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 التكاثا والنمو  -

  

لبايلوليااة تااي قاادرة الكائنااا  الييااة علاام ان مااي اتاام الموضااوعا  ا      

والمعااو  عاي دورة حيااة الكائناا  اليياة التكاثا او علم استنساخ نوساي . 

انرا تظرا ماحلة الئيخوخة التي يكون فيرا الكائي اليي ضعيوآ في مستوى 

القااادرة علااام موالراااة الظااااو  ال اااارة او غياااا المناسااابة وتاااو ماااايسد  

ياي وماع ذلاك فالن مادة بقااء الناوع تواوا  ثيااآ بالنتيجة الم ماو  الكاائي ال

عمااا    فاااد مااي افاااادت وتعاا ا تااذت الظاااتاة الاام ان الكااائي اليااي المتقااد  

 ينتل افاادآ لددآ قب  موتي . بالعما 

 تولد  ايقتيي للتكاثا في النباتا  تما : 

 التكاثا الجنسي :  - 

ماي ويت مي انتاج افااد لدد يجمعاون بايي معلوماا  وراثياة اصالرا 

   بعباارة اخااى انتااج افاااد لادد خليتيي مختلوتيي تمثالن اباويي مختلوايي 

 بواساة خاليا لنسية منتجة عي  ايق االنقسا  االخت الي . 

                   

 التكاثا الاللنسي :  –ن 

يت ااامي انتااااج افاااااد لااادد ماااي غياااا ان يياااا  انااادماج  ميتااايي او   

تتكاثا النباتا  عادة بالتكاثا الجنسي  .خيايدتما فرو تكاثا باالنقسا  الاتيا

وتظرا النباتاا  لميعراا فاي غيا ان لغالبيترا القدرة علم التكاثا الاللنسي .

باايي نباتااا  الساابوروفاي  الااذ  ينااتل دورة حياترااا  اااتاة تعاقااب االليااال 

  .توفاي  المنتل للبيوا والسبياما السبورا  والكمي

مية    مي الااوريي فواي بع ارا يكاون وتختل  النباتا  باول مدة و ت

في حيي يسود  اور الكميتوفايا  فاي الابعض   ور السبوروفاي  تو السائد

 االخا .

  اائق التكاثا الخ ا  : 

 :( التكاثا بالعق  )االقال  - 

وتاي العقلة تي ل ء مي ع و نبااتي تا رع لتعااي  نباتاآ لديادآ 

  برورماون علم انواع منرا سااقية ولذرياة وورقياة وتعاما  العقا

Reproduction and growth



التجذيا وتتا  في الماء او في التابة الا بة لتتكون لذور لديدة 

 ومي ثم يتكون نبا  لديد .

 التكاثا بالتاقيد :-ن

تت مي تذت الاايقة دفي فااع متاا  بالنباا  اال  فاي التااان او 

لتكويي لذور لديدة بعدتا يواا  النباا  الجدياد في وسض مناسب 

ايقة ت ود النباتا  اال  االفااد الجادد عي النبا  اال  وفي تذت الا

 بالماء والغذاء . 

 التكاثا بالتاعيم :  -ج

جااذرة ويت اامي  فااا  لاا ء مااي النبااا  وتا يبااي علاام ساااا م 

  ويعا  الساا المجذر باالص .

 .والمدادا  ما والدرنا  والااي و التكاثا باالباال والكورما   -د

 : التكاثا بواساة بذور اصلرا خ ا   -و

تتكااون تااذت البااذور بغيااان عمليااة االخاااان وتتا ااب  ليااآ مااي 

اذ ينتل    منرا مي نسايل انسجة امية وت م النة اصلرا خ ا  

 الجوي اء المييض بالكيا الجنيني . 

 

 الرورمونا  النباتية :  -

 

يوص  الرورمون بأني ما ب ع و  ينتل بكمياا  قليلاة فاي  لا ء 

مااادة  يمياويااة تواااز مااي خليااة  مااي النبااا  وينقاا  الاام لاا ء اخااا او انااي

وتاااسثا فاااي نماااو خالياااا اخااااى حيااال لراااا مساااتقبال  مناسااابة وتختلااا  

فاي خالياا  الرورمونا  النباتية عي الرورمونا  الييوانياة فاي انراا تاسثا

انواعااي تااي االو سااينا ا الجبالينااا ا ومااي  .قايبااة وفااي خاليااا بعياادة

تياارت يياد  تاأثيات وعند  .السايتو يننا ا حامض االبسيسيكا االثيليي

 في الرد  بآليا  عدة تي : 

 يتسبب الرورمون  في تخليق ان يم مرم في ايض النمو . -1

ييو  الرورمون فعالية ان يم ما بأتجات تعجي  تخلياق المنتجاا   -2

. 

 عالي الاافة . ATPييو  صنع  -3

يساعد علم ال خ الباوتاوني مماا يسااعد علام اساتجابا  نماو  -4

 ميو ة حام يآ .

 ن وحية الغئاء لاليونا  وللمواد االي ية .ي يد مي  -5



وتختلاا  االنااواع النباتيااة فااي النمااو فبع اارا سااايع فااي نمااوت ومنرااا 

ا درلاة الابيعاة الوراثياة للنباا بايء ويعتمد ذلاك علام عادة عواما  منراا 

ا التغذيااة والتاا ود بالماااء وغياتااا فااأن النمااو يبااد  بايئااآ ثاام ياادخ  ةالياااار

الاام ماحلااة عااد  ياانخوض تاادريجيآ الاام ان يااا  ماحلااة التماادد السااايع ثاام 

 .حدو     تمدد الحق

: الوزن الاا ا الاوزن الجاا ا نراوتولد اربعة اسا لقياس النمو م

  ا المساحة .االبعاد المستقيمة او الخاية

 

 

 والنمو في الييوانا :التكاثا  -

 

تتكاثا الييوانا  بعدة  اا مختلوة تقع ضمي مايسمم التكاثا الاللنسي 

التكاااثا الجنسااي االولاام التيتاااج الاام ولااود الخاليااا الجنسااية مثاا  البي ااة و

والييمي وناتل عملية التكااثا الاللنساي يتمثا  باأفااد مماثلاة تماماآ لالباويي  

وفي تذت اليالة فلن تكيوا  االبويي تنتق  الم االبناء وتذا يمث  ايجابية لراذا 

 بيئية.في حالة عد  تغيا الظاو  الالنوع مي التكاثا 

اما التكااثا الجنساي فييتااج الام بي اة ماي احاد االباويي وحايمي ماي 

تكماي فاي  اون االفاااد االخا واليالاة االيجابياة فاي تاذا الناوع ماي التكااثا 

الظاااو  يع ان تقاااو  تغيااا وراثيااة تسااتاتباينااا  الناتجااة ونظاااآ لولااود 

 البيئية.

 

  :التكاثا الاللنسي والتكاثا الجنسي -

ا   اا تكاثا مختلوة تمث  تداخ  لااا تكاثا لنساي تظرا الييوان

يتكون فاد لديد  نماو لاانبي واللنسي فمثآل الرايدرا تتكاثا بالتباعم حيل 

يء ماي اليياوان االصا  او اال  بينماا يياا  التكااثا باالنقساا  ( نااا)باعم

االعتياااد  فااي انااواع اخاااى وييااا  التكاااثا فااي انااواع  ثياااة مااي دياادان 

فوي حالة قاع احد الديادان يمكاي ان ينماو ل اعادة االخال  االرا مي خال

 ااا  ناااا   الااام دودة لديااادة  وفاااي عااادة اناااواع ماااي الديااادان المسااااية 

والقئااايا  واليئاااا  واالسااما  ييااا  التكاااثا العااذر  وتااذت الاايقااة 

نماو بي اة غياا مخاابة تمث  تيورآ لتكاثا لنسي والتاي يياا  فيراا ان ت

 الم فاد  ام .

 



ني  فلن الملكة ت ع بي آ مخابآ ينتل افااد ثنائية المجموعة وفي ال

الكاوموسومية مي االنا  اللاواتي  يماثلي العاامال  وبياوا غياا مخاابة 

  تسل  الجنود ضمي الخلية .تنتل ذ ورآ احادية المجموعة الكاوموسومية 

 

تمتلااك الييوانااا  التااي تتكاااثا لنساايآ اع اااء تناساالية اساسااية ممثلااة 

في االنثم والخام في الذ ور وتذت مسسولة عي انتااج البياوا  بالمبايض

في االنا  والييامي في الذ ور واع اء تناسلية اضافية وتذت مسسولة عاي 

خ ن ونق  االمئاج وقد تمتلك بعاض الييواناا  مناسا  او اع ااء تناسالية 

 وقتية  ما في الرايدرا بينما تمتلك حيوانا  اخاى اع اء تناسلية دائمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر : مقدمة في علم النبات : موراي نابورس




