
 

 

 هبادئ االحٍاء الوجِزٌت

 الوحاضزة االّلى

 د. عالء جبار عبذ 
 

ُّْ احذ فشّع ػلْم الح٘اج الزٕ ِٗترن تذساعتح الئااٌتاخ الح٘تح الةت ٘شج علن االحٍاء الوجِزٌت : 

ُّٖ ذشول الثئرشٗتا ّالطرشٗتاخ ّالرحالتة ّاالترتذاا٘اخ ظذا الرٖ الٗوئي سؤٗرِا تالؼ٘ي الوعشدج 

)الثشّذتتْصاو ّالشسرغتت٘ا ّالطاٗشّعتتاخ م ِّٗتترن ُتتزا الؼلتتن تذساعتتح اتتئل ُتتزٍ الئااٌتتاخ ّذشس٘ثِتتا 

ّذئاششُتتا ّفغتتلعرِا ّذةتتٌ٘طِا ّاٗالتتِا فالتت  ػتتي دساعتتح ذْصٗتتغ ُتتزٍ الئااٌتتاخ فتتٖ الرث٘ؼتتح 

 . ّػ قرِا تؼالِا تثؼض ّتالئااٌاخ الحَ٘ االخشٓ

 

 اُوٍت علن االحٍاء الوجِزٌت :

 ٗغرخذم ػلن األح٘اء الّذق٘قح فٖ ارٔ هٌاحٖ الح٘اجم هصل:

 أعاط ػلن الثاشْلْظ٘ا )ػلن األهشاضو. -1

 األعلحح الثْ٘لْظ٘ح. اعرخذاهاخ ػغئشٗح فٖ صٌاػح -2

 الوالاّداخ الحّْ٘ٗح. إًراض ّاعرحذاز -3

 صٌاػح ّذرْٗش اللّقاحاخ. -4

حواٗح اإلًغاى ّالٌّثاخ ّالحْ٘اى هي أخراس ُزٍ الئااٌاخ اإللوام تِزا الؼلن ٗغاػذ ػلٔ  -5

 الّذق٘قح.

اعرخذام تؼض األًْاع للقالاء ػلٔ أًْاع أخشٓ غ٘ش هشغْب فِ٘ا أّ هغثّثح فٖ    -6

 أضشاس لإلًغاى أّ الوحاص٘ل ػي طشٗق الوحاستح الِغرًْ٘ح.

ّ  DNAذغاػذ ػلواء الٌِذعح الْساشّ٘ح ّالرّؼذٗل العٌٖ٘ فٖ فِن طث٘ؼ٘ح الحوض الٌّْٕ  -7

RNA. 

ذغاػذ ػلواء الرّرْس الرّث٘ؼٖ فٖ هؼشفح ّهراتؼح هغالك ّطشق الرّرْس الّرٖ أخزذِا  -8

 الح٘اج ػلٔ األسض.

 

 ًبذة تارٌخٍَ عي تطْر علن االحٍاء الوجِزٌت : 
ذؼلن االًغاى صٌغ الؼذعاخ هتي قرتغ الضظتاض ّذشس٘ثِتا لرؼرتٖ  ًشأ ػلن االح٘اء الوعِشٗح ػٌذها

 Rogerقْج ذئث٘ش سافَ٘ لشؤٗرِا االح٘اء الوعِشَٗ م خ ل القشى الصالس ػشش صشغ سّظش ت٘ئي 

bacon  (1292-1220  و . اى االهتتشاض الرتتٖ ذغتتثثِا سااٌتتاخ ح٘تتَ غ٘تتش هشا٘تتَ ّذْصتتل ًطتتظ

التٔ  Kircherاااس الشاُة  1658ّفٖ ػام و  Francastro Verona (1553-1482 الٌر٘عَ 

ّظْد هااعواٍ الذٗذاى غ٘ش الوشاَ٘ تالؼ٘ي الوعشدج فٖ اللحتن ّالحل٘تة الورطغتع ّػلتٔ التشغن هتي 

اى ّصتتطَ ستتاى ٌٗقةتتَ الذقتتَ فاًتتَ ٗؼتتذ اّل هتتي ذؼتتشت ػلتتٔ اُو٘تتح الثئرشٗتتا ّاالح٘تتاء الوعِشٗتتح 

و اّل  Leeuwenhoek  (1723-1632االخشٓ الوغتثثَ ل هتشاض م ّٗؼتذ الِْلٌتذٕ ل٘طٌِتْ  

اذَ ّتْصف دق٘ق هي الشعْم ػي الثئرشٗتا ّالثشّذتْصا ّقتذ عتاػذٍ رلتك ُْاٗرتَ ظهي ععل ه ح

 فٖ ذشس٘ة الؼذعاخ ّصٌغ الوعِش الثغ٘ط . 

 



 

 

 
 

 

  Biogenesis and spontaneous generationًظزٌت التْالذ الذاتً ّالحٍْي 
تؼذ اى ااُذ ل٘طٌِْ  االػذاد الئث٘شج هي االح٘اء الوعِشٗح الوْظْدج فٖ الرث٘ؼح تذأ الؼلواء        

ٗطئشّى فٖ اصل ُزٍ الئااٌاخ م ّهٌز الثذاٗح ساى ٌُا  هذسعراى لرطغ٘ش اصل الئااٌاخ الح٘ح فقتذ 

ا هاٗؼشت توثتذأ ساى الثؼض ٗؼرقذ اى الئااٌاخ الح٘ح ذئًْد تةْسج راذ٘ح هي اا٘اء غ٘ش ح٘ح ُّز

فٖ حت٘ي اػرقتذ التثؼض االختش   Spontaneous generation or abiogenesisالرْالذ الزاذٖ 

ّقتذ  Biogenesisاى الئااٌاخ الح٘ح ّلتذخ هتي اات٘اء ح٘تح ُّتْ هتاٗؼشت توثتذأ الرْالتذ الح٘تْٕ 

 Louis Pasteurاًذششخ ًظشٗح الٌشْء الزاذٖ الٔ االتذ تالٌرااط الرٖ ذْصل الِ٘ا لْٗظ تاعترْس 

و ػٌتتتذها قتتتن ترعشترتتتَ الشتتتِ٘شج ح٘تتتس اعتتترؼول دّسق را اًثْتتتتَ اتتتؼشٗح طْٗلتتتَ  1895-1822)

ّهؼقْفَ ذشثَ ػٌق االّصج ح٘س قام تْضغ هحلْل ه زٕ فٖ الذّسق ّعخٌَ ّذشستَ لطرتشج ّستاى 

الِْاء غ٘ش الوؼاهل ٗذخل ّٗخشض هي خ ل االًثْتح الشؼشٗح ّلن ذظِتش إ سااٌتاخ هعِشٗتح فتٖ 

 ل الو زٕ الًِا ساًد ذغرقش فٖ الوٌرقح الوؼقْفَ هي االًثْتح .الوحلْ

 

 
 تجزبت باستْر

 

 هْقع االحٍاء الوجِزٌت فً عالن الكائٌاث الحٍت :

حرٔ القشى الراعغ ػشش ًعذ اى ذةتٌ٘ف الئااٌتاخ الح٘تح ّضتغ ظو٘تغ الئااٌتاخ فتٖ هولئرت٘ي ُوتا 

دساعح سااٌاخ ح٘تح ذشتاتَ الٌثاذتاخ ّتؼالتِا  الحْ٘اً٘ح ّالٌثاذ٘ح ...ّػلن االح٘اء الوعِشٗح ٗرالوي

ٗشاتَ الحْ٘اًتاخ ّتؼالتِا الذقتغ فتٖ الٌثاذ٘تح اّ الحْ٘اً٘تح لتزا اقرشحتد هولئتح شالصتح هتي قثتل ػتالن 

الرتتٖ ذالتتن ظو٘تتغ  Protistaعتتو٘د توولئتتح االّل٘تتاخ  1866ػتتام  Haeckelالح٘تتْاى االلوتتاًٖ 

 الرحالة و .الئااٌاخ االحادٗح الخل٘ح ) الثئرشٗا م الطرشٗاخ م 

 ّهي شن قغود الٔ :



 

 

   Procaryoticتذاا٘ح الٌْاج  -1

 Eucaryoticحق٘ق٘ح الٌْاج  -2

 

 جذّل ٌْضح هقارًت بٍي الخالٌا البذائٍت الٌْاة ّالحقٍقٍت الٌْاة

 

 الخ ٗا الحق٘ق٘ح الٌْاج  الخ ٗا الثذاا٘ح الٌْاج الةطح خ

هصتتتل الرحالتتتة ّالطرشٗتتتاخ  هصل الثئرشٗا الئااي الحٖ 1

ّالٌثاذاخ الشاق٘ح ّالحْ٘اًاخ 

 الشاق٘ح

راخ قرتتتش اّ ػتتتشض اسصتتتتش  هاٗئشّلرش 4-1 × 2-1 الحعن 2

 هاٗئشّهرش 5هي 

الٌتتتتتْاج م الواٗرْسًْتتتتتذسٗا اّ  هادج ًّْٗح  الرشاس٘ة الْساش٘ح 3

 الث عر٘ذاخ الخالشاء

الذحتتتتتتتاط ت شتتتتتتتاء ًتتتتتتتّْٕ  ذشس٘ة الٌْاج 4

ّذحرتتتْٕ ػلتتتٔ سشّهْعتتتْم 

 ّاحذ

هحاطتتتتتتتح ت شتتتتتتتاء ًتتتتتتتّْٕ 

ّذحرتتتتْٕ ػلتتتتٔ اسصتتتتش هتتتتي 

 سشّهْعْم 

الواٗرْسًْتتتتتتتتذسٗا ّاظغتتتتتتتتام  الرشاس٘ة الغاٗرْت صه٘ح 5

 سْلعٖ غ٘ش هْظْدج

ذحرتتْٕ ػلتتٔ الواٗرْسًْتتذسٗا 

 ّاظغام سْلعٖ

الذحرتتتتتتتتتتتتتتتتتتْٕ ػلتتتتتتتتتتتتتتتتتتٔ  ٗرئْى هي تثر٘ذّس ٗئاى  ظذاس الخل٘ح 6

 الثثر٘ذّس ٗئاى

 

الرٖ ضود هؼِا   Moneraذن ذةٌ٘ف الثئرشٗا فٖ هولئح هغرقلح ذغؤ الوًْ٘شا ّحذٌثا 

)تئرشٗا خالشاء هضسقح و  Cyanobacteriaالرحالة الخالشاء الوضسقح ذحد اعن ع٘اًْتئرشٗا 

 ّسزلك اًؼضلد الطرشٗاخ فٖ هولئح هغرقلح اها الرحالة فثق٘د فٖ ذةٌ٘طِا الغاتق .

 

 بعض الصفاث الووٍزةهقارًت بٍي الووالك الخوس فً 

 Monera Protista Fungi Plant Animal الةطح خ

 حق٘ق٘ح الٌْاج حق٘ق٘ح الٌْاج حق٘ق٘ح الٌْاج حق٘ق٘ح الٌْاج تذاا٘ح الٌْاج الٌْاج 1

هؼظوِا خل٘ح  خل٘ح ّاحذج الخل٘ح 2

 ّاحذج

هرؼذدج 

 الخ ٗا

هرؼذدج 

 الخ ٗا

 هرؼذدج الخ ٗا

راذ٘ح اّ غ٘ش راذ٘ح  الر زٗح 3

 الر زٗح

هر اٗشج  ضْا٘ح الر زٗح

 الر زٗح

ضْا٘ح 

 الر زٗح

غ٘ش راذ٘ح تْاعرح 

 الرِام الرؼام

تؼالِا ٗرحش   الحشسح 4

 تاالعْاط

تؼالِا ٗرحش  

تاالعْاط اّ 

 االُذاب

الحشسح تْاعرح  غ٘ش هرحش  غ٘ش هرحش 

 ال٘ات هٌقثالح

 اقسام علن االحٍاء الوجِزٌت :
 طث٘ؼح الئااي الوعِشٕ الٔ االقغام االذ٘ح :ٗقغن ػلن االح٘اء الوعِشٗح هي ح٘س 

ِٗرن ُزا الطشع تذساعح الرحالة ُّٖ سااٌاخ تغ٘رَ  Phycology علن الطحالب -1

ّاًْاػِا الثذااَ٘ راخ خلَ٘ ّاحذٍ ّالثؼض االخش ػثاسج ػي ذعوغ لخ ٗا هرشاتَِ م 

ٖ ّغالثا ّذحرْٕ الرحالة ػلٔ الةث اخ هصل الئلْسّف٘ل ّذقْم تؼول٘ح الرشس٘ة الالْا

 هاذْظذ الرحالة فٖ الو٘اٍ اّ الرشب الشهلَ٘ . 



 

 

ٗخرص ُزا الطشع تذساعح الطاٗشّعاخ ُّٖ ػثاسج ػي  Virology علن الفاٌزّساث -2

طط٘ل٘اخ ص ٘شج ظذا غ٘ش خلْٗح ّذغثة اهشاضا للٌثاذاخ ّالحْ٘اًاخ ّالثئرشٗا 

 ّلوعاه٘غ اخشٓ هي االّل٘اخ .

ا الؼلن تذساعح الثئرشٗا ّقذ ذغرؼول سلوَ ٗخرص ُز Bacteriology علن البكتزٌا -3

bacteriology  هشادفَ لؼلن االح٘اء الوعِشٗحMicrobiology   ّالثئرشٗا ػثاسج ػي

سااٌاخ تذااَ٘ الٌْاج ّذرئْى هي خل٘ح ّاحذج اّ ذعوؼاخ هي خ ٗا هرشاتَِ ّذرئاشش 

 تاالًشراس الصٌااٖ .

تذساعح االترذاا٘اخ ُّٖ ػثاسج ػي ٗخرص ُزا الطشع  Protozoology علن االبتذائٍاث -4

سااٌاخ حق٘ق٘ح الٌْاج احادٗح الخل٘ح ّاحذ فشّع ػلن الثشّذْصّا ُْ ػلن الرط٘ل٘اخ 

Parasitology  ّّغ٘شُا هي الئااٌاخ  الوشض٘حُّْ ِٗرن تذساعح الثشّذْصّا الرط٘ل٘ح ا

 الحَ٘ الرط٘ل٘ح .

ن الخوااش ّاالػطاى ُّٖ ِّٗرن تذساعح الطرشٗاخ الرٖ ذال Mycology علن الفطزٌاث -5

سااٌاخ حق٘ق٘ح الٌْاج ّخال٘ح هي الئلْسّف٘ل ّذئْى ػادج هرؼذدج الخ ٗا ّلئٌِا غ٘ش 

 هرخةةح الٔ ظزّس ّع٘قاى ّاّساق حق٘ق٘ح .

 كوا ٌقسن علن االحٍاء الوجِزٌت هي الٌاحٍت التطبٍقٍت الى االقسام التالٍت :

: الزٕ ِٗرن تذساعح االح٘اء الوعِشٗح الرٖ ذغثة االهشاض  االحٍاء الوجِزٌت الطبٍت -1

 ل ًغاى ّطشق ذشخ٘ةِا ّالْقاٗح هٌِا .

: ِٗرن تذساعح االح٘اء الوعِشٗح الرٖ ذةل الٔ الِْاء ّذاش٘ش  االحٍاء الوجِزٌت للِْاء -2

 الظشّت العْٗح ػلِ٘ا ّاالعال٘ة الورثؼح فٖ ذؼق٘ن الِْاء .

: ِّٗرن تذساعح طشق ذةط٘ح الو٘اٍ ّفحْصاخ  ٍاٍ الفضالثاالحٍاء الوجِزٌت للوٍاٍ ّه -3

 االح٘اء الوعِشٗح الرٖ ذعشٓ ػلٔ الو٘اٍ ّطشق هؼالعح ه٘اٍ الطال خ .

: ِٗرن تذساعح االح٘اء الوعِشٗح الوغثثح لرلف ّفغاد  االحٍاء الوجِزٌت لالغذٌت ّااللباى -4

 االغزٗح ّسزلك طشق حطظ االغزٗح ّاالهشاض الرٖ ذٌرقل تْاعرح االغزٗح . 

: ِّٗرن تذساعح االح٘اء الوعِشٗح فٖ الرشتح ّذاش٘شُا فٖ  االحٍاء الوجِزٌت للتزبت -5

 خةْترِا . 

الوعِشٗح راخ االُو٘ح الةٌاػ٘ح : ِٗرن تذساعح االح٘اء  االحٍاء الوجِزٌت الصٌاعٍت -6

ساًراض الوالاداخ الحْ٘ٗح ّاالهةال ّالئحْل ّاالحواض الؼالْٗح ّاالحواض االهٌ٘٘ح 

 ّالط٘راهٌ٘اخ ّالِشهًْاخ ّاالًضٗواخ ّهٌرعاخ اٗال٘ح ػذٗذج اخشٓ .
 


