قـررت وزارة الـتـربـيـة والتعلـيـم تـدريس
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ّ
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س�ليمان بن محمد الحبيب
أحمد ب�ن ناصر الس�عدون
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أحمد ب�ن عبداللـه الفوزان
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وزارة الرتبية والتعليم 1419 ،هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

السعودية ،وزارة الرتبية والتعليم

علم األحياء :للصف األول الثانوي ط - 6.الرياض.

 226ص ؛  23x21سم

ردمك 9960 - 19 - 203 - 2 :

 1ـ علـم األحـيـاء ـ كتب دراسيـة

 2ـ التعليم الثـانـوي ـ السعوديــة ـ كتب دراسيـة.

ديوي 			 574 ،0712
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رقـم اإليـداع 19 / 2119 :
ردمـك 9960 - 19 - 203 - 2 :

مهمة وفائدة كبيرة فلنحافظ عليه
لهذا الكتاب قيمة ّ
ولنجـعـل نظافتـه تشـهـد على حسـن سلوكـنا مـعـه...

إذا لم نحتفظ بهذا الكتاب في مكتبتنا الخاصـة في آخـر
العــام لالستفادة فلنجعـل مكتبة مدرستنا تحتفظ به...

حقوق الطبع والنرش حمفوظة

لوزارة الرتبية والتعليم

باململكة العربية السعودية

موقع الوزارة

www.moe.gov.sa

موقع اإلدارة العامة للمناهج

www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm

الربيد اإللكرتوين لإلدارة العامة للمناهج
curriculum@moe.gov.sa

....

....

مـقــدمــة الـكــــتـاب
الحمد لله الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،ووهب اإلنسان عق ً
ال ،وعلمه كيف يعمل وكيف
ينتج ويثمر ،علمه أن كل شيء خلقة لحكمه بالغة وأن لإلنسان أن يبحث فيما حوله؛ ليجد ما يعينه على حياة
أفضل وبعد،

أخي المعلم ،أختي المعلمة :

نضع بين أيديكم كتاب األحياء بعد تعديله وتطويره بما نعتقد أنه يلبي احتياجات المتعلمين العلمية
والحياتية ،ويتواءم مع أحدث ما أشارت إِليه المراجع العلمية فيما يتعلق بعلوم الحياة ،ومن خالل ما ورد
من مرئيات ومقترحات من الزمالء المعلمين والمشرفين في الميدان ،ومن خالل الورش التي عقدت حول
الكتاب في بعض المناطق التعليمية ،وبعد استطالع آراء بعض املتخصصني وامليدانيني اختذنا منهج ًا يف التعديل
يمكن حتديده بالنقاط التالية :
 1ـ كـان من أولويـات المحتوى لدينا ربطـه بحكمـة الخالق سبحانـه الذي أحسن كل شيء خلقـه ليبعث
في نفس المؤمن التفكر في آالء الله ومخلوقاتـه فيزداد إيمانـه ويقوى يقينـه ويدرك عظيم النعم التي
هـو فيها.
يوجه إِليها المع ّلم (المعلمة) جهده ويشتق منها أهدافه التدريسية،
 2ـ إفراد أهداف خاصة لكل فصلّ ،
ويسدد بتنفيذها ما قصر عنه المحتوى ،أو لم ينجح في ا ِ
إلبانة عن تفعيلها في الموقف التعليمي.

 3ـ إِعادة صياغة محتوى الكتاب وتحريره بلغة علمية دقيقة تشير إِلى حقيقة المعنى المراد ،بما يتناسب مع
قيمنا ا ِ
إلسالمية ،وقدرات الطالب والطالبة في هذه المرحلة.

 4ـ مراجعة جميع المعارف العلمية المتضمنة في الكتاب وتحديثها واالستغناء عما تكرر منها في مراحل
سابقة ،أو ما أغرق في تفاصيل رأينا أن الطالب والطالبة ال يحتاجانها في هذه المرحلة.
 5ـ العناية بالمجال التطبيقي لعلم األحياء في حياتنا ،وما نتعايش مع آثاره يومي ًا.
 6ـ بذلنا وسعنا في تصميم المواقف التعليمية بصورة تفاعلية تحفز الطالب والطالبة للتعلم واالكتشاف،
وتفعيل المستويات المعرفية العليا.

....

 7ـ ألهمية الصور والرسوم في علم األحياء فقد أوليناها عناية خاصة ،وأدخلنا منها مجموعات تتناسب
مع المحتوى وتساهم في إِدراكه.
 8ـ أضفنا مقاطع ممتعة تساهم في رفع مستوى الثقافة العلمية ،وتحث على التع ّلم الذاتي .
 9ـ أدخلنا بين ثنايا المحتوى وقفات تحث على إِعمال الفكر واستقصاء المعرفة ،وتساهم في تنمية ملكة
البحث والتأ ّمل لدى الطالب والطالبة.

 10ـ حرصنا على االرتباط بالمعرفة المتجددة عبر شبكة المعلوماتية فاقترحنا بعض المواقع التي تتعلق
ببعض موضوعات الكتاب .
 11ـ أعيد بناء أسئلة التقويم في نهاية كل فصل بما يحقق أهدافه ،وال تعدو أن تكون أنموذج ًا ينبغي على المع ّلم
(المعلمة) أن يضيف إِليها ما يرى مناسبته ،بما يحقق تلك األهداف ويرتقي بمستوى الطالب والطالبة.

ومن الجدير بالذكر أن التطويرلهذا الكتاب قد حافظ على المحتوى المعرفي األساسي الذي كان موجود ًا
في الطبعة السابقة عدا ما يستدعي التحديث أو الحذف أو التفصيل ،وال نظن أن الكتاب قد بلغ الكمال أو
قاربه ،بل نعتقد أنه خطوة في التطوير يتلوها خطوات تنتظر مساهمات المشرفين والمعلمين وملحوظاتهم،
كما ّ
نؤكد على بعض النقاط التي نرى أنها ضرورية في االستفادة من هذا الكتاب وهي :
 1ـ يبقى الكتاب وسيط ًا للتعلم وليس هو المصدر الوحيد ،ولذلك حرصنا عند تصميم المواقف التعليمية
أن نبقي مساح ًة واسع ًة للمعلم (للمعلمة) تظهر فيها ابتكاراتـه وأساليبـه في تنفيذ المنهج ،وال يعدو
ما فعلناه أن يكون مثا ً
ال يحتذى نسقه.

 2ـ أهمية تنفيذ مواقف التأ ّمل ومساحات البحث والمعلومات اإلثرائية واإلضاءات ـ وإِن كان غير مطالب بها
الطالب والطالبة في التقويم ـ ليكتمل إِدراك الطالب والطالبة لموضوع الدرس ويستوعبا مفاهيمه األساسية.
 3ـ اعتبارالمعرفة العلمية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ،وبالتالي البد من ربطها بحياة المتع ّلم اليومية
ومشكالت مجتمعه ،وينبغي للمعلم (للمعلمة) أن يتجاوز حدود المحتوى من خالل طرائق تدريس
تفعل دور المجتمع والمواقف الحياتية ،بما يخدم المنهج ويجعل التعليم ذا معنى.
ّ
أخير ًا نتقدم بالشكر لكل من ساهم في مراجعته وتقديم المرئيات حول هذه الطبعة ،ونخص الزمالء

المعلمين والمشرفين في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض (بنين) ،ومشرفة مناهج األحياء في
الوزارة (تعليم البنات) ،والمشرفات والمعلمات في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض (بنات).

بعض الفقرات يف هذا الكتاب ومدلوالهتا ورموزها
الــرمــــز

الفـقــــرة

داللتــهـــــا

نـشــاط
عمـلــي

عبارة عن النشاطات التجريبية العملية التي جيرهيا
املتعلمون داخل غرفة املخترب ،أو جيرهيا املعلم عند
خطورهتا أو عدم كفاية املواد واألجهزة .وتدخل يف
عملية تقويم املتعلمني.

معلومـات
إثرائيــة

هي املعلومات اإلضافية حول املوضوع قيد الدراسة ،أو
فقرات منه يقف املتعلم عىل املزيد حوهلا ،دون أن يدخل
ما تضمنته يف عمليات تقويم املتعلمني.

إضـــــــاءة

هي معلومات رسيعة وخفيفة حول املوضوع لزيادة ثقافة
املتعلمني حول املوضوع ،دون أن تدخل يف عملية تقويم
املتعلمني.

تـــأمــــــل

فقرة يقصد منها لفت انتباه املتعلم إىل بعض الدالئل
اإليامنية من خالل تأمل بعض الظواهر ذات العالقة
باملوضوع ،كام يمكن أن تكون حمور نقاش تربوي إيامين
هادف ،دون أن يدخل يف عملية تقويم املتعلمني.

األحيـــــــــاء
فـي حياتنــا

فقرات نقصد هبا لفت انتباه املتعلم إىل بعض التطبيقات
احلياتية للموضوع ،أو فقرات منه لزيادة واقعية التعلم
لدى املتعلمني ،وإشعاره بأمهية علم األحياء يف احلياة،
دون أن تدخل يف عملية تقويم املتعلمني.

الــرمــــز

الفـقــــرة

داللتــهـــــا

نـشــاط
ميــدانــي

نوع من النشاطات التجريبية خارج الصف تنفذ مجاعي ًا
أو فردي ًا أو بمجموعات صغرية حسب طبيعة النشاط،
وتسجيل التقارير الوصفية والتساؤالت من خالل
النشاط ،ويناقش املعلم نتائج املتعلمني مجاعي ًا ،دون أن
يدخل ذلك يف التقويم.

ّ
فكــــــــــــــر

هي تلك التساؤالت التي تسهم يف تنمية مهارة التفكري لدى
املتعلمني ،وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بموضوع الدرس ،أو أحد
فقراته ،ويطالب هبا املتعلم يف عمليات التقويم املختلفة.

ابحـــــــث

فقرة هتدف إىل ممارسة املتعلم مهارات البحث العلمي
بصور مبسطة من خالل تساؤل أو مشكلة ،تعرض
عليه ليصل إىل حلها من خالل املصادر املعرفية املختلفة
املتوفرة مثل املكتبة العلمية ،الربامج احلاسوبية ،الشبكة
العاملية للمعلومات (اإلنرتنت) وغريها ،دون مطالبته هبا
يف عملية التقويم النهائي يف آخر الفصل.

التقـــويــــم

هي أسئلة حول موضوع الفصل ،يتم تكليف الطالب
لإلجابة عليها منزلي ًا ،ويقوم املعلم بتقويمها ،كام يمكن
اختيار بعضها أو غريها للمناقشة الصفية ،وقد يرد بعض
األسئلة حول املعلومات اإلثرائية أواألحياء يف حياتنا أو
غريها يمكن االستفادة منها ،ومناقشة الطالب فيها عند
وجود متسع من الوقت.

الفصل الدرايس األول
الفصل األول  :علم األحياء (كيف ندرسه،
و األدوات المستخدمة في دراسته)
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الفصل الثاني  :تركيب جسم المخلوق الحي

33

الفصل الثالث  :التغذية في اإلنسان

57

الفصل الرابع  :الجهاز الهضمي في اإلنسان

الفصل الخامس  :الجهاز الدوري في اإلنسان

77

89

الفصل األول  :علم األحياء

(كيف ندرسه واألدوات المستخدمة في دراسته)
علم األحياء.

ملاذا ندرس علم األحياء؟

كيف ندرس علم األحياء؟
أدوات تستخدم يف

دراسة علم األحياء.

بعض أنواع املجاهر.

التقويــم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :

ُعرف المصطلحات الع ّلمية التالية  :علم األحياء ،المجهر الرقمي،
 1ــ ت ّ
المجهر اإللكتروني الماسح ،المجهر اإللكتروني النفاذ.
 2ــ توضح الهدف من دراسة علم األحياء.
 3ــ تصف خطوات الطريقة العلمية في دراسة علم األحياء.
 4ــ تصف تركيب المجهر المركب.
 5ــ تستخدم المجهر المركب في فحص بعض الشرائح المجهرية
الجاهزة.
 6ــ تُقارن بين المجهر المركب والمجهر اإللكتروني.
 7ــ تقارن بين المجهر اإللكتروني الماسح والنفاذ.
 8ــ تقدر عظمة الخالق ــ سبحانه وتعالى ــ من خالل دراستك ألهمية علم
األحياء.

علـم األحياء Biology
الحية ،وكلمة بيولوجي ()Biology
علم األحياء هو العلم الذي يدرس مختلف مظاهر الحياة في المخلوقات ّ

مكون من ( )Biosوتعني أحياء  ،و( )Logosوتعني علم.
ذات أصل يوناني ّ

ملاذا ندرس علم األحياء ؟
أصبح أثر علم األحياء مهم جد ًا في حياتنا اليومية ،فكل شخص اليوم يحتاج إلى معرفة حيوية تساعده على

اتخاذ قرارات شخصية مهمة في حياته ،ولذلك فإن من دوافع دراسة هذا العلم ما يلي :

 -1إن دراسة علم األحياء تستحث المسلم على التفكر في عظمة خلق الله سبحانه الدالة على عظمته
﴾(.)1

سبحانه ،ودقة خلقه ،قال الله تعالى ﴿ :

فعندما ندرس األطوار الجنينية لخلق اإلنسان وتكونه ،نعلم علم اليقين أن وراء هذا الخلق خالق عظيم ولم تكن
﴾(.)2

بمحض الصدفة قال تعالى ﴿ :

إضــاءة :
ملزيد من املعلومات راجع موقع
اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي
مكة املكرمة
http://www.nooran.org

( )1سورة الذاريات اآلية (.)21
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( )2سورة فصلت اآلية (.)53

 -2المعرفة وحب االستطالع ،فالعالم من حولنا يعج
بالحياة ،فمن طحلب ذا خلية واحدة غير مرتبة
تطفو على سطح الماء إلى أشجار الخشب األحمر
العمالقة (يصل طولها إلى  100متر) ،إلى حوت
عمالق يزيد وزنه عن  40طن يسبح في المحيط ،ففي
كل مخلوق حي هناك أسئلة كثيرة مثل كيف يحصل
هذا المخلوق الحي أو ذاك على غذائه؟ وأين يعيش؟
ولماذا يتصرف هذا المخلوق بهذا الشكل؟ وجميع
هذه األسئلة نحتاج إلى البحث عن أجوبة لها.
 -3خيدم علم األحياء كثري من العلوم األخرى كالطب
والصيدلة ،فمن أهم التأثريات املبارشة لعلم األحياء
يف حياتنا هو في مجال الطب ،فمث ً
ال في مكافحة
األمراض نالحظ في وقتنا الحاضر اختفاء أمراض
كانت منتشرة ،وتفتك بالبشرية مثل مرض الجدري
وبفضل الله تم دراسة مسببات هذه األمراض ،ثم
اكتشاف طرق لمقاومتها وانتشارها مثل المضادات
الحيوية والتطعيمات ومواصلة العلماء اليوم جهودهم
الكتشاف طرق لمكافحة األمراض المنتشرة اليوم
مثل اإليدز الذي يصيب اآلالف من الناس سنوي ًا من خالل دراسة مسببات المرض وخصائصه،
وطرق انتقالـه من شخص آلخر وكيفية تأثيره على جسم اإلنسان.
 -4لعلم األحيـاء دور اقتصادي استراتيجي في تحقيق األمـن الغذائي ،وتحسين اإلنتاج ومكافحـة اآلفات
الزراعيـ�ة ،وتوفير نبات�ات ذات إنتاجيـة عاليـة ،ومقاومـة لألمراض؛ خاصـة بعد التطور الس�ريع في
الهندسـة الوراثيـة.
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 -5إعطاء حلول لكثير من المشاكل البيئية ،وجعلها صحية ،وتفسير الظواهر الحيوية من حولنا كالتصحر
وثقب األوزون ،كما يمكن استخدام المعرفة حول المخلوقات لتجنب المخاطر المستقبلية من
االنقراض ،أو اختالل التوازن البيئي ،أو الجوانب الضارة لالستنساخ البشري ،وغيرها.

زحف الرمال يهدد األراضي الزر اعية

المها العربي من الثدييات المعرضة لالنقراض

ابحـث
هناك جماالت أخرى لعلم األحياء يف حياتنا ،ابحث يف املصادر املتوفرة مثل مكتبة املدرسة أو الشبكة العنكبوتية ،أو
أي مراجع أخرى لديك عن جماالت أخرى لعلم األحياء يف حياتنا ،واعرضها لزمالئك يف الفصل.

14

معلومات إثرائية

علم وظائف األعضاء Physiology
علم التشريح Anatomy

يبحث في التركيب
الداخلي للمخلوقات
الحية.

يبحث في وظائف
جسم المخلوق الحي.

بعض أفرع علم األحياء
علم األنسجة Histology

يهتم بدراسة األنواع
المختلفة لألنسجة
في المخلوقات الح ّية
والتركيب الدقيق لها.

علم التصنيف Taxonomy

يبحث في ترتيب المخلوقات الحية
في مجموعات على حسب درجة
قرابتها لتسهيل دراستها.

علم الخلية Cytology

يهتم بدراسة تركيب
الخاليا ووظائفها.

علم البيئة Ecology

يبحث في عالقة
المخلوقات الح ّية مع
بعضها البعض ومع الوسط
الذي تعيش فيه.

علم الوراثـة Genetics

يبحث في طرق انتقال الصفات
الوراثية من جيل إلى آخر.

15

كيف نتعلـم علم األحياء ؟

مهام كان هدف علماء األحياء في أبحاثهم فإنهم مشتركون جميع ًا في خاصتين ،هما اهتمامهم بالطبيعة
واستعمالهم طريقة متشابهة للبحث ،وهي الطريقة العلمية .فما هي الطريقة العلمية؟

قد يعتقد بعضنا أن الطريقة العلمية طريقة خاصة يستعملها
أشخاص يعيشون تحت ظروف خاصة ،وهذا غير صحيح،
فالطريقة العلمية يمارسها بعضنا في حياتنا اليومية ولو لم
نشعر بذلك ،فمث ً
ال لو فرضنا أن سيارة أحدنا عند تشغيلها
لم تستجب ،وعند إحضار ميكانيكي السيارات سوف
يقوم بعمل فرضية ،و يجربها حول هذه المشكلة فأول ما
سيفكر فيه هو هل البطارية صالحة ،فيتم تجريب ذلك ،فإذا
كانت البطارية صالحة والزالت المشكلة يجرب فرضية
أخرى ربما السيارة خالية من الوقود ،وهكذا يستخدم هذا
الميكانيكي الطريقة العلمية حتى يتمكن من الوصول إلى
حل لهذه المشكلة.
والطريقة العلمية في البحث تمر عادة بعدد من المراحل :

1ـ إثارة التساؤالت المعتمدة على المالحظة.
2ـ صياغة الفرضيات.
		
4ـ تحليل النتائج.
6ـ نشر النتائج.

3ـ اختبار الفرضيات.

ملخص لخطوات الطريقة العلمية

5ـ االستنتاجات .

وفي كل خطوة من هذه الخطوات يتبع العالم عدد ًا من الخطوات ،التي يحتاجها للوصول إلى نهاية المرحلة
واالنتقال منها إلى المرحلة التالية لها ،وال يتوقع أن إتباع هذه الخطوات سيقود حتم ًا إلى الجواب الصحيح أو
الكافي ،فيحتاج العالم إلى إعادة الخطوة أو الخطوات بطرق أخرى ،وفيما يلي تفصيل لتلك الخطوات :

16

اخلطوة األوىل  :املالحظة :

يبدأ االكتشاف بالمالحظة المنظمة للظواهر الطبيعية التي تحيط باإلنسان أو المشاهدات التي تحدث
لألشياء ،هذه المالحظة غالب ًا تثير تساؤالت تبحث عن إجابات ،وقد تتطلب مزيد ًا من المالحظة وحتى تكون
المالحظة دقيقة وصحيحة قد تتطلب بعض العمليات مثل :
 -1جمع البيانات حول المالحظة التي تم مالحظتها.
 -2إجراء بعض القياسات التي تزيد من وضوح املالحظة ،كقياس الطول أو احلجم أو الوقت أو الرسعة.
 -3إجراء بعض التجارب التي تزيد من فهم الظاهرة ،أو المالحظة وال حدود لما يمكن أن يالحظه
الباحثون أو العلماء في دراستهم للظواهر ،وتكون هذه المالحظات مفيدة عندما تكون دقيقة ومسجلة
حيث يستخدم العلماء األدوات واألجهزة المناسبة لذلك .

مثال عىل ذلك :

الحظ مجموعة من الطالب خالل رحلة علمية إلى حديقة وجود تشوه في بعض الضفادع الموجودة حول
بركة الماء ،وقرروا متابعة البحث في سبب هذه المشكلة فقاموا بعدِّ الضفادع المصابة والسليمة ،وأخذوا
صور ًا فوتوغرافية لها والقياسات الالزمة ووصف كامل لعينات من الضفادع ،كما قاموا بالتعرف على أنواع
المخلوقات التي تعيش في هذه البركة ،وقاموا بفحص عينات من الماء ودرجة حموضتها مث ً
ال ،وسجلوا
البيانات حول مالحظاتهم.

اخلطوة الثانية  :صياغة الفرضيات :

بناء ًا على المالحظات ،تظهر للباحث في علم األحياء مشكلة أو قضية تستدعي انتباهه وتشده إلى اكتشاف
ما يكمن ورائها ،فيحتاج إلى إيضاحات لهذه المشكلة؛ ليقوم بصياغتها على هيئة فرضية أو فرضيات تؤكد
صحة تلك الفرضية ،أو تنفيها وتختلف الفرضيات من باحث إلى آخر حتى لنفس المشكلة وبناء الفرضية
يتطلب إتباع خطوات منها :
 -1تنظيم العينات وتحليلها ،بحيث تصبح هذه العينات قابلة للفهم وربط العالقات بينها .
 -2التصنيف ويقصد به وضع مفردات الموضوع في مجموعات؛ لتسهيل دراستها وفهمها.
 -3االستدالل وتضمين البحث أدلة علمية تدعم تلك المالحظات والفرضيات التي تم صياغتها.
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 -4التنبؤ أو التوقع العلمي ويتضمن إعطاء التوقعات المبنية على المالحظات والعينات التي تم جمعها
حول مشكلة ما ،وربما تصبح تلك التوقعات صحيحة وتتحقق يوم ًا من األيام ،وربما تثبت الدراسات
عدم صحتها ،فمث ً
ال في مثالنا السابق يمكن أن تكون هناك أكثر من فرضية لحدوث التشوه :
 -1الفرضية األولى  :وجود ملوثات كيميائية في الماء.
 -2الفرضية الثانيـة  :وجود طفيليات أو ضفادع أخرى.
 -3الفرضية الثالثـة  :التعرض لألشعة تحت الحمراء من أشعة الشمس.

وكما سبق وقيل يتم تجريب الفرضيات ويسجل الباحث توقعاتـه حول أسباب المشكلة.
فمث ً
ال يف الفرضية األوىل إذا كان السبب هو وجود مادة كيميائية يف الربكة ،فيتوقع أن ال تكون الضفادع غري
املشوهة يف نفس الربكة.
يف الفرضية الثانية إذا كان املسبب للتشوه وجود طفيليات ،فيتوقع أن توجد الطفيليات يف الضفادع املصابة
فقط ،ويف الفرضية الثالثة إذا كان التعرض ألشعة الشمس وما فيها من أشعه فوق بنفسجية هو املسبب هلذا
التشوه ،فإن تعريض بيض الضفادع لألشعة احلمراء يف املخترب سوف يسبب نفس املشكلة.

اخلطوة الثالثة  :اختبار الفرضية أو الفرضيات :

بعد أن حيدد الباحث توقعاته يقوم بتجريب هذه الفرضية أو تلك ،حيث يقوم بتصميم جتربة يستطيع من
خالهلا أن حيدد إن كان هناك سبب معني أو عامل معني أدى إىل حدوث هذه املالحظة ،والعامل يف هذه احلالة
أي يش يمكن أن يؤثر عىل نتائج التجربة ،فمث ً
ال يمكن أن تكون درجه احلرارة أو نوع املخلوق احلي الذي تتم
دراسته أو أي ظروف أخرى.

غالب ًا جيري العلامء أبحاثهم عىل جتارب مثبته أو حمددة العوامل ،بحيث يتم جتريب عامل متغري واحد فقط
ويسمى العامل املتغري  ،variableوتثبت العوامل األخرى ،وتتم مقارنة نتائج هذه التجربة بمجموعة أخرى مل
يؤثر عليها وتسمى املجموعة الضابطة.

و تصميم التجارب العلمية يتطلب ختطيط ًا جيد ًا .يف مثالنا السابق لو أخذنا الفرضية التالية وهي إذا كان التعرض
لألشعة فوق البنفسجية يسبب تشوه الضفادع ،فإن تعريض بيض الضفادع لألشعة فوق البنفسجية يف املخترب سوف
يتسبب يف تشوه هذه الضفادع عند فقسها ،ويعطي نفس النتيجة وحتى جترب هذه الفرضية نحتاج إىل :
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أو ً
ال  :حتديد املتغري وهو يف هذه احلالة كمية األشعة فوق البنفسجية ،وكام نالحظ يف اجلدول يتم تثبيت مجيع
املتغريات األخرى مثل نوع الضفادع ،عدد البيض ودرجة احلرارة يف كل حوض يف كل من جمموعة التجربة
واملجموعة الضابطة.
املجموعة الضابطة

نوع
الضفادع
عينـة 1

عدد البيض

درجة حرارة املاء

مدة التعرض
لألشعة

جمموعة التجريب 1

عينـة 1

100

º25م

يـوم 15

جمموعة التجريب 2

عينـة 1

100

º25م

يـوم 25

املجموعة

100

º25م

مل تتعرض لألشعة

ويتم جمع البيانات والتحقق على ضوئها من النتائج ،ويتأكد العلماء من نتائج التجربة بإعادتها ،فإذا كانت
النتائج نفسها يقرر الباحث أثر هذا المتغير من عدمـه.

اخلطوة الرابعة  :حتليل النتائج :

ال تنتهي التجربة عند نهاية التجريب ،بل يجب أن يتم تنظيم ما تم الحصول عليه من معلومات حتى يمكن
تحليلها مث ً
ال وضع نتائج التجربة السابقة إما في جداول أو على شكل منحنيات.

اخلطوة اخلامسة  :التوصل إىل النتيجة :

بعد تحليل النتائج التي تم التوصل إليها يقرر الباحث نتيجة الدراسة هل تؤيد نتائج التجريب فرضيته .أحيان ًا
قد ال تكون النتائج تدعم الفرضية وتعطي إيضاحات لها ،فيتم تجريب فرضيات أخرى حتى يتم التوصل إلى
تفسير لها ،ودائم ًا هناك فائدة يحصل عليها من تجريب هذه الفرضية وتعلم أشياء جديدة حتى لو لم يتم
اإلجابة على سؤال الفرضية في البداية.

اخلطوة السادسة  :نرش النتائج :

بعد إكمال البحث أو االستكشاف يقوم الباحث بنشر ما توصل إليه من معلومات ،فقد تكون المعلومات
التي توصل إليها الباحث تساعد باحثين آخرين في إجابة تساؤالتهم.
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نشــاط

باستخدام طريقة البحث العلمي ،حاول القيام بمفردك ،أو بالتعاون مع زمالئك بدراسة مشكلة مثل :
ـ مالحظة ضعف نمو أو موت نباتات الظل التي توجد داخل املنزل.
ـ يمكنك اختيار مشكلـة من عندك وعرضها عىل معلمك؛ ليزودك بتوجيهاتـه يف البحـث.

معلومات إثرائية

أنظمة القياس (قياس األطوال) :

أغلب التج�ارب التي ُتجرى ف�ي علم األحياء
تتطل�ب اس�تعمال القياس�ات ،ويحت�اج العلم�اء
إل�ى أجهزة قياس متعارف عليه�ا ،فأغلب العلماء
يس�تخدمون القياس المت�ري عند جم�ع البيانات
وإج�راء التج�ارب ،وحي�ث أن النظ�ام المت�ري
نظام عش�ري أي أن وحداتـه مدرجة لمضاعفات
العش�رة والتي يسهل اس�تخدامها ،والشكل التالي
يوضح مقارنة لمقياس بعض المخلوقات الحية.

شجـرة
الرؤية
بالعين

جــراد
أميبا
خلية دم
حمراء
بكتيريا

الرؤية من خالل

الرؤية من

شريط
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DNA

أدوات تستخدم في دراسة علم األحياء :

مع تنوع وتفرع علم األحياء أصبح لكل علم من علوم األحياء احتياجه من األدوات واألجهزة ،لكن يبقى
هناك أدوات كثرية البد لدارس األحياء من االستعانة هبا ،وسوف نعرض
لبعضها ذكر ًا فقط مثل أدوات الترشيح ،ولبعضها بالتفصيل مثل املجاهر
ألمهيتها يف دراسة األحياء.

أدوات التـشـريــح :

مع التقدم احلديث وتنوع الرشكات املصنعة هلذه األدوات ،أصبح هناك
أنواع كثرية وأشكا ًال ال حتىص من كل نوع ،وتشتمل أدوات الترشيح عادة عىل :
مرشط (سكني) ـ مقص ـ سلك ـ ملقط ـ دبابيس ـ قطارة  ......إىل آخره.

املجــاهــــــر :
معلومات إثرائية

بدايـة العـمـل باملجـاهـر :

ُيعتبر العالم المسلم الحسن بن الهيثم أول من استخدم المجهر
البسيط (أي يحتوي على عدسة واحدة فقط) في فحص األشياء ،ثم
جاء بعده العالم اإليطالي جاليليو الذي صنع مجهر ًا بسيط ًا ،واستعمله
لفحص الحيوانات الصغيرة؛ ثم جاء علماء عديدون ومن بينهم العالم
الهولندي لوفينهوك ،حيث صنع مجهر ًا بسيط ًا ،وأخذ يفحص بواسطة
هذا المجهر أشياء عديدة من حوله .وبينما كان العلماء في ذلك الوقت
يفحصون بواسطة مجاهرهم التراكيب الدقيقة للنباتات والحيوانات

أدوات تشريح

عدسـة
حامل العينة

مسمار التحكم

مجهر لوفينهوك
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التي ُترى بالعين المجردة ،كان لوفينهوك يفحص قطرات الماء من البرك والمطر واآلبار والبحار حتى
توصل إلى اكتشاف المخلوقات الحية المجهرية عام 1675م ،وفي القرن السابع عشر أيض ًا ،صنع العالم
اإلنجليزي روبرت هوك مجهر ًا مركب ًا (أي يحتوي على أكثر من عدسة).
وفحص هوك بمجهره الفلين الذي ُيغطي سيقان بعض األشجار المسنة ،والحظ أنه يتكون من
عدد كبير من الحجرات الصغيرة التي
تشبه خاليا النحل ولذلك استعمل هوك
كلمة خلية  Cellلإلشارة إلى كل من هذه
الحجرات ،ولذلك ُيعتبر روبرت هوك
المؤسس الحقيقي لعلم الخلية.
مجهر روبرت هوك

خليـة نحــل

بعض أنــواع المجــاهـــر :

توجد عدة أنواع من المجاهر تختلف فيما بينها من حيث الصنع والتركيب ،لكن الوظيفة الرئيسة واحدة
أال وهي مشاهدة األجسام الصغيرة جد ًا ،والتي ال ُترى بالعين المجردة ،مثل الخاليا وأجزائها والمخلوقات
تميز األشياء التي أقل من 0.1مم .
الحية الدقيقة ،حيث أن العين المجردة ال تستطيع أن ّ

(املجسم)(: )Dissecting Microscope
 -1املجهر الترشحيي
ّ

يحتوي على عدسة أو عدستين عينيتين ،و ُيستعمل
لفحص الحيوانات والنباتات الصغيرة وأجزائها ،ويختلف
عن المجهر المركب في أنه ال حاجة هنا إلى عمل مقاطع
رقيقة في المخلوق الحي ،ونرى بهذا المجهر األشياء
مجسمة أي في ثالثة أبعاد ،وتتراوح قوة التكبير فيه من
 50 - 6مرة.

المجهر التشريحي
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 -2املجهر الضوئي املركب (: )Compound Microscope
تصل قوة التكبير إلى حوالي  2500مرة ،ويتركب هذا المجهر من مجموعتين هما  :المجموعة اآللية
والمجموعة الضوئية .

أوالً  :المجموعة اآللية  :وتتركب من :

1ـ الـذراع  :وهو الجزء الخارجي المقوس للمجهر
و ُيستعمل لحمل المجهر عندما ننقله من مكان آلخر.
2ـ القاعدة  :هي الجزء الذي يرتكز ( ُيثبت) عليه
المجهر.
3ـ المنصـة  :توضع عليه الش�ريحة المجهرية المراد
فحصه�ا ،ويوج�د ف�ي أعلاه ماس�كان لتثبي�ت
الشريحة ،كما يوجد في وسطه فتحة (ثقب) يمر
من خاللها الضوء.
4ـ ضوابط البعد البؤري  :توجد أسفل الذراع
وتتكون من نوعين هما :
أ ـ الضابط الكبير (الخشن) ُ :يستخدم في تحريك
(رفع أو خفض) المسرح حركة واضحة
وكبيرة ،ويستعمل في حالة الضبط األولى
أثناء استعمال العدسة الشيئية  X 10أو أقل.
ب ـ الضابط الدقيق (الناعم) ُ :يـستخدم يف

العدستان العينيتان

العدسات الشيئية

الذراع

المسرح

الضابط

الحجاب
الحدقي

مصدر الضوء
المجهر الضوئي المركب

حتريـك (رفع أو خفض) املرسح حركة غري مرئية ،ويستعمل يف حالة العدسات الشيئية أعىل من
 X 10بجميع أنواعها لقرب املسافة بني العدسة الشيئية والرشحية املوضوعة للفحص.
 5ـ ترس حركة املكثف  :للتحكم يف رفع أو خفض املكثف.
 6ـ احلجاب احلدقي (القزحي) ُ :يستعمل للتحكم يف كمية الضوء املار إىل املكثف.
 7ـ مفتاح كهربائي لتشغيل املصدر الضوئي.
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ثاني ًا  :املجموعة الضوئية  :وتتركب من :

 1ـ العدسات العينية  :وهي العدسات التي تواجه العين
مباشرة ،وتوجد في مقدمة المجهر من أعلى وقوة
تكبيرها غالب ًا .X 10
 2ـ العدسات الشيئية  :وهي غالب ًا  3أو  4عدسات مركبة
على قرص قابل للدوران توجد فوق الشيء المراد
فحصه .وتكـون هـذه العدسات مختلفة قـوة التكبير
( X 10أو  X 25أو X 40وأكبرها العدسة الزيتية .)X 100
 3ـ المكثف  :يوجد أسفل المسرح ويقوم بتجميع األشعة
الضوئية وتوجيهها نحو الشريحة.
 4ـ مصدر ضوئي (مصباح كهربائي في األجهزة الحديثة)
مثبت على قاعدة المجهر .
� قوة تكبري املجهر املركب = قوة تكبري العدسة العينية X
قوة تكبري العدسة الشيئية.

العدسات الشيئية محمولة على قرص قابل للدوران

إذا كانت قوة تكبير العدسة العينية  10وقوة تكبير
العدسة الشيئية  ،20فما قوة تكبير المجهر؟
ومن المجـاهـر المركبـة مـا له كاميرا خاصة ،ويمكن
تصوير المنظر المجهري بهذه الكاميرا.

ّ
فـكــــر

* يجب أن يكون سمك العينات التي ُتفحص بالمجهر
المركب من 10 - 5ميكرون .لماذا ؟
(1مم =1000ميكرون ) ولذلك يلزم لعمل هـذه املقاطـع
الدقيقـة جهاز خاص ُيسمى امليكروتوم.
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مجهر مركب عليه كاميرا

نشــاط عمـلــي

استعامل املجهر املركب والعناية به

األدوات واملواد الالزمة :

جمهر مركب  ،ورق تنظيف العدسات  ،رشحية جمهرية جاهزة.

طريقة العمل :

1ـ ضع املجهر عىل الطاولة مواجه ًا لك.
تعرف عىل أجزاء املجهر ووظيفة كل جزء.
2ـ ّ
3ـ قم بتنظيف العدسات العينية والشيئية بالورق املخصص لتنظيف العدسات (.)Lens paper
4ـ اجعل العدسة الشيئية الصغرى  x 10مواجهة للثقب الذي خيرج منه الضوء خالل املرسح ،وذلك بتحريك
القرص الدوار حتى تسمع دقة دليل عىل أن العدسة املطلوبة أصبحت مقابلة للثقب يف املرسح.
5ـ اخفض املرسح إىل أدنى موقع باستخدام الضابط الكبري.
6ـ ارفع املكثف إىل أعىل مستوى له أسفل املرسح ،وذلك باستخدام ترس حركة املكثف.

7ـ قم بتشغيل مصدر الضوء باستخدام املفتاح الكهربائي.

8ـ انظر بكلتا عينيك يف العدستني العينيتني ،يمكنك رؤية جمال الفحص مضاء بوضوح.

9ـ ضع الرشحية املجهرية النظيفة وعليها التحضري املراد فحصه عىل املرسح بني فكي املاسك ،وقم
بتحريك املاسك حتى تتوسط املساحة الضوئية اخلارجة من املرسح منتصف العينة املراد فحصها .

10ـ انظر بكلتا عينيك يف العدستني العينيتني وامسك بإحدى يديك الضابط الكبري (اخلشن) ،وقم برفع
املرسح إىل أعىل حتى تتمكن من احلصول عىل أوضح صورة للعينة املراد فحصها.
إذا كان الضوء يف جمال الرؤية ساطع ًا ويبهر العني ،فيمكنك تقليل كمية الضوء الواصل إىل املكثف
وذلك بتضييق فتحة احلجاب القزحي ،كام أنك قد حتتاج إىل خفض املكثف قلي ً
ال إىل أسفل عن طريق
ترس حركة املكثف.
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11ـ عندما ُتشاهد أوضح صورة يكون املجهر
اآلن قد ُأعد للعمل طيلة الفرتة العملية
كلها ،رشيطة أ ّ
ال حتركه من مكانه.

12ـ إذا أردت تكبري العينة فقم بتحريك
القرص الدوار جتاه العدسة الشيئية x 40
مث ً
ال وسامع دقتها.

13ـ الحظ أن احلقل قد أظلم بعض اليشء
والرؤية قد اختل وضوحها .استخدم
الضابط الدقيق للحصول عىل أوضح
صورة( .كلام زادت قوة التكبري كلام
زادت احلاجة إىل كمية أكرب من الضوء،
ولذلك حتتاج إىل وضع املكثف يف أقىص
ارتفاع له أسفل املرسح وإىل أقىص اتساع
لفتحة احلجاب القزحي).

14ـ اخفض املرسح بالضابط الكبري ،ثم أعد
العدسة الشيئية رقم  x 10مرة أخرى
بواسطة القرص الدوار.

15ـ افصل الكهرباء ،وقم بتغطية املجهر
بالغطاء البالستيكي حلني االستخدام
مرة أخرى.
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 -3املجـهـر الــرقــمــي (: )Digital Microscope
هو عبارة عن جمهر يمكن توصيله باحلاسب اآليل ،بحيث

يمكن عرض الرشائح املجهرية عىل شاشة احلاسب اآليل.

مميزات المجهر الرقمي :

 1ـ إمكانية تحويل الشريحة المجهريـة إلى ملف حاسوبي.
 2ـ القدرة على تخزين عدد كبير من الشرائح المجهريـة.
 3ـ إمكانية التعامل مع صورة الشريحة كملف حاسوبي يمكن
طباعته ونسخه وتعديله ،وإضافة أي بيانات على الصورة.
 4ـ إمكانية أخذ لقطات لشرائح مجهرية تمر بتغيرات
مختلفة على فترات متباعدة.
المجهر الرقمي
 5ـ إمكانية توصيل المجهر الرقمي بجهاز الحاسب أو التلفاز.
 6ـ قـوة تكبير تصل من  1000إلى  1500مرة ،مع إمكانية التركيز على جزء معين من الشريحة وتكبيرها عن
طريق الحاسب.

 -4املجهر اإللكرتوين (: )Electron Microscope
تصل قوة تكبيره إلى نصف مليون مرة ،ويختلف عن المجهر المركب في أنه ُتستعمل فيه الحزم اإللكترونية
بد ً
ال من األشعة الضوئية  ،والمجاالت (العدسات) الكهرومغناطيسية بد ً
ال من العدسات الزجاجية .ولتوليد
الحزم اإللكترونية ُيستخدم جهد كهربائي عالي يتراوح من (  ) 100 – 60كيلو فولت ،وبزيادة الجهد الكهربائي
تنبعث كمية أكبر من اإللكترونات من مادة الفتيلة الموجودة داخل المجهر اإللكتروني ،ولذلك تعتمد قوة
التكبير على الجهـد الكهربائـي المـوفـر ،وقـوة التحليل للمجـهر اإللكتروني عاليـة ،ألن الطول الموجي
بسمك
للحزمـة اإللكترونية قصير ،ويجب أن تكون العينات التي ُتفحص بالمجهر اإللكتروني دقيقة وشفافة ُ
من (  ) 90 – 50نانوميتر .لماذا ؟

(1مم =1000000نانوميرت)  .و ُيمكن بواسطة هذا املجهر التمييز بني أنواع الفريوسات.
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ويوجد نوعان من املجاهر اإللكرتونية مها :
أ ـ املجهر اإللكرتوين النفاذ( : )Transmission Electron Microscopeيستخدم لدراسة التفاصيل الرتكيبية داخل
اخللية ،كالغشاء اخللوي والشبكة اإلندوبالزمية وامليتوكوندريا ،حيث متر اإللكرتونات خالل العينة
ويعطي صورة مسطحة هلا.
ب ـ املجهر اإللكرتوين املاسح ( : )Scanning Electron Microscopeيستخدم لدراسة التفاصيل السطحية للعينة
موضع الدراسة ،ويعطي صورة ثالثية األبعاد.

المجهر اإللكتروني النفاذ

المجهر اإللكتروني الماسح

معلومات إثرائية

قوة التحليل (التمييز) للمجهر ()Resolution Power

هي قدرة المجهر على التفريق بين نقطتين متقاربتين حتى ولو كانت المسافة بينهما قريبة جد ًا ،ولذلك لو
كانت المسافة بين نقطتين أقل من  2نانوميتر نستطيع أن نقول بالمجهر اإللكتروني أنهما منفصلتين ،ولو كانت
المسافة بين نقطتين أكبر من  200نانوميتر نستطيع أن نقول بالمجهر المركب (الضوئي) أنهما منفصلتين.
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عدسة عينيـة

مصدر إلكترونات
حزمة إلكترونات
عدسـة مكثفـة
(كهرومغناطيسية)
العينـة

عـدسـة شيئيـة
عينـة

عـدسـة شيئيـة

عـدسـة مكثفـة
مصدر ضـوئـي

المجهر الضوئي المركب

صورة على
شاشـة

المجهر اإللكتروني

المقارنة بين المجهر الضوئي المركب والمجهر اإللكتروني

وجـــه املقــارنــة

املجهـر الضـوئـي املركب

املجهر اإللكرتوين

التكبـيــر

يتم بواسطة العدسات

يتم بواسطة املجال

تفحص العينة حية أو ميتة
غالب ًا يتم بطرق بسيطة

تفحص العينة حمرضة (ميتة)
يتم غالب ًا بطرق معقدة

مصدر األشعـة
قوة التكبيـر
العينة

حتضيـر العينة
التكلفـة

الضــوء

تصل إىل  2500مرة

غالب ًا غري باهظ الثمن

االلكرتونات

تصل إىل  500 000مرة

باهظ الثمن
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معلومات إثرائية

خرائط املفاهيم وطريقة إعدادها:

هل حاولت يوم ًا ما أن خترب زميلك حول كتاب قرأته أو فصل من كتاب ،ولكنك مل تستطع تذكر إال معلومات
قليلة منه أو عندما حتفظ فكرة معينة أو حقائق؛ لتؤدى فيها االختبار وبعد أسابيع تكتشف أنك نسيتها ،أو مل متر
عليك.
ربام يكون السبب يف هذه احلاالت هو أننا نفهم احلقائق جمردة ،وليس فهمها مع ما يرتبط هبا من مفاهيم أخرى
فمن املمكن أن نفهم احلقائق أفضل عندما نربط هذه احلقائق مع بعضها ،وهذا يتحقق من خالل خرائط املفاهيم.
ماذا نقصد باملفهوم ؟
املفهوم هو ما يدل عليه لفظ نتلفظ به ،بحيث يكون رمز ًا جيعلنا نستحرض ما يدل عليه يف أذهاننا بمجرد سامعنا
ال لفظ اجلمل مفهوم دا ً
أو قراءتنا لذلك اللفظ ،فمث ً
ال عىل ما نعرفه يف أذهاننا عن حيوان له قوائم أربع يعيش يف
الصحراء وينترش يف بالدنا إىل آخر ما يدل عليه ذلك اللفظ.

وقد استخدم العلامء املفاهيم يف تعبرياهتم ويف تواصلهم مع العلامء اآلخرين ،فبد ً
ال من أن يقول أحدهم يف كل
مرة يتحدث عن اهلواء مث ً
ال (إن ذلك اجلسم الغازي الذي حيتوى عىل خليط غازي معظمه من غاز النيرتوجني ومن
غازات أخرى )....أصبح يكفيه ذكر لفظ اهلواء ،ليفهم العلامء كل تلك اجلملة التي دلت عليها تلك اللفظة.

إن املفاهيم عادة يبنى بعضها عىل بعض فكل مفهوم يساعد عىل بناء مفاهيم جديدة يف أذهاننا ،ومن هنا فإن مما يساعدنا
معنى أكثر وضوح ًا وعندها نربط عالقات بني
عىل مزيد من الفهم أن نربط بني تلك املفاهيم بعالقات جتعل تعلمنا له ً
تلك املفاهيم بواسطة خمطط أو شبكة مفاهيم نكون بذلك رسمنا ما يعرف عند العلامء باسم خرائط املفاهيم؟
كيف تعمل خرائط املفاهيم ؟

1ـ ضع قائمة باملفاهيم أو األفكار الرئيسة.

2ـ رتب املفاهيم يف تسلسل من املفاهيم العامة إىل األكثر خصوصية.

3ـ صل بخط بني املفاهيم ذات العالقة.

4ـ عىل كل خط اكتب ماذا يتم يف كلمة أو عبارة صغرية تدل عىل العالقة بينهام.

ستجد بعض األمثلة خلرائط املفاهيم يف ثنايا الكتاب ملحاكاهتا يف املواضيع األخرى عند احلاجة.

30

التقــويـــم :
عرف المصطلحات العلمية اآلتية :
سّ : 1
1ـ علم األحياء .

2ـ المجهر .

س : 2اختر اإلجابـة الصحيحـة لكل من العبارات اآلتيـة :
 -1أي من الخصائص التالية يتميز بها المجهر التشريحي ؟
أ ـ قوة تكبيره تزيد عن  100مرة.
ج ـ ثالثي األبعاد.

ب ـ صورة العينة تكون مقلوبة.
د ـ يفحص المقاطع الرقيقة.

 -2توضع الشريحة المجهرية أثناء الفحص المجهري على :
أ ـ القاعدة.

ب ـ المكثف.

ج ـ المسـرح.

د ـ العدسـة.

 -3أي األجزاء التالية من المجهر المركب يتحكم في كمية الضوء النافذ إلى المكثف ؟
ب ـ ترس حركة المكثف.

أ ـ الحجاب الحدقي.

د ـ الضابط الكبير.

ج ـ العدسات الشيئية.

ُ -4يمكن رؤية الفيروسات بمساعدة المجهر :
أ ـ التشريحي.

ب ـ المركب.

ج ـ اإللكتروني.

د ـ البسيط.

س : 3علـل :

ـ قوة تكبير المجهر اإللكتروني أعلى بكثير من قوة تكبير المجهر الضوئي المركب.
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س : 4شاهدت شريحـة تحت المجهر المركب ،فكيف يمكنك حساب قـوة تكبير المجهر لتلـك
الشريحـة ؟

س : 5أي جزء من أجزاء المجهر الضوئي المركب تستخدم إذا تعرضت للمواقـف التاليـة في أثناء
استخدامك لـه ؟

أ ـ اإلضاءة قليلة.

ب ـ الصورة ال تظهر واضحة تحت العدسة الشيئية الكبرى.
ج ـ تظهر العينة صغيرة جدًّ ا.

د ـ صورة العينة ال تقع وسط حقل الرؤية.

س : 6قـارن بين المجهر الضوئي المركب والمجهـر اإللكترونـي وفق الجدول التالي :

وجــه املقـارنــة
احلزمة املستخدمة
نوع العدسات
قـوة التكبري

سمك القطاع
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املجهـر الضـوئـي

املجهر اإللكرتوين

الفصل الثاني  :تركيب جسم المخلوق الحي
مميزات املخلوقات احلية.

مقدمة تارخيية عن اكتشاف اخلاليا.

نظرية اخللية.

احلية.
وحدة تركيب املخلوقات ّ
أشكال اخلاليا وتنوعهـا.

تركيب اخللية.

الفرق بني اخللية احليوانية

واخللية النباتية.

بعض الطرق املستعملة يف

إعداد الرشائح املجهرية.
التقويـم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
 -1تصف مميزات المخلوقات الحية.
 -2تذكر نص نظرية الخلية.
 -3تتعرف على بعض الخاليا وأشكالها.
 -4تصف تركيب الخلية حقيقية النواة ووظائفها.
 -5توضح باألمثلة العالقة بين التركيب والوظيفة في عضيات الخلية حقيقية النواة.
 -6ترسم الخلية الحيوانية والخلية النباتية.
 -7تُقارن بين تركيب الخلية الحيوانية وتركيب الخلية النباتية.
ُجهز بعض الشرائح المجهرية لخاليا حيوانية ونباتية.
 -8ت ّ
 -9تُقدر جهود العلماء الذين أسهموا في اكتشاف الخاليا ومكوناتها.
 -10تتأمل قدرة الله ــ سبحانه وتعالى ــ في خلقة من خالل دراستك لتركيب الخلية.

تركيب جسم املخلوق احلي
مميزات املخلوقات احلية :
من الصعب على أي واحد منا تعريف الحياة  :قال الله تعالـى ﴿ :
﴾ سورة اإلسراء ،فالحياة سر غامض على اإلنسان .ولقد

الحية خير ًا من أن يحاولوا تعريف الحياة.
وجد علماء الحياة أنه من المفيد لهم وصف مميزات المخلوقات ّ
فما المميزات التي تميـز المخلوقات الحيـة؟

 -1وجود األعضاء (التعيض) (: )Organization

الحية من وحدات
ّ
تتكون جميع المخلوقات ّ
وتتجمع هذه
تركيبيـة ُتسـمى الخاليـا ()Cells
ّ
الخاليـا
لتكـون أنسـجة ( )Tissuesوتنتظـم
ّ
لتكون أعضـاء ()Organs
األنسـجة مع بعضها ّ
كالمعدة والقلب.
كما أن األعضاء المختلفة كالمعدة واألمعاء
مكونة جهاز ًا ( )Systemوتشترك
وغيرها تعمل ّ
لتكون جسم المخلوق الحي.
هذه األجهزة ّ

 -2التغــذيـــة (: )Nutrition

منح الله النبات األخضر القدرة على تكوين
غذائـه ،فهـو يقـوم بعمليـة التمثيـل الضوئـي
مسـتفيد ًا مـن ضـوء الشـمس وثانـي أكسـيد
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خريطة المفاهيم عن مستويات تركيب األعضاء (لالطالع)

الكرب�ون ( ال�ذي يحصل عليه م�ن الجو) والم�اء واألمالح
(التي يحصل عليها من التربة) ،فيبني مواده الغذائية المختلفة،
ولذل�ك يوصف النبات بأنه ذاتي التغذية ،أما الحيوان فيعتمد
على النبات بش�كل مباش�ر أو غير مباش�ر ف�ي الحصول على
غذائه ،ولذلك يوصف الحيوان بأنه غير ذاتي التغذية.

 -3التن ّفــس (: )Respiration

التغذيـة

هو تحرير الطاقة الكامنة في المواد الغذائية سوا ًء بوجود
األكسجين أو عدم وجوده ،وهذه الطاقة تظهر على شكل
حرارة تدفئ الجسم ،أو أنها ُتستعمل في العمليات الحيوية
المختلفة داخل جسم المخلوق الحي.

 -4اإلخـــــراج (: )Excretion
خالل عمليات التغذية والتنفس،
تتكون في خاليا
ّ
المخلوق الحي مواد عديدة ال ُيستفاد منها ،وهذه المواد
يجب أن يتخلص منها المخلوق الحي ،وإ ّ
تضرر ،فمث ً
ال
ال ّ
في الحيوانات يقوم المخلوق الحي بطرد فضالته بوسائل
خاصة ،فعن طريق الزفير يتخلص من ثاني أكسيد الكربون
وبخار الماء ،وعن طريق العرق و البول يتخلص من الفضالت
األخرى  :كالماء واألمالح الزائدة عن حاجة الجسم والمواد
العضوية األخرى  :كمادة البولة.

التنفـس

اإلخــراج
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 -5احلــركــة (: )Movement

هي قدرة المخلوق الحي على التنقل من مكان آلخر في
الوسط الذي يعيش فيه ،و ُتعرف هذه الحركة بالحركة الظاهرية
(االنتقالية أو الكلية) ،وهي موجودة في غالبية الحيوانات ومع
أن النباتات وبعض الحيوانات تظهر وكأنها ثابتة ال تتحرك ،إ ّ
ال
أنها في الواقع تتحرك حركة موضعية  :كاالنتحاء.

 -6اإلحسـاس (: )Sensitivity

حركة النبات

وهي قدرة المخلوق الحي على االستجابة للمؤثرات (المنبهات) التي تحدث في الوسط المحيط به ،وقد
تكون هذه المؤثرات خارجية أو داخلية ،والمنبه (المؤثر) هو أي تغيير في الوسط يسبب استجابة المخلوق
الحي أو أي جزء منه.

صورة ألوراق نبات في وضعها الطبيعي

ّ
فـكــــر
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صورة ألوراق نفس النبات بوضع جديد بعد لمسها

اإلحساس في النبــات

* ملاذا تكون استجابة النباتات للمؤثرات بطيئة جـدًّ ا؟

: )Growth
النمـــــو (
7األحياء ؟
علم
كيف ندرس

هو الزيادة في حجم ووزن المخلوق الحي ،فالمخلوقات وحيدة الخلية مثل البراميسيوم واليوجلينا تنمو
نتيجة لزيادة في حجم الخلية الواحدة ،أما المخلوقات عديدة الخاليا مثل اإلنسان والحيوان والنبات فتنمو
نتيجة للزيادة في حجم وعدد خاليا المخلوق .ويختلف النمو في الحيوان عن النمو في النبات في أن النمو
في النبات مستمر ،بينما النمو في الحيوان يستمر لفترة محدودة من حياته ،ثم يتوقف.

النمو

النمو

 8التكـاثـر (: )Reproductionهي قدرة المخلوق الحي على إنتاج أفراد جديدة لحفظ النوع من االنقراض.

الحية :
أنواع التكاثر في المخلوقات ّ

أ ـ التكـاثـر الالجنسـي( : )Asexual Reproductionهو إنتاج أفـراد جديـدة من فرد واحـد دون الحاجــة
إلى وجود ذكـر وأنثى ،وهو شائع في المخلوقـات الحيـة الدقيقـة ،كما يحدث في الحيوان والنبات .ومن
أنواع التكاثـر الالجنسي االنشطار كما في البراميسيوم والتبرعم كما في الهيـدرا والتكاثر الخضري في
النباتـات.
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االنشطار في البراميسيوم

التبرعم في الهيدرا

الترقيد في نبات الفراولة
(من أنواع التكاثر الخضري)

ّ
المذكر (الذي ُينتجه
ب -التكـاثـر الجـنسـي ( : )Sexual Reproductionهو اتحاد المشيج ()Gamet
الذكر) مع المشيج المؤنّث (الذي ُتنتجه األنثى) بعملية ُتدعى اإلخصاب ( ،)Fertilizationوينتج عنهما
الالقحة ( )Zygoteأو الخلية
يتكون في النهاية المخلوق الحي
ّ
المخصبة ،وبانقسام الالقحة مرات عديدة ّ
عديد الخاليا.

حيوان منوي

بويضـة

إخصـاب البويضـة

 9-التكيـف (: )Adaptation

هو وجود صفات تركيبيـة ووظيفيـة وسلوكيـة في المخلـوق الحي ُتساعده على العيش في بيئته ،وقد خلق
الحية من الصفات والتراكيب ما ّ
مكنها من العيش في بيئاتها المختلفة،
الله ـ سبحانـه وتعالى ـ للمخلوقات ّ
مثل تكيف الجمل مع البيئة الصحراوية وتكيف الدب القطبي مع البيئة المتجمدة القطبية.
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نباتات صحراويـة

حيوانات صحراويـة (الجمـل)

الـدب القطبي

مقدمة تارخيية عن اكتشاف اخلاليا :

عقب اكتشاف روبرت هوك لخاليا الفلين عام 1665م ،قام الكثير من العلماء بفحص العديد من العينات
النباتية والحيوانية بواسطة المجهر ،ففي عام 1833م تمكن العالم روبرت براون من مشاهدة جسم صغير
داخل جدران الخاليا النباتية وأطلق عليه اسم النواة ،وفي عام 1838م أعلن عالم النبات األلماني شليدن أن
أجسام النباتات مركبة من خاليا.
وفي عام 1839م أعلن عالم الحيوان األلماني شفان أن أجسام الحيوانات مركبة من خاليا أيض ًا ،وفي
عام 1855م أثبت عالم األحياء األلماني فيرشو أن الخاليا تأتي من خاليا سابقة لها بواسطة عملية االنقسام.
ومن مالحظات شفان وشليدن وآخرين ولدت نظرية الخلية.

ماهو الفرق بني الفرضية والنظرية العلمية ؟

الفرضيـة  :عبارة عن جملة بحاجة إلى اختبار ،بمعنى احتمال بأن تكون صحيحة وال تثبت صحتها إ ّ
ال
باالختبار أو التجربة.
النظـريـة  :عبارة عن مجموعة فرضيات تربطها عالقة مشتركة ثبت صحتها.
فإذا الحظنا أن الفلين مكون من خاليا ال نستطيع أن ُنطلق على هذا نظرية خاليا الفلين ،إنما نقول أن الفلين
مكون من خاليا (فرضية) ،ولكن عندما ُنالحظ أن الفلين واإلنسان والقمح والضفدع والصنوبر واألرنب
الحية األخرى التي ُفحصت مركبة من خاليا ،يكون لدينا في هذه الحالة مجموعة
وجميع المخلوقات
ّ
فرضيات بينهما عالقة مشتركة ُيمكن أن ُتدعى بالنظرية.
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نـص نظريـة الخلـيـة :
 -1الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة في جسم المخلوق الحي.
 -2جميع الخاليا تأتي من خاليا سابقة لها بواسطة االنقسام الخلوي.

وحدة تركيب املخلـوقات احل ّية :

الخلية هي الوحدة األساسية في بناء جسم المخلوق الحي سواء النبات أو الحيوان ،والخلية هي التي تقوم
الحية ،وتختلف الخاليا في تركيبها وشكلها وحجمها ووظيفتها.
بجميع وظائف الحياة للمخلوقات ّ

أشكــال اخلـاليـا وتنــوعـهـا :
بشكل عام نجد أن شكل الخلية يالئم الوظيفة التي تقوم بها في المخلوق الحي ،فالخاليا العضلية تكون
طويلة ألنها تقوم باالنقباض واالنبساط ،والخاليا العصبية تحتوي على زوائد طويلة ألنها تنقل اإلحساس من
مكان ما في الجسم إلى مكان آخر بعيد ًا عنه ،ولدى اإلنسان حوالي  200نوع من الخاليا وكل نوع متخصص
ألداء وظيفة محددة ،بعضها للعظام وبعضها خاليا للدم وبعضها خاليا للجلد ،وعندما ينظر شخص إليك
مث ً
ال فهو يرى هذه الخاليا مع بعضها ،فسبحان الخالق الذي ركب جسمك من خاليا عديدة.

خاليا العضالت الملساء

خليـة عصبيـة
خـاليـا حيـوانـيـة مختـلفـة
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خاليا دم حمـراء

تركيب اخللية حقيقية النواة (: )Prokaryotes Cell
يقس�م علم�اء األحي�اء
المخلوق�ات الحي�ة إلى بدائية
الن�واة ( )Prokaryoticحي�ث
تك�ون فيه�ا ن�واة الخلي�ة غير
محاطة بغشاء نووي ،وحقيقية
الن�واة ( )Eukaryoticالنواة فيها
محاطة بغشاء نووي ،وسنقوم
بدراس�ة أجزاء الخلي�ة حقيقية
الن�واة ووظائفه�ا مبتدئي�ن من
الخارج إلى الداخل.
والخلي�ة التي س�نفحصها
هي خلي�ة نموذجي�ة (حيوانية
ونباتي�ة) ش�املة وليس�ت
موجودة حقيقة ،ألنه ال توجد
خلي�ة تحت�وي عل�ى جمي�ع
األجزاء التي توجد في مختلف
أنواع الخاليا .وتتركب الخلية
كما في الشكل مـن :

النـويـة

شبكة إندوبالزمية خشنة

الميتوكوندريا

النــواة

شبكة إندوبالزمية ملساء

الغشاء النووي

غشاء الخلية

سيتوبالزم

جدار الخلية

أجسام جولجي

فجـوة

بالستيدة خضراء

رسم تخطيطي للخلية النباتية مكبرة

شبكة إندوبالزمية خشنة

النـويـة
النــواة

الميتوكوندريا

الغشاء النـووي

فجــوة
الغشاء الخلوي

أجسام جولجي

الشبكة
اإلندوبالزمية الملساء

سيتوبالزم

جسم مركزي
(يظهر عند االنقسام)

رسم تخطيطي للخلية الحيوانية مكبرة
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 1ــ اجلـدار اخللـوي (:)Cell Wall

ُيحيط بالخلية النباتية من الخارج و ُيكسبها شكلها المميز ،ويوفـر القوة والدعامة لغشاء الخلية ويتركب
كيميائي ًا من مادة كربوهيدراتية هي السليلوز مع مواد أخرى ،تسمح بمرور السوائل والمواد المذابة من
خاللها والجـدار الخلوي ذو فائدة اقتصاديـة كبيرة لإلنسان .فهو يدخل في صنع الورق واألخشاب
و ُيعطيها القوة.

 2ــ الغشاء اخللـوي (البالزمي) (:)Cell Membrane

غشاء مرن ورقيق ُيحيط بالخلية الحيوانية من الخارج ويحمي مكوناتها و ُي ّ
بطن الجدار الخلوي للخلية
النباتية إ ّ
ال أنه ال يظهر واضح ًا بسبب التصاقه تمام ًا بالسطح الداخلي للجدار الخلوي ،وبالكشف عن تركيبه

بالمجهر اإللكتروني نجد أنه يتركب من طبقتين من البروتين تحصران بينهما طبقة من الدهن ،وهذا التركيب
له أهميته ،حيث أن مرور المواد عبر الغشاء الخلوي يعتمد على نوعها ،فالمواد التي تذوب في الدهون

مثل األكسجين وثاني أكسيد الكربون تمر من خالله بسهولة حتى ولو كانت جزيئاتها كبيرة ،في حين أن
المواد التي ال تذوب في الدهون فإنها ال تستطيع المرور إ ّ
ال بعمليات خاصة تتطلب طاقة ،والغشاء البالزمي
غشاء شبه منفذ يسمح بمرور بعض المواد وال يسمح بمرور البعض اآلخر ،ويعتمد ذلك على حاجة الخلية

للمواد ،ولذا يوصف هذا الغشاء بأنه ذو نفاذيـة اختياريـة.

 3ــ الربوتـوبـالزم (:)Protoplasm
ويشمـل السيتـوبـالزم والـنــواة :

أ -السـيتـوبــالزم :

هـو مـادة هالميـة يقع بيـن الغشاء الخلوي والنـواة ،يحتوي على تراكيب حيـة وأخرى غير حيـة ،فالتراكيب
الحيـة
غير الحيـة هي عبـارة عن حبيبات دهنية وإفرازيـة وتخزينيـة وصبغية (مواد ملونـة) أمـا التراكيب ّ
ضيـات الخلـويـة) فـهـي :
ُ
(الع ّ
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 1ـ الشبكـة اإلنـدوبـالزمـيـة (: )Endo-Plasmic reticulum
عبارة عن أنابيب منتشرة في السيتوبالزم ،بعضها
يتصل بالغشاء الخلوي ،والبعض اآلخر يتصل بالغشاء
النووي وتقوم الشبكة اإلندوبالزمية بنقل المواد داخل
السيتوبالزم .وتتميز الشبكة اإلندوبالزمية إلى نوعين
هما  :الخشنة والملساء.

ّ
فـكــــر



لم�اذا نس�مي الش�بكـة اإلندوبالزميـ�ة

بالخشنـة أوالملساء؟

رايبوسومات
مكبرة  160000مرة

رايبوسومات
الشبكة اإلندوبالزمية
مكبرة  20000مرة

الشبكة اإلندوبالزمية

 2ـ الرايبـوسومـات (: )Ribosomes

هي أجسام صغيرة توجد على الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة أو توجد حرة في السيتوبالزم وهي مكان صنع
البروتين في الخلية.

 3ـ أجسـام جـولجـي(: )Golgi bodies

وهي مجموعة من األغشية التي تحصر بينها فراغات خلوية .وتقوم أجسام جولجي بوظيفة نقل وجمع
البروتين المصنع في الرايبوسومات ،ومن ثم إفرازه (وظيفة تخزينية وإفرازية).
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مكبرة  25000مرة

أجسـام جولجـي

 4ـ الميتـوكونـدريـا (: )Mitochondria

ُعضيات سيتوبالزمية بيضاوية الشكل ،عند فحصها بالمجهر اإللكتروني نجد أنه يحيط بها غشاءان
أحدهما خارجي أملس واآلخر داخلي متعرج ،و ُتعتبر الميتوكوندريا مسؤولة عن إمداد الخلية بالطاقة
الحتوائها على إنزيمات خاصة بأكسدة المواد الغذائية ،ويتم فيها التنفس الداخلي (الخلوي) ،ويختلف
عددها في الخلية باختالف الخاليا التي توجد فيها ،فتكثر في الخاليا العصبية والعضلية واإلفرازية .لماذا؟

الغشـاء الداخلي

الغشـاء الخارجي

مكبـرة حوالـي  1000مرة

ُعض ّيه تنفسية (ميتوكوندريا)
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ّ
فـكــــر

* لماذا يكون الغشاء الداخلي للميتوكوندريا متعرج؟

 5ـ البـالستـيـدات (: )Plastids

قسم إلى ثالثة أنواع هي :
توجد في الخاليا النباتية فقط ومعظمها يحتوي على أصباغ تمتص الضوء و ُت ّ

أ ـ البـالستيـدات الخضـراء ( : )Chloroplastsتحتوي على صبغة الكلوروفيل ،وتقوم بعملية البناء الضوئي
لصنع الغذاء في النباتات .وتتركب كما تبدو تحت المجهر اإللكتروني من غشاء خارجي أملس لحماية
األجزاء الداخلية ومن أغشية داخلية مصفوفة فوق بعضها البعض ُتعرف بالجرانا تحتوي على مادة
الكلوروفيل الخضراء.
الغشـاء المغلف
أغشية داخليـة

مكبـرة  9000مرة

بالستيدة خضراء

ّ
فـكــــر

* ما دور الكلوروفيل في عملية البناء الضوئي؟
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ب ـ البالستيـدات الملونـة ( : )Chromoplastsتحتوي على أصباغ حمراء أو صفراء أو برتقالية ُتكسب
األزهار والفاكهة وبعض الجذور ألوانها الخاصة.

خزن المواد الغذائية
ج ـ البالستيـدات عديمـة اللـون (الشفافـة) ( : )Leucoplastsتخلو من األصباغ و ُت ّ
كالنشاء والدهن والبروتين.

 6ـ الجسـم المـركـزي (: )Centrosome

ويتكون من حبيبة مركزية واحدة أو حبيبتين مركزيتين
يوجد في الخلية الحيوانية فقط ويقع بالقرب من النواة
ّ
ُتسمى كل منهما سنتريول ( )Centrioleوللجسم المركزي أهمية في انقسام الخلية الحيوانية.

 7ـ األجسـام المح ّللـة ( الليسـوسـوم) (: )Lysosome
هي ُجسيمات كرويـة الشكل تقريب ًا توجد في الخليـة الحيوانيـة ،وتحتوي على العديـد من اإلنزيـمات
المحللـ�ة والهاضمـ�ة الت�ي تق�وم بعمليـ�ات الهض�م داخ�ل الخاليـ�ا .وف�ي بع�ض الحـ�االت تنفجـ�ر
الليسوس�ومـات وتق�وم إنزيماتـها بتحليل محتويـات الخليـة ،وهو ما ُيس�مى بالتحل�ل الذاتي ()Autolysis
وذلك عندما تموت الخليـة.

ّ
فـكــــر

* لماذا تفتقر الخاليا النباتية إلى الليسوسومات ؟

 8ـ الفجـوات العصـاريـة (: )Vacuoles

توجد بكثرة في الخلية النباتية الحديثة ولكن عندما تصبح الخلية بالغة ،تتحد هذه الفجوات في فجوة
عصارية مركزية كبيرة .أما الخلية الحيوانية فتكون هذه الفجوات صغيرة الحجم وطرفية وهي محاطة بغشاء
رقيق .و ُتفيد الفجوات العصارية في خزن الغذاء أو الماء أو األمالح المعدنية أو الفضالت.

ب ــ الـنـــواة(: )Nucleus

وهي مركز التحكم والسيطرة في الخلية الحيوانية والنباتية ،وتتركب من :
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 1ـ الغشـاء (الغـالف) النـووي (: )Nuclear membrane

يفصل النواة عن السيتوبالزم ،وإذا فحصنا هذا الغشاء بالمجهر اإللكتروني يمكن مشاهدة ثقوب فيه ُتسمى
بالثقوب النووية التي تقوم بتنظيم دخول المواد وخروجها من وإلى النواة.

 2ـ السائـل النـووي (: )Nucleus Fluid

يوجد داخل الغالف النووي وتسبح فيه المواد المختلفة.

 3ـ الكـروموسومـات (: )Chromosomes

خيوط طويلـة تسبح في السائل النووي ،عددها ثابـت في جميع خاليا النوع الواحـد من المخلوق الحي،
ولها دور في تحديد الصفات الوراثية ونقلها من جيل إلى آخر.

 4ـ النـويـة (: )Nucleolus

جسم كروي واحد أو أكثر يوجد داخل الغالف النووي ،ولها دور أساسي في بناء البروتين في الخلية.
النويـة

غالف النواة

الكروماتين

ثقوب غالف النواة
مكبـرة  10000مـرة

النــــواة
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الفـرق بني اخلليـة النباتيـة واحليوانيـة :
مـن خـالل دراستك لتركيب الخليـة الحيوانية والنباتيـة ،حـاول أن تجيب على ما يلـي :
 ما هي أوجه الشبة بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية ؟...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

صمم جدول ُتقارن فيه بين الخلية الحيوانية والنباتية من حيث (الجدار الخلوي ،النواة ،الفجوة
 ّالعصارية ،الجسم المركزي ،البالستيدات ،الليسوسوم) .

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

لإلستزادة من هذا املوضوع يمكن زيارة املوقع :
www.werathah.com/learning
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لالطـــالع

خريطة المفاهيم عن الخلية

بعض الطرق المستعملة في إعداد الشرائح المجهرية :

يمكن تحضير شرائح مجهريـة مختلفة بواسطة طرق محددة .والشرائح المجهرية نوعين  :مستديمة
ومؤقتة ،وتختلف المستديمة عن المؤقتة في أن العينة تظل فيها محتفظة بتركيبها وشكلها لعدة سنوات،
ويمكن الرجوع إليها متى دعت الحاجة إلى ذلك ،ويحتاج تحضيرها لخطوات متتابعة وطويلة ،بينما الشرائح
المؤقتة يجب أن تفحص في الحال ألنه تظل العينة فيها محتفظة بتركيبها وشكلها لفترة محددة.
ولكي نتمكن من دراسة الخلية بعد موتها ،يجب المحافظة على تركيبها ومنعها من التحلل الذاتي
(اإلنزيمي) والتحلل البكتيري .ويمكن المحافظة على تركيب الخلية باتباع الخطوات التالية :
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أوالً  :عملية التثبيت (: )Fixation

حيث تقتل الخلية وتتجمد محتوياتها بسرعة وذلك بعدة طرق :
 -1الحرارة .
 -2استعمال المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد .
 -3تجميدها باستعمال غاز النيتروجين السائل ( 196 -م˚ ) .

ثان ًيا  :عملية الصبغ (: )Staining

ُتصبغ الخلية بعد وضعها على شريحة زجاجية بإحدى
أنواع األصباغ مثل صبغة الهيماتوكسلين (لصبغ األنوية
باللون البنفسجي أو األزرق) وصبغة األيوسين (لصبغ
السيتوبالزم باللون األحمر) وهناك أصباغ خاصة لصبغ
تراكيب معينة في الخلية ،حيث تصبح جاهزة للفحص
تحت المجهر .أما إذا كان النسيج المراد فحصة سميك ًا
فإنه يوضع داخل شمع البرافين السائل ويترك حتى يتجمد.
بعد ذلك ّ
يقطع بواسطة الميكروتوم (الذي يحتوي على
شفرة حادة جد ًا) إلى شرائح دقيقة يتراوح سمكـهـا من
( )10 - 5ميكرون وأحيان ًا يمكن الحصول على مقاطع
سمكها  1ميكرون.

الميـكروتـوم

ويمكن صبغ هذه المقاطع بعد وضعها على شريحة زجاجية ،وتتم تغطيتها بسائل شفاف كسائل كندا بلسم
ويوضع عليها غطاء زجاجي حيث ُتحفظ بشكل دائم.
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نشــاط عمـلــي

األدوات واملواد الالزمة :

فحـص خـاليـا نبـاتيـة حيــة

جمهر مركب  ،بصلة  ،صبغة اليود أو أزرق امليثيلني  ،رشحية جمهرية وغطاؤها  ،قطارة  ،ورق ترشيح  ،إبرة
ترشيح  ،ملقط  ،سكني حادة.

طريقة العمل :

 1ـ اقطع البصلة إىل أربعة أقسام .
 2ـ خذ ورقة من األوراق اللحمية البيضاء .وباستعامل امللقط انزع قطعة صغرية ( 2مم) من البرشة
الرقيقة البيضاء التي تُغطي الورقة اللحمية ،وضعها يف قطرة ماء عىل الرشحية.
 3ـ ضع نقطة من صبغة اليود ( ُيعطي لون بني ) أو صبغة أزرق امليثيلني ( ُيعطي لون أزرق) عىل سلخة
البصل ،ثم حاول فرد السلخة ما أمكن بواسطة إبرة ترشيح أو نكاشة أسنان.
 4ـ ضع غطاء الرشحية وجتنب ظهور فقاعات اهلواء ،وذلك بوضع الغطاء مائ ً
ال بزاوية  45عىل حواف
السلخة وإمساك الطرف اآلخر بإبرة ترشيح أو نكاشة أسنان وانزلـه هبدوء تام.
 5ـ قم بتنظيف الرشحية من أسفل بورق ترشيح ،ثم ضعها عىل املرسح.
 6ـ ابدأ بفحص الرشحية املجهرية.

* أين موقع النواة ؟ ..............................................................................................................

* هل الفجوة العصارية كبرية أم صغرية؟ .................................................................................

* ارسم بعض ًا من هذه اخلاليا.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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*

هل الرشحية التي قمت بإعدادها مستديمة أم
مؤقتة ؟ وملاذا ؟
.............................................................
.............................................................

*

.............................................................

قارن بني الشكل الذي تراه يف املجهر وهذا
الشكل.................................................. .

سلخة البصل كما تظهر بالمجهر الضوئي

نشــاط عمـلــي

األدوات واملواد الالزمة :

فحـص خـاليـا اإلنســان

جمهر مركب  ،نكاشة أسنان  ،صبغة اليود أو أزرق امليثيلني  ،رشحية جمهرية وغطاؤها  ،قطارة  ،ورق ترشيح،
إبرة ترشيح.

طريقة العمل :

 1ـ ضع قطرة ماء يف وسط رشحية جمهرية نظيفة .
 2ـ حك جدار اخلد من الداخل بلطف بواسطة الطرف العريض لنكاشة األسنان وحرك هذا الطرف يف
نقطة املاء املوضوعة وسط الرشحية يف اجتاه واحد دون مالمسة الرشحية قدر اإلمكان.
 3ـ ضع نقطة من صبغة اليود أو أزرق امليثيلني عىل املكونات دون إكثار.
 4ـ ضع غطاء الرشحية وجتنب ظهور فقاعات اهلواء ،وذلك بوضع الغطاء مائ ً
ال  45عىل حواف قطرة املاء
املصبوغة وإمساك الطرف اآلخر بإبرة ترشيح أو نكاشة أسنان وانزلـه هبدوء تام.
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 5ـ قم بتنظيف الرشحية من أسفل بورق ترشيح  ،ثم ضعها عىل املرسح.
 6ـ ابدأ بفحص الرشحية املجهرية.
* ما أوجه الشبه بني هذه اخلاليا وخاليا البصل التي رأيتها يف النشاط السابق؟

......................................................................................................................

* ما أوجه االختالف؟

......................................................................................................................

* ارسم بعض ًا من هذه اخلاليا.

......................................................................................................................

* هل الرشحية التي قمت بإعدادها مستديمة أم مؤقتة ؟ وملاذا ؟

......................................................................................................................

* قارن بني الشكل الذي تراه يف املجهر وهذا الشكل.

......................................................................................................................

خاليا مبطنة للخد من الداخل (من خاليا اإلنسان)
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س : 1ضـع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( ) أمام العبارة الخاطئة في الجمل اآلتية :
(
 1ـ ُتعتبر أجسام جولجي مركز إطالق الطاقة في الخلية.
(
 2ـ ُيسيطر السيتوبالزم على جميع نشاطات الخلية ويضبط عملها.
(
الحية.
 3ـ عدد الكروموسومات ثابت في خاليا النوع الواحد من المخلوقات ّ
(
 4ـ تقوم الخاليا العصبية في جسم اإلنسان باالنقباض واالنبساط.
(
 5ـ ُتحاط الخلية النباتية من الخارج بالغشاء الخلوي.

)
)
)
)
)

س : 2اختـر اإلجابـة الصحيحـة لكل من العبارات اآلتيـة :

 1ـ ترجع الزيادة في أعداد المخلوقات الحية إلى قدرتها على :
أ ـ الحركة.

ب ـ التكاثر.

ج ـ التغذية.

د ـ التنفس.

أ ـ الخلية.

ب ـ األنسجة.

ج ـ األعضاء.

د ـ األجهزة.

أ ـ إنتاج الغذاء.

ب ـ إنتاج الطاقة.

ج ـ إنتاج الخاليا.

د ـ النمو.

أ ـ الليسوسومات.

ب ـ الرايبوسومات.

ج ـ النويات.

د ـ الميتوكوندريا.

 2ـ الوحدة التركيبية والوظيفية في جسم اإلنسان هي :

 3ـ الهدف األساسي من عملية التنفس في المخلوقات الحية هي :
 4ـ يتصل بالشبكة اإلندوبالزمية ُجسيمات ُتسمى :

 5ـ أي األجزاء التالية ذو عالقة ببناء البروتين في الخلية ؟
أ ـ الميتوكوندريا والنوية.

ج ـ الرايبوسومات والنوية.
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ب ـ الرايبوسومات وأجسام جولجي.
د ـ الميتوكوندريا وأجسام جولجي.

 6ـ أي البالستيدات التالية تقوم بعملية البناء الضوئي في النبات ؟
د ـ الشفافـة.
ج ـ عديمة اللون .
ب ـ الملونة.
أ ـ الخضراء.
 7ـ تشترك الخليتان الحيوانية والنباتية في احتوائهما على ما يلي :
ج ـ جدار خلوي ونواة .د ـ جسم مركزي.
أ ـ بالستيدات ب ـ غشاء خلوي ونواة.

 8ـ من تراكيب النواة في الخلية ما يلي :
ب ـ الكروموسومات .ج ـ الجسم المركزي .د ـ أجسام جولجي.
أ ـ األجسام المح ّللة.

 9ـ أي التراكيب اآلتية ال توجد في الخلية بدائية النواة؟
ج ـ الرايبوسوم.
ب ـ النـواة.
أ ـ الغشاء النووي.

د ـ الكروموسومات.

 10ـ عند قيامك بتحضير شريحة مجهرية للخاليا المبطنة للخد ،تضيف نقطة من صبغة اليود إلى
العينة ،فائدة هذه الصبغة هي :
أ ـ منع تكون الفقاعات الهوائية.

تلون الخاليا وإظهار أجزائها.
جـ ّ

ب ـ قتل الخاليا الحية.

د ـ فصل الخاليا عن بعضها.

س : 3علـل لمـا يأتـي :
 1ـ ظهور أزهار النباتات بألوان مختلفة.
 2ـ يحتوي الغالف النووي على ثقوب عديدة.
 3ـ وجود الجسم المركزي في الخلية الحيوانية.
 4ـ يوصف الغشاء البالزمي في الخلية بأنه ذو نفاذية اختيارية.
س : 4صـف تركيب الجدار الخلوي للخلية النباتية.
س : 5من أيـن تأتي خاليا جسم المخلوق الحـي ؟
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وغير مـا يلزم من تراكيب السيتوبالزم حتى تصبح
س : 6انظر إلى الخلية الحيوانية التي أمامكّ ،
خليـة نباتيـة.

الخلية الحيوانية

س : 7ما الطرق المستخدمة في تثبيت الخاليا ؟
سُ : 8أعطيت خلية مجهولة للتعرف عليها تحت المجهر ،كيف يمكن تحديد نوعها نباتية كانت
أم حيوانية؟

س : 9ارسم خليـة نموذجيـة مع كتابـة البيانـات على الرسم.

56

الفصل الثالث  :التغذية في اإلنسـان
مقدمة.

الغذاء وأهميته.

العناصر الغذائيـة.

الكربوهيدرات.

الدهون.

البروتينات.

األمالح المعدنية.

الماء.

الفيتامينات.

التقـويـم

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
 1ــ تعرف المصطلحات العلمية التالية  :التغذية ــ الفيتامينات.
 2ــ تتعرف على العناصر الغذائية ومصادرها.
 3ــ تعدد المواد الغذائية التي يحتاجها اإلنسان.
 4ــ تبين أهمية كل عنصر غذائي لجسم اإلنسان.
 5ــ تصف الوجبة الغذائية الكاملة لإلنسان.
تنوع الغذاء وتكامله لسالمة جسم اإلنسان.
 6ــ تستنتج أهمية ّ
 7ــ توضح عالقة الغذاء ببعض األمراض.
 8ــ تتأمل أحاديث المصطفى ﷺ التي تدعو إلى التوازن في تناول الغذاء.

التغــذيــة يف اإلنســان
مقــــدمــــة :
كثير منا أن األكل من متع الحياة التي أنعم الله بها علينا وهذا ما ال يشك فيه ،لكن في وقتنا الحاضر
يعتقد ٌ
ومع تعدد المطاعم والمشارب وكون الطعام أصبح من عاداتنا االجتماعية هل نراعي في ذلك ما وجهنا إليه

ديننا الحنيف؟ قال تعالى ﴿ :
﴾ (األعراف  .)31و ما هدانا إليه الرسول ﷺ « :ما
مأل آدمي وعاء شر ًا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ال محالة فاعل فثلث لطعامه وثلث
لشرابه وثلث لنفسه» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

إن صحة اإلنسان تتأثر بأشياء عديدة منها سلوكياته الغذائية والرياضة والوراثة والبيئة وغيرها .فما الضوابط
الغذائيـة المناسبـة للبشر؟ وما الكمية الغذائية المطلوبـة لك في هذه المرحلـة من عمـرك؟
وهل االهتمام بالكم الغذائي يغني عن النوعية؟ وهل مكونات وجباتنا اليومية تحتوي على ما نحتاجه من
المجموعات الغذائية الرئيسة كم ًا ونوع ًا؟
في هذا الفصل سوف ندرس الغذاء المتوازن وشروط الغذاء الكامل بعد أن نأخذ تصور عن أنواع األغذية
وأهمية كل نوع ومصدره.

الغــــذاء وأمهيـتـه :
إن الغذاء ضروري الستمرار حياة اإلنسان والمحافظة على نشاطات الجسم المختلفة وما تسمع من أخبار
المجاعة وموت آالف األشخاص؛ وبخاصة األطفال في الدول الفقيرة إنما هي بسبب الجوع ونقص الغذاء
كم ًا ونوع ًا مما يساعد في انتشار األمراض .ويحتاج جسم اإلنسان الغذاء للقيام بما يأتي :
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 1بناء األنسجة الالزمة لنمو الجسم .

 2تعويض ما يتلف من الخاليا واألنسجة .

 3إعطاء الطاقة الالزمة لدفء الجسم والحركة .
 4تقويـة مناعـة الجسم لحمايتـه من األمراض .

 5مهم في تنظيم العمليات الحيوية من تنفس ونقل وإخراج وتكاثر وغيرها.
العنارص الغذائية : Nutrients

نالحظ في منتجات أي معلبات غذائية وبالذات منتجات الحليب مجموعة من العناصر الغذائية ،الحظ
أنواع األغذية الرئيسة التي تحتويها.
ستجد أن مكونات الغذاء هي :
		
 1ـ الكـربوهيـدرات.
 3ـ البـروتينـات		.
			
 5ـ الـمــاء.

أغذية تحتوي أمالح الكالسيوم

 2ـ الـدهـون.
 4ـ األمـالح المعدنيـة.
 6ـ الفيتـامينـات.

أغذية وأدوية تحتوي فيتامين ج ()C

59

أو ًال  :الكربوهيدرات (: )Carbohydrates

تعتبر الكربوهيدرات مصدر رئيس للطاقة المخزنة في الغذاء
الذي يستهلكه اإلنسان ،والكربوهيدرات مركبات عضويـة
تتركب من عناصر الكربون والهيدروجين واألكسجين،
وتكون نسبة الهيدروجين إلى األكسجين فيها .1:2

وتقسم الكربوهيدرات إلى :

1ـ السكـاكـر األحـاديـة (: )Monosaccharides

أغذيـة تحتوي على كربوهيدرات

وهي أبسط صورة يمكن للجسم أن يستفيد منها في إنتاج الطاقة ،ويمكن وصف السكريات األحادية
بالصيغة الكيميائية  )CH2O) nحيث إن  nأكبر أو تساوي  .3ومن أمثلتها :
الرايبوز ( )Riboseوالديوكسي رايبوز ( : )Deoxy riboseيدخالن في تركيب األحماض النوويـة.

الجلوكوز ( )Glucoseسكر العنب وأحيان ًا ُيسمى سكر الدم ( : )blood sugarومن أهم مصادره الفواكه
والعسل والخضراوات النشوية كالبطاطس والحبوب.

الفركتوز ( )Fructoseسكر الفاكهة  :يوجد في الفواكه والعسل وهو المسؤول عن الطعم الحلو فيه.

ويعتبر الفركتوز أكثر حالوة من السكروز بنسبة  70%لهذا يمكن الحصول على درجة الحالوة نفسها
وكمية أقل من السعرات باستخدام كمية من الفركتوز ،لذا يستخدم أحيان ًافي الشاي وبعض الحلويات
بهدف الحمية.

الجالكتوز ( : )Galactoseيوجد في قشور البقوليات .
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نشـاط عملـي

الكشف عن السكاكر األحادية

األدوات واملواد الالزمة :

حملول بندكت  ،أربعة أنابيب اختبار  ،قطارة  ،محام مائي  ،مصدر هلب  ،سكر اجللوكوز  ،عصري فاكهة ،

بطاطس  ،مادة غذائية جمهولة (للطالب).

طريقة العمل :

 1ـ امأل أنبوبا اختبار إىل نصفهام بمحلول بندكت .

 2ـ أضف إىل أحدمها حوايل 10قطرات من املاء وإىل اآلخر  10قطرات من حملول اجللوكوز املخفف.
 -ضع األنبوبتان يف محام مائي يغيل ملدة 3-2دقائق ،ثم بردمها.

 -ما اللون يف كل منهام ؟ ..................................................................................................

 -ملاذا

أضفنا املاء إىل أحد األنبوبتني ؟ ................................................................................

 3ـ أعد هذه التجربة عىل عينات من عصري الفاكهة ،وحملول البطاطس املعجونة ،وحملول املادة املجهولة.
صمم جدوالً تسجل فيه جمريات ونتائج جتربتك.

 -أي من العينات حيتوي عىل سكر بسيط ؟ ......................................................................

2ـ السكـاكـر الثنـائيـة (: )Disaccharides

تتركب من جزيئين من السكر األحادي وصيغتها الجزيئية  C12 H22 O11ومن أمثلتها :

السكروز (ُ : )Sucroseيسمى أيض ًا سكر المائدة ويتركب من الجلوكوز والفركتور ،وهو من أكثر
السكريات استخدام ًا في الغذاء والمشروبات الغازية ،ومن أهم مصادره القصب والبنجر واألناناس
والعديد من الفواكه.
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الالكتوز (ُ : )Lactoseيسمى أيض ًا سكر الحليب ،ويتركب من الجلوكوز والجالكتوز يشكل  5%من
وزن الحليب.

المالتوز(ُ : )Maltoseيسمى سكر الشعير ،ويتركب من جزيئين من الجلوكوز ومن مصادره األجنة النامية
في البذور ،كما يشتق من نشاء الحبوب.

 3ـ السكـاكـر العـديـدة (: )Polysaccharides

تتكون من عدة سكريات أحادية وصيغتها العامة
 )C6H10O5) nحيث  nعدد جزيئات السكر األحادي
المكونة للسكر العديد ،وهي أكثر الكربوهيدرات
انتشار ًا ومن أمثـلتها :

إضـاءة

 السليلوز واأللياف النباتية (توجد يف الرتمس
والعدس والفول واخلرضوات والفاكهة كاخلوخ
واملشمش والتفاح) حتافظ عىل احلركة املعدية وتقلل
من حدوث اإلمساك نتيجة المتصاص املاء أثناء
مرورها يف اجلهاز اهلضمي.

النشـاء ( : )starchيـوجـد في البـذور والحبـوب
والشعير واألرز ،كما يوجد في البطاطس.
الجليكوجين ( : )Glycogenويسمى أيض ًا النشاء الحيواني يخزن في الكبد والعضالت؛ ليستخدم
كمصدر للطاقة عند الحاجـة بعد تحويلـه إلى جلوكوز.

السليلوز ( : )Celluloseيوجد بوفرة في جدر الخاليا النباتية.

نشـاط عملي

األدوات واملواد الالزمة :

الكشف عن النشــــــاء

حملول النشاء املخفف  ،ماء  ،صفيحة بورسلني  ،حملول لوغل (يوديد البوتاسيوم اليودي)  ،قطارة.

طريقة العمل :

 1ـ أضف بضع قطرات من حملول النشاء املخفف إىل أحد التجاويف يف صفيحة البورسلني ،ويف
جتويف آخر ضع بضع نقاط من املاء.
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 2ـ أضف بضع قطرات من حملول لوغل إىل كل من املاء وحملول النشاء ،ما اللون الناتج يف التجويف
الذي حيتوي عىل حملول النشا؟
 -ملاذا وضعنا قطرة من املاء يف أحد التجاويف؟

.....................................................................................................................................

تسجل فيه جمريات ونتائج جتربتك.
صمم جدوالً ّ
ّ -

.....................................................................................................................................

أمهـيــة الكـربـوهـيـدرات :

ينصح خبراء التغذية باستخدام الكربوهيدرات العديدة كمصدر للطاقة عوض ًا عن الكربوهيدرات األحادية،
والكربوهيدرات من أوسع األغذية انتشار ًا في الطبيعة ،حيث تشكل نصف الغذاء المتوافر في العالم وتعد
رخيصة الثمن مقارنة باألغذية األخرى ،باإلضافة إلى سهولة تخزينها لمدة طويلة دون أن تتعرض للفساد
ودون تبريد كما هو معتاد عند تخزين اللحوم واأللبان .وتعود أهمية الكربوهيدرات لما يلي :
 1ـ المصدر الرئيس والسريع للطاقة.
 2ـ تدخ�ل ف�ي تركيب بع�ض أجزاء الخلي�ة كالجدار
الخلوي.
 3ـ مص�در لتكوي�ن مركبات عضوية أخرى ،حيث إن
الزائد من الكربوهيدرات عن حاجة الجسم يخزن
ف�ي ص�ورة ده�ن أو جليكوجي�ن لحي�ن الحاجة
وتؤدي كثرة تـراكم الدهـون إلى السمنـة.
 4ـ تعم�ل الس�كريات على تحس�ين الطعم وتخفيف
مرارة وحموضة األغذية.
 5ـ تـدخ�ل في تـركيـب الحـمـوض النـوويـة (RNA,
.)DNA

إضـاءة

* إن اخلب�ز األس�مر واخلبز األبيض متس�اويان يف
السعرات احلرارية إذا كانا بنفس الكمية والوزن،
ولك�ن الحت�واء اخلب�ز األس�مر على األلي�اف
الغذائي�ة الت�ي تسرع اإلحس�اس بالش�بع أثن�اء
تن�اول الطعام ،تقل كمية الطع�ام املتناولة ،وهذا
يس�اعد عىل إنقاص ال�وزن وهنا يكم�ن الفرق،
بجانب أن األلياف الغذائية مفيدة لعملية اهلضم
ومكافحة اإلمساك.
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ثـانيــ ًا  :الـدهــون (: )Lipids

من الـدهـون (الليـبـيـدات) :
 1ـ الزيوت النباتية ( : )Oilsوهي غالب ًا من النوع غير المشبع الذي يكون في صورة سائلة عند درجة حرارة
الغرفة 25درجة مئوية.
 2ـ الدهون الحيوانية ( : )Fatsغالبها مشبعة ،وهذا التشبع هو الذي يجعلها في صورة صلبة كالزبدة.

وتعود أمهية الدهون إىل كوهنا :

 1ـ مصدر رئيس للطاقة يعد أغنى من الكربوهيدرات والبروتينات ،ويرجع سبب ذلك إلى أنها تحوي
عدد ًا كبير ًا من روابط الكربون والهيدروجين يتحرر منها كمية كبيرة من الطاقة عند التأكسد.
 2ـ وسيلة لتخزين الغذاء الفائض.
 3ـ تدخل في تكوين األغشية المحيطة بالخاليا والعضيات التي بداخلها.
ومن مصادر الدهون اللحوم والبيض و الحليب والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

األحياء في حياتنا

الكـولـيستـرول

كثريا ما نسمع عن خطر ارتفاع الكوليسرتول وارتباط ذلك بالذبحة الصدرية فام الكوليسرتول؟
الكوليسرتول مادة بلورية تصنف ضمن السرتويدات ،كام يصنف من الدهون ألنه يذوب فيها
وال يذوب يف املاء ،ويوجد طبيع ًيا يف املخ والكبد واألعصاب والعصارة الكبدية (الصفراوية) ،وهو
رضوري لعمل اجلسم بصورة سليمة ،حيث يدخل يف بناء أغشية اخلاليا ويف هضم الدهون يف األمعاء
بواسطة العصارة الصفراوية ،وكذلك يدخل يف إنتاج اهلرمونات اجلنسية ،ولكن زيادة نسبتـه تزيد من
نسبة احتامل إصابة اجلسم باألمراض املتعلقة بالقلب والرشايني ،ذلك أنه يرتسب عىل جدران األوعية
يسبب تص ّلب الرشايني وانسدادها فيام يعرف بانسداد الرشايني التاجية للقلب ،والذي يؤدي
الدموية مما ّ
إىل الذبحة الصدرية.

64

ومن أسباب ارتفاع الكوليسرتول يف الدم التدخني وضغط الدم العايل ومرض السكري وزيادة
الوزن (السمنة) ،وعدم ممارسة الرياضة ،وللحد من ارتفاعه جيب التوازن يف تناول اللحوم احلمراء
بعد نزع الدهون منها قبل الطهي ،واالبتعاد عن األلبان كاملة الدسم ،وجتنب الطهي بالدهون احليوانية
واالستعاضة عنها بالزيوت النباتية واحلرص عىل ممارسة الرياضة بصفة مستمرة.

نشـاط عملي

طريقـة سـودان : 4

الكـشـف عن الدهــون

األدوات واملواد الالزمة :

صبغة سودان  ، 4زيت زيتون  ،أنابيب اختبار.

طريقة العمل :

 1ـ ضع مللرت ًا من الزيت يف أنبوب اختبار ،وأضف إليه نقطة من حملول صبغة سودان ،4هز األنبوب
جيد ًا لتختلط حمتوياتـه.
 2ـ يف أنبوب اختبار آخر ،أضف مللرت ًا من زيت الزيتون إىل كمية من املاء ،هز األنبوب جيد ًا لتختلط
حمتوياتـه.
 -ماذا تالحظ يف كال األنبوبتني؟ ...................................................................................

 -مـاذا تستنتـج؟

.......................................................................................................

..............................................................................................................................
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ثـالثــ ًا  :البـروتينـات (: )Proteins

مركبات عضوية تتركب من الكربون والهيدروجين واألكسجين والنيتروجين ،وقد تحتوي على الفوسفور
والكبريت ووحداتها البنائية ُتسمى باألحماض األمينية ،أما عن مصادر البروتينات فهناك مصدر حيواني من
لحوم حمراء وبيضاء والحليب والبيض ومصدر نباتي من بقوليات مثل الفول والحمص والعدس.
والبروتينات مهمة في النمو وتعويض األنسجة التالفة ونمو الشعر واألظافر وتكوين العضالت واإلنزيمات
وبعض الهرمونات واألجسام المضادة ،أما عند نقص البروتين فتزداد خشونة الجلد ويختل توازن هرمونات
الجسم وفقدان كتلة العضالت
وتقصف الشعر .ونقص البروتين لألطفال يسبب توقف النمو وضعف
ُ
العضالت.

نشاط عملـي

جتربة بايوريت

الكـشـف عن الربوتينات

األدوات واملواد الالزمة :

حملول هيدروكسيد الصوديوم تركيز ، 10%أنابيب اختبار  ،بياض البيض  ،حملول كربيتات النحاس تركيز 1%

طريقة العمل :

 1ـ امال أنبوب اختبار إىل نصفه باملاء ،وأنبوب اختبار آخر إىل نصفه من بياض البيض.
 2ـ أضف إىل كال األنبوبتني بضع قطرات من هيدروكسيد الصوديوم تركيز  ، 10%وحرك األنبوبتني جيد ًا.
 3ـ أضف إىل كل من األنبوبتني بضع قطرات من حملول كربيتات النحاس تركيز . 1%
 ماذا تالحظ يف كال األنبوبتني؟..................................................................................................................................
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رابـعـ ًا  :العنارص أو األمالح املعدنية (: )Minerals

هي عناصر غير عضوية يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ووقايته من األمراض ،كما تساهم هذه األمالح
في نمو الجسم ،ويحتوي جسم اإلنسان الذي وزنه  70كجم على حوالي 3كجم من األمالح المعدنية.

ومن أهم األمالح التي حيتاجها اجلسم ما ييل :
1ـ الكـالسيـوم (: )Calcium

يدخل الكالسيوم في تركيب العظام واألسنان،كما أنه مهم في تنظيم دقات القلب وتخثر (تجلط) الدم
ونقصه يسبب الكساح لألطفال (تشوه في عظام األطفال) وتشوه في عظام وأسنان الحوامل والمرضعات.
ومن مصادره الحليب والفواكـه والخضار الورقية كالملفوف والخس.

 2ــ الفـوسـفــور (: )Phosphorus

تدخ�ل أملاح الفوس�فور ف�ي تركي�ب العظ�ام
واألس�نان أيض� ًا .ونقص�ه يس�بب الكس�اح لألطف�ال
(تشوه في عظام األطفال) وعدم اكتمال تك ّلس العظام
واألس�نان ،وضع�ف ف�ي العضلات .وم�ن مصادره
الحليب والبيض واللحوم والخضراوات والبقول.

 3ــ احلــديــد (: )Iron

يدخ�ل الحدي�د ف�ي تركي�ب الهيموجلوبي�ن في
خالي�ا ال�دم الحم�راء ،وبالتال�ي يتس�بب نقصه في
انخف�اض نس�بة الهيموجلوبين في ال�دم ونقص في
ع�دد خاليا ال�دم الحم�راء (أنيميا نق�ص الحديد).
ومن مصادره اللحوم وصفار البيض وبعض الفواكه
والخضراوات مثل السبانخ والبقول كالبازالء.

الكساح عند األطفال

إضـاءة

* حيتاج اإلنسان العادي إىل حوايل 1جم يومي ًا من الكالسيوم
بينام حتتاج احلوامل واملرضعات إىل حوايل  2جم يومي ًا .
أم�ا الفوس�فور فيحتاج اإلنس�ان الع�ادي إىل حوايل 1جم
يومي ًا بينام حيتاج األطفال والنس�اء احلوامل واملرضعات إىل
حوايل  3جم يومي ًا.
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 4ــ اليود (: )Iodine

يدخل اليود في تركيب هرمونات الغدة الدرقية ونقصه يتسبب في
تضخمها (مرض جويتر  .)goiterومن مصادره هواء المناطق البحرية
واألسماك واألحياء البحرية والخضراوات.

إضـاءة

ُدع�م باليود مل�ن يتناولون وجبات
* نالح�ظ وج�ود بعض أنواع مل�ح الطعام ت ّ
غذائي�ة فقيرة باليود  ،كام تق�وم بعض الدول بدعم مياه الشرب باليود لوقاية
مواطنيها من مرض جويرت.

تضخم الغدة الدرقية

معلومات إثرائية

الرضـاعـة الطبيعية وأمهيتها :

ختتلف الرضاعة الطبيعية عن الصناعية يف كوهنا ذات قيمة غذائية عالية ،حيث تساهم الرضاعة الطبيعية

يف دعم مناعة الطفل
خصوصا يف األربع وعرشين ساعة األوىل بعد الوالدة حيث يتدفق سائل أصفر اللون
ً

يدعى اللبأ خيتلف عن احلليب احلقيقي الذي سيظهر بعد عدة أيام من الوالدة .ومما يميز الرضاعة الطبيعية أهنا
بغري ثمن بعكس الرضاعة الصناعية التي ال يمكن احلصول عليها جمان ًا ،كذلك فإن الرضاعة الصناعية حتتاج
إىل عمليات تعقيم مستمرة لقنينة احلليب وللامء املستخدم يف صنع احلليب ،كام حتتاج لضبط درجة حرارته قبل

إعطاؤه للرضيع .وهذا بالطبع ال ينطبق عىل الرضاعة الطبيعية ،فحليب األم معقم وذو درجة حرارة تناسب
حرارة الطفل ،وال ننسى اجلانب النفيس للرضاعة الطبيعية حيث تعترب رابط ًا عاطفي ًا بني األم والطفل يشعر
معها الطفل بالطمأنينة وتقوي من حمبة الطفل ألمه ،ولكن ال ننسى أن هناك بعض املوانع التي تعيق الرضاعة
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خـامسـ ًا  :املــــــــــاء (: )Water
﴾( .اآلية  30 :سورة األنبياء).

قال تعالى ﴿ :
يشكل الماء نحو  70%من وزن جسم الشخص البالغ وتزداد هذه النسبة لدى األطفال ويموت اإلنسان
عندما يفقد  20%من كمية الماء الموجودة في جسمه.

يحت�اج الش�خص البال�غ من الم�اء في
الظ�روف الطبيعي�ة م�ن  1.5 – 1لتر يومي ًا

إال أن كمية االحتياجات تتأثر بعدة عوامل
منه�ا درجة الحرارة للوس�ط ال�ذي يعيش
فيه وكمية الغذاء المتناول (يزداد االحتياج

بزي�ادة تن�اول مل�ح الطع�ام والبروتي�ن)
والنش�اط العضلي ويحصل الجس�م على

تــأمـــــل
يش�كـل المــاء  70٪من وزن جس�م اإلنس�ـان،

كـم�ا يش�كل  70٪م�ن مس�احة الك�رة األرضي�ة،
سبحان خالق كل شيء!

الم�اء م�ن مي�اه الش�رب أو م�ن األغذي�ة
المختلفة كالخضراوات والفـواكـه.
وم�ن أع�راض نقص الماء ضعف وإجهاد الجس�م ،ثم زي�ادة في ضربات القلب وضغ�ط الدم ،ثم غثيان
وهلوسـة.

نشــاط ميدانـي
بالتنسيق مع معلمك وريادة النشاط في مدرستك ،قم بزيارة أقرب فرع لوزارة المياه والكهرباء

واالستفسار عن األدوات المستخدمة في ترشيد استهالك الماء وعن التكلفة الحقيقية إلنتاج 1م 3من

الماء ،ثم اقترح خطة بالتعاون مع زمالئك لترشيد استهالك الماء في المدرسة والمنزل .
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ســادســ ًا  :الفيتامينــات (: )Vitamins

هي مركبات عضوية يحتاجها جسم اإلنسان بكميات قليلة جد ًا
الستخدامها أثناء أكسدة وحرق الدهون والكربوهيدرات والبروتينات
وعمليات الهدم والبناء في خاليا الجسم والنمو وإصالح األنسجة
ونقصها يسبب المرض.

وتقسم الفيتامينات إىل :

إضـاءة

 يجب أن ال تؤخ�ذ الفيتامينات على
ش�كل حب�وب أو أق�راص إ ّ
ال عن�د
الضرورة وتحت إشراف طبي.

أ -فيتامينات ذائبة في الدهن (: )Fat Soluble Vitamins

مثل فيتامينات د ( )Dـ أ ( )Aـ هـ ( )Eـ ك (. )K
وتتميز هذه الفيتامينات بالخواص التالية :
 1ـ ال تتلف بسهوله في عملية طهي الطعام.
 2ـ ال تذوب في الماء (لذا ال ُتفقد في ماء الطهي).
 3ـ تخـزن معظم الكميـة الزائـدة منها عن حاجـة الجسم فـي الكبـد (لـذا فإن زيـادة الفيتامينـات قـد
تـؤدي إلى حـدوث التسمـم).

ب ــ فيتامينات ذائبة في الماء (: )Water Soluble Vitamins

مثل فيتامين ج ( )Cومجموعة فيتامينات ب ( ،)Bوتتميز هذه الفيتامينات بالخواص التالية :
 1ـ تتلف بسهوله في عملية طهي الطعام .
 2ـ ال تذوب في الدهون ولكن تذوب في الماء (لذا قد يفقد جزء كبير منها في السلق أو الغسيل).
 3ـ ال تخزن الكمية الزائدة منها في جسم اإلنسان إنما تخرج مع البول (لهذا فإن تناول جرعات كبيرة منها
أقل ضرر ًا لإلنسان من الفيتامينات الذائبة في الدهون).
يعتقد البعض خطأ أنه إذا كان الجسم يحتاج الفيتامينات بكميات ضئيلة فإن تناول الكثير منها مفيد
للجسم والحقيقة أن هذا االعتقاد ال ينطبق على الفيتامينات فمث ً
ال زيادة الجرعة من فيتامين  Aيسبب تضخم
الكبد والطحال .وكذلك الجرعة الزائدة من فيتامين  Dتسبب خل ً
ال في الكلى وتكلس بعض األنسجة وزيادة
تكون الحصى في الكلى .وفيما يلي عرض سريع ألهم الفيتامينات.
الجرعات من فيتامين  Cيسبب ّ
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 1ــ فيتـاميــن أ (: )A

وهو ضروري لنمو األطفال ونمواألسنان والعظام وسالمة األغشية المخاطية المبطنة للعين والجهاز

التنفسي والقناة الهضمية والبولية ،حيث ُيساعد على تكوين طبقة واقية تزيد مناعة الجسم ،كذلك ُيساعد
على تكوين صباغ اإلبصار في شبكية العين التي تساعد على الرؤية في الضوء الضعيف ونقصه ُيسبب

العمى الليلي (العشاء الليلي) وهو عدم الرؤية في الضوء الضعيف وتأخر نمو األطفال وضعف الجهاز
المناعي لعدم تكون الغشاء المخاطي المبطن الذي يحمي من العدوى الميكروبية ومرض جفاف القرنية

حيث تصبح معتمة.

ومن مصادره اللحوم والحليب وزيت السمك وصفار البيض والخضراوات الورقية كالخس والجزر حيث

تعتبر صبغة الكاروتين الصفراء والموجودة مع الكلوروفيل هي المادة األولية لتكوين هذا الفيتامين.

 2ــ فيتـاميــن ب: )B1(1

وتعود أهميته إلى كونه مرافق لإلنزيمات المولدة للطاقة وعمليات الهدم والبناء للبروتينات والكربوهيدرات
ومهم لسالمة الجهاز العصبي والدوري ونقصه يسبب مرض البري بري ،حيث ضعف األطراف السفلية وآالم
عديدة مثل آالم أعصاب الوجه وفقدان الشهية وفقدان الذاكرة وتضخم القلب ،ومن أهم مصادره الحبوب مع
قشورها والدقيق األسمر والخميرة والبقوليات واللحوم .

معلومات إثرائية
 الدقيق األبيض هو ناتج عن نخل دقيق القمح الكامل مع استبعاد  28%من األغلفة. -الدقيق األسمر هو ناتج عن نخل دقيق القمح الكامل مع استبعاد  15%من األغلفة.

 لوحظ مرض الربي بري سابق ًا عند الطبقة الغنية من سكان الصني حيث كانت تأكل األرز املقشور. -الربي بري  Beri-beriوتعني باللغة السنهالية أنا غري قادر.
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 3ــ فيتـاميــن ج (: )C

مهم لسالمة األوعية الدموية وتصنيع الكوالجين المهم لربط
الخاليا ببعضها ،خصوص ًا في نسيج العظام والغضاريف والجلد
والعضالت وعاج األسنان ونقصه يسبب مرض اإلسقربوط ومن
أعراضه نزف اللثة وتخلخل األسنان وآالم في العظام والمفاصل
وجفاف الجلد ،ومن مصادره الخضراوات كالطماطم والسبانخ
والفواكه كالبرتقال والليمون.

إضـاءة

* يص�اب البح�ارة س�ابق ًا باإلس�قربوط
وذل�ك العتمادهم على األغذية الخالية
من الخضروات والفواكه الطازجة .

 4ــ فيتـاميــن د (: )D

وتعود أهمية هذا الفيتامين إلى :
 1ـ ينظم مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم.
تأثير مرض اإلسقربوط على اإلنسان
 2ـ ُيساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور في األمعاء الدقيقة.
 3ـ ُيس�اعد على ترس�يب الكالس�يوم والفوس�فور في العظام ،وبالتالي فنقصه يس�بب الكس�اح لألطفال ولين
العظام عند البالغين .ومن مصادره المصدر الرئيس هي أش�عة الش�مس فوق البنفس�جية التي تحول مادة
األرجوس�ترول ( )Ergosteroleالموج�ودة تح�ت الجل�د إل�ى فيتامي�ن (د) باإلضافة إل�ى الحليب وزيت
السمك وصفار البيض.

إضـاءة

ابحــث
هناك أنواع أخرى من الفيتامينات .مستعين ًا بمصادر التعلم املتوفرة
لديك أكمل اجلدول التايل :
الفيتـامني
ح ()H

ب)B3( 3
هـ ()E
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األهميـة

نـقصه يسبـب

من مصـادره

* ُينصح الشخص باختيار الوقت
املناسب للتعرض ألشعة الشمس
(بعد الرشوق أو قبل الغروب) ملدة ال
تقل عن نصف ساعة يف اليوم خاصة
ممن يسكنون يف مساكن ال تصل إليها
أشعة الشمس .

األحياء في حياتنا

توازن الطاقة (: )Energy Balance

ويقصد به كمية الطاقة املتبقية باجلسم بعد خصم كمية الطاقة املستهلكة من كمية الطاقة املكتسبة من تناول

الغذاء .وقبل أن نبحث عن توازن الطاقة نأخذ فكرة بسيطة عن حمتوى األغذية من الطاقة ،فالطاقة تتولد داخل
اجلسم بعد أكسدة وحرق الغذاء نتيج ًة لتكرس الروابط الكيميائية( .تناول 1جرام من الربوتني أو الكربوهيدرات
ينتج عنه  4سعر كبري (كيلو كالوري) ،وتناول 1جرام من الدهون ينتج عنه  9سعر كبري (كيلو كالوري)).

السعر الكبير ( )Kilocalorieهو كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 1000جرام من الماء درجة
مئوية واحدة (غالب ًا ما يعبر عن الطاقة الناتجة عن أكسدة الغذاء بهذه الوحدة).
وهكذا يمكن تقدير كمية الطاقة من الغذاء بمعرفة محتواه من العناصر الغذائية الثالثة الرئيسة وهي البروتين
والدهون والكربوهيدرات والجدول التالي يوضح محتوى بعض األغذية من العناصر الغذائية والطاقة :
نـوع الغـذاء

الرطـوبـة ٪

الكربوهيدرات ٪

الـدهــون ٪

البـروتيـن ٪

القيمة احلرارية سعر  100 /جرام

القمــح

12

75.5

1.1

11.9

370

البطاطـس

79.8

17.1

0.1

2.1
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التفــاح

44.8

14.1

األرز
اخلــس

13
95

78.9
2.5

0.7
0.2

0.6

6.7
1.2

0.2

360
14

56

حيتاج جسم اإلنسان البالغ إىل كمية من السعرات ترتاوح بني  2000إىل  3000سعر تقريب ًا وهذا
االختالف يف حاجة اجلسم للسعرات يرجع إىل عوامل كثرية منها :
 1ـ االختالف يف الوزن والعمر واجلنس  :حيث حيتاج الرجل البالغ إىل حوايل  40سعر لكل كيلوجرام
من وزنه يف اليوم فالرجل الذي وزنه  70كيلو جرام حيتاج إىل 2800سعر يف اليوم ،أما املرأة فتحتاج
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إىل طاقة أقل تقدّ ر بحوايل  35سعر لكل كيلو جرام يومي ًا  .أما كبار السن أو الذين ال يقومون
بمجهود بدين كبري فيحتاجون إىل طاقة ال تزيد عن  30سعر لكل كيلو جرام يومي ًا.

 2ـ النشاط العضيل  :الطاقة الالزمة ملن يقوم بعمل مكتبي أقل من الطاقة الالزمة للقيام باألنشطة
الرياضية.

 3ـ الظروف اجلوية  :فالشخص الذي يعمل يف درجات حرارة تقل عن 14درجة مئوية يزداد احتياجه
للطاقة حوايل  % 5يومي ًا ( اشتهرت وجبات غذائية غنية بالدهون والكربوهيدرات يتم تناوهلا غالب ًا
يف فصل الشتاء هل تعرف السبب؟).
توازن الطاقة = كمية الطاقة املتناولة – كمية الطاقة املستهلكة وهي عىل ثالث حاالت :

 1ـ توازن الطاقة املتعادل (: )Equilibrium energy balance

وفيه تكون كمية الطاقة املتناولة كغذاء مساوية لكمية الطاقة املستهلكة وهنا ال حيدث تغري يف الوزن.

 2ـ توازن الطاقة املوجب (: )Positive energy balance

وفيه تكون كمية الطاقة املتناولة كغذاء أكرب من املستهلكة مما يؤدي إىل ختزين الطاقة يف اجلسم عىل
شكل أنسجة دهنية وزيادة يف الوزن (سمنة) .Obesity

والسمنة هي زيادة وزن اجلسم عن الوزن املثايل بأكثر من  20%تقريب ًا .والوزن املثايل يقدر بأكثر من
طريقة وتعد السمنة من أسباب أمراض اجلهاز الدوري والقلب والسكري وغريها.

ومـن أسبـاب السمنـة كثـرة تناول الطعام خاصـة الوجبات السريعة واألطعمـة الغنية بالسعرات
الحراريـة (النشويـات والدهون) مع قلـة القيام بنشاط جسماني الستهالك الطاقة كما أن لها
أسباب وراثية.

 3ـ توازن الطاقة السلبي (: )Negative energy balance

وفيه تكون الطاقة املتناولة مع الغذاء أقل من كمية الطاقة املستهلكة من اجلسم مما يؤدي إىل استنزاف
الطاقة املخزونة يف أنسجة اجلسم ،وبالتايل نقص يف وزن اجلسم.
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التقــويـــم :

س : 1ما أهمية المواد الكربوهيدراتية لجسم اإلنسان ؟

ً
جدوال يبين أهمية وأعراض نقص ومصادر ك ً
ال من :
س : 2صمم
الحديد – الكالسيوم – اليود – فيتامين ج – فيتامين د – فيتامين أ
س : 3اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات االتية :
 1ـ تكمن أهمية الغذاء في :
ب ـ مصدر طاقة ووقاية من المرض.
أ ـ النمو وتعويض التالف من األنسجـة.
د ـ جميع ما سبق.
ج ـ مهم لتنظيم العمليات الحيويـة.
 2ـ أي األمالح اآلتية نقصـه يسبب فقر الــدم؟
ب ـ الحديـد.
أ ـ الكالسيوم.

 3ـ يصنف الفركتوز (سكر الفاكهة) من السكاكر :
ب ـ الثنـائيـة.
أ ـ األحـاديـة.

 4ـ تساعد الشمس على تكوين فيتامين :
ب ـ (هـ).
أ ـ (ك).

ج ـ اليـود.

د ـ الفوسفور.

ج ـ العـديـدة.
ج ـ (د).

د ـ (ب).

 5ـ يمكن أن يقلل الشخص من نسبة الكوليسترول في جسمه ،عن طريق تناول :
ب ـ الدهون .ج ـ قليل من الملح .د ـ البيض.
أ ـ الخضروات والفواكـه.

 6ـ أي المواد الغذائية اآلتية تعمل على تعويض الخاليا التالفة من جسم اإلنسان؟
ج ـ الدهون .د ـ األمالح المعدنية.
ب ـ البروتينات.
أ ـ الكربوهيدرات.
 7ـ إذا ظهرت أعراض مرض البري بري على شخص ما ،فإن عالجه يكون بإعطائـه :
د ـ مــاء.
ج ـ مضاد حيوي.
ب ـ فيتامين ب.1
أ ـ مـلـح.
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 8ـ أثناء قيامك بتجربـة في المختبر انسكب محلول لوغل على مـادة مجهولـة فتغيـر لـونـها،
هذه المادة هـي :
د ـ بروتيـن.
ج ـ دهـن.
ب ـ نشــاء.
أ ـ سكـر أحـادي.
 9ـ أي العناصر التالية تجده في البروتينات وال تجده في الكربوهيدرات أو الدهون؟
ج ـ الهيدروجين .د ـ الكربون.
ب ـ النيتروجين.
أ ـ األكسجين.
س  : 4ضع عالمـة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة في الجمل اآلتية :
( )
 1ـ يتركب الجدار الخلوي لخاليا نبات البرتقال من الجاليكوجين
( )
 2ـ يتلف فيتامين ج الموجود في الخضراوات عند طهيها
( )
 3ـ يوجد عنصر النيتروجين في المواد البروتينية
 4ـ الدهون أعلى العناصر الغذائية طاقة والكربوهيدرات أسرع في االحتراق ( )
س : 5ضع الرقم المناسب من العمود ( أ ) أمام ما ينـاسبـه من العمود ( ب ) :

1

فيتامين أ

3

أمالح الحديد

(

فيتامين ج

(

2
4

5
6

فيتامين ب1
أمالح اليود
ــــ

(

)

بري بري

)

اإلسقربوط

(
(
(

)
)
)
)

العمى الليلي
جويتر

األنيميا

الكساح

س : 6لماذا يصاب بعض األشخاص الذين يتناولون غذائهم من مصادر نباتية فقط ببعض األمراض؟
س : 7من خالل دراستك ألنواع المواد الغذائية ومعرفتك بقيمتها الغذائية ،قدم مقترحات لمدرستك
ألنواع األغذية الواجب توافرها في المقصف ،واألنواع الواجب تجنبها.
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الفصلالرابع:الجهازالهضميفياإلنسان
مقدمة.

تركيب الجهاز الهضمي.

القناة الهـاضمـة.

الغدد الملحقة بالقناة

الهضمية.

االمتصاص.

التقـويـم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
 1ــ تصف التركيب العام للقناة الهضمية والغدد الملحقة بها.
 2ــ تذكر وظائف أجزاء الجهاز الهضمي.
 3ــ توضح عالقة الكبد والحوصلة الصفراوية والبنكرياس بالقناة
الهضمية.
 4ــ ترسم الجهاز الهضمي في اإلنسان.
 5ــ تتأمل قول الخالق ــ سبحانه وتعالى ــ  « :لقد خلقنا اإلنسان في أحسن
تقويم »
وذلك من خالل دراستك للجهاز الهضمي.

اجلهاز اهلضمي يف اإلنسان
مقــــدمــــة :

تتجلى قدرة الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ حينما نتخيل شكل الجهاز الهضمي وتراكيبه والوظائف التي يقوم

بها ومدى التالؤم فيما بينها فتبارك الله أحسن الخالقين!

تحتاج كل خلية من ماليين الخاليا الحية الموجودة في الجسم إلى الطاقة لتؤدي وظيفتها ،هذه الطاقة
يؤمنها الغذاء الذي تتناوله وهذا الغذاء البد أن يفكك تدريجي ًا إلى عناصره األساسية أي الكربوهيدرات
تتفكك إلى سكاكر أحادية والبروتينات إلى أحماض أمينية والدهون إلى أحماض دهنية وجلسرول ليسهل

امتصاصها إلى الدم وهذا ما يسمى بعملية الهضم التي تتم بصورتين مترابطتين هما الهضم الميكانيكي

والهضم الكيميائي.

فالهضم الميكانيكي هو طحن الغذاء وتقليبه وانتقاله .والهضم الكيميائي هو تأثير اإلنزيمات
واألحماض التي تفرز على الغذاء لتحويله إلى مواد أبسط في التركيب .وهذا هو عمل الجهاز الهضمي.
ودراسته مهمة جدًّ ا لنا كي نحافظ على سالمته.فالتقاليد االجتماعية والحياة العصرية التي غيرت أسلوب
العيش اليومي وجعلتنا نفرض على جهازنا الهضمي أنواع ًا وأنماط ًا معينة من الطعام والمواد الكيميائية
وأساليب التخزين والتبريد والتغليف والحفظ ،كلها عوامل فرضت على جهازنا الهضمي مسألة
التكيف والتفاعل معها .فيكون نتيجة هذا التفاعل أن يبقى الجهاز الهضمي سليم ًا أو يصاب بالعديد من
ّ
االضطرابات واألمراض.

تركيب اجلهاز اهلضمي :
يتـكـون الجـهـاز الهضمـي ( )Digestive systemفـي اإلنـسـان مـن القـنـاة الهضميـة والغـدد الملحقـة

بهـا.
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األسـنان
اللسـان

البلعوم

الغدد اللعابيـة

املريء

الكبـد

املـعـدة
البنكريـاس

املـرارة

األمعاء الغليظة

األمعاء الدقيقة

الزائدة الدودية
املستقيـم

تركيب الجهاز الهضمي في اإلنسان

أو ًال  :القنــاة اهلــضمــيـة :
هي قناة تمتد من الفم إلى الشرج وتتكون من اآلتي :

 1ــ الفـــم (: )Mouth

ه�و تجوي�ف يحت�وي عل�ى األس�نان( )Teethواللس�ان
( )Tongueوالغ�دد اللعابي�ة ويت�م ف�ي الفم هض�م ميكانيكي
وكيميائ�ي للغ�ذاء ،حيث يتح�رك الفك الس�فلي بتحكم من
العضلات اإلرادية المغلفة له لتقوم األس�نان بتقطيع الغذاء
وطحنه وتقليبه بمس�اعدة اللسان ومزجه باللعاب الذي يفرز
م�ن الغ�دد اللعابي�ة واللعاب يترك�ب من  99%م�اء وأمالح
معدنية بنس�بة  1%باإلضافة إلى م�ادة مخاطية وإنزيم األمليز

اللوزتـان
اللهـاة
اللسـان

األسنان

الفــم
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الذي يهضم النشاء فقط ويحوله إلى سكر الشعير (المالتوز) ثنائي التسكر .وبذلك يتحول الغذاء داخل الفم

إلى كتلة غذائية سهلة البلع يدفع بها اللسان إلى البلعوم.

األحياء في حياتنا

من أسباب رائحة الفم الكرهية

يعاين الكثري من األشخاص من رائحة الفم الكرهية وحياول الكثري القضاء عليها باستخدام املستحرضات
ذوات الروائح الزكية ظن ًا منهم أن املشكلة سوف تنتهي عند هذا احلد وال يعلم أن ذلك ليس هو العالج
بقدر ما هو تغطية مؤقتة للمشكلة والتي ال تلبث أن تعود يف غضون ساعات.

ما هي أسبـاب رائحـة الفـم الكرهيـة ؟

أ ـ أسبـاب متعلقـة بالفـم وتشـمـل :
 1ـ إمهـال نظافـة الفـم واألسنـان.
 2ـ أم�راض الف�م مث�ل تس�وس األس�نان والتهاب اللث�ة املتروك دون معاجل�ة واخلراجات الس�نية
والتقيحات وأمراض األنف والبلعوم واجليب الفكي والتهاب اللوزتني والزوائد األنفية.
 3ـ بقـاء فضالت الطعام بني األسنان ،واألجهزة الصناعية السيئة واجلسور الرديئة الصنع.
 4ـ أكل بعض األطعمة التي تبعث الرائحة الكرهية يف أنفاس من يأكلها مثل البصل والثوم.
 5ـ التدخني ورشب الكحول.

ب ـ أسبـاب عـامـة وتشـمـل :

أمراض اجلهاز التنفيس واجلهاز اهلضمي وداء السكري وأمراض الدم والتهاب الكلية.
إذا كنت تعاين من رائحة الفم الكرهية أو تعرف صديق لك يعاين نفس املشكلة ،فيجب املبادرة بزيارة
الطبيب لتتعرف عىل طرق العالج.
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 2ــ البلعـوم (: )Pharynx

عبارة عن عضو شبه أنبوبي مكون من عضالت ومبطن بغشاء مخاطي يحتوي على جداريه الجانبيين األيمن
واأليسر على اللوزتين وهذا ما يفسر صعوبة البلع في حالة التهاب اللوزتين وتضخمها .يستقبل البلعوم الغذاء
الممضوغ ويقوم لسان المزمار ( )Epiglottisبإغالق فتحة الحنجرة حتى ال يدخل الغذاء إلى القصبة الهوائية.
ويتدلى من سقف الحلق (الحنك اللين) بروز عضلي مخروطي الشكل يعرف باللهاة تقوم بإغالق تجويف

ابحــث
ما الفرق بني اللهاة ولسان املزمار؟

األنف في أثناء البلع لمنع مرور الطعام والشراب خارج البلعوم
إلى األنف كما تساهم في إثارة التقيؤ وهذا يفيد في حالة الرغبة
في إفراغ المعدة .إن البلعوم يؤدي وظيفة لكل من الجهازين
الهضمي والتنفسي حيث يمر به الغذاء في طريقه للمريء ،ثم
المعدة ويمر به الهواء في طريقه إلى القصبة الهوائية ،ثم الرئتين.

 3ــ املــريء (: )Oesophagus

أنبوب عضلي مبطن بغش�اء مخاطي يبلغ طوله 25سم تقريب ًا،
يق�ع خل�ف القصب�ة الهوائية ويق�وم بتوصي�ل البلع�ة الغذائية من
البلع�وم إل�ى المع�دة بفعل حرك�ة العضلات الطولي�ة والدائرية
الموج�ودة ف�ي جداره ،وتس�مى ه�ذه الحرك�ة بالحرك�ة الدودية
( ،)Peristalsisوتعمل هذه الحركة على دفع البلعة الغذائية باتجاه
المعدة مهما كان وضع الجسم.

 4ــ املعـــدة (: )Stomach

هي تجويف عضلي تقع في أسفل الحجاب الحاجز في الجانب
األيسر من البطن تبدأ باختناق عضلي يسمى العضلة الفؤادية وهو
صمام ال يسمح بعودة الغذاء إلى المريء وتنتهي بفتحة العضلة
البوابية التي تنظم مرور الغذاء إلى اإلثني عشر ،وتكون المعدة
ّ
خالية من العصارات قبل إثارة الشهية أو وصول الغذاء إليها.

عضالت مرتخية
كرة من الطعام

عضالت منقبضة

عضالت مرتخية

الحركة الدودية في المريء
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وتتم إثارة الشهية نفسي ًا أو بمجرد رؤية
الغذاء ،أو تذوقه ،فتقوم المعدة باإلفراز
مباشرة ،حيث تستقبل الطعام من
المريء ويحدث له هضم ميكانيكي
وكيميائي ،ويتركب جدار المعدة من
طبقتين من العضالت الطولية والدائرية
وهاتان الطبقتان تكسبان المعدة المتانة
المعـدة
والقدرة على التمدد حيث يمكنها أن
تتمدد إلى أن تصبح سعتها من  20 – 15لتر ًا تقريب ًا .وتتقلص هذه العضالت باتجاهات مختلفة ليؤدي ذلك
إلى تقليب الطعام ومزجه بسوائل حتى يصبح شبه سائل وهذا هو الهضم الميكانيكي .وتتأثر حركة جدران
المعدة كثير ًا بالحالة النفسية ،فعند الغضب أو الخوف قد تتوقف الحركة الدودية تمام ًا .ويعزى عسر الهضم
( )Indigestionفي هذه الحالة إلى توقف المعدة عن الحركة .أما الهضم الكيميائي فيتم بتأثير عصارات المعدة
التي تتركب من  90%ماء وأمالح معدنية ،وحمض الهيدروكلوريك ،وإنزيم الببسين الذي يعمل على تحويل
البروتينات إلى عديدة الببتيد.
يبطن المعدة من الداخل غشاء مخاطي تفرزه بعض خالياها يحميها من العصارات التي قد تؤثر على
جدارها مثل حمض الهيدروكلوريك .إن كمية اإلفراز المعدي تتناسب عادة مع نوعية الغذاء ،وهو تنظيم
اقتصادي رائع يمنع عمليات الهدر في العصارة المعدية.

األحياء في حياتنا

احلمـــوضـــة :

احلمـــوضــة والقرحة املعدية :

أحيان ًا حيدث ارتداد للطعام من املعدة إىل املريء بسبب خلل وظيفي يف العضلة الفؤادية التي تفصل
املريء عن املعدة ،وقد حيدث هذا اخللل نتيجة الفتاق أو قرص املريء أو السمنة الزائدة أو احلمل
وقد يؤدي هذا االرتداد إىل حدوث التقرح اهلضمي ،وللحد من ذلك البد من احلمية الغذائية التي
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تعتمد عىل جتنب تناول املواد الغازية واحلارة والدسمة كالشكوالته والقهوة والكحول والشحوم
والتدخني وختفيف حجم الوجبات الغذائية واالمتناع عن رشب كميات كبرية من السوائل يف أثناء
تناول الطعام والتي تزيد من الضغط عىل املعدة وتعيق عملية اهلضم.

القرحــة املعديــة :

هـي وجـود تآكـل موضعي مسبب ًا جرح ًا في الجـدار الداخلـي للمعـدة واألمعـاء ومن أسبـاب
حدوثـها ما يلـي :
ـ اإلصابـة بجرثومـة الهيليكوباكنز والتي تضعف الغشاء المخاطي للمعـدة واألمعـاء الدقيقـة.
ـ االستخدام المفرط لألدوية التي تسبب تآكل في غشاء المعدة المخاطي كاألسبرين والبروفين
والفولترين وهي أدوية مسكنات األ لم والروماتزم.
ـ وجود خلل وظيفي في تفريغ الطعام أو تكوين السائل المخاطي.
ـ تعاطي الكحول والتدخين.
ـ اإلصابة ببعض األمراض.
ـ االنفعاالت الشديدة.

 5ــ األمعـاء الدقـيقـة (: )Small intestine

تلي المعدة مباشرة ويحدث بها معظم عمليات الهضم واالمتصاص ويبلغ طولها حوالي  6أمتار وعرضها
 2.5سم وتتألف من ثالثة أقسام هي اإلثني عشر ( )Duodenumوالصائم ( )Jejunumواللفائفي (.)Ileum
وعند وصول الغذاء إلى بداية اإلثني عشر يبدأ البنكرياس والكبد بإفراز عصاراتهما الهاضمة ،حيث يتعرض
الغذاء في اإلثني عشر إلى ثالث عصارات هي العصارة الصفراوية
(المرارية) التي تفرز من الكبد والتي ال تحتوي على إنزيمات ،ولكنها
تحتوي على أمالح صفراوية تحول الدهن إلى مستحلب دهني،
وعلى بيكربونات تحول الطعام الحمضي إلى قاعدي يناسب عمل
لماذا سمي كل من  :اإلثني عشر
اإلنزيمات في اإلثني عشر.والعصارة البنكرياسية والعصارات التي
والصائم واللفائفي بهذه األسماء ؟
تفرز من جدار األمعاء تكمل هضم البروتينات وهضم النشاء وتحول
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المستحلب الدهني إلى أحماض دهنية وجلسرول.
وعندما يكتمل هضم الغذاء ويتحول إلى شبه سائل
يكون قاب ً
ال لالمتصاص ،حيث تقوم بامتصاصه
الخمالت الكثيرة المبطنة لجدار األمعاء الدقيقة
(اللفائفي) ،أما بقية المواد التي لم تمتص فتمر من
األمعاء الدقيقة إلى األمعاء الغليظـة.

 6ــ األمعاء الغليظة (: )Large intestine

هي قناة عضلية واسعة يبلغ طولها حوالي  160سم
وعرضها  6.5سم وتختلف عن األمعاء الدقيقة بأنها
أقصر وأعرض وال تحتوي على خمالت.
وتقسم
ّ
إلى األعور ( )Coecumوهو الجزء األول من األمعاء
الغليظة ويقع تحت نقطة اتصال األمعاء الدقيقة
بالغليظة في الجهة اليمنى السفلية من البطن ويتصل
به الزائدة الدودية يليه القولون ( )Colonبأقسامه
الثالثة الصاعد والمستعرض والنازل .والجزء األخير
من األمعاء الغليظة يعرف بالمستقيم ()Rectum
الذي تتجمع فيه الفضالت على شكل براز استعداد ًا
لطردها خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج()Anus
الذي تتحكم به عضلتان عاصرتان هما داخلية غير
إرادية وخارجية إرادية .وتعمل هاتان العضلتان على
التحكم بإغالق فتحة الشرج للحيلولة دون خروج
البراز .ويتم طرد الفضالت (البراز) نتيجة لتقلصات
شديدة في عضالت المستقيم وارتخاء العضلتين
العاصرتين على جانبي فتحة الشرج.
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منظر للخمالت تحت المجهر اإللكتروني
مرارة
معـدة
بنكرياس

قولون
مستعرض

األمعـاء
الغليظـة

قولون
صاعد

قولون
نازل
األمعـاء
الدقيقـة

المستقيم

األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة

األعـور

ثاني ًا  :الغدد امللحقة بالقناة اهلضمية :

تلعب الغدد الملحقة بالقناة الهضمية دور ًا مهم ًا في عملية هضم الغذاء وتحويل بعض أنواع األغذية إلى
مركبات أبسط يمكن للجسم االستفادة منها وهذه الغدد هي :
 1ــ الغـدد اللعابـيـة ( : )Salivary glandsتفرز اللعاب وتصبه في الفم بواسطة القنوات اللعابية ،وهي
ثالثة أنواع :
أ ـ الغدد النكافية  :وهي أكبرها وتوجد تحت األذن .وتتضخم هذه الغدد
عند إصابة اإلنسان بمرض النكاف (.)Mump
ب ـ الغدد تحت الفكية  :وتوجد على جانبي الفك السفلي.
ج ـ الغدد تحت اللسانية  :وتوجد تحت اللسان.

 2ــ البنكـريـاس ( : )Pancreasوهي غدة عنقودية الشكل وردية اللون

توجد أسفل المعدة وتفرز العصارة البنكرياسية التي تصبها في اإلثني عشر
بواسطة القناة البنكرياسية.

الغدة النكافية

غدة تحت الفك
غدة تحت اللسان

الغدد اللعابية

 3ــ الكبد ( : )Liverوهي أكبر غدة في الجسم توجد بجوار المعدة في الجهة اليمنى وتفرز العصارة

الصفراوية (المرارية) والتي لها دور في هضم الدهون وتصبها في اإلثني عشر بواسطة القناة الصفراوية التي

تتحد مع القناة البنكرياسية في قناة واحدة هي القناة البنكرياسية الصفراوية التي توصل إفرازها إلى اإلثني

عشر بفتحة واحدة.

الكبـد
المـرارة
بنكرياس
األمعاء الدقيقة

القناة الصفراوية

نشـاط عملـي
 بمساعدة معلمك ،قم بتشريح حيوان
ثديي لتتعرف على تركيب القناة

الهضمية والغدد الملحقة بها.

الكبد والبنكرياس في اإلنسان
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األحياء في حياتنا

املنظــار الطبـــي :

عبارة عن أنبوب دقيق ورفيع يحتوي على مصدر للضوء وموصول بكاميرا دقيقة يتم استخدامه إللقاء نظرة على
األعضاء الدّ اخلية في الجسم وتظهر الصور على شاشة تلفزيونية.

مـا هـو التنظير بشكـل عـام ؟
عملية التنظير هي عملية جراحية قصيرة وبسيطة تجرى للوصول
إما لتشخيص أو معالجة سبب الشكوى من بعض األمراض .وفي كثير
من األحيان يتم اكتشاف األسباب وعالجها في نفس الوقت .وتمتاز
العمليات التي تجرى عن طريق التنظير عن تلك التي تجرى بفتح
ّ
جدار البطن بأن بقاء المريض في المستشفى بعد الجراحة أقل بكثير
من بقائه بعد الجراحة العادية.

االلتهاب الكبدي الفريويس :

صورة لمنظار طبي

هو مرض شائع ينتج عن فيروسات عديدة تهاجم الكبد ،وتسبب التهابه أي انتفاخ وتهتك بخاليا الكبد مثل البالون
الذي ينفجر عندما يزداد انتفاخه .يوجد في الوقت الحالي خمسة فيروسات وهي .)E) ، (D) ، (C) ، (B) ، (A( :
وسنتكلم هنا عن الفيروس الكبدي ( )Cوطرق تشخيصه.
الفيـروس الكـبـدي(: )C
طرق العدوى بهذا المرض  :تتم عن طريق نقل الدم أواستعمال المحاقن واآلالت الجراحية الملوثة .يعتبر معدل
حاملي الفيروس ( )Cاألصحاء من أعلى المعدالت في العالم .يقتحم الفيروس الخطوط الدفاعية والتحصينات
الخارجية للجسم حتى يصل إلى الدم ،ومنه إلى الكبد حيث يستقر في بعض الخاليا الدموية .ينتمي الفيروس ()C
إلى فصيلة الحمض النووي المعروف باسم (.)RNA
في الحاالت الحادة يعتمد التشخيص أساس ًا على التاريخ المرضي مثل :
 1ـ إذا كان المريض تعاطى نقل دم أو أجري له عمليات جراحية.
 3ـ تحاليل معملية لوظائف الكبد.
 2ـ الكشف الطبي على المريض			.
 4ـ تحليل دالالت الفيروس في المراحل األولى للمرض.
ويعتمد تشخيص االلتهاب الكبدي المزمن على التحاليل المعملية التي توضح زيادة في معدل اإلنزيمات
الكبدية .وهناك تحليل مخبري خاص لتشخيص حاملي الفيروس (.)C
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االمتصاص (: )Absorption

هو انتقال المواد الناتجة من هضم الغذاء (سكاكر أحادية وأحماض أمينية وأحماض دهنية وجلسرول)
من تجويف األمعاء الدقيقة (اللفائفي) إلى الدم أو اللمف .ويحمل الدم هذه المواد إلى خاليا الجسم
لالستفادة منها أو خزنها .وتكون األمعاء الدقيقة مهيأة لهذه العملية بسبب وجود الخمالت ( )Villiالعديدة،
فكل خملة تحتوي على شبكة من الشعيرات الدموية ووعاء لمفاوي ينفذ إليها الغذاء المهضوم عبر الخاليا
الطالئية ومن ثم إلى جهاز الدوران .وتزيد هذه الخمالت كثير ًا من مساحة السطح المهيأ لالمتصاص ،كما
أنها تقوم بحركات قوية تساعد على تحريك المواد الغذائية القريبة من الغشاء المخاطي لألمعاء ،مما يسهل
عملية االمتصاص.

إضـاءة

طــريقــة االمتصــاص :
هناك طريقان تتبعهما المواد الممتصة حتى تصل إلى الدورة الدموية هما :

 1ـ الطريق الدموي :

 لو استطعنا أن نفرد باطن األمعاء
(اخلمالت) حلصلنا عىل مس�احة
قدرها 300م .2فسبحان اخلالق.

يتم امتصاص السكاكر األحادية واألحماض األمينية والماء واألمالح المعدنية والفيتامينات الذائبة في
الماء عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في الخمالت.

 2ـ الطريق اللمفاوي :

يتم امتصاص األحماض الدهنية
والجلسرول والفيتامينات الذائبة في
الدهون بواسطة الشعيرات اللمفاوية
الموجودة في الخمالت التي تتحد
لتكون وعاء ًا لمفاوي ًا يصب أخير ًا
في الوريد األجوف العلوي ثم إلى
األذين األيمن للقلب.

خملة مكبرة  32مرة

أوعية
دموية

األمعاء الدقيقـة

خمالت

وعـاء
لمفاوي
وريد
شريان

تركيب الخمالت في األمعاء الدقيقة
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التقـويـم :
عــرف المصطلحـات اآلتيـة :
سّ : 1
أ ـ البلعـوم.

ب ـ الغــدد.

س : 2اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتيـة :
 1ـ أي األنزيمات اآلتية يوجد في اللعاب؟
ب ـ الببسين.
أ ـ األميليز.
 2ـ يتحول النشـاء في الفـم إلى :
ب ـ البنكريـاس .
أ ـ الكبـد.

 3ـ الناتج لهضم النشاء في فم اإلنسان هو سكر :
ب ـ الجلوكوز.
أ ـ المالتوز.

ج ـ التربسين .د ـ الليبيز.
ج ـ الطحال.

د ـ المعـدة.

ج ـ السليلوز .د ـ الفركتوز.

 4ـ أي األجزاء اآلتية يمنع دخول الغذاء إلى القصبة الهوائية في اإلنسان؟
ج ـ اللسـان .د ـ الحنجرة.
ب ـ اللهـاة.
أ ـ لسان المزمار.
 5ـ ال يستطيع اإلنسان العيش إذا أزيلت :
أ ـ أمعاؤه الدقيقـة.
ج ـ المعــدة.

ب ـ أمعـاؤه الغليظـة.
د ـ المــرارة.

س : 3ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  )أمام العبارة الخاطئة في الجمل اآلتية :
( )
 1ـ يتم امتصاص الغذاء المهضوم في منطقة اللفائفي في األمعاء الدقيقة.
( )
 2ـ تقوم عضلة المعدة البوابية بمنع رجوع الغذاء إلى المريء.
( )
 3ـ تصب العصارة الكبدية مباشرة في اإلثني عشر.
س : 4ارسم الجهاز الهضمي في اإلنسان مع كتابة البيانات.
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الفصل الخامس  :الجهاز الدوري في اإلنسان
مقدمة.
الجهاز الدوري وأهميته.
تركيب الجهاز الدوري.
القلب.
األوعية الدموية.
الدم.
الجلطة الدموية.
الدورة الدموية.
تأثير التدخين على القلب
والشرايين.
التقـويـم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
 1ــ توضح أهمية الجهاز الدوري لجسم اإلنسان.
الصمام  ،الشريان  ،الوريد  ،الدم.
ُعرف المصطلحات الع ّلمية التالية :
ّ
 2ــ ت ّ
 3ــ تعدد مكونات الجهاز الدوري في اإلنسان.
 4ــ تُقارن بين صمامات القلب المختلفة.
للتعرف على حجرات القلب.
 5ــ تُشّ رح قلب حيوان ثدي
ّ
 6ــ تُقارن بين الشريان والوريد من خالل شريحة مجهرية جاهزة.
 7ــ تصف مكونات الدم وأهمية كل منها.
 8ــ تُقارن بين خاليا الدم الحمراء والبيضاء.
ُجهز شريحة مجهرية مؤقتة لخاليا الدم.
 9ــ ت ّ
 10ــ ّ
توضح دورة الدم في جسم اإلنسان.
 11ــ توضح تأثير التدخين على القلب والشرايين.
 12ــ تتأمل قدرة الله في دقة الخلق من خالل دراستك للجهاز الدوري.

اجلهاز الدوري يف اإلنسان
مقــــدمــــة :

درست في الفصول السابقة أنواع األغذية المختلفة التي يتناولها اإلنسان ،وكيفية هضمها وتحويلها إلى
مواد بسيطة ،تنفذ من خمالت األمعاء الدقيقة إلى األوعية الدموية .والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن اآلن هو :
كيف يتم نقل الغذاء وتوزيعه بكل دقة وانتظام إلى جميع أجزاء الجسم لتتم االستفادة منه؟
وما األعضاء التي تشارك في ذلك؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة يجب علينا أن نعرف تركيب الجهاز الدوري
وكيفية عمله.

اجلهاز الدوري وأمهيته :
ُيسمى بالجهـاز الـدوري ( )Circulatory systemألن الـدم يدور فيه باستمرار .و ُيسمى أيض ًا بالجهاز
الوعائـي ( )Vascular systemلـدوران الدم في داخل أوعيـة دمويـة مغلقـة و ُيسمى أيض ًا بجهـاز الـدم (Blood
 )systemنسبة إلى الـدم الذي يملؤه.
ويؤدي الجهاز الدوري وظائف عديدة منها :
 1ـ نقل الغذاء المهضوم واألكسجين إلى الخاليـا.
 2ـ نقل ثاني أكسيد الكربون والفضالت األخرى من الخاليا إلى
مراكز اإلخراج في الجسم.
 3ـ مناعة الجسم ضد األمـراض.

تركيب اجلهاز الدوري :
يتركب الجهاز الدوري من القلب واألوعية الدموية والدم.
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ابحــث
اكتـب فوائـد أخـرى للجهـاز
الدوري في جسم اإلنسان.

أو ًال  :القـلــب (: )Heart
وهو عضو عضلي مخروطي الشكل
(في حجم قبضة اليد) يوجد في منتصف
الصدر بين الرئتين ،قاعدته ألعلى
ورأسه ألسفل يميل قلي ً
ال إلى اليسار
(ولهذا ُيعتقد ً
خطأ أن القلب في الجهة
اليسرى) ،ويغ ّلف القلب من الخارج
بغشاء التامور لحمايته من االحتكاك
والصدمات ،ويتكون القلب من أربع
حجرات هي األذينان ألعلى وأسفلهما
البطينان .وعضالت جدار األذين أقل
ُسمك ًا من عضالت جدار البطين (ألن
األذينين يدفعان الدم فقط إلى البطينين)،
وجدار البطين األيسر أسمك من جدار
البطين األيمن (ألن البطين األيمن يدفع
الدم فقط إلى الرئتين المجاورتين للقلب
بينما البطين األيسر يدفع الدم إلى جميع
أنحاء الجسم).

األورطي يدفع الدم
الغني باألكسجين إلى
الجسم.

وريد أجوف علوي
يحمل الدم من الجسم
إلى القلب

شريان رئوي

الوريد
الرئوي

أوردة رئوية

األذين األيسر
الصمـام
المترالـي

األذين
األيمن
صمـام
رئـوي

الصمـام
األورطي

صمـام ثالثي
الشرفـات

البطين
األيسـر

البطين
األيمـن

وريد أجوف سفلي
يحمل الدم من الجسم
إلى القلب

قطـاع طـولـي في القلب

ويوجد بالقلب أربعة صمامات هي الصمام ثالثي الشرفات (يوجد بين األذين األيمن والبطين األيمن).
والصمام ثنائي الشرفات أو المترالي (يوجد بين األذين األيسر
والبطين األيسر) ويسمح كال الصمامين بمرور الدم من األذين إلى
ابحــث
البطين وليس العكس ،وتتصل حواف كل من هذين الصمامين بجدار
البطين بواسطة حبال وترية مرنـة .والصمام شبه الهاللي (الرئوي)
ما الفرق بين نبضات القلب
(يوجد بين البطين األيمن والشريان الرئوي) ،والصمام األورطي
ودقات القلب ؟
(يوجد بين البطين األيسر والشريان األورطي).
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معلومات إثرائية

ثقــب القــلــب

الثقب يف القلب بالنسبة لألطفال الرضع هو وجود فتحة بني البطينني أو األذينني للقلب ،وهذه الفتحة
ربام تكون صغرية احلجم أو كبرية احلجم ،وربام تكون واحدة أو متعددة  ،كذلك يمكن أن يكون هناك
فتحات بني األذينني وأخرى بني البطينني يف نفس الوقت.

هذه الثقوب أو الفتحات تعتمد خطورهتا عىل حجمها ونوعها ومكاهنا.
ويعتمد عالج ذلك عىل دقة التشخيص والتأكد منه ،وكلام كانت الفتحة صغرية كلام كانت نسبة الشفاء
كبرية جدًّ ا إما أن تغلق مع كرب العمر أو ال بد من تدخل جراحي.

تصلـب الشـرايني

هو فقدان الرشايني ملرونتها بسبب ترسب املواد الدهنية عىل جدارها الداخيل ،فتتصلب ويقل قطرها
الداخيل فتقل قدراهتا عىل نقل الدم .وقد حيدث التصلب يف أي رشيان يف اجلسم إال أنه أكثر حدوث ًا يف
الرشيان األورطي والرشايني التاجية املغذية لعضلة القلب مما ينتج عنه أمل صدري تسمى الذبحة الصدرية
حيث يشعر اإلنسان بآالم حادة يف منطقة الصدر وخاصة خلف عظمة القص وقد يمتد األمل إىل الكتف
األيرس والذراع األيرس وأسفل الرقبة .وقد ُيصاحب هذا األمل أحيان ًا ضيق يف التنفس ،وغال ًبا ما حتدث
النفسية.
اإلصابة عند زيادة املجهود البدين كامليش أو الركض أو التعرض للضغوط
ّ
كيف يمكن أن ُنسعـف مريـض الذبحـة الصـدريـة؟

 1ـ طمئن املصاب واطلب منه الراحة فور ًا .ملاذا؟
 2ـ حاول فك أي مالبس حول الرقبة أو الصدر وخاصة إذا كانت ضيقـة.
 3ـ اطلب اخلدمـات اإلسعافيـة وذلك باالتصال عىل اهلالل األمحـر عىل
الرقـم  997لنقلـه إىل املستشفى فـور ًا.
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ثاني ًا :األوعية الدموية (: )Blood Vessels

وهي ثـالثـة أنـواع :

 1ــ الرشايني ( : )Arteriesوهي األوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم بغض النظر
عن نوع هذا الدم.
وجدار الشريان سميك ومرن قابل للتمدد عند اندفاع الدم فيه عند انقباض البطينين ،فتتمدد الشرايين مما
يقلل من ضغط الدم فيها ،وتستمر جدران الشرايين المرنة في الضغط على الدم لدفعه في الشرايين الفرعية
حتى يصل إلى الشعيرات الدموية ،وذلك في فترة ارتخاء عضلة القلب ،كما أن القطر الداخلي للشريان أقل
منه في الوريد.

والرشايني الرئيسـة املتصلة بالقلب هي :

أ ــ الرشيان الرئوي  :يخرج من البطين األيمن حام ً
ال الدم غير المؤكسج إلى الرئتين ،حيث يتفرع إلى
فرعين أحدهما يتجه إلى الرئة اليمنى واآلخر إلى الرئة اليسرى ،ثم يؤكسج الدم.

ب ــ الرشيان األورطي (األهبر)  :يخرج من البطين األيسر
حام ً
ال الدم المؤكسج لجميع أنحاء الجسم.

 2ــ األوردة ( : )Veinsوهي األوعية الدموية التي تنقل الدم
من أعضاء الجسم إلى القلب بغض النظر عن نوع هذا الدم.
وجدار الوريد أقل ُسمك ًا ومرونة من الشريان وتحتوي
األوردة الكبيرة بداخلها على صمامات شبه هاللية تسمح بمرور
الدم في اتجاه واحد جهة القلب و ُيساعد على ذلك أيض ًا انقباض
العضالت المالصقة لجدران األوردة وتفرعاتها.

واألوردة الرئيسـة املتصلة بالقلب هي :
أ ــ الوريد األجوف العلوي  :يحمل الدم غير المؤكسج

من الجزء العلوي للجسم إلى األذين األيمن من القلب.

الصمامات في األوردة
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وريـد

شــريــان

شعيـرة

صمـام

المقارنة بين الشريان والوريد والشعيرات

ب ــ الوريد األجوف السفيل  :يحمل
الدم غير المؤكسج من الجزء السفلي للجسم
إلى األذين األيمن من القلب.

ج ــ األوردة الرئوية  :عددها أربعة
(وريدان من كل رئة) وتحمل هذه األوردة
الدم المؤكسج من الرئتين إلى األذين األيسر
من القلب.
(Blood

 3ــ الشعريات الدموية
 : )Capillariesوهي األوعية الدموية الدقيقة

التي تصل بين نهايات الشرايين وبدايات
األوردة .وتنتشر حول الخاليا ليتم التبادل
الغذائي والغازي بين الدم وخاليا الجسم عن
الجدران الرقيقة لهذه الشعيرات.
طريق ُ
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نشـاط عملـي

 افحص شريحة مجهرية جاهزة لقطاع عرضي
في شريان ووريد وقارن بينهما من حيث :
(سمك الجدار  ،القطر الداخلي).
ُ

تــأمـــــل

يتراوح قطر الشعيرات الدموية ما بين
 0.014 –0.007ملم ،ويتراوح طول الشعيرة
الدموية الواحدة ما بين  1 – 0.5ملم  ،ويبلغ
عددها  10باليين شعيرة دموية  ،وطولها مجتمعة
حوالي  80ألف كيلومتر  ،ومساحتها مجتمعة
حوالي  500متر مربع  .فسبحان الله الخالق!

معلومات إثرائية

ارتفــاع ضغط الــدم الرشياين

يعترب ارتفاع ضغط الدم الرشياين من األمراض املزمنة األوسع انتشار ًا يف العامل ،لذلك فهو من أبرز
أسباب اإلعاقة أو الوفاة النامجة عن السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو القصور الكلوي .كام أنه أحد أكثر
األمراض املزمنة اخلطرية انتشار ًا يف العامل إال أنه غالب ًا ال يعطى هذا املرض قدرة من االهتامم إذ ال يعلم
حوايل  ٪٤٠من املصابني أهنم يعانون من ارتفاع ضغط الدم الرشياين والسبب الرئيس لذلك أن املرض ال
تظهر له أعراض إال بعد أن يكون قد انتقل إىل مرحلة متقدمة جد ًا ،ولذلك يسمى بالقاتل الصامت.

وهو مرض يصيب املرأة والرجل والشاب واملسن ويصيب مجيع األجناس ويف أحدث دراستني
سعوديتني كانت نسبة اإلصابة بني األعامر  ٧٠ - ٣٠حوايل .٪٢١
وهو عبارة عن الضغط املوجود داخل الرشايني والذي حيافظ عىل وجود قوة ضاغطة تؤدي إىل دفع الدم
عرب جهاز الدورة الدموية إىل كافة أنحاء اجلسم حتى ولو كان ضد اجلاذبية األرضية.

و ُيعرب عن ضغط الدم برقمني فنقول  ٨٠ / ١٣٠ملم زئبقي ،فالرقم  80يسمى بالضغط االنبساطي
والرقم  130يسمى بالضغط االنقبايض وهي قياسات تتوافق مع حركة القلب االنبساطية واالنقباضية ،ففي
األمور واألحوال الطبيعية لألشخاص
األصحاء يبقى ضغط الدم طبيعي ًا ضمن
جمال ضيق يف التأرجح بني الليل والنهار
ووضع الشخص واقف ًا أو مضطجع ًا،
ولكن الضغط يزداد أثناء القيام بنشاط
عقيل أو ريايض أو حتى نتيجة التعرض
لإلنفعاالت والضغوط النفسية ويف غالب
األحيان يعود الضغط لوضعه الطبيعي
عند االسرتخاء وزوال املؤثرات السابقة.
قياس ضغط الدم
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ولمرض ارتفاع ضغط الدم أسباب كثيرة منها  :أسباب عصبية (التوتر والكبت والقلق) وأسباب أخرى
مختلفة مثل تضيق الشريان األورطي أو األبهر أو نتيجة الحمل ،والزيادة في تناول ملح الطعام ،والسمنة
وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة ،والتدخين أو تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات.
وتناول األدوية  :مثل حبوب منع احلمل  -أدوية الزكام واإلنفلونزا وأدوية مانعة الشهية.
كام تلعب الوراثة دور ًا مه ًام يف حدوث هذا املرض.
والرتفاع ضغط الدم الرشياين خماطر كبرية عىل األعضاء احليوية باجلسم فمث ً
ال :
 - ١القلب  :يؤدي الضغط املرتفع ملدة طويلة إىل زيادة سامكة جدار القلب وتضخمه ،وقد يتطور إىل
اتساع البطني وهبوط وظيفة البطني األيرس بعد فرتة من الزمن وهبوط وظيفة القلب كمضخة،
إضافة إىل أنه قد يساعد عىل حدوث ذبحة صدرية أو جلطة قلبية.
 - ٢الكليتان  :حدوث اضطرابات يف وظيفة الكليتني
وتدهورها ،وقد ينتهي بحدوث فشل كلوي مزمن
حيتاج لغسيل كلوي اصطناعي.
 - ٣اجلهاز العصبي  :السكتة الدماغية ونزيف داخل املخ
أو خارجه.
 - ٤العينان  :حدوث تغريات بسيطة قد تتطور حمدثة
تغريات خطرية بشبكية العني واألوعية الدموية جيب
تداركها قبل أن حتدث أرضار دائمة ال سمح اهلل.
جهـاز قيـاس الضغط

نشــاط ميدانـي
قم مع معلمك بزيارة ألقرب مركز صحي للتعرف على كيفية استخدام جهاز قياس الضغط ،واكتب
تقرير ًا عن ذلك.
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نشــاط

األدوات واملواد الالزمة :

دراســة تـركيـب القلـب

قلب خروف أو شاة  ،حوض ترشيح  ،سكني حادة  ،قضيب زجاجي قطره  5ملم أو عود ًا خشبي ًا ،
أدوات ترشيح .

طريقة العمل :

يمكن استعامل قلب خروف أو شاة لدراسة تركيب القلب ،وجيب إزالة (غشاء التامور) الذي يحُ يط

بالقلب قبل الترشيح ،ضع القلب يف حوض ترشيح وهنايته املدببة جتاهك ،ثم الحظ حجم وشكل القلب.

غيرّ من وضع القلب بحيث يكون البطني األيرس عىل يمينك .هذا هو الوضع الطبيعي للقلب يف اجلسم.
اقطع القلب طولي ًا إىل قسمني باستعامل سكني حادة  ،وحدّ د ما ييل :
 1ـ األذينان األيمن واأليرس.

 2ـ البطينان األيمن واأليرس ،وأهيام جداره أسمك من اآلخر .وملاذا ؟

.................................................................................................................................

 -3الوريدين األجوفني العلوي والسفيل ومها يدخالن األذين األيمن من اجلهة اخللفية ادفع قضيب ًا
زجاجي ًا ( قطره 5ملم ) أو عود ًا خشبي ًا يف كل وعاء دموي حتى يصل إىل األذين األيمن.
 -ما نوع الدم الذي حتمله هذه األوعية؟ .......................................................................

 4ـ الصامم املرتايل الذي يتكون من رشفتني (غشاءين) ويقع بني األذين األيرس والبطني األيرس .الحظ
أن كل رشفة مربوطة بجدار البطني األيرس بأوتار عضلية.

 -ما وظيفة الصامم املرتايل ؟ ...................................................................................

 -ما دور األوتار يف عمل هذا الصامم ؟ ....................................................................
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 5ـ الرشيان الرئوي والحظ الصامم عند مدخله  ،ثم افحص األوعية الدموية التي تصب يف األذين األيرس.
 -ما اسم هذه األوعية التي تصب يف األذين األيرس ؟ ......................................................

 6ـ موقع الصمام ثالثي الشرفات بين األذين األيمن والبطين األيمن.
 7ـ وعـاء األورطى عند الزاويـة العليا الداخليـة من البطين األيسر والحـظ الصمام عند مدخلـه،
ما عمله ؟ .................................................................................................................

وتتبع اجتاه سري الدم بواسطة أسهم.
 -ارسم مقطع ًا طولي ًا يف القلب ّ

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ثـالـثـ ًا  :الــدم : )Blood( :
خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ في األوعية الدموية لإلنسان والحيوان
سائ ً
ال عجيب ًا بما يحتويه من مكونات أودع فيها صنعه وعظيم قدرته
ذلك هو الدم الذي ينقل الغذاء المهضوم من األمعاء إلى كل خلية
من خاليا الجسم وينقل األكسجين للحصول على الطاقة الالزمة
الستمرار الحياة في تلك الخلية بشكل خاص والجسم بشكل عام
كما أنه يقوم بتخليص الخلية من المواد الضارة ونقلها إلى األجهزة
المتخصصة لطردها خارج الجسم.
وتبلـغ كميـة الدم في جسم اإلنسـان البالـغ حوالـي  % 8مـن
وزن الجسـم تقـريـبـ ًا.
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ّ
فـكــــر



شخص يبلغ وزنه  75كيلو
جرام  ،فكم تبلغ كمية الدم

يف جسمـه؟

ويـتـركب الـدم مـن :

 1ــ البـالزمـا ( : )Plasmaوهـي سائل أصفـر يتكون من المـاء واألمـالح والمـواد الغذائيـة والهرمونات
وغيرهـا من المـواد .وتسبح فيه خاليا الـدم ،وتحتوي البالزمـا على األجسـام المضادة التي ُتساهم في
مقاومـة األمـراض.

 2ــ خاليا الدم الحمراء ( : )Red Blood Cellsوهي خاليا قرصية مقعرة الوجهين تحتوي على صبغة
حمراء ُتسمى الهيموجلوبين ( Hemoglobinوهي عبارة عن مادة بروتينية حديدية) ،وتقوم خاليا الدم الحمراء

بنقل األكسجين من الرئتين إلى الخاليا ونقل جزء من ثاني أكسيد الكربون من الخاليا إلى الرئتين وتتجدد

خاليا الدم الحمراء باستمرار ،حيث ال تعيش أكثر من أربعة شهور (حوالي  124يوم).

وتحتوي خاليا الدم الحمراء الحديثة على نواة تختفي بعد نضجها ،لذا فهي ال تستطيع االنقسام من
تلقاء نفسها ،فهي تتجدد وتصنع في نخاع العظم األحمر في الجسم .وخاليا الدم الحمراء صغيرة جد ًا

وعددها في الرجل حوالي  5.2مليون خلية وعند النساء حوالي  4.7مليون خلية في المليمتر المكعب

الواحد من الدم .لماذا ؟

وتحمل خاليـا الدم الحمـراء نوع متخصص من البروتين على سطحـها يحدد مجاميـع الـدم ُيعرف

باألنتيجين ،وتوجد ثالثة أنواع من األنتيجينات هي ( ،)Rh , B , Aحيث يحدد وجود األنتيجين B, A ،أو عدمه
نوع الفصيلة بينما يحدد وجود األنتيجين  Rhأو عدمه الفصيلة موجبة أو سالبة.

 3ــ خاليا الدم البيضاء ( : )White Blood Cellsوهي خاليا غير منتظمة الشكل عديمة اللون تحتوي

على نواة وحجمها أكبر من خاليا الدم الحمراء وعددها أقل (10000-6000خلية في المليمتر المكعب
الواحد من الدم) ولها أنواع مختلفة ،وتتجدد باستمرار حيث يتراوح عمرها من (  )13 – 10يوم ،وتتكون

والعقد اللمفاوية ،وتؤدي وظيفتين هما  :الحماية والدفاع عن
خاليا الدم البيضاء في نخاع العظم األحمر ُ
الجسم ضد البكتيريا والجراثيم األخرى ،حيث ُتحيط بالبكتيريا وتلتهمها ،كما تقوم بإنتاج األجسام المضادة
( )Antibodiesالتي تلتصق باألجسام الغريبة المسببة للمرض وت ُبطل مفعولها.وعندما ُيصاب الجسم بمرض
ٍ
معد يزداد عدد خاليا الدم البيضاء بدرجة كبيرة لتقاوم المرض بإتالفها للبكتيريا.
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 4ــ الصفائح الدموية (: )Blood Platelets

وهي عبارة عن أجزاء صغيرة جد ًا ليس بها
نواة ،وال يمكن رؤيتها بسهولـة تحت المجهـر
المركـب ،وتتجدد باستمرار أيض ًا ،حيث يتراوح
عمرهـا من ( )10– 7أيـام ،وعـددهـا مـا بـيـن
( )350-150ألف صفيحة في المليمتر المكعب
الواحد من الدم ،و ُتساعد على تكوين الجلطة
الدمويـة الالزمة اللتئام الجروح.

مكونات الدم

معلومات إثرائية

فقـر الــدم (األنيميا) : Anemia

يقصد باألنيميا وصف الحالة التي تقل فيها قدرة الدم على حمل األكسجين وتنتج هذه الحالة لسببين
هما :

أ ـ نقص في عدد خاليا الدم الحمراء وتشمل الحاالت التالية :
 1ـ أنيميا ناتجة عن نقص في معدل إنتاج خاليا الدم الحمراء من قبل نخاع العظم؛ نتيجة إلصابته أو
تدميره بسبب التعرض ألشعة إكس أو إصابته بورم سرطاني أو تسمم.
 2ـ أنيميا ناتجة عن نقص في العدد الكلي لخاليا الدم الحمراء في الدم؛ بسبب حدوث نزف مما ينتج عنه
نقص في كمية األكسجين المحمولة وتعالج هذه الحالة بنقل الدم .
 3ـ أنيميا ناتجة عن عدم احتواء الغذاء على كميات كافيه من الحديد وفيتامين .B12
 4ـ أنيميا ناتجة عن نقص في عدد خاليا الدم الحمراء نتيجة عدم إتمام نضجها ،وبالتالي سرعة تكسرها
وتنتج عن عدم قدرة األمعاء على امتصاص فيتامين  B12بكميات كافية.
ب ـ نقص في كمية الهيموجلوبين في خاليا الدم الحمراء.
أعراض فقر الدم :
الضعف والتعب والدوار واإلغماء وشحوب البشرة واصفرار الجلد وابيضاض أظافر األصابع.
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اجللطــة الدمــويــة :
الدم داخل األوعية الدموية في الجسم يظل بحالته السائلة لوجود مادة (الهيبارين) في البالزما ،ولكن عند
حدوث جرح تتقطع األوعية الدموية فتتكسر الصفائح الدموية ويخرج منها مادة توقف عمل الهيبارين فيصبح
الدم قاب ً
ال للتجلط فتحدث تفاعالت معينة تنتهي بتكوين الجلطة على مكان الجرح فتسد األوعية الدموية
وتمنع استمرار خروج الدم منها.

األحياء في حياتنا

التبــرع بالـــدم

يـؤخـذ الـدم عـادة من األشخـاص األصحـاء الذين تتراوح أعمارهم بين ( )55 – 18سنة .و ُيمكن
التبرع مرة واحدة كل أربعة شهور .وللتبرع فائدة لمن يحتاجه ،إذ قد يكون فيه إنقاذ لحياته وفائدة لمن
يتبرع به ،إذ ينشط دورته الدموية ويحفز نخاع العظم األحمر إلنتاج المزيد من خاليا الدم.
ولقد قامت وزارة الصحة بإنشاء بنوك للدم في المستشفيات تقوم هذه البنوك بتأمين الدم للمحتاجين
في الحاالت الطارئة ،ويستقبل بنك الدم التبرعات من الدم بعد أن ُيجرى للشخص المتبرع الفحوصات
الطبية الالزمة بما في ذلك التأكد من خلو الدم من األمراض مثل اإليدز والزهري والتهاب الكبد الوبائي
والمالريا … إلخ .بعد ذلك ُيحفظ الدم في زجاجات معقمة و ُيكتب عليها فصيلة هذا الدم ،وتاريخ
الحصول عليه ،و ُتحفظ في ثالجات خاصة لحين الحاجة.
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معلومات إثرائية

رسطـان الــدم (لوكيميا : )Leukemia

يتسبب هذا املرض يف زيادة إنتاج خاليا الدم البيضاء بصورة كبرية قد تصل إىل ( )250ألف أو أكثر
يف املليمرت املكعب الواحد من الدم والعديد من اخلاليا ال تكون ناضجة ،كام يقل عدد خاليا الدم احلمراء
وهلذا فإن املرض يؤدي إىل إصابة اإلنسان بفقر الدم وتضخم الطحال والكبد وتغري يف تركيب نخاع
العظم .وتقل قدرة خاليا الدم البيضاء عىل مقاومة األمراض وعىل الرغم من عدم وجود عالج شاف من
املرض حتى اآلن ،إ ّ
ال أن املعاجلة باألشعة واملعاجلة الكيامئية مع استخدام املضادات احليوية قد يفيد يف شفاء
املصاب برسطان الدم ـ بإذن اهلل ـ سبحانه وتعاىل.

نشــاط

األدوات والمواد الالزمة :

فحـص خــاليا دمــك

إبرة  ،كحول إيثيلي ،قطن  ،شرائح زجاجية  ،صبغة رايت ( ،)Wright’s Stainماء مقطر ،ماء عادي  ،مجهر
مركب.

طريقة العمل :

 1ـ ع ّقم باستعمال الكحول اإليثيلي طرف اإلبهام ليدك اليسرى.
 2ـ اضغط بسبابة يدك اليسرى على وسط اإلبهام حتى يتجمع الدم في طرف اإلبهام.
 3ـ اثقب طرف اإلبهام بلطف بواسطة إبرة معقمة واعصر إصبعك ،ثم امسح النقطة األولى من الدم
بواسطة قطن نظيف .لماذا ؟.....................................
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 4ـ اعصر نقطة ثانية من الدم وضعها على شريحة زجاجية نظيفة على بعد 1سم تقريب ًا من طرف الشريحة.
 5ـ اعمـل سحبـة (مسحـة) من نقطة الدم على الشريحة الزجاجية باستعمال شريحة زجاجية أخرى
كما يلي :
أ ـ أحضر شريحة مجهرية أخرى وضعها بعد قطرة الدم مباشرة جهة المكان الواسع من الشريحة
بزاوية 45°م.
ب ـ قم بسحب الشريحة للخلف حتى تالمس قطرة الدم ،حيث ينتشر الدم على حافة شريحة السحب.
ج ـ اسحب قطرة الدم بسرعة معتدلة وبدون توقف ،لماذا؟ إلى الطرف الثاني من الشريحة.

ملحوظة  :الشريحة التي تسحبها يجب أن ُتمسكها من الطرف السفلي ،أما الشريحة الموجود
عليها الدم فأمسكها بقوة من الطرف الذي ال توجد علية نقطة الدم.
 6ـ اترك الشريحة جانب ًا حتى يجف الدم.

 7ـ أضف حوالي  15-10نقطة من صبغة رايت على مسحة الدم وانتظر لمدة  5-3دقائق.

 8ـ أضف ماء مقطر إلى مسحة الدم على الشريحة  ،نقطة فنقطة ،حتى تظهر رغوة مخضرة على سطح
الصبغة  .انتظر لمدة  5-3دقائق.
 9ـ اغسل الصبغة عن الشريحة تحت تيار مائي خفيف لبضع ثوان.

 10ـ اترك الشريحة تجف ،ثم غطها بغطاء زجاجي ،وافحصها تحت المجهر.
الحظ الخاليا الدموية الحمراء وهي كثيرة العدد على شكل أقراص كثيرة .والحظ خاليا الدم البيضاء
وهي أكبر حجم ًا من خاليا الدم الحمراء وتظهر زرقاء اللون من تأثير الصبغة.
 -هل توجد نواة في خاليا الدم الحمراء ؟ .....................................................................

 هل توجد نواة في خاليا الدم البيضاء ؟ ...................................................................... -ما شكل النواة ؟ ................................................................................................

 -هل ُيمكن مشاهدة الصفائح الدموية ؟ ولماذا ؟ ..........................................................
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الدورة الدمـويـة (: )Blood Circulation

ّ
المنظم في
إن عضالت القلب تتميز بقدرتها على االنقباض واالنبساط .وإن نبض القلب ينشأ من نسيج
األذين األيمن ثم تنتشر موجة االنقباض إلى األذينين فينقبضان ،وهذا االنقباض يتبعه انقباض البطينين .وقبل
أن نبدأ في تتبع الطريق التي يسلكها الدم أثناء دورانه في الجسم علينا أن نشير إلى بعض األمور الهامة التي
يجب أن تبقى في الذهن أثناء دراسة الدورة الدموية.
 1ـ ُيمكننا أن نبدأ بشرح الدورة الدموية مبتدئين بأي مكان في الجسم ،ثم نعود إلى النقطة نفسها بعد دورة كاملة.
ولكن بما أن الدورة الدموية الصغرى تبدأ من البطين األيمن فسوف نعتبر ذلك نقطة البداية.
خيل إليك أن كل حجرة من حجرات القلب تنقبض لوحدها وإنما يحدث انقباض األذينين
 2ـ يجب أن ال ُي ّ
في وقت واحد وبعد ذلك بفترة قصيرة جد ًا ينقبض البطينان مع ًا .
 3ـ عند انقباض األذينين يكون البطينان منبسطين .وعند انقباض البطينين يكون األذينان منبسطين .وتتم
عملية انقباض القلب وانبساطه في أقل من الثانية.
إلـى الـرئتيـن

إلى أجزاء الجسم

انقباض األذين
انبساط
القلب وفتح
الصمامات

انقباض
البطينيان وفتح
الصمامات

حركات االنقباض واالنبساط (لالطالع)
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ُقسم الدورة الدموية في اإلنسان إلى دورتين هما :
ت ّ
أو ًال  :الدورة الـدمويـة الصغرى (الرئـويـة) :
تبدأ من البطين األيمن وتنتهي في األذين األيسر .فعندما ينقبض البطين األيمن يقفل الصمام ثالثي الشرفات

فتحة األذين األيمن ،فيندفع الدم غير المؤكسج بواسطة الشريان الرئوي إلى الرئتين ،حيث تتم تنقيته وتبادل
الغازات (يأخذ الدم األكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون) ،ثم يعود الدم مؤكسج ًا من الرئتين إلى األذين
األيسر بواسطة األوردة الرئوية األربعة ،فينقبض األذين األيسر ويدفع الدم المؤكسج إلى البطين األيسر عن

طريق الصمام ثنائي الشرفات (المترالي).

ثاني ًا  :الدورة الدموية الكربى (اجلهازية) :
تبدأ مـن البطين األيسر وتنتهي فـي األذين األيمن ،حيث ينقبض البطين األيسـر بعد امتالئـه بالدم

المؤكسج ويقفل الصمام ثنائي الشرفات فتحة األذين األيسر ،فيندفع الدم إلى الشريان األورطي فيتفرع

األورطي (الشريان األبهر) إلى عدة شرايين أصغر فأصغر تنتهي بشعيرات دموية تحمل الدم المؤكسج إلى

جميع أجـزاء الجسـم.

وتكون أوردة أكبر فأكبر تصب الدم غير المؤكسج في الوريدين األجوفين
تتجمع الشعيرات الدموية
ّ

العلوي والسفلي اللذان ينقالن الدم غير المؤكسج إلى األذين األيمن الذي ينقبض فيدفع الدم غير المؤكسج

إلى البطين األيمن عن طريق الصمام ثالثي الشرفات.
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خالل الشعيرات الدموية داخل الرئة يتم
امتصاص  O2وإطالق  CO2ويدفع هذا
الدم الغني بـ  O2من خالل األوردة إلى
األذين األيسر.
هذه األوردة هي الوحيدة في الجسم التي
تحمل دم مؤكسج.

يضخ القلب الدم الغني باألكسجين
من البطين األيسر ومنه إلى الشرايين
ومنه إلى الشعيرات.

يدفع البطين األيمن الدم غير المؤكسج
خالل الشريان الرئوي إلى الرئتين وهذه
الشرايين هي الوحيدة في الجسم التي
تحمل دم غير مؤكسج.

الدم الخالي من األكسجين يعود إلى
القلب عن طريق األذين األيمن من
خالل وريدين كبيرين.

من خالل رحلة الدم في الجسم ينقل األكسجين
والمواد الغذائىة والماء إلى خاليا الجسم وفي
نفس الوقت يأخذ الفضالت وثاني أكسيد
الكربون من الخاليا إلى أجهزة اإلخراج.

رسم تخطيطي يوضح الدورة الدموية الصغرى والكبرى في اإلنسان

تأثري التدخني عىل القلب والرشايني :
التـدخين واحد من ثالثـة عوامل رئيـسـة

ذات عالقـة وثيقـة بأمراض القلب والشرايين،
والتي تشمـل أيض ًا ارتفـاع ضغط الـدم وارتفـاع
نسبة الدهون في الدم ،وتشير الدراسات إلى أن

خطر اإلصابة بأمراض شرايين القلب ،يزيد في
المدخنين بمقدار  70%مقارنة بغير المدخنين.
وأن نسبة اإلصابات القلبية القاتلة تزيد 3-2
مرات عند المدخنين مقارنـة بغيرهم.
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إضـاءة

* يعترب العامل املس�لم عالء الدين بن النفيس من أش�هر أطباء
عصره ،فق�د اكتش�ف ال�دورة الدموي�ة الرئوي�ة (الدورة
الصغ�رى) حي�ث عرف أن اجت�اه الدم ثاب�ت وأنه يمر من
التجوي�ف األيم�ن للقل�ب إىل الرئ�ة ع�ن طري�ق الوري�د
الرئ�وي إىل التجوي�ف األيسر للقلب .ولق�د صحح ابن
النفي�س وص�ف جتاوي�ف القل�ب وذل�ك أنه حيت�وي عىل
بطينني بد ًال من الثالثة بطون التي وصفها ابن سيناء.

و ُيعزى معظم التأثير الضار للتدخين على الشرايين إلى النيكوتين وأول أكسيد الكربون .إذ يلعب النيكوتين
دور ًا هام ًا في تصلب الشرايين والتسبب بالجلطة الدموية ،في حين يق ّلل أول أكسيد الكربون من قدرة الدم
على حمل األكسجين نتيجة ارتباطه القوي بخاليا الدم الحمراء .وقد لوحظ أن التوقف عن التدخين يق ّلل
من خطر المضاعفات على القلب بسرعة تصل إلى  50%بعد سنة ،وتقل هذه النسبة بعد ذلك تدريجي ًا
لتوازي األشخاص غير المدخنين ،في فترة  10-2سنوات حسب شدة وطول مدة التدخين .والتدخين يق ّلل
من جريان الدم في شرايين الدماغ مما يزيد من إمكانية حدوث السكتة الدماغية ،كما أنه عامل رئيس في
تصلب شرايين األطراف السفلية وتضييقها ،وهي حاالت ُتالحظ بكثرة عند المدخنين ،وتسبب األلم في
الساقين عند المشي.

األحياء في حياتنا

زراعــــة القــلــب

في بعض حاالت مرض القلب ،يكون المرض حاد ًا ،ويكون اإلنسان بالتالي عرضة للموت فيلجأ

األطباء في الوقت الحاضر إلى استبدال القلب المريض بقلب سليم يؤخذ من إنسان توفي نتيجة تلف

عضو آخر في جسمه ،ويتم خالل العملية الجراحية وصل األوعية الدموية للمريض بعد فصلها عن القلب
بآلة تعمل عمل القلب والرئة ،حيث تقوم بتنقية دم المريض ،وعند زرع القلب الجديد يتم وصل األوعية
الدموية به لتجري من خالله بالتالي دورة الدم الطبيعية .وبالرغم من نجاح عمليات زراعة القلب في
العالم ،فال تزال هناك بعض المشكالت التي تواجه مثل هذه العمليات ومن أهمها رفض جسم المريض

للقلب المزروع فيه وذلك من خالل إنتاج األجسام المضادة له ،وللتغلب على هذه المشكلة يلجأ األطباء

إلعطاء المريض عقاقير تحد من عملية الرفض هذه كما يلجأ األطباء قبل زراعة القلب إلى إجراء فحص

نسيجي لكل من المريض والمتبرع للتأكد من مطابقة أو تشابه بروتينات كل منهما.
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س : 1ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة في الجمل اآلتية :
 1ـ عضالت جدار البطين األيسر أقل ُسمك ًا من عضالت جدار البطين األيمن) ( .
( )
 2ـ ضغط الدم في األوردة أقل من ضغط الدم في الشرايين.
( )
 3ـ عدد خاليا الدم الحمراء في الرجل أكثر منها في األنثى.
( )
 4ـ تنتج الذبحة الصدرية بسبب إغالق الشرايين المغذ ّية للقلب.
( )
 5ـ تخلو خاليا الدم الحمراء من األنوية.
س : 2اخـتـر اإلجابـة الصحيحـة لكل من العبارات اآلتيـة :

 1ـ الوعاء الدموي الذي يحمـل دمـ ًا مؤكسجـ ًا هو :
ب ـ الوريد األجوف العلوي.
أ ـ الوريد الرئوي.
د ـ الشريان الرئوي.
ج ـ الوريد األجوف السفلي.

 2ـ ُأجريت لمريض زراعة الصمام الذي يوجد بين األذين األيسر والبطين األيسر ،هذا الصمام هو :
ب ـ المترالي.
أ ـ األورطي.
د ـ ثالثي الشرفات.
ج ـ الرئوي.

 3ـ أي حجرات القلب التالية تستقبل دم ًا غير مؤكسج من جميع أنحاء الجسم ؟
ب ـ األذين األيسر.
أ ـ األذين األيمن.
د ـ البطين األيسر.
ج ـ البطين األيمن.
 4ـ الدم الذي يصل إلى خاليا الدماغ يترك القلب من :
ب ـ البطين األيسر.
أ ـ األذين األيسر.
د ـ األذين األيمن.
ج ـ البطين األيمن.
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 5ـ اإلفراط في تناول األغذية التي تحتوي على الدهون الحيوانية ُيسبب مرض :
ب ـ فـقـر الـدم.
أ ـ سرطان الـدم.
د ـ ضغط الـدم.
ج ـ تص ّلب الشرايين.

 6ـ الشريـان وعـاء دمـوي يحمل دائمــ ًا :
أ ـ دمـ ًا مـؤكسـج ًا.
ج ـ الـدم من القلـب.

ب ـ دمـ ًا غـيـر مـؤكسـج ًا.
د ـ الـدم إلى القلـب.

 7ـ يأخذ الطبيب عينـة من دم الشخص المصاب بالتهاب ما لمالحظة زيـادة عـدد :
ب ـ خاليا الدم الحمراء.
أ ـ خاليا الدم البيضاء.
د ـ األجسام المضادة.
ج ـ الصفائح الدموية.
س : 3علل لما يأتي :
 1ـ ُيحيط بالشعيرات الدموية طبقة واحدة من الجدران الرقيقة.
 2ـ وجود صمامات في األوردة دون الشرايين.
 3ـ ُي ّ
فضل عدم القيام بالتمرينات الرياضية أو السباحة بعد تناول الطعام مباشرة.
 4ـ تحدث حاالت من فقر الدم على الرغم من أن عدد خاليا الدم الحمراء في الجسم طبيعية.
س : 4قارن بين كل من :
 1ـ الشريان والوريد من حيث ُ :سمك الجدار ونوع الدم الذي يحمله.
 2ـ الدورة الدموية الرئوية والجهازية من حيث  :الوظيفة  ،بدايتها  ،نهايتها.
 3ـ خاليا الدم الحمراء والبيضاء من حيث  :سبب التسمية ووجود النواة ومكان إنتاجهما في الجسم.
س : 5ما المقصود بالجلطة القلبيـة ؟ ومم تنتج؟

س : 6كيف يمكن لإلنسان المحافظة على سالمة قلبه وأوعيتـه الدمويـة؟
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س : 7تتبع الدورة الدمويـة في الرسم أدنــاه ،وسجل رحلـة الـدم في أجهـزة الجسـم.
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الفصل التاسع  :اإلحســــاس في اإلنسان
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الفصل العاشر  :البيئة وحمايتها من التلوث
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الفصل السادس  :التغذية والنقل في النبات
غذاء النبات.

العناصر الغذائية الضرورية

للنباتات الخضراء.

امتصاص الماء واألمالح

المعدنية.

صعود العصارة إلى األوراق.
التغذية الذاتية في النبات.

عمليـة البناء الضوئي.

التقـويــم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
تعرف المصطلحات التالية :
 1ــ ّ
الخاصية األسموزية ــ المغذيات الكبرى والصغرى ــ الخاصية
الشعرية ــ الضغط الجذري
 2ــ تحدد العناصر التي يحتاجها النبات في غذائه.
 3ــ توضح آلية امتصاص الماء واألمالح المعدنية ونقلها في النبات.
 4ــ تجري تجربة تبين فيها أثر الخاصية األسموزية في االمتصاص.
 5ــ توضح التالؤم بين تركيب الجذر ووظيفته.
 -6أن تشرح مراحل عملية البناء الضوئي.

التغذية والنقل يف النبات املعقد الرتكيب
الشكـل الظاهـري لـنبـات زهـري :

من خالل دراستنا للشكل الظاهري للنبات الزهري في األعوام السابقة ،ومن خالل األنشطة العملية التالية
نتعرف على أجزاء النبات الزهري.

نشـاط عملـي

األدوات واملواد الالزمة :

جــذور النبـاتــات

جذور طرية مختلفة (حوالي  15 - 10جذر) ألنواع مختلفة من النباتات ،مسطرة ،قلم ،ورقة.
طريقة العمل  :بالتعاون مع زمالئك في مجموعتك :
اجمع جذور بعض النباتات وحاول التعرف عليها والتمييز بينها ؟
كيف يمكنك التعرف على خصائص (تنوع) جذور النباتات؟ ادرسها من حيث :
 1ـ اللـون  :ما اللون الغالب للجذر؟ هل هناك جذور لها ألوان أخرى ؟ لماذا ؟
 2ـ الطول  :قس طول الجذر ،قارن ذلك مع الجذور األخرى .هل تتوقع وجود أسباب الختالف هذا
الطول؟
 3ـ النوع  :هل تختلف أنواع جذور النباتات ؟ ماذا تالحظ؟ هل هي جذور أولية أو ثانوية أو عرضية؟
وما الفرق بين هذه األنواع ؟.
 4ـ الشكل  :هل تختلف أشكال جذور النباتات ؟ ماذا تالحظ ؟ شكلها وتدية أو ليفية أو لحمية ؟ ...إلخ.
وما الفرق بين هذه األنواع ؟
بعد هذا النشاط وبالتعاون مع أفراد مجموعتك صنف الجذور إلى مجموعات كل مجموعة على حسب
حدد على أي مبدأ علمي
صفة واحدة من صفات جذور النباتات السابقة (النوع ،الشكل ،الطول ،)..ثم ّ
(صفة من صفات الجذور) تم تصنيف الجذور في كل مجموعة ،ثم امأل الجدول اآلتي :
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اخلاصيــة
اللـون

اجلذر رقم1

اجلذر رقم2

اجلذر رقم3

اجلذر رقم4

الطـول
النـوع

الشكـل
رسـم اجلـذر

األدوات واملواد الالزمة :

سـيقــان النبــاتـــات

مجموعة سيقان طرية (حوالي  ١٥ - ١٠ساق) ألنواع مختلفة من النباتات ،مسطرة ،قلم ،ورقة.
طريقة العمل  :بالتعاون مع زمالئك في مجموعتك :
اجمع سيقان بعض النباتات وحاول التعرف عليها والتمييز بينها؟
كيف يمكنك التعرف على خصائص (تنوع) سيقان النباتات؟ ادرسها من حيث :
 ١ـ اللون  :ما اللون الغالب للسيقان؟ هل هناك سيقان لها ألوان أخرى؟ لماذا؟
 ٢ـ العقد  :هي حلقات ظاهرية على الساق .ما عالقة هذه العقد باألوراق؟ ماذا تسمى المسافة بين
كل عقدتين؟
 ٣ـ البراعم  :الحظ وجود برعم في إبط الورقة ،وبرعم آخر في قمة الساق ،ماذا يسمى ٌّ
كل منهما؟
ومـاذا تتوقع وظيفة ٌّ
كل منهما بالنسبة للنبات ؟
السمك  :هل سمك السيقان المعطاة لك واحد؟ ما سبب اختالف السمك بين سيقان النباتات؟
٤ـ ُ
هل هناك نظام معين يحدد سمك هذه السيقان؟
 ٥ـ الشكل  :هل تختلف أشكال سيقان النباتات؟ ماذا تالحظ؟ هل هي قائمة أم متسلقة أم ملتفة أم
زاحفة؟ ...إلخ.

115

 - ٦تحورات السيقان  :وهي أشكال أخرى للسيقان ،كأن يكون درني أو ريزومي أو كورمة أو بصلي
أو شحمي أو محاليق؟
بعد هذا النشاط وبالتعاون مع أفراد مجموعتك ،صنف السيقان إلى مجموعات كل مجموعة على
حسب صفة واحدة من صفات سيقان النباتات السابقة (الحجم ،الشكل ،العروق ،)...ثم حدد على أي
مبدأ علمي (صفة من صفات السيقان) تم تصنيف السيقان في كل مجموعة .ثم امأل الجدول اآلتي :

اخلاصيــة
اللـون

السـاق رقم1

السـاق رقم2

السـاق رقم3

السـاق رقم4

السمك

الشكـل

رسـم السـاق

األدوات واملواد الالزمة :

أوراق النبــاتــات

أوراق طرية (حوالي  ١٥ - ١٠ورقة) ألنواع مختلفة من النباتات ،أكياس بالستيكية لحفظ األوراق
طازجة ،مسطرة ،قلم ،ورقة.
طريقة العمل  :بالتعاون مع زمالئك في مجموعتك :
اجمع أوراق بعض النباتات وحاول التعرف عليها والتمييز بينها.
كيف يمكنك التعرف على خصائص (تنوع) أوراق النباتات؟ ادرسها من حيث :
 - ١العنق  :ما المقصود بعنق الورقة؟ ادرس األوراق المعطاة لك هل جميع األوراق لها عنق؟
ما وظيفة العنق؟
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 ٢ـ الحجم  :الحظ حجم األوراق ،وأطوالها ،قارنها مع األوراق األخرى.

 ٣ـ الشكل  :هل تختلف أشكال أوراق النباتات؟ ماذا تالحظ؟ هل هي بسيطة أم مركبة؟ شكلها
بيضاوي أو كروي أو قلبي أو شريطي أو رمحي أو أنبوبي؟ ...إلخ.

 ٤ـ العروق  :هل تالحظ خيوط متفرعة في نصل الورقة؟ ماذا تتوقع أن تكون؟ وما وظيفتها؟ كيف
تبدو عروق األوراق؟ هل هناك نظام معين لتفرع هذه العروق ؟ مم تتكون هذه العروق؟
 ٥ـ الحواف  :كيف تبدو حواف األوراق ،كاملة أم متعرجة أم شوكية أم منشارية؟ ...إلخ.
 ٦ـ القمة  :كيف تبدو قمة نصل الورقة؟ مستديرة؟ مدببة ؟ مفلطحة ؟ غائرة ؟ ...إلخ.

بعد هذا النشاط وبالتعاون مع أفراد مجموعتك صنف األوراق إلى مجموعات كل مجموعة على
حسب صفة واحدة من صفات أوراق النباتات السابقة (الحجم ،الشكل ،العروق ،)...ثم حدد على أي
مبدأ علمي (صفة من صفات األوراق) تـم تصنيف األوراق في كل مجموعة ،ثم امأل الجدول اآلتي :

اخلاصيــة
العنـق

الورقـة رقم1

الورقـة رقم2

الورقـة رقم3

الورقـة رقم4

الشكـل

العـروق
احلـافـة
القمـة

رسـم الورقـة
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األدوات واملواد الالزمة :

تركيــب الــزهــرة

أزهار مختلفة ،مجهر مركب ،شرائح زجاجية ،أغطية شرائح ،سكين حادة ،عدسة يدوية مكبرة ،ماء.

طريقة العمل :

اجمع عدد ًا من أزهار النباتات المختلفة من حديقة المدرسة (إن وجدت) ،أو من المنطقة المجاورة
لمدرستك أو من البيت ،ثم حاول اإلجابة عن األسئلة التالية :
ادرس الشكل الخارجي لألزهار ،هل هناك اختالفات في التركيب العام للزهرة ؟
ادرس المحيطات الزهرية (من الخارج إلى الداخل) :
 ١ـ مم يتركب كأس الزهرة؟ وما عدد األوراق (السبالت) المكونة له؟ سجل نتائجك.
 ٢ـ مم يتركب تويج الزهرة؟ ما عدد األوراق (البتالت) المكونة له؟ هل البتالت ملتحمة أم سائبة؟
سجل نتائجك.
 3ـ مم يتركب الطلع (عضو التذكير) في الزهرة؟ ما عدد األسدية المكونة له؟ هل األسدية ملتحمة أم
سائبة؟ مم تتركب السداة الواحدة؟سجل نتائجك.
اعمل قطاع ًا عرضي ًا في متك إحدى األزهار ،ثم اعمل منه شريحة مع قطرة ماء ،وافحصه تحت
المجهر ،ماذا تالحظ؟ سجل وارسم ما تشاهده.
4ـ مم يتركب المتاع (عضو التأنيث) في الزهرة؟ ما عدد الكرابل المكونة له؟ هل الكرابل ملتحمة أم
سائبة؟ مم تتركب الكربلة الواحدة؟ سجل نتائجك.
اعمل قطاع ًا عرضي ًا في مبيض إحدى األزهار ،ما عدد البويضات في مبيض الزهرة؟ سجل
وارسم ما تشاهده.
هل الزهرة (أو األزهار) التي درست لنبات وحيد الفلقة أم لنبات ذو فلقتين؟ ما المبدأ العلمي
الذي اعتمدت عليه في تصنيفك؟
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لالطـــالع

خريطة المفاهيم عن الـزهــرة

غــذاء النبــات :

يعتمد النبات األخضر في تكوين غذائه على المواد الخام الموجودة في بيئته ،فيأخذ من الهواء ثاني أكسيد
الكربون ،ومن التربة الماء واألمالح المعدنية ومن هذه المواد البسيطة غير العضوية يركب النبات المواد
العضوية (الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية) التي تشكل غذاءه.

العنارص الغذائية الرضورية للنباتات اخلرضاء :

يحتاج النبات في غذائه إلى عناصر عديدة .وعند حدوث نقص في هذه العناصر يؤدي ذلك إلى اختالل
في النمو الخضري أو عدم تكوين األزهار والثمار وتنقسم المواد الغذائية إلى  :ـ

119

 1ــ مغذيــات كبــرى (: )Macronutrients

هي مجموعة العناصر التي يحتاج منها النبات إلى تركيز 1000مليجرام/كجم من الوزن الجاف أو أكثر
وعددها تسعة عناصر هي الكربون واألكسجين والهيدروجين والنيتروجين والفسفور والكبريت والكالسيوم
والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

 2ــ العنارص الرضورية الصغرى (: )Micronutrients

هي مجموعة العناصر التي يحتاج منها النبات إلى تركيز  100مليجرام /كجم من الوزن الجاف أو أقل
وعددها سبعة عناصر هي الكلور والحديد والبورون والمنجنيز والزنك والنحاس والموليبدينوم.
إن امتصاص الماء من التربة يتم عن طريق الشعيرات الجذرية وبالخاصية األسموزية أو النضح فكيف
يحدث ذلك؟

امتصاص املـاء واألمـالح :
هناك بعض الظواهر الفيزيائية ذات العالقة بامتصاص الماء منها :

أ ــ النفاذية ( : )Permeabilityتقسم األغشية من حيث نفاذيتها إلى ثالثة أنواع :

 1ـ أغشية منفذة  :تسمح لجزيئات المادة المذيبة وجزيئات المادة المذابة بالمرور خاللها ،ومن أمثلتها
ورق الترشيح والجدر السليلوزية للخاليا النباتية.

 2ـ أغشية غير المنفذة  :ال تسمح لجزيئات المذيب أو المذاب بالمرور خاللها ،ومن أمثلتها النايلون
وورق القصدير والجدر الخلويـة المغطاة بالسوبرين أو اللجنين أو الكيوتين.
 3ـ أغشية شبه منفذة  :تسمح بمرور جزيئات المذيب (كالماء) دون المواد المذابة فيه مثل أغشية ورق
السيلوفين.

ب ــ خاصية االنتشار (: )Diffusion

وهي تحرك الجزيئات من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز منخفض مثل انتشار نقطة حبر في
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الماء ،ففي المخلوقات وحيدة الخلية يكون السطح الخارجي بأكمله معرض للبيئة الخارجية مباشرة مما
يجعل التبادل (تنفـس أو إخـراج) بين الخلية والبيئـة عمليـة سهلـة باالنتشـار البسيـط.

ج ــ اخلاصية األسموزية (النضح) (: )Osmosis

ّ
فـكــــر

تعرف الخاصية األسموزية بأنها مرور جزيئات
الماء عبر غشاء شبه منفذ من المحلول األقل تركيز ًا إلى
المحلول األكثر تركيز ًا .فعند فصل المحلولين بغشاء
يسمح لجزيئات الماء بالمرور بسهولة أكثر من جزيئات
المذاب كالملح ،فإن جزيئات الماء سوف تنتشر من
المحلول الملحي منخفض التركيز إلى المحلول الملحي
عالي التركيز .

* ملاذا ال تعيش غالبية النباتات
يف الرتبة املاحلة ؟

واألغشية الخلوية الحية هي حالة مميزة تجمع بين صفات األغشية شبه المنفذة واألغشية غير المنفذة؛ لذا
فهي تسمى أغشية ذات نفاذية اختيارية ( )Selective permeabilityأي أنها تسمح بمرور جزيئات المذيب وتختار
من جزيئات المذاب كأمالح العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات ،فتسمح بدخولها إلى الخلية وال تسمح
بخروجها منها.
السيتوبالزم متعادل في
الوسط الخارجي
السيتوبالزم منخفض
التركيز داخل الخليـة
السيتوبالزم أعلى
تركيز من خارج الخلية

Isotonic

Hypotonic

Hypertonic

▲ اتجاه الخاصية األسموزية لخليـة حيوانية
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تطبيق عىل اخلاصية األسموزية باستعامل درنة البطاطس

األدوات واملواد الالزمة :

درنة بطاطس ـ مرشط ـ سكر أو ملح .

طريقة العمل :

 1ـ خذ درنة البطاطس واعمل فيها حفرة صغرية بواسطة املرشط.

 2ـ امأل احلفرة إىل منتصفها بالسكر أو امللح ،واتركها لبعض الوقت.
 -ماذا تالحظ ؟

...............................................................................................................................

 -فرس مشاهدتك :

...............................................................................................................................

امتصــاص املـاء واألمالح املعدنـيـة :
من الوظائف الرئيسـة للجذر امتصاص الماء واألمالح المعدنية من التربـة ،ويحدث االمتصاص في
منطقـة الشعيرات الجذريـة.
تبدأ الشعيرة الجذرية في النمو كزائدة صغيرة على خلية البشرة ،ويمكن أن يصل طولها إلى حوالي  8مم
أو أكثر وللشعيرة الجذرية جدار سليلوزي منفذ يبطنه غشاء خلوي (سيتوبالزمي) ذو نفاذية اختيارية وفي
الوسط توجد الفجوة العصارية ،وهي غالب ًا ذات تركيز ملحي أعلى من تركيز محلول التربة .وبين الغشاء
السيتوبالزمي والفجوة العصارية يوجد السيتوبالزم أما النواة فـتوجد عادة قرب قمة الشعيرة الجذرية وبما
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أن تركيز الفجوة العصارية للشعيرة الجذرية أعلى
من تركيز محلول التربة فإن الماء يدخل إلى الشعيرة
الجذرية بواسطة الخاصية األسموزيـة ،أما بالنسبة
لألمالح المعدنية فالغشاء الخلوي له خاصية النفاذ
االختياري.

صعود العـصـارة إىل األوراق :
ينتقل الماء خالل أوعية خاصة تسمى الخشب
إلى جميع أجزاء النبات ويفقد النبات كل يوم كميات
من الماء وهذه الكمية من الماء يجب أن يعوضها
النبات حتى يبقى على قيد الحياة.

رسم للجذر مع الشعيرات الجذرية

هناك نباتات قد يبلغ ارتفاعها أكثر من 100متر فكيف تصعد العصارة من الجذر إلى الساق خالل الخشب
حتى تصل إلى الورقـة؟
توجد ثالث فرضيات مقترحة لتفسير نقل الماء وارتفاعه في النبات وهي :
 1ـ الخاصية الشعرية.
 2ـ الضغط الجذري.
 3ـ قوى التماسك والتالصق.

 1ــ اخلاصية الشعرية : )Capillarity( :

وهي انتقال السوائل خالل األنابيب الشعرية الدقيقة وتساعد هذه الخاصية على رفع العصارة في األوعية
الخشبية التي يبلغ قطرها حوالي  0.02مم حيث يرتفع فيها الماء مسافة 15م ،أما األوعية التي يبلغ قطرها
 0.5مم فيرتفع فيها الماء إلى مسافة 6سم فقط ،ولذا فإن الخاصية الشعرية ترفع الماء إلى ارتفاع محدود وال
توضح انتقال الماء في النباتات إلى مسافات عالية.
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األدوات واملواد الالزمة :

ارتفاع السائل في األنابيب الشعرية

أنابيب شعرية شفافة خمتلفة القطر  ،ماء ملون  ،وعاء .

طريقة العمل :

ضع األنابيب الشعرية بشكل رأيس يف الوعاء الذي حيتوي عىل ماء ملون .
 -ماذا تالحظ؟					

........................................................................................................................................

 -أي األنابيب ازداد ارتفاع السائل فيه؟

........................................................................................................................................

 -ماذا تستنتج؟

........................................................................................................................................

 2ــ الضغط اجلذري : )Root Pressure( :

أحيان ًا عندما نقطع ساق نبات ،نالحظ أن العصارة تتدفق من السطح المقطوع إلى الخارج ،والمجموع
الجذري هو المسؤول عن هذا الضغط الذي يدفع العصارة إلى الخارج ،ويمكن للضغط الجذري أن يرفع
الماء إلى ارتفاع  30متر ًا ،وهذا الفرض أيض ًا ال يوضح انتقال الماء في النباتات التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 30
متر ًا .و ُتعزى ظاهرة اإلدماع ( )Guttationفي النبات إلى قوة الضغط الجذري.

 3ــ التمــاســك

إن فرضية التماسك والتالصق تعتبر أقرب الفرضيات لتوضيح كيفية ارتفاع الماء في األشجار الطويلة
جد ًا .وحسب هذه الفرضية يوجد الماء في أوعية الخشب على شكل عمود أو خيط مستمر من محلول
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نشاط عمـلي
أنبوب زجاجي

الضغــط الجــذري

ـ ثبت جذر جزر داخل وعاء حيوي ماء ملون.
ـ ثبت يف أعىل اجلزر أنبوب زجاجي رفيع (مدرج إن أمكن).
* ماذا تالحظ بعد ذلك؟

مــاء
جـذر جـزر

............................................................................
............................................................................
............................................................................

األمالح في التربة إلى الجذر ثم الساق ثم
األوراق .وعندما تفقد خاليا الورقة الماء
عن طريق الثغور ،تزيد الحاجة إلى تعويض
الماء فتقوم خاليا الورقة بسحب الماء من
الخاليا المجاورة .وهكذا حتى يصل
السحب إلى أعمدة األوعية الخشبية .حيث
تتعرض هذه األعمدة إلى قوة شد من أعلى،
ولما كانت قوى تماسك جزيئات الماء مع
بعضها وتالصق هذه الجزيئات مع جدران
األوعية كبيرة ،فإن فقد كمية من الماء من
طرف عمود العصارة في األوعية يؤدي
إلى سحب بقية عمود العصارة المتصل
بماء التربة إلى أعلى .ويمكننا اآلن حسب
هذه الفرضية أن نفسر كيف ينتقل الماء إلى

لالطالع

حبيبات التربة
جزيئات الماء

شعيرة جذرية
مــاء

كيفية انتقال العصارة بواسطة قوى التماسك والتالصق (لالطالع)
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الجذر فالساق واألوراق؟ عند تبخر الماء من سطح الورقة تزيد قوة الشد على عمود الماء المتصل ،وبالتالي
ينجذب الماء من التربة عبر الشعيرات الجذرية إلى أوعية الخشب.

التغذية الذاتية فـي النبـات:

إن النباتات الخضراء مخلوقات حية تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها دون االعتماد على مصدر عضوي.

والمقصود بصنع الغذاء هنا هو تكوين مركبات عضوية من مركبات غير عضوية ،فالنبات األخضر يحصل
على الماء وثاني أكسيد الكربون ويحولهما بعملية البناء الضوئي إلى مركبات عضوية بسيطة ،وهذه المركبات
تحول بدورها إلى مركبات عضوية أكثر تعقيد ًا.
إن مجموعة التفاعالت الكيميائية التي يتم بواسطتها تحويل المواد غير العضوية إلى مواد عضوية ال
تحدث إ ّ
ال في النباتات التي تحتوي على البالستيدات الخضراء ،فالبالستيدات الخضراء كما درست هي
جسيمات صغيرة تحتوي على طبقات من أغشية رقيقة مركبة بعضها فوق بعض إن كل مجموعة من هذه

األغشية تسمى الجرانم ( )Granumوالجرانا جمع جرانم تحتوي على مادة الكلوروفيل الالزمة لعملية البناء

الضوئي.

إن المواد األساسية الالزمة لعملية البناء الضوئي هي ثاني أكسيد الكربون والماء وصبغة الكلوروفيل

(اليخضور) وأنزيمات خاصة .وبوجود الطاقة الضوئية يتحد ثاني أكسيد الكربون والماء مكونين سكر

الجلوكوز كما هو مبين في المعادلة التالية :

C6H12O6+6O2

ضوء
بالستيدات خـرضاء

ثاين أكسيد الكربون  +ما ء
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ضوء

بالستيدات خـرضاء

6CO2 + 6H2O

سكر  +أكسجني

إن صبغة الكلوروفيل وحدها ليست كافية إلتمام عملية البناء الضوئي وتحتاج إلى إنزيمات خاصة ،وهذه
األنزيمات توجد في البالستيدات الخضراء ،فجزيئات صبغة الكلوروفيل تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية
وتحويلها إلى طاقة كيميائية ،أما األنزيمات فتساعد على إتمام التفاعالت.
إ ًذا تتم عملية البناء الضوئي بتوفر البالستيدات الخضراء والماء وثاني أكسيد الكربون واألنزيمات الخاصة

والضوء ودرجة الحرارة المناسبة إلى غير ذلك من العوامل.

عمليـة البنــاء الضوئـي :
تمر عملية البناء الضوئي في مجموعتين من التفاعالت هي :

أو ًال  :التفاعالت الضوئية : )Light Reactions( :

وهدف هذه التفاعالت هو تحويل الطاقة الضوئية من الشمس إلى طاقة كيميائية تخزن مؤقت ًا في مركبات
كيميائية معينة وتحدث في أغشية الجرانا للبالستيدة الخضراء ،ويمكن أن نختصرها بهاتين الخطوتين :
 1ـ يمتص الكلـوروفيل الطاقـة الضوئيـة مـن الشمـس ،ويستعمـل قسـم مـن هـذه الطـاقـة الـتـي
يحملها الكلـوروفيل فـي تكوين مركب حامل للطاقة يسمى « ثالثي فوسفات األدينوسين» ويختصر
بـ « .» ATP Adenosine Triphosphate
 2ـ يستعمل القسم اآلخر من الطاقة في تحليل الماء إلى أكسجين يتصاعد وهيدروجين يدخل في
تكوين مركب هيدروجيني حامل للطاقة ،وتستخدم الطاقة المخزونة في مركب ( ،)A.T.Pوالمركب
الهيدروجيني في إتمام التفاعالت غير الضوئية.

ثـانيـ ًا  :التفـاعـالت غري الضوئية(دورة كالفن): )Dark Reactions( :

هي تفاعالت تؤدي إلى تكوين مركبات عضوية وتحدث في فراغ البالستيدة الخضراء ويمكن أن نختصرها
بالخطوات التالية :
 1ـ يتحد ثاني أكسيد الكربون بمساعدة ( )ATPمع ثنائي فوسفات الرايبولوز مكون ًا مركب ًا غير ثابت
ينشطر إلى جزيئين من مركب ثالثي (أي يحتوي على ثالث ذرات من الكربون) ويسمى حمض
الفسفوجلسرين.
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 2ـ يختزل حمض الفسفوجلسرين (بواسطة  ATPوالمركب الهيدروجيني) فيتحول إلى فوسفوجلسر الديهايد.
 3ـ يتحد جزيئان من فوسفوجلسر الديهايد ،فيتكون جزيء من سكر أحادي هو الفركتوز ،الذي يتحول
إلى جلوكوز أو غيره من المواد الكربوهيدراتية ،كما يتحول إلى مواد بروتينية ودهنية.
 4ـ جزء من المركبات يستمر في التفاعل ليكون مركب
أحادي فوسفات الرايبولوز الذي يتحد مع ذرة
يكون مركب
فوسفات من مركب الطاقة  ATPحيث ّ
ثنائي فوسفات الرايبولوز الذي يتحد ثانية مع جزيء
آخر من ثاني أكسيد الكربون .وهكذا تستمر الدورة
مادام هناك وفرة من ثاني أكسيد الكربون وطاقة ناتجة
من التفاعالت الضوئية.
وقد اكتشف خطوات هذه التفاعالت العالم األمريكي
كالفن ( )Calvinواستحق عليها جائزة نوبل سنة

ّ
فـكــــر

* م�اذا تتوق�ع أن حي�دث للمخلوقات
احلي�ة إذا أزيلت النبات�ات اخلرضاء

عن طريق الرع�ي اجلائر أو احلرائق
أو االحتطاب أو غري ذلك ؟

1961م.

ثالث ًا  :نقل الغذاء اجلاهز إىل أجزاء النبات :

بعد إتمام عمليات صنع الغذاء في الورقة على شكل سكاكر أحادية يتم نقل هذا الغذاء إلى جميع أجزاء
النبات بواسطة أوعية خاصة تسمى اللحاء.
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حامل للطاقة

دورة
كـالفـن

ضـوء

تفاعالت
ضوئيـة
مركب حامل للطاقة

سكــر

بـالستـيـدة

ملخص عملية البناء الضوئي في النبات

التفاعالت غير الضوئية في عملية البناء الضوئي (دورة كالفن)
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األحياء في حياتنا

أمهية النبات األخرض للحياة عىل سطح األرض

إن مجيع غذاء العامل تقريب ًا ومعظم وقوده هو نواتج عملية البناء الضوئي بشكل مبارش أو غري مبارش.
فالنبات األخرض هو الذي يصنع الغذاء ،ويستفيد احليوان من هذا الغذاء بشكل مبارش أو غري مبارش ،وبذا
فإن النباتات اخلرضاء تكون حلقة أساسية يف سلسلة غذاء احليوان واإلنسان.
كام أن طاقة العامل تستخرج من مركبات ناجتة عن عملية البناء الضوئي ،فالفحم ومنتجات البرتول والغاز
هي نواتج عملية البناء الضوئي التي حدثت منذ ماليني السنني املاضية ،أما املصدر الرئيس هلذه الطاقة فهو
الطاقة الضوئية التي تأتينا من الشمس.
ومن الفوائد األخرى للنباتات اخلرضاء أهنا حتافظ عىل ثبات ثاين أكسيد الكربون واألكسجني يف اجلو.
حيث أهنا تأخذ ثاين أكسيد الكربون وتطرد األكسجني أثناء عملية البناء الضوئي.
يمكن قياس الطاقة التي تصل األرض من الشمس بالكيلو سعر ( )Kilo Calorieكام لو كانت طاقة حرارية.
وعندما تسقط الطاقة الضوئية عىل النبات فإن قس ًام من هذه األشعة ينعكس من سطوح األوراق ،وقس ًام آخر
ينفذ خالل األوراق أو يصل إىل األرض ،وقس ًام ثالث ًا يستعمل لتحويل املاء املوجود يف الورقة إىل بخار.
ويف النهاية ال تستعمل الورقة يف عملية البناء الضوئي من هذه األشعة سوى  % 7فقط  ،وختزن هذه الطاقة
بشكل طاقة كيميائية يف املركبات الكربوهيدراتية.
لقد حسب جمموع الطاقة التي متتصها النباتات اخلرضاء سنوي ًا يف البحار وعىل اليابسة ،بمعدل 10× 5.2
كيلو سعر .بينام الطاقة الضوئية التي تصدر عن الشمس سنوي ًا تبلغ  10 × 2.5كيلو سعر .وهذا معناه
أن الكفاءة الكلية للنباتات اخلرضاء يف العامل يف تثبيت الطاقة الضوئية هي أقل من  ، % 0.1وهذا قليل.
ولذلك فعىل اإلنسان أن يزيد من نسبة زراعة النباتات الفعالة التي تثبت نسبة كبرية من الطاقة الضوئية،
وبالتايل تتكون مواد غذائية أكثر ،فمث ً
ال زراعة قصب السكر تزيد نسبة تثبيت الطاقة الضوئية من  ،1%إىل
 ،3%والبنجر السكري إىل  ،% 9.5وجيب أن تستمر األبحاث يف حتسني املحاصيل ،وأن تشكل اجلزء
األسايس من نشاط اإلنسان يف املستقبل.
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التقــويـــم :
س : 1ما اسم التراكيب الموجودة في الجذر التي تمتص الماء واألمالح المعدنيـة مـن التربـة؟ وما
مميزاتها؟

س : 2كيف يحدث امتصاص الماء و األمالح من التربة؟

س : 3ما الفرق الرئيس بين أوعية الخشب وأوعية اللحاء من حيث الوظيفة في النبات؟

س : 4ما عوامل صعود العصارة من الشعيرات الجذرية إلى األوراق؟ اشرح العامل الذي يرفع
العصارة إلى قمم األشجار العالية جد ًا.
س : 5لماذا تبدو األوراق الخضراء بهذا اللون؟

س : 6ما العالقة بين التفاعالت الضوئية وغير الضوئية في عملية البناء الضوئي؟
س : 7اختر اإلجابـة الصحيحـة لكل من العبارات اآلتيـة :

 1ـ من المواد التي لم تنتج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من عملية البناء الضوئي :
ب ـ ملح الطعام.
أ ـ زيت الزيتون.
د ـ الحليب.
ج ـ السكر.

 2ـ من العوامل اآلتية ليس من العوامل الالزمـة لحدوث عملية البناء الضوئي :
ب ـ ضوء الشمس.
أ ـ المــاء.
د ـ األمالح المعدنية.
ج ـ الكلوروفيل.
 : 3أي األغشية التالية تصنف من األغشية المنفذة :
أ ـ ورقـة ترشيح.

ب ـ السيلوفين.

ج ـ النايلون.
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س : 8ضـع أسهـم توضـح مرور جزيئات المــاء من وإلى الخلية في الحاالت الثـالث :
الضغط داخل اخلليـة
متعادل مع
الوسط اخلارجي

منخفض عن
الوسط اخلارجي

أعىل من
الوسط اخلارجي
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اجلسـم األصـيل

الفصل السابع  :التنفس
مقدمة.

ماهية التن ّفس وأهميتها.
ّ

تركيب الجهاز التن ّفسي.
سرعة التنفس.
آلية التن ّفس.

عالقة التن ّفس بالدورة الدموية.

التدخين وأثره على الجهاز التنفسي.

التن ّفس في النبات.

التقــويـــم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :

ُعرف المصطلحات الع ّلمية التالية  :التن ّفس  ،التن ّفس الصدري ،
 1ــ ت ّ
التن ّفس البطني.

 2ــ تُقارن بين التنفس الخلوي الهوائي والالهوائي.

 3ــ تتعرف على أجزاء الجهاز التن ّفسي في اإلنسان.

 4ــ تذكر وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التن ّفسي.
 5ــ ترسم الجهاز التن ّفسي في اإلنسان.
 6ــ تصف آلية التن ّفس في اإلنسان.

 7ــ ّ
توضح آلية نقل الغازات في الــدم.

 8ــ ّ
توضح عالقة التن ّفس بالدورة الدموية.

 9ــ توضح أثر التدخين على الجهاز التنفسي.

 10ــ تتأمل قدرة الله ــ عز وجل ــ في دقة الخلق من خالل دراستك للجهاز التن ّفسي.

التنفس يف اإلنسان
مقــــدمـــــة :
األكسجين مهم لحياة اإلنسان ،فيكفي أن تعرف أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش دقائق معدودة بدون
أكسجين مقارنة باحتياجات الجسم األخرى مثل الماء والغذاء .فمعظم العمليات الحيوية التي تحدث في
خاليا اإلنسان تحتاج إلى طاقة ،فمث ً
ال عملية تكوين البروتينات من األحماض األمينية وتحويل الجلوكوز إلى
جليكوجين وانقباض العضالت وعمل الخاليا العصبية بحاجة إلى طاقة .فمن أين تحصل هذه الخاليا على
الطاقة الالزمة ألداء هذه العمليات؟
إن اإلجابة على هذا السؤال تتطلب دراسة عملية التن ّفس وأهميتها وتركيب الجهاز التن ّفسي في اإلنسان.

ماه ّية التن ّفس وأمهيتها :

التن ّفس  :هـو مجموعـة من التفاعـالت الحيوكيميائيـة التي تحـدث داخل كل خليـة من خاليـا الجسـم
إلنتاج الطاقـة ،وتنتج هذه الطاقـة من تحلـل المواد الغذائيـة وذلك بتكسير (تفكيك) الراوبط الكيميائيـة بين
وحـداتـها.

يتم التن ّفس في اإلنسان عبر عمليتين هما :

 1ــ التن ّفس اخلارجي( : )External Respirationوهي عمليـة تبـادل الغـازات بين الهواء الخـارجـي
والـرئتيـن.
 2ــ التن ّفس الداخيل (اخللوي) ( : )Cellular Respirationوهي عملية تبادل الغازات بين الدم وخاليا
الجسم ،حيث يتم إنتاج الطاقة عن طريق تكسير معظم المواد الغذائية داخل الخاليا في الميتوكوندريا،
ألنها تحتوي على اإلنزيمات الخاصة بأكسدة المواد الغذائية.
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أنواع التن ّفس الخلوي في اإلنسان :

 1ــ التن ّفس اهلوائي ( : )Aerobic Respirationإنتاج الطاقة في خاليا الجسم بدخول األكسجين وخروج
ثاني أكسيد الكربون ،وتكون كمية الطاقة الناتجة عالية .لماذا ؟

 2ــ التن ّفس الالهوائي
(التخمر) ( :)Anaerobic Respirationإنتاج الطاقة في خاليا الجسم بمعزل عن
ّ
األكسجين ،وتكون كمية الطاقة الناتجة قليلة .لماذا ؟
تركيـب الجهاز التن ّفسي في اإلنسـان :
ُيعتبر الجهاز التن ّفسي حلقة وصل يتم
عن طريقه تبادل الغازات بين المحيط
الخارجي وخاليا الجسم .وهو يتركب من
عدة أجزاء تقوم جميعها بوظيفة أساسية
واحدة وهي نقل غاز األكسجين إلى الدم
ومنه إلى خاليا الجسم ونقل غاز ثاني
أكسيد الكربون من خاليا الجسم إلى الدم
فالمحيط الخارجي.

وأجزاء الجهاز التن ّفسي في اإلنسان هي :

 1ــ األنـــف (: )Nose

أنـف

القصبة الهوائية
شعب هوائية

الـرئـة

الحجاب الحاجز

الجهاز التنفسي في اإلنسان

وهو عضو غضروفي ذو فتحتين أنفيتين يمر خاللهما الهواء ،ويفصل بينهما حاجز غضروفيُ .يبطن األنف
من الداخل غشاء مخاطي يحتوي على أوعية دموية و ُيفرز مادة مخاطية تعمل على ترطيب الهواء الداخل
إلى األنف وتدفئته وتنقيته من المواد الداخلة مع الهواء ويوجد داخل األنف شعر يقوم بتنقية الهواء من الغبار
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والدقائق التي يحملها الهواء ،وتوجد داخل عظام الجمجمة أربعة أزواج من الغرف الهوائية المملوءة بالهواء
ُتسمى بالجيوب األنفية ،تتصل بجوف األنف بواسطة فتحات ُتساعد على تهويتها المستمرة ،ويبطنها غشاء
مخاطي ،و ُتساعد الجيوب على تخفيف وزن عظام الجمجمة.

معلومات إثرائية

انحــراف احلــاجـز األنفـي
يرجع سبب ميالن احلاجز الغرضويف إما لسبب خلقي أو نتيجة لتعرض الشخص لرضبة يف األنف
وخصوص ًا يف اخلمس سنوات األوىل من عمر الشخص حتى ولو كانت رضبة بسيطة ،وهذا االنحراف
تكون جفاف وقشور داخل األنف وقد يكون هناك نزيف يف األنف مما يضطر إىل إجراء عملية
يسبب ّ
لتعديل احلاجز األنفي وهذه أصبحت عملية ميرسة وبسيطة بفضل اهلل ،ثم بفضل التجهيزات احلديثة.

 2ــ احلنجــــرة (: )Larynx

وهي عضو غضروفي عضلي ُيبطن تجويفها من الداخل غشاء مخاطي يعمل على تنقية الهواء من المواد
العالقة به ،وتتصل الحنجرة من أعلى بالبلعوم ومن أسفل بالقصبة الهوائية ،أما فتحة الحنجرة العلوية فتسمى
فتحة المزمار التي يحرسها جسم غضروفي صغير ُيسمى لسان المزمار ،وهذا الجسم يمنع دخول الماء
والطعام إلى الحنجرة أثناء عملية بلع الطعام .و ُتعتبر الحنجرة عضو الصوت إذ تحتوي على األحبال الصوتية
( )Vocal Cordsالمرنة التي تهتز عند مرور الهواء منها لينتج عن اهتزازها أصوات مختلفة.

 3ــ القصبة اهلوائية (: )Trachea

دعمها حلقات غضروفية
وهي أنبوبة أسطوانية مرنة طولها حوالي12.5سم وقطرها 2.5سم تقريب ًا ُي ّ
لتجعلها مفتوحة باستمرار وتكون هذه الحلقات الغضروفية ناقصة (غير كاملة) االستدارة من الخلف
لتسمح بحركة المريء خلفها .و ُتبطن القصبة الهوائية بغشاء مخاطي به أهداب تتحرك من أسفل إلى أعلى
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لتنقية الهواء من األجسام الغريبة ويعمل المخاط على
ترطيب الهواء الداخل وتنقيته .وتتفرع القصبة الهوائية في
نهايتها السفلى إلى شعبتين هوائيتين هما الشعبة الهوائية
اليمنى والشعبة الهوائية اليسرى .وتدخل كل شعبة هوائية
إلى إحدى الرئتين ،حيث تتفرع إلى شعيبات هوائية أصغر
فأصغر إلى أن تنتهي بأكياس صغيرة ُتعرف بالحويصالت
الهوائية التي ُتشبه عنقود العنب.

ابحــث
يتعرض الالعبون يف املالعب لبلع اللسان،
فهل حيدث فع ً
ال بلع للسان؟ وماذا يؤدي إليه
بلع اللسان؟ وكيف يمكن إنقاذ املصاب؟

األحياء في حياتنا

كيفية إنقاذ شخص تعرض لغصة (االختنـاق)

الغصة نتيجة لالنسداد التام للقصبة اهلوائية بسبب دخول الطعام إليها ،أو الضحك أو الكالم بانفعال أثناء األكل ،أو
تتكون ّ
األكل برسعة شديدة ،أو اللعب مع وجود طعام أو أشياء داخل الفم ،وإلسعاف شخص مصاب نتبع اخلطوات التالية :
 1ـ دع املريض جيلس وحيني جسمه إىل اإلمام واضع ًا رأسه بني ركبتيه ،وارضبه بعقب يدك عدة رضبات قوية بني
عظمي الكتفني.
 2ـ إذا مل تكف هذه الرضبات أمسك املريض من اخللف بإحدى قبضتيك وضع
القبضة األخرى بقوة فوق األوىل ثم ادفع برسعة وبقوة إىل الداخل باجتاه األعىل حتت
القص (عظم الصدر) .
ّ
 3ـ من املفرتض أن تسبب هذه الدفعة القوية خروج اليشء الذي سبب اإلنسداد من
كرر تنفيذ الدفعة ثالث مرات ،فإذا مل تنجح أيض ًا
الفم ،لكن إذا مل تنجح يف املرة األوىل ّ
يكون نقل املصاب إىل أقرب مركز إسعاف رضوري ًا أما إذا غاب املريض عن الوعي
فأعطه تنفس ًا من الفم إىل الفم حتى يصل إىل أقرب مستشفى.
ويمكن التنسيق مع اهلالل األمحر السعودي لزيارة أحد املسعفني للمدرسة أو قيام
الطالب بزيارة مركز اهلالل األمحر والتعرف عىل أوليات اإلسعاف.

لالستزادة من هذا املوضوع يمكن زيارة موقع اهلالل األمحر السعودي :
www.srcs.org.sa
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 4ــ الــرئتــان (: )Lunges
توجد الرئتان في التجويف الصدري
و ُيحيط بكل رئة غشاء لحمايتها ُيسمى بالغشاء
تــأمـــــل
الب ّلوري .والرئة اليمنى أكبر قلي ً
ال من الرئة
يق�دّ ر ع�دد الحويصلات الهوائي�ة ف�ي رئ�ة
اليسرى وتتركب من ثالثة فصوص .أما الرئة
اإلنسان البالغ بما يزيد عن  700مليون حويصلة،
اليسرى فتتركب من فصين .وتتركب كل رئة من
كما تقدر مساحة السطح الداخلي للرئتين بحوالي
نسيج إسفنجي يتخلله عدد كبير من الشعيبات
 90متر مربع.
الهوائية والحويصالت الهوائية واألوعية
الدموية .أما الحويصالت الهوائية ()Alveoli
فهي أكياس غشائية صغيرة ذات جدران رقيقة و ُيحيط بها شعيرات دموية كثيرة ناتجة من تفرعات الشريان
الرئوي واألوردة الرئوية.
شعيبات
هوائية

حويصالت

شعيرات دموية

الرئــة والحويصالت الهوائيـة
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قصبـة هوائىـة
شعب هوائية

معلومات إثرائية

الــربــو ُ
الشعبـي

هو نوع من أنواع احلساسية يف الشعب اهلوائية ،وقد تكون حساسة لتأثري الغبار أو حبوب اللقاح أو
العطور أو الصوف وما إىل ذلك حيث ينتج عنها تضيق يف احلويصالت اهلوائية مما يقلل من كمية اهلواء
وبالتايل األكسجني ،فيشعر املريض بضيق يف التنفس وتصفري الصدر أثناء الشهيق ،وختتلف شدة احلالة
املرضية حسب شدة الضيق يف املمرات اهلوائية ،وختتلف تبع ًا لذلك األعراض التي ُيمكن أن ُيعاين منها
املريض.

نشــاط عمـلــي

األدوات والمواد الالزمة :

دراســة الجهــاز التن ّفسي

جهاز تنفيس كامل خلروف أو ماعز أو دجاج  ،طبق ترشيح  ،سكني أو مرشط  ،عدسة تكبري.

طريقة العمل :

 1ـ ضع اجلهاز التن ّفيس يف طبق ترشيح .

 2ـ افحص القصبة اهلوائية واحللقات الغرضوفية الناقصة فيها .

 -كم عدد احللقات الغرضوفية التي تتكون منها القصبة اهلوائية؟ ...............................................

 -أين يوجد املريء بالنسبة للقصبة اهلوائية؟ ...........................................................................

 -إىل كم فرع تتفرع القصبة اهلوائية؟ وماذا ُيسمى كل فرع؟ .......................................................
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 ما الفرق بني احللقات الغرضوفية للقصبة اهلوائية واحللقات الغرضوفية للشعب اهلوائية؟...................................................................................................................................

 -كيف يبدو ملمس الرئة ؟ وما لوهنا؟ ..................................................................................

 -شاهدت الرئة اليمنى واليرسى  ،من كم فص تتكون؟ ...........................................................

 -ملاذا تشبه الرئة اإلسفنج إىل حد كبري؟ .................................................................................

 3ـ اقطع بسكني قطعه من الرئة.

 هل ترى حلقات غرضوفية صغرية داخل الرئة؟ ................................................................... -هل تستطيع رؤية احلويصالت اهلوائية؟ ..............................................................................

 4ـ استخدم عدسة تكبري لرؤية احلويصالت اهلوائية.

ســرعـة التن ّفـس في اإلنسـان

عندما تجلس بهدوء فإن سرعة تنفسك تقل تدريجي ًا حتى
تصبح كافية لمجرد تزويد جسمك بكمية األكسجين التي
يحتاجها وقت الراحة ،أما إذا كان جسمك يقوم بنشاط ما فإن
تنفسك يزداد ليوفر لك كمية أكبر من األكسجين وهذا ما يحدث
لك أثناء صعود درج أو قيامك بنشاط رياضي.
تختل�ف س�رعة التنف�س باختلاف عم�ر اإلنس�ان والجهد
المبذول ودرج�ة الحرارة والضغط الج�وي وحاالت المرض.
وتكون سرعة التنفس أثناء الراحة في األطفال المولودين حديث ًا

إضـاءة

* األش�خاص الذين يعيشون في المناطق
المنخفضة يج�دون صعوبة في التنفس
عند صع�ود الجبال ،وذل�ك نتيجة لقلة
تركيز األكس�جين ف�ي اله�واء كلما زاد
االرتفاع.

ما بين  40-30مرة في الدقيقة .وتبطؤ سرعة التنفس هذه مع تقدم السن حتى تصبح حوالي 16مرة في الدقيقة
في الرجل البالغ و  18مرة في الدقيقة في المرأة البالغة.
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نشــاط عمـلــي

ســرعــة التن ّفس في اإلنســان

اجلس بهدوء لبضع دقائق حتى يستريح جسمك تمام ًا  .قم بإحصاء عدد المرات التي تستنشق فيها
كرر العد ثالث مرات خالل ثالث دقائق .احسب معدل سرعة
الهواء في الدقيقة باستعمال ساعة ّ .
تنفسك في الدقيقة الواحدة.
 -كم مرة تتن ّفس يف الساعة الواحدة ؟ .......................................................................................

 -كم مرة تتن ّفس يف اليوم الواحد ؟ ...........................................................................................

واآلن قم ببعض النشاط اجلسدي كالركض أو القفز  ،ثم أحص عدد املرات التي تتن ّفس فيها يف الدقيقة

الواحدة باستعامل ساعة توقيت.

 ماذا تستنتج من ذلك ؟ ........................................................................................................ -ملاذا تزيد رسعة تن ّفسك أثناء قيامك بنشاط جسدي؟ ................................................................

آليــة التن ّفـس في اإلنسـان :

ضع يدك على صدرك ،وخذ نفس ًا عميق ًا ،ماذا تالحظ؟ أخرج الهواء من صدرك .هل الحظت أن صدرك
قد تحرك؟ إن ما قمت به ُيسمى الحركات التن ّفسية وهي حركة عضلة الحجاب الحاجز أو عضالت األضالع
أو نتيجة لعملهما مع ًا .وتشمل الحركات التن ّفسية عمليتي الشهيق والزفير.

 1ــ عملية الشهيق (: )Inspiration

تنقبض عضلة الحجاب الحاجز ويقل تحدبها وتصبح مستوية وتنقبض عضالت األضالع فيرتفع القفص
الصدري ،وبذلك يزيد اتساع التجويف الصدري ويصبح ضغط الهواء داخل التجويف الصدري أقل من
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ضغط الهواء الخارجي الجوي فيندفع الهواء الخارجي عن طريق األنف أو الفم فالحنجرة فالقصبة الهوائية
حتى يصل إلى الحويصالت الهوائية في الرئتين لمعادلة ضغط الهواء.

 2ــ عملية الزفري (: )Expiration
ترتخي (تنبسط) عضلة الحجاب الحاجز فترتفع لألعلى
وتصبح محدّ بة (مقوسة إلى األعلى) وترتخي عضالت
األضالع فتنخفض لألسفل وتتجه للداخل فيقل حجم
التجويف الصدري ويزيد ضغطه الداخلي ونتيجة لذلك
يندفع الهواء إلى خارج الرئتين.
و ُيسمى التنفس الذي يحدث نتيجة النقباض وانبساط
عضلة الحجاب الحاجز بالتنفس البطني ،بينما ُيعرف
التنفس الذي يحدث نتيجة النقباض وانبساط عضالت
األضالع بالتنفس الصدري.

ّ
فـكــــر

* م�اذا حي�دث لو ُثقب احلج�اب احلاجز؟
هل تتم عملية التن ّفس؟

نشـاط عمـلـي
*

حاول تصميم نموذج يوضح آلية

التنفس يف اإلنسان ؟

و ُيسيطر على الحركات التن ّفسية مراكز تن ّفسية توجد في
النخاع المستطيل (وهو الجزء الخلفي السفلي من الدماغ)،
ترسل سياالت عصبية عن طريق أعصاب معينة إلى عضلة الحجاب الحاجز وعضالت األضالع فتحفزها
على االنقباض وتحدث عملية الشهيق .وإذا توقفت المراكز التن ّفسية عن إرسال هذه السياالت ارتخت تلك
العضالت وتحدث عملية الزفير.
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الشهيـق

الـزفـيـر

عضالت
األضالع ترتخي

عضالت
األضالع تنقبض

أضالع

الحجاب الحاجز في
حالـة انقباض

الحجاب الحاجز في
حالـة ارتـخـاء

عملية الشهيق والزفير

عالقة التن ّفس بالدورة الدموية :

يحتوي هواء الشهيق على نفس الغازات الموجودة في هواء الزفير ،ولكن بنسب مئوية مختلفة .انظر
الجدول أدناه (لالطالع).

هـواء الشهـيـق

هـواء الـزفـيـر

الغــاز

ثاين أكسيد الكربون

%0.04

%3.6

النيرتوجني

%78

%74

األكسجني
بخار املاء

غازات أخرى
املجموع

%21

%0.5

%0.46
%100

%16

%6.2
%0.2

%100

من خالل الجدولُ ،تالحظ أن هناك فرق ًا بين نسبة األكسجين في هواء الشهيق وهواء الزفير ،فما سبب ذلك؟
و ُتالحظ كذلك اختالف بين نسبة ثاني أكسيد الكربون في كل من هواء الشهيق وهواء الزفير ،فما سبب ذلك؟
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ّ
فـكــــر

 فرس اختالف نسبة بخار املاء يف كل من هواء الشهيق والزفري. -ما أمهية اهلواء املتبقي يف الرئتني بعد متام عملية الزفري؟

كيف يتم تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الحويصالت الهوائية ؟

عند حدوث عملية الشهيق يدخل الهواء الجوي إلى الحويصالت الهوائية .حيث يتم تبادل الغازات بين
الحويصالت الهوائية والدم الموجود في الشعيرات الدموية المحيطة بها بواسطة االنتشار .فينتشر جزء من
األكسجين من الحويصالت الهوائية إلى الدم ،ألن تركيز األكسجين في الحويصالت الهوائية يكون أعلى منه
في الدم .بينما ينتشر جزء من ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصالت الهوائية ،ألن تركيز ثاني أكسيد
الكربون في الدم يكون أعلى منه في الحويصالت الهوائية.

كيف يتم نقل األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم ؟

يتحد األكسجين عند دخوله إلى الدم مع صبغة الهيموجلوبين الموجودة في خاليا الدم الحمراء مكون ًا
ّ
مركب ُيعرف باألكسيهيموجلوبين .وعندما ينقل الدم الغذاء واألكسجين (المتحد مع الهيموجلوبين) إلى
خاليا الجسم يتحلل األكسيهيموجلوبين وينطلق األكسجين ليستعمل في أكسدة المواد الغذائية وإنتاج
تكون ثاني أكسيد الكربون الذي ينتقل مع الهيموجلوبين وبالزما الدم من الخاليا إلى
الطاقة .لينتج عن ذلك ّ
الرئتين ليتم التخلص منه في الحويصالت الهوائية.
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األحياء في حياتنا
رسطـان الـرئـة :

بعض األمراض التي ُتصيب اجلهاز التن ّفيس

ُيعترب من أخطر أنواع الرسطان ألنه يظهر فجأة ويف مرحلة متقدمة يصعب فيها العالج .ومن أسبابه
التدخني وااللتهابات الرئوية.

النـزالت الشعبيـة :

ينتج عند التعرض املفاجئ حلرارة اجلو عند االنتقال من مكان حار إىل رطب أو بارد أو عقب التعرق
الناتج عن املجهود الريايض .وقد تتضاعف حتت تأثري التدخني لتصبح حالة مزمنة يصعب عالجها.
وتتلخص أعراضها يف صعوبة التنفس والسعال وأمل يف الصدر.

الـرشــح :

ينتج هذا املرض عن فريوس ،ويزداد انتشاره يف األشهر الباردة حيث تضعف مقاومة اجلهاز التنفيس ،مما
يسمح للفريوس بدخول اجلسم .ومما ُيساعد عىل تفيش املرض هو ميل الناس يف األيام الباردة إىل التجمع
واالزدحام فتنتقل العدوى وينترش املرض بكثرة ومن أعراض املرض  :العطاس وسيالن األنف املستمر.
وجيب عىل املريض الراحة التامة حتى يتم الشفاء منه.

األنفـلـونــزا :

ُيشبه مرض الرشح إ ّ
ال أنه أشد قسوة ،وتستقر فريوسات األنفلونزا يف األغشية املخاطية املبطنة لألنف
والقصبة اهلوائية .وأعراض املرض هي  :ارتفاع درجة احلرارة ،وآالم يف العضالت واملفاصل ،وضعف
عام ،صداع يف الرأس ،وامحرار العينني ،وبحة يف الصوت .وجيب عىل املريض الراحة التامة ومراجعة
الطبيب حتى يتم الشفاء.

السـل الرئـوي (الدرن الرئوي) :

ُيسبب هذا املرض نوع من البكترييا التي تدخل إىل جسم اإلنسان عن طريق جهازه التنفيس ،حيث
تستقر يف الرئتني وتتكاثر .ويمكن أن ينتقل املرض باالتصال املبارش مع املريض أو استخدام أدواته .ومن
السعال املصحوب بخروج الدم من الفم نتيجة متزق أنسجة الرئتني بفعل البكترييا.
أعراض املرض ّ :
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التـدخني وأثره عىل اجلهــاز التن ّفسـي :
ُتظهر الدراسات ارتباط ًا واضح ًا بين التدخين واإلصابة بسرطان الرئة .وإن بدء التدخين في سن مبكرة من
العمر يزيد كثير ًا من احتمال اإلصابة بسرطان الرئة ،وبالتالي الموت ،كما يزداد احتمال اإلصابة بازدياد عدد
السجائر المدخنة يومي ًا كما ُيسبب التدخين السعال وضيق التنفس وضعف الشهية لألكل ونقص الوزن وقرحة
المعدة  ،والتهاب الشعيبات الهوائية والتهاب الجيوب األنفية ،وسرطانات الفم والبلعوم والحنجرة والمريء.

حمتويات الدخان من املواد الكيميائية :
يحتوي التبغ على العديد من المواد الكيميائية الضارة مثل :

 1ــ النيكوتيــن :

تـؤثر هذه المـادة على المـخ والجهاز العصبي ،حيث يالحظ أن من يتعاطى التدخين (المدمن عليه)
يصعب عليه التخلص منه ،كما أن مـادة النيكوتين تزيـد من سرعـة ضربات (نبضات) القلب ،كما ُتسبب
ضيق األوعيـة الدمويـة.

 2ــ القطــران (: )TAR

مادة صفراء تتجمع في الرئتين وتحتوي على العديد من المركبات الكيميائية الضارة التي ُتسبب السرطان.
ويعمل القطران على تهيج الرئة والقصبة الهوائية ،كما يمنع حركة األهداب في الخاليا المبطنة للقصبة الهوائية
والشعيبات الهوائية.

 3ــ أول أكسيد الكربون :

مركب سام يتحد مع هيموجلوبين الدم ليكون كاربوكسي هيموجلوبين الذي يتميز بعدم قدرته على االتحاد
مع األكسجين وينتج عن هذا نقص في إمداد الجسم باألكسجين .ونتيجة لذلك فإن القلب يرفع من معدالت
خفقانه وكذلك الجهاز التنفسي مما ينتج عنه توتر وإجهاد شديدين يؤديان إلى أمراض القلب والصدر.
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تأثير التدخين على حويصالت الرئة

رئة سليمة

لإلستزادة من هذا املوضوع يرجى زيارة موقع الجمعية الخيرية السعودية
لمكافحة التدخين www.sas-s.org :
مضار التدخني عىل غري املدخنني (التدخني السلبي) :
إن أضرار التدخين ال تصيب المدخن وحده ،بل تمتد لتشمل غير المدخنين الذين يستنشقون دخان السجائر
رغم ًا عنهم .فهؤالء معرضون لإلصابة باألمراض نفسها التي ُيصاب بها المدخنون وإن كان ذلك بنسبة أقل.
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التنفس يف النبات
خيتلف النبات عن اإلنسان بأن ليس له جهاز خاص يقوم بنقل األكسجني إىل داخل اخلاليا وطرد غاز ثاين أكسيد
الكربون خارج اخلاليا .فاألكسجني يدخل إىل جسم النبات عن طريق الثغور املوجودة عىل سطح الورق السفيل أو
عن طريق العديسات املوجودة عىل الساق املسن أو عن طريق االنتشار عرب غشاء الشعريات اجلذرية يف اجلذر.

مصادر األكسيجني للنبات :

اهلواء اجلوي ليس املصدر الرئيس لألكسجني الذي يستعمله النبات يف التنفس بل جيب أن نتذكر هنا أن
النبات ينتج األكسجني يف عملية البناء الضوئي ويستعمل هذا األكسجني يف عملية التنفس .وبام أن عملية البناء
الضوئي أرسع بكثري من عملية التنفس فإن النبات ينتج كمية كبرية من األكسجني يستعمل قسم بسيط منها يف
عملية التنفس وخيرج الباقي إىل اهلواء اجلوي .وبام أن عملية البناء الضوئي تتم يف النهار ،فإن النباتات اخلرضاء
تقوم بتزويد اهلواء اجلوي بكميات كبرية من األكسجني أثناء النهار .وهلذا تعترب املناطق املزروعة بنباتات خرضاء
صحية للغاية لتوافر األكسجني فيها.
أما ثاين أكسيد الكربون الناتج من عملية التنفس فيستعمل مجيعه يف عملية البناء الضوئي .وبام أن عملية البناء
الضوئي أرسع بكثري من عملية التنفس فإن النبات حيصل عىل كميات إضافة من ثاين أكسيد الكربون من اهلواء
اجلوي عن طريق الثغور .أما أثناء الليل فتكون عملية البناء الضوئي بطيئة جد ًا أو معدومة واألكسجني الذائب
داخل النبات يكفي لسد حاجة النبات للقيام بالتنفس أثناء الليل .

بعض الظواهر الدالة عىل حدوث التنفس فـي النبات :

 1ـ إنتاج الطاقة  :إن الطاقة التي تنتج عن عملية التنفس تكون عىل نوعني :
أ ـ طاقة كيميائية  :ختزن يف مواد كيميائية خاصة (مركب ثالثي فوسفات األدينوسني) ،وهذه هي الطاقة
التي يستعملها النبات وقت احلاجة .
ب ـ طاقة حرارية  :وهذه الطاقة تترسب إىل املحيط اخلارجي ،ألنه ليس لدى النبات آلية متكنه من
االستفادة منها.
 2ـ نقص وزن النبات  :وهي ظاهرة أخرى تصحب عادة عملية التنفس ،نتيجة الستهالك جزء من املواد
الغذائية التي تتأكسد.
 3ـ تكون غاز ثاين أكسيد الكربون.
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التقــويـــم :

س : 1ضع عالمة (  ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي :
(
 1ـ توجد معظم اإلنزيمات التنفسية في نواة الخلية.
(
 2ـ تقل سرعة التنفس في اإلنسان عند القيام بتمارين رياضية.
(
دعم جدران الشعيبات الهوائية بحلقات غضروفية كاملة االستدارة.
 3ـ ُت ّ
(
 4ـ في عملية الشهيق يقل اتساع التجويف الصدري ويزداد ضغطه الداخلي.
 5ـ يزيد احتمال إصابة المدخن بسرطان الرئة بزيادة عدد السجائر المدخنة يومي ًا( .

)
)
)
)
)

س : 2أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة :
 1ـ تحتوي عظام الجمجمة على فراغات هوائية لتخفيف وزنها ُتعرف بـ .................................
 2ـ ال يدخل الماء والطعام إلى الحنجرة نتيجة لوجود ..........................................................
 3ـ ُيعرف الغشاء الذي ُيحيط بالرئتين لحمايتها بالغشاء ........................................................
 4ـ تكون عضلة الحجاب الحاجز عند نهاية عملية الزفير ......................................................
 5ـ التنفس الذي ينتج بانقباض وانبساط عضالت القفص الصدري هو التن ّفس ........................
 6ـ يتم تبادل الغازات في الحويصالت الهوائية حسب التركيز بواسطة عملية ...........................
س : 3اختر اإلجابـة الصحيحة لكل من العبارات اآلتيـة :
 1ـ من المواد التي تنتج عندما يتم تأكسد المواد الغذائية في جسم اإلنسان :
ب ـ مـاء ونيتروجـين.
أ ـ ثاني أكسيد الكربون وهيدروجين.
د ـ هيدروجين ومــاء.
ج ـ ثاني أكسيد الكربون وماء.
 2ـ األفراد األقل من حيث سرعة التنفس :
ب ـ رجل عمره  18سنة.
أ ـ طفل عمره  10سنوات.
د ـ امرأة عمرها  35سنة.
ج ـ رجل عمره  35سنة.
 3ـ توجد القصبة الهوائية في اإلنسان أسفل :
د ـ الفـم.
ج ـ البلعوم.
ب ـ المريء.
أ ـ الحنجرة.
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 4ـ حدوث الشهيق والزفير يعتمد على حركة عضالت :
ب ـ األضالع.
أ ـ الحجاب الحاجز.

ج ـ األضالع والحجاب الحاجز.
 5ـ أي األعمال اآلتية تحدث أثناء عملية الزفير :
أ ـ دخول الهواء إلى الرئتين.
ج ـ انقباض عضالت األضالع.

د ـ الرئـة.

ب ـ انبساط عضلة الحجاب الحاجز.
د ـ نقصان ضغط الهواء في الصدر.

 6ـ أي العبارات اآلتية صحيحة بالنسبة لعملية التنفس في النبات :
ب ـ أخذ  CO2وطرد .O2
أ ـ أخذ  O2وطرد .CO2
ج ـ أخذ  CO2وطرد  O2في النهار.
د ـ أخذ  O2وطرد  CO2في الليل.

س : 4علل لما يأتي :
 1ـ وجود األوعية الدموية في الغشاء المخاطي لألنف.
 2ـ تحتوي القصبة الهوائية على حلقات غضروفية ناقصة االستدارة.
 3ـ ُتحاط الحويصالت الهوائية بشبكة من الشعيرات الدموية.
 4ـ تطفو الرئة عند وضعها في الماء.
 5ـ يتم خروج كمية من الدم مع السعال عند مريض السل الرئوي.
 6ـ ال يستطيع الشخص الذي تعرض لغصة الكالم حتى وإن كان واعي ًا.
عـرف مـا يلـي :
سّ : 5
 2ـ الحبال الصوتية.
 1ـ التنفس.

 3ـ مراكز التنفس.

س : 6ما مسببات مرض الربـو الشعبي؟ وماهي أعراضـه؟
س : 7وضح تأثير التدخين على الجهاز التنفسي.

 4ـ األكسيهيموجلوبين.

س : 8قارن بين التنفس الخلوي الهوائي والتنفس الخلوي الالهوائي من حيث كمية الطاقـة الناتجـة،
ووجـود األكسجين.
س : 9كيف يمكن لإلنسان المحافظة على سالمة جهازه التنفسي؟

س : 10ما دور الهيموجلوبين في نقل غازي  O2و  CO2في الـدم؟
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الفـصـل الثـامــن  :اإلخــراج

األهــداف :

أو ً
ال  :اإلخراج يف اإلنسان.
مقدمة.
التحول الغذائي وأنواعه.
مفهوم عملية اإلخراج.
أمهية اإلخراج.
اجلهاز البويل يف اإلنسان.
الرتكيب الداخيل للكلية.
استخالص البول يف الكلية.
تكوين العرق والتخلص منه.
ثاني ًا  :اإلخراج يف النبات
التقـويـم.

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
 1ــ تُقارن بين عمليات البناء والهدم في التحول الغذائي.
 2ــ توضح مفهوم عملية اإلخراج.
 3ــ تستنتج أهمية اإلخراج.
 4ــ تصف تركيب الجهاز البولي في اإلنسان ووظيفة كل جزء.
 5ــ تُشرح الكلية.
 6ــ تبين مدى التالؤم بين التركيب والوظيفة للوحدة الكلوية.
 7ــ تتبع آلية تكوين البول واستخالصه.
 8ــ تعدد طرق اإلخراج في اإلنسان.
 9ــ تشرح كيفية تكون العرق والتخلص منه.
 10ــ ترسم الجهاز البولي في اإلنسان.
 11ــ ترسم الوحدة الكلوية في الكلية.
 12ــ تعدد طرق اإلخراج في النبات.
 13ــ تقارن بين النتـح واإلدمـــاع.

أو ً
ال  :اإلخــراج يف اإلنسـان ()Excretion
مقــــدمـــــة :

لقد درست فيام سبق من هذا الكتاب عملية التغذية يف اإلنسان ،والدور الذي يؤديه اجلهاز اهلضمي يف
عملية هضم الغذاء وامتصاصه ،ومن ثم نقله إىل مجيع خاليا اجلسم عن طريق الدم .ودرست كذلك دور اجلهاز
التنفيس يف استخالص األكسجني ليتم نقله إىل مجيع خاليا اجلسم عن طريق الدم أيض ًا .وهذا يبني أن الغذاء
واألكسجني يصالن إىل كل خلية من خاليا اجلسم .فامذا حيدث هلذه املواد داخل اخلاليا ؟
وملعرفة ذلك جيب علينا دراسة التحول الغذائي وأنواعه؟

التحول الغذائي (األيض) (: )Metabolism

هي التفاعالت احليوكيميائية التي حتدث للمواد الغذائية املختلفة داخل خاليا جسم اإلنسان.

وتنقسم عمليات التحول الغذائي إىل نوعني مها :
 1ــ عمليات اهلدم (: )Catabolism

هو حتويل املواد الغذائية معقدة الرتكيب (جزيئات كبرية) إىل مواد غذائية بسيطة الرتكيب (جزيئات صغرية)
إلنتاج طاقة .ومن األمثلة عىل ذلك :
حتلل اجللوكوز واألمحاض الدهنية واجلليرسين واألمحاض األمينية بوجود األكسجني إىل ماء وثاين أكسيد
الكربون وطاقة.

 2ــ عمليات البناء (: )Anabolism

هو حتويل املواد الغذائية بسيطة الرتكيب (جزيئات صغرية) إىل مواد غذائية معقدة الرتكيب (جزيئات كبرية)
وحتتاج طاقة .ومن األمثلة عىل ذلك :
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تحول األحماض األمينية إلى
بروتينات تُض�اف إلى بروتينات
الجس�م .وتح�ول األحم�اض
الدهنية والجليس�رين إلى دهون
تُض�اف إل�ى ده�ون الجس�م.
أيض� ًا تح�ول س�كر الجلوك�وز
إل�ى جليكوجي�ن ُيض�اف إل�ى
جليكوجين الكبد والعضالت.

أنواع التحول الغذائي

مفهـوم عمليـة اإلخــراج وأمهيتـها :
اإلخراج هو التخلص من املواد الزائدة عن حاجة اجلسم ،أو الضارة به والناجتة عن عمليات التحول الغذائي
املختلفة .فقد تكون هذه املواد الزائدة عن حاجة اجلسم مواد ًا غذائية ال يستطيع اجلسم االستفادة منها أو مواد ال
يتمكن من امتصاصها.
إن عملية اإلخراج أساسية حلياة اإلنسان ،ألن تراكم الفضالت واملواد الزائدة داخل جسمه يؤدي إىل اختالل
نسب املواد املوجودة فيه ،وبالتايل إىل تغري حالة اتزانه.

أمهـيـة عملـيـة اإلخـراج :

لعملية اإلخراج عدة فوائد منها :
 1ـ التخلص من الفضالت التي تتكون داخل اجلسم ،بام يف ذلك بقايا الطعام غري املهضوم ونواتج عمليات األيض.
 2ـ تنظيم املحتوى املائي وامللحي للجسم ،وبالتايل تنظيم الضغط األسموزي لسوائل اجلسم.
 3ـ املحافظة عىل ثبوت درجة حرارة اجلسم .ففقدان املاء من اجلسم عىل شكل عرق أثناء ارتفاع درجة حرارة
املحيط اخلارجي يؤدي إىل عدم ارتفاع درجة حرارة اجلسم .وكذلك فإن فقدان املاء عىل شكل عرق يقل
يف فصل الشتاء ليمنع من انخفاض درجة حرارة اجلسم.
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يتميز اإلنسان بوجود أعضاء خاصة تقوم بعملية اإلخراج هي الرئتان والكليتان والكبد واجللد ،فالرئتان
حيول املادة السامة األمونيا إىل مواد أقل
تعمل عىل إخراج ثاين أكسيد الكربون وبخار املاء يف هواء الزفري .والكبد ّ
سمية هي البولة أو اليوريا التي تطرح مع البول خارج اجلسم عن طريق الكليتني .واجللد يقوم بإخراج جزء من
املاء الزائد مع بعض األمالح املعدنية غري الرضورية أو الزائدة عن حاجته .إالّ أن الكلية تبقى عضو اإلخراج
الرئيس يف اإلنسان ،وهلذا سوف ندرس اجلهاز البويل بشكل عام وتركيب الكلية ووظيفتها األساسية.

الجهاز البولي في اإلنسان (: )Urinary system
ال تقترص وظيفة اجلهاز البويل يف اإلنسان عىل إخراج البول ،بل هو جهاز متخصص يف شكله ووظيفته
للمحافظة عىل حجم وتركيب ثابتني للدم .ويرتكب اجلهاز البويل يف اإلنسان من اآليت :

 1ــ الكليتان (: )Kidneys
تقع كليتا اإلنسان في الجزء العلوي من التجويف
البطني على جانبي العمود الفقري .ويبلغ طول الكلية
حوالي  12سم وعرضها حوالي  6سم .وتشبه الكلية
في شكلها حبة الفاصوليا ألن سطحها الخارجي
محدب وسطحها الداخلي مقعر .والكلية اليسرى
أعلى من اليمنى بسبب ضغط الكبد على اليمنى.
يتصل بكل كلية وعاءان دمويان أحدهما يتفرع من
الشريان األورطي (األبهر) ُيعرف بالشريان الكلوي
الذي يدخل الكلية ويتفرع بداخلها ،واآلخر يخرج
من الكلية لينقل الدم بعد تخليصه من الفضالت
ويعرف هذا بالوريد الكلوي الذي يصب في الوريد
األجوف السفلي ،ثم في األذين األيمن من القلب.

154

كليـة
حالـب

مثانة بولية
مجرى البول

تركيب الجهاز البولي في اإلنسان

 2ــ احلـالبــان (: )Ureters

الحالب هو أنبوب رفيع وطويل يخرج من حوض الكلية ويقوم بنقل البول من الكلية إلى المثانة البولية
بمساعدة الحركات الدودية البطيئة لجدران الحالبين.

 3ــ املثانة البولية (: )Urinary bladder

كيس عضلي مرن تقوم بخزن البول قبل طرده للخارج وتحتوي جدرها على عضالت ملساء مرنة لتزيد
من حجمها وسعتها ،ويبطنها من الداخل غشاء مخاطي رقيق .والجزء السفلي من المثانة والذي ُيعرف بعنق
المثانة ضيق وتحيط به عضلة عاصرة تفتح عند الحاجة للتبول وتغلق في األوقات األخرى.

 4ــ اإلحليل أو قناة جمرى البول (: )Urethra

هو قناة بولية طويلة يقوم بنقل البول من المثانة البولية إلى خارج الجسم.

التـركيب الداخيل للكلية :

عند عمل قطاع طولي في الكلية نجد أنها تتركب مـن ثالث طبقـات هي طبقة خارجية تُسمى القشرة
( ،)Cortexوطبقة وسطى تُسمى النخاع ( ،)Medullaوطبقـة داخليـة تُسمى حـوض الكليـة ( .)Pelvisوعند

فحص قطاع عرضي من نسيج
الكلية تحت المجهر نشاهد
وحدات تركيبية صغيرة تنتشر في
طبقتي القشرة والنخاع .وتسمى كل
من هذه الوحدات بالوحدة الكلوية
أو النيفرون ( .)Nephronويمتد
جزء من الوحدة الكلوية في طبقـة
القشـرة والجـزء اآلخـر في طبقـة
النخـاع.

نفرون

قشـرة

نخـاع
شريان
كلوي

محفظة
بومان

انحناء
هنلي

وريد
الحالب كلوي
حوض الكلية

قطاع طولي في الكلية
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الوحدة الكلوية أو النيفرون (: )Nephron
ه�ي أصغ�ر ج�زء ف�ي الكلي�ة تق�وم بوظيف�ة
إخراجية.
فالكلي�ة تحتوي عل�ى ماليين م�ن الوحدات
الصغي�رة الت�ي تق�وم بمجموعها بعم�ل الكلية.
وتتركب الوحدة الكلوية من األقسام التالية :
 1ـ كتلة من الشعيرات الدموية تتجمع داخل
جسم كروي ُيعرف بمحفظة بومان.

 2ـ محفظة بومان وهي حوصلة (جسم
كروي) ذات طبقة واحدة من خاليا
طالئية رقيقـة.

نشـاط عملي
* بمساعدة معلمك قم بترشيح حيوان ثديي وتعرف
عىل تركيب اجلهاز البويل له ،ثم قم بترشيح الكلية
والتعرف عىل شكلها وتركيبها الداخيل.

شعيرات
دموية

محفظة بومان

 3ـ أنـابيب كلويـة جدرانها رقيقـة ،وهـي
تشمل األنابيب الملتويـة القريبـة وانحناء
هنلي واألنابيب الملتويـة البعيـدة.
 4ـ األنبوب الجامع الذي يجمع البول من
األنابيب الكلوية ويصبـه في حوض
الكليـة.

األنبوب
الجامع

شريـان
انحناء
هنلي

رسم تخطيطي لوحدة كلويــة (نفرون)
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وريـد

استخالص البول في الكلية :
يدخل الدم إلى الكلية عن طريق الشريان الكلوي الذي يتشعب إلى فروع شريانية صغيرة تخترق النخاع
إلى القشرة ،ويدخل كل فرع من هذه الفروع الشريانية إلى تجويف محفظة بومان ،حيث يتشعب بدوره
مكون ًا شبكة على شكل كتلة من الشعيرات الدموية .ويكون الدم الذي يدخل إلى الكلية عن طريق الشريان
الكلوي مؤكسج ًا ومحم ً
ال بالفضالت واألمالح المعدنية باإلضافة إلى نواتج عملية الهضم.
تتجمـع الشعيـرات الدمويـة الخـارجيـة من محفظـة بومان مكونـة فرعـ ًا شريـاني ًا صغير ًا يعود إلى
التشعب مرة أخرى ليكون شبكـة جديـدة من الشعيرات الدمويـة .وهذه الشبكة تلتف حول األنابيب
الكلويـة ،ثم تعود هذه الشبكـة إلى التجمع مرة أخرى لتكون فرعـ ًا وريـديـ ًا يتصل بالفروع الوريديـة
ليكون الوريد الكلـوي الذي يحمل الدم إلى الوريد األجوف السفلي الذي يصب في األذين
األخرى
ّ
األيمن .ولكن ما الـذي يحصل للدم بين فترة دخولـه في الشريـان الكلوي إلى الكليـة وخروجـه منها عن
طريـق الوريـد الكلـوي؟
لقد ذكرنا أن الدم الداخل للكلية يكون محم ً
ال بالفضالت واألمالح المعدنية ونواتج هضم المواد
الغذائية أي األحماض األمينية واألحماض الدهنية والجليسرين وسكر الجلوكوز ،فعند مرور هذه المواد
مع الدم في الشعيرات الدموية في تجويف محفظة بومان ترشح هذه المواد المحملة في الدم مع الماء خالل
الجدار الرقيق للشعيرات الدموية ،ثم ترشح خالل الجدران الرقيقة لخاليا محفظة بومان.
هل يمكن أن تسير هذه المواد خالل األنابيب الكلوية حتى تصل إلى أنبوب الجمع وتخرج من الكلية
إلى الحالب؟
إذا حصل ذلك فإن الدم سوف يتخلص فع ً
ال من الفضالت واألمالح الزائدة .ولكن األهم من ذلك هو
أن الدم سيخسر أيض ًا جميع األمالح الالزمة وجميع نواتج الهضم .ولذا كان من الضروري وجود طريقة
تضمن إعادة امتصاص (أو إعادة رشح) هذه المواد من األنابيب الكلوية إلى الدم .وهذا ما يحدث بالفعل
عندما تسير هذه المواد في األنابيب الكلوية.
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فالشعيرات الدموية التي تحيط باألنابيب الكلوية تقوم بإعادة امتصاص جميع الماء واألمالح والمواد
الغذائية الالزمة للجسم مثل سكر الجلوكوز واألحماض األمينية وغيرها .وال يبقى في هذه األنابيب سوى
الفضالت التي يجب أن يتخلص منها الجسم وجزء من الماء واألمالح الزائدة عن حاجة الجسم .وهذه
تكون البول.
المواد المتبقية هي التي ّ
فالبول سائل أصفر اللون تقريب ًا يحتوي على  % 96ماء و 4%مواد ذائبة تشمل مادة البوله وحمض البول
ومواد معدنية على شكل أمالح الكبريتات والفوسفات والكلوريدات مثل كلوريد الصوديوم (ملح الطعام).
تسير هذه المواد المتبقية في األنابيب الكلوية حتى تصل إلى أنبوب الجمع الذي يتحد مع غيره من أنابيب
الجمع ،حيث تصب جميعها في حوض الكلية ومنه إلى الحالب الذي يؤدي إلى المثانة البولية ،ثم إلى
القناة التي تصب البول خارج الجسم.

معلومات إثرائية

احلصـى الكلــويــة ()Kidney stones

تتكون احلىص الكلوية نتيجة ترسب فوسفات الكالسيوم يف أثناء استخالص البول نتيجة زيادة تركيزها
فيه .ونوع آخر من احلىص يتشكل من ترسب محض البول نتيجة زيادة تركيزه يف البول أيض ًا وهو الذي
يشاهد لدى املرىض املصابني بالنقرس .وقد تتكون هذه احلىص يف الكلية نفسها (يف حوض الكلية ) أو يف
احلالب أو املثانة البولية .ويف أغلب األحيان تكون احلصوة صغرية وتطرح إىل اخلارج مع البول .ولكن يف
بعض األحيان تكون احلصوة املتكونة كبرية ،بحيث تسد جمرى البول .ويف هذه احلالة ال بد من إجراء عملية
جراحية للتخلص منها.
وهناك عوامل تُساعد عىل تكوين احلىص الكلوية منها قلة رشب السوائل والعيش يف مناطق حارة أو
طبيعة العمل التي تفقد اجلسم كمية كبرية من املاء ونوع الغذاء الذي يرفع من نسبة الكالسيوم يف الدم.
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األحياء في حياتنا

الفشــل الكلــوي ()Renal Failure

هناك نوعان من الفشل الكلوي مها الفشل الكلوي احلاد والفشل الكلوي املزمن ،والفشل الكلوي بصفة
عامة هو حدوث قصور يف عمل الكلية ووظائفها مما يؤدي إىل اختالل عام يف جسم اإلنسان .ومسببات
الفشل الكلوي عديدة ومتنوعة منها :
 1ـ تلف أنسجة الكلية.
 2ـ إصابة الكلية بالتهاب حاد ومزمن.
 3ـ التعود عىل عادات غذائية غري مرغوبة يكون فيها الغذاء غري متوازن من حيث الكم والنوع.
 4ـ إصابة اجلسم بأمراض كالسكري أو ضغط الدم.
 5ـ تناول بعض األدوية بدون استشارة طبية.
وحيث أنه ال يوجد حتى اآلن عالج مطلق للفشل الكلوي إال أنه يوجد طريقتني من العالج للسيطرة
عىل املرض مها زرع الكىل والغسيل الكلوي.

أوالً  :الزرع (عمليات نقل الكىل) :

عملية زرع الكىل تتم بنقل الكىل من أحد األقارب أو من أحد األشخاص املتوفني حديث ًا ،ويف كلتا
احلالتني جيب أن تكون الكىل املنقولة متوافقة مع جسم املريض .ولكن ليس كل املرىض يمكن إجراء عملية
زرع كىل هلم ألن بعض املرىض يكون لدهيم بعض املشاكل الطبية التي تعوق عملية الزرع.

ثاني ًا  :الغسيل الكلوي (تنقية الدم) :

هو عمليـة استخالص املواد السامة والسوائـل الزائـدة عن حاجـة اجلسم باستخـدام مرشح .ويوجـد
نوعني للغسيـل :

أ ـ الغسيل الدمـوي :

ويستخدم فيه فلرت (مرشح) صناعي لعملية االستخالص ،ويتم هذا النوع داخل وحدة الغسيل الدموي
باملستشفـى.
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وتتم هذه العملية بمرور دم املريض خالل املرشح الصناعي بمساعدة ماكينة الغسيل الدموي ،ويأخذ
الدم غالب ًا من ذراع املريض بواسطة إبرة توضع بطريقة معينة يف وعاء دموي يف ذراع املريض؛ لنقل الدم
إىل املاكينة ،ثم إىل املريض مرة أخرى  .يتم إجراء عملية الغسيل الدموي حوايل ثالث مرات يف األسبوع

وتستغرق كل جلسة بضع ساعات.

ب ـ الغسيل الربيتوين :

يتم إجراء عملية الغسيل الربيتوين يف املنزل ،العمل ،املدرسة ،وحتى أثناء الرحالت .الغشاء الربيتوين
يبطن جتويف البطن وحييط وحيمي األحشاء الداخلية ويتميز هذا الغشاء بمساحة سطح كبرية كام أنه غني
جد ًا بالشعريات الدموية واألوعية الليمفاوية.
لالطالع

الدم في األنابيب يمر
خالل سائل الديلـزه
آلـة ضـخ الـدم

وريـد

(الديلـزه) سائل فصل المواد المستعمل

هـواء مضغـوط

الديلـزه (جديدة)

إلى فصـل المـواد
(آلـة الـديلـزه)

أحد أجهـزة الغسيل الكلوي
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شـريـان

تكوين العرق والتخلص منه :
يرتكب اجللد يف اإلنسان من طبقتني رئيستني مها :

 1ــ طبقة خارجية تُعرف بالبرشة : )Epidermis( :
ترتكب من عدة طبقات من خاليا طالئية عريضة مفلطحة وخاليا البرشة اخلارجية (املعرضة للجو) تكون
طبقة قرنية تتحول تدرجيي ًا إىل قشور ،وحتتوي هذه الطبقة اخلارجية عىل خاليا خاصة فيها مواد ملونة وهي
التي تعطي اللون للجلد ،وتظهر عىل سطح اجللد فتحات صغرية تسمى املسام ،وهي عبارة عن فتحات الغدد
العرقية املوجودة يف طبقة األدمة ،وحتتوي طبقة البرشة كذلك عىل بعض هنايات األلياف واخلاليا العصبية.

 2ــ طبقة داخلية تُعرف باألدمة : )Dermis( :

طبقة سميكة توجد أسفل البرشة وترتكب من نسيج ضام تتخلله شعريات وأوعية دموية وأعصاب وحبيبات
دهنية ،حيث تعمل هذه احلبيبات عىل حفظ درجة حرارة اجلسم لكوهنا موص ً
ال رديئ ًا للحرارة.
وكذلك يتخلل هذه الطبقة الشعر الذي يظهر عىل سطح اجلسم .وترتكب الشعرة من جذر وساق ،واجلذر
موجود يف طبقة األدمة بينام الساق هو اجلزء الظاهر من الشعرة .وتوجد بجانب كل شعرة غدد دهنية وظيفتها
تشحيم الشعر ملنعه من اجلفاف والتقصف .وحتتوي الطبقات الداخلية من األدمة عىل أنابيب ملتوية حماطة
بشعريات دموية .وهذه األنابيب هي الغدد العرقية.
فكيف تقوم الغدد العرقية بعملها يف تكوين العرق والتخلص منه خالل املسام املوجودة عىل سطح اجلسم؟
عند مرور الدم يف الشعريات الدموية املوجودة حول أنابيب الغدد العرقية ينترش ما فيه من ماء زائد وأمالح
وفضالت إىل جتويف األنابيب العرقية ،ثم يندفع هذا السائل خالل هذه األنابيب إىل سطح اجللد ،ثم خيرج هذا
السائل إىل املحيط اخلارجي عن طريق املسام و ُيعرف عندئذ بالعرق.
فالعرق إذن سائل يتكون من ماء زائد عن حاجة اجلسم تذوب فيه أمالح كلوريد الصوديوم وكلوريد
الكالسيوم ومحض اللبن ومادة البوله (يوريا) .فهو بذلك يشبه يف تركيبه إىل حد ما تركيب البول.
حيتوي جسم اإلنسان عىل حوايل مليونني من الغدد العرقية ،وتقوم هذه الغدد بإفراز كمية كبرية من العرق
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يف اليوم الواحد تقدر بحوايل نصف لرت يف الشخص الذي يقيض وقته دون نشاط جسدي ملحوظ ،وحوايل عدة
ليرتات يف الشخص الذي يقوم بنشاط جسدي ملحوظ ،ولذا فإن كمية العرق التي يفرزها اجلسم تعتمد عىل مدى
النشاط اجلسدي الذي يقوم به باإلضافة إىل تأثري درجة احلرارة ودرجة الرطوبة يف اجلو.

وظائف الجلد فـي اإلنسـان :

نشـاط عملـي

يؤدي الجلد في اإلنسان عدة وظائف منها :
 1ـ إفراز العرق .

 2ـ محاية األجزاء واألعضاء الداخلية من اجلسم .

 3ـ اإلحس�اس حيـث يحتوي على أعصاب الحـس الخاصـة
بالحـرارة والرطوبـة والضغـط واللمس واأللـم.
 4ـ يعمل عىل تنظيم درجة حرارة اجلسم.

 5ـ تكوين فيتامين د بتأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية
على مادة األرجوسترول ( )Ergosteroleالموجودة في
الجلد.
شعـرة
غـدة
دهنيـة

أعصاب
فتحة عـرق

البشرة
األدمة

عضلـة

قناة عرقية
شحـوم

قطاع تخطيطي في الجلد
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* افح�ص رشحي�ة جمهري�ة لقط�اع يف
جلد حي�وان ثدي ،ث�م تعرف عىل
األجزاء املكونة له مستعين ًا بالرسم
يف الشكل أدنـاه.

األحياء في حياتنا
يعتقد كثري من الناس بأن استخدام
محامات السونا تذيب الشحوم وختفف
الوزن ،ولكن الصحيح هو أن فقدان
الكثري من السوائل الناتج عن التعرق هو
الذي خفف الوزن ،أما كميات الشحوم
والدهون فلم يفقد منها جرام واحد،
وذلك ألن التعرق حدث دون بذل أي
جمهود ريايض ،وإنام بسبب البقاء يف
أماكن حارة ترفع درجة حرارة اجللد
وتزيد التعرق ،وهذا ينطبق كذلك عىل
بعض املالبس التي تزيد التعرق.

ثاني ًا  :اإلخــراج يف النبـات
ال حتتوي النباتات عىل أجهزة خاصة لإلخراج وهي األجهزة التي تقوم بتخليص اجلسم من الفضالت
الناجتة من عمليات التحول الغذائي(األيض) إال أن هلا طرق عدة لإلخـراج.

طرق اإلخراج في النباتات :
للنباتات طرق عديدة للتخلص من الفضالت منها :

 1ـ غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج من عمليات التنفس يذوب يف املاء وينتقل معه عرب اخلشب إىل األوراق
ليستخدم يف عملية البناء الضوئي والزائد خيرج عن طريق الثغور.

 2ـ تقوم جذور بعض النباتات بإخراج ثاين أكسيد الكربون وبعض األمالح ومواد عضوية معقدة إىل الرتبة.

 3ـ تقوم بعض النباتات بتحويل الفضالت السامة إىل مركبات متبلورة راسبة تبقى داخل الفجوات العصارية
للنبات.
 4ـ تقوم بعض النباتات بتجميع الفضالت واملواد الزائدة عن حاجتها يف األوراق التي تتساقط.

 5ـ تقوم بعض النباتات بإفراز بعض العصارات التي حتتوي عىل بعض الفضالت اإلخراجية مثل شجر
املطاط الذي يفرز مواد حتتوي عىل بعض الفضالت.
 6ـ إخراج املاء الزائد عن طريق :
أ ـ النتح ( : )Transpirationوهو خروج املاء من أوراق النبات عىل شكل بخار ( 90%عن طريق الثغور و
 5%عن طريق طبقة الكيوتني الشمعية و  5%عن طريق عديسات الساق).
ب ـ اإلدماع ( : )Guttationوهو خروج املاء عىل هيئته السائلة عن طريق تراكيب خاصة يف الورقة.
إن عدد الثغور عىل سطح األوراق خيتلف من نبات آلخر تبع ًا لنوع النبات والظروف البيئية التي يعيش فيها.
فعدد الثغور يف األوراق التي تنمو يف مناطق معرضة لضوء الشمس يكون عادة أقل من عدد الثغور يف األوراق
التي تنمو يف الظل.
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العوامل املؤثرة عىل معدل النتح :
يتأثر مقدار ما يفقده النبات من املاء يف عملية النتح بعوامل خارجية وعوامل داخلية :
 1ـ العوامل اخلارجية  :وهي العوامل التي تتعلق بالبيئة التي يعيش فيها النبات ،وهي درجة احلرارة والرطوبة
والضوء والرياح.
 2ـ العوامل الداخلية  :وهي العوامل التي تتعلق برتكيب جسم النبات ،ومنها مساحة سطح الورقة،
واملحتوى املائي للخاليا ،والثغور (عددها واتساعها).

الثغـور في ورقـة النبـات
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التقــويـم :

س : 1علل ملـا يـأتـي :
أ ـ تعترب عملية اإلخراج أساسية حلياة املخلوق احلي.
ب ـ إحاطة الشعريات الدموية باألنابيب البولية.
ج ـ ُيعد التعرق عملية مفيدة لإلنسان.
د ـ حدوث عملية اإلدماع يف النباتات لي ً
ال أو يف الصباح الباكر فقط.
س : 2تتبع مسار مادة إخراجية كامدة البولة من الدم حتى تصل إىل املثانة البولية.
س : 3قارن بني البول والعرق من حيث املادة املكونة و طريق التكون.
س : 4ما أوجه الشبه بني اجلهاز التنفيس واجلهاز اإلخراجي؟
س : 5ما الوظائف األساسية التي يؤدهيا اجللد يف اإلنسان؟
س : 6اخرت اإلجابـة الصحيحـة لكل من العبارات اآلتيـة :
 1ـ تقوم حمفظة بومان بالوظيفة التالية :
أ ـ ترشيح كل مواد الدم.
ج ـ ترشيح مكونات البول من الدم.
 2ـ إن املكون الرئيس للبول هو :
أ ـ املاء.
ج ـ البولة.

 3ـ إن الغدد العرقية ال تفرز :
أ ـ محوض أمينية.
ج ـ البولـة.

ب ـ تعيد املواد الراشحة إىل الدم.
د ـ ترشيح املواد السابقة من الدم.
ب ـ امللح.
د ـ محض اللـبن.
ب ـ مـاء.
د ـ أمالح.

 4ـ أي من األجزاء اآلتية ال يعترب جز ًءا من الكلية :
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ب ـ احلالب.
أ ـ القرشة.
د ـ إنحناء هنيل.
ج ـ النخاع .
 5ـ يتم إعادة امتصاص معظم املاء واألمالح املعدنية من البول يف جزء من الكلية يسمى :
ب ـ احلالب.
أ ـ حمفظة بومان.
د ـ إنحناء هنيل.
ج ـ النخاع .

 6ـ من العوامل الداخلية التي تؤثر عىل عملية النتح يف النباتات :
ب ـ الرطوبة.
أ ـ درجة احلرارة.
د ـ عدد الثغور.
ج ـ الضوء.

س: 7قارن بني عملية النتح وعملية اإلدماع من حيث وقت ومكان احلدوث وطبيعة املاء املفقود.
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الفصل التاسع  :اإلحساس في اإلنسان
مقدمة.
اخللية العصبية.
اجلهاز العصبي.
مراحل اإلحساس.
املستقبالت احلسية.
حاسة الشم.
حاسة الذوق.
حاسة اللمس.
العني وحاسة اإلبصار.
كيف نرى األجسام؟
األذن وحاسة السمع.
كيف نسمع األصوات؟
التقـويــم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :
 1ــ تصف تركيب الخلية العصبية .
 2ــ تصف آلية حدوث السيال العصبي .
 3ــ تصف تركيب الجهاز العصبي المركزي ووظائفه.
 4ــ تصف تراكيب األعضاء الحسية (المستقبالت الحسية).
 5ــ تبين وظائف أعضاء الجهاز العصبي.
 6ــ تستنتج التالؤم بين التركيب والوظيفة في األعضاء الحسية
(المستقبالت الحسية).
 7ــ ترسم األعضاء الحسية موضح ًا عليها البيانات.
 8ــ تقارن بين أنواع اإلنتحاء في النبات .
 9ــ تتأمل قدرة الخالق ــ سبحانه ــ في خلقه اإلنسان في أحسن
تقويم.

اإلحسـاس يف اإلنسـان
مقــــدمـــــة :

يتعرض اإلنسان لمواقف في حياته تؤثر عليه فيستجيب لها  .فعندما يرى إشارة مرور مضيئة باللون األحمر
فإنه يضطر للوقوف ألنه يستجيب لداللة اللون األحمر في إشارات المرور .وقد منح الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ
جسم اإلنسان ماليين من الخاليا العصبية التي تتفاعل مباشرة مع المؤثرات البيئية بما فيها من ضوء وصوت
وحركة وتغير في درجة الحرارة وضغط وكيميائيات .وهذه
الخاليا العصبية تعرف بالمستقبالت الحسية .واإلحساس
ّ
فـكــــر
هو مقدرة المخلوقات الحية على معرفة التغيرات التي
* إذا قمت بنقل إحدى الطاوالت من أول
تحدث في محيطها الداخلي والخارجي .وتتم معرفة هذه
فصلك إىل آخره  ،فام الدور الذي يؤديه
التغيرات عن طريق الجهاز العصبي الذي له القدرة على
جهازك العصبي يف هذه العملية ؟
التأثر بالمنبهات المختلفة المحيطة به ،فيميزها ويتصرف
حسب كل منبه بطريقة مناسبة.

اخلليــة العصبيــة (: )Nerve Cell
تعترب اخلليـة العصبية أو النيورون ( )Neuronالوحدة الرتكيبيـة والوظيفية فـي اجلهـاز العصبي لإلنسـان .واخلاليـا
العصبية صغرية جـد ًا ال يمكن رؤيتـها بالعني املجـردة وختتلف يف الشكـل والسمك والطـول والوظيفـة.

وتتركب الخلية العصبية من ثالثة أجزاء رئيسـة هي :
 1ــ جسـم اخلليــة (: )Cell Body

حيتوي عىل نواة مستديرة ،وحييط بالنواة سيتوبالزم حيتوي عىل ُعضيات خمتلفة ،ولكنه ال حيتوي عىل اجلسم
املركزي ،ولذلك فإن اخللية العصبية ال تنقسم وال تتكاثر بل توجد بعدد ثابت منذ الوالدة.
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 2ــ الزوائد الشجريية (: )Dendrites

وهي زوائد سيتوبالزمية قصيرة تشبه الجذور في كثرة تفرعها ،وتقوم بنقل السياالت العصبية إلى داخل
جسم الخلية العصبية.

 3ــ املحــــور (: )Axon

زائدة سيتوبالزمية طويلة ،يقوم بنقل السياالت العصبية من جسم اخللية العصبية إىل خلية عصبية أخرى أو
إىل العضالت أو الغدد .وتتغطى حماور بعض اخلاليا العصبية بغشاء يدعى الغشاء العصبي ويفرز هذا الغشاء
إىل الداخل مادة دهنية تسمى مايلني ( )Myelinتشكل غطاء ًا إضافي ًا حول املحور .ومادة املايلني هذه هلا أمهيتها.
فاملحاور املغطاة هبذه املادة تستطيع نقل السياالت العصبية برسعة 120مرت ًا يف الثانية .أما املحاور التي ال تكون
مغطاة هبذه املادة ،فإهنا تنقل السياالت العصبية ببطء أكثر ( 12مرت يف الثانية).
أجسام جولجي

غالف مايلين
العقدة

الزوائد الشجيرية

ميتوكوندريا
جسم
الخلية

المحور

نهايات المحور

النـواة

تركيب الخلية العصبية

النويـة

اجتاه انتقال السياالت العصبية :
تنتقل السياالت العصبية يف اخللية العصبية ،من الزوائد الشجريية باجتاه جسم اخللية ،ثم إىل املحور يف صورة
إشارات كهربائية .كام تنتقل السياالت العصبية أيض ًا من خلية عصبية إىل أخرى يف اجتاه واحد فقط من حمور خلية

169

عصبية إىل الزوائد الشجريية خللية عصبية أخرى .وتدعى
املنطقة التي تلتقي فيها اخلليتان العصبيتان بالسينابس
( )Synapseأو منطقة التشابك العصبي ،ويف الواقع ال تكون
اخلليتان العصبيتان املتجاورتان متصلتني متام ًا بل توجد ثغرة
عىل السينابس .وعىل الرغم من وجود الثغرة ،تكون اخلليتان
العصبيتان املتجاورتان قريبتني بام فيه الكفاية ،بحيث تسمح
للسياالت العصبية باملرور عرب السينابس من خلية إىل أخرى.

نشـاط عملـي
* افحص شريحة مجهرية لخلية عصبية
تحت المجهر ،وتعرف على شكلها
وتركيبها وارسمها.
اتجاه
السياالت
العصبية

التشابك العصبي

اتجاه سير السياالت العصبية
في الخلية العصبية

اجلهـــاز العصــبـــي :

يتكون الجهاز العصبي في اإلنسان من قسمين رئيسين األول يدعى بالجهاز العصبي المركزي ،ويشمل
الدماغ والحبل الشوكي (العصبي) والثاني يدعى بالجهاز العصبي الطرفي ،ويشمل األعصاب التي تتفرع من
الجهاز العصبي المركزي.

أو ًال  :اجلهاز العصبي املركزي (: )Central Nervous System

يتركب الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي ،ويحيط بهما لحمايتهما من المؤثرات
الخارجية ثالثة أغشية تُسمى السحايا ،إضافة إلى السائل الدماغي الشوكي.
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 1ــ الـدمــاغ (: )Brain

يوجد داخل اجلمجمة ،ويتكون من ثالثة أقسام
رئيسـة هي املخ واملخيخ والنخاع املستطيل.

ابحــث
كيف استطاع العلامء حتديد أماكن اإلحساس يف
مخ اإلنسان ؟

أ ــ املــخ ( : )Cerebrumهو أكرب أجزاء الدماغ
وأكثرها نشاط ًا وهو اجلزء الذي يميز اإلنسان
عن باقي املخلوقات احلية األخرى .وينقسم إىل نصفي الكرة املخيني األيمن واأليرس وحيتوي املخ عىل
مراكز احلواس اخلمسة ،التي تستقبل اإلحساسات الشعورية من خمتلف أعضاء احلس يف اجلسم ولكل
حاسة مركزين واحد عىل كل جانب من املخ ،ومراكز نصفي الكرة املخي األيمن تسيطر عىل اجلانب
األيرس من اجلسم والعكس صحيح.
كام يرسل املخ السياالت العصبية بشكل أوامر إىل العضالت اإلرادية يف اجلسم فتحدث االستجابة.
وباإلضافة إىل ذلك يلعب املخ دور ًا هام ًا يف بعض العمليات احليوية اهلامة يف جسم اإلنسان ،مثل الذكاء
والتفكري والتعلم والذاكرة.

ب ــ المخـيـخ ( : )Cerebellumيقع خلف المخ
وهو يستقبل اإلشارات الحسية من األذن
الداخلية ،والعضالت اإلرادية ،كما يرسل
األوامر إلى العضالت اإلرادية لتقوم بالعمل.
وهو مركز التوازن في جسم اإلنسان ألنه يعمل
على توازن الجسم.

إضـاءة

* مع أن المخ يشغل ح ِّيز ًا صغير ًا ،ويشكل حوالي
 2٪من وزن الجسم ،فإنه يستهلك حوالي 20٪
من طاقة الجسم.

ج ــ النخاع المستطيل ( : )Medulla Oblongataيقع بين المخ والحبل الشوكي .ويحتوي على مراكز
لتنظيم عملية البلع والمضغ وإفراز اللعاب واالستفراغ ،باإلضافة إلى المركزين اللذين يضبطان
عمليات التنفس وضربات القلب .وقد سبقت اإلشارة إلى هذين المركزين عند دراستنا للجهاز
الدوري والجهاز التنفسي .إذن فهو مركز الحركات غير اإلرادية في جسم اإلنسان.
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 2ــ احلبل الشوكي (احلبل العصبي) (: )Spinal Cord

وهو عبارة عن أنبوب إسطواين يمتد بني فقرات العمود الفقري .وخترج األعصاب الشوكية من احلبل الشوكي
عىل شكل أزواج يبلغ عددها  31زوجا ً .ويتفرع كل عصب إىل فرعني أحدمها ظهري ،ويسمى بالعصب احليس
واآلخر بطني ويسمى بالعصب احلركي.

الدمـاغ

المــخ

الحبـل
الشوكي
المخيـخ

النخـاع المستطيل

أجـزاء الدمـاغ

نشـاط عملي
* قم بدراسة جمسم للدماغ يف اإلنسان ،أو احلصول
عىل دماغ خروف من حمالت اجلزارين بعد إزالة
اجلمجمة وتعرف عىل تركيب الدماغ وحدد
موقع كل جزء.
أقسام الجهاز العصبي
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معلومات إثرائية

الصـــداع

هو الشعور بألم في أي مكان من الرأس ويعتبر من أكثر الشكاوى الطبية شيوع ًا وهو في الوقت نفسه
من أكثر المشاكل الطبية غموض ًا ألن أسبابه عديدة ومتنوعة ولحسن الحظ أن معظم هذه األسباب حاالت
عابرة إال أنه في بعض الحاالت يخفي الصداع مرض ًا
خطيرا .ومن أسباب الصداع خلل في العين أو األذن
ً
أو األسنان أو األنف والجيوب األنفية أو ارتفاع ضغط الدم ،أو قد يكون خلل في الجهاز العصبي نفسه.
وتكرار الشكوى من الصداع تستدعي ضرورة زيارة الطبيب.

أغشيــة املـــــــــخ

تحيط بالمخ ثالثة أغشية وظيفتها الوقاية والتغذية وهي من الداخل إلى الخارج األم الحنونة
والعنكبوتية واألم الجافية ويطلق على هذه األغشية مجتمعة اسم األغشية السحائية .

األم الحنونة  :وهي عبارة عن غشاء رقيق جد ًا يغلف المخ مباشرة ويتخلل جميع تجاعيده وعن طريق
هذا الغشاء تنتشر األوعية الدموية في المخ .
األم الجافية  :وهي عبارة عن غشاء سميك ليفي يبطن السطح الداخلي لعظام الجمجمة .

األم العنكبوتية  :يلي األم الجافية إلى الداخل غشاء رقيق يفصل بينها وبين األم الحنونة ويسمى األم
العنكبوتية ويفصل بين هذا الغشاء واألم الحنونة فراغ يسمى الفراغ تحت العنكبوتية ويمأل هذا الفراغ
سائل يسمى السائل المخي الشوكي ويوجد هذا السائل أيض ًا في قناة الحبل الشوكي ،كما يمأل تجاويف
المخ ويحمي هذا السائل المخ من آثار الحركات العنيفة والصدمات المختلفة ،كما يساعد على المحافظة
على ضغط ثابت داخل الدماغ.
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األحياء في حياتنا

السكتــة الــدمــاغيـــة

هي حدوث خلل مفاجئ يف تروية أو إمداد الدماغ بالدم ،وغالب ًا ما يكون السبب هو انسداد مفاجئ ألحد
رشايني الدماغ ويف حاالت أقل بسبب انفجار أحد هذه الرشايني مما يؤدي إىل نزيف دموي بالدماغ .وألن
السكتة حتدث برسعة فإن أعراضها تظهر مبارشة ،وهذه األعراض قد تستمر ألقل من  24ساعة ،ثم ختتفي
وهنا تسمى هذه السكتة بالعابرة أو الصغرية ،أو تستمر األعراض ألكثر من  24ساعة وهنا تسمى بالسكتة
الكاملة ،وىف كلتا احلالتني فإن اإلرساع بتقديم العالج عند ظهور هذه األعراض خالل الساعات األوىل من
حدوث السكتة الدماغية مهم للغاية وذلك أن تأخري العالج جيعله غري جمد وله خماطر كبرية .تعترب السكتة
الدماغية من أهم أمراض األعصاب وذلك ألهنا من أكثر األمراض شيوع ًا وخصوص ًا بني كبار السن وملا
قد تسببه من عجز حركي بمختلف الدرجات مما يؤدي إىل آثار سلبية عىل املريض وذويه وذلك من النواحي
النفسية واالجتامعية وأيض ًا تسبب ضغط ًا اقتصادي ًا كبري ًا عىل مقدمي اخلدمة الصحية وذلك نظر ًا الرتفاع
تكاليف رعاية مرىض السكتة الدماغية .وأهم وأكثر عرض للسكتة الدماغية هو حدوث شلل نصفي مفاجئ
للجسد  ،قد يكون كام ً
ال أو بدرجات متفاوتة.
وهناك بعض األعراض األخرى املصاحبة للسكتة الدماغية :

 1ـ صداع شديد ومفاجئ ،غري معروف سببه ،خصوص ًا إذا كان مصحوب ًا بقيء.
 2ـ دوخة أو عدم اتزان مفاجئ ،خصوص ًا مع وجود أعراض أخرى مصاحبة كازدواجية النظر.
 3ـ عدم قدرة أو صعوبة مفاجئة للنطق أو عدم القدرة عىل فهم الكالم املنطوق.
 4ـ ضعف مفاجئ للبرص يف أحد العينني أو كلتيهام.
 5ـ تنمل مفاجئ يف الوجه أو أحد األطراف بأحد شقي اجلسد.
 6ـ اإلغامء املفاجئ.
لذلك فالسكتة الدماغية تعترب حالة إسعافية من الدرجة األوىل وممكن عالجها إذا شخصت مبكر ًا ،وحتى
لو كانت األعراض عابرة ،فهي بالتأكيد عالمة حتذيرية لسكتة دماغية قادمة ال سمح اهلل ،وبالتايل إذا أصبت
أنت أو أي شخص تعرفه هبذه األعراض فعليك االتصال باإلسعاف مبارشة أو احلضور حاالً إىل املستشفى.
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ثاني ًا  :اجلهاز العصبي الطرفـي (: )Peripheral Nervous System

هو اجلهاز الذي يعمل عىل ربط اجلهاز العصبي املركزي بجميع أجزاء اجلسم .ويتكون من  31زوج ًا من
األعصاب املتفرعة عن احلبل الشوكي والتي تُسمى باألعصاب الشوكية ،و 12زوج ًا من األعصاب املتفرعة
عن الدماغ والتي خترتق ثقوب اجلمجمة وتُسمى باألعصاب الدماغية.

األعصــاب (: )Nerves

يرتكب العصب من حزمة من األلياف العصبية (املحاور) حييط هبا غالف واحد من مادة دهنية.

واألعصاب في جسم اإلنسان على ثالثة أنواع :

 1ــ األعصاب احلسية( : )Sensory Nervesوهي األعصاب التي تنقل السياالت العصبية من أعضاء
احلس إىل اجلهاز العصبي املركزي مثل العصب السمعي والعصب البرصي.
 2ــ األعصاب احلركية( : )Motor Nervesوهي األعصاب التي تنقل السياالت العصبية من اجلهاز
العصبي املركزي إىل أعضاء االستجابة كالعضالت أو الغدد لتقوم بعمل معني كالعصب املحرك
لعضالت العني أو اليد.

 3ــ األعصاب املختلطة ( : )Mixed Nervesوهي األعصاب التي حتتوي عىل األلياف العصبية احلسية
واحلركية .وتقوم بنقل السيالة العصبية يف اجتاهني متعاكسني مثل األعصاب الشوكية.

مــراحـل اإلحســاس :

لو فرضنا أن دبوس ًا وخزك يف يدك أو قدمك فجأة ،أو تأثر إصبعك بجسم حار ،فإنك رسعان ما حترك يدك
بعيد ًا عن الدبوس .ما الذي حدث يف اجلهاز العصبي املركزي ليجعلك تقوم هبذه احلركة؟
حتتوي اليد أو القدم عىل عدد كبري من اخلاليا العصبية احلسية ،التي تتأثر باملنبهات املختلفة .وهذه اخلاليا تنقل
اإلحساس باملنبه بواسطة أعصاب حسية إىل احلبل الشوكي ،فيصدر احلبل الشوكي أوامره بواسطة أعصاب حركية أخرى
إىل عضالت اليد أو القدم فتنقبض وتبتعد عن اخلطر فتحدث هنا االستجابة .ويسمى هذا الطريق البسيط من اليد إىل
احلبل الشوكي ،ومن احلبل الشوكي إىل اليد ،بالقـوس االنعـكاسـي.
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إلى المـخ

االستجابة
(انقباض العضالت)

الحبل الشوكي
العصب الحركي
العصب الحسي

مستقبالت حسية

مـؤثـر

الفعل االنعكاسي

وهناك سياالت عصبية أخرى ،تنتقل بواسطة خاليا عصبية إىل الدماغ .وعندما تصل هذه السياالت إىل الدماغ
تدرك ماهية ما حدث .فأنت لربام حركت قدمك ألول وهلة نتيجة لفعل انعكايس .ولكن اآلن وبعد أن وصلت
السياالت العصبية إىل الدماغ فإنك تقوم بتقدير احلالة وتشعر عندها باألمل ،وقد متسك بإصبعك أو تضع عليها مادة
ختفف األمل.

معلومات إثرائية

أثـر املخدرات عىل اجلهاز العصبي

من أكثر الظواهرخطورة على صحة اإلنسان في هذا العصر ظاهرة تعاطي المخدرات فما المخدرات؟
المخدرات عبارة عن مواد كيميائية لها أشكال مختلفة منها النباتات واألبخرة والسوائل والمساحيق
واألقراص والكبسوالت.
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تؤثر هذه المخدرات على مختلف خاليا جسم اإلنسان وخاصة الخاليا العصبية ومراكز الحس بالمخ
حتى تصبح معتمدة على وجودها بصورة مستمرة (بعض أنواع هذه المخدرات استعمالها لمرة واحدة
كفيل بأن يجعل الشخص مدمن لها) وأي توقف عن أخذ هذه المخدرات يحدث لدى متعاطيها اضطراب ًا
يجعله قلق ًا ومتوتر ًا عصبي ًا ،وتظهر عليه أعراض االمتناع مثل سيالن الدموع واإلسهال الشديد وآالم
مبرحة في الجسم ال يستطيع تحملها المدمن فيعود لتعاطيها مرة أخرى ،وعند تكرار تعاطيها يضعف
تأثيرها على الجسم لتكون مواد مضادة مما يدفع المدمن إلى زيادة الجرعة تدريجي ًا حتى يحصل على
نفس التأثير السابق حتى تقضى على الشخص .وال يخفى علينا ما حثنا عليه ديننا من المحافظة على
صحتنا وتقدير قيمة العقل الذى وهبنا الخالق لنميز به الطيب من الخبيث ونكون عون ًا ألمتنا في محاربة
هذه السموم ونبلغ الجهات الرسمية عن كل من يروج أو يتعامل بالمخدرات على العنوان التالي :
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات :

 - w.w.w.ncnc.org.saهـاتـف 8001245999 :

المستقبالت الحسيـة :
إذا جلست في غرفة بابها مغلق وسمعت صوت جرس أو سمعت قرع الباب تعرف في الحال أن شخص ًا
يقف خلف الباب ،لقد وصلت إليك بعض المعلومات عما يدور حولك عن طريق سماع الصوت إذا أردت
معرفة من الطارق فإنك تذهب لفتح الباب وهكذا تجمع مزيد من المعلومات عن طريق الرؤية .وبطريق
مماثلة تستطيع جمع المزيد من المعلومات عن درجة حرارة الجو أو عن رائحة تشمها أو عن طعم غذاء
تتناوله .ولكي تقوم بما سبق من األمثلة البد من وجود أعضاء متخصصة تنقل المعلومات عن البيئة الخارجية
أو الداخلية إلى الدماغ ،حيث يتم إدراكها وتدعى هذه األعضاء بأعضاء الحس أو المستقبالت الحسية.
وهناك خمس مجموعات من المستقبالت الحسية وهي مستقبالت األلم ومستقبالت الحرارة ومستقبالت
كيميائية ومستقبالت ضوئية وصوتية.
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اللمـس

الحـركـة

الـذوق
الكـالم
السمـع
الرؤيـة

الشــم
التنفس
ضربات
القلب

بعض الوظائف الحيويـة في الدمـاغ

 1ــ حـــــاســة الشــــم :

يبطن التجويف األنفي من الداخل غشاء مخاطي تنتشر فيه
نهايات األعصاب الشمية وحتى تشعر برائحة المواد ،يجب أن
تنتشر منها مواد متطايرة تدخل هذه المواد عن طريق هواء الشهيق
أثناء التنفس إلى األنف وتذوب في المواد المخاطية التي يفرزها
الغشاء المخاطي .وتالمس هذه المواد نهايات أعصاب الشم،
فتنقل هذه األعصاب اإلحساس بالرائحة بواسطة أعصاب حسية
إلى مركز الشم في المخ الذي يستطيع تمييز الرائحة.

178

ّ
فـكــــر

* مل�اذا يصع�ب على اإلنس�ان
املصاب بالزكام اإلحس�اس

برائحة الطعام أو العطور؟

 2ــ حــــاســة الـــذوق :

يعتبر اللسان عضو الذوق ،وهو عضو عضلي
يتكون من سبع عشرة عضلة تؤمن له حركته وعمله.
ويغطى بغشاء مخاطي تنتشر فيه نهايات األعصاب
الذوقية .وتنتفخ نهايات األعصاب الذوقية على شكل
حلمات أو براعم الذوق .وهي على ثالثة أنواع :

أ ـ الحلمات الخيطية  :وتنتشر على جميع سطح
اللسان.
ب ـ الحلمات الفطرية  :وتنتشر على جميع سطح
اللسان أيض ًا وتتركز في الجانبين.
ج ـ الحلمات الكأسية  :وتوجد بين الجزء األمامي
والخلفي من اللسان.

توزيع مستقبالت الذوق
على سطح اللسان

وحتى تشعر بطعم المواد ،يجب أن تذوب هذه المواد في اللعاب حتى تالمس نهايات األعصاب الذوقية
في الحلمات ،فتنقل هذه األعصاب اإلحساس بطعم المواد إلى مركز الذوق في المخ ،الذي يستطيع تمييز
طعمها .ويتركز اإلحساس بالطعم الحلو في مقدمة اللسان والمواد المرة في مؤخرته والمواد الحمضية على
جانبيه أما المواد المالحة فيحس بطعمها في الحافة األمامية الجانبية للسان.

 3ــ حـــــاســة اللـمـس :
اجللد هو عضو احلس يف اإلنسان ،حيث حتتوي أدمة اجللد عىل هنايات األعصاب اللمسية ،والتي نستطيع
بواسطتها الشعور باألمل أو الضغط أو احلرارة أو ملمس اليشء من حيث خشونته أو نعومته ومتى وقع أي
مؤثر عىل اجللد ،تتنبه هنايات األعصاب اللمسية ،وتنقل اإلحساس باللمس بواسطة أعصاب خاصة ،إىل مركز
اللمس يف املخ ،الذي يستطيع متييز نوع املؤثر أو املنبه الذي أثر عىل اجللد.
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الضغط

مستقبالت الحرارة والضغط

اللمس الخفيف
والضغط الخفيف

اللمس الخفيف
الضغط الشديد
النهايات الحسية في الجلد

 4ــ العني وحاسة اإلبصـار :

العني هي عضو اإلبصار يف جسم اإلنسان فبواسطتها نستطيع رؤية األجسام ومتييز أشكاهلا وألواهنا وخمتلف
خصائصها .توجد العني داخل جتويف يف اجلمجمة ُيسمى التجويف احلجاجي .كام حتيط بالعني اجلفون
والرموش ،وهذه األعضاء حتمي العني من املؤثرات اخلارجية.
يوج�د على الزاوي�ة اخلارجي�ة من كل عني مايس�مى
بالغ�دة الدمعي�ة .تف�رز ه�ذه الغ�دة الدم�ع باس�تمرار.
ووظيف�ة الدم�ع ترطي�ب العين وغس�لها وتنظيفه�ا من
اجلراثي�م الض�ارة .والدم�ع الزائد يسير يف قناة تصب يف
جتويف األنف.
يتصل بكرة العني من اخلارج ست عضالت إرادية تثبتها
داخل التجويف احلجاجي مع عظم اجلمجمة وحتركها يف
عضالت العين
االجتاهات املختلفة إىل مدى معني.
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تركيب العين في اإلنسان :

تترك�ب العي�ن ف�ي اإلنس�ان م�ن ثالث
طبق�ات مرتبة من الخارج إل�ى الداخل كما
يلي :

 1ــ الصلـبـة (: )Sclera

وه�ي طبق�ة بيض�اء الل�ون تق�وم بحامية
العين .ومتتد الصلبة إىل األم�ام مكونة طبقة
رقيق�ة ش�فافة تدع�ى بالقرني�ة ()Cornea
وتُغط�ى القرني�ة بغش�اء ش�فاف ُيس�مى
امللتحم�ة .ويمتد هذا الغش�اء ليبطن اجلفون
من الداخل وحيميها من األجسام الغريبة .

معلومات إثرائية

تشطيب القــرنيــة

يمك�ن لبع�ض املصابين بقصر النظ�ر االس�تغناء ع�ن

النظ�ارات الطبي�ة والعدس�ات الالصق�ة باس�تخدام جهاز
الليزر إلحداث سلس�لة من الشقوق يف س�طح القرنية تغري

درج�ة حتدب س�طحها ،فتس�اعد بالت�ايل عىل حتسين قدرة
الشخص عىل رؤية األجسام البعيدة .

 2ــ املشيـمـيـة (: )Choroid

وهي طبقة سوداء اللون الحتوائها عىل صبغة امليالنني ،وينترش فيها عدد كبري من الشعريات الدموية التي متد
العني بالغذاء .ومتتد املشيمية إىل األمام مكونة القزحية امللونة ( .)Irisوخيتلف لون القزحية حسب األفراد فقد
تكون عسلية أو سوداء أو زرقاء .ويف وسط القز حية يوجد ثقب دائري ينفذ منه الضوء يسمى البؤبؤ (.)Pupil
حتتوي القزحية عىل عضالت خاصة تسمح بتضييق الثقب أو توسيعه حسب كمية الضوء الساقط عىل العني.
فالبؤبؤ يضيق يف الضوء الشديد ويتسع يف الضوء الضعيف.

 3ــ الشبكـيـة (: )Retina

وهي طبقة حساسة تبطن العني من الداخل وتتكون عليها صور األجسام املرئية وحتتوي عىل خاليا عصوية
أو خمروطية حسب شكلها .حتتوي هذه اخلاليا عىل صبغات خاصة تتأثر بالضوء.
وترتبط الشبكية من الخلف بالعصب البصري وعند نقطة اتصال العصب البصري بالشبكية ال توجد
خاليا االستقبال الضوئي (عصوية أو مخروطية) فال تتكون عندها صور األجسام وتُسمى بالبقعة العمياء
( .)Blind spotويوجد خلف القزحية العدسة البلورية ( )Lensوهي محدبة الوجهين تجمع األشعة الضوئية
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الساقطة عليها وتركزها على الشبكية .وترتبط العدسة بكرة العين بواسطة العضالت الهدبية .ويمكن أن
يتغير شكل العدسة عن طريق انقباض هذه العضالت ،وبذلك يتغير البعد البؤري للعدسة ،وهذا ما يسمى
بتكييف العين .وهكذا تستطيع العين مشاهدة األجسام البعيدة أو القريبة وذلك بزيادة البعد البؤري للعدسة
أو نقصانه .وتقسم العدسة البلورية تجويف العين إلى غرفتين غرفة أمامية مملوءة بسائل شفاف ،وغرفة
خلفية مملوءة بسائل شفاف أيض ًا ُيسمى السائل الزجاجي الذي يعطي العين شكلها الكروي ويسمح بمرور
األشعة الضوئية إلى الشبكية.

نشـاط عملي

ابحــث

* افحص مجسم لعين اإلنسان أو عين
خروف بعد تشريحها ،وتعرف على

أجزاء العين المختلفة وأهميتها.

الشبكية
المشيمـة

ما القواعد الصحيحة التي جيب اتباعها
للمحافظة عىل صحة العينني وسالمتهام؟

القرنيـة
العدسـة
البـؤبـؤ
السائل الزجاجي

أوردة وشرايين

القـزحيـة
عضالت هدبيـة

عصب بصري
البقعة العمياء
الصلبة

تركيب العين في اإلنسان
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تُصاب العينني أحيان ًا باملاء األبيض واملاء
األزرق ،فام الفرق بينهام؟

كيـف نـرى األجسـام ؟

تسقط األشعة الضوئية الصادرة عن اجلسم ،عىل قرنية العني ،فتمر منها إىل سائل الغرفة األمامية ،ثم البؤبؤ
ثم العدسة البلورية .وتقوم العدسة البلورية بكرس األشعة الضوئية عىل شبكية العني ،بعد أن خترتق السائل
الزجاجي .وتظهر الصورة مقلوبة عىل شبكية العني.
وتتأثر الصبغة املوجودة يف اخلاليا العصوية واملخروطية باألشعة الضوئية .ثم تنتقل اإلشارات احلسية منها
إىل العصب البرصي الذي ينقل الصورة إىل مركز البرص يف املخ الذي حيلل صورة اجلسم املرئي.

تــأمـــــل
مقارنة بني العني وآلة التصوير (الكامريا)

يوجـد تشابـه بيـن العني وآلـة التصويـر ( الكامريا ) ومـع
ذلـك جيـب أن نوضـح أن العـني ختتلـف عن آلـة التصـويـر فـي
عـدة أمور منـها :
 1ـ العني حساسة ومعقدة يف تركيبها أكثر من آلة التصوير.

 2ـ آلة التصوير جيب تغيري رشيط التصوير (الفيلم) مرار ًا  .أما
الشبكية فتلتقط صور ًا طول العمر.
 3ـ العدسة يف العني تستطيع التكيف والتقاط الصور القريبة
والبعيدة عىل السواء .أما عدسة الكامريا فيجب تغيري ُبعدها
البؤري تبع ًا لبعد اجلسم.
		
تبارك اللـه أحسن اخلالقني.
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نشـاط عملـي

دراسة البقعة العمياء في العين

البقعة العمياء هي ذلك اجلزء من الشبكية الذي ال حيتوي عىل خاليا حسية ،وتوجد يف مكان اتصال
العصب البرصي بالعني .انظر الشكل أدناه اغمض عينك اليمنى ،وضع الكتاب بعيد ًا عن عينك مسافة
 60سم .وأنت تركز عينك اليرسى عىل النقطة احلمراء اليمنى ،قرب الكتاب من عينك ببطء .حتى ختتفي
صورة الدائرة احلمراء اليرسى .استمر يف تقريب الكتاب ،تظهر الدائرة اليرسى مرة ثانية  ،إن اختفاء صورة
الدائرة اليرسى يعني أن األشعة الضوئية الصادرة عىل الدائرة اليرسى  ،قد سقطت عىل البقعة العمياء.

ركز النظر هنا عىل هذه الدائرة بعينك اليرسى.

األحياء في حياتنا

قصـر النظــر وطــول النظـــر

العني السليمة هي التي ترى األشياء (األرقام واإلشارات) بوضوح عىل بعد  6أمتار ،فالرقم يف
البسط يمثل قوة العني فمثال  6/4تعني أن ما يراه الشخص السليم عىل بعد 6أمتار يراه هذا الشخص
من  4أمتار وهكذا ...
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تكور العني ،تسقط األشعة املنعكسة عن األجسام أمام شبكية العني أو خلفها،
عند وجود خلل يف مقدار ّ
فال تكون صور األجسام واضحة .لذلك من الرضوري استخدام عدسات صناعية تركز األشعة الضوئية
عىل املوقع الصحيح يف الشبكية لتكون الصورة واضحة.
والشخص الذي يرى األجسام القريبة وال يرى األجسام البعيدة فإنه يكون مصاب ًا بقرص النظر بسبب
ابتعاد الشبكية عن مقدمة العني (زيادة حتدب العدسة البلورية للعني) ويف هذه احلالة تتكون الصورة أمام
الشبكية .ولتصحيح قرص النظر تستخدم نظارات طبية ذات عدسات مقعرة (مفرقة).
أما الشخص الذي يرى األجسام البعيدة وال يرى األجسام القريبة فإنه يكون مصاب ًا بطول النظر بسبب
اقرتاب الشبكية من مقدمة العني (نقصان حتدب العدسة البلورية للعني) .ويف هذه احلالة تتكون الصورة
(جممعة).
خلف الشبكية .ولتصحيح طول النظر تستخدم نظارات طبية ذات عدسات حمدبة ّ
خط ومهي يوضح

مكان تركيز الضـوء
النظر الطبيعي

عدسة مقعرة لتصحيح قرص النظر

قصـر النظـر

عدسة حمدبة لتصحيح طول النظر

طـول النظـر
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 5ــ األذن وحاسـة السمـع :

تقوم األذن بوظيفتني هامتني ،مها السمع واملحافظة عىل اتزان اجلسم.
ترتكب األذن من ثالثة أقسام ،هي األذن اخلارجية واألذن الوسطى واألذن الداخلية.
 1ـ األذن اخلارجية (: )External ear
ترتكب من صيوان غرضويف ،وظيفته
مجع االهتزازات الصوتية وتوجيهها
إىل القناة السمعية اخلارجية .ويبلغ
طول القناة السمعية حوايل  2.5سم.
وتفرز القناة السمعية مادة شمعية تُسمى
الصمالخ تطهر األذن من اجلراثيم .وقد
تتصلب املادة الشمعية فيستدعي ذلك
إزالتها بواسطة الطبيب .ويف هناية القناة
السمعية يوجد غشاء رقيق ُيسمى غشاء
الطبلة يتأثر باالهتزازات الصوتية.

 2ــ األذن الوسطى (: )Middle ear

تركيب األذن في اإلنسان

ترتكب من جتويف يتصل مع جتويف الفم ،بواسطة قناة أستاكيوس .وتساهم هذه القناة يف معادلة (مساواة)
الضغط عىل جانبي غشاء الطبلة .يف العادة يكون ضغط اهلواء داخل األذن الوسطى مساوي ًا للضغط اجلوي.
فإذا نقص ضغط اهلواء خارج األذن عن ضغط اهلواء يف األذن الوسطى ،كام هو احلال يف املرتفعات اجلبلية أو
الطائرات ،عندها تفتح قناة أستاكيوس ويدخل اهلواء إىل األذن الوسطى حتى يتعادل الضغط.
ويوجد داخل األذن الوسطى ثالث عظيامت ،هي املطرقة والسندان والركاب .تتصل املطرقة بغشاء الطبلة
كام يتصل الركاب بغشاء فتحة بيضاوية تفتح يف األذن الداخلية .وتتأثر هذه العظيامت باالهتزاز الصوتية يف
غشاء الطبلة ،وتنقل االهتزازات بواسطة هذه العظيامت إىل األذن الداخلية.
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 3ــ األذن الداخلية ( : ) Internal ear

ترتكب من أغشية رقيقة حتتوي عىل سائل اللمف الداخيل .وتوجد هذه األغشية ضمن حمفظة عظمية يف
اجلمجمة  .وتتكون األذن الداخلية من ثالثة أجزاء هي القنوات اهلاللية وعددها ثالث ،والدهليز ،ثم القوقعة
احللزونية .وبداخل القوقعة توجد اخلاليا العصبية السمعية والتي تتصل بالعصب السمعي.
والقنوات اهلاللية والدهليز ،هي املسؤولة عن توازن اجلسم .فإذا حترك الرأس أو اختل توازن اجلسم لسبب
من األسباب ،اهتز السائل املوجود يف هذه القنوات ،وبذلك تثار اخلاليا العصبية فتقوم بنقل إشارات عرب هنايات
األعصاب املغمورة يف السائل اللمفي إىل العصب السمعي ثم إىل الدماغ .والدماغ يصدر أوامره إىل العضالت
التي تقوم باحلركة لتعيد اجلسم إىل وضعه الطبيعي فيحافظ بذلك اجلسم عىل توازنه.

كيف نسمع األصوات ؟

تنتقل املوجات الصوتية يف اهلواء ويقوم صيوان األذن بجمع االهتزازات الصوتية ويوجهها إىل القناة
السمعية ،ثم غشاء الطبلة وهيتز هذا الغشاء اهتزازات مناسبة تنتقل عرب العظيامت الثالث يف األذن الوسطى إىل
غشاء الفتحة البيضية يف األذن الداخلية .ثم تنتقل االهتزازات من غشاء الفتحة البيضية إىل اللمف الداخيل يف
القوقعة .وهناك تتأثر هنايات األعصاب السمعية التي تنقل هذه االهتزازات إىل العصب السمعي ،ثم إىل مركز
السمع يف املخ الذي يميز هذه األصوات وحيدد اجتاهاهتا.

معلومات إثرائية

من أمراض السفر

يصاب بعض ركاب املواصالت بالدوار والغثيان وأحيان ًا الصداع فام أسباب ذلك؟
من أسباب اإلصابة هبذه األعراض  :عدم توافق اإلشارات العصبية الصادرة إىل املخ فمث ً
ال إذا كان الشخص
مسافر ًا يف سيارة ويقرأ كتاب ًا فإن العينان ترسالن إشارات إىل املخ إن اجلسم ثابت يف بيئة مناسبة للقراءة.
لكن األذن الداخلية ترسل إشارات عصبية ال تتوافق مع اإلشارات الصادرة من العني هذا االختالف
يف اإلشارات العصبية يمكن أن يؤدي إىل بعض األعراض مثل التعرق والغثيان والصداع.
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ابحــث
كيف يمكن لإلنسان املحافظة عىل صحة أذنـه وسالمتها ؟

معلومات إثرائية

اإلحســاس فـي النبـات

تتأثر جميع المخلوقات الحية بالمنبهات الخارجية .ويبدو هذا واضح ًا بشكل كبير في الحيوانات،
وأقل وضوح ًا في النباتات .فالحيوانات تستجيب بسرعة للمنبهات الخارجية ،وذلك لوجود جهاز
عصبي فيها ينقل اإلحساس بهذه المنبهات بسرعة وكفاءة .أما النباتات فال تحتوي على جهاز عصبي،
غير أننا نالحظ فيها استجابات مختلفة للجاذبية األرضية أو الضوء أو الرطوبة.

االنتحاء الضوئي :

الحظ أوراق النباتات النامية في الحقول ،تشاهد أنها تتجه نحو الضوء ،وتتوزع هذه األوراق على
النباتات بحيث ال يغطي بعضها بعض ًا .كذلك تستجيب سيقان النباتات للضوء استجابة إيجابية ،فالساق
تتجه نحو الضوء باستمرار .أما الجذور فال تتأثر بالضوء.

االنتحاء األرضي :

يتجه الجذر في نموه إلى أسفل ،متأثر ًا بالجاذبية األرضية ،أما الساق فيتجه في نموه إلى أعلى بعيد ًا
عن تأثير الجاذبية األرضية.

االنتحاء الرطوبي :

تتجه الجذور في نموها نحو الرطوبة .وهذا ما نالحظه في النباتات التي تعيش قريب ًا من األنهار أو
البرك ،حيث تتجه جذور هذه النباتات نحو الماء.
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التقـويـم :

س : 1ارشح مع الرسم تركيب اخللية العصبية.

س : 2يف أي اجتاه تتجه السياالت العصبية أثناء انتقاهلا يف اخللية العصبية؟

س : 3ما األجزاء الرئيسـة التي يتكون منها اجلهاز العصبي يف اإلنسان؟
س : 4ما وظيفة كل مما ييل  :املخ ـ املخيخ ـ النخاع املستطيل ؟

س : 5ما أنواع األعصاب؟ ما وظيفة كل نوع ؟
س : 6كيف حيدث الفعل املنعكس؟

س : 7كيف يقوم اإلنسان بالوظائف التالية  :الشم ـ الذوق ـ اللمس؟
س : 8كيف ترى األجسام؟

س : 9قـارن بيـن دور الدهليز والقنوات اهلاللية يف توازن جسم اإلنسان.

س : 10كيف تسمع األصوات؟

س : 11اخرت اإلجابـة الصحيحـة لكل من العبارات اآلتيـة :
 1ـ اجلزء من العني الذي يستقبل صور األجسام هو :
ب ـ املشيمية.
أ ـ القزحية.
د ـ الصلبـة.
جـ ـ الشبكية.

 2ـ اجلزء املسؤول عن التوازن يف جسم اإلنسان هو :
ب ـ املخ.
أ ـ األذن الداخلية.
د ـ النخاع املستطيل.
جـ ـ العني.
 3ـ وظيفة قناة أستاكيوس هي :
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ب ـ إفراز الشمع.
أ ـ معادلة الضغط عىل جانبي الطبلة.
جـ ـ معادلة الضغط يف األذن الوسطى واألذن الداخلية .د ـ مجع االهتزازات الصوتية.

 4ـ اجلزء املسؤول عن تنظيم دقات القلب يف اإلنسان هو :
أ ـ املخ.
ج ـ النخاع املستطيل.

 5ـ اجلزء املسؤول عن ضبط عملية التنفس هو :
أ ـ املخ.
ج ـ النخاع املستطيل.

ب ـ املخيخ.
د ـ احلبل الشوكي.
ب ـ املخيخ.
د ـ احلبل الشوكي.

 6ـ اجلزء من الدماغ الذي يستقبل اإلحساس باملؤثرات اخلارجية هو :
ب ـ النخاع املستطيل.
أ ـ املخ.
د ـ املخيخ.
ج ـ األعصاب.

 7ـ ترتكب العني من ثالث طبقات مرتبة من اخلارج إىل الداخل عىل النحو التايل :
ب ـ الشبكيـة ـ املشيمـة ـ الصلبـة.
أ ـ الصلبة ـ املشيمـة ـ الشبكيـة.
د ـ الصلبـة ـ الشبكيـة ـ املشيمـة.
ج ـ الشبكيـة ـ الصلبة ـ املشيمـة.
 8ـ تسمى الطبقة البيضاء التي توجد يف مـقدمـة العني بـ :
أ ـ القرنيـة.
ج ـ املشيمـة.

 9ـ تتكاثر خاليا اإلنسان البالغ عدا اخلاليا :
أ ـ العصبيـة.
ج ـ الدمـويـة.
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ب ـ القزحيـة.
د ـ الشبكيـة.
ب ـ العضليـة.
د ـ الطالئيـة.

الفصل العاشر  :البيئة وحمايتها من التلوث
مقدمة.
املوارد البيئية.
مفهوم التلوث البيئي.
التلوث اهلوائي.
ملوثات اهلواء.
وسائل التحكم يف ملوثات اهلواء.
التلوث املائي.
ملوثات املاء وأخطارها.
التلوث اإلشعاعي.
مصادر تلوث البيئة باملواد املشعة.
اآلثار الصحية لإلشعاعات.
تدوير النفايات الصلبة.
تدهور وانقراض احلياة الفطرية.
التصحر.
التقـويـم.

األهــداف :

يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادر ًا على أن :

 1ــ توضح مفهوم  :البيئة ،التلوث البيئي ,المادة الملوثة ,التلوث الضوضائي ,التلوث
المائي ،الموارد المادية ،التصحر ،االنقراض ،التدوير ،الرعي الجائر ،المطر
الحمضي.
تصورا عن أهمية الموارد البيئة .
 2ــ تعطي
ً
 3ــ تبرز التغير في عالقة اإلنسان بالبيئة .
 4ــ تحدد مسببات التصحر ووسائل مكافحته .
 5ــ تبرز دور اإلنسان المعاصر في انقراض المخلوقات الحية .
 6ــ تحدد مصادر تلوث الماء والهواء و الغذاء .
 7ــ تناقش آثار الملوثات على البيئة التي تعيش فيها .
 8ــ تذكر الوسائل المتبعة دولي ًا لمكافحة التلوث .
 9ــ تقدّ ر الجهود المبذولة لحماية البيئة من التلوث ومكافحته .
 10ــ تمارس سلوك ًا يتوخى المحافظة على البيئة ومواردها من التلوث .
 11ــ تتأمل المحافظة على البيئة في قوله تعالى « :واذكروا إذ جعلكم خلفاء من
بعد عاد وبوأكم في األرض تتخذون من سهولها قصور ًا وتنحتون الجبال بيوت ًا
فاذكروا آالء الله وال تعثوا في األرض مفسدين » األعراف.85

البيئة ومحايتها من التلوث
مقــــدمـــــة :

لعله من المفيد أن نذكر في بداية هذا الفصل أن كلمة بيئة تعني كل العناصر الحية وغير الحية التي توجد
حول وعلى وداخل سطح الكرة األرضية من هواء وماء وتربة وما يعيش فيها من مخلوقات حية .كل هذه
العناصر تسمى مكونات البيئة .ويتوقف مدى نجاح اإلنسان في الحياة على مدى تأقلمه مع مكونات البيئة وما
فيها من مقومات ،فإن أحسن استغاللها والتحكم في مصادرها ُقدّ ر له النجاح وإن أساء استعمالها أو فشل في
السيطرة عليها كان مصيره الفشل.
إن األنشطة اإلنمائية التي لم تضع للبيئة اعتبارات في حسبانها أضرت بالبيئة وذلك بـ :

 1ـ إدخال مخلفات الصناعة ونواتج االحتراق وغيرها في الوسط المحيط.

 2ـ استغالل الموارد الطبيعية دون النظر إلى التوازن البيئي أو احتياجات المخلوقات الحية األخرى التي
تعيش في البيئة نفسها.

ويعرف الجزء الصالح للحياة من الكرة األرضية بالغالف الحيوي ( )Biosphereمن جوي أو مائي أو
صخري ،ويمكن تقسيم الغالف الحيوي إلى غابات وصحاري وأنهار وبحيرات وبحار وهكذا ،وهذا يعني
أن الغالف الحيوي يتكون من مناطق مختلفة تعرف بالنظام البيئي.

املــوارد البيئيــة :

اعتمد اإلنسان على البيئة في تلبية احتياجاته من ماء وغذاء ومأوى ،ومع ازدياد عدد السكان ازداد اعتمادهم
على البيئة واستهالكهم للموارد البيئية .والموارد البيئية على ثالثة أشكال هي :

 1ــ مصــادر دائمــة :

وهي متوفرة بصورة دائمة مثل اهلواء واملياه (عىل مستوى الكرة األرضية) والرياح والطاقة الشمسية.
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 2ــ مصــادر متجــددة :

كالثروة احليوانية والثروة النباتية واألتربة .وجيب أن نعلم أن هذه املصادر مرتبطة ببعضها حيث يعتمد النبات
يف بناء املادة العضوية عىل الرتبة باإلضافة إىل الطاقة الشمسية وثاين أكسيد الكربون من اهلواء ،ليكون بذلك
القاعدة يف هرم السلسلة الغذائية لبقية املخلوقات احلية بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

وجتدر اإلشارة إىل أن جتدد هذه املصادر مرهون بحسن استغالهلا ،فمث ً
ال جتدد الغابات عند تدمريها حيتاج
إىل وقت طويل.

 3ــ مصـادر غيـر متجددة :
ه�ذه الث�روات توجد ف�ي الطبيعة بص�ورة مؤقتة
لذا تس�مى بالم�وارد الفاني�ة حيث من ش�أنها النفاذ
عاج ً
ال أو آجال ً .من هذه المصادر الحديد والبترول
والفح�م والكبريت وغيرها .لذا الب�د من التخطيط
الستثمارها بطريقة تضمن إطالة أمدها والبحث عن
مصادر بديلة لها.

إضـاءة

* تعتم�د احلياة املدنية بنس�بة  90%من الطاق�ة عىل الوقود
األحفوري وتشير الدراس�ات إىل احتامل نضوب النفط
والغ�از الطبيع�ي خلال 100-50س�نة .ل�ذا أجري�ت
الدراسات إلجياد بدائل للطاقة من مصادر دائمة كالطاقة
الشمسية والطاقة الناجتة عن السدود واألهنار والرياح .

مفهوم التلوث البيئي :
إن نجاح اإلنسـان يف احلياة يتوقف عىل مدى حسن استغالل مصادر البيئة وإذا أساء استغالهلا فلن يكون
بعيد ًا عن ما حيدث من رضر هلا فهو يؤثر عىل املدى القريب ويتأثر عىل املدى البعيد.
التلوث يف اللغة يعني االمتزاج واخللط ويقابله معنى الصفاء والنقاء ولوث املاء أي كدره  ،وال يقترص مفهوم
التلوث عىل املحسوسات فقط بل يمتد ليشمل مجيع جوانب احلياة البرشية احلسية وغري احلسية.
تتكون البيئة من عدد من األنظمة املشرتكة فيام بينها يف حدود منتظمة ،فاملاء يف اتصاله باهلواء واألرض وما
حيتوي من مكونات يسمى نظام ،والغابات نظام ،والصحراء نظام ،وكل هذه األنظمة مرتابطة وتؤثر بعضها
عىل بعض ،ولو تغري عنرص من عنارص النظام تدهور النظام وعانت مكونات احلياة أرضار ًا بالغة.
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إن من خصائص األنظمة البيئية املختلفة أنه يعيش فيها أنواع معينة من املخلوقات احلية فإذا اختفى نوع منها
اختل االتزان وأصبحت أنواع أخرى من هذه املخلوقات مهددة باالنقراض.
إن من عوامل اختالل االتزان البيئي يف األنظمة البيئية وجود امللوثات التي تعمل عىل تلوث البيئة.
ويمكن تعريـف التلـوث البيئـي بأنه (كل ما يطرأ عىل البيئة من تغري سواء بفعل العوامل الطبيعية أو اإلنسان
مما ينتج عنه رضر مبارش أو غري مبارش باملخلوقات احلية أو الوسط الذي تعيش فيه).
ُعرض املخلوقات احلية أو مصادرها للخطر بطريقة
بينام تعـرف امللوثـات البيئـة بأهنا (كل مادة أو طاقة ت ّ
مبارشة أو غري مبارشة) .فعندما تزداد نسبة ثاين أكسيد الكربون (مادة) عن املعدل الطبيعي يكون هناك تلوث

وعندما تزداد قوة الضجيج (الطاقة) يكون هناك تلوث.

معلومات إثرائية

عـاملـيـة التـلـوث

إن مما يزيد من خطر تلوث البيئة أنه ليس للغالف
الحيوي وطن محدد وأن تلوثه في بلد ما قد يؤدي إلى
تلوثه في البلدان المجاورة .فتلوت نهر الفرات مث ً
ال
في تركيا سيصل إلى دول الخليج والتلوث الذي نتج
عن الغزو العراقي لدولة الكويت من خالل حرق آبار
البترول امتدت آثاره إلى شبه الجزيرة الهندية وجنوب
شرق آسيا على امتداد نحو 100مليون كلم ،2كما أن
التفجيرات الذرية تؤدي إلى زيادة المواد المشعة
ليس في منطقة التجارب لوحدها وإنما في كافة أنحاء
الكرة األرضية.
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التلوث النفطي

أنــواع ومصـادر التلـوث البـيـئــي :
هناك أنواع ومصادر خمتلفة لتلوث البيئة بمختلف عنارصها منها :
			
 1التلوث اهلوائي.

		
 3التلوث الضوضائي.
 5التلوث الغذائي.

 2التلوث املائي.

 4التلوث اإلشعاعي.

أو ًال  :تلــوث الهـــواء :
معلومات إثرائية

تركيــب اهلـــــواء

اهلواء خليط معقد من عدة غازات وعنارص ويشكل غازي النيرتوجني واألكسجني  99%تقريب ًا من حجم
اهلواء ،حيث يكون النيرتوجني  78%بينام األكسجني  21%منه .أما النسبة املتبقية فتشمل غازات أخرى مثل
األرجون وثاين أكسيد الكربون والنيون واهليليوم وغريها .باإلضافة إىل بخار املاء الذي يكون جزء ًا هام ًا من
اهلواء ،فتتغري نسبته يف اهلواء من مكان آلخر ومن وقت آلخر .كام حيتوي اهلواء عىل كميات هائلة من الذرات
الغبارية وجسيامت دقيقة جد ًا ال نراها بالعني .وتتشكل اجلسيامت واألغربة من هدم الرتبة وحت الصخور وثوران
الرباكني إضافة إىل الغبار الكوين الذي يسقط عىل األرض والذي تقدر كميته بحوايل  5مليون طن /سنة.

يرجع تاريخ تلوث اهلواء إىل اليوم الذي بدأ فيه اإلنسان استخدام الوقود لألغراض املختلفة ،ثم ازداد بازدياد
النشاط الصناعي وتطور وسائل املواصالت وازدحام املدن بالسكان .وقد برزت مشكلة التلوث بوضوح مع
بداية الثورة الصناعية ،ويكون اهلواء ملوث ًا عندما حيدث تغري كمي أو نوعي لطبيعته بحيث تكون هذه التغريات
ذات تأثري مبارش أو غري مبارش عىل مكونات النظام البيئي.
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مصــادر التـلـوث اهلــوائــي :

تنقسم مصادر التلوث الهوائي إلى :
أ ـ مصادر طبيعيـة  :ومن األمثلة على هذه المصادر :
 1ـ العواصف الترابيـة  :مثل رياح الخماسين والرياح
الشديدة التي تهب من المناطق الجافة التي
تهدمت تربتها وتخربت نباتاتها والتي تكون
محملة باألتربة والغبار.
 2ـ البـراكين  :تقذف البراكين في الجو كميات كبيرة
من الغازات والملوثات األخرى.
 3ـ الحرائـق  :وتشمل حرائق الغابات التي تلوث
الجو بنواتج احتراق األشجار.

البراكين

 4ـ حبوب اللقاح والميكروبات  :تسبب حبوب اللقاح التي تنتشر من أزهار بعض النباتات في الربيع
– كأزهار الصفصاف – أمراض الحساسية في الجهاز التنفسي .ومن أجل ذلك قامت بعض الدول
بالتخلص من هذه األشجار بشكل تدريجي بعد أن أثبتت الدراسات أثارها المؤذية على اإلنسان.
كذلك الفيروسات والبكتيريا فإنه ينتج عن انتشارها في الهواء إصابة اإلنسان بأمراض متعددة.

ب ـ مصادر ناتجـة عن نشاط اإلنسـان  :وتشمل هذه العناصر ما يلي :
 1ـ وسائل المواصالت كالسيارات والقطارات والطائرات حيث تساهم وسائل النقل والمواصالت بدور
أساسي في تلوث الهواء إذ تطلق من الغازات الملوثة حوالي  60%من مجموع الغازات الملوثة للهواء
ويقدر ما تطلقه 1000سيارة متحركة في اليوم الواحد بحوالي 3.2طن من أول أكسيد الكربون
و 300كجم من الغازات األخرى.
 2ـ المصانع كمصانع األسمنت واأللومينيوم والحديد والصلب والبتروكيماويات وغيرها.
 3ـ محطات إنتاج الطاقة.
 4ـ حرق المخلفات البشرية والصناعية.
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وسائل الموصالت

محطات إنتاج الطاقة

حرق المخلفات البشرية والصناعية

ملـوثــات اهلـــواء :

أوالً  :أكـاسيد الكـربــون :

 1أول أكسيد الكربون  : COينتج من االحرتاق غري الكامل وتكمن خطورته يف أنه عديم اللون
والطعم والرائحة ،حيث يتحد مع هيموجلوبني الدم ليكون كاربوكيس هيموجلوبني مما يعيق وصول
األكسجني للجسم.

نشــاط ميدانـي
بالتنسيـق مـع معلمـك ،قـم بزيـارة أقرب فرع للدفـاع املدنـي وامجع املعلومات التاليـة :
> ما امللوثات الغازية يف املنزل؟

> ما وسائل السالمة الواجب اختاذها؟

> ما الترصف السليم للمسعف يف حالة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟

> بالتعاون مع زمالئك ضع خطط وإرشادات للوقاية من غاز أول أكسيد الكربون يف املنزل أو املدرسة
لتعم الفائدة.
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 2ثاين أكسيد الكربون  : CO2وجوده برتكيز عايل يسبب االختناق ،كام أن تزايد نسبتـه يف الغالف اجلوي
ينذر بتغري يف األحوال اجلوية وارتفاع يف درجة احلرارة ،وذلك لقدرته عىل امتصاص أشعة الشمس حتت
احلمراء ،وبالتايل حدوث ظواهر طبيعية خطرة مثل ارتفاع منسوب مياه البحر.

معلومات إثرائية

استخدام وسائل التدفئة (الفحم ـ دفايات الكريوسني ـ الغاز) أثناء
النوم له خماطر متعددة منها  :أهنا تؤدي إىل استهالك كمية األكسجني
املوجود يف الغرفة ،مما ينتج عنه فقدان الوعي للنائمني ،واختناقهم بأول
أوكسيد الكربون .ولذا فمن األسلم ترك جزء من النوافذ مفتوح ًا لكي
تتم عملية دورة اهلواء باملكان الذي به وسيلة التدفئة ،وإذا كانت من
الفحم فتشعل خارج املسكن حتى ينقطع الدخان ،ومن ثم تدخل إىل
املكان الذي جيب أن تكون فيه حركة اهلواء مستمرة.

لالستزادة من هذا املوضوع يمكن زيارة موقع :
املديرية العامة للدفاع املدين http://www.998.gov.sa :

ثاني ًا  :املركبات اهليدروكربونية :

وهي مواد حتتوي عىل ذرات الكربون واهليدروجني فقط ومن أمثلتها امليثان  CH4واإليثان  C2H6واإليثيلني C2H4

ويعتقد أن الغازات املنبعثة من السيارات حتتوي عىل أكثر من مئة نوع خمتلف من الغازات.
من أكثر امللوثات اهليدروكربونية رضر ًا البنزوبريين  Benzopereneوذلك ألنه من املواد املرسطنة وهذا

املركب ينتج عن اإلحراق غري الكامل للقار «املستخدم يف تزفيت الطرق والعزل» كام يوجد يف دخان السجائر.
ضار أيض ًا بالبيئة.
ولذا فإن رضر التدخني ال يقترص فقط عىل الفرد بل هو ٌ
ومن آثار التلوث باهليدروكربونات ما يعرف بالضباب الدخاين . Smog
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التلوث بالضباب الدخاني

ثالث ًا  :أكـــاسيــد الكبـريـت:

البنزوبيرين يستخدم في العزل (حرق القاز)

ومن أمثلتها ثاين أكسيد الكربيت  SO2وثالث أكسيد الكربيت  SO3وتكمن خطورهتا يف :
 1ـ زيادة أمراض اجلهاز التنفيس والربو املزمن.
 2ـ يقلل من عملية البناء الضوئي للنبات .وذلك بإزالة اللون األخرض ألوراق النباتات وخصوص ًا بني
العروق ليتحول إىل اللون األصفر فالبني.
 3ـ يعمل حامض الكربيت عىل تكوين األمطار احلمضية التي تغري من طبيعة األهنار والبحريات.
 4ـ يؤثر كربيتيد اهليدروجني  H2Sالناتج من ختمر الفضالت وصناعات تكرير النفط عىل اجلهاز العصبي
املركزي معيق ًا القدرة عىل التفكري.
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قياس نسبة ثاين أكسيد الكربيت

 من الصعب معرفة ثاني أكسيد الكبريت في الهواء بالتحديد ،ولكن بما أن هذا الغاز يذوب في الماء
فيمكن االستدالل بطريقة غير مباشرة على وجوده عن طريق تحديد الرقم الهيدروجيني بكمية من
األمطار أو أوراق األشجار أو التربة المتساقطة عليها.

األدوات واملواد الالزمة :

كأس كبري ـ أوراق حتديد الرقم اهليدروجيني أو جهاز قياس الرقم اهليدروجيني إذا كان متوفر ًا .

طريقة العمل :

ـ امجع كمية من مياه األمطار الساقطة مبارشة أو من بركة من احلديقة أو أي مصادر أخرى كاآلبار والعيون
وغريها.
ـ قس الرقم اهليدروجيني بواسطة ورقة حتديد الرقم اهليدرجيني أو جهاز القياس.

ـ قارن لون ورقة القياس مع ما تقابله من رقم هيدروجيني يف الورقة املعدة لذلك.
ـ سجل مالحظاتك يف جدول يتضمن مصدر املاء ،ورقم اهليدروجني له.

ـ أي من مصادر املياه التي متت دراستها حتتوي عىل أرقام هيدروجينية حامضية؟ فرس مالحظاتك.

رابع ًا  :اجلسيامت :

هي كل شيء يحمله الهواء من أجسام صلبة أو سائلة مثل الغبار والدخان والضباب ،ومنها  :الغبار الساقط،
والغبار المعلق وجسيمات الرصاص.
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نشـاط عملـي

حتديد جسيامت الغبار الصلبة واملعلقة فـي اهلواء :

يزيد قطر جسيمات الغبار الساقط عن  10ميكرون وهي ذات تأثير خفيف على اإلنسان هل تعرف
السبب؟ ولكن الغبار الساقط يعمل على إحداث الضرر في المنشات الصناعية واألبنية وكذلك النباتات
حيث يعمل على إغالق الثغور وبالتالي تعطل تبادل الغازات .تصل كميات الغبار الساقط في بعض
مناطق الرياض السكنية إلى 77طن/كم/2ش علم ًا بأن الحد المسموح به هو نحو 9طن/كم/2ش.

األدوات واملواد الالزمة :

أطبـاق صغرية ـ عدسـة يدويـة أو جمهـر ـ ميـزان .

طريقة العمل :

ـ ضع عدد ًا من األطباق الزجاجية يف أماكن خمتلفة متعددة داخل املدرسة وخارجها وأطباق أخرى يف
أماكن بعيدة عن التيارات اهلوائية امللوثة واحلاملة لألتربة للمقارنة.
ـ افحص بعد ذلك اجلسيامت املتساقطة عىل كل طبق عىل حده بواسطة املجهر أو العدسة.

ـ صنف مكونات هذا الغبار حسب أجسامها وإمكانية رؤيتها بالعني املجردة ،ثم العدسة اليدوية ،ثم املجهر.

ـ بالتعاون مع زمالئك يف جمموعتك (من السهل تصنيف بذور النباتات وحبوب اللقاح واألوراق اجلافة كام
يمكن التعرف عىل دقائق الرمال).
ـ اعمل تقرير ًا ونسب مئوية تقريبية لكل تلك املكونات حسب أماكن وجودها يف اجلدول التايل :
1

املكـــان

العدد الكيل للجسيامت

العدد الفردي لكل

النسب املئوية

2
3

ـ اعرض وناقش ما تتوصل إليه جمموعتك مع توضيح دالالت هذه النسب.
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معلومات إثرائية

جسيمات الـرصاص :

يضاف الرصاص إلى الوقود على هيئة رابع إيثيل الرصاص ،ويتحول الرصاص العضوي في محرك
السيارة إلى صورة غير عضوية ،وينطلق إلى الوسط الخارجي مع عادم السيارات على شكل جزيئات
دقيقة باإلضافة إلى مصادر أخرى مثل األصباغ واألطعمة المحفوظة في علب معدنية وغيرها ويشكل
الرصاص خطر بيئي وصحي حيث أنه أحد أسباب التخلف العقلي وانخفاض مستوى الذكاء وقد ن ّبه
العلماء إلى خطورة الرصاص على صحة الكبار والصغار ونصحوا بتوجيهات منها :
ـ نزع الرصاص من البنزين.
ـ التخفيف من تناول األطعمة الجاهزة المحفوظة في علب معدنية.
ـ عدم ترك األطفال يعبثون في قطع الخشب المطلية أو قشور الطالء الساقطة من الجدران حيث
تحوي على كميات كبيرة من الرصاص.
ـ عدم ترك األطفال يعبثون في البطاريات الجافة منتهية الصالحية.
ـ الحذر من اإلفراط في صبغات الشعر ومواد التزيين التي تحوي الرصاص.
ـ توعية أطفالنا بـأخطار الرصاص والسبل المثلى للتعامل مع األشياء الكثيرة المتنوعة التي تصاحبهم
في حياتهم اليومية والتي قد تحوي رصاص.

وسائـل التحكم فـي ملوثـات الهواء :
يجدر بنا أن نذكر أن تنقية الهواء تنقية تامة من الملوثات
العالقة به أمر مستحيل وباهظ التكاليف ،إال إنه من الممكن
توفير بيئة صحية بالتقليل فقط من الملوثات في الجو إلى
الحدود المتعارف عليها.
وهناك العديد من وسائل التحكم في تلوث الهواء نوجزها فيما يلي :
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ابحــث
هناك ظواهر خطرية عىل البيئة مثل ثقب األوزون
واألمطار احلمضية واالحتباس احلراري،
امجع ما تستطيع من معلومات عنها تبني فيها
األسباب واآلثار واعرضها عىل زمالئك.

 1ـ استبدال أنواع الوقود التي ينتج عنها تلوث كبير كالفحم والبنزين المحتوي على الرصاص بأنواع
أخرى أفضل منها.
 2ـ استعمال وسائل لمنع التلوث الناتج عن الصناعة وذلك باستخدام الوسائل واألجهزة المنظفة للهواء وتشمل :
أ ـ ترسيب الملوثات الصلبة بالتقليل من سرعتها بإمرارها في غرف متسعة حيث يتغلب تأثير الجاذبية
األرضية عليها فيرسبها.
ب ـ استخدام المرشحات لحجز الملوثات الصلبة.
ج ـ حرق الغازات الملوثة قبل انطالقها في الوسط المحيط.
د ـ معاملة الغازات الملوثة كيميائي ًا لالستفادة منها في إنتاج مواد أخرى ذات منفعة.
هـ ـ إدخال تعديالت على المحرك لتحقيق االحتراق الكامل للوقود عن طريق التحكم في نسبة
الهواء والوقود آلي ًا وبالتالي انبعاث أقل قدر ممكن من الغازات من العادم.
ز ـ الصيانة المستمرة للمحركات .لماذا؟

 3ـ إجراءات وقائية متعددة للحفاظ على سالمة الهواء وتشمل ما يلي :

أ ـ وضع تشريعات معنية بالتلوث تحدد معدالت لتركيز الملوثات في أجواء المدن والتجمعات الصناعية.

ب ـ تحديد مناطق محددة للصناعات بحيث يأخذ بعين االعتبار الظروف المناخية والتضاريس والبعد
عن المدن والتجمعات السكانية والمناطق الزراعية مع األخذ باالعتبار توسع المدن المستقبلي.

ج ـ استخدام المداخن المرتفعة لتخفيف آثارها على المناطق المحيطة.

د ـ التشجير حيث تقوم األشجار بحجز الغبار المعلق وتعمل على تنقية الهواء من قسم كبير من
الغازات الملوثة مثل ( )Coو ( )Co2و أكاسيد النيتروجين كما تقوم األشجار بإطالق كميات
كبيرة من األكسجين.

ّ
فـكــــر

* ماذا يمكننا أن نعمل للتقليل من تلوث البيئة؟ وهل لالقتصاد يف اس�تهالك الكهرباء واس�تخدام وس�ائل
النقل العـام عالقة باملحافظة عىل البيئة ؟
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ثـانيــ ًا  :تلــوث الـمـــاء :

نحن ال نشرب الماء فقط وإنما نحن مكونون من الماء إذ يشكل الماء ما بين 90-50بالمئة من وزن كافة
المخلوقات الحية .يدعم الماء حياة النبات والحيوان ويلعب دور ًا محوري ًا في تكوين المناخ حيث يغطي

حوالي  70%من سطح األرض .قال تعالى ﴿ :

﴾ آية  30سورة األنبياء.

تتميز المياه باستخداماتها الواسعة المتنوعة والتي ال يمكن االستغناء عنها وتزداد الحاجة للمياه الصالحة
لمختلف االستعماالت يوم ًا بعد يوم .يدور الماء بشكل مستمر بين سطح األرض والغالف الحيوي وبسبب
فاعلية الماء كعنصر مذيب فمن النادر وجود ماء نقي في الطبيعة ،حيث يحمل الماء شوائب عديدة طبيعية أو
من صنع اإلنسان خالل دورته.
يعتبر الماء ملوث ًا إذا تغيرت صفاته الطبيعية وأصبح ذا لون أو طعم أو رائحة أو احتوى على مخلوقات حية
دقيقة تؤثر على حياة المخلوقات الحية األخرى المستفيدة منه.

ملـوثــات املاء وأخـطـارها :

 1التـلــوث احلـــراري :

يعد ارتفاع درجة حرارة الماء نتيجة لصب مياه تبريد المصانع والمفاعالت النووية ومحطات توليد الطاقة

الكهربائية أحد صور التلوث المائي .ويؤثر التلوث الحراري في المخلوقات الحية عن طريق :
أ ـ تقليل كمية وتركيز األكسجين (تناسب عكسي).

ب ـ زيادة معدل األيض وبالتالي زيادة الطلب على األكسجين في الوقت الذي تقل كميته في الماء بسبب
ارتفاع درجة الحرارة.

ج ـ زيادة نمو البكتيريا السيانية (الطحالب الخضراء المزرقة) وهي أقل استساغ ًا لألحياء المائية ،كما أنها
تجعل الماء ذا مذاق ورائحة غير مستساغين ،باإلضافة إلى كونها سامة لبعض المخلوقات الحية.

د ـ قد تؤدي إلى هجرة الحيوانات المائية إلى مناطق جديدة.
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 2التـلــوث بالنـفــط :

أشكال التلوث

يعترب التلوث بالنفط ومشتقاته من أهم امللوثات املائية وأوسعها انتشار ًا ،وأهم مصادر التلوث بالنفط ما ييل :
أ ـ حوادث ناقالت البرتول ،وحركة النقل البحري.
ب ـ التنقيب عن البرتول حتت سطح املاء.
ج ـ خملفات ناقالت البرتول التي تفرغ مياه مستودعات االستقرار يف مياه البحر.
د ـ املصانع الشاطئية وخاصة مصايف النفط.

تلوث المياه بالنفط
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اآلثار الناجتة عن التلوث بالنفط :

نظر ًا ألن النفط أخف من املاء فإنه يشكل طبقة رقيقة تنترش فوق سطح املاء ،وقد تنترش قطرة واحدة من
النفط عىل مساحة يصل قطرها إىل 30سم.
وتمنع طبقة النفط المتكونة التبادل الغازي بين الماء والهواء مما يجعل عملية ذوبان األكسجين في
الماء عملية صعبة فيحرم المخلوقات الحية المائية من
األكسجين الالزم لتنفسها ،كما ينخفض إنتاج الطافيات
ّ
فـكــــر
النباتية لألكسجين التي تنتج حوالي  70%من اإلنتاج األولي
* لم�اذا يعتب�ر الخليج العرب�ي والبحر
في البحار والمحيطات ،كما يؤدي تلوث الماء بالنفط إلى
انتزاع األكسجين المذاب من الماء فتأكسد لتر واحد من
األحم�ر من أكثر المناط�ق تلوث ًا في
النفط ينتزع األكسجين الذائب في 400ألف لتر من ماء
العالم ؟
البحر .وبالتالي تتأثر المخلوقات الحية وخاصة األسماك

التي تهاجر إلى مناطق أخرى.

إضـاءة

* كان�ت أوج ص�ور التلوث املائي بالنفط أثناء حرب اخلليج الثانية ،حيث ُس�كب يف مياه اخلليج حوايل  7-6مليون برميل
فتكون�ت على إثرها بقعة كبرية غط�ت منطقة طوهلا 80كم وعرضها 30كم كان هلا أثر ًا واضح� ًا عىل الطيور إذ يقدر عدد
الطيور التي نفقت أثناء حرب اخلليج بأكثر من 10000طائر.
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 3املخلفـات البشـريـة السـائلـة :

غالب ًا ما تُلقى المخلفات البشرية السائلة في المسطحات المائية دون
معالجة مسبقة ويكمن ضرر هذه المخلفات في :
أ ـ وجود بؤرة للميكروبات وبالتالي تصبح مصدر النتقال األمراض،
كالتهاب الكبد الوبائي والكوليرا.
ب ـ احتوائها على المنظفات التي ال تتفكك حيوي ًا كما أنها سامة
للمخلوقات الحية المائية مثل األسماك.

املحافظة عىل املـاء من التلـوث :

أسماك ميتـة

من الوسائل التي يمكن من خالهلا املحافظة عىل املاء من التلوث ما ييل :
 1ـ التوعية بأمهية املاء وصعوبة احلصول عليه نقي ًا صاحل ًا للرشب يف املناطق الصحراوية وبيان أن الدين
اإلسالمي حيث عىل االقتصاد يف استهالك املاء كام ينهى عن تلويث مصادره قال رسول ﷺ  « :ال يبولن
أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه» متفق عليه.
 2ـ تأمين الماء النقي وبصورة كافية من الينابيع والمياه الجوفية النظيفة ومن مياه البحر المحالة وإزالة
المواد العالقة فيها وتحسين طعمها ورائحتها وقتل البكتيريا إذا وجدت.

 3ـ معالجة المخلفات البشرية السائلة إلى الحد الذي يحول دون حدوث أضرار من استعمالها مرة ثانية
في الزراعة أو في الصناعة وغيرها من االستعماالت.

 4ـ اتخاذ اإلجراءات ووضع التشريعات الضرورية لإلبقاء على الماء في حالة جيدة وذلك عن طريق :
أ ـ معالجة المياه الصناعية قبل صرفها في المسطحات المائية.

ب ـ إحاطة المناطق التي تستخرج منها مياه الشرب بسياج يتناسب مع ضخامة االستهالك يمنع في
حدوده البناء أو شق الطرق كما يشجر محيطها باألشجار المناسبة.

ج ـ وضع التشريعات الالزمة التي تحدد المستويات للملوثات التي تضر بالماء أو تنقص من قيمته.
د ـ وضع المواصفات الخاصة التي يجب توافرها في المياه تبع ًا للغاية المستخدمة من أجلها.

هـ ـ تدعيم وتوسيع نطاق عمل مخابر التحليل الكيميائية والبيولوجية الخاصة بمراقبة تلوث الماء
وإجراء تحاليل دورية للماء للوقوف على نوعيته.
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ثالـث ًا  :الـتلوث اإلشعاعي :
معلومات إثرائية
* يعد التلوث بالمواد المشعة من أخطر أنواع التلوث ،وقد بدأت مشكلة
التلوث بالمواد المواد المشعة تبرز بعد اكتشاف النشاط اإلشعاعي في
بداية هذا القرن ،ولم تتبلور المشكلة إال عند استخدام القنابل الذرية
في عام 1945م في تدمير مدينتي هيروشيما ونجازاكي والتي أدت
إلى قتل حوالي مليون شخص وإصابة حوالي نصف مليون آخرين
باألمراض اإلشعاعية المختلفة .كذلك األشعة التي أطلقتها محطة
تشرنوبيل في اإلتحاد السوڤيتي سابق ًا وإشعاعاتها تعادل  90قنبلة ذرية
كالقنبلة التي ألقيت على هيروشيما وقد تم إخالء  272000نسمة
كانت تعيش في منطقة تبلغ مساحتها  10000كم مربع.

مصـادر تلـوث البيئـة باملـواد املشـعة :

يمكن تقسيم مصادر تلوث البيئة باملواد املشعة إىل قسمني مها :
أ ) املصـادر الطبيعـيـة  :وتضم :
 1ـ األشعة الكونية .
 2ـ املواد املشعة املوجودة يف البيئة األرضية .

إضـاءة

 الطاق�ة الناجت�ة ع�ن اإلنش�طار
الن�ووي توف�ر حالي� ًا أكث�ر م�ن
نص�ف حاجي�ات الطاق�ة يف
الدول املتقدمة.

ب) املصـادر الصناعـيـة  :وتضم :
 1ـ التفجريات الذرية والغبار الذري املتساقط عىل األرض.
 2ـ املفاعالت الذرية املستخدمة يف توليد الطاقة الكهربائية وتشغيل البواخر والغواصات احلديثة.
 -3املصادر اإلشعاعية املستخدمة يف الطب تستخدم يف التشخيص والعالج لكثري من األمراض ،وكذلك
املصادر اإلشعاعية املستخدمة يف الصناعة ويف التصوير اإلشعاعي وتعقيم األطعمة ويف البحوث
الزراعية والصناعية ،ويمكن أن تؤدي هذه االستخدامات مجيع ًا إىل تلوث اهلواء باألشعة.
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اآلثـار الصحيـة لإلشعـاعـات :

يتنفس اإلنسان اهلواء ويتغذى عىل النباتات واحليوانات ويرشب املاء فتترسب املواد املشعة إىل جسمه وتأيت
خطورة املواد املشعة من كوهنا تنتقل من الوسط إىل اإلنسان والنبات واحليوان مع زيادة يف تركيزها يف كل حلقة
من حلقات هذه السلسلة الغذائية أي أهنا ذات صفات تراكمية.
و ختتلف أعضاء جسم اإلنسان يف حساسيتها لألشعة الذرية.
وم�ن أكث�ر خالي�ا اجلس�م حساس�ية اخلالي�ا التناس�لية
ابحــث
واألعضاء املكونة للدم.
ومن أهم أنواع األمراض التي تنشأ عن التعرض لإلشعاع :
ما الفرق بني األسلحة البيولوجية والكيميائية
 1ـ العقم وتشوهات يف املولود.
والنووية؟ موضح ًا أثرها عىل البيئة.
 2ـ تدمري األعضاء املكونة للدم مما يؤدي إىل فقر الدم
وضعف مقاومة اجلسم لألمراض.
 3ـ حروق جلدية وتساقط الشعر.
 4ـ تقرحات يف جدار املعدة واألمعاء وفقدان الشهية وإسهال خمتلط بدم غالب ًا.

رابـعـ ًا  :التـلوث الغذائـي :
يعتبر التلوث الغذائي إحدى المشكالت ذات التأثير المباشر على صحة اإلنسان وسالمته.
وقد يتلوث الغذاء من مصادر عديدة منها :
 1تلوث الغذاء بامليكروبات والطفيليات :يتلوث الغذاء بالميكروبات والطفيليات التي تنتقل إلى اإلنسان فتسبب له المرض ،فاألغذية وإن كانت
من مصادرها خالية من الميكروبات ولكنها قد تتلوث أثناء إعدادها أو بيعها ،وقد تكون األسماك والقشريات
والرخويات حاملة للبكتيريا وعناصر مرضية أخرى بسبب تلوث البيئة المائية التي تعيش فيها ،أما الحبوب
والفواكه والخضراوات فتتلوث بسبب مالمسة الماء الذي يحمل الميكروبات.
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التسمم الغذائي امليكرويب:

وهو مرض حاد يصيب الجهاز الهضمي وينتج عن :
أ ـ مواد غريبة تكونت في الطعام نتيجة نشاط أنزيمي أو ميكروبي كتحلل األطعمة والتعفن والتخمر.
ب ـ تكاثر بعض الميكروبات المرضية في الطعام ،مثل تسمم الغذاء بميكروب السالمونيلال.
ج ـ سموم بعض الميكروبات التي تتكاثر في الطعام ،حيث تتجمع السموم وتسبب التسمم الغذائي بعد
فترة قصيرة من تعاطي األطعمة ومن أمثلة ذلك التسمم بالميكروب العنقودي( )Staphylococcusالذي
يحدث نتيجة أكل اللحوم المعلبة الفاسدة حيث يتكاثر الميكروب باسيليس بوتيولينس(Bacillus
 )botulinusتحت ظروف ال هوائية في األوعية التي يحفظ فيها الطعام ويفرز سمومه التي تسبب
المرض.
د ـ األمراض المنتقلة بالتلوث البرازي ،حيث تصل الميكروبات والطفيليات إلى الغذاء بطريقة غير
مباشرة ،ومن أمثلة هذه األمراض التهاب الكبد الوبائي والكوليرا والحمى والتيفوئيد والدوسنتاريا
والديدان المعوية وشلل األطفال وغيرها.
هـ ـ األمراض المنتقلة باللبن عن طريق تلوث اللبن بالميكروبات مثل الدرن والتيفوئيد والباراتفوئيد
والدفتريا والحمى القرمزية والحمى المالطية وغيرها ،وإحدى طرق العدوى بالمرض هو شرب لبن
األبقار أو الماعز المصابة بالمرض.
و ـ األمراض المنتقلة باللحوم قد يوجد ميكروب السل في لحوم الحيوانات المريضة وميكروب الحمى
الفحمية الذي يسبب لإلنسان مرض الجمرة الخبيثة ،إضافة إلى الطفيليات وخاصة الديدان الشريطية.

 -2تلوث الغذاء باملواد الكيميائية:
كثيرا في السنوات األخيرة ،واستعماالت عناصر تكميلية
إن احتماالت التلوث الكيميائي للغذاء تزايدت ً
(محسنة) للغذاء قد تكون من أهم أسباب تزايد التلوث بالمواد الكيميائية.
وأهم المواد السامة التي يمكن أن تلوث الغذاء هي:

 1المكمالت والمحسنات :

وهي المنتجات التي تضاف إلى األغذية بنسب مختلفة وألغراض متباينة وتعرف «بأنها عناصر ليس لها
قيمة غذائية تضاف لألطعمة بكميات ضئيلة ،تحسن من مظهر الطعام وطعمه واحتماله وتكفل حفظه».
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إننا نتناول عرشات املكمالت واملحسنات مع الغذاء الذي نتناوله يومي ًا ،فاخلبز وكثري من احللوى اليابسة
تصنع بعجينة حتتوي عىل اهليدروجني وبريو كسيد البنزول وعىل ديوكسيد الكلور وأكسيد النيرتوجني وغريها
إن بعض العنارص تستطيع أن جتعل لبعض املنتجات طعم اللحوم واخلرضاوات ،ومعظم احللوى تدخل يف
صنعها املواد امللونة ،ومن املمكن إعداد عصري الفواكه دون استخدام الفاكهة ،وقد بني علامء التغذية أن بعض
هذه املكمالت ضار بالكبد والكليتني والطحال ،وأن استعامل املكمالت يف صناعة األغذية يسبب التهاب
عضالت القلب وأرضار يف الكبد يؤخر نمو اخليص ويؤدي إىل نقص اجللوكوز يف الكبد.

 2المـواد الملـونــة:

وهي أنواع عديدة منها الصبغات املعدنية مثل كربيتات النحاس وصبغات نباتية مثل الكلوروفيل ومركباته
والكركم وصبغات صناعية مثل  Citrus red NO.2الذي عرف عنه إنه يسبب الرسطان ،وصبغات قطران الفحم
( )Cool-tar dyesالتي تستعمل بكثرة يف تلوين السجق واحللوى وغريها.

معلومات إثرائية

التلوث بالمبيدات الكيميائية

من مصادر تلوث التربة استعمال المبيدات الكيميائية على نطاق واسع ،حيث تشكل تهديد ًا خطير ًا
للحياة النباتية والحيوانية ،ذلك أن رش المحاصيل والبذور بالمواد الكيميائية السامة يعتبر بداية ظهور
سلسلة من األجيال الضعيفة ،حيث يؤدي ذلك إلى قتل النباتات ،وبالتالي موت الحشرات التي تعيش
عليها ،ويتسبب هذا في هجرة الطيور التي تعيش على هذه الحشرات ،وبالتالي يحدث اختالل في التوازن
البيئي ونقص في مصادر الغذاء الجيد.

المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية وبعض البدائل المقترحة :

تستهلك الحشرات  14%من اإلنتاج الزراعي العالمي إلى جانب نشر بعض األمراض؛ لذا يجب التقليل
من كميات المبيدات المستخدمة إال في الضرورة القصوى واستحداث أنواع جديدة من المواد الكيميائية
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الزراعية األقل سمية وأن تخص بسميتها الحشرات المقصودة
الضارة دون غيرها .كذلك تعزيز مقاومة البيئة لهذه الحشرات
باستخدام مواد موجودة في الطبيعة ومثال ذلك استخالص
مواد من حبوب شجرة النعيم لمكافحة الجراد واستخدام
الفيروسات والبكتيريا والفطريات لقتل الحشرات الضارة
وهذه ما يعرف بالمقاومة البيولوجية «الحيوية» .وتطوير طرق
بديلة أخرى كاستعمال الهرمونات الحشرية وغيرها.

التــصــــحــــــر :
قبل أن نتعرف عىل مشكلة التصحر لنأخذ فكرة مبسطة عن الصحراء فهي تشكل حوايل ثلث مساحة اليابسة
تتمثل بالصحراء الكربى التي متتد من املحيط األطليس حتى اجلزيرة العربية وغريها من املناطق الصحراوية.
وتشكل الصحاري مساحات واسعة من مساحة اململكة العربية السعودية.

توزيع المناطق الصحرواية في المملكة
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تتميز الصحاري بثالث مميزات هي :

 1ـ ارتفاع وتباين درجات احلرارة يف النهار والليل فقد تبلغ احلرارة 58م °يف الظل يقابلها برودة نسبية يف
الليل.
 2ـ األمطار النادرة بمعدل ال يزيد عن 250ملليمرتا (غالب ًا أقل من ذلك بكثري).
 3ـ الرياح الشديدة التي قد تبلغ رسعتها 60كم يف الساعة وهذا يزيد من معدل التبخر.

األحياء في حياتنا

تكيف املخلوقات احلية مع البيئة الصحراوية

تتكيف النباتات الصحراوية مع بيئتها بعدة وسائل فبعضها نباتات حولية دورة حياهتا قصرية .وبعضها
جتف أجزاؤها اخلرضية بعد توقف املطر ،لكن أجزائها األرضية تبقى حية وكامنة وحتمل براعم تعاود نشاطها
يف فصل املطر التايل .والبعض اآلخر من النباتات العصريية التي هلا قدرة فائقة لتخزين املياه واملحافظة عليها
من الفقد .وهناك نباتات صحراوية أخرى تبدي تكيفات متنوعة للحصول عىل املاء واملحافظة عليه فهي تنمو
متباعدة ،كام تكون جذورها منترشة ومتعمقة يف الرتبة بحث ًا عن املاء كام قد تكون األوراق شوكية أو متناهية
الصغر ومغطاة بطبقة شمعية سميكة.
أما احليوانات الصحراوية فغالب ًا صغرية احلجم كام أن الكثري منها يعيش يف جحور حتت األرض لتحمي نفسها من
أشعة الشمس املبارشة كام أن الزواحف متلك جلود ًا مقاومة للحرارة واجلفاف بمنع التبخر وفضالهتا خترج بصورة
مركزة وصلبة ،كام أن معظم حيوانات البيئة الصحراوية تقوم باالغتذاء أثناء الليل عندما ختف درجة احلرارة.

واآلن بعد أن عرفت طبيعة البيئة الصحراوية وسلوك املخلوقات احلية فيها فامذا نقصد بالتصحر؟
عرف التصحر بأنه امتداد مكاني للظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية إلى مناطق لم تكن ضمن
قد ُي ّ
الحدود الطبيعية للصحاري.
أما التصحر في معناه العلمي الدقيق فهو (تدهور لنظام بيئي ينتج عنه تدني القدرة اإلنتاجية له وتحوله إلى
مناطق شبيهة بالمناطق الصحراوية بسبب سوء استغالل اإلنسان لموارده باإلضافة إلى العوامل البيئية غير
المالئمة كالجفاف والحرارة) .
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نشاط عمـلـي
 اجمع نباتات صحرواية مختلفة وقارنها بنباتات ظل منزلية من حيث (لون وحجم الطبقة الشمعية
لألوراق وشكل الجذور).

مـن مظـاهـر التصــحــر :
 1ـ انجراف التربة وزحف الرمال نتيجة لتدمير الغطاء النباتي خاصة على سفوح الجبال والمنحدرات.
 2ـ تناقص الغطاء النباتي.

 3ـ تزايد ملوحة التربة الزراعية مما يقلل من خصوبتها ،كما هو الحال في القطيف في المملكة العربية
السعودية و جنوب ووسط العراق وغيرها من المناطق التي يستخدم فيها ماء الري بكميات كبيرة
تفوق حاجة المحاصيل الزراعية ولما كانت هذه المياه تحمل نسبة من األمالح ،بالتالي فإنها تترسب
على سطح التربة ويزداد تركيزها مع الزمن.

 4ـ زيادة كميات األتربة في الهواء هي شكل من أشكال التصحر وتعرض التربة لالنجراف.

أســبــــاب التصــحــر :
تُعزى أسباب التصحر إلى مجموعة عوامل بعضها طبيعي وبعضها بشري يمكن إجمالها فيما يلي :
 1ـ قلة األمطار وتذبذبها من سنة إلى أخرى ،بل وتعرضها إلى فترات قد تستمر بضع سنوات من الجفاف.

 2ـ النمو السكاني واستغالل النظام البيئي للحصول على الغذاء للسكان ولحيواناتهم ،دون أخذ االعتبار
لبقية المخلوقات الحية.
 3ـ تدهور الغطاء النباتي وبالتالي تآكل التربة.
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وسائـل مكافحة التصـحـر :

 1ـ إنشاء حمميات طبيعية للحفاظ عىل الغطاء النبايت الطبيعي من الرعي اجلائر واالحتطاب ،كام يف اململكة
وكثري من الدول.
 2ـ اتباع الوسائل املناسبة للري مثل الري بالتنقيط والرش وتقنني كمية املاء الالزمة لالحتياج الفعيل
للمحصول الزراعي لكي ال تتملح الرتبة.
 3ـ تثبيت الكثبان الرملية بالتشجري وإقامة مصدات للرياح .
 4ـ وقف االحتطاب وقطع األشجار الستخدامها كمصدر طاقة وتوفري مصادر أخرى للطاقة .
 5ـ وقف انجراف الرتبة بإقامة املصاطب (املدرجات) لوقف املاء وإعاقة تكون أخاديد.

مـن أجـل بيئــة أفضــل :

استخلف الله اإلنسان في األرض وأمره باالعمار ،ونهاه عن اإلفساد ،وأرشد الله ـ سبحانه ـ اإلنسان كما
جاء في كتابه وعلى لسان رسوله المصطفى ﷺ لإلحسان إلى خلقه وإقامة العدل واالتزان في التعامل مع
محتويات األرض وتجنب الجور واإلسراف في استهالكها .ومن صور الحفاظ على البيئة ما يلي :

أو ًال  :تـدويـر النفــايــات الصلـبــة :

بدأت الفكرة عام 1989م على نطاق العالم ،حيث تم تدوير 2100طن من النفايات الصلبة.
يقصد بتدوير النفايات إعادة االستخدام أو إعادة التصنيع .هناك عد ٌد ٌ
قليل من الدول التي تمكنت من وضع
برنامج ناجح إلدارة النفايات الصلبة .ومن عناصر إدارة النفايات :

 1تقليـص مصــدر النفــايــات :

عندما تتسم الحياة باإلسراف في استهالك المصادر الطبيعية فهذا ينذر بخطر على البيئة ،كذلك إنتاج سلع
تدوم أكثر يقلل من النفايات وغيرها من اإلجراءات المبنية على دراسة التقليل من االستهالك.

 2إعادة االستخدام للنفايات الصلبة :

تشير الدراسات إلى أن نصف ما يوجد من نفايات صلبة يمكن إعادة استغالله باإلضافة إلى أنها تقلل من
الحاجة إلى الدفن أو الحرق .والتدوير له مردود اقتصادي وبيئي كبير.
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 3النفايـات القابلـة إلعـادة التدويـر :

من أهمهــا :
 1ــ المواد العضوية  :في السعودية العديد من المصانع التي تنتج نحو  154ألف طن من السماد

العضوي المستخرج من عمليات تدوير النفايات العضوية.
 2ــ الورق والكرتون  :تحتوي النفايات المنزلية على جرائد ومجالت وكتب وأوراق وأكياس وكرتون،
يمكن تدويرها إلى منتجات مثل أطباق الورق وألواح الكرتون وبعض المواد العازلة في المباني
ومواد الديكور.
 -3الزجاج  :يمكن أن تطحن النفايات المنزلية وتصهر لتكوين عجينة زجاجية تتيح إنتاج مواد زجاجية
جديدة أقل جودة .ويمكن استخدام نفايات الزجاج في صناعة التحف والزجاج المزخرف والمصابيح
الكهربائية كما يمكن طحنها واستخدامها كبديل للرمل في بعض مواد البناء الالصقة كمعاجين الغراء
ولصق السيراميك.
 -4الحديد  :مثل علب الصفيح والمسامير واألجهزة الكهربائية والسيارات التالفة والدراجات التالفة
وتقوم المصانع بجمع المعادن وتقطيعها وصهرها في أفران مخصصة لصنع قضبان حديدية أو
تقطيعه ،ثم بيعه بدون صهر .وفي السعودية بدأ تصدير قسم من خردة الحديد بلغ نحو  4000طن
سنو ًيا.

لالطالع

مكونات النفايات المنزلية الصلبة  ٪في دول مجلس التعاون الخليجي
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نشــاط ميدانـي
بالتنس�يق م�ع معلم�ك وريادة النش�اط يف
مدرس�تك يمكنك القيام بزيارة ألقرب مصنع
تدوي�ر نفاي�ات يف مدينت�ك .واالستفس�ار عن
مصادر املواد اخلام وكمية االنتاج وأثر ذلك يف
محاية البيئة.
امجع ما حصلت عليه من معلومات وضعها
يف لوحة حائطية لتعم الفائدة.

النفايات المنتجة في
أهم المدن السعودية عام 1998م

نماذج للنفايات التي يمكن تدويرها

إضـاءة

* حتتاج عملية إعادة تصنيع احلديد اخلردة بدال ًمن خامة
احلديد يف صنع الفوالذ إىل طاقة أقل بنسبة  65%تقريب ًا
وإىل ماء بنسبة  40%كام تقلل من تلوث اهلواء بنسبة 90%

وتلوث املاء بنسبة .75%

المـدينـة
الرياض
جـــــــدة
مكة المكرمة
الدمـــام
المدينـة المنورة
الطائف
بــريـــدة
الهفوف
تــبـــــوك
جـازان
المجمــوع

الكميـة بالطـن
1.514.000
971.000
697.000
501.000
360.000
338.000
272.000
224.000
216.000
180.000
5.273.000

ابحــث
تقريـرا عـن أثـر التخلـص مـن
اكتـب
ً
املخلفات والنفايات بأنواعها بطرق غري
علميـة عـىل اإلنسـان والبيئـة خاصة يف
أماكن التـنـزه الربيـة أو يف البحار.
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ثاني ًا  :التــــرشيــــد :
رأينا بعض أدوار المؤسسات الحكومية والهيئات ،ماذا عنا نحن كأفراد .إذا فكرنا ماذا بإمكاننا أن نفعل
إلنقاذ البيئة فكما أننا نساهم في تدمير البيئة فإنه يمكننا أخذ المبادرة في المساعدة على حمايتهـا والعناية
بها فمث ً
ال من خالل الترشيد يمكننا عمل الكثير من خالل االستعمال المتعقل لمصادر البيئة فعندما تستعمل
الدراجة الهوائية عندما تذهب إلى صديقك بد ً
ال من استعمال السيارة فإنك بذلك توفر وقود ًا وتمنع التلوث
كذلك إذا استعملنا سماد ًا عضوي ًا طبيعي ًا لحدائقنا بد ً
ال من المخصبات الكيميائية فإننا بذلك نكون قد وفرنا
الطاقة التي يحتاجها إنتاج هذه المخصبات باإلضافة إلى إننا منعنا تلوث التربة والمياه فنحن عندما نطبق
الترشيد نكون استعملنا القليل من المصادر وقللنا من المخلفات.
ومن صور الترشيد  :التقليل ـ إعادة االستخدام ـ التدوير ،ماذا نعني بذلك ؟

 1التقليـــل : Reduce

كما مر معنا أن ثلث حجم نفايات المدن هي من مواد التغليف ،ومن خالل الترشيد يمكن أن نقلل من الورق
والبالستيك المستخدم في التغليف والتعبئة فمث ً
ال عندما نذهب للتسوق فبد ًال من استعمال كيس لكل منتج يمكن
استعمال كيس واحد ألكبر كمية من األغراض المشتراة وأحيان ًا يمكن االستغناء عن الكيس.

 2إعـــادة اإلستخــدام : Riuse

لو فكرنا يوما بإصالح أدواتنا الرياضية بد ً
ال من رميها
فإننا بذلك نكون قد ساعدنا على حماية البيئة بإعادة
استعمال هذه األشياء وغيرها.
كل مرة نقوم فيها بإستخدام كيس البالستيك مرة
أخرى فإننا بذلك نوفر صناعة كيس جديد ونقلل من
التلوث .كل مرة نستخدم بطارية بإعادة شحنها فإننا نوفر
صناعة بطارية جديدة ففي إعادة االستخدام نحافظ على
مصادرنا ونقلل التلوث وهذه مسؤولية كل فرد منا.
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نشــاط ميدانـي
باإلستفادة من الشكل (ص )216الذي يبني
مكونات النفايات املنزلية الصلبة يف دول جملس
التعاون اخلليجي .ادرس النفايات الصلبة يف منزلك
وحدد النسب التقريبية لكل نفاية صلبة خالل أسبوع.
اقرتح طريقة مثىل للتعامل مع هذه املخلفات ،فكر فيما
يمكن أن تقوم به لتقليل النفايات التي يخرجها منزلك
يومي ًا ،اعرض ما تتوصل إليه عىل زمالئك يف الصف.

 3التــدويــر : Recycle

ونقصد بـه كما مر معنا إعادة استخدام المواد ألغراض أخرى مثل التدوير للورق والزجاج وحرق النفايات
إلنتاج الطاقة منها للحصول على الكهرباء وغيرها ،وهناك أنواع أخرى من إعادة االستخدام ألغراض أخرى،
ويمكننا المساهمة في التدوير في شراء المواد القابلة للتدوير وبالتعاون مع شركات التدوير نساهم في الترشيد
والمحافظة على البيئة.
كما الحظنا الترشيد من خالل التقليل وإعادة االستعمال والتدوير هو حماية ألرضنا وهذه مسؤولية كل
شخص منا كبير ًا كان أم صغير ًا وفيما يلي بعض المقترحات لما يمكن أن نفعله :
ـ نستخدم كيس ًا واحد ًا بد ً
ال من عدة أكياس عند الذهاب للتسوق.
ـ نستخدم الورق من الجهتين للكتابة.
ـ نستخدم ورق قابل للتدوير.
ـ التقليل من استخدام المواد البالستيكية واستخدام المواد
المصنعة من الورق.
ابحــث
ـ النشتري األشياء المصنعة من مواد يمكن أن تؤذي الحيوانات.
ـ نستعمل بطاريات قابلة إلعادة الشحن.
بالتعاون مع مجموعتك في الصف
ضع خطة لنش�ر ثقافة الترشيد في
ـ نقفل األنوار واألجهزة التي ال نحتاج إليها.
حي�ك ،واعرضها
مدرس�تك ،في ّ
ـ نمشي أو نركب الدراجة الهوائية أو النقل العام لقضاء حوائجنا.
على زمالئك في الصف.
ـ نقتصد في استعمال الماء ونسرع في إصالح األعطال التي
تسبب تسرب المياه.
حدد ما قمت به مما سبق ،ماذا يمكن أن تضيف لهذه القائمة؟

ثالث ًا  :تدهور وانقراض احلياة الفطرية :

من المعلوم أن أي تغير يطرأ على أحد مكونات النظام الطبيعي يقود إلى تغير بالمكونات األخرى ،فمث ً
ال
موت النباتات يؤدي إلى موت المخلوقات الحية التي تتغذى عليها.كما أن موت الحيوانات التي تتغذى على
الفئران مث ً
ال يؤدي إلى تكاثر الفئران بشكل مخيف قد يؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية .كما أن التزايد
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المستمر لعدد السكان من البشر استلزم بحثه عن
بيئات جديدة للعيش فيها وسد احتياجاته وكان ذلك
على حساب بيئات تقطنها حيوانات برية ال تستطيع
أن تتعايش مع اإلنسان خاصة المفترسة منها فما كان
منها إال الهجرة أو مواجهة خطر الصيد لالستفادة
منها ككساء أو غذاء أو اقتناء في حدائق الحيوان.
تنق�رض األحي�اء الفطرية ألس�باب عدي�دة منها
تأثي�ر اإلنس�ان بفع�ل الصي�د أو التل�وث ،أو نتيج�ة
عوام�ل طبيعية مثل عدم تكيفها م�ع الظروف البيئية
أو عدم تمكنها من منافسة األنواع األخرى باإلضافة
إلى الهزات األرضية أو الطوفان أو احتراق الغابات.
وتشير الدراسات إلى أن األنواع المهددة باالنقراض
تشكل في العالم نحو  11%من الثدييات ومثلها من
الطي�ور و 3%م�ن الزواح�ف و 2%م�ن البرمائي�ات
و 2%م�ن األس�ماك و 23نوع ًا من س�بعين نوع ًا من
األش�جار عارية البذور و 9%من كاس�يات البذور ،
كما يهدد باالنقراض حالي ًا  3956نوع ًا.
كان�ت حيوان�ات غ�زال الري�م وغ�زال العفري
والمه�ا العرب�ي والبق�ر الوحش�ي (الوضيح�ي)
والوع�ل والنع�ام تج�وب صح�اري المملك�ة قبل
أن يطارده�ا الصيادون بال ه�وادة .فانقرض بعضها
مثل النعام العربي والمها العربي وغيرها وتناقصت
أعداد أنواع أخرى .
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تــأمـــــل
أمر اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ نوح عليه السالم
أن حيمل معه يف السفينة من كل زوجني اثنني
ذكر ًا وأنثى من احليوانات والنباتات.

غزالن في الجزيرة العربية في الماضي

إضـاءة

* تقوم بعض الدول المهتمة بالحياة الفطرية باالحتفاظ
باألمشاج للحيوانات المهددة باالنقراض في بنوك خاصة
في المستشفيات لالستفادة منها في حاالت االنقراض.

أسباب انقراض وانخفاض املخلوقات احلية :

 1ـ التلوث بأنواعـه.
 2ـ الصيد  :مع العلم أن الصيد ال يعترب ضار ًا إذا كان مدروس ًا من الناحية البيئة من حيث النوع والعدد
واملكان والزمان حيث ال يؤثر عىل التكاثر وحفظ النوع .لكن ما نشاهده اليوم من صيد جائر لكثري
من املخلوقات بعضها انقرض والبعض يف طريقه لالنقراض.
 3ـ تدمير بيئاتها كالغابات للحصول على األخشاب كالصحاري لإلحتطاب الجائر وتجفيف المستنقعات وغيرها.
ولحمايتها من االنقراض ال بد من اتخاذ عدة تدابير منها تنظيم الصيد للحيوانات البرية أو منعه لما هو مهدد
باالنقراض والحفاظ على بيئاتها من التلوث أو التدمير بالرعي وإنشاء المحميات التي هي عبارة عن مساحات

تضم عدد ًا من األنظمة البيئية الطبيعية تُصان ويوقف في حدودها أي نشاط لإلنسان يمكن أن يسبب تدهورها.

الصيـد الجـائـر

االحتطاب الجـائـر

األحياء في حياتنا

املناطق املحميــة

شهد هذا القرن تدهور ًا ملموس ًا ملواطن احلياة الفطرية الطبيعية ،ليس فقط يف اململكة العربية السعودية
فحسب بل يف معظم بالد العامل .واململكة موطن للعديد من األحياء الفطرية التي متتاز هبا شبه اجلزيرة
العربية ونظرا للمامرسات البرشية اخلاطئة مثل الرعي اجلائر والصيد غري النظامي والتطور التنموي املتسارع
تدهورت البيئة واختفت أنواع من النباتات واحليوانات لذا بادرت اململكة بإنشاء (اهليئة الوطنية حلامية احلياة
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الفطرية وإنامئها) تُعنى بتصحيح السلبيات التي تعرضت هلا املواطن الطبيعية واملحافظة عىل احلياة الفطرية
وإنامئها ،لذا فقد تم إقامة مناطق حممية بلغ عددها ستة عرش منطقة هي حممية احلرة ،واخلنفة ،والطبيق،
والوعول ،وحمازة الصيد ،وجرف ريدة ،وجزر فرسان ،وعروق بني معارض ،وجبل شدا األعىل ،وجزيرة
أم القامري ،وجمامع اهلضب ،واجلبيل لألحياء الفطرية ،ومالذات إلعادة توطني احلبارى هي  :التيسية،
اجلندلية ،نفود عريق الدسم ،وسجا ،وأم الرمث.

* لالستزادة من هذا الموضوع يمكن زيارة موقع :
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها :

http://www.ncwcd.gov.sa

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة :

" http://www.pme.gov.sa" http://www.pme.gov.sa

محمية
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محمية

التقــويـــم :
س : 1كيف تقنع زمالئك بأن التلوث يف مكان معني سيؤثر يف أنحاء أخرى من الكرة األرضية؟
س : 2اذكـر ثالث مصادر لتلوث اهلواء مع إيضاح كيفية احلد أو التقليل منها.
س : 3أكمـل الفراغات التالية بكلامت مناسبة :

أ ) املخلوقات التي تقوم بحجز الغبار املعلق وإطالق كميات كبرية من األكسجني هي ..............
ب) ينتج غاز أول أكسيد الكربون من . .....................................

ج ) يسمى الغبار األكثر رضرا عىل اإلنسان بالغبار . .................................

س : 4علل ملا يأتـي:

أ ) يعترب الغاز  Coأكثر سمية عن غاز .Co2

ب) قيام بعض الدول بالتخلص من أشجار الصفصاف.

ج ) للتدخني آثار سيئة عىل البيئة.

س : 5ما العالقة بني تلوث اهلواء باملركبات الكربيتية وموت األسامك ؟

س : 6عندما تتجول يف شارع مزدحم بالسيارات وبصورة مستمرة ،فام أهم التأثريات التي يمكن أن
حتدث يف جسمك؟

عـرف املصطلحات العلمية اآلتيـة :
سّ : 7

تلوث البيئة ـ الغبار املعلق ـ التلوث املائي ـ التلوث احلراري للامء

س : 8اذكر بعض طرق انخفاض نسبة األكسجني يف املاء؟ وما تأثري ذلك عىل املخلوقات احلية؟
س : 9قال رسول اللـه ﷺ « :ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم يغتسل فيه».
ارشح احلديث يف ضوء دراستك للتلوث.
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س : 10اقرتح بعض اإلجراءات التي تساعد عىل إجياد بيئة نظيفة؟
س : 11كيف يمكننا املحافظة عىل املاء من التلوث؟ ارشح الطرق املستخدمة لذلك.
س : 12استشهد بـآيـة قـرآنـيـة أو حديـث نبـوي فيهام هني عن تلويث البيئـة.
س : 13ما هي اآلثار البيولوجية لإلشعاعات عىل ما ييل :
أ ) األعضاء املكونة للدم.
ج ) اجللد.

ب) اجلهاز اهلضمي.
د ) الغدد التناسلية.

س : 14اقرتح بعض البدائل للمبيدات الكيميائية يف مكافحة اآلفات الزراعية .

س : 15اكتب بحث ًا عن تلوث الغذاء بامليكروبات والطفيليات مع ذكر األمراض التي تصيب اإلنسان
بسبب ذلك.

س : 16املواد الكيميائية التي تسبب تلوث الغذاء متعددة .اذكر اثنتني منها مع الرشح.
س : 17تكلم عن تدوير النفايات يف اململكة العربية السعودية مع ذكر أمهية ذلك.
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