلمى  الممبرقارئى ال

ودعممونى عبممم ةلممملة مممن المقمما   افمممح التنممف  ا  اليديثممة . يثاليممدتنممف   العلمم  لمقمما    ممو  الممب ممة 

  على الكائفا  األخمى.ونختار ماموعة مفها لففاقش دورا    اتها وتأث ماتها للكائفا  الي ة 

 ما هو التصنيف؟

ريِخ اوالماموعاِ  التر تَْمكِس التم األ فافيمد تنف َ  الكائفا  الي ة مياولةُ ِمن قِبل علماء األ  اء لتَمت ب الكائفا  الي ة فر 

رِ  لماموعممة ممما مممن الكائفمما  الي ممة. ورفمماص نوعممان مممن التنممف ِ  رممما   Classical taxonomy التصنننيف الكيكننيك التطمموي

والخطمموف التطوريممة ممبمممما عفهمما بمةمموما تطوريممما  األنممما والمم ى يمتممممد Cladistic taxonomy  والتصنننيف الترننور 

Cladograms  ورممى رةمموما  تت ممما عفممد النمم ا  المتماثلممة لت نممل وتنممف  الاممفس ميممل الدراةممِة. والنمم ا  المت ممابهة

Homologus features  د دى نموع ن   م ا  بدائ مةPrimitive   ا ةمفف  و م ا   األدمداد فمرورمى النم ا  المودمود(

ورى   ا  مت ابهةَ ن ا  فمى الخما التطمورى ورمى نمادر  الودمود فمى المملِ  الم متمِص. همما فمر التنمف ِ   Derivedممتيدثة 

 الكفة كِر ف متخدا علماء التنف   دردا  اإلنيماِف فر األنماِ  للتَنف   والتقم  .
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 وحدة الحياِة: وكم نوع موجود من الكائنات الحية عل  كرح األرض؟التنوع المثير و

  مل ون نوا من الكائفا  الي ة على ةطح األرِض ت  و م  وتمميم   موالى  100 - 10مل ون وربما  5رفاص على األقل

 مل ون نوَا مفه  ! 1.4

 " مل ون نوا فر المفافق المدارية و درا. 7دلى  6ويمتقد ان رفاص 

 نمموا ممممن ال قاريممما  )ا نمممان وا مممد ممممفه   و ممموالى  50.000نمموا ممممن الفباتِممما  و ممموالى  260.000ص ودممد انمممه رفممما

 نوا من الي ما . . . . 1.200.000

:  وعلى هية  ا   وبمد ُكلي ر ا التفوِا. . . . . فإن ُكلي الكائفا  الي ة  تت ابه فر عد    ا  ورىي

 ا."تمتبم الخل ة الي ة رى الو د  البفائ ة ف ه-ا

او اليممامو الفممووى DNA تمممتممْل ن ممس ال مم م  الوراث ممة ةممواء كانممو اليممامو الفممووى الميبممو ى مفقممو  ا كممم ا ن -2

 .RNAالميبو ى 

 تت ابه فى الممالك ا يض ة وا نزيما .ِ-3

 "تت ابه فى تماك ِب خلويِة عديد  )المض ا .......دلخ .-4

بيمث عمن  Natureبمثابة يوا م هود فى تاريخ المل    مث ن مم  مالمة الطب ممة  2002ديممبم/ كانون األوِ  عاا  5وقد كان يوا 

ِث )د فوا   DNAتتاب  تمك ب اليامو  ث عبار  عن نمخة كاملمة ممن اليمامو الفمووى Genomeلموري الديؤكممى  ال أَر )الموري

والوافمية بم ن ال امماِن والب مِم  فمإن  ب مم الك ا ختففما الكب م  انه وعلى الممم  ِممْن  الم ادأ فى الخل ة  وكانو  DNA ريبو ى

قدر  الخالق  م رلة تمتيق الت ك م وتد  على م ادأ % من د فا  ال أِر يودد لَها نظ ماً )هَو ' د ن مت ابه  فر الب ِم. . . 99 والى 

 ةبيانه وتمالى.

 

 رحلة عبر النظِم التصنيفِية ف  التاريخ

يد من الب م )علماء وم كمين  ديااد ت م ماِ  مفطق ة لمما ن ماردم ممن ا مداث تاممى عبم التاريخ وفى كافة المنور  او  المد

 ولفا ومن فمن تلك الم اردا  المطلو  هيااد ت م ما لها ذلك التفوا المائِ  والمث م للكائفا  الي ة. و او  المديد من الب م ذوى 

ح وت مم م م مارداته . وفمر القممون الممابقة كانمو الم ماردا  البنممية الثقافا  المختل ة تَام م  هَو تُنمفي ُ  الكائفما  الي مة لتَوفم 

اةاةا فا ف و اةما لتيديد دمفس ونموا الكمائن اليمى همما ال موا فمفين نَممتخدا ماموعمة ممن النم ا  الك مو  ويمة وال مم ولود ِة 

لتمت مب الكائفما   RNAاو  DNA  نمو الفوويمة ةمواء كا األ مماضال به بم ن  وهودهوالت ميي ِة باإلفافة دلى الن ا  التكاثمية 

 فى ماموعاِ . 

 

ومثل ُكافة الملوا فإن الفظ  التنف  ِ ة ممتمم  فمى التي  مم والتقمداي ويُمادُمهما الملمماء ب مكل ثابمو ويممدلونها بم ن اليم ن وا خمم 

مقل. فملى ةمب ل المثما  وبمد  ممن ممتفدين على المملوماِ  المتوفم  وخنو ا بمد ماتقدمو ا مكان ا  المممل ة دلى دردة ت رل ال

نظاا المملكتِ ِن ال   "َعمَل" به من مفتن  القمن الثامن ع م دلى مفتن  القمن الم مين تم  ههمور نظماا  مديث ي تممض ودمود 

ُ  خمف  انظممِة  Domain ممالك وت  دفافة ل ظمة دديمد  تمممى فموم المملكمةِ  8-5من  . ورفما وفمى خمف  رم ا الامزء ةموف َنَتاموي

 تنف ِ  الُمْختَلِ ِة عبمالتأريِخ وةوف نلخنها فى عد  ميطا  اةاة ة كما يلى:ال

 



 

 من أركرو إل  كارل لينيس: التنوُع البيولوج  بالعين المجّردةِ  -1

 قممو الكائفا  الي ة فى تلك المم لة دلى:

 Animaliaمملكة الي وانا : -1

 Plantae مملكة الفباتا : -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاتب المقا  باوار تمثا  لكار  ل ف س      رة  يوفح ال  لموف ارةطو         

 

قممو الكائفا  الي ةي تقل ديا دلى مملكت ن مم زت ن ومف نلت ِن ورمما الفباتما  والي وانما . وفمر رم ا التنمف ِ   عمفمو الفباتما  

ول س لهما شمكف ميمدداً وقمادر  علمى دْنتماا الممواِد المضمويِة على انها ُكلي الكائفا  الي ة التر تثبو ن مها فى التمبة بواةطة الا وِر 

ُص بمهولة و ميمة وذا  هشمكا ِ   ِمْن المنادِر الي م عضويِة )ذات ة التي ية  هما الي وانا  فهى ُكلي الكائفا  الي ة األخمى التى تَتيمي

تِه  )م مم ذات مة التي يمة . وكلمما تقمدمو المملومما  ثابتِة  وتمتمد على مواًد عضويةً )ةواء كانمو نباتما  هَو   وانما  هخممى  لتيم ي

المتا ة وا بيو اكثم وفم   و  التمك ِب الماهمى واأليِضى تَأكد تبايِن الماموعت ن. ومن رفا تب ن ان الخفيما الفبات مة ذا  دمدر 

المكوناِ  األخمى  تودمد فمى الخل مة  خلوية ةم كةُ من المل لو   ب فما الخفيا الي وان ة بدون اى ددر خلوية وتيتوى على عدد ِمنْ 

الفبات ة والمكس  ي ح. وعلمى رم ا ا ةماع هعتبمم رم ا التنمف   ممن التنمف  ا  البمم ِطة لُكملي الكائفما  الي يمة التمى ت مارد بمالم ن 

دِ  م م ان رفاص م كلة ههم  على المطح ا  ورى ودود ال طمياِ  التى ل  تض  دلى الفباتاِ  وت  تاارلها  تماما. المامي

 

 من ليفنهوك إل  داروين: العالم المجهر  )الدقيق( والترور -2

يمد دختمماِا ودةمتمماِ  الماهمم ِممن قِبمل فمان ل  فهموص بدايمة  ق ق مة لملم  التنمف   اليمديث   مث َك م ْو ال يو ما  الماهميمةَ 

دِ . وه مبَح وافمَيا فمى تلم ك الماموعمة ممن الكائفما  ان ال مموم بم ن ودودعالِ  كامل  مر ماهممِ  ودق مق و  يممى بمالم ن الماممي

الفباتاِ  والي واناِ   يمكن تطب قها بمهولة. فبمو ر م الكائفما  و  مد الخل مة وينمف  مم  الطيالمِب األكبمِم مفمه  امما  كفباتما   



لنم ا  الي وان مة والفبات مة والبمو ا خم َكانوا هشبام   واناً   لكن الكث َم من الملماء ُوِددوا هن ال م ة متا ة لممزا المديمد ممن ا

فى كائفا  مختل ِة. عفو  على ذلك  بمد ان ا بيو نظمية داروين للتطوِرمقبولةً والتى ننمو علمى ان ُكملي الكائفما  الي يمة تُممتبا 

ر ببمضها البمو خف  هةفِف م تمك ِن  وه بَح وافمياً انمه  يودمد ةمل  م متمص بم ن الفباتماِ  والي وانماِ  ه مبح لزامما ههمو

 ماموعة تنف   ة دديد  إلْةكان تلك الن ا  ف ها. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالم تشارلز داروين ابو نظرية الترور           مخترع الميكروككوبليفنهوك صورة ل

 

  :1894وهتى اليل على يد المالِ  األلمانِر ديمنمو ر ك ل وال ى اقتمح نظاا الثفثة ممالِك )نظاا ر ك ل 

 Protistsملكة ا ول ا : م-1

 Atypical Protistsاألول ا  ال اذ  

 Protozoaاألول ا  الي وان ة )بموتو وا  

 Protophytaا ول ا  الفبات ة 

  Plantaeمملكة الفباتا :-2

 Animaliaمملكة الي وانا : -3

 

و  د  الخل ة وهدرَص خفلها هني الكائفا  الي مِة  وقد قاا ر ك ل بَممَل ِدراةا  ماهمية شاملة لماموعة متفوِعة من الكائفا  الي ة

ذا  األةبقِ ة فى الظهور على ةطح ا رض كانو عبار  عْن كائفا  بم طةَ دداً دون ادنى تمق ِد تمك بمى وقمد هفلمق ل ظمة الكائفما  

مثلمممة بالبكت ميممما " علمممى تلمممك الكائفممما  ذا  التمك مممب الي مممم ممقمممد و تمممى ا ن ما المممو تلمممك الماموعمممة مMoneresا ول مممة  "

(Zoomoneres( والطيالب الخضماء المزرقة  phytomoneres واعتبمم ان تطمور الخفيما وكونهما اكثمم تمق مداً فمى ميتوارما . 

الفووى يمد  دلى  يَاَْد  ت افِل وتم ز الم توبف ا لتلمك الكائفما  ا ول مة   مث يمكمن ان تتم مز دلمى ةم توبف ا داخلِمى وةم توبف ا 

باإلفمافة دلمى  Moneresوية ممقد  ومن رفا تف أ الكائفا  ا كثم تمق دا. ولكى يت  تمك ن تلك الماموعمة ممن ا ول ما  خاردِى وان

 ُكلي الكائفا  ا خمى و  د  الخل ة هقاا ر ك ل اةاع المملكة الثالثة دفافةً دلى مملكتى الفباتا  والي وانا   وةمارا األول ما . وفمر



لي الكائفا  الي ة و  د  الخل ة )بما فى ذلك التى تمم ش فمى مممتممما   ر م المملكِة  َوفَ  كُ 

والتر لَْ  تتكون من هنماةَ راق ة على الفق و من المملكت ن األخميت ِن ذا  الكائفما  المتم مز  

ًً والممقد  التمك ب.   األنماِة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركم تخريري لهيكيل صاحب نظرية الممالك الثيثة

 

لثة )ا ول ا   ل  تكن مقبولة ب كل عاا   ث ان ر ك ل ل  يممل على دنت اررا بالدردة الكاف ة وألنه ن ممه َكماَن ومملكة ر كل الثا

  لم  يوفمح للقمارىء رمل انمه يَْقبمُل 1896 ي ضل اى فكم مخال  لفظاا المملكتِ ِن. وفر اليق قة فإن كتابِه ال مامِل  مو  التنمف ِ  )

 ك هَو تنف   ا ربمة ممالِك )والمملكة المابمة بف و اةاةا على فكم  ودمود خما فا مل و مارا بم ننظاا المملكت ن او الثفثة ممال

 .)بروتوزوا( الحيوانات االوليةو الحيوانات، ووالنباتات االولية لنباتات: اواألوليات شبيهة الحيوانات االوليات شبيهة النباتات

 

 ما بعد داروين: نحو نظام تصنيف  طبيعي -أ 3

 (1956أو نظام األربعة ممالِك ) Copelandكوبيند  نظام

 Mychota (Prokaryota)مملكة فل م ا  الفوا : -1

 Protoctistaمملكة ا ول ا : -2

 Plantaeمملكة الفباتا : -3

 Animaliaمملكة الي وانا : -4

" وكانممو ودهممِة نظممم كوبفنممد هن الفظمماا وقممد  ممم  كوبفنممد نظامممه لِ َُكمموَن نظاممما فب م مما ي ممابه دلممى  ممد كب ممَم "الفظمماا الطب مممر

الطب مر   يُْمكن هْن يطبق مباشم  فر تنف   الكائفا  لما له من تدردا   يممح به التنف   النفاعى. وبفى نظاا كوبفنمد علمى 

اُن الكائفا  الي ة ذا   مممفِة التمك ِب الخلوِ  الماهمِ   والمكونا  الك م ائ ة ون أ  الكائفا  الي ة. وكان التطور من ودهة نظممِ 

 تطورا. الفوا  البدائ ة تُكتََمَب نوا  بطميقٍة ما لتنبح اكثم تمق دا وان التفوا فر الكائفا  الي ة ذا  الفوا  الممقد  التمك ب يمد اكثم 

 

ُن Protoctistaوا ول ما   Mychotaدلمى مملكتم ن: فل م ما  الفموا  Protista وقد قاا ر ك ل بتقم   الكائفا  ا ول ة  . وتَتضممي

   ومملكممة ا ول مما  Prokaryotesُكمملي الكائفمما  الي ممة التممى تي ممب ف همما الفمموا  المتمضمم ة ) Mychotaمملكممةُ فل م مما  الفمموا  

Protoctista   كمل تض  تيتها ُكلي الكائفا  الي ة ذا  الفوا  والتى  تفتمَى دلى الفباتاَ  هَو الي واناَ . اما مملكمةُ الفباتما  فهمى تضم

الكائفا  الي ة ذا  البفةت دا  الخضماء   وماموعة هخمى ِمْن النبياِ  وتفتج الف ا والمكموِ  والمل لو  كفاتج للبفاء الضموئى. 

ن الفباتمماِ  ب فممما  ممف و الطيالممب اليمممماء والبف ممة وال طميمماِ  وُكمملي  وركمم ا  فإنممه وبهمم ا الفظمماِا ا ممبيو الطيالممب الخضممماء فمممي



 نهما  تملمك بفةمت دا  خضمماء. وبالفممبة دلمى كوبفنمد  فمإن الطيالمب الخضمماء  Protoctistaخل ة الباق ة فمر الكائفا  و  د  ال

ر  النميح والي م م كوص ف ه للفباتاِ  الماق ة"وا بح فموريا ودودرا فممن مملكمِة الفباتَما . وقمد ا مبح  مثيلْو "األ ل التطوي

امما افتمافمه لمملِكمه  Prokaryotesلكائفما  فل م مة الفموا  فمى مملكمة قائممة بم اتها  مقبو  ا ن ما ةمار  بمه كوبفنمد   مث فنمل ا

Protoctista  والتى  يتب  الفظاا الطب مى هديى دلى ههور المديد من المياو ِ  لمْمِمفة ماموعاِ  من الكائفا  الي مة تتمماوى فمى

 لطب م ة التى خنها بها الخالق ةبيانه وتمالى.الدردة التنف   ة م  الفباتاِ  والي واناِ  وتم زرا الن ا  ا

 

 ما بعد داروين: نحو نظام طبيعي -ب 3

 (1969) وايتيكير Whittakerنظام الخمسة ممالِك 

 Moneraمملكة فل م ا  الفوا :  -1

 Protistaمملكة ا ول ا : -2

 Plantaeمملكة الفباتا : -3

 Fungiمملكة ال طميا : -4

 Animaliaمملكة الي وانا : -5

بإقتماح نظاا الخممة ممالِك ورو عبار  عن نظاا كوبفنمد ذو الممالمك ا ربممة دفمافة دلمى مملكمةً  1969عاا  وايت ك مقاا المال  

هفماف بَْممو التي  مماِ  فمى مملكمِة ا ول ما   وايت ك ممال طمياِ  والتر وفمها كوبفند فمن مملكة ا ول ما . ف مما َعمدا ذلمك فمإن 

Protoctista هيااد تممي  هكثم ديااب مة لفول ما   وايت ك مالتى راى ان كوبفند  ل  يم مرا ارتماا وافح. و او  وProtoctista 

ونممع علممى انهمما: المملكممِة التممى تضمم  الكائفمما  الي ممة و  ممد  الخل ممة او الممممتممما  ول مممو 

يالممب اليمممماِء ممقممد  التمك ممب )عديممد  الخفيمما . هممما الكائفمما  الي ممة عديممد  الخفيمما مثممل الط

والطيالممِب البف ممة فقممد تمم  فمممها دلممى ماموعممة مممن اى مممن الماموعمماَ  الثفثممة )الفباتمما  و 

ال طمياَ  والي واناَ  . وكان لفظامه دةتثفاُء وا د  فىه م القاعدِ   ورى الطيالِب الخضماِء  

  مد  الخل مة التر هف  و الى الفباتاِ   بالمم  من هن رم م الماموعمِة تَيتمو  علمى كائفما  و

 وعديد  الخفيا ول  تتب  ا ول ا  فى التنف  .

 

ورم ا  Protistaدلمى  Protoctistaوفر ن س الوقو  قاا بتي م دة  الماموعِة الباق ِة ِمْن 

 Protistaالتي مممم  يتبممم  قواعمممد التممممم ة الملم مممة ممممن   مممث األولويمممِة  لكمممن ال ممممَم بممم ن 

ُن الكا Protoctistaو ئفممما  و  مممد  الخفيممما فقممما امممما الثمممانى ف تضممممن تلمممك هَْن ا و  يَتضممممي

 الكائفا  الي ة عديد  الخفيا وهن كان ا خ م اكثم مفئمة واةتخداما من البمو  تى ا ن.

 ة )الفرريات(مؤكس المملكة الخامس وايتيكير                                                                                                  
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وخمممة  Domain = Superkingdom   بتمديل الفظاا المابق دلمى فموم مملكتم ن Margulis (1988-1996اقتماح ماردولس 

 ممالِك: 

 Prokaryaفوم مملكة فل م ا  الفوا : 

  Bacteriaمملكة البكت ميا:-1



 Eukaryaلفوا : فوم مملكة  ق ق ا  ا

 Protoctistaمملكة ا ول ا : -2

 Fungiمملكة ال طميا : -3

 Plantaeمملكة الفباتا : -4

 Animaliaمملكة الي وانا : -5

وقد دةتفد نظاا ماردولس على عد  نقاف مفها دراةة التمك ِب الماهمِ  الدق ق للخفيا وعض اتها  الممالك ا يضم ة  باإلفمافة 

. وبالمم  من هن نظاِمها يَهدُف دلى دفمافة نظميمةَ توفمح تطمور دلى دكت اَف المدي ًْ د ِمْن هنواِا البكت ميا ذا  الن ا  الخا ة دداً

د  انممه يَختلممُ  فممر بضمممة م ممار   عممن نظممامى كوبفنممد  endosymbiosisالتمك ممِب الخلمموِ  بفمماءا علممى نظميممة التكافممل الممداخلى 

 وروايتت كم.

 

ف ر تنف ِ  كوبفند   يودَد هى اةاع تقم مى وافح ب ن الكائفا  الي ة الفوويمِة وهولامك الم ين تفقنمه  نموا  متمضم ة همما فمر 

المديد ِمْن التنف  اِ  التال ِة فقد ه مبيو رم م النم ِة اةاةم ة لتقمم   الكائفما  الي مة الفوويمِة والماموعما  التابممة لها.وقمد وفممو 

ثماِ  اكثمم تمق مداِ  ماردولس فل م ا  ال فوا  و ق ق ا  الفوا  فى دردة تكافىء )فوم مملكة    ث تتم ز  ق ق ا  الفوا  بإمتِفص موري

ومن الفا  ة األخمى ت تقم وب كل وافح دلى تلك  Prokaryaوهنظمة  مكِة خلويِة وامكان ِة دنقماا خلوى متقدا اما فل م ا  الفوا ُ 

  والفباتما   protoctistsن مس الممالمك ا ربممة التمى ذكمرما رموايتت ك م: ا ول ما   Eukarya  الن اِ . وقد فمو  ق ق ا  الفوا

فُمو  protoctistaوالي وانا   وال طميا . هما فر نظاِا تقم مها فمإن ا ول ما   عمي

ةممملب اً ولممممم  اخممممى ككائفممما   ق ق مممة الفممموا  مممممتثفا  ممممن الفباتممماِ  اوالي وانممماِ  

 هوال طِميا . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 والتصنيف عل  اكاس الترور الجزيئ  مارجولس                                                                                          
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 Subdomains-4 تنف  ه والمتضمن هربمة تيو فوم ممالك  Mayr 1990هقتمح مايم 

 Prokaryota* فوق مملكة طليعيات النواة: 

 Eubacteriaتيو فوم مملكة البكت ميا اليق ق ة: -1

 Archaebacteriaتيو فوم مملكة بكت ميا الب اا  النمبة: -2

 Eukaryota* فوق مملكة حقيقيات النواة: 

 Protista تيو فوم مملكة ا ول ا  و  د  الخل ة:-3

 Metabionta  الخفيا: تيو فوم مملكة ا ول ا  عديد-4

 Metaphyta مملكة الفباتا  الفم ا ة:

 Fungi مملكة ال طميا :

 Animalia مملكة الي وانا :

 

ال ى وافق على راى المالمة  1990ويمتبم ر ا التنف   مختل  قل فً عن التنف  ا  المابقة وقد اقتمح على يد المال  مايم عاا 

ميِق ب ن فل م ا  الفوا  و ق ق ا  الفوا  ويمد ر اَ بالتأك مد التي  مَم األكثمم وفمو ا فمر تماريِخ ف ما يتملق بالت  Margulisماردولس 

تنف   الكائفا  الي ِة". وقد اَقتمُح مايم بمد ذلك الت ميق ب ن بكت ميا الب اا  النمبة والبكت ميا اليق قة كتيو فوم مملكتم ن فممن 

وا ول ا  عديد  الخفيما  Protistaه  دلى تيو فوم مملكت ن ورما ا ول ا  و  د  الخل ة فل م ا  الفوا  اما  ق ق ا  الفوا  فقد قمم

Metabionta   على التوالر. وقد ركز ممايم علمى هودمه ال مبه واإلختففماَ  الظارميمة خمف  المفقما  التطوريمة. وفل م ما  الفموا

التفموَا الوافمح فمر الممل ما  األيضم ِة وقمد تم  الينمو  علمى  قممو اةاةا علمى اةماع اودمِه ال مبِه فمر التمك مِب الخلموى وهُرمملُ 

ريِة عن فميق دراةة تتاب  اليامو الفووى  . وبف س الطميقة فمإن الكائفما  ا ول مة و  مد  DNAالب اناِ  الخا ة بالِمفقاِ  التطوي

ِ  األخمى. وعلى هية  ا   فمإن ا ول ما  الخل ة قممو على اةاع انها و  د  الخل ة ويفقنها تمدد الخفيا وارمل التفوا فى الن ا

متمدد  الخفيا قد فنلو علمى  م ة وا مد  فقما ا  ورمى تممدد الخفيما وممن ثم  فمإني المثفث ماموعماِ  د تموْ   م ة تممدد الخفيما 

 .Polyphyleticفمفها مما دمل تلك الماموعة متمدد  ا نما  
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وف  تقم   اخم بفى علمى فكمم  الثفثمة فموم ممالمك موفميا تفموا فل م ما  الفموا  كمما  1990عاا   Woeseاةتطاا المال  ويزى

 يلى:

  Bacteria *فوق مملكةالبكتيريا:

 Archaea*فوق مملكة بكتيريا البيئات الصعبة: 

 Eucarya*فوق مملكة حقيقيات النواة: 

 

الميبوةومى  وقد  RNA لي ة وب كل رئ مر نت اة للمقارنِة ال املِة لتتاب  اليامو الفووى وف  اةاع ر ا التقم   للكائفا  ا

تطوريا ل مو ماموعة وا د  وهن فل م ا  الفوا   Prokaryotesوآخمون لفت اة م ادرا ان فل م ا  الفوا   Woeseتو ل المالَ  

. Eukaryotesخمم بمف س القمدر الم ى يختلم  عمن  ق ق ما  الفمواْ  تتكون من ماموعت ن فمع ت ن رئ م ت ِن كلي مفها يَختلُ  عمن ا 

رِ  دنمكُس فر  تفوا التمك ِب الوراثِر ومن ث  فى تفموا األنظممِة الازيا مِة والك م ماء الي ويمِة وب امة تلمك الكائفم ا . ر ا التفوِا التطوي



  دلممى ثفثممة فمموم Eukaryotesو Prokaryotesوقممد دقتم مموا وفمم  الكائفمما  الي ممة فممى نظمماا بممد  مممن فمموم مملكتمم ن كب مممت ن ِ )

 ممالِك.

 

ت  فنلها دلمى فموم مملكتم ن  Prokaryotes  لكن فر فل م ا  الفوا  Eucaryaالتقل دية كل ظة  Eucaryotesود ت ظوا بل ظة 

المممتوى التنمف  ى    وتوِفُ  كلتما المامموعت ن فمر ن مسBacteriaوالبكت ميا اليق ق ة  Archaeaبكت ميا الظموف الب ا ة النمبة 

ن ممن 1. رك ا  فإن ر Eucaryaم   ق ق ا  الفوا   التنف   يَْمكُس ره  تلك الماموعمة ممن الملمماء بمأني قاعمد َ شمامِ  الي ماِ  تتكموي

  ق ق ا  الفوا   كما كان يمتقد قديما.-ثفثة افما بد  من فمع ن )فل م ا  الفوا 

 

  بنما ة  عن اة  الماموعة التى ييتمل كونها ا ل الثفثة افما. وفمر التماريخ ر ا التنف ِ  وعلى هية  ا     يوفح رايه

التطممورى او الف مما  التطوريممة فممإن ال ممما األةاًةممى رممو البكت ميمما اليق ق ممة  هممما الماممموعت ن األخممميت ِن )بكت ميمما الب امما  النمممبة 

عاِن   قاً وبالتالى فهما ذو  لة وث قة أل  درما ا خم اكثم ممن  ملتهما بالبكت ميما واتضمح ان "دم َر" شمامِ  و ق ق ا  الفوا   تَت مي

 الي اِ  "رك ا يمَمتباَ بمال مِا الم ى يُمؤدي  دلمى البكت ميما اليق ق مة. ولم  تمفمكس تلمك المفقمة الوث قمِة فمر رم ا التنمف ِ . ولتوفم ح رم م

فمى فموم مملكمة كب مم   Eukaryaت ميما اليق ق مة والبك Archaeaالمفقة التطورية ب كل  ي ح ياب ف  بكت ميا الب اا  النممبة 

تضمممهما مممما. وعلممى هيممة  مما    ت ممتمل هى مممن رمم م التنممف  ا  ل مموم الممالممك تنممف ِ  الممالممك داخممل  ق ق مما  الفمموا   ن هكثممم 

. رم ا Eukaryotesكماموعمة و  مد  تتمماوى فمى المتبمة مم   ق ق ما  الفموا  Prokaryotesالتنف  اِ  تَتمامُل م  فل م ا  الفموا  

)ورمى بكت ميما الظمموف الب ا مة  Prokaryoteوان ر ا التبم ا   هُرممُل  ق قمة فممورية ورمى ان ه مد ماموعماِ  فل م ما  الفموا  

 .Prokaryoteِمْن ه ي ماموعة اخمى من فل م ا  الفوا   Eukaryotesالنمبة  تمد قميبة تطوريا من  ق ق ا  الفوا  

 

 ونِ  والتروِر جزيئيِ إكتعمال المجهر األلكتر -د 4

 (Cavalier-Smith, 1998)( 1998نظام الستّة ممالِك )كفالير كميث 

 Superkingdom: Prokaryotaفوق مملكة طليعيات النواة:  *

 Bacteriaمملكة البكتيريا: -1

  Superkingdom: Eukaryota*فوق مملكةحقيقيات النواة: 

 Protozoaمملكة البروتوزوا )االوليات الحيوانية(: -2

 Animaliaمملكة الحيوانات: -3

 Fungiمملكة الفرريات: -4

 Chromistaمملكة الكائنات متباينة االكواط:  -5

 Plantaeمملكة النباتات: -6

 

دقتمَح ك ال م ةم ث مخطاُ المتة ممالمَك ممؤخماً ورمو هكثمم شمبها بفظماا رموايتت ك م ونظماا ممايم فمى عمد  نقماف وفمر المديمد ِممْن 

ُف ك ممال م ةممم ث أليامماد نظمماا تطممورى وافممح تي ممب ف ممه الماموعمما  ذا  ا عمممام )ا نممما    اليمما ِ . وفممر رمم ا المخطممِا  يُهممدي

فقمد تَ ممادى ههوررمما دلممى  ممدي ممما. ولكممى  Paraphyletic  هممما الماموعمما  ذا  الف ممأ  الممق ممة المتوا يممة Polyphyleticالمتممدد  

فر المديمد ممن المخططماِ  األخممى  Protoctistaموعاِ  التى كانو فر مملكة ا ول ا  يينل على ممادم ت  تُيوييَل عدد ِمْن الما



ا دلى مكان دديد فر ه د الممالِك األخمى. رك ا  وفر ر ا الفظاِا  فإن الممالِك التى تَيتو  على كائفا    ة عديد  الخفياَ تَض  تيته

وريمة هيضماً. ورم م التفق يماِ  اةمتفد  اةاةما علمى ب انماِ  ممن تتماب  ةفةمل ايضا عدد ِمْن الكائفما  و  مد  الخل مة ذا  المفقمة التط

  باإلفمممافة دلمممى دراةممما  ممت  ضمممة DNAالبمممموت ِن واليمممامو الفمممووى 

 للتماك ب الخلوية.

  دعتممُد ك مال م ةمم ث علمى عمدد Prokaryotesوفمن فل م ما  الفموا  

يممممامو الفممممووى ِمممممْن النمممم ا  التمك ب ممممة الدق قممممة باإلفممممافة دلممممى تتمممماب  ال

. ونت اممة   Woeseالم ى هقتممح ممن قبمل الممال  ويمزى rRNAالميبوةمومى 

فو كماموعة فمع ة بم طة  Archaeaل لك فأن بكت ميا الب اا  النمبة  فمي

 تيو مملكة البكت ميا اليق ق ة.

وتيممو فمموم مملكممة  ق ق مما  الفمموا  وفمم  ك ممال م ةممم ث خممممة ممالممِك 

لممالمك ثباتما بالمقارنمة بالممالمك األخممى. وقمد وتمتبم مملكة الي وانا  هكثم ا

فمو ماموعة من الط  ل ا  و  د  الخل ة على اةاع ان   ة الكائن و  د 

 الخل ة قد ن ا نت اة فقد   ة ول مو كن ة ا  لة.

 

 

 

 مؤكس المملكة السادكة كفالير كميث           

  هيضماً علمى ماموعمة ف  ل ما  و  مد  الخل مة هلمو فممن مملكمة وبف س الطميقة  فإن مملكةَ ال طميا  وفمر رم ا الفيمو تَيتمو

باإلفافة دلى ان بَْمو الماموعاِ  والتى كان يمتقد كونها كائفما  فطميمة فمى الممابق تم  نقلهما  Protoctistaا ول ا  ل تم  فويلة 

 .Chromistaلمملكة دديد  ةم و مملكة الكائفا  متبايفة ا ةواف 

 

لتَْض  الطيالِب اليمماِء باإلفافة دلى الطيالِب الخضماِء الُمودود  من قبل بهاً. ور ا يَْمكمُس  Plantae  واتممو مملكةَ الفباتا

رَ  فر هن هارم  البفاء الضوئى دكتمبَو فاأ  عن فميق دندماِا بفةمت دا  خضمماء فمى خل مة ممن  ق ق ما  الفموا   الم فاريو التطوي

. وتض  التنمف  ا  األخممى الفباتماَ  الخضمماَء والطيالمَب اليممماَء  Cyanobacterium))ن ا  من البكت ميا الخضماء المزرقة

رَ  يفع على ان البفةت دا  الخضماء  دكتمبَو ب مكل مممتقل عمدي  ممما    Chloroplastsكل على ِ د   بَإفتماَض ة فاريو تطوي

 هَو هنه  فُقِدوا بالكامل فر هملب األ  ان.

 

على هكثم الكائفا  ذات ة التي ية والتى عمفو فى هملب األ  مان ب مكل م مم رةممر  Chromistaًُ  وتَيتو  المملكةُ اإلفاف ة

  ولكن ذا  بفةت دا  ثفث مة ا مل مة  باإلفمافة دلمى عمدد ِممْن Phaeophyceaeباة  الطيالِب )ومثا  على ذلك:  الطيالب البف ة 

رِ  فمإن الماموعاِ  َوفَمو ةابقاً فمن ال طِميا   ال   يُْمتَقَ  ُد بأنه  فَقَدوا هارم  البفاء الضوئى ثانويا. وفمر رم ا المم فاريو التطموي

البفةممت د  الخضممماء قممد اكتمممبو بإنممدماا كامممِل لخل ممة نباتِ ممة بخل ممِة م ممم تمث ل ممة ) تقمموا بالبفمماء الضمموئى  مممما هدى دلممى هَْن تُيممافَ 

 البفةت دا  الخضماء بي اِء دفافِر.

 



 eNomenclaturالتسمية 

قبل هدماء اى دراةة تقم م ة  بد من تمم ة الفبا  هو الكائن اليى ميل الدراةة ث  ياتى بمد ذلك وفممه فمى فاما  تنمف   ة مختل مة 

وتمتبم التمم ة نظاا فما  لتم  ز كل فمد من افمماد الماتمم  بل ظمة مم فمة او اكثمم ل ممهل وفم  ذلمك ال ممد بالفممبة لففمماد ا خممى 

 بها ورفاص نوعان من ا ةماء:ومممفة مدى  لته 

 Common Namesاالكماء الدارجة  -1

ورى تلك ا ةماء التى افلقتها ال مو  على الفباتا  الفام ة فى ب اتهما ثم  تمداولها دم ف بممد د مل كمل بليتمه الخا مة و تمممف بم لك 

ي م علم  ن ال ين يك  ه  فقا اةما ةهل الي ظ ا ة  فى مكان آخم. وب لك نف ظ ان ر ا الفوا من التمم ة يمتخدا بواةطة ا فماد ال

الزم م..............دلخ. وا ةماء الداردة ةهلة وبم طة وم م متداولمة علم ما  -اليم و -ذو وق  مالوف على المم  مثل عمف الديك

 ولكن يمبها بمو نقاف الضم  ورى:

  تتب  دى نظ  هو قواعد مت ق عل ها.-1

 هاة خا ة فإنها تبدو مميبة على اللهاا  والليا  ا خمى.كونها قا م  على لية هو ل-2

 قد يممى نبا  وا د بإةم ن مختل  ن هو المكس   ث يطلق ن س ا ة  على اكثم من نبا .-3

 

 Scientific Namesاالكماء العلمية -2

 باتا  توف  ر م األةماء فبقا لقواعد ومبادىء مت ق عل ها ويطلق عل ها القانون الدولى لتمم ة الف

International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)   

)مؤتمم ةتكهول  . ور م القواعد تيدد ك   مة  1950وفى اليق قة ل  تطمه تي ما  ت كم على القواعد المممو  بها فى التمم ة مف  عاا 

 Specific Nameوالثانى رو اة  الفموا  Generic Nameتم  ن ا ة  ال ى يطلق على كل نبا  وهن ا ة  ا و  رو اة  الافس 

 وقد بمو الفقاف التى ياب ان تؤخ  فى اإلعتبار: Binomial Nomenclatureويممف ر ا لفظاا بالتمم ة المزدودة 

  الافسGenus  ورو ماموعة ممن انمواا متقاربمة ت متمص فمى  م ا  ومم مزا  تمك ب مة وفمم ولود ة ولكفهما تختلم  ف مما

 ب فها فى بمو الن ا .

  الفواSpecies  عبار  عن ماموعة من األفماد تتكاثم فب م ا ف ما ب فها ولهما تمك مب وةملوص وراثمى مت مابه وذا  فب ممة

ثابتة )وقد تتكاثم افماد نوا مما بنمموبة هو  تتكماثم مم  افمماد ا نمواا ا خممى . وقمد تظهمم بممو ا ختففما  بم ن افمماد 

فمى ا د ما  التال مة وفممو فمى فاما  تنمف   ة هقمل ممن الفموا مثمل تيمو الفموا الفوا الوا د فإذا اةمتمم  رم م الخففما  

Subspecies   هو النفVariety  او المفلةForm. 

  تكتب اةماء الكائفا  الي ة بيموف مائلةItalic letters  هو يوف  خا تيمو اةم  كمل ممن الامفس والفموا علمى ان يكمون

كم لك يامب هن يتبم  ا ةم  الملممى للكمائن  Smallموف الفموا  مي م  و م Capitalاليمف ا و  من اةم  الامفس كب مما 

 اليى هة  المال  ال ى قاا بتمم ته.

 القواعد العامة للتسمية:

 هة  دفس وا د  يكمر فى اى من الممالك 

 .ا ة  يتكون من مقطم ن ا و  اة  الافس والثانى اة  الفوا 

 .اليا   ي مم ب ن ا نواا 

  ال موم ب ن ا نواا.مكان الف ا   يمطى 



 .اختفف اللون ب ن ا نواا  تمتبم فموقا ميدد  ب فهما 

 .كلما كان اة  الفوا قن ما كلما كان افضل 

 . اة  الافس ينا ب دم   ا نواا ويل ه اة  الفوا ث  دختنار  ة  المال  ال ى ةمى الفبا 

 وا.يكتب ا ة  الملمى بيموف مائلة او يوف  خا تيو اة  الافس والف 

 اضافة اكم العالم ليكم العلم 

   يضاف اة  المال  ال ى ةمى الكائن دلى نهاية ا ة  الملمى مختنما مثل اختنار ل ف س خل  ا ة  الفت فى لل ر Zea 

mays L.. 

 هذا قاا عال  بدراةة كائن ول  يتكمن من ن مم بنور   ي ية وتبمه عال  آخم بدراةة علمى ن مس الكمائن وهةمتطاا ن ممم 

 Chaetmium Kunzeفأدب ا ييت ظ الثانى بيق ا و  فى المياولة وناد ان كفرما مليق ن با ة  بمدون وفم  اقمواع 

ex. Fries   ويتضح رفا ان المالKunze   رو المماو  عمن الف مم ولكمن الممالFries  رمو الم ى ةممى الكمائن ولم  يف ممم

 فبقا للطميقة الني ية للف م.

  ب ن قوة ن وا خم خارده مثل دذا توادد ا د الملماءGymnoascus desertorum (Moustafa) Arx  فه ا يمفمى ان

 منط ى رو ال ى ةمى الكائن ا  لى ولكن اركس قاا بفقل ر ا الفوا دلى دفس اخم.

 

 االصنوفات

 لها المديد من الممتويا  يوفيها الادو  التالى: Taxaا فوفا  ودممها  Taxonاو  ا  فوفة 

 

 تخريط يوضح تدرج الفئات التصنيفية TAXA لتصنيفيةالفئات ا

  DOMAIN=SUPERKINGDOM فوق مملكة

   KINGDOM المملكة

    SUBKINGDOM تحت المملكة

     DIVISION=PHYLUM القسم

      SUBDIVISION=SUBPHYLUM تحت القسم

       SUPERCLASS فوق صف

        CLASS صف

         SUBCLASS تحت الصف

          SUPERORDER فوق الرتبة



           ORDER الرتبة

            SUBORDER تحت رتبة

             FAMILY الفصيلة

              SUBFAMILY تحت فصيلة

               TRIBE العشيرة

                GENUS الجنس

                 SPECIES النوع

                  VARIETY الصنف

 

 

 

 


