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 Plant Taxonomyعلم تصنيف النباتات عن نبذة تاريخية  –مقدمة  .1

وتعالى بحياة النباتات لذا فإن التعرف على ما يحيط به من  ارتبطت حياة اإلنسان منذ أن خلقه هللا سبحانه    

ً إذ أن اإلنسان حتى في ع أن يميز أي األنواع ااألطوار البدائية سرعان ما أستط نباتات يعد أمراً ضروريا

وعليه فإن كل مجتمع حاول أن يطور ما نطلق . النباتية صالحة لألكل وأيھا يستخدم للوقود وترك السامة منھا

وھذا النوع من التصنيف يعتمد عادة على مظھر النباتات . Folk Taxonomyه اليوم بالتصنيف الشعبي علي

المذاق أو القيمة الغذائية ان ھذا التصنيف ال يستند إلى أي أساس علمي ألنه , أو صفات أخرى مثل الرائحة 

أعطيت للنباتات في تلك الفترة دعيت  كما أن التسميات ألتي, نشأ في المجتمعات البدائية من خالل الحاجة إليه

ولذلك نجد أن اإلنسان في بداية حياته قد تعامل مع عدد  common namesباألسماء العامية أو الدارجة 

ومما ال شك فيه أن التعرف على خصائص . محدود من النباتات وبقيت معظم خصائص النباتات مجھولة

حيث أنه ال يمكن دراسة أي نبات أو أي كائن حي اخر دون , النباتات مھم بالنسبة للباحثين والمختصين

  .إذ أن االسم الشائع ال يعول عليه في الدراسات أو البحوث, التعرف على االسم العلمي الخاص به

أن العدد الكبير من النباتات المحيطة بنا يستوجب أن يكون ھناك نظام أو طريقة يتم فيھا ترتيب ھذه النباتات 

حيث أنھا تصبح عديمة األھمية من الناحية العلمية ما لم تعطى لھا , استھا والتعرف عليھابغية تسھيل در

أن العلم . أسماء علمية خاصة تميزھا عن بعضھا البعض وتترتب في نظام معين يسھل معرفة ھذه األسماء

ما يتعلق و Taxonomyالذي يستھدف تشخيص الكائنات الحية بصورة عامة وتصنيفھا يدعى بعلم التصنيف 

 De-Candoleان أول من أطلق ھذا االصطالح ھو العالم السويسري .  plant taxonomyبالنباتات يدعى 

)1841-1779.(  

وبمفھوم محدود على أنه العلم الذي يھتم بدراسة الكائنات الحية  taxonomyيمكن تعريف علم التصنيف     

ويعرف األخير  Classification: أنه يھتم بدراسةأي . وتقسيمھا إلى مجاميع بھدف تسھيل التعرف عليھا

وھو  taxonomyھناك مصطلح أخر مرادف لالصطالح . بأنه تقسيم األحياء إلى مجاميع لتسھيل دراستھا

systematic ادت الى  ويعرف بأنه دراسة ووصف التغايرات في الكائنات الحية والبحث عن االسباب التي

أن ھذا التعريف أوسع من , بيانات المحصل عليھا للوصول إلى نظام تصنيفيھذه التغايرات ومن ثم معالجة ال

  .التعريف األول

وھو حقل علمي واسع يستخدم البيانات من العلوم البيولوجية , يعد التصنيف من العلوم األساسية القديمة    

لم الخلية ع, Physiologyعلم الفسلجة , Anatomyاألخرى للوصول إلى أھدافه مثل علم التشريح 

Cytology , علم الوراثةGenetics , علم البيئةEcology , علم التطورEvolution  , علم االجنة

Embryology , وعلم الكيمياء الحياتيةBiochemistry.  
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أي على (أن علم التصنيف الذي يعتمد بصورة رئيسية على دراسة الصفات المظھرية والتشريحية     

أما علم , classical or orthodox taxonomy) الكالسيكي(يف التقليدي يسمى علم التصن) المعشبة

فيعتمد على الدراسات الحقلية ويدعى أيضاً  Experimental taxonomyالتصنيف الحديث أو التجريبي 

ويھدف ھذا العلم إلى جمع أكبر قدر من المعلومات ومن كل  Biosystematics) الحياتي(التصنيف الحيوي 

  .......)حبوب اللقاح وغيرھا , الخلوية, البيئية, التشريحية, المظھرية(تصنيفية المتوفرة الجوانب ال

بين المراتب التصنيفية  Evolutionary relation shipsوصياغتھا في قالب يعكس العالقات التطورية 

آلونة وفي ا phylogenetic system of classificationومثل ھذه العالقات التطورية يطلق عليھا 

األخيرة أخذ علم التصنيف منحى أكثر شمولية ودقة خاصة بعد التطور الذي حدث في حقل المجاھر 

ً تقنيات حديثة في . Transmission E. Mوالنفاذ  Scanning E.Mالماسح (االلكترونية  واعتمدت أيضا

 PCR, Polymeraseوتقنية  DNA sequencingو ) علم االمصال( Serologyمجال التصنيف منھا 

chain Reaction  ( وغيرھا.  

  

  تاريخ علم التصنيف

ظھرت بدايات علم التصنيف منذ أن استخدم اإلنسان النباتات لسد احتياجاته دون االستناد إلى أساس العلمي 

 ً   .وھي فترة التصنيف القديم كما ذكرنا سابقا

لم يوناني أول من كتب عن قبل الميالد وھو عا) Theophrastus )285 - 370وفراستس ييعد العالم ث

 De Historia "تاريخ النباتات" تصنيف النباتات وھو أول من وضع أسس علم التصنيف وذلك في كتابه

plantarum  وقد ميز بين النباتات الزھرية والال زھرية كما ميز بين الكثير من النباتات باستخدام صفات

ك البتالت المنفصلة والبتالت المتحدة وأيضاً أنواع مختلفة منھا المبيض المرتفع والمبيض المنخفض وكذل

وھو أول من قسم النباتات إلى أشجار وشجيرات وأشباه شجيرات وأعشاب وقد تتلمذ على يد أفالطون , الثمار

وبعد فترة اإلغريق قل االھتمام بالنباتات , The Father of Botanyوأرسطو و دعي بأبو علم النباتات 

وخالل عصر النھضة بدأ االھتمام باألعشاب . ما كتب عن النباتات في ذلك الوقتوبقي االعتماد على 

وانتشرت كتب األعشاب الطبية التي تھتم بالنباتات كأطعمة وأدوية  Herbalistsوظھرت فترة العشابين 

كما برز عدد من العلماء العرب الذين اھتموا . وغيرھم  W. Turner) 1551(و  J. Bock) 1539(ومنھم 

وكانت معظم (دراسة النباتات وخصائصھا وتصنيفھا وطرق تكاثرھا ومن أشھرھم جابر بن حيان وأبن سينا ب

وداود األنطاكي ) نبات 1400والذي وصف حوالي (وأبن البيطار ) مؤلفاته في تاريخ النبات والنباتات الطبية
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ا كتب عديدة اعتبرت خطوة وفي بداية القرن السابع عشر ظھر بعض العلماء وألفو. صاحب تذكرة داوود

  :مھمة في تقدم علم التصنيف النباتي ومنھم

 First Montوھو أول مصنف نباتي ) Anddrea Caesalpino1603 - 1519(العالم اندريه سيسالبينو

Taxonomist وكذلك , وقد أستند في تصنيفه للنباتات على أساس طبيعة النمو وأشكال األثمار والبذور

واألخير ) G. Bauhin1624 - 1560( م و) J. Bauhin 1631 - 1541( بوھين ييناألخويين السويسر

إال أنه لم يستخدمھما . أي نظام التسمية الثنائية. أول من بين وجود مستويين تصنيفين ھما الجنس والنوع

  . بشكل ثابت كما فعل كارلوس لينيوس فيما بعد

فھو أول من أطلق لفظ ذوات الفلقة الواحدة ) John Ray 1705 - 1608( جون ري أما المصنف االنكليزي

ويعتبر العالم كارلوس لينيوس . وقد أستخدم في نظامه العديد من الصفات الخضرية والتكاثرية. والفلقتين

 ً حيث قسم . أشھر من قام بتقسيم النباتات حيث وضع األساس الصحيح لنظام التسمية الثنائية المعمول به حاليا

وأھم انجازاته كتاب  The Father of Taxonomyنات والمعادن ولقب بأبو علم التصنيف النباتات والحيوا

 Genera Plantarumوكذلك الكتابين المشھورين األجناس النباتية  System Natureaالنظم الطبيعية 

نس ج 1105وتبلغ عدد األجناس التي عرفھا لينيوس من النباتات  Species Plantarumواألنواع النباتية 

  . نوع 7700وتتضمن 

كما قام , )De – Candole )1841 - 1778ھو العالم النباتي  Taxonomyإن أول من أطلق االصطالح 

 Nonوالنباتات الالوعائية  Vascular plantsبتقسيم النباتات إلى مجموعتين كبيرتين ھما النباتات الوعائية 

- Vascular plants .ھما المشھور أما نبثام وھوكر فقد ألفا كتابGenera Plantarum و ألذي أقتصر على

  .تصنيف النباتات البذرية

  

  أھداف علم التصنيف .2

  يھدف علم التصنيف 

  Identificationالتشخيص  - 1

أي تحديد موقع , ويعني التعريف بھوية أي نبات من النباتات وذلك بإرجاعه إلى المجموعة التي ينتمي إليھا

  ).Taxon )Taxaوحدة تصنيفية النباتات من حيث عودته إلى 

.... familyعائلة , orderرتبة  genusأو جنس  speciesتعني اما نوع ) Taxon(الوحدة التصنيفية 

  .وھكذا
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  : وللتشخيص طرق ووسائل مختلفة ھي

  المقارنة : أوالً 

نة مع صور أو المقار) عينات معشبية(وھي طريقة مقارنة العينة المجھولة بعينات مشخصة أما من المعشب 

  .وقد تتطلب ھذه الطريقة معرفة أسم الجنس أو العائلة على األقل, أو رسوم تخطيطية

  :مصادر المقارنة للنباتات

 ) Herbaria: الجمع( Herbariumالمعشبة  - 1

وتتضمن مجموعة من المعلومات تخص , وھي مجموعة من العينات المجففة والمثبتة على ورق خاص

بجانب العينة وتحفظ  labelمثبتة على ورقة صغيرة ) جامع ومكان وتاريخ الجمعأسم ال(العينة متمثلة بـ 

 .ھذه العينات في خزانات خاصة

   Library المكتبة  - 2

 :توفر المكتبة المراجع العلمية التالية

  .Florasالموسوعات النباتية   - أ

, وروبيةدراسة ووصف لنباتات منطقة معينة مثل الموسوعة األ) الموسوعات(وتتضمن الفلورات 

 Taxonomicوھكذا ويشمل الوصف صفات تصنيفية .... الموسوعة العراقية , الموسوعة اإليرانية

characters , وھناك صفات خاصة يستند عليھا في تشخيص الوحدة التصنيفية عن الوحدات التصنيفية

  . diagnostic charactersالتي لھا عالقة بھا وتدعى مثل ھذه الصفات بالصفات المميزة 

  : Indexesالفھارس   - ب

وھي سلسلة من المجلدات تنشر كل خمس سنوات تتضمن أسماء جميع العوائل واألجناس واألنواع 

  .Index kewensisمثال فھرس كيو . وأسماءھا المرادفة مع أسم المؤلف وتاريخ النشر

  .Monographsالمونوغرافات  -جـ 

  .أو عائلة ومن جميع النواحي وفي كل العالممثالً جنس ) Taxon(وھي دراسات خاصة لفئة معينة 

  القواميس النباتية –د 

  .Botanical Latinأسماء عامة أو اشتقاقات األسماء مثل , وتتضمن أسماء علمية أو مصطلحات نباتية

  .Periodicalsالدوريات أو المجالت العلمية  - ھـ 

)  نصف سنوية أو سنوية, شھرية(وتصدر على فترات مختلفة , وھي مجالت متخصصة بتصنيف النباتات

  .Taxon, American journal of Botanyمجلة , Brittoniaومن أمثلتھا مجلة 
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  )Botanical )Experimental Garden . الحديقة النباتية أو حديقة التجارب - 3

  كما أنھا مصدر لتجھيز المعشبة بالعينات, وتعد مكان ألجراء التجارب العملية و البحوث التصنيفية

  . الضرورية والنادرة 

 ً   .keysاستخدام المفاتيح التصنيفية : ثانيا

وھناك أنواع . يشترط في ھذه الطريقة معرفة المصطلحات التصنيفية وأن تكون العينة النباتية كاملة

  .Indentedوالمفتاح المدرج أو المسنن  Bracketedمختلفة من المفاتيح منھا الرقمي أو المتوازي 

 ً    Personal communicationال الشخصي االتص: ثالثا

ويكون ذو إلمام ) عائلة أو جنس(في ھذه الحالة يتم االتصال بمتخصصين أو خبراء بوحدة تصنيفية معينة 

  . بتلك الوحدة التصنيفية

   Nomenclatureالتسمية  - 2

 international code of (ICBN) وتعني أعطاء أسم علمي جديد وفق القواعد الدولية للتسمية النباتية

botanical nomenclature  وفيھا يتم تعريف الفئة التصنيفيةTaxon والمراتب التصنيفية وھي كاآلتي:  

, Tribeالعشيرة , Familyالعائلة , Orderالرتبة , Classالصنف , Divisionالقسم , Kingdomالمملكة 

الشكل , Variety) الضرب(الصنف , Speciesالنوع , Seriesالسلسلة , Sectionالقطاع , Genusالجنس 

 ,subfamily, subgenusمثالً  subويمكن أن تقسم ھذه المراتب إلى تحت . Forma) الساللة(

subspecies....  

   Scientific Nomenclatureقواعد التسمية العلمية 

  .أسم علمي صحيح واحد فقط وھو إسم ثنائي) فما دون(لكل نوع  - 1

ويكون الحرف األول من أسم ) epithetإسم الجنس ونعت النوع (ن ھما يتألف االسم الثنائي من إسمي - 2

  .الجنس كبير ومن نعت النوع صغير وكذلك نعوت المراتب األولى

  )وأحياناً بدل ذلك بوضع خط تحت االسم العلمي(يكتب االسم العلمي بالالتينية أو بالحروف المائلة  - 3

  .يتبع االسم العلمي بمختصر إسم المؤلف - 4

  .السم العلميإشتقاق ا

أسم الجنس يكون مفرد عادةً ويبدأ بحرف كبير , كما أسلفنا) اسم جنس ونعت نوع(يتكون االسم العلمي من 

وقد يتكون من نوع واحد أو عدة أنواع ويشتق من أي مصدر مثالً من أسم عالم تخليداً لذكره مثل الجنس 

Caesalpinia  من اسم العالم سيسلبينو أوBauhinia  العالم بوھين وقد يشتق من أسم شائع مثل من اسم

من صفة ثالثية  Trifoliumأو من صفة معينة مثالً الجنس , Saccharumالسكر بالعربية كما في الجنس 
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من طرفية االوراق أما نعت النوع فيشتق من مصادر عديدة وأغلبھا  Terminaliaالوريقات أو الجنس 

  -:شيوعاً صفات معينة ومنھا

vulgaris Phaseolus الفاصوليا الشائعة النعت من الشائع  

spinasa Capparis الشفلح ألشوكي النعت من صفة األشواك  

aquatica Mentha النعناع المائي النعت من الطبيعة المائية  

arabica Coffea القھوة العربية النعت من القومية العربية  

euphratieus Populus  ھر الفراتألفراتي نسبة إلى ن) الغرب(القوغ  

aegyptiaca Salvia السالفيا المصرية نسبة إلى مصر  

   Classificationالتصنيف  - 3

استناداً إلى ) Categories (class, order, family, genera ...etcويعني وضع النباتات في مجاميع     

الصفات األساسية في  حيث توضع النباتات التي تشترك فيما بينھما بعدد من, عالقات القرابة فيما بينھما

وتوضع األنواع المتقاربة في مجموعة أكبر تعرف بالجنس , speciesمجموعة واحدة تمثل نوعاً واحداً 

genus  ومجموعة األجناس المتقاربة توضع في عائلة واحدةFamily ... وھكذا صعوداً إلى المراتب

  .التصنيفية األعلى

  

  :العلوم التي لھا عالقة بعلم التصنيف

  Morphologyالشكل الظاھري  علم - 1

كما أنھا ال , تستخدم الصفات المظھرية كأساس لتصنيف النباتات وذلك لكثرة الصفات المظھرية وتعددھا

إال أن . وقد تكون واضحة جداً بحيث يمكن بسھولة التشخيص استناداً إليھا. تحتاج إلى جھد كبير لمالحظتھا

فمن الصعوبة تحديد , لتوضيح العالقات التطورية بين المجاميع االعتماد على ھذه الصفات لوحدھا غير كافي

 .أي الصفات تكون بدائية

   Anatomyعلم التشريح  - 2

واستناداً لھذه المعلومات , ساعدت الصفات التشريحية على حل الكثير من المشاكل في الدراسات التصنيفية

عرفت الفروقات بين ذوات الفلقة والفلقتين وكذلك . قسمت المملكة النباتية إلى نباتات وعائية وال وعائية

حيث  Lemnaكما وصحح الوضع التصنيفي لبعض النباتات مثل نبات عدس الماء , ومعراة ومغطاة البذور

  .غير أنه أصبح من النباتات المتطورة استناداً إلى الصفات التشريحية, كان يعد من النباتات البدائية
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ألتي درست في النباتات وقد أمكن من خالل دراسته الوصول إلى  ان الخشب من أھم الصفات التشريحية

  :الحقائق التالية

  .خشب معراة البذور أقل تطور خشب من مغطاة البذور - 1

  .األوعية الطويلة الضيقة أقل تطور من األوعية القصيرة العريضة - 2

 .األوعية ذات المقطع المضلع أقل تطور من األوعية ذات المقطع الدائري - 3

  .ية ذات التنقر السلمي أقل تطور من ذات التنقر المتقابل واألخيرة أقل تطور من ذات التنقر المتبادلاألوع - 4

  

   Cytologyعلم الخلية  - 3

ان المعلومات التي يقدمھا ھذا العلم تتمثل بالعدد الكروموسومي .من العلوم المھمة بالنسبة لعلم التصنيف 

chromosomes number  أشكال الكروموسوماتchromosomes morphology , سلوك

واألختزالي  Mitosisأثناء االنقسامين االعتيادي  chromosomes behaviourالكروموسومات 

Meiosis.  يدعى علم التصنيف الذي يعتمد على الدراسة الخلوية وخاصة تركيب الكروموسومات و

  . Cytotaxonomyبالتصنيف الخلوي 

  tanyPaleoboعلم المتحجرات النباتية  - 4

) المتحجرات(يعد من العلوم المھمة في تحديد أوجه القرابة بين النباتات من خالل دراسة السجالت القديمة 

ً تحديد أعمار النباتات المتحجرة ونشوء األحياء حيث أن األحياء إما أن تنشأ من أصل واحد أو منشأ , وأيضا

  .Polyphyleticا أو من أصول متعددة ويقال لھ Monophyleticواحد ويقال لھا 

   Plant Ecologyعلم البيئة النباتية  - 5

  :وتبرز أھميته في النقاط التالية, يدرس علم البيئة العالقة بين النباتات وتأثير المحيط عليھا

  ).الفلورا(فھم انتشار وتوزيع األنواع في المجتمعات النباتية   - أ

  .فھم العالقات الوراثية والتطورية بين المراتب التصنيفية  - ب

فھم التغايرات التي تحدث ضمن المجتمعات النباتية والتكيفات التي تصاحبھا نتيجة التباين في عوامل  -ج

  .الظروف المحيطة

  .فھم العالقات بين الكائنات الحية والمتمثلة بالتعايش والتطفل والتنافس وغيرھا - د
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   Phytogeographyالجغرافية النباتية  - 6

زيع النباتات على سطح األرض وخواص المواطن الموجودة فيھا ھذه النباتات وھو العلم الذي يدرس كيفية تو

وأيضاً منطقة نشوءھا وكيفية تطورھا كما ويدرس أسباب وجود النباتات في منطقة معينة دون غيرھا وكم 

  .مضى عليھا في تلك المنطقة وما سرعة ھجرة أفرادھا وما ھي االتجاھات التطورية التي ترافق سلوكھا ھذا

  Geneticsعلم الوراثة  - 7

وإمكانية , يدرس ھذا العلم ميكانيكية الوراثة على المستوى الجزيئي أو ألنشوئي أو على مستوى السكان

ويستفاد من ھذا العلم أيضاً في اكتشاف الھجائن . تطبيق ھذه المعلومات على المشاكل التطورية أو التصنيفية

  .الطبيعية واالنعزال التكاثري

  Palynologyلقاح علم حبوب ال - 8

يعد من العلوم المھمة في تصنيف النباتات وتفسير المشاكل المتعلقة بالدراسات الجيولوجية والبيئات النباتية 

وقد ساعد التطور في حقل المجاھر على دراسة الصفات الدقيقة لحبوب اللقاح مثل النحوت . القديمة

  .حجام واألشكالوالزخارف فضالً عن الصفات األساسية والمھمة مثل األ

   Biochemistryعلم الكيمياء الحياتية  - 9

كما . ولذلك تم استخدام ھذه الصفة في عزل األنواع إلى مجاميع, تحتوي النباتات على مواد كيمياوية مختلفة

ويسمى العلم الذي يربط بين التصنيف , ساعد ھذا العلم على معرفة العالقات التطورية الكيميائية بين النباتات

  .Chemotaxonomyيمياء بالتصنيف الكيميائي والك

   Physiologyعلم الفسلجة  -10

ساعد علم الفسلجة على تفسير المسار التطوري لمختلف المجاميع وعلى مستويات عدة مثل العوائل 

  .وخاصة فيما يتعلق بعملية التركيب الضوئي . والعشائر

  

  :اتجاھات حديثة في علم التصنيف

  :مجال التصنيف اآلتي من االتجاھات الحديثة في

  Numerical Taxonomy) الحسابي(التصنيف العددي  - 1

وھو من العلوم التي أدخلت في الدراسات التصنيفية بعد التطور الذي حصل في مجال الحاسوب إذ يعتمد 

) وغيرھا......... , تشريحية, مظھرية(على تحويل المعلومات المأخوذة من جوانب تصنيفية أخرى عديدة 

معينة إلى أرقام وجداول وبالتالي أشكال تعكس العالقات التطورية بين الوحدات ) حسابية(إحصائية وبطرق 

  .التصنيفية المدروسة
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  .Serologyعلم االمصال  - 2

وھو من العلوم الحديثة في تصنيف النباتات وله أھمية في تحديد أوجه القربة بين النباتات ويعتمد على 

  .ا مع البعض األخرمقارنة بروتينات النباتات بعضھ

 ) DNA, RNA(التقنيات التي تعتمد على معلومات األحماض النووية  - 3

وھي تقنيات جديدة في مجال تصنيف النباتات ويعتمد عليھا في تقسيم العوائل والعشائر ودراسة عالقات 

 DNA Sequencingو  Polymerase chain reaction (PCR.(القربى بين الوحدات التصنيفية ومنھا 

  .غيرھا 

  

نظراً الختالف األسس التي أعتمد عليھا المصنفون والباحثون في تقسيم النباتات وفي أطوار التصنيف 

  - :وھي different systems of classificationالمختلفة فقد ظھرت انظمة مختلفة لتقسيم النباتات 

 النظام التصنيفي الميكانيكي أو االصطناعي - 1

Mechanical or Artificial system of classification  

مثالً تقسيم النباتات استناداً إلى , وھو نظام يستند إلى صفة مظھرية واحدة ويترك بقية الصفات األخرى

ويعتبر لينيوس أشھر مصنف , طبيعتھا إلى أشجار وشجيرات وأعشاب أو اعتماد صفة الجنس لوحدھا مثالً 

ومن أشھر العلماء الذين أتبعوا ھذا , ا في تصنيف نباتاتهميكانيكي ألنه أعتمد على األعضاء الجنسية لوحدھ

  .... John Rayو  G. Bauhinوأخوه  J. Bauhinو  A. Casealpinoالنظام ھو 

  Natural system of classificationنظام التصنيف الطبيعي  - 2

تخدام الصفات على سبيل المثال اس, يعتمد ھذا النظام على شكل واحد من اشكال العالقات بين النباتات

-Mالمظھرية على اختالف اشكالھا ومواقعھا في جسم النبات واشھر العلماء الذين اعتمدوا ھذا النظام ھم 

Adanson  ,De-Jussieu  ,De-Candole  ,J-Hooker &G-Bentham .  

  Phylogenetic system of classificationنظام التصنيف التطوري      – 3

كما ويوضح درجة , بر قدر من مختلف الصفات والمميزات التي تمتاز بھا النباتاتيستخدم في ھذا النظام اك

من اشھر من اتبع ھذا , وكذلك االرتباطات بين االبناء واالباء واالجداد. القرابة والصلة بين المجاميع النباتية

  Huchinsonو  Thorneو  Sporneو  A-W-Eichlerو  A.Englerو  C.E.Bessyالنظام 
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   relationships among plants  العالقات بين النباتات

 :يمكن ايجاز ھذه العالقات بما يلي 

 phylogenetic or descents relationshipsالعالقات التطورية  - 1

 similarity or phenetic relationshipsواالختالف المظھري بين االنواع عالقات التشابه 2-

 special or geographical relationshipsالعالقات المكانية او الجغرافية 3-

  trophic relationshipsالعالقات الغذائية، مثال التطفل والتنافس  4-

  

 في التصنيف؟لماذا اليتم االعتماد على الصفات الخارجية فقط 

ان التشابه في المظھر الخارجي للنباتات يوحي بوجود عالقة بين تلك النباتات لھذا استخدمت الصفات 

 . كاساس لتقسيم النباتات

 : اما االسباب التي دعت الى االعتماد على الصفات المظھرية ھي

ذا باالضافة الى امكانية كثرة الصفات المظھرية فلو اخذنا اي عضو نالحظ فيه العديد من الصفات ھ - 1

 . اختيار الصفات االكثر ثبوتية كالصفات الزھرية وصفات حبوب اللقاح وغيرھا

 . يمكن مشاھدة ھذه الصفات بالعين المجردة او بتكبير قليل - 2

 . سھولة التعامل مع الصفات الخارجية - 3

  

 لماذا اليتم االعتماد على الصفات الخارجية فقط في التصنيف؟

 : او مالبسات االعتماد على الصفات الخارجية ھي اما مأخذ

التغايرات البيئية الموجودة بين افراد النوع الواحد خصوصاً االنواع الواسعة االنتشار مما يؤدي الى  - 1

 االمر الذي يقود الى الخطأ في التشخيص  ecotypeوجود طرز بيئية 

 التشابه الحاصل في بعض االجزاء النباتية كاالوراق  - 2

بعض الصفات الخضرية نتيجة لتغاير الظروف البيئية وھذا واضح في حالة الصفات  elasticمطاطية  - 3

 . فتكون اكثر ثبوتية  qualitative characters   اما الصفات النوعية  quantitative charactersالكمية 

لتشخيص نوع ما قد ال تصلح  ال يمكن تحديد اي الصفات من حيث االھمية فالصفة التي يمكن استخدامھا - 4

فمثال قد نجد ان مجموعة معينة من النباتات تحتوي على جذور تمتاز بكونھا ذات اھمية . لتشخيص نوع اخر

 . تصنيفية في حين تكون جذور مجموعة اخرى غير مھمة تصنيفياً وھكذا مع بقية الصفات
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وايھما متقدمة  primitiveفة تكون بدائية ال يمكن تحديد االھمية التطورية للصفة او بمعنى اخر اي ص - 5

advancedوفي الحقيقة ان افراد اي نوع تحتوي على صفات متطورة واخرى بدائية ، . 

  

  :الصفات المستعملة كأساس لتصنيف النباتات وھي 

التركيب الخلوي كوجود المحتويات الحية وغير الحية ويدخل  ضمنھا  التصنيف الخلوي  .1

cytotaxonomy  والتصنيف الكيمياويchemotaxonomy . 

ويعني ترتيب وتنظيم انواع  tissue systemلنسيجي تنظيم الخاليا في الجسم النباتي أي النظام ا .2

 .واشكال وابعاد مختلف الخاليا في االعضاء النباتية المختلفة 

 .وجود او عدم وجود انسجة واعضاء معينة كوجود االزھار واالنسجة الوعائية  .3

 .تشابه واختالف التراكيب التكاثرية  .4

 . Gross and micromorphologyالمظھر الخارجي العام والدقيق  .5

  

 النمو دوره حسب )التصنيف(

 وتقسم الحياة لدوره وفقاً  البذور تكوين وموعد الخضري النمو فترة التقسيم ھذا في المستخدمة المعايير أبرز

  :يلي ما إلى

   Ephemeral plants الزوال ةسريع اتنباتال

 desert plantsاوية حيث ينبت وينمو ويزھر في فترة وجيزة او قصيرة كما في النباتات الصحر 

  Annual Plants الحولية النباتات

 موسم نباتاتھا على البذور تنضج حتى البذرة زراعة من حياتھا دوره استكمال في النبتات ھذه وتقضي

 ودوره والبسلة )طبي( الخردل نباتات :أمثلتھا ومن.سنة إلى ثالثة إلى شھرين من طوله يختلف واحد نمو

والطماطه Viciaوالباقالء Triticumكما في الحنطه  .يوماً  تسعين تتجاوز ال مدة تستغرق حياتھا

Lycopersicon وغيرھا. 

  Biennial plants الحول ثنائية النباتات

 موسمي من فترات األقل على أو متعاقبين حولين إلى نموھا حلقة الستيفاء المجموعة ھذه نباتات وتحتاج

 الناتجة النباتات تكون بحيث والصيف الربيع فصلي في بذورھا عتزر ما وغالباً  سكون مدة تتخللھا نمو

 بداية مع نشاطه ليبدأ الشتاء أثناء النمو ھذا يسكن ثم لھا نمو موسم وأول زراعتھا عام في فقط خضرية
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 التالي الربيع موسم بداية مع نشاطه ليبدأ الشتاء أثناء النمو من قدرا تحقق وبذلك التالي الربيع موسم

 تحتوي وھذه ثمار إلى تتحول والتي أزھاره النبات يرسل أن قبل الخضري النمو من قدرا تحقق وبذلك

 يزيد ال الدخان أو التبغ .الثوم البصل، الجزر، البنجر، الكرنب، مثل النبات يموت بعدھا ثم الجديدة البذور

 في المواتية روفالظ توفر عند حياتھا دوره استكمال في تحتاج الزينة نباتات بعض .حول نصف عن

كما في بعض انواع نبات اذان الدب  .السنة معظم تستنفذ زمنية مدة وتحتھا االستوائية المناطق

Verbascum  والسكرانHyoscyamus  

  Perennial Plants المعمرة النباتات

 النمو ةالمعمر النباتات حياة في ويتعاقب متتالين نمو فصلي من ألكثر تتجدد أو الحياة تستمر ھذه وفي

 أجناسھا اختالف على الفاكھة نباتات جميع .حولية دورات أو حلقات في والبذور والثمار واألزھار الخضري

 الفاكھة نباتات أعشاب ومن وعشبيات وشجيرات أشجار وھي بطبيعتھا معمرة نباتات ھي وسالالتھا وأنواعھا

 معمرة خشبية أنواع الفاكھة نباتات من الكبرى والغالبية .األناناس Herbaceous Perennialsالمعمرة 

woody perennial specie  .  

  

   Habitatالموطن 

اما تلك التي تعيش في الماء  Terresterial plantsتعيش النباتات اما على اليابسة  فيطلق عليھا 

  hydrophytic plantsاو plants aquatic فيطلق عليھا

  :وھذه النباتات تكون كما يلي  

  Lemna( family Lemnaceae)الماء  كما في عدس floating plants طافيه .1

 Ceratophyllumكما في الشنبالن  submerged plantsمغموره  .2

3.  Anchored plantsأي ان النبات تكون جذوره في الماء بينما معظم جسم النبات يقع خارج  راسية

 Typhaوالبردي  Phragmitesالماء كما في حالةالقصب 

4. Amphibian plants كما في السعد و القصب  ةوھي النباتات التي يمكنھا العيش في الماء واليابس

  Polygonum Polygonum amphibiumو الجنس 

5. Parasitic plants غه الخضراء وتعيش على بنباتات طفيليه وھي تلك النباتات التي تكون فاقده للص

والھالوك  Cuscuta family Cuscutaceaeنباتات اخرى ومن امثلتھا نبات الحامول 

Orabanche family Orabanchaceae  وافراد العائلهCynomoraceae  وھذه العائالت

  .الثالث جميعھا موجوده في العراق 
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6. Epiphytic plants  وھي نباتات تعيش على نباتات اخرى كما في بعض افراد العائله القلقاسيه

Araceae  والعائله السحلبيهOrchidaceae .  

  

  Ecological classification البيئي فالتصني

 األرضية كالرطوبة البرية بالصفة النباتات فيھا تنمو التي للبيئة الطبيعية الخصائص على يعتمد التقسيم وھذا

 :اقسام ثالث إلى وتنقسم

 الرطبة البيئات نباتات

 السطحي المائي المنسوب ذات بةالتر في العالية أألرضية الرطوبة توفر عند طبيعياً  تنمو بأنھا نبتاتھا تمتاز

 خصائصھا ومن .طافية أو مغمورة الخضرية أجزاؤھا كانت سوء والبحيرات والبرك المستنقعات نبتات مثل

 التكوين خفيف الجذري مجموعھا أن

 الجافة البيئات نباتات

 مجموع لھا أنب وتمتاز طبيعية بصورة الصحراوية المناطق في تنمو التي الصحاري نبتات ذلك على والمثال

 .النتح وتقليل الماء لخزن خاصة بطرق محور الخضري مجموعھا وغالباً  التكوين قوي جذري

 العادية البيئات نباتات

  الفيزيولوجية وظائفھا بتوازن وتتميز والباردة المعتدلة المناطق في البيئات ھذه نباتات وتسود

 

   Climatic Classificationالمناخي  التصنيف

 العالم في توزيعھا فإن وعليه باألرض الجوي الغالف في السائد المناخ على وأثمارھا النباتات نمو يعتمد

 .االستواء خط من قربه أو وبعده المناخ ھذا بأجزاء مرتبط

ً  المتباينة المناخات ين يجمع العادي المناخي والتصنيف  وجود إلى يؤدي الذي األمر واحده منطقة في نسبيا

  • Macroclimate واسع مناخ

   • Microclimate ضيق ومناخ

 :الى المناخي التقسيم في النبتات وتصنف

  Tropical Zone االستوائية النباتات

 االستواء خط قرب المنطقة وتقع والمطاط واللبن والكاكاو الزيت ونخيل الھند وجوز والمانجو الموز مثل

 .وجنوبا شماالً  20 عرض خط حتى
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  Zone Sub-tropical توائيةاالس تحت المناطق نباتات

 المنطقة وتقع الزبدية الزيتون، الشاي، الجوافة، البيكان، الجوز، الحمضيات، الرمان، التين، البلح، نخيل مثل

 .وجنوباً  شماالً  30 و 20 عرض خطي بين

  Warm Temperate Zone الدافئة المعتدلة المنطقة نباتات

 وتقع والكمثرى والتفاح والسفرجل واللوز والمشمش لبرقوقوا الخوخ أصناف وبعض والزيتون العنب مثل

 مع أجزائھا بعض تتداخل وقد وجنوباً  شماالً  40 و 30 خطي بين استوائية التحت المنطقة شمال المنطقة ھذه

 البحار وجود أو التضاريس بسبب وذلك (الباردة والمعتدلة استوائية التحت) لھا المتاخمتين المنطقتين

 .المناخ من تغير تيوال والخلجان

  Cold temperate Zone الباردة المعتدلة المنطقة نباتات

 والمشمش التوت من وأنواع والمر الحلو والكرز والعنب فروه وأبو والبندق والسفرجل والكمثرى التفاح مثل

 خطي بين المنطقة وتقع اللوز أصناف وبعض والفستق واألمريكي األوربي والخوخ األوربي والبرقوق

ً  شماالً  60 و 40 عرض  .الدافئة المعتدلة المنطقة شمال أي وجنوبا

 

   GENERAL TERMSاصطالحات عامة 

 Herbaceous plant  النباتات العشبية وھي نباتات خضراء عادة تموت كلھا او جزء منھابعد انتھاء

 .Irisوالسوسن  Triticumوالحنطة  Viciaالباقالء  النمو مثالموسم 

 Woody plant اتات خشبية يحصل فيھا النمو الثانوي وھي اما ان تكون اشجار نبTrees  مثال

 Myrtusوالياس  Rosa كالجوري  Shrubsاو شجيرات  Morusوالتوت  Populusالغرب 

وھي سيقان  Liana or Liansوقد تكون النباتات الخشبية اعناب او معترشات  Punicaوالرمان 

 . Vitisتساعدھا على مسك المسند كالعنب  Tendrilsوتحتوي على حوالق  Climbingمتسلقة 

 Twining plant  وھي نباتات ملتفة عشبية في الغالب او شبه اعناب وھذه النباتات تحتاج الى مسند

 Convolvulusوالمرير  Ipomeaغير انھا التحتاج الى وسيلة لمسك المسند كما في ورد التلفون 

 . Dolichosواللبالب 

 

 

  


