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مقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�صالة وال�سالم على نبي الهدى ومعلم الب�رش

عزيزي الطالب� ،أه ً
قرر علم الأحياء لل�صف الأول الثانوي.
ال ومرحب ًا بك �إىل ُم َّ
لقد �سلكنا يف منهج علم الأحياء للمرحلة الثانوية هذا تقدمي درا�سة مقارنة
للخ�صائ�ص التنظيمية ،والرتكيبية املظهرية ،والت�رشيحية ،والف�سيولوجية ،والوراثية،
التي خ�ص بها اهلل �سبحانه وتعاىل الكائنات احلية لت�ؤدي ،على الوجه الأكمل،
وظائفها احليوية املتمثلة يف الرتكيب البنائي والتغذية ،والنقل ،والتنف�س ،والإخراج،
والتن�سيق ،واحلركة ،واالنتقال ،والتكاثر ،وانتقال ال�صفات الوراثية ،والعالقات
البيئية.
يحثك هذا النهج من الدرا�سة املقارنة التي تربط الرتكيب بالوظيفة–عزيزي
الطالب -على التفكر والتدبر ،وب�صفة خا�صة يف خلق اهلل �سبحانه وتعاىل لتكون
درا�ستك لعلم الأحياء تعبداً وبحث ًا عن املعرفة ،وذلك ا�ستجابة لقوله �سبحانه
وتعاىل:

وقوله تعاىل:

وقوله تعاىل:

(�آل عمران )192 – 191

الطارق( )7-5

«الغا�شية .»17
A

لقد احتوىكتاب علم الأحياء لل�صف ال َّأول -الذي بني يديك -املادة العلمية
احلية ،ونظام ت�صنيف الكائنات
اخلا�صة مبدخل يف علم الأحياء ،وحدة بناء الكائنات َّ
احلية.
احلية  ،وكيفية احلركة ،والدعامة يف الكائنات َّ
َّ
و�إليك العناوين الواردة يف املقرر:
ال�سل�سلة

1
2
3
4
5

�أ�سم الوحدة
مدخل لعلم الأحياء
بيولوجية اخللية
ت�صنيف الكائنات احلية
احلركة يف الكائنات احلية
الدعامة يف الكائنات احلية

ال�صفحة

1
12
67
106
137

نرجو �أن تفيد من هذا الكتاب و�أن ت�ستمتع بدرا�سته .كما ن�سعد بتلقي نقدكم
�ضي
و�آرائكم� ،أ�ساتذ ًة وطالب ًا ،لأن ذلك �سيكون لنا ُمعين ًا على تطوير مناهجنا واملُ ُّ
بها ق ُُدم ًا.
واهلل و ُّ
يل ال َّتوفيق
		
امل�ؤلفون
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علم احل�رشات
علم الأن�سجة

علم الإح�صاء احليوي
علم النبات

علم الأحياء
Biology

علم احليوان

علم الكيمياء احليوية
علم الوراثة

علم البيئة
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اأهداف الوحدة

عزيزي َّ
الطا ِلب ،بعد فراغك من درا�سة هذه الوحدة،
ينبغي اأن تكون قادراً على اأن:
ُعرف مفهوم علم الأحياء.
 .1ت ِّ
 .2ت�رضح اإ�سهامات العلماء ال�سابقني (امل�سلمني وغري امل�سلمني) وعلماء
ع�رض النه�سة يف تطور علم الأحياء.
 .3ت�سف كيفية تق�سيم علم الأحياء اإىل فروع بح�سب التق�سيم القدمي
والتق�سيم على ح�سب نوع املجموعة حتت الدرا�سة والتق�سيم
على ح�سب مو�سوع الدرا�سة.
تو�سح ماهية عالقة علم الأحياء بالعلوم الأخرى.
ِّ .4
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مدخل لعلم الأحياء
An Introduction to Biology
 .1مفهوم علم الأحياء
علم الأحياء  Biologyهو العلم الذي يخت�ص بدرا�سة خ�صائ�ص
		
الكائنات احلية ،املنقر�ضة منها واملعا�رصة ،من حيث �أنواعها و�أ�شكالها وتركيب
�أج�سامها ووظائف �أع�ضائها و�سلوكها وعاداتها وتطورها وت�صنيفها وعالقاتها
البيئية .كما يخت�ص بدرا�سة ال�صفات الوراثية وكيفية انتقالها من جيل �إىل �آخر.
وي�صف علم الأحياء �أن�شطة الكائنات احلية م�ست�صحب ًا يف ذلك علوم الكيمياء
والطبيعة والريا�ضيات والإح�صاء.
 .2نبذة ت�أريخية عن علم الأحياء
اهتم الإن�سان بالكائنات احلية النباتية
بد أ� علم الأحياء منذ �أقدم الع�صور حني َّ
واحليوانية واعتمد عليها يف غذائه وملب�سه وم�سكنه ،و�أخذ ي�ست�أن�س احليوانات
ويدر�س النباتات يف حميطه البيئي ويزرعها ليح�صل منها على غذائه وك�سائه و�أدويته.
وحت�صل الإن�سان على املعرفة الأحيائية عن طريق املالحظة والر�صد واملحاولة واخلط�أ
َّ
وال�صواب ،وتراكمت لديه معرفة �أحيائية نقلها �إىل �أجياله التالية.
� 1.2إ�سهامات ال ُقدماء يف جماالت علم الأحياء
 .أيف نحو عام 2000ق  .م .بد�أت الزراعة احلديثة ب�شقيها النباتي واحليواين
حيث �أقيمت ال�سدود على جماري املياه و�أُن�شئت قنوات الري لتوفري مياه
الري للمح�صوالت واحليوانات .ولقد �سجل ه�ؤالء القدماء املعرفة الأحيائية
عن الزراعة وتربية احليوان وا�ستئنا�سه وما عرفوه عن الأع�شاب والنباتات
وفوائدها يف الطب ومعاجلة الأمرا�ض.
 .بيف حقبة الإغريق والرومان (القرن الثاين قبل امليالد �إىل القرن الثالث
امليالدي) �أن�شئت املدار�س والأكادمييات وظهرت نظريات عن ن�ش�أة الكون
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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ج.

احلية .كما مت يف هذه الفتة ت�رضيح النبات
واحلياة ُ
و�س ِّنفت الكائنات َّ
واحليوان وجثث املوتى وظهر الطبيب اأبو قراط اأبو الطب و�ساحب نظرية
ت�سخي�ض الأمرا�ض .و َّمت التمييز بني الأوعية الدموية والأع�ساب وبني
ال�رضايني والأوردة و ُدر�ض اجلهاز الع�سبي واملخ يف الإن�سان.
يف الع�سور املظلمة يف اأوروبا اأ�سبح العلماء اأعدا ًء تقليديني للكني�سة،
ودخلت اأوروبا يف ما ي�سمى الع�سور املظلمة وتوقف تقدم العلوم وفقد
معظم الإرث الإغريقي والروماين يف العلوم وغريها.
تدريب ()1
قبل اأن نوا�سل ما بداأناه عن تاأريخ علم الأحياء ،اإليك هذا
التدريب:
بداأ علم الأحيـاء منذ بدء اخلليـقة ،ولكن بطريقة عفوية وفطـــرية
و�سح كيف بداأ ؟
ِّ -

 2.2دور العلماء امل�صلم Úال�صابق Úيف تطور علم الأحياء
يف الفتة ما بني القرن الثامن امليالدي واحلادي ع�رض بلغ التقدم العلمي يف
مدى كبرياً واأن�سئت اجلامعات واملدار�ض واملراكز العلمية.
البالد الإ�سالمية ً
واهتم امل�سلمون بعلوم الإغريق والفر�ض والرومان والهنود ،وتب َّنى العلماء
منهج التفكري ال�ستقرائي ،وقام امل�سلمون بتجمة الإرث العلمي والفل�سفي
للرومان والإغريق والفر�ض والهنود واأ�سافوا له كثرياً من املعارف اجلديدة
ومن اأ�سهر العلماء امل�سلمني:
 .1حنني بن ا�سحق :طبيب عربي ترجم موؤلفات اأفالطون واأر�سطو وجالينو�ض،
ويعتقد اأنه لول ترجمة علماء امل�سلمني الإرث املعريف للرومان والإغريق لفقد
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

4

مدخل لعلم الأحياء An Introduction to Biology

هذا الإرث متام ًا.
2 .2اجلاحظ� :ألف كتاب احليوان وتطرق فيه �إىل كثري من احليوانات و�سلوكها وعاداتها
و�أهميتها.
3 .3الدمريي� :ألف مو�سوعة عن احليوان.
4 .4ثابت بن قرة :طبيب وريا�ضي وعامل فلك عربي �ألف كتاب «الذخرية يف
الطب».
5 .5ابوبكر الطربي :طبيب �ألف كتابي «احلاوي يف الطب» و«م�س�ألة اجلدري واحل�صبة».
6 .6البريوين� :ألف مرجع ًا يف العقاقري.
7 .7ابن �سينا� :ألف كتاب «القانون» يف الطب وهو مرجع �أ�سا�سي لدرا�سة الطب يف
�أوربا حتى ع�رص النه�ضة.
8 .8علي بن عي�سى :طبيب عيون �ألف مرجع ًا عن �أمرا�ض العيون.
9 .9ابن النفي�س :طبيب عربي اكت�شف الدورة الدموية ال�صغرى.
1010ابن البيطار :عامل نبات �أ�شهر م�ؤلفاته «الأدوية املفردة».
 3.2ع�صر النه�ضة
يف القرن الثاين ع�رش امليالدي قامت يف �أوروبا نه�ضة علمية �أدت �إىل ظهور
ما ي�سمي بالعلم احلقيقي ،وظهر علماء �أثروا حركة العلوم والثقافة والفل�سفة من بينهم
ليوناردو دافن�شي الذي يعترب من �أعظم علماء الأحياء حيث كانت له معرفة بعلم
الت�رشيح وبوظائف الأع�ضاء وعلم الأحياء .ونذكر �أي�ض ًا اندريا�س فيزيليو�س اجلراح
وعامل الت�رشيح ،والطبيب وليم هاريف مكت�شف الدورة الدموية الكربى و�أب علم
وظائف الأع�ضاء التجريبي ،الذي در�س علم الأجنة يف الدجاج.
يف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي �أن�شئت اجلمعيات العلمية التي اهتمت بالأبحاث
العلمية ون�رشها وتبادل املعلومات.
لقد �أثر قيام الثورة ال�صناعية يف حياة النا�س وبد�أت النه�ضة العلمية وتراكمت
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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املعرفة يف كل فروعها ،و�أ�صبح لعلم الأحياء فروعه املتعددة مثل علم الوراثة والأب
احلقيقي له هو جريجور مندل.
ويف القرن الع�رشين ارتقت العلوم الطبيعية وعلم الأحياء بدرجة كبرية جداً،
وتزامن ذلك مع اكت�شاف و�سائل االت�صال واملعلومات و�أجهزة الطباعة و�شبكات
املعلومات ،حيث تو�صل العلماء �إىل تركيب اجلينات والأحما�ض النووية Nucleic
( Acidsالدنا والرنا) ومعرفة اجلينوم (حمتوى اجلهاز الوراثي للكائن احلي من
وتطور علم الوراثة اجلزيئية.
اجلينات) ،ودر�س العلماء الطفرات ال�صبغية واجلينية،
َّ

 .3فروع علم الأحياء
 1.3التق�سيم القدمي

قدمي ًا ق ُِّ�سم علم الأحياء �إىل:
1 .1علم احليوان  Zoologyويخت�ص بدرا�سة حياة احليوان.
2 .2علم النبات  Botanyويخت�ص بدرا�سة حياة النبات.
وبتطور املعرفة والتقنيات تعددت فروع علم الأحياء و�أ�صبح البد من �أن
تخ�ص�صات دقيقة الأمر الذي قاد �إىل تق�سيم علم الأحياء �إىل
يتخ�ص�ص العلماء يف
ُّ
فروع متعددة ،ولكنها متداخلة ومرتابطة وال توجد حدود فا�صله بينها .ولقد �صنف
العلماء علم الأحياء �إىل فروع وفق �أ�س�س عدة منها:

 2.3الت�صنيف على �أ�سا�س املجموعة حتت الدرا�سة
مثل :

•علم الفريو�سات Virology
•علم البكترييا Bacteriology
•علم احليوانات الأولية Protozoology
•علم الفطريات Mycology
الديدان Helminthology
•علم ِّ
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•علم القواقع Malacology
•علم احل�رشات Entomology
•علم الأ�سماك Ichthyology
•علم الربمائيات والزواحف Herpetology
•علم ُّ
الطيور Ornithology
دييات Mammology
•علم ال َّث َّ
•علم الأمرا�ض Pathology
•علم ُّ
الطفيليات Parasitology
الدقيقة  ،Microbiologyوغريها.
•علم الأحياء َّ

 3.3تق�سيم علم الأحياء ح�سب مو�ضوع الدِّرا�سة

ومن �أمثلتها:
التكيب البنائي للكائنات
�أوالً :علم التَّ�رشيح Anatomy :ويخت�ص بدرا�سة رَّ
احلية وي�شمل عدداً كبرياً من الفروع منها:
التكيب البنائي
 .أعلم التَّ�رشيح العام  Gross Anatomyويخت�ص بدرا�سة رَّ
الداخلي للكائنات احلية عند فح�صها بالعني املجردة �أو بعد�سة ب�سيطة.
التكيب البنائي
 .بعلم الت�رشيح الدقيق  Microanatomyويخت�ص بدرا�سة رَّ
للكائن احلي با�ستخدام �أداة مكربة ،وينق�سم �إىل:
التكيب اخللوي
 .أعلم الأن�سجة  Histologyويخت�ص بدرا�سة رَّ
للكائن احلي كما ُيرى حتت املجهر ال�ضوئي.
 .بعلم اخللية  Cytologyويخت�ص بدرا�سة تركيب اخللية ووظائف
مكوناتها ودورة حياتها كما تُرى حتت املجهر الإلكرتوين.
 .جعلم الأجنَّة  Embryologyويخت�ص بدرا�سة النمو والتغيري املتتابع لأجنة
الكائنات احلية.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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ثانياً :علم وظائف الأع�ضاء (الف�سيولوجي) Physiology

ويخت�ص بدرا�سة العمليات والآليات التي ت�ؤدي بها الكائنات احلية وظائفها
احليوية ،وله فروع عديدة منها:
 .أعلم ف�سيولوجيا النَّبات  ،Plant Physiologyعلم ف�سيولوجيا احليوان
 ،Animal Physiologyعلم ف�سيولوجيا الإن�سان Human
 Physiologyوغريها.
 .بعلم ف�سيولوجيا اخلليَّة  Cell Physiologyويخت�ص بدرا�سة الوظائف
الداخلية للخاليا املختلفة.
 .جعلم الكيمياء احليويَّة  Biochemistryويخت�ص بدرا�سة وظائف الأع�ضاء
من وجهة نظر علم الكيمياء ،ويتفرع �إىل فروع منها علم الأحياء اجلزيئي
 Molecular Biologyويخت�ص بدرا�سة احلياة على م�ستوى اجلزيئات
الكيميائية ال�ضخمة مثل الربوتينات والأحما�ض النووية.
 .دعلم الفيزياء احليويَّة  Biophysicsويخت�ص بدرا�سة وظائف الأع�ضاء من
وجهة نظر علم الفيزياء خا�صة العمليات املتعلقة با�ستخدام الطاقة وانتقالها
وحتولها من �شكل لآخر ،وميكانيكية عمل �أجزاء الكائن احلي ال�صلبة،
وعمليات احلركة والنقل داخل ج�سم الكائن احلي .واتزان القوى عند
امل�شي وال�سباحة والطريان.
ال�ص َّماء  Endocrinologyويخت�ص بدرا�سة تركيب الغدد
هـ .علم ال ُغدد َّ
ال�صماء ووظائفها.
و .علم الأع�صاب .Neurology
ثالثاً :علم البيئة  Ecologyويخت�ص بدرا�سة العالقة بني الكائنات احلية
وعوامل البيئة املحيطة بها.
رابعاً :علم الوراثة  Geneticsويخت�ص بدرا�سة من� أش� الت�شابه واالختالف بني
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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الكائنات احلية وكيفية انتقال ال�صفات الوراثية من جيل �إىل �آخر.
خام�ساً :علم الن�شوء واالرتقاء (التطور)  Evolutionويخت�ص بدرا�سة ن�ش�أة احلياة
وامل�سارات التطورية للأنواع والع�شائر يف الكائنات احلية منذ �أ�سالفها يف املا�ضي
اعتماداً على التماثل الدال على الأ�صول امل�شرتكة.
�ساد�ساً :علم التق�سيم  Taxonomyويخت�ص بدرا�سة الأ�س�س النظرية والعملية
لت�صنيف الكائنات احلية اعتماداً على درجة القربى الوراثية بينها.
�سابعاً :علم الأحياء القدمية  Paleontologyويخت�ص بدرا�سة الكائنات احلية القدمية
املنقر�ضة (بقاياها و�آثارها).
ثامناً :علم اجلغرافية احليوية  Biogeographyويخت�ص بدرا�سة توزيع الكائنات
احلية على �سطح الأر�ض.

وميكن تق�سيم علم الأحياء �إىل:

1)1علوم الأحياء البحتة �أو الأ�سا�سية  Pure or Basic Biologyوتخت�ص بدرا�سة
القواعد الأ�سا�سية من مباديء ونظريات وقوانني تف�رس حياة الكائنات احلية.
2)2علوم الأحياء التطبيقية  Applied Biologyوتخت�ص بدرا�سة تطبيقات علوم
الأحياء البحتة واال�ستفادة منها عملي ًا من �أجل رفاهية الإن�سان وت�ضم علوم
الطب الب�رشي والطب البيطري وال�صيدلة والزراعة.

 .4عالقة علم الأحياء بالعلوم الأخرى

مما �سبق من تعدد فروع علم الأحياء وخا�صة التطبيقية منها يت�ضح لك،
عزيزي الطالب� ،أنَّ علم الأحياء يرتبط بعالقات مع العلوم الأخرى .وبالتايل تتطلب
درا�سة علم الأحياء معرفة جيدة بالعلوم الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء واجليولوجيا
واجلغرافيا والفل�سفة وغريها ومث ً
ال:
1)1لعلم الأحياء عالقة بعلم الكيمياء الذي يخت�ص بدرا�سة التفاعالت الكيميائية التي
تفرع �إىل علمي الكيمياء احليوية والكيمياء
حتدث داخل ج�سم الكائن احلي وقد َّ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اجلزيئية.

 )2لعلم الأحياء عالقة بعلوم الفيزياء وامليكانيكا حيث تخت�ض هذه العلوم بدرا�سة
توازن حركة احليوان عند امل�سي وال�سباحة والطريان ،وحركة �سوائل اجل�سم،
وتاأثري التيارات الهوائية واملائية على حياة احليوان والنبات .كما اأن الكائنات
احلية وفرت مادة بحثية لعلماء امليكانيكا ،ف�سناعة الطائرات والغوا�سات
واآلت الت�سوير ا�ستفادت من درا�سة احلركة يف الطيور ،والإخطبوط ،وتركيب
عني الإن�سان والثدييات الأُخرى .كما اأن درا�سة املفا�سل واحلركة تتطلب معرفة
بقوانني الروافع وذلك ملعرفة حركة املفا�سل وتركيبها ِ َّمما اأ َّدى لتطوير �سناعة
الإن�سان الآيل (الروبوت) .Robot
 )3لعلم الأحياء عالقة بالإح�صاء والريا�صيات ،خا�سة الإح�ساء احليوي
.Biometrics
تدريب ()2
الآن دعنا نقف قلي ً
ال حلل هذا التدريب :كان علم الأحياء ،ول يزال،
ُملهم ًا لكثري من ال ُعلماء واملُخ ِتعني يف العلوم الأخرىِّ .بني بع�س ًا من
هذه الختاعات وال�سناعات التي اعتمد خمتعوها و�سانعوها على
ب�سكل اأ�سا�سي.
معرفتهم بعلم الأحياء
ٍ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اأ�صئلة تقومي ذاتي:

?

.1
.2

.3
.4
.5

عرف علم الأحياء.
ِّ
اكتب فيما ل يقل عن � 20سطراً عن تطور علم الأحياء
يف حقبة لرومان والإغريق ويف الفتة ما بني القرن الثامن
امليالدي واحلادي ع�رض.
ِّبني دور العلماء امل�سلمني ال�سابقني يف تطور علم الأحياء.
عدد فروع علم الأحياء اعتماداً على املجموعة حتت
ِّ
الدرا�سة.
عرف (اأ) علم الت�رضيح( ،ب) علم الأن�سجة( ،ج) علم
ِّ
الأجنة،
(د) علم الكيمياء احليوية( ،هـ)علم الوراثة( ،و) علم
البيئة.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اأهداف الوحدة
عزيزي َّ
الطا ِلب ،بعد فراغك من درا�سة هذه الوحدة ،ينبغي اأن
تكون قادراً على اأن:
ُعرف اخللية وت�رضح املفاهيم التي ُبنيت عليها نظرية اخللية.
 .1ت ِّ
 .2ت�رضح الختالف بني اأ�سكال اخلاليا املُختلفة.
 .3ت�سف تركيب اخللية.
 .4تُقارن بني اخلاليا ُبدائية النواة واخلاليا حقيقية النواة.
ُو�سح ُمكونات اخللية الكيميائية الع�سوية منها وغري الع�سوية.
 .5ت ِّ
ُفرق بني انق�سام اخللية الفتيلي وانق�سامها الختزايل.
 .6ت ِّ
 .7ت�رضح ُم�ستويات التنظيم والتعقيد يف الكائنات احلية.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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بيولوجية اخللية
Cell Biology
لقد ميز اهلل� ،سبحانه وتعاىل الكائنات احلية بخ�صائ�ص ومميزات متكنها من
�أداء وظائفها احلياتية على �أمت وجه .ولعل �أهم هذه الوظائف :الرتكيب البنائي،
واحلركة ،واالنتقال ،والدعامة ،والتغذية ،والنقل ،والتنف�س ،والإخراج ،والتن�سيق،
والتكاثر ،وانتقال ال�صفات الوراثية ،والعالقات البيئية .و�سن�ستعر�ض بع�ض ًا من هذه
كتابي الأحياء لل�صفني الثاين
الوظائف وال�صفات يف هذا الكتاب ،وت�أتي بقيتها يف
ْ
والثالث.
تختلف الكائنات احلية وتتنوع تنوع ًا كبرياً ،فمنها ال�صغري الذي ال
ُيرى �إ َّال باملجهر كالبكترييا ،ومنها ما هو �ضخم جداً كالأ�شجار واحليتان .فما الذي
يجمع بني هذه الكائنات من الناحية الرتكيبية ؟
لقد در�ست يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي �أنَّ جميع الكائنات احلية
ُ�سمى اخلاليا ،ونظراً ل�صغر حجمها ،فقد ت�أخر
تتكون من وحدات بنائية �أ�سا�سية ت َّ
اكت�شافها �إىل �أن اخرتع املجهر.
وكان العامل الهولندي ليفنهوك (� )1723-1632أول من ا�ستعمل
املجهر والعد�سات املكربة يف فح�ص املياه الراكدة ،حيث �شاهد فيها كائنات دقيقة
�سماها احلوينات (من حيوان) ،وتبعه روبرت هوك عام 1665م ،حيث الحظ �أثناء
فح�صه ل�رشيحة رقيقة من الفلني باملجهر عدداً من احلجرات ال�صغرية تف�صلها حواجز
�أو جدر �سميكة تبدو وك�أنها خاليا النحل ،و�أطلق عليها ا�سم اخلاليا (ال�شكل .)1
ومع تطور املجهر والعد�سات ،بد�أ الرتكيز على درا�سة ما بداخل اخلاليا.
وقد الحظ العامل الإ�سكتلندي براون عام 1833م ج�سم ًا داخل اخللية �سماه النواة
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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( .)Nucleusكما متكن العامل الأملاين �شوان من م�شاهدة النواة يف خاليا حيوانية
(خاليا الألياف الع�ضلية) .كما �شاهدها العامل الأملاين �شاليدن يف الأن�سجة النباتية.

جمهر روبرت هوك

خاليا الڤلني

ال�شكل ( :)1خاليا الفلني كما �شاهدها روبرت هوك
 .1نظرية اخللية Cell Theory
توالت جهود العلماء بعد ذلك بالفح�ص املجهري لأجزاء من �أج�سام النباتات
واحليوانات ،و�أكدت كلها �أن اخللية هي وحدة تركيب الكائن احلي .وبذلك و�ضع
ه�ؤالء العلماء ،بعد درا�سات كثرية ،مبادئ مهمة ُعرفت فيما بعد با�سم نظرية اخللية
والتي تتلخ�ص يف املفاهيم التالية:
 1.1اخللية وحدة الرتكيب �أو البناء يف الكائن احلي
ترتكب �أج�سام جميع الكائنات احلية من وحدات بنائية هي اخلاليا،
تكون
ُكون ن�سيج ًا وجمموعة الأن�سجة ِّ
وجمموعتها املُت�شابهة يف الرتكيب والوظيفة ت ِّ
تكون ج�سم الكائن احلي
تكون جهازاً وجمموعة الأجهزة ِّ
ع�ضواً ،وجمموعة الأع�ضاء ِّ
(ال�شكل .)2
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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م�ستوي الكائن
خلية
ع�صبية
الدنا

احلي

املخ
ن�سيج

اجلهاز الع�صبي

ع�صبي

م�ستوى
اجلهاز
م�ستوى

م�ستوى

م�ستوى

م�ستوى

اجلزيئي

اخللية

الأن�سجة

الع�ضو

ال�شكل ( :)2م�ستويات البناء يف الكائن احلي
 2.1اخللية وحدة الوظيفة يف الكائن احلي
ت�ؤدي خاليا الكائن احلي الوظائف احليوية املختلفة ،فهي تتغذي وتنمو
االختزالية
وتتنف�س وت ُْخ ِرج وتتكاثر وتنقل ال�صفات الوراثية (�أثناء االنق�سامات
َّ
لتكوين الأم�شاج املذكرة وامل�ؤنثة والإخ�صاب).
 3.1اخللية وحدة االنق�سام يف الكائن احلي
احلية وحيدة اخللية تنق�سم
ُت ْن َتج اخللية من انق�سام خلية �سابقة لها ،فالكائنات َّ
حية جديدة كما يف الأميبا (ال�شكل .)3
خالياها بطرق خمتلفة لتكوين كائنات َّ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اأميبتان بنويتان

حي وحيد اخللية (الأميبا)
ال�سكل ( :)3انق�سام كائن ّ
وباملثل ،فاإن الكائنات احلية عديدة اخلاليا تنق�سم خالياها اإما لغر�ض النمو
اأو لتعوي�ض خاليا ماتت اأو لتكوين خاليا تنا�سلية من اأجل التكاثر.
احلي
 4.1اخللية وحدة الوراثة يف الكائن ِّ
حتمل كل خلية املادة الوراثية وبالنق�سام تعطي خاليا جديدة ناقلة
احلي اجلديد.
للمادة الوراثية للكائن ِّ
عزيزي الطالب ،لنتوقف حلظة حلل هذا التدريب.
تدريب ()1
احلية وحيدة اخلاليا
ِّبني جدوى انق�سام اخللية يف الكائنات َّ
احلية عديدة اخلاليا.
وجدواه يف الكائنات َّ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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� .2أ�شكال اخلاليا
تختلف اخلاليا يف ال�شكل واحلجم ،فاخلاليا قد تكون �صغرية جداً ال تُرى
�إ َّال باملجهر كاخلاليا الع�صبية والع�ضلية يف ج�سم الإن�سان ،وقد تكون كبرية ن�سبي ًا
جردة مثل بي�ض ال�سمك �أو كبرية جداً مثل بي�ض الطيور.
يمُ كن م�شاهدتها بالعني املُ َّ
وقد تتخذ اخلاليا �أ�شكا ًال هند�سية مخُ تلفة (ال�شكل .)4
خلية ع�ضلية
خلية دم حمراء
خليةع�صبية
خليتان حار�ستان
لثغر ورقي

الربامي�سيوم

ال�شكل (� :)4أ�شكال خمتلفة من اخلاليا
 .3تركيب اخللية
ترتكب اخللية من كتلة �صغرية من الربوتوبالزم (ويعني املادة احلية داخل
الغ�شاء البالزمي) الذي ي�شمل جزئني رئي�سني هما النواة وال�سيتوبالزم الذي يحيط
بها .يحتوي كل من ال�سيتوبالزم والنواة على مكونات بنائية خمتلفة الرتكيب
والوظيفة .ورغم اختالف �أ�شكال اخلاليا وحجومها ووظائفها �إال �أنها ت�شرتك
متيز يف الأقل ثالثة تراكيب �أ�سا�سية لكل خلية
جميع ًا يف الرتكيب العام ،وميكنك �أن ِّ
(ال�شكل .)5
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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�أو ًال  -:غ�شاء البالزما (اخللية) Plasma Membrane
ثانياً  -:ال�سيتوبالزم Cytoplasm
ثالثاً  -:النواة Nucleus

الغ�شاء
البالزمي
النواة

ال�سيتوبالزم

الربوتوبالزم
ال�شكل ( :)5الرتكيب العام للخلية
ولفهم العمليات الوظيفية املتعددة التي حتدث باخلاليا احلية والتي ترتبط
برتكيبها ،يتعني علينا درا�سة تركيبها الداخلي الدقيق (ال�شكل  6أ� وب).
اللي�سو�سوم

ال�شكل (� 6أ) :تركيب اخللية النباتية الت�رشيحي
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اللي�سو�سوم

ال�سكل ( 6ب) :تركيب اخللية احليوانية الت�رضيحي
 1.3غ�صاء البالزما Plasma Membrane
غ�ساء رقيق جداً و ُيعرف اأي�س ًا بغ�ساء اخللية ،وي�سكل
املحيط اخلارجي لكافة اخلاليا احليوانية .اأما يف اخلاليا النباتية،
فيوجد غ�ساء البالزما حتت اجلدار اخللوي ال�سليولوزي مبا�رضة.

يتميز غ�ساء البالزما بنفاذية اختيارية ،اأي اإ َّنه ي�سمح لبع�ض املواد الذائبة
بالنفاذ داخل اخللية بينما مينع دخول مواد اأُخرى.
•وظائف غ�صاء البالزما
 .1يعمل على تنظيم حركة مرور املواد الغذائية من خالله اإىل اخللية حيث ي�سمح
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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مبرور بع�سها ومينع نفاذ بع�سها الآخر.
 .2املحافظة على العالقة الكيميائية والبنائية بني اخلاليا املتجاورة حيث توجد
بروتينات معينة على غ�ساء البالزما ِّ
تنظم عمليات الت�سالت اخللوية وتبادل املواد.
 .3حماية اخللية.
 2.3ال�صيتوبالزم Cytoplasm
هو املادة التي حتيط بالنواة ،اأو الو�سط الذي تنغم�ض فيه النواة.
وال�سيتوبالزم حملول مائي له قوام بيا�ض البي�ض ،ويحتوي على املاء بن�سبة
اأكرب من  ،70%وهو اأكرث �سيولة يف اخلاليا النباتية منه يف اخلاليا احليوانية.
وميثل ال�سيتوبالزم بيئة العمل يف اخللية ،ويحوي عدة تراكيب خلوية حية
ت�سمى الع�سيات  Organellesال�سيتوبالزمية ،التي متثل اآليات العمل باخللية وت�سمل
هذه الع�سيات :ال�سبكة الندوبالزمية ،وجهاز جوجلي ،والنواة ،والرايبو�سومات،
والأج�سام الها�سمة ،والأج�سام املركزية ،والبال�ستيدات ،وامليتوكوندريا ،والأ�سواط،
والأهداب (ال�سكالن 6اأ و6ب).
كما تنت�رض اأي�س ًا يف ال�سيتوبالزم اأج�سام خلوية غري حية ت�سمى امليتابالزم
 ،Metaplasmومتثل منتجات عمليات التحول الغذائي للع�سيات وال�سيتوبالزم،
وتظهر على �سكل حبيبات كروية منها :حبيبات الن�سا ،والدهون ،والربوتني،
وحبيبات اإفرازية و�سبغية .يتوقف وجود امليتابالزم (الأج�سام غري احلية) على معدل
اإنتاج الع�سيات لها ومعدل ا�ستهالكها ومعدل التخل�ض منها بالإخراج ،فهي لي�ست
دائمة الوجود.
وفيما يلي و�سف ًا خمت�رضاً لهذه الأجزاء ال�سيتوبالزمية اخللوية.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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� َّأو ًال :الع�ضيات ال�سيتوبالزمية احل َّية
(�أ) ال�شكبة االندوبالزمية Endoplasmic Reticulum
توجد هذه يف كل اخلاليا النباتية واحليوانية على ال�سواء وهي �أنابيب
وانبعاجات غ�شائية تنت�رش يف ال�سيتوبالزم على �شكل �شبكةال�شكل ( ،)7وتت�صل من
اخلارج مع غ�شاء البالزما (اخللية) ومن الداخل مع غ�شاء النواة� .أما اخلاليا بدائية
النواة مثل البكترييا فتفتقر �إىل ال�شبكة االندوبالزمية.
• • وتتلخ�ص وظائف ال�شبكة الإندوبالزمية يف الآتي:
 )1تو�صيل املواد ونقلها (خا�صة الربوتني) ما بني الأجزاء اخللوية يف
ال�سيتوبالزم ومن النواة �إىل خارج اخللية �أو العك�س.
 )2ت ُْك ِ�سب اخللية و�سيلة دعامية نظراً النت�شارها داخلها.
 )3امل�ساهمة يف تكوين جهاز جوجلي.

ال�شبكة الأندوبالزمية الناعمة

غ�شاء النواة

ثقوب غ�شاء النواة
النواة

الريبو�سومات ال�شبكة الأندوبالزمية اخل�شنة

ال�شكل ( :)7ال�شبكة الإندوبالزمية
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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(ب) الرايبو�صومات Ribosomes
هي حبيبات �سغرية كروية ال�سكل توجد اإما منت�رضة على ال�سبكة
الندوبالزمية اخل�سنة اأو حرة �سابحة يف ال�سيتوبالزم.
توجد الرايبو�سومات يف ُك ِّل من اخلاليا احليوانية والنباتية (ال�سكالن 6اأ
و6ب).
�سمى حم�ض
َّ
تتكون الرايبو�سومات كيميا ِئ َّي ًا من احلم�ض النووي املُ َّ
الرايبونيوكليك  )Ribonucleic Acid )RNAاأو الرنا وبروتني ،ولها عالقة
مبا�رضة بتكوين وبناء الربوتني.
(جـ) اأج�صام جوجلي Golgi Bodies
توجد يف خاليا احليوان والنبات على ال�سواء (ال�سكالن 6اأ و6ب).
�سميت باأج�سام جوجلي ن�سبة اإىل مكت�سفها العامل الإيطايل Camillo.
 Golgiوتظهر هذه داخل اخللية على هيئة اأكيا�ض متطاولة ومرتبة ترتيب ًا متوازي ًا
(ال�سكل .)8
لي�سو�سوم اويل

اأكيا�ض
جهاز جوجلي

ال�سكل ( :)8تركيب جهاز جوجلي
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تتلخ�ض وظيفة اأج�سام جوجلي يف اأنها مراكز اإفراز الربوتينات
والإنزميات ،لذا يزداد عددها يف اخلاليا الإفرازية (الكبد والبنكريا�ض وخاليا الغدد
اللعابية).
تدريب ()2
ع ِّلل ملا ياأتي:
اأ -يو�سف غ�ساء البالزما باأ َّنه ذو نفاذية اختيارية.
ب -امليتابالزم غري دائمة الوجود يف اخللية.
ت -حتتوى خاليا الكبد والبنكريا�ض على كمية كبرية من ال�سبكة
الندوبالزمية اخل�سنة.
(د) اللي�صو�صومات (الأج�صام الها�صمة اأو املحللة) Lysosomes
اأج�سام اأو اأكيا�ض كروية ال�سكل تنت�رض يف ال�سيتوبالزم وتوجد يف
معظم اخلاليا احليوانية وبن�سبة اأقل يف اخلاليا النباتية (ال�سكل 6اأ).
حتتوي الأج�سام املحللة على كمية كبرية من الإنزميات الها�صمة ملختلف املواد
الغذائية (الن�سوية ،الربوتينية ،الدهنية) وما ت�سل للخلية من مواد غريبة.
كمح ِّلل ذاتي للخلية حني تلفها اأو موتها
وتعمل هذه الأج�سام الها�سمة اأي�س ًا ُ
حيث تطلق حمتوياتها الإنزميية ل ُت ِّ
ُ�سمى باأكيا�ض النتحار اخللوي.
حطم اخللية ولذلك ت َّ
تختلف اأعداد اللي�سو�سومات من خلية لأُخرى ح�سب وظيفتها اإذ تكرث يف
خاليا الدم البي�صاء لت�ساعد يف ه�سم الأج�سام الغريبة كامليكروبات.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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(هـ ) امليتوكوندريا Mitochondria
هي تراكيب خلوية حية على �سكل بي�سوي اأو اأُ�سطواين اأو
خيطي (ال�سكل .)9

ح�سوة
غ�ساء خارجي
غ�ساء داخلي

اإنثناءات
ح�سوة

ال�سكل ( :)9تركيب امليتوكوندريون
وتوجد يف اخلاليا احلية ل�سائر الكائنات ويختلف عددها يف اخلاليا
املختلفة بينما يكون ثابت ًا يف النوع الواحد من اخلالياُ .حتاط املايتوكوندريون
�ستوي ُمنفذ ملعظم املواد الكيميائية،
 Mitochondrionبغ�ساءين ،اخلارجي ُم ِ
اأما الغ�ساء الداخلي فهو غري ُم�ستو ٍ ،نظراً لوجود الإنثناءات ،واختياري النفاذية.
وحتتوي امليتوكوندريون على اإنزميات التنف�ض الالزمة لتوليد الطاقة لت�سغيل اخللية
حي ولذلك يطلق عليها بيت الطاقة .Energy House
لكل كائن x
تدريب ()3
ع ِّلل ملا ياأتي:
 .1تُ�سمى اللي�سو�سومات باأكيا�ض النتحار اخللوي.
 .2تُ�سمى امليتوكوندريون ببيت الطاقة.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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(و)البال�ستيدات Plastids
تعد �أو�ضح الأجزاء ال�سيتوبالزمية يف اخلاليا النباتية ،وال توجد يف
اخلاليا احليوانية (الحظ ال�شكل �6أ).
•ت�صنف البال�ستيدات تبعاً لل�صبغة �إىل نوعني -:
1 .1بال�ستيدات ملونة .Chromoplasts
2 .2بال�ستيدات غري ملونة (بي�ضاء) .Leucoplasts
جلميع �أنواع البال�ستيدات نف�س الرتكيب ،وتختلف يف وجود �صبغة بداخلها
�أو عدمه ،وميكن لأي نوع منها �أن يتحول �إىل النوع الآخر.
 1 .1البال�ستيدات امللونة .
حتمل �أ�صباغ ًا تك�سبها �ألوان ًا خا�صة مميزة لها وهي نوعان:
�أ-بال�ستيدات حتتوي �أ�صباغاً غري خ�رضاء :منها ما هو بنف�سجي� ،أو �أزرق� ،أو
�أحمر� ،أو برتقايل� ،أو �أ�صفر .وتوجد يف �أماكن خمتلفة من النبات كبتالت الأزهار
و�أوراق و�سيقان نباتات الزينة وجذور نباتات اجلزر والبنجر وثمار بع�ض النباتات
كالطماطم والربتقال.
ب -بال�ستيدات ذات لون �أخ�رض :Chloroplastوحتتوي على �صبغة
الكلوروفيل (اليخ�ضور)  Chlorophyllالتي تعطي اللون الأخ�رض �إىل كثري من
اخلاليا النباتية ،وتوجد يف خاليا �أوراق النباتات اخل�رضاء و�سيقانها ،كما توجد يف
الطحالب اخل�رضاء.
ترجع �أهمية البال�ستيدات اخل�رضاء �إىل �رضورتها يف عملية البناء ال�ضوئي
 Photosynthesisوذلك بامت�صا�ص الطاقة ال�ضوئية لل�شم�س وحتويلها �إىل طاقة
كيميائية خمتزنة لإنتاج الغذاء (الكربوهيدرات) من املاء وثاين �أوك�سيد الكربون.
ثاين �أوك�سيد الكربون  +ماء
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

�ضوء
كلوروفيل

�سكر جلوكوز � +أوك�سجني
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وبذلك فالبال�ستيدات تعمل عك�س عمل املايتوكوندريا وظيفي ًا .كيف ؟
الغ�شاء اخلارجي
الغ�شاء الداخلي

ثايالكويد

اجلرانا

ال�شكل ( :)10بال�ستيدات خ�رضاء تبني طبقات اجلرانا
تتكون البال�ستيدات اخل�رضاء من غ�شاء خارجي �أمل�س حلماية الأجزاء الداخلية
وكذلك من �أغ�شية داخلية تعرف با�سم ثايالكويد  Thylakiodمرتبة على �شكل
�أقرا�ص بع�ضها فوق بع�ض تعرف باجلرانا  Granaحتمل مادة الكلوروفيل وتت�صل
مع ًا بخيوط غ�شائية� .أما الفراغ بني الأغ�شية يف البال�ستيدة فيتكون من �سائل يحيط
باجلرانا وي�سمى احل�شوة .حتتوي البال�ستيدات على مادة وراثية (الدنا)DNA ،
وبع�ض الإنزميات.

 .2البال�ستيدات غري امللونة (البي�ضاء)

 .أهي بال�ستيدات عدمية اللون (بي�ضاء) وظيفتها خزن املواد الغذائية على
النحو التايل:
.بتُخزن املواد الن�شوية يف جذور النباتات مثل :البطاطا والك�سافا ويف

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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�سيقانها مثل درنات البطاط�س.
.جتُخزن الربوتني يف بذور البقوليات مثل :الفول امل�رصي واللوبيا
والفا�صوليا.
 .دتُخزن الزيوت يف بذور بع�ض النباتات :مثل ال�سم�سم والفول ال�سوداين
والقطن.
(ز) ال�سنرتيوالت (الأج�سام املركزية) Centrioles
هي �أج�سام �سيتوبالزمية �أ�سطوانية ال�شكل تتجمع يف جمموعة متوازية
(ال�شكل .)11

ال�شكل ( :)11ال�سنرتيوالت
توجد ال�سنرتيوالت عادة بالقرب من النواة يف اخلاليا احليوانية والطحالب
والفطريات وال توجد يف خاليا النباتات الراقية .و ُت�ؤدي ال�سنرتيوالت دوراً مهم ًا
يف عملية انق�سام اخللية.
(ح) الأج�سام الدقيقة Microbodies
تراكيب �صغرية توجد يف خاليا احليوانات و خاليا النباتات ،وتنت�رش على
هيئة حوي�صالت حتيط بها �أغ�شية من ال�سيتوبالزم ،وحتتوي على �إنزميات �أك�سدة
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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حتول املواد الزائدة عن احلاجة �أو املواد ال�سامة �إىل مواد ُمفيدة للج�سم �أو
متخ�ص�صة ِّ
�ضارة.
مواد غري َّ
(ط) الأ�سواط والأهداب Flagella and Cilia
هي زوائد دقيقة تربز من الغ�شاء البالزمي وال يوجد اختالف بينها
يف الرتكيب الداخلي غري �أن ال�سوط يكون �أكرث طو ًال من الهدب (ال�شكل
.)12
أهداب

سوط

ال�سوط يف احليوان
ال�سوط يف اليوجلينا
الأهداب يف الربامي�سيوم
املنوي
ال�شكل ( :)12الأهداب والأ�سواط
		
ت�شكل الأ�سواط والأهداب ع�ضيات احلركة اخللوية �إذ تُ�ستخدم
الأ�سواط كذيول والأهداب كمجاديف ّ
لتمكن الكائنات وحيدة اخلاليا االنتقال يف
و�سطها املائي وتوجه الغذاء نحو اخللية.
توجد الأ�سواط يف الطحالب وحيدة اخلاليا مثل الكالميدومونا�س
ويف ال�سوطيات من احليوانات الأولية مثل اليوجلينا (ال�شكل  ،)12كما توجد يف
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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الأم�ساج املذكرة (احليوانات املنوية ) (ال�سكل  .)12كما اأنَّ الأهداب توجد يف
الكائنات احلية وحيدة اخلاليا مثل الربامي�سيوم (ال�سكل .)12
(ي) الفجوات اخللوية Vacuoles
هي تراكيب غ�سائية على �سكل اأكيا�ض وحوي�سالت مملوءة ب�سائل
اأو ع�سارة .تخلو اخلاليا احليوانية من هذه الفجوات بينما حتتوي اخلاليا النباتية على
فجوة كبرية يزداد حجمها بازدياد ن�سوج اخللية ،وت�سكل الفجوة  80%-90%من
حجم اخللية النباتية املُ�س َّنة وتكون حماطة بقليل من ال�سيتوبالزم (ال�سكل 6اأ).
(ك) جدار اخللية Cell Wall
عبارة عن غالف قوي اأو �سلب حمدود املرونة ،يحيط بالغ�ساء البالزمي
للخاليا النباتية ،ويتخذ اأ�سكا ًل خمتلفة ،ويتكب من مادة كربوهيدراتية معقدة
التكيب ت�سمى ال�سليولوز  Celluloseتعطي ُدعامة اأف�سل للنبات.
تدريب ()4
�سع كل كلمة اأو عبارة من القائمة (اأ) مع ما ينا�سبها من القائمة (ب)
القائمة اأ
غ�ساء البالزما
ال�سيتوبالزم
ال�سبكة الندوبالزمية
الريبو�سومات
اأج�سام جوجلي
اللي�سو�سومات
البال�ستيدات اخل�رضاء
البال�ستيدات البي�ساء
ال�سنتيولت
ثايالكويد
الأج�سام الدقيقة
الأهداب

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

القائمة ب

بناء الربوتني
البنكريا�ض
خزن املواد الغذائية
جرانا
نفاذية اختيارية
حتويل املواد ال�سامة اإىل مواد غري �سامة
انق�سام اخللية
دعامة اخللية
خاليا الدم البي�ساء
البناء ال�سوئي
بيئة العمل يف اخللية

القائمة اأ
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ثاني ًا :املحتويات غري احلية يف ال�سيتوبالزم

تتكون هذه املحتويات نتيجة لن�شاط اخللية ،وتكرث يف اخلاليا النا�ضجة
(املُ ِ�س َّنة) وتقل يف اخلاليا حديثة الن�ش�أة ،وتوجد يف �صورة �أج�سام �صلبة �أو �شبه �صلبة
وت�شمل ما يلي:
�أ -البلورات Crystals
تتكون البلورات من الأمالح الع�ضوية غري الذائبة مثل �أك�سالت
الكال�سيوم (ال�شكل .)13

�أ .بلورات م�سطحة  ،يف نبات

ب.وريدة بلورية يف نبات

البنج ( ال�سكران)

الرمي
جـ.بلورات رملية يف خلية
من نبات البالدونيا

بلورات �إبرية.
حوي�صلة حجرية.

النواة
ال�سيتوبالزم
د .بلورات �إبرية يف خلية من جذر الداليا

هـ .خليةاحلوي�صلة احلجرية تو�ضح احلوي�صلة
احلجرية يف نبات التني املطاط

ال�شكل (� :)13أنواع البلورات يف خاليا بع�ض �أنواع النباتات

ب -حبيبات الن�شا Starch Granules

تتكون هذه احلبيبات يف اخلاليا النباتية اخل�رضاء بعد عملية البناء
ال�ضوئي ،وتخزن يف �أماكن التخزين كالبذور الن�شوية (الذرة  ،الأرز  ،القمح) ويف
ال�سيقان كما يف البطاط�س (ال�شكل .)14
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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�رسة
ب .مركبة
�أ .ب�سيطة

حبيبات الن�شاء يف البطاط�س

د .ب�سيطة
يف حبة القمح

هـ.متجمعة
يف الأرز

جـ .مركبة

و .ب�سيطة
يف ال�شوفان

ال�شكل (� :)14أنواع حبيبات الن�شا يف خاليا البطاط�س ،القمح ،الأرز ،والذرة

 3.3النواة Nucleus

هي �أبرز مكونات اخللية و�أكرثها و�ضوح ًا ،ول�شكلها عالقة
بال�شكل العام للخلية ،فهي كروية ال�شكل يف اخلاليا امل�ستديرة ،وم�ستطيله يف اخلاليا
امل�ستطيلة ،وغري منتظمة كما يف �أنوية كرويات الدم البي�ضاء (ال�شكل  .)15تتو�سط
النواة عادة اخلاليا احليوانية (ال�شكل 6ب) ،ولكنها تبدو جانبية الو�ضع يف اخلاليا
النباتية (ال�شكل �6أ).

ال�شكل ( :)15كرية دم بي�ضاء متعادلة
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

32

بيولوجية اخلليةCell Biology

• • تركيب النواة

من الناحية الرتكيبية تتكون النواة من الآتي (ال�شكل :)16
الغالف النووي الغ�شاء اخلارجي
الغ�شاء الداخلي

البالزما
النووية

ال�شبكة الأندوبالزمية
الكروماتني

النوية
حبيبات الثقب النووي

الغ�شاء الداخلي
الغ�شاء اخلارجي

ثقب نووي
ال�شكل ( :)16تركيب النواة

1 .1الغالف النووي (الغ�شاء النووي ) Nuclear Membrane
يحيط بالنواة ويحفظ مكوناتها ،ويرتكب من غ�شاءين ،داخلي وخارجي.
بالغالف النووي ثقوب �صغرية جداًت�سمح بات�صال مبا�رش بني حمتويات النواة و�سيتوبالزم
اخللية وبالتايل تنظم تبادل حركة املواد الغذائية بني النواة وال�سيتوبالزم.
 .2ال�سائل النووي Nuclear Sap
ل النواة ويحتوى على بروتينات ومواد �سكرية و�أحما�ض
�سائل مي أ
�أمينية و�إنزميات .ويوفر ال�سائل النووي الظروف احليوية الالزمة للرتاكيب النووية،
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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ّ
وميكن املادة الوراثية من اأداء وظيفتها.
.3النوية Nucleolus
توجد بكل نواة نوية واحدة اأو اأكرث .والنوية ج�سم �سغري كروي
ال�سكل وغني بالأحما�ض النووية والربوتينات ،وللنوية عالقة مبا�رضة بتكوين
الربوتينات.
� .4صبكة الكروماتني Chromatin Reticulum
هي خيوط رفيعة ملتفة حول بع�سها فتبدو كال�سبكة ،وت�ستجيب
ب�سدة لل�سبغات الكيميائية .تتكب �سبكة الكروماتني من اأحما�ض نووية
وبروتينات .وعند انق�سام اخللية ،تق�رض اخليوط وتغلظ فت�سمى حينها
بال�سبغيات (الكرومو�سومات) وهى احلاملة للمادة الوراثية.
يتكون كل �سبغي من خيطني ،ي�سمى كل منهما بالكروماتيدة ،Chromatid
يلت�سقان مع ًا يف منطقة معينة تعرف بال�صنرتومري ( Centromereال�سكل .)17
حتتوي كل كروماتيدة على جمموعة من اجلينات .وحتتوي خاليا كل نوع من
الكائنات احلية على عدد ثابت من ال�سبغيات ،فمث ً
ال عددها يف الإن�سان  46ويف
الأبقار  60ويف نبات القمح .42
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ال�سنرتومري

كروماتيدتان

ال�شكل ( :)17تركيب ال�صبغي (الكرومو�سوم)

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تدريب ()5
� .1سع دائرة حول الإجابة ال�سحيحة:
اأ -الع�سيات اخللوية املُ�ستكة بني اخلاليا النباتية واحليوانية هي:
 )2اجلدار اخللوي ال�سليولوزي.
 )1البال�ستيدات.
 )4امليتوكوندريا.
 )3املريكز.
ب -الرتباطات التالية �سحيحة فيما يتعلق بالتكيب والوظيفة عدا:
 )1النوية – اإنتاج الرايبو�سومات.
 )2اجل�سم الها�سم – اله�سم اخللوي.
 )3اأج�سام جوجلي – خزن الفرازات.
� .2سع عالمة ( ) اأمام الإجابة ال�سحيحة وعالمة ( × ) اأمام
الإجابة اخلطاأ:
اأ .عدد الكروماتيدات يف الإن�سان  46كروماتيدة) ( .
ب .تفتقر البكترييا للع�سيات اخللوية) (.
جـ  .من وظائف ال�ســـائل النووي اأنه ميكن املادة الوراثيــة من اأداء
وظائفها) ( .
د .حتتل النواة و�سع ًا جانبي ًا يف خاليا الإن�سان) ( .
هـ� .سبكة الكروماتني هي حاملة املادة الوراثية يف اخللية) ( .

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تدريب ()6
الع�سيات التالية مبينة يف ال�سكل اأدناه:
النواة – النوية – امليتوكوندريا – �سبكة الكروماتني – اأج�سام
جوجلي – غ�ساء البالزما – ال�سبكة الندوبالزمية الناعمة – ال�سيتوبالزم –
الغ�ساء النووي – ال�سبكة الندوبالزمية اخل�سنة.
اكتب اأ�سماء الأع�ساء امل�سار اإليها بالأرقام من  1اإىل 10

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اأ�صئلة تقومي ذاتي

اأجب عن الآتي:
 .1اذكر باإخت�سارنظرية اخللية ؟
عرف الآتي:
ِّ .2
اأ  .غ�ساء البالزما ،ب .ال�سيتوبالزم ،ج .النواة،
د .اخللية ،هـ .الرايبو�سومات ،و .اللي�سو�سومات.
عدد وظائف غ�ساء البالزما.
ِّ .3
وبني وظائف ٌّ
كل منها،
�سيات
احلية ِّ
ال�سيتوبالزمية َّ
َّ
� .4سف ال ُع َّ
�سمى ما اأمكن.
ُم�ستعين ًا بالر�سم املُ َّ
ال�سيتوبالزمية غري
�سمىِّ ،بني املُحتويات
ُ .5م�ستعين ًا بالر�سم املُ َّ
َّ
احلية.
َّ
و�سح الدور احليوي الذي توؤ ِّديه الأج�سام الها�سمة يف اخللية.
ِّ .6
 .7ا�رضح تركيب نواة اخللية رابط ًا ال�سكل بالوظيفة ،مع ال�ستعانة
�سمى.
بالر�سم املُ َّ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 .4ت�صنيف اخلاليا

تُ�س ّنف اخلاليا من حيث التكيب اإىل -:
اأ .خاليا بدائية الأنوية Prokaryotic Cells
ب .خاليا حقيقية الأنوية Eukaryotic Cells

 1.4خاليا بدائية الأنوية Prokaryotic Cells
هي خاليا ب�سيطة ن�سبي ًا ،ولي�ض لها غ�ساء نووي ،وتتكون املادة
الوراثية فيها من جزيء واحد من الدنا ( )DNAياأخذ �سك ً
ال حلقي ًا،
وهى بهذا تفتقر اإىل اأنوية حقيقية متاثل اأنوية اخلاليا حقيقية النواة.

تفتقر بدائيات الأنوية للع�سيات اخللوية كامليتوكوندريا والبال�ستيدات ول
توجد بها فجوات .ومن اأمثلة بدائيات الأنوية ،نذكر البكترييا والطحالب اخل�رضاء
املزرقة.

 2.4خاليا حقيقية الأنوية Eukaryotic Cells

هي خاليا حتتوي على اأنوية حقيقية ،وتتكون مادتها الوراثية من
ُع َّدة ُجزيئات من الدنا ( ،)DNAويحيط باأنويتها اأغ�سية نووية ،وحتتوي
ومييز وجود النواة الكائنات احلية حقيقية النواة
على العديد من الع�سياتّ .
عن بدائية النواة.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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جدول ( :)1مقارنة بني اخلاليا بدائية الأنوية واخلاليا حقيقية الأنوية
(النباتية واحليوانية)

الرتكيب
الرقم
(وجه املُقارنة)
 1غ�شاء اخللية

اخللية بدائية النواة
موجود

اخللية حقيقية النواة
اخللية النباتية
اخللية احليوانية
موجود
موجود
موجود ويحتوي
غري موجود
على ال�سليولوز
موجود
موجود

2

جدار اخللية

موجود

3

الغالف النووي

غري موجود

4

ال�صبغيات

غري موجودة وتتكون تتكون من دنا
مادتها الوراثية من دنا وبروتني ،وتكون
حلقي ال�شكل
خيطية ال�شكل

5
6

املايتوكوندريا
ال�شبكة
االندوبالزمية
�أج�سام جوجلي
البال�ستيدات
الرايبو�سومات
الفجوات
الع�صارية

7
8
9
10

تتكون من دنا
وبروتني ،وتكون
خيطية ال�شكل

غري موجودة

موجودة

موجودة

غري موجودة

موجودة

موجودة

غري موجودة
غري موجودة
موجودة

موجودة
غري موجودة
موجودة
�صغرية احلجم �أو
غري موجودة

موجودة
موجودة
موجودة
موجودة وكبرية
احلجم
غري موجودة يف
النباتات الراقية
غالب ًا غري
موجودة

غري موجودة

11

ال�سنرتيوالت

غري موجودة

موجودة

12

اللي�سو�سومات

غري موجودة

غالب ًا موجودة

13

�أهداب

غري موجودة

موجودة يف بع�ض غري موجودة يف
النباتات الراقية
�أنواع اخلاليا

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 .5كيمياء اخللية

اخللية �أ�شبه مب�صنع كيميائي �ضخم ،وحتدث به �آالف التفاعالت الكيميائية
يف حلظة معينة ،حيث يتم بناء جزيئات كبرية ومعقدة من جزيئات ب�سيطة (عملية
بناء) .كما يتم حتطيم جزيئات كبرية ال�ستخال�ص الطاقة منها (عملية هدم) .وت�سمى
هذه التفاعالت �أي تفاعالت البناء والهدم بعمليات الأي�ض .Metabolism
وكما ذكرنا �سابق ًا فاخللية عبارة عن كتلة من مادة احلياة التي تعرف
بالربوتوبالزم  .Protoplasmويحتوى الربوتوبالزم على  35عن�رصاً تقريب ًا ،منها
�أربعة عنا�رص تعرف بالعنا�رص الكربى وهى الأوك�سجني والكربون والهيدروجني
والنيرتوجني ،وهى عنا�رص موجودة يف بروتوبالزم جميع الكائنات احلية .ويعترب
يتميز ب�صفات كيميائية ت�ساعده يف تكوين
عن�رص الكربون �أهم العنا�رص الأربعة لأنه ّ
اجلزيئات واملركبات املعقدة املوجودة يف الربوتوبالزم .كما يحتوى بروتوبالزم
معظم الكائنات احلية على عنا�رص �أخرى تعرف بالعنا�رص الأ�سا�سية .منها ال�صوديوم،
املاغن�سيوم ،الف�سفور ،الكربيت ،الكلور ،البوتا�سيوم ،الكال�سيوم ،احلديد .وتك ِّون
العنا�رص الكربى والأ�سا�سية نوعني من املركبات هي:
�أوالً :املركبات غري الع�ضوية Inorganic Compounds
ثانياً  :املركبات الع�ضوية Organic Compounds

 1.5املركبات غري الع�ضوية Inorganic Compounds

هي املاء والأمالح املعدنية والأحما�ض والقواعد والغازات (�أوك�سجني
وثاين �أوك�سيد الكربون).
�أ -املاء Water
املاء �أ�سا�س احلياة �إذ ال حياة بدونه  .قال تعايل :
( الأنبياء ).30
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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وي�شكل املاء حوايل � % 60إىل  % 70من بروتوبالزم اخللية .وتعود �أهمية
املاء �إىل الآتي:
1 .1يدخل يف تركيب جميع خاليا و�أن�سجة و�أع�ضاء اجل�سم.
2 .2ي�سبب الليونة واملرونة يف اجل�سم.
3 .3مادة مذيبة وو�سط م�شتت جلزئيات املحاليل.
4 .4يدخل يف معظم التفاعالت الكيميائية.
5 .5يحافظ على ثبات درجة حرارة اجل�سم.
6 .6ي�ساعد على التخل�ص من نفايات اجل�سم ال�ضارة �أو الزائدة (مث ً
ال البول
والعرق).

ب -الأمالح املعدنية Mineral Salts

ت�شكل الأمالح املعدنية  %1من وزن الربوتوبالزم ،ومن �أهم الأمالح
املعدنية ملح الطعام (كلوريد ال�صوديوم).
توجد الأمالح املعدنية يف خاليا اجل�سم على �صورة حماليل مذابة فيها �أيونات
العنا�رص املكونة لها .ومن الأيونات املوجودة داخل بروتوبالزم اخلاليا �أيونات
البوتا�سيوم والفو�سفات والكال�سيوم وال�صوديوم .وتعمل هذه الأيونات على:
1 .1املحافظة على التوازن الأيوين يف ج�سم الكائن احلي وبالتايل ت�ؤثر
على خوا�ص الربوتوبالزم .فزيادة كمية �أيونات الكال�سيوم يف ج�سم
الإن�سان ،على �سبيل املثال ،ينتج عنها ت�صلب �سيتوبالزم اخللية وبالتايل
انقبا�ض (تقل�ص) خاليا �ألياف الع�ضالت.
2 .2امل�ساعدة يف حفظ م�ستوى ال�ضغط اال�سموزي للخلية.

ج -الغازات Gases

يحتوى بروتوبالزم اخللية على بع�ض الغازات منها غاز الأوك�سجني
وهو �رضوري لعملية ت�أك�سد الغذاء لإنتاج الطاقة ،كما يحتوى على غاز ثاين �أوك�سيد
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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الكربون كناجت من نواجت عملية الأي�ض ،ا َّإل اأنَّ اأهميته تظهر ب�سورة اأكرب يف النباتات
اخل�رضاء ل�رضورته يف عملية البناء ال�سوئي.
تدريب ()7
 .1ﺿﻊأ ائرة حول الإجابة ال�سحيحة:
اأ .املاء مركب غري ع�سوي مهم للخلية لالأ�سباب الآتية:
ب .يدخل يف معظم التفاعالت الكيميائية.
ج .يحافظ على ثبات درجة احلرارة.
د .مادة مذيبة وو�سط جلزئيات املحاليل.
هـ .ي�ساعد على التخل�ض من نفايات اجل�سم ال�سارة.
و .كل ما ذكر �سحيح.
 .2اأيونات العنا�رض املكونة لالأمالح املعدنية يف خاليا اجل�سم تعمل على:
اأ .حفظ م�ستوى ال�سغط الإ�سموزي للخلية.
ب .زيادة الأيونات يف اجل�سم.
ج .رفع ال�سغط الإ�سموزي للخلية.
د .خف�ض الأيونات يف اجل�سم.
هـ .كل ما ذكر خطاأ.

 2.5املركبات الع�صوية Organic Compounds

هي املركبات الكربوهيدراتية والدهون والربوتينات والإنزميات
والأحما�ض النووية وتوجد يف جميع اخلاليا� ،سواء كانت حيوانية اأو نباتية .وفيما
عر�ض ُخمت�رض لهذه املُ َّ
ركبات:
يلي
ٌ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اأ -الكربوهيدرات Carbohydrates
هى م�سدر اأ�سا�سي للطاقة يف اخلاليا احلية.
توجد الكربوهيدرات كمواد غذائية خمتزنة يف جدر اخلاليا النباتية على هيئة
�سليولوز وعلى هيئة ن�سا يف الربوتوبالزم .اأما يف الإن�سان ويف احليوانات الأُخرى،
فاإنها توجد على �سكل جاليكوجني (ن�سا حيواين) يف الكبد والع�سالت.
ب -الدهون (اللبيدات) Lipids
هي مواد ع�سوية تتكب من الكربون والهيدروجني والأوك�سجني.
ومن �سفاتها اأنها:
 .1عدمية الذوبان يف املاء ولكنها تذوب يف املذيبات الع�سوية مثل الكحول
والبنزين.
 .2تختزن كمية كبرية من الطاقة اإذا ما قورنت باملركبات الع�سوية
الأخرى.
 .3ت�ستك مع الربوتينات يف تركيب كثري من اأجزاء اخللية كغ�ساء اخللية
وال�سبكة الندوبالزمية ،كما اأنها م�سدر مهم لإنتاج الطاقة؛ وحتمل
الفايتامينات التي تذوب فيها.
متنع فقد حرارة اجل�سم عن طريق الإ�سعاع والتو�سيل.
ج -الربوتينات Proteins
توجد الربوتينات بوفرة يف بروتوبالزم اخللية ،وتعد املادة الأ�سا�سية يف
بناء خاليا اجل�سم ،وتتكب من الكربون والهيدروجني والأوك�سجني والنيتوجني،
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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كما �أنها قد حتتوي على عنا�رص �أخرى كالكربيت والف�سفور واحلديد .ومن �أمثلة
الربوتينات يف ج�سم الإن�سان نورد ما يلي:
1 .1الهيموجلوبني :يوجد يف كريات الدم احلمراء ووظيفته نقل الأوك�سجني.
2 .2الفيربين :يوجد يف الدم وله عالقة بتجلطه.
3 .3الإن�سولني :وهو هرمون تفرزه غدة البنكريا�س لتنظيم م�ستوى ال�سكر يف
الدم.

وللربوتينات وظائف متعددة يف اجل�سم نذكر منها الآتي:

1 .1بناء خاليا و�أن�سجة اجل�سم � َّإما للنمو �أو لتجديد ما تلف منها.
2 .2ت�شرتك مع الدهون يف بناء معظم �أجزاء اخللية.
3 .3تدخل يف تركيب بع�ض املركبات املهمة يف اجل�سم كالإنزميات
والهرمونات.
4 .4ت�ستخدم لإنتاج الطاقة �إذا ما دعت حاجة اجل�سم لذلك وخا�صة عند نفاد
املواد الكربوهيدراتية والدهون.
د -الأحما�ض النووية Nucleic Acids
مركبات ع�ضوية معقدة توجد يف نواة اخللية ،وتتحكم يف العمليات الأ�سا�سية
للكائنات احلية .يوجد نوعان من الأحما�ض النووية:
1 .1احلام�ض النووي الرايبوزي منقو�ص الأوك�سجني Deoxyribonucleic
 Acidويعرف هذا احلام�ض اخت�صاراً بالدنا ( )DNAويوجد يف نواة
اخللية وبالتحديد يف �صبغيات (كرومو�سومات) اخللية .وميثل املادة
الوراثية التي تتحكم يف انتقال ال�صفات الوراثية يف الكائنات احلية من
جيل �إىل �آخر.
2 .2احلام�ض النووي الرايبوزي  Ribonucleic Acidويعرف اخت�صاراً
بالرنا (.)RNA
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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يتكون كل من احلم�سني النوويني (الدنا والرنا) من وحدات ت�سمى
النيوكليوتيدات  ،Nucleotidesوتتاألف كل وحدة من -:
�سكر الرايبوز اأو الديوك�سي رايبوز.
جمموعة الفو�سفات.
قاعدة نيتوجينية.

تدريب ()8

� .1سع دائرة حول الإجابة ال�سحيحة:
الكربوهيدرات يف اخللية هي:
اأ .ال�سيليولوز يف اخلاليا النباتية.
ب .الن�ساأ يف الربوتوبالزم.
ج .اجلاليكوجني يف الكبد والع�سالت يف الإن�سان واحليوان.
د .كل ما ذكر �سحيح.
 .2اكمل الفراغات التالية:
( )1من �سفات الدهون اأنها:
اأ .تذوب يف ............ول تذوب يف .............
ب .تدخل يف تركيب.....................
ج .م�سدر مهم لإنتاج..................
د .تعمل على حفظ.............باجل�سم.
( )2من بروتينات اجل�سم املعروفة:
اأ .الهيموجلوبني ووظيفته.................
ب .الفيربين ووظيفته......................
ج .الإن�سولني ووظيفته....................
( )3احلام�سان النوويان هما:
اأ.................. .
ب............... .
ج .اأيهما ميثل املادة الوراثية يف الكائنات احلية ؟
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 .6انق�سام اخللية Cell Division

من �أهم مميزات اخلاليا احلية قدرتها على النمو واالنق�سام وتكوين
خاليا م�شابهة متام ًا للخلية الأ�صلية (الأم) ،وانق�سام اخلاليا هو �أ�سا�س النمو والتكاثر
يف الكائنات احلية .هناك عدة �أنواع النق�سام اخللية ،ت�ؤدى كلها �إىل زيادة عدد
اخلاليا .ويحدث انق�سام اخللية ،عادةً ،يف خطوتني �أ�سا�سيتني ومتعاقبتني ،هما
انق�سام النواة وانق�سام ال�سيتوبالزم.
طرق انق�سام اخلاليا:
�سن�ستعر�ض طريقتني النق�سام اخلاليا هما :االنق�سام الفتيلي Mitosis
واالنق�سام االختزايل .Meiosis
 1.6االنق�سام الفتيلي (غري املبا�شر ،اخليطي ،امليتوزي) Mitosis
يحدث االنق�سام الفتيلي (غري املبا�رش) يف اخلاليا اجل�سدية (اجل�سمية )
للكائنات احلية وحيدة اخللية وعديدة اخلاليا على ال�سواء ،ولكن يختلف الهدف من
االنق�سام يف كل منهما .ففي الكائنات وحيدة اخللية يكون الهدف هو التكاثر �أو زيادة
العدد� ،أما يف الكائنات عديدة اخلاليا ف�إن الغر�ض منه النمو �أو تعوي�ض وجتديد �أن�سجة
اجل�سم التالفة� .أي �أن االنق�سام غري املبا�رش هو الطريقة التي بو�ساطتها تنمو الكائنات
احلية عديدة اخلاليا وعن طريقها يتم جتديد اخلاليا امليتة با�ستمرار؛ فمث ً
ال تتجدد
خاليا الأمعاء با�ستمرار نتيجة ملوت ق�سم كبري منها يف عمليتي اله�ضم واالمت�صا�ص،
وكذلك �إذا جرح الإن�سان ف�إن اخلاليا املجاورة للجرح تن�شط وتنق�سم حتى تغلق
اجلرح .ويف احليوانات التي لها القدرة على جتديد اجلزء املقطوع �أو التالف منها
فقد تنق�سم انق�سام ًا غري مبا�رش بهدف التعوي�ض ،فالوظيفة الأ�سا�سية لالنق�سام الفتيلي هي
تكوين نواتني متطابقتني وراثياً مع بع�ضهما ومع نواة اخللية الأم التي �أنتجتهما.
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�أوالً� :أطوار االنق�سام الفتيلي يف اخلاليا احليوانية

عملية االنق�سام الفتيلي عملية م�ستمرة ،وتق�سم �أطوار االنق�سام عادة �إىل
�أربعة �أطوار (ال�شكل  )18وهي:
 .1الطور التمهيدي Prophase
ت�سبق هذا الطور مرحلة تتهي�أ فيها اخللية لالنق�سام ،وتو�صف اخللية
يف هذه املرحلة ب�أنها يف حالة ن�شاط حيوي وف�سيولوجي م�ستمر .و�أهم ما يحدث للخلية
قبل الدخول يف عملية االنق�سام هو م�ضاعفة املادة الوراثية ،وتعرف هذه املرحلة
بالطور البيني .Interphase
يعترب الطور التمهيدي �أول مراحل انق�سام اخللية حيث تظهر ال�شبكة
الكروماتينية يف هيئة خيوط رفيعة ت�سمى ال�صبغيات (الكرومو�سومات) ،وعددها
ثابت يف النوع الواحد (للإن�سان  ،)46ويبدو كل �صبغي مكون ًا من خيطني رفيعني
مت�شابهني متام ًا وملت�صقني يف نقطة ت�سمى ال�سنرتومري وي�سمى كل خيط كروماتيدة
 .Chromatidكما ينق�سم اجل�سم املركزي (ال�سنرتيول) �إىل جزئني يبتعدان عن
بع�ضهما ليتخذا موقعني (مو�ضعني) متقابلني يف قطبي اخللية ثم يحاط كل ج�سم
مركزي ،ويف �شكل �شعاع ،بعدد من الأنيبيبات الدقيقة وي�صبح اجل�سم نتيجة لهذا
جنمي ال�شكل وي�سمى النجم .ثم تبد�أ اخليوط املغزلية بالت�شكل والظهور وتق�رص
ال�صبغيات وتغلظ وتت�صل باخليوط املغزلية بو�ساطة ال�سنرتومريات وتبد�أ التحرك يف
اجتاه و�سط اخليوط املغزلية الذي ي�سمى خط اال�ستواء (ال�شكل �18أ) .وتبد�أ النوية
باالختفاء ويف نف�س الوقت يبد�أ الغ�شاء النووي يف االنحالل واالختفاء تدريجي ًا
معلن ًا نهاية الطور التمهيدي.
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�سنرتومري

زوج من الأج�سام
املركزية

�صبغي مكون من
كروماتيدتني �أختني

بقايا الغالف
النووي

�أنيبيبات دقيقة

�أنيبيبات دقيقة

قطب املغزل

ال�شكل (� 18أ) :الطور التمهيدي
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 -2الطور اال�ستوائي Metaphase
تبدو ال�صبغيات يف هذه املرحلة ق�صرية وغليظة وتنتظم عند خط ا�ستواء
اخليوط املغزلية التي ترتبط بها بحيث ي�صبح كل �صبغي يف و�ضع عمودي على املحور
�سمى ال�صفيحة اال�ستوائية.
الطويل للمغزل،
ِّ
وتكون ال�صبغيات يف هذا الو�ضع ما ُي َّ
يف هذه املرحلة تظهر كروماتيدتا كل �صبغي بو�ضوح وينق�سم �سنرتومري كل �صبغي
وبالتايل تتهي أ� كل كروماتيدة لالنف�صال عن الأخرى (ال�شكل 18ب).
ال�صفيحة الإ�ستوائية

اخليوط املغزلية

ال�شكل ( 18ب) :الطور اال�ستوائي
- 3الطور االنف�صايل Anaphase
بعد انق�سام ال�سنرتومريات تبد�أ الكروماتيدات يف االبتعاد عن
بع�ضها ببطء ،م�شدودة باخليوط املغزلية �إىل قطبي اخللية ،وبهذا تت�شكل جمموعتان
مت�شابهتان من ال�صبغيات عند قطبي اخللية (� 46صبغي يف كل قطب يف الإن�سان)
(ال�شكل  18ج).
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�صبغيان بنويان

ال�شكل ( 18ج) :الطور االنف�صايل
 - 4الطور النهائي Telophase
هو الطور الأخري يف عملية االنق�سام ،حيث تبد�أ اخليوط املغزلية
باالختفاء ويحدث تخ�رص يف ال�سيتوبالزم ،ويتكون �سنرتيول ج�سم مركزي جديد
يف كل قطب ،ويبد أ� الغ�شاء النووى والنوية بالظهور .ثم يزداد تخ�رص ال�سيتوبالزم
وميتد �إىل و�سط اخللية حتى يتم انف�صاله �إىل ق�سمني .وهكذا تُنتج خليتان جديدتان
مت�ساو من ال�صبغيات (ال�شكل  18د).
يف كل منهما عدد
ٍ
ّ
تكون النوية

�أخدود الإنق�سام
ّ
تكون الغالف النووي

ال�شكل ( 18د) :الطور النهائي
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ثانياً� :أطوار االنق�سام الفتيلي يف اخلاليا النباتية
الآتي:

يختلف االنق�سام الفتيلي يف اخلاليا النباتية عنه يف اخلاليا احليوانية يف
تتكون اخليوط املغزلية من الأُنيبيبات الدقيقة على الرغم من عدم وجود
َّ 1 .1
اجل�سم املركزي يف اخللية ،وتظهر اخليوط املغزلية ك�أنها تن�ش�أ من ق ُْط َب ْي
اخللية( .ال�شكل .)19
2 .2ينق�سم ال�سيتوبالزم يف اخللية النباتية دون حدوث تخ�رص لأنَّ اخللية النباتية
محُ اطة بجدار �صلب من ال�سليولوز .وبد ًال من حدوث تخ�رص ف�إنه عندما
قطبي اخللية ،يبد�أ جدار خلوي جديد يف التكوين
تتجمع ال�صبغيات عند ْ
عند خط ا�ستواء املغزل وميتد هذا اجلدار �إىل اخلارج �إىل �أن يتكون
حاجز كامل يف�صل ال�سيتوبالزم املحيط ب�إحدى النواتني اجلديدتني
عن ال�سيتوبالزم املحيط بالنواة الأخرى ويعرف هذا اجلدار بال�صفيحة
الو�سطي (ال�شكل .)19
3 .3ال يتكون جدار خلوي يف اخللية احليوانية مثلما هو يف اخللية النباتية.
ال�شبكة الكروماتينية
كرومو�سوم املغزل كرومو�سوم جدار اخللية
النوية
الطور الإ�ستوائي
ال�صفيحة الو�سطي

الطور التمهيدي
جدار خلوي

الطور النهائي

الغ�شاء النووي
الطور البيني

الطور الإنف�صايل

ال�شكل ( :)19انق�سام اخلاليا النباتية
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تدريب ()9

�سع من القائمة (اأ) ما ينا�سب التعابري من القائمة (ب):
القائمة (اأ)

القائمة (ب)

الطور التمهيدي

� 46سبغي ًا

الطور البيني

ت�ساعف ال�سبغيات

الطور النف�سايل

� 23سبغي ًا

اخللية اجل�سدية يف الإن�سان

اختفاء النوية والغ�ساء النووي

اخللية التنا�سلية يف الإن�سان

م�ساعفة املادة الوراثية

القائمة
(اأ)

(اأ) ميكن اأن نلخ�ض الطور ال�ستوائي من انق�سام اخللية
احليوانية يف اأربع خطوات ،اكتبها:
اأ ...........ب............ج............د..........
(ب) كما ميكن اأن نلخ�ض ما يحدث يف الطور النهائي من
انق�سام اخللية احليوانية اإىل �ست خطوات هي:
اأ… ..ب….....ج…......د….....هـ… .و………
يختلف النق�سام الفتيلي يف اخللية احليوانية عنه يف اخللية احليوانية
يف الآتي:
اأ ..........ب ..............ج..............
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ن�صف ،امليوزي) Meiosis
 2.6النق�صام الختزايل (ا ُمل ِّ
يحدث النق�سام الختزايل يف اخلاليا التنا�سلية للكائن احلي
وذلك لتكوين الأم�ساج املذكرة (احليوانات املنوية يف احليوان وحبوب
اللقاح يف النبات) والأم�ساج املوؤنثة (البوي�سات يف احليوان والنبات)
لغر�ض التنا�سل.
ويختلف النق�صام الختزايل (امليوزي) عن النق�صام الفتيلي (امليتوزي) يف الآتي:
يُ rختزل عدد ال�صبغيات اإىل الن�سف يف اأنوية اخلاليا التي تنتج عن النق�صام
الختزايل ،فعلى �سبيل املثال:
هناك نوعان من اخلاليا يف الإن�سان :خاليا ج�صدية  Somatic Cellsوفيها
� 46سبغي ًا – اأي عدد زوجي اأو ثنائي لل�سبغيات  -وي�سار له ا�سطالح ًا بـ ()2n
اأما النوع الثاين فهو خاليا تنا�سلية وفيها � 23سبغي ًا اأي العدد الفردي اأو الأُحادي
لل�سبغيات وي�سار له بـ ( .)nفاإذا حدث جماع بني الذكر والأنثى والتقي احليوان
املنوي مع البوي�سة ،تندمج نواتاهما ويتكون الزايجوت  Zygoteوبه العدد الأ�سلي
� 46سبغي ًا ،اأي (.)2n
يتكون النق�صام الختزايل من انق�صامني متتالني اأو متعاقبني هما:

• النق�صام الختزايل الأول :

وفيه يختزل عدد ال�صبغيات ( )2nاإىل الن�سف ( )nوتنتج عنه نواتان
(خليتان) جديدتان يف كل منهما ن�سف عدد ال�صبغيات الأ�سلية (.)n

• النق�صام الختزايل الثاين:

وهو انق�صام غري مبا�رص (فتيلي) متمم لالنق�سام الختزايل الأول حيث اأن كل
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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نواة �أو خلية من اخلليتني ال�سابقتني الناجتتني من االنق�سام االختزايل الأول تنق�سم
وتكون ُك ٌّل منهما خليتني جديدتني ،وهكذا تتكون �أربع خاليا كنتيجة
انق�سام ًا فتيلي ًا
ِّ
نهائية لالنق�سام االختزايل (ال�شكل .)20
n
n
n

االنق�سام ال َّأول

االنق�سام الثاين

(اختزايل)

(فتيلي)

n

2n

خلية تنا�سلية �أم

n
n

ال�شكل ( :)20خمطط عام لالنق�سام االختزايل

�أطوار االنق�سام االختزايل

تت�شابه �أطوار االنق�سام االختزايل مع �أطوار االنق�سام الفتيلي �إال �أنها
�أكرث تعقيداً و�أطول زمناً .يتكون االنق�سام االختزايل من انق�سامني متعاقبني كما ذكرنا،
ي�سمى االنق�سام الأول االنق�سام االختزايل الأول والثاين االنق�سام االختزايل الثاين .ومير
كال االنق�سامني يف �أربعة �أطوار هي:
الطور التمهيدي ،واال�ستوائي ،واالنف�صايل ،والنهائي ،وذلك كالآتي:
َّ
(تذكر �أن اخللية قبل بدء انق�سامها تكون يف الطور البيني مل�ضاعفة املادة

الوراثية).
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 .1االنق�سام االختزايل الأول Meiosis I

�أ -الطور التمهيدي الأ َّول Prophase I

ميثل هذا الطور �أطول �أطوار االنق�سام االختزايل زمن ًا وهو �أكرث تعقيداً من
الطور التمهيدي يف االنق�سام الفتيلي .ويو�ضح ال�شكل ( )21خطوات االنق�سام
االختزايل كما يلي:
اخللية الأم

�صبغيات الأم
الإنق�سام الإختزايل الأول

التطور التمهيدي الأول

�صبغيات الأب

التطور الأ�ستوائي الأول
التطور الأنف�صايل الأول
التطور النهائي الأول
التطور التمهيدي الثاين

اخلليتان بنويتان
الإنق�سام الإختزايل الثاين

التطور الأ�ستوائي الثاين
�أربع خاليا
بنوية
الطور النهائي الثاين

التطور الأنف�صايل الثاين

ال�شكل ( :)21االنق�سام االختزايل الأول والثاين
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تظهر ال�صبغيات يف هذا الطور على �شكل �أزواج متماثلة تتحرك داخل النواة
مكون من كروماتيدتني
لي�صطف كل �صبغي من الأب مع �آخر من الأم ،و كل �صبغي َّ
مكون من �أربع كروماتيدات .ويف هذه الأثناء يحدث
– �أي �أن كل زوج �صبغي ّ
ما ي�سمى بظاهرة العبور بني الكروماتيدات .ولعلك تت�ساءل ،عزيزي الطالب ،ما
�أهمية العبور ؟
يتكون كل زوج �صبغي مت�شابه من �صبغيني� ،أحدهما من الأب والأخر من
الأم ،ويتم عن طريق العبور تبادل �أجزاء الكروماتيدات وهذا يعني تبادل اجلينات من
كال الأبوين (ال�شكل .)22

�صبغي الأم

�صبغي الأب
منطقة العبور

ال�شكل ( :)22العبور

ب -الطور اال�ستوائي الأ َّول Metaphase I

وفيه ت�صطف �أزواج ال�صبغيات على طول و�سط اخللية وعادة يقابل
كل �صبغي ال�صبغي امل�شابه له (�أحدهما من الأب والآخر من الأم) وتظهر اخليوط
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

57

بيولوجية اخلليةCell Biology

املغزلية ممتدة من املريكزين يف القطبني لتت�سل بال�سبغيات يف ال�سنتومريات (ال�سكل
.)21

ج -الطور النف�صايل الأ َّول Anaphase I

وفيه ينف�سل ويبتعد ُّ
كل �سبغي عن نظريه اإىل اأحد قطبي اخللية ب�سبب جذب
اأو انكما�ض اخليوط املغزلية ،و ُي�سحب ،عادةًُّ ،
كل �سبغي من نقطة ال�سنتومري اإىل
اأحد القطبني ،لذا فاإنَّ كروماتيدات ال�سبغي الواحد ل تنف�سل عن بع�سها .وبذلك
يتجمع عند كل قطب ن�سف العدد الأ�سلي من ال�سبغيات (ال�سكل .)21
َّ

د -الطور النهائي الأ nولTelophase I

يكتمل جتمع ال�سبغيات عند كل قطب ويحدث انق�سام �سيتوبالزمي ليف�سل
بني النواتني لتكوين خليتني جديدتني ويبداأ ُّ
ت�سكل الغالف النووي .وهكذا تتكون
نواتان اأو خليتان يف كل منهما ن�سف العدد الأ�سلي من ال�سبغيات (.)n

.2النق�صام الختزايل الثاMeiosis II Ê

تمم هذا النق�سام ،النق�سام الختزايل ال َّأول وي�سبه متام ًا يف اأطواره ما
ُي ِّ
يحدث يف النق�سام الفتيلي (غري املبا�رض) وملخ�سه ،كما يت�سح يف ال�سكل (،)21
اأن كل نواة اأو خلية من النواتني اأو اخلليتني الناجتتني من النق�سام الختزايل الأول
تنق�سم انق�سام ًا فتيلي ًا (غري مبا�رض) وتتكون نتيجة لذلك اأربع خاليا كل منها يحتوي
العدد الأحادي من ال�سبغيات.
تدريب ()10
اكمل:
 .1يف النق�سام الفتيلي نح�سل على.......خلية بكل واحدة......عدد
ال�سبغيات باخللية الأُم ( ) ،بينما نح�سل يف النق�سام الختزايل على .......
خلية بكل واحدة........عدد ال�سبغيات ( ) باخللية الأم ( ).
احلي ،يف حني يحدث
 .2يحدث النق�سام الفتيلي باخلاليا.........للكائن ِّ
احلي.
النق�سام الختزايل باخلاليا.......للكائن ِّ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اجلدول( :)2مقارنة بني االنق�سام الفتيلي واالنق�سام االختزايل
االنق�سام الفتيلي

وجه املقارنة

االنق�سام االختزايل

مكان االنق�سام

يحدث يف اخلاليــــا
اجل�سدية

يحدث يف اخلاليا التنا�سلية
(اخل�صية واملبي�ض ومتك
الزهرة ومبي�ضها)

املرحلة

يتم يف مرحلة واحدة

يتم يف مرحلتني

الطور التمهيدي

ق�صري املدة

طويل املدة يف االنق�سام
االختزايل ال َّأول وق�صريها
يف االنق�سام االختزايل
الثاين

العبور
تبادل املادة الوراثية

يحدث
ال يحدث
يحدث عن طريق العبور
ال يحدث
يتكون من �صف واحد يتكون من �صفني من
من ثنائي الكروماتيدات رباعي الكروماتيدات

الطور اال�ستوائي

نف�س عدد ال�صبغيات ن�صف عدد ال�صبغيات
عدد ال�صبغيات يف اخلاليا
املوجودة يف اخللية الأم ( )nاملوجودة يف اخللية
الناجتة
الأم
()2n
عدد اخلاليا الناجتة

خليتان

�أربع خاليا

التوزيع ال�صبغي

انق�سام �صبغي فقط

انف�صال �صبغي يف املرحلة
الأويل وانق�سام �صبغي يف
املرحلة الثانية

الغر�ض من االنق�سام

غالب ًا النمو وزيادة عدد
اخلاليا

التكاثر

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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.7م�ستويات التنظيم والتعقيد يف الكائنات احلية
ُ
Level of Organization

ترتكب �أج�سام الكائنات احلية من ذرات العنا�رص املوجودة يف الطبيعة
نذكر منها :الكربون ،والهيدروجني ،والأوك�سجني ،والنيرتوجني ،والكربيت،
والف�سفور .وترتبط هذه الذرات مع بع�ضها �أو مع بع�ضها الآخر لتكون جزيئات
املركبات يف الكائنات احلية.
وترتبط هذه اجلزيئات مع بع�ضها فتكون اخللية التي حتوي بداخلها ،كما
�أوردنا �سابق ًا ،جمموعة ال ُع�ضيات  .Organellesومتثل اخللية �أ�صغر وحدة تركيبية
ووظيفية يف الكائنات احلية (ارجع لل�شكلني �6أ و 6ب) .
تنتظم الكائنات احلية من حيث تركيبها يف مراتب .فهنالك كائنات
حية تتكون من خلية واحدة ت�ؤدي كل الوظائف احلياتية ،وتتمثل هذه يف الأميبا
والربامي�سيوم وفطر اخلمرية (ال�شكل .)23
�أهداب

اقدام كاذبة

(�أ) الأميبا

(ب) الربامي�سيوم

(ج) اخلمرية
حية وحيدة اخلاليا
ال�شكل (� :)23أمثلة لكائنات َّ
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يزداد تعقيد تركيب الكائنات احلية يف امل�ستعمرات احلقيقية كما يف م�ستعمرة
الفولفوك�س (ال�شكل  )24وي�شكل ذلك مرتبة �أعلى من التنظيم والتعقيد.
�أ�سواط

فجوة هالمية فارغة

�أهداب

خاليا ج�سدية
م�ستعمرة

ال�شكل (ُ :)24م�ستعمرة الفولفوك�س
هذا ويبلغ التعقيد �أعلى مراتبه يف الكائنات احلية عديدة اخلاليا ،ويت�ضح
ذلك جلي ًا ،على �سبيل املثال ،يف النباتات الزهرية ويف الإن�سان حيث �أن جمموعة
اخلاليا املت�شابهة يف احلجم وال�شكل والرتكيب والوظيفة تتحد وتت�آزر لتكون ن�سيج ًا
( .)Tissueيتمثل ذلك يف الن�سيج الع�صبي يف الإن�سان (ال�شكل �25أ) ،والن�سيج
الكولن�شيمي الدعامي يف النباتات الزهرية (ال�شكل 25ب).

(�أ) خاليا ع�صبية مكونة للن�سيج الع�صبي يف الإن�سان
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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الق�رشة

خاليا كولن�شيمية

خاليا بران�شيمية

(ب) الن�سيج الكولن�شيمي يف النبات
يتكون من ت�آزر اخلاليا املت�شابهة �شك ً
ال ووظيف ًة
ال�شكل (� 25أوب) :الن�سيج الذي َّ
وتُعرف جمموعة الأن�سجة التي ت�ؤدي وظيفة �أ�سا�سية واحدة �أو �أكرث بالع�ضو
( .)Organفاملعدة ع�ضو والقلب ع�ضو والكلية ع�ضو يف الإن�سان؛ والورقة وال�ساق
واجلذر كلها �أع�ضاء يف النبات الزهري.

(ب) :ورقة ب�سيطة لنبات زهري
(�أ) :كلية الإن�سان
يتكون من جمموعة �أن�سجة
ال�شكل ( :)26الع�ضو الذي َّ
تت�آزر لت�ؤ ِّدي وظيفة �أو �أكرث.
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�سمى باجلهاز .فاجلهاز
وجمموعة الأع�ضاء التي ت�ؤدي وظيفة ما ت ِّ
ُكون ما ُي َّ
اله�ضمي (ال�شكل  )27واجلهاز التنف�سي واجلهاز الدوري ،كلها �أجهزة يف ج�سم
الإن�سان .واجلهاز اجلذري واجلهاز اخل�رضي ،ت ِّ
ُ�شكل �أجهزة النبات الزهري (ال�شكل
.)28

ƅƍŶƄŕƃŒ

ŇƐŧƆƃŒ

ŨŞœšƃŒŔœŞšƃŒ
ťŕƂƃŒ

ŖťŶƆƃŒ
ũœƒŧƂƈŕƃŒ
ŗƒƍŒŧŽŮƃŒŗƄŮƍšƃŒ
ŗƀƒſťƃŒŇœŶƆƕŒ
ƇƍƃƍƀƃŒ
ƅƒƀřŪƆƃŒ
ŜŧŬƃŒ

ال�شكل ( :)27اجلهاز اله�ضمي بالإن�سان والأع�ضاء املكونة له.
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ُكون الأجهزة مجُ تمع ًة ج�سم الكائن احلي الكامل (ال�شكل  28لنبات
وت َّ
زهري من ذوات الفلقتني وال�شكل  29للإن�سان).
برعم طرفي

برعم إبطي
المجموع
الخضري

عقدة
زهرة
فرع

ورقة
سالمية
سطح التربة

الساق

المجموع الجذري

جذور ثانوية
قمة الجذر

يو�ضح �أجزاء النبات الزهري الكامل
ال�شكل ( :)28ر�سم تخطيطي ِّ
كون ًا من اجلهازين ا ُ
خل� ِرضي واجلذري
ُم َّ
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ُو�ضح �شكل الإن�سان
ال�شكل (� :)29صورة ت ِّ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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اأ�صئلة تقومي ذاتي
اأجب عن الآتي:

عرف الآتي:
ِّ .1
اأ .النق�سام الفتيلي .ب .النق�سام الختزايل .ج .الفيربين.
د .الإن�سولني .هـ .الأحما�ض النووية.
 .2قارن بني اخلاليا ُبدائية الأنوية واخلاليا حقيقية الأنوية يف النبات
واحليوان.
� .3سف ُم َّ
�سو َّية ُم ِّبين ًا اأهميتها ووظائفها.
ركبات اخللية غري ال ُع ِ
عدد ُم َّ
ومو�سح ًا وظائفها.
وا�سف ًا اإ َّياها
�سو َّية ِ
ِّ
ِّ .4
ركبات اخللية ال ُع ِ
وبني الختالف بينه وبني
 .5ا�رضح اأطوار النق�سام الفتيلي يف احليوانِّ ،
�سمى.
النق�سام الفتيلي يف النباتُ ،م ِّ
دعم ًا اإجابتك بالر�سم املُ َّ
ع�سداً كتابتك بالر�سم
ُ .6اك ُتب عن النق�سام الختزايل ال َّأول والثاينُ ،م ِّ
�سمى.
املُ َّ
 .7قارن بني النق�سام الفتيلي والنق�سام الختزايل.
ُ .8اك ُتب باخت�سار عن مفهوم التنظيم والتعقيد يف الكائنات احلية.
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ت�صنيف الكائنات احلية

Classification of Living Organisms

عرفة علمي ًا يف الأر�ض بحوايل  2.5مليون
يقدر عدد اأنواع الكائنات احلية املُ َّ
نوع .تختلف هذه الكائنات احلية يف التكيب واحلجم ،وطرق التغذية واملعي�سة،
ٍ
واحلركة ،والتكاثر ،والبيئات التي تعي�ض فيها .ولكن عند تدقيق النظر نالحظ قدراً
كبرياً من اأوجه الت�سابه بني هذه الكائنات احلية� .سجع هذا الت�سابه والتباين على
اإيجاد نظم لت�سنيف هذه الكائنات احلية وو�سعها يف جمموعات مت�سابهة.

 .1تعريف علم الت�صنيف Taxonomy

عرف علم الت�صنيف  Taxonomyباأ َّنه:
يف علم الأحياء ُي َّ

اأحد فروع علم الأحياء الذي يخت�ض بعملية جمع الكائنات
احلية وف�سلها وترتيبها وت�سميتها وفق ًا لالأ�س�ض العلمية املتفق عليها وذلك
اعتماداً على درجة القرابة الوراثية بحيث ميكن التمييز بني الأنواع املختلفة
وو�سعها يف جمموعات.
يعتمد علم الت�سنيف على درا�سة ال�سكل الظاهري والت�رضيحي للكائنات
احلية ،والقُربى الورا ِث َّية .وتطورها اجلنيني ودورات حياتها.

 .2الت�صمية العلمية (البيولوجية)

ل ميكن للباحثني والعلماء من الإحاطة بكل الأ�سماء املحلية وال�سائعة لكل
نوع من الكائنات احلية ،ويف جميع اللغات .فالأ�سماء ال�سائعة هي اأ�سماء حملية تطلقها
ال�سعوب على الكائنات احلية التي توجد يف بيئاتها وهي اأ�سماء تختلف من مكان
لآخر ،ول ت�سلح للدرا�سة العلمية .لذا كان لبد من اإيجاد اأ�سماء يتفق عليها العلماء
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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يف جميع �أنحاء العامل .قام العامل ال�سويدي كارلو�س ليني�س Carlous Linnaeus
بو�ضع نظام للت�سمية �أطلق عليه ا�سم الت�سمية الثنائية ،وهو نظام ملزم لكل علماء
الأحياء يف العامل ،وو�ضعت له �رشوط الختيار الأ�سماء وكتابتها ،و هي:
حمولة �إىل اللغة
�1 .1أن تكتب هذه الأ�سماء باللغة الالتينية �أو بكلمات َّ
الالتينية.
يحدد لكل كائن حي ا�سم علمي مكون من ا�سمني ،الأول ي�سمى
�2 .2أن َّ
ا�سم اجلن�س  Genusويكتب احلرف الأول منه بال�شكل الكبري واال�سم
الثاين ي�سمى ا�سم النوع  Speciesويكتب احلرف الأول منه بال�شكل
ال�صغري و�أن تكون حروف الكتابة مائلة  ،Italicsو�إذا تعذرت احلروف
املائلة يو�ضع حتت ا�سم اجلن�س والنوع خط ًا .على �سبيل املثال نوع
نبات ال�سنامكة  ،Senna alexandrinaفـ Sennaا�سم اجلن�س و
 alexandrinaا�سم النوع.
3 .3الأ�سماء التي تعطي للمجموعات الت�صنيفية من م�ستوى العائلة (الف�صيلة)
وحتى م�ستوى اململكة يجب �أن تكون �أ�سماء يف حكم اجلمع.
�4 .4أ�سماء اجلن�س والنوع يجب �أن تكون �أ�سماء يف حكم املفرد.
�5 .5أ�سماء العائالت احليوانية عادة تنتهي باملقطع ( )idae -وتنتهي �أ�سماء
العائالت النباتية عادة باملقطع (( )aceae -اجلدول .)1
وفائدة الأ�سماء العلمية �أنها عاملية التداول ،ومتنع اللب�س واخللط ،نظراً لأن
الكائن الواحد قد يكون له �أكرث من ا�سم �شائع يف اللغات املختلفة ويف الأقطار
املُختلفة .وا�ستخدام الأ�سماء العلمية يقلل� ،إن مل مينع ،وجود امل�سميات املرتادفة.
وللأ�سماء العلمية �صفة ر�سمية يف امل�ؤمترات ولقاءات العلماء الدولية واملحلية ،وميكن
�أن تكتب هذه الأ�سماء ب�أ�صواتها يف اللغة الالتينية بلغات �أُخرى (العربية مث ً
ال)،
فمث ً
ال Cassia alexandrinaتُكتب كا�سيا �أليك�ساندرينا.
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جدول ( :)1الو�ضع الت�صنيفي لبع�ض احليوانات
الأ�سماء العلمية الت�صنيفية
الكلب امل�ست�أن�س
الذئب
القط املنزيل

احليوانات
Animalia
احلبليات
Chordata
الثدييات
Mammalia
اللواحم
Carnivora

احليوانات
Animalia
احلبليات
Chordata
الثدييات
Mammalia
اللواحم
Carnivora
عائلة الكالب
Canidae

احليوانات
Animalia
احلبليات
Chordata
الثدييات
Mammalia
اللواحم
Carnivora
عائلة الكالب
Canidae

ال�سنور
Felis

ذو الناب
Canis

ذو الناب
Canis

الذئب

الكلب(املعهود)
الأليف

ال�سنوريات
Felidae

القط املنزيل /الهر
Felis catus

Canis lupus

Canis familiaris

املرتبة الت�صنيفية
مملكة
Kingdom
�شعبة
Phylum
طائفة
Class
رتبة
Order
عائلة
Family
جن�س
Genus
نوع
Species

يت�ضح من اجلدول (� )1أن املرتبة الت�صنيفية ت�ضم كائنات ذات قربى وراثية.
فدرجة قرابة الكلب والذئب لبع�ضهما �أكرب من قرابتهما للقط ،فكالهما ينتمي لنف�س
اجلن�س .والكلب والذئب والقط �أي�ض ًا على درجة من القربى الوراثية النتمائهم لنف�س
حية ملجموعة ت�صنيفية واحدة تعني
رتبة اللواحم .ومبعني �آخر ف�إنَّ انتماء كائنات َّ
�أنَّ هذه الكائنات حتمل ال�صفات املتماثلة املميزة لهذه املجموعة ،فكل الكائنات
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املذكورة يف اجلدول تظهر ال�صفات العامة للحيوانات وللحبليات وللثدييات،
ويظهر الكلب والذئب والقط ال�صفات املميزة لرتبة اللواحم� ،أما الكلب والذئب
فيحمالن ال�صفات املميزة لعائلة الكالب ،وكذلك تلك املميزة جلن�س ذو الناب.

 .3م�ستويات ومراتب الت�صنيف

و�ضع علماء الت�صنيف م�ستويات ومراتب �سبعة ت�ضم جمموعات الكائنات
املت�شابهة وهي:
نوع  ،Speciesجن�س  ، Genusعائلة ، Familyرتبة  ،Orderطائفة
� ،Classشعبة  ،Phylumومملكة  ،Kingdomوت�سمى هذه باملراتب الت�صنيفية.
وت�سمى جمموعة الكائنات التي ت�سكن كل منزل (مرتبة)  Rankباملجموعة
الت�صنيفية ،وت�ضم املجموعة الت�صنيفية داخل مرتبة النوع كائنات بينها �أكرب قدر من
درجة القُربى الوراثية ،وتقل درجة القُربى كلما ابتعدنا عن مرتبة النوع جتاه مرتبة
ُ�سمى املراتب الت�صنيفية ال�سبع باملراتب الأ�سا�سية �أو املُلزمة،
اململكة (ال�شكل  .)1وت َّ
واتفق علماء الت�صنيف على �أنَّ الكائن يكون م�صنف ًا ت�صنيف ًا كام ً
ال فقط عندما يتبع يف
الأقل ال�سبع مراتب املذكورة.
مملكة

�شعبة

�+أجنا�س �أخري

 +عوائق �أخري

 +رتب �أخري

 +طوائف �أخري

جن�س
+
نوع
�أنواع �أخري

� +شعب �أخري

عائلة

طائفة
رتبة

ال�شكل ( :)1ر�سم تخطيطي يو�ضح املراتب الت�صنيفية للكائنات احلية
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تدريب ()1
� .1صع دائرة حول الإجابة ال�صحيحة فيما يلي:
من فوائد الأ�صماء العلمٍ يَّة اأنَّها:
اأ .عاملية التداول.
ب .متنع اللب�ض واخللط.
ج.تق ِّلل من وجود املُ�سميات املُتادفة.
ر�سمية يف املوؤمترات واملوؤلفات العلمية.
د .لها �سفة
َّ
هـ كل ما ُذ ِكر �سحيح.
 .2اكتب الو�صع الت�صنيفي لكل من:
 الكلب.
 القط املنزيل.

اأ�صئلة تقومي ذاتي
اأجب عن الآتي:
عرف علم الت�سنيف.
ِّ .1
ُ .2اك ُتب ،باخت�سار عن �رضوط وطريقة الكتابة يف الت�سمية العلمية
احلية.
البيولوجية املزدوجة للكائنات َّ
حدد املراتب الت�سنيفية الأ�سا�سية (املُلزمة) ال�سبع
�سمى فقطِّ ،
بالر�سم املُ َّ
َ .3
للكائنات احليَّة.
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 .4ت�صنيف

الكائنات احلية بح�سب ما قدمه العامل ويتكرWhittaker

ق ُِّ�سمت الكائنات احلية ،يف باديء الأمر� ،إىل مملكتني هما اململكة احليوانية
 Kingdom Animaliaواململكة النباتية  Kingdom Plantaeوذلك اعتماداً
على �أن النباتات ذاتية التغذية� ،إال �أن هذا الت�صنيف واجه �صعوبات وم�شكالت،
ق ُِّدمت عدة ُمقرتحات حللها.
ففي عام 1956م قام �شاتون بتق�سيم الكائنات احلية �إىل �أربع ممالك هي
مملكة البدائيات (املونريا)  ،Kingdom Moneraومملكة الطالئعيات (الربوت�ستا)
 ، Kingdom Protistaومملكة النباتات  ،Kingdom Plantaeومملكة
احليوانات � ،Kingdom Animaliaإال �أنه لوحظ �أن الفطريات تختلف عن
املجموعة التي �صنفت معها.
وحلل هذه امل�شكلة اقرتح العامل الأمريكي ويتكر( ) Whittaker 1969
ق�سم فيه الكائنات احلية
نظام ًا جديداً للت�صنيف ،وجد قبو ًال لدى علماء الت�صنيفَّ ،
�إىل خم�س ممالك هي:
مملكة البدائيات ،ومملكة الطالئعيات ،ومملكة الفطريات Kingdom
 ،Fungiومملكة النباتات ،ومملكة احليوانات .و�سن�ستعر�ض ،عزيزي َّ
الطا ِلب ،كل
فتف�ضل معي.
مملكة بقد ٍر من التف�صيل َّ

 1.4مملكة البدائيات (املونريا) Kingdom Monera

ت�ضم كل بدائيات الأنوية من بكترييا (ال�شكل  )2و�سيانو بكترييا (ال�شكل )3
وبكترييا قدمية ومن مميزاتها �أنها:
1 .1كائنات بدائية الأنوية.
2 .2ترتكب من خاليا دقيقة ب�سيطة مفردة �أو على هيئة �سال�سل.
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3 .3تتغذي عن طريق االمت�صا�ص �أو البناء ال�ضوئي� ،أو الرتمم� ،أو التطفل� ،أو
التكافل.

		

ال�شكل ( :)2البكترييا

		

ال�شكل( :)3ال�سيانو بكترييا
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تتكون املادة الوراثية فيها من جزيء �رشيطي طويل حلقي من الدنا
َّ 4 .4
( )DNAولي�س لها غالف نووي.
5 5.لي�س لها ع�ضيات �سيتوبالزمية مغلفة ب�أغ�شية خلوية مثل امليتوكوندريا و�أج�سام
جوجلي وال�شبكة االندوبالزمية واللي�سو�سومات ،لكن حتتوي على
ريبو�سومات �صغرية وبع�ض �أج�سام التخزين.
6 .6للخلية غ�شاء خلوي وجدار من كربوهيدرات عديدة ال�سكاكر والربوتني.
7 .7تتكاثر غالب ًا عن طريق التكاثر غري اجلن�سي (الالجن�سي).

 2.4مملكة الطالئعيات (الربوت�ستا) Kingdom Protista

الطالئعيات كائنات حقيقية الأنوية وحيدة اخللية �أو عديدة اخلاليا ،ب�سيطة
الرتكيب ،ال ميكن �أن ت�صنف مع النباتات وال الفطريات (ال�شكل  .)4و�أو�ضح علم
الأحياء اجلزيئي �أنها جمموعة غري متجان�سة يف الرتكيب الوراثي ،وعالقة القربى بينها
ال تدل على �أنها ن�ش�أت من �أ�صل م�شرتك واحد ،ولقد ُاق رُ ِْت َح تق�سيمها لعدة ممالك.

ال�شكل ( :)4بع�ض من �أفراد مملكة الطالئعيات
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تتميز مملكة الطالئعيات بعدة خ�صائ�ص �أهمها التايل:

1 .1كائنات حقيقية الأنوية ،والنواة حماطة بغ�شاء نووي ،وتوجد يف النواة املادة
الوراثية على �شكل خيوط �صبغية رقيقة مكونة من الدنا ( )DNAوبروتني
نووي.
2 .2بع�ضها وحيد اخللية وبع�ضها الآخر يف هيئة م�ستعمرات.
3 .3توجد يف �سيتوبالزم اخللية معظم الع�ضيات ال�سيتوبالزمية.
4 .4بع�ضها يتحرك بالأهداب �أو الأ�سواط على الأقل يف �أحد �أطوار حياته،
والبع�ض الآخر مثل الأميبيات يتحرك بالأقدام الكاذبة يف حني �أن البع�ض
الآخر عدمي احلركة.
5 .5تعي�ش الأنواع حرة املعي�شة ،من هذه اململكة ،يف البيئات املائية العذبة �أو
املاحلة.
6 .6بع�ضها ذاتي التغذية مثل الطحالب (اخل�رضاء و احلمراء والبنية) (ال�شكل ،)5
والبع�ض الآخر غري ذاتي التغذية (مرتمم �أو متطفل).
7 .7معظمها يتكاثر ال جن�سياً والبع�ض الآخر يتكاثر جن�سياً.

طحالب بنية

طحالب خ�رضاء

طحالب حمراء

ال�شكل (� :)5أمثلة للطحالب
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 3.4مملكة الفطريات Kingdom Fungi

الفطريات كائنات حية حقيقية الأنوية تخت�ص ب�صفات اقت�ضت و�ضعها يف
مملكة م�ستقلة (ال�شكل .)6

ال�شكل ( :)6مملكة الفطريات

وتتميَّز الفطريات باخل�صائ�ص التالية:

1 .1كائنات حية حقيقية الأنوية.
2 .2قليل منها وحيد اخللية (اخلمرية) و�أغلبها عديدة اخلاليا .يرتكب ج�سم
الفطر من خيوط رفيعة عديدة اخلاليا تظهر على هيئة كتل خيطية تتكون
ُكون اخليوط
من خيط ي�سمى اخليط الفطري (الهيفا)  ،Hyphaوت ِّ
ُ�سمي الغزل الفطري (املي�سيليوم)  .Myceliumوقد
الفطرية جمموعة ت َّ
تكون اخليوط مق�سمة بحواجز عر�ضية مكونة من خاليا حتتوي على
ال�سيتوبالزم و�أنوية مثل فطر البن�سيليوم (ال�شكل � )7أو يكون اخليط غري
مق�سم بحواجز عر�ضية تنت�رش يف �سيتوبالزمه الأنوية يف �صورة مدمج
خلوي كما يف فطر عفن اخلبز (ال�شكل .)8
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�آبواق كونيدية
حامل كونيدي

رئد

ال�شكل ( :)7فطر البن�سيليوم

ابواغ

حافظة بوغية

حامل حافظي
هيفا �أفقية
ا�شباه جذور
ال�شكل ( :)8فطر عفن اخلبز
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 .3ل حتتوي على �سبغة الكلوروفيل ،لذا فهي غري ذاتية التغذية .تكون
تممة حت�سل على غذائها بعد ه�سمه خارج اأج�سامها من مواد
بع�سها ُم ِّ
ع�سوية ميتة .كما اأنَّ بع�سها يتطفل على كائنات حية اأخرى ،وبع�سها
يتكافل مع كائنات حية.
 .4جدار اخللية اأو اخليط الفطري مكون من مادة الكيتني.
 .5تتكاثر جن�سي ًا اأو ل جن�سي ًا.

تدريب ()2
 .1يف �سكل جدول قارن بني مملكة البدائيات ومملكة الطالئعيات
ومملكة الفطريات.
 .2اأكمل:
اأ .اقتح بع�ض العلماء تق�سيم الطالئعيات لعدة ممالك لأنها..........
.....................
ب .يتكون اجلدار اخللوي يف البدائيات من...............و......
..........
ج .يتكون اجلدار اخللوي يف الفطريات من...............
�سمى
د .يتكب ج�سم الفطر من خيوط رفيعة الواحد منها ُي َّ
ُ�سمي ...............
 ،.............وت ِّ
ُكون اخليوط الفطرية جمموعة ت َّ
وقد تكون اخليوط مكونة من خاليا حتتوي على ال�سيتوبالزم واأنوية مثل
 ..........اأو يكون اخليط يف �سورة  ..........تنت�رض يف �سيتوبالزمه
الأنوية كما يف فطر ...............

 4.4مملكة النباتات Kingdom Plantae
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تتميز النباتات باخل�صائ�ص العا َّمة الآتية:

1 .1كائنات حقيقية الأنوية .Eukaryotes
2 .2لها جدار خلوي �صلب مكون من مادة ال�سليولوز.
3 .3خ�رضاء اللون الحتوائها على �أ�صباغ الكلوروفيل يف البال�ستيدات اخل�رضاء.
احلية املُ�ستهلكة
4 4.ذاتية التغذية� ،إذ �إ َّنها ت�صنع غذاءها ال ُع�ضوي لنف�سها وللكائنات َّ
الكيميائية الآتية:
بعم ِل َّية البناء ال�ضوئي ،وفق املُعادلة
َّ
6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

sunlight

chlorophyll

ثاين �أوك�سيد الكربون  +ماء

طاقة �ضوئية

�سكر � +أوك�سجني

اليخ�ضور

5 .5يتكون ج�سمها من عدة خاليا متخ�ص�صة تتجمع يف �صورة �أن�سجة و�أع�ضاء.
6 .6تتميز دورة حياتها بتعاقب الأجيال ،حيث يتعاقب جيل م�شيجي �أُحادي ال�صبغي
( )nمع جيل بوغي ُثنائي ال�صبغي (.)2n
خا�ص َّية الت�أق ُلم للعي�ش
ُ 7 .7معظم �أفرادها نباتات ياب�سة  Terrestrialsلها
ِ
يف بيئات مخُ ت ِلفة من �صحارى �إىل غابات مطرية ،وبع�ضها نباتات ُرطوبِيَّة
الرطوبة ،وبع�ضها تعي�ش يف املاء � َّإما
 Helophytesتعي�ش على �أر�ض زائدة ُّ
طافية �أو �شبه مغمورة �أو مغمورة فيه ،وبع�ضها نباتات ملحيَّة Halophytes
لح َّية.
تعي�ش يف ال�سبخات والأرا�ضي ا ِمل ِ
ن�سيَّاً عن طريق الأم�شاج (الأم�شاج) املُ َّ
ذكرة ،والأم�شاج
8 .8تتكاثر النباتات جِ ِ
امل�ؤ َّنثة ،وللبع�ض �أي�ض ًا القُدرة على التكا ُثر غري اجلن�سي (الالجن�سي) عن طريق
الأب�صال والرايزومات والدرنات وغريها.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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أ�سا�س َّيتني هما:
وتق�سم اململكة النباتية �إىل جمموعتني � ِ
َّ
وت�ضم:
�أ َّوالً :الأر�شيجونيَّات ُ
�أ .احلزاز َّيات.
ال�رسخ�سيات.
ب.
َّ
البذور.
عراة ُ
جُ .م َّ

ثانياً :كا�سيات البُذور (النباتات ال َّزه ِريَّة).

�أ َّوالً :الأر�شيجونيَّات Archegoniates
�أ .احلزازيَّات

ال�صفات العا َّمة للحزازيَّات

•هي النباتات الوحيدة يف اململكة النبا ِت ّية التي تفتقد النظام الوعائي ممِ َّا ُيك�سبها
خا�صة مثل:
�صفات َّ
•متت�ص املاء من خالل كل �سطح ج�سمها.
التو�صي ِل َّية للماء وعليه تكون �أج�سامها
الدعامة التي تمُ ثلها اخلاليا
ِ
•تفتقد ُّ
�ضامرة و�ضئيلة.
حقيق َّية مثل الأوراق وال�سيقان واجلذور وعليه يكون
•ال حتتوي على �أع�ضاء
ِ
اعتمادها على املاء يفوق كل النباتات الأُخرى.
•تنمو ُملت�صقة ب�سطح الأر�ض.
البيئية الظليلة
•وا�سعة االنت�شار حيث �إ َّنها توجد يف ُكل بقاع العامل يف املواطن َّ
الر ِطبة وهي بيئتها املُثلى.
َّ
•يوجد تعاقب للأجيال يف دورة حياة احلزاز َّيات (ال�شكل .)9
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اجليل امل�شيجي ()n
(�سائد)
�إنبات الأبواغ ()n
انق�سام اختزايل
خاليا مولدة للأبواغ ()2n
داخل علبة
جيل بوغي ()2n

الأج�سام التكاثرية ()n
�أر�شيجونات
�أنرثيديات
(مذكر) (( )nم�ؤنث) ()n
ال�سابح الذكري
((n

البي�ضة
))n

الإخ�صاب

الالقحة
جنني
))2n
((2n
ال�شكل ( :)9منوذج لدورة احلياة يف احلزازيات
الكبديَّة الهيباتوفايتا Hepatophyta
وتنتمي للحزاز َّيات ُ�شعبة احلزا ِزيَّات
ِ
و�شعبة احلزازيَّات القائمة ومتثلها
وتمُ ثلها املاركانتيا (Marchantiaال�شكل ُ .)10
الفيونرييا ( Funariaال�شكل .)11

الكب ِد َّية
ال�شكل ( :)10املاركانتيا من ُ�شعبة
ِ
احلزاز َّيات ْ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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احلزاز َّيات القائمة
ال�سكل ( :)11الفيونرييا من ُ�سعبة
ِ

تدريب ()3

افتقار احلزازيات للنظام الوعائي ،الذي مييز الأق�سام الأُخرى
ململكة النبات جعلها تنفرد ببع�ض اخل�سائ�ض ،هل لك اأن تُعددها ؟

ال�رصخ�صيَّات Ferns
ب.
ِ

أ�صا�صيnة هي:
تتميز
ال�رضخ�سيات باأربع �صفات ا ِ
َّ
• َّ
الرا ِقية) وهو
•اجليل ال�سائد يف دورة حياتها هو اجليل البوغي (كما يف النباتات َّ
عمر.
نبات ُم َّ
نف�سل ُك ِّل َّي ًا عن اجليل البوغي وج�سمه �سامر وفتة حياته
•اجليل امل�سيجي ُم ِ
ق�سرية.
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•تت�ضح فيها ظاهرة تبا ُدل الأجيال حيث يتبادل فيها اجليل البوغي مع اجليل
امل�شيجي ( ال�شكل .)12
•بها نظام وعائي ،يتباين بني الب�سيط املُ�صمت والوعائي املتجزئ يحتوي
كون من خاليا
على خاليا ِ
كون من ًق�صيبات ،وحلاء ُم َّ
تو�صي ِل َّية من خ�شب ُم َّ
غُربا ِليَّة.
اجليل البوغي
()2n
ال�سبوراجنيات بداخلها اخلاليا املولدة للأبواغ
))2n

منو اجلنني
((2n

االنق�سام االختزايل

الالقحة ()2n

الأبواغ
()n

الإخ�صاب

ال�سابح الذكري ()n

البي�ضة ()n

الأنرثيديات ()n

الأر�شيجونات ()n

�إنبات الأبواغ

اجليل امل�شيجي ()n
ال�شكل ( :)12منوذج لدورة حياة �رسخ�س متطور
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تعمر
ال�رسخ�سيات يف بيئات مخُ تلفة منها
تنمو
ِ
ال�رسخ�س َّيات التي ُ
َّ
وال�رسخ�س َّيات العالقة
وال�رسخ�س َّيات املا ِئيَّة Aquatic
الياب�سة Terrestrial
ِ
ِ
.Epiphytic
لل�رسخ�س َّياتُ ،
نذكر:
ال�شعب التي تنتمي
من ُ
ِ
�ُ 1.1شعبة ال�سيلوفيتا  Psilophytaوينتمي لها اجلن�س �سيلومت Psilotum
(ال�شكل .)13
�ُ 2.2شعبة الر�صنيات الليكوبودوفيتا  Lycopodophytaويمُ ثلها اجلن�س �سالجينيلال
( Selaginellaال�شكل .)14
�ُ 3.3شعبة الذيل ح�صا ِنيَّات اكويزيتوفيتا  Equisetophytaوميتلها اجلن�س اكويزيتم
( Equisetumال�شكل .)15
ميزة بالأوراق
�ُ 4.4شعبة التريوفيتا  Pterophytaومتثلها
ِ
ال�رسخ�سيَّات املُتط ِّورة املُ َّ
ال�شعبة ب�أ َّنها نباتات ُع�شبِيَّة تتباين يف �أحجامها،
الكبرية .تت�صف �أفراد هذه ُ
أر�ضيَّة ،وتت�صف بكرب �أوراقها و ُمعظمها تنتج �أبواغ ًا ُمتما ِثلة.
و ُمعظمها نباتات � ِ
ويمُ ِّثلها جن�س �أديانتم ( Adiantumال�شكل .)16
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اوراق
حر�شفية

تفرع ثنائي

�سننجيم

�أ�شباه جذر

�سننجيم
ورقة حر�شفية
رايزومة

فرع هوائي
قائم

ال�شكل ( :)13اجليل البوغي يف نبات �سيلومت .Psilotum sp

خماريط

�أوراق ظهرية �صغرية
�أوراق بطنية
كبرية
رايزوم

جذور عر�ضية
ال�شكل ( :)14ال�شكل العام لنبات �سيالجينيال  Selaginellaاجليل البوغي ال�سائد
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املخروط
العقدة
الأوراق
ال�سالمية

الفرع الهوائي
رايزوم

الفرع الأفقي

ال�شكل ( :)15نبات �إكويزيتم Equisetum

ال�شكل ( :)16نبات �أديانتم Adiantum
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87

ت�صنيف الكائنات احلية Classification of Living Organisms

تدريب ()4
و�سح ملاذا ال�رضخ�سيات اأكرث تطوراً من احلزازيات واأقل تطوراً من
ِّ
البذور ؟
عراة ُ
النباتات ُم َّ

عراة البُذور Gymnosperms
جُ .م َّ
عراة البُذور:
ال�صفات العا َّمة مل ُ َّ

البذور ،اإ َّل اأ َّنها لترقى
•رغم اأنَّ لها حبوب لقاح ،كما هو احلال يف ِ
كا�سيات ُ
الزهر َّية نظراً لعدم حماية ُبذورها داخل مبي�ض اإذ اإ َّنها
اإىل مرتبة النباتات
ِ
ال�سفة تُعترب اأكرث
توجد ظاهرة على املخاريط اخل�سب َِّية املوؤ َّنثةِ ،علم ًا باأ َّنها بهذه ِّ
ال�رضخ�س َّيات (ال�سكل  18املخروط املوؤ َّنث).
تطوراً من
ِ
ُّ
وال�رضخ�س َّيات وتُ�صابه
احلزاز َّيات
البذور تخت ِلف عن
ِ
ِ
عراة ُ
• دورة احلياة يف ُم َّ
نوع ًا ما النباتات ال َّزه ِريَّة مع افتقارها لالأزهار.
البذور اأربع ُ�سعب منها:
عراة ُ
•تنتمي اإىل ُم َّ
اأ .ال�صيكديَّات  Cycadophytaوميثلها اجلن�ض �سيك�ضCycas
هتمني بالب�ستنة كنبات زينة ويحر�سون
(ال�سكل  .)17و ُيعرف لدى املُ ِّ
على ا�ستزراعه يف امل�ساتل وبيعه باأ�سعار عالية ،هذا وت�سبه اأفراده اأفراد
نخيل البلح املتق ِّزمة.
املخروطيَّات  Coniferophytaوينتمي لها جن�ض ال�سنوبر Pinus
ب.
ِ
(ال�سكل .)18
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البذور
ال�شكل ( :)17نبات الزينة �سيك�س من ُ�شعبة ال�سيكيديات التي تنتمي ملُعراة ُ

ال�شكل ( :)18خمروط نبات ال�صنوبر امل�ؤ َّنث
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تدريب ()5
عراة البذور
ِّبني الختالفات الأ�سا�سية بني النباتات ُم َّ
والنباتات كا�سيات البذور.

ثانياً :كا�صيات البُذور (النباتات الزه ِريَّة) Flowering Plants
ال�صفات العا َّمة لكا�صيات البُذور

يعني لفظ نبات زهري ،نبات ًا يتبع ملجموعة كا�صيات البذورAngiosperms
كون فيما بعد ،عند ُن�سجه ،الثمرة
نظراً لوجود بذورها داخل مبي�ض  Ovaryوالذي ُي ِّ
.Fruit
•لها بي�سونات  Ovulesتوجد داخل املبي�ض الذي له قلم ومي�سم غالب ًا ول
ُكون
ت�سقُط حبوب ال ِّلقاح ُمبا�رض ًة على املبي�ض بل ت�سقط على املي�صم اأ َّو ًل وت ِّ
اأنابيب لقاح تختق القلم وت�سل اإىل ا ِملبي�ض ،وتُك ِّون البُذور داخل املِبي�ض كما
يف نبات الفول امل�رضي ُّ
أ�سا�س َّية هي
والذرة
فمه َِّمة الزهرة  Flowerال ِ
ِ
ال�سام َّيةُ .
البذور لأ َّنها جهاز التكا ُثر اجلن�سي (ال�سكل .)21
اإنتاج ُ
•لقد ُق ِّ�صمت ›موعة كا�صيات البُذور ا�ستناداً على عدد الفلقات داخل ُبذورها
اإىل:
اأُحاد َّية الفلقة ( Monocotyledonsال�سكل .)19
نائية الفلقة ( Dicotyledonsال�سكل .)20
ُث َّ
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ال�شكل ( :)19نبات الذرة الرفيعة ذو الفلقة الواحدة

ال�شكل ( :)20نبات الفول امل�رصي ذو الفلقتني
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الزهر َّية من ُجزئنيُ :جزء فوق �سطح الأر�ض ُي�شار
•تتكون ُمعظم النباتات
ِ
َّ
وجزء حتت �سطح الأر�ض
�إليه باملجموع (اجلهاز) ا ُخل�رضي ُ Shoot System
و ُي�شار �إليه باملجموع (اجلهاز) اجلذري .Root System
• ُ
نا�سب
زهري دورة حياة تبد�أ بوجود البذرة  Seedيف الو�سط املُ ِ
لك ِّل نبات ِ
وانباتها الناجحُ ،ث َّم طور البادرة  ،Seedling Stageوبعد اكتمال النمو
ا ُ
خل�رضي ت�أتي مرحلة الإزهار  Flowering Stageومرحلة �إنتاج ال ِثمار
 .Fruiting Stageعلم ًا ب�أنَّ الثمرة  Fruitحتتوي على البُذور التي ت�ؤ ِّدي
الدور الأ�سا�سي يف تكرار دورة احلياة يف النبـــــات واالبقاء على النوع
(ال�شكل .)21

الزهرة
النبات
الزهري
البالغ

بادرة

قطاع
عر�ضي يف
املبي�ض

املتاع

انبات حبوب
الطلع

الطلع

قطاع
عر�ضي يف
املتك

انبات البذرة
مراحل يف عمليات الإخ�صاب وتكوين البذور

ال�شكل ( :)21منوذج لدورة حياة نبات زهري
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تدريب ()6
اذكر مثا ًل لنبات واحد لكل مما ياأتي:
اأ .نبات من ذوات الفلقة الواحدة واآخر من ذوات الفلقتني.
ب .احلزازيات.
ج .ال�رضخ�سيات.
د .مغطاة البذور.
هـ .كا�سيات البذور.

 5.4مملكة احليوانات Kingdom Animalia
احليوانات كائنات حية عديدة اخلاليا حقيقية الأنوية ،غري ذاتية التغذية،
اأج�سامها ذات درجة عالية من التنظيم والتعقيد ،وتق�سم اإىل جمموعتني هما حتت
مملكة غري الفقاريات (الالفقاريات) وحتت مملكة الفقاريات.
اأ  -حتت مملكة غري الفقاريات (الالفقاريات) Invertebrates
وتتميز بخ�سائ�ض منها:
 .1لي�ض لها حبل ظهري اأو هيكل عظمي اأو غ�رضويف.
 .2عدمية التجويف اجل�صمي كما يف غري الفقاريات (الالفقاريات) الب�سيطة ،هذا
ولغري الفقاريات معقدة التكيب جتويف ج�صمي حقيقي.
 .3ثالثية الطبقات (خارجية ،و�سطى ،داخلية) ما عدا ال�سفنجيات
والال�سعات.
وتنق�صم غري الفقاريات (الالفقاريات) اإىل ثمان �صعب رئي�صة هي:
 .1ال�صفنجيات مثل الإ�سفنج (ال�سكل .)22
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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ال�شكل ( :)22بع�ض من �أنواع الإ�سفنجيات
 .2الال�سعات (اجلوفمعويات) مثل الهيدرا (ال�شكل .)23

ال�شكل( :)23الهيدرا
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 .3الديدان املفلطحة مثل الدودة ال�رشيطية (ال�شكل  )24وديدان البلهار�سيا
(ال�شكل .)25

ال�شكل( :)24الدودة ال�رشيطية

ال�شكل( :)25ديدان البلهار�سيا (ذكر و�أُنثى)
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.4الديدان اال�سطوانية مثل اال�سكـار�س (ال�شكل  )26واالنكل�ستـــوما
(ال�شكل .)27

ال�شكل ( :)26ديدان اال�سكار�س

ال�شكل ( :)27دودة االنكل�ستوما
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.5الديدان احللقية مثل دودة الأر�ض (ال�شكل  )28والعلق (ال�شكل .)29

ال�شكل(  :)28دودة الأر�ض (ال�صارقيل)

ال�شكل( :)29العلق
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.6الرخويات مثل الأ�صداف واملحار والإخطبوط واحللزون (ال�شكل .)30
املحار
احلبار
َّ

احللزون
نوتيل�س

ال�شكل (� :)30أمثلة للرخويات
 .7اجللد�-شوكيات مثل جنم البحر (ال�شكل .)31

ال�شكل ( :)31اجللد �شوكيات
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 .8مف�صليات الأرجل وهي :احل�رشات (ال�شكل  )32مثل اجلراد ،والعنكبيات
(ال�شكل  )33مثل العناكب والعقارب ،والق�رشيات (ال�شكل  )34مثل �أبو جلمبو،
وعديدات الأرجل (ال�شكل  )35مثل �أم �أربعة و�أربعني.

ال�شكل ( :)32احل�رشات

ال�شكل ( :)33العنكبيات
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ال�شكل ( :)34الق�رشيات

ال�شكل( :)35عديدات الأرجل
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

100

ت�صنيف الكائنات احلية Classification of Living Organisms

ب .حتت مملكة الفقاريات Vertebrates

ت�ضم الغالبية العظمي من ذوات احلبل  ،Chordataوتعي�ش يف الهواء واملاء
والياب�سة ،وملعظم الفقاريات ٌ
ذيل يف بع�ض مراحل منوها  ،وهيكلٌ
داخلي يحتوي
ٌّ
وتتميز بالتايل:
على مفا�صل.
َّ
1 .1يتكون غطاء اجل�سم (اجللد) من طبقتني يف الأقل هما الب�رشة والأدمة ،وتن�ش�أ
على اجللد غدد وحرا�شيف وق�شور وري�ش و�أظافر و�شعر وقرون وخمالب
وحوافر و�أظافر.
2 .2يختفي احلبل الظهري يف الأفراد البالغة ليحل حمله العمود الفقري ،وهو مكون
من فقارات وميتد خالل الفقارات النخاع ال�شوكي.
ليكون الدماغ.
3 .3يت�ضخم اجلزء الأمامي من احلبل الع�صبي الظهري املجوف ِّ
4 .4لها جتويف ج�سمي حقيقي وا�سع يحتوي على �أع�ضاء اله�ضم والإخراج والتكاثر
والقلب والرئتني.
5 .5القلب مكون من � 2إىل  4حجرات ،والدورة الدموية مغلقة ،وحتتوي خاليا
الدم احلمراء على الهيموجلوبني.
6 .6التنف�س باخليا�شيم يف الفقاريات التي تعي�ش يف املاء ،وبو�ساطة الرئتني يف
فقاريات الياب�سة� .أما ال�ضفادع فتتنف�س يف بع�ض �أطوار حياتها باخليا�شيم ثم
تتطور �إىل الرئات قبل خروجها من املاء.
ولقد ق�سم علماء الت�صنيف الفقاريات �إىل �سبع طوائف هي:
 .أالالفكيات (عدميات الفكوك) مثل اجللكي.
.بالأ�سماك الغ�رضوفية مثل �سمك القر�ش (ال�شكل .)36
 .جالأ�سماك العظمية مثل �سمك البلطي (ال�شكل .)37
 .دالربمائيات (ال�شكل  )38مثل ال�ضفادع.
هـ .الزواحف (ال�شكل  )39مثل الثعبان والتم�ساح وال�سحلية وال�سلحفاة وغريها.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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والطيور (ال�شكل  )40مثل احلمام والدجاج والبط والأوز وغريها،
والثدييات (ال�شكل  )41مثل الأبقار والأغنام واحليتان واخلفا�ش وغريها.
		

		
		

ال�شكل (� :)36سمكة القر�ش

		

ال�شكل (� :)37سمكة البلطي
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ال�شكل ( :)38ال�ضفدعة

ال�شكل( :)39الزواحف
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ال�سكل (  :)40الطيور

ال�سكل ( :)41الثدييات

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تدريب ()7
اذكر مثا ًل حليوان واحد لكل مما ياأتي:
 .1حيوان من الربمائيات واأخر من الزواحف.
 .2حيوان من الأ�سماك الغ�رضوفية واآخر من الأ�سماك العظمية.
 .3حيوان من الديدان ال�سطوانية.
 .4حيوان من الرخويات.
 .5حيوان من اجللد �سوكيات.

اأ�صئلة تقومي ذاتي

اأجب عن الآتي:
احلية اخلم�ض التي قام عليها
ُ .1اذكر اأ�سماء ممالك الكائنات َّ
ت�سنيف ويتكر.
دائيات
احلية التي تندرج حتت مملكة ُ
الب َّ
ُ .2اك ُتب عن الكائنات َّ
(مونريا).
الطالئعيات (بروت�ستا) وم ِّثل لها.
ُ .3اك ُتب عن ُمم ِّيزات
َّ
�ستق َّلة؟
ال�سفات التي اقت�ست و�سع الفطريات يف مملكة ُم ِ
 .4ما ِّ
العامة ململكة النبات.
.5
ِّ
و�سح اخل�سائ�ض َّ
العامة للحزاز َّيات.
.6
ِّبني ال�سفات َّ
لل�رضخ�سيات.
العامة
.7
ِّ
و�سح اخل�سائ�ض َّ
َّ
البذور.
.8
ِ
البذور وكا�سيات ُ
عراة ُ
قارن بني خ�سائ�ض النباتات ُم َّ
زهري.
بالر�سم ،دورة حياة نبات ِ
 .9ا�رضحُ ،م�ستعين ًا َّ
وحدد ُ�سعبها الثمان.
.10
ِّبني �سفات حتت مملكة غري الفقاريات ِّ
ُ
واذكر طوائفها
ُ .11اك ُتب عن خ�سائ�ض حتت مملكة الفقاريات
ورتبها.
ُ
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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الوحدة الرابعة

احلركة يف الكائنات احلية
Movement
in Living Organisms
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اأهداف الوحدة
عزيزي َّ
الطا ِلب ،بعد فراغك من درا�سة هذه الوحدة ،ينبغي اأن
تكون قادراً على اأن:
احلية.
 .1متُ ِّيز بني اأنواع احلركة يف الكائنات َّ
.2
.3
.4

.5

ت�رضح وتٌقارن بني اأنواع احلركة يف النباتات.
كيفية احلركة يف الأميبا والربامي�سيوم.
ت�سف َّ
تو�سح كيفية احلركة مع و�سف الأع�ساء املنوطة باحلركة يف
ِّ
احليوانات الآتية :الهيدرا ،احل�رضات ،الأ�سماك ،ال�سفادع،
الطيور.
كيفية احلركة يف الإن�سان.
ت�سف ِّ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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احلركة يف الكائنات احل َّية
Movement in Living
Organisms
احلركة من املميزات الأ�سا�سيــة للحياة وهي وظيفة متار�سها جميع
الكائنات احلية ا�ستجابة اأو ترجمة لالإح�سا�ض باملوؤثرات اخلارجية.

 .1اأنوع احلركة يف الكائنات احل َّية

�سن�ستعر�ض فيما يلي ،عزيزي الطالب ،مناذج لأنواع احلركة التي متار�سها
الكائنات احلية فتابع معي:
تق�سم احلركة ب�سفة عامة اإىل ق�سمني رئي�سني هما:
•احلركة املرئية (الظاهرة) Visible Movement
•احلركة غري املرئية Invisible Movement

 1.1احلركة املرئية (الظاgرة للعيان) Visible Movement
وتتمثل هذه يف الأنواع التالية:

اأ َّولً :النتقال (احلركة الكلية)  :Locomotionوهي حركة يغري فيها الكائن احلي
مو�سع ج�سمه ،اأي يتحرك الكائن احلي بكامله من مكان لآخر ،ومن اأمثلتها :امل�سي
واجلري والقفز وال�سباحة َّ
والطريان.
ثانياً :احلركة اجلزئية :وهي حركة يغري فيها الكائن احلي مو�سع جزء من ج�سمه،
دون انتقال الكائن احلي بكامله من مكان لآخر ،ومن اأمثلتها حركة الأطراف يف
الإن�سان ،وحركة غطاء خيا�سيم الأ�سماك ،وحركة ع�سالت الوجه والل�سان وال�سفاه
عند الكالم يف الإن�سان.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 2.1احلركة غري املرئية:

ت�شمل كل �أنواع احلركة بداخل ج�سم الكائن احلي ومن �أمثلتها �رضبات
القلب ،و�رسيان الدم يف الأوعية الدموية ،و�رسيان الع�صارة املائية يف �أوعية اخل�شب
واللحاء يف النباتات ،ودوران ال�سيتوبالزم داخل اخللية.

 .2احلركة يف النباتات Movement in Plants

ال تنح�رص احلركة على النبات و�أع�ضائه فقط ،بل حتدث على امل�ستوى
اخللوي فاالن�سياب �أو الدوران ال�سيتوبالزمي يحدث داخل اخللية با�ستمرار يف
جميع االجتاهات ،وذلك لت�سهيل عمليات النقل داخل اخلاليا يف النبات ،و�سوف
نناق�ش �أنواع احلركة التي حتدث داخل ج�سم النبات وخارجه بالتف�صيل يف الأق�سام
التالية:

 1.2احلركة اجلزيئية Molecular Movement

�أ /احلركة الرباونية Brownian Movement
تتحرك الأيونات  Ionsواجلزيئات  Moleculesبا�ستمرار ع�شوائي ًا وميكن
م�شاهدة الدليل املرئي على ذلك با�ستعمال املجهر ال�ضوئي� .إذا و�ضعت نقطة من
احلرب الأ�سود (احلرب الهندي) يف ماء وراقبت اخلليط حتت املجهر ،ف�إنك ترى دقائق
الكربون املكونة للحرب تتحرك با�ستمرار .هذه احلركة امل�ستمرة تعرف باحلركة
الرباونية ،وتنتج احلركة الرباونية من ا�صطدام جزيئات الكربون املرئية مع جزيئات
املاء غري املرئية التي تكون �أي�ض ًا يف حالة حركة دائمة .وحتدث احلركة الرباونية يف
�سيتوبالزم اخللية احلية التي حتتوي على املواد الغراونية .و�سميت هذه احلركة باحلركة
الرباونية ن�سبة �إىل مكت�شفها روبرت براون  Robert Brownعام 1828م يف
حملول حلبوب اللقاح املعلقة يف املاء .وهي حركة اهتزازية م�ستمرة ت�شاهد كنقاط
�ضوئية متحركة عند فح�ص �أي حملول غروي باملجهر الفوقي (الدقيق) .وتكون
احلركة الرباونية �أكرث و�ضوح ًا يف الغرويات الكارهة لو�سط االنت�شار.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تن�ساأ هذه احلركة الهتزازية امل�ستمرة نتيجة لال�سطدامات املتتالية جلزيئات
ُعرف احلركة الرباونية باأنها:
املذيب على �سطح الدقائق املنت�رضة فيه .لذا ت َّ
«احلركة الهتزازية امل�ستمرة للدقائق الغروية وامل�ساهدة للنقط
ال�سوئية عند فح�ض املحلول الغروي باملجهر الفوقي والناجتة من
ال�سطدامات املتتالية جلزيئات املذيب على �سطح الدقائق الغروية
املنت�رضة فيه».
ومبا اأن ال�سيتوبالزم ذو طبيعة غروية فاإنه عند فح�سه باملجهر
الفوقي ،جند اأن الدقائق الغروية املنت�رضة فيه مثل الربوتينات والدهون يف حركة
اهتزازية م�ستمرة نتيجة لال�سطدامات املتتالية جلزيئات املاء كمذيب على �سطح
الدقائق الغروية املنت�رضة فيه.
ب /النت�صار Diﬀusion
النت�سار هو حركة الأيونات اأو اجلزيئات من املنطقة ذات
التكيز العايل اإىل املنطقة ذات التكيز املنخف�ض.
وعندما تت�ساوي اجلزيئات يف جميع اجتاهات و�سط النت�سار تعرف باأ َّنها و�سلت
مرحلة التوازن ،وتعتمد �رضعة النت�سار على عدة عوامل اأهمها درجة احلرارة وكثافة
الو�سط.
ج /ال�صموزية Osmosis
ال�سموزية هي انت�سار املاء (اأو اأي مذيب اآخر) خالل غ�ساء
منفذ تفا�سلي.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

110

احلركة يف الكائنات احلية Movement in living organisms

والغ�ساء املنفذ تفا�سلي ًا هو غ�ساء متر خالله املواد املختلفة ب�رضعات خمتلفة .وظاهرة
ال�سموزية التي حتدث يف اخلاليا النباتية هي ظاهرة انت�سار املاء (اأو اأي مذيب اآخر)
خالل الأغ�سية اخللوية.
د /البلزمة Plasmolysis
البلزمة هي عملية انكما�ض الربوتوبالزم الذي يحدث نتيجة
اختفاء الفجوات الع�سارية داخل اخللية حني خروج املاء من داخل
اخللية اإىل البيئة املحيطة.
ويتجمع الربوتوبالزم ويتكور يف و�سط اخللية بعيداً عن اجلدار اخللوي.
وعندما يحدث ذلك تو�سف اخللية باأنها متبلزمة  .Plasmolysedوحتدث البلزمة
عادة عندما تو�سع اخلاليا يف و�سط عايل التكيز  Hypertonicمقارنة مع تركيز
الع�سري اخللوي والذي يو�سف باأنه منخف�ض التكيز  Hypotonicاأي اأقل تركيزاً
من تركيز الو�سط املحيط (ال�سكل .)1

عند التبلزم
ينكم�ض
ال�سيتوبالزم
بعيداً عن اجلدر
اخللوي

اخللية يف
املحلول املركز
تتبلزم

ل تتاأثر اخللية
عند ت�ساي
تركيزها وتركيز
املحلول

تنتفخ اخللية يف
املحلول املخفف

ال�سكل ( :)1البلزمة
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هـ  /الت�رشب Imbibitoin
الت�رشب هو عملية فيزيائية بحتة حتدث يف النبات مع اخلا�صية اال�سموزية
لت�ساعد على دخول املاء واملواد الغروانية واجلزيئات الكبرية مثل الن� أش� وال�سيليولوز
داخل اخلاليا .والتي حتمل �شحنات كهربية عندما ي�ضاف �إليها املاء .وعليه تتجاذب
مع جزيئات املاء التي يتم ادم�صا�صها يف الأ�سطح الداخلية لهذه املواد .وحتمل
جزيئات املاء �شحنات كهربية خمتلفة عند الأطراف ،وهذا ما يعرف بقطبية اجلزيء،
ولذلك يتم ادم�صا�صها للجزيئات الع�ضوية الكبرية مثل ال�سيليولوز ،وتكون يف
احلني ذاته ملت�صقة ببع�ضها البع�ض ،وتعرف هذه العملية بالت�رشب.
و /النقل الن�شيط وحركة املواد Active Transport and Movement of Materials
تنتقل الأيونات والعنا�رص املعدنية يف حميط اجلذر خالل الأغ�شية اخللوية
بو�ساطة النقل الن�شيط مما يتطلب ا�ستهالك الطاقة.
ز /حركة املاء داخل النبات Water Movement in Plants
�أثبت العلماء ب�أنه يوجد م�سار مت�صل للماء من اجلذر �إىل قمة ال�ساق يف جميع
النباتات الراقية ،وهذا امل�سار يتم خالل �أوعية اخل�شب والق�صيبات.
ح /حركة املواد الغذائية داخل النبات Movement of Photosynthates in Plant
�أثبتت الدرا�سات والبحوث العلمية �أن نواجت عملية البناء ال�ضوئي تنتقل داخل
�أن�سجة اللحاء وتنتقل فقط داخل الأنابيب الغربالية يف ن�سيج اللحاء.
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تدريب ()1
و�سح اأنواع احلركات الآتية:
ِّ .1
اأ .حركة العني.
ب .خج الطعام يف املعدة.
ج .نط احلبل.
د .انت�سار الأيونات من التبة اإىل داخل النبات.
� .2سع الكلمة اأو التعبري من القائمة (اأ) مع ما يوافقها من القائمة (ب)
القائمة (اأ)
م�سار املاء
الت�رضب
ال�سموزية
البلزمة

القائمة (ب)
الأيونات واجلزيئات
خروج املاء من اخللية النباتية
الدقائق الغروانية
الأنابيب الغربالية

النت�سار

دخول املاء مع املواد الغروانية
واجلزيئات الكبرية داخل اخللية
النباتية

احلركة الرباونية
نواجت البناء ال�سوئي
املعادن
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 2.2حركات النبات التي تنت èمن منبهات خارجية

وت�سم هذه حركات النتحاء ال�سوئي ،والنتحاء املائي ،والنتحاء الأر�سي،
والنتحاء اللم�سي ،وهي حركات النمو التي لها عالقة باجتاه املنبه اخلارجي.
والنتحاء  Tropismهو ا�ستجابة جزء من النبات ملنبه خارجي
يف البيئة.
ومن النتحاءات ما ياأتي:
اأولً :النتحاء الأر�صي Geotropism
نالحظ يف الطبيعة اأن اجلذور البتدائية للنباتات تنمو لأ�سفل يف اجتاه اجلاذبية
الأر�سية ،كما تنمو ال�سيقان الرئي�سة لأعلى يف اجتاه عك�ض اجلاذبية الأر�سية ،فاإذا
و�سعنا نبات ًا يف و�سع اأفقي (كما يف ال�سكل  )2حتركت قمة اجلذور لأ�سفل وحتركت
قمة ال�ساق لأعلى لي�ستعيد كل ع�سو و�سعه الطبيعي .وت�سمي حركة اجلذر لأ�سفل
انتحا ًء اأر�سي ًا موجب ًا .كما ت�سمي حركة ال�ساق لأعلى انتحا ًء اأر�سي ًا �سالب ًا ت�سمن
خروج ال�ساق من التبة اإىل ال�سوء.

ينحني ال�ساق ايل اأعلي
ينحني اجلذر ايل اأ�سفل

النبات افقي الو�سع

ال�سكل ( :)2النتحاء الأر�سي املوجب وال�سالب
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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ثانياً :النتحاء ال�صوئي Phototropism
النتحاء ال�سوئي هو ا�ستجابة منو نبات ل�سوء قادم من اجتاه معني
(اإ�ساءة جانبية اأو اإ�ساءة اأكرث �سدة من اأحد اجلوانب).
ينمو �ساق البادرة النباتية يف اجتاه م�سدر ال�سوء عادةً ،فاإذا �سلط ال�سوء على
بادرة نامية داخل �سندوق مظلم من جانب واحد �ساهدنا قمة �ساق البادرة تتجه
نحو م�سدر ال�سوء (ال�سكل .)3

�ساق

�ساق

فلينة
كاأ�ض به
ماء

فلينة

جذر

كاأ�ض به
ماء

جذر

ال�سكل ( :)3انتحاء قمة �ساق النبات نحو م�سدر ال�سوء ال�سديد
ثالثاً :النتحاء اللم�صي Haptotropism

النتحاء اللم�صي هو ا�صتجابة اأجزاء النبات للم�ض .فقد وجد اأن بع�ض حماليق النباتات
كاخليار والبطيخ والب�سلة والعنب تكون ح�سا�سة جتاه اللم�ض فيلتف املحالق ب�رضعة
حول اأي دعامة تلم�سه وخا�سة لو كانت هذه الدعــامة �سلبة وخ�سنة (ال�سكل 4اأ)،
وهي حركة متثل انتحا ًء مل�صيَّاً موجِ باً .هذا وتكون �سيقان كثري من النبــاتات املت�سلقة
الدعــــامة (ال�سكل  4ب).
ح�سا�سة جتاه اللم�ض وتلتف �سيقــانها حول ُ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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ال�شكل (� 4أ) :االنتحاء اللم�سي بالتفاف
املحاليق حول الدعامة (نبات العنب)

ال�شكل ( 4ب) :االنتحاء اللم�سي
بالتفاف ال�ساق حول الدعامة

كذلك جند �أنَّ �أوراق بع�ض النباتات �آكلة احل�رشات مثل نبات دروزيرا
ح�سا�سة للم�س احل�رشات لها ،فمجرد وقوف احل�رشة عليها ،تنطبق الأوراق على
احل�رشة .ومتثل هذه احلركة �أي�ض ًا انتحا ًء مل�سي ًا موجب ًا.

ال�شكل ( :)5االنتحاء اللم�سي يف النباتات �آكلة احل�رشات.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 oنبات ال�صت امل�صتحية (امليموزا) Mimosa
لهذا النبات اأوراق مركبة وبكل ورقة عدد كبري من الوريقات امل�سطحة
اأفقي ًا ،فاإذا تعر�ست الورقة لأي مل�ض ا�ستجاب النبات ب�رضعة مذهلة ،خالل ٍ
ثوان،
فتن�سم وريقاته وتنطبق على بع�سها البع�ض بحيث تتدىل راأ�سي ًا كما يتدىل ال�سويق

لأ�سفل .وبعد اأن يتال�سى تاأثري اللم�ض تبداأ الوريقات يف ا�ستعادة مو�سعها الأفقي
تدريجي ًا وي�ستقيم ال�سويق يف مكانه مر ًة اأُخرى (ال�سكل .)6

ال�سكل ( :)6النتحاء اللم�سي يف نبات ال�ست امل�ستحية

رابعاً :النتحاء املائي Hydrotropism

النتحاء املائي هو اجتاه اأجزاء النبات نحو م�سدر املاء.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تتميز بادرات النباتات اجلفافية غري الع�صارية Non–succulent Xerophytes
ب�رصعة منو جذورها واخرتاقها للتبة متفرعة نحو م�سدر املاء ،مما يجعلها تتقدم
اجلفاف امل�سطرد من �سطح التبة اإىل اأعماقها الرطبة ،فتكون بذلك اأكرث مالءمة من
غريها للمعي�سة يف البيئة اجلافة .كما اأنَّ لهذه النباتات ،يف مرحلة النمو اخل�رضي،
جذوراً كبرية احلجم ،تتفرع يف التبة نحو م�سدر املاء ،وتتعمق فيها اإىل م�سافات
بعيدة وبذلك ت�سغل حيزاً كبرياً يف التبة لتمت�ض منها املاء .يكون املجموع اجلذري
اأكرب حجماً من املجموع اخل�رصي َ َّمما ُمي ِّثل عن�رضاً مهم ًا يف مالءمتها للبيئة اجلافة اإذ يزيد
من اإمكانياتها لمت�سا�ض املاء ويقلل من فقدانه بو�ساطة النتح ،مما ُيوفِّر موازنة حتقق
فائ�س ًا مائي ًا يف م�سلحة النبات .ميثل ذلك انتحا ًء مائياً موجِ باً.

تدريب ()2

عرف النتحاء الأر�سي املوجب والنتحاء الأر�سي
.1
ِّ
ال�سالب.
ِّبني كيف ي�ستجيب النبات ل�سوء اأكرث �سدة ُ�سلط عليه من اأحد
.2
اجلوانب.
 .3من فوائد النتحاء اللم�سي يف النباتات الآتي:
اأ.................. .
ب.................. .
ج................... .
 .4النتحاء املائي املوجب من �سفات النباتات اجلفافية غري
الع�سارية ملواجهة اجلفاف ،و�سح ماهية التكيفات التي
حباها اهلل بها ملواجهة هذه الظروف البيئية القا�سية.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 .3احلركة يف الربوت�ستا
 1.3احلركة يف الأميبا

الأميبا بروت�س  Amoeba proteusكائن حي جمهري يعي�ش يف قاع الربك
ويف احلفر ال�صغرية ،ويزحف على الطني .وتوجد بع�ض �أنواعه يف البحر وبع�ضها
الآخر يف املياه العذبة ويف الرتبة الرطبة.
فجوة غذائية

اكتوبالزم
اندوبالزم
غ�شاء اخللية

البالزماليما

فجوة غذائية
فجوة منقب�ضة

النواة

قدم كاذب

ال�شكل ( :)7تركيب الأميبا بروت�س
وعند فح�ص الأميبا باملجهر نالحظ �أن الربوتوبالزم يتكون من �سيتوبالزم ونواة.
و�سيتوبالزم الأميبا غري متجان�س �إذ �إ َّنه ينق�سم �إىل جزئني .اجلزء اخلارجي �شفاف
ويف حالة جالتينية وي�سمي البالزما اخلارجية �أو االكتوبالزم � ،Ectoplasmأما
اجلزء الداخلي فهو حمبب ويف حالة �سيولة وي�سمي بالبالزما الداخلية �أو االندوبالزم
( Endoplasmال�شكل  .)7يكون االندوبالزم �أكرث �سيولة من االكتوبالزم �إال �أن
االكتوبالزم �أ�رسع تغرياً عند احلركة لأنه ال يحتوي على حبيبات مثل االندوبالزم.
تتحرك الأميبا بو�ساطة الأقدام الكاذبة  Pseudopodiaحيث يربز القدم
الكاذب كنتوء يف �أي مو�ضع على �سطح الأميبا يف اجتاه احلركة .ويتكون القدم
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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الكاذب بتميع البالزما اخلارجية وحتولها �إىل بالزما داخلية فيندفع ال�سيتوبالزم �إىل تلك
النقطة مكون ًا امتداداً ي�سمي القدم الكاذب (ال�شكل  .)8يتوقف اندفاع ال�سيتوبالزم
عند حتول البالزما الداخلية الطرفية �إىل بالزما خارجية ،وتثبت الأميبا الأقدام الكاذبة
وت�سحب ج�سمها يف ذلك االجتاه.
بالزما داخلية

قدم كاذب

بالزما خارجية

غ�شاء بالزما

تدفق ال�سيتوبالزم

ال�شكل ( :)8تكوين القدم الكاذب يف الأميبا

 2.3احلركة يف الربامي�سيوم Paramecium

الربامي�سيوم كائن حي �صغري يعي�ش يف املياه العذبة ويكرث حيث تكرث املواد
الع�ضوية وخ�صو�ص ًا احليوانية منها .وميكن ر�ؤيته بالعني املجردة ك�أج�سام بي�ضاء دقيقة
متحركة (ال�شكل .)9
تغطي �سطح اجل�سم كله زوائد دقيقة هي الأهداب ( Ciliaال�شكل .)9
يتحرك الربامي�سيوم يف � ِّأي اجتاه بو�ساطة الأهداب ،وال تتحرك الأهداب جميعها يف
وقت واحد بل �إنَّ حركة كل هدب ت�سبق حركة الهدب الذي يليه .ويتحرك الربامي�سيوم
يف الوقت نف�سه حركة حلزونية حول نف�سه ويرجع ذلك �إىل عدم انتظام توزيع الأهداب
على �سطح اجل�سم.

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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بلعوم خلوي

ميزاب فمي

اندوبالزم

لي�سو�سومات

اأ�ست خلوي

قنوات �سعاعية

فجوة منقب�سة

اأهداب

ق�سرية

فجوات غذائية

النواة ال�سغرية
النواة الكبرية

اأكتوبالزم

ال�سكل ( :)9تركيب الربامي�سيوم

اأ�صئلة تقومي ذاتي

اأجب عن الآتي:
عرف الآتي:
.1
ِّ
احلية ،ب .احلركة ُ
الك ِّل َّية،
اأ .احلركة يف الكائنات َّ
ج .احلركة ا ُّ
املرئية ،هـ .النت�سار،
زئية ،د .احلركة غري َّ
جل َّ
و .ال�سموزية ،ز .النقل الن�سيط.
عدد احلركات ا ُ
زيئية يف النبات.
.2
ِّ
جل َّ
الرباونية يف النبات.
كيف َّية ُحدوث احلركة
 .3ا�رضح ِ
َّ
ُ .4اك ُتب عن البلزمة يف النبات.
.5
.6
.7

الت�رضب؟
ما
ُّ
باخت�سارُ ،اك ُتب عن النتحاءات يف النبات.
�سف كيفية احلركة يف الأميبا والربامي�سيوم ،مع ال�ستعانة
�سمى.
بالر�سم املُ َّ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 .4احلركة يف احليوانات
 1.4احلركة يف الهيدرا

يعي�ش حيوان الهيدرا يف املاء العذب ،وج�سمه عديد اخلاليا عبارة عن �أنبوبة
ا�سطوانية قد ي�صل طولها �إىل ع�رشين مليمرتاً .قاعدة احليوان مثبتة بو�ساطة قدم على
ع�شب مائي ،ويتدىل اجل�سم خال�ص ًا  Freeوتتفرع نهايته عن زوائد على هيئة �أذرع
املج�سات
�أو جم�سات  Tentaclesيرتاوح عددها بني � 6إىل � 10أذرع .تخرج
َّ
من قــــاعدة املخروط الفمي  .Oral Coneويقع الفم يف قمة املخــــروط الفمي
(ال�شكل .)10

جم�س -الم�سة

فم

خ�صية حتوي
حيوانات منوية

هيدرا �إبنة
نتجت الجن�سي ًا
بعملية التربعم

مبي�ض
بوي�ضة

قاعدة قدم

ال�شكل ( :)10قطاع طويل يف الهيدرا
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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تتحرك الهيدرا بعدة طرق منها:
 .1الزحف  :Glidingوهو �أن ميد احليوان ج�سمه �إىل �أبعد نقطة ممكنة ويل�صق
فمه بها ثم ينتزع القدم ويل�صقه بجوار الفم ،وبعد ذلك ينزع الفم �إىل �أعلى
لينت�صب قائم ًا مرة �أخرى ،وبذلك يكون احليوان قد تقدم قلي ً
ال (ال�شكل .)11

		
ال�شكل ( :)11الزحف يف الهيدرا
.2االنقالب (�أو ال�شقلبة)  :Somersaultingيثني احليوان ج�سمه حتى تالم�س
جم�ساته ال�سطح الذي يثبت عليه ،فتلت�صق عليه ثم تتحرر قاعدة احليوان لت�ستقيم
عمودي ًا ،فيكون احليوان مقلوب ًا قمته �إىل �أ�سفل وقاعدته �إىل �أعلى .ويتمدد ج�سم
احليوان وينثني مرة �أخرى يف اجتاه حركته فيثبت قاعدته وي�ستقيم عمودي ًا مرة
�أخرى وبهذا يكون احليوان قد حترك من مكان لآخر (ال�شكل .)12

ال�شكل ( :)12االنقالب يف الهيدرا
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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 2.4احلركة يف احل�شرات
فخذ

رجل �أمامية

رجل القفز

�صدر�أمامي �صدر�أو�سط

ر�سغ

جناح �أمامي جناح خلفي

�صدرخلفي

ال�شكل ( :)13ال�شكل اخلارجي للجرادة
�أع�ضاء احلركة يف احل�رشات هي الأرجل املف�صلية والأجنحة التي توجد يف منطقة
ال�صدر لذا ي�سمي ال�صدر يف احل�رشات منطقة احلركة Locomotory Region؛
و�أقوي الع�ضالت يف احل�رشات هي ع�ضالت ال�صدر لتحريك الأجنحة والأرجل
املف�صلية.
فاجلرادة (ال�شكل  )13كمثال للح�رشات لها زوجان من الأجنحة وثالثة �أزواج
من الأرجل املف�صلية ،ين�ش�أ الزوج الأول من الأرجل الأمامية من ال�صدر ال َّأول الأمامي
للجرادة من الناحية البطنية ،وين�ش�أ الزوج الثاين من الأرجل من ال�صدر الثاين الأو�سط
للجرادة من الناحية البطنية ،وت�ستعمل الأرجل الأربعة ال�سابقة لت�ساعدها على امل�شي
وت�سلق النباتات.
�أما الزوج الثالث من الأرجل اخللفية فكبري وطويل نظراً لطول فخذه و�ساقه
وين� أش� من ال�صدر اخللفي من الناحية البطنية وي�ستعمل غالب ًا للقفز.
زوج من الأجنحة الأمامية وهي
يوجد يف ال�صدر الأو�سط من الناحية الظهرية ٌ
�أجنحة كيتينية قوية و�سميكة ت�سمي الدرع ،تنطبق �أثناء امل�شي والقفز لتغطي البطن
والأجنحة الغ�شائية ال�شفافة حلمايتها.
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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زوج من الأجنحة
يوجد يف ال�سدر اخللفي للجرادة من الناحية الظهرية
ٌ
اخللفية ،وهي اأجنحة غ�سائية �سفافة تطوى وتفرد كاملروحة ،وت�ستخدم لعملية الطريان
(ال�سكل .)13

تدريب ()3

ُاكتب اأمام كل ع�سو من الآتي الوظيفة التي يوؤديها يف اجلرادة:
الع�سو
زوجا الأرجل الأمامية
زوج الأرجل اخللفية

الوظيفة

زوج الأجنحة الأمامية
الكيتينية (الدرع)
زوج الأجنحة اخللفية ال�سفافة

 3.4احلركة يف الأ�صما∑ (العجل كمثال)

يتكون ج�سم �سمكة العجل من راأ�ض وجذع وذيل وتظهر على ال�سطح
زعانف زوجية واأخرى فردية (ال�سكل .)14
تغطي الق�سور  Scalesجميع �سطح �سمكة العجل تقريب ًا ،وهي متاكبة
فوق بع�سها البع�ض ومتجهة للخلف .على جانبي ج�سم العجل تظهر الق�سور
ب�سكل طويل ميتد من الراأ�ض اإىل زعنفة الذيل ،مكونة خط ًا وا�سح ًا بكل جانب من
ج�سم ال�سمكة يعرف با�سم اخلط اجلانبي احل�سي لأنَّ كل خط مزود باأن�سجة ح�سية
(ع�سبية) .ت�ستعني ال�سمكة باخلطني احل�صيني اجلانبيني Lateral Sensory Lines
لتحديد الذبذبات املائية (ال�سكل .)14
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الزعنفة الظهرية
Dorsal fin

الزعنفة الظهرية
Dorsal fin
اخلط احل�سي اجلانبي

الزعنفة احلو�سية

pelvic fin

الزعنفة الذيلية

caudal fin

الزعنفة ال�رضجية

الزعنفة الكتفية

pectoral fin

anal fin

ال�سكل ( :)14ال�سكل اخلارجي ل�سمكة العجل
وتتمثل الزعانف الفردية يف الزعنفتني الظهريتني  Dorsal Finsوالزعنفة
الذيلية  Caudal Finوالزعنفة ال�رضجية  ،Anal Finاأما الزعانف الزوجية
فهي الزعنفتان الكتفيتان  Pectoral Finsوالزعنفتان احلو�سيتان Pelvic
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول
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(Finsال�سكل .)14
تتحرك ال�سمكة وحتفظ توازنها يف املاء بو�ساطة الزعانف ،وي�ساعد �سكل
ج�سمها املغزيل يف التقليل من مقاومة املاء حلركتها .حتفظ الزعانف الفردية توازن
ال�سمكة يف املاء ،كما ت�ستعمل الزعانف الزوجية كمجاديف اأثناء العوم البطيء.
انحناء الذيل و�رضبه للماء يدفع ال�سمكة لالأمام ،ويعمل الذيل وت�ساعده الزعانف
الزوجية على تغيري اجتاه ال�سمكة يف املاء.
للعجل مثانة هوائية  Air bladderتقع يف جتويف اجل�سم تعمل على
حفظ توازن ال�سمكة يف الأعماق املختلفة .متتل Åاملثانة بالهواء اإذا هبطت ال�سمكة
اإىل اأ�سفل وتقل كمية الهواء داخل املثانة اإذا طفت ال�سمكة اإىل اأعلى.

تدريب ()4

ُاكتب اأمام كل ع�سو من الآتي الوظيفة التي يوؤديها يف �صمكة
العجل:
الع�سو

الوظيفة

الزعانف الفردية
الزعانف الزوجية
الذيل
املثانة الهوائية
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 4.4احلركة يف ال�ضفادع

لل�ضفدعة ر�أ�س وجذع وتفتقر �إىل العنق والذيل (ال�شكل .)15
العني

الر�أ�س

الأنف
(املنخر)
الفم
غ�شاء الطبلة
�أ�صابع

اجلذع
البطن

الطرف الأمامي

الطرف اخللفي
غ�شاء

ال�شكل ( :)15ال�شكل اخلارجي لل�ضفدعة
ر�أ�س ال�ضفدعة مثلث ال�شكل به فتحة الفم العري�ضة على اجلانبني واملنخران
يف املقدمة .يتيح و�ضع املنخرين العلوي �أن ت�ستن�شق بهما الهواء حينما تكون غاط�سة
يف املاء.
تت�صل باجلذع �أربعة �أطراف ،الطرفان الأماميان وهما �أق�رص من الطرفيني
اخللفيني .لكل طرف �أمامي �أربعة �أ�صابع ولكل طرف خلفي خم�سة �أ�صابع
(ال�شكل .)16
الفخذ
ال�ساق

العرقوب
م�شط القدم
الطرف اخللفي

الع�ضد
�إبهام القدم

ا�صابع القدم
غ�شاء ا�صابع

راحة اليد

اليد
ال�ساعد و�سائد �أ�صابع اليد
الطرف الأمامي

ال�شكل ( :)16الطرفان اخللفي والأمامي لل�ضفدعة
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يرتكب طرف ال�ضفدعة الأمامي من ثالث قطع هي الذراع العلوي �أو
الع�ضد والذراع الأمامي �أو ال�ساعد واليد .وترتكب اليد من ر�سغ وراحة ،و�أربعة
�أ�صابع تت�صل مع بع�ضها بغ�شاء رقيق ،وتوجد على ال�سطح البطني لراحة اليد و�سائد
قرنية �صغرية.
يرتكب طرف ال�ضفدعة اخللفي من ثالث قطع هي الفخذ وال�ساق والقدم.
وترتكب القدم من ر�سغ (العرقوب) وم�شط وخم�سة �أ�صابع مت�صلة ببع�ضها بغ�شاء.
ال�ضفدعة ال مت�شي ولكنها تزحف ب�أطرافها الأربعة ،وتقفز وت�سبح بالطرفني
اخللفيني لكربهما وقوة ع�ضالتهما ووجود غ�شاء جلدي بني �أ�صابعهما ي�ساعد على
ال�سباحة.
والهيكل العظمي يف ال�ضفدعة قوي ليحمل اجل�سم ويقاوم اجلاذبية
الأر�ضية.

 5.4احلركة يف الطيور (احلمامة املنزلية كمثال)

يتكون ج�سم احلمامة املنزلية من �أربعة �أق�سام تظهر بو�ضوح عند نزع الري�ش
عنه وهي الر�أ�س والعنق واجلذع والذيل (ال�شكل .)17
يتكون اجلذع من ال�صدر والبطن .ويغطي الري�ش كل ج�سم احلمامة املغزيل
ال�شكل فيما عدا املنقار القرين الذي يحيط بالفم.
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ال�سكل ( :)17ال�سكل اخلارجي للحمامة
اجلذع ق�سري وينتهي بذنب ق�سري خمروطي ال�سكل .تت�سل باجلذع الأطراف،
وقد حتور الطرفان الأماميان اإىل جناحني ذواتي ع�سالت قوية ليوؤديا مهمة الطريان.
اأما الطرفان اخللفيان فهما رجالن ذواتا مفا�سل مت�سي بهما احلمامة (ال�سكل .)18
الفخذ
ال�صظية

عظام القدم

الق�صبة

ال�سكل ( :)18طرف احلمامة اخللفي
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للحمامة �أربعة �أنواع من الري�ش تنبت من ب�رشة اجللد �أكربها حجم ًا هو الري�ش القلمي
 Quill Feathersوهو الذي ت�ستعمله الطيور للطريان ويكون يف احلواف اخللفية
للطرفيني الأماميني ويف الذنب (ال�شكل .)19
تركيب الري�شة القلمية:
تتكون الري�شة القلمية من ق�ضيب و�سطي جز�ؤه العلوي �صلب وي�سمي
ال�ساق  Rachisوجز�ؤه ال�سفلى �أجوف وي�سمي القلم  .Quillيحمل ال�ساق اجلزء
امل�سطح من الري�شة وي�سمي الن�صل  .Vaneويتكون الن�صل من زوائد رقيقة ت�سمي
الفروع  Barbsتت�صل بجانب �ساق الري�شة بو�ضع مائل (ال�شكل � 19أ) .يحمل
كل فرع فريعات جانبية � Barbulesصغرية بو�ضع مائل �أي�ض ًا ،تت�شابك الفريعات
تكون �سطح ًا
بو�ساطة خطاطيف  Hooksوبذلك تقوي من متا�سك الفروع التي ِّ
متين ًا يقوى على �رضب الهواء عند الطريان (ال�شكل  19ب).

�أ�سيالت

فروع
الن�صل

(�أ)ري�شة قلمية

املحور  -ال�ساق
القلم

ال�رسة العليا
ال�رسة ال�سفلي

ال�شكل ( :)19تركيب الري�شة القلمية يف احلمام
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حتورات احلمامة للطريان

خ�سها اهلل �سبحانه وتعاىل
احلمامة �ساأنها �ساأن الطيور الأخرى التي تطري قد َّ
تركيبية عديدة يف ج�سمها لتالئم طبيعة البيئة الهوائية ومن هذه التاكيب
بتحورات
َّ
مايلى:
ليكونا جناحني يت�سالن بع�سالت قوية حتركهما.
•حتور الطرفان الأماميان ِّ
ُّ
•كل عظام الهيكل العظمي خفيفة مليئة بالهواء بد ًل عن املادة العظمية ،وتت�سابك
العظام العري�سة امل�سطحة يف الهيكل لتعطي اجل�سم متانة وقوة.
•للتقليل من كثافة الطائر يوجد باجل�سم جهاز الأكيا�ض الهوائية بالإ�سافة اإىل
الهواء املحجوز بني ري�ض اجل�سم.
•ج�سم احلمامة مغزيل ال�سكل وهذا يقلل من مقاومة الهواء اأثناء الطريان.
•تعي�ض احلمامة على احلبوب التي متثل الوقود ،وملا كانت ت�سبح يف الهواء حتتم
وجود خمزن للوقود وهو كي�ض رقيق اجلدار يقع عند قاعدة املريء ي�سمي
احلوي�سلة .Crop
•درجة حرارة احلمامة اأعلى من درجة حرارة الثدييات ،اإذ تتاوح بني ْ 52م اإىل
ْ 55م مما ي�ساعد على احتاق كامل واأ�رضع للوقود.

تدريب ()5
خ�ض اهلل بها احلمامة
ّ
عد ِد ،باخت�سار ،التحورات التي َّ
لتتكيف مع بيئة الهواء وعملية الطريان من غري عناء.
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 .5احلركة يف الإن�صان

Movement in Human
يكون الهيكل العظمي ومفا�سله والع�سالت املرتبطة بها العنا�رض الأ�سا�سية
ِّ
للحركة يف الإن�سان.
واملف�سل هو املنطقة التي توجد بني عظمتني اأو اأكرث.

 1.5اأنواع املفاUصل

�سن�ستعر�ض نوعني من املفا�سل ،هما:

.1

مف�صل حمدود احلركة  :Hinge–Jointكمف�سل املرفق بني ال�ساعد
والع�سد ومف�سل الركبة بني ال�ساق والفخذ (ال�سكل .)20
حمفظة
املف�صل
غ�صاء
زليل
�صائل
زليل
غ�رصوف
زجاجي

.2

راأ�ض
العظمة

ال�سكل ( :)20مف�سل حمدود احلركة
مف�صل مطلق احلركة  :Ball and Socket Jointوميثل له براأ�ض الفخذ
مع التجويف احلقي يف احلزام احلو�سي (ال�سكل .)21
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�سائل زاليل

غ�رضوف

حمفظة املف�صل

ر�أ�س
عظمة الفخذ
رابط �أو
وتــــر

عظمة الفخذ

ال�شكل ( :)21مف�صل مطلق احلركة
يكون ر�أ�س الع�ضد كرة تدور يف التجويف االروح للكتف.
كما ِّ
�ساعدة دوراً رئي�س ًا يف حركة اجل�سم كامل�شي
هذا وت�ؤ ِّدي الع�ضالت املُ ِ
وامل�سك وغريها.
جتذب الع�ضالت عظام الهيكل العظمي ،وت�سبب حركتها .ولكل ع�ضلة ع�صب
خمت�ص يو�صل الإ�شارة �إىل اجلهاز الع�صبي املركزي ليحركها.

 2.5حركة ذراع الإن�سان (مف�صل الذراع):

توجد يف الذراع الع�ضلة ذات الر�أ�سني  ،Bicepsوهي الع�ضلة القاب�ضة التي توجد
�أمام الع�ضد وتت�صل بلوحة الكتف بو�ساطة وترين ،كما تت�صل بعظام ال�ساعد بوتر
واحد فقط .وعندما تنقب�ض هذه الع�ضلة جتذب ال�ساعد جتاه الع�ضد فينقب�ض الذراع
ويف نف�س الوقت تنب�سط الع�ضلة ذات الثالثة ر�ؤو�س  Tricepsوهي الع�ضلة البا�سطة
التي توجد خلف الع�ضد والتي عند انقبا�ضها ت�شد ال�ساعد بعيداً عن الع�ضد فتب�سط
الذراع (ال�شكل .)22
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ال�شكل ( :)22حركة ذراع الإن�سان

 3.5حركة رجل الإن�سان (مف�صل الركبة):

يوجد مف�صل الركبة بني عظم ال�ساق
والفخذ ،ويغطي كل منهما عند املف�صل
غ�رضوف ،وبينهما �سائل زاليل مف�صلي
ي�سهل انزالق املف�صل .كما يربط عظم
ال�ساق بالفخذ الرباط الإكليلي ،وحتمي
هذا املف�صل عظمة الر�ضفة من �أعلى .عند
انقبا�ض الع�ضالت حتت الفخذ وانب�ساط
الع�ضالت �أعلى الفخذ جتذب ال�ساق جتاه
الفخذ� ،أما عند انب�ساط الع�ضالت حتت
الفخذ وانقبا�ض الع�ضالت �أعلى الفخذ ت�شد
ال�ساق بعيداً عن الفخذ (ال�شكل .)23
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اأ�صئلة تقومي ذاتي
اأجب عن الآتي:
بالر�سمِّ ،بني كيفية احلركة يف الهيدرا.
ُ .1م ِ
�ستعين ًا َّ
وكيفية ا�ستخدام كل ع�سو فيها.
�ِ .2سف اأع�ساء احلركة يف اجلرادة
َّ
كيف َّية احلركة يف �سمك العجل يف بيئته املا ِئ َّية.
 .3باخت�سارِّ ،
و�سح ِ
 .4ال�سفدعة ل مت�سي لكنها تقفز وتزحف وت�سبح ،ا�رضح كيفية ُمالءمة
تنوعة.
اأع�سائها للقيام بكل هذه احلركات املُ ِّ
كيفية احلركة ،من م�سي وطريان ،يف احلمامة املنز ِل َّية.
ِّ .5بني َّ
ُ�ساعدها على احلركة يف البيئة
 .6ما التحورات يف ج�سم احلمامة التي ت ِ
الهوا ِئ َّية ؟
وعدد اأنواع املفا�سل يف الإن�سان.
عرف املف�سل ِّ
ِّ .7
كيف ّية حركة ذراع ورجل الإن�سان.
بالر�سم ،ا�رضح ِ
ُ .8م�ستعين ًا َّ
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اأهداف الوحدة
عزيزي َّ
الطا ِلب ،بعد فراغك من درا�سة هذه الوحدة ،ينبغي اأن
تكون قادراً على اأن:
الهيدرو�ستاتيك َّية والهيك ِل ِّية ،يف
الدعامة،
ِ
ٌفرق بني َن ْو َع ْي ُّ
 .1ت ِّ
احلية.
الكائنات َّ
احلية الآتية :النبات،
الدعامة
ِ
 .2ت�رضح ُّ
الهيدرو�ستاتيك َّية يف الكائنات َّ
احليوانات ال َّأو ِل َّية ،الهيدرا ،الديدان.
اخ ِل َّية يف
الد ِ
الدعامة الهيك ِل َّية اخلارجية ُّ
 .3متُ ِّيز بني ُّ
والدعامة الهيك ِل َّية َّ
احلية.
الكائنات َّ
الدعامة الهيك ِل َّية يف الكائنات احلية الآتية :النباتات،
 .4ت�سف ُّ
الفقار َّية،
(الالفقار َّية) ،احليوانات
الفقار َّية
احليوانات غري
ِ
ِ
ِ
احليوانات ال َّأو ِل َّية.
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الدعامة يف الكائنات احلية
Support in
Living Organisms

وبهياكل تُك�سبها
آليات
خ�ض اهلل�ُ ،سبحانه وتعاىل ،الكائنات احلية با ٍ
ٍ
لقد َّ
الدعامة وال�سكل.
ُّ

مفهوم الدعامة

الدعامة هي جممل الآليات والتاكيب التي ت�ساعد الكائن احلي على
الحتفا® بهيئته.

ال tدعامة يف الكائنات احليَّة نوعان:

.1
.2

هيدرو�ستاتيك َّية.
ُدعامة
ِ
(تركيبية).
هيكلية
ُدعامة
َّ
َّ

 .1ال ُّدعامة الهيدرو�صتاتيكِ َّية
الدعامة الهيدرو�ستاتيكية هي دعامة تن�ساأ نتيجة لوجود �سائل اأو غاز
حتت �سغط داخل حيز جدرانه غري مرنة اأو حمدودة املرونة ،مثل كرة
القدم املنفوخة.
الهيدرو�ستاتيكية يف النباتات ،والأميبا ،والربامي�سيوم،
توجد الدعامة
َّ
والهيدرا ،والديدان.
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 1.1الدُعامة الهيدرو�ستاتيكِ َّية (الف�سيولوجية) �أو االنتفاخ
 Turgidityيف النبات

تكت�سب الأع�ضاء الغ�ضة واخلالية من الأن�سجة الدعامية يف النبات ،ك�أطراف
الغ�ضة،
اجلذور وال�سيقان حديثة التكوين والبادرات ال�صغرية والنباتات الع�شبية َّ
�صالبة عند امتالء خالياها باملاء وخا�صة خاليا النخاع والق�رشة ممِ َّا ُيحدث نوع ًا من
ال�ضغط فتنت�صب اخلاليا وحتتفظ بن�ضارتها .ف�إذا فقدت هذه الأع�ضاء ن�سبة كبرية من
مائها ذ ُبلت وفقدت �شكلها (التبلزم) (ال�شكل  .)1كما ي�ساعد �ضغط املاء داخل
الفجوة الع�صارية على ا�ستطالة اخلاليا .وي�سمى هذا ال�ضغط يف بع�ض احلاالت بالتوتر
الن�سيجي.

غ�شاء بالزمي

جدار اخللية

ال�سيتوبالزم
الفجوة
الع�صارية

تتبلزم اخللية

اخللية يف حملول
�سكري مركز

النواة
اخللية يف ماء
مقطر
تنتفخ اخللية

ال�شكل (� :)1ضغط االمتالء والتبلزم يف خلية نباتية

 2.1ال ُّدعامة الهيدرو�ستاتيكية يف احليوانات الأولية

الأميبا والربامي�سيوم والبالزموديوم حيوانات �أو ِل َّية ال توجد بها دعامة ج�سمانية
ميكانيكية� ،إال �أ َّنها متتلك دعامة هيدرو�ستاتيكية من بيئتها املائية تعمل على انتفاخ
اجل�سم ومتا�سكه وطفوه فوق املاء.
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 3.1ال ُّدعامة الهيدرو�صتاتيكية يف الهيدرا

الهيدرا حيوان عديد اخلاليا من �سعبة الال�سعات له دعامة هيدرو�ستاتيكية،
فهو يعتمد يف تدعيم ج�سمه ،اإىل حد ما ،على املادة اجلالتينية (امليزوغليا) التي تقع
بني طبقتي الكتوديرم والندوديرم وعلى بيئته املائية (ال�سكل .)2
جدار اخللية

الفم

لوام�ض

اكتوديوم ميزوغليا اندوديرم

اخل�سية
املبي�ض

برعم

ال�سكل ( :)2الهيدرا وقطاع طويل يو�سح الدعامة الهيدرو�ستاتيكية (امليزوغليا)

 4.1ال ُّدعامة الهيدرو�صتاتيكية يف الديدان

تعتمد الديدان مثل ال�سارقيل (دودة الأر�ض) على �سغط ال�سوائل التي متالأ
يك َّية.
الدعامة فيها هيدرو�ستا ِت ِ
جتاويف اأج�سامها ولذا تُعترب ُّ

تدريب ()1

اأ .بادرات النباتات خالية من الأن�سجة الدعاميةِّ ،بني كيف
ا�ستعا�ست عن هذا لتكت�سب الدعامة الالزمة ؟
وبني م�سدرها.
بِّ .
و�سح نوع الدعامة يف الهيدرا ِّ
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اأ�صئلة تقومي ذاتي
اأجب عن الآتي:
احلية.
عرف ُّ
الدعامة يف الكائنات َّ
ِّ .1
الهيدرو�ستاتيك َّية.
الدعامة
ِ
عرف ُّ
ِّ .2
احلية.
ِّ .3
عدد اأنواع ُّ
الدعامة يف الكائنات َّ
الدعامة الهيدرو�ستاتيكية يف
ُ .4م�ستعين ًا بالر�سم ،ا�رضح ُّ
النبات.
و�سح ما العوامل التي تدعم وتعطي الهيدرا ال�سكل والقوام
ِّ .5
ميز؟
املُ َّ
 .6ما العامل الأ�سا�سي الذي يعمل على ُدعامة الديدان؟

 .2الدُعامة الهيكل َّية (الرتكيب َّية)
-

-

وتنق�سم بدورها اإىل:
هيكل ُدعامي خارجي كما يف احل�رضات ،واجلمربي (الأربيان) ،وبع�ض
الرخويات.
داخ ِلي كما يف الن�سيج الكلون�سيمي يف النباتات ،وكما يف
هيكل ُدعامي ِ

الهيكل العظمي يف الإن�سان.
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 1.2ال ُّدعامة الهيكلية الداخِ ِل َّية يف النباتات

هي الدعامة التي تنتج عن خاليا �أن�سجة خا�صة تنمو يف النبات لتقويته ومن
هذه الأن�سجة:
)أ (الن�سيج الكولن�شيمي  :Collenchymaيوجد هذا الن�سيج يف �سيقان النباتات
ويتكون من خاليا تغلظ جدرها مادة ال�سيليلوز،
يف منطقة الق�رشة اخلارجية
َّ
وهي خاليا حية من ثالثة �أو �أربعة �صفوف حتت الب�رشة مبا�رشةً .وتتميز اخلاليا
الكولن�شيمية ب�أنها خاليا حية تكيف منوها ح�سب منو النبات ولذلك ف�إنَّ التغلظ
يتكون حول الأركان فقط حتى ال يعزلها عن الغذاء
ال يعم كل جدرانها بل
َّ
واملاء .وتعترب اخلاليا الكولن�شيمية الدعامة الرئي�سة ل�سيقان النباتات ال ُع�شبِيَّة و�سيقان
ذوات الفلقة الواحدة التي ال حتتوي على كميـــة كبرية من الأن�سجة اخل�شبيــــة
(ال�شكل .)3
الب�رشة

خاليا
كولن�شيمية

خاليا
بران�شيمية

(�أ) جزء من قطاع عر�ضي
(ب) الن�سيج الكولن�شيمي ُمكبرَّ
يف �ساق زهرة ال�شم�س
ال�شكل (:)3جزء من قطاع عر�ضي يف �ساق زهرة ال�شم�س
)ب(الن�سيج اال�سكلرن�شيمي  :Sclerenchymaيتكون �أ�سا�س ًا من خاليا ميتة ذات
ُج ُدر غليظة ترتكب من مادة اللجنني (ال�شكل .)4
الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

143

الـ ُّدعامة يف الكائنات احلية Support in Living Organisms

خلية حجرية
جتويف

األياف

قطاع عر�سي

قناة خاليا
حجرية
قطاع طويل

تدريب ()2

ال�سكل ( :)4اخلاليا ال�سكلرن�سيمية

�سف ،باخت�سار ،اأنواع الدعامة الداخلية يف النباتات.

 2.2الدwعامة الهيكل َّية اخلارِ جِ َّية يف املثقبات (ال�صكل )5

وال�سعاعيات (ال�سكل )6
هي حيوانات اأولية لها دعامة خارجية عبارة عن هيكل خارجي (�سدفة جريية
اأو ق�رضة خارجية �سلبة اأو اأ�سواك هيكلية من ال�سليكا).

ال�سكل ( :)5ااملثقبات
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ال�شكل ( :)6ال�شعاعيات

 3.2الهيكل ا ُّلدعامي اخلارجي  Exoskeletonيف احليوانات غري
الفقارِ َّية (الالفقارية)

كثري من احليوانات متتلك ن�سيجاً دعامياً يقوى �أج�سامها ،وي�سمح لها بحرية
احلركة حيث توجد � ٌ
أمناط خمتلفة من الهياكل التي ميكن ت�صنيفها لنوعني :هيكل ُدعامي
الدعامي اخلارجي يف
خارجي وهيكل ُدعامي داخلي .ونحن هنا ب�صدد درا�سة الهيكل ُّ
احليوانات غري الفقا ِريَّة (الالفقارية) (ال�شكل .)7

ال�شكل ( :)7هيكل خارجي حليوان رخوي
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الدعامي اخلارجي من الكيتني  :Chitinاحليوانات من �شعبة
الهيكل ُّ
املف�صليات  Arthropodمثل احل�رشات  Insectsوالعناكب  Spidersوال�رسطان
 Crabمتتلك هيك ً
ال خارجي ًا يتكون من طبقة ت�سمى الكيتني.
والهيكل الكيتيني برتكيبه هذا يتم�شى مع طبيعة املف�صليات فهي حيوانات
ن�شيطة كثرية احلركة ،وهو يتدرج من حيث القوة واملتانة من نوع لآخر.

اجلمربي
ال�رسطان
ال�شكل ( :)8الهيكل اخلارجي يف الق�رشيات

 4.2الهيكل ال ُّدعامي الداخلي  Endoskeletonيف احليوانات
الفقارية

الهيكل الدعامي الداخلي تكاد تنفرد به الفقاريات .هياكل الفقاريات
تت�شابه �إىل حد كبري يف تركيبها ،وتتكون من الغ�ضاريف  Cartilagesومن العظام
 .Bonesميكن تق�سيم الهيكل الدعامي الداخلي يف الفقاريات �إىل ق�سمني رئي�سني
هما:

�أ َّوالً :الهيكل املحوري Axial Skeleton

يدعم الر�أ�س واجلذع  .ويتكون من:
1 .1اجلمجمة وعظام الأذن والأنف والعني والفك (ال�شكل .)9
2 .2العمود الفقري  :Vertebral Columnيتكون العمود الفقري من
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فقرات منف�صلة ومت�شابهة يف تركيبها وتت�صل ببع�ضها و بال�ضلوع
والق�ص (ال�شكل .)10
3 .3القف�ص ال�صدري :يتكون من ال�ضلوع والق�ص كما يف ال�شكل (.)11
فتحة العني

العلبة املخية

عظم الأنف

عظم الأذن

قناة الأذن اخلارجية

الفك الأعلى
الأ�سنان

ال�شكل  (9):عظام اجلمجمة

الفك الأ�سفل

ال�شكل ( :)10العمود الفقري
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ال�شكل ( :)11القف�ص ال�صدري يف الإن�سان

ثانياً :الهيكل الطريف

هو الذي يدعم الأطراف مثل الأيدي والأرجل يف الإن�سان �أو الزعانف يف الأ�سماك،
ويتكون من حزامني طرفيني يدعمان زوجني من الأطراف اخلما�سية الأ�صابع �أو زوجني
من الزعانف يف الأ�سماك هما:
((( 1احلزام ال�صدري ( Thoracic Girdleال�شكل  )12يدعم عظام الأطراف
الأمامية (ال�شكل .)13
(((2احلزام احلو�ضي ( Pelvic Girdleال�شكل  )14يدعم عظام الأطراف اخللفية
(ال�شكل .)15
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الق�ص

الرتقوة
لوح الكتف
الع�ضد

ال�صدري
ال�شكل ( :)12احلزام َّ

ال�شكل ( :)13الطرف الأمامي

احلرقفة
عظم العانة
الورك

احلزام
احلو�صلي

الفخذ
الر�ضفة
الق�صبة
ال�شظية

ال�شكل ( :)14احلزام احلو�ضي يف الإن�سان
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الر�سغيات

ال�سالميات

امل�شط

ال�شكل ( :)15الطرف اخللفي يف
الإن�سان
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تدريب ()3
اأ.
ب.

َّمم َّ
للمف�سليات ؟
يتكب الهيكل الدعامي اخلارجي
َّ
َّمم َّ
يتكب الهيكل الدعامي الداخلي يف الفقار َّيات ؟

اأ�سئلة تقومي ذاتي
اأجب عن الآتي:
.1
.2

.3
.4

التكيب َِّية.
الدعامة الهيك ِل َّية ِ
ِّ
عدد اأنواع ُّ
الدعامة الهيك ِل َّية الداخ ِل َّية يف النباتات،
اك ُتب ،باخت�سار ،عن ُّ
�سمى.
ُم ِ
�ستعيت ًا بالر�سم املُ َّ
اخلارجية يف
الدعامة
�سمىُّ ،
ا�رضحُ ،م ِّ
بالر�سم املُ َّ
َّ
دعم ًا اجابتك َّ
غري الفقار َّيات (الالفقار َّيات) بالرجوع لالأمثلة التي در�ستها.
كونات ووظيفة اأجزاء الهيكل
ُم�ستعين ًا بالر�سمِّ ،
و�سح ُم ِّ
الدعامي الداخلي للحيوانات الفقارية.
ُّ

الأحيــــــــاء  -ال�صف الأول

150

