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أن القدرة على التكاثر وإنتاج جيل من األفراد من نفس النوع تعد من اهم الصفات الجوهرية التى يتميز بها الكائن الحىى وهىى
عبارة عن نقل المادة الوراثية من الجيل االبوى  Parental generationإلى الجيل التالي ومىن هنىا يىتم التأكىد ان الصىفات والتىى
ليست خاصة بالنوع فقط بل باآلباء قد تم تخليدها عن طريق نقلها إلى االجيال القادمة .وهناك العديد مىن إسىتراتيجيات التكىاثر فىى
الكائنات الحية لكن منها عيوبها ومميزاتها وسوف اناقشها فى هذا الجزء إن شاء هللا.

التكاثر الالجنسى  Asexual reproductionوالجنسى Sexual reproduction
هنىىىاك نىىىوعين اساسىىىين مىىىن التكىىىاثر وهمىىىا التكىىىاثر ال جنسىىىى  Asexual reproductionوالتكىىىاثر الجنسىىىى

Sexual

 . reproductionويعرف االول على انه التكاثر الذى يتم بواسطة كىائن بمفىردد دون انتىاج اى انىواع مىن االمشىاج  Gametesأو
إتحادها ومن هنا ينتج نسل متماثل مع االب أما التنوع الوراثى الذى قىد يحىدف فينىتج مىن الطفىرات العشىوائية التىى قىد تحىدف بىين
االفرا د .والتوع الوراثى يعد ميزة من ميزات النوع وتمثىل المىادة الخىام لخنتخىاب الطبيعىى  . Natural Selectionوالنسىل الىذى
يمكنه التكيف مع البيئة المحيطة به يعد افضل وراثيا من النسل الذى يظل محتواد الوراثى ثابتىا مىن جيىل إلىى وخىر ومىن هنىا تىاتى
أهمية االتحاد الوراثى بين كائنين مختلفين لتعطى فردا بمحتوى وراثى جديد وهذد أهم صفات التكاثر الجنسى.

 -1التكاثر الالجنسى Asexual reproduction
كما ذكرت ونفا فإن التكاثر ال جنسى هو التكاثر الذى يتم بواسطة كائن بمفردد دون انتاج أو أتحاد اى نوع من االمشاج وهناك
قاعدة شاذة واحدة وهى تحدف فى الكائنات التىى بهىا ظىاهرة تبىادل االجيىال  Alternation of generationحيىف انهىا التشىتمل
علىى انقسىام إختزالىىى ميىوزى) والنسىىل النىاتج متماثىىل مىع االبىىوين تمامىا .والنسىىل المتماثىل والنىىاتج مىن أب واحىىد يسىمى مجموعىىة
متماثلىىة مستنسىىخة)  .Clonesوتلىىك المجموعىىة المتشىىابهة التختلىىف وراثيىىا إال إذا حىىدف لهىىا مجموعىىة مىىن الطفىىرات تقىىوم بت يىىر

تركيبها الوراثى .والذى يجدر بالذكر أن غالبية الحيوانات التتكاثر الجنسىيا إال ان هنىاك العديىد مىن المحىاوالت التىى اثمىرت بنتىائج
فى هذا المجال وهناك العديد من انواع التكاثر ال جنسى والتى سوف اذكر منها اآلتى:


االنشطارFission

وهى تعتبر الطريقة األساسية لكثير من الكائنات وحيدة الخلية وفيها ينقسم الكائن إلىى كىائنين متسىاويين وحيىدا الخليىة عىن
طريق إنقسام النواة انقسام مباشرا  Amitosisإلى نواتين ثم تكوين جدار بين النواتين النىاتجتين .وهىذا النىوع يطلىق عليىه
االنشىطار الثنىائي  Binary Fissionوهنىاك نىوع وخىر يسىمى باألنشىطار المتعىدد  Multiple Fissionوهىو يحىدف فىى
بعض انواع من الكائنات األولية مثل طفيىل الم ريىا ويحىدف فيىه انقسىام متكىرر للنىواة األميىة يتبعىه انقسىام متتىالى لخ يىا
بنوية والخلية التى يحدف بها االنشطار المتعدد تسمى بالخلية المنشقة .Schizont


التبرعم Budding

حيف ي حظ تكون نتوء برعم) يزداد تدريجيا فى الحجم تنتقىل لىه النىواة المنقسىمة مىن النىواة االميىة ثىم يىزداد فىى الحجىم
حتى يصبح مماث للخلية االم وفى نفس الوقت يزداد االختناق بينهما مما يسهل إنفصالهما .وهذا النوع شىائع فىى الخمىائر
وقد سجل فى بعض انواع النباتات الراقية على حواف األوراق مثل نبات .Bryophyllum


التفتيت Fragmentation

والتفتيت عبارة عن عملية يتم فيها تكسير أجزاء من الكائن إلىى شىظايا  Fragmentsكىل منهىا ينمىو ليعطىى فىردا جديىدا
ويحدف فىى العديىد مىن الطحالىب مثىل االوسى توريا  Oscillatoriaوالنوسىتوك  Nostocواالسىبيروجيرا Spirogyra
أو فى الفطريات مثل فطر الجيوتريكم .Geotrichum


تكوين الجراثيم Spore Formation

وهو من اكثر الطرق شيوعا والجراثيم عبارة عن تراكيب وحيدة الخلية او متعددة الخ يا وتسمى بالجراثيم ال يىر مباشىرة
الميتوزية)  Mitosporesكونها تنتج من انقسام غير مباشر  Mitosisواليحىدف هنىا إنقسىام إختزالىى وال تنىتج امشىاج.
والجىىىىراثيم إمىىىىا ان تكىىىىون جىىىىراثيم مىىىىزودة بأسىىىىواط فتعىىىىرف بىىىىالجراثيم المتحركىىىىة  Zoosporesاو غيىىىىر متحركىىىىة
 Aplanosporesوقىىىىىىد تتكىىىىىىون داخىىىىىىل حافظىىىىىىة جرثوميىىىىىىة  Sporangiumويطلىىىىىىق عليهىىىىىىا جىىىىىىراثيم محفظيىىىىىىة
 Sporangiosporesأو مباشىرة علىى جسىم الكىائن فتسىمى جىراثيم خارجيىة أو كونيىديا .Exospores or Conidia
وإذا نتجت الجراثيم من كائن احادى المجموعة الصب ية  Haploidعن طريق اإلنقسام ال ير مباشر سىميت جىراثيم غيىر
مباشرة إحادية المجموعة الصب ية  Haplomitosporesأمىا إذا نتجىت مىن كىائن ثنىائى المجموعىة الصىب ية Diploid
أطلق عليها جراثيم غير مباشرة ثنائية المجموعة الصب ية .Diplomitospores
 التكاثر الخضرى Vegetative reproduction
التكاثر الخضرى هو احد انواع التكاثر ال جنسى حيف ينفصل جزء كبير ومميز من جسم النبات وينمو معطيا كائنىا قائمىا
بذاته .وهناك العديد مىن التراكيىب الخاصىة بهىذا النىوع مىن التكىاثر مثىل الكورمىات  Cormsوالريزومىات Rhizomes
واالبصىىىال  Bulbsوالمىىىدادات  Stolonsوالسىىىيقان الجاريىىىة  Runnersوالىىىدرنات  Tubersوالجيمىىىات Gemmae
برجاء مراجعة مصطلحات الشكل الظاهري للنبات الراقية لمعرفة الفرق بين هذد األنواع).

 -2التكاثر الجنسى Sexual Reproduction
المقصود بالتكاثر الجنسى هو أنتاج نسل عن طريق إتحاد المادة الوراثية الموجودة فى االمشاج إحادية المجموعىة الصىب ية ).(n
وهذد االنوية موجودة داخل تراكيب تسمى باالمشاج  Gametesوبالتلقيح تمتىزج مىع بعضىها الىبعض مكونىة الزيجىوت Zygote
ثنائى المجموعة الصب ية ) (2nالذى يقوم فيما بعد معطيا كائن بالغ .واألمشاج تحمل مجموعىة واحىدة مىن الكروموسىومات نتجىت
عن طريق اإلنقسام اإلختزالى  Meiosisوهى تعد حلقة الوصل بين جيل ووخر .ويشمل التكاثر الجنسى نوعين اساسين وهما:


إتحاد امشاج متماثلة Isogamy

وفى هذا النوع تكىون االمشىاج المتحىدة المىذكرة والم)نثىة) شىديدة الشىبه فىى الحجىم والتركيىب ولكىن تختلفىان فسىيولوجيا
بمعنى انه هناك نوع موجب  +مذكر) ونىوع سىالب – م)نىف) ويحىدف بينهمىا تىزاوج لتكىون الزيجىوت  Zygoteالىذى
يعطى فيما بعد جرثومة زيجوتية وهذا النوع يميز بعض الكائنات مثل فطر عفن الخبز . Rhizopus


إتحاد امشاج غير متماثلة Anisogamy

ويعىىد هىىذا النىىوع االكثىىر إنتشىىارا فىىى الكائنىىات الحيىىة بالمقارنىىة بىىالنوع السىىابق حيىىف يكىىون المشىىيجين مختلفىىين فىىى الحجىىم
والتركيب ع وة على االخت ف الفسيولوجي بينهما ويعرف المشيج المذكر بالمشيج الصى ير  Microgameteوالم)نىف
بالمشىيج الكبيىر  Macrogameteوك همىا مىزود بأسىىواط تمكنىه مىن السىباحة حتىى يىىتم التلقىيح .وهنىاك نىوع مىن أنىىواع
التكاثر الجنسى تحت صف األمشاج ال ير متماثلة ويسمى باالتحاد البيضي  Oogamyوهنىا يتحىول المشىيج الم)نىف إلىى
تركيب غير متحرك يسمى باالووجونة  Oogoniumيسبح لها المشيج المذكر لتتم عملية التلقيح وتكون الزيجوت.

دورات الحياة Life Cycles
إن مراحل التكوين المختلفة والتى يمر بها الكائن بداية من الزيجوت فى جيل إلى الزيجوت فى الجيل الىذى يليىه تعىرف بىدورة
الحياة  .Life Cycleوتتباين دورات الحياة فى تكوينها فمنها البسىيط او المعقىد الىذى قىد يحتىوى علىى شىكلين او اكثىر يختلىف كى
منهم فىى الشىكل الظىاهرى وطىرق التكىاثر فىى ظىاهرة تعىرف بظىاهرة تبىادل تعاقىب) االجيىال .Alternation of Generation
وهو مصطلح اطلق على دورات الحياة الخاصة بالنباتات االرضية وبعض انواع من الطحالب والفطريات حيف يحدف تعاقب بىين
طىىور جرثىىومى  Sporophyteينىىتج الجىىراثيم االبىىوا ) وهىىو ثنىىائى المجموعىىة الصىىب ية  2nوطىىور مشىىيجى Gametophyte
مسئول عن إنتاج االمشاج وهو عادة إحادى المجموعة الصب ية  .nوبالتالى اصبح معلوما أن االمشىاج هىى المرحلىة التىى تحتىوى
على نصف العدد الكروموس ومى فى دورات الحياة المختلفة .أما دورات الحياة فى بعض انىواع مىن الطفيليىات فهىى شىديدة التعقيىد
وتشتمل على عدة أجيال وكل جيل يكون مكيفا إما للمعيشة داخل عائله أو لخنتقال بىين العوائىل المختلفىة علىى سىبيل المثىال دورة
حياة الدودة الكبدية .)Fasciola
ويحدف تداخل بىين الىدور الىذى يلعبىه كىل مىن االنقسىام الميتىوزى واالنقسىام الميىوزى فىى دورات الحيىاة المختلفىة .ول يضىا
يمكنني القول بإن االنقسام الميوزى يحدف فقط فى دورات الحياة التى بها تكاثر جنسى .فمث عند اتحاد مشيجين كىل منهمىا يحمىل
نصف العدد الكروموسومى  nفإن الزيجوت المتكون يكون ثنائى المجموعة الصب ية  2nليبدأ مرحلة جديدة فىى دورة الحيىاة, ,إذا
لم يحدف إنقسام ميىوزى فىى مكىان مىا بىدورة الحيىاة فىإن أنويىة االمشىاج الناتجىة بعىد ذلىك سىوف تكىون ثنائيىة المجموعىة الصىب ية
وبالتىىالى فىىإن الزيجىىوت النىىاتج فىىى الجيىىل التىىالى سىىوف يصىىبح ربىىاعى المجموعىىة الصىىب ية  Tetraploidأى يحىىدف لىىه تضىىاعف
كروموسومى .وبالتالي تظهر أهمية االنقسام الميوزى لمنع التضىاعف الكروموسىومى فىى كىل جيىل مىن أجيىال دورة الحيىاة والتىى

يحدف بها تكاثر جنسى باإلضافة إلى مساهمته الفعالة فى التوزيىع الحىر للكروموسىومات وظىاهرة العبىور .أمىا االنقسىام الميتىوزى
فهو االنقسام الذي يبدأ وينتهي بنفس المحتوى الكروموسومى للكائن .وهناك العديد من دورات الحياة اذكر منها التالي:
 -1دورة حياة أحادية المجموعة الصبغية Haploid life cycle
أهم ما يميز هذد الدورة ان الفرد البالغ يكون أحادى المجموعة الصب ية والحالة الوحيدة التى تكون ثنائية المجموعة الصب ية هى
الزيجوت والذي يتبعه انقسام ميوزى =) لكى يعيد دورة الحياة إلى حالة المجموعة الصب ية الواحدة وشىوهدت دورة الحيىاة مىن
هذا النوع فى العديد من الكائنات مثل االسبيروجيرا وفطر عفن الخبز.
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 -2دورة حياة ثنائية المجموعة الصبغية Diploid life cycle
تتميز تلك الىدورة بىأن األمشىاج هىى المكىون الوحيىد الموجىود بالىدورة أحىادى المجموعىة الصىب ية حيىف تنىتج هىذد األمشىاج عىن
طريىىق االنقسىىام الميىىوزى وبالتىىالي فىىإن الكىىائن السىىائد فىىى تلىىك الىىدورة يكىىون ثنىىائي المجموعىىة الصىىب ية مثىىل دورات الحيىىاة فىىى
الفقاريات ومعظم األنواع األخرى من الحيوانات.
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 -3دورة حياة أحادية -ثنائية المجموعة الصبغية Haplo-diploid life cycle
تتميىىز تلىىك الىىدورة بىىأن هنىىاك تبىىادل بىىين كىىائنين األول أحىىادى المجموعىىة الصىىب ية وهىىو المنىىتج لخمشىىاج ويسىىمى الطىىور
المشىىيجى  Gametophyteواآلخىىر ثنىىائي المجموعىىة الصىىب ية الطىىور ال جنسىىى) ويطلىىق عليىىه الطىىور الجرثىىومي
 Sporophyteوي حظ فى هذد الدورة ان األمشاج ال تنتج بواسطة االنقسام الميوزى بل أن الجراثيم الناتجة مىن الطىور
الجرثومي هي التي تنتج من االنقسام الميوزى لكى تعطى الطىور المشىيجى مىرة أخىرى بعىد إنباتهىا وقىد شىوهدت دورات
حياة من هذا النوع فى بعض انواع من الطحالب والفطريات والحزازيات والسراخس ومعراة البذور وم طاة البذور.
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وفى نهاية هذد المقدمة أرجو أن أكون وضع أمام القارئ العربي بدايات وأسس تصنيف الكائنات الحية ومم كها المختلفة والتي
سوف استعرض بعضها خ ل األيام القادمة.

