
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
عبارة عن عملىة تقوم من خاللها الكائنات الحىة بإنتاج أفراد من نفس نوعها، وفى ذات  التكاثر الجنسى 
بدأ  يا كما ىحدث فى التكاثر الالجنسى. وفى التكاثر الجنسى، شابهة لها تمام تطابقة أو م الوقت لىست م

ة  يخل) تم فىها اتحاد مشىج مذكري ة اإلخصاب التىيد من خالل عمليتشكل الكائن الحى الجد
لكائن حى مع مشىج مؤنث لكائن حى آخر من نفس النوع، وتكون صغار األفراد مختلفة عن اآلباء   (ةيجنس

ث  ين فى تور يساهم كال األبو يث ين، ح يمن كال األبو (ناتي الج ) ةيا من املواد الوراثج يزوذلك ألنها تحوى م
 تكاثر الجنسى ة. فى الي النسل لنصف الصفات الوراث

وزى بغرض اختزال عدد الكروموسومات إلى  يق االنقسام املب عن طرا الجنسىة أو األمشاج بتم انتاج الخال ي
عود العدد األصلى  يوعند اإلخصاب   ن  ةية املجموعة الكروموسومي ا أحادي النصف فتصبح هذه الخال

 ن الذكرى واألنثوى، يجة اندماج املشىج ينت  (ن٢) للكروموسومات
 .ن األمشاج ين، هما االقتران وتكويتين أساسيم التكاثر الجنسى بصورتتي
 Conjugation   االقتران .١

توزى فى الظروف  يات باالنقسام املي ات والطحالب والفطرية مثل بعض األوليتتكاثر الكائنات البدائ
طة مثل  يئة املح ير الظروف بالبيضها لتغاملناسبة، ولكنها تلجأ إلى التكاثر الجنسى باالقتران عند تعر

 .ر نقاوة أو درجة حرارة املاءيحدوث الجفاف أو تغ
 Conjugation in Spirogyra   إلسبىروجىراحلب ا االقتران فى ط

، وىحدث االقتران  (١شكل ) را إلى التكاثر باالقتران فى الظروف البىئىة غىر املناسبةيحلب اإلسبىروجلجأ طي
 .اي ا أو جانبي إما سلمبىن مشىجىن متشابهىن، واالقتران نوعان فقد ىكون االقتران 

 
 

 
 

 ( ١شكل )
 .طحلب اإلسبيروجيرا
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 Scalariform Conjugation   أ. االقتران السلمى
ا لآلخر، وتخرج من كل  الصقكون م ي كاد كل منهما أن يث يا بح ي ا متوازطان فى أول األمر وضعيتخذ الخ ي .١

 .اي ثم تستمر األنبوبتان فى النمو والتقدم حتى تتالق (رينتوء صغ) رةية متزاوجة أنبوبة صغ يخل
 .ة أو قناة االقترانين، وتتكون القناة التزاوجي ذوب الجدار املستعرض الفاصل بىن األنبوبتي .٢
عتبر يو ) ن خالل قناة االقتراني تيمر مشىج أحد الخليا، و ج ية مكونة مشي ات كل خلي تنكمش محتو .٣

 املؤنث الطحلب عتبري ة املقابلةيج الخليلىندمج مع مش (الطحلب املذكر
عملىة االندماج تتالشى البالستىدة الخاصة بخلىة الطحلب املذكرة وتبقى بالستىدة خلىة الطحلب   أثناء .٤

املؤنثة وتتكون القحة نتىجة لالندماج، ثم تحاط الالقحة بجدار سمىك لحماىتها من الظروف غىر املالئمة  
 .بالالقحة الجرثومىة  نئذيوتعرف ح

نشأ عن  يوزى ويطة فتنقسم باالنقسام امليحسن الظروف املح ة ساكنة حتى تتيتبقى الالقحة الجرثوم .٥
 .اديا جد طيتوزى لتنمو وتكون خيذلك أربع أنوىة تتحلل ثالث منها وتبقى الرابعة التى تنقسم باالنقسام امل

 Lateral Conjugation   ب. االقتران الجانبى
ة املالصقة  ية املتزاوجة إلى الخلي لخلات ا يه تمر محتويط، وفين فى نفس الخ ين متجاورتيتيحدث بىن خلي

ة التى انتقلت محتوىاتها إلى الخلىة  ي)تعتبر الخلنهما يلها عن طرىق فتحة فى الجدار املستعرض الفاصل ب
ة، ثم  ين لتتكون الالقحة الجرثوميات الخلىتي ، وبعد ذلك ىحدث اندماج ملحتواألخرى كأنها مشىج مذكر(

ة  يط الطحلب أحاد ي ا خي النوع السابق من االقتران. من املعروف أن خالحدث فى ية كما يتستمر هذه العمل
وهذا هو السبب   ، ن٢  ة ية املجموعة الكروموسوميلذلك فإن الالقحة ثنائ ،(ن) املجموعة الكروموسومىة

 ن   ةية املجموعة الكروموسومي اه أحادي د حتى تكون خاليط الطحلب الجديا قبل نمو خي وزيفى انقسامها م
 
 Reproduction by Sexual Gametes   ةيالتكاثر باألمشاج الجنس .٢

خلىة  ) ج ذكرىيجة اتحاد مشيضة مخصبة نتي ز بتكون القحة أو بوية التى تتميعبارة عن العمل التكاثرالجنسى
وتتم هذه العملىة عادةً فى الحىوانات الفقارىة والنباتات    ٢شكل   ة(ي ة أنثويمع مشىج أنثوى )خل (ةيذكر

الراقىة. تمتازعملىة التكاثرالجنسى ىلع وجه العموم بحدوث تنوع فى األفراد الناتجة والتى بإمكانها  
حدث التنوع فى األفراد الناتجة من يمكن أن ينماال يطة بها، بيئات املح يالظروف بالب ريف لتغيالتك

طة بها.  ي ئة املح يفى الب  رات الحادثةياة فى ظل التغيمكنها االستمرارفى الح يالتكاثرالالجنسى، لذلك ال
ة  يز بأنها غا ي والتى تتم (ةيوانات املنو يالح ) ةيقوم الذكربإنتاج األمشاج الذكريوفى حالة األجناس املنفصلة 



 

 

الذى ىتمىز بكبر  ( ضةيوالب)  عة الحركة، وهى عادة تنشط للبحث عن املشىج األنثوىيفى الصغر، وسر
ن أثناء  يد للغذاء للجن يشكل املصدر الوحيسمى املح الذى ي الحجم وذلك الختزانها الغذاءىلع صورة ما

 ج الذكرى إلى ي ج األنثوى عن املشيعود اختالف حجم املشيومراحل نموها املختلفة.  
حمل  ين، أولهما أنه يفتيامه بوظيج الذكرى بقياملشى زمتا يفة كل منهما.وىلع وجه العموم،  يعة ووظيطب 

ج األنثوى فله  يضة، أما املشية اختراقه لجدارالبوي هما إمكانينصف العدد األصلى من الكروموسومات وثان
ة اختزانه للغذاء فى صورة  يحمل نصف العدد األصلى من الكروموسومات والثانيفتان، األولى أنه يا وظض يأ

ة  يوانات املنويالح ) ن األمشاج املذكرة واألمشاج املؤنثةياملح. إن األجهزة املسئولة عن تكو 
ب التى تختلف فى كال  يلها من الذكورإلى اإلناث بواسطة بعض التراكيا بتوصضي م أتقو ،(ضاتي والبو

ة فى  ية واألنثوية الذكر ي من األعضاءالتكاثرة كالي وانات ىلع وجه العموم قد تكون حاوين. والح يالجنس
ة، أوفى  ي قات كدودة األرض واملحار والقواقع والنباتات الراي بالخنثى مثل الالفقارعرف يووان ينفس الح 

ضة املخصبة من اتحاد مع املشىج  ين هما الذكرواألنثى. وكما ذكرنا تنتج الالقحة أوالبوين مختلفيفرد
ضها خارج  يوانات بيه تضع الح يا وفيكون اإلخصاب خارجي ة تعرف باإلخصاب. وقد ياألنثوى بواسطة عمل

ذكرة فى الخارج، كما فى األسماك  ه األمشاج امليبأن تطلق عل حها من قبل الذكور يتم تلقيأجسامها ثم  
تم  يث يالتناسلى لإلناث ح ث تدخل الذكور أمشاجها املذكرة داخل الجهازيا حيكون االخصاب داخلي.وقد  

 .ة يوانات الراقيداخل هذا الجهاز، كما فى معظم الح التقاؤها باألمشاج املؤنثة فى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٢شكل )
 .التكاثر باألمشاج
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يتم التكاثر الالجنسى من خالل فرد واحد ينفصل منه خلية جرثومية أو مجموعة خاليا أو أنسجة تنمو إلى  
فرد جديد يشبه الفرد األصلى التى انفصلت عنه، وإذا حدث تغير فى البيئة فإن معظم النسل الناتج يتعرض 

 .تكيفت للمعيشة فى الظروف البيئية املتغيرة أو الجديدة  للهالك ما لم تكن آباؤه قد
يعتمد التكاثر الالجنسى ىلع االنقسام امليتوزى لخاليا الكائن الحى حيث يكون عدد الكروموسومات فى  

خاليا الكائنات البنوية هو نفس عدد الكروموسومات فى خاليا الكائنات األبوية، فاالنقسام امليتوزى 
دد الكروموسومات فى خاليا الكائن الحى من جيل إلى جيل. يتم التكاثر الالجنسى فى  يحافظ ىلع ثبات ع

الكائنات الحية بعدة صور من أهمها االنشطار الثنائى والتبرعم والتجدد والتكاثر بالجراثيم والتوالد البكرى  
 .وزراعة األنسجة 

 Binary Fission   اإلنشطار الثنائى
سى ينتشر فى األوليات مثل األميبا، والبراميسيوم، والبكتيريا والطحالب  هذا النوع من التكاثر الالجن

البسيطة. ويتم االنشطار الثنائى من خالل انقسام نواة الخلية ميتوزيًّا، حيث تنشطر الخلية إلى  
 :، وتصبح كل خلية فردًا جديدًا مماثلًا للفرد األبوى، يحدث االنشطار فى األميبا كما يلى(١شكل ) خليتين

عندما تصل األميبا لحجم مناسب فى ظروف مناسبة، تنقسم النواة  : فى الظروف البيئية املناسبة• 
 .أيام  ٣ -   ٢ميتوزيًّا، ثم تنشطر الخلية إلنتاج فردين صغيرين يبدآن فى التغذية والنمو، ويتكرر ذلك كل 

كالجفاف وارتفاع درجة الحرارة،   يحدث فى الظروف البيئية غير املناسبة: فى الظروف البيئية غير املناسبة• 
ا أو حوصلة حولها لحمايتها من الظروف البيئية غير املناسبة، وتنقسم األميبا  ا كيتينيحيث تفرز األميبا غالف 

بداخل هذا الغالف عدة مرات بطريقة االنشطار البسيط، لتنتج عددًا من األميبات الصغيرة التى تتحرر من  
 .وف املحيطةهذا الغالف عند تحسن الظر

 
 ( ١شكل )

 .اإلنشطار فى األمبيا 
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 Budding   التبرعم
ة الخاليا مثل اإلسفنج  ينتشر هذا التكاثر فى كثير من الكائنات وحيدة الخلية مثل فطر الخميرة وعديد

 .والهيدرا
 Budding in Yeast   ميرةأ. التبرعم فى فطر الخ 

ا إلى  ينشأ البرعم فى فطر الخميرة كبروز من الخلية األبوية. تنقسم نواة الخلية األبوية األصلية ميتوزي
ا  ا فردا مكون ينمو تدريجي نواتين، تبقى نواة منهما فى الخلية األبوية وتنتقل النواة األخرى إلى البرعم الذى

ا براعم جديدة أخرى ويطلق   بها ليكون معتصالا. وقد ينفصل البرعم عن الخلية األبوية أو يظل مجديد
 .ستعمرة عليها م

 Budding in Sponge and Hydra   ب. التبرعم فى اإلسفنج والهيدرا
نب الجسم عن طريق انقسام الخاليا البينية  رعم كبروز صغير من أحد جواتبدأ عملية التبرعم بظهور الب

رعم عن الفرد  ا، وقد ينفصل البا بالفرد األبوى تماما حتى يصبح شبيها، ثم ينمو هذا البرعم تدريجيميتوزي 
 .كما فى اإلسفنج   ستعمرةا م به مكونتصالاألبوى كما فى الهيدرا أو قد يظل م

 Regeneration   التجدد
من طرق التكاثر الالجنسى ويحدث عند بعض الحيوانات، فعندما يقطع الجسم إلى عدة  التجدد طريقة  

أجزاء ينمو كل جزء منها إلى فرد جديد يحمل نفس صفات الفرد األبوى. وكلما ارتقى الحيوان قلت القدرة  
، مثل ىلع التجدد، وينتشر هذا النوع من التكاثر فى العديد من النباتات، وبعض الحيوانات البدائية

 .اإلسفنج، والهيدرا، ونجم البحر
 .ويهدف التكاثر بالتجدد إلى تعويض الكائن الحى بأجزاء جديدة بدلًا من األجزاء املفقودة من جسمه 

 :وتختلف أهداف عملية التكاثر بالتجدد من كائن إلى آخر، ومن هذه األهداف
الجسم إلى عدة أجزاء، فإن كل جزء   مثلما يحدث فى بعض الكائنات عندما يقطع: تكوين أفراد جديدة • 

 .منها ينمو إلى فرد جديد 
 .كما فى القشريات وبعض البرمائيات: تعويض األجزاء املبتورة أو املفقودة • 

 Regeneration in Hydra   أ. التجدد فى الهيدرا
 .ا ا جديدا فردإذا قطعت الهيدرا إلى عدة أجزاء فى مستوى عرضى، ينمو كل جزء مكون 

 Regeneration in Planarians   ب. التجدد فى ديدان البالناريا
 .ا فإن كل جزء منها ينمو مكونا فردًا جديدًا ا أو طوليعندما تقطع ديدان البالناريا عرضي



 

 

 Regeneration in Starfish   جـ. التجدد فى نجوم البحر
لنجم البحر املقدرة ىلع تجديد األجزاء املفقودة منه أو حتى بناء جسم كامل جديد من ذراع واحدة  

مبتورة، فعندما يقطع نجم البحر إلى أجزاء، ينمو كل جزء مكونًا فردًا جديدًا بشرط أن يحتوى الجزء ىلع  
 .قطعة من القرص الوسطى لنجم البحر

 Sporogony   ثيمالتكاثر بالجرا
يعتبر هذا النوع من التكاثر من أكثرطرق التكاثرشيوعًا، والجراثيم عبارة عن تراكيب وحيدة الخلية تنتج عن  

طريق االنقسام امليتوزى لخاليا بعض النباتات البدائية أوالفطريات، وهى تنمو مباشرة إلى النباتات البدائية  
يم عادةً بأعداد كبيرة، وكل جرثومة منها لها القدرة ىلع اإلنبات  أوالفطريات التى أنتجتها. وتتكون الجراث

 .وتكرار دورة الحياة 
وتتركب الجرثومة من خلية تحتوى ىلع سيتوبالزم به نسبة ضئيلة من املاء ونواة وجدار سميك يحميها من  

الهواء، وعندما   الظروف غير املناسبة. وعندما تنضج الجراثيم فإنها تتحرر من الكائن األبوى لتنتشر فى
ا  ا وتنمو مكونة أفرادرها وتنقسم عدة مرات ميتوزيد تسقط فى وسط مالئم للنمو تمتص املاء وتتشقق ج

 .اجديد
 .ومن مميزات التكاثر بالجراثيم سرعة التكاثر، وتحمل ظروف البيئة القاسية، واالنتشار ملسافات بعيدة

 Parthenogenesis   التوالد البكرى
ذا النوع خاصًّا حيث يتم إنتاج فرد جديد من فرد أبوى واحد. ويحدث ذلك نظرًا لقدرة البويضة ىلع  يعتبر ه

 .النمو لتكوين فرد جديد دون الحاجة لإلخصاب من مشيج ذكرى
 :يمكن تقسيم التوالد البكرى حسب جنس الكائنات الناتجة إلى

 .ذكور فقط، كما فى بعض أنواع الحشراتوفيه ينتج عن التوالد البكرى : ا توالد بكرى ينتج ذكور • 
 .وهو أكثر أنواع التوالد البكرى شيوعًا: ا توالد بكرى ينتج إناث• 
 .ن ويشمل إنتاج الجنسين وهو معروف فى بعض أنواع حشرات امل: توالد بكرى مختلط • 

 :كما يمكن تقسيم التوالد البكرى حسب استمرارية حدوثه إلى
كما فى نحل العسل فعندما تضع امللكة بيضًا غير مخصب ينتج ذكورًا، أما البيض  : توالد بكرى دائم• 

 .املخصب فينتج شغاالت أوملكات حسب نوع الغذاء بعد ذلك 
 .ويحدث من وقت آلخر بدون نظام بالرغم من وجود الذكر، كما فى فراش الحرير: توالد بكرى مؤقت• 



 

 

 .حشرة املنّ حيث تتكاثر تكاثرًا جنسيًّا بالتناوب مع التكاثر البكرى كما فى: توالد بكرى دورى• 
 .يحدث التوالد البكرى فى عدد من الديدان والقشريات وبعض الحشرات مثل املَنّ 

 Parthenogenesis in Honey Bee   أ. التوالد البكرى فى نحل العسل
ات املنوية فى كيس خاص بجسمها  تتزاوج ملكة حشرة نحل العسل مرة واحدة فقط وتخزن الحيوان 

الستعمالها فيما تبقى من حياتها. فعندما تضع البيض فى خاليا قرص النحل يحدث إخصاب لبعض هذا  
ن(  ٢البيض ويبقى بعضه اآلخر من دون إخصاب. وينمو البيض املخصب ثنائى املجموعة الكروموسومية )

حادى املجموعة الكروموسومية )ن( فينمو إلى  فينتج إناثًا معظمها شغاالت، أما البيض غير املخصب أ
 .ذكور 

 Parthenogenesis in Aphid   ب. التوالد البكرى فى حشرة املَنّ
تضع إناث بعض أنواع حشرة املن بيضًا غير مخصبًّا أحادى املجموعة الكروموسومية خالل فصلى الربيع  

ة ثانية يفقس بعض البيض الذى تضعه  والصيف، فينمو هذا البيض من دون اخصاب لينتج إناثًا، ومن جه
اإلناث فى فصل الخريف لينتج ذكورًا تنضج جنسيًّا وتتزاوج مع اإلناث. تبدأ هذه اإلناث بوضع بيض  

ن( يقاوم ظروف فصل الشتاء ليبدأ تكوين أجيال جديدة من  ٢مخصب ثنائى املجموعة الكروموسومية )
 .ينعدم وجود الذكور نهائيا فى بعض أنواع حشرة املن حشرات املنّ فى فصل الربيع الذى يليه. هذا وقد 

بالتوالد   لقد أمكن تنشيط وحث البيض ىلع النمو اصطناعيًّا وذلك باستعمال عوامل متعددة، وهذا يعرف
فمثلًا عند وخز سطح بيضة الضفدعة غير املخصبة بإبرة دقيقة فإنها تتحفز وتبدأ   .البكرى االصطناعى

الذى ينمو إلى فرد جديد. وقد يتحفز بيض أنواع أخرى من الحيوانات ىلع   باالنقسام ليكون الجنين
االنقسام عن طريق التعرض لصدمات حرارية أو كهربائية أو الرج أو بإضافة مواد كيميائية إلى املاء  

 .نقصان املوجود فيه )كماء البحر مثًال(، أو بتغيير تركيز األمالح فى املاء أو بتغيير درجة الحرارة زيادةً أو 
ومن الحيوانات الثديية التى نجح إنتاجها بالتوالد البكرى االصطناعى هو األرنب، فقد جمعت الخاليا البيضية  

من مبيض أنثى أرنب ووضعت فى وسط مغذٍّ بمزرعة نسيجية، فحفزت هذه العملية تنشيط بعض هذه  
أنثى أرنب أخرى كانت النتيجة تكوين    الخاليا البيضية. وعندما غرست هذه الخاليا البيضية املنشطة فى رحم

 .أجنة طبيعية
 Tissue Culture   زراعة األنسجة

ا بين عدة  بيهتم علم زراعة األنسجة بتنمية أجزاء صغيرة من األنسجة النباتية أوالحيوانية يتراوح حجمها تقري 



 

 

وتحت ظروف بيئية  ملليمترات إلى ما يقرب من البوصة فى الطول ىلع بيئات صناعية معروفة املكونات 
 ٢شكل ) متحكم فيها صناعيًّا لكى يتكون كائن

 
 
 
 
 
 

 ( ٢شكل )
 .زراعة األنسجة

ق  إنماء جزء من النبات قد يكون جزء من الجذر أو جزء من الساق أو جزء من األوراويقصد بزراعة األنسجة 
أو املتك أو حبوب اللقاح ىلع بيئة مغذية غالبًا ما تحتوى ىلع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى ومصدر  

للسكريات وغالبًا ما يستخدم السكروز كبيئة مغذية، وأحيانًا تضاف بعض من منظمات النمو مثل  
نات التى تحفزالنبات ىلع  األوكسينات والسيتوكينات لتحفيز تكوين الجذور والساق، باإلضافة إلى الهرمو 

تكوين نسيج يتكون من مجموعة خاليا وزراعة تلك الخاليا ىلع بيئة مغذية فيمكن الحصول ىلع أفراد  
 .تشبه النبات األبوى فى تركيبها الوراثى بكميات كبيرة وفى أوقات قصيرة

ضعها فى مخاريط  وفى إحدى تجارب زراعة أنسجة نبات الجزر، تم فصل أجزاء صغيرة من نبات الجزر وو
زجاجية تحتوى لبن جوز الهند الذى يحتوى ىلع جميع الهرمونات النباتية والعناصر الغذائية الضرورية، فنمت  

هذه األجزاء وتميزت إلى نباتٍ جزر كامل، ثم تم فصل خاليا منفردة من نسيج نبات الجزر الناتج وزرعها  
 .بنفس الطريقة فنمت أيضًا إلى نبات جزر كامل 

 Importance of Tissue Culture   ة زراعة األنسجةأهمي
 .إكثار نباتات نادرة أو ذات سالالت ممتازة خالية من األمراض أوأكثر مقاومة لها  .١
 .إنتاج النباتات الغذائية بأعداد هائلة وفى فترات زمنية قصيرة لحل مشكلة نقص الغذاء  .٢
ت فى وقت أسرع من الزراعة بالبذرة خاصةً فى أشجار  إكثار النباتات والحصول ىلع أجزاء خضرية وشتال .٣

 .الفاكهة
 .إمكانية الحصول ىلع نباتات من نباتات أبوية ذات صفات وراثية واقتصادية عالية .٤
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