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  تكاثرال
ن المعلوم أن التكاثر في عموم الكائنات الحية يتخذ نمطين مختلفين تماماً ويحصل في كل م  

  .منهما بشكل محدد بما يتالئم وطبيعة كل كائن حي وهذان النمطان هما
  Asexual reproductionتكاثر الالجنسي لا
  Sexual reproductionتكاثر الجنسي لا
تي تؤدي إلى تشكل الكائنات الحية أو أفراد جديدة دون أن           اللة الحيوية   سي يمثل الحا  نلتكاثر الالج اف

تتدخل العناصر التناسلية ، أي أن العملية ال تتضمن في أي دور منها اتحاداً لخليتـين تناسـليتين ،        
وتجري حوادث هذا النوع من التكاثر حسب طرق متعـددة تـم    . كما ال تشتمل أي انقسام منصف       

  :ا عديدة منهفها في أنماطيتصن
  Division binaireنقسام الثنائي الا) 1
و يحصل في الكائنات الوحيدة الخلية ، وقد يحصل أيضاً في الكائنات المتعددة الخاليـا ، وهـو             هو

 وفيه يرث الفردان الناتجان عـدداً واحـداً مـن           ،mitosisمن نمط االنقسام الخلوي غير المباشر       
شطر إلى جزأين متساويين طولياً فيتـضاعف     تنموسومات فيه   ات أو الكرو  يالصبغيات ، ألن الصبغ   

  .عددها وهكذا  تتوزع بالتساوي على النواتين الجديدتين الناتجتين من هذا االنقسام
  Amitosisنقسام المباشر الا) 2
و نمط من االنقسامات ، ويحصل بصورة استثنائية في بعض الحيوانات الوحيدة الخلية هو

  .حاللنى اآلخذة في اال وفي النوتكالشعاعيا
  Buddingتبرعم لا) 3
م هذا النوع من التكاثر في عدد من الكائنات المتعددة الخاليا بحصول تبرعم بترتيب خاص على                تي

مثل ما يحـدث فـي      ، جسم األم، ثم ينمو تدريجياً ليكون تركيباً مماثالً لتركيب األم التي تنشأ منها            
  .الخميرة

  Division multipleنقسام المتعدد الا) 4
و العضيات األخرى في الخلية عدة مرات بينما يبقي السيتوبالزم كما هو بدون انقسام   جزأ النواةتت

الزم أجزاء يساوي عددها عدد النوى      وبة ، ويعقب ذلك تجزؤ الست     دمما يؤدي إلى تكون أنوية متعد     
  .المنقسمة لتعطي عدداً من الخاليا الجديدة

  Encystmentتكيس لا) 6
حصل هذه الحالة في الكائنات الوحيدة الخلية وخاصة الطفيلية منها ، فعندما تصبح الظروف تو

سم جغير مالئمة ، كالجفاف مثالً ، وتغير درجات الحرارة ، أو عند تكون األجسام المضادة في 
ة يطرح الكائن الوحيد الخلية معظم محتوياته الغذائية ويقل حجمه ، الالمضيف ، وفي هذه الح
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وقد يحصل داخل الخلية . توبالزمه ، ثم يفرز حوله غالفاً يعزل هذه الخلية عزالً تاماً يجف سوي
أفراد  انقسامات نووية عديدة بحيث أنه عندما تعود الظروف المالئمة ويتشقق الكيس تتحرر منه

  .عيديدة
  Spore formationرات بوون السكت) 7
لية ، عندما تكون الظروف غير مالئمة حيث صل ذلك في بعض أنواع الكائنات الوحيدة الخحي

تتغلف الخلية بعد أن تمتلئ بالمواد االدخارية ثم تنقسم محتوياتها وتحاط كل مجموعة بغشاء ، 
  . الجديدةاوعند عودة الظروف المالئمة تتحرر هذه الخالي

  Regenerationستعاضة التجديد أو الا) 8
ولكن البعض ال يعتبرها نوعاً مـن       . ض األنواع الجنسياً    عب هذه الحالة دوراً كبيراً في تكاثر بع       لت

  .التكاثر بسبب أنها ال تتحصل إال عندما يتم فقدان عضو معين أو جزء معين
كيل خليـة   تشتملة على نواة من إعادة      شفي الحيوانات الوحيدة الخلية ، تستطيع القطعة الم       ف  
ط ، وإنما تشكل حيواناً كامالً من جديد اعتبـاراً  ونجوم البحر مثالً ال تجدد ذراعاً مفقوداً فق. جديدة  

  .من ذراع فقط
ما في الحيوانات الفقارية ، فإن األسماك تتمكن من تجديد زعانفهـا ، كمـا أن الـضفادع       أ  

يد أذنابها ولكنهـا    ا و السحالي من تجد    ايوفي الزواحف تتمكن العظ   . المذنبة تجدد ذيولها وأطرافها     
  . أطرافهاال تستطيع تجديد

ا في الفقارات العليا كالطيور والثدييات ، فإن قدرتها على التجديد تتضاءل لدرجة أنها تنحـصر                مأ
  .في حالة إلتئام الجروح  فقط

  Sexual reproductionتكاثر الجنسي لا
ع خليـة   م) Spermسبيرم  (كرية   ذ يضة مخصبة من اتحاد خلية    وي العملية التي تتميز بتكون ب     هو

 ، وهـي    تتم هذه العملية عادة في الحيوانات الفقارية والنباتات الراقيـة         و) Ovumبيويضة  (أنثوية  
  . مرحلة تطوريةتعتبر من النواحي الفسييولوجية

. جنسية والجنسية كاثر الحيوانات البسيطة مثل الهيدرا  واالسفنج كما هو معروف بالطريقتين الال           تت
ـ فراد الناتجـة منهـا بإمكا     ع في األ  تاز عملية التكاثر الجنسي على وجه العموم بحصول تنو        مت ا نه

التكيف للبيئات المحيطة بها ، بينما ال يمكن أن يحصل التنوع في األفراد الناتجة في حالة التكـاثر                  
  .الالجنسي ، لذلك ال يمكنها االستمرار إزاء التغيرات التي تحصل في البيئة المحيطة بها

غاية فـي الـصغر هـي الحيوانـات      يا ذكريةي حالة األجناس المنفصلة يقوم الذكر بطرح خال فو
هي تمتاز بكونها دقيقة جداً ولها أذناب سوطية تساعدها فـي           و. Sperms) السيبرمات(المنوية أو   

وهي عادة تنشط للبحث عن البويضة      . الحركة السريعة ، وتساعدها في أدائها لعملها بصورة كفؤة          
 مـرة بقـدر حجـم      40ة  ابي حالة اإلنسان مثالً قر    فاألنثوية التي تمتاز بحجمها الكبير والذي يبلغ        
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مقارنـة بغيـره مـن      و . yolk نها الغذاء على صورة ما يسمى المـح       الحيوان المنوي وذلك لخز   
وقد وجد مـثالً أن الكميـة     . الفقاريات ، فإن البويضة في اإلنسان تحتوي على كمية أقل من المح             

تكون يبقـى   لمذلك ألن الكائن الجديد ا    واحف ،   األكبر من المح يتم خزنها في بيوض الطيور والزو        
  .داخل البويضة أثناء مراحل نموه المختلفة ، ويشكل المح المصدر الوحيد لغذائه

وعلـى وجـه    . عود اختالف حجم البويضة عن الحيوان المنوي إلى طبيعة وظيفة كل منهمـا              يو
ـ       ، يمتاز الحيوان المنوي بقيامه بوظيفتين ، أوالهما أنه ي         العموم    نحمل نصف العـدد األصـلي م

إمكانية اختراقه لجدار البويضة، أما البويضة فلها وظيفتـان ، األولـى            ا  وثانيهم. الكروموسومات  
أنها تحمل نصف العدد األصلي من الكروموسومات والثانية قيامها بتجهيز الغذاء المخـزون فيهـا            

  .yolkبصورة المح 
 عن إيـصالها  ة، تكون أيضاً مسؤوللمنوية والبويضات تكوين الحيوانات ا    األجهزة المسؤولة عن   نإ

 اإلناث بواسطة تكيفات تركيبية تختلف من كائن إلى آخر، هـذه هـي األعـضاء                لىمن الذكور إ  
مـا  أ. Testisهـي الخـصى   ) األساسية(فاألعضاء التناسلية الذكرية . Sexual organsالتناسلية 

  .Ovariesاألجهزة األنثوية فهي المبايض 
نثويـة فـي    ألانات على وجه العموم قد تكون حاوية كالً من  األعضاء التكاثرية الذكرية وا             لحيواو

ويسمى النـوع األول مـن الحيوانـات    . نفس الحيوان ، أو في فردين مختلفين هما الذكر واألنثى         
الديدان الطفيليـة   وEarth worm مثل الالفقاريات كدودوة األرض  ،Hermaphroditesبالخنثى 

  .ها من نوع خنثىعالمحار والنباتات الراقية تعتبر جمي وSnailsواقع ، والق
خـصاب  إلاويضة المخصبة من اتحاد الخلية الذكرية مع الخلية األنثويـة وذلـك بعمليـة           لبنتج ا تو

Fertilization.  
فيها يتم طرح الحيوانات لبيوضها  وExternal fertilizationد تكون عملية االخصاب خارجية قو

ل في حصلذكور في الخارج ، كما ياخاصة إلى خارج أجسامها حيث يتم تلقيحها من قبل بطريقة 
  .حالة األسماك 

يتم عندئذ طرح الحيوانات  فInternal fertilizationد تحصل عملية اإلخصاب بشكل داخلي قو
لحيوانات المنوية داخل الجهاز التكاثري األنثوي ، حيث يتم التقاؤها بالبويضة هناك كما في معظم ا

  .الراقية
فال يحصل تلقيح ذاتي كالذي ، اسليةتن النوعين من األعضاء الالا الحيوانات الحاوية على كمأ

يحصل في بعض النباتات ، إال في بعض الحاالت النادرة بسبب منع حصول هذه العملية بواسطة 
  .ميكانيكية خاصة
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وب بح ، هما التلقيح الذاتي ، أي أن حا في النباتات الراقية ، فهناك نوعين من حاالت التلقيمأ
 أن حبوب اللقاح لنبات معين تقوم بتلقيح نباتات وأ  بتلقيح نفس النباتوماللقاح لنبات معين تق

  .أخرى
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