
های متفاوتی بندی کرده و در گروهشناسان به منظور مطالعه و استفاده از جانداران، آنها را طبقهزیست *

 دهند.قرار می

 های مشخص.های مشترک در گروهبندی جانداران: قراردادن جانداران دارای ویژگیتعریف رده *

 شناسایی جانداران جدید -3جویی در زمان صرفه -2تر ی راحتمطالعه -1بندی جانداران: اهمیت رده *

شود و به های جانداران تهیه میهاست که در مورد ویژگیای از پرسشکلیدهای شناسایی، مجموعه *

 توان جانداران را از یکدیگر تشخیص داد.ها میکمک آن

 گویند.یک کلید شناسایی خوب، برای هر سوال دو پاسخ دارد و به آن، کلید شناسایی دوراهی می *

 گذاری کلید دوراهی: زیرا در هر مرحله باید از بین دو حالت، یکی را انتخاب کنیم.علت نام *

جاندار در  اگر برای سوالی تنها یک جواب وجود داشته باشد، به این معنی است که باید نام تنها یک *

 جواب نوشته شود.

 شوند.کلیدهای شناسایی دوراهی بر اساس صفات جانداران انتخاب می *

 شود.از کلیدهای دوراهی برای شناسایی جانداران جدید استفاده می *

 بندی ارسطو بر اساس صفات ظاهری:رده *

آنهایی که در هوا  -3کنند. میآنهایی که در آب شنا  -2روند. آنهایی که در خشکی راه می -1جانوران: 

 کنند.پرواز می

 هادرخت -3ها درختچه -2ها علف -1گیاهان: 

بر اساس  -3بر اساس ساختارهای داخلی  -2بر اساس صفات ظاهری  -1: بندی جاندارانمعیارهای رده *

 های مولکولیشباهت

 ران، مناسب هستند.های مولکولی جانداو پروتئین، برای بررسی شباهت DNAهای مولکول *

 ای:بندی پنج سلسلهنکات کلیدی در نظام رده *

شود. مثالَ تر میشویم، تعداد جانداران کمتر نزدیک میبندی به سطوح پایینهرچه از سطوح باالتر رده -1

تعداد جاندارانی که در گروه راسته قرار دارند، کمتر از تعداد جاندارانی است که در گروه شاخه قرار 

 دارند.

شویم، شباهت جانداران موجود در آن سطح بیشتر تر نزدیک میهرچه از سطوح باالتر به سطوح پایین -2

، شود. مثالَ جاندارانی که در گروه خانواده قرار دارند، نسبت به جاندارانی که در گروه رده قرار دارندمی

 شباهت بیشتری با هم دارند.



شویم، تفاوت بین جانداران موجود در آن سطح تر نزدیک میح باالتر به سطوهرچه از سطوح پایین -3

های بین های بین جاندارانی که در گروه شاخه قرار دارند، بیشتر از تفاوتشود. مثالَ تفاوتبیشتر می

 جانداران گروه راسته است.

تر برای اهمیتکم هایتر برای سطوح باالتر و از ویژگیهای مهمبندی جانداران، از ویژگیدر رده -4

تری نسبت به داشتن پر است. پس گروه مثالَ داشتن ستون مهره صفت مهم شود.تر استفاده میسطوح پایین

 داران باالتر از گروه پرندگان قرار دارد.مهره

قابلیت هایی شبیه خود با توانند از طریق تولید مثل، زادهاند و میتعریف گونه: جاندارانی که به هم شبیه *

 ماندن )زیستا( و تولید مثل )زایا( به وجود آورند.زنده

 


