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 Biodiversityالتنوع الحيوي  مقدمة  

 

يوجد العديد من التعريفات التي تطرقت إلى مفهوم التنوع الحيوي ، ولقد تم مناقشتها بإسهاب في     

  المحاضرات وتم الخلوص إلى التعريف التالي :

ختلفة في منطقة بيئية : عبارة عن عدد األنواع وعدد األفراد التي تتأثر بعوامل بيئة م يعرف التنوع الحيوي بأنه

 وتأثيراتها على التركيب الحيوي  . ( Niche )محددة 

أحد مقومات المجتمع الحي لكي يحافظ على ثباته  Biodiversityيعتبر التباين الحيوي  : أهمية التباين

 واستقراره وأداؤه لوظائفه ، سواء كان التباين على مستوى األفراد أو الجماعات .

تعقيداً  أكثرن من المعلوم أنه كلما كان التنوع الحيوي أكبر فــي النــظام الـبـيـئي ) إ : يئي الجيدتكوين النظام الب

 ( كلما أدى ذلك إلى نجاح النظام واستقراره وبذلك البد أن يكون عدد األنواع أكبر من عدد األفراد لكي يكون

األفراد على حساب عدد األنواع أدى إلى اختالل والعكس صحيح فلكما زاد عدد النظام البيئي في حالة استقرار . 

 . النظام البيئي

      Genetic Variationالتباين الوراثي 

يقصد به كافة اإلختالفات التي تتراكم عند كائن حي وتجعله يتميز عن أقرانه ضمن نفس المستوى التصنيفي،   

متكافئ ليحافظ به  Biodiversityحيوي  وهو إستجابة لكل المتغايرات التي تحدث حوله والوصول إلى تنوع

 على ثبوتية للنظام البيئي .

إن التباين الوراثي يصف طبيعة اإلختالفات الوراثية بين األفراد من نفس النوع وقد ينتج هذا اإلختالف إما     

)الحذف ، اإلستبدال ، اإلضافة( وألتي تعرف على إنها تغير في تسلسل  Mutationعن طريق الطفرات 

، أو عن طريق اإلتحادات الجديدة الناتجة عن التهجين بين DNAالقواعد النيتروجينية للمادة الوراثية الـ

األصناف أو السالالت النقية طبيعياً في المحاصيل الخلطية وأصطناعياً في المحاصيل ذاتية التلقيح والتي تنعزل 

نة لبقاء السكان في مواجهة الظروف البيئية المتغيرة في األجيال األنعزالية الالحقة ، هذا األختالف يعطي المرو

 ونتيجة لذلك غالبا ما يعّد األختالف الجيني ميزة كما هو شكال من أشكال األستعداد لما هو غير متوقع  . 

فاَن سلسلة هذه األختالفات مستمرة في إيجاد ما هو مالئم لتلك الظروف ومختلف عن أصولِه، فباإلضافة      

ة الظروف الطبيعية في هذا المجال إال إن زيادة السكان وتوسع متطلباته أدت إلى تدخل اإلنسان بشكل إلى أهمي

مباشر وغير مباشر في إيجاد سبل أخرى للتباين الوراثي وخصوصا في النباتات وكان الهدف منها تحسين 

 نوعية وكمية اإلنتاج أو مقاومة آفة أو مرض معين... الخ . 

( التي تعني التنوع بين الكائنات Biodiversityراثي هو احد الجوانب األساسية للتنوع الحيوي )التنوع الو     

الحية والنظام البيئي التي تكون جزءاً منه، وهذه تتضمن التنوع ضمن وبين األنواع والنظام البيئي. يشير التنوع 

ات وحيوانات وفطريات وكائنات دقيقة الحيوي إلى جميع أشكال الحياة الموجودة على الكرة األرضية من نبات

أخرى، وكذلك يشير إلى الجماعات التي تشكلها والمواطن التي تعيش فيه. ويعرفه ميثاق التنوع الحيوي بأنه 

"تباين الكائنات الحية المستمدة من جميع المصادر ومنها النظم البيئية البرية والبحرية وغيرها من النظم المائية 

ة التي تشكل هذه النظم جزءا منها، ويتضمن هذا التباين التنوع الحيوي داخل األنواع وكذلك والتكوينات البيئي

بين النظم البيئية المختلفة." وال يعني التنوع الحيوي مجموع جميع النظم البيئية  أو األنواع أو المادة الوراثية 

 فقط ولكنه يمثل أيضا التباين داخل هذه المكونات وبينها .

 األساس اصبح هناك طريقان في استحداث التباين الوراثي هما: وعلى هذا
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 :Natural Variationالتباين الطبيعي  - 1

يحدث التباين الطبيعي للنباتات بصورة طبيعة بدون تدخل األنسان وذلك من خالل األحداث الطبيعة التي     

بالتالي الضروب أو األنواع المالئمة لهذه تجري في الطبيعة والعوامل الطبيعية مما يؤدي إلى إيجاد أفراد و

الظروف واختفاء أو اندثار أخرى ، ويحدث التباين الوراثي باألساس أثناء التلقيحات الخلطية التي تجري بتأثير 

عوامل انتقال حبوب اللقاح بطرق مختلفة  أو الطفرات التلقائية وكذلك الهجرة التي تحدث للنبات من بيئة إلى 

وهذا النوع يعتبر مصدرا مهما لتطوير النبات، ألن  Natural Selectionخاب الطبيعي أخرى و األنت

النباتات نمت وتطورت في بيئات جعلتها تقاوم الظروف المناخية، اما النباتات الضعيفة فزالت واضمحلت ولم 

ومن أبرز األسباب في تستطيع العيش في هذه البيئة، إن كثيرا من التغايرات الوراثية ظهرت نتيجة األنتخاب ، 

بين النوع الواحد مما يؤدي إلى ظهور نوع جديد  Natural Barriersهذا المجال حدوث الموانع الطبيعية 

ومن هنا نشأت النباتات البرية التي  Natural Isolateيالئم البيئة الجديدة وهذا ما يطلق عليه العزل الطبيعي 

 للبلدان .  Germplasmعلى أساسها خرائط المحتوى الوراثي  أصبحت اليوم ميزة للرقع الجغرافية وتُرسم

 :Induced diversityالتباين المستحث  -2

هو التباين الناتج من انتقاء اإلنسان للنباتات أو الحيوانات وتحويلها من حالتها البرية إلى أخرى مدجنة تعتمد   

ية عملية األنتخاب التي تطورت فيما بعد و على رعايته وذلك لسد حاجاته المتطورة ويعد هذا االتجاه بدا

 أصبحت مرتكزا لعلم التربية والتحسين الذي شهد تطورا كبيرا اعتمادا و تناغما مع تطور ونمو العلوم األخرى ، 

 وعلى هذا األساس ضم التباين المستحدث عددا من الطرق من أهمها هي:

 :Selectionاإلنتخاب  - 1

و اختيار أفضل النباتات من بين مجموعة كبيرة منها توجد بينها اختالفات وراثية اإلنتخاب بصورة عامة ه     

ً طبيعياً، وقد زاول األنسان هذه الطريقة من أقدم العصور والزال مستمرا إلى اآلن  واضحة ويعد انتخابا

انتخاب موجه  هو Artificial Selectionباستخدام هذه الطريقة في تحسين النبات، ويعتبر اإلنتخاب الصناعي 

من قبل األنسان بإتجاه الهدف الذي يريده أو الصفات التي يرغبها وذلك باختيار مجموعة من النباتات لغرض 

الحصول منها على محصول جيد من مجتمع خليط في تركيبه الوراثي اي مجتمع غير متجانس الصفات، وان 

 ي يكون أسر عز.النوعين من االنتخاب يؤديان نفس الغرض عدا أن النوع الثان

 : Hybridizationالتهجين  - 2

هو عملية تلقيح وأخصاب بين صنفين أو نوعين نباتيين بينهما إختالفات وراثية لجمع عدد من الصفات   

المرغوبة في صنف واحد، ويعد التهجين وبنوعيه الطبيعي والصناعي مصدرا إساسيا للحصول على التغايرات 

بعمل التهجين بين صنفين وينتج هجن الجيل األول ثم زراعة بذورها لألجيال التالية الوراثية، حيث يقوم المربي 

 مما يعني ذلك ظهور إنعزاالت وراثية تؤدي إلى ظهور تقسيمات أو تصنيفات جديدة.

 : Mutationالطفرات الوراثية   - 3

صفات الفرد الحامل لهذه الطفرة  تعرف الطفرة الوراثية بأنها تغيير في التركيب الوراثي ينتج عنه تغيير في   

تجعله مختلف في صفاته عن حالته األصلية. ان التغيير الحاصل بسبب الطفرة هو تغير متوارث عبر األجيال، 

مما يعطي الطفرة أهمية كبيرة في مجال تربية وتحسين النبات لكونها تعتبر مصدرا  ال ينضب للتغايرات 

نتخاب وانتاج األصناف الجديدة، والطفرة اما تكون طبيعية أو يمكن الوراثية و كذلك فهي تعطي األساس لإل

 مثل اإلشعاع والمواد الكيمياوية ودرجات الحرارة .....الخ. Mutagensاستحداثها صناعيا بواسطة المطفرات 

 :Polyploidyالتضاعف الكروموسومي  - 4

ً من أحد الوسائ   ل المستخدمة لزيادة التنوع الوراثي تعد عملية احداث التضاعف الكروموسومي صناعيا

ولتحسين أنواع النباتات وتحويل الهجن العقيمة إلى نباتات خصبة ، تنشا المتضاعفات طبيعيا أو صناعيا ويكون 
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حدوثها في الطبيعة نتيجة لتعرض النبات إلى الصواعق أو األشعة او البرودة القاسية والتي تؤدي جميعها الى 

،  Mitosisبالزمي للخلية المنقسمة وعدم تكون خيوط المغزل بعد االنقسام األعتياديعدم حدوث إنقسام سايتو

وبدال من أن تنتج خليتين تحوي كل منهما العدد األصلي للكروموسومات سوف تبقى خلية واحده وتحتوي على 

 لشيسين.ضعف العدد األصلي من الكروموسومات  ويمكن إحداث هذا التضاعف صناعيا باستخدام قلويد الكو

 :Biotechnologyاستخدام التقانات اإلحيائية  - 5

تستخدم في هذا النطاق احدث ما توصل إليه اإلنسان من معرفة عن أسرار التوارث وترادفها مع ما توصل   

إليه من تطور للعلوم التقنية الحديثة والتي لعبت دورا بارزا في استحداث التباين الوراثي في كافة المجاالت 

 ا الزراعية منها وشمل هذا النطاق ما يأتي:وخصوص

 : Tissue cultureالزراعة النسيجية  5-1

هي التقنية التي تعتمد على استحداث نباتات من خاليا أو أنسجة يتم فصلها من أصول مرغوبة وتنميتها على     

يار النبات األنسب منها، إلكثارها أوال ثم اخت In vitroأوساط زرعيه منتقاة داخل أنابيب خارج الجسم الحي 

ولهذه التقانة القدرة العالية في المناورة بمفاصلها ومكوناتها أو أجزاء النبات المعتمدة في هذه الزراعة من أجل 

 إيجاد األنواع الجديدة أو الهجن ذات المواصفات الجيدة.

 :Gene Transferالنقل الجيني  5-2

المادة الوراثية  DNAكبيرا بعد اكتشاف تفاصيل أدق عن الدنا لقد شهدت جميع فروع علم األحياء تطورا    

األساسية في جسم الكائن الحي و المسؤولة عن التغاير الحيوي، وظهور بوادر الهندسة الوراثية في بداية 

السبعينيات وتوصل الباحثين من خاللها إلى إمكانية عزل هذه المادة وإجراء عدة معالجات 

من قطع أجزاء منه وربطها مع أجزاء أخرى لبناء ما يعرف بألدنا المركب تتض Manipulationعليها

Recombinant DNA  وإدخاله فيما بعد إلى الخاليا الحية لتحقيق مفهوم النقل الجيني، والذي يهدف إلى

فاءة إيجاد تراكيب وراثية جديدة لم تكن أصال موجودة وترفد التباين الوراثي بمصدر جديد ذو قدرة انتقائية وك

عالية، وتتجلى هذه القدرة في إمكانية تخطي حاجز النوع ألول مرة، وظهرت بعد ذلك عدة طرق للنقل الجيني 

 Directو انشطرت هذه التقانة إلى التحول المباشر Transformationألتي تسمى بعمليات التحول 

transformation  والتحول الغير مباشرIndirect transformation  تفرع إلى عدة فروع .وكل منها 

 

  Natural selectionاالنتخاب الطبيعي

ر بفعل االنتخاب الطبيعي، فكرةُ أن بعض االختالفات في      من األفكار الجوهرية التي تقوم عليها نظريةُ التطوُّ

أحصنِة السباق  السمات القابلة للتواُرث تؤثِّر على البقاء والتكاثُر؛ على سبيل المثال: تماًما مثلما تمَّ انتخابُ 

اصطناعي ّا لتعظيم سمة السرعة )عن طريق االستيالد من األحصنة الفائزة وأقربائها(، تمَّ انتخاُب الظباء طبيعي ّا 

لتعظيم سمة السرعة؛ ألن األفراد التي تتناسل وتسهم في مستقبل النوع، هي تلك التي لم تُؤَكل من جانب 

ر التكيَُّف مع الظروف الحيوانات المفترسة، وقد أدَرَك داروي ن وواالس أن هذا النوع من العمليات يمكنه أن يفّسِ

الطبيعية. إن قدرتنا على تعديل الحيوانات والنباتات عن طريق االنتخاب االصطناعي، إنما تعتمد على كون هذه 

لناجحون في البرية السمة لها أساس قابل للتوارث؛ فما داَمْت هناك اختالفات قابلة للتوارث، فسيقوم األفراد ا

 بتمرير جيناتهم )ومن ثَمَّ سماتهم الجيدة( إلى أبنائهم، الذين سيمتلكون بالتبعية السماِت التكيفيةَ، مثل السرعة.

يًا لإليجاز، ومن أْجل تمكيننا من التفكير بصورة كلية، عادةً ما تُستخَدم كلمةُ في الكتابات الخاصة بعلم      تحّرِ

دون الحاجة إلى تحديِد أي سمات بعينها ذات « الصالحية » قاء والتكاثر، رة العامة على الباألحياء لتمثيل القد

مجرد ملمح  —مثاًل  —للكائن في الصالحية، فالسرعة « الذكاء » صلة. يسهم العديد من الجوانب المختلفة 

مع ذلك واحد يؤثِّر على صالحية الظبي؛ فاليقظة والقدرة على رصد المفترسات سمتان مهمتان هما األخريان. و
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فالبقاء وحده ليس كافيًا، والقدرات التكاثرية، كإطعام الصغار ورعايتهم، مهمة هي األخرى لصالحية الحيوانات، 

وكذلك القدرة على جذب الحشرات الناقلة لحبوب اللقاح لها أهمية حيوية في صالحية النباتات المزهرة؛ وبذلك 

خاب على نطاق عريض من السمات المختلفة. وكما هو الحال يمكن أن تُستخَدم كلمةُ الصالحية لوصف فعل االنت

« الذكاء » فإن عمومية مصطلح ،« الصالحية » بالنسبة إلى سمة أدَّت إلى نشوب عدد من حاالت سوء الفهم 

 والخالف.

 في ضوء التنوع الوراثي فيما يخص العديد من السمات، واالختالفات البيئية، سيقوم االنتخاب الطبيعي ال    

محالة بعمله، وسيتغير التركيُب الوراثي للتجمعات واألنواع مع مرور الوقت، كما أوضحنا في الفصل الثاني. 

في المعتاد تكون التغيرات بطيئةً من المنظور الزمني؛ ألن أي تغيُّر وراثي نادر يحتاج إلى ِعدَّة أجيال كي 

النباتات، تحدث عمليةُ انتخاب  قاسيةٌ )على سبيل  يصير النمَط الغالب في التجمع. عند استيالد الحيوانات أو

المثال: حين يقتل أحُد األمراض أغلَب أفراد قطيع  ما أو محصول من النبات(، ومع هذا ال تزال التغيرات تحتاج 

إلى سنوات كي تَقَع. يُقدَّر أن نبات الذُّرة خضع للزراعة على يد البشر منذ عشرة آالف عام، ومع هذا فأقماع 

ذرة الكبيرة الحديثة تُعَدُّ تطوًرا حديثًا إلى حّد  كبير. وبالرغم من بطء عملية التغير التطوري من المنظور ال

الزمني، فإن االنتخاب الطبيعي يمكنه أن يُنتِج تغيرات سريعة على النطاق الزمني للسجل الحفري؛ فالسمات 

ا من معدل تواتر ابتدائي منخفض، وذلك في وقت أقل من المفيدة يمكنها أن تنتشر بين أفراد أحد التجمعات انطالقً 

ذلك الذي يفصل الطبقات الجيولوجية الصخرية المتتابعة )والذي يبلغ في المعتاد على األقل عدة آالف من 

 السنوات، انظر الفصل الرابع(.

حِ القائم بين البشر والف    
ئران، الذي نحاول فيه تطويَر لتوضيح عملية انتخاب طفرة مفيدة، تدبَّْر سباَق التسلُّ

ُسموم  للفئران، وتحاول فيه الفئراُن تطويَر مقاَومتها للسموم. إن سمَّ الفئران المسمَّى وارفارين يقتل الفئراَن عن 

طريق مْنعِ تخثُّر الدم؛ فهو يرتبط بإنزيم مطلوب في التمثيل الغذائي لفيتامين ك، الذي له دور مهم في تخثُّر الدم 

« تكلفة » من الوظائف األخرى. فيما مضىكانت الفئران المقاِومة للسّمِ نادرةَ الوجود؛ ألن التمثيل  والعديد

الغذائي لفيتامين ك لديها تغيََّر، مقلِّاًل من نموها وبقائها؛ بعبارة أخرى: هناك للمقاومة. لكن في المزارع والبلدات 

قاِومة للسّمِ يمكنها البقاء؛ ومن ثَمَّ يوجد انتخاب طبيعي قوي، التي يُستخَدم فيها الوارفارين، وحدها الفئران الم

بالرغم من تكلفته المرتفعة؛ وبالتبعية انتشَرِت النسخةُ المقاِومةُ للسّمِ من الجين بمعدالت عالية في تجمع الفئران، 

َل في تطوير نوع جديد وإن كانت التكلفةُ تمنعها من االنتشار بين كل أفراد النوع. ومع ذلك وقع أمر حديث تمثَّ 

 من المقاَومة بََدا أنها خالية من التكلفة، بل قد تكون مفيدة أيًضا )في غياب السم(.

ٌر متواِصل استجابةً للتغيُّر في بيئة الفئران. التنوع واالنتخاب سمتان قويتان للغاية للعديد من      هناك إذن تطوُّ

كونات معينة للمادة الوراثية يتم الحفاظ عليها، ال ألنها تزيد األنظمة، وليس فقط للكائنات المنفردة. ثمة م

صالحيةَ الكائنات التي تحملها، وإنما ألنها تستطيع التضاُعَف داخل المادة الوراثية نفسها، وكأنها كائن طفيلي 

 البشري إيه إن الدي من بالمائة 5٥موجود في جسد عائله؛ إن نسبة 

 التطور واالنجراف الجيني     

ـ التي تدوم في الجماعة عدة  DNAحتى فترة قريبة، اعتقد البيولوجيون أن العديد من التغيرات في الدنا    

أجيال أي من دون تأثير في البقيا أو التكاثر. ويمكن بشكل عشوائي أن يتأرجح خليط هذه التغيرات في الجماعة 

. والشيوع المفترض للطفرات genetic driftمن جيل إلى آخر، في عملية تعرف باسم االنجراف الجيني 

المحايدة دفع بعض علماء الوراثة إلى اعتبار االنجراف الجيني ، وليس االنتخاب الطبيعي، هو العامل الرئيسي 

الدافع لتغير الدنا في الجماعات. ولكن التجارب الجديدة أظهرت أيضا أهمية عامل االنتخاب الطبيعي في هذا 

 التغير.
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غييرات في البيئة المحيطة، قد تصير بعض األشكال المحايدة مفيدة أو حتى ضرورية للبقيا، عندما تحدث ت   

وعندها سيعمل االنتخاب الطبيعي على زيادة تواترها. يمكن أن يؤدي التأرجح العشوائي في تواتر األشكال 

خاصة في الجماعات الصغيرة. المحايدة للجينة في الجماعة أحيانا إلى تغيير يبتعد كثيرا عن التواتر المعتاد وب

تنتقل الطفرات المحايدة بوساطة غربلة البيئة المحيطة إلى الجيل الالحق، مثلما تفعل الجينات األصلية. وتتم 

 غربلة وإزالة الطفرات المميتة.

ن كيفية على الرغم من ثقة البيولوجيين في دفع االنتخاب الطبيعي للتغير التطوري، فإننا غالبا ما نجدهم يجهلو   

حدوث ذلك، وهذا يشمل حتى سمات بدنية عادية )المنقار، العضلة ذات الرأسين، الدماغ(. فعلى سبيل المثال، لم 

يكن معروفا إال القليل عن التغيرات الجينية المؤسسة للتطور التكيفي. لقد سمح التطور الجديد في علم الوراثة 

. وحاليا هناك محاوالت لإلجابة عن مجموعة أسئلة جوهرية للبيولوجيين بتحدي هذه اإلشكالية بصورة مباشرة

حول عملية االنتخاب؛ كاألسئلة التالية: عندما يتكيف كائن مع بيئة جديدة من خالل االنتخاب الطبيعي، فهل يتم 

ذلك بسبب تغيرات تحدث في جينات قليلة أم كثيرة؟ وهل يمكن تحديد هوية هذه الجينات؟ وهل تشارك الجينات 

 ها في حاالت مستقلة من التكيف مع المحيط نفسه؟ذات

 االنتخاب الطبيعي في البيئات الطبيعية

على الرغم مما يقدمه البحث التطوري التجريبي من رؤية جديدة لمفعول االنتخاب الطبيعي، يبقى األسلوب    

دنا الجينوم مرات عدة.  المعتمد محصورا في استخدام الكائنات الحية البسيطة التي تسمح بتحديد كامل تسلسل

كذلك حذر بعض العاملين في هذا المجال من أن أبحاث التطور التجريبي قد تتضمن ضغوطا انتخابية قاسية ال 

 توجد في الطبيعة، وقد تكون أقسى كثيرا من تلك التي تواجهها الكائنات في بيئاتها الطبيعية. 

 التكيّف

ة، وظيفتها األساسيّة هي ُمساعدة المخلوق الحّي على التّعايش مع بيئته التكيّف خاصيّة تتّسم بها الكائنات الحيّ   

والتّكاثر فيها للحفاظ على نسله، حيث إنّه ال يوجد أي كائنين على كوكب األرض ُمتطابقين تماماً، بل إّن لكل 

ون والّطباع هو من نتائج واحد من الحيوانات خواّصاً ُمختلفةً تُساعده على البقاء في بيئته، واختالف الّشكل واللّ 

 هذا التكيُّف.

يعتمد التكيّف على طبيعة البيئة؛ فبعُض الحيوانات تتخّصص بالعيش ضمَن بيئة ُمحّددة، مثل أشجار الخيزران   

التي ال تتواجُد سوى في غابات شرق آسيا، بينما اإلنسان قادٌر على العيش في جميع بيئات الكوكب تقريباً، من 

 ة إلى القطب الشمالّي شديد البرودة.الّصحارى الحارّ 

ينتج التكيّف عن آلية التّكاثر في المخلوقات الحيّة؛ حيث إّن الحيوانات دائماً تُنتج من النّسل أقلَّ مّما يبقى على    

قيد الحياة فيما بعد، وهذا يعني أّن النّسل األقدر على التّعايُش مع بيئته وُمواجهة ظروفها له فُرصة أكبر 

ستمرار وإنجاب الذُريّة ُمستقبالً، بينما تلك األقّل قدرة تفشُل بالحصول على الغذاء والّطعام وتأمين مساحة  باال

للعيش فتقّل في عددها، وهذا يُساعد على تكيُّف األنواع الحيّة مع البيئة الطبيعيّة بُصورة ُمتالحقة. وفي نظريّة 

ً بتطّور التطّور لعالم األحياء تشارلز داروين تُسّمى  هذه الّظاهرة االنتقاء الطبيعّي، وتُعتبر عامالً أساسيّا

 الحيوانات

 تعريف التكيّف

تُوجد ثالثة طرق ُمختلفة لتعريف معنى التكيُّف في علم األحياء، وهي كاآلتي: من ناحية وظيفية، يُعبّر التكيُّف 

فيها. من أمثلة ذلك تغيُّر ُمعّدل األيض لدى  عن تغيّر حيوان أو نبات بطريقة ُمباشرة استجابةً للبيئة التي يعيشُ 

الكائن مع االرتفاع أو االنخفاض في دائرة العرض التي يتواجُد فيها. المعنى الثاني واألكثر انتشاراً يختصُّ 

ل، بالمزايا التي  يكتسبُها الكائن لجعله أكثر قُدرة  على التّكاثر وإنجاب ذريّة قادرة  على البقاء للنّمو والتّناس

ويتعلّق التكيّف في هذا الّسياق بتغيّرات تطرأ على ُمورثات الكائن لتجعله أقدر على التّعايش مع نظام بيئّي 
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ُمحدَّد. من أمثلته تغيّر أعداد ُسالالت العّث المفلفل في إنكلترا خالل القرن التّاسع عشر. المعنى الثالث واألكثر 

لسمات  ُمعيّنة في الكائنات  -حسب نظريّة التطّور لدارون-ير االنتقاء الطبيعّي قُبوالً لدى العلماء يتعلَُّق بكيفيّة تطو

ألداء وظائف ُمحدَّدة. من أمثلة ذلك كيفيّة تطاول رقاب الّزرافات لتمكينها من التغذّي على أوراق الّشجر التي 

 تنمو على الفروع العالية.

 عوامل التكيّف مع البيئة

ئة على الكثير من األشياء في الكائن الحي، فعلى سبيل المثال، تتغيّر البُنية الجسديّة يُؤثّر التكيُّف مع البي   

والوظيفيّة والوراثيّة للمخلوقات بفعل التكيّف، وكذلك تتغيّر قدرتها على الحركة، والهجوم، والّدفاع عن النّفس، 

نتيجة تغيُّرات وطفرات  في مورثات المخلوقات  والتّكاثر، والعناية بالذُريّة. ويحدث التكيّف البيئّي، بصورة عاّمة،

الحيّة لتُساعد الكائنات )من النّباتات والحيوانات على حّد سواء( على أن تُصبح أقدر على العيش في بيئتها، وهي 

من  تنتقُل عبر الموّرثات من جيل  إلى اآلخر بسبب طبيعتها الفعّالة، وإذا تّم توارثها بين عدد  كبير  من الحيوانات

 نفس النّوع فإّن هذه الموّرثات تُصبح صفةً سائدةً لديه، وعندها يكوُن النّوع قد اكتسب خاصيّةً جديدةً من التكيّف.

 كيفيّة التكيّف

 أنواع التكيف

ً يُسبّب تغيراً في الّطبيعة الفيزيائيّة للمخلوق، ويمكن  ً جسديا يحدث التكيّف بطريقتين، فهو يُمكن أن يكون تكيُّفا

 أن يكون مجّرد تكيّف سلوكّي يُغيّر من أسلوب في التّعامل مع ظروف بيئته. من األمثلة عليها ما يأتي: كذلك

التكيّف الجسدّي: بعض أنواع النّباتات التي تعيش في الّصحارى الجافّة طّورت خاصيّةً للتّعامل مع فترات 

عُصاريّات( لديها جيوب خاّصة الحتواء المياه في انقطاع األمطار الّطويلة في بيئتها، فهذه النّباتات )واسمها ال

 سيقانها الّسميكة وأوراقها، وبالتّالي لديها تكيّف جسدّي يسمُح لها بالتّعامل مع الجفاف.

التكيّف السلوكّي: تعتمُد الكثير من أنواع الحيوانات على الهجرة بين مناطق ُمختلفة على األرض لتحّمل التغيّرات 

تها البيئيّة. فعلى سبيل المثال، تُهاجر الحيتان الرماديّة آلالف الكيلومترات في كّل عام ما بين المناخيّة في أنظم

مياه الُمحيط الُمتجّمد الشمالّي شديدة البرودة والمياه الدافئة في خليج المكسيك، فتلُد هناك صغارها، ومن ثّم تعوُد 

بهذه الّطريقة تستطيُع الحيتان التكيُّف مع الّطقس البارد بتغيير  سابحةً إلى المياه الباردة ألنّها أكثر غنًى بغذائها.

 ُسلوكها فقط.

 


