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  Developmentالتطور
 االرض التطور ىو نظرية فى عمم البيولوچيا .بتفرض ان كل اشكال الحياة عمى

ان االختالفات و  تطوروا من اشكال بسيطة كانت موجودة قبل النباتات و الحيوانات و االنسان مثل
ىى عبارة عن اختالفات صغيرة فى الچينات الخاصة باجدادىم و التي  ىذهالكبيرة بين االنواع 

  بقت اختالفات كبيرة كالتي نراىا اآلن. تراكمت عمى مدى مميارات السنين و
يرة من جيل آلخر و التغييرات الكب الچينات ويقصد بالتطور ايضا التغييرات البسيطة التي تحصل فى

التي تظير بسببيا كائنات حية جديدة من جد مشترك عمى مدى اجيال طويمة. نظرية التطور تعتبر 
  .العصر الحديث اآلن من اىم االساسيات التي بنيت عمييا عموم بيولوچية اخرى فى

 
 ىنالك نظريتان حول تكوين الخميو الحيو االولى التي ىي اصل الحياة :

ان الحياة قد بدأت في مكان واحد وفي وقت واحد ومن خمية واحدة تكونت عن طريق     االولى 
امكانية ظيور اكثر من خمية واحده احصائيا في اماكن  الصدفو , ويدعي اصحاب ىذه النظريو عدم

 مختمفو وفي ان واحد وىي عمى ىذا الشكل من التعقيد في التركيب . 
نقطة الضعف الواضحو في ىذه النظريو ىي انيا اقرت ظيور خمية حيو متكاممو ومعقده التركيب ولم 

 ا بسيطة التركيب .تعر انتباه الى موضوع تطور الكائنات الحيو التي بدأت بخالي
 

يعتقد اصحاب ىذه النظريو العكس تماما فيم يقرون ان ىنالك عددا من الخاليا الحيو التي    الثانيه 
ظيرت في اماكن مختمفو وفي اوقات متباينو ويقول اصحاب ىذه النظريو بأنو من غير الممكن ان 

ت بشكل بسيط جدا مقارنو بما نشاىده واالرحج انيا كانتكون الخميو االصميو بيذه الدرجو من التعقيد 
 اليوم .

تكتسب ىذه النظريو منطقا عمميا قويا النيا فتحت الباب واسعا امام المناقشو بوجود الظروف  
 وازمنو مختمفو لمنشوء اوال ثم التطور مما جعل ىذه النظريو اكثر قبوال .المطموبو في اماكن 

 
 

 يرتيا التطوريو الى مجموعتين :االحياء اعتمادا عمى تباين مس يمكن تقسيم

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&action=edit&redlink=1
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 :  Prokaryotic organismsالكائنات بدائية النواة  -1

لمزرقو والمايكوبالزما وتتميز بكونيا وحيدة الخميو عادة وقد تكون اوتضم البكتريا والطحالب الخضر 
ل عمى ىيئة مستعمرات , تفتقر ىذه الكائنات لمنواة النموذجيو حيث توجد المادة الوراثيو داخ

غشاء يفصميا وال توجد فييا نوية او سائل نووي , كما وتخمو ىذه الكائنات من  السايتوبالزم بدون
المايتوكوندريا والشبكة االندوبالزميو واجسام كولجي والبالسيدات وغير ذلك من التراكيب الغشائيو 

 المعقده .
 

 : Eukaryoticالكائنات حقيقية النواة  -2
ذات النواة الحقيقيو سواء تمك الوحيدة الخمية او متعددة الخاليا كانت  وتضم جميع الكائنات الحية 

حيوانيو , تمتاز ىذه االحياء بنواة حقيقية تحتوي عمى نوية وغالف نووي وشبكة كروماتينيو وسائل 
نووي وتراكيب غشائيو معقدة مثل المايتوكوندريا والشبكة االندوبالزميو واجسام كولجي كما انيا تحتوي 

 البالستيدات . عمى
 عوالم )ممالك ( االحياء 

المممكو  plantariaاالمر الى عالمين او مممكتين ىما المممكو النباتيو قسم لينيوس االحياء في بداية 
ولكن بسبب التداخل لمعديد من االحياء وصعوبة او خطأ ضميا الى النباتات او  animaliaالحيوانيو 

والفطريات , كان البد من تسييل التصنيف او الدراسو لالحياء او قد  الحيوانات ومنيا مثال : اليوغمينا
الى خمسة عوالم اوممالك لكي توضح دائما حالة الرقي والتطور بين مجموعة واخرى تمييا يكون التقسيم 

 تعتبر ارقى اعتمادا عمى االسس المتبعو في التصنيف :
 

 (monera) modgniK عالم البدائيات  -1
البكتريا والطحالب الخضر المزرقة والمايكوبالزما وتعيش عمى شكل تجمعات ىذا العالم يضم 

 الى االحياء بدائية النواة .)مستعمرات( , وتنتمي احياء ىذا العالم 
 

 (protista modgniKالطميعيات )عالم  -2
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 .يضم الحيوانات االبتدائية والطحالب وحيدة الخمية , وكميا تتميز بكونيا احياء حقيقية النواة 
 

 ( fungi modgniKالفطريات )عالم  -3
ويضم الفطريات التي تتميز بعدم قدرتيا عمى القيام بالتركيب الضوئي لعدم احتوائيا عمى صبغة 

 الكموروفيل .
 

 (plantae modgniKالنبات )عالم  -4
يضم النباتات حقيقية النواة التي تقوم بعممية التركيب الضوئي وتشمل الطحالب متعددة الخاليا 

 اًل الى النباتات الزىرية الراقية .وصو 
 

 (animalia modgniKالحيوان )عالم  -5
 poriferaبشعبة االسفنجيات  يضم الحيوانات المختمفة التراكيب  واالشكال المتعددة الخاليا ابتداً 

 . vertebrataوالتي من ضمنيا الفقريات  achordatووصواًل الى الحبميات 
 

صنيف الحيوانات يضع عمماء الحيوان الشعب الحيوانيو المختمفو اعتمادا عمى ما ورد من اسس لت
 وحسب سمميا التطوري ورقييا حسب التسمسل التالي :

 
                                         phylum : poriferaشعبة االسفنجيات  -1
 aphylum : coelenterat                             شعبة امعائيو الجوف  -2
                      phylum : Platyhelminthesلديدان المسطحو شعبة ا -3
  phylum :nemathelminthes                     شعبة الديدان الخيطيو  -4
                                    phylum : annelidaشعبة الديدان الحمقيو  -5
                                   phylum : arthropodaشعبة المفصميات   -6
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                                           phylum : moluscaشعبة النواعم  -7
                         phylum : Echinodermataشعبة شوكية الجمد  -8
                                        phylum : chordataشعبة الحبميات  -9

 
 عب ثانويو ىي :وتنقسم شعبة الحبميات الى اربعة ش

                     subphylum : urochordataالشعبة الثانويو ذيمية الحبل  - أ
   subphylum : cephalochordate           الحبل رأسيةالشعبة الثانويو -ب
   : semichordata                 subphylumالشعبة الثانويو نصفية الحبل-ج
                             subphylum : vertebrataالشعبة الثانويو الفقريات -د

 
 

  Evolution of vertebrata تطور الفقريات 
ترجع الفقريات في االصل الى الحبميات الواطئو )ذيمية وراسية ونصفية الحبل( وظيرت الحبميات عمى 

تأخر من تاريخ مسرح الحياة بعد ظيور شعب الحيوانات الالفقريو ولذلك منشأىا يعود الى وقت م
البد االشارة ىنا ان معظم ادلة اسالف الحبميات قد اصابيا التمف والضياع , وذلك الن الحيوان , 

الحبميات االوليو كانت ذات اجسام رخوة اليمكن االحتفاظ باالجزاء الدقيقو منيا بسبب طبيعتيا الرخوة 
بو لمعظام واالسنان , ليذا فقد وضع وحيث انيا ال يمكن ان تتحول الى متحجرات كما ىو الحال بالنس

لتاييد الكمي الفتقارىا الى االدلة العمماء العديد من الفرضيات حول منشأ الحبميات التي لم تحظى با
 الكافيو ومن ىذه االفتراضيات او النظريات مايمي :

 
  Arthropodes theoryنظرية المفصميات  -1
  Nemreton theoryنظرية الديدان الخرطوميو  -2
   Annelid theoryرية الديدان الحمقيو نظ -3
   Echinodermes theoryنظرية الشوكيات  -4
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حيوانات مختمفو االشكال تتوزع في جميع ارجاء الكرة االرضيو وتعيش في  vertebrataتضم الفقريات 
بيئات مختمفو في البحار واالنيار والمحيطات وعمى اليابسو وفي مناطق الغابات والسيول والجبال 

لمناطق الصحراويو وشبو الصحراويو والمنطقتين الشماليو والجنوبيو , ويندرج تحت الشعب الثانويو وا
 التي :أالفقريات سبعة اصناف وىي حسب موقعيا في سمم التطور وىي ك

 
  class Agnatha     صنف الالفكيات -1

الحبل الظيري في  حيوانات فقريو واطئو شبييو باالسماك ليس ليا فكوك او زعانف زوجيو يبقى
الحيوانات البالغو كييكل ساند او الفقرات فتكون اثريو وتتكون من سمسمو من االقواس الغضروفيو لحماية 

الذي يعيش عمى امتصاص دم االسماك   Lampreyالحبل الظيري , ومن االمثمة حيوان الآلمبري 
 وليذا فيو الحيوان الفقري المتطفل الوحيد .

 
   class chondrichthyesصنف االسماك الغضروفيه -2

يضم ىذا الصنف فقريات ليا فكوك وىيكل داخمي غضروفي وحبل ظيري , الفقرات متكاممة ومتميزه 
عن بعضيا , تمتمك ىذه الحيوانات زعانف زوجيو ولقد تحورت كا من الزعنفتين الحوضيتين في حالة 

لجماع , ال يوجد في االسماك الغضروفيو كيس ىوائي الذكور الى عضو ماسك يستخدم في عممية ا
وال يوجد غطاء فوق الشقوق الغمصميو االجناس منفصمة ويتم التنفس بواسطو ازواج من الغالصم 

ومن  ovoviviparousوالبعض االخر بيوضو ولوده  oviparousواالخصاب داخمي وبعضيا بيوضو 
 . Raysسماك المسطحو واال Dogfishوكمب البحر  Sharkامثمتيا الكوسج 

 
   class osteichthyesصنف االسماك العظميه -3

يضم ىذا الصنف االسماك العظميو التي تمتاز بوجود الييكل العظمي والفقرات العديده المتكاممو وغالبا 
ما يوجد الكيس اليوائي والحبل الظيري , تتنفس االسماك بواسطة الغالصم المسندة بواسطو االقواس 
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وتكون الغالصم مغطاة بغطاء غمصمي , تمتمك زعانف مفردة وزوجيو االجناس منفصمة  الغمصميو
واالخصاب خارجي ومعضميا بيوضو والقميل منيا ولوده , يعتقد ان االسماك العظميو البدائيو كان ليا 
 رئات وغالصم وتحورت الرئات الى اكياس ىوائيو تستعمل في السباحو , اما في االسماك الرئويو فقد

ويوجد في الوقت الحالي خمسة انواع فقط منيا نوع في استراليا ونوع بقت الرئات النجاز عممية التنفس 
الشبوط البحري , الشبوط  في اميركا الجنوبيو وثالثة انواع في افريقيا , ومن االمثمة لالسماك العظميو :

 االعتيادي , البني , القطان 
 

 
 

  class Amphibiaصنف البرمائيات 
تعد البرمائيات اولى الفقريات التي حاولت االنتقال الى اليابسو ولكن مع ىذا لم يكن تكيفيا كامال لمبيئو 
لذلك نرى جميع البرمائيات تقريبا تعود لمبيئو المائيو لمتكاثر , عانت البرمائيات تغيرات جسميو وفسمجيو 

زعانف وحصمت تغيرات في جمدىا وىيكميا اذ نشأت ليا اطراف بدل العديده بانتقاليا الى محيط اليابسو 
العظمي , فميذه الحيوانات جمد ناعم رطب خالي من الحراشف وال تمتمك حبال ظيريا وليا اربعة 

الضفادع  اطراف , االجناس منفصمة واالخصاب خارجي وداخمي وتمكر بأدوار استحالو ومن امثمتيا 
 والعالجم والسامندرات .

  class Reptiliaصنف الزواحف -5
وىي اولى الفقريات التي استطاعت ان تعيش خارج الماء ولو ان البعض منيا يعيش بالماء او بالقرب 
منو مثل التماسيح والحيات المائيو والسالحف , سميت بالزواحف النيا تزحف عمى بطنيا بسبب ضعف 

وليا زوجان من  اطرافيا االماميو والخمفيو تمتاز الزواحف بوجود الحراشف المتقرنو عمى جسميا
عدى الحيات , ولكل طرف خمسة اصابع عادة و لمزواحف اضالع تكون في عظم القص االطراف 

والقفص الصدري , االجناس منفصمو واالخصاب داخمي وتعتبر الزواحف اولى الفقريات التي ظير فييا 
مح , تظير تحتوي عمى كمية كبيرة من العضو جماع , كما ان بيوضيا التي تشبو بيوض الطيور 
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وكيس المح  Chorionوالمشيمي  Aminonخالل االدوار الجنينيو االغشيو الجنينيو االربعو وىي السمي 
Yolk sac  والمقانقيAllantois  وتوجد مثل ىذه االغشيو في الطيور المبائن لذا يطمق عمى الزواحف ,

خرى بالالسمويات بينما تسمى الفقريات اال Amniotesوالطيور والمبائن تسمية السمويات 
Anamniotes .  : يوجد حاليا اربع رتب من الزواحف ىي 

 Order: Chelonia                                         رتبة السالحف  -1
  Order: Corocodilia                                      رتبة التماسيح  -2
 Order: Squamata                                رتبة الحيات والعظايا  -3
                           Order: Renchocephaliaرتبة الرنكوسيفاليا  -4

 
 Class Avesصنف الطيور -6

ذكر بالمصادر القديمو وبالنظر لقدرة الطيور عمى الطيران فقد اعتبرت يور من الزواحف كما طنشات ال
كسوة بالريش وقد تكيفت اطرافيا االماميو لمطيران اما الماوسع الفقريات انتشارا وتمتاز بأجساميا المغزليو 

ويمتاز .       طرفان الخمفيان فقد تكيفا لمجثوم او المشي او السباحو ويحتوي القدم عمى اربعة اصابع لا
الييكل العظمي لمطيور بالتعظم الكامل وتحتوي العظام عمى تجاويف ىوائيو , اما الفقرات فتميل 

 عظم القص جيد التكوين وذو جؤجؤ واضح وىناك طيور عديمة الجؤجؤ .  لاللتحام مع بعضيا ,
والييكل العظمي , تمتاز الطيور بوجود االكياس اليوائيو الرقيقة الجدران تقع بين االحشاء الداخميو 

 .ولمطيور حنجرة صوتيو 
غذاء  االجناس منفصمة واالخصاب داخمي وبيوض الطيور تحتوي عمى كبيرة من المح التي تشكل 

رتبو من الطيور حاليا واكثر من نصف الطيور الموجوده حاليا  27الجنين النامي داخل البيضو , يوجد 
تنتمي الى رتبة واحده ىي رتبة العصفوريات وىناك اربعة رتب من الطيور المعاصرة ليا اجنحو اثريو ال 

 تستطيع الطيران وتضم ىذه الرتب النعام والريا وااليمو والكيوي.
 



 ا.م.د.عدويه الزبيدي              عمم االحياء العام                     (  7)محاضرة 
 

 8 

 
   Class: Mammaliaصنف الثديات -7

نجحت ىذه الحيوانات في تكييف , عمى الحيوانات التي ليا اثداء وغدد لبنيو والمبائن ايطمق اسم الثديات 
نفسيا لمختمف الظروف وتمتاز بوجود الشعر الذي يغطي جسميا وبوجود الغدد العرقيو والدىنيو وليا 

عددة من الحركو بما ضمنيا الطيران كما ىو الحال في رتبو المكيفو الى انواع متزوجان من االطراف 
 .او السباحو كما في رتبو الحيتان الوطاويط 

لمبائن اسنان متميزه الى عدة انواع ىي القواطع واالنياب واالضراس كما انيا الوحيده من بين الفقريات  
العصبي فيو في قمة  التي ليا حجاب حاجز يفصل بين التجويفين الصدري والبطني اما جيازىا

  .التطور
 
الميمو جدا لمثديات وكذلك لمطيور ىي وجود مركز لمتنظيم الحراري في الجسم الذي من المميزات و 

يحافظ عمى درجو حراره الجسم ثابتو وال تتأثر بتغيرات درجو حرارة الوس الخارجي وىي ليذا تسمى ثابتو 
ي الفقريات التي تسمى بمتغيرة درجة الحراره الجسم او حرارة الجسم او ذوات الدم الحار , عمى عكس باق

 .ذوات الدم البارد 
 
 تقسم الثديات حسب درجة رقييا وحسب بايولوجية تكاثرىا الى ثالثة مجاميع ىي : 

 
   Prototheria                       المبائن البدائيه )البيوضة (            -1
الفقس   ثم وبعد ضع البيض كما في الزواحف والطيور ا بل تقوم بو وىذه التممك رحما بدائيا وال متقدم 

 البيض تقوم بتغدية الصغار بالبن ومن امثمتيا منقار البط , اكل النمل الشوقي .
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 Mesotheria (Marsupialia)المبائن البعدية )الكيسيه (                      -2

موه ثم يخرج عمى شكل دودة صغيرة الى كيس وتمتاز بوجود رحم بسيط يقضي فيو الجنين فترة من ن
 منىذا الكيس سميت ىذه المجموعو ولوجود يحتوي عمى الغدد المبنيو في اعاله ليكمل بقية اطوار نموه 

 بالكيسيات ومن امثمتيا الكنغر , ودب الكواال .المبائن 
 
         Eutheria (placentaila)المبائن الحقيقيه )المشيميه (                  -3

رتبو , ان اىم ميزه ليذه  14تضم ىذه المجموعو المبائن الراقيو الموجوده حاليا والتي تتوزع عمى اكثرمن 
فيو الجنين كل اطور نموه ويخرج حيوان متكامل كذلك تمتاز المبائن ىي الرحم المتطور الذي يقضي 

وىي حمقو الوصل بين الدم   placentaىذه الحيوانات بتطور جياز الحظن بظيور السخد او المشيمو 
والجنين وىذا ومايضمن وصول الغذاء بواسطة الدم من االم الى الجنين . ومن االمثمة عمى المبائن 

  . الجرذ , القنفذ , الفأر , االرنب , النمو , الجمل , الحوت
 

  Humanاالنسان                                          
وىو شانو شأن باقي المبائن )الثديات ( لو نفس  Order : Primatesمقدمو ينتمى االنسان الى رتبة ال

الصفات مثل امتالكو لزوج من الغدد المبنيو وجود الشعر في جسمو واالظافر بدل المخالب واطراف 
لمرؤيا بدال من جانبيو . وموقع اماميو عموية فييا اصابع لمسك وتقل االشياء وعيون اماميو الرؤيا 

 لحديث التصنيفي ىو :االنسان ا
 
 

Kingdom : Animalia 
 

Phylum : Chordata 
 

Subphylum : Vertebrata 
Class : Mammalia 
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Order : Primates 

 
SubOrder : Anthropoidea 

 
Family : Hominidae 

 
Genus : Homo 

 
Species : Homo sapiens 

                                                            
 

                                                                                            
 


