
 

  -التسمية العلمية وقىانينهب والمساتب التصنيفية :

ٔانًزؼهقمخ ثبنزصمُٛف ْمٙ انزمٙ  أكثمزػهًٛمخ ٔيٛمز ػهًٛمخ ٔانزظمًٛخ انزمٙ رًُٓمب  أطمًب فٙ انزصُٛف انُجبرٙ 

امطممى انصممحٛب ػُمم   إػطممب َجممبد يؼممزٔج ٔٚ ممت  أٔرحمم ا امطممى انصممحٛب نًزرجممخ رصممُٛ ٛخ يؼزٔفممخ 

 رشخٛص َجبد يؼٍٛ . 

 

  Scient nomenclature -لمية :التسمية الع

 خبصخ ثًزرجخ رصُٛ ٛخ ْٔذِ انزظًٛخ ثُبئٛخ نهُٕع انٕاح  .  األطًب ي ًٕػخ يٍ  أْٔٙ َظبو 

 

  -السم العلمي :ا

 .  Binomialيزرجخ رصُٛ ٛخ ٔٚكٌٕ ثُبئٙ  أل٘اطى قبََٕٙ يؼززج ثّ أنٛب 

ٔ انثمبَٙ ٚصمف  Genus nameٗ اطمى ان مُض ٚ ػ األٔلامطى  –ٚكزت امطى انؼهًٙ ثبنهغخ انالرُٛٛخ فقػ 

 انُٕع ) اطى انُٕع ( .

نهُمٕع  أْٔٔمٕ اطمى اػزٛمبا٘ ٚؼطمٙ نه مُض  Common nameانًحهمٙ  أُْٔٔبنك يب ٚم ػٗ ثبمطمى انؼمبو 

 ي ًٕػخ يٍ انُجبربد . ٔأل٘

 

  -اسم الجنس :

انهغٕٚمخ اطمى ان مُض مرُٛمٙ . يمٍ انُبحٛمخ  أصمم أٔ Helianthusيثمم  إيزٚقمٙ أصمذٔ ٚكٌٕ اطى ان ُض 

 ٚشزق يٍ اطى اح  انؼهًب  . أٔص خ يٍ ص بد انُجبد  إٔٔٚظب يؼُٗ  Knownْٕ اطى ػهى 

يممٍ اطممى  األٔلٚكزممت انحممزج  Boissierيشممزق يممٍ اطممى انًصممُف انُجممبرٙ انشممٓٛز  Boissiera -يممثال  

 . Capital letterان ُض حزج كجٛز 

 

 -اسم النىع :

أ٘ جمش   أٔخ يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ ق  ٚ ل ػهٗ ص خ يمٍ صم بد انُجمبد ٚصف انُٕع أ٘ كُٛزّ ْٕٔ اطى ص 

انًشممزق يممٍ صم خ انُممٕع يممٍ نممٌٕ  األثممٛطَجممبد انظمكز  Hyoscyamus olbusيثممم َجمبد  أجممشا ِيمٍ 

 أٔأ٘ يٍ ثبثم  Picric Babyloniaيزح يثم  ألٔل. ق  ٚشزق يٍ اطى انًُطقخ انزٙ اكزشف فٛٓب  األسْبر

 حٕنٙ ثُبئٙ . خ انُجبد غجٛؼ أٔيٍ اطى انجبحث 

 

 



 

  -العلمية : األسمبءضىابط وقىانين 

أنٛمخ رصم ر ثؼم  اَؼقمبا  ٔأَظًمخانؼهًٛمخ ثقمٕاٍَٛ  األطمًب انشمبئؼخ رعمجػ  أٔانًحهٛمخ  األطمًب ػهٗ ػكض 

 International congress ofيؤرًزاد ػبنًٛخ نهزظًٛخ انؼهًٛخ ٔيب ٚزؼهق ثٓب ٔر ػٗ ْذِ انًؤرًزاد ) 

Botonical nomenclature )  

فٙ أنخ يٍ أل انؼبنى رص ر ي زااد أنٛمخ نٓمذِ انزظمًٛخ  أشٓز طزخكم  أْٔذِ انًؤرًزاد رؼق  كم طُخ 

ػمٍ ْمذِ انًمؤرًزاد يمب  أصم ردثشكم ظٕاثػ ٔقٕاٍَٛ ٔيالحظبد ٔيٍ جًهخ انقٕاٍَٛ ٔانً مزااد انزمٙ 

 -ٚهٙ  

ان ُٙ ٔرحذ اطى انُٕع نغزض  ٕٚظغ خػ رحذ اطى أٔكزبثخ امطى انؼهًٙ ثبنحزٔج انًبئهخ  -1

 . ٔاألطًب رًٛٛشْب ػٍ ثقٛخ انكهًبد 

ثمبنحزج انكجٛمز  ٚج أامطى انؼهًٙ ثؼ  امطى انؼهًٙ يجبشزح ثحٛث  ٕٚظغ يخزصز اطى ٔاظغ -2

يٍ اطًّ ٔنٕ كمبٌ  األٔلفٛكزت انحزج  Linnaeusانًجز ع ْٕ  L. alba Quercus -يثال  

  . L. aSalvi -اطى ان ُض نٕح ِ يثال  

ى انُمٕع يزارمت رصمُٛ ٛخ رهمٗ اطم ٔإذامطمى ان مُض كجٛمز ٔاطمى انُمٕع صمغٛز .  األٔلانحزج  -3

amasialavar.  verticillate aSalvi  )ظًٍ انُٕع فٛكزمت ثحمزٔج صمغٛزح يثمم  أخزٖ

Frexn & Bornm ) . Bornm . 

 varٚكزمت  Varietyٚكزت يخزصز اطى انًزرجخ انزصُٛ ٛخ ظمًٍ يزرجمخ انُمٕع يثمم  أٌٚ ت  -4

 ٔٚكزت ثبنحزٔج انصغٛزح .

ٔصممف ػهًممٙ اقٛممق ٚكممٌٕ نًزرجممخ ان ممُض ٔانُممٕع ٔانعممزة ًَممبذا خبصممخ رًثهٓممب يٕصممٕفخ  -5

ػج  انحبجخ ٔر ػٗ  إنٛٓبيُشٕر فٙ انً الد انؼهًٛخ ٔرح ظ فٙ يُبغق خبصخ ًٚكٍ انزجٕع 

. ٚكممٌٕ انًُممٕذا انًح ممٕ  انممذ٘ ًٚثممم يزرجممخ رصممُٛ ٛخ ن ٚمممّ  Herbariumْممذِ ثبنًؼبشممت 

   -ْٔذِ انًؼهٕيبد ْٙ   Label أٔبد َظبيٛخ ركزت ثجطبقخ يؼهٕي

 . االسم العلمي القبنىني للنمىذج 

 . اسم منطقة الجمع ، الدولة ، المنبطق ، المدينة 

 . اسم جبمع العينة 

 . تبزيخ الجمع 

 . بيئة الجمع  

 

 



 

  -: األسمبءالعلمية للنببتبت ومن هره  األسمبءمبتدعي  أوتىضيح مختصسات مؤلفي 

1- Zygophyllum atriplicoides Fisch. Etmeg  

طمٕٚخ فمٙ  Fischer megerيمزح يمٍ قجمم  ألٔلٔصمف  atriplicoides Zygophyllum ْذا ٚؼُمٙ

 (   and( ٚؼُٙ )  ( etَ ض انٕقذ ٔيؼُٗ 

2- Chrysophthalmum monatamum ( D. C ) Boisss 

ْٔمٕ ا٘ كُم ل قم   ( D. C ) أٌثبنزؼبقمت اثزم ػب امطمى انؼهًمٙ أ٘  Boisssٔ  ( D. C ) أٌٚؼُمٙ 

ٔثؼم  اراطمخ ذنمك ان مُض ٔان مُض انحمبنٙ فٕصم ّ  أخمزفمٙ جمُض  Boisssٔظغ اطى انُٕع يٍ قجمم 

Boisss . ٙثبنشكم انحبن 

3- Crepis parciflora Desif expers  

ٔظمغ امطمى  Desif أٌػهٗ انزٕانٙ ثؼ  امطمى انؼهًمٙ ٚؼُمٙ  أرذ expers   ٔDesif   انًخزصزٍٚ 

 انؼهًٙ ثشكم يٛز قبََٕٙ ٔثؼ ِ يجبشزح ٔظؼّ ثٛزطٌٕ ثشكم قبََٕٙ . 

4- Salvia kardica Boisss et Hober exbenth  

 ٔٔظغ امطى انقبََٕٙ . Benthٔظؼب امطى ثشكم يٛز قبََٕٙ ٔجب   Boisss  ٔHoben أٌٚؼُٙ 

 

 

  -المساتب التصنيفية :

 انالحقخ . خاأليثهنزٕظٛب انًزارت انزصُٛ ٛخ َٕرا 

يزارت رصُٛ ٛخ  أخزثًؼُٗ  أٔ إنٛٓبرُزًٙ  األصٕلٚكٌٕ نكم َجبد ي ًٕػخ يٍ  أٌار ق انؼهًب  ػهٗ 

 ٔرؼبنج كم انًزارت ) ان ئبد ( .  ثبثزخنٓب َٓبٚبد 

 (  األوَٓبٚبد ثبنهغخ انالرُٛٛخ ) انهغخ  َأخذنكٙ 

ػممبو  طممزٕكٕٓنىٛممّ انؼهًممب  فممٙ يممؤرًز انًزارممت انزصممُٛ ٛخ َٔٓبٚزٓممب كًممب ار ممق ػه أاَممبِٕٚظممب انًثممبل 

1551  

 

 

 

 

 

 النهبية مثبل االسم العسبي اسم المستبة التصنيفية



 

Kingdom انًًهكخ Phyta Phyta 

Division قظى Angiospermae - ae 

Class صف Dicotyledonae - onae 

Subclass رحذ صف Dialyptalae - alae 

Order ّررج Papavales - ales 

Suborder ّرحذ ررج Papaverineae - ineae 

Family ) انؼبئهخ ) ان صٛهخ Papaverinaceae - aceae 

Subfamily رحذ انؼبئهخ Papaveroideae - - oideae 

Genus جُض Papaver  

 rhoes َٕع Species نٛض نٓب َٓبٚخ

Varaiety ) صُف ) انعزة strigosum 

 

   -ُٛ ٛخ  نزٕظٛب انًزارت انزص أخزَٕرا يثبل 

Classification of the Bean رصُٛف َجبد انجشانٛب 

 االسم العلمي المساتب التصنيفية

Kingdom Phytophyta ( Plantae ) 

Division Angiospermae 

Class Dicotyledonae 

Order Fabales 

Family Fabceae ( Leguminaceae ) 

Subfamily papilionoideae 

Genus Phaseolus 

Species Vulgaris 

Varaiety humilis 

 

 

 

  humilisvar.  valgaris Phaseolusالسم العلمي لنببت الفبصىليب ا



 

            رظمممًٗ انُجبرممبد انشْزٚمممخ  أٔ Angiospermaeقظمممى يغطممبح انجممذٔر  إنممٗٚؼممٕا َجممبد ان بصمممٕنٛب      

 (Flowering Plants  ٔاٌ رهك انُجبربد انشْزٚخ )ٔد يزرجخ رصُٛ ٛخ ػهٛب .انجذرٚخ ذا أ 

رقمم انًزارمت  أٔفٙ رصُٛف أ٘ َجبد يٍ انُجبربد انشْزٚخ ٔق  رشٚم   أػالِرظزؼًم انًزارت انزصُٛ ٛخ 

كمم يزرجمخ رصممُٛ ٛخ رُزٓمٙ ثؼم ا يممٍ  أٌانزصمُٛ ٛخ حظمت انحبجمخ ٔكًممب محظُمب يمٍ انًثممبنٍٛ انظمبثقٍٛ 

Lamiales  ,( يثممم )  alesٓممٙ ثمم  ) ثٓممذِ انًزرجممخ فًزرجممخ انزرجممخ يممثال رُز ثبثزممخانحممزٔج ركممٌٕ 

Asterales,  Fabales  . ) 

(  Fabaceae( ٔانؼبئهمخ انجقٕنٛمخ )  Salanaceae)  ( يثم انؼبئهمخ انجبذَ بَٛمخ eaeٔرُزٓٙ انؼبئهخ ث  ) 

 ( .  Poaceaeٔانُ ٛهٛخ ) 

 

  دانصم ب إَٔاعانًخزه خ نًخزهف انً بيٛغ انُجبرٛخ ػهٗ يخزهف  خانزصُٛ ٛٚؼزً  فٙ رح ٚ  انًزارت 

انُجبرٛخ انشْزٚخ انًخزه خ ٔصم بد  األجشا ،  األٔراقانًظٓزٚخ ػباح كص بد ان ذٔر ، انظٛقبٌ ، 

كًًٛممشاد يثممم حجممٕة  أخممزٖصمم بد  رؼًمممانثًممبر ٔانجممذٔر ٔغجٛؼممخ انُجممبد َٔممٕع انجٛئممخ . حمم ٚثب 

نكًٛٛب  انحٛبرٛخ ٔانخهٛمخ كب خانحٛبرٛامطزؼبَخ ثًؼهٕيبد انؼهٕو  إنٗ إظبفخانهقبح ، ان قٛقخ نهكٕٛركم 

 ٔانٕراثخ ٔانزشزٚب . 

  َجبرٛمخ يؼُٛمخ كمبنُٕراد ٔرزرٛمت  أػعمب  أٔ أجمشا انًزارت انزصُٛ ٛخ كبنؼمبئالد رؼمشل ثبطمزؼًبل

انًزارمممت انزصمممُٛ ٛخ  إيمممباَخ مممبض انًجمممٛط .  أٔانشْزٚمممخ ٔارر مممبع  األجمممشا ٔاَ صمممبل  األسْمممبر

كُمٕع انكظمب  انظمطحٙ ٔصم بد  أاق دبثصم كًزرجمخ انُمٕع رؼمشل ػمٍ ثؼعمٓب انمجؼط  األخمزٖ

 انجذٔر ٔشكم ٔنٌٕ انزٕٚج .

  انًزارمت انزصمُٛ ٛخ انقظمى  أٔر ػٗ انٕح ادDivision  انصمف ،Class  انزرجمخ ،Major  ،إيمب 

رمممم ػٗ انًزرممممت انزصممممُٛ ٛخ  Varaietyٔانعممممزة  Speciesٔانُممممٕع  Genusيزرجممممخ ان ممممُض 

 .  Minor catagoricsانصغزٖ 

انًزارت انزصُٛ ٛخ فٙ ػهى انُجبد ٔكذنك يزرجمخ انُمٕع مٌ انُمٕع  أْىهخ ٔان ُض رؼزجز يزرجخ انؼبئ

 -ويعسف النىع :ان راطبد  إَٔاعنًخزهف  األطبطْٕٙ انًحٕر 

، مجمىعةةة سةةةبنية تتةةةباس ييمةةب بينهةةب واةليةةب وبصةةىزم منعسلةةة عةةن مجمىعةةة سةةةبنية مختلفةةة 

 (  .spp( وللجمع )  .spلنىع المفسو بـ ) مس لويس

انمجؼط ٔقم  ٚعمى ان مُض َمٕع  ٚجؼعمٓبذاد ػالقمخ  أَمٕاعْٕ يزرجخ رصُٛ ٛخ نٓب ػ ح  لجنس :ا

يززاثطمخ يشمززكخ ثصم بد رئٛظمٛخ ٔقم   أجُمبصٔانؼبئهمخ ذاد  Monotypic genusٔاح  ٚظمًٗ 

 ( . Monotypic Familyرحزٕ٘ انؼبئهخ ػهٗ جُض ٔاح  ٚظًٗ ) 


