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 المحاضرة الثانية

 

 :  صوا  اليياة -

 

مي السر   ن نمي  بيي الكائنا  اليية والغيا حية مي خالل التعا     

علاام صااوا  خاصااة باألحياااء تساامم صااوا  اليياااة ولكااي يمكااي  درا  

اليياااة وفرمرااا باااأل الع علاام سااما  الكائنااا  الييااة وفعاليترااا الييويااة 

فالكائنااا  الييااة تبقاام حيااة وتتمتااع باليياااة ماداماا  قااادرة علاام القيااا  

علام  دائراا تتوقا  عاي الييااة ييوية ولكنرا  ذا مافقد  القادرة أفعالرا الب

 .وتمو  وتكذا تتيول الكائنا  ميتة 

التي تي  صاغا الكائناا  القاادرة  وتنا  حاال  خاصة مث  الاوااأ

علم التكاثا عندما تكون مولودة داخ   لساا  الكائناا  اليياة وخالياتاا 

ة في حايي توقاد قادرترا علام التكااثا وتذت صوة مي صوا  الكائنا  اليي

عندما تكون خارج  لسا  الكائناا  اليياة وخالياتاا ااأنرا فاي ذلاك ااأن 

 الكائنا  الميتة . 

 ذن صاوا  اليياااة تعااد مقياسااآ لتيدياد تويااة الكائنااا  الييااة وتمي تااا 

اليا ااةا الباوتااوبالز ا  عااي االاااياء غيااا الييااة وتااذت المياا ا  تااي

ا التكيااا  النماااوا الئاااك  واليجااام ااا االبااااازالتااانو االتعظااايا األياااض

 ا التكاثا .تاوروال

 

  

  :تعاي  صوا  اليياة  -

 اليا ة :  –  

للكائنا  اليية في بعض العوالم  البادائيا  والاليعياا  والييواناا   

القدرة علم اليا ة الواضية فللكثيا ماي البكتاياا  ساوا   تساتعملرا فاي 

  تادان  و وعيا   البدائيا   قادا  وتمياة اليا ة  ما وان لعدد مي الالي

ية فثماة  ائناا  تي ع يا  حا ية حيال تكاون اليا اة واضا سوا  و

واألسااااونجيا  البالغااااة وبعااااض الالسااااعا   ومنرااااا  ثابتااااة  المساااااميا 

المالانيا  وبعض الريدريا   ماا مااحلراا الياقياة فمتيا اة  ن  ساوا  

ألدخال الماااء   بأسااتماارعيااة فااي المساااميا  تتياااو  ااواا الخاليااا القم

     Qualities of life



والغااذاء الاام التجوياا  الما اا   لاسااونل  مااا فااي الالسااعا  الريدريااة 

فتتياااا  االفاااااد االغتذائياااة وتتياااا  مجسااااترا ومقاب ااارا ماااي  لااا  

 في ا  الوايسة . الياول علم الغذاء مستعملة الخاليا الالسعة 

 

ا ويمكاااي تقسااايم اليا اااة فاااي الكائناااا  الييوانياااة  الااام  ااااازيي تمااا

 اليا ة األنتقالية واليا ة الموضعية النسبية .

 

اذ يت مي النمض االول  نتقال الكائي الييواني بامتي مي مكان الىاآخا 

اما نسايابيآ او ساباحة او زحواآ او قواا آ او لاياآ او مئايآ او  يااناآ سااعيآ 

للياول علم الغذاء او للتمتع بالظاو  البيئية المناسبة او الراون ماي 

ي حيي يئم  النمض الثااني حا اة  لا اء او  ع ااء معيناة ماي االعداء ف

 لساااا  الييواناااا   يا اااة القلاااب والاااائتيي واللساااان والمعااادة والاااا س 

ياا الع الية  . وتتم اليا اة بنوعيراا بو ا  تقلاص الخالوالعينيي واليديي 

 ادية  و غيا  رادية . وقد تكون اليا ة  ر

 

غايااة بيياال اليمكااي للعاايي  مااا اليا ااة فااي النباتااا  تكااون بايئااة لل

البئااية التيسااا براا او رصاادتا اال فاي حاااال  ناادرة بيسااب ماييااد  

بساعة  بياة في النباتاا  قانااة اليئااا  ونباتاا  الميموساا  و النبتاة 

المسااتيية .  مااا فااي الياااال  االعتياديااة فااأن نباتااا   ثياااة تتجااي نيااو 

د تنواتأ االزتاار ا وقالية االنتياء ال وئي   تاة الئاماال وء في عم

 وتغلق  ستجابة لل وء وللياارة  . 

 

 الباوتوبالز  : -ن 

تتكون   لسا  الكائنا  اليية في  حادية الخاليا ا  ما تتكون وحادترا       

التا يبياااة والو يوياااة فاااي متعاااددة الخالياااا ماااي ماااادة حياااة تعاااد األسااااس 

اليياتيااة ي األفعااال الابيعااي لليياااة تساامم الباوتااوبالز  الااذ  تجااا  فياا

( تااذت  لرااا تئاايا بوضااوح الاام ان ولااود اليياااة ماااتبض )صااوا  اليياااة

 ارتبا آ وثيقآ بالباوتوبالز  . 

 

 :التع ي   -ج 

تتأل   لسا  الكائنا  اليية مي وحدا   ساسية بنائياة وو يوياة تاي    

ع وقااد يكااون الجساام بامتااي مكونااآ مااي خليااة واحاادة  تقااو  بجمياا الخاليااا 

( بيسااب مااا تااو اليااال فااي الباادائيا  )صااوا  اليياااة األفعااال اليياتيااة



والاليعيا ا وقد تكون تذت الكائنا  بدائية الناوى  و حقيقياة الناوى علام 

 . التوالي

وتتجمع الخاليا المتئابرة الم حد ما في الكائنا  متعددة الخاليا تكون 

مايساامم االنسااجة ومااي  تياااد األنسااجة تتكااون األع اااء ومااي  رتبااا  

 تكون األلر ة التي بدورتا تكون الجسم . األع اء ت

 

 األيض : -د

يئم  لميع الوعاليا  الييوية الكيميائياة التاي تجاا  داخا  األلساا      

ويمكااي تقساايمي الاام قسااميي تمااا الييااة والتااي تئااار  فيرااا األن يمااا  

األيض البنائي  واأليض الردمي ويت مي األيض البناائي بنااء ماادة حياة 

. حياال تقااو  ائي الياايالغذائيااة التااي ييااا  عليرااا الكاا لدياادة مااي المااواد

النباتا  التي تمتلك الكلوروفي  بعملياة البنااء ال اوئي وتاي عملياة بنااء 

ولاود الااقاة الئمساية مواد ع وية مي ثنائي  و سيد الكاربون والماء ب

 والكلوروفي .

تم  ما في الكائنا  الييوانية و الاليعيا  فأن عملية األيض البناائي تا 

 عي  ايق تناول األغذية  و  بتالعي والر م ثم األمتااص . 

 

 التنوا :  -ذ

تيتاج الكائنا  اليية لميعرا الم  اقاة لكاي تساتايع القياا  بو ائوراا     

وفعالياترااا المختلوااة  الر اام والتمثياا  والنمااو والتكاااثا وغياتااا ويمكااي 

الياتااا وتااذا الياااول عليرااا مااي   ساادة المااواد الغذائيااة المخ ونااة فااي خ

ماييد  في األيض التقوي ي وما األ سدة اال عملية  يميائياة يتياد فيراا 

األو سجيي مع الكاربون والريدروليي المولود في المواد المخ ونة في 

الخاليااا مكونااة الماااء وثنااائي  و ساايد الكاااربون وميااارآ  اقااة وحاااارة 

 .ضاورية لقيا  الجسم بأفعالي اليياتية 

تم بولااود االو سااجيي وتااذت العمليااة تساامم بااالتنوا فعمليااة الرااد  تاا

االن يماااااا  التنوساااااية المولاااااودة فاااااي الاااااداخلي وتئاااااتا  فاااااي ذلاااااك 

المايتو وناادريا وتكااذا يااابأ التجرياا  باألو سااجيي ضاااور  مااي  لاا  

 ديمومة تيايا الااقة الالزمة لقيا  الجسم بو ائوي المختلوة . 

الغاز  بايي الكاائي الياي   ما عملية التنوا الخارلي التي تي التبادل

وبيئتي التي يعيش فيرا حيل  ن الغاية مي التنوا الخارلي تي الياول 

علاام االو سااجيي  وآل ا والااتخلص مااي ثنااائي  و ساايد الكاااربون وياادعم 

لتيايا الااقاة  باالتنوا تذا النوع مي التنوا الذ  ييتاج الم  و سجيي 



ايااااا الااقااااة بغيااااان يااااي تيالرااااوائي بينمااااا التاااانوا الالتااااوائي فيااااتم ف

 األو سجيي.

 

 :  االبااز -ر

ذاء فااي الخاليااا الاام ما بااا  فااي  ثناااء عمليااة اال ساادة يتيااول الغاا   

ا  ما تتكون ف ال  ضارة يجب الاتخلص منراا وماي تاذت الماواد بسياة

الماء وثنائي  و سيد الكاربون واليوريا وحامض اليوريك  ذ يااح الماء 

ايق االلر ة التنوسية وتسرم بئك  فعاال وثنائي  و سيد الكاربون عي  

فااي  اااح الماااء ال ائااد عااي الوجااوا  المتقلاااة والخاليااا اللربيااة والكلاام 

حالة الجسام واليورياا وحاامض اليورياك  ماا القنااة الر امية والوجاوا  

الغذائية فتخلص الجسام ماي الو اال  المتبقياة بعاد   تماال عملياة ت ام 

 ء عملية  متااص المواد الغذائية .و نتراالمواد الغذائية المبتلعة 

  

 النمو: -ز

فاي ماحلاة النماو حيال ي داد وزن الجسم وحجمي في الكائنا  اليياة 

تتكاااون  ع ااااء الياااا  اااالعيي واالذن واللساااان واالصاااابع الساااتقبال 

 . المنبرا  

 ن زيادة الوزن واليجم )النمو( في االاياء غيا اليية تختل   ختالفآ 

ذ  ييااا  فااي الكائنااا  الييااة فوااي االاااياء غيااا لوتايااآ عااي النمااو الاا

 مي الخارج فقض وليا مي الداخ  . اليية تيد  األضافة  و ال يادة

       

 التكي  والتاور :  -س

تمتااااز الكائناااا  اليياااة بقااادرترا علااام التاااأثا بااااليواف  والماااسثاا     

ئااة ا والتكياا  للمعيئااة فااي تلااك البيتغياااا  البيئيااة ثاام األسااتجابة لراااوال

 ذلك بااائق اتم .المتغياة قد توع  

اال سا وياى العلماء ان تاريخ الكائنا  اليية علم ساأ االرا لايا

تاااج االنااواع عمليااة متواصاالة  مااي التاااور الع ااو  الااذ   دى الاام ان

اليية المتياورة    انراا قاد نئاأ  ماي  ائناا  حياة  اليالية مي الكائنا  

البيئيااة المتغياااة  سااتجابة لرااا صااغياة احاديااة الخليااة تااأثا  بااالظاو  

بئاك   و بااأخا فتغيااا  وتيااور  وتكيواا  وتاااور  ومااا زالاا  عمليااة 

 .التاور الع و  مستماة ولرا  ر انرا مي نظايا  وآليا  و دلة 

 

  



     التكاثا :   -ش

درة الكائي اليي علم  نتاج  فااد لديدة اابيرة  باي  و تام صاوة تو ق 

اليوا  علم الناوع . و ن قادرة الكائناا  بالكائنا  اليية تي قدرترا علم 

اليية علم تكويي افااد ابيرة قد فند  الوكااة القديماة التاي  انا  تادعم 

وتي  حية غيا نئوء الكائنا  اليية مي تلقاء نوسرا  و مي  ائنا   خاى

فكاة التولد الذاتي  و التلقائي  نئوء ال اوادع ماي الاايي  و مااء المااا 

 المتعوي وغياتا مي االفكار الخا ئة .  ونئوء الذبان مي الليم

الاام تكااويي افااااد مااي نوعرااا باااايقتيي تمااا وتلجااأ الكائنااا  الييااة 

فااي الكائنااا  الييااة التكاااثا الاللنسااي والتكاااثا الجنسااي ويالحاا  االول 

 الوا ئة بينما الثاني يالح  في الكائنا   اليية الااقية او المتاورة . 

 

  :لمواد اليية ايقة البناء الائيسية ل -

ثمة تواعال   يميائية  ثياة تسد  الم تكويي المااء ا    يكاون المااء   

ناتجآ لراا . وماي تاذت التوااعال  ماايالق عليراا البنااء بلزالاة المااء وماذا 

يعني ان ل يئا    باا تتكاون ماي  رتباا  ل يئاا  صاغياة بع ارا ماع 

الوحادا  البنائياة في الوق  الذ  تتم فيي ازالة ل يئا  المااء . ان  بعض

المونااوماا  قااد تكااون ل يئااا  متئااابرة او مختلوااة  وقااد يكااون عاادد 

المونوماا  التي تاتبض لتعاي ل يئا   بيااة او باوليماا  عادة مئاا  

او آال  . وتعد تذت التواعال  ا    البناء بلزالة الماء مرمة لادآا ذذ براا 

اد الييااة وياااتبض تبناام الج يئااا  المعقاادة لميعرااا التااي تتمياا  برااا المااو

وماي تاذت الماواد المعقادة الكاربوتيادرا  والاادتون بع ارا ماع الابعض .

والباوتينااا  واليااوامض النوويااة وتعااد تااذت المااواد الما بااا  الع ااوية 

الائيسااية فمااثآل مااي  تياااد اليااوامض االمينيااة باايقااة  و عمليااة البناااء 

د ل يئاا  بازالة الماء ا يمكي الياول علم ما ب ببتياد  ا وماي  تياا

مي سكا احاد  ا يمكي الياول علم سكا ثنائي نتيجاة فقادان او ازالاة 

الماء ا وينابق الئايء نوساي علام تكاويي ما اب ثالثاي الكليسااول ماي 

  وامض الئيمية بازالة الماء  ي آ . تياد الكليساول مع الي
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