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الفصل الثالث -:عمليات في التكاثر وتكوين الجنين عند االنسان
تختلف الكا ئنات الحية في طرق تكاثرها  ،قد تتكاثر جنسيا أو الجنسيا

يشترك الذكر واالنثي في انتاج النسل ،باتحاد الجاميت الذكري مع الجاميت الذكري مع الجاميت األنثوي

وتكوين البويضة المخصبة .
يتكون الفرد الجديد نتيجة االنقسام المتساوي الحاصل للبويضة المخصبة ونمو الخاليا المتكونة لها وتمايزها

اوالً -:تكوين الجاميتات-:
يﺒﺪأ تﻜﻮيﻦ الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية في األنابﯿﺐ الﻤﻨﻮية جﻤﯿﻌها في أثﻨاء مﺮحلة الﺒلﻮغ ويﺴﺘﻤﺮ مﺪى الﺤﯿاة.

تﻨﺸﺄ الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية مﻦ الﺨاليا الﻤﻨﻮية األم(ثﻨائﯿة الﻤﺠﻤﻮعة الﻜﺮومﻮسﻮمﯿة).

تﻌد الﺨﻼيا الﻤﻨﻮيﺔ األم خاليا جﺬعﯿة جﻨﺴﯿة ،وتﻜﻮن مﻮجﻮدة ﻋﻠ ﻰ الﺴﻄﺢ الﺪاﺧﻠﻲ لﺠﺪران األنابﯿﺐ

الﻤﻨﻮية في الﺨﺼﯿﺘﯿﻦ ،وتﻨﻘﺴﻢ الﺨاليا الﻤﻨﻮية األم اﻧﻘﺴامات مﺘﺴاويﺔ ﻋﺪة.
تﺒقﻰ إحﺪى الﺨلﯿﺘﯿﻦ الﻨاتﺠﺘﯿﻦ مﻦ كﻞ انقﺴام في مﺨﺰون الﺨاليا الﺠﺬعﯿة الﺠﻨﺴﯿة.وتﻨﻤﻮ الﺨلﯿة األخﺮى

وتﺘﻤايﺰ لﺘﻜﻮن خلﯿة مﻨﻮية أولﯿة.
تﻤﺮ الﺨلﯿة الﻤﻨﻮية األولﯿة في الﻤﺮحلة األولﻰ مﻦ االنقﺴام الﻤﻨﺼﻒ فﺘﻜﻮن خلﯿﺘﯿﻦ مﻨﻮيﺘﯿﻦ ثانﻮيﺘﯿﻦ

تﺤﺘﻮي كﻞ مﻨهﻤا علﻰ ﻧﺼﻒ الﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ مﻦ الﻜﺮومﻮسﻮمات الﻤﻮجﻮدة في خلﯿة اﻹنﺴان الﺠﺴﻤﯿة.

يﻨﺘﺞ مﻦ الﺨاليا الﻤﻨﻮية الﺜانﻮية ﻃﻼﺋﻊ مﻨﻮيﺔ بﻌﺪ الﻤﺮور في الﻤﺮحلة الﺜانﯿة مﻦ االنقﺴام الﻤﻨﺼﻒ.

تﻨﻤﻮ الﻄالئع الﻤﻨﻮية وتﺘﻤايﺰ إلﻰ حﯿﻮانات مﻨﻮية هي الﺠامﯿﺘات الﺬكﺮيﺔ الﻨاﺿﺠﺔ.

تﺘﻜﻮن الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية بﻤﺴاعﺪة خاليا خاصة تﺪعﻰ خاليا سيرتﻮلﻲ وتﻮجﺪ بﯿﻦ الﺨاليا الﻤﻨﻮية االولﯿﺔ

والﺜاﻧﻮيﺔ إذ تﺰودھا ﺑالﻐﺬاء الﻼزم لﻠﺘﻤايﺰ.
(المﻧويﺔ اﻷوليﺔ .....


ﺧﻼيا ثﻧاﺋيﺔ المجموﻋﺔ الكروموسوميﺔ  ،المﻧويﺔ الثاﻧويﺔ  ...ﺧﻼيا أحاديﺔ المجموﻋﺔ الكروموسوميﺔ)

يصل عدد الحيوانات المنوية المنوية

المتكوﻧﺔ الﻲ المﻼيين ( ارﺑﻊ حيواﻧات مﻧويﺔ تﻧتج من اﻧﻘسام كل ﺧﻠيﺔ مﻧويﺔ أم)
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يﺒﺪأ تﻜﻮيﻦ الﺒﻮيﻀات في الﻤﺮاحﻞ الﺠﻨﯿﻨﯿة األولﻰ لﻸنﺜﻰ ،وهﻮ أكﺜﺮ تﻌﻘﯿﺪا مﻦ تﻜﻮين الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية.

تﻨقﺴﻢ الﺨاليا الﺘﻨاسلﯿة اﻷولﯿﺔ في الﺠﻨﯿﻦ األنﺜﻮي انقﺴامات مﺘﺴاوية عﺪة لﺘﻜﻮيﻦ خلﯿة بﯿﻀﯿة ام وھﻲ

ﺧﻼيا جﺬﻋﯿﺔ تﻨاسﻠﯿﺔ.

تﻨقﺴﻢ كﻞ خلﯿة بﯿﻀﯿة أم انقﺴاما مﺘﺴاويا لﺘﻌﻄي خلﯿﺘﯿﻦ ،تﻤﺮ كﻞ مﻨهﻤا بالﻤﺮحلة األولﻰ مﻦ االنقﺴام

الﻤﻨﺼﻒ لﺘﻌﻄي خلﯿة بﯿﻀﯿة أولﯿة( ،في الﺪور الﺘﻤهﯿﺪي األول) تﻮجﺪ داخﻞ حﻮصلة أولﯿة.

يﺤﺘﻮي مﺒﯿﺾ األنﺜﻰ علﻰ عﺪد مﺤﺪد مﻦ الﺤﻮيﺼالت األولﯿة(.حويصالت محتوية علﻰ خاليا بالمرحلة

األولي من االنقسام المنصف للجاميت األنثوي)
تﺒقﻰ الﺨاليا الﺒﯿﻀة األولﯿة في الﺪور الﺘﻤهﯿﺪي األول مﻦ االﻧﻘﺴام الﻤﻨﺼﻒ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة الﻄﻔﻮلﺔ ولﻐايﺔ سﻦ ﺑﻠﻮغ الﻔﺘاة.

عﻨﺪ سﻦ الﺒلﻮغ وبﺘﺄثﯿﺮ الهﺮمﻮنات األنﺜﻮية تﺴﺘﻜﻤﻞ خلﯿة بﯿﻀﯿة أولﯿة واحﺪة شهﺮيا الﻤﺮحلة األولﻰ مﻦ

االنقﺴام الﻤﻨﺼﻒ فﺘﻨﺘﺞ خلﯿﺘﯿﻦ  :أ -كﺒﯿﺮة تﺴﻤﻰ خلﯿة بﯿﻀﯿة ثانﻮية .ب -صﻐﯿﺮة تﺴﻤﻰ جﺴﻢ قﻄﺒي أول،

وقﺪ تﻨقﺴﻢ خلﯿة الﺠﺴﻢ القﻄﺒيالحقا لﺘﻜﻮيﻦ جﺴﻤﯿﻦ قﻄﺒﯿﯿﻦ لﻜﻨهﻤا عادة تﻀﻤﺤﻞ وتﺘﺤﻠﻞ( ،ﻋﻠل) ؟؟؟

ﻷﻧﮭا يﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ كﻤﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ مﻦ الﺴﯿﺘﻮﺑﻼزم.

تﺪﺧﻞ الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية الﻤﺮحلة الﺜاﻧﯿﺔ مﻦ االنقﺴام الﻤﻨﺼﻒ وتﺘﻮقﻒ في الﺪوراالسﺘﻮاﺋﻲ الﺜاﻧﻲ.

إذا حفﺰت بﻌﻤلﯿة تلقﯿﺢ الﺒﻮيﻀة بﺤﯿﻮان مﻨﻮي تﻜﻤﻞانقﺴامهامﻨﺘﺠة خلﯿﺘﯿﻦ ،كﺒﯿﺮة تﺴﻤﻰ بﻮيﻀة ناضﺠة

واألخﺮى صﻐﯿﺮة تﺴﻤﻰ جﺴﻢ قﻄﺒي ثاني.
عدد البويضات الناتجة عن انقسام الخلية األولية هو بويضة واحدة (بويضة واحدة شهريا)
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سﺆال :مﻦ خالل دراسﺘﻚ لﺘﻜﻮيﻦ الﺠامﯿﺘات في اﻹنﺴان ،أجﺐ عﻤا يلي؟
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 -1كﻢ عﺪد الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية الﻨاتﺠة مﻦ انقﺴام خلﯿة مﻨﻮية أولﯿة؟
 -٢كﻢ عﺪد الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية الﻨاتﺠة مﻦ انقﺴام خلﯿة مﻨﻮية ثانﻮية؟
 -٣بﺪاللة ( ) nكﻢ عﺪد الﻜﺮومﻮسﻮمات في الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية و الﺠﺴﻢ القﻄﺒي األول؟
 -٤إذا كان عﺪد الﻜﺮومﻮسﻮمات في الﺨاليا الﺘﻨاسلﯿة في الﺨﺼﯿة والﻤﺒﯿﺾ قي نﻮع مﻦ الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية هﻮ
( )٨كﺮومﻮسﻮمات ،والﻤﻄلﻮب ،ما عﺪد الﻜﺮومﻮسﻮمات في كﻞ مﻦ:
الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة األولﯿة ،الﺠﺴﻢ القﻄﺒي األول ،الﺒﻮيﻀة الﻨاضﺠة ،الﺨلﯿة الﻤﻨﻮية الﺜانﻮية،الﺒﻮيﻀة الﻤﺨﺼﺒة.
سﺆال :قارن بﯿﻦ الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية و الﺒﻮيﻀة في االنﺴان؟
ثاﻧيا  /دورة ا لحيض ( الطمث )
يبدا انتاج الحيوانات المنوية في الذكور عند البلوغ  ،ويستمر مدي الحياة

يكون انتاج البويضات عند االنثي البالﻐة علﻰ شكل نشاط دوري يحدث كل ( )28يوم تقريبا وهذا النشاط

الدوري يسمي دورة الحيض .
ب -دورة الرحم
تتضمن دورة الحيض دورتين هما  -:أ -دورة المبيض

دورة المﺑيض  /تﻘسم الﻰ -:
أ-
 -3طور الجسم االﺻﻔر
 -2طور االﺑاﺿﺔ
 -1طور الحوﺻﻠﺔ

طور الحوﺻﻠﺔ:
-1
تنموفي كل مﺑيض حويﺻﻼت اوليﺔ تحتوي كل مﻧﮭا ﻋﻠﻰ ﺧﻠيﺔ أوليﺔ

يﻌمل الﮭرمون المﻧشط لﻠحوﺻﻠﺔ (المفرز من الﻐدة النخامية االمامية)علﻰ انضاج حوﺻﻠﺔ واحدة شﮭريا ً

تفﺮز الﺤﻮصلة الﻨاضﺠة(حﻮصلة ﻏﺮاف) هﺮمﻮن أسﺘﺮوجﯿﻦ الﺬي يﻌﻤﻞ علﻰ:

 )١زيادة سﻤﻚ بﻄانة الﺮحﻢ وﻏﺰارة األوعﯿة الﺪمﻮية فﯿها )٢ .يقلﻞ مﻦ إفﺮاز الهﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ للﺤﻮصلة.
(ينتجة زيادة نسبة االستروجين)
 )٣بﺪء إفﺮاز الهﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ للﺠﺴﻢ األصفﺮ الﺬي يﻌﻤﻞ علﻰ اتﻤام نﻀﺞ حﻮصلة ﻏﺮاف وحﺪوث اﻹباضة.
تﺴﺒﺐ زيادة نﺴﺒة هﺮمﻮن أسﺘﺮوجﯿﻦ في الﺪم تقلﯿﻞ إفﺮاز الهﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ للﺤﻮصلة ،وبﺪء إفﺮاز الهﺮمﻮن

الﻤﻨﺸﻂ للﺠﺴﻢ األصفﺮ.
مالحﻈة :الﻤﺒﯿﻀﯿﻦ ال يﻌﻤالن مﻌا ،الﻤﺒﯿﺾ الﺬي يﻨﺘﺞ الﺒﻮيﻀة هﺬا الﺸهﺮ،يﻜﻮن في الﺸهﺮالﺬي يلﯿﮫ في

فﺘﺮة راحة ،وهﻜﺬا.
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تحدث االﺑاﺿﺔ في اليوم الراﺑﻊ ﻋشر للدورة تقريبا.

بﻌد ﺧروج البويضة من الحوصلة تصبﺢ ﺧاليﺔ وتسمي الجسم االﺻﻔر (الجسم االصفر هو ما تﺑﻘﻲ من

الحوصلة بﻌد خروج البويضة منها)
يصاحب عملية االباضة زيادة واضحة في افراز الﻐدة النخامية ل:

 أ -ألهرمون المنشط لﻠحوﺻﻠﺔ (  ) FSHب -الهرمون المنشط للجسم االﺻﻔر ( .) LH -3طور الجسم االﺻﻔر:
يفﺮز الﺠﺴﻢ األصفﺮ ھﺮمﻮن ﺑﺮوجﺴﺘﺮون ،وكﻤﯿة قلﯿلة مﻦ هﺮمﻮن أسﺘﺮوجﯿﻦ الﻠﺬان يﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ تﺜﺒﯿﻂ

أ-إنﺘاج الهﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ للﺤﻮصلة ب -الهﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ للﺠﺴﻢ األصفﺮ.
ال تﻨﻀﺞ حﻮصلة جﺪيﺪة ما دام الﺠﺴﻢ األصفﺮ نﺸﯿﻄا.

يﻌﻤﻞ هﺮمﻮن الﺒﺮوجﺴﺘﺮون علﻰ )١ :تﺤﻀﯿﺮ الﺮحﻢ السﺘقﺒال الﺒﻮيﻀة الﻤﺨﺼﺒة  )٢حﻀانة

الﺠﻨﯿﻦ .،وذلﻚ عﻦ ﻃﺮيﻖ أ -زيادة سﻤاكة بﻄانة الﺮحﻢ .ب -حﺚ الﺨاليا الﻐﺪية في الﺮحﻢ علﻰ إﻓﺮاز
الﻐﻼيﻜﻮجﯿﻦ والﺪھون لتوﻓيرالﺒﯿﺌﺔ الﻼزمﺔ لﻨﻤﻮ الﺠﻨﯿﻦ.ﻓﻲ حالﺔ اﺧﺻاب الﺑويﺿﺔ وحدوث الحمل
ب  -دورة الﺮحﻢ.

تﺘﻀﻤﻦ دورة الﺮحﻢ ثالثة أﻃﻮار هي:

أ -ﻃﻮر تﺪفﻖ الﻄﻤﺚ ،ب-ﻃﻮر نﻤو بﻄانة الﺮحﻢ لﺘهﯿﺌﺘﮫ النﺰراع الﺠﻨﯿﻦ ،ج-ﻃﻮر اﻹفﺮازي.

أ -طور تدﻓق الطمث (من اليوم  5-3ايام )
 في حالة عﺪم حﺪوث اخﺼاب يﺆدي اضﻤﺤالل الﺠﺴﻢ اﻷﺻﻔﺮإلﻰاﻧﺨﻔاضمﺴﺘﻮى ھﺮمﻮن ﺑﺮوجﺴﺘﺮونﻓﻲ الﺪم.
 يﺆدي ذلﻚ إلﻰ -:تﻨاقﺺ كﻤﯿة الﺪم الﻮاردة الﻰ بﻄانة الﺮحﻢ ،فﺘﻤﻮت الﺨاليا الﻄالئﯿة الﻤﺒﻄﻨة لﺠﺪار الﺮحﻢ.
 بﻌﺪ ذلﻚ تﺘﺴع األوعﯿة الﺪمﻮية و يﺰيﺪ ضﺦ الﺪم إلﻰ الﺮحﻢ مﻤا يفﺼﻞ الﺒﻄانة ﻋﻦ الﺮحﻢ مﻊ كﻤﯿات مﺘﻔاوتﺔ مﻦ الﺪم .ب -يﻤﺜﻞ هﺬا الﺪم مﺮحلة الﻄﻤﺚ وتﺴﺘﻤﺮ مﻦ ( )3-5أيام ،يﺒﺪا ﺑﻌﺪھا الﻤﺒﯿﺾ

االﺧﺮ ﻓﻲ اﻋﺪاد ﺑﻮيﻀﺔ ﻧاﺿﺠﺔ جﺪيﺪة.

ﻃﻮر ﻧمو ﺑﻄاﻧﺔ الﺮحﻢ :تﺘﻀﻤﻦ هﺬه الﻤﺮحلة زيادة سﻤﻚ بﻄانة الﺮحﻢ ﺑﺘﺄثﯿﺮ ھﺮمﻮن اسﺘﺮوجﯿﻦ والﺬي تفﺮزه حﻮصلة ﻏﺮاف الﻨاضﺠة.

ج -ﻃﻮر اﻹﻓﺮاز . :يﻨﺸﻂ هﺮمﻮن ﺑﺮوجﺴﺘﺮون الﺬي يفﺮزه الﺠﺴﻢ االصفﺮ إفﺮاز مﻮاد مﺨاﻃﯿﺔ مﻦ الﻐﺪد
اﻷﻧﺒﻮﺑﯿﺔ ،للﻤﺤافﻈة علﻰ بﻄانة الﺮحﻢ اسﺘﻌﺪادا ﻹنﺰراع الﺒﻮيﻀة الﻤﺨﺼﺒة في حالة حﺪوث الﺤﻤﻞ.

4

5

0788474332
& 0799772928
مدرسة أربدالثانوية للبنين
اعداد أ .محمد كيوان
ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺧﺼاب:تصل الحيوانات المنوية الﻰ الرحم وتنتقل بواسطة ذيولها خالل البطانة المخاطية لﮫ
متجﮭﺔ الﻰ اﻋﻠﻲ ﻗﻧاة الﺑيض فاذا وجدت خلية بيضية ثانوية يخصبها أحد الحيوانات المنوية
 يﺨﺘﺮق الﺤﯿﻮان الﻤﻨﻮي ﻃﺒقة الﺨاليا الﺤﻮصلﯿة الﻤﺤﯿﻄة بالﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية باسﺘﺨﺪام أنﺰيﻤات هاضﻤة تفﺮزمﻦ الﺠﺴﻢ الﻘﻤﻲ لﻠﺤﯿﻮان الﻤﻨﻮي.
 يلﺘﺤﻢ الﻐﺸاء الﺒالزمي للﺤﯿﻮان الﻤﻨﻮي مع الﻐﺸاء الﺒالزمي للﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية. تﺆدي ﻋﻤﻠﯿﺔ االلﺘﺤام إلﻰ تﺤفﯿﺰ الﺤﺒﯿﺒات الﻘﺸﺮيﺔ الﺘي تقع إلﻰ الﺪاخﻞ مﻦ الﻐﺸاء الﺒالزمي للﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿةالﺜانﻮية ،لﺘﻜﻮن ﻃﺒقة قاسﯿة خارجﯿة ،مﻤا يﻤﻨع دخﻮل حﯿﻮانات مﻨﻮية أخﺮى.
 بﻌﺪ االلﺘﺤام يﺪخﻞ رأس الﺤﯿﻮان الﻤﻨﻮي إلﻰ داخﻞ الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية مﻤا يﺤفﺰ الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية علﻰاالنقﺴام لﺘﻜﻮيﻦ  -1بﻮيﻀة ناضﺠة و -2جﺴﻢ قﻄﺒي ثاني.
 -تﻨﺘقﻞ نﻮاة الﺤﯿﻮان الﻤﻨﻮي ونﻮاة الﺒﻮيﻀة الناضجة إلﻰ وسﻂ الﺒﻮيﻀة

ويﺘﺤﻠﻞ ﻏﻼﻓﮭﻤا ،وتﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪ ذلﻚ ﺑﻮيﻀﺔ مﺨﺼﺒﺔ ( .)2n

 -١تﻜﻮيﻦ الﺠﻨﯿﻦ.
 تﺴﺘﻐﺮق مﺪة الﺤﻤﻞ عﻨﺪ أنﺜﻰ اﻹنﺴان  ٢٦٦يﻮم تقﺮيﺒا مﻨﺬ اﻹخﺼاب أو  ٢٨٠يﻮم مﻦ آخﺮ دورة حﯿﺾ.
 يﻄﺮأ علﻰ الﺒﻮيﻀة الﻤﺨﺼﺒة تﻐﯿﺮات كﺜﯿﺮة خاصة في الﺸهﻮر الﺜالث األولﻰ الﺘي تﻌﺪ أهﻢ فﺘﺮة في الﺤﻤﻞ.
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س  /أين تحدث عملية االخصاب؟

س /ما نوع االنقسامات التي تحدث
للبويضة قناة البيض؟
س/ما اسم التركيب الذي ينزرع في
بطانة الرحم
 مﻦ أبﺮز الﺘﻐﯿﺮات فﯿها ما يلي: -١الﺸﮭﺮ اﻷول :أ -في اﻷسﺒﻮع اﻷول:
 )١تﺪخﻞ الﺒﻮيﻀة الﻤﺨﺼﺒة في سلﺴلة مﻦ االنقﺴامات الﻤﺘﺴاوية وتﺒقﻰ كﺘلة الﺨاليا مﺤاﻃة بالﻤﻨﻄقة الﺸفافة.
 )٢في الﺜالث األيام األولﻰ تﺼﺒﺢ مﻜﻮنة مﻦ ( 1٦ﺧﻠﯿﺔ ) تﺴﻤﻰ الﺘﻮتﺔ.
 )٣تﻨﺘقﻞ الﺘﻮتة إلﻰ الﺮحﻢ في الﯿﻮم الﺨامﺲ وتﺨﺘﻔﻲ فﯿها الﻤﻨﻄقة الﺸفافة ويﺘﻜﻮن داخلها تﺠﻮيﻒ مﻤلﻮء ﺑﺴاﺋﻞ لﯿﺼﺒﺢ
الﺠﻨﯿﻦ كﺮة مﺠﻮﻓﺔ تﺴﻤﻰ الﻜﺒﺴﻮلة الﺒالسﺘﻮلﯿة.
 )٤تﺘﺠﻤع الﺨاليا في أحﺪ قﻄﺒي الﻜﺒﺴﻮلة الﺒالسﺘﻮلﯿة لﺘﻜﻮن الﻜﺘلة الﺨﻠﻮيﺔ الﺪاﺧﻠﯿﺔ ،تﺘﻜﻮن مﻨها أعﻀاء الﺠﻨﯿﻦ الﻤﺨﺘلفة،
أما سائﺮ الﺨاليا الﻤﺤﯿﻄة بالﻜﺒﺴﻮلة الﺒالسﺘﻮلﯿة ﻓﺘﻜﻮن اﻷرومﺔ الﻤﻐﺬيﺔ.
 )٥تﺒﺪأ عﻤلﯿة انﺰراع الﺠﻨﯿﻦ في الﯿﻮم الﺴابع تقﺮيﺒا بﻌﺪ اﻹخﺼاب وتﻨﺘهي في الﯿﻮم

الﻌاشﺮ(.تستﻐرق ثﻼثﺔ ايام تﻘريﺑا)

سﺆال :ما خﻄﻮات عﻤلﯿة انﺰراع الﺠﻨﯿﻦ في الﺮحﻢ؟  )١تلﺘﺼﻖ الﻜﺒﺴﻮلة الﺒالسﺘﻮلﯿة بﺒﻄانة الﺮحﻢ )٢ .تفﺮز أنﺰيﻤات
تﺬيﺐ جﺰء مﻦ الﻄﺒقة الﺪاخلﯿة للﺮحﻢ فﺘﺤﻞ مﻜان الﺠﺰء الﻤهﻀﻮم تﺪريﺠﯿا حﺘﻰ تﻨﺪمﻞ في بﻄانة الﺮحﻢ.

ب -ﻓﻲ اﻷسﺒﻮع الﺜاﻧﻲوالثالث - :تﻜﻮن الﻜﺘلة الﺨلﻮية الﺪاخلﯿة الﻘﺮص الﺠﻨﯿﻨﻲ الﺬي يﺘﻤايﺰ الﻰ ﻃﺒقﺘﯿﻦ:ﻃﺒﻘﺔ ﺧارجﯿﺔ ،ﻃﺒﻘﺔ داﺧﻠﯿﺔ.

ج -ﻓﻲ اﻷسﺒﻮع الﺜالﺚ :تﺘﻜﻮن الﻄﺒﻘﺔ الﻮسﻄﻰ ،وتﺘﻤايﺰ الﻄﺒﻘات الﺜﻼث فﯿﻤا بﻌﺪ إلﻰ أجهﺰة الﺠﺴﻢ الﻤﺨﺘلفة.
د -ﻓﻲ اﻷسﺒﻮع الﺮاﺑﻊ :تﺒﺪأ الﺜﻨﯿات الﻘﻠﺒﯿﺔ ﺑالﻨﺒﺾ .
 -٢الﺸﮭﺮ الﺜاﻧﻲ :يﺼﺒﺢ القلﺐ مﻜﻮنا مﻦ أربع حﺠﺮات.
 -٣ﻓﻲ الﺸﮭﺮ الﺜالﺚ - :يﺘﻤﯿﺰ جﻨﺲ الﺠﻨﯿﻦ.
مﻼحﻈﺔ :مﻊ اسﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ الﺠﻨﯿﻦ وتﻄﻮره تﺼﺒﺢ حﺮكﺘﮫ واضﺤة لﻸم ،ويﺘﻜامﻞ نﻤﻮ أعﻀائﮫ،ويﻨقلﺐ وضع الﺠﺴﻢ قﺒﻞ الﻮالدة
لﯿﺼﺒﺢ رأسﮫ قﺮيﺒا مﻦ عﻨﻖ الﺮحﻢ.
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 -2تﻐﺬيﺔ الﺠﻨﯿﻦ .يﺘﻢ تﺒادل الﻤﻮاد بﯿﻦ دم األم و دم الﺠﻨﯿﻦ عﻦ ﻃﺮيﻖ الﻤﺸﯿﻤﺔ .

0788474332

الﻤﺸﯿﻤة :عﺒارة عﻦ نﺴﯿﺞ مﺘﺨﺼﺺ يﺘﻜﻮن مﻦ خاليا كﻞ مﻦ الﺠﻨﯿﻦ واألم وهي مﻨﻄقة االتﺼال بﯿﻦاألوعﯿة الﺪمﻮية
لالم واألوعﯿة الﺪمﻮية للﺠﻨﯿﻦ.
تﺴاﻋﺪ الﻤﺸﯿﻤﺔ علﻰ انﺘقال الﻤاء والﻤﻮاد الﻐﺬائﯿة واألكﺴﺠﯿﻦ مﻦ دم األم إلﻰ دم الﺠﻨﯿﻦ واﻧﺘﻘال ﻓﻀﻼت

االيﺾ مﻦ دم الﺠﻨﯿﻦ إلﻰ دم اﻷم.
يﺘﻜﻮن الﺠﺰء الﺠﻨﯿﻨﻲ مﻦ الﻤﺸﯿﻤة مﻦ ﻏﺸاء الﻜﻮريﻮن (الﺬي يﻜﻮن الﺨﻤالت الﻜﻮريﻮنﯿة).

يﺘﺼﻞ الﺠﻨﯿﻦ بالﻤﺸﯿﻤة بﻮاسﻄة الﺤﺒﻞ الﺴﺮي ،الﺬي يﺤﺘﻮي علﻰ أ-شﺮياﻧﯿﻦ سﺮيﯿﻦ ب -ووريﺪ سﺮي.

يﻨﺘهي شﺮيانا الﺤﺒﻞ الﺴﺮي بﺸﺒﻜة مﻦ الﺸﻌﯿﺮات الﺪمﻮية في الﺨﻤالت الﻜﺮيﻮنﯿة.

الﺠﺰء األخﺮ مﻦ الﻤﺸﯿﻤة عﺒارة عﻦ بﺮوزات مﻦ بﻄانة الﺮحﻢ ﻏﻨﯿة باألوعﯿة الﺪمﻮية.


 -٣الﻮالدة .تﺒﺪأ عﻤلﯿة الﻤﺨاض بانقﺒاض عﻀالت الﺮحﻢ ،وتﻨﺘﺸﺮ لﺘﺼﻞ إلﻰعﻨﻖ الﺮحﻢ،وتﺤﺪث في فﺘﺮات تﺘفاوت مع مﺮور الﻮقﺖ .تقﺴﻢ عﻤلﯿة الﻤﺨاض إلﻰ ثﻼث مﺮاحﻞ ھﻲ:
أ -مﺮحﻠﺔ االتﺴاع و الﺘﻤﺪد :تﺒﺪأ بانقﺒاض عﻀالت الﺮحﻢ ،حﺘﻰ

ﻓﯿا لﺨﺮوج الﺠﻨﯿﻦ.
تﺴاﻋا كا ً
ً
يﺘﺴﻊ ﻋﻨق الﺮحﻢ ا

يﺘﻤﺰق الﻐﺸاء الﺮهلي لﯿﺨﺮج مﻨﮫ الﺴائﻞ الﺮھﻠﻲ الﺬي يﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ:

ب -يﺴهﻞ انﺰالق الﺠﻨﯿﻦ .تستمر المرحلة عدة ساعات
ا -تﻌقﯿﻢ الﻤﺴار الﺬي سﻮف يﺴلﻜﮫ الﺠﻨﯿﻦ.
ب -مﺮحﻠﺔ ﺧﺮوج الﻮلﯿﺪ :تﺘﻮالﻰ انقﺒاضات عﻀالت الﺮحﻢ علﻰ فﺘﺮات مﺘقاربة ،تﺆدي الﻰ حﺪوث الﺘﻮسع
الﻜافي في عﻨﻖ الﺮحﻢ.
 تﻨﺘﮭﻲ هﺬه الﻤﺮحلة بﺨﺮوج الﺠﻨﯿﻦ مﻦ عﻨﻖ الﺮحﻢ والﻤﮭﺒﻞ الﻰ الﺨارج.
 يﻜﻮن الﺠﻨﯿﻦ مﺘﺼال بالﻤﺸﯿﻤة عﻦ ﻃﺮيﻖ الﺤﺒﻞ الﺴﺮي ،ﻓﯿﺮﺑﻂ الﻄﺒﯿﺐ ھﺬا الﺤﺒﻞ ويﻘﻄﻌﮫ
وتﺴﻤﻰ ھﺬه الﻤﻨﻄﻘﺔ الﺴﺮة .يدل ﺼﺮاخ الﻄفﻞ بﻌﺪ والدتﮫ داللة علﻰ بﺪأ عﻤلﯿة الﺘﻨفﺲ.
ج -مﺮحﻠﺔ ﺧﺮوج الﻤﺸﯿﻤﺔ :تﺘﻢ بﻌﺪ خﺮوج الﻮلﯿﺪ بفﺘﺮة ،وتﻨفﺼﻞ الﻤﺸﯿﻤة عﻦ جﺪار الﺮحﻢ وتﻄلﻖ إلﻰ الﺨارج.


يﺼﺤﺐ ذلﻚ خﺮوج االﻏﺸﯿة الﺠﻨﯿﻨﯿة وحﺪوث نﺰف يقﻞ تﺪريﺠﯿا.
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يلﺠأ الﻜﺜﯿﺮ مﻦ االزواج السﺘﺨﺪام وسائﻞ مﺨﺘلفة مﻦ شائﻨها مﺴاعﺪتهﻢ ﻋﻠﻰ الﻤﺒاﻋﺪة بﯿﻦ االحﻤال ،ﺑﮭﺪف
 )١تﻨﻈﯿﻢ الﻨﺴﻞ  -2تقلﯿﻞ مﻀاعفات الﺤﻤﻞ والﻮالدة الﺘي تﺆثﺮ في صﺤة االم والﻄفﻞ )3 .تقلﯿﻞ االعﺒاء الﺠﺴﻤﯿة
والﻤادية علﻰ االسﺮة،.
ووساﺋﻞ تﻨﻈﯿﻢ الﻨﺴﻞ مﻨﮭا -١ :الﻄﺮائﻖ الﻤﯿﻜانﯿﻜﯿة(:الﻠﻮلﺐ ،الﺤﻮاجﺰ الﻐﺸاﺋﯿﺔ ،الﻄﺮيﻘﺔ الﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ).
أ -الﻠﻮلﺐ :أداة بﺴﯿﻄة مﺼﻨﻮعة مﻦ الﺒﻼسﺘﯿﻚ أو الﻨﺤاس تﺰرع داخﻞ الﺮحﻢ عﻦ ﻃﺮيﻖ الﻤﻨﻈار ،ﻓﺘﻤﻨﻊ اﻧﺰراع الﻜﺒﺴﻮلﺔ الﺒﻼسﺘﻮلﯿﺔ.

مﻼحﻈﺔ :علﻰ الﻤﺮأة مﺮاجﻌة الﻄﺒﯿﺐ باسﺘﻤﺮار  ،للﺘﺄكﺪ مﻦ سالمة وضﻌﯿة اللﻮلﺐ.
ب -الﺤﻮاجﺰ الﻐﺸاﺋﯿﺔ:
حﻮاجﺰ تﻤﻨع وﺻﻮل الﺤﯿﻮاﻧات الﻤﻨﻮيﺔ إلﻰ الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية وإخﺼابها ،مﻨها

حﻮاجﺰ لﻠﺮجال وحﻮاجﺰ لﻠﻨﺴاء.

ج -الﻄﺮيﻘﺔ الﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ :
 عﻤلﯿة اﻹباضة تﺘﻢ في الﯿﻮم الﺮابع عﺸﺮ للﺪورة الﺸهﺮية تقﺮيﺒا. الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية تﺒقﻰ حﯿة لﻤﺪة ( )48-24ساعة بﻌﺪ انﻄالقها الﻰ قﻨاة الﺒﯿﺾ. الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية تﺒقﻰ نﺸﻄة لﻤﺪة  ٧٢ساعة. ولﺘالفي حﺪوث الﺤﻤﻞ يﻨﺼﺢ بﻌﺪم الﺠﻤاع في الفﺘﺮة الﻮاقﻌة بﯿﻦ الﯿﻮمﯿﻦ(  (16-11مﻦ الﺪورة الﺸهﺮية. يﻤﻜﻦ للﻨﺴاء اللﻮاتي تﻜﻮن الﺪورة الﺸهﺮية عﻨﺪهﻦ مﻨﺘﻈﻤة كﻞ( ) 30-28يﻮم تﻄﺒﯿﻖ هﺬه الﻄﺮيقة. -٢الﻌﻼج الﮭﺮمﻮﻧﻲ (:اﻷﻗﺮاص ،مﺴﺘﺤﻀﺮات الﺒﺮوجﺴﺘﺮون تﺤﺖ الﺠﻠﺪ.)،
أ -اﻷﻗﺮاص :
 تﺘﻜﻮن هﺬه األقﺮاص عادة مﻦ جﺰيﺌات تﺸﺒﮫ ھﺮمﻮﻧﻲ اسﺘﺮوجﯿﻦ وﺑﺮوجﺴﺘﺮون. يﺘﻢ تﻨاولها حﺴﺐ بﺮنامﺞ مﻨﻈﻢ مﻦ الﯿﻮم  ٥إلﻰ الﯿﻮم  ٢٥للﺪورة. ارتفاع نﺴﺒة الهﺮمﻮنﯿﻦ (األسﺘﺮوجﯿﻦ و الﺒﺮوجﺴﺘﺮون) في الﺪم يﻤﻨﻊ إﻓﺮاز الﮭﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ لﻠﺤﻮﺻﻼتالﻤﺒﯿﺾ ،وﺑالﺘالﻲ ﻋﺪم إﻧﻀاج الﺨﻼيا الﺒﯿﻀﯿﺔ الﺜاﻧﻮيﺔ واﻧﻄﻼﻗﮭا مﻦ الﻤﺒﯿﺾ.
 ھﺬه اﻷﻗﺮاص ال تﺤﺪث تﻐﯿﺮات خﻄﺮة عﻨﺪ مﻌﻈﻢ الﻨﺴاء إال أنها قﺪ تﻜﻮن ﺿارة ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﮭﻦ.ب -مﺴﺘﺤﻀﺮات الﺒﺮوجﺴﺘﺮون تﺤﺖ الﺠﻠﺪ  - :كﺒﺴﻮالت تﺤﺘﻮي علﻰ هﺮمﻮن ﺑﺮوجﺴﺘﺮون ،تﺰرع تﺤﺖ الﺠﻠﺪ
في ذراع الﻤﺮأة باسﺘﺨﺪام تﺨﺪيﺮمﻮضﻌي - .تفﺮز هﺬه الﻜﺒﺴﻮالت الهﺮمﻮن بﺼﻮرة ﺑﻄﯿﺌﺔ ،ﻓﺘﻤﻨﻊ اﻹﺑاﺿﺔ.
 يﺪوم تﺄثﯿﺮ مﺜﻞ هﺬه الﻜﺒﺴﻮالت مﺪة ﺧﻤﺲ سﻨﻮات ،يﻤﻜﻦ اسﺘﻌادة القﺪرة علﻰ اﻹﻧﺠاب عﻨﺪ إزالﺘﮭا.8
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 في الﺮجال :يﺘﻢ فﯿها قﻄع الﻮعاءان الﻨاقالن للﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية في الﺮجﻞ ،ثﻢ يﻄﻮى كﻞ وعاء علﻰ نفﺴﮫويﺮبﻂ.وال تﺘﺄثﺮ القﺪرة الﺠﻨﺴﯿة للﺮجال في هﺬه الﺤالة.
 في الﻨﺴاء :تقﻄع قﻨاتا الﺒﯿﺾ وتﺮبﻄان.سادسا ً  -:تﻘﻧيات ﻓﻲ ﻋمﻠيتﻲ االﺧﺻاب والحمل  -يﻌالج كﺜﯿﺮ مﻦ حاالت الﻌﻘﻢ ﺑﺘﻘﻨﯿات مﺘﻨﻮﻋﺔ مﻨﮭا...
 -١أﻃﻔال اﻷﻧاﺑﯿﺐ :بﺪا الﻌﻤﻞ بهﺬه الﺘقﻨﯿة عام  ١٩٨٨وكان األردن مﻦ أوائﻞ الﺪول الﻌﺮبﯿة في هﺬا الﻤﺠال.
 يﺴﺘﺨﺪم هﺬة الﻄﺮيقة ﻓﻲ الﺤاالت الﺘالﯿﺔ:أ) إصابة الﻤﺮأة ﺑاﻧﺴﺪاد ﻗﻨاتﻲ الﺒﯿﺾ أو تلفهﻤا ،بﺤﯿﺚ ال يﻤﻜﻦ للﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية أن تﺼﻞ الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة
الﺜانﻮية ﻹﺧﺼاﺑﮭا .ب) ﻗﻠﺔ ﻋﺪد الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية ،أو قلة حﺮكﺘﮭا لﺪى الﺰوج.
كيف تتم ھذه الطريﻘﺔ ؟؟؟؟؟ الﺨﻄﻮات:

ج) حاالت الﻌقﻢ ﻏﯿﺮ مﻌﺮوفة الﺴﺒﺐ لﺪى الﺰوجﯿﻦ.

 يﻨﺸﻂ الﻤﺒﯿﻀان بﺤقﻦ األم بالهﺮمﻮن الﻤﻨﺸﻂ للﻐﺪد الﺘﻨاسلﯿة لﺰيادة عﺪد الﺨاليا الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية الﻤلﺘقﻄة. -يﺮاقﺐ نﻤﻮ حﻮصالت الﻤﺒﯿﺾ بﺠهاز الﻤﻮجات فﻮف

الﺼﻮتﯿﺔ وتﻠﺘﻘﻂ الﺨﻼيا الﺒﯿﻀﯿﺔ الﺜاﻧﻮيﺔ ﺑاسﺘﺨﺪام مﻨﻈار ﺧاص.

 تﻮضع الﺨاليا الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية خارج الﺠﺴﻢ في وسﻂ ﻏﺬائي رقﻤﮫ الهﯿﺪروجﯿﻨي  7،4ويﻀاف إلﯿها الﺤﯿﻮاناتالﻤﻨﻮية مﻦ الﺰوج لﺘﺨﺼﺐ.
 ﺑﻌﺪ ( ) 50-60ساﻋﺔ مﻦ اﻹخﺼاب يﺼﺒﺢ عﺪد الﺨاليا للﺠﻨﯿﻦ ( )8-16ﺧﻠﯿﺔ( .مرحلة التوتة) تﻨقﻞ األجﻨة إلﻰ رحﻢ األم عﻦ ﻃﺮيﻖ الﻤهﺒﻞ ويﻨقﻞ عادة مﻦ ٣او  ٤أجﻨﺔ لﻀﻤان حﺪوث الﺤﻤﻞ. تهﯿﺄ األم للﺤﻤﻞ بﺤقﻨها بهﺮمﻮن بﺮوجﺴﺘﺮون .تزداد نسبة نجاح هذه الطريقة بزيادة عدد االجنة المنقولةسﺆال :ما الﻌﻮامﻞ الﺘﻲ تﺰيﺪ مﻦ احﺘﻤال نﺠاح هﺬه الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا؟
 )١زيادة عﺪد األجﻨة الﻤﻨقﻮلة )٢ .زيادة عﺪد الﺒﻮيﻀات الﻤلﺘقﻄة.

 -٢الﺤﻘﻦ الﻤﺠﮭﺮي لﻠﺨﻠﯿﺔ الﺒﯿﻀﯿﺔ الﺜاﻧﻮيﺔ:
 يﺘﻢ الﻠﺠﻮء لﻤﺜﻞ هﺬه الﻌﻤلﯿة في الﺤاالت اﻵتﯿة -١عﻨﺪ وجﻮد ضﻌﻒ شﺪيﺪ في الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية -٢ .عﻨﺪ اسﺘﺨﺮاج الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية مﻦ الﺨﺼﯿة أو الﺒﺮبﺦ.
 تﺘﻢ ھﺬه الﻄﺮيﻘﺔ ﺑاسﺘﺨﺪام حﯿﻮان مﻨﻮي واحﺪ. يﺘﻢ إدخال الﺤﯿﻮان الﻤﻨﻮي إلﻰ داخﻞ الﺨلﯿة الﺒﯿﻀﯿة الﺜانﻮية مﻦ خالل إبﺮة مﺠهﺮية دقﯿقة.9
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 -٣ثﻘﺐ ﻏﻼف الﺠﻨﯿﻦ:
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تقﻨﯿة تﺴﺘﺨﺪم لﻤﺴاعﺪة الﺠﻨﯿﻦ علﻰ االﻧﺰراع في بﻄانة الﺮحﻢ ويﺘﻢ ذلﻚ


الﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑالﺠﻨﯿﻦ

0788474332

ﺑﺈحﺪاث ثﻘﺐ ﻓﻲ الﻤﻨﻄﻘﺔ الﺸﻔاﻓﺔ

 يﻤﻜﻦ إجﺮاء عﻤلﯿة الﺜقﺐ بﺈحﺪى الﻄﺮق اﻵتﯿة : -١باسﺘﺨﺪام إبﺮة مﺠهﺮية.

 -٢اسﺘﺨﺪام أنﻮاع خاصة مﻦ الﺤﻤﻮض.

 -٣اسﺘﺨﺪام اللﯿﺰر.

 -٤تﺠﻤﯿﺪ اﻷجﻨﺔ وتﺠﻤﯿﺪ الﺤﯿﻮاﻧات الﻤﻨﻮيﺔ -١ :تﺠﻤﯿﺪ األجﻨة - :تﺠﻤﺪ األجﻨة الﺰائﺪة السﺘﺨﺪامها في
الﻤﺤاوالت الالحقة لﻌﻤلﯿة اﻹخﺼاب خارج الﺠﺴﻢ.
 اھميﺔ ھذه الﻌمﻠيﺔ  -:تﺴﺘﻄﯿع الﻤﺮأة إعادة األجﻨة الﻤﺠﻤﺪة إلﻰ الﺮحﻢ دون الﻤﺮور ﺑﻌﻨاء الﺤﻘﻦ الﮭﺮمﻮﻧﯿﺔوﻋﻤﻠﯿﺔ الﺘﻘاط الﺨﻼيا الﺒﯿﻀﯿﺔ الﺜاﻧﻮيﺔ مﻤا يﻮﻓﺮ الﺘﻜﻠﻔﺔ الﻤاديﺔ.
تجميد الحيواﻧات المﻧويﺔ لتستﺧدم الحﻘا وذلك -:
 - 1لﺸﺨﺺ الﻤﺼاب بﺄمﺮاض تﺴﺘﺪعي الﻌالج ﺑاﻷشﻌﺔ ،أو -الﺸﺨﺺ
الﻤﻨاسﺒﺔ مﻦ الﺤﯿﻮاﻧات الﻤﻨﻮيﺔ

الﻌاجﺰﻋﻦإﻋﻄاء الﻜﻤﯿﺔ

لشخص ﻤﺼاب بانﺴﺪاد الﻮعاء الﻨاقﻞ أن يﻌﻤﻞ علﻰ تﺠﻤﯿﺪ حﯿﻮاناتﮫ الﻤﻨﻮية السﺘﺨﺪامها الحقا.

 -٥ﻧﻘﻞ الﺠامﯿﺘات إلﻰ ﻗﻨاة الﺒﯿﺾ :تﺘﻢ ھﺬه الﻄﺮيﻘﺔ من ﺧﻼل الﺧطوات التاليﺔ  -1ﺑﺠﻤﻊ الﺨﻼيا الﺒﯿﻀﯿﺔ الﺜانﻮية الﺼالﺤة لﻺخﺼاب
 -2مﺰجها مﺒاشﺮة مع الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية  -3 .يﻨقﻞ مﺰيﺞ مﻦ الﺠامﯿﺘات إلﻰ قﻨاة الﺒﯿﺾ .المستﻔيدون من ھذه الطريﻘﺔ


االزواج الﺬيﻦ يﺸﻜﻮن مﻦ قلة عﺪد الﺤﯿﻮانات الﻤﻨﻮية - .يﺸﺘﺮط أن تﻜﻮن ﻗﻨاتا الﺒﯿﺾ لﺪى الﺰوجﺔ سﻠﯿﻤﺘﯿﻦ.

مﻊ اطيب تمﻧياتﻲ لكم  ................أ .محمد كيوان ثاﻧويﺔ ارﺑد لﻠﺑﻧين
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ﻋمﻠيات حيويﺔ ﻓﻲ الﻧﺑاتات الوﻋاﺋيﺔ
أوال :امتﺻاص الماء واﻷمﻼح وﻧﻘﻠﮭا:
•  -للماء دور وأهمية كبير في جسم اﻹنسان ،حيث ينظم الﻌمليات الحيوية ،مثل النقل والهضم
واﻹخراج والتنفس.
• -وللماء أھميﺔكﺑيرة أيضا في النبات  ،وتبرز اﻷھميﺔ من خالل مايلي:
 – ١الماء يسهم في عملية البناء الضوئي التي ينتﺞ من خاللها المركبات الﻌضوية.
 – ٢يﻌد الماء وسط ناقال لﻸمالح والمركبات الﻌضوية الذائبة.
 – ٣يساعد الماء علﻰ تنظيم درجة حرارة النبات.
 – ٤للماء دور مهم في المحا فضة علﻰ ضﻐط االمتالء الالزم لتوفير الدعامة للخلية النباتية.
- ١امتﺻاص الماء واﻷمﻼح من الترﺑﺔ:
• -تتم مﻌظم عمليات االمتصاص للماء ولﻸمالح من التربة ﻓﻲ مﻧطﻘﺔ الشﻌيرات الجذريﺔ.
•مميزات الشﻌيرات الجذريﺔ:
- ١توجد الشﻌيرات الجذرية بﺈعداد كبيرة جدا - ٢ .الشﻌيرات الجذرية ذات جدر سيليلوزية منفذة للماء
 الشﻌيرات الجذرية تزيد من مساحة سطﺢ االمتصاص للجذر يوجد ﻓﻲ الشﻌيرة الجذريﺔ ﻓجوة ﻋﺻاريﺔ كﺑيرة تحتوي ﻋﻠﻰ محﻠول من الماء واالمﻼح الذاﺋﺑﺔﻓيﺔ ﺑتركيز مرتﻔﻊ مرتﻔﻊ ﻧسﺑيا.
• -تركيز األمالح متفاوت بين التربة والمحلول في الفجوة الﻌصارية . -ونظرا لهذا التفاوت ينتقل
الماء بالخاصية االسموزية من التربة الﻰ الشﻌيرة الجذرية اعتمادا علﻰ اختالف التراكيز اوهذا يدل
علﻰ ان الماء ينتقل بالخاصية االسموزية .
• -يتبع نقل الماء انتقال األمالح الذائبة من التربة إلﻰ الشﻌيرة الجذرية باالنتشار المسهل أو النقل النشط.
س /كيف ينتقل الماء خلية والمواد الذائبة فيﮫ من خلية الﻰ الخلية المجاورة لها داخل الجذر الي ان
يصل الﻰ االسطوانة الوعائية؟
 -2الﻧﻘل الجاﻧﺑﻲ لﻠماء واﻷمﻼح داﺧل الجذر:
ينتقل الماء واالمالح الذائبة من خلية الﻰ خلية مجاورة داخل الجذر الﻰ ان يصل الﻰ االسطونة
الوعائيةمن الشﻌيرات الجذرية -البشرة الخارجية  -- --القشرة  --البشرة الداخلية – المحيط الدائري-
الخشب واللحاء
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•-أجزاء الجذر من الخارج إلى الداخل تترتب كما يلي:
الشعيرات الجذرية  -البشرة الخارجية  -- --القشرة– البشرة الداخلية(المحتوية على شريط
كاسبري – المحيط الدائري  --االسطوانة الوعائية ( المحتوية على نسيج الخشب واللحاء).
•ينتقل الماء واألمالح من خاليا البشرة في الجذر إلﻰ أوعية الخشب فيﮫ عن طريﻖ ممرات ثالثة.
يمكن للماء واالمالح استخدام أي من الممرات الثالثة وتﻐيير المسار الذي يسلكﮫ حسب الحاجة

.
الممرات الثالثة هي :أ -الممر ﻋﺑر الجدر الﺧﻠويﺔ واﻷﻏشيﺔ الﺑﻼزميﺔ:
 ينتقل الماء واألمالح من خلية إلﻰ أخرى في هذا الممر عبر األﻏشية البالزمية والجدر الخلويةللخاليا المتجاورة في البشرة والقشرة  ،ويﻌبر هذا الممر سيتوبالزم الخاليا.
12
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ب -الممر الﺧﻠوي الجماﻋﻲ:
 ينتقل الماء واألمالح من خلية إلﻰ أخرى مجاورة عن طريﻖ الروابط البالزمية تشكل الروابط البالزمية ممرات دقيقة عبر الجدر تربط بين سيتوبالزم الخاليا المتجاورة. يدخل الماء واألمالح الذائبة خالل سيتوبالزم الخلية.ج -الممر الﺧارج ﺧﻠوي - :يوجد خارج الخاليا  -ينتقل الماء واألمالح في هذا الممر ما بين
جدر خاليا البشرة والقشرة - .الماء واألمالح ألتدخل في سيتوبالزم الخاليا.
 الممر الوحيد من بين الممرات الثالثة الذي ألتدخل خاللﮫ األمالح والماء إلﻰ السيتوبالزم.•عند وصول الماء إلﻰ منطقة البشرة الداخلية عبر

الممر الﺧارج ﺧﻠوي يواجﺔ طريﻘا مﻐﻠﻘا يدﻋﻲ شريط كاسﺑري

شريط كاسبري عبارة عن حزام من مادة شمﻌية تمنع مرور الماء واألمالح الذائبة إلﻰ البشرة الداخلية
• يﻐير الماء طريقة من الممر خارج خلوي الﻰ الممر الخلوي الجماعي ويواصل طريقة إلﻰ
االسطوانة الوعائية)  .بسبب وجود ممر مﻐلﻖ وهو شريط كاسبري)
• -الماء الواصل عن طريﻖ الممر الخلوي الجماعي يواصل طريقة إلﻰ االسطوانة الوعائية
•  -يمنع شريط كاسبري عودة الماء واألمالح الذائبة من االسطوانة الوعائية إلﻰ القشرة.
• -ينتقل الماء بﻌد ذلك في االسطوانة الوعائية ويﻐير مساره من الممرالخلوي الجماعي إلﻰ الممر خارج خلوي.
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 -3اﻧتﻘال الماء من الجذور إلﻰ ساﺋر أجزاء الﻧﺑات:
 يصل طول بﻌض األشجار إلﻰ ارتفاعات شاهلقة تتجاوز مئة متر ؟ فكيف يرتفع الماء فيها منالجذور الﻰ االوراق؟ أيدﻓﻊ الماء من الجذر الﻰ السيﻘان  ،ﻓاالوراق أم يسحب من اﻷوراق ﻓالسيﻘان  ،ﻓالجذور ؟
تسﮭم ثﻼث آليات ﻓﻲ اﻧتﻘال الماء من الجذور إلﻰ األوراق وهي  (-:الﺧاﺻيﺔ االسموزيﺔ  ،-الﺿﻐط
الجذري  ،الﻘوة السالﺑﺔ الﻧاتجﺔ ﻋن ﻋمﻠيﺔ الﻧتﺢ
أ -الﺧاﺻيﺔ الشﻌريﺔ  : -يرتفع الماء في أوعية الخشب لمسافات قصيرة بوساطة الخاصية الشﻌرية
 -القوة الناتجة عن الخاصية الشﻌرية التكفي وحدها لتفسير انتقال الماء من الجذور إلﻰ ساﺋر أجزاء الﻧﺑات

ب -الﺿﻐط الجذري( :قوة تنشﺄ من تراكم الماء واالمالح في الجذر تسبب دفع الماء الﻰ أعلﻰ في الجذر
باتجاه الساق) كيف يتكون الﺿﻐط الجذري؟؟؟؟
 -تنﻌدم عملية النتﺢ ليال نتيجة اﻏالق الثﻐور)

أي تحدث ﻋمﻠيﺔ الﻧتﺢ ﻧﮭارا ً ﺑﺧروج الماء ﻋﻠﻰ شكل ﺑﺧار الماء

 يستمر الجذر في ضﺦ ايونات األمالح إلﻰ الخشب داخل الجذر  ،تمﻧﻊ ﺧﻼيا الﺑشرة الداﺧﻠيﺔ ﻋودةالماء باتجاه خاليا القشرة بسبب وجود شريط كاسبري.
عدم عودة الماء واألمالح ( بسبب شريط كاسبري ( يسبب:- ١تراكم االمالح في االسطوانة الوعائية - ٢ .وارتفاع الضﻐط االسموزي داخلها.
ارتفاع الضﻐط االسموزي ( بسبب تراكم األمالح ) في االسطوانة الوعائية يؤدي إلﻰ اﻧدﻓاع الماء
من الﻘشرة باتجاه االسطوانة الوعائية  ،مما يولد قوة تسمﻰ الضﻐط الجذري تدفع الماء إلﻰ ارتفاع ال
يتجاوز أمتار قليلة في بﻌض النباتات يصل طولها إلﻰ بضﻌة أمتار  ،تخرج قطرات الماء ( سائل )
عبر فتحات خاصة علﻰ احفاف الورقة تسمﻰ فتحات اﻹدماع  ،وتحدث أثناء ألليل فقط.
االدماع عملية تحدث فقط اثناء الليل حيث تخرج قيها قطرات الماء (سائل )عبر فتحات خاصﮫ علﻰ
حواف الورقة تسمي فتحات الدماع.
قوة الضﻐط الجذري التكفي لوحدها لدفع الماء إلﻰ أعالي النبات ،وعليﮫ البد من وجود قوى أخري
تسبب انتقال الماء إلﻰ ارتفاعات شاهقة.
ج -الﻘوة السالﺑﺔ الﻧاتجﺔ ﻋن ﻋمﻠيﺔ الﻧتﺢ:
يحتوي النسيﺞ المتوسط في الورقة علﻰ فراﻏات هوائية رطبة تبطنها طبقة رقيقة من الماء .في اﻏلب
األيام يكون الهواء في خارج الورقة أكثر جفافا من الهواء داخل الفراﻏات الهوائية  ،مما يسبب انتقال
بخارالماء من الفراﻏات إلﻰ الخارج بﻌملية النتﺢ عبر الثﻐور الموجودة علﻰ سطﺢ الورقة الﻌلوي
والسفلي .ينظم عملية فتﺢ وإﻏالق الثﻐور خاليا حارسة.
كيف يﻌمل الﻧتﺢ ﻋﻠﻰ سحب الماء؟؟؟؟
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 ينتقل الماء )الماء المتبقي بﻌد حدوث عملية النتﺢ ( من الطبقة الرقيقة المبطنة التي تﻐلف خاليا النسيﺞالمتوسط إلﻰ الفراﻏات الهوائية.
 يؤدي تبخر الماء عبر الثﻐور إلﻰ تراجﻌﮫ في الطبقة الرقيقة باتجاه جدر الخاليا  ،وﺑالتالﻲ إلﻰ تﻘﻌر السطﺢ. كلما زاد تبخر الماء زاد تقﻌر السطﺢ مما يؤدي الﻰ توليد قوة تسحب الماء من الﺧشب الﻰ الﻔرﻏات الﮭواﺋيﺔ. -ينتقل اثر قوة السحب الناتجة من النتﺢ في الورقة لتسحب جزيئات الماءمن الورقة  ،فالساق  ،فالجذر)

دور ﻗوة التماسك ﺑين جزيﺋات الماء وﻗوة التﻼﺻق بين جزيئات الماء وأوﻋيﺔ الﺧشب ﻓﻲ سحب
الماء الﻰ أﻋﻠﻰ.
 يكون عمود الماء متصال في أوعية الخشب في أجزاء النبات جميﻌﮫ بفﻌل قوتي التماسك والتﻼﺻقتوجد قوة التماسك بين جزيئات الماء مع بﻌضها ﺑﻌﺿا ً ﺑسﺑب الرواﺑط الﮭيدروجيﻧيﺔ ﺑيﻧﮭا.ﻗوة التﻼﺻق توجد بين جزيئات الماء وجدران أوعية الخشب الضيقة نتيجة اختالف الشحنات بينها.ثاﻧيا :ﻧﻘل الﻐذاء الجاھز( :ﻋن طريق الﻠحاء )
 في بناءالمركبات الﻌضوية تستخدم البالستيدات الخضراء في األجزاءالخضراء من الﻧﺑاتالماءوثاﻧﻲ اكسيد الكرﺑون .
 يحتوي اللحاء ( وعاء ناقل ) علﻰ عصارة ﻏذائية تتكون من مجموعة من المواد ،منها: - ١سكروز - ٢أمﻼح مﻌدﻧيﺔ - ٣حموض اميﻧيﺔ - ٤ھرموﻧات ﻧﺑاتيﺔ  -تنتقل الﻌصارة في اللحاء
باالتجاهات جميﻌها ،وهذا يجﻌلها مختلفة عن انتقال المواد ( الماء واألمالح ) في الخشب .؟
ﻋﻠل ( ألن النقل في الخشب يكون باتجاه واحد فقط من الجذر الﻰ الورقة)
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 ينتقل الﻐذاء داخل اللحاء من المصدر ،أي من موقع صنﻌﮫ ،مثل النسيﺞ المتوسط في الورقة إلﻰموقﻌين وهما:
أ -مواقع التخزين :مثل الدرنات والثمار ب -مواقع االستهالك :مثل البراعم والجذور النامية
فرضية التدفﻖ الضاﻏط للﻌالم األلماني منش ،هي الفرضية األكثر قبوال لتفسير آلية نقل الﻐذاء
الجاهز في اللحاء.
آلية انتقال الﻐذاء الجهز من اللحاء حسب فرضية منش (التدفﻖ الضاﻏط)
يحمل السكروز من مكان تصنيﻌﮫ إلﻰ األنابيب

الﻐربا لية في اللحاء بﻌملية نقل نشط يلزم طاقة.
يؤدي دخول السكروزالﻰ هذه األنابيب الي

رفع الضﻐط االسموزي ،ودخول الماء اليها من
اوعيةالخشب حسب الخاصيةاالسموزية
نتيجة دخول الماء في األنبوب ألﻐربالي يتولد

ضﻐط في األنبوب يدفع محتوياتﮫ من السكروز إلي
أعلي والي اسفل ،ومن ثم إلﻰ مواقع االستهالك أو
التخزين بﻌملية نقل نشط
نتيجة لخروج السكروز من األنابيب الﻐر بالية

يقل الضﻐط االسموزي فيها  ،فيخرج الماء حسب
الخاصية االسموزية باتجاه أوعية الخشب.
س /ماذا نسمي الخلية المنتجة للسكروز؟

-

16

ماذا يحدث لتركيز السكروز في االنبوب الﻐربالي عند
انتقاليﮫ اليﮫ؟
حدد اتجاه انتقال المواد في أألنبوب الﻐربالي نتيجة ضﻐطة؟
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 يعد التكاثر الجنسي احد طرائق التكاثر في النباتات الزهرية.
 يتم التكاثر الجنسي في الزهرة ( العضو المتخصص في الزهرة )
المحتوية على أعضاء التكاثر الذكرية واألنثوية  .-إذا احتوت
الزهرة على أعضاء التكاثر األنثوية فقط تكون زهرة أنثوية
 إذا احتوت الزهرة على أعضاء التكاثر الذكرية فقط تكون زهرة
ذكرية.
 إذا احتوت الزهرة على أعضاء تكاثر ذكرية وأعضاء أنثوية معا
فتكون الزهرة خنثي.
 الكربلة  :هي عضو التكاثر األنثوي  ،وتتكون من ميسم  ،قلم
ومبيض .

 السداة  :هو عض و التكاثر الذكري  ،ويتكون من متك و خيط

ثالثا :التكاثر الجﻧسﻲ ﻓﻲ الﻧﺑاتات الزھر يﺔ
تكوين حﺑوب الﻠﻘاح

 -:تتكون حبوب اللقاح في الزهرة داخل ألمتك

يتكون من اربع حجرات  ،تحتوي كل منها علﻰ كيس لقاح داخلة خاليا بوﻏية أم ثنائية المجموعة (
)2nالكروموسومية
.مراحل تكوين حبوب اللقاح في متك نبات زهري
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أين تحدث عملية تكوين
حبوب اللقاح؟
ما نوع االنقسام الذي
يحدث للخلية البوﻏية
الذكرية األم ؟ وماذا ينتﺞ
منة؟
ما نوع االنقسام الذي
يحدث للبوغ الذكري؟
وماذا ينتﺞ منة؟
ما مكونا حبة اللقاح؟
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o

تنقسم كل خلية بوﻏية أم انقسام منصف فينتﺞ اربﻌة ابواغ ذكرية ) . ( 1n

o

كل بوغ ذكري( من االبواغ األربﻌة الناتجة ) ينقسم انقساما متساويا واحد  ،فينتﺞ حبة لقاح

حبة اللقاح تحتوي علﻰ كل خلية أنبوبية ( ،)1nوخلية مولدة (، )1nتحاط الخليتان بجدار
o
داخلي رقيﻖ وخارجي سميك بﮫ عدة ثقوب إنبات  ،يلي ذلك انفجار ألمتك وانتشار حبوب اللقاح.
-2تكوين الﺑويﺿات:

 تتكون البويضات داخل الكيس الجنيني في المبيض ،يوجد للكيس الجنيني فتحة تسمﻰ فتحة نقير .وجد داخل الكيس الجنيني خلية بوﻏية أنثوية أم ) ( 2 nتنقسم انقساما منصفا  ،فينتﺞ أربﻌة ابواغ
 يتحلل ثالثة ) ابواغ (من األربﻌة ابواغ الناتجة )االبواغ الثالثة المتحللة تكون قريبة من فتحةالنقير) البوغ الرابع المتبقي ) البﻌيد عن فتحة النقير( ،وهو البوغ االنثوي الذي سوف ينقسم ثالثة
انقسامات متساوية عدد االنوية الناتجة عن االﻧﻘسامات الثﻼثﺔ المتساويﺔ ھو ثماﻧﻲ ﻧوى ،أرﺑﻌﺔ مﻧﮭا ﻋﻧد كل ﻗطب
 تنتقل نواة واحدة من كل قطب إلﻰ وسط الكيس الجنيني وعلﻰ هذا األساس تترتب النوى في الكيسكما يﺄتي
الجنيني
أ – نواتان قطبيتان  :في الوسط تشكالن خلية ثنائية النوى تسمﻰ نواة خلية االندوسبيرم األم.
ب -ثالث نوى في القطب البﻌيد عن النقير :تكون الخاليا السمتية  ،وليس لها وظيفة مﻌروفة
ج -ثالث نوى في القطب القريب من النقير :مرتﺑﺔ كما يﻠﻲ
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اثنتان منها تكونان خليتين مساعدتين لهما دور في توجيﮫ أنبوبة اللقاح إلﻰ الكيس الجنيني أثناء عملية
التلقيﺢ النواة الثالثة تكون البويضة.
- ٣التلقيﺢ واﻹخصاب :تلقﺢ الزھرة ذاتيا عند انتقال حبة اللقاح من متك الزهرة إلﻰ ميسم الزهرة
ذاتها  ،أو ﺧﻠطيا ﻋﻧد اﻧتﻘال حبة اللقاح الﻰ ميسم زهرة أخرى من النوع نفسﮫ.
 تحدث عملية اﻹخصاب في مبيض الزهرة كاﻵتي:االﺧﺻاب  :اندماج نواة الجاميت الذكري ( )1nمع نواة الجاميت االنثوي ) (1nلتنكوين بويضة
مخصبة ).(2n
كيف تحدث عملية االخصاب في مبيض الزهره ؟
أ – تصل حبة اللقاح إلﻰ الميسم ،ويستطيل الجدار الداخلي لحبة اللقاح
من احد ثقوب اﻹنبات رقيقة الجدار ،فتنموحبة اللقاح من الخلية
األنبوبية  ،تنقسم الخلية المولدة انقساما متساويا ينتﺞ منﮫ خليتان ذكريتان.
ب -يستمر نمو أنبوبة اللقاح حتﻰ تصل إلﻰ فتحة النقير ،
لتدخل منﮫ إلﻰ الكيس الجنيني  ،فيفتﺢ طرف انبوبة اللقاح ،
وتنتقل الخليتان الذكريتان إلﻰ داخل الكيس الجنيني
ج -تتحد إحدى نواتي الخليتين الذكريتين مع نواة البويضة  ،وينتﺞ بويضة مخصبة )(2n
 تتحد نواة الخلية الذكرية الثانية مع نواتي خلية االندوسبيرم إالم ثنائية النوى في وسط الكيسالجنيني فينتﺞ خلية االندوسبيرم ) ( 3nنالحظ حدوث حاالتي إخصاب عمليتي إخصاب في وقت
واحد  ،اخصاب البويضة واخصاب النواتين القطبيتين لخلية االندوسبيرم إالم(  ،ويسمﻰ هذا إخصابا
مضاعفا– - .اﻹخصاب المضاعف ال يحدث إال في النباتات الزهرية
د  -تختفي الخاليا السمتية والخليتان المساعدتان  ،وتنمو البويضة المخصبة إلﻰ جنين
 تنقسم خلية االندوسبيرم لتكون نسيﺞ االندوسبيرم  ،الذي يخزن المواد الﻐذائية يستهلكها جنين بذرةالفلقة الواحدة
 بذور الفلقتين تخزن الﻐذاء بين القلقات ( أي ال يوجد بها نسيﺞ اندوسبيرم )  ،وفي حالة توفرالظروف المناسبة تنمو البذرة إلﻰ نبات جديد
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.
•وهكذا يمكن تتبع مراحل دورة حياة نبات زهري كما في الشكل أدناه:

رابﻌا  :التنظيم الهرموني في الﻧﺑاتات :تنتﺞ النباتات هرمونات تنظم عملياتها الحيوية
الهرمونات النباتية مواد تصنع بكميات قليلة جدا في أجزاء محددة من النبات  ،ولها تﺄثير في أجزاء
أخرى منﮫ.
20
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 -1اكتشاف الهرمونات النباتية:
أسهم الﻌديد من الﻌلماء في اكتشاف الهرمونات الﻧﺑاتيﺔ المﺧتﻠﻔﺔ ومن التجارب تشاراز داروين
واﺑﻧﮫ ﻓراﻧسيس
الحظا أن ساق نبات عشبي تنحني نحوالضوء ،إذاكاﻧت الﻘمﺔ الﻧاميﺔ لساق الﻧﺑات موجودة أوﻏطيت
ھذه الﻘمﺔ ﺑﻐطاء
منفذ للضوء  ،أو ﻏطيت هذه القمة بﻐطاء مﻌتم ،فان الساق لن تنحني نحو الضوء.إذا ﻏطيت القمة
النامية بﻐطاء شفاف ،فان الساق ستنحني نحو الضوء.
 -الحظ انﮫ عند تﻐطية قاعدة الساق بﻐطاء مﻌتم فان ساق النبات ستنحني نحو الضوء.

نستنﺞ إن القمة النامية لساق النبتة حساسة للضوء ،وإنها تصنع مادة تسبب االنتحاء نحو الضوء.
 قطﻌت القمة النامية في ساق النبات ووضﻌت قطﻌة من الهالم بين القمة والساق  ( ،أي قطعاالتصال المباشربين الخاليا)  ،ولكن سمﺢ بمرور المواد الكيميائية عبر الهالمي  ،فلوحظ انتحاء
ساق النبات نحو الضوء-
- .عند وضع صفيحة من مﻌدن المايكا بين القمة النامية والساق منع مرور المواد بينهما لم تﻧتﺢ
ساق الﻧﺑات نحو الضوء استﻧتج الﻌﻠماء أن المادة الكيمياﺋيﺔ التي تصنع في القمة النامية تﻧتﻘل
وتسﺑب اﻧتحاء ساق الﻧﺑات ﻧحو الﺿوء.
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ﻓﻲ تجارب الحﻘﺔ ﻗطﻌﮫ الﻘمﺔ الﻧميﺔ لﻠساق ،ووضﻌت علﻰ قطﻌة من اﻵﻏار  ،وسميت ھذه المادة
أكسين ثم وضﻌت قطﻌة اﻵﻏار التي تحتوي علﻰ اﻵكسين علﻰ الساق بﻌد إزالة القمة النامية تمت
تنميتها في الظالم ،فلوحظ نمو الساق عموديا وعدم انتحائها الي أي من الجانبين ،
-عند وضع قطﻌة االﻏار علﻰ احد جانبي الساق  ،لوحظ انتحاء الساق نحو الجهة التي ال يوجد فوقها اﻵﻏار

استنتﺞ الﻌلماء من التجارب السابقة  ،أن المادة الكيميائية التي تصنع في القمة النمية مسؤولة عن
االنتحاء الضوئي واذا وجدت فانها ستسب االنتحاء حتي لو قطﻌت القمة النمية.
- ٢آلية عمل الهرمونات النباتية:

 تتحكم الهرمونات النباتية في :أ -استجابة النبات للمؤثراتالخارجية المختلفة من حوله ب  -نمو النبات وتطوره-
تؤثرالهرمونات النباتية في:
أ – انقسام الخاليا ب -استطالةالخاليا
ج -تمايز الخاليا
يعتمد تأثير الهرمونات على عوامل عدة منها
-1مكان عمل الهرمون - ٢التركيز النسبي للهرمون
 - ٣وجود هرمونات أخرى

الهرمونات النباتية  :جزيئات صﻐيرة نسبيا تصنع بكميات قليلة جدا في آماكن مختلفة من النبات
- ٣أجنة البذور
- ٢االوراق
وخاصة - ١ :القمم النامية
 تﻧتﻘل الﮭرموﻧات من أماكن تﺻﻧيﻌﮭا إلﻰ مﻧاطق التﺄثير  ،إما ﺑاتجاه واحد أو اتجاھات ﻋدة.22
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هناك خمسة أنواع رئيسية من الهرمونات النباتية هي١ :

 - 1أكسين  - ٢سايتوكايﻧين ٣

 -جﺑريﻠين  - ٤حمض اﺑسيسيك ٥

 -ايثﻠين

من اﻷمثﻠﺔ ﻋﻠﻰ الﻌمليات الحيوية التي تنظمها الهرموناتفي النبات  ،ما يﺄتي:
أ -االﻧتحاء الﺿوﺋﻲ- :استجابة نمو تتجﮫ الساق فيها نحو
الضوء  ،ويؤثر في هذه الﻌملية هرمون أكسين
 (آليﺔ الﻌمل ) -عند تﻌرض أحد جانبي الساق للضوء ينتقلهذا الهرمون إلﻰ الجانب المظلم من الساق  ،فيزداد تركيزه
في خالياه
 يؤدي بذلك الي تشجيع استطالة الخاليا عند ذلك الجانبالمﻌرض للضوء  ،مسببا انحناء قمة الساق نحو الضوء.

ب -االﻧتحاء ألﻠمسﻲ  :-االنتحاء أللمسي استجابة نمو النبات نحو المؤثر نتيجة اللمس.
 اذ تثبت كثير من النباتات المتسلقة نفسها ،مثل الﻌنب علﻰ الدعائم عن طريﻖ المحاليﻖ تنمو المحاليﻖ عموديا إلﻰ أن تالمس جسما ما  ،فتلتف حولﮫ ﻧتيجﺔ لﻠﻧمو ﻏير المتساوي ﻋﻠﻰجواﻧب المحﻼق
 ويفسر ذلك بان زيادة إفراز االيثلين في جانب المحﻼق المﻼمس لﻠدﻋامﺔ سﺑب تثﺑي ًطا لﻠﻧمو ﻓﻲ
ھذا الجاﻧب.
ج -االستجاﺑﺔ لﻠجﻔاف - :يتﻌرض النبات أحيانا إلﻰ ظروف بيئية قاسية مثل:
- ١االرتفاع الشديد في درجات الحرارة - ٢هبوب الرياح  ،مما يﻌرضﮫ إلﻰ خطر الجفاف والموت
 وقد لوحظ أن النبات يحمي نفسﮫ في مثل هذه الظروف بزيادة إفراز حمض اﺑسيسيك من ﺧﻼياالﻧسيج المتوسط ﻓﻲ اﻷوراق
 إفراز حمض ابسيسيك يسبب إﻏالق الثﻐور  ،ومنع المزيد من فقدان الماء. ﻓﻲ ﺑﻌض الحاالت تﻧﺑﮫ الجذور الﻧﺑات لشﺢ الماء ﻗﺑل المجموع الﺧﺿري  ،ﻓيﻧتﻘل حمضاﺑسيسيك من الجذورلألوراق ويﻌمل كﻧظام إﻧذار لﻠجﻔاف.
د – التحكم ﻓﻲ السيادة الﻧاميﺔ  -يتحكم ھرموﻧا أكسين و سايتوكايﻧين ،بسيادة القمة النامية
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.ولكن كيف يتم ذلك؟؟؟
 ينتقل أكسين من القمة النامية للبرعم الطرﻓﻲ إلﻰ المﻧاطق السﻔﻠيﺔ من الساق ﻓيثﺑط ﻧمو الﺑراﻋمالجاﻧﺑيﺔ وتﻧمو الساق ﻋموديًا إلﻰ أﻋﻠﻰ- .يدخل ساتوكاينين إلﻰ الساق من الجذور  ،ويﻌاكس ﻓﻲ
ﻋمﻠﮫ ﻋمل أكسين
 يﻌمل سايتوكاينين علﻰ نمو البراعم الجانبية  ،لذلك تنمو هذه البراعم علﻰ الجزء السفلي من الساقبﻌد فتره الركود قبل البراعم علﻰ الجزء الﻌلوي منها.
ه  -إﻧﺑات الﺑذور - :تؤدي الهرمونات النباتية دور مهم في إنبات البذور.
 يوجد في بذور أنواع عدة من النباتات خاصة في الجنين بتركيز عالي من هرمون جﺑريﻠين .(آليﺔ الﻌمل )
 بﻌد تشرب البذرة للماء ينبﮫ جبريلين البذرة لبدء اﻹنبات عن طريﻖ ﺻﻧﻊ اﻹﻧزيمات الﮭاﺿمﺔ مثلإﻧزيم ألﻔا – اميﻠيز
 يقوم إنزيم ألفا – اميليز بهضم الﻐذاء المخزون  ،فيستفيد منﮫ الجنين لنموه وتمايزه النبات جديد. يهضم هذا االنزيم الﻐذاء المخزون  ،فيستفيد منﮫ الجنين لنموه وتمايزه الﻰ نبات جديد. يتﺑين مما سﺑق  ،أن الﮭرموﻧات الﻧﺑاتيﺔ تؤدي دور مﮭم ﻓﻲاستجاﺑﺔ الﻧﺑات لﻠمؤثرات الﺧارجيﺔ

 - ١تﻧظيم ﻧمو الﻧﺑات - ٢

 أصبﺢ من الممكن تصنيع مركبات كيميائية تشبﮫ الهرمونات الطبيﻌية  ،تستخدم علﻰ نطاق واسعفي تنظيم عمليات عدة في النبتة مثل :تكوين الجذور الﻌرضية في الﻌقل المستخدمة في التكاثر
الخضري ،فﻌند ﻏمس الﻌقل قبل زراعتها في أكسين بتركيز مناسب تزداد سرعة تكوين الجذور
الﻌرضية ونموها.

ﻋزيزي الطالب أولﻰ ﺧطواتك ﻋﻠﻰ طريق الﻧجاح اﻹرادةالﻘويﺔ والرﻏﺑﺔ ﻓﻲ الﻧجاح
مﻊ اطيب تمﻧياتﻲ لكم  ................أ .محمد كيوان ثاﻧويﺔ ارﺑد لﻠﺑﻧين
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