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 :-  Reproduction  التكاثر

 أوجه جمٌع عن التكاثر وٌختلؾ. له مماثل خلؾ انتاج طرٌق عن نوعه على والحفاظ أعداده زٌادة على الحً الكائن قدرة هو 

 مهم التكاثر ان حٌن فً بقائه ضمان اجل من الحً الكائن بها ٌقوم التً الفعالٌات جمٌع ان وذألك الحً للكائن االخرى الفعالٌات

. الحٌاة فارقت التً االفراد محل تحل جدٌدة افراد بتكوٌن وذلك االنقراض من علٌه والمحافظة النوع الستمرار

 

   Sexual Reproductionالجنسً التكاثر وهما  الحٌة الكائنات فً التكاثر من رئٌسٌان نوعان هناك

 ذكري أحدهما Gametes مشٌجٌن اتحاد ٌمثل يالجنس والتكاثر  Asexual  Reproduction (الخضري) الجنسًلا والتكاثر

   Zygote(  الزٌجة) المخصبة البٌضة  لتكوٌن انثوي واالخر

   :- مراحل ثالث المخصبة البٌضة لتكوٌن واالنثوي  الذكري مشٌجٌن اتحاد عملٌة وتتضمن

  الساٌتوبالزمٌة المحتوٌات امتزاج مرحلة -1

 النوى اتحاد مرحلة -2

  ياالختزال االنقسام مرحلة -3

:-  الى  االمشاج نوع حسب الجنسً التكاثر وٌقسم

 الخارجً والمظهر  والحجم الشكل فً متشابهة االمشاج تكون وفٌه.  Isogametes   المتشابهة باألمشاج التكاثر -1

  باسم  الناتجة الخلٌة وتعرؾ   Conjugation  المتبادل باإلخصاب االمشاج هذه مثل اتحاد  عملٌة على وٌطلق

Zygospore   ,الحٌوانات فً نادر وهو  والفطرٌات كالطحالب  الواطئة النباتات فً شائع التكاثر من النوع وهذا  

 . الراقٌة والنباتات

 المظهر حٌث من البعض بعضها عن االمشاج تختلؾ وفٌه  :-  Heterogametes   المختلفة  باألمشاج التكاثر -2

 وؼنٌة الحجم كبٌرة بكونها البٌضة تتمٌز حٌث  االنثوي المشٌج وأ Ovum    البٌضة  احداهما على ٌطلق والوظٌفة

 Sperm  النطفة أو  الذكري بالمشٌج فٌعرؾ االخر المشٌج أما,  الحركة على قدرتها عدم عن فضالًال   الؽذائٌة بالمواد

 .متحركاًال  ٌكون ما وؼالباًال  الساٌتوبالزم قلٌل الحجم صؽٌر عادةًال  وهو 

 

 الكائن وٌتمٌز,  خلوي اتحاد عملٌة  ٌرافقه ال اذ  واحد فرد فً جدٌدة افراد تكوٌن عملٌة فهو أالجنسً التكاثر أما

 التكاثر فً اساسٌة انواع ثالثة وهناك,  عنه ٌنتج الذي للكائن تماماًال   متشابه بكونه أالجنسً التكاثر عن الناتج

   :- هً أالجنسً

 Fission (    االنشطار) البسٌط الخلوي االنقسام -1

 ثم ومن  الحٌة للمادة تضاعؾ ٌحدث وفٌه كالبكترٌا الخلٌة وحٌدة الكائنات فً الرئٌسٌة التكاثر وسٌلة  وهو

.  جدٌدٌن فردٌن الى تنقسم ثم ومن  المنتصؾ من الخلٌة تنحصر
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  بالتجزئة التكاثر -2

 االحٌاء بعض فً ئعشا التكاثر من النوع وهذا جدٌداًال  فرداًال  لٌكون وٌنمو الما الحً الكائن من جزء ٌنفصل وفٌه

 وجدت ما اذا جدٌد فطر الى تنمو ان الفطري الخٌط من قطعة بإمكان اذ والفطرٌات الخضر كالطحالب الواطئة

 ثم جانبً بروزك البرعم ٌبدا اذ  Budding  بالتبرعم العملٌة فتسمى  Yeast  الخمائر فً اما,  المالئمة البٌئة

 الخلٌة عن البرعم ٌفصل جدار ذلك بعد وٌتكون البروز داخل الى تجتٌنالنا النواتٌن احدى فتذهب النواة تنقسم

 الخالٌا من سلسلة مكونة متصلة البراعم تبقى وقد االصلٌة

   Sporulation   السبورات تكوٌن -3

 على القدرة وله االنقسام طرٌق عن مباشرة بصورة ٌتكون الخلٌة احادي جنسً ال تكاثري جسم  Spore السبور

 مثل االبتدائٌات افراد فً اال  الحٌوانات فً وجوده عن ٌعرؾ ولم  النباتات فً شائع وهو  جدٌد كائن الى  النمو

( 4  –1) اسواطها بعدد تختلؾ وهً  Zoospore  متحركة السبورات بعض وتكون,  المالرٌا بالزمودٌوم

.  الخبز عفن فً كما متحركة ؼٌر سبورات لها الفطرٌات واؼلب

 

 

 النباتاث في ووالنن التكاثر

  الجافة المادة وزٌادة الحجم بزٌادة مصحوبة الكتلة فً العكسٌة ؼٌر الزٌادة انه على النباتات فً النمو ٌعرؾ

 خلٌة لكل المكونة الحٌة المادة زٌادة عن فضالًال  الخالٌا عدد لزٌادة نتٌجة الزٌادة وتحصل  النبات لجسم المكونة

 هاستمرار هما اساسٌتٌن بمٌزتٌن الحٌوان فً عنه النبات فً النمو ٌتمٌز.  للنبات الجاؾ بالوزن عنها معبراًال 

  التكاثر اما   Growth  zones  النمو مناطق تسمى معٌنة مناطق فً ٌنحصر بكونه وكذلك النبات الحٌاة طوال

                   ـــــــــــًالجنســ الجنٌن طرٌق عن ذألك كان سواء االنقراض من علٌها  للمحافظة  النباتات اعداد زٌادة فهو

 التكاثر من االول النوع وٌدعى, البذري الجنٌن عدا النبات من اخر جزء اي باستخدام أو(  البذري الجنٌن)

(  الخضري) الالجنسً التكاثر فٌدعى الثانً النوع اما  Sexual Reproduction( البذري)يسالجن بالتكاثر

Vegetative Reproduction   

 

( البذري) الجنسً ثرالتكا

 وتكوٌن واالخصاب التلقٌح عملٌتً عن والناتج البذرة فً الموجود الجنسً الجنٌن طرٌق عن الناتج االكثار هو

 لكنها وحٌوٌتها لوانهااو  واحجامها اشكالها فً البذور تختلؾ,  البذرٌة النباتات فً( الزٌجة) المخصبة البٌضة

  :- هً ٌةرئٌس اجزاء ثالث من عام بشكل تتكون

 البذرة فً لتكوٌنا مكتمل صؽٌراًال  نباتا ٌمثل وهو البذرة فً اهمٌة االكثر المكون وهو:   Embryo  الجنٌن -1

 . الناضجة

 مخزوناًال  الؽذاء ٌكون الجنٌن بعد االهمٌة حٌث فً الثانً المكون وهو:    Stored food  زونخالم الؽذاء -2

 . باتناال بعد نموه وفً االنبات قبل  تنفسه فً الجنٌن نهم وٌستفٌد الفلقتٌن فً أو  السوٌداء فً عادة
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 اؼلفة عن ٌنشأ وهو  البذرة وٌحمً ٌؽطً الذي الخارجً الؽالؾ ٌمثل وهو:    Testa  البذرة ؼالؾ -3

 ألضرار من  الجنٌن حماٌة عن فضالًال  البذور تخزٌن عند والنتح التنفس معدل خفض فً ٌفٌد وهو البوٌضات

 . المٌكانٌكٌة

 

 

  البذري التكاثر ائدفو

:-  اهمها  المزاٌا من جملة ٌوفر للنبات البذري االكثار

  الفاكهة اتنبات حالة فً علٌها للتطعٌم النباتات فً كبٌرة اعداد انتاج -أ

 . الحولٌة النباتات فً كما لإلكثار الوحٌدة الطرٌقة ٌكون قد -ب

 .الوراثٌة الطفرات او واالنتخاب والتربٌة  التهجٌن طرٌق عن جدٌدة اصناؾ إلٌجاد -ت

 

 

 البذري التكاثر عٌوب

  

 النباتات فً خاصة منه  اخذت الذي االم النبات عن العامة صفاتها فً تتباٌن نباتات على الحصول -أ

 .  heterogametes  المتباٌنة باألمشاج تتكاثر التً

 ٌمكن التً باتاتللن بالنسبة خاصة الخضرٌة بالطرائق مقارنة الحاصل بإعطاء البدء موعد فً التأخر -ب

 . الطرٌقتٌن بكلتا اكثارها

 

 

(  الالجنسً) الخضري التكاثر

 فصلها بعد وزراعتها جدٌدة نباتات على الحصول فً الجنسً البذرة الجنٌن عدا النبات من جزء اي استخدام وهو

.  صفاتها فً االم للنباتات مشابهة الناتجة النباتات وتكون االم النبات عن
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  الخضري اراالكث مزاٌا

 والموز سرة ابو  والبرتقال  الكشمشً العنب فً كما بذور تنتج ال التً النباتات الكثار الوحٌدة الطرٌقة انه -1

 . والكاردٌنٌا

 . صفاتها فً االم عن تختلؾ نباتات ٌعطً بالبذور االكثار الن الخضرٌة الساللة على المحافظة -2

  المنشطة او مةمقز اصول الى ٌمالتطع طرٌق عن الناتجالنبات  حجم فً  التحكم -3

 النارنج اصول على البرتقال  تطعٌم فً كما, المرضٌة والمسببات المالئمة ؼٌر البٌئٌة الظروؾ على التؽلب -4

 . رودةللب المطعمة اتالنبات تحمل لزٌادة  االوراق  ثالثً البرتقال على او  التصمػ مرض على للتؽلب

  النخٌل فً كما,  لبذرٌةا بالنباتات مقارنة فاكهةلل وخاصة باألثمار البدء فً التبكٌر -5

  لإلكثار بموعد التقٌد دون وجٌزة فترة خالل النباتات من كبٌرة اعداد انتاج -6

 

 

 

  النباتات فً الخضري االكثار طرائق

  :- الطرائق هذه  ومن للنباتات الخضري  لإلكثار ومتعددة  كثٌرة طرائق هناك

 . والورقٌة  والجذرٌة  الساقٌة  منها انواع على وهً    Cutting   لقالع طرٌق عن االكثار  -1

 بالنبات متصالًال  ماٌزال وهو  عرضٌة  جذور تكوٌن على  الساق من معٌن جزء زيؾتح  عملٌة وهً   Layering  الترقٌد -2

 . مستقل كنبات وزراعته فصله قبل االم

  توالدرنا االبصال مثل  متخصصة وجذور سٌقان باستخدام االكثار -3

.   الجذور على عرضٌة  براعم من الساق قاعدة حول بقوة تنمو عفرا عن عبارة هً    Suckers بالسرطانات التكاثر -4

  النباتات فً معٌنة انواع فً  طبٌعً بشكل تتكون وهً

 انواع فً الرئٌسٌة السٌقان قواعد على تنشأ  جانبٌة افرع وهً( الخلفات)اٌضاًال  وتسمى   Offshoots   بالفسائل التكاثر -5

 .النباتات فً معٌنة

 على وتثبٌته تكثٌره المراد النبات فً جزء اخذ عملٌة وهً(:   Budding and Grafting)  والتركٌب  بالتطعٌم االكثار -6

   Rootstock  االصل  السفلً ٌسمى حٌن فً   Scion  الطعم العلوي  فٌسمى  ببعضهما  وٌلتحمان  فٌتحدان اخر نبات
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    حيواناثال في تكاثر

  والالجنسً الجنسً التكاثر هما  النبات فً الحال هو كما  التكاثر من نوعان الحٌوان فً ٌوجد

  :- هً  انواع ثالث على الالجنسً والتكاثر

  البسٌط الخلوي االنقسام -1

  شرٌطٌةوال  المسطحة الدٌدان فً الحال هو كما جدٌد فرد الى وٌنمو الحٌوانات من جزء ٌنفصل حٌث:  التجزئة -2

 السبورات تكوٌن -3

( الخالٌا الجنسٌة)فٌتم عن طرٌق اتحاد االمشاج  الجنسً التكاثراما 

 

 :  البٌوض أنواع

 بالبٌضة الخاص الساٌتوبالزم فً المخزون والؽذاء المح كمٌة هً الجنٌنً التكوٌن نوع تعٌٌن فً تبعةمال العوامل اهم من ان

  المح توزٌع وكٌفٌة

:  الى المح كمٌة على داًال اعتما لبٌوضا وتصنؾ 

 . المشٌمٌة للبائنا وباقً  االنسان فً كما المح من الخالٌة البٌوض وهً:  الالمحٌة البٌوض -1

 . للبائنا وبعض  الرمٌح فً كما المح من قلٌلة كمٌة على تحتوي التً البٌوض:  وهً المح قلٌلة بٌوض -2

  البرمائٌات فً كما المح من عتدلةم كمٌة على تحتوي التً البٌوض وهً:  المح متوسطة البٌوض -3

 هو كما تكوٌنه اكتمال حتى الجنٌن ؼذاء تضمن المح من كبٌرة كمٌة تحتوي التً البٌوض وهً:  المح ةكثٌر البٌوض -4

 .والزواحؾ الطٌور بٌوض فً الحال

 

   :- الى المح انتشار كٌفٌة على اعتماداًال  البٌوض تصنؾ كما

متجانسة او متساوٌة فً  بصورة وضالبً ا النوع منهذ فً المح ٌنتشر    Isolecithal egg  المح متجانسة البٌوض -1

 .الساٌتوبالزم وٌحدث هذا هذا عادة فً البٌوض قلٌلة المح كبٌوض بعض اللبائن وبعض الحٌوانات الالفقرٌة 

 كثٌفا فٌكون سةالمتجان ؼٌر بصورة وضالبً ا النوع منهذ فً المح ٌنتشر  Telolecithal eggالبٌوض طرفٌة المح   -2

 النوع هذا وٌكون  الحٌوانً القطب جهة وهً  المعاكسة الجهة فً وقلٌالًال  الخضري القطب جهة وهً البٌضة فً جهة فً

 .والطٌور والزواحؾ  البرمائٌات بٌوض اي. المح وكثٌرة المح متوسطة البٌوض فً موجوداًال  االنتشار من

 بطبقة محاطاًال  وٌكون  الخلٌة وسط فً البٌوض هذه مثل فً المح تركزي   Centrolecithal  egg  المح مركزٌة البٌوض -3

 . الحشرات بٌوض امثلتها ومن  الساٌتوبالزم من رقٌقة
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 االمشاج تكوٌن عملٌة

 فً االمشاج من نوعان وهناك  التناسلٌة الؽدد فً الكمٌتات او االمشاج تتكون   Gametogensis  االمشاج تكوٌن عملٌة 

 والبٌوض النطؾ وهما ٌةالراق الحٌوانات

   Spermatogenesis   انتاج النطؾ -1

 القدرة لها التً   Spermatogonia   النطؾ  بسلٌفات تبدأ متتالٌة مراحل وعلى الذكرٌة التناسلٌة الؽدد فً العملٌة هذه تتم 

  النطفٌة بالخلٌة االختزالً النقساما من  االولى المرحلة ودخول نموها بعد  النطفة سلٌفه تعرؾ حٌث االختزالً االنقسام على

 الخلٌة هذه تكمل ان وبعد (2n)التً تكون حاملة للعدد الكامل من الكرموسومات  Primary Spermatocyte   االولٌة

 والتً  Secondary Spermatocyte  الثانوٌة  النطفٌة بالخلٌة منها كل تعرؾ  بنٌوٌتان خلٌتان تكون االختزالً االنقسام

 خالٌا اربع هعن ٌنتج انقساما اعتٌادٌا  الخلٌتٌن هاتٌن من كل ثم تنقسم, (  n)الكروموسومات من العدد نصؾ على تحتوي

 او  نطفة الى النطفً  التحول تسمى معقدة  تماٌز بعملٌة تتحول وهذه  Spermatid   النطفة  طلٌعة او أرومة منها كل تدعى

 االصلً العدد نصؾ على منها كل وتحتوي  واحدة نطفة  سلٌفه من متشابهة نطؾ اربع تكون وبالتالً  Sperms  الحٌامن

. ( n) الكروموسومات من

 

 Spermatognium                     نطفة سلٌفه

 

 

 Primary Spermatocyte                           االولٌة النطفٌة الخلٌة

 

 

 Secondary Spermatocyte                                                        الثانوٌة النطفٌة الخلٌة

 

 

 Spermatid                                                                                            النطؾ أرومة

 

 Sperm                                                                                                       النطفة

 Gametogenesis  االمشاج تكوٌنعملٌة 

 

N 

2N 

2N 

N 

N N N N 
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 Oogenesisانتاج البٌوض    –2

 هو كما الجنسً البلوغ خالل واحدة دفعة االنسان ومنها الراقٌة الحٌوانات اناث فً االختزالً االنقسام عملٌة تجري ال

 النمو مرحلة خالل  Oogonia  لبٌوض لسلٌفات االعتٌادٌة االنقسامات تتوقؾ مثالًال  للبائنا ففً,  الذكور فً الحال

 تبقى والتً Primary Oocytes  االولٌة البٌضٌة الخالٌا من كاملة مجموعة والدتها وقت االنثى تمتلك وبذالك الجنٌنً

 الجنسً البلوغ عمر فً اال فٌها االختزالً االنقسام ٌستأنؾ وال عدٌدة لسنوات االختزالٌة االنقسامات فً االول الطور فً

 خلٌتٌن تكون فأنها البٌضٌة الخلٌة تنقسم وعندما,   Follicule  الحوصلة فً النضوج وشك على البٌضة تكون عندما

 الصؽٌرة تدعى فٌما  Secondary Oocyte   الثانوٌة  البٌضٌة بالخلٌة منها الكبٌرة تدعى الحجم فً متجانستٌن ؼٌر

 النطفة خلٌة مع اتصالها حالة فً اال الثانوٌة البٌضٌة الخلٌة تنقسم وال   First polar body االول القطبً الجسم  منها

 عند االنقسام هذا ٌحدث  الحجم فً متساوٌتٌن ؼٌر خلٌتٌن المرة هذه االنقسام من النتٌجة وتكون االخصاب حالة فً اي

الحاملة لنصؾ العدد الكلً   Ovum الناضجة البٌضة الكبٌرة ةالخلً وتدعى الساٌتوبالزمها فً النطفة دخول

 جمٌعاًال  القطبٌة االجسام تنحل ثم,   Second polar body   انًثال القطبً الجسم تدعى والصؽٌرة (n)للكروموسومات  

 الذكر فً دموجو ما عكس على البٌضة سلٌفه عن الناتج الوحٌد المشٌج هً الناضجة البٌضة فأن تقدم ما على وبناء, 

. واحدة سلٌفه من متشابهة نطؾ اربع الناتج ٌكون حٌث

 

 

 Oogonium                       البٌضة سلٌفه

 

 Primary Oocyte                               االولٌة البٌضٌة الخلٌة

 

 

 الثانوٌة البٌضٌة الخلٌة                                                       االول القطبً الجسم

First polar body                                                                Secondary Oocyte 

 

 

 الناضجة البٌضة                                                   الثانً القطبً الجسم                                  

Second polar body                                                                                           Ovum 

 

 Oogenesis البٌوض انتاج عملٌة

 

2N 

2N 

2N 

N N 
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  Fertilization     االخصاب

 من االصلً العدد نصؾ على منها كل والحاوٌة الناضجة البٌضة خلٌة مع النطفة خلٌة اتحاد عملٌة وهو

 الجدٌد الفرد الالقحة وتكون، ( 2n) لكروموسومٌةا المجموعة ثنائٌة القحة لتكوٌن(   n) روموسوماتالك

 أما االنثى جسم خارج وٌكون المائٌة الحٌوانات معظم فً ٌحدث وهو الخارجً, وخارجً داخلً نوعان واالخصاب,

.  االنثى جسم داخل وٌحدث االرضٌة الحٌوانات فً موجود ما فهو الداخلً

 الحٌوانات بٌوض فً تفصٌلٌة بصورة الظاهرة هذه درست ولقد والبٌضة النطفة من كل تنشٌط تتضمن معقدة عملٌة واالخصاب

 البحر ماء فً تنتشر بالماء ذائبة مادة تحرر الحٌوان هذا بٌضة ان الدراسة من توضح ولقد  sea urchin البحر كقنفذ الالفقرٌة

 النطؾ انجذاب على واضح دلٌل وجود عدم من وبالرؼم لألوكسجٌن استهالكاًال  واكثر  وفعالٌة طاًال نشا اكثر المتجاورة النطؾ وتجعل

 تبقى. بٌنها التماس فرص فً لتزٌد البٌضة من تقترب عندما اكبر بسرعة تتحرك كونها حقٌقة ٌنفً ال ذألك ان اال كٌمٌائٌا للبٌضة

 المخصب تسمى والتً  البٌضة سطح على الموجودة المادة بٌن صلٌح الذي التفاعل بسبب ببعضهما ملتصقتان النطفة البٌضة

Fertiliztin  المضاد المخصب تسمى والتً النطفة رأس سطح على  الموجودة والمادة Antifertilizin  التفاعل هذا حصول بعد 

 خٌط) ٌسمى خٌط لبشك القاعدي جزئه ٌكون الؽشاء وهذا  acrosome  النطفة برأس الطرفً الجسٌم مقدمة ؼشاء ٌتمزق

  االؼلفة أو البحر قنفذ حالة فً الجٌالتٌنً الؽالؾ بتحلٌل الطرفً الجسم تمزق بعد المنطلقة المادة وتقوم(  الطرفً الجسم

 البالزمً الؽشاء مع ٌكون لكً الطرفً الجسٌم خٌطل ممهداًال  الطرٌق ٌصبح لهذا, المختلفة الحٌوانات بٌوض تحٌط التً االخرى

  االخصاب مخروط ٌسمى مخروطاًال  مكوناًال  وٌوسعه الخٌط فً البٌضة بالزم ساٌتو ٌنساب ،االتحاد منطقة وتنتفخ معه تحديو للبٌضة

Fertilization Cone ,النجمٌة االشعة تتكون البٌضة  الساٌتوبالزم داخل النطفة وجود حال   Aster المركزي جسمها حول 

 Female  االولٌة االنثوٌة بالنواة االن تتدعى البٌضة نواة اما male pronucleus  االولٌة الذكرٌة النواة مكونة نواتها وتنتفخ

pronucleus   بعضهما من االولٌتان النواتان تقترب,  النضوجً او االختزالً انقسامها من الثانٌة المرحلة اكتملت ان بعد 

 انقسام ذألك بعد ٌبدأ ثم الالقحة كروموسوماتهما معفتتج منهما لكل النووي الؽالؾ وٌختفً النجمٌة باألشعة محاطتان وتصبحان

  المعٌدة ثم  Blastula  االرٌمة لتكوٌن التفلج وٌستمر  Cleavage  التفلج عملٌة انها عندئذ وٌقال,  االول الخٌطً الالقحة

Gastrula   الجسم اعضاء تكوٌن واخٌراًال   Organogenesis   

 

 

  Embryogenesis  الجنٌنً التكوٌن

 شائعاًال  مثاالًال  باعتباره  الرمٌح حٌوان فً الجنٌنً التكوٌن سنأخذ الجنٌنً للتكوٌن االولى المراحل على الضوء لقاء ال

 .للدراسة

 

   Cleavageالتفلج  

( طولٌاًال ) افقٌاًال  او عمودٌاًال  االنقسام هذا محور مري  خلٌتٌن من مؤلؾ جنٌن لتكوٌن مباشر ؼٌر انقساماًال   الالقحة تنقسم

 من النوع هذا  ٌدعى بالحجم ومتساوٌتٌن  كاملتٌن خلٌتٌن الى اٌاهما فالقاًال   والحٌوانً الخضري القطبٌن من كل خالل

 شاطراًال   علٌه عمودي ولكنه لألول مشابها ٌكون والذي الثانً التفلج ذألك ٌعقب((  المتساوي الكلً التفلج))  التفلج

 عرضٌا فٌكون الثالث التفلج اما,  بالحجم متساوٌة  خالٌا اربع من الجنٌن ٌتكون  وبذألك  اثنٌن  الى الخلٌتٌن من كل
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 كل قاسماًال  االربعة الخالٌا استواء خط من اعلى محوره ولكن والثانً االول  التفلجٌن مع  قائمة وبزواٌا  موازٌاًال  أوًاًل 

 هذا اسفل االخرى واالربع  التفلج خط من   اعلى  منها اربع  خالٌا ثمان من مكوناًال  الجنٌن فٌصبح  اثنٌن الى منها

 الخط

 

 الكبٌرة التفلجات

 الصؽٌرة التفلجات

   

 االول التفلج                   الثانً التفلج                        الثالث التفلج                                      

 

 حجم عن  Macromeres  الكبٌرة الفلجات تسمى والتً العلٌا االربعة الفلجات الحجم فً فرق وجود هنا ٌالحظ

 جهة من المح ان فً ٌكمن هذا سبب وان  Micromeres  الصؽٌرة الفلجات تسمى والتً السفلى االربعة الخالٌا

 الثمانٌة الخالٌا تقسم الالحقة التفلجات وفً,   الحٌوانً القطب فً علٌه هو مما اقل الرمٌح لبٌضة الخضري القطب

 128 ثم 64 لتصبح ذألك بعد الخالٌا تتضاعؾ,  التوت ثمرة ٌشبه الجنٌن ٌصبح وعندها 32 ثم فلجة عشرة تس الى

 االنقسامات هذه من الناتجة الخالٌا وتدعى  الشًء بعض منظمة ؼٌر تصبح االخٌرة االنقسامات ولكن  وهكذا

.  جداًال  الحجم صؽٌرة تكون والتً Blastomeres  بالفلجات

 الطاقة لتزوٌد استخدم قد  المخزون الؽذاء من ألن االصلٌة المخصبة البٌضة الكتلة من اقل الفلجات مجموعةوكتلة 

.  العملٌة لهذه

 

  formation   Blastolaتكوٌن االرٌمة 

 توالت كلما حجمه ٌزداد تجوٌفاًال  وسطها وٌظهر كروٌة كتلة شكل الجنٌن ٌتخذ للخالٌا المتعاقبة االنقسامات نتٌجة

 كرة بشكل مرتبة الخالٌا من مئات بضع من مكوناًال  الجنٌن ٌصبح ان الى إضافٌة  تفلجات حصلت أو ماتاالنقسا

 بالسائل والمملوء وسطها فً الذي التجوٌؾ وٌدعى Blastola باالرٌمة المرحلة هذه فً الجنٌن وٌدعى مجوفة

 من واحدة  طبقة فً  Blatsoderm   االرومٌة البشرة أو االرٌمة جدار وٌتكون Blastocoel   االرومً بالجوؾ

  الخالٌا

 

 Gastrula formationتكوٌن المعٌدة  

 الطبقات مزدوجة  Gastrula معٌدة الىبالتؽٌر  تبدأ فأنها الخلوٌة الطبقة وحٌدة االرٌمة تكوٌن من االنتهاء عند

 جهة من اصالًال  خالٌاه نشأت الذي االرٌمة جدار فً وٌبدأ  الداخل الى االنبعاج هذا وٌحدث,  االنبعاج تدعى بعملٌة

 وبذالك له المقابل بالجدار المنبعج الجدار جزء ٌلتقً ان الى تدرٌجٌاًال   الداخل الى االنبعاج هذا ٌتقدم يالخضر القطب

 ٌعرؾ الخالٌا من طبقتٌن من مكوناًال  الجنٌن وٌصبح جدٌد تجوٌؾ محله وٌحل االصلً  االرومً الجوؾ ٌختفً
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 الذي القسم بداٌة الجزء هذا وٌكون   Gastrocoel المعٌدي الجوؾ االنبعاج هذا نتٌجة ونالمتك الجدٌد التجوٌؾ

  plastopore ( االرومً الثقب)  االرومٌة الفتحة باسم للخارج التجوٌؾ هذا فتحة تدعى الهضمً الجهاز سٌكون

  الظاهر االدٌم باسم للمعٌدة الخارجٌة الطبقة وتدعى المعٌدة لتكوٌن االنبعاج منه بدأ الذي الموقع تحدد وهً

Ectoderm  فتدعى المعٌدي للجوؾ المبطنة الطبقة اما العصبً والجهاز للجلد السطحٌة البشرة مستقبالًال  ٌكون وهو 

  notochord الظهري والحبل  endoderm(  الباطن) الداخلً واالدٌم   mesoderm   المتوسط االدٌم

 والجوؾ العضالت مستقبالًال  المتوسط االدٌم ٌكون حٌن فً,  وملحقاتها  هضمٌةال القناة الحقاًال  الباطن االدٌم ٌكون

 الظهري بالحبل ٌحٌط وؼالفاًال  البشرة تحت رابط ونسٌج الجسمً

 

 

 

 الحٌوانً القطب                                                                                         

 

 

 يالمعٌد الجوؾ      

 االرومً الجوؾ                                                                                                                                    

                                                                                            االرومٌة الفتحة

 

(( االرٌمة((                                                                   ))المعٌدة))                              

 الخضري القطب                                                                                                       
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             Taxonomy  نٌؾالتص علم

 بٌنها فٌما واالختالؾ التشابه اوجه حسب مجامٌع الى وتقسٌمها الحٌة الكائنات وتسمٌة بتشخٌص ٌهتم العلم هو

  Taxis هما كلمتان واصلة  االؼرٌقٌة اللؽة من مشتق Taxonomy  ومصطلح بٌنها تجمع التً الوراثً واالرتباط

 . الترتٌب قانون اي  الترتٌب نًوتع  nomos و قانون تعنً والتً

 من بعضها عن تختلؾ  الحٌة الكائنات االنواع من الكبٌرة االعداد هو التصنٌؾ علم نشوء الى دعت التً الضرورة ان

 كان لذلك الزمان عبر الكائنات هذه حول كبٌرة معلومات لتجمع ونظراًال , والسلوك والوظٌفة والتركٌب والحجم الشكل حٌث

 ٌمكن ال كبٌراًال  زمناًال  ٌتطلب منفصلة بصورة كائن كل دراسة ان اذ دراستها تسهٌل لؽرض مجامٌع الى مهاتقسً الزاماًال 

 اعطاء عن فضالًال  الحٌة الكائنات تصنٌؾ فً االكبر الفضل م(1778 -1707)لٌنٌوس كارل السوٌدي للعالم وكان,  توفٌره

 Species النوع اسم الثانً ٌمثل فٌما  Generic name الجنس اسم االول ٌمثل مقطعٌن من مكون اسم كائن كل

name   الثنائٌة التسمٌة نظام علٌه اطلق ما وهو  Binomial system of namecloture   هو م 1758 عام وٌعد 

. الثنائٌة التسمٌة نظام لشرعٌة الرسمً التارٌخ

وع وهذه األنواع العدٌدة متباٌنة فً بلػ عدد الكائنات الحٌة التً تعٌش على سطح الكرة األرضٌة قرابة الملٌونً ن

شكلها وفً حجمها ومكان وجودها فالبعض فً ؼاٌة الدقة، ال ٌرى بالعٌن المجردة وبعضها دقٌق ٌمكن مالحظته وهكذا 

 .بالتدرٌج حتى تصل إلى الحٌوانات كبٌرة الحجم

والبعض اآلخر ٌعٌش على سطح (  إلخ…بحار، أنهار، عٌون ) بدراسة هذه الحٌوانات نجد أن بعضها ٌعٌش فً الماء  

.. وهكذا… التربة والعدٌد منها ٌعٌش فً باطن التربة كما أن البعض ٌطٌر فً الجو 

كل هذا التباٌن فً الحجم والشكل وتوزٌع بٌئة الكائنات الحٌة، على ما بٌنها من إختالؾ فً الشكل الخارجً إال أن  

م والتركٌب أو البٌئة أو فً طرق معٌشتها وجدت جمٌعها بال إستثناء أعداد منها تتشابه فً كثٌر من الصفات مثل الحج

.  مكونة من خالٌا، هذه الخالٌا الحٌة تتشابه كثٌرا فٌما بٌنها

مما سبق نستنج أن هناك الكثٌر من التشابه بٌن أعداد كبٌرة من الكائنات الحٌة وكذلك هناك إختالؾ بٌن أعداد أخرى  

أن ٌضعوا نظام موحد للتصنٌؾ والتسمٌة لهذا العدد الهائل  االحٌاءى العاملٌن فً حقل علم من ذلك كان لزاما عل. منها

. وذلك للتسهٌل من دراستها الكائنات الحٌةمن أنواع 

لقد بدأ علم التصنٌؾ منذ القدم حٌث قسمت الكائنات الحٌة إلى قسمٌن كبٌرٌن قسم ٌتبع العالم الحٌوانً واآلخر ٌتبع  

 :باقتراح تقسٌم الحٌوانات إلى مجموعتٌن( أرسطو ) ثم فً عصر ما قبل المٌالد قام العالم الٌونانً . العالم النباتً

 

  Anaima (             دمها أحمر ) مجموعة ذوات الدم األحمر (  1            

   Enaima      (       دمها لٌس أحمر ) مجموعة عدٌمة الدم (  2            
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 :هذا التقسٌم ال ٌخلو من الخطأ لذلك ظهرت محاولة أخرى لتقسٌم الحٌوانات إلى مجموعتٌن              

 

  Ovipara مجموعة الحٌوانات البٌوضة              (  1              

  Vivipara           مجموعة الحٌوانات الولودة     (  2             

 

: قسٌم الحٌوانات إلى ثالثة مجموعات بٌئٌة تبعا للبٌئة التً تعٌش فٌها الحٌواناتثم اقترح أرسطو ت            

. حٌوانات مائٌة تعٌش فً الماء العذب أو المالح(  1            

. حٌوانات أرضٌة تقطن سطح األرض وباطنه(  2            

 (اتها وهً طائرة تعٌش جزء من حً) حٌوانات هوائٌة تظهر فوق سطح األرض (  3           

 

) جـون راي هذه األفكار سادت قرابة ألفً عام حتى كان القرن السابع عشر المٌالدي حٌث إقترح العالم اإلنجلٌزي   

( م 1758)فً عام ،  قاعدة تعتمد على تقسٌم الحٌوانات تبعا للصفات العامة لشكل الجسم الظاهري(م  1705ـ  1627

 .س أسس نظام التصنٌؾ الذي نستخدمه لٌومنا هذاوضع العالم السوٌدي كارل لٌنٌو

 

  :- التصنٌؾ علم بها مر التً التارٌخٌة المراحل

:-  هً عدة مراحل الى التصنٌؾ علم بها مر التً المراحل تقسٌم ٌمكن

  القدٌمة المرحلة -اوالًال 

 العثور تم التً والنقوش والرسوم الحفرٌات وتشٌر,  الكوكب هذا على االنسان بوجود بداٌتها وترتبط المراحل اقدم وهً

 والطٌور للبائنا بعض  ومنها حوله تعٌش كانت التً الحٌة الكائنات خصائص ببعض االنسان معرفة الى علٌها

. والنباتات والحشرات

 المحلٌة االحٌاء دراسة مرحلة -ثانٌاًال 

 من نوع لكل خاص اسم وبإعطاء لمختلفةا البلدان فً علٌها التعرؾ تم التً الحٌة الكائنات بكثرة المرحلة هذه تمٌزت

 لمشكلة الحل اٌجاد الضروري من بات لذألك الحً الكائن لنفس واخر بلد بٌن تتباٌن قد االسماء هذه ان اال  الكائنات

. الثالثة المرحلة فً حدث ما وهذا  الكائن لنفس االسماء تعدد

  العلمٌة التسمٌة مرحلة -ثالثاًال 

 من العاشرة الطبعة فً  ونشره منظم قانون بشكل  وصفة والذي الثنائٌة التسمٌة بنظام لمٌةالع جهوده لٌنٌوس توج لقد

  :-كاالتً  التصنٌفٌة المراتب تسلسل الكتاب هذا تضمن وقد م 1758 عام – Natural system  الطبٌعً النظام  كتابه
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( القبٌلة ) الشعبة ,   Class الصنؾ,  Order بةالرت,   Family العائلة,  Genus الجنس,   Species   النوع           

Phylum                (   المملكة ) ،العالم Kingdom  ًاالحٌاء تقسٌم فً تستعمل مازالت التً الرئٌسٌة التصنٌفٌة المراتب وه 

                        .الحالً الوقت حتى            

 

 العضوي التطور مرحلة -رابعاًال 

 السابق مفهوم عن ٌختلؾ مفهوماًال  النظرٌة هذه اضافت حٌث اساسً بشكل لدارون التطور بنظرٌة المرحلة هذه تمثلت

 الحالٌة االحٌاء ان مستمر رؼًت حالة فً الحٌة الكائنات ان النظرٌة هذه اوضحت فقد النوع بثبوت الذي التصنٌؾ لعلم

. جدٌدة واشكال انواع ظهور الى ٌؤدي المستمر التؽٌر هذا وان مشتركة اسالؾ من  منحدرة

  الوراثة مرحلة -خامساًال 

 ظهور فً السبب الٌها ٌرجع( الوراثٌة العوامل) الصفات عوامل ان وذكر مندل بزعامة  الوراثة علم ظهر عندما

 مراتب من الحٌة الكائنات تصنٌؾ بٌن العالم هذا ربط فقد  والمؤنث المذكر الفرد بٌن التضرٌب نتٌجة لإلحٌاء الصفات

 الصفات تلك حفظ عن المسؤول هو الجهاز هذا وان,  االحٌاء تمتلكه الذي الوراثً الجهاز وبٌن  علٌا مراتب الى دنٌا

 جهةامو فً النوع هذا ان اال,  محفوظة صفات جملة ٌحوي النوع فأن هذا وعلى االحفاد الى االجداد من انتقالها عند

 النوع ذلك فً ٌحفظ فأنه ما النوع فً تؽٌر حدوث الى ادى والذي حٌاءاال فً وتأثٌراتها البٌئٌة الظروؾ مع مستمرة

. باستمرار االنواع تتؽٌر وبذلك االبناء الى مريوس

 الحدٌث التصنٌؾ مرحلة -سادساًال 

 بالمفهوم النوع على قدٌماًال  التصنٌؾ علم ركز فبٌنما, للنوع محدد علمً مفهوم اٌجاد بمحاولة المرحلة هذه تتمٌز

 الحدٌث التصنٌؾ علم فأن,  والمجامٌع االنواع بٌن الطبٌعٌة العالقات معرفة فً  قلٌلة اهمٌة وله النمطً او  الطرازي

 واألجنة التشرٌح كعلم االخرى العلوم مفاهٌم على مستنداًال  االحٌاء  المجامٌع بٌن الطبٌعٌة العالقة  ٌستنبط ان  ٌحاول

 التقنٌات أعتمد قد التصنٌؾ علم كون الى باإلضافة هذا,  وؼٌرها الحٌاتٌة والكٌمٌاء والوراثة والفسلجة واألنسجة

.  االخرى بالعلوم أسوة الحدٌثة

 

  التصنٌؾ علم مجاالت

 موحد بشكل االحٌاء التسمٌة نظام او طرٌقة اعداد محاولة هو تحقٌقها الى التصنٌؾ علم ٌسعى التً المهمة هداؾاال من

 وعلٌه دراستها لتسهٌل مجامٌع الى االحٌاء  وتقسٌم لترتٌب طبٌعً نظام اٌجاد وكذألك, عالمً مستوى على ومفهوم

 :- االتٌة المجاالت على ٌنصب التصنٌؾ علم اهتمام فأن

      Identification التشخٌص -1

, مثٌل له ٌعرؾ لم جدٌد اكتشاؾ انه ام مشخص اخر حً كائن ٌماثل  الدراسة قٌد الحً الكائن هل معرفة به وٌقصد

 اخرى مع تشخٌصها المراد النماذج ومقارنة والمصورات والمراجع الكتب الى بالرجوع االمر هذا من كدالتأ ٌمكن

. جدٌداًال  ظرباًال  او نوعاًال  ٌمثل  قد ألنه به االهتمام فٌجب مماثل له ٌكن لم فأن ومحفوظة مشخصة
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       Nomenclature  التسمٌة -2

 ضوء فً الموضوعة العلمٌة االسماء فً النظر اعادة أو لٌهع التعرؾ ٌتم الذي للكائن علمً اسم اعطاء عملٌة هً

. خاصة علمٌة مؤتمرات فً تقر التً التسمٌة قواعد ضوء فً ودراستها العلمٌة التسمٌة قانون

 Classification  التصنٌؾ او التقسٌم -3

 مثل المعتمد نٌفًالتص النظام فً المعتمدة االسس ضوء فً ؼٌرها او  رتبة او عائلة ضمن الحً الكائن وضع هً

 االحٌاء بٌن القرابة صلة ضوء فً ذألك وٌتم,  وؼٌرها الفسلجٌة او  التشرٌحٌة او  المظهرٌة الصفات على االعتماد

. العلٌا المراتب حتى الصؽرى المراتب من ذلك ٌتم ما وعادة

 

  التصنٌؾ انظمة

:-  هً االنظمة وهذه التصنٌؾ انظمة من انواع ثالث تمٌٌز ٌمكن

    Artificial system of class  االصطناعً امالنظ (1

 ثم, والنباتات للحٌوانات بدائً تصنٌؾ على تدل قوائم وضع من اول البابلٌون وٌعتبر التصنٌؾ انواع اقدم وهو

 الذي التصنٌؾ ان.  ومعٌنة مظهرٌة صفات فً التشابه اساس على التصنٌؾ مفهوم اعطى الذي ارسطو جاء

 الى والنباتات الحٌوانات تصنٌؾ فمثالًال  اصطناعٌاًال  ٌسمى  والعادات  والتركٌب للونكا مظهرٌة صفات ٌعتمد

  واعشاب لحوم اكله الى  والحٌوانات  ومائٌة ارضٌة

 

 Natural system of class     الطبٌعً التصنٌؾ (2

 تخضع ال التً  واالساسٌة الثابتة الصفات فً االحٌاء بٌن الموجود الطبٌعً التشابه على النظام هذا ٌعتمد

 بٌن القرابة ٌعكس الطبٌعً النظام فان وعلٌه,  التطور لعوامل استجابتها رؼم  البٌئة  لتأثٌرات  بسهولة

 بقٌة بٌن التطوري السلم من  وموقعه حً كائن لكل والتطور الرقً درجة ٌعكس وكذألك  االحٌاء المجامٌع

  القرابة وعالقة  التطورٌة الناحٌة من اقرب حراويص  باتن هناك ٌكون ان الممكن فمن هذا وعلى.  االحٌاء

.  الصحراوٌة البٌئة نفس فً معه ٌعٌش  صحراوي نبات من جبلً او  مائً نبات الى

 

  Phylogenic  system of class التطوري النظام (3

 يؾ  النظام هذا وٌعتمد م 1859 عام  الدارون التطور نظرٌة  نشر بعد جلً بشكل  االنظمة هذه ظهرت

 فً حدث كما والتطور  واالرتقاء  النشوء على اعتماداًال  االحٌاء بٌن القرابة صلة على االحٌاء  التصنٌؾ

 فً الفجوات من الكثٌر وجود هً  التصنٌؾ النظام هذا ٌواجّها التً الصعوبات من.  السنٌن مالٌٌن منذ الطبٌعة

 المتبع التصنٌؾ نظام وان  المختلفة االحٌاء اشكال وتطور اصل عن االنسان ٌمتلكها التً  المعلومات سلسلة

.  والتطوري الطبٌعً التصنٌفٌن بٌن مزٌج هو الحاضر الوقت فً
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 :- العلمٌة التسمٌة

 

  مقبولة ؼٌر  التسمٌة هذه ان ؼٌر  المحلً اسمه او الشائع باسمه الحً الكائن تسمٌة هو سابقاًال  المتبع كان 

:- اهمها عدة ألسباب ومربكة  عملٌة وؼٌر

 نفسه البلد ضمن وحتى  واخر بلد بٌن نفسه الكائن تسمٌة  تختلؾ قد (1

  اخر بلد فً  اخر كائن على التسمٌة نفس وتطلق  معٌن بلد فً ما الكائن على معٌنة تسمٌة تطلق قد (2

  برٌة بٌئات فً  تعٌش التً االحٌاء وخاصة  شاسعة او محلٌة تسمٌات االحٌاء من للكثٌر ٌوجد ال (3

 .المختلفة بلؽاتها العامة او المحلٌة االسماء كتابة صعوبة (4

 

 ولحد  لٌنٌوس زمن من العالم ٌتبع ولهذا  العلمٌة االسماء لكتابة موحدة عالمٌة لؽة اٌجاد الضروري من كان لهذا

 ولاال  مقطعٌن من مكوناًال  اسماًال  حً كائن كل اعطاء  الثنائٌة التسمٌة قواعد وتتضمن.  الثنائٌة التسمٌة نظام الٌوم

 اسم ٌبدا بٌنما  كبٌر بحرؾ عادة الجنس اسم ٌبدا,  Species  النوع اسم والثانً,   Generic الجنس اسم ٌمثل

 فٌوضع مائلة بحروؾ تكتب ال وعندما  الطبع عند للتمٌز مائلة بحروؾ العلمٌة االسماء وتكتب  صؽٌر بحرؾ النوع

.  العالم انحاء جمٌع فً بها معترؾ  عالمٌة علمٌة اءاسم انها على للداللة خط والنوع الجنس اسم من كل تحت

 التٌنٌاًال  ٌكون ان اما وهو صفة  عادة فٌكون  النوع اسم اما اسماًال  اللؽوٌة الناحٌة من وهو  التٌنٌاًال   الجنس اسم ٌكون

 الجنس اسمً ٌقرن  والمشروعٌة  الداللة حٌث من  العلمٌة االسماء فً  الدقة ٌراد وعندما ، الالتٌنٌة الى تحول او

 االسم فً كما  مختصر بشكل ٌكتب  ان  اما وهو,  مرة ألول الحً  الكائن  ذلك وصؾ الذي العالم باسم والنوع

 االسم  كان اذا اما  Linnaeus  العالم السم اختصار هو( L) حرؾ ان حٌث   Homo sapiens L.  لإلنسان  العلمً

 . هو كما  ٌكتب ان  فٌفضل  Ali مثل قصٌراًال 

:  بحق هو مؤسس علم التصنٌؾ، ولقد إتبع هذا العالم ثالث مبادىء رئٌسٌة فً علم التصنٌؾ  لٌنٌوس لذا ٌعتبر             

. فً تسمٌة الكائنات الحٌة( لؽة واحدة وأساسٌة ) إستخدام اللؽة الالتٌنٌة (  1           

                                            اإلسم األول ٌوضح إسم الجنس وٌكتب عادة أول (  التسمٌة المزدوجة) إطالق إسم لكل كائن حً ٌتكون من شقٌن (  2

واإلسم الثانً ٌوضح إسم النوع وٌكتب أول حرؾ به بحرؾ صؽٌر وهو صفة إلسم ( إسم علم ) به بحرؾ كبٌر حرؾ 

. الجنس

.  (العالم ) إلى المملكة ( النوع ) لصؽرى إستخدم سبع مراتب تصنٌفٌة مختلفة تبدأ بالمرتبة ا(  3           

ولقد أدخلت على هذه السبعة مراتب مجموعات أخرى فرعٌة عدٌدة بٌن كل مرتبتٌن رئٌسٌتٌن مثال تحت مملكة           

الخ .. أو فوق طائفة sub-classوهناك مثال تحت طائفة 
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  مفهوم الجنس

ات وتختلؾ فً عدد آخر من الصفات تبعا لكل نوع من األنواع مجموعة من الحٌوانات تشترك فً الكثٌر من الصؾ 

. التً تنتمً إلٌها وال ٌمكن أن تتزاوج مع بعضها البعض

  النوع مفهوم

 االفراد من  مجامٌع او مجموعة  تمثل وهً التصنٌؾ فً  مستخدمة  اساسٌة  وحدة  اصؽر انه على  النوع ٌعرؾ

 النوع افراد ان اي,  بٌنها  الوراثٌة المادة بتبادل ٌسمح  مشترك اصل من  دروتنح  وراثٌة  قرابة  بٌنها فٌما  تربط

 وقد,  خصب نسل  وانتاج بٌنهما فٌما التزاوج على القابلٌة ولها  والوظٌفٌة  التركٌبٌة الخصائص نفس تمتلك الواحد

 هذٌن كون معرفة فً  لٌهاع ٌعتمد اذ اهمٌة  التصنٌفٌة االسس اكثر من خصب نسل وانتاج  التزاوج  قدرة تكون

 وذألك االفراد جمٌع على تامة بصورة ٌنطبق ال ألنه شامالًال  لٌس التعرٌؾ هذا ان ؼٌر.  النوع لنفس ٌعودان  الفردٌن

 علٌها التعرٌؾ ٌنطبق ال وبذألك البدائٌة الكائنات من جنسٌاًال  افرادها تتكاثر ال التً الحٌة الكائنات من مجامٌع لوجود

 ٌعرؾ االخطاء هذه والتالفً مجموعته افراد مع جنسٌاًال  ٌتزاوج ال الن نوعاًال  ٌمثل افرادها من فرد كل اصبح واال

.  جدٌدة انواع نشوء الى ؤديه قد توهذ ثابتة وال مستقرة لٌس دٌنامٌكٌة حالة فً وحدة اصؽر بانه النوع

 

  التصنٌفٌة المراتب

 من عدد او  واحد نوع ٌشمل وقد ةتالًال المرتبة هو Genus نسوالج التصنٌفٌة للمراتب االساسٌة الوحدة النوع ٌعتبر

 بعض فً المتشابهة والعائالت,   Family العائلة وهً اعلى مرتبه فً الصفات بعض فً المتشابهة واالجناس,  االنواع

  شعبة فً  بعضها من  قرٌبة الصفوؾ فً وتوضع  Class الصؾ هً اعلى مرتبة فً توضع بعضها من القرٌبة الصفات

Phylum   (قسم وتسمى Division ًالنباتات ف  )العالم وهً  االعلى المرتبة فً العامة االحٌاء شعب وتوضع 

Kingdom  االعلى الى االصؽر من التصنٌفٌة المراتب على وكمثال  -:

  .Species: Homo sapiens L                                     العاقل االنسان: النوع

  Genus: Homo                                                    االنسان جنس:  الجنس

   Family : Hmonidae                                          االنسانٌة العائلة: العائلة

                                                           Order : Primates   المقدمة الرتبة:  الرتبة

   Class : Mammalia                                                      اللبائن: الصنؾ

   Phylum :Chordate                                                    الحبلٌات:  الشعبة

 Kingdom : Animal                                                       الحٌوان:  العالم

 عوٌالت الى العائلة تقسم فمثالًال  تلٌها التً المرتبة من اعلى ولكنها رتبة منها اقل مجامٌع احٌاناًال  المراتب بعض وتضم

  Subfamily( العائلة تحت) 
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 Analogy and Homology   والتماثل التشابه

 

 فً تختلؾ لكنها والوظٌفة  المظهر حٌث من تشابهت حٌة كائنات االعضاء من مجموعة او عضواًال  ان به وٌقصد التشابه

 فهذه,  الحلوة البطاطا ودرنات البطاطا درنات وكذألك الفراشة وجناح  الطٌر الجناح فً كما منه انحدرت الذي االصل

 هااصل مثالًال  البطاطا فدرنات منه نشأت الذي االصل حٌث من مختلفة لكنها والوظٌفة التركٌب حٌث من متشابهة االجزاء

.  درنً  ثانوي جذري اصلها البطاطا الدرنات ان حٌن فً ارضً ساق

 ؼٌر او متشابهٌن ٌكونان قد انها مع واحد مشترك اصل من االجزاء من  مجموعة او جزء ٌنحدر ان به فٌقصد  التماثل أما

 فهذه  واالنسان ضفدعةلل االمامٌة االطراؾ وعظام الطٌر جناح عظام ذألك ومثال الوظٌفً االداء حٌث من  متشابهٌن

 درنات نالحظ النبات وفً،  الثالثة الكائنات فً مختلؾ استخدام ان مع تطورٌة عالقة وذات ومترابطة  متماثلة االجزاء

  محورٌن ساقٌن كونهما هو  مشترك اصل من ٌنحدران ولكنها مظهرٌاًال   متشابهٌن ؼٌر فهما ةااللماز كورمات و  البطاطا

 ولذلك المتناظرة التراكٌب بٌن تطورٌة عالقة تمثل  كونها حٌث من التشابه حالة عكس  التماثل ةحال ان سبق مما ٌتضح

 . التشابه على ٌعتمد مما اكثر التصنٌؾ فً تعتمد فهً

 

( االحٌاء ممالك) االحٌاء عوالم

 تداخل بسبب ولكن النباتٌة ةوالمملك  الحٌوانٌة المملكة هما مملكتٌن او عالمٌن الى االمر بداٌة فً االحٌاء لٌنٌوس قسم

 الضروري من كان الفطرٌات او  الٌوؼلٌنا فً كما الحٌوانات او النباتات الى ضمها خطا او وصعوبة االحٌاء من العدٌد

 بٌن التطور الرقً حالة توضح خمسة عوالم الى االحٌاء تقسٌم جرى فقد لذألك,  وتفصٌالًال  دقة اكثر بشكل الكائنات تقسٌم

:- هً العوامل وهذه بالتصنٌؾ المتبعة االسس وفق ارقى باعتبارها تلٌها ىواخر مجموعة

  مستعمرات بشكل عادة تعٌش وهً المزرقة الخضر والطحالب البكترٌا ٌضم:  Kingdom  Monera البدائٌات عالم -1

  النواة بدائٌة الكائنات  مجموعة الى تعود وهً

 هذه احٌاء وتتمٌز  الخلٌة وحٌدة والطحالب Protozoa االبتدائٌة حٌواناتال ٌضم: Kingdom Protista الطلٌعٌات عالم -2

  حقٌقة نواة ذات بكونها المملكة

 لعدم الضوئً البناء بعملٌة القٌام على قدرتها بعدم تتمٌز التً الفطرٌات ٌضم: Kingdom Fungae الفطرٌات عالم -3

 الكلوروفٌل احتوائها

 طحالبال شملتو  الضوئً البناء بعملٌة تقوم التً النواة حقٌقٌة النباتات ٌضم: Kingdom Plantaria النبات لماع -4

 . الراقٌة الزهرٌة النباتات الى وصوالًال  الخالٌا المتعددة

 االسفنجٌات شعبة من ابتداءًال  واالشكال التراكٌب المختلفة الحٌوانات وٌضم: Kingdom Animalia   الحٌوان عالم -5

Porifera   الحبلٌاتب وانتهاءًال Chordata ًالفقرٌات ضمنها من والت Vertebrata من ذكره ردما سوؾ ي على اعتمادا 

 .التصنٌؾ اسس
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  التصنٌؾ اسس

  الحٌوان التصنٌؾ اسس -اوالًال 

 هذا ان ٌعنً ال المعٌشة ظروؾ نفس فً  واشتراكها المظهر حٌث من المختلفة الحٌوانات بٌن  تشابه وجود حقٌقة ان

  :- وهً الحٌوانات لتصنٌؾ محددة اسس وضعت لذلك متقاربة  وراثٌة عالقة ذات الحٌوانات

 

  Number of cells       الخالٌا عدد -1

 على او منفرد بشكل تعٌش قد والتً  Monocellular الخلٌة وحٌدة الحٌوانات من االبتدائٌة الحٌوانات شعبة تتكون 

   Multicellular الخالٌا متعددة متكون  الحٌوانات بقٌة اما,  مستعمرات شكل

     Symmetry التناظر -2

         . Bilateral symmetry التناظر وجانبٌة    Radial symmetry  التناظر شعاعٌة الى الحٌوانات تنقسم

.   Asymmetry التناظر  وعدٌمة

 من ٌمر واحد  حورم من بأكثر متماثلٌن نصفٌن الى جسمها قطع ٌمكن التً الحٌوانات وهً:  التناظر اشعاعٌة -أ

 .االسفنجٌات وبعض  الشوكٌات فً كما, الجسم مركز

 الجسم بمركز ٌمر فقط واحد بمحور متماثلٌن نصفٌن الى جسمها قطع ٌمكن التً  الحٌوانات وهً:  التناظر جانبٌة -ب

 نتهًت امامٌة نهاٌة ولها بطنً  وسطح  ظهري سطح  ٌمنى وجهة  ٌسرى جهة على الحٌوانات هذه تحتوي حٌث, 

 .كاالنسان  خلفٌة وجهة بالراس

  االمٌبٌا فً كما شكالًال  باألصل تمتلك ال التً وهً:  التناظر عدٌمة -ت

 وعدٌدة الحٌوانات شعب بٌن تفصل التً المظاهر من:        Number of  germ layers  الجرثومٌة الطبقات عدد -3

 توجد الخالٌا متعددة الحٌوانات اكثر ففً,  جرثومٌة طبقات ثالث او  طبقتٌن من نشأت  البالؽة اجسامها كون الخالٌا

 االنسجة تنشأ الطبقات هذه ومن والباطن والمتوسط الظاهر االدٌم هً جرثومٌة طبقات ثالث الجنٌنٌة المرحلة فً

 مثل وتسمى فقط جرثومٌتان طبقتان بعضها فً ٌوجد فأنه البدائٌة الحٌوانات فً اما,  الكامل للجسم المكونة واالعضاء

 . المتوسط االدٌم طبقة على تحتوي ال حٌث الطبقات ثنائٌة بالحٌوانات الحٌوانات هذه

 تفوق التً الخالٌا متعددة الحٌوانات لجمٌع:   Oregano   system  العضوٌة االجهزة بعض وتكامل طبٌعة -4

 حرة المسطحة والدٌدان معًال جوفٌة فً  كما الفم هً  واحدة فتحة له وبعضها هضمً تجوٌؾ  الرقً فً االسفنجٌات

 ٌقال الهضمً الجهاز عن ٌقال وما,  والمخرج الفم هما فتحتٌن وذات تعقٌداًال  اكثر هضمٌة قناة فلها البقٌة اما المعٌشة

 القلب ذلك فً ما والعمل التخصص من مختلفة بدرجات ٌظهران واللذان  الدوران وجهاز العصبً الجهاز عن اٌضاًال 

 . الدماغ او الجسم مقدمة فً الواقعة العصبٌة والعقد العصبً والحبل

 فً معدوماًال  ٌكون والذي المتوسط االدٌم بنسٌج الجسمً الجوؾ ٌحاط:    Presence  of  Coelom  الجوؾ وجود -5

    Pseudo Coelom  كاذب جوؾ على باحتوائها وتتمٌز   Nematode الخٌطٌة والدٌدان الواطئة الحٌوانٌة الشب
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 مؽاٌراًال  تحوٌراًال  ٌحوي ان او  متشابهة قطع او وحدات من الجسم ٌتكون ان ومعناه:    Segmentation  التعقٌل -6

 وفً,     Annelida الحلقٌة الدٌدان شعبة فً واضحة تكون ولكنها حٌوانٌة شعب ثالث فً الحالة هذه توجد, بسٌطاًال 

 . والفقرات واالعصاب تالعضال فً واضحاًال  ٌكون وهذا داخلً لكنه تعقٌل  ٌوجد والفقرٌات  الحبلٌات

 حركه وطبٌعة سرعة على تطوره وٌعتمد الحٌوانات باختالؾ الساند الهٌكل ٌختلؾ:      Skeletonالساند الهٌكل -7

 هٌكالًال  الواطئة الحٌوانات تمتلك,  حر ساند هٌكل الى احتاجت كلما وتنوعت الحٌوان حركة ازدادت كلما اي,  الحٌوان

 فان  الراقٌة والحٌوانات الحبلٌات فً اما,  وؼٌرها والكابتٌن  كاألشواك بأشكال متمثالًال   exoskeleton  خارجٌاًال  سانداًال 

 الى ادى مما الفقري العمود الى تطور الذي  notochord  الظهري بالحبل عادة وٌبدا داخلٌاًال  ٌكون الساند الهٌكل

 العمود هذا تمتلك ال التً الحٌوانات تدعى حٌن فً   Vertebrate بالفقرٌاتًال  فقرٌاًال  عموداًال  تمتلك التً الحٌوانات تسمٌة

 .  Invertebrate  بالالفقرٌات

 . وؼٌرها واالجنحة واالرجل اللوامس وتشمل:   Appendages  اللواحق -8

 

  النبات تصنٌؾ أسس -ثانٌا

  المجامٌع بٌن رٌةوالتطو الوراثٌة العالقات تعكس مجامٌع الى تقسٌمها الى النباتات  تصنٌؾ فً المعتمدة االسس تهدؾ

  :- االسس هذه ومن المختلفة  النباتٌة

 نباتات وهناك الخلٌة وحٌدة  الطحالب بعض فً كما واحدة خلٌة من جسمها ٌتكون نباتات هناك:  الخالٌا عدد -1

 معظم ان حٌن فً,  بذاته مستقل ككائن الحٌوٌة بفعالٌاتها تقوم خلٌة كل ولكن  خٌوط او مستعمرات بشكل تعٌش

 فً  معٌنة وظائؾ او وظٌفة باألداء الخالٌا هذه تخصص نتٌجة  متعددة تركٌبة تحوٌرات خالٌاها على ظهر باتاتالن

 الخالٌا  عدٌد  الكائن

  تراكٌب فً تحفظ امشاج فٌها تتكون حٌث جنسٌاًال  النباتات معظم تتكاثر:   Sex Organs   الجنسٌة االعضاء -2

 او  واحدة خلٌة من مكونة بسٌطة تكون هذه  Gametangia   لمشٌجٌها الحوافظ او  التكاثرٌة االعضاء تسمى

 .  معقدة اجزاء ذات عدٌدة  خالٌا من تتكون

 جنسً اال والتكاثر والجنسً التكاثر هما  بطرٌقتٌن النباتات تتكاثر:   Types  of Reproduction   التكاثر انواع -3

 المشٌج فٌها تختلؾ ال   Homogametes   متشابه مشاجا بإنتاج التكاثر ٌكون ان ٌمكن االولى الحالة فً, 

 ٌؤدي. انثوي واخر ذكري مشٌج فهناك  Heterogametes  مختلفة االمشاج ٌكون او.   االنثوي عن الذكري

 فقد, االندماج هذا مثل ٌتضمن ال فهو الالجنسً التكاثر اما,  الزٌجة تكوٌن الى الجنسً التكاثر فً االمشاج اندماج

 . للخالٌا المباشر االنقسام او السبورات طرٌق نع ٌكون

 وجود مثل عدٌدة تشرٌحٌة موصفات الؽرض لهذا تستخدم:  Anatomical Features   التشرٌحٌة المظاهر -4

 حجماًال  االكبر النباتات فً تظهر ولكنها  البسٌطة النبات فً موجودة ؼٌر االنسجة فهذه  وعدمها الناقلة االنسجة

 وترتٌب الوعائٌة  االسطوانة نوع ان اذ اللب على الوعائٌة  االسطوانة  احتواء موقع ٌعتمد كذالك , تعقٌداًال  وألكثر

 الٌها ٌنتمً التً المجموعة  تعٌٌن فً كبٌرة اهمٌة ذات كلها اخرى  تشرٌحٌة وصفات الثانوي والنمو فٌها الحزمة

 . النبات
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 مركزي ٌكون  كأن المبٌض داخل البٌوض وضع ان:   Embryological Features   الجنٌنٌة الخصائص -5

Central   حافً او  Marginal  طلٌق مركزي او  Free Central  المجامٌع بٌن تمٌٌز فً استخدامها ٌمكن 

 التمٌٌز فً ٌستخدم اساس فهو الفلق عدد اما.  الرتب مستوى على حتى بل فقط   العوائل مستوى ألعلى النباتٌة

  الزهرٌة النباتات بمجموعها تشكل والتً الفلقتٌن وذوات  الواحدة الفلقة ذوات بٌن

 او للتمٌٌز كوسٌلة  االخٌر اآلونة فً  استخدمت:  : Biochemical  characters  الكٌمٌائٌة الخصائص -6

 الشحوم او االمٌنٌة االحماض او كالسكرٌات معٌنة مركبات باستخالص ذألك وٌتم  العلٌا النباتٌة  للمراتب التصنٌؾ

 كانت  وكلما ونوعاًال   كماًال   ومقارنتهما  مرتبتٌن او  واحدة مرتبة بٌن  متقاربة  افراد من الكحول او الزٌوت او

 . التصنٌفٌة الناحٌة من تقارباًال  اكثر المجموعتٌن بٌن العالقة كانت متشابهة الكٌمٌائٌة المركبات

 الصفات واسهل  اكثر هً مظهرٌةال الصفات ان:   Morphological    Characters   المظهرٌة الخصائص -7

 لصفة التصنٌؾ االهمٌة  وتقاس  مجهر او عدسة بمساعدة او  المجردة وبالعٌن بسرعة تالحظ ان ٌمكن التً

 اهمٌة ذات  النمو طبٌعة عن  فضالًال   البرعم او  الورقة او كالساق النباتٌة فاألعضاء ثباتها بمدى  مظهرٌة

 كالزهرة التكاثرٌة التركٌب  تكون حٌن فً  البٌئٌة  بالعوامل تأثٌرها نتٌجة تؽٌرةم الؽالب فً ألنها  محددة تصنٌفٌة

 . الخضرٌة لألجزاء بالنسبة الحال هو  كما بسهولة  البٌئٌة بالعوامل تتأثر ال ألنها  واهمٌة ثباتاًال  اكثر

نة  او مجموعة  فً الوقت الذي ٌختار كل باحث وحسب وجه نظره معً:  Numerical basisاالسس العددٌة   -8

الخصائص المتوفرة وتعطٌها  صفات  التً تستند علٌها التصنٌؾ فان  الطرٌقة العددٌة تأخذ بعٌن االعتبار جمٌع

 Numerical اي ان كل صفة لها نفس الوزن  تعرؾ هذه الطرٌقة االحصائٌة بالتصنٌؾ العددي ,اهمٌة متساوٌة 

 Taxonomy    ,من هذه الصفات        قة فً بحثة ٌستخدم اكبر عدد ممكن فالباحث المعتمد على هذه الطري

( 4,3,2,1)وكذألك تعطً األرقام , نسبة الى وجودها من عدمه +(,ــــ )صفة ولكل صفة تعطً اشارة ( 50-300)

فالنماذج التً تحصل على نسبة . بة الى كمٌة وجودها ومن ثم تحتسب درجات التشابه على شكل نسبة مئوٌةنس

. تكون متماثلة اي من نفس المرتبة التصنٌفٌة واذا كانت النتٌجة صفراًال فأنها تنفً تشابهاًال بٌن االثنٌن% 100
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   Evolutionالتطور  

  اخرى الى  حالة من تؽٌر الى تؤدي التً والمتوالٌة المنظمة التدرٌجٌة التؽبٌرات هو

 

   Organic – evolution  العضوي التطور

 التً التدرٌجٌة التؽٌرات نتٌجة منها ابسط كائنات عن تنحدر قد الٌوم عالمنا فً تعٌش التً الكائنات جمٌع ان ٌعنً

.  المتعاقبة االجٌال فً  الزمن عبر تجمعت

 انقرض السنٌن االؾ مدار  فعلى قبل من اسرع بصورة تسٌر الٌوم وهً تتوقؾ لم وانها مستمر التطور عملٌة ان

.  جدٌدة انواع ظهرت نفسة الوقت وفً  االنواع من العدٌد

 

  التطور نظرٌات

 لكن وؼامضة بسٌطة  بنظرٌات التطور الى وكلسوامبٌد ثالس امثال  االؼرٌق  ولفالسفة العلماء من  عدد تطرق لقد

 بأن  نظرٌته اكدت حٌث  واقعٌة اكثر التطور حول نظرٌته كانت فقد ارسطو اما.  بالتطور اٌمانهم ٌؤٌد مضمونها

 من العضوي التطور فكرة اكدت فقد  العربٌة الحضارات اما. تعقٌداًال  االكثر الى بسٌطة اشكال من تطورت قد االحٌاء

 بنشوء واٌمانه  الذاتً التولد نظرٌةل تبنٌه وكذلك رالطً وجناح  االنسان ذراع بٌن المقارنة الجاحظ محاولة خالل

  العباس ابن علً العربً العالم اما االحٌاء نشوء حول االفكار بنفس الرازي العربً العالم تبعه سبقتها احٌاء من االحٌاء

. لبٌئاتها وتأقلمها وتطورها مختلفة الجناس االنواع بنشوء نادوا  اللذٌن االوائل من فكان

 اال اهمٌة ذات نظرٌة اي تظهر  لم ألنه التطور فكرة  بالشرح  تقدموا  والفالسفة العلماء من العدٌد ان من رؼمال وعلى

  .عشر التاسع  القرن فً

 مLamarck (1744-1829) المارك نظرٌة

 التأثٌرات بان وٌعتقد سبقتها انواع من تنشأ وانها ثابته ؼٌر االنواع بان نظرٌته فً فرنسً عالم وهو المارك بٌن

 بٌئة تؽٌر حالة فً رأٌه حسب و الجدٌدة االنواع تكوٌن عند تحدث التً التطورٌة للتؽٌرات الرئٌسً السبب هً البٌئٌة

 االعضاء هذه فان وعلٌه االعضاء لبعض خاصة احتٌاجات الى ٌؤدي وبالتالً اٌضاًال  تتبدل احتٌاجاته فان الحٌوان

 بها تؤدي والتً  مستعملة الؽٌر االعضاء عكس على كفاءتها وتزداد بالحجم تكبر ٌجعلها مما ؼٌرها من اكثر تستعمل

 امكانٌة اي القادم الجٌل الى انتقالها ممكن المتؽٌرة الصفات هذه انه العالم هذا افترض وكذألك االضمحالل الى االمر هذه

 التطور اللٌة صحٌحة ؼٌر الٌوم ظرٌةالن هذه وتعتبر الضفدع فً االصابع قصفا  ذألك ومثال ، المكتسبة الصفات وراثة

اعتقد المارك أن األنواع لٌست ثابتة، وأنها انحدرت من أنواع سلفٌة لها، وقد نشر المارك  . التارٌخٌة ألهمٌتها سوتدر

قانون  )كتاباًال عن تطور األحٌاء أشار فٌه إلى أن العامل األساسً لحدوث التطور هو االستعمال واإلهمال لألعضاء

وٌعتقد المارك ، األعضاء التً ُتستعمل تقوى، أما األعضاء التً ُتهمل فتضمر وتختفً  ومضمونه (ال واإلهمالاالستعم

ٌُورث فً األجٌال التالٌة  .أن هذا التؽٌر المكتسب 
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:- تفسٌر المارك لطول عنق الزرافة

لذلك كان ٌلجأ إلى مد رقبته بأقصى ما ٌستطٌع كان هناك حٌوان فً الماضً البعٌد ٌشبه الزراؾ ٌأكل أوراق األشجار،            

استمرت الذرٌة فً المحاولة ،  لٌصل إلً األوراق، نتٌجة لذلك استطال عنق الزرافة، وورثت ذلك إلى ذرٌتها بعدها

  ...ذاتها، فزاد طول العنق، وورثت ذلك إلى ذرٌتها، وهكذا

  :نقد نظرٌة المارك  

: ك ما ٌلًمن أهم األعتراضات على نظرٌة المار

 أن الصفات المكتسبة من البٌئة ال تورث( 1)

ولٌس الخالٌا الجسدٌة ( األمشاج) أن الصفات التً ٌرثها األبناء من آبائهم تكون عن طرٌق الخالٌا التناسلٌة( 2)

ستعمال ، ومن التجارب التً أُجرٌت إلثبات خطأ فكرة توارث الصفات الناتجة عن اال و قد أٌدت التجارب العلمٌة ذلك 

: ما ٌلً( الالماركٌة) واإلهمال 

إلثبات خطأ توارث الصفات المكتسبة من االستعمال واإلهمال ( : عالم ألمانً)تجربة فاٌزمان 

جٌالًال متتالٌاًال، وفً كل جٌل كانت الفئران تولد ( 19)فقد استمر فاٌزمان فً قطع ذٌول الفئران عند والدتها لتسعة عشر            

.  بأذٌال

 

  مCharles Darwin (1809-1882)   دارون لجارلس التطور رٌةنظ

:-  وهً هامتٌن نقطتٌن للعالم اوضحت قد دارون اراء ان

  واسعة و كبٌرة بتؽٌرات االرض على الحٌاة لمرور نتٌجة فعالًال  حدثت التً االمور فً العضوي التطور ان -اوال

  :- باالتً الطبٌعً االنتخاب نظرٌة مضمون تلخٌص وٌمكن  التطور حدوث وكٌفٌة  الطبٌعً االنتخاب نظرٌة -ثانٌا

 ممٌزات او الصفات من  االختالفات ان وهً والنباتٌة الحٌوانٌة المجموعات كل بٌن واختالفات فوارق وجود -1

  الحٌة الكائنات

 توفر وضمن الطبٌعٌة الظروؾ تحت تعٌش ان ٌمكنها التً االفراد من اكثر هً نوع لكل المولودة االفراد عدد  -2

  حٌة  لبقائها لها السائد الؽذاء

 البقاء على تنازع حصول بسبب تعٌش ان ٌمكنها التً تلك من اكثر السكانٌة للمجموعة الجدٌدة االفراد عدد -3

  والمكان الؽذاء على وتزاحم

 البقاء) خراال القسم واندثار منها قسم بقاء الى تؤدي فأنها االحٌاء بها ؾتتص التً الكثٌرة التؽٌرات بسبب -4

  المصطلح هذا فً الطبٌعً االنتخاب وٌتمثل( لألصلح

 االجٌال الى ستنتقل تمٌزها التً الصفات وان  القادم الجٌل افراد ستكون البقاء عملٌة عن تنتج التً االفراد ان -5

  القادمة
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 وهكذا اخرى تكٌفات تالها البٌئة تؽٌرت ما وكل لبٌئتها افضل تكٌؾ ذات ستكون المتعاقبة االجٌال فان وهكذا

 مختلفة ستكون االفراد تلك عن المنحدرة االجٌال افراد فان الزمن مضً ومع الطبٌعً االنتخاب عملٌة وباستمرار

  . مختلفة انواع تكون انها درجة الى التباٌن ٌصل وقد االصلٌٌن ابائها عن تماماًال 

:- تفسٌر دارون لطول عنق الزرافة

حسب تفسٌر النظرٌة طول عنق الزرافة   وذلك النلزرافة عن تفسٌر المارك  ٌختلؾ تفسٌر دارون لطول عنق ا

باالنتخاب الطبٌعً خالل األجٌال من أسالؾ الزراؾ األولى والتً انفردت قلة منها برقبة طوٌلة نسبٌاًال، نشأ الدارونٌة 

ي هلكت فٌه األفراد قصٌرة حٌث أتٌح لها فرصة الحصول على الؽذاء من أوراق األشجار العالٌة، فً نفس الوقت الذ

أصبحت األفراد ذات الرقبة الطوٌلة تمثل أباء للجٌل الثانً الذي انتقلت إلٌه هذه الصفة وراثٌاًال، وبتكرار  ، الرقبة

 عملٌة االنتخاب فً أجٌال عدٌدة وعلى مالٌٌن السنٌن نشأ الزراؾ الحالً ذو العنق الطوٌل

 

  وهً  الطبٌعً لالنتخاب دارون لنظرٌة مهمٌن تصحٌحٌن احدثت م1900 سنه مندل قوانٌن اكتشاؾ ان

  الطبٌعً لالنتخاب االولٌة المواد تهًء او تجهز ان ٌمكنها التً  هً فقط الوراثٌة الفوارق ان -1

  بٌنها التزاوج تمنع لكً الجدٌدة االنواع بٌن  Isolation االنعزال  من نوع هنالك ٌكون ان ٌجب -2

 

:-  االنعزال

 تبادل ٌمنع بحٌث وراثٌاًال  منها القرٌبة المجموعات مع التزاوج من ومنعها الجدٌدة االنواع او اداالفر عزل ٌعنً

.  الجدٌدة بجٌناته متحفظاًال  الجدٌد النوع ٌبقى وبذلك بٌنها الجٌنات

 

  :-االنعزال انواع

 والصحاري والجبال حارالب مثل طبٌعٌة بحواجز بعضها عن الصلة القرٌبة االنواع عزل وهو:  الجؽرافً االنعزال -1

 .(اخرى مرة االلتقاء المجامٌع وبإمكان الحاجز لٌزو وقد) واالنهار

 بٌئتٌن تشؽل انها اال الجؽرافٌة المنطقة نفس فً تعٌش الحٌوانات من مجموعتٌن ان وٌعنً:   البٌئً االنعزال -2         

  انعزالها الى ٌؤدي مما مختلفتٌن

 

: التطور عملٌة فً كبٌر ورد تلعب التً المهمة العوامل

   Genetic mutations   الوراثٌة الطفرات -1      

   Natural selection الطبٌعً االنتخاب -2      
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 تجمع الى تؤدي والتً متجانسة تصبح ان الى متجانسة الؽٌر الجٌنات مٌل وهو:  الجٌنً التراكم او االنسٌاب -3      

  تزاوجةالم مجموعةال فً الضارة الصفات

 الؽٌر الصفات بعض ظهور فً تسبب قد عشوائٌة بصورة الطفرات حدوث ان:    Preadaptation  المسبق التكٌٌؾ -4     

 الى الحً الكائن انتقال او البٌئة تبدل عند كبٌر بشكل مفٌدة تكون ولكنها االعتٌادٌة بٌئته فً للحٌوان بالنسبة  مفٌدة

 .البٌئة لتلك تعرضه قبل  ما بٌئةل متكٌفاًال  ٌجعله مما جدٌدة بٌئة

 وبمرور جدٌدة بٌئات الى انتشارها الى ٌؤدي مما والمكان الؽذاء على التنافس نتٌجة وٌحد: التكٌفً االنتشار ظاهرة -5     

 الظاهرة هذه وتدعى االصلٌة المجامٌع عن تختلؾ جدٌدة وانواع ضروب لتكون المجموعات هذه تتحور الزمن

 بٌئتٌن الى االصل فً بٌنهما قرابة ال مختلفتان مجموعتان تتكٌؾ عندما العكس وٌحد( المتشعب) قًاالفترا بالتطور

 الطائرة الزواحؾ مثالها التقاربً بالتطور تدعى االقل على سطحٌة بصورة متشابهة مٌزات ذات وتصبحان متشابهتٌن

 والحشرات الطائرة والثدٌات والطٌور

 انحدرت جدٌدة صفات ذو جدٌد نوع ظهور الى ٌؤدي مما نوعٌن بٌن التزاوج وهو:      Hybridization التهجٌن -6     

 .والنباتات الحٌوانات تربٌة عملٌة فً كما االباء من الٌها

 

 نظام التطور العضوي الحدٌث

 

 : ٌقوم نظام التتطور العضوي الحدٌث على المبادئ التالٌة

 .وجودا قبله وأكثر بدائٌة وأبسط منه تركٌباًال كل نوع من األحٌاء نشأ من نوع آخر كان م -آ

 .ٌحدث تؽٌر دائم فً شكل األحٌاء وتركٌبها ووظائفها -ب

تؽٌرات األحٌاء قلٌلة للؽاٌة ولكن تراكمها بمرور األزمنة واألحقاب على مدى مالٌٌن السنٌن ٌؤدي الى اختالفات  -ج

 .كبٌرة تتسبب فً نشأة أنواع جدٌدة من األحٌاء

اع األحٌاء متؽٌر ولم تظهر كلها فً وقت واحد ؛بل ظهرت بالتدرٌج وتطورت حتى أصبحت على ما هً علٌه عدد أنو -د

 .اآلن فً أشكالها الحالٌة

 

:-  العضوي التطور أدلة        

 والعظام االصداؾ مثل حٌوان ام كان نباتاًال  بالحٌاة المحفوظة الصلبة االجزاء بالمتحجرات وٌقصد: المتحجرات -اوال

 ٌتصلب ثم الطٌن فً ٌترك الذي واالثر االقدام طبعات مثل وألثار  الطبعات وكذألك النباتات من مختلفة واجزاء االسنانو

 ونسب وحجمة الكائن تركٌب عن المعلومات بعض على والطبعات االثار هذه فً االستدالل المختصٌن للعلماء وٌمكن

 . بعض الى بعضها اجزائه

وحٌدة الخلٌة وٌنتهً  ظ فى التصنٌؾ التدرج من البسٌط إلى المعقد فٌبدأ النبات بالطحالبٌالح : التصنٌؾ -ثانٌاًال 

.  وٌنتهى بالثدٌٌات وهى أرقى الكائنات بالنباتات الزهرٌة وٌبدأ الحٌوان بالحٌوانات األولٌة
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نة وصفات الطائفة الحلقات المتوسطة هً كائنات تجمع فً تركٌبها بٌن صفات طائفة معًحٌث ٌالحظ وجود ما ٌسمى ب

الذي ٌجمع فً صفاته ما بٌن الزواحؾ ( منقار البط)التً تلٌها فً شجرة النسب ومن أمثلتها حٌوان خلد الماء 

.  والثدٌٌات حٌث ٌضع بٌضاًال كبٌراًال كالزواحؾ لكنه ٌرضع صؽاره باللبن كالثدٌٌات

بعض األعضاء  فًنشأت من أصل واحد، اإلختزال التشابه والتماثل ٌدل على أن الفقارٌات  : التشرٌح المقارن -ثالثاًال 

( راجع محاضرات التصنٌؾ ).إلى األجناس المعاصرة والتؽٌٌر فى البعض اآلخر حدث أثناء التطور من األصل الواحد

مثال  كانت ذات أهمٌة لألحٌاء القدٌمة ثم أدى التطور إلى انعدام الحاجة إلٌها وهً اعضاء : التراكٌب االثرٌة -رابعاًال 

وكانت نامٌة فى . األرانب لهضم السلٌلوز فًلزائدة الدودٌة ضئٌلة فى اإلنسان معدومة فى آكالت اللحوم، كبٌرة ا

 .بالنبات اإلنسان القدٌم الذى اقتات

تتشابه الكائنات الحٌة بصفة عامة فً قٌامها بالوظائؾ الحٌوٌة المختلفة ومن مظاهر  : التشابه الفسٌولوجً -خامساًال 

: ما ٌلً هذا التشابه

. تتكون الخالٌا من البروتوبالزم الذي تتم فٌه عملٌات البناء والهدم بصورة متشابهة فً جمٌع األحٌاء -1

ٌتم انقسام الخالٌا بنفس الخطوات فً جمٌع الكائنات الحٌة وتحت سٌطرة النواة التً تحتوي علً المادة الوراثٌة  -2

. التً تتكون من أحماض نووٌة متشابهة

ابه فً عملٌات التحول الؽذائً الخاصة بتمثٌل الؽذاء وتولٌد الطاقة، لدرجة أن األحماض األمٌنٌة الالزمة للحٌاة التش -3

. فً الثدٌٌات تتشابه فً العدد والنوع، وكذلك اإلنزٌمات الالزمة للهضم 

ائنات تبدأ حٌاتها من خلٌة جمٌع الكحٌث ان  ٌعتبر النمو الجنٌنً من أهم األدلة على حدوث التطور : األجنة -سادساًال 

.                                            التً تنمو وتنقسم وتتشكل إلى أنسجة وأعضاء(الالقحة)واحدة وهً الزٌجوت 

ٌتعذر التمٌٌز بٌن المراحل  كمالوحظ أن أجنة الحٌوانات المختلفة تتشابه فً أطوارها الجٌنٌة األولى تشابهاًال واضحاًال، 

 .من التطور الجنٌنً فً الحٌوانات الثدٌٌة، ألنها متشابهة مما ٌفسر بأنها انحدرت جمٌعا من أصل مشترك األولى 

( خفافٌش مصاصة -ثدٌٌات عدٌمة األسنان : اختالؾ حٌوانات أمرٌكا الجنوبٌة : التوزٌع الجؽرافً -سابعاًال 

                                                          ( قردة علٌا -زراؾ  -فٌل  -حمار وحشى : )عن حٌوانات أفرٌقٌا

القارتٌن وإلى عدم  نشوء أحٌاء كل منطقة تطورت تطورا متسقال منذ: إلى أن  ٌعزىالقارتٌن فى المناخ  برؼم تشابه

.  اختالطهما لوجود الحواجز الطبٌعٌة بٌن القارتٌن

إنفصال برٌطانٌا عن أوروبا : برؼم انفصالهما بسبب أن تشابه حٌوانات جزر برٌطانٌا مع حٌوانات أوروبا فً حٌن

.  حدٌث العهد بالنسبة لعمر األرض

  :  Viruses  الرواشح

 على القدرة ولها فقط الحٌة الخالٌا داخل تتكاثر وهً االلكترونً بالمجهر اال رؤٌتها ٌمكن ال جداًال  صؽٌرة كائنات هً

 الرواشح تتكون المرشحات او الترشٌح اجهزة ثقوب ادق خالل المرور على قادرة ألنها بالرواشح سمٌت, المرض احداث

 فمثالًال  الجسم من معٌن جزء بإصابة متخصص منها نوع كل ان صفاتها اهم من فقط والبروتٌن النووي الحامض من

 تكون. وكًالش والحبل الدماغ خالٌا تهاجم االطفال لشلل المسببة والرواشح الجلد خالٌا تصٌب والجدري الحصبة رواشح

 الخلٌة داخل تدخل عندما ولكنها عادٌة كٌمٌاوٌة مواد كونها تتعدى وال الحٌة الخلٌة خارج تكون عندما خاملة الرواشح

 ٌؤدي احٌاناًال , بوظائفها القٌام بدل جدٌدة راشحٌه قطع إلنتاج المصابة الخلٌة وتوجه الخلٌة فعالٌة على تسٌطر فأنها الحٌة

 رئٌسٌة بصورة الرواشح تتألؾ,  انفجارها وبالتالً الرواشح من الهائلة االعداد تراكم نتٌجة لٌةالخ موت الى التوجه هذا

  . DNA او RNA اما هو النووي الحامض من واحد نوع على ٌحتوي بروتٌنً ؼالؾ ٌحٌطها نووٌة حوامض من
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 اقل اسالفها تكون قد والتً والوظٌفٌة كٌبٌةالتر الناحٌة من تعقٌداًال  اكثر منها الحدٌثة وتعتبر معدٌة طفٌلٌات الرواشح اذن

 اخرى الى خلٌة من االنتقال التركٌب هذا بإمكان اذ ٌةرعا ةنووي حوامض هً االسالؾ هذه تكون ان واحتمال, تعقٌداًال 

 من تتكور قد الرواشح ان االحٌاء العلماء من العدٌد وٌعتقد, للخالٌا بالنسبة  مهمة تطورٌة نتائج له االنتقال هذا ومثل

.  الساٌتوبالزمٌة الٌاتها معظم تفقد نهائً وبشكل ثم ومن الخالٌا من اخرى انواع على متطفلة اوالًال  اصبحت ان بعد خالٌا

 

 

 الواطئة االحٌاء تطور

 المادة لتركٌب الضرورٌة العضوٌة بالمواد الؽنٌة البحار فً ظهرت حٌة خلٌة اول ان هو العلماء عند السائد االعتقاد ان  

 علمٌة تجارب على هذا اعتقادهم فً العلماء استند وقد( والبرق  الشمس اشعة) هما مصدرٌن من طاقة وبوجود ٌهالح

 عضوٌة ؼٌر مركبات من مزٌج بوضع قام والذي شٌكاؼو جامعة فً  Urey ٌوري تجربة ومنها المختبرات داخل اجرٌت

 بشكل  كهربائٌة شرارات سلسلة المزٌج هذا على سلط ثم ومن واالمونٌا المٌثان وؼازات ماء على ٌحوي جهاز فً

 االمٌنٌة االحماض من الكثٌر على عثر التجربة نهاٌة عند بالجهاز الموجودة المحتوٌات فحص وعند اٌام ولعدة مستمر

 على العلماء وؼٌرها التجربة هذه ساعدت ولقد, اخرى بسٌطة عضوٌة ومركبات  شحمٌة وحوامض نٌنلواال كالكالٌسٌن

 حول نظرٌتان وهناك القدٌمة البحار فً الحٌاة لظهور الضرورٌة العضوٌة المركبات تكون امكانٌةتنتاج بان هناك االس

 :وهما الحٌاة اصل هٌأت التً االولى الحٌة الخلٌة تكوٌن

 فةالصد طرٌق عن تكونت واحدة خلٌة من واحد وقت وفً واحد مكان فً بدأت قد الحٌاة ان ومفادها االولى النظرٌة 

 وقت وفً مختلفة االماكن فً احصائٌاًال  واحدة خلٌة من اكثر ظهور احتمال او امكانٌة عدم النظرٌة هذه الصحاب وٌدعً

 .  التركٌب فً التعقٌد من الشكل هذا على وهً واحد

 فً تلفةمخ اماكن فً الخالٌا من عدد تكون ٌفترضون حٌث تماماًال  العكس النظرٌة هذه اصحاب وٌعتقد:  الثانٌة النظرٌة

 انها المرجح من ان وٌرون التعقٌد بهذا االصلٌة الخلٌة تكون امكانٌة بعدم النظرٌة هذه اصحاب وٌدعً متباٌنة اوقات

 نشأ قد ٌكون ان بد ال التعقٌد وان(  بؽشاء محاطة تجمعات هٌئة على) الٌوم نشاهده بما مقارنة جداًال  بسٌط بشكل كانت

 ان احصائٌاًال  الممكن ؼٌر فمن حٌة خلٌة لظهور حقاًال  توفرت قد الظروؾ كانت فإذا كلذل اضافة, وبخطوات تطورٌة بعملٌة

 هناك ٌكون ان احصائٌاًال  االرجح االحتمال بل واحد معٌن وقت وفً معٌنة منطقة فً ددةحم الظروؾ هذه مثل تكون

.  والمكان بالزمان اختالؾ

:- هما جموعتٌنم الى التطورٌة مسٌرتها لتباٌن تبعاًال  الحٌة الكائنات وتقسم

 وتتمٌز المزرقة الخضر والطحالب والبكترٌا  الماٌكوبالزما  وتضم  Prokaryotic  Organisms النواة بدائٌة الكائنات -1

 توجد اذا  النموذجٌة للنواة االحٌاء هذه وتفتقر مستعمرات هٌئة على تكون وقد,  عادة الخلٌة وحٌدة بكونها الكائنات هذه

 من الكائنات هذه وتخلو كما نووي سائل او نوٌة فٌها دجتوال و ٌفصلها ؼشاء دون الساٌتوبالزم خلدا الوراثٌة المادة

  المعقدة التراكٌب فً وؼٌرها كولجً واجسام الداخلٌة االبالزمٌة والشبكة  الماٌتوكندرٌا

 كانت سواء  الحقٌقٌة لنواةا ذات الحٌة الكائنات جمٌع مضت وهً   Eukaryotic Organisms النواة حقٌقٌة الكائنات -2

 وتكون  اكثر او واحدة نواة على خالٌاها باحتواء الكائنات هذه وتتمٌز وحٌوانٌة نباتٌة الخالٌا متعددة او الخلٌة وحٌدة

 وتراكٌب نووي وسائل اكثر او  واحدة ونوٌة  كروماتٌنٌة وشبكة  Nuclear envelope نووي بؽالؾ محاطة النواة

.  بالستٌدات على تحتوي قد وانها كما كولجً واجسام  داخلٌة البالزمٌة والشبكة كندرٌا الماٌتو مثل متعددة ؼشائٌة



 علي جعفر سلين.م/هحاضراث علوم الحياةلطلبتالورحلتاالولى

 

 

 

27 

 

- :الالفقرٌات تطور

 Choano Flagellates القمعٌة بالسوطٌات تعرؾ ابتدائٌة  حٌوانات عن نشأت قد االسفنجٌات ان الى العلماء ٌشٌر 

 او وبظهور Choanocytes السوطٌة المطرقة خالٌا هً  اءالؽذ وهضم بابتالع متخصصة خالٌا هورظب وامتازت

 فً شبكة شكل على  جداًال  بسٌط عصبً جهاز لاو الجوؾ أمعائٌة  توامتلك,  سوطٌة بخالٌا مبطن وسطً تجوٌؾ

 ما واذا,  باالسفنجٌات مقارنة اعلى  الى التطور نحو خطوة هذا وٌعتبر,  الجسم اجزاء جمٌع فً منتشرة االعصاب

 اذ والتكاثر والتحسس الهضم اجهزة تكون فً  تطور هناك  ان نجد التصنٌؾ اسس على اعتماداًال  الباقٌة الشعب تتبعنا

 العائدة الحٌوانات مٌزة كانت والتً معاًال  واالنثوٌة الذكرٌة التكاثرٌة األعضاء على الحاوٌة الخنثٌه االجناس  اختفت

 تلٌها التً شعبلوا المفصلٌات شعبة فً جمٌعها منفصلة جناساال لتصبح والحلقٌة والخٌطٌة المسطحة الدٌدان بشعب

  ناقلة اوعٌة فٌه توجد ال مفتوح دوران بجهاز بدا الذي والدوران االبراز اجهزة تطور ٌالحظ كذلك,  التطوري السلم فً

 فً جانباًال  نجده اظرالتن شعاعٌة الواطئة الحٌوانات فٌه كانت الذي الوقت وفً, الفقرٌات فً كما مؽلق جهاز الى وتطوره

 نركز ان االرقى الى األوطأ من الحٌوانات تطور نتابع ونحن  لنا بد وال,  الجوؾ ٌةوأمعائ  االسفنجٌات تلت التً الشعب

 الحقٌقً الجوؾ وظهور الحٌوان جسم منها تتكون التً الجرثومٌة الطبقات عدد مقدمتها وفً التماٌز صفات اهم على

.  التكاثر ونمط  المختلفة االجهزة وتكامل

 

  :- الفقرٌات تطور

 ذٌلٌة)الواطئة الحبلٌات من اصلها حول اآلراء نراجع ان الفقرٌات تطور موضوع الى التطرق بصدد ونحن لنا بد ال

 ٌوضع مما واالفتراضات الدراسة على اعتمادا وضع الذي هو حالٌاًال  المرسوم التطوري الخط الن( الحبل نصفٌة, راسٌة,

 الحٌوانات الشعب ظهور بعد الحٌاة مسرح على الحبلٌات ظهرت. ككل للحبلٌات التطوري السلم اعلى فً الفقرٌات

 اسالؾ ادلة معظم ان الى هنا االشارة من بد وال الحٌوان تارٌخ من متأخر وقت ىال ٌعود منشأها فان ولذألك االفقرٌة

 باألجزاء الحتفاظ ٌمكن ال رخوه اجسام ذات كانت االولى الحبلٌات االن وذلك والضٌاع  التلؾ اصابها قد الحبلٌات

 من العدٌد العلماء وضع فقد ولهذا متحجرات الى تحولها بإمكانٌة تسمح ال الرخوة طبٌعتها الن وذلك منها قٌقةرال

 ما توالنظرٌا االفتراضات هذه ومن الكافٌة االدلة الفتقارها العلمً بتأٌٌد تحظ لم التً الحبلٌات منشأ حول الفرضٌات

:- ٌأتً

 Arthropods theory:  المفصلٌات نظرٌة -1      

 Nemertean theory : الخرطومٌة الدٌدان نظرٌة -2      

 Annelid theory :الحلقٌة الدٌدان نظرٌة -3      

 Echinoderm theory  :الشوكٌات نظرٌة -4      

 البحار فً مختلفة بٌئات فً وتعٌش االرضٌة الكرة ارجاء كافة فً تتوزع االشكال مختلفة حٌوانات الفقرٌات مضت

,  الصحراوٌة وشبه الصحراوٌة والمناطق والجبال والؽابات السهول مناطق فً الٌابسة وعلى واالنهار والمحٌطات

  :- التطوري السلم فً موقعها حسب هً اصناؾ 7  للفقرٌات الثانوٌة الشعبة تحت وٌندرج
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 وٌبقى زوجٌة زعانؾ او فكوك لها التً باألسماك شبٌهة واطئة فقرٌة حٌوانات   Class Agnatha:الالفكٌات صنؾ -1

 الؽضروفٌة االقواس من سلسلة من وتتألؾ اثرٌة فتكون الفقرات اما سائد كهٌكل البالؽة الحٌوانات فً الظهري الحبل

 فهو ولهذا االسماك دم امتصاص على ٌعٌش الذي   Lampreyالالمبري حٌوان امثلتها ومن الظهري الحبل لحماٌة

 . متطفالًال  ٌعٌش الذي الوحٌد الفقري  لحٌوانا

 اخلً وهٌكل فكوك لها فقرٌات الصنؾ هذا ٌضم:   : Class Chondrichthyes  الؽضروفٌة االسماك صنؾ -2

 زوجٌة زعانؾ الصنؾ هذا حٌوانات وتمتلك,  بعضها عن ومتمٌزة متكاملة الفقرٌات وتكون ظهري وحبل ؼضروفً

 االسماك فً ٌوجد وال الجماع عملٌة فً ٌستخدم ماسكعضو  الى الذكور حالة فً الحوضٌتٌن الزعنفتٌن  تحوروت

،  الؽلصمٌة الشقوق فوق ؼطاء ٌوجد وال الؽالصم من ازواج بواسطة التنفس عملٌة وتتم هوائً كٌس الؽضروفٌة

 البحر وكلب  الكوسبح امثلتها ومن  دهولو بٌوض االخر وبعض بٌوض وبعضها داخلً واالخصاب منفصلة االجناس

  المسطحة واالسماك

 الهٌكل بوجود تمتاز التً العظمٌة االسماك الصنؾ هذا ٌضم:  Class Osteichthyes:  العظمٌة االسماك صنؾ -3

  قواسباال المسندة الؽالصم بواسطة تتنفس,  الظهري والحبل الهوائً الكٌس ٌوجد ما وؼالباًال  العدٌدة والفقرات العظمً

 واالخصاب منفصلة االجناس,  وزوجٌة مفردة زعانؾ تمتلك وهً ؼلصمً بؽطاء مؽطاة الؽالصم وتكون الؽلصمٌه

 ثم وؼالصم رئات لها كانت البدائٌة العظمٌة االسماك ان العلماء وٌعتقد ولودة منها القلٌل ان اال بٌوضة ومعظمها خارجً

 بقٌت فقد الرئوٌة االسماك فً اما السباحة فً تستعمل هوائٌة اكٌاس لىا الحالٌة العظمٌة االسماك فً الرئات تحورت

 فً ونوع استرالٌا فً نوع الرئوٌة االسماك من انواع خمسة  فقط الحاضر الوقت فً وٌوجد التنفس عملٌة إلنجاز الرئات

 .والكطان والبنً واالعتٌادي البحري الشبوط العظمٌة االسماك امثلة من و.  افرٌقٌا فً انواع وثالث الجنوبٌة امرٌكا

 الٌابسة البٌئة الى االنتقال حاولت التً الفقرٌات اولى البرمائٌات تعد:  Class Amphibian :    البرمائٌات صنؾ -4

 ،للتكاثر المائٌة البٌئة الى تعود تقرٌباًال  البرمائٌات جمٌع ان نرى لذلك الجدٌدة للبٌئة كامالًال  تكٌفها ٌكن لم ذلك مع ولكن

 فً تؽٌرات حدثت كما الزعانؾ بدل اطراؾ لهافنشأ  الٌابسة الى بانتقالها عدٌدة فسلجٌه جسمٌة تؽٌرات البرمائٌات تعان

 البعض ان اال ةعاد اطراؾ اربع ولها الحراشؾ من خال رطباًال  ناعماًال  جلداًال  تمتلك الحٌوانات فهذه العظمً وهٌكلها جلدها

 .الضفادع امثلتها من  استحالة بأدوار وتمر وخارجً لًداخ واالخصاب منفصلة االجناس ، منها ٌخلو

 ان من الرؼم على الماء عن بعٌداًال   العٌش استطاعت التً الفقرٌات اولى وهً:  Class  Reptilia.الزواحؾ صنؾ -5

 زحؾت النها الزواحؾ سمٌت, السالحؾ وبعض  المائٌة الحٌات او كالتماسٌح منه بالقرب او الماء فً ٌعٌش منها البعض

 زوجان ولها جلدها على ةنرقالمت الحراشؾ بوجود الزواحؾ تتمٌز, والخلفٌة االمامٌة اطرافها ضعؾ بسبب بطنها على

. الصدري القفص القص عظم مع تكون اضالع وللزواحؾ. عادة اصابع خمس طرؾ ولكل( الحٌات عدا)االطراؾ من

 بٌوض تشبه بٌوضها ان كما الجماع عضو فٌها هرظ يالت الفقرٌات اولى تعد وهً دخلً واالخصاب منفصلة االجناس

 االمنٌون:  وهً االربع الجنٌنٌة االؼشٌة تظهر الجنٌنٌة االدوار وخالل, الح من كبٌرة كمٌة على وتحتوي  الطٌور

 الزواحؾ على ٌطلق لذألك  واللبائن الطٌور فً االؼشٌة هذه مثل وتوجد  auantois والـ  المح وكٌس والمشٌجً

 رتب اربع الحاضر الوقت فً وٌوجد  Anamniotes الـ االخرى الفقرٌات تسمى بٌنما  amniotes الـ  تسمٌة  وروالطً

 . خطمٌة الرأس ورتبة الحرشفٌات ورتبة والتماسٌح السالحؾ رتب هً للزواحؾ

 فً قدٌم رطً متحجرات عل م1961 العام فً عثر وقد الزواحؾ من الطٌور نشأت:  Class Aves   الطٌور صنؾ -6

 لفكوك بامتالكه المجنح هذا وٌمتاز تقرٌباًال  سنة ملٌون 150 حدود الى تارٌخه وٌرجع القدٌم بالمجنح ٌعرؾ المانٌا جنوب

 لقدرة ونظراًال .  الرٌش من صفٌن ٌحمل طوٌل ذٌل على جسمه احتواء عن فضالًال  اسنان على تحتوي بالمنقار شبٌهة

  تتمٌز والتً بالرٌش المكسوة المؽزلٌة باجسامها تتمٌز وهً انتشاراًال  فقرٌاتال اوسع اعتبرت فقد الطٌران على الطٌور
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 الطٌر فً القدم وٌتمٌز السباحة او المشً او للجثوم الخلفٌان الطرفان تكٌؾ حٌن فً للطٌران االمامٌان الطرفان فٌها

 اما هوائٌة تجاوٌؾ على العظام يوتحتو الكامل بالتعظم للطٌور العظمً الهٌكل ٌمتاز كما اصابع اربع على باحتوائه

 تمتاز. الجؤجؤ عدٌمة طٌور وهناك  واضح جؤجؤ وذو التكون جٌد القص عظم, بعضها مع االلتحام الى فتمٌل الفقرٌات

،   صوتٌة حنجرة وللطٌور, العظمً والهٌكل الداخلٌة االحشاء بٌن الجدران الرقٌقة الهوائٌة االكٌاس بوجود  الطٌور

 .   البٌضة داخل للجنٌن الؽذاء ٌمثل والذي المح من كمٌة الطٌورتحتوي ضووبً داخلً واالخصاب االجناس منفصلة

 نصؾتضم  Passeriformes العصفورٌات رتبة وهً احدها تضم رتبة 27 الحاضر الوقت فً الطٌور صنؾ ٌضم

.     Ostrichالنعام ثلم الطٌران تستطٌع وال اثرٌة اجنحة لها المعاصرة الطٌور فً رتب اربع وهناك روالطً

 هذه نجحت وقد لبنٌة ؼدد لها التً الحٌوانات على التسمٌة هذه تطلق:  Class Mammalia( الثدٌات) اللبائن صنؾ -7

 ولها والدهنٌة العرقٌة والؽدد جسمها ٌؽطً الذي الشعر بوجود وتتمٌز الظروؾ لمختلؾ نفسها تكٌؾ فً الحٌوانات

 الوطاوٌط رتبة فً الحال هو كما الطٌران ضمنها ومن الحركة من متعددة انواع ىال المكٌفة االطراؾ من زوجان

Chiroptera  الحٌتان رتبة فً كما السباحة او Cetacea  .القواطع هً عدة انواع الى متمٌزة اسنان اللبائن تمتلك 

 والبطنً الصدري التجوٌفٌن بٌن صلٌؾ حاجزاًال  حجاباًال  تمتلك التً الفقرٌات بٌن من الوحٌدة انها كما واالضراس واالنٌاب

 فً الحراري للتنظٌم مركز وجود وهً مهمة مٌزة والطٌور اللبائن تمتلك. والرقً التطور قمة فهو العصبً جهازها اما

 حرارة ثابتة تسمى فهً ولهذا الخارجً المحٌط بحرارة تتأثر ان دون للجسم ثابتة حرارة درجة على ٌحافظ والذي الجسم

 وٌمكن ،البارد الدم ذات او الجسم الحرارة درجة متؽٌرة تسمى والتً الفقرٌات باقً عكس على الحار الدم تذا او الجسم

  :-هً مجامٌع ثالث الى تكاثرها جٌةلوبٌو وحسب رقٌها درجة حسب البائن مجامٌع تصنٌؾ

 كما البٌض بوضع تقوم بل متطوراًال  او بدائٌاًال  رحماًال  تمتلك ال التً وهً:  Prototheria( البٌوضة) البدائٌة للبائنا -أ

   Spiny neater الشوكً النمل اكل امثلتها ومن باللبن صؽارها بتؽذٌة تقوم الفقس وبعد  والطٌور الزواحؾ فً

 على ٌخرج ثم الجٌنً نموه من فترة الجنٌن فٌه ٌقضً بسٌط رحم بوجود تمتاز:  Mesotheriaالكٌسٌة اللبائن -ب

 هذا ولوجود نموه اطوار بقٌة لٌكمل اعاله فً لبنٌةلا الؽدد على ٌحتوي  Marsupium كٌس الى صؽٌر دودة شكل

 . الكنؽر امثلتها من بالكٌسٌات سمٌت الكٌس

 من اكثر تضم والتً حالٌاًال  الموجودة الراقٌة اللبائن المجموعة هذه تضم:   Eutheria( المشٌمٌة)الحقٌقٌة اللبائن -ج

 حٌوان وٌخرج نموه اطوار كل الجنٌن فٌه ٌقضً الذي المتطور الرحم هو لبائنال هذه ٌمٌز ما اهم ان,  رتبة 14

 دم بٌن الوصل حلقة وهً  Placenta المشٌمة بظهور وذلك الحضن جهاز تطورب اللبائن هذه تمتاز كذألك,  متكامل

 الجرذ اللبائن هذه على االمثلة ومن الجنٌن الى االم من الدم بواسطة الؽذاء وصول ٌضمن ما وهذا والجنٌن االم

.  وؼٌرها والوطواط والنمر واالرنب
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 Ecologyعلم البٌئة          

 

وهو العلم الذي ٌهتم بدراسة الكائنات الحٌة وعالقتها ببعضها البعض من جهة وبمحٌطها الذي تعٌش فٌه من جهة 

ومعناها بٌت  Oikosعن كلمتٌن هما مشتقة من اللؽة االؼرٌقٌة ومأخوذة  Ecologyان تسمٌة علم البٌئة . اخرى 

ومعناها دراسة او علم ، أي ان علم البٌئة حسب هاتٌن الكلمتٌن معناه ٌشتمل على دراسة المحل  Logosوالثانٌة هً 

 Ernstهو اٌرنست هاٌكل  Ecologyاو المكان الذي تعٌش فٌه الكائنات الحٌة وان اول من اقترح استخدام مصطلح 

Haeckel  إال ان االهتمام بالبٌئة قدٌم كقدم الحضارة نفسها م  1869عام .

 

 The Ecosystems and its Elements  االنظمة البٌئٌة ومكوناتها 

 

 (Ecosystem)تتفاعل الكائنات الحٌة مع بعضها البعض ومع العوامل الالاحٌائٌة للبٌئة وهذا ما ٌسمى نظاماًال بٌئٌاًال 

تتضمن الضوء ودرجة الحرارة واالوكسجٌن ومستوٌات الؽاز  A biotic Factorsوان العوامل البٌئٌة ؼٌر الحٌة 

. والطاقة والصخور ونوع التربة ( التساقط)االخرى ودورة الهواء والنار واالمطار 

 ان توزع االنواع النباتٌة فً النظام البٌئً ٌتم التحكم به بصورة رئٌسٌة عن طرٌق درجات الحرارة والتساقط 

Precipitation ع التربة وتأثٌر الكائنات الحٌة االخرى ونو Biotic Factors  . فعلى سبٌل المثال مناخ البحر

خالل فصل الشتاء ، فً حٌن ( االمطار ) بحٌث معظم التساقط ( مشابه لمناخ جزء من كالٌفورنٌا وتشٌلً ) المتوسط 

دورة حٌاتها بحلول الصٌؾ كما ٌالئم  ٌكون فصل الصٌؾ جافاًال ومثل هذا الجو ٌالئم الحولٌات الربٌعٌة التً تكمل

. الشجٌرات دائمة الخضرة والتً ٌمكنها تحمل فترات طوٌلة فً الجفاؾ 

 

التً تتمٌز بقلة االمطار ودرجات الحرارة المرتفعة نالحظ ان اوراقها وبقٌة  ( Xerophytes)نباتات البٌئة الجافة 

من التحورات التً تقلل من عملٌة النتح ، كذلك ٌمكن مالحظة  اجزاء النبات متكٌفة لمثل هذه البٌئة من خالل مجموعة

ان الوسط البٌئً )) من خالل ما تقدم نستطٌع القول  Hydrophytes تكٌفات مختلفة بالنسبة لنباتات البٌئة المائٌة 

  (( .ٌؤثر فً الكائن الحً مباشرة وٌتأثر به اٌضاًال حتى ٌصل الى حالة من التوازن واالستقرار البٌئً 

 

:- الى ثالثة انواع رئٌسٌة هً ( الؼراض الدراسة فقط ) تقسم االنظمة البٌئٌة 

 

اهم مكونات بٌئة الٌابسة وهً اما  Soil تعد التربة هً الجزء العلوي الهش من القشرة االرضٌة  :-البٌئة الٌابسة 

ل التربة الطبقات السطحٌة المتفتتة من تدرس منفردة او بمقدار عالقاتها مع العناصر والعوامل البٌئٌة االخرى ، وتشتم

صخور القشرة االرضٌة كافة والتً شهدت تحوالت كٌمٌائٌة وفٌزٌائٌة واحٌائٌة متعاقبة مما جعلها مهٌأة فً الوقت 
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وعلى العموم فان التربة تمثل المحطة النهائٌة . الحاضر ان تكون بٌئة مالئمة لنمو ومعٌشة الكثٌر فً الكائنات الحٌة 

ل العوامل المختلفة من مناخ وؼطاء نباتً وتضارٌس والمادة االم للصخور ، فضالًال عن المرحلة الزمنٌة التً لتفاع

. تكونت خاللها 

تتأثر البٌئة الٌابسة بعوامل عدٌدة اهمها الماء الذي ٌوجد اما سطحٌاًال او جوفٌاًال إذ تستفٌد منه الكائنات الحٌة       

 . نها من العٌش بصورة متوازنة أي بصورة تضمن استمرار حٌاة كل منها وتطورها حٌوانٌة كانت ام نباتٌة مما ٌمك

اما بقٌة عوامل بٌئة الٌابسة فتتمثل بوجود االحٌاء فً البٌئة وتوفر درجة الحرارة كما وتلعب المواد العضوٌة 

لمواد العضوٌة تمثل الؽذاء المتفسخة فً التربة دوراًال هاماًال فً تركٌب التربة وحفظ التوازن المعدنً لها ، وهذه ا

.  للكائنات الحٌة الموجودة داخل التربة وتختلؾ نسبتها بأختالؾ انواع الترب 

كما تتأثر بٌئة الٌابسة باالضاءة والتً تؤثر من حٌث شدتها وطول الفترة الضوئٌة وان شدة االضاءة تؤثر من حٌث 

، فٌما ٌؤثر طول ( الخ .....استوائٌة ، معتدلة ، قطبٌة ) لمختلفة توزٌع انواع الكائنات الحٌة فً بٌئة الٌابسة بمناطقها ا

الفترة الضوئٌة فً نشاط االحٌاء الموجودة فً بٌئة معٌنة من حٌث النمو والتكاثر والهجرة ، فضالًال عن دفع النباتات 

لنهار الطوٌل والقصٌر نباتات ا) تقسم النباتات من حٌث طول الفترة الضوئٌة الى ، للتزهٌر فً فترة ضوئٌة محدودة 

.  كما تلعب عملٌات التجوٌة والتعرٌة دوراًال واضحاًال فً بناء التربة وتركٌبها المعدنً ( والنباتات المحاٌدة 

 

وهً تشمل اشكال االجسام المائٌة كافة والتً تتنوع فً طبٌعتها كالبحار والمحٌطات واالنهار  :-البٌئة المائٌة 

لمستنقعات والجداول الكبٌرة والصؽٌرة وٌتأثر نوع االحٌاء الموجودة من كل هذه النظم والبحٌرات والبرك واالهوار وا

             . ودرجة انتشارها داخل النظام بعوامل متعددة كحركة االمواج وسرعة تٌارات المٌاه ودرجة حرارة الماء 

المالح الذائبة واالوكسجٌن فهً عوامل اما العوامل الكٌمٌائٌة كدرجة حموضة المٌاه وعسرته ودرجة الكدرة ونسب ا

مهمة جداًال فً تحدٌد انواع االحٌاء التً تتالئم مع كل بٌئة مائٌة سواء كانت احٌاء حٌوانٌة او نباتٌة ، كما وتؤدي 

 . االضاءة دوراًال حساساًال فً االنتشار االفقً والعمودي للنباتات المائٌة 

 

لنظامٌن البٌئٌٌن السابقٌن وهذه البٌئة تتأثر بشكل بعوامل المناخ كافة وهً تشمل كل ما هو خارج ا :-البٌئة الجوٌة  

من حرارة وضوء ورطوبة ورٌاح وامطار كما تؤدي نسب الؽازات المنتشرة فٌها دوراًال اساسٌاًال فً النظم التً تسود فً 

طار ٌؤدي الى تشجٌع تكوٌن بٌئات ان التداخل بٌن البٌئة الجوٌة وبٌئة الٌابسة ٌبدو واضحاًال اذ ان توفر االم ،هذه البٌئة 

الؽابات فً حٌن ٌؤدي انحسار االمطار وتصحر الٌابسة وخلق بٌئات تختلؾ تماماًال عن ؼٌرها من االراضً التً تسقط 

 .علٌها االمطار بإعتدال 

كبٌر من  ٌعٌش فً البٌئة الجوٌة اعداد من االحٌاء كالبكترٌا والفطرٌات فضالًال عن مختلؾ السبورات التكاثرٌة لعدد 

 .االحٌاء المائٌة او احٌاء الٌابسة 
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:- ٌمكن تقسٌم الكائنات الحٌة المتواجدة فً البٌئات الثالث السابق ذكرها الى انواع ثالثة هً 

 

  Autotrophicوتسمى اٌضاًال الكائنات ذاتٌة التؽذٌة   :-  Producer  Organismsالكائنات المنتجة 

Organisms ات على تثبٌت الطاقة الضوئٌة بوجود الكلوروفٌل وتحوٌل المواد االولٌة ؼٌر اذ تعمل هذه الكائن

العضوٌة الى عضوٌة ، بعبارة اخرى فأن الكائنات ذاتٌة التؽذٌة تشمل جمٌع النباتات الخضراء التً تتمٌز بقابلٌتها على 

ر هً الكائنات ذاتٌة التؽذٌة الرئٌسة وتعد النباتات الخض ،تحوٌل ثنائً اوكسٌد الكاربون بوجود الماء الى مواد عضوٌة

فً بٌئة الٌابسة ، اذ تستفٌد هذه الكائنات من العناصر المعدنٌة االساس الموجودة فً التربة عن طرٌق الجذور اذ تدخل 

هذه العناصر فً بناء المواد العضوٌة وسمٌت هذه الكائنات بالمنتجات لقدرتها على بناء المواد العضوٌة فً مصانعها 

 ( . وراقاال)

وبجانب النباتات هناك بعض االنواع من الكائنات له القدرة على استخدام الطاقة الضوئٌة او تحوٌل المواد الالعضوٌة 

مثل انواع بكترٌا الكبرٌت والبكترٌا المستؽلة للطاقة ( الشمس ) الى مواد عضوٌة بأستخدام مصادر للطاقة عدا الضوء 

 . ٌة المنبعثة عن التفاعالت الكٌمٌائ

 

وهً الكائنات التً تعتمد على الكائنات المنتجة فً حصولها   :-Consumer  Organismsالكائنات المستهلكة 

تقسم الكائنات المستهلكة . على الؽذاء بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة والمستهلكات تشمل الحٌوانات بصورة عامة 

وهذه المجموعة تعتمد فً ؼذائها على  (Herbivores)اب حسب نوع الؽذاء الذي تستهلكه الى حٌوانات آكلة لالعش

النباتات والمنتجات النباتٌة بصورة مباشرة وهً تشمل كثٌراًال من انواع الطٌور فً بٌئة الٌابسة وبعض االسماك فً 

ٌئً البٌئة المائٌة ، وتأخذ هذه الحٌوانات مستوٌات متباٌنة ضمن السلسلة الؽذائٌة وبشكل متعاقب ضمن النظام الب

. اعتماداًال على مدى تعقٌد المواد العضوٌة الجاهزة والمنتجة فضالًال عن التكٌفات الفسلجٌة والتشرٌحٌة للكائن الحً 

وهً تشمل الطٌور الجارحة وكثٌر من الحٌوانات  (Carnivores)والنوع الثانً من الحٌوانات هً آكلة اللحوم 

لقرش والتماسٌح فً البٌئة المائٌة ، وتختلؾ مواقع هذه االحٌاء البرٌة والزواحؾ فً بٌئة الٌابسة وبعض االسماك وا

 Secondaryاو آكلة لحوم ثانوٌة  Primary Carnivores ضمن بٌئتها فهً قد تكون آكلة لحوم اولٌة 

Carnivores  وهناك نوع ثالث من المستهلكات وهو الذي ٌجمع فً تؽذٌته بٌن النباتات والحٌوانات أي انها تلتهم

 .   Omnivores القوارت اشكال الؽذاء نباتٌاًال كان ام حٌوانٌاًال وٌطلق علٌها مختلؾ

 

وٌطلق علٌها تسمٌة متؽذٌات المواد الناضجة   :- Decomposer Organismsالكائنات المحللة  

Osmotrophic ها وتتمٌز هذه الكائنات بإعتمادها فً تؽذٌتها على تحلٌل وتفتٌت المواد العضوٌة المعقدة وتحوٌل

الى ابسط عن طرٌق إفراز انزٌمات هاضمة على الؽذاء وتحلٌله ثم امتصاصه وتقسم هذه الكائنات الى مجموعتٌن هما 

. وهً الكائنات التً تعتمد فً ؼذائها على كائنات حٌة  (Parasitic)الكائنات الطفٌلٌة  -1

ؼذائها على اجسام الكائنات المٌتة وفضالت  وهً الكائنات التً تعتمد فً (Saprophytic)الكائنات ُرمٌة التؽذٌة  -2

 . الكائنات الحٌة كما فً الفطرٌات وبعض انواع البكترٌا 
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 Biogeochemical   Cyclesالدورات البٌوجٌوكٌمٌائٌة         

 

من تركٌب البروتوبالزم فً جمٌع انواع  97 %تمثل عناصر الكربون واالوكسجٌن والنتروجٌن والفسفور اكثر من    

وان مسار تحول هذه العناصر من الحالة الالعضوٌة الى العضوٌة وعودتها الى الالعضوٌة فً  ،الكائنات الحٌة تقرٌباًال 

الطبٌعة ٌسهل من ادراك العالقات المترابطة بٌن الكائنات الحٌة والمحٌط الذي تتواجد فٌه ، وان دورة هذه العناصر بٌن 

ثانٌة ٌسمى الدورة الباٌوجٌوكٌمٌائٌة للعناصر وهذه الدورات توضح االنسٌاب المحٌط والكائن الحً ومن ثم الى المحٌط 

الدوري لهذه العناصر من المحٌط الالحٌاتً الى داخل الكائن الحً ضمن فعالٌات االٌض ورجوعها الى المحٌط 

.  الالحٌاتً عن طرٌق فعالٌات االحتراق واالكسدة والتحلل 

       للعناصر االساسٌة بعضها محدد بمواقع معٌنة وٌطلق علٌها دورات موقعٌة ٌوجد فً الطبٌعة نوعان من الدورات

( Local )  وهناك ( . التً ال تمتلك مٌكانٌكٌة االنتقال لمسافات بعٌدة )وهً تشمل العناصر ذات الحركة المحدودة

ٌها تسمٌة الدورات المحٌطٌة وٌطلق عل( بمٌائها وتربتها وهوائها ) دورات اوسع وتشمل كل الكرة االرضٌة تقرٌباًال 

.  ( Global )الشاملة 

 

  :-تقسم الدورات الشاملة الى ثالثة اقسام هً 

الدورات الؽازٌة للكاربون واالوكسجٌن والمٌاه وهً العناصر والمركبات التً تستهلك او تنتج فً عملٌة التنفس 

. والتمثٌل الضوئً 

 .ٌن الدورات الؽازٌة للعناصر المؽذٌة مثل النتروج

الدورات الرسوبٌة ؼٌر الؽازٌة للعناصر المؽذٌة االخرى كالكبرٌت والفوسفور وتنتقل مركباتها بعملٌات الترسٌب فً 

 .الطبٌعة ضمن النظام البٌئً 
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:- Food Chainالسلسلة الؽذائٌة  

%  1ضوئها ال ٌزٌد عن تعد الشمس المصدر االساس للطاقة على سطح الكرة االرضٌة وان ما ٌصل الى االرض من 

ٌُمتص قسم منها بشكل مباشر من قبل الكائنات المنتجة او ٌستعمل مباشرة  من مجموع الطاقة الشمسٌة وهذه الطاقة 

ٌُمتص او ٌنعكس او ٌتبعثر  .  الخ .......... لدٌمومة افعالها الحٌوٌة من نمو وتنفس وؼٌرها ، وقسم آخر 

الكرة االرضٌة بعملٌة البناء الضوئً والتً ٌتم خاللها تحوٌل العناصر والمركبات تبدأ عملٌة استؽالل الطاقة على سطح 

:- الالعضوٌة الى مركبات عضوٌة تخزن الطاقة فً االواصر التً تربط ذرات جزٌئاتها وكما فً المعادلة 

6CO2    +   12H2O    →    C6H12O6  +  6O2  +  6H2O                                    

وهكذا تبدأ دورة الطاقة من النباتات الخضر بما ٌسمى بالسلسلة الؽذائٌة والتً تعبر عن عملٌة انتقال الطاقة من خالل 

حلقة من الترابط الؽذائً تبدأ من مستوى النباتات المنتجة الصانعة للؽذاء والمنتجة للطاقة وعبر سلسلة من المستوٌات 

ٌُؤكل من جهة اخرى وبصورة مستمرة المختلفة بحٌث ٌتؽذى الكائن الحً من ج ٌُستهلك او  وبعبارة اخرى فأن  ،هة و

بحٌث ٌكون ((  Food chainالسلسلة الؽذائٌة )) الوصؾ الخطً للعالقة الؽذائٌة بٌن الكائنات المختلفة ٌسمى 

مراحل انتقال الطاقة فً كل مرحلة من . العنصر المنتج او الكائنات ذاتٌة التؽذٌة تمثل القاعدة االساس لهذه السلسلة 

تتعبثر كمٌة هائلة منها كحرارة عن طرٌق التنفس بصورة رئٌسٌة ، وعلٌه ٌمكن القول انه كلما كانت السلسلة الؽذائٌة 

أي ان كمٌة الطاقة المختزنة  ،اقصر كلما كانت كمٌة الطاقة الكامنة اكبر واكثر توافراًال للكائنات االخرى ضمن السلسلة 

وهذا االمر قد ٌفسر لنا تفضٌل االنسان ( . النباتات ) مدى بعدها او قربها عن مصدر الطاقة الؽذائٌة  المتاحة تعتمد على

 أي    للدواجن واالؼنام واالبقار على ؼٌرها من الحٌوانات االخرى ، وذلك النها متؽذٌة بصورة مباشرة على االعشاب

 .    أي ان السلسلة الؽذائٌة تكون قصٌرة ( المنتجات ) 

  :-وكمثال لسلسلة ؼذائٌة  

( مستهلك ثانً ) وهذه االسماك تتؽذى علٌها الضفادع ( مستهلك اول ) تتؽذى علٌه اسماك ( مائً ) نبات اخضر 

وهذا ( مستهلك رابع ) ، ٌصٌب االفاعً طٌر جارح فٌتؽذى علٌها ( مستهلك ثالث ) والضفادع تصبح ؼذاء لالفاعً 

، والذي ( مستهلك سادس ) ، واالخٌر قد ٌصبح فرٌسة ألسد ( مستهلك خامس ) عالب الطٌر قد ٌكون صٌداًال سهالًال للث

 . بفعل البكترٌا ( ٌتحلل ) بموته ٌتفسخ 

وهً التً ٌقتصر ؼذائها على اللحوم  (carnivores) آكالت اللحوم  نجد ان لو القٌنا نظرة على السلسلة الؽذائٌة ،

، اذ ان ذلك ٌعتمد ( بٌنما اكالت االعشاب تكون مستهلك اول)لة الؽذائٌة ٌكون موقعها كمستهلك ؼٌر ثابت ضمن السلس

( . المنتجات ) بصورة ؼٌر مباشرة على العنصر المنتج وٌكون موقعها عادة بعٌداًال عن المصدر الؽذائً االول للطاقة   

واللحوم فهً تستهلك ومن بٌنها االنسان وهً التً تتؽذى على االعشاب  ( Omnivores )اما الكائنات القارتة 

الؽذاء االسهل واالكثر توفراًال وهذا االمر ٌختلؾ بإختالؾ الفصول والمواقع على الكرة االرضٌة من جهة ، فضالًال عن 

فؽذاء الرضٌع ٌختلؾ عن ؼذاء البالػ ، وؼذاء االوربٌٌن ٌختلؾ عن ؼذاء االسٌوٌٌن ،  ،عمر الكائن من جهة اخرى

 . تلؾ عن ؼذاء سكان المناطق االستوائٌة ، وهكذا االمر بالنسبة للفصول وؼذاء سكان المناطق القطبٌة ٌخ

 

 



 علي جعفر سلين.م/هحاضراث علوم الحياةلطلبتالورحلتاالولى

 

 

 

35 

ٌتبٌن مما تقدم ان السلسلة الؽذائٌة متباٌنة ومعقدة داخل النظم البٌئٌة المختلفة وٌمكن تقسٌم االنواع المتباٌنة من 

قال الطاقة الؽذائٌة فً المراحل المتعاقبة سالسل الؽذاء المختلفة تبعاًال لمصدر الطاقة الؽذائٌة أي اعتماداًال على كٌفٌة انت

:- الى االنواع االتٌة 

 

  Predator  Chainالسلسلة الؽذائٌة من نوع االفتراس  -1

اذ تنتقل الطاقة من النباتات الى الحٌوانات الصؽٌرة ومن ثم الى الحٌوانات الكبٌرة عن طرٌق االفتراس فً نهاٌة 

.  المطاؾ 

   Parasitic  chainوع الطفٌلً  السلسلة الؽذائٌة من ن -2

فً هذا النوع من سالسل الؽذاء تنتقل الطاقة الؽذائٌة من النباتات او الحٌوانات الكبٌرة الى الكائنات الصؽٌرة ، وهنا ال 

.  ٌعتمد المصدر االساس للطاقة فً السلسلة الؽذائٌة على الؽذاء المخزون فً النبات فقط 

 Saprophytic Food Chainع الُرمً السلسلة الؽذائٌة من النو -3

الى االحٌاء الدقٌقة ( نباتٌة ام حٌوانٌة ) تنتقل الطاقة فً مثل هذا النوع من سالسل الؽذاء من الكائنات الحٌة بعد موتها 

وهنا نالحظ ان مصدر الطاقة المنتقلة من كائن الخر هو المواد العضوٌة المعقدة الموجودة فً بقاٌا هذه . المختلفة 

( .  اجسامها المٌتة ) لكائنات الحٌة ا

 

تختلؾ السالسل الؽذائٌة مع اختالؾ البٌئات التً تتواجد فٌها الكائنات الحٌة من ناحٌة اختالؾ تركٌبة هذه البٌئات ففً 

عداد ٌكون قلٌل اال( المتمثل بالنباتات ) المناطق القطبٌة ٌالحظ قصر السلسلة الؽذائٌة اذ ان المستوى االؼتذائً االول 

واالنواع وهذه عادة تستؽل من قبل االنسان وانواع محدودة من الحٌوانات ، فً حٌن نالحظ ان السلسلة الؽذائٌة فً 

تتؽذى علٌها انواع عدٌدة من الكائنات ( المستوى االؼتذائً االول ) المناطق االستوائٌة تكون طوٌلة ، فالنباتات 

، واالخٌرة عدا االنسان فً الؽالب تكون صٌداًال ( مستوى اؼتذائً ثانً )  كاالنسان والؽزالن والحمار الوحشً وؼٌرها

 ٌالحظ انه عندما تتعقد السلسلة الؽذائٌة ٌمكن للمنتج . وهكذا ( مستوى اؼتذائً ثالث ) النواع مختلفة من المفترسات 

سلسلة الؽذائٌة او تطول اعتماداًال ان ٌؤكل من قبل آكالت الحشائش المختلفة وكذلك القوارت ، وقد تقصر ال( النباتات ) 

        على نمط او نوع المستهلك ، وان هذا التشابك او التداخل فً الوحدة البٌئٌة قد ٌكون بشكل شبكة متداخلة تسمى

وهذه الشبكة تكون بسٌطة عادة فً البٌئات التً تحوي انواعاًال محدودة من الكائنات ( Food Webالشبكة الؽذائٌة ) 

ي النظام البٌئً االرضً للمناطق القطبٌة ، وتتعقد هذه الشبكة كلما ازداد عدد وانواع الكائنات الحٌة فً الحٌة كما ؾ

.  الوحدة البٌئٌة كما فً المناطق االستوائٌة 
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 :-االهرام البٌئٌة 

طبٌعة وبشكل تصاعدي عبارة عن تمثٌل هندسً ٌمثل سرٌان الطاقة او انتقالها فً المستوٌات االؼتذائٌة المتعاقبة فً ال

.  حٌث تقل الطاقة فً المستوٌات المتعاقبة

:- خصائص االهرام البٌئٌة 

األهرامات البٌئٌة وسٌلة لتحدٌد العالقات الكمٌة بٌن األحٌاء وهً بذلك تختلؾ عن السالسل الؽذائٌة والشبكات  -1

. الؽذائٌة بالتمثٌل الكمً للعالقات 

فً قاعدة  الهرم ثم المستهلك األولً وثم المستهلك الثانوي أال إن المستهلك ال ٌعنً فً الهرم تكون المنتجات عادة  -2

 .نوع واحد من األحٌاء 

 .قد ٌكون لنفس الكائن الحً عدد من األهرامات تختلؾ حسب الموسم او العمر او حسب المنطقة الجؽرافٌة  -3

  :-أسباب منها فً األهرامات البٌئٌة تنعكس تعقٌدات الطبٌعة وذلك لعدة  -4

. وجود كائنات حٌة تتؽذى بصورة مختلطة مثل اإلنسان لذلك ٌتداخل موضوعه ضمن الهرم البٌئً  -أ

أحٌانا ٌالحظ اختالؾ تؽذٌة الكائن الحً باختالؾ مراحل عمره ففً المراحل البدائٌة من عمره مصادر طاقته عن  -ب

 .مراحل عمره األخرى 

 

أنواع األهرامات البٌئٌة  

  Pyramid of Numberهرامات العددٌة   األ

 Pyramid of Biomassأهرام الكتلة الحٌة 

 Pyramid of Energyأهرام الطاقة          

 

 Pyramid of Numberالهرم البٌئً العددي 

على وفرة طرٌقة لتمثٌل العالقات الؽذائٌة بعدد األحٌاء المنتجة للطاقة او المستهلكة لها وؼالبا ما تعتمد فً الطبٌعة 

 .أنواع النوع الواحد 

العدد  ممٌزات أهرام

فً األهرام العددٌة تكون المنتجات دائما فً قاعدة الهرم ومن ثم ٌأتً المستهلك االول ثم المستهلك الثانً وال تدخل  -1

 .أي النبتة الصؽٌرة تتساوى مع النبتة الكبٌرة ( العدد فقط )الكتلة فً الحساب مطلقا 

ت العددٌة ٌمكن ان تكون المنتجات األولٌة أنواع كثٌرة من النباتات الصؽٌرة تكون قاعدة الهرم وكلما فً األهراما -2

ولكن أحٌانا ال تكون النباتات الصؽٌرة والكثٌرة العدد هً , تقدمنا نحو القمة تختزل األعداد وتكبر األحجام وتقل األنواع 
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وٌمكن مالحظة ذلك بوضوح ، أحجام كبٌرة فٌكون الهرم بالمقلوب المستوى األول بل قد تكون النباتات قلٌلة ولكن ب

 . عندما نالحظ مستعمرة من مستعمرات النمل او النحل فً منطقة ما

ان شكل هرم األعداد ٌختلؾ كثٌرا باختالؾ المناطق و المجتمعات والفصول فضال عن نوعٌة الكائنات الحٌة  -3

فان األعداد تختلؾ كلٌا وٌصعب حصرها كما ان احتماالت الخطأ فً تقدٌر الموجودة فً النظام البٌئً فضال عن ذلك 

 .األعداد شائعة

فً األهرام العددٌة تتساوى النبتة الكبٌرة مع الصؽٌرة وتحسب كل منها كوحدة واحدة فً حٌن ان كمٌة الطاقة و  -4

 .الكتلة الحٌة مختلفة 

دٌة بٌن المنتج و المستهلك فً نظام بٌئً محدد ولٌس لها قٌمة عند األهرامات العددٌة تقود الى تحقٌق العدالة العد -5

 .مقارنة النظم البٌئٌة المختلفة 

 

 

 

لعددي شكل ٌوضح الهرم البٌئً ا
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 Pyramid of Biomassالهرم البٌئً الكتلوي  

الوزن ) عبارة عن نموذج هندسً لما ٌجري من تفاعالت وعالقات بٌن المستوٌات االؼتذائٌة على أساس أوزانها 

وهو تعبٌر أكثر دقة لما ٌجري فً النظام البٌئً فٌما ٌتعلق بسرٌان الطاقة وخزنها بشكل كتلة حٌة ( الجاؾ او الطري 

     .ؼالبا ما ٌكون الشكل الناتج قرٌب من الهرم و

ممٌزات أهرام الكتلة   

تعد من األهرامات التً ٌكون شكلها قائم بشكل صحٌح ومن الممكن ان ٌكون بالمقلوب ال سٌما فً حالة الكائنات  -1

. الصؽٌرة التً تنمو موسمٌا مثل االشنات و الداٌتومات وؼٌرها 

اص موسمٌة تختلؾ باختالؾ الفصول فتكون فً فترة االزدهار ذات كتلة أكبر وتقل فً فترات تمتاز هذه األهرام بخو -2

 .الجفاؾ او البرد 

تمتاز باختالفها من مكان آلخر لنفس النوع من الكائنات وكذلك من نظام بٌئً آلخر فٌما اذا كان حدٌث النمو ام انه  -3

 .مستقر ومتوازن 

 .ٌوم \ 2م\سنة  أو ؼرام \2م \وحدات هرم الكتلة  كؽم  -4

 

 

شكل ٌوضح الهرم البٌئً العددي 
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 Pyramid of Energyهرم الطاقة            

قة عن الهرم العددي او الكتلوي حٌث انه ال ٌعبر عن حجم او وزن او عدد الكائنات فً النظام البٌئً ٌختلؾ هرم الطا           

بٌنما ٌعبر عن مخزون الطاقة او معدالت مرور الطاقة بالسلسلة الؽذائٌة وحٌن تأخذ جمٌع مصادر الطاقة ومساراتها 

. ضمن السلسلة الؽذائٌة ٌكون الهرم دائما بوضع صحٌح 

                                           

 هرم الطاقةاممٌزات  

. ٌمتاز الهرم بقاعدة عرٌضة تعقبها مستوٌات ذات قٌم أوطأ بقلٌل مما ٌعطً الهرم تدرج صحٌح او طبٌعً  -1

 الطاقة المصروفة ألؼراض التنفس تكون ؼٌر محسوبة فً هذه األهرامات -2

 .الشمسٌة التً تستهلكها النباتات أحٌانا تضاؾ للهرم قاعدة هً الطاقة  -3

 .سنة \2م\سنة أو كٌلو جول \ 2م\سنة او كٌلو سعره \ 2م\سعره  :-وحدات هرم الطاقة هً  -4

  :-هرم الطاقة ٌعبر عن  -5

. ما تحوٌه المستوٌات الؽذائٌة من طاقة  :-أ

 .و استؽاللها ٌعبر عن كفاءة النظام البٌئً و الكائنات الحٌة فً استهالك تلك الطاقة  :-ب
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شكل ٌوضح هرم الطاقة 


