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 تصنيف الكائنات الحّية

صنيف هو أحد فروع علم األحياء     
ّ
ي العالم، ويختّص بوصف  علم الت

 
،  تمن نباتا جميع الكائنات الحّية ف

كوحيوانات، وكائنات حّية دقيقة، وتسميتها، وتقسيمها إىل 
َّ
 عىل الش

ً
اِبطة، ويتّم التقسيم اعتمادا ل، مجموعات ُمتر

ّية:  وع )باإلنجلت  
ّ
لوك، والّصفات الجينّية، والبيوكيميائّية. ُيعد الن صنيف، Specieوالسُّ

ّ
ي الت

 
( هو الوحدة األساسّية ف

اوج بينها  ة الُمتشاِبهة، القادرة عىل التر  ه مجموعة من الكائنات الحيَّ
ّ
وع بأن

ّ
ف الن ر علماء وإنتاج جيل خصب. ي وُيعرَّ

ِّ
وف

ة، ويتّم استخدام هذا االسم   لكّل نوع من األنواع المعروفة من الكائنات الحيَّ
ً
دا  وُموحَّ

ً
 عالمّيا

ً
 التينّيا

ً
صنيف اسما

ّ
الت

ّية:  ّ )باإلنجلت   ي أنحاء العالم جميعها، بScientific Nameالذي ُيعَرف باالسم العلمي
 
غة األ ( ف

ُّ
ظر عن الل

ّ
 ّم. غّض الن

د من عدم انتمائه إىل أيٍّ من األنواع الّسابقة؛ 
ُّ
ة، يبدأ العلماء بدراسته للتأك عند اكتشاف نوع جديد من الكائنات الحيَّ

ّ للحمض النووّي  ي
ّ للكائن، أو حترّ التحليل الُجَزيت  ي    ح الداخىلي رة، ودراسة التشر

ّ
وذلك بمقارنته بالعينات المتوف

د من أ
ّ
 الخاّص به، وبعد التأك

ً
ه ال ينتمي أليٍّ من األنواع الّسابقة، يجب عىل العلماء وصف النوع الجديد وصفا

ّ
ن

 به، ويجب بعد ذلك نشر االسم والوصف 
ً
 خاّصا

ً
 علمّيا

ً
ه، ثّم منحه اسما ه عن غت  ي ذلك طرق تميت  

 
؛ بما ف

ً
شامال

ي جميع أنحاء العالم من مع
 
صنيف اآلخرين ف

ّ
ن علماء الت

ّ
د رفة ما تّم القيام به، و بشكٍل صحيٍح؛ بحيث يتمك

ُّ
التأك

ٍّ إىل الكثت  من الجهد والعمل درتهم عىل تميت   النوع الجديد. يحتاج تصنيف كائن حي
ُ
ي بع من ق

 
ض األحيان قد ، وف

شف حديث
َ
ّ الُمكت ة سنواٍت. يستغرق العمل عىل تحديد صفات الكائن الحي

ّ
 عد

ً
 وإعطائه اسما

ً
 ا

 

صنيف الحديث
ّ
 مستويات الت

 المستوى األّول      
ّ
خرى؛ أي أن

ُ
ّ ُمتسلِسل، تقع فيه كّل فئة ضمن األ ة باستخدام نظام هرمي

ت الكائنات الحيَّ
َّ
ُصنف

، وهكذا إىل أن يتّم الوصول إىل  
ً
ة، ثّم ُيصبح أكتر تحديدا ، ويشمل الكثت  من الكائنات الحيَّ

ً
صنيف يكون واسعا

ّ
للت

ّ واحد، وذلك ضمن المستويات اآلتية:  ّية:  كائن حي ّية: Domainفوق المملكة )باإلنجلت   (، والمملكة )باإلنجلت  

Kingdom :ّية عبة )باإلنجلت  
ُّ
ّية: Phylum(، والش ّية: Class(، والطائفة )باإلنجلت   (، Order(، والّرتبة )باإلنجلت  

ّية:  ّية: Familyوالفصيلة أو العائلة )باإلنجلت   وع )باإلنجلGenus(، والجنس )باإلنجلت  
ّ
ّية: (، والن   (. Speciesت  

ي مجموعات بناًء عىل أو      
 
شبه جه االختالف والان تصنيف المخلوقات الحية هي عملية وضع الكائنات الحية ف

ي وحدة البناءات الحية تتشابكما هو معروف فإن جميع الكائنو  ف تسهيل دراستها والتعرف عليها بهد فيما بينهما 
 
 ه ف
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ي العديد من األشياءلكنها تتبا أو عديدة الخاليا وهي الخلية سواء كانت وحيدة الخلية 
 
كيب ثلم ين وتختلف ف  التر

  -عىل مبدئي   هما : الحية  كائناتتصنيف الاذ يعتمد وطريقة التكاثر. ة المعيشو  والشكل

ي التسمية.  استخدام اللغة الالتينية -
 
 ف

اسم الجنس  وىلاأل من كلمتي    كائن الحي ن االسم الذي يطلق عىل التكو أي أن ي مية الثنائيةاستخدام التس -

. والث وتبدأ بحرف كبت    انية اسم النوع وتبدأ بحرف صغت 

 الحية  لكائناتطرق تصنيف ا

  لكائناتا صنفت -1
ً
 -اىل : الحية قديما

يا، والنباتات، والطحالب.   مملكة نباتية: وتشمل الفطريات، والبكتت 

 مملكة حيوانية: وتشمل الحيوانات عديمة الخاليا، واألوليات وحيدة الخاليا. 

  -: الحية  كائناتال فتنص -2
ً
  -:  ع ضمنها ست ممالك بالشكل التاىلي ثالث فوق ممالك تق اىلحديثا

يا البدائيةتحتوي مملكة ال -:  فوق مملكة البدائيات -أ  يا وحيدة ال بدائيات عىل البكتت   أي أن خليةوهي بكتت 

ي  اليكانكنها الخلوية ال تحتوي عىل ببتيدو جدرا
 
وتينات الموجودة ف  ، كما أنها تحتوي عىل بعض التر

ي التغذية.  حقيقية النواة
ي التغذية بعضها ذاتر

ي، وتعرف باسم ال ومعظمها غت  ذاتر ا المحبة للحرارة بكتت 

ي المياه المالحة والحموضة
 
ي الحرارة العالية، وف

 
 )مياه البحار(.  ألنها تستطيع العيش ف

يا  -ب يا الحقيق -: فوق مملكة البكتت  يا الحقيقيةتحتوي مملكة البكتت  يا وحيدة الخليةوهي ب ة عىل البكتت   كتت 

اليكان المكون من نوعي   من السكر، جدارها الخلوي عىل شكل كببتيدو الحتوي جدرانها الخلوية عىل ت

ي ألمينية، تتمت   بأن سلسلة من السكر واألحماض ا
ي معيش بعضها هوات 

 
ي ف

تها،  إال أن معظمها غت  هوات 

ي التغذية. 
 كما أن معظمها غت  ذاتر

 وتشمل  -: فوق مملكة حقيقية النوى  -ت

عبارة عن مخلوقات حقيقية النواة إما عديدة الخاليا أو وحيدة الخلية، يحتوي  -:  مملكة الطالئعيات -1

   -: هي  جدارها الخلوي عىل السليلوز، وتصنف إىل ثالث مجموعات رئيسية

ئها عىل الحتوا وهي ذاتية التغذية تعرف باسم الطحالب -:  الطالئعيات الشبيهة بالنباتات -أ 

. بالستيدات تقوم من خاللها بعملية الب ي
 ناء الضوت 
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 ثل األميبا. مالتغذية وهي غت  ذاتية  ياتتعرف باسم األول -:  الطالئعيات الشبيهة بالحيوانات -ب

 الطالئعيات الشبيهة بالفطريات: مثل فطر العفن والفطر الغروي.  -ت

 ،عبارة عن مخلوقات حقيقية النواة عديدة الخاليا أو وحيدة الخلية، غت  متحركة -:  مملكة الفطريات -2

كب أجسامها من خيوط فطرية ي تغذيتها ع وتتر
 
مم أو وتعتمد ف  التكافل ىل التطفل أو التر

 .  ويحتوي جدارها الخلوي عىل مادة الكايتي  

ي التغذ غت  متحركة عديدة الخاليا أو وحيدة الخاليا عبارة عن مخلوقات  -:  مملكة النبات -3
 يةومعظمها ذاتر

اء الحتوائها عىل ي التغذيةوالقليل  بالستيدات خض 
يحتوي و  الهالوك مثل منها غت  ذاتر

  -:  وتنقسم إىل دارها الخلوي عىل مادة السليلوز ج

ي  -أ 
 .  تتمت   بوجود نظام األوعية فيها  النباتات الوعائية التر

ي تتمت    النباتات الالوعائية -ب
 .  وجود نظام األوعية فيها بعدم التر

  ة، ال تحتوي عىل جدار خلويعبارة عن مخلوقات حقيقية النواة عديدة الخاليا ومتحرك -:  مملكة الحيوان -4

  -:  وتصنف إىل ا غت  ذاتية التغذيةما أنهك

 وهي الحيوا -:  رياتالفق -أ 
ً
 فقارّيا

ً
ي تمتلك عمودا

مائيات، واألسماك،  نات التر مثل التر

 ديات، والزواحف، والطيور. والث

 وهي الحيوانات  -:  الالفقريات -ب
ً
 فقارّيا

ً
ي ال تمتلك عمودا

مثل اإلسفنجيات، وبعض أنواع  التر

 األسماك، والرخويات، والديدان، وشوكيات الجلد، والمفصليات. 

 أخرى، تشبه      
ً
 وشبيهة بالجماد أحيانا

ً
وسات لم تصنف إىل أي مملكة ألنها قد تكون شبيهة باألحياء أحيانا الفت 

ي تركيبها، لكنها غت  قادرة عىل التكاثر أو القيام بأي عمليات حيوية إال األحياء بوجود األحماض النووية 
 
وتي   ف والتر

ي تغذيتها عىل التطفل عىل خاليا الكائنات الحية، وهي متخصصة 
 
، تعتمد ف ي حال وصولها إىل خاليا الكائن الحي

 
ف

، وتسبب له األمراض ي جسم الكائن الحي
 
؛ حيث إنها تصيب خاليا محددة ف

ً
 .جدا

ي      
ذ عىل سبيل المثال مملكة الحيوانات التر

َ
ؤخ

ُ
صنيف الحديث، ت

ّ
ي نظام الت

 
لتوضيح المستويات الُمختلفة ف

ة طوائف، 
ّ
م شعبة الحبلّيات إىل عد قسَّ

ُ
ها، وت

ّ
ي تضّم الفقاريات كل

عب، ومنها: الحبلّيات التر
ُّ
م إىل العديد من الش قسَّ

ُ
ت

مائّيات تب، وكّل رتبة تتكّون من العديد من منها: الثدّييات، والّزواحف، والتر ، وكّل طائفة تتكّون من العديد من الرُّ

م إىل أنواع، ومثال ذلك: ينتمي اإلنسان إىل فوق مملكة حقيقّيات  م إىل أجناس، وكّل جنس ُيقسَّ قسَّ
ُ
ي ت
الفصائل التر
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وى، ومملكة الحيوانات، وشعبة الحبلّيات، وطائفة الثدّييات، وُرتبة الرئيسيّ 
ّ
يا، وجنس ات، وفصيلة الِقَردة الُعلالن

 لنظام كارل لينيوس )sapiens(، ونوع سابيت   )Homoهومو )
ً
ّ لإلنسان وفقا  Homo( وبذلك يكون االسم العلمي

sapiens .) 

  


