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نظافته  ولنجعل  عليه  فلنحافظ  كبيرة  وفائدة  مهمة  قيمة  الكتاب  لهذا 
تشهد على حسن سلوكنا معه

إذا لم نحتفظ بهذا الكتاب في مكتبتنا الخاصة في آخر العام لالستفادة 
منه فلنجعل مكتبة مدرستنا تحتفظ به...
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احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم ووهب اإلنسان عقاًل وعلمه كيف يعمل وكيف ينتج 

ويثمر علمه أن كل يشء خلقه حلكمة بالغة وأن لإلنسان أن يبحث فيام حوله ليجد ما يعينه عىل حياة 

أفضل وبعد،

أخي املعلم أختي املعلمة:

تعديله وتطويره  بعد  ـ  الطبيعية  العلوم  ـ قسم  الثانوي  الثاين  أيديكم كتاب األحياء للصف   نضع بني 

بام نعتقد أنه يلبي بعضًا من احتياجات املتعلمني العلمية واحلياتية، ويتواءم مع أحدث ما أشارت إليه 

املراجع العلمية فيام يتعلق بعلوم احلياة، ومن خالل ما ورد من مرئيات ومقرتحات من الزمالء املعلمني 

التعليمية وبعد  واملرشفني يف امليدان، ومن خالل الورش التي عقدت حول الكتاب يف بعض املناطق 

استطالع آراء بعض املتخصصني وامليدانيني اختذنا منهجًا يف التعديل يمكن حتديده بالنقاط التالية:

البصرية،  تنري  إشارات  عرب  صنعه  وجليل  اخلالق  بحكمة  ربطه  لدينا  املحتوى  أولويات  من  كان   1-

وتنّمي الوجدان، وتبعث عىل التفكر.

-2 إفراد أهداف خاصة لكل فصل، يوّجه إليها املعّلم/املعلمة جهده ويشتق منها أهدافه التدريسية، 

ويسدد بتنفيذها ما قرص عنه املحتوى أو مل ينجح يف اإلبانة عن تفعيلها يف املوقف التعليمي.

-3 إعادة صياغة حمتوى الكتاب وحتريره بلغة علمية دقيقة تشري إىل حقيقة املعنى املراد بام يتناسب مع 

قيمنا اإلسالمية وقدرات املتعلم يف هذه املرحلة.

-4 مراجعة مجيع املعارف العلمية املتضمنة يف الكتاب وحتديثها واالستغناء عام تكرر منها يف مراحل 

سابقة أو ما أغرق يف تفاصيل رأينا أن املتعلم ال حيتاجها يف هذه املرحلة.

-5 العناية باملجال التطبيقي لعلم األحياء يف حياتنا وما نتعايش مع آثاره يوميًا.

مقدمة الكتابمقدمة الكتاب
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بإضافة جمموعات  عناية خاصة وذلك  أوليت  فقد  األحياء  والرسوم يف علم  الصور  -6 ألمهية 
تتناسب مع املحتوى وتساهم  يف إدراكه.

-7 تم إضافة مقاطع ممتعة تساهم يف رفع مستوى الثقافة العلمية وحتث عىل التعّلم الذايت.
-8 تم إدخال وقفات بني ثنايا املحتوى حتث عىل إعامل الفكر واستقصاء املعرفة وتساهم يف تنمية 

ملكة البحث والتأّمل لدى املتعلم.
-9 حرصنا عىل االرتباط باملعرفة املتجددة عرب شبكة املعلوماتية فاقرتحنا بعض املواقع اإللكرتونية 

التي تتعلق ببعض موضوعات الكتاب.
-10 أعيد بناء أسئلة التقويم يف هناية كل فصل بام حيقق أهدافه، وال تعدو أن تكون أنموذجًا ينبغي 
عىل املعّلم/املعلمة أن يضيف إليها ما يرى مناسبته بام حيقق تلك األهداف ويرتقي بمستوى 

املتعلم.
الذي كان  املعريف األسايس  املحتوى  قد حافظ عىل  الكتاب  التطوير هلذا  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
مراعاة  النقل  أو  التفصيل  أو  احلذف  أو  التحديث  يستدعي  ما  عدا  السابقة  الطبعة  يف  موجودًا 
للتكامل من الصف األول، وال نظن أن الكتاب قد بلغ الكامل أو قاربه، بل نعتقد أنه خطوة يف 
التطوير يتلوها خطوات تنتظر مسامهات املرشفني واملرشفات واملعلمني واملعلامت بملحوظاهتم، 

كام نؤكد عىل بعض النقاط التي نرى أهنا رضورية يف االستفادة من هذا الكتاب وهي:
-1 يبقى الكتاب وسيطًا للتعلم وليس هو املصدر الوحيد، ولذلك حرصنا عند تصميم املواقف 
التعليمية أن نبقي مساحة واسعة للمعلم/املعلمة تظهر فيها ابتكاراته وأساليبه يف تنفيذ املنهج 

وال يعدو ما فعلناه أن يكون مثااًل حيتذى نسقه.
-2 أمهية تنفيذ مواقف التأمل ومساحات البحث واملعلومات اإلثرائية واإلضاءات - وإن كان غري 
مطالب هبا املتعلم يف التقويم - ليكتمل إدراك املتعلم ملوضوع الدرس ويستوعب مفاهيمه 

األساسية.
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-3 اعتبار املعرفة العلمية وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا، وبالتايل البد من ربطها بحياة املتعّلم 

املحتوى من خالل  يتجاوز حدود  أن  للمعلم/املعلمة  وينبغي  اليومية ومشكالت جمتمعه، 

طرائق تدريس تفّعل دور املجتمع واملواقف احلياتية بام خيدم املنهج وجيعل التعليم ذا معنى.

وأخريًا نتقدم بالشكر لكل من ساهم يف مراجعة وتقديم املرئيات حول هذه الطبعة.
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بعض الفقرات في هذا الكتاب ومدلوالتها ورموزها

جيرهيا  التي  العملية  التجريبية  النشاطات  عن  عبارة 
املتعلمون داخل غرفة املخترب أو جيرهيا املعلم/املعلمة 
عند خطورهتا أو عدم كفاية املواد واألجهزة. وتدخل 

يف عملية تقويم املتعلمني.

هي املعلومات اإلضافية حول املوضوع قيد الدراسة 
أو فقرات منه يقف املتعلم عىل املزيد حوهلا دون أن 

يدخل ما تضمنته يف عمليات تقويم املتعلمني.

هي معلومات رسيعة وخفيفة حول املوضوع لزيادة 
يف  تدخل  أن  دون  املوضوع  حول  املتعلمني  ثقافة 

عملية تقويم املتعلمني.

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.

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.

داللتــهــا الفــقـــــرة الـــرمــــز

نشاط
عملي

معلومات
إثرائية

تأمــــل

األحيــاء
في حياتنا

إضاءة
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نوع من النشاطات التجريبية خارج الصف تنفذ مجاعيًا 
أو فرديًا أو عىل شكل جمموعات صغرية حسب طبيعة 
والتساؤالت  الوصفية  التقارير  فيها  النشاط وتسجل 
نتائج  املعلم/املعلمة  ويناقش  النشاط  خالل  من 
التقويم. يف  ذلك  يدخل  أن  دون  مجاعيًا  املتعلمني 

مهارات  تنمية  يف  تسهم  التي  التساؤالت  تلك  هي 
التفكري لدى املتعلمني وترتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع 
الدرس أو أحد فقراته ويطالب هبا املتعلم يف عمليات 

التقويم املختلفة.

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

آخر الفصل.

هي أسئلة حول موضوع الفصل يتم تكليف الطالب 
لإلجابة عليها منزليًا ويقوم املعلم/املعلمة بتقويمها كام 
يمكن اختيار بعضها أو غريها للمناقشة الصفية. وقد 
يرد بعض األمثلة حول املعلومات اإلثرائية أو األحياء 
ومناقشة   منها  االستفادة  يمكن  غريها  أو  حياتنا  يف 

املتعلمني فيها عند وجود متسع من الوقت.

داللتــهــا الفــقـــــرة الـــرمــــز

نشــــاط
ميـداني

فـّكــــــــــر

ابـحـــث

التقــويــم الـتـقـويـم
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الفصل الرابع عرش: التنظيم اهلرموين والعصبي
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133

153

167
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الفصل العارش: عمليات التنفس وتبادل الغازات
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8

، هذا الفصل أن :يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة  األنزيمي  التميؤ   : اآلتية  العلمية  املصطلحات  جسم 6(   تقارن بني عمليات اهلضم يف املخلوقات احلية .5(   تصف طريقة اهلضم يف بعض املخلوقات احلية .4(   تبني أمهية اهلضم للمخلوقات احلية .3(   تعدد أنامط اهلضم يف املخلوقات احلية .2(   تصنف املخلوقات احلية حسب التغذية .عملية التكتل ) البلمرة (.1(   تعرف  يف  املختلفة  الغذائية  املواد  هضم  طريقة  7(   تصف 
يف اإلنسان . املختلفة  الغذائية  للمواد  اهلاضمة  األنزيامت  8(   تسمي 

خالل جسم اإلنسان . من  خلقه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  دراستك لعملية اهلضم يف أجسام  املخلوقات احلية .9(   تتأمل 

الأهـــداف

عمليات
التغذية واهلضم
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ضم
واهل

ية 
غذ

 الت
ت

ليا
عم مـقــدمـة :

خلق اهللـ  سبحانه وتعاىلـ  كل خملوق حي وجعله قادرًا عىل التكيف مع بيئته والقيام بعملياته احليوية عىل 
أكمل وجه . ومن هذه العمليات احليوية التي يقوم هبا املخلوق احلي عمليات التغذية واهلضم .

البيئة املحيطة هبا،وختتلف  حتتاج املخلوقات احلية إىل الطاقة ؛ لذا تسعى للحصول عليها من الغذاء يف 
املخلوقات احلية يف تغذيتها ، فاحليوان مثاًل حينام يتناول غذاءه يقوم بتفتيته إىل أجزاء صغرية لتسهيل هضمها 
ثم امتصاصها عرب خاليا األمعاء الدقيقة ، إال أن بعض املخلوقات احلية مثل البكترييا والفطريات والطحالب 

والنباتات ختتلف يف طريقة حصوهلا عىل الغذاء.

وبناًء عليه فإن لكل خملوق حي نمط يف التغذية خيتلف عن غريه من املخلوقات.

أمناط التغذية

ختتلف املخلوقات احلية يف تغذيتها ويف طريقة حصوهلا عىل الغذاء . وقد تم تصنيفها حسب نمط تغذيتها   
إىل قسمني : ذاتية التغذية وغري ذاتية التغذية .

:) Heterotrophs ( ) 1(  اخمللوقات احلية غير ذاتية التغذية  ) متباينة التغذية

وهي التي ال تستطيع االعتامد عىل نفسها يف جتهيز غذائها من مواد بسيطة تأخذها من الوسط املحيط هبا، 
حيث تعتمد هذه املخلوقات يف تغذيتها عىل النباتات اخلرضاء إما بشكل مبارش أو غري مبارش، حيث تأخذ املواد 

العضوية من النبات األخرض مبارشة أو تتغذى عىل حيوان آخر يعتمد يف تغذيته عىل النبات األخرض . 
وتقسم املخلوقات احلية غري ذاتية التغذية إىل ثالثة أنواع هي :

: ) Holotrophs ( املخلوقات احلية املتناولة للغذاء أ ( 
وهي  التي تتناول غذائها وتبتلعه عن طريق الفم، وينتقل هذا الغذاء إىل جهاز هضمي خاص يقوم هبضم 

الغذاء وامتصاصه . ومن األمثلة عىل هذا النوع التغذية يف الفقاريات، ويف كثري من الالفقاريات .
:) Saprophytes( املخلوقات احلية الرمية )ب

وهي  التي تعتمد يف غذائها عىل املواد العضوية املتعفنة ) بقايا املخلوقات احلية األخرى (، ومن أمثلة هذا 
النوع بعض أنواع البكترييا والفطريات .
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ضم
واهل

ية 
غذ

 الت
ت

ليا
عم

معلومات اإثرائية

تـــاأمـــل

:) Parasites ( املخلوقات احلية الطفيلية )جـ

إما  التي  تتطفل عىل خملوقات حية أخرى،  وهي  
والبعوض،  والبق  القمل  مثل  اخلارجي  سطحها  عىل 
وإما يف داخل جسمها مثل ديدان اإلسكارس والدودة 
الرشيطية، والبكترييا املرضية مثل البكترييا املسببة ملرض 
ملرض  املسبب  الفريوس  مثل  والفريوسات  الزهري، 
األنفلونزا، ومتتص هذه املخلوقات احلية غذاءها اجلاهز 

من عائلها الذي تتطفل عليه وتسبب له الرضر .

المخلوقات الحية الرمية  
اهلل  خلقها  التي  والفطريات  البكـترييا  مثل  الدقيقة  احلية  املخلوقات  من  كبري  عدد  حولنا  من  يعيش   
سبحانه وتعاىل، وجعلها أداة فعالة لتحليل جثث املخلوقات امليتة لتتغذى عليها، وبذلك ختلص البيئة من 
اجلثث املرتاكمة وتعترب من العوامل املساعدة يف زيادة خصوبة الرتبة ألهنا حتلل املواد العضوية باستمرار 

فتضيف سامدًا جديدًا إىل الرتبة.

البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة:
يعتقد كثري من الناس أن كثريًا من البكترييا ضارة وذلك بإحداث األمراض ملختلف املخلوقات احلية، 
ولكن يف احلقيقة أن القليل منها ضار والكثري منها نافع، حيث خلقها اهلل سبحانه وتعاىل لتسهم يف املحافظة 

عىل التوازن البيئي من خالل حتليلها للمخلوقات امليتة.
كام أن البكترييا املوجودة يف أمعاء اإلنسان واحليوان هلا دور يف عملية اهلضم حيث تستطيع هذه البكترييا 
هضم مادة السليلوز املعقدة يف النباتات والتي ال تستطيع األمعاء حتليلها دون مساعدة البكترييا. وكذلك 
البكترييا املوجودة يف العقد النيرتوجينية يف جذور النباتات البقولية والتي تثبت النيرتوجني. وأيضًا تستخدم 

البكترييا يف كثري من الصناعات الغذائية وإنتاج املركبات الطبية والفيتامينات.

الدودة الشريطية
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عم :) Autotrophs (  اخمللوقات احلية ذاتية التغذية   )2

يف  نفسها  عىل  تعتمد  التي  وهــي 
اخلرضاء،  النباتات  مثل  غذائها،  جتهيز 
حيث تقوم  بعملية البناء الضوئي وتكون 
غذاءها من مواد أولية بسيطة تأخذها من 
ثاين  هي  املواد  وهذه  هبا،  املحيط  الوسط 
الضوء  وبوجود  واملاء.  الكربون  أكسيد 
توجد  )أنزيامت  خاصة  عوامل  ومساعدة 
تستطيع  اخلـــرضاء(،  البالستيدات  يف 
تكوين  العملية  هبذه  اخلرضاء  النباتات 
مركبات عضوية أولية )سكرية( من مواد 

غري عضوية.

ومن هذه املواد السكرية واألمالح املعدنية التي يمتصها النبات من الرتبة تتكون املواد العضوية األخرى 
مثل الدهون والربوتينات والكربوهيدرات.

وتعتمد النباتات بشكل كبري عىل األوراق للقيام بعملية البناء الضوئي.

      التركيب الداخلي للورقة :
ترتكب الورقة يف نباتات ذوات الفلقتني من  الطبقات التالية :

: Epidermis 1البرشة-

تتكون البرشة عادة من صف واحد من اخلاليا املرتاصة اخلالية من الكلوروفيل غالبًا ، عدا اخلاليا احلارسة 
التي حتتوي عىل الكلوروفيل . تغطى البرشة بطبقة األدمة التي تكون عادة سميكة يف البرشة العليا ورقيقة يف 
البرشة السفىل ، تشبه خاليا البرشة السفىل خاليا البرشة العليا، إال أن خاليا البرشة السفىل أقل انتظامًا وأرق 
أنسجة  العامدية وحتمي  األنسجة  تدعم  أمهية كبرية، ألهنا  األوراق ذات  الثغور. وبرشة  احتواًء عىل  وأكثر  جدرًا 

الورقة الداخلية التي تقع حتتها من العوامل الضارة وخاصة فقد املاء .
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افحص رشحية جاهزة لقطاع  يف ورقة نبات من ذوات فلقتني ، والحظ الرتاكيب الداخلية فيها.

: Mesophyll 2 النسيج الوسطي-
ويتكون من نسيجني مها :

palisade، ويـــقــــــــع قــرب البشـــــرة العــليـــا، وخـالياه مستطيلة                الشكل  أ-    النسيج العامدي 
ومتالصقة مع بعضها وحتتوي عىل عدد كبـــيــر مــن البالستــيدات اخلرضاء.

ب- النسيج األسفنجيspongy ، خالياه غري منتظمة الشكل وحتتوي عىل بالستيدات خرضاء وتوجد 
بينها فراغات هوائية لتساعد عىل التهوية.

-3 احلزم الوعائية Vascular bundles، تتكون من أوعية خشبية سميكة اجلدر وأوعية حلائية رقيقة اجلدر.

            ن�شاط عملي

ملاذا يزداد ُسْمُك األدمة يف أوراق النباتات الصحراوية بينام قد تكون معدومة يف النباتات املائية ؟

ر�شم تخطيطي يو�شح تركيب الورقة

ما التكيفات املوجودة يف الورقة لتمنع فقدان املاء ؟ فـّكــر
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. الضوئي  البناء  عملية  	

احليوية،  العمليات  استعامهلا يف  ثم  الشمسية، وختزينها  الطاقة  االستفادة من  بقدرهتا عىل  النباتات  متتاز 
التكوين هذه تسمى  فإن عملية  الكربوهيدراتية،  املركبات  الضوء يف تكوين  تعتمد عىل  النباتات  ونظرًا ألن 
بعملية البناء الضوئي . إن املواد األساسية الالزمة لعملية البناء الضوئي هي ثاين أكسيد الكربون واملاء وصبغة 
الكلوروفيل ) اليخضور ( وإنزيامت خاصة، وبوجود الطاقة الضوئية يتحد ثاين أكسيد الكربون واملاء مكونني 

سكر اجللوكوز كام هو مبني يف املعادلة اآلتية.

6CO2 + 6H2O                                                             C6H12O6 +6O2
بالستيدات خرضاء

ضـــوء

خريطة املفاهيم عن األوراق ووظائفها )لالطالع(
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Light  Reactions التفاعالت ال�شوئية  )1

  Dark  Reactions التفاعالت غري ال�شوئية   )2

وسيتم وصف هذه التفاعالت فيام يأيت :

 التفاعالت الضوئية  :  

الطاقة  بامتصاص  النباتية  األنسجة  تقوم 
الضوئية بواسطة أصباغ خمتلفة يف اخلاليا النباتية، 
وهذه األصباغ هلا قدرة امتصاص عالية للموجات 
المتـصاص  ضعيفة  وقوة  والزرقاء  احلمراء 
املوجـات اخلضـراء، ومن األصبـاغ  اهلـامـة يف 
وخيضور   )a(خيـضـور الضـوئي  البنـاء  عمليـة 
عضوي  مركب  واليخضور   ،)c  ( وخيضور   )b(
حد  إىل  يشبه  وهو  املغنيسيوم  عنرص  عىل  حيتوي 
ما تركيب اهليموجلوبني يف الدم الذي حيتوي عىل 

عنرص احلديد بدل املغنيسيوم.
البالستيدات  يف  اليخضور  ــادة  م توجد 
من  اخلــرضاء  البالستيدات  وتتكون  اخلــرضاء، 
صفائح تعرف  باجلرانم )Granum(  وهي توجد 
 ،)Stroma( )يف أرضية تعرف باحلشوة )السرتوما
داخلية  أجزاء  من  طبقات  من  اجلرانم  وتتكون 
تدعى الثايالكويد Thylakoid عىل أغشيتها حتدث 
عىل  الغشاء  حيوي  حيث  الضوئية  التفاعالت 
صبغات )كلوروفيل( تعمل عىل امتصاص الطاقة 
تعمل  التي  اإللكرتوين  النقل  وسالسل  الضوئية 
كام  آخر،  إىل  جزيء  من  اإللكرتونات  نقل  عىل 

ر�شم تخطيطي يو�شح تركيب الورقة والبال�شتيداتحتتوي عىل بعض األنزيامت.

عملية البناء ال�شوئي
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الرسم التخطيطي عىل:

بالنظام  photo system II وأخرى  الثاين  الضوئي  بالنظام  تعرف  أخرى  الكلورفيل وأصباغ  -1 جتمع 
الضوئي األول photo system I وهذين النظامني هلام القدرة عىل امتصاص الضوء.

-2 سلسلة نقل اإللكرتونات التي تقوم بنقل اإللكرتونات من جزيء إىل آخر.

خطوات التفاعالت ال�شوئية

اإ�شـــــــاءة

يمتص  الثاين  الضوئي  النظام  أن  حني  يف  نانومرت   700 بطول  الضوء  موجات  األول  الضوئي  النظام  يمتص 
موجات الضوء بطول 680 نانومرت ويعمل هذان النظامان عماًل متكاماًل المتصاص الطاقة الضوئية.

)لالطالع(
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اخلطوة الثانية:

الثاين )II( إىل  النظام الضوئي  النقل اإللكرتوين من  الطاقة من خالل سلسلة  تنتقل اإللكرتونات عالية 
النظام الضوئي األول )I( ويستغل جزء من طاقة هذه اإللكرتونات يف نقل أيونات اهليدروجني من السرتوما 

إىل داخل الثايالكويد.
اخلطوة الثالثة:

مركب  ليقوم  اإللكرتونات  لزيادة طاقة  الضوء  امتصاص  األول )I( عىل  الضوئي  النظام  األصباغ يف  تعمل 
+NADP بجذب هذه اإللكرتونات عالية الطاقة املوجودة عىل الغالف اخلارجي للثايالكويد باإلضافة إىل أيون 

. NADPH ليكون مركب H+ اهليدروجني
اخلطوة الرابعة:

الداخيل  الثايالكويد  غشاء  يصبح  اإللكرتونات  ونقل  املاء  حتلل  عملية  خالل   H+ أيونات  النطالق  نتيجة 
عىل  تعمل  طاقة  تنتج  الغشاء  خالل  الشحنات  هذه  والختالف  الشحنة  سالب  واخلارجي  الشحنة  موجب 

.ATP تكوين مركب
وهبذا يتم تكوين املركبني NADPH وATP الالزمني حلدوث اخلطوة التالية وهي التفاعالت غري الضوئية.

ومتر التفاعالت الضوئية باخلطوات التالية:

اخلطوة األولى:

متتص الطاقة الشمسية بواسطة اإللكرتونات املوجودة عىل النظام الضوئي الثاين )II( مما يزيد من مستوى الطاقة 
هلا، حيث يتم مترير هذه اإللكرتونات ذات الطاقة العالية إىل سلسلة نقل اإللكرتونات عىل غشاء الثايالكويد ويتم 
تعويض اإللكرتونات املفقودة يف النظام الضوئي الثاين عن طريق تفكيك جزيئي املاء )عىل سطح الثايالكويد( إىل 

ذرة أكسجني وأيونات )+2H(هيدروجني يتم حتريرها داخل غشاء الثايالكويد.
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معلومات اإثرائية

عن  ينتج  الضوئي  البناء  عملية  من  ينتج  الذي  األكسجني  أن  1941م،  عام  وكامن  روبن  العاملان  أثبت 
تفكك املاء وذلك باستعامل النظري املشع O18 يف ثاين أكسيد الكربون CO2   والحظا بأن األكسجني الناتج ليس 

بالنظري املشع، بينام الحظ أن استعامل النظري املشع لألكسجني يف املاء يؤدي إىل تكون أكسجني مشع.

.)ATP( مركب اأدينو�شني ثالثي الفو�شفات
ـِ ATP، يتألف  ب Adenosine Triphosphate  ويعرف اختصارًا     مركب أدينوسني ثالثي الفوسفات 
بني  الروابط  فوسفات،وحتتوي  جمموعات  وثالث  الرايبوز  وسكر  أدينني  النيرتوجنية  القاعدة  من   ATP

جمموعات الفوسفات عىل طاقة كيميائية خمتزنة بكميات كبرية ويمكن هلذه الطاقة أن تنطلق عند حتطم إحدى 
روابط الفوسفات، فعند حتطم الرابطة بني جمموعتي الفوسفات الثالثة والثانية، تتحرر طاقة مقدارها 7.3 
ـِ  كيلوسعر/مول، كام ينتج مركب أدينوسني ثنائي الفوسفات Adenosine Diphosphate ويعرف اختصارًا ب
ADP.وقد تتحطم الرابطة بني جمموعتي الفوسفات الثانية واألوىل لينتج مركب أدينوسني أحادي الفوسفات 

. AMP ِـ Adenosine Monophosphate ويعرف اختصارًا ب

من استعامالت ATP يف اخللية:
حتتاج اخللية النشطة حوايل مليوين جزيئ من ATP كل ثانية فهو مصدر الطاقة لـ: 

.DNA 1 بناء املواد الغذائية مثل السكريات العديدة من أحادية وحتويل األمحاض األمينية إىل بروتني وتضاعف-
-3 النقل النشط.    -4 ترسيع العمليات الكيميائية. -2 للحركة وانقباض العضالت وانقسام اخللية.  

    التفاعالت غير الضوئية )دورة كالفن(:

هذين  لكن  بالطاقة  الغنيني    NADPH ومركب   ATP مركب  تكوين  تم  السابقة  الضوئية  التفاعالت  يف 
املركبني غري مستقرين )بضع دقائق(، ويف التفاعالت التي ال تتطلب وجود ضوء أو ما يعرف بدورة كالفن 
 NADPHو ATP يستفيد النبات من هذه الطاقة يف هذين املركبني )Melrin Clavin( نسبة إىل العامل األمريكي
لتكوين مركب عايل الطاقة )السكر مثاًل( يمكن االحتفاظ به لفرتة طويلة وحتدث هذه التفاعالت يف حشوة 

)السرتوما(  البالستيدات اخلرضاء .
واهلدف من التفاعالت غري الضوئية هو تثبيت ثاين أكسيد الكربون وتكون اجللوكوز.
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اخلطوة األولى )تثبيت ثاني أكسيد الكربون(:

ينترش ثاين أكسيد الكربون إىل السرتوما حيث يتم احتاد جزيئات ثاين أكسيد الكربون مع مركب مخايس 
الكربون  ذرات  سدايس  مركب  لينتج   Ribulose Phosphate الرايبولوز  فوسفات  يسمى  الكربون  ذرات 
 )PGA( غري ثابت يتفكك يف احلال إىل زوج من جزيئات ثالثية الكربون تعرف بحمض الفوسفوجلسرييك

.phosphoglyceric

اخلطوة الثانية:

محض  ـــــول  ـــــح ـــــت ي
الفوسفوجليرسيك إىل مركب آخر 
يـســمـى  الكربون  ذرات  ثالثي 
يد  هـا لد ا جليـسـر ســفـو فـو
 phosphoglyceraldhyd )PGAL(
تنـتـج   )PGAL( تكوين  وبجانب 
 ADPو NADP+ مــركـــــبــات  
مرة  استعامهلا  يمكن  وفوسـفات 
الضوئية  التفاعالت  يف  ــرى  أخ
.NADPH و ATP لتكوين مركبات

اخلطوة الثالثة:

املركب  يتم حتويل أغلب 
فوسفات  إىل   )PGAL(
معقدة  خطوات  يف  الرايبولوز 
تستخدم  أخـــرى  وأجـــزاء 
مثل  عضوية  مركبات  لصنع 

السكريات األحادية وعديدة التسكر واألمحاض األمينية والدهون .

خطوات التفاعالت غير ال�شوئية )دورة كالفن(
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تـــاأمـــل

بذرة  الرتبة واملاء والضوء، تستطيع  البناء الضوئي مثرية حقًا، ألنه بوجود كمية ضئيلة من  إن عملية 
صغرية أن تكون نبتة كبرية، وقد تصل عرشات األمتار طواًل .

يتضح لنا مما تقدم أن عملية البناء الضوئي ظاهرة بيولوجية هامة  تؤثر يف حياة مجيع املخلوقات احلية. 
فباإلضافة إىل املواد الغذائية  التي يصنعها النبات ويستعملها أفراد اململكة احليوانية، فإن هذه العملية تكون 
املصدر  الرئييس لألكسجني الذي يعترب العامل الرئييس يف احلياة  عىل سطح الكرة األرضية، ألنه إذا مل يتم 
تعويض األكسجني الذي تستعمله املخلوقات احلية يف عملية التنفس، فإن كميته ستقل تدرجييًا وينتج من ذلك 

مضاعفات ضارة باملخلوقات احلية . والتعويض  كام ذكرنا يتم بواسطة عملية البناء الضوئي.

وجتدر اإلشارة إىل أن نواتج البناء الضوئي املبارشة ) الكربوهيدرات أحادية التسّكر ( تستعمل يف تصنيع 
مركبات عضوية أخرى  تدخل يف تكوين األمحاض النووية، والدهنيات، والربوتينات، واهلرمونات، وغريها 

وال ختفى علينا بالطبع أمهية هذه املركبات يف استمرارية احلياة .

عملية البناء الضوئي واالحتباس احلراري العاملي:

الزيادة  اجلو، هذه  يزداد يف  الكربون  أكسيد  ثاين  تركيز  بدأ  الصناعية حوايل 1850م  الثورة  بداية  مع 
تنتج غالبًا من حرق الوقود األحفوري الذي يطلق غاز ثاين أكسيد الكربون كناتج ثانوي عند احرتاقه، 
فزيادته تسبب األذى  زيادة Co2 يف اجلو ولكن احلقيقة عكس ذلك  النباتات من  أن تستفيد  نتوقع  وقد 

للمخلوقات التي تعتمد عىل عملية البناء الضوئي أكثر من أن تفيدها.

فغاز ثاين أكسيد الكربون وغازات أخرى تعمل عىل حجب بعضًا من حرارة األرض مما يتسبب يف رفع درجة 
حرارة األرض الذي يؤدي إىل قلة األمطار ويزيد رقعة الصحراء التي تكون غري مالئمة لكثري من النباتات.

أيضًا تسبب زيادة ثاين أكسيد الكربون يف اجلو تفاعله مع املاء مكونًا أمطار محضية هتلك النباتات.

الأحياء في حياتنا
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أمناط الهضم:عم

حيث  من  االختالف  درجة  الغذائية،وترتاوح  املواد  هضم  طريقة  يف  بينها  فيام  احلية  املخلوقات  ختتلف 
وجود جهاز خاص باهلضم وآلية اهلضم وأنواع األنزيامت اهلاضمة للغذاء،وذلك حسب درجة تعقيد املخلوق 
احلي، ولكن يظل مبدأ اهلضم واحد يف مجيع املخلوقات احلية، وهو حتويل جزيئات  الغذاء املعقدة والكبرية إىل 

جزيئات أصغر تستطيع النفاذ عرب األغشية اخللوية شبة املنفذة . 
وتبعًا لنوع املخلوق احلي، نالحظ نوعني متميزين من اله�شم هما:

هضم داخل اخلاليا .    )1   

هضم خارج اخلاليا .    )2   

: Intracellular  Digestion الهضم داخل اخلاليا  

النوع من اهلضم يف بعض املخلوقات احلية وحيدة اخللية مثل األميبا والرباميسيوم وبعض  حيدث هذا 
احليوانات الالفقارية مثل اإلسفنج وجزئيًا يف اهليدرا .

قطعة  الكاذبة  بأقدامها  حتيط  حيث  هبا،  املحيطة  البيئة  من  مبارشة  غذائها  عىل  حتصل  مثاًل   فاألميبا 
  Food( الغذاء وتدفعها إىل داخل جسمها، ثم تغلفها بغشاء سيتوبالزمي مكونة ما يسمى بالفجوة الغذائية
Vacuole(، ثم تفرز األميبا من السيتوبالزم إنزيامت هاضمة هتضم الغذاء وحتلله، وبعد ذلك يتوزع الغذاء 

املهضوم باالنتشار عىل مجيع أجزاء اخللية.

وتعمل  فيه  الفمي  امليزاب  أهداب  تنشط  الغذاء،  فيها  يتوفر  منطقة  من  يقرتب  عندما  الرباميسيوم  أما 
عىل دفع الغذاء داخل امليزاب الفمي، ثم يدخل الغذاء من خالل البلعوم مع قطرة ماء ليكون فجوة غذائية  
حيث تفرز أنزيامت هاضمة، ثم تدور الفجوة الغذائية داخل السيتوبالزم ليتم اهلضم فيها، وبعد االنتهاء من

 اهلضم متتص املواد املهضومة، أما الفضالت خترج عن طريق فتحة مؤقتة.

مـا الرتاكيب اخللوية املسؤولة عن إفراز األنزيامت اهلاضمة للغذاء يف اخللية ؟
فـّكــر
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            ن�شاط عملي

 افحص بعض قطرات من مياه الربك أو املستنقعات باستخدام املجهر املركب، وحاول مشاهدة األميبا 
تركيب  والحظ   ، والرباميسيوم  لألميبا  جاهزة   رشائح  افحص  املياه  توفر  عدم  وعند  والرباميسيوم، 

الفجوات الغذائية، وارسم ما تشاهده.

كيف تقوم خاليا الدم البيضاء يف جسم اإلنسان بابتالع البكترييا املرضية ؟ فـّكــر

ويف بعض احليوانات مثل اإلسفنج واهليدرا تقوم اخلاليا املبطنة للتجاويف الداخلية فيها بابتالع الغذاء 
وهضمه حيث يقوم حيوان اإلسفنج هبضم الغذاء داخل اخلاليا،حيث يدخل الغذاء مع تيار املاء  عن طريق 
الثقوب العديدة يف جسم اإلسفنج، و يتم هضم الغذاء داخل اخلاليا املبطنة للتجاويف الداخلية يف فجوات 
االنتشار  طريق  عن  منها  التخلص  فيتم  الفضالت  أما  اجلسم،  خاليا  إىل  املهضوم  الغذاء  ينترش  ثم  غذائية، 
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واحدة عم فتحة  خالل  من  املاء  تيار  مع   لتخرج  البسيط 

واسعة تسمى الفوهية .

أما اهليدرا فتقتنص غذاءها بواسطة لوامس حميطة 
بالفم لدفعه إىل داخل جتويف اجلسم ليبدأ هضم الغذاء 
تفرز خاليا خاصة تسمى  جزئيًا خارج اخلاليا، حيث 
باخلاليا الغدية تبطن التجويف، أنزيامت هاضمة تعمل 
عىل هذا الغذاء فتهضمه، ثم ينترش الغذاء املهضوم إىل 
داخل  الغذاء  هضم  حيدث  ثم  مجيعها،  اجلسم  خاليا 
فتخرج  )الفضـالت(  هتضم  مل  التي  املواد  أما  اخلاليا، 

من فتحة الفم أيضًا إىل اخلارج.

Extracellular  Digestion اله�شم خارج الخاليا  

األرض،  ودودة  اهليدرا  مثل  الالفقاريات  وبعض  الفقارية  احليوانات  يف  اهلضم  من  النوع  هذا  حيدث 
والفطريات مثل فطر عفن اخلبز .

وسندرس فيام يأيت بعض األمثلة لعملية اهلضم خارج اخلاليا:

            ن�شاط عملي

تركيب  والحظ   ، للهيدرا  جاهزة  رشحية  افحص 
اجلسم فيه .

التغذية في الإ�شفنج

التغذية في الهيدرا
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اخلاليا،  خارج  الفطريات  يف  اهلضم  حيدث 
الفطر  يفرز   Phizopus اخلبز  عفن  فطر  يف   فمثاًل 
وتصل  الفطر  خاليا  خارج  تنترش  هاضمة  أنزيامت 
للغذاء وهتضمه، وبعد ذلك تقوم خاليا الفطر )أشباه 

اجلذور( بامتصاص نواتج الغذاء املهضوم.

اله�شم في النباتات :

ال متلك النباتات اخلرضاء أعضاء خاصة باهلضم، ألهنا تصنع غذاءها من املواد األولية التي حتصل عليها من 
البيئة املحيطة هبا بواسطة عملية البناء الضوئي . ويتم توزيع الغذاء املصنع بواسطة نسيج اللحاء، أو باالنتشار من 
خلية إىل أخرى. و هناك نباتات خرضاء ذاتية التغذية تقوم بعملية البناء الضوئي، لكنها تعيش يف تربة رملية تفتقر 
إىل عنرص النيرتوجني . لذلك تعتمد  للحصول عىل ما حتتاجه من عنرص النيرتوجني باصطياد احلرشات بأوراقها. 

 .)Fly  Trap( ومن أمثلتها نبات الدروسريا ) Insectivorous ( وتسمى هذه النباتات آكلة احلرشات

كيف تستفيد الرتبة من بعض الفطريات التي 
تفرز أنزيامت هاضمة ؟

فـّكــر

            ن�شاط عملي

اخلبز،  عىل  النامية  اخلبز  عفن  فطر  من  عينات  افحص 
والحظ مدى تأثريها عىل قطعة اخلبز ويمكن االستعانة 

برشحية جاهزة للفطر للمقارنة.

نبات  الدرو�شيرا

اله�شم في فطر عفن الخبز
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خريطة املفاهيم عن الطاقة اخللوية )البناء الضوئي والتنفس(عم

7 اله�شم في دودة الأر�س :

حيدث اهلضم يف دودة األرض 
دودة  تمتلك  حيث  اخلاليا،  خارج 
األرض جهازًا هضميًا ذا فتحتني : 
الفم،  تسمى  الغذاء  لدخول  فتحة 
تسمى  الفضالت  خلروج  وفتحة 

الرشج .
بمساعدة  الغذاء  طحن  ويتم 
تفرز  ثم  القانصة،  الجهاز اله�شمي في دودة الأر�سبعض احلىص يف 

)لالطالع(

الهضم في احليوانات
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عم األنزيامت اهلاضمة من اخلاليا املبطنة لألمعاء ، حيث يتم هضم الغذاء  الذي ُيمتص بواسطة اخلاليا املبطنة 

لألمعاء، أما الفضالت فتخرج من فتحة الرشج.

7 اله�شم في الطيور :

ملحقة  بغدد هاضمة  مزودًا  كاماًل  متتلك  جهازا هضميا  اخلاليا،حيث  الطيور خارج  اهلضم يف  حيدث 
بعض  بمساعدة  القانصة  يف  الغذاء  طحن  ويتم  والكبد،  البنكرياس  مثل  األنزيامت  تفرز  اهلضمي  باجلهاز 
احلىص الذي يبتلعه الطائر مع غذائه،ثم هيضم بمساعدة األنزيامت اهلاضمة وينترش إىل مجيع أجزاء اجلسم أما 

الفضالت فتخرج من الفتحة الرشجية.

            ن�شاط عملي

بمساعدة معلمك قم بترشيح احلاممة ، والحظ أجزاء  اجلهاز اهلضمي فيها .

الجهاز اله�شمي في الطيور
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اله�شم في الإن�شان :عم  

لو تناولت قطعة من اخلبز وبدأت متضغها يف فمك، لسال لعابك عليها، ثم تبدأ بالذوبان تدرجييًا، ولو 
مضغتها أكثر فأكثر ألحسست بحالوة طعم اخلبز يف فمك .

إن قطعة اخلبز مكونة من مواد كربوهيدراتية أو نشوية، واللعاب حيتوي عىل أنزيم هيضم املواد النشوية 
املطبوخة، وحيوهلا إىل سكريات بسيطة مثل املالتوز واجللوكوز .

يمتلك اإلنسان جهازًا هضميًا كاماًل سبق دراسته. ويكون اهلضم فيه داخل القناة اهلضمية أي أنه هضم 
خارج اخلاليا .

فكيف يتم هضم املواد الغذائية اخملتلفة داخل جسمك ؟

7 ه�شم المواد الغذائية
Digestion ( عبارة عن جمموعة من العمليات الكيميائية واحلركية )امليكانيكية( يتم فيها تكسري  اهلضم ) 

اجلزيئات الغذائية ) العضوية ( الكبرية املعقدة إىل جزيئات صغرية يمكن امتصاصها يف األمعاء الدقيقة.
  )Enzymatic  Hydrolysis( )املائي بالتميؤ األنزيمي )التحلل  وحتدث عملية اهلضم عن طريق ما يسمى 
وهي العملية التي حيدث فيها انشطار للجزي ء العضوي الكبري إىل جزيئات أصغر بعد إضافة املاء . ومما يساعد 

يف رسعة هذه العملية األنزيامت اهلاضمة املوجودة داخل جسم املخلوق احلي.
:  Enzymes    الأنزيمات   7

عبارة عن مواد بروتينية تنتجها أعضاء أو أنسجة خاصة يف جسم اإلنسان،  حيث تقوم هذه األنزيامت بإمتام 
العمليات احليوية أو إرساع عملية التفاعل وال تصبح جزءًا من نواتج التفاعل . وتصنف إىل:

أنزيامت هاضمة للكربوهيدرات.   )1

أنزيامت هاضمة للربوتينات.   )2

أنزيامت هاضمة للدهون )اللبيدات(.   )3

تعتمد عملية اهلضم عىل تكسري الروابط بني جزيئات الغذاء الكبرية بواسطة أنزيامت التحلل املائي وإضافة 
األخرى  والوحدة   ،H+ جزيء املاء لكل وحدتني منفصلتني، بغية تزويد إحدى الوحدتني بأيون اهليدروجني
بأيون اهليدروكسيل -OH، فتتكون بذلك جزيئات عضوية بسيطة تكون يف جمموعها اجلزيء العضوي املعقد.
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عم إن عملية اهلضم )التميؤ( هي عكس عملية التكتل )البلمرة( )Polymerisation( التي تتكون بواسطتها 

اجلزيئات الكبرية املعقدة من جزيئات بسيطة.

وجيب أن نعلم أن عدد جزيئات املاء الالزمة هلضم جزيء عضوي معقد تساوي عدد اجلزيئات األساسية 
التي تكون اجلزيء العضوي املعقد مطروحًا منها واحد. 

الكربوهيدرات  مثل  هلضم   بحاجة  بعضها  الغذائية  املواد  من  خمتلفة  أنواع  عىل  اإلنسان  غذاء  حيتوي 
والربوتينات والدهون، ومواد غذائية ال حتتاج إىل هضم وإنام يستطيع اجلسم امتصاصها، مثل املاء واألمالح 

املعدنية والفيتامينات والسكاكر األحادية.

وسندرس فيما يلي عملية الهضم للمواد الغذائية:

ه�شم المواد الكربوهيدراتية :

يأخذ اجلسم املواد الكربوهيدراتية عىل شكل نشاء أو سكاكر معقدة، وتتكون من عدد كبري من جزيئات   
السكر البسيطة . ومن أمثلة الكربوهيدرات التي تكون بحاجة هلضم، ما يأيت :

تتميز األنزيامت بخصائص منها:
-1 كل إنزيم خيتص بتفاعل معني.

-2 لكل إنزيم درجة حرارة مناسبة تسمح له بإجراء التفاعل.
-3 لكل إنزيم رقم هيدروجيني )PH( معني جتري عنده التفاعالت.

اإ�شـــــــاءة
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املواد الكربوهيدراتية عديدة الت�شكر polysaccharides :عم   )1

ومن أمثلتها النشا و السليلوز يف النبات، واجلاليكوجني يف احليوان . وتتكون هذه السكريات من عدد 
 ) 1000 – من جزيئات سكر اجللوكوز بعد فقدان جزيئات  املاء . فالنشا يتكون من ارتباط حوايل ) 300 
جزيء من اجللوكوز، و السليلوز من حوايل 2000 جزيء من اجللوكوز، واجلاليكوجني من عدة مئات من 

جزيئات اجللوكوز.
والصيغة الكيميائية للكربوهيدرات عديدة التسكر هي :  C6H10O5(n(حيث متثل n عدد جزيئات السكر 

األحادي، ولتحلل روابط اجللوكوز هذه البد من إضافة املاء .
:Disaccharides املواد الكربوهيدراتية ثنائية الت�شكر   )2

ومن أمثلتها السكروز ) سكر القصب ( الذي يتكون من ارتباط جزيء جلوكوز مع جزيء فركتوز بعد 
املالتوز )سكر الشعري( الذي يتكون من ارتباط جزيئني من اجللوكوز بعد فقدان  فقدان جزيء ماء، وسكر 
جزيء ماء، وسكر الالكتوز )سكر احلليب( الذي يتكون من ارتباط جزيء جلوكوز مع جزيء جالكتوز بعد 

فقدان جزيء ماء.
والناتج النهائي هلضم املواد الكربوهيدراتية داخل جسم اإلنسان هو سكريات أحادية بسيطة مثل سكر 

اجللوكوز والفركتوز واجلالكتوز . وحتدث عملية اهلضم بواسطة أنزيامت خاصة بعد إضافة املاء.

Sucrose  وسكر  السكروز  Maltose وسكر  املالتوز  بـ  )ose(  مثل: سكر  تنتهي عادة  السكريات  العلامء عىل أن أسامء  اتفق 
.Lactose الالكتوز

أما األنزيامت اهلاضمة للسكريات تنتهي عادة بـ )ase( مثل أنزيم املالتيز Maltase  وأنزيم السكريز Sucrase  وأنزيم األميليز 
.Amylase

اإ�شـــــــاءة
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عم  الأنزيمات الها�شمة للكربوهيدرات:

الدقيقة حيثايبدأ هضم  الفم واألمعاء  الكربوهيدرات يف منطقتني من اجلهاز اهلضمي مها  يتم  هضم 
التيالني  أنزيم  أيضًا  ويسمى   )  Salivary  Amylase  ( اللعاب  أميليز  أنزيم  بفعل  الفم  يف  الكربوهيدرات 
)Ptyalin (، ويفرز هذا األنزيم مع اللعاب يف الفم، ووظيفته هضم املواد الكربوهيدراتية عديدة التسكر مثل 
النشا املطبوخ وحتويلها إىل سكر املالتوز ثم إىل سكر اجللوكوز . وال يعمل هذا األنزيم إال يف وسط قاعدي، 
الذي  الكلور  املعدة محض  تفرز  بفرتة قصرية، حيث  املعدة  إىل  الطعام  لقمة  بعدما تصل  يتوقف عمله  لذلك 
حيول الوسط فيها من قاعدي إىل حاميض ، وعندما تصل املواد السكرية إىل األمعاء الدقيقة  تستكمل عملية 
 )  Pancreatic  Amylase( البنكرياس  أميليز  أنزيم  عىل  املحتوية  البنكرياس   عصارة  تصب  حيث  اهلضم  
ويسمى أيضا أنزيم األميلوبسني )Amylopsin(،وحيول هذا األنزيم ما تبقى من النشا الذي مل هيضم يف الفم 
إىل سكر املالتوز وال يعمل هذا األنزيم إال يف وسط قلوي خفيف )حيث تفرز الصفراء التي تعمل عىل حتويل 
 )Maltase( واملالتيز )Sucrase( كام توجد يف األمعاء الدقيقة أنزيامت السكريز ،)الوسط احلميض إىل قلوي
والالكتيز )Lactase (، وتفرز هذه األنزيامت من جدار األمعاء الدقيقة وال تعمل إال يف وسط قاعدي، وتقوم 
هذه األنزيامت هبضم سكر املالتوز والسكروز والالكتوز وحتوهلا إىل سكريات أحادية مثل اجللوكوز والفركتوز 

واجلالكتوز التي يسهل امتصاصها يف مخالت األمعاء الدقيقة .

ا�شم الأنزيم

اأميليز اللعاب
اأميليز البنكريا�س

اأنزيم ال�شكريز
اأنزيم المالتيز

الع�شو المفرز

الغدد اللعابية
البنكريا�س

الأمعاء
الأمعاء

مكان عمله

الفم
الإثنى ع�شر

الأمعاء الدقيقة
الأمعاء الدقيقة

المواد التي يوؤثر 
عليها

الن�شا المطبوخ
ما تبقى من الن�شا 

المطبوخ
ال�شكروز
المالتوز

الو�شط الذي 
يعمل فيه

قاعدي
قاعدي

قاعدي
قاعدي

ناتج اله�شم

المالتوز
المالتوز

جلوكوز اأو فركتوز

جلوكوز
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ه�شم الن�شا

الأدوات والمواد الالزمة : 
أنابيب اختبار، ماء،كمية من اللعاب، قامش مثقب، كأس زجاجية صغرية، حملول نشا خمفف، حملول 

لوغول، محام مائي،صفيحة خزفية ذات ست حجرات .

طريقة العمل :
امجع حوايل ربع أنبوب اختبار من  اللعاب ، وأضف إليه كمية مساوية من املاء ، وامزج اخلليط جيدًا    )1

برج أنبوب االختبار .
رشح املزيج باستعامل طبقتني من القامش املثقب ) شاش ( يف كاس زجاجية صغرية .   )2

خذ 6 مللرتات من حملول أنزيم اللعاب ، وأضف أليها 30 مللرتا من حملول النشا املخفف .   )3
ضع يف كل حجرة من احلجرات الست األوىل من حجر الصفيحة اخلزفية بضع قطرات من حملول لوغول.   )4

ضع بضع قطرات من حملول أنزيم اللعاب والنشا عىل حملول لوغول يف احلجرة األوىل )حافظ عىل    )5
حملول إنزيم اللعاب والنشا بحيث تكون 37 م وذلك باستخدام محام مائي( . درجة حرارة  

احلجرة  يف  لوغول  حملول  عىل  والنشا  اللعاب  أنزيم  حملول  من  قطرات  بضع  ضع  دقائق  مخس  بعد    )6
الثانية، وهكذا كرر العمل نفسه مع باقي احلجرات كل مخس دقائق .

> صف ما تالحظه من تغري يف اللون يف كل حجرة من احلجرات الست.

> ماذا تستنج من هذه التجربة ؟

ن�شاط عملي 

من اإلنزيامت اهلاضمة للكربوهيدرات أنزيم السليوليز ) Cellulase ( ، وتفرزه بعض أنواع البكترييا املوجودة يف 
أمعاء احليوانات املجرتة مثل املاعز واخلراف ، هيضم هذا األنزيم املواد السليولوزية يف األعشاب وحيوهلا إىل سكر 

اجللوكوز القابل لالمتصاص يف األمعاء الدقيقة.

اإ�شـــــــاءة
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تتكون املواد الربوتينية من ارتباط جزيئات بسيطة تسمى األمحاض األمينية ، ترتبط مع بعضها البعض  بواسطة    
روابط ببتيدية مكونة سالسل طويلة ، ويتم هضم الربوتينات أو حتويلها إىل أمحاض أمينية بواسطة أنزيامت خاصة بعد 

إضافة املاء . ويكون الناتج النهائي هلضم املواد الربوتينية أمحاض أمينية .

الأنزيمات الها�شمة للمواد البروتينية :   
يتم هضم الربوتينات يف املعدة واألمعاء الدقيقة ، ففي املعدة يوجد أنزيم الببسني ) Pepsin ( ،  ) الذي يفرز مع العصارة 
املعدية من بعض خاليا املعدة (، ويعمل يف وسط محيض بوجود محض الكلور املفرز من جدار املعدة أيضًا. وهيضم هذا 
أنزيم الرتبسني )  الدقيقة  يوجد  الببتيد ويف األمعاء  األنزيم الربوتينات املعقدة وحيوهلا إىل  مواد بسيطة تسمى عديدة 
Trypsin ( املفرز مع العصارة البنكرياسية التي تصب يف األثني عرش ، ويعمل هذا األنزيم يف وسط قاعدي ، ويقوم هذا 

األنزيم هبضم الربوتينات التي مل هتضم يف املعدة ، وحيوهلا إىل مواد عديدة الببتيد ، ثم إىل أمحاض أمينية ، كام توجد يف 
األمعاء الدقيقة أنزيامت هاضمة للربوتينات ) Proteases ( تفرز مع العصارة املعوية من جدار األمعاء الدقيقة ، وتقوم 

هذه األنزيامت هبضم ما تبقى من الربوتينات وحتوهلا هنائيًا إىل أمحاض أمينية .

ا�شم الأنزيم 

اأنزيم البب�شين
اأنزيم الرينين

اأنزيم الترب�شين

اأنزيمات من 
الأمعاء

الع�شو المفرز

المعدة
المعدة

البنكريا�س

جدار الأمعاء 
الدقيقة

مكان عمله

المعدة
معدة الأطفال

الإثنى ع�شر

الأمعاء الدقيقة

المواد التي
 يوؤثر عليها
البروتين
البروتين 
)الحليب(

ما تبقى من 
البروتين

ما تبقى من 
البروتينات

الو�شط الذي 
يعمل فيه

حم�شي
متعادل

قاعدي

قاعدي

ناتج اله�شم

عديد الببتيد
اأحما�س اأمينية

عديد الببتيد ثم 
اأحما�س اأمينية
اأحما�س اأمينية
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الأحياء في حياتنا

معلومات اإثرائية

HCL حم�س الكلور 
يفرز محض الكلور من خاليا خاصة يف جدار املعدة ،ويتم إفرازه  نتيجة لالستجابة ملؤثرات عصبية    
وهرمونية ، تبدأ هذه التأثريات بعمليات التذوق أو رؤية الطعام أو شم رائحة الطعام ، وعندما يالمس 
الطعام الغشاء املخاطي املبطن للجزء الفؤادي من املعدة يفرز هرمون اجلاسرتين من هذا الغشاء ، 

ويقوم هذا اهلرمون بتنبيه خاليا جدار املعدة إلفراز العصارة املعدية ومن ضمنها محض الكلور .
ويقوم بعدد من الوظائف منها :

يوفر الوسط احلميض املالئم لعمل أنزيم الببسني اهلاضم للمواد الربوتينية .   )1   
يساعد عىل التحلل املائي اجلزئي لبعض السكريات .   )2   

يقتل معظم البكترييا التي تدخل مع الطعام .   )3   

إنزمي الرينني:

املجبن  األنزيم  أيضًا  ويسمى   )  Rennin  ( الرينني  أنزيم  هو  الربوتينية   للمواد  هاضم  أنزيم  هناك 
للحليب، ويفرز من خاليا جدار معدة األطفال والكبار ويوجد  يف معدة احليوانات املجرتة من الثدييات، 
وال يعمل هذا األنزيم إال يف وسط متعادل، ويتوفر هذا الوسط املتعادل يف معدة األطفال. ويعترب  املسؤول 
عن عملية ختثر اللبن، حيث تقلل هذه العملية من معدل رسيانه خالل املعدة ، حتى تتمكن أنزيامت املعدة 

من هضمه وقد أمكن استخالص أنزيم الرنني من معدة اخلراف ليستخدم يف صناعة اجلبن.
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ه�شم البروتين
الأدوات والمواد الالزمة : 

خمبار مدرج ، أنابيب اختبار ، بياض البيض ، حملول الببسني تركيزه 0.5 %، محض الكلور 0.1 
جزيئي ) تركيز 10 % ( ، هيدروكسيد الصوديوم 0.1 جزيئي ) تركيز 10 % ( ، كربيتات النحاس تركيز 

. % 1
طريقة العمل :

املزيج جيدًا ورشحه خالل قطعة  املاء وحرك  ثامنية أحجام من  البيض مع  بياض  امزج حجاًم من    )1
قامش يف دورق ، واحتفظ بالسائل الستعامله يف التجربة .

خذ كمية قليلة من حملول البيض السابق ) حوايل 2-3 مللرت ( وضعه يف أنبوب ، ثم اكشف عن    )2
  10% تركيز  الصوديوم  هيدروكسيد  من  قطرات  بضع  بإضافة  وذلك   ، بيوريت  بطريقة  الربوتني 
)حوايل 2-3 مللرت ( ، وامزج املحلول جيدًا ، ثم أضف كربيتات النحاس تركيز %10، نقطة فنقطة 
إىل املحلول حتى تشاهد تغريًا يف اللون ، الحظ أنه بعد إضافة كل نقطة من حملول كربيتات النحاس 
جيب رج األنبوب جيدًا ، فيتغري اللون يف هذه احلالة إىل البنفسجي ، وحيدث التغري غالبًا من إضافة 

2-5 نقاط من حملول كربيتات النحاس .
أضف إىل املحلول السابق مقدارًا ضئياًل من أنزيم الببسني مع كمية قليلة من محض الكلور.   )3

   انتظر حوايل نصف ساعة ، ثم اكشف عن الربوتني بطريقة بيوريت كام سبق .
    هل حدث تغري يف اللون ؟ علل ذلك.
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تتكون املواد الدهنية من جزيئات األمحاض الدهنية واجلليرسول، ويتم هضم الدهون أو حتللها 
دهنية  أمحاض  هو  الدهون  هلضم  النهائي  الناتج  ويكون   . املاء   إضافة  بعد  خاصة  أنزيامت  بواسطة 

وجليرسول.
الأنزيمات الها�شمة للمواد الدهنية :   

يتم هضم الدهون يف األمعاء الدقيقة فقط، وعىل عكس الكربوهيدرات والربوتينات فإن الدهون 
ال متتزج باملاء. وتقوم العصارة الصفراوية املفرزة من الكبد بتحويل الدهون املعقدة إىل مستحلب دهني 
)قطرات من الدهون معلقة(، ثم يقوم  أنزيم ليبيز البنكرياس )Lipase( الذي يفرز مع العصارة البنكرياسية 
يف األثنى عرش هبضم املستحلب الدهني  وحيوله إىل أمحاض دهنية وجليرسول ، وباإلضافة إىل ذلك تفرز 
جدر األمعاء الدقيقة أنزيامت هاضمة للدهون هي ليبيز األمعاء )Lipases( من خاليا خاصة يف جدراهنا 

،هتضم هذه األنزيامت ما تبقى من الدهون وحتوهلا إىل أمحاض دهنية وجليرسول.

ا�شم الأنزيم اأو 
المادة الها�شمة

الع�شارة 
ال�شفراوية

اأنزيم ليبيز 
البنكريا�س
اأنزيم ليبيز

الأمعاء

الع�شو المفرز

الكبد

البنكريا�س

الأمعاء

مكان عمله

الإثنى ع�شر

الإثنى ع�شر

الأمعاء الدقيقة

المواد التي 
يوؤثر عليها
الـدهــون

الدهون

ما تبقى من 
الدهون

الو�شط الذي 
يعمل فيه

ــــــــــ

قاعدي

قاعدي

ناتج اله�شم

 م�شتحلب دهني

اأحما�س دهنية 
وجلي�شرول

اأحما�س دهنية 
وجلي�شرول
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            ن�شاط عملي

Bile المرارة
ُتفرز الكبد الصفراء وختزن يف احلوصلة املرارية )الصفراوية( أسفل الكبد وتتكون الصفراء من أمالح 
الصفراء وأصباغ الصفراء والكوليسرتول واملاء، تتكون أمالح الصفراء من أمالح الصوديوم والبوتاسيوم، 
أما أصباغ الصفراء فهي التي ُتعطي الصفراء لوهنا املميز، وهي عبارة عن صبغتني مها بيلريوبني ولونه أمحر 
وبيليفردين ولونه أخرض. وجيب مالحظة أن الصفراء يف اإلنسان لوهنا أصفر بينام يف احليوانات لوهنا أخرض 
ولذلك ُتسمى بالعصارة اخلرضاء. وتتكون أصباغ الصفراء من اهليم الذي يدخل يف تركيب اهليموجلوبني، 
فعند حتطم خاليا الدم احلمراء فإن اهليموجلوبني املوجود بداخلها يتفكك إىل بروتني جلوبني وهيم حيتوي 
عىل حديد، فينفصل احلديد املوجود يف اهليم وخيزنه اجلسم يف الكبد أما ما تبقى من اهليم فيتحول إىل أصباغ 
الصفراوية  القنوات  انسداد يف  املرارية. وعندما حيدث  احلوصلة  الكبد وخُتزهنا يف  خُترجها  التي  الصفراء 
إىل  الدم  مع  األصباغ  هذه  تنتقل  وبالتايل  الدم  يف  زيادهتا  يؤدي  مما  تزداد  سوف  األصباغ  هذه  كمية  فإن 
اجللد والعني فُتسّبب لإلنسان ما ُيعرف بالريقان. وعند زيادة تركيز األمالح واألصباغ والكوليسرتول يف 

الصفراء تتكون حىص املرارة.
ومن أعراضها وجود التهاب حاد ومغص شديد، وعرس هضم، وبراز خماطي ويتم الكشف عن املرض 

بواسطة األشعة ثم تتم املعاجلة عن طريق األدوية املناسبة أو تفتيتها بواسطة املوجات فوق الصوتية.

ه�شم الدهون:
الأدوات والمواد الالزمة :

ثالثة أنابيب اختبار، حامل أنابيب اختبار، حليب، أمالح صفراوية ) أمالح املرارة (، حملول البنكرياتني، 
 ( الصوديوم  الفينول، محام مائي،حملول هيدروكسيد  أو ساعة عادية، قلم شمع، حملول أمحر  ساعة وقف 

0.1 موالر، تركيز 0.04 (، قطارة، سحاحة ، مقياس حرارة خمربي ، ماء مقطر .

الأحياء في حياتنا
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ضع ثالثة أنابيب اختبار عىل احلامل، اعط رقم لكل أنبوب 3،2،1 ،ثم اسكب يف كل أنبوب مخسة    )1
مللرتات من احلليب الطازج ، وأضف إىل كل أنبوب ما يعادل 8-10 نقاط من أمحر الفينول ،ثم رج 

كل أنبوب حتى متتزج حمتوياته . ما لون السائل الناتج ؟
    >  إذا مل يكن السائل الناتج قرنفيل اللون )أمحر وردي( أضف حملول هيدروكسيد الصوديوم NaoH نقطة 

نقطة إىل كل أنبوب حتى يصبح لون السائل الناتج قرنفليًا .
2(    أضف إىل األنبوب األول 5 مللرتات من املاء املقطر ، وجزءًا ضئياًل من أمالح املرارة ) يعادل ما حيمله 

الطرف العريض من نكاشة األسنان (.
   >  ما وظيفة أمالح املرارة؟

أضف إىل األنبوب الثاين 5 مليلرتات من حملول البنكرياتني ) العصارة البنكرياسية ( ومقدارًا ضئياًل    )3
من أمالح املرارة .

أضف إىل األنبوب الثالث 5 مليلرتات من حملول البنكرياتني .   )4
رج كل أنبوب حتى متتزج حمتوياته جيدًا ، ثم ضع أنابيب االختبار الثالثة يف محام مائي ترتاوح درجة    )5

حرارته ما بني 35 م إىل 40 م ، وراقب تغري األلوان يف حمتويات األنابيب.
   سجل الوقت الالزم لتغري اللون من القرنفيل إىل األصفر يف أحد هذه األنابيب .

  >  إذا مل يكن السائل الناتج قرنفيل اللون )أمحر وردي( أضف حملول هيدروكسيد الصوديوم NaoH نقطة 
نقطة إىل كل أنبوب حتى يصبح لون السائل الناتج قرنفليًا .

  >  يشري التغري يف اللون إىل وجود محض دهني، وقد نتج هذا احلمض من هضم الدهن بواسطة العصارة البنكرياسية.
أي من هذه األنابيب الثالثة يمكن اعتباره أنبوب مقارنة ) أنبوبًا ظابطًا ( ؟

هل يساعد وجود األمالح الصفراوية عىل إرساع التفاعل األنزيمي ؟ ملاذا ؟
هل حيدث هضم الدهن يف حالة غياب األمالح الصفراوية ؟ وضح .

ما املادة األخرى التي تظهر يف األنبوب الذي حدثت فيه عملية اهلضم باإلضافة إىل احلمض الدهني؟
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الأمعاء 
الدقيقة

المعدة 
والأمعاء 
الدقيقة

الفم 
والأمعاء 
الدقيقة

اأنزيم ليبيز البنكريا�س ، 
اإنزيم ليبيز الأمعاء

اأنزيم البب�شين ،  اأنزيم 
الترب�شين ، اأنزيم الرينين،

 اأنزيمات ها�شمة للبروتينات

اأنزيم اأميليز اللعاب ،اأنزيم 
اأميليز البنكريا�س ،اأنزيمات 

ال�شكريز  والمالتيز والالكتيز 

الأنزيمات الها�شمة

ه�شم المواد الغذائية 

الدهون البروتينات الكربوهيدرات

اأماكن اله�شم في الج�شم

 التنظيم العصبي لعملية الهضم:

بدور كبري يف  الدماغ  يقوم  املركزي، حيث  العصبي  اجلهاز  بواسطة  لعملية اهلضم  العصبي  التنظيم  يتم 
اإلنسان حيتوي عىل  دماغ  أن  العلمية  التجارب  أظهرت  وقد  اجلوع،  ومواعيد  الغذاء  بكمية  التحكم  عملية 
مركزين خاصني للتحكم يف عملية احلصول عىل الغذاء. فعند الشعور باجلوع فإن مركز اجلوع يثار  ويرسل 
سياالت  عصبية تصل إىل أجزاء خاصة يف اجلسم ليحثها عىل األكل . وعند الشعور بالشبع فإن مركز االكتفاء 

يثار لريسل سياالت عصبية تصل إىل أجزاء خاصة باجلسم حتثها عىل عدم األكل.

ومن العوامل التي تتحكم يف إثارة هذين املركزين يف الدماغ نسبة السكر ) اجللوكوز ( يف الدم حيث أن 
ارتفاع نسبة السكر يف الدم يثري مركز األكتفاء الذي يستجيب إلصدار أوامر حتث اجلسم عىل عدم األكل، أما 

عند انخفاض نسبة السكر يف الدم فإنه يثري مركز اجلوع الذي يصدر أوامر حتث اجلسم عىل األكل.



44

ضم
واهل

ية 
غذ

 الت
ت

ليا
امتصاص املواد الغذائية املهضومة:عم  

إن نواتج هضم الكربوهيدرات والربوتينات والدهون املعقدة، هي السكاكر البسيطة مثل سكر اجللوكوز، 
واألمحاض األمينية، واألمحاض الدهنية واجللرسين .

واملواد البسيطة هذه ، الناجتة عن اهلضم هلا ثالث مميزات :

جزيئات صغرية تستطيع املرور خالل أغشية اخلاليا .   )1

جزيئات يمكن أن تستعملها اخلاليا إلنتاج الطاقة .   )2

يمكن أن تستعمل هذه اجلزيئات يف بناء أنسجة جديدة .   )3

وتتم عملية االمتصاص يف اللفائفي يف األمعاء الدقيقة.

تـــاأمـــل

تركيب األمعاء الدقيقة يناسب وظيفتها يف امتصاص املواد الغذائية ، وهناك ثالثة عوامل رئيسة 
جتعل االمتصاص يتم يف أفضل صورة ؛ ليستفيد اإلنسان مما يتم هضمه من مواد غذائية وهي:

مساحة السطح الكبرية، حتى يتعرض إىل أكرب قدر ممكن من املواد الغذائية املهضومة ، كام هو موجود يف    )1
طول األمعاء الدقيقة ووجود اخلمالت واخلميالت .

تروية دموية جيدة ، حيث أن وجود املواد الغذائية يف جزء من غشاء االمتصاص أكثر من أي جزء    )2
آخر يتطلب أن يكون االمتصاص مستمر ورسيع قدر اإلمكان ، وعندما يتم امتصاص جزيئات 

الغذاء يف الدم يتم نقلها إىل أماكن تكون جزيئات الغذاء فيها قليلة .

جدار األمعاء رقيق ، وكلام كان اجلدار رقيقًا زادت رسعة االنتشار .   )3
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يبطن جدار األمعاء الدقيقة ) اللفائفي( من 
 ،)Villi( الداخل زوائد صغرية تدعى اخلمالت
إىل  اخلمالت  خالل  الصغرية  اجلزيئات  ومتر 
حوايل  الواحد  املربع  امللمرت  يف  ويوجد   . الدم 
جلميع  اإلمجالية  واملساحة   ، مخلة   40-20
سطح  لزيادة  300م2  حوايل  هي  اخلمالت 
شعريات  عىل  مخلة  كل  وحتتوي  االمتصاص 
البسيطة  السكاكر  متر  ملفاوية.  وأوعية  دموية 
واألمالح   ، واجللرسين  األمينية  واألمحاض 
الدموية  الشعريات  يف  والفيتامينات،  املعدنية 

للخملة .

تقوم  النهاية  ، ويف  للخملة  اللمفاوية  األوعية  فتمر يف  الدهنية  األمحاض  مثل  الدهون  نواتج هضم  أما 
األوعية اللمفاوية بطرح األمحاض الدهنية إىل جمرى الدم.

حيمل الدم نواتج هضم املواد الغذائية إىل اخلاليا ، وهناك يتم تأكسدها إلنتاج الطاقة ، أو تتحد مع بعضها 
مكونة املواد الالزمة للنمو ولتعويض األنسجة التالفة.

لألمعاء  الدودية  احلركة  بواسطة  الغليظة  األمعاء  إىل  الدقيقة  األمعاء  من  فيمر  املهضوم  غري  الغذاء  أما 
أكثر متاسكًا  بالغذاء غري املهضوم فيصبح  املوجود  املاء  الغليظة كمية كبرية من  وهناك يمتص جدار األمعاء 

ويسمى الرباز ) Feces ( الذي يطرد من فتحة الرشج يف وقت احلاجة لذلك .

تركيب الخملة
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وتركيب  شكل  والحظ   ، ثديي  حيوان  أمعاء  من  عريض  لقطاع  جاهزة  رشحية  عىل  معلمك  بمساعدة  احصل 
اخلمالت ومدى مالئمتها مع الوظيفة .

معلومات اإثرائية

امتصاص املاء في األمعاء

)مثل  اهلضمية  القناة  يف  اهلضم  لعميات  نتيجة  األمعاء  يف  السوائل  من  لرت   8 حوايل  يوميًا  يصب 
العصارات اهلاضمة التي تفرز وغريها( هذه الكمية من السوائل مهمة للجسم وإذا فقدها يترضر ويصاب 
باجلفاف وقد هيأ اخلالق سبحانه وتعاىل لألمعاء املقدرة عىل إعادة هذا املاء حيث يتم امتصاص جزء كبري 
الغليظة.  يتبقى حوايل 1 لرت )100 سنتيمرت مكعب( يعاد امتصاصها يف األمعاء  الدقيقة وما  يف األمعاء 
وتسبب بعض األمراض إسهال يؤدي إىل اجلفاف كام حيدث يف حالة مرىض الكولريا حيث تعيق سموم 
هذه األمراض امتصاص املاء يف األمعاء مما يضطر الطبيب إىل وصف عالج اجلفاف )خملوط اجللوكوز 

وامللح املذاب يف املاء(.
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ال�شوؤال الأول : عرف الم�شطلحات العلمية الآتية : التميؤ األنزيمي  ،   عملية التكتل ) البلمرة ( .
ال�شوؤال الثاني : اختر الإجابة ال�شحيحة لكل من العبارات الآتية :

تصنف الفقاريات حسب التغذية ضمن املخلوقات احلية :   )1   
أ( الرمية .           ب( الطفيلية .      ج( املتناولة للغذاء .        د( الذاتية .     

تعيش النباتات آكالت احلرشات يف تربة فقرية بعنرص :   )2   
أ( الكالسيوم .      ب( النيرتوجني .     ج( الفسفور .       د( البوتاسيوم.     

أحد املركبات اآلتية يصنف ضمن السكريات العديدة ؟   )3   
أ( اجللوكوز .           ب( السكروز .      ج( السليلوز .          د( الالكتوز .     

أي العصارات اهلاضمة اآلتية ال حيتوي عىل أنزيم ؟   )4   
ب( العصارة اللعابية. أ ( العصارة املعدية.           

د( العصارة البنكرياسية. ج( العصارة املرارية.           
أي العوامل اآلتية حيتاجها النبات بكميات كبرية ليزيد من عملية البناء الضوئي يف فصل    )5   

الصيف؟
ب( احلرارة .        ج( ثاين أكسيد الكربون .       د( الضوء . أ ( األكسجني.         

ال�شوؤال الثالث : اأكمل العبارات الآتية بما ينا�شبها :
يتم اهلضم يف األميبا ................ اخلاليا .   )1   

ترتكب الربوتينات من وحدات أساسية تسمى .........................................   )2   

البنكرياس يسمى .......................... واملفرز من  الدهنية  للمواد  اهلاضم  األنزيم    )3   

األنزيامت اخلاصة بالتفاعالت الضوئية للنبات توجد يف ................................   )4   

الـتـقـويـم
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. . . .

ال�شوؤال الرابع : كيف تحدث عملية ه�شم الغذاء في  المخلوقات الحية الآتية :
1(  فطر عفن اخلبز .            2(  اهليدرا .           3( الطيور .   

ال�شوؤال الخام�س : علل لما ياأتي :
يتم اهلضم يف الرباميسيوم داخل اخلاليا .   )1   

يتوقف عمل أنزيم أميليز اللعاب يف املعدة .   )2   

 ال�شوؤال ال�شاد�س : قارن بين:أنزيم أميليز اللعاب وأنزيم الببسني من حيث املكان الذي يفرز فيه والوظيفة ؟ 
ال�شوؤال ال�شابع : انقل الجدول التالي و�شع عالمة )√( اأمام العبارة المنا�شبة لكل من التفاعالت ال�شوئية 

وغير ال�شوئية في الجدول التالي:

ال�شوؤال الثامن : ما اأهمية البناء ال�شوئي لكل من :
1(  اإلنسان .            2(  النبات .           3( البيئة .   

التفاعالت غير ال�شوئيةالتفاعالت ال�شوئيةالعبارة

- يتم إنتاج األكسجني.

- يتم تثبيت ثاين أكسيد الكربون.

- حيدث يف السرتوما.

H+و NADPH تستعمل -

ATP ينتج -



. . . .

9

املخلوقات احلية وحيدة هذا الفصل أن :يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة  الغذاء يف  نقل  1(  تصف طريقة 
2(  تقارن بني طريقة امتصاص املاء واألمالح املعدنية يف اخللية.

يف 3(  تصف طريقة نقل الغذاء يف النباتات.النباتات. املختلفة  املواد  بنقل  املرتبطة  الظواهر  بعض  4(  تفرس 
الدوري النباتات. واجلهاز  املفتوح  الدوري  اجلهاز  بني  5(  تقارن 

خالل 7(  تصف آلية عمل الدورة الدموية يف اإلنسان.6(  تصف طريقة النقل يف بعض احليوانات.املغلق يف احليوانات. من  خلقه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  دراستك لتنوع أجهزة النقل يف  املخلوقات احلية.8(  تتأمل  

الأهـــداف

عمليات النقل



. . . .
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مقدمة
 ماذا حيدث بعد أن يتم هضم الطعام داخل جسم املخلوق احلي؟

 بعد أن يتم هضم الطعام، البد من نقل و توزيع املواد الغذائية املهضومة عىل كل خلية من خاليا جسم 
املخلوق احلي، لالستفادة منها يف إنتاج الطاقة أو بناء خاليا جديدة.

 ختتلف املخلوقات احلية فيام بينها يف طريقة نقل الغذاء ، وذلك حسب درجة تعقيدها ، فاملخلوقات احلية 
وحيدة اخللية التواجهها مشكلة يف نقل املواد الغذائية ، وذلك ألن املواد الغذائية املهضومة يف هذه املخلوقات 

تتوزع يف سيتوبالزم اخللية عن طريق االنتشار .

 لكن ماذا عن املخلوقات احلية عديدة اخلاليا معقدة الرتكيب ؟

إن هذه املخلوقات احلية ال تستطيع أن تعتمد عىل خاصية االنتشار يف نقل املواد الغذائية إىل ماليني اخلاليا 
يف أجسامها، فباالعتامد عىل االنتشار وحده يف توزيع املواد الغذائية ال تستطيع هذه املخلوقات احلية البقاء حية 
، وستموت إن عاجاًل أو آجاًل. ولكي تعيش هذه املخلوقات احلية وهبها اهلل سبحانه وتعاىل جهازًا فعااًل للنقل 
يمكن االعتامد عليه يف نقل املواد الغذائية واألكسجني إىل كل خلية من خاليا اجلسم ، ونقل الفضالت املتكونة 

يف اخلاليا بعيدًا عنها وهو اجلهاز الدوري. فسبحان من أعطى كل يشء خلقه ثم هدى .

 وسوف ندرس اآلن أمناطاً مختلفة من طرق  النقل في بعض اخمللوقات احلية  .

النقل في البدائيات والطالئعيات : 	

 تعترب البدائيات والطالئعيات من أبسط املخلوقات احلية تركيبًا ، حيث يتكون جسمها من خلية واحدة 
فقط،  ومن أمثلة البدائيات البكترييا ، والبكترييا اخلرضاء املزرقة ، ومن أمثلة الطالئعيات األميبا والرباميسيوم 

واليوجلينا وبالزموديوم املالريا وكذلك الطحالب وحيدة اخللية .
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وتكون أجسام هذه املخلوقات احلية معرضة للوسط املحيط هبا  مبارشة ، ولذلك يأخذ املخلوق احلي هنا الغذاء عـ
واألكسجني  من هذا الوسط بطريقة االنتشار ، ويقوم هبضم الغذاء ، ثم ينترش الغذاء املهضوم إىل أجزاء اخللية مجيعها.

النقل في النباتات الوعائية :  

 كان يعتقد سابقًا أن التربة تزود النبات بما يحتاج من 
القرن  في  هلمورت  البلجيكي   العالم  لكن   ، لنموه  غذاء 
السابع عشر ، أجرى تجربة ليثبت أن النبات يحصل على 
في  بغمسها  بذور  بزراعـة  قام  حيــث   ، التربـة  من  غذائه 
وعاء يحوي 90 كيلوجرام من التربة وبعد خمس سنوات 
نما  النبات وأصبح يزن 67.8 كيلوجرام ، لكن لم ينقص 
من التربة سوى 0.06 كيلوجرام، واستنتج هلمورت  أن 

النبات نما من الماء الذي يسقيه كل يوم .
من  وتتكون  كبرية  الوعائية  النباتات  أجسام   أحجام 
عدد كبري من اخلاليا، وقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل ألجسامها 
 )Xylem( النقل، وهي  اخلشب أنسجة متكنها من عملية 
واللحاء ) Phloem (، حيث يكونان هذان النسيجان اجلهاز 
الوعائي يف النباتات الوعائية . يقوم نسيج اخلشب بنقل املاء 

برام�شيوماأميبا

نقل املاء والغذاء عبر اخلشب  واللحاء
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واألمالح املعدنية من اجلذر إىل الورقة ،كام تأخذ الورقة ثاين أكسيد الكربون من اجلو ، وعن طريق عملية البناء 
الضوئي التي يستعمل فيها الضوء والكلوروفيل كعوامل مساعدة يبني النبات األخرض السكريات األحادية من 
ثاين أكسـيد الكربون واملـاء ، ثم يقوم ببناء املواد الغذائية املختلفة من كربوهيدرات ودهون وبروتينات . وتنتقل 

املواد الغذائية اجلاهزة هذه عن طريق نسيج اللحاء إىل مجيع أجزاء النبات. 

  امت�شا�س الماء والأمالح المعدنية :
 تقوم الشعريات اجلذرية يف برشة اجلذر بامتصاص املاء واألمالح املعدنية من الرتبة ، ليتم نقلها إىل أجزاء 
خمتلفة من النبات لتدخل يف عملية البناء الضوئي . وسندرس اآلن كيف يتم امتصاص املاء واألمالح املعدنية 

يف النباتات.

امت�شا�س الماء :   

 يتم امتصاص املاء من الرتبة باالعتامد 
العصارية  الفجوة  يف  األمالح  تركيز  عىل 
تركيز  يكون  حيث   ، اجلذرية  للشعرية 
من  أعىل  العصارية  الفجوة  يف  األمالح 
املاء  فيندفع   ، الرتبة  يف  األمــالح  تركيز 
عرب  اجلذرية  الشعرية  داخل  إىل  الرتبة  من 
االنتشار  طريق  عن  املنفذ  شبه  غشائها 
الغشائي ) اخلاصية األسموزية ( ، ويساعد 
الشعريات  الرتبة عرب  املاء من  عىل سحب 
اجلذرية  الشد الناتج من فقد املاء يف النبات 
إن عملية  النتح.  بخار يف عملية  هيئة  عىل 
الشعرية  إىل  الرتبة   من  املــاء  امتصاص 
نتيجة  بحتة،  فيزيائية  عملية  هي  اجلذرية 

لعملية النتح .
امت�شا�س و�شعود الماء اإلى الأعلى في ال�شجرة
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امت�شا�س الأمالح المعدنية :   

إن عملية امتصاص األمالح املعدنية عرب غشاء الشعرية اجلذرية ، هي عملية نقل نشط ، أي أهنا عملية 

حيوية كيميائية تتطلب طاقة، وحتدث هذه العملية بغض النظر عن نسبة تركيز األمالح يف الرتبة.

حيث إن  غشاء الشعرية اجلذرية غشاء شبة منفذ ) أي ُينفذ املاء فقط وليس املواد املذابة فيه كاألمالح (، 

ولكن له خاصية النفاذية االختيارية ، أي ُينفذ بعض املواد التي حيتاجها النبات وال ينفذ البعض اآلخر، حيث 

يعتمد امتصاص األمالح املعدنية من الرتبة عىل حاجة النبات  إليها، وحتتاج عملية النفاذ االختياري هذه إىل 

طاقة حتصل عليها النباتات من عملية التنفس، وتدخل األمالح املعدنية  إىل النبات عىل شكل أيونات، فمثاًل 

.Na+ و NO3-    يتأين يف املاء إىل  NaNO3  مركب نرتات الصوديوم

ييل  فيام  ندرس  لذلك سوف  اجلذور،  النباتات عىل  املعدنية يف  املاء واألمالح  امتصاص  وتعتمد عملية 
الرتكيب الترشحيي للجذر ، وسنأخذ مثااًل عىل ذلك جذر نبات ذو فلقتني .

التركيب الداخلي للجذر:

يرتكب اجلذر يف نباتات ذوات الفلقتني من الطبقات التالية :

-1 البرشة  )Epidermis(، وتتكون من طبقة واحدة من اخلاليا املرتاصة رقيقة اجلدر ،تستطيل معظم خالياها 

لتكون الشعريات اجلذرية . 

-2 القرشة )Cortex(، وهـي الطبقــة التــي تلــي البشــرة ، وتتكـــون مــن عــدة صفـــوف مـــن خــــاليـــا 

ما سبب انخفاض نسبة امتصاص األيونات عندما تنخفض نسبة التنفس يف النباتات ؟ فـّكــر

ملاذا ال تعيش بعض النباتات يف األرايض امللحية  أو املزودة بكميات كبرية من األسمدة؟ فـّكــر
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الم�شار الذي ي�شلكه الماء والأمالح المعدنية خالل طبقات الجذر :
   بعد أن يتم امتصاص املاء و األمالح املعدنية ، بواسطة الشعريات اجلذرية ، تسلك هذه العصارة ) املاء 
واألمالح املعدنية ( الطريق اآليت:  تنتقل هذه العصارة ،من خاليا البرشة التي حتتوي عىل الشعريات اجلذرية، 
إىل خاليا القرشة حتى تصل إىل آخر طبقة من طبقات القرشة وهي البرشة الداخلية التي تقوم  بتنظيم مرور املاء 
إىل اخلشب يف اجلذر لوجود رشيط كاسبريي . ثم ينتقل املاء واألمالح املعدنية من اجلذر إىل الساق ثم الورقة 

خالل نسيج اخلشب.

الغذاء.  خزن  بوظيفة  تقوم  اجلدر  رقيقة  برنشيمية    

اسم  عليها  يطلق  القرشة  صفوف  من  صف  وآخر 

خالياها  جدران  تكون   Endodermis الداخلية  البرشة 

اجلذر. داخل  إىل  املاء  مرور  تنظيم  ووظيفتها  مغلظة 

-3 االسطوانة الوعائية )Vascular Cylinder ( ، توجد يف مركز 

اجلذر. وتتكون من :

أ- الدائرة املحيطية )Pericycle( ، وهي تقع إىل داخل البرشة 

الداخلية، ووظيفتها تكوين اجلذور الثانوية

ب-  احلزم الوعائية )Vascular bundles( ، وترتكب من :

-1 اخلشب )Xylem( . ويوجد عىل شكل أذرع أو زوائد نجمية ، عددها أربع أو مخس يف وسط االسطوانة 

الوعائية .

-2 اللحاء )Phleom( . ويوجد عىل شكل جمموعات بني أذرع اخلشب .

            ن�شاط عملي

الطبقات  الفلقتني والحظ  نبات من ذوات  لقطاع عريض يف جذر  افحص رشحية جمهرية جاهزة 
املختلفة وارسمها.

قطاع عر�شي في جذر نبات من ذوات الفلقتين
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م�شار املاء والأمالح املعدنية

)لالطالع(خريطة املفاهيم عن اجلذور

)لالطالع(
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كما اأنه �شوف تتم درا�شة التركيب الت�شريحي لل�شاق اأي�شًا .

  التركيب الداخلي لل�شاق:
يرتكب الساق يف نباتات ذوات الفلقتني من الطبقات التالية:

من  واحد  صف  من  تتكون    ،)Epidermis( البرشة    1-
ُتسمى  شمعية  بامدة  ُتغطى  اخلارجية  جدراهنا  اخلاليا،  
األنسجة  محاية  البرشة  ووظيفة   )Cutin( الكيوتني 

الداخلية واحلد من فقدان املاء .
خاليا  من  صفوف  عدة  من  تتكون   ،)Cortex( القرشة   2-
برنشيمية رقيقة اجلدر تقوم بخزن املاء والغذاء، باإلضافة 
إىل خاليا أخرى كولنشيمية سميكة اجلدر تعمل كدعامة 

للنبات .
وتوجد    ،)Vascular cylinder( الوعائية  االسطوانة   3-

قرب حميط الساق.وتتكون من :
أ- الدائرة املحيطية )Pericycle( تتكون من طبقة واحدة أو عدة طبقات من خاليا برنشيمية وألياف.

ب- احلزم الوعائية )Vascular bundles( وتتكون من ثالثة أنسجة عىل نصف قطر واحد 
وهي اخلشب واللحاء والكامبيوم .

تقوم  رقيقة  .ويتكون من خاليا ذات جدران  الساق  ، ويوجد يف مركز   )  Pith( النخاع  ج- 
بخزن املاء والغذاء .

قطاع عرضي في ساق فلقتني

            ن�شاط عملي

الطبقات  والحظ  الفلقتني  ذوات  من  نبات  ساق  يف  عريض  لقطاع  جاهزة  جمهرية  رشحية  افحص 
املختلفة ثم ارسمها.
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خريطة املفاهيم عن الساقعـ

نقل الماء والأمالح المعدنية :   	

 يتم نقل املاء واألمالح املعدنية يف النبات من اجلذر إىل باقي أجزاء النبات بواسطة اخلشب. فام هو تركيب 
نسيج اخلشب؟

   تركيب ن�شيج الخ�شب :

 يعترب اخلشب هو النسيج الرئييس املوصل للامء يف النباتات الوعائية ، واجلزء املسئول عن عملية النقل يف 
اخلشب هي العنارص اخلشبية وهي نوعان ، األوعية اخلشبية  والقصيبات ، تتكون األوعية اخلشبية من جدر 
أنبوب  فنتج عن ذلك   ، النهائية  الفاصلة  اجلدر  زالت  ثم   ، بعضها مع بعض  اتصلت هناياهتا  أنبوبية   خاليا 

)لالطالع(
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اخلشبي،  الوعاء  هو  متصل  طويل 
للوعاء  املكونة  اخلاليا  فقدت  وقد 
والنوى،  السيتوبالزم  اخلشبي 

وأصبحت خاليا ميتة .
من  فتتكون  القصيبات   أما 
وللقصبة   ، أيضا  ميتة  خاليا  جدر 
شكل مغزيل ذو هناية مدببة ومغلقة 
خالل  املاء  يتحرك  أن  ويمكن   ،
اجلدران من قصيبة إىل أخرى ، وقد 

تركيب نسيج اخلشب
تتغلظ جدران القصيبات.

درسنا اآلن كيفية امتصاص املاء واألمالح املعدنية من الرتبة حتى تصل إىل اخلشب يف اجلذر ، ويتبادر إىل 
أذهاننا اآلن  سؤال هو : كيف يصعد املاء واألمالح خالل الساق الذي يبلغ طوله 100 م ، حتى يصل إىل الورقة؟ 

كام مر معنا  توجد ثالث فرضيات مقرتحة لتفسري نقل املاء وارتفاعه يف النبات وهذه الفرضيات هي :
3(  قوى التامسك والتالصق .  1(  اخلاصية الشعرية .               2(  الضغط اجلذري .   

نقل الغذاء الجاهز ) المركبات الع�شوية ( في اللحاء :  

النتح، ويدخل  املاء بواسطة عملية   عندما يصل املاء واألمالح املعدنية إىل الورقة ، يتم فقدان جزء من 
اجلزء الباقي منه يف عملية البناء الضوئي لتكوين السكريات األحادية ، ومن السكريات األحادية واألمالح 
املعدنية يكون النبات األمحاض األمينية واألمحاض الدهنية واجلليرسول، ويسمى املحلول املكون من املركبات 

العضوية هذه بالغذاء اجلاهز أو العصارة اجلاهزة.
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نسيج اللحاء

، وقد  اللحاء  النبات خالل نسيج  الغذاء اجلاهز يف   ينتقل 
يتحرك الغذاء اجلاهز إىل أسفل من الورقة إىل الساق إىل اجلذر، 
وقد يتحرك إىل أعىل أو يف اجتاهات خمتلفة حسب الظروف.فقد 
يتحرك السكر الناتج عن عملية البناء الضوئي مثاًل ، من الورقة 
إىل أسفل يف اجتاه اجلذر الستعامله يف الغذاء أو خلزنه عىل شكل 
النامية عىل  الرباعم  اجتاه  أعىل يف  إىل  السكر  يتحرك  ، وقد  نشا 
قمة الساق أو األزهار أو الثامر، كام حيدث يف النباتات متساقطة 
األوراق يف فصل الشتاء ، عندما هيضم النشا متحواًل إىل سكر 
األزهار  وتكوين   ، الرباعم  لتغذية  أعىل  إىل  اللحاء  عرب  فينتقل 

والثامر بحلول فصل الربيع .

تركيب ن�شيج اللحاء :  

 . الغربالية  األنبوبة  هو  اللحاء  يف  الرئييس   اجلــزء 
ببعضها  هناياهتا  تتصل  خاليا  من  الغربالية  األنبوبة  تتكون 
تدعى  مثقبة  صفائح  هناياهتا  اتصال  عند  البعض،وتوجد 
تليها  بالتي  غربالية  أنبوبة  كل  وتتصل   ، الغربالية  الصفائح 
عن طريق خيوط سيتوبالزمية خترتق ثقوب الصفائح , وحتمل 
اخليوط السيتوبالزمية الغذاء اجلاهز وتنقله من مكان إىل آخر 
عرب األنابيب، وبجوار كل أنبوبة غربالية توجد خلية مرافقة أو 
خليتان ، حتتوي اخللية املرافقة عىل نواة وسيتوبالزم، ووظيفة 
اخللية املرافقة تكوين مركب الطاقة ) A.T.P ( يف أثناء قيامها 
الالزمة  بالطاقة  الغربالية  األنبوبة  لتزويد   ، التنفس  بعملية 

لعملية النقل النشط للغذاء اجلاهز.

نقل الغذاء اجلاهز في النبات
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أن  قرون  ثالثة  منذ  مالبيجي  العامل  اثبت 
بأن  وذلك  اللحاء،  عرب  ينتقـل  اجلاهز  الغذاء 
أزال حلقة من القلف املحيط بساق شجرة مع 
الرضر  يلحق  أن  دون  داخلة،  املوجود  اللحاء 
باخلشب، والحظ أن أنسجة الساق أسفل احللقة 
توقفت عن النمو، بينام نمت أنسجة الساق  أعىل 
احللقة، وهذا يثبت أن الغذاء املتكون يف األوراق 
قد توقف عن التحرك أسفل احللقة لعدم وجود 

اللحاء . 

ا�شتخدام ح�شرة املن ) Aphid( يف درا�شة ن�شيج اللحاء:     
 حلرشة املن خرطوم ثاقب يشبه اإلبرة خيرتق أنسجة النبات حتى يصل إىل اللحاء فيمتص منه الغذاء 
شكل  عىل  منه  جزء  ويتجمع  للحرشة  اهلضمي  اجلهاز  إىل  الغذاء  هذا  ينتقل  ثم  لغذائه  الالزم  اجلاهز 
خيدروهنا ثم  معني  نبات  من  اجلاهز  الغذاء  متتص  أن  احلرشة  هلذه  العلامء  ويتيح   . اجلسم  هناية  يف  قطرة 

متصال  يبقى  الذي  خرطومها  عن  جسمها  ويفصلون 
اجلاهز  الغذاء  هبا  يؤخذ  كأنبوبة  الستعامله  النبات  بساق 
أن  التوصل إىل  الطريقة أمكن  اللحاء. وباستعامل هذه  من 
اللحاء هو  اجلاهز يف  الغذاء  25 % من حملول  حوايل 10– 
نسبة ضئيلة. إال  األمينية  األمحاض  تشكل  بينام ال  سكروز 

اإ�شـــــــاءة

الأحياء في حياتنا
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واحلركة  النشط  النقل  فرضية   أمهها  بفرضيات  اللحاء  يف  اجلاهز  الغذاء  نقل  آلية  تفسري  العلامء   حاول 
السيتوبالزمية .

فرضية النقل النشط واحلركة السيتوبالزمية :

 يعتقد العلامء حسب هذه الفرضية أن عملية نقل السكروز وغرية من املواد العضوية من خاليا الورقة 
اخلرضاء  إىل اللحاء، بحاجة إىل طاقة، ويفرتضون أن السكروز يتحد مع مواد ناقلة نشطة، ثم ينتقل هذا املركب 
املكون من السكروز واملواد الناقلة النشطة، من خاليا الورقة اخلرضاء إىل اللحاء وحال وصول هذا املركب 
الدوران  حركة  باجتاه  دائرية  حركة  اللحاء  يف  السكروز  ويتحرك  ناقلة،  ومواد  سكروز  إىل  يتحلل  اللحاء  إىل 
السيتوبالزمية فيه، ثم ينتقل السكروز من أنبوبة غربالية إىل أنبوبة غربالية أخرى جماورة هلا وتقع عىل امتدادها 
 )A.T.P ( حممواًل عىل اخليوط السيتوبالزمية، وتقوم اخلاليا املرافقة بتزويد األنابيب الغربالية بمركب الطاقة
للقيام بعملية النقل النشط للمواد السكرية عىل اخليوط السيتوبالزمية . كام ينتقل السكروز من األنابيب الغربالية 
إىل خاليا اجلذر أو الساق أو الرباعم أو األزهار أو الثامر بعملية نقل نشط، تتطلب طاقة ناقلة نشطة أيضًا كام يف 

الشكل ص 60.

 النقل في احليوانات 

 يف احليوانات بسيطة الرتكيب ال يوجد جهاز نقل باملعنى الصحيح، بينام يف احليوانات املعقدة يوجد جهاز 
نقل ختتلف درجة تعقيده باختالف درجة تعقيد جسم املخلوق احلي، وسنستعرض فيام ييل أنامطًا من طرق 

النقل و أجهزة النقل يف احليوانات .
النقل في احليوانات التي ال حتتوي على جهاز دوري   )1

االسفنجيات  مثل  دوري  جهاز  عىل  حتتوي  ال  الرتكيب  بسيطة  الالفقارية  احليوانات  من  عدد   هناك 
عىل  حتتوي  ال  التي  احليوانات  يف  للنقل  مثااًل  اهليدرا  حيوان  وسنأخذ  املفلطحة،  والديدان  واجلوفمعويات  

جهاز دوري .
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>   النقل في الهيدرا :

 ال حيتوي حيوان اهليدرا عىل جهاز للنقل ، واهليدرا حيوان عديد اخلاليا بسيط الرتكيب، يرتكب اجلسم 
فيه من طبقتني خلويتني فقط ) خارجية و داخلية (، حترصان بينهام طبقة وسطى ال خلوية جيالتينية . وتغلف 
املاء  الفم ويكون هذا  املاء باستمرار عن طريق فتحة  فيه  الطبقتان جتويفًا هضميًا ) جوفمعيًا ( يدخل  هاتان 
حمماًل باملواد الغذائية واألكسجني .وعندما يتم هضم الغذاء يف اهليدرا، تنترش نواتج اهلضم إىل خاليا الطبقة 

الداخلية، ثم تتوزع باالنتشار أيضا إىل خاليا الطبقة اخلارجية .
 أما الفضالت الناجتة عن حرق املواد الغذائية مثل ثاين أكسيد الكربون واألمونيا فتخرج مع تيار املاء عن 
طريق الفم أيضًا، فاملاء يف اهليدرا يدخل من الفم ويدور يف اجلوفمعي ثم خيرج من الفم أيضًا، ومما يساعد يف 

دوران املاء حركة األسواط املوجودة يف اخلاليا الوسطية من الطبقة الداخلية.

عملية النقل في الهيدرا
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النقل يف احليوانات التي حتتوي على جهاز دوريعـ   )2
 يوجد يف احليوانات معقدة الرتكيب جهاز نقل ) دوري ( حيتوي عىل  قلب يضخ الدم وأوعية دموية يسري 
فيها الدم، ووجود هذا اجلهاز مهم ليالئم درجة تعقيد هذه احليوانات،واجلهاز الدوري يف احليوانات إما أن 

يكون مفتوحًا أو مغلقًا .

 ) Open circulatory system( الجهاز الدوري المفتوح    <  

 هو الذي ال يسري فيه الدم دائاًم داخل أوعية دموية مغلقة، ويوجد هذا النوع من األجهزة  يف الالفقاريات 
مثل املفصليات ) احلرشات، القرشيات، العناكب، العقارب (، وبعض الرخويات مثل ) احللزون، املحار(.

) Closed circulatory system( الجهاز الدوري المغلق   <  

 هو الذي يسري فيه الدم دائاًم ضمن أوعية دموية مغلقة، ويوجد هذا النوع  من األجهزة يف بعض احليوانات 
الالفقارية مثل الديدان احللقية كدودة األرض وبعض الرخويات مثل اإلخطبوط واحلبار، كام يوجد يف مجيع 

احليوانات الفقارية.

الدم  املفتوح، حيث أن  الدوري  الوظيفية، ويفوق يف ذلك اجلهاز  املغلق بفعاليته  الدوري   يمتاز اجلهاز 
الدم برسعة أكرب يف احليوانات ذات اجلهاز  بينام يسري  املفتوح يسري ببطء  الدوري  يف احليوانات ذات اجلهاز 
الدوري املغلق، ولذلك حيدث تبادل املواد الغذائية واألكسجني والفضالت يف احليوانات ذات اجلهاز الدوري 
املغلق برسعة أكرب من احليوانات ذات اجلهاز الدوري املفتوح، مما ينتج عنه قيام احليوانات ذات اجلهاز الدوري 

املغلق بنشاطاهتا احليوية بفعالية ومقدرة عالية .

وسنستعرض اآلن أمثلة لبعض املخلوقات احلية التي متتلك جهازًا دوريًا مفتوحًا أو جهازًا دوريًا مغلقًا

النقل يف اجلراد :  <  

 يمتلك اجلراد جهازًا دوريًا مفتوحًا، يرتكب  من قلب أنبويب مغلق من اخللف ومفتوح من األمام يوجد 
عىل طول ظهر احليوان حتت اهليكل الكيتيني الصلب، ويرتكب القلب من سبع حجرات تتصل كل حجرة 
مع األخرى  بفتحة جمهزة بصامم يسمح للدم باالنتقال من احلجرة اخللفية إىل احلجرة األمامية،وعىل جانبي 
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اجلانبية  الفتحات  قاعدهتا زوج من  كل حجرة وبالقرب من 
الدقيقة جمهزة بصاممات، تسمح هذه الفتحات للدم بالدخول 
إىل القلب وال تسمح له باخلروج، ويمتد من القلب إىل األمام 
الدم  القلب  يضخ  احليوان.  رأس  قرب  ينفتح  دموي  وعاء 
وتتوزع  مفتوحة،  جيوب  يف  فقط  الغذائية   املواد  ينقل  الذي 
الدم يف هذه  ويتحرك  أنحاء اجلسم.  اجليوب يف خمتلف  هذه 
اجليوب  ببطء  حتى يتوفر الوقت الكايف لتبادل املواد الغذائية 
حمماًل  الدم  يسري  ثم  اجلسم،  وخاليا  الدم  بني  والفضالت 
بالفضالت من اجليوب إىل غرف القلب مرة ثانية عرب فتحات 

اجلهاز الدوري يف اجلراديف غرف القلب حترسها صاممات .

النقل يف دودة الأر�س 

متتلك دودة األرض جهازا دوريًا مغلقًا، يرتكب من  ثالثة 

اجلهاز الدوري يف دودة األرض

أوعية رئيسية هي : 

من  فيه  الدم  ويتجه   ( الظهري  الدموي  1(   الوعاء 
اخللف إىل األمام وهو منقبض( ويوجد فيه صاممان 

يف كل عقلة يمنعان رجوع الدم إىل اخللف.

2(   الوعاء الدموي البطني ) ويسري الدم فيه من األمام 
إىل اخللف (.

3(   الوعاء التحت عصبي ) ويسري الدم فيه من اخللف 
إىل األمام ( .

ملاذا ال يقوم اجلهاز الدوري املفتوح يف اجلراد بنقل األكسجني  ؟
فـّكــر
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جدراهنا عـ نسبيا  احلجم  كبرية  وهي  البطني  بالوعاء  الظهري  الوعاء  تربط  التي  مثل  خمتلفة  دموية  4(   أوعية 
منقبضة تسمى بالقلوب الكاذبة .

 يندفع الدم من األمام إىل اخللف يف الوعاء الدموي البطني، عرب تفرعات جانبية إىل أعضاء اجلسم املختلفة، 
ثم يتجمع الدم من هذه األعضاء يف شعريات دموية تؤدي إىل الوعاء الدموي  الظهري، الذي ينقبض بانتظام 
دافعا الدم من اخللف إىل األمام حتى يصل إىل القلوب الكاذبة املنقبضة، التي تدفعه إىل الوعاء الدموي البطني 
من جديد وهكذا يستمر دوران الدم . ويتم بني الدم يف الشعريات الدموية وخاليا اجلسم تبادل املواد الغذائية 

واألكسجني والفضالت. 
النقل يف الفقاريات

 متتلك  احليوانات الفقارية  جهازًا دوريًا مغلقًا، يساعدها عىل نقل املواد املختلفة داخل أجسامها، وتشرتك األجهزة 
الدورية يف الفقاريات يف صفات معينة، حيث يضخ القلب الدم إىل الرشايني التي تتفرع وتضيق إىل رشايني صغرية، ثم 
تتفرع إىل جهاز واسع من الشعريات الدموية، ويدخل الدم تاركًا الشعريات الدموية إىل أوردة صغرية، ثم إىل أوردة أكرب 

حيث تعود هذه األوردة بالدم إىل القلب . وسندرس مثااًل عىل ذلك النقل يف اإلنسان.

النقل يف الإن�شان

 يتأثر جهازنا الدوري باجلاذبية األرضية بشكل كبري حيث جتذب الدم إىل األطراف السفلية من أجسامنا.
 إن أجسام الثدييات وكذلك اإلنسان قد هيأ هلا اخلالق سبحانه وتعاىل قلوب قوية تعمل عىل دوران الدم 
مع وجود اجلاذبية األرضية، وكذلك انقباض العضالت عندما نميش أو نجري حيث تضغط العضالت عىل 
الرشايني دافعة الدم إىل القلب، لكن قد تتغلب اجلاذبية أحيانًا عندما ال نامرس الرياضة أو نقف طوياًل حيث 

ينجذب الدم إىل رشايني األرجل وهذه مشكلة ملن عملهم يتطلب الوقوف كثريًا مسببة هلم دوايل الساق.

الدورة الدموية يف الإن�شان :

تعتمد عملية نقل املواد هذه عىل انقباض وانبساط القلب الذي يساعد عىل دوران الدم وحدوث الدورة 
الدموية .

ابــحــث

باالستعانة بمصادر التعلم املختلفة، اكتب بحثًا عن دوايل الساق يف اإلنسان، واعرض وناقش ما توصلت إليه مع 
زمالئك.
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 يمكن ختيل القلب يف اإلنسان كمضختني ملتصقتني مع بعضهام جنبًا إىل جنب، اجلزء األيمن من القلب 
ويتزود  الكربون،  أكسيد  بثاين  وحممل  األكسجني  قليل  الدم  يكون  حيث  الرئتني  إىل  اجلسم  من  الدم  يضخ 
باألكسجني ويتخلص من ثاين أكسيد الكربون واجلزء األيرس من مضخة القلب يدفع الدم الغني باألكسجني 

إىل أجزاء اجلسم املختلفة.
عندما ينقبض القلب يندفع الدم الغني باألكسجني ) الدم املؤكسج ( من البطني األيرس من القلب إىل 
املحمل  الدم  الرشايني يسري  أنحاء اجلسم مجيعها. ويف هناية  متفرعة يف  الدم يف رشايني  توزع   التي  االورطة 
بالغذاء واألكسجني يف شعريات دموية  دقيقة توزع الغذاء واألكسجني عىل اخلاليا، وتأخذ منها الفضالت، ثم 
تتجمع الشعريات الدموية ثانية يف أوردة حتمل الدم الفقري باألكسجني ) دم غري مؤكسج (، وتصب يف النهاية 
يف األذين األيمن من القلب عن طريق الوريدين األجوفني العلوي والسفيل، ثم يندفع الدم يف البطني األيمن، 
ومن البطني األيمن يندفع الدم يف الرشيان الرئوي إىل الرئتني حيث تتم تنقيته، ثم ينساب يف األوردة الرئوية 
البطني األيرس . ويكون  الدم يف  يندفع  القلب، ثم  الغني باألكسجني يف األذين األيرس من  الدم  التي تصب 
الدم اآلن قد سار دورة كاملة، من اجلانب األيرس للقلب إىل اجلسم ثم إىل اجلانب األيمن للقلب، ثم يعود إىل 

اجلانب األيرس مرة ثانية.

 يتم ضبط كمية الدم الواصلة إىل أي عضو يف اجلسم 
تفرعاهتا  هنايات  يف  الرشايني  ألن  وذلك  معني،  وقت  يف 
تؤدي إىل الشعريات الدموية وتنظم جدران هذه الرشايني 
التمرينات  فأثناء  الدموية.  الشعريات  يف  الدم  انسياب 
الرياضية العنيفة كاجلري والسباحة، تتدفق إىل الشعريات 
العضيل  اجلهاز  يف  األخرى  الصغرية  واألوعية  الدموية 
الشعريات  الدم يف  بينام تكون كمية  الدم،  كمية كبرية من 

الدموية للجهاز اهلضمي قليلة جدًا.
بعد  الرياضة  ممارسة  بعدم  األطباء  ينصح  لذلك 

الوجبات مبارشًة.

اإ�شـــــــاءة

الدورة الدموية يف اإلنسان
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التربع بالدم:  
حيتوي جسم اإلنسان البالغ يف املتوسط عىل ما يعادل حوايل 5 إىل 6 لرتات، الذي يتم جتديده باستمرار. 
إن التربع بمقدار 450 مل ال يسبب مشكالت للجسم. يف أحوال قليلة يصاب بعض الناس بإغامء عند 

تربعهم بالدم، وليس هذا بسبب فقد الدم ولكنه بسبب اخلوف!
ذلك  يف  بام  بالدم  التربع  بسبب  مرض  بأي  الفرد  يصاب  أن  يمكن  وال  ومأمون،  سهل  أمر  بالدم  التربع 

متالزمة نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(.
ومن أهم األسباب التي متنع أخذ الدم من أحد األشخاص هي:

اإلصابة باألنيميا، أو ارتفاع درجة حرارة اجلسم، أو زيادة النبض أو ضغط الدم، أن يكون قد سافر من قبل 
.HIV إىل بلد موبوء باملالريا، أن يكون من الفئات املعرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي

يتربع  عندما  أرواحهم.  وينقذ  الناس  من  العديد  يساعد  حيث  مستمرة.  به  املتربع  الدم  إىل  احلاجة  إن 
شخص بالدم، فقد تنتقل خاليا الدم احلمراء التي يف هذا الدم إىل أحد األشخاص وتنقل مكونات أخرى 
إىل أشخاص آخرين. إن أغلب من حيتاجون إىل الدم حيتاجون لبعض مكوناته فقط وليست كلها. هناك 
اختالف يف استخدامات املكونات املختلفة للدم والفرتة الزمنية التي يمكن خالهلا ختزين كل مكون منها 
فمثاًل، خاليا الدم احلمراء يكثر استخدامها يف عالج األنيميا، ويمكن وضعها يف الثالجة ملدة أقصاها 42 يومًا، 

ويمكن جتميدها ملدة تصل إىل 10 أيام.
العالج  يتلقون  الذين  أو  الرسطان  من  األخرى  والصور  اللوكيميا  ملرىض  تعطى  الدموية،  والصفيحات 

الكياموي، ويمكن ختزين الصفيحات ملدة أقصاها 5 أيام.
أما البالزما، تستخدم للسيطرة عىل النزيف، ويمكن جتميدها ملدة تصل إىل عام واحد ويمكن استخراج 
عالج  يف  ويستخدم  البالزما  من  يستخرج  )األلبومني(  فالزالل  البالزما.  من  مفيدة  خمتلفة  منتجات 

الصدمة.
اجلاما جلوبولني املستخرج من البالزما يستخدم يف تعزيز املستويات املنخفضة من األجسام املضادة مساعدا 
بذلك يف منع العدوى. يستخدم اجلاما جلوبني أيضًا يف إعاقة مفعول األجسام املضادة األخرى التي تسبب 

بعض األمراض.
www.moh.gov.sa :لالستزادة ميكن الرجوع إلى موقع وزارة الصحة في اململكة العربية السعودية

الأحياء في حياتنا
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 تنشأ نبضات القلب من العضلة 
نفسها وذلك بسبب انقباض وانبساط 
عضلة  وحتتوي  القلبية،  العضالت 
تنظامن  عصبيتني  عقدتني  عىل  القلب 

نبضات القلب مها :
1(  العقدة اجليب اأذينية ) املنظم( :

األيمن  األذين  جدار  يف   توجد 
عند اتصاله بالوريد األجوف العلوي، 
االنقباضات  من  موجة  منها  وتنشأ 
العضلية  األلياف  خالل  تنترش  التي 
إىل جدار األذينني فيحدث االنقباض 

األذيني .

            ن�شاط ميداين

والرشوط  بالدم  التربع  طريقة  ملعرفة  الدم  بنك  أو  مستشفى  أقرب  بزيارة  قم  معلمك  مع  بالتنسيق 
الالزمة لذلك.

قطاع طولي في القلب يبني وجود املنظم والعقد األذينية 

البطينية

: ) Heart pulse ( نب�شات القلب   
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العقدة الأذينية البطينية :عـ   )2

موجة  تنتقل  حيث   . األذينني  بني  يفصل  الذي  احلاجز  أسفل  ولكن  األيمن  األذين  جدار  يف  أيضًا   توجد 
االنقباضات من العقدة األوىل إىل العقدة الثانية ومن العقدة األذينية البطينية تنتقل االنقباضات إىل احلزمة األذينية 
البطينية والتي تعرف بحزمة هس ثم إىل البطينني ، وتسمى جمموعة األلياف التي تقوم بالنقل يف مجيع أجزاء القلب 

بألياف بركنجي . 
 وينتج عن انقباض وانبساط عضلة القلب وما يتبع ذلك من مرور الدم يف األوعية الدموية ما يعرف بالنبض 
يف  القلب  لنبضات  الطبيعي  املعدل  ويرتاوح  الرسغ  منطقة  يف  اإلنسان  يف  القلب  نبض  يقاس  ما  وغالبًا   Pulse

الشخص العادي كامل النمو عند الراحة بني 70-80 نبضة يف الدقيقة ويصل ما يضخه القلب من الدم يوميًا حوايل 
8500 لرت . وختتلف رسعة النبض حسب العمر واجلنس والنشاط وحسب ارتفاع درجة حرارة اجلسم. 

دقات القلب :   

األذن عىل  بوضع  إما  ويمكن سامعها   . القلب  الصاممات يف  انغالق  طبيعية تصدر عن    هي أصوات 
الصدر يف منطقة القلب ) حتت احللمة اليرسى بمسافة قصرية ( أو باستخدام سامعة الطبيب .

ويمكن سامع صوتني يف القلب الطبيعي مها :
نتيجة  وطويل  غليظ   :  ) االنقبايض  الصوت   ( األول  1(   الصوت 

غلق الصاممني بني األذينني والبطينني عند انقباض البطينني .
2(   الصوت الثاين ) الصوت االنبساطي ( : حاد وقصري نتيجة غلق 

صاممي األورطي والرشيان الرئوي عند انبساط البطينني .
شبه  والصاممات  البطينية  األذينية  الصاممات  يصيب  الذي   والتلف 
اهلاللية ) األورطي والرئوي ( يؤثر عىل الصوت القلبي األول 
القلبية تدلنا عىل معلومات مفيدة عن  والثاين . لذا فاألصوات 

صاممات القلب.
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قياس معدل النبض:

األدوات واملواد الالزمة : 

ساعة إيقاف – قلم ودفرت لتدوين النتائج. 
طريقة العمل : 

1(   قس معدل النبض يف جسمك بواسطة رشيان الرسغ يف اليد وأنت يف وضع الراحة باستعامل ساعة.
2(   خذ 3 قراءات ملعدل نبضك . 

القراءة الثالثة القراءة الثانية القراءة األوىل

3(       إذا كان القلب يضخ حوايل 80 سم3 يف كل نبضة أحسب كمية الدم التي يضخها القلب يف الدقيقة 
ثم يف يوم كامل . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4(   قم ببعض التمرينات الرياضية البسيطة ثم قس معدل نبضك يف الدقيقة برسعة وسجله .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5(   قارن بني هذه النتائج وبني نتائج معدل نبض القلب يف حالة الراحة . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6(   قارن نتائجك مع نتائج زمالئك يف الصف . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7(   الحظ نتائج األشخاص البدينني أو النحيفني . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8(   ماذا تالحظ ؟

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

            ن�شاط عملي
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بع�س الأمرا�س التي قد ت�شيب الدورة الدموية في الإن�شان :عـ   	
إن األعضاء اهلامة يف جسم اإلنسان جيب أن يكون انسياب الدم فيها ثابتًا، ألن أي اختالف يف انسياب 
الدم إىل هذه األعضاء ولو كان طفيفًا يعرض اجلسم للخطر ، وحتدث بسبب ذلك بعض احلاالت املرضية 

اخلطرية مثل :
1(   السكتة الدماغية – وهذه تنشأ عن اضطراب انسياب الدم إىل الدماغ .

الدم برشيان  نتيجة توقف رسيان  القلب وتكون عادة  لنبضات  – وهي توقف مفاجىء  القلبية  2(   السكتة 
رئييس  للقلب أو برشايني القلب . 

أحد  يغلق  كأن   ، القلب  عضلة  جدران  إىل  الدم  انسياب  اختالل  بسبب  حتدث  وهذه   – القلبية  3(   اجللطة 
األوعية  الدموية املغذية للقلب .

) Lymphatic system ( : اجلهاز اللمفاوي

الدموية   الشعريات   بني  مبارش  اتصال  يوجد  وال   ، مغلقة  دموية  أوعية  ضمن  اإلنسان  يف  الدم  يسري 
وخاليا اجلسم.

كيف حيدث تبادل املواد بني الدم وخاليا اجلسم ؟
وكيف يقوم الدم بنقل الغذاء واألكسجني إىل اخلاليا ؟

وكيف يقوم الدم بتخليص اخلاليا من ثاين أكسيد الكربون والفضالت األخرى ؟
ولإلجابة عىل هذه األسئلة ال بد من دراسة  اجلهاز اللمفاوي . 

تركيب اجلهاز اللمفاوي:

يتركب اجلهاز اللمفاوي في جسم اإلنسان من:

ُيعترب  ولذلك   , اخلاليا  إىل  الدموية  الشعريات  عرب  ُيرشح  الذي  الدم  من  اجلزء  هو   :)Lymph( 1(   اللمف 
اللمف هو الواسطة بني الشعريات الدموية واخلاليا . وخيتلف اللمف عن الدم يف أنه ال حيتوي عىل خاليا 
الدم احلمراء ولذلك فهو عديم اللون تقريبًا ، وال حيتوي عىل بعض الربوتينات يف البالزما, وفيام عدا ذلك 

فهو يشبه الدم . ويقوم اللمف بنقل الغذاء واألكسجني إىل اخلاليا وختليصها من الفضالت .
اللمفـاوي وال يمكـن السـائل  تنقـل  التـي  اللمفاويـة )Lymphatic vessels( : وهـي األوعيـة  2(   األوعيـة 
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         رؤيتها.
حتتوي   ، اللمفاوية  األوعية  طول  عىل  توجد  انتفاخات  هي   :  )Lymphatic nodes( اللمفاوية  3(   الُعقد 
عىل عدد هائل من خاليا الدم البيضاء ، ولذلك فهي تقوم بتنقية اللمف من البكرتيا واألجسام الغريبة 
الضارة  واألجسام  البكرتيا  اللتقاطها  نتيجة  العدوى  أثناء  اللمفاوية  الُعقد  تنتفخ  أن  ويمكن  األخرى 

األخرى . ومن األمثلة عىل الُعقد اللمفاوية اللوزتان والطحال . 

  كيف يتكون اللمف؟ 

يف أثناء مرور الدم يف الشعريات الدموية املوجودة 

البسيطة  الغذائية  واملواد  املاء  يرشح  اجلسم،  بني خاليا 

إىل  باإلضافة  الدموية  الشعريات  خالل  واألكسجني 

جزء بسيط من بالزما الدم، ويطلق عىل هذا السائل أو 

البالزما التي رشحت اسم سائل األنسجة، وعندما يتم 

يطلق  اللمفاوية  األوعية  داخل  السائل  هذا  امتصاص 

.)Lymph( عليه اسم اللمف
اجلهاز اللمفاوي في اإلنسانيغمر سائل األنسجة خاليا اجلسم حاماًل إليها الغذاء واألكسجني، كام أنه حيمل فضالت اخلاليا ويعود 

أين يوجد الطحال يف جسم اإلنسان ؟ وما وظائفه ؟

يف  إاّل  اللوزتان  استئصال  بعدم  األطباء  ينصح  ملاذا 

احلاالت املزمنة ؟

ابــحــث
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هبا إىل الدم مرة ثانية عرب األوعية اللمفاوية.عـ
ولذلك يعترب اللمف الواسطة بني الدم وخاليا اجلسم، يصب اللمف يف أوعية دقيقة تتجمع يف أوعية 
ملفاوية أكرب تصب هنائيًا يف الوريد األجوف العلوي، ويسري اللمف يف األوعية اللمفاوية ببطء ومما يساعد عىل 
دفع اللمف يف األوعية اللمفاوية انقباض عضالت اجلسم، كام أنه توجد صاممات عىل طول األوعية اللمفاوية 

تسمح للمف بالسري يف اجتاه واحد فقط ومتنعه من الرجوع.

اجللطة الدموية:

            ن�شاط عملي

مشاهدة سريان الدم في الشعيرات الدموية:

األدوات واملواد الالزمة:

ضفدع حي، رشائح زجاجية، جمهر ترشحيي أو جمهر مركب، مادة الكلوروفورم، قطن، طبق برتي.
طريقة العمل:

-1 ضع قلياًل من الكلوروفورم عىل قطعة قطن واستعملها لتخدير الضفدع. 
-2 ضع الضفدع بعد ختديره يف طبق برتي. ثم ثبت أحد أرجل الضفدع بني رشحيتني زجاجيتني.

-3 ضع الطبق عىل منضدة املجهر وشاهد الغشاء اجللدي بني أصابع الطرف اخللفي للضفدع املخدر.
-4 استعمل قوة التكبري الصغرى لرتى الشعريات الدموية الصغرية وانسياب الدم فيها.
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هناك بعض األفراد املصابني بمرض نزف الدم ) اهليموفيليا (  ال يتجلط  الدم عندهم ، وهذا قد يسبب هلم املوت 
إذا تعرضوا حلادث أو جرح .

معلومات اإثرائية

سائل األنسجة:

قد حيدث أن يتجمع سائل األنسجة يف املسافات املوجودة بني اخلاليا، 
وال ينساب جزء كبري منه إىل الشعريات الدموية ويدخل الدم كاملعتاد، 
الكىل.  أصاب  مرض  بسبب  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  بسبب  وذلك 
ذلك  عن  وينتج   ، اخلاليا  بني  منه  كبرية  كمية  تتجمع  احلالة  هذه  ويف 
حيدث  كام   ،  )Oedema( باألديام  املرض  هذا  ويسمى  العضو  تورم 
اللمفاوية يف عضو معني يف اجلسم التورم نتيجة انسداد أحد األوعية 
)يف الطرف السفيل مثاًل( بسبب اإلصابة بديدان الفيالريا ، فينتج عن 

. )Elephantiasis( شخ�س م�شاب بداء الفيلذلك مرض يسمى بداء الفيل�

 يعترب جتلط الدم من الوظائف اهلامة التي تؤدهيا بروتينات بالزما  الدم . وهذه العملية رضورية للحفاظ 
عىل دم املخلوق احلي عند أصابته بجرح ما. إن جتلط الدم داخل األوعية الدموية يمكن أن يكون قاتاًل ، لذلك 
جيب أن يبقى الدم سائاًل داخل األوعية الدموية  وذلك بفعل مادة اهليبارين يف الدم وأال يتجلط إال إذا حدث 

جرح يف وعاء دموي .  
   كيف تحدث عملية تجلط الدم ؟

اإ�شـــــــاءة
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الدموي عـ الوعاء  من  النازف  الدم  يالمس    عندما 
أي يشء ما عدا بطانة الوعاء الدموي الداخلية ، يبدأ 
التجلط بسلسلة من التفاعالت بني مواد خمتلفة منحلة 
الصفائح  خاليا  من  يتحرر  ومركب   ، الدم  بالزما  يف 
 10  5- غضون  يف  التجلط  عملية  الدمويـة.  وتتم 
دقائق. ويمكن توضيح خطوات عملية التجلط كام ييل 

:
تتكرس   ، الدموي  الوعاء  من  الدم  ينزف  1(   عندما 
اجلرح  ملكان  املالمسة  الدموية  الصفائح 
الثرمبوبالستني  وينطلق منها أنزيم نشط  يسمى 
فعل  يوقف  ــذي  ال  .)Thromboplastine(

اهليبارين فيصبح الدم قاباًل للتجلط.
أيونات  وبمساعدة  ثرمبوبالستني  أنزيم  2(   يقوم 
يف  منحلة  بروتينية  مادة  بتحويل   ، الكالسيوم 
 ،)Prothrombin( بالزما الدم تسمى بروثرومبني
من حالة غري نشطة إىل حالة نشطة تسمى ثرومبني 
) Thrombin(. ) و مما جتدر مالحظته هنا أن أنزيم 
بمساعدة  الكبد  يف  يتكون  اخلامل  الربوثرومبني 

.) k ( فيتامني ك
3(   يؤثر الثرومبني عىل بروتني منحل يف بالزما الدم 
إىل  وحيوله   )  Fibrinogen  ( فايربينوجني  يسمى 
بروتني  عن  عبارة  والفايربين   .)Fibrin( فايربين 
غري منحل تتكتل جزيئاته لتنتج شبكة من األلياف 
اجللطة  فتتشكل  احلمراء  الدم  خاليا  بينها  حترص 

الدموية  ويتوقف النزيف .

ال�شوؤال الأول : اختر الإجابة ال�شحيحة لكل من 

اجللطة الدموية

عىل  الــثــرومــبــني  يــؤثــر   3-
وحيوله  الفايربينوجني 
يشكل  الذي  فايربين  إىل 

جلطة توقف النزيف

الدموية  الصفائح  تتجمع   2-
حول مكان اجلرح وتطلق 
الثرمبوبالستني  أنزيم 
الربوثرومبني  حيول  الذي 

إىل ثرومبني

-1 أي جرح يف جدار األوعية 
الدموية
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العبارات الآتية :
   1(   أحد املخلوقات احلية اآلتية يفتقد إىل وجود اجلهاز الدوري :

د(  احللزون .      أ( الضفدع                 ب(  دودة األرض         جـ( اهليدرا   
   2(   أي املخلوقات احلية اآلتية يملك قلبًا ؟

د( اجلراد  . جـ( اإلسفنج                  أ(  األميبا                ب( الربامسيوم   
   3(  أي األوعية أو احلجرات اآلتية يف اجلهاز الدوري لإلنسان حيتوي عىل دم غري مؤكسج ؟

         أ(  األذين األيمن       ب( األذين األيرس           جـ( الوريد الرئوي      د(  البطني األيرس .
   4(   أي من الغدد اآلتية تعترب غدة ملفاوية ؟

         أ(  اللوزتان             ب( الغدة الدرقية            جـ(  الغدد اللعابية       د( البنكرياس .

ال�شوؤال الثاني: �شع عالمة ) √( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )x( اأمام العبارة الخاطئة في الجمل الآتية :
   1(  يتم نقل املواد الغذائية املهضومة يف الطالئعيات بواسطة االنتشار .          )    (
)    (    2(  تدخل األمالح املعدنية إىل النبات عىل شكل أيونات  .     
   3(  اجلزء الرئييس يف نسيج اخلشب هو األنابيب الغر بالية .           )    (
   4(   يمتلك حيوان اجلراد جهازًا دوريًا من النوع املفتوح .                                    )       (
   5(  تقوم خاليا الدم احلمراء بتنقية اللمف من البكترييا واملواد الضارة .           )    (

ال�شوؤال الثالث : اأكمل الفراغ بما ينا�شبه فيما ياأتي :
   1(  يتم امتصاص املاء يف النبات عن طريق الشعريات اجلذرية بواسطة اخلاصية .............

   2(  يتم نقل الغذاء اجلاهز يف النباتات بواسطة نسيج ......................... .
   3(  يدخل السائل اللمفاوي ، الدورة الدموية عن طريق الوريد  ........................ .
   4(  تسمى املادة التي متنع جتلط الدم داخل األوعية الدموية بـ  .......................... .

الـتـقـويـم
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. . . .

ال�شوؤال الرابع : اكتب ) بما ل يتجاوز ثالثة اأ�شطر ( عما ياأتي :

1.  انتقال األمالح املعدنية إىل الشعرية اجلذرية .
2. آلية جتلط الدم عند حدوث جرح إلنسان طبيعي .

ال�شوؤال الخام�س : قارن بين :

1. اجلهازين الدوريني املغلق واملفتوح من حيث الرتكيب والوظيفة .
2. الدم واللمف من حيث الرتكيب.

3. نبضات ودقات القلب.
4. جذر وساق نبات من ذوات الفلقتني من حيث الرتكيب.

ال�شوؤال ال�شاد�س: كيف تحدث عملية نقل الغذاء في المخلوقات الحية الآتية:

-4 دودة األرض. -3 اجلراد.   -1 البدائيات.     -2 النبات.  



. . . .

10

1(  تقارن بني عملية التنفس الالهوائي ) التخمر ( وعملية هذا الفصل أن :يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة 
2(  تصف طريقة التنفس وتبادل الغازات يف النباتات املائية التنفس اهلوائي .

يف والربية. الضوئي  البناء  وعملية  التنفس  عملية  بني  3(  تقارن 
4(  توضح طريقة تبادل الغازات يف احليوانات التي ال حتتوي النباتات .

حتتوي عىل جهاز تنفيس . التي  احليوانات  يف  الغازات  تبادل  طريقة  5(  ترشح 
دراستك 8(  تصف عملية تبادل الغازات يف اإلنسان  .7(  تتبع الطريق الذي يسلكه اهلواء عند تنفس اإلنسان .6(  تصف تركيب األجهزة التنفسية يف احليوانات .عىل جهاز تنفيس . خالل  من   ، وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  لطرق تبادل الغازات يف املخلوقات احلية .9(  تتأمل 

الأهـــداف

عمليات التنفس 
وتبادل الغازات
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 إن املخلوق احلي حيصل عىل غذائه ثم هيضمه ومن ثم يمتصه ويوزعه إىل مجيع أجزاء جسمه حتى تقوم 
كل خلية حية باالستفادة منه.

كيف يتم استعامل هذه املواد الغذائية يف خاليا املخلوق احلي لالستفادة منها ؟
وما املواد الالزم توافرها يف خاليا املخلوق احلي حتى تتمكن من االستفادة من هذه املواد ؟

إن اإلجابة  عن هذين السؤالني تتطلب البحث يف عملية التنفس وتبادل الغازات . فام التنفس ؟
 التنفس هو: )جمموعة التفاعالت الكيميائية احليوية التي تتم داخل كل خلية من خاليا اجلسم وينتج عنها 

طاقة يستعملها املخلوق احلي يف مجيع وظائفه احليوية(.
أن عملية التنفس تقع يف مستويني مها :

 )General Respiration( التنف�س العام  )1

 وهي العملية التي حتدث عىل مستوى املخلوق احلي ) عملية تبادل الغازات التي تدخل يف أو تنتج عن 
مجلة التفاعالت الكيميائية التي حتصل عند القيام بالتنفس اخللوي (

) Cellular  Respiration ( التنف�س اخللوي  )2

 وهي العملية التي حتدث فيها تفاعالت كيميائية داخل اخللية وتنقسم إىل نوعني ) التنفس اهلوائي والتنفس 
الالهوائي(.

وسيتم دراسته بالتفصيل الحقًا يف هذا الفصل .
تتميز بوجود أجهزة  الرتكيب. وهلذا  اهلوائي معظمها معقد  التنفس  التي تستعمل طريقة   املخلوقات احلية 
التنفسية  )السطوح  احلي  املخلوق  سطح  من  القريبة  والطبقات  البيئة  بني  الغازات  تبادل  بعملية  للقيام  خاصة 

– Respiratory Surfaces( وأجهزة أخرى تقوم بعملية نقل هذه الغازات بني السطوح التنفسية واخلاليا.

أما أجهزة النقل فقد درستها يف الفصل السابق وسنستعرض هنا الطرق التي هيأها اخلالق سبحانه لبعض 
املخلوقات لتحل هبا مشكلة تبادل الغازات بني البيئة التي تعيش فيها وبني سطوحها التنفسية أو خالياها إن 

كانت قريبة من الوسط الذي يعيش فيه املخلوق احلي.
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النبات األخرض يف النهار
عملية البناء الضوئيعملية التنفس

النبات األخرض يف الظــالم
أو نبات بدون أوراق يف النهار

التنف�س يف البدائيات والطالئعيات  :

 ال حتتاج البدائيات كالبكترييا  أو الطالئعيات  كاألميبا والرباميسيوم إىل أجزاء خاصة لتبادل الغازات ألن 
عملية االنتشار من خالل أغشيتها اخللوية كافية هلذا الغرض.

التنف�س و تبادل الغازات يف النباتات :

 يتصور الكثريون أن عملية احلصول عىل األكسجني هي أمر خاص باحليوانات ال النباتات، وأن النباتات 
تقوم بأخذ ثاين أكسيد الكربون وطرد األكسجني فقط. ولكن هذا أمر خاطئ، فالنباتات تتنفس بأخذ األكسجني 
وطرد ثاين أكسيد الكربون لياًل وهنارًا وهي يف الوقت نفسه تقوم بعملية البناء الضوئي يف أجزائها اخلرضاء، 
البناء الضوئي هي  وبوجود الضوء، فتأخذ ثاين أكسيد الكربون وتطرد األكسجني، وملا كانت رسعة عملية 
أرسع من التنفس, فإن الناتج الصايف بالنسبة للغازات املتبادلة هو أخذ ثاين أكسيد الكربون و طرد األكسجني, 
وهذا هو سبب اللبس الذي حيصل عند بعض الناس يف بعض األحيان. ولو أخذنا نباتًا أخرض يف الظالم أو 
نباتًا بدون أوراق يف النهار ودرسنا الغازات املتبادلة فيه لوجدنا أن مثل هذه النباتات تقوم بأخذ األكسجني و 

طرد ثاين أكسيد الكربون لعدم قدرهتا عىل القيام بعملية البناء الضوئي.

عملية التنفس

ثاين  وطرد  األكسجني  أخذ  الصايف:  الناتج 
أكسيد الكربون، ألن النبات هنا غري قادر عىل 

القيام بعملية البناء الضوئي .
الناتج الصايف: أخذ ثاين أكسيد الكربون

الضوئي  البناء  عملية  ألن   ، األكسجني  وطرد 
أرسع من عملية التنفس.

أخذ األكسجني
وطرد ثاين أكسيد الكربون

أخذ ثاين أكسيد 
الكربون وطرد 

األكسجني
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عم  التنف�س يف النباتات املائية :

جهاز  إىل  املائية  النباتات  معظم  حتتاج   ال 
تنفيس لتبادل الغازات نظرًا ألن معظم خالياها 
تكون قريبة أو عىل اتصال دائم بالوسط الذي 
البنية  الطحالب  بعض  يف  وحتى  فيه.  تعيش 
تبقى  مرت   100 مايقارب  نموها  يصل  التي 
نمو  ألن  املاء  سطح  من  قريبة  خالياها  معظم 
فتبقى  اجتاهني,  يف  حيصل  الطحالب  هذه  مثل 
األوراق يف شكل طبقة رقيقة جدا من اخلاليا. 
الطحلب  هذا  من  سمكًا  األكثر  األجزاء  ويف 
تبقى اخلاليا عىل اتصال دائم مع الوسط املائي 
عن طريق فراغات بني خلوية تكون مملوءة باملاء

 املتصل مع الوسط، وهبذا تبقى وكأهنا عىل اتصال دائم مع الوسط الذي تعيش فيه. يف هذه النباتات املائية 
التي تتميز بارتفاع نسبة السطح إىل احلجم حتصل عملية تبادل الغازات من خالل معظم سطح النبات عن 

طريق عملية االنتشار املبارش ) Direct  Diffusion ( بني خاليا النبات واملاء وبالعكس.

التنف�س يف النباتات الربية :
الوسط  عن  بعيدة  خالياها  من  فكثري  وهلذا  بكثري  أقل  حجمها  إىل  سطوحها  نسبة  الربية  النباتات  إن 

اخلارجي الذي تعيش فيه لذا يكون هلا تراكيب خاصة لتبادل الغازات ونقلها إىل اخلاليا العميقة.

نبات مائي
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الرتاكيب اخلا�شة بتبادل الغازات يف النباتات الربية:عم

) Stomata (  الثغور  )1
وهي  عبارة عن  فتحات تصل مابني النسيج الداخيل للورقة والوسط اخلارجي، وحياط كل ثغر بخليتني متميزتني 
مها اخلليتان احلارستان اللتان حتتويان عىل بالستيدات هبا صبغة اليخضور خالفًا ملا تكون عليه خاليا البرشة األخرى 
للورقة التي ال حتتوي عىل بالستيدات خرضاء. وتعمل اخلليتان احلارستان عىل تنظيم فتح الثغر وإغالقه حسب احلاجة، 
اخلليتان  املاء من  إذا خرج  أما  الثغر  وينفتح  تنتفخان،  فإهنام  الثغور  فتح  آلية  باملاء حسب  اخلليتان  هاتان  امتألت  فإذا 

احلارستني فإهنام تصبحان مسطحتني، ويقفل الثغر.
إن الثغور تؤدي وظيفة متناسقة حيث تسمح بتبادل الغازات 

وتنظيم تبخر املاء من سطوح األوراق بعملية النتح. 

السفىل ألوراق  البرشة  الثغور يف طبقات  يزيد عدد  ملاذا   
النباتات الربية مقارنة بعددها يف طبقات البرشة العليا ؟

فـّكــر

            ن�شاط عملي

دراسة الثغور

األدوات واملواد الالزمة  :

جمهر مركب ,رشحية زجاجية , غطاء رشحية , ورقة نبات الفول أو أي نبات مالئم  للتجربة .
طريقة العمل :

للبرشة  السلخة   ضع  ثم   للورقة  السفىل  البرشة  انزع    )1
املنزوعة عىل رشحية زجاجية وعليها قطرة ماء وغطها 

بغطاء الرشائح.
بالكربى  ثم  الصغرى،  التكبري  بقوة  الرشحية  افحص    )2

ماذا تالحظ ؟ ......................................
ارسم الثغور واخلاليا  احلارسة .........................

 الـثـغــــور
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عم معلومات اإثرائية

:)Roots( اجلذور  )3
الكربون  أكسيد  ثاين  مثل  الغازات  بتبادل  تقوم  اجلذور  إن 
أن  حيث  بذلك،  خاصة  تراكيب  إىل  احلاجة  دون  واألكسجني 
الغازات يمكن هلا أن تنترش من خالل األغشية الرطبة للشعريات 

اجلذرية وخالل البرشة. 

تبادل الغازات يف الورقة:  
الغازات,  بتبادل  املتعلقة  الرتكيب والوظيفة  تناسقًا بني  الورقة توضح أن هناك  إن نظرة فاحصة لرتكيب 
فالنسيج األسفنجي يتكون من خاليا مفصولة بعضها عن بعض )بفراغات( بني خلوية كبرية ,وذلك لزيادة 
سطوح التبادل الغازي ، ولكي تكون هذه الفراغات متصلة مع املحيط من خالل الثغور. وتكون نسبة 
الرطوبة يف هذه الفراغات مقاربة %100 حيث إن كل خلية هناك تكون حماطة بطبقة رقيقة من املاء عىل 
وبني  اخلارج  يف  اجلاف  اهلواء  بني  كحواجز  فتعمل   Cuticle والكيوتيكل  البرشة  طبقات  وأما  جدارها. 
اهلواء الرطب يف داخل نسيج الورقة. وعىل هذا فإن الغازات تدخل من خالل الثغور وتذوب يف غشاء 
املاء املحيط بكل خلية قبل أن تصل إىل داخل اخلاليا نفسها. وتنتقل الغازات من خلية إىل أخرى عن طريق 

االنتشار الغشائي.

:)Lenticels( الُعدي�شات  )2
تبادل  بوظيفة  تقوم  اخلارجية،  طبقاهتا  يف  الصلبة  السيقان  ذات  األشجار   يف  توجد  فتحات   وهي 

الغازات.

            ن�شاط عملي

  افحص رشائح جاهزة تبني العديسات يف الساق وارسمها.



86

ت
ازا

الغ
دل 

وتبا
س 

تنف
ت ال

ليا
عم

التنف�س وتبادل الغازات يف احليوانات :

التنف�س وتبادل الغازات يف احليوانات التي ل حتتوي على جهاز خا�س بالتنف�س :  

 هناك حيوانات  صغرية احلجم عديدة اخلاليا تفتقد وجود أجهزة خاصة للتنفس، ألن أجسامها هيأها 
بعض  مثل  االنتشار  بواسطة  وتتنفس  فيه  تعيش  الذي  الوسط  من  قريبة  خالياها  بجعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

الالفقاريات كاهليدرا ودودة األرض .

            ن�شاط عملي

انطالق احلرارة في عملية التنفس:

األدوات واملواد الالزمة:

بذور فول، 2 ترموس )حافظ للحرارة(، 2 ترمومرت مئوي، 2 سدادة، مصدر هلب .
طريقة العمل:

- ضع كمية من بذور الفول يف ماء عىل هلب حتى يغيل وذلك لقتل أجنة البذور )بذور ميتة(.
- ضع هذه الكمية يف حافظ احلرارة )الرتموس( رقم )1(.

- ضع كمية مساوية للكمية السابقة من بذور الفول التي مل تغىل يف حافظ احلرارة )الرتموس( رقم )2(.
- سد فوهة كل من احلافظتني بسدادة الفلني .

- ضع يف كل ترموس ترمومرت مئوي ينغمس مستواه يف البذور عرب السدادة.
- سجل احلرارة قبل بدء التجربة يف كل مقياس مئوي.

- بعد مدة سجل درجة احلرارة يف كل مقياس مئوي.
- سجل مالحظاتك.

.......................................................................................................
- ماذا تستنتج ؟ ......................................................................................
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عم > التنفس في الهيدرا:

بتعرض  يسمح  جوفمعوي  جتويف  هلا  يوجد  حيث  املبارش،  االنتشار  بطريقة  اهليدرا  يف  التنفس   يتم 
اخلاليا الداخلية إىل الوسط املائي الذي تعيش فيه، مما يسهل عملية التبادل بني غازي األكسجني وثاين أكسيد 

الكربون.
الداخلية   الطبقة  خاليا  بني  من  وإما  اجلسم،  سطح  خالل   من  مبارشة  إما  الغازات  تبادل  عملية  وتتم 
والتجويف اجلوفمعوي.  ونظرًا لصغر حجم جسم اهليدرا ورقة جدراهنا وقرب خاليا طبقتي اجلسم  من املاء 
اخلارجي واملاء الذي يدور داخل التجويف اجلوفمعوي، فيمر األكسجني بسهولة باالنتشار من املاء اخلارجي 

إىل اخلاليا.
> التنفس في دودة األرض:

متثل دودة األرض حيوانًا أكثر تعقيدًا من اهليدرا, فهي تفتقر إىل التجويف اجلوفمعوي، ونسبة سطحها إىل 
حجمها أقل بكثري مما هي عليه يف اهليدرا. هذا باإلضافة إىل أن خاليا جسمها, فيام عدا الطبقات اخلارجية للجلد 

تقع يف مواقع بعيدة عن البيئة التي تعيش فيها, وتتميز هذه الدودة بأن هلا جهازًا دوريًا مغلقًا.
عىل  حتصل  ولكنها   للتنفس.  متخصص  جهاز  هلا  يوجد  ال  األرض  دودة  فإن  سبق  ما  من كل  بالرغم 
األكسجني كام تطرد ثاين أكسيد الكربون عن طريق عملية االنتشار من خالل اجللد الذي يغطى بطبقة خماطية 

أن  وحيـث  مـذابة.  غـازات  علـى  حتتوي  رطبة 
جلد دودة األرض حيتوي عىل كثري من الشعريات 
الدموية التي تصل إىل مناطق قريبة جدًا من سطح 
الشعريات  بني  الغازات  تبادل  عملية  فإن  الدودة، 
الدموية والوسط الذي تعيش فيه يكون أمرًا يسريًا. 
خاليا  بني  الغازات  بنقل  ذلك  بعد  الدم  ويقوم 

اجلسم البعيدة عن السطح وبني اجللد .
تبادل الغازات في دودة الأر�س



88

ت
ازا

الغ
دل 

وتبا
س 

تنف
ت ال

ليا
التنف�س و تبادل الغازات يف احليوانات التي حتتوي على اأجهزة متخ�ش�شة للتنف�س :عم  

 متتلك  احليوانات التي حتتوي عىل أجهزة تنفسية سطوح تنفسية، يمكن تقسيم  هذه السطوح التنفسية إىل قسمني : 
سطوح تنفسية مثنية للداخل، ومن أمثلتها القصبات اهلوائية املوجودة يف احلرشات ويف رئتي اإلنسان.   )1

سطوح تنفسية مثنية للخارج  ومن أمثلتها خياشيم األسامك .    )2
التنفيس للتمكن من   وسواء كانت السطوح متجهة للداخل أو للخارج فاهلدف منها هو زيادة السطح 

تبادل الغازات بني احليوان وبيئته بشكل كاِف .
وسوف ندرس أمثلة لبعض السطوح التنفسية يف املخلوقات احلية .

 ) Tracheae  (  التنف�س عن طريق الق�شبات الهوائية   )1

 القصبات اهلوائية هي نوع من السطوح املثنية للداخل. 
وهي أجهزة التنفس اخلاصة باحلرشات، وبعض احليوانات 

األخرى مفصلية األرجل. 
اجلراد.   يف  اهلوائية  القصبات  ذلك  عىل  مثااًل  وسنأخذ 
فاهلواء يدخل إىل القصبات اهلوائية من خالل فتحات جانبية 
إىل  اهلواء  يمر  وهناك    ,)Spirales( النفسية  بالثغور  تعرف 
ويتفرع  التنفس.  عملية  لتنظيم  اهلواء  خلزن  هوائية  أكياس 
تتشعب  ثم  متسعة  تبدأ  قصبات  اهلوائية  األكياس  هذه  من 

تتمكن اخلاليا من أخذ األكسجني  اتصال مبارش، وهبذا  إىل قصيبات  أصغر حتى تصل إىل خاليا اجلسم بشكل 
وطرد ثاين أكسيد الكربون عن طريق االنتشار خالل جدران األنابيب اهلوائية الرفيعة وقد ختتلف الثغور التنفسية 
يف أشكاهلا وحجومها وتراكيبها يف احلرشات املختلفة. وهي ليست جمرد فتحات لدخول اهلواء بدون أي تنظيم، 
بل إن هلا تراكيب خاصة لالنغالق واالنفتاح حسب احلاجة، وهبذا تتمكن الثغور من ضبط عملية التنفس . وتتم 
عملية التنفس عن طريق حركات عضالت خاصة موجودة يف بطن احلرشة وتتم عملية الشهيق ) Inspiration ( عند 

الق�شبات الهوائية في الجراد
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عم ارختاء العضالت البطنية،  األمر الذي يؤدي إىل اتساع جتويف البطن،  ودخول اهلواء إىل القصبات اهلوائية عن طريق 

الثغور التنفسية املفتوحة. أما عملية الزفري ) Expiration ( فإهنا حتصل عندما تنقبض العضالت البطنية وينكمش 
البطن مما يؤدي إىل اندفاع اهلواء إىل اخلارج من خالل الثغور التنفسية املفتوحة أيضا. الحظ أننا ذكرنا أن الثغور 
التنفسية تكون مفتوحة إلمتام عمليتي الشهيق والزفري, وهذا مهم ألنه لو كانت الثغور مغلقة وانكمش البطن. فإن 

ذلك سيؤدي إىل دفع اهلواء من القصبات الكبرية إىل القصيبات الدقيقة القريبة من اخلاليا.
لقد الحظنا يف الفصل السابق أن احلرشات هلا جهاز دوري ال عالقة له بنقل الغازات بني اخلاليا والوسط الذي 
تعيش فيه هذه احليوانات. وهذه احلقيقة حتتم عىل احلرشات أن يكون هلا جهاز تنفيس مستقل وفعال يوصل بني البيئة 

التي تعيش فيها وبني اخلاليا دون احلاجة إىل جهاز نقل خاص بتبادل الغازات فسبحان من خلقها.

:) Gills (  التنف�س بوا�شطة اخليا�شيم  )2

 اخلياشيم هي نوع من  السطوح التنفسية املثنية للخارج هدفها زيادة السطح التنفيس املواجه للوسط املائي 
كاألسامك  املائية  احليوانات  معظم  مثل   للتنفس،  كوسيلة  اخلياشيم  تستخدم  التي  احليوانات  فيه  تعيش  التي 

وبعض الديدان املائية والقرشيات والرخويات .
أشكال اخلياشيم :

ختتلف اخلياشيم يف تعقيدها من حيوان آلخر، لذلك يكون له عدة أشكال مثل :
شكل بروزات جلدية بسيطة مثنية للخارج  كام يف نجم البحر.   )1  

شكل بروزات قدمية جانبية كام يف بعض الديدان احللقية املائية .   )2
يتكون من  اخليوط  برتاكيب عظمية، وكل خيط من هذه  الدموية مدعمة  بالشعريات  غنية  دقيقة  3(  خيوط 

            ن�شاط عملي

افحص جمسم )نموذج( لرتكيب اجلرادة لتتعرف عىل تركيب جهازها التنفيس والحظ األجزاء 
املكونة له وارسمه.
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تـــاأمـــل

تنترش هبا شعريات دموية كثرية. كام يف األسامك وال  صفائح 
تبتعد هذه الشعريات الدموية عن الوسط املائي الذي تعيش 
الشعرية  خلية  هي  إحدامها  خليتني,  بسمك  إال  األسامك  فيه 
نفسها،  واألخرى هي اخللية الطالئية للصفيحة اخليشومية،  
وهلذا فإن عملية تبادل األكسجني وثاين أكسيد الكربون تتم 

بطريقة االنتشار املبارش.
جيب أن يمر املاء  باستمرار عىل سطوح اخلياشيم  يف األسامك, 
ويتم ذلك عن طريق أخذ املاء  خالل الفم ثم إغالق الفم لدفع 

املاء حول  اخلياشيم, ثم خروجه إىل اخلارج . 
والسبب يف أن املاء جيب أن يمر باستمرار عىل سطوح اخلياشيم ما ييل :

1(  أن املاء باملقارنة مع اهلواء حيتوي عىل كميات قليلة من األكسجني املذاب .
2(  أن رسعة انتشار األكسجني يف الوسط املائي هي أقل بكثري من رسعة انتشاره يف الوسط الغازي .

اخلياشيم بطبيعتها تراكيب هشة قابلة للتلف إذا مل تكن هناك طريقة حلفظها وتغطيتها عن العوامل اخلارجية 
التي قد تؤثر عليها. وهلذا فإننا نرى أن بعض احليوانات قد وهبها اهلل سبحانه وتعاىل ُطرقًا بواسطتها حُتافظ 
البحر توجد أشواك خاصة حُتيط باخلياشيم حلفظها. ويف القرشيات ُتغطى  عىل سالمة خياشيمها، ففي نجم 
يف  أما  الربنس.  غالف  داخل  اخلياشيم  حتفظ  املحار  حيوان  ويف  احليوانات.  هذه  أصداف  بواسطة  اخلياشيم 

األسامك العظمية ُفتحاط اخلياشيم بغطاء خاص ُيعرف بالغطاء اخليشومي لوقايتها من أثر العوامل اخلارجية.

الخيا�شيم في الأ�شماك

            ن�شاط عملي

حيمي  الذي  اخليشومي  الغطاء  والحظ  العظمية،  األسامك  لبعض  طازجة  عينات  عىل  احصل 
اخلياشيم، وافحص اخلياشيم فيها.
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اليافعة،   كالضفادع  والربمائيات،   الربية  القواقع  إىل  باإلضافة  والثدييات  والطيور  الزواحف   تستخدم 
الرئتني كسطوح لتبادل الغازات بني الوسط الذي تعيش فيه وبني الدم،  وهو السائل الذي ينقل هذه الغازات 

من خاليا اجلسم املختلفة وإليها يف هذه احليوانات .
التنفسية هلذه احليوانات  تبني أهنا عبارة عن سطوح تنفسية مثنية للداخل.  وإن نظرة فاحصة لألجهزة 
وهبذه التحورات تكّون الرئتان وأعضاء اجلهاز التنفيس األخرى يف هذه احليوانات وسطًا رطبًا باإلضافة إىل 

كوهنا حمتوية عىل مساحة كبرية جدًا لتبادل الغازات .

أشكال الرئتني :

ختتلف احليوانات التي تستخدم الرئتني يف التنفس يف درجة تعقيد رئتيها، لذلك يكون هلا عدة أشكال مثل :
1(   الرئتان يف بعض الربمائيات: وهي عبارة عن ثنيات بطنيه برزت من القناة اهلضمية يف منطقة البلعوم كام 
الرئتان عبارة عن  السلمندر )حيوان برمائي( ويف مثل هذه احليوانات تكون  أنواع  هي احلال يف بعض 

كيسني بسيطني ال حويصالت هلام، ويعترب هذا الشكل أبسط أشكال الرئتني .

�شلمندر )برمائيات(زواحفثديياتطيور
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2(   الرئتان يف الطيور: وهذه ال حتتوي عىل حويصالت عم

هوائية وتستبدل احلويصالت اهلوائية هنا بشعريات 
هوائية تنترش يف نسيج الرئة وحيصل تبادل الغازات 
بني هذه الشعريات اهلوائية وبني الدم يف الشعريات 
الطيور يتصل هبام عدد  الدموية منها. كام أن رئتي 
من األكياس اهلوائية تساعدمها عىل التنفس يف أثناء 
الطريان ومتتد هذه األكياس لتشغل جتاويف كثرية 
يف اجلسم حتى إهنا قد حتتل بعض من احليزات يف 

نخاع العظام.
3(   الرئتان يف الثدييات: وتكون غاية يف التعقيد ففي مثل هذه احليوانات )الثدييات( تتفرع الرئتان من الداخـل 
الغـــازات بشـكل كبـري، وجــدار هذه  تبادل  لـزيــادة سطح  إلـى حويصـالت هوائية كثيـرة جـدًا 

احلويصالت يتكون من طبقة من اخلاليا الطالئية الرطبة الغنية بالشعريات الدموية.

            ن�شاط عملي

بمساعدة معلمك قم بترشيح احليوانات اآلتية للتعرف عىل تركيب الرئات فيها :
الضفدع  – احلاممة - األرنب. وقارن بينها من حيث الرتكيب.

الرئات في الطيور

   التنف�س باأكرث من طريقة واحدة:

تستخدم كثري من احليوانات أكثر من طريقة واحدة يف تنفسها 
إما يف الوقت نفسه وإما يف أطوار خمتلفة من حياهتا، ومن أمثلة ذلك 

ما ييل:
1( الضفادع: حيث تتنفس بعدة طرق كام ييل - تنفس عن طريق اجللد، 
الغازات،  لتبادل  الفم  لتجويف  الداخيل  السطح  تستخدم  ال�شفدعوأيضًا 
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					 التنف�س عند الإن�شان : 	

 الطريق الذي يسلكه اهلواء اخلارجي حتى يصل إىل الرئتني: )انظر الشكل ص 94(
1(  املمرات األنفية: وهي الطريقة األساسية املهيأة لتنقية اهلواء من الشوائب عن طريق الشعر املوجود فيها كام 
أن وجود أغشية خماطية غنية بالشعريات الدموية يعمل عىل ترطيب اهلواء الداخل وجعله دافئًا باإلضافة 

إىل أمهية املخاط كامدة قاتلة لبعض اجلراثيم الداخلة مع اهلواء .
2( البلعوم: وهو عبارة عن ملتقى لطريقي اهلضم والتنفس.

3(    احلنجرة: وهي عبارة عن صندوق غرضويف يؤدي وظيفة إحداث الصوت باإلضافة إىل وظيفته التنفسية.  
أما وظيفة احلنجرة يف إحداث الصوت فسببها وجود حبال صوتية حتدث الصوت باهتزازها عند مرور 

اهلواء بدرجات خمتلفة.
مفتوحة  لتجعلها  غرضوفية  بحلقات  تدعم  الشكل،  أسطوانية  أنبوبة  عن  عبارة  وهي  اهلوائية:  4(   القصبة 
باستمرار ملرور اهلواء. وهذه احللقات ناقصة االستدارة من اخللف لتسمح بحركة املريء خلفها ومرور 

البلعة الغذائية فيه إىل املعدة.

التي تعيش معيشة مائية تستخدم  التنفس،كام أن أطوار الضفادع األوىل )أبو ذنيبة(  كام أهنا تستخدم رئتيها يف 
اخلياشيم كسطوح لتبادل الغازات، وختتفي هذه اخلياشيم عندما يصبح الضفدع يافعًا وتستبدل بالرئتني.

-2 أجنة الزواحف والطيور يف البيض: تتنفس عن طريق تبادل الغازات عىل السطوح التنفسية املمثلة بأغشية 
)الكوريون( )واأللنتويس( التي حتيط باجلنني.

-3 أجنة الثدييات: تستخدم غشاء املشيمة كسطح لتبادل الغازات بني دم األم ودم اجلنني. 

ح�شا�شية الأنف :
تعترب حساسية األنف من أكثر أنواع احلساسية انتشارًا، وهي عبارة عن  التهاب يف األغشية املخاطية املبطنة 
املواد املوجودة خارج  لألنف، وهي نوعان  فهناك حساسية األنف املوسمية )محى القش( وتسببها بعض 
املنزل مثل حبوب اللقاح لبعض النباتات وبعض أنواع الفطريات التي ينقلها اهلواء، والنوع اآلخر حساسية 
األنف املزمنة و تسببها ريش الطيور وشعر احليوانات املنزلية واألتربة والغبار والرصاصري والفطريات.  مما 

الأحياء في حياتنا
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ينتج عنه ظهور أعراض احلساسية  وهي رشح يف األنف وعطاس واحتقان  وحكة يف األنف وسقف احللق عم

أو العينني. إن إفراز مادة اهلستامني يف اجلسم هو الذي يسبب حدوث أعراض احلساسية من رشح وحكة 
وغريها ... ، ولذلك فإن مجيع أنواع األدوية املستخدمة يف عالج احلساسية هي أدوية تعمل كمضادات ملادة 
اهلستامني أي ملنع إفرازه يف اجلسم ولذلك عند معرفتك بمساعدة الطبيب نوع احلساسية جيب عليك جتنب 

مثريات احلساسية لديك ..

هلا  بخاليا  مبطنة  اهلوائية  والقصبة    

أهداب، تعمل هذه األهداب بحركتها 

وما  املخاط  حتريك  عىل  التموجية 

القصبة  أعىل  إىل  غريبة  دقائق  من  به 

اهلوائية لطرده للخارج.

التجويف  اهلوائية  القصبة  خترتق    

إىل  أسفلها  يف  وتنقسم  الصدري 

منهام  كل  تؤدي  هوائيتني  شعبتني 

الشعبتني  هاتني  إىل رئة.  ويــدعــم 

حلقات  اآلتية  وفروعهام  اهلوائيتني 

مفتوحة   تكون  لكي  غرضوفية 

الرئة ويف  ــواء.  اهل ملرور  باستمرار 

تتفرع كل شعبة هوائية  إىل شعيبات أصغر فأصغر. وتنتهي الشعيبات النهائية الدقيقة جدًا باحلويصالت     

اهلوائية. 

الجهاز التنف�شي في الإن�شان
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عم أكياس  عن  عبارة  وهي   : اهلوائية  احلويصالت    )5

بأهنا رقيقة جدًا  تتميز جدراهنا  غشائية صغرية، 
وحييط  واحدة.  خلية  بُسمك  تكون  عادة  فهي 
الشعريات  من  كثيفة  شبكة  ــدران  اجل هبذه 
مساحة  فإن  لذا  العدد،  كبرية  وهي  الدموية، 
تقدر  اإلنسان  يف  اهلوائية  احلويصالت  سطح 
األكسجني  تبـادل  وحيـصل   . 90م2  بحـوايل 
احلويصلة  جتويف  بني  الكربون  أكسيد  وثاين 

اهلوائية والدم عن طريق االنتشار البسيط.

            ن�شاط عملي

افحص نموذج لرتكيب اجلهاز التنفيس يف اإلنسان  والحظ األجزاء التي يتكون منها  وارسمه.

تركيب الحوي�شالت الهوائية

اآلية التنف�س يف الإن�شان :  

التنفس  تسمى  التي  العمليات  إحدى  هي  وبالعكس  الرئتني  إىل  اخلارج  من  اهلواء  دخول  عملية  إن 
احلاجز،  احلجاب  وعضلة  الصدري،  القفص  عضالت  بمساعدة  تتم  ميكانيكية  عملية  وهي   )Breathing(
البطني  والتجويف  والرئتني(  القلب  حيوي  )الذي  الصدري  التجويف  بني  احلاجز  احلجاب  عضلة  وتقع 
)احلشوي(، الذي يضم بقية األعضاء الداخلية . وتعتمد آلية التنفس يف اإلنسان عىل عمليتي الشهيق والزفري 

التي سبق لك دراستها يف الصف األول الثانوي.
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التنظيم الع�شبي والكيميائي لعملية ال�شهيق  والزفري :عم  

هناك  أن  حيث  الذايت  العصبي  اجلهاز  سيطرة  حتت  احلاجز  واحلجاب  الضلوع  عضالت  حركات   تقع 
مركزًا تنفسيًا يف النخاع املستطيل يعمل عىل ضبط عملية الشهيق و الزفري. يرسل هذا املركز سياالت عصبية 

إىل عضالت الضلوع واحلجاب احلاجز لتحثها عىل االنقباض لكي تتم عملية الشهيق.       
تتمدد.  الرئتني  إىل  اهلواء  يدخل   وعندما 
هناك  خاصة  مستقبالت  تستثار  متددها  وعند 
فرتسل سياالت عصبية إىل املركز التنفيس لتعمل 
العصبية  السياالت  إرسال  يف  نشاطه  كبح  عىل 
وهبذا  احلاجز،  واحلجاب  الضلوع  لعضالت 
فإن هذه العضالت تسرتيح وتعود إىل مواضعها 
عملية  بإمتام  ولكن  الزفري  عملية  فتتم  األصلية 
الزفري تتقلص الرئتان حجاًم وال يبقى هناك تأثري 
املركز  لنشاط  الكابحة  التمدد  مستقبالت  عىل 
التنفيس . وهلذا فإن املركز التنفيس يعود إلرسال 
سياالته العصبية إىل عضالت الضلوع واحلجاب 
احلاجز لتنقبض ولتحصل عملية الشهيق وهكذا 

دواليك . 
أنه  ذلك  وسبب  فقط،  قصري  لوقت  إرادية  بطريقة  نفسه  حيبس  أن  لإلنسان  يمكن  أنه  بالذكر  واجلدير 
بحبس النفس يصبح تركيز ثاين أكسيد الكربون عاليًا يف الدم.وازدياد تركيز هذا الغاز يعمل عىل استثارة املركز 
التنفيس يف النخاع املستطيل لريسل سياالت عصبية إىل عضالت الضلوع واحلجاب احلاجز، فتنقبض رغاًم عن 

حماولة اإلنسان السيطرة عليها.

التنظيم الع�شبي والكيميائي لعملية ال�شهيق والزفير )لالطالع(
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ملاذا متوت ال�شفادع اإذا اأغلق فمها بالقوة ؟
تسمى طريقة التنفس يف الثدييات والطيور بالتنفس سالب الضغط، ألن اهلواء ال يدفع إىل الرئتني دفعًا بل 
يؤخذ نتيجة نقصان الضغط يف القفص الصدري. بينام الضفادع تعتمد عىل طريقة تنفس إجيايب الضغط 
باإلضافة إىل الطريقة السلبية. فاهلواء يدخل إىل جتويف فم الضفدع أواًل بطريقة سلبية، ألن ذلك التجويف 
يتسع أواًل بإنزال قاع الفم إىل أسفل، مما جيعل الضغط اهلوائي هناك أقل منه يف اهلواء اجلوي. وبعد ذلك 
يغلق الضفدع فمه ليحبس اهلواء يف جتويف الفم، ثم يرفع قاع فمه ألعىل، فيزداد الضغط هناك، وُيدفع 

اهلواء دفعًا إىل الرئتني، أي بطريقة الضغط اإلجيابية.

عملية نقل الغازات من اخلاليا و اإليها. 

 يقوم الدم بعملية نقل الغازات بني اخلاليا العميقة يف اجلسم وبني السطوح التنفسية يف الفقاريات وحيتوي 
 : Hemoglobin ( وهي مادة مكونة من شقني   ( دم هذه احليوانات عىل صبغة خاصة تسمى اهليموجلوبني 

جلوبني وهو مادة بروتينية، واهليم هو مادة حديدية بروتينية.
نقل غاز الأك�شجني :

املعادلة  باألكسيهيموجلوبني كام يف  ما يسمى   اهليم  مكونًا  بامدة  يتحد األكسجني حتت ظروف معينة، 
اآلتية :

O2   + Hb                                                 HbO2                             
. وهذه  ثابت  إىل مكوناته، ألنه غري  بسهولة  للتحلل  قابل  بأنه  يتميز  األكسيهيموجلوبني هذا  ومركب 
التي حتتوي عىل تركيز كبري منه إىل  لنقل األكسجني من األماكن  اخلاصية جتعل  اهليموجلوبني مادة مناسبة 

األماكن األقل تركيزًا. 
ولو تتبعنا عملية نقل األكسجني من جتاويف احلويصلة اهلوائية يف رئة اإلنسان إىل اخلاليا نالحظ أن أول 
خطوة يف هذه العملية هي انتشار األكسجني املذاب يف الطبقة املائية املالمسة جلدار احلويصلة اهلوائية إىل داخل 
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نقل غاز  ثاين اأك�شيد الكربون : 		

 يتحد غاز ثاين أكسيد الكربون مع مادة اهليم مكونًا مركب  الكرهبيموجلوبني، الذي يصبغ الدم باللون 
وتفكيكه ولكن  األكسيهيموجلوبني  لتكوين  مماثلة  وتفكيكه بصورة  املركب  هذا  تكوين  ويتم  القاتم  األمحر 
دورتيهام تكونان متعاكستني كام يف الشكل السابق . كام يمكن نقل هذا الغاز مذابًا يف بالزما الدم فثاين أكسيد 

الشعريات الدموية الكثرية املنترشة يف ذلك اجلدار . وهذه العملية هي عملية انتشار بسيط من املنطقة األكثر تركيزًا 
باألكسجني )جتويف احلويصلة( إىل األقل تركيزًا )داخل الشعريات الدموية الرئوية( بعد وصول األكسجني 
إىل بالزما الدم، يدخل إىل اخلاليا الدموية احلمراء من خالل أغشيتها، ويتحد هناك باهليموجلوبني مكونًا مادة 

يدور ثم   . ذكرنا سابقًا  األكسيهيموجلوبني كام 
املختلفة،  اجلسم  أنسجة  إىل  يصل  حتى  الدم 
قارناها  إذا  قليلة  وهناك تكون نسبة األكسجني 
القادم إىل تلك األنسجة. وهلذا فإن  الدم  بنسبة 
هيموجلوبني  إىل  يتحلل  األكسيهيموجلوبني 
خالل  من  فينترش  األكسجني  أما   . وأكسجني 
املالصقة  اخلاليا  إىل  الدموية  الشعريات  جدار 
اهليموجلوبني  أما  اخللوي  التنفس  يف  ليستخدم 
الرئتني  إىل  عائدًا  الدم  مع  أخرى  مرة  فيدور 
األكسجني  غاز  من  أخرى  جزيئات  ليحمل 

وهكذا . 

نقل O2  و  CO2 من واإلى الحوي�شالت الهوائية
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عم الكربون الناتج عن أكسدة املواد الغذائية يف اخلاليا ينترش إىل الشعريات الدموية املالصقة ألن تركيزه يف تلك 

الشعريات أقل منه يف اخلاليا ثم ينتقل معظم هذا الغاز من البالزما إىل داخل اخلاليا الدموية احلمراء، ويتحد 
مع املاء املوجود هبا مكونًا محض الكربون كام يف املعادلة اآلتية :

CO2  + H2O      H2CO3

بيكربونات كام يف  وأيونات  أيونات هيدروجني  إىل  يتحلل  ثابت، حيث  وهذا احلمض هو مركب غري 
املعادلة اآلتية :

H2CO3      H+  + HCO3
-

وينتقل ثاين أكسيد الكربون عىل شكل بيكربونات ) بيكربونات صوديوم أو بيكربونات بوتاسيوم( بعد 
الدموية  الشعريات  البالزما، حتى يصل إىل  الدموية احلمراء إىل  املادة قد خرجت من اخلاليا  أن تكون هذه 
املنترشة يف جدار الرئتني . وملا كانت نسبة ثاين أكسيد الكربون يف احلويصالت اهلوائية أقل منها يف الشعريات 
أيونات  مع  هناك  وتتحد  احلمراء،  اخلاليا  إىل  أخرى  مرة  تدخل  البيكربونات  مادة  فإن  املالصقة  الدموية 
اهليدروجني مكونة محض الكربون . ويتحلل هذا احلمض  إىل ماء وثاين أكسيد الكربون، ثم ينترش هذا الغاز  

نحو احلويصالت اهلوائية ومن ثم خيرج للخارج . 

نقل ثاني أكسيد الكربون من اخلاليا إلى الدم ثم إلى احلويصالت الهوائية )لالطالع(
نقل ثاني أكسيد الكربون من أنسجة الجسمنقل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين
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للقيام  احلي  املخلوق  هلا  حيتاج  التي  الكيميائية  الطاقة  إنتاج  هو  التنفس  عملية  من  األسايس  اهلدف  إن 
الكيميائية ال بد من وجود مواد عضوية ) خام ( وأنزيامت تعمل  الطاقة  بوظائفه احليوية املختلفة. وإلنتاج 
كعوامل مساعدة ) Catalysts ( إلمتام سلسلة من التفاعالت  الكيميائية التي تؤدي يف النهاية إىل تفتيت هذه 
املواد املعقدة نسبيًا إىل مواد أبسط منها . ويف أثناء القيام هبذه التفاعالت تنطلق الطاقة التي حيتاج إليها املخلوق 

احلي. واملواد العضوية التي تدخل مبارشة يف عملية التنفس هي سكريات أحادية كاجللوكوز مثاًل. 
 تقوم املخلوقات احلية بتفتيت اجللوكوز إلنتاج الطاقة بطريقتني إحدامها حتصل بمعزل عن األكسجني، 
وتعرف بالتنفس الالهوائي أو التخمر ) Anaerobic Respiration (، واألخرى تستوجب وجود األكسجني 

 .) Aerobic Respiration ( ألكسدة اجللوكوز وتسمى بالتنفس اهلوائي

اأنواع التنف�س الخلوي:

: Anaerobic Respiration ) 1 التنف�س الالهوائي ) التخمر-

 حتصل عملية التنفس الالهوائي ) التخمر ( يف بعض املخلوقات وحيدة اخللية مثل بعض أنواع البكترييا 
والفطريات . ويف خاليا العضالت ) كعضالت اإلنسان مثاًل ( عند القيام بمجهود عضيل شديد.

 املخلوقات احلية وحيدة اخللية التي تستعمل هذه الطريقة يف التنفس قد تكون ال هوائية بحتة، أي أهنا ال 
تتنفس إال بمعـزل عـن األكسجـني، وقـد تكـون ال هوائية اختياريا أي أهنا تستطيع أن تتنفس بدون أكسجني 
إلنتاج الطاقة، وجيدر بنا أن نالحظ أن عملية التخمـر ال تـؤدي إلـى التفكيك الكامل للجلوكوز، وهلذا فإنه 
من املتوقــع أن ال تنتــج كمية كبـيــرة مـن الطـاقة يف أثناء هذه العملية . فالذي حيصل أن جزيء اجللوكوز 
كثرية  أنزيامت  فيها  تشرتك  التفاعالت  من  سلسلة  يف  دخوله  أثناء  يف  يتفكك  كربون  ذرات   6 عىل  املحتوي 
متخصصة ليكون جزيئني من محض البريوفيك املحتوي عىل 3 ذرات كربون، ثم تكتمل سلسلة التفاعالت بعد 
هذه املرحلة لتكون النتيجة يف النهاية تكون ثاين أكسيد الكربون واإليثانول أو تكوين محض اللبن )الالكتيك( 

فقط.
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وكل من هذين املركبني معقد نسبيًا, وال يزال حمتويًا عىل كمية كبرية من الطاقة الكيميائية الكافية. وهلذا فإن 
.).A.T.P( الناتج الصايف للطاقة يف أثناء عملية التنفس الالهوائي للجلوكوز فقط جزيئني من

ال تشكل عملية التخمر مشكلة بالنسبة للمخلوقات احلية التي تقوم هبا. فهذه املخلوقات ال حتتاج إىل 
أن  فــيــمــكــن  أكسجني من الوسط الذي تعيش فيه. وأما ثاين أكسيد الكربون الذي قد ينطلق نتيجة للتخمر 
تتخلص منه هذه املخلوقات احلية بكل سهولة نظرا ألهنا وحيدة اخللية وتتم عملية التخلص من هذا الغاز 
تركيزًا يف  األقل  إىل  اخللية  داخل  تركيزًا يف  األكثر  املنطقة  )Direct  Diffusion( من  املبارش  االنتشار  بطريقة 

الوسط الذي تعيش فيه هذه اخللية.

بعض البكترييا ال هوائية التنفس تنتج مركبات أخرى غري محض اللبن واإليثانول ,فهناك بكترييا تنتج 
محض اخلل أو األسيتون أو غريه من املركبات.

اإ�شـــــــاءة

  عملية ختمر اجللوكوز يف فطرة اخلمرية

2CH3.CO.COOH

محض البريوفيك ) 2 جزيء (

C6H12O6    جلوكوز

2CH3. CH2. OH
كحول ايثيل )إيثانول( ) 2 جزيء (

2ATP

2CO2
+

+

لالطالع : 

عملية ختمر اجللوكوز يف بكترييا اللبن والعضالت

2CH3.CO.COOH

محض البريوفيك ) 2 جزيء (

C6H12O6    جلوكوز

            2CH3.CHOH.COOH
محض اللبن )الالكتيك( ) 2 جزيء (

2ATP
+
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: Aerobic Respiration التنف�س الهوائي  .2

 التنفس اهلوائي هو الطريقة الرئيسية التي تتبعها معظم املخلوقات احلية إلنتاج الطاقة. وهنا حيتاج إىل غاز 
األكسجني لتفتيت اجللوكوز بشكل كامل إىل مكوناته األساسية وهي املاء وثاين أكسيد الكربون. وتنتج عن 
هذه العملية طاقة كيميائية مقدارها 38 جزيئًا من )A T P( وهي كمية كبرية من الطاقة إذا ما قورنت بعملية 
التنفس الالهوائي التي تنتج فقط جزيئني من )A T P( وهي أيضًا نتاج عملية التخمر، إذن فعملية التنفس 
اهلوائي عملية أكثر فعالية من عملية التخمر, وهبذا فهي هتيئ النمو األقوى للمخلوقات احلية التي تقوم هبا.
وتتم عملية تفتيت اجللوكوز هذه بسلسلة من التفاعالت تبدأ يف سيتوبالزم اخللية وتكتمل يف امليتوكندريا 

وتعمل عىل إمتامها أنزيامت كثرية متخصصة.
ومير التنفس الهوائي باملراحل التالية:

أ- مرحلة التحلل السكري.

.A ب- مرحلة تكوين مركب االستيل كوانزمي

جـ - مرحلة تفاعالت دورة كربس.

د - مرحلة نقل اإللكترونات.

:Glycolysis اأ( التحلل ال�شكري(

حتدث هذه املرحلة من عملية التنفس اخللوي يف مجيع املخلوقات احلية سواء التي تتنفس هوائيًا بوجود 
األكسجني أو الهوائيًا يف غياب األكسجني، وحتدث هذه املرحلة يف ستيوبالزم اخللية لوجود اإلنزيامت الالزمة 

حلدوث عملية التحلل )االنشطار(.

عندما يصاب الرياضيني بالشد العضيل، نتيجة لرتاكم محض اللبن يف العضالت، يتم التغلب عىل هذه 
املشكلة بعمل تدليك للعضلة إلراحتها وتزويدها بكميات من الدم لتحصل عىل األكسجني الالزم 

لألكسدة.

اإ�شـــــــاءة

مراحل التنف�س الهوائي داخل الخلية

محض البريوفيك

امليتوكوندريا

جلوكوز

سيتوبالزم 
اخللية

NADH



103

ت
ازا

الغ
دل 

وتبا
س 

تنف
ت ال

ليا
عم واهلدف األسايس من عملية التحلل السكري هو تكوين مركبي NADH و ATP وفق اخلطوات التالية:

: ATP أواًل: تكوين مركب

 )3C( إىل جزيئني من مركب ثالثي ذرات الكربون )6C( يتم يف هذه املرحلة انشطار جزيء سكر اجللوكوز
يسمى محض البريوفيك CH3-CO-COOH وحتتاج عملية االنشطار هذه إىل طاقة يتم احلصول عليها من اخللية 
االنشطار  لعملية  كناتج هنائي   ATP أربع جزيئات  لتكوين  منها  يتم االستفادة   ATP وهي عبارة عن جزيئني من 

.)2ATP( جزيئني ATP ويكون الناتج الصايف من

 -:NADH ثانيًا: تكوين مركب

يتم يف هذه املرحلة ارتباط أربع ذرات هيدروجني املتوفرة يف غاليف امليتوكوندريا بجزيئني من املركب املرافق 
الذي     )2NAD+(األدنني نيوكليوتيد  ثنائي  أميد  نيكوتني   )Nicotinamiat adenine dinncteotide( اإلنزيمي 

. 2)NADH( يتحول إىل جزيئني من

ومع أن الطاقة املستخدمة يف هذه العملية قليلة إال أهنا رسيعة جدًا وتنتج آالف من جزيئات ATP يف ثواين مما 
يساعد عىل تزويد اخلاليا بالطاقة الكيميائية حتى يف حالة عدم توفر أكسجني.

التحلل ال�شكري

�شكر جلوكوز
 حم�س

البيروفيك
اإلى �شل�شلة ناقل الإلكترونات

)لالطالع(



104

ت
ازا

الغ
دل 

وتبا
س 

تنف
ت ال

ليا
)ب(: مرحلة تكوين مركب ال�شتيل كواأنزمي Aعم

-1 يدخل محض البريوفيك الناتج عن عملية االنشطار السكري إىل امليتوكوندريا حيث يتم حتويله إىل مركب 
.)Acetic Acid( لينتج محض اخلل البريوفيك  بنزع جزيء CO2 من محض  الكربون وذلك  ثنائي ذرات 

.)A( لتكوين مركب االستيل كوأنزيم )A( 2 يتحد محض اخلل مع املرافق اإلنزيمي الكو أنزيم-

عىل   )NAD+( األنزيمي  املرافق  ينقلها  أخرى  هيدروجني  ذرات  أربع  السابقة  التفاعالت  من  تتحرر   3-
.NADH صورته املختزلة

Krebs Cycle جـ( تفاعالت دورة كرب�س(

يدخل االستيل كوأنزمي )A( في سلسلة جديدة من التفاعالت تعرف بدورة كربس كما في اخلطوات التالية:

.)6C( ليكون محض السيرتيك )4C( مع مركب رباعي الكربون )A( 1 يتحد مركب االستيل كو إنزيم-
.)5C( من محض السيرتيك ويتحول إىل مركب مخايس الكربون CO2 2 يتم نزع جزيء-

من   CO2 من  آخر  جزيء  نزع  يتم   3-
املركب مخايس الكربون )5C( فينتج 

مركب رباعي الكربون.
الكربون  الرباعي  املركب  يتحد   4-
االستيل  جزيء  مع  الناتج   )4C(

كوانزيم )A( وتبدأ دورة جديدة.
-5 يف كل دورة كربس واحدة يتم تكوين 
ATP وNADH مع FADH وجزيئات 

التي تطرد  الكربون  ثاين أكسيد  من 
من اخلاليا إىل الرئتني للتخلص منها 

يف عملية الزفري.

)لالطالع(تفاعالت دورة كربس
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يوجد عىل الغشاء الداخيل للميتوكندريا جمموعة من املواد املعقدة الرتكيب والتي تعمل عىل نقل ذرات 
اهليدروجني واإللكرتونات تسمى ناقالت اإللكرتونات.

بنقل  تقوم  كام    FADH2 و     NADH األنزيميني   املرافقني  من  اهليدروجني  بإستالم  النواقل  هذه  تقوم 
الغشاء  املوجودة عىل  اإللكرتونية  النواقل  آخر ضمن سلسلة  إىل  ناقل  العالية من  الطاقة  ذات  اإللكرتونات 
الداخيل للميتوكندريا، وخالل عملية االنتقال هذه يتم ختفيض طاقة اإللكرتونات ويستفاد من الطاقة الناجتة 

يف حتويل مركب ADP إىل ATP، وهذه هي عملية خزن للطاقة.

أيونات  إىل  بواسطتها  وتتحول  األكسجني  ذرات  تستقبلها  العالية  طاقتها  اإللكرتونات  تفقد  أن  بعد 
األخري  املستقبل  هو  األكسجني  يكون  وبذلك  اهليدروجني  أيونات  مع  لالحتاد  قابلة  وتصبح  الشحنة  سالبة 
الطاقة ومن  منخفضة  اإللكرتونات  التخلص من  األكسجني عىل  يعمل  واهليدروجني، حيث  لإللكرتونات 

اهليدروجني ليكون املاء الذي يطرد كمخلفات لعملية التنفس.

وباستكامل عملية التنفس اخللوي بام فيها االنشطار السكري ينتج 36 جزيء ATP كام يف املعادلة.

  C6H12O6 + 6O2 + 36ADP + 36P        6CO2 + 6HO2 = 36ATP     

نقل الإلكترونات )لالطالع(
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)لالطالع(ملخ�س يو�شح الطاقة الناتجة من عملية التنف�س لجزيئ واحد من الجلوكوز
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ال�شوؤال الأول : عرف الم�شطلحات العلمية الآتية:

   العديسات     ـ      القصبات اهلوائية      ـ      عملية الشهيق      ـ       اهليموجلوبني .

ال�شوؤال الثاني : �شع عالمة )√( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة )x( اأمام العبارة الخاطئة في الجمل الآتية :

)  ( 1(   يمكن حدوث عملية التنفس الالهوائي ) التخمر ( يف جسم اإلنسان .     
)  ( 2(   تتنفس النباتات بأخذ ثاين أكسيد الكربون وطرد األكسجني .         
)  ( 3(   تصنف اخلياشيم ضمن السطوح التنفسية املثنية للخارج .         

)  ( 4(   ينترش األكسجني يف وسط مائي برسعة أكرب منها يف وسط هوائي .      
ال�شوؤال الثالث : ما الطرق التي تتم بوا�شطتها عملية تبادل الغازات في المخلوقات الحية الآتية :

  -1 األميبا .    -2 اهليدرا .     -3 دودة األرض .     -4الضفدع البالغ . -5 اجلراد .     -6 احلاممة.
ال�شوؤال الرابع : علل لما ياأتي :

1(   ال حتتاج معظم النباتات املائية إىل جهاز خاص بالتنفس.
2(   جيب أن يمر املاء باستمرار عىل سطوح اخلياشيم يف األسامك حلدوث عملية التنفس.

ال�شوؤال الخام�س :   قارن بين :

1(   التنفس اهلوائي والتنفس الالهوائي من حيث كمية الطاقة الناجتة .
2(   رئات الطيور ورئات الثدييات من حيث الرتكيب.

ال�شوؤال ال�شاد�س : و�شح بالر�شم فقط : الثغور النباتية   ـ  احلويصالت اهلوائية يف اإلنسان .

ال�شوؤال ال�شابع : اختر الإجابة ال�شحيحة لكل من العبارات الآتية :

1(    الثغور التنفسية هي فتحات لدخول الغازات وخروجها يف:
د( الربامسيوم جـ( دودة األرض.      أ( اجلراد.   ب( احلاممة.   

الـتـقـويـم



108

. . . .

2(    عندما يرتاكم محض الالكتيك يف اخلاليا العضلية، حيدث التعب العضيل بسبب نقص:
د( اجللوكوز. جـ( امليتوكوندريا.       أ( األنزيامت.    ب( األكسجني.  

3(    أي املخلوقات احلية اآلتية تستخدم طريقة التنفس اإلجيابية الضغط والسلبية الضغط؟
د( احلاممة. جـ( الضفدع.      أ( الثعبان.   ب( اإلنسان.  

4(    حيتوي التجويف الصدري يف اإلنسان عىل األعضاء اآلتية:
د( الرئتان واألمعاء. ج( القلب واملعدة.     أ( القلب والرئتان     ب( املعدة والرئتان. 

ال�شوؤال الثامن : اأمامك خلية مخلوق حي تتبع فيها خطوات التنف�س وماذا يتم في كل خطوة ح�شب الأرقام 

على ال�شكل واأين تتم :



. . . .

11

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة 
البدائيات -1  تعدد وظائف اإلخراج يف املخلوقات احلية .هذا الفصل أن : يف  الفضالت  من  التخلص  طريقة  2 - تصف 
يف -3 تتعرف طرق التخلص من الفضالت يف النباتات .والطالئعيات . باإلخراج  املتعلقة  العلمية  الظواهر  بعض  -4 تفرس 

كلية -6 ترشح طريقة تكوين البول يف جسم اإلنسان .-5 تصف طريقة التخلص من الفضالت يف بعض احليوانات.النباتات . يف  الكلوية  للوحدة  املكونة  األجزاء  وظيفة  -7 تذكر 
خالل اإلنسان . من  خلقه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  ــة يف -8 تتأمل  ــف ــي ــوظ األجهزة اإلخراجية للمخلوقات احلية .دراستك ملدى التالؤم بني الرتكيب   وال

الأهـــداف

عمليات االخراج 
والتخلص من الفضالت



. . . .
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عم مقدمة : 
 لقد درسنا فيام سبق أن املواد الغذائية املختلفة ) الكربوهيدرات والدهون والربوتينات ( متر بسالسل من 
التفاعالت الكيميائية املؤدية إىل إنتاج الطاقة الالزمة للخلية للقيام بالوظائف املختلفة. وهذه العملية هي التي 
تدعى عملية هدم  ) Cataolism ( ويقابلها عملية أخرى تؤدي إىل تكوين أو تركيب مواد بنائية الزمة لنمو 
اخلاليا وتكاثرها، وحفظ تكامل املادة احلية فيها، وهي عملية البناء     ) Anabolism ( والتوازن بني هاتني 
Metabolism ( هو جممل التفاعالت  العمليتني أمر هام لسالمة املخلوق احلي. والتمثيل الغذائي األيض ) 

احلاصلة يف أثناء عمليتي البناء واهلدم. 
 وينتج عن عملية التمثيل الغذائي بعض الفضالت التي البد للجسم أن يتخلص منها، ومن هذه املواد 
)غاز ثاين أكسيد الكربون، واملاء الزائد، واألمالح، وبعض املواد النيرتوجينية كالبولة (هذه املواد ضارة إذا 

جتمعت يف اجلسم وظلت فيه، وهلذا البد من التخلص من هذه الفضالت عن طريق عملية اإلخراج. 
إن عملية اإلخراج تؤدي وظائف متعددة جلسم املخلوق احلي مثل :

1(   التخلص من املواد الضارة والفضالت واملواد الزائدة عن حاجة اجلسم.
جسم  سوائل  بني  وامللحي  املائي  التوازن  تنظيم  أو  فيها،  تعيش  التي  والبيئة  اخلاليا  بني  التوازن  2(    حفظ 

املخلوق  احلي والوسط الذي يعيش فيه. 
3(   حفظ املاء واملواد األخرى الالزمة الستمرار حياة املخلوق احلي بشكل منتظم.

4(   املحافظه عىل ثبات درجة حرارة أجسام بعض املخلوقات احلية عن طريق فقدان كميات كبرية أو قليلة 
من  املاء حسب حاجة املخلوق احلي. 

املخلوقات  بعض  يف  الفضالت  من  والتخلص  اإلخراج  لعمليات  خمتلفة  أنامطًا  يأيت  فيام   وسنستعرض 
احلية.
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الإخراج في البدائيات والطالئعيات :  

 ال حتتاج هذه املخلوقات احلية وحيدة اخللية إىل جهاز إخراجي، للتخلص من فضالهتا، ألهنا معرضة 
مبارشة إىل البيئة التي تعيش فيها.

وتتم عملية اإلخراج  يف هذه املخلوقات احلية وحيدة اخللية التي تكون قريبة من الوسط الذي تعيش فيه 
 .) simple diffusion( عن طريق االنتشار البسيط

 كام تقوم بعض املخلوقات احلية األولية التي تعيش يف املاء العذب بإخراج املاء الزائد الذي يدخل أجسامها 
 ,)Contractile Vacuoles( عن طريق اخلاصية اإلسموزية باستخدام تراكيب خاصة هي الفجوات املنقبضة
 )Osmoregulation( وهذه الفجوات املنقبضة بطردها للامء تؤدي وظيفة هامة أال وهي التنظيم األسموزي

هلذه املخلوقات احلية بينها وبني البيئة التي تعيش فيها.
وسندرس مثااًل عىل ذلك . 

تكوين الفجوة املنقبضة في البراميسيوم.

يوجد يف الرباميسيوم فجوتان منقبضتان إحدامها توجد قرب الطرف األمامي، واألخرى قرب مؤخرة  
الرباميسيوم، وحييط بكل فجوة منقبضة عدد من القنوات مرتبة شعاعيًا، وتسمى الفجوات املساعدة.

ويتم التخلص من املاء الزائد، عن طريق هذه الفجوات، حيث يتجمع املاء الزائد عن حاجة الربامسيوم 
عىل هيئة قنوات شعاعية مغزلية الشكل، يرتاوح 
امتالئها  متام  وبعد  قنوات،  بني 8-6  ما  عددها 
باملاء تندمج حمتوياهتا مكونة فجوتني، ثم تندمج 
واحدة  منقبضة  فجوة  وتكونان  الفجوتان 
حيث  السطح  من  الفجوة  هذه  تقرتب  مركزية، 
تفرغ حمتوياهتا عن طريق ثقب مؤقت يف اجلليد، 
املنقبضة  الفجوة  من  لكل  العملية  هذه  وتتكرر 

الفجوة المنقب�شة في البرام�شيوماألمامية واخللفية عىل التوايل. 

فجوة منقب�شة

ماذا تتوقع أن حيدث للرباميسيوم يف حاله عدم وجود الفجوات املنقبضة ؟
فـّكــر
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  الإخراج في النباتات : 
 عىل الرغم من عدم وجود أجهزة خمصصة لإلخراج يف النباتات، فإن النباتات قادرة عىل التخلص من 

الفضالت الناجتة عن عمليات األيض دون احلاجة إىل مثل تلك األجهزة، وذلك لألسباب التالية :
إن الفضالت اإلخراجية يف النباتات هي أقل بكثري مما هي يف احليوانات. وهبذا فهي تتجمع عىل مدى    )1
طويل من الزمن، ثم يمكن التخلص منها مرة واحدة كجزء من دورة احلياة التي يمر هبا النبات يف كثري 

من األحيان.
2(    إن عمليات األيض يف النباتات  أبطأ مما هي يف احليوان وأقل ) لذلك فإن فضالهتا تكون قليلة (.

3(    إن النباتات تعتمد يف عملية األيض عىل املواد الكربوهيدراتية أساسًا، وليس عىل املواد الربوتينية.
 وملا كانت فضالت املواد الكربوهيدراتية أقل رضرًا عىل خاليا النبات من الفضالت النيرتوجينية الناجتة 
عن هدم املواد الربوتينية، لذا تستطيع فضالت املواد الكربوهيدراتية أن تتجمع يف النبات طيلة حياته أحيانًا 

دون أن تسبب لـه تسماًم. 
طرق التخل�س من الف�شالت يف النباتات :

 تستطيع النباتات التخلص من فضالهتا بعدة طرق، ختتلف حسب نوع البنات، ومن هذه الطرق ما ييل:
1(    عملية البناء الضوئي. تستخدم النباتات  معظم ثاين أكسيد الكربون الناتج عن عملية التنفس اخللوي 
)عملية هدم ( إلنتاج مواد غذائية للنبات )عملية بناء(. وتتم عملية نقل هذا الغاز لألوراق اخلرضاء عن 
طريق إذابته يف املاء وانتقاله مع العصارة املائية عن طريق األوعية اخلشبية، أما ما يزيد عن حاجة األوراق 

 .) Stomata( من هذا الغاز فيمكن التخلص منه عن طريق الثغور
2(   الكثري من النباتات املعّمرة  تستبدل أوراقها أو أجزاء أخرى، بعد جتمع الفضالت فيها بشكل دوري.

3(   إن بعض النباتات تقوم بتجميع فضالهتا يف الفجوات اخللوية    ) Cell Vacuoles ( التي تشغل حيزًا 

افحص رشائح جاهزة للرباميسيوم ، والحظ شكل الفجوات املنقبضة فيه .
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Sap ( أو ترتسب وتبقى هناك طيلة حياة  كبريًا يف اخللية. وتذاب هذه الفضالت يف عصارة الفجوة ) 
النبات. ومثال ذلك محض األكساليك ) Oxalic Acid ( الذي يرتسب يف الفجوة العصارية عىل شكل 

بلورات أكساالت الكالسيوم، وخيزن هناك حتى يموت النبات. 
فصل  جاء  ما  إذا  حتى  اخلرضاء،  األجزاء  يف  فضالهتا  جتمع  منها  العشبية  وخصوصًا  النباتات،  4(   بعض 
اخلريف تصفر أوراقها وتسقط، وهبذا تتخلص من الفضالت املتجمعة مع األوراق الساقطة امليتة. فإذا 
جاء الربيع وتكونت األوراق اجلديدة تبدأ عملية جتميع الفضالت مرة ثانية، وهكذا. ومثل ذلك بعض 
النباتات التي تعيش يف تربة حتتوي عىل تركيز عال مللح الكالسيوم، حيث إهنا متتص هذا امللح وجتمعه يف 

أوراقها وتتخلص منه عندما تسقط األوراق. 
5(   يف النباتات اخلشبية تتجمع الفضالت يف األجزاء امليتة من اخلشب التي تكون وظيفتها األساسية دعامة 

للنبات. كام أن بعض هذه النباتات تتخلص من فضالهتا مع القلف الذي يسقط بانتظام.
النباتات  خترج فضالهتا من خالل أغشية خالياها لتدخل يف تكوين ُجُدرها اخللوية عن طريق  6(   بعض 

 .) Lignins ( حتول هذه الفضالت إىل اللجنني
7(    بعض النباتات تقوم خاليا اجلذور فيها  بإخراج مواد عضوية معقدة أو أمالح غري عضوية إىل الرتبة. 

طرق التخل�س من املاء الزائد عن حاجة النبات :

يتم التخلص من املاء الزائد عن حاجة النبات بطريقتني مها عملية النتح وعملية اإلدماع :

1(     عملية النتح )Transpiration(. وهي عملية  خروج املاء عىل شكل بخار من أجزاء النباتات املعرضة 
للجو، وخصوصًا األوراق. وختتلف هذه العملية عن عملية التبخر العادية بأهنا عملية حيوية.

وُتنتج النباتات كميات كبرية من املاء ختتلف حسب نوع النبات والظروف البيئية التي يعيش فيها. 
فتحات  خالل  من  وثانيهام  البرشة،  خلاليا  اخلارجية  الطبقات  طريق  عن  أحدمها  النتح:  من  نوعان  وهناك 
الثغور. ويف العادة ال يكون النوع األول أكثر من %10 من النتح اإلمجايل الذي حيصل يف النبات، وقد يصل هذا 

النوع من النتح إىل صفر كام هي احلال يف النباتات الصحراوية.
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عم 2(    اإلدماع ) Guttation (. وهي ظاهرة إخراج املاء عىل شكل قطرات بواسطة  تراكيب خاصة تقع عىل 
أطراف األوراق تعرف باألجهزة الدمعية. وخيرج جزء من ماء الندى املعروف عن طريق هذه الرتاكيب 

اخلاصة. 

            ن�شاط عملي

اإثبات حدوث عملية النتح:

الأدوات والمواد الالزمة: 

أصيص - نبات نام له أوراق - ورق قصدير.
طريقة العمل:

-1 خذ أصيصًا فيه نبات ناٍم له عدة أوراق.
-2 غط سطح التربة بإحكام بمادة شمعية أو بورق قصدير حتى تمنع تبخر الماء من التربة.

-3 زن النبات مع الأصيص وسجل الوزن في كراستك.
-4 اترك النبات في الهواء الطلق عدة ساعات، ثم زنه مرة أخرى.

-5 سجل الوزن في كراستك.
> هل الوزن الثاني أكثر أم أقل من الوزن الأول؟ كيف تعلل ذلك؟
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تـــاأمـــل

معلومات اإثرائية

قلة  الماء عن طريق  بأكبر كمية الزمة من  لتحتفظ  الصحراوية  النباتات  الخالق سبحانه  هيأ  لقد   
الثغور على سطوح أوراقها وازدياد سمك طبقة الكيوتين على تلك السطوح . ومن بعض التكيفات 
األخرى المالحظة في تلك النباتات عمق ثغورها ، ووجود شعيرات حولها ، حتى تقلل من تأثير 

التيارات الهوائية على تبخر الماء من الثغور .

عملية النتح:  
إن عملية النتح تتم أساسًا يف أوراق النبات . فاملاء الذي يمتص عن طريق اجلذور يدخل جزء منه يف 
كثري من الوظائف الفسيولوجية ، ألنه الوسط الذي تتم فيه التفاعالت الكيميائية ، وألنه يدخل يف كثري 
من التفاعالت احليوية . ولكن اجلزء األكرب من املاء الداخل يفقد إىل اخلارج . ولعلك تتساءل اآلن : ملاذا 
حيدث مثل هذا األمر يف النبات ؟ أي ملاذا ال يأخذ النبات حاجته الرضورية من املاء فقط ؟ هل هذه العملية 

يف صالح النبات ؟ وما فائدهتا بالنسبة له ؟ 
إن لعملية النتح أمهية خاصة بالنسبة لنقل املاء وما يذاب من أمالح ومواد نافعة ألجزاء النبات مجيعها 
: اجلذور ، السيقان ، واألوراق . ويعتقد حاليًا أن القوة الناجتة عن عملية تبخر املاء من خالل الثغور هي 
قوة كبرية قادرة عىل سحب عمود طويل من املاء حتى يف األشجار التي يزيد ارتفاعها عن 100 مرت . فالذي 
يبدو أن املاء يتبخر من سطوح خاليا امليزوفيل خالل الثغور إىل اخلارج ولكن قوة التامسك بني جزيئات 
املاء مع بعضها من جهة والتالصق بني جزئيات املاء واجلدر السليلوزية من جهة أخرى تعمل عىل سحب 
جزيئات أخرى بدل اجلزيئات التي تبخرت ، واجلزيئات األخرية هذه تعمل عىل  سحب جزيئات أخرى 
حتتها وهكذا . وينتج عن ذلك أن العمود املتصل من املاء ) من اجلذور لألوراق ( قد سحب لألعىل من 

فوق. وهبذه العملية ينتقل السائل املائي وما حيتويه من مواد ذائبة من الرتبة إىل األوراق.
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عم الإخراج في الحيوانات.  
 حتتاج احليوانات إىل أن تتخلص من فضالت التمثيل الغذائي, خصوصا النيرتوجينية منها )ألهنا حتوي 
سمومًا أكثر من غريها( بطريقة أو بأخرى. وال حتتاج بعض احليوانات عديدة اخلاليا البسيطة كاهليدرا  إىل 

أجهزة متخصصة هلذا الغرض, ألن خالياها معرضة مبارشة, أو بشكل قريب جدًا إىل البيئة التي تعيش فيها.
 أما احليوانات املعقدة الرتكيب, فتحتاج إىل أجهزة متخصصة لتجميع هذه الفضالت من اخلاليا املختلفة 

للجسم, ثم نقلها خالل فتحات تنفتح للخارج لطردها.
هذه  يف  النقل  وجهاز  اإلخراج  أجهزة  بني  بآخر  أو  بشكل  عالقة  تكوين  العملية  هذه  تستوجب   وقد 

احليوانات املعقدة. فقد يقع عىل عاتق جهاز النقل توصيل املواد اإلخراجية للجهاز اإلخراجي.
 ويف دراستنا لطرق إخراج احليوانات لفضالهتا سنأخذ بعني االعتبار كيفية تنظيم املخلوقات احلية للتوازن 

املائي وامللحي لسوائل أجسامها, ألن هاتني العمليتني بينهام عالقة وطيدة تربطهام بعضهام ببعض.
اأنواع املواد النيرتوجينية ال�شارة التي تخرجها احليوانات املختلفة :

متثل املواد النيرتوجينية الضارة التي خترجها احليوانات املختلفة أنواعًا ثالثة أساسية هي  :  
يف  األساسية  اإلخراجية  املادة  هي  هذه  واألمونيا  للخاليا،  تسمياًم  املواد  أكثر  وهي   .)NH3( 1(   األمونيا 

احليوانات التي تعيش يف وسط مائي وخترج فور تكوهنا مذابة يف املاء إىل املاء املحيط باحليوان املائي.
2(   البولة  )Urea(. وتأيت يف الدرجة الثانية من حيث درجة السمية، وهي املادة اإلخراجية يف احليوانات التي 
تعيش عىل اليابسة، حيث تقوم بتحويل مادة األمونيا السامة إىل مادة البولة األقل ساًم منها، وقد تكيفت 
احليوانات التي تستطيع احلصول عىل كميات كبرية من املاء لتحويل األمونيا إىل البولة التي يمكن ختفيفها 

باملاء ثم طردها للخارج كام هي احلال يف اإلنسان. 
3(     محض البول )Uric Acid( ويأيت يف الدرجة الثالثة من حيث درجة السمية، وهو أقل املواد النيرتوجينية 
رضرًا، ويعترب املادة اإلخراجية يف احليوانات التي تعيش يف أماكن يندر فيها املاء كاحلرشات والزواحف 
والطيور، التي  تكيفت أجسامها لتحويل األمونيا إىل محض البول الذي يمكن إخراجه بشكل بلورات 

مذابة يف كميات قليلة جدًا من املاء.
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الإخراج في الحيوانات التي ل تحتوي على اأجهزة خا�شة لالإخراج.

 تتم عملية اإلخراج يف كثري من احليوانات عديدة اخلاليا التي تكون مجيع خالياها قريبة من الوسط الذي تعيش 
.)Active Transport( أو النقل النشط  )simple Diffusion( فيه كاهليدرا عن طريق االنتشار البسيط

املادة خالل الغشاء اخللوي من اجلانب األكثر تركيزًا إىل  بانتقال   ولقد عرفنا أن عملية االنتشار حتصل 
اجلانب الذي حيتوي عىل تركيز أقل من املادة ذاهتا.

املحيط هبا, ثم  الوسط  أكثر منة يف  الفضالت داخل اخللية جيعل تركيزها هناك   وهبذا فإن تكوين بعض 
حيصل االنتشار البسيط هلذا االختالف يف الرتكيزين، أما إذا كان تركيز املادة التي عىل احليوان أن خيرجها أكثر 
يف الوسط منة يف خلية ذلك احليوان فإن االنتقال حيصل هناك من اجلانب األقل تركيزًا إىل األكثر تركيزا, أي 
عكس اإلجتاة احلاصل يف عملية االنتشار البسيط، وهنا البد من أن حيصل االنتقال بطريقة النقل النشط التي 
 )Carrier Molecules( ناقلة  جزيئات  تستخدمها  والتي    )ATP( الكيامئية  الطاقة  بعض  استنفاد  تستوجب 

للامدة.

الإخراج في الحيوانات التي تحتوي على اأجهزة اإخراج:  

التخلص من فضالهتا،  بواسطتها  تستطيع  أعضاء خاصة،  أو  أجهزة  الرتكيب  معقدة  احليوانات   متتلك 
وسندرس فيام يأيت بعض األمثلة هلذه األجهزة اإلخراجية وطريقة عملها.

.)Flame Cells( 1 الإخراج بوا�شطة الخاليا اللهبية-

 تستخدم اخلاليا اللهبية كجهاز لإلخراج يف الديدان املفلطحة كالبالناريا والديدان الرشيطية.
تنظيم  هي  وظيفته  أن  أي  احليوانات,  هذه  أجسام  من  املاء  من  الفائض  إلخراج  اجلهاز  هذا  ويستعمل 
التوازن املائي يف أجسامها، أما ثاين أكسيد الكربون واألمونيا NH3 فيتم إخراجها عن طريق السطح اخلارجي 

باالنتشار البسيط.
وملا كانت أجسام هذه احليوانات تفتقد جتويفًا متميز وجهازًا دورانيًا, فإن طريقة إخراجها تتم بواسطة 

اجللد, وجهاز اخلاليا اللهبية.
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عم يتكون جهاز اخلاليا اللهبية من عدد كبري من القنوات 
إخراجيتني  قناتني  يف  تتجمع  التي  الصغرية  املتفرعة 
وتفتحان  اجلسم،  جانبي  من  كل  عىل  واحدة  طوليتني 
إىل اخلارج عىل السطح الظهري بعدة أزواج من الثقوب 
اإلخراجية الدقيقة، وتتفرع القنوات الصغرية مرة أخرى 
وتنتهي كل من الفروع الصغرية النهائية بخلية هلبية، لكل 
خلية هلبية نواة وعدد من الزوائد السيتوبالزمية املتفرعة، 
حيتوي  السيتوبالزم  داخل  مركزي  جتويف  هبا  ويوجد 
عىل حزمة من األهداب تتحرك بطريقة تشبه حركة هلب 
الشمعة، وجتمع هذه اخلاليا اللهبية املاء الزائد عن حاجة 

اجلسم، ثم تدفعه حركة األهداب إىل القنوات املتفرعة الصغرية، ومن ثم إىل خارج اجلسم. 
ويف بعض هذه الديدان املفلطحة تكّون هذه القنوات مثانة عىل شكل كيس جيمع الفضالت قبل إخراجها 

عن طريقة فتحة إخراجية تنفتح للخارج.

:)Nephridia  ( ) 2 الإخراج بوا�شطة القنوات الهدبية )النفريديا-

التي  األرض  دودة  مثل  احللقية   الديدان   يف  إخراجي  كجهاز  النفريديا  أو  اهلدبية  القنوات   تستخدم 
مرحلة  الطريقة  هذه  ومتثل  مغلق.  دوري  جهاز  عىل  حتتوي 
اللهبية  اخلاليا  طريق  عن  اإلخراج  من  أفضل  اإلخراج  من 
التي سبق رشحها, حيث يظهر هنا بوضوح الرتابط بني القناة 

اإلخراجية واألوعية الدموية املحيطة هبا.
األرض عدا  دودة  حتتوي كل حلقة من حلقات جسم 
من  زوج  عىل  األخــرية،  واحللقة  األوىل  الثالث  احللقات 

الخاليا اللهبية في البالناريا

القنوات الهدبية في دودة الأر�س
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عىل  يعمل   )Nephrostome( النفريدي  الثغر  يسمى  مفتوح  مهدب  قمع  من  واحدة  كل  وتتكون  النفريديا, 
جتميع الفضالت من سوائل اجلسم وإدخاهلا إىل قناة ملتوية )Coiled Tubule( تنترش حوهلا شعريات دموية 
كثرية. وتؤدي هذه القناة إىل أنبوبة أكثر اتساعًا هي املثانة )Bladder( التي تنفتح للخارج عن طريق الثقب 

اإلخراجي)Nephridiopore(  الواقع عىل سطح اجلسم )البطني(.
وجهاز النفريديا هذا يمّكن ديدان األرض من التخلص من الفضالت املوجودة يف سوائل اجلسم بام فيها 
الدم. فالثغور النفريدية تستطيع بفعل أهداهبا جتميع املواد الصلبة من الفضالت املوجودة يف السائل السيلومي 
للجسم ثم تدخلها للنفريدات ) القنوات امللتوية (. وكذلك يتم امتصاص املواد النيرتوجينية الضارة )األمونيا 

والبولة( من الدم مبارشة عن طريق األنبوبة امللتوية من النفريديا التي حييط هبا كثري من الشعريات الدموية. 
األنبوبة  من  األمالح  كبعض  النافعة  املواد  امتصاص  عىل  القدرة  الدموية  الشعريات  هلذه  أن   ويعتقد 

اإلخراجية امللتوية لتعود إىل الدم مرة ثانية. 
 وهنا تظهر مرة ثانية أمهية اجلهاز اإلخراجي يف تنظيم املحتوى املائي وامللحي لسوائل أجسام هذه احليوانات.

:)Malpighian Tubules( 3 الإخراج بوا�شطة قنوات ملبيجي-

 تقوم احلرشات مثل اجلراد بإخراج فضالهتا من خالل اجلزء األخري من أجهزهتا اهلضمية، وتستخدم 
لذلك تراكيب خاصة كجهاز إخراجي فيها تسمى  قنوات ملبيجي.

 قنوات ملبيجي يف اجلراد  عبارة عن أنابيب تقع بني املعي األوسط )Midgut( واملعي اخللفي )Hind Gut(، ومتتد 
يف التجويف البطني وحييط هبا الدم.

            ن�شاط عملي

احصل عىل دودة األرض، وقم بترشحيها بمساعدة معلمك، لتتعرف عىل تركيب القنوات اهلدبية فيها .
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عم  ولعملية إخراج احلرشات لفضالهتا من خالل قنوات ملبيجي عالقة بنوعية جهازها الدموي. فكام ذكرنا 
بذلك  مبلاًل  األحشاء،  حول  التجويف  الدم  يمأل  حيث  مفتوح  دموي  جهاز  بوجود  احلرشات  تتميز  سابقًا 
األجزاء املختلفة. وتقوم أنابيب ملبيجي املنترشة يف هذا التجويف باستخالص الفضالت من الدم املحيط هبا. 
ومتر هذه الفضالت يف جتاويف األنابيب نحو قواعدها املتصلة بالقناة اهلضمية، ويف أثناء مرور هذه الفضالت 
يف هذا االجتاه ترتسب املواد النيرتوجينية اإلخراجية، وأمهها محض البوليك )Uric Acid(. أما املاء واألمالح 
النافعة للحرشة فتمتصها من خالل جدار األنبوبة، ثم تعود إىل الدم وعملية تركيز البول هذه هي  املختلفة 

تكيف هام للحرشات يف بيئتها اليابسة، حيث تفقد هذه احليوانات كمية قليلة جدًا من املاء فقط.
 تطرد املواد اإلخراجية املكونة من بلورات محض البوليك وقليل من املاء املذيب هلا من القنوات امللبيجية 

إىل بداية املعي اخللفي. ثم 

اجلزء  هذا  خالل  من  متر 
األخري من اجلهاز اهلضمي 
عىل  يكون  الذي  الرباز  مع 

شكل شبه جاف.

اأنابيب ملبيجي في الجراد
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من  فكثري  فضالهتا.  من  احلرشات  هبا  تتخلص  التي  الوحيدة  الطريقة  هي  ملبيجي  قنوات  ليست 
احلرشات ترسب بعض املواد اإلخراجية يف هيكلها اخلارجي يف أثناء نموه. وعندما ينسلخ هذا اهليكل كام 

هي احلال عند انتقال احلرشة من طور إىل آخر يتم التخلص من هذه املواد الضارة املرتسبة فيه.
 وهناك بعض احلرشات التي ال حتتوي أجسامها عىل قنوات ملبيجي، ومثل هذه احلرشات تتخلص من 

فضالهتا برتسيبها يف أجسام دهنية خاصة موجودة يف أجسامها.

اإ�شـــــــاءة

            ن�شاط عملي

احصل عىل بعض احلرشات مثل اجلراد ، وقم بترشحيها بمساعدة معلمك ، لتتعرف عىل تركيب 
قنوات ملبيجي فيها .

:)Skin( 4 الإخراج بوا�شطة الجلد-

 يستخدم اجللد كعضو للتخلص من الفضالت يف بعض احليوانات مثل :
سطوحها  خالل  من  واألمونيا  الكربون  أكسيد  ثاين  بإخراج  تقوم  التي  كالبالناريا  املفلطحة  1(    الديدان 

اخلارجية بطريقة االنتشار.
كام  الكربون عن طريق جلودها  أكسيد  ثاين  بإخراج  تقوم   التي  األرض  احللقية كدودة  2(   الديدان 

ذكرنا سابقًا.
3(    الثدييات كاإلنسان مثاًل  الذي حيتوي اجللد فيه  عىل غدد عرقية هلا دور هام يف عملية اإلخراج. 
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عىل  املوجودة  املسام  خالل  منه  والتخلص  العرق  تكوين  يف  بعملها  العرقية  الغدد  تقوم   كيف 
سطح اجلسم ؟

ابــحــث

: )Kidneys( 5 الإخراج بوا�شطة الكلى-

 يوجد يف أجسام احليوانات الفقارية جهاز متخصص لتصفية أجهزهتا الدموية من املواد الضارة وطردها 
البويل  اجلهاز  أعضاء  بعض  تؤدي  وقد   .)Urinary System( البويل   باجلهاز  اجلهاز  هذا  ويسمى  للخارج. 

وظائف أخرى إضافية إىل وظيفة جتميع البول.

 يرتكب اجلهاز البويل يف اإلنسان كام مر معنا من كليتني)Kidneys(، وحالبني )Ureters(، ومثانة بولية 
)Urinary Bladder(، وقناة بولية )Urethra( لنقل البول حيث يطرد للخارج. وقد ختتلف هذه األعضاء يف 

أشكاهلا وحجومها من حيوان آلخر. 

قطاع طولي في الكلية

 والكليتان مها عضوان يقعان يف مالصقة اجلدار 
الظهري للتجويف البطني. وحجم كل منهام مقارب 
حلجم قبضة اليد. ولو قمنا بعمل مقطع طويل يف كلية 
اإلنسان لوجدنا أهنا تتكون من طبقتني رئيسيتني مها : 

 .)Medulla( والنخاع )Cortex( القرشة

ويكون النخاع عند امتـداده نحو جانب الكلية 
أهرامات  تسمى  الشكل  هرمية  بروزات  الداخلي 
ويحيط  .)Malpighian Pyramids( مـلـبـيـجـي 
يعرف حــافــظ  غــشــاء  ــارج  ــخ ال مــن  بالقشرة 
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باملحفظة )Capsule(، ويتجمع البول يف جتويف وسطي يسمى حوض الكلية )Renal Pelvis(. وخيرج من 
ة. َّ حوض الكلية حالب لتوصيل البول إىل املثانة البولية. وتدعى النقرة التي خيرج منها احلالب بالرسرُّ

 تكوين البولة في الكبد: 

يتم تكوين األمونيا عن طريق نزع جمموعة األمني )Deamination( من األمحاض األمينية أثناء اشرتاكها 
يف سالسل تفاعالت التمثيل الغذائي التي حتدث يف مجيع خاليا اجلسم. وذلك حسب التفاعل التايل :

CH3 – CHNH2 – COOH + 1/2 O2                     CH3 – CO – COOH +  NH3 
 أكسجني  +  محض أالنني       أمونيا  +  محض البريوفيك

تنتقل األمونيا مع الدم إىل الكبد حيث يتم حتويل هذه األمونيا إىل بولة، ثم تدور هذه البولة مع الدم حتى 
تصل إىل الكلية حيث تستخلص من الدم ويتم طرحها خارج اجلسم عىل هيئة بول.

البولة  مادة  ذائبة تشمل  ماء و %4 مواد  تقريبا، حيتوي عىل 96%  اللون  و البول عبارة عن سائل أصفر 
ومحض البول ومواد معدنية عىل شكل أمالح الكربيتات والفوسفات والكلوريدات.

ولكي نتعرف عىل عملية تصفية الدم يف الكلية وجتميع املواد الضارة إلخراجها فإن هذا يستوجب دراسة 

            ن�شاط عملي

احصل عىل كلية خروف طازجة ، وقم بعمل قطاع طويل فيها ، لتتعرف عىل طبقاهتا 

يوجد داخل كل كلية أكثر من مليون نفرون تعمل كفلرت، يبلغ طول كل نفرون حوايل 7سم وهو أنبوب 
ضيق جدًا لدرجة أنه ال يمكن رؤيته بالعني املجردة ويمر الدم خالل الكىل حوايل 20 مرة كل ساعة.

اإ�شـــــــاءة
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عم الرتكيب الدقيق ملجرى الدم وللوحدات الكلوية املتخصصة يف جتميع البول وتركيزه.
الكلوية  بالوحدات  تعرف  الكلية  يف  وتركيزه  البول  تصفية  يف  املتخصصة  الوظيفية  الوحدات   أن 
)Nephrons(، تنترش هذه الوحدات الكلوية يف  الطبقتني القرشية والنخاعية للكلية، ويوجد ما يقارب املليون 

وحدة كلوية يف كل كلية من كىل اإلنسان، وترتكب الوحدة الكلوية من :
1(   كتلة من الشعريات الدموية تسمى اجلمع )Glomerulus(، تتجمع داخل جسم كروي يعرف بمحفظة 
بومان. ويطلق عىل اجلمع واملحفظة معًا اسم كرية ملبيجي )Malpighian Corpuscle( وتقع مجيع كريات 

ملبيجي يف طبقة القرشة.
خاليا  من  واحدة  طبقة  ذات   ) كروي  جسم   ( حوصلة  وهي   ،)Bowman’s Capsule( بومان  2(   حمفظة 

طالئية رقيقة.
 ،)Proximal Convoluted Tubule  ( القريبة  امللتوية  األنابيب   : تشمل  وهي  رقيقة،  جدراهنا  كلوية  3(   أنابيب 

.)Distal Convouluted Tubule( واألنابيب امللتوية البعيدة ،)Loop Henle( وانحناء هنيل
 ،)Collecting Tubule  ( اجلامعة  البولية  4(   األنبوبة 
والتي جتمع البول من األنابيب الكلوية وتصبه يف 

حوض الكلية.

تركيب الوحدة الكلويةوحدة كلوية
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ا�شتخال�س البول في الكلية :

 كيف تقوم الكلية بوظيفتي تصفية الدم مما فيه من مواد مرسفة وحفظ التوازن املائي وامللحي للدم ؟
قبل الدخول يف مناقشة هذا املوضوع علينا أن نتذكر العالقة الرتكيبية ألجزاء الوحدات الكلوية واألوعية 

الدموية املحيطة هبا فعن طريق هذه العالقة يمكننا تفسري األمور التالية : 
>  كيفية رشح الدم ليدخل إىل األنابيب البولية.   

>  كيفية امتصاص املاء من خالل جدران األنابيب البولية إلعادته إىل الدم للحفاظ عىل املحتوى املائي    
للدم. 

> كيفية نقل بعض األمالح النافعة وإعادهتا إىل الدم للحفاظ عىل التوازن امللحي هلذا السائل.   
> كيفية ختلص خاليا األنابيب البولية من بعض املواد كالكرياتينني.   

واآلن دعنا نتابع ما حيصل ملحتويات الدم منذ دخوهلا للشعريات الدموية املكونة للجمع ومرور ما يرشح    
منها من خاليا األنابيب البولية إىل حوض الكلية. 

تمر عملية ا�شتخال�س البول في الكلية بالمراحل التالية :

1(   يدخل الدم الكلية عن طريق رشيان كلوي )Renal Artery(  هو أحد فروع األورطي الظهري. ويتفرع 
كل  وتتفرع  القرشة.  إىل  النخاع  خترتق  الكلية،  داخل  فأصغر  أصغر  رشيانية  شعريات  إىل  الرشيان  هذا 
شعرية رشيانية يف النهاية إىل شبكة متميزة من الشعريات الدموية تأخذ بمجموعها شكاًل كرويًا يعرف 

باجلمع. ويكون هذا الدم مؤكسجًا وحمماًل بالفضالت واألمالح املعدنية باإلضافة إىل نواتج اهلضم. 
بالشعريات  تعرف  رشيانية  شعرية  طريق  عن  للجمع  املكونة  الدموية  الشعريات  شبكة  يدخل  الدم   إن 
اجلمع عن طريق  شعرية رشيانية صادرة  الدم من  (   وخيرج   Afferent Arteriole  ( الواردة  الرشيانية 
تقع بني شعريتني رشيانيتني  للجمع  املكونة  الدموية  الشعريات  أن  هنا  (. الحظ   Efferent Arteriole(
وليس بني رشيان ووريد كام هي احلال يف نظام تكوين الشعريات الدموية الطبيعي. بعد خروج الدم من 
اجلمع تتفرع الشعرية الرشيانية الصادرة إىل شبكة من الشعريات الدموية تلتف حول األنابيب البولية ثم 
تتجمع هذه الشعريات لتكوين شعريات وريدية صغرية.وتلتقي هذه الشعريات الوريدية مكونة وريدًا 
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عم بالوريد  الكلوي  الوريد  ويلتقي  الكلية.  من  الضارة  املواد  من  اخلايل  الدم  خيرج   )Renal Vein( كلويًا 
األجوف السفيل الذي حيمل الدم إىل القلب. 

2(   يرتشح الدم من خالل جدران الشعريات الدموية املكونة للجمع إىل حمفظة بومان املحيطة به. 
ويساعد عىل ذلك أن هذا  الدم  يقع حتت ضغط هيدروستاتيكي كبري أساسه الضغط الناتج عن رضبات 
القلب. وبعملية الرشح هذه تدخل مجيع حمتويات بالزما الدم من ماء وجلوكوز وبولينا وأمالح وأمحاض 
أمينية خمتلفة إىل حمفظة بومان، واملواد الوحيدة التي ال تستطيع املرور من خالل جدران الشعريات الدموية 

هي التي تكون جزيئاهتا كبرية كالربوتينات.

األمالح  وبعض  كاجللوكوز  النافعة  املواد  من  كثري  بامتصاص  اجلمع  من  القريبة  امللتوية  األنبوبة  3(   تقوم 
واألمحاض األمينية واألمحاض الدهنية واجللرسين والفيتامينات واهلرمونات.

4(   يقوم التواء هنيل بعملية امتصاص أمالح الصوديوم وإعادهتا إىل الشعريات الدموية املحيطة هبذه األنبوبة. 
ويتم ضخ أيونات الصوديوم هناك بواسطة االنتقال النشط )Active Transport( الذي حيتاج إىل رصف 
انتقال الصوديوم أيونات الكلور وبعض  اخلاليا لبعض الطاقة الكيميائية )ATP( املوجودة فيها، ويتبع 

املاء، .واجلدير بالذكر أن معظم امتصاص الصوديوم يتم يف اجلزء الصاعد من التواء هنيل.
5(   تقوم األنبوبة امللتوية البعيدة بالتخلص من الكرياتينني ) Creatinine (، حيث تقوم خاليا هذه األنبوبة 

باستخالصها من الدم وإلقائها يف جتويفها مع البول.
يمر البول خالل األنابيب امللتوية البعيدة إىل األنابيب اجلامعة وهو ال يزال حمتويًا عىل كميات من املاء، يتم التخلص     )6

يقدر السائل الراشح الذي يدخل إلى األنابيب البولية بحوالي 180 لترًا يوميًا ولكن اإلنسان ال يخرج من هذا 
السائل بشكل بول إال حوالي 1.5 لتر فقط يوميًا، ولذلك تقوم الكلية بإرجاع الماء وما به من أمالح  ومواد 
نافعة إلى الدم مرة أخرى ويتضح اآلن أهمية الكليتين في الحفاظ على المحتوى المائي والملحي لسائل الدم 

في اإلنسان.

اإ�شـــــــاءة
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من معظمها يف األنابيب اجلامعة ألن جدرها نفاذة للامء. ويكون انتقال املاء هنا باخلاصية االسموزية. 
األنابيب  من  اخلارج  البول   ) ختفيف   ( تركيز  درجة  بتنظيم  تقوم  نخامية  الغدة  أن  هنا  ذكره  جيدر  ومما 
اجلامعة إىل حوض الكلية. فهذه الغدة تفرز هرمون الفازوبرسني )Vasopressin( ليؤثر عىل جداران األنابيب 

اجلامعة بغية حتديد كمية املاء املسموح بامتصاصها حسب حاجة اجلسم. 
وهبذا فإن البول الذي يدخل إىل حوض الكلية قد تم تركيزه. وهو اآلن حيتوي عىل املاء مذابًا به  البولينا، 

وقليل من محض البوليك، ونسبة ضئيلة جدًا من األمالح األخرى ككلوريد الصوديوم والبيكربونات.
عن طريق االنتشار السلبي )Passive Difusion(  مما جيعل البول يف األنابيب اجلامعة أكثر تركيزًا مما هو 

 )Glomerular Filtrate(  عليه يف الراشح اجلمعي

زراعة الكلى:  
إن العالج احلاسم لقصور كال الكليتني هو عملية زراعة الكىل، وجترى عادة باستخدام كلية مأخوذة 
من قريب، ويمكن بواسطة احلاسوب ترتيب مواءمة نسيجية مع شخص أصيب بحادث عريض 
مميت. وقد أنيشء مركز وطني للكىل )املركز السعودي لزراعة األعضاء( مهمته األساسية متابعة 

مرىض الفشل الكلوى بكافة جوانبها.
وعملية تنقية الدم باستخدام الكلية االصطناعية، عملية مكلفة وجمهدة للمريض، وُيعطى املريض 
حياة  يعيش  أن  لإلنسان  ُيمكن  أنه  املعروف  ومن  املزروعة.  للكلية  جسمه  رفض  من  حتد  عقاقري 

طبيعية بكلية واحدة فقط.
ولالستزادة ميكنك الرجوع إلى موقع:

www.scot.org.sa -1 املركز السعودي لزراعة األعضاء 
-2 برنامج زراعة الكىل )مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث(

www.kideny.transplant.org.sa

الأحياء في حياتنا
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عم تـــاأمـــل

تقوم األنابيب البولية بعملية امتصاص معظم املاء وما به من مواد ذائبة وإعادهتا إىل الدم األمر الذي يؤدي 
إىل تركز البول وتتميز هذه األنابيب برتكيب خاص يمّكنها من القيام بوظيفتها بشكل فعال فباإلضافة إىل 
كوهنا طويلة جدًا )يبلغ جمموع أطوال األنابيب البولية جمتمعة ما يقارب 50 مياًل( فإهنا تتخذ تنظياًم متناسقًا 
القريبة  امللتوية  القنوات  هلا  تؤدي  التي  هنيل  فالتواءات  هبا،  تقوم  التي  االمتصاص  عملية  يسهل  متميزًا 
والسؤال  البعيدة  امللتوية  القنوات  إىل  مؤدية  القرشة  إىل  تعود  ثم  النخاع  الكلية خترتق  املوجودة يف قرشة 
الذي يرد إىل الذهن اآلن هو: ملاذا حيتاج مثل هذا النظام الرتكيبي إىل التواء هنيل ؟ وما فائدة هذا االلتواء 

املميز؟

أليونات  تدرجيية  تركيزات  عىل  واحلفاظ  التنظيم  وهي  أال  هامة  بوظيفة  يقوم  االلتواء  هذا  أن  تبني  لقد 
الصوديوم تتزايد كلام اجتهنا نحو أجزاء أعمق من نخاع الكلية. وهبذه الطريقة يمكن أن تستخلص كميات 
من املاء من األنابيب اجلامعة عن طريق االنتشار السلبي )Passive Difusion( مما جيعل البول يف األنابيب 

.)Glomerular Filtrate( اجلامعة أكثر تركيزًا مما هو عليه يف الراشح اجلمعي
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ال�شوؤال الأول : عرف ) ما المق�شود ( بالم�شطلحات العلمية الآتية :

3( قنوات ملبيجي.    1( النتح.     2( الفجوات املنقبضة. 

ال�شوؤال الثاني : اختر الإجابة ال�شحيحة لكل من العبارات الآتية :

   1( تستطيع البالناريا التخلص من املاء الزائد عن حاجتها بواسطة :
     أ( اخلاليا اللهبية         ب( الفجوات املنقبضة       جـ( قنوات ملبيجي        د( القنوات اهلدبية

   2( يتم تكوين مادة البولينا يف : 
    أ( الكلية       ب( الدم        جـ( املثانة البولية            د( الكبد.

   3( يتم امتصاص معظم املاء واألمالح من الراشح اجلمعي يف :
د( األنابيب البولية. جـ( اجلمع نفسه         أ( حمفظة بومان     ب( حوض الكلية      

   4( أي املخلوقات األتية حتتوي عىل فجوات منقبضة؟
د( احلاممة. جـ( اجلرادة       ب( دودة األرض           أ( الرباميسيوم           

ال�شوؤال الثالث : اأكمل الفراغ بما ينا�شبه فيما ياأتي :

   1(  الظاهرة التي يتم فيها خروج املاء يف النبات عىل شكل قطرات تسمى..............
   2(  الفضالت األكثر رضرًا هي التي تنتج عن أيض املواد الغذائية..............

   3(  املادة اإلخراجية األساسية التي تفرزها املخلوقات احلية التي تعيش يف املاء تسمى......
   4(  انتقال املواد من اجلانب األقل تركيزًا إىل اجلانب األكثر تركيزًا تسمى عملية........

ال�شوؤال الرابع : علل لما ياأتي :

   1( تعترب كمية الفضالت يف النباتات قليلة مقارنة بكميتها يف احليوانات.
   2( يتم إعادة امتصاص املواد النافعة من األنابيب الكلوية إىل الدم يف اإلنسان.

الـتـقـويـم
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ال�شوؤال الخام�س : اذكر بعض الطرق التي تتخلص هبا النباتات من فضالهتا ؟

ال�شوؤال ال�شاد�س : و�شح بالر�شم فقط  مع كتابة البيانات :

   1(  القنوات اهلدبية ) النفريديا (.
   2(  اخلاليا اللهبية.

   3(  تركيب الوحدة الكلوية.



. . . .. . . .



. . . .. . . .

12

لتكوين 4(   تصف تركيب اهليكل الدعامي يف حيوان املرجان .3(   تصف تركيب اهليكل الدعامي يف حيوان اإلسفنج .2(   تعدد أنواع األنسجة الدعامية يف النباتات .1(  تتعرف عىل الدعامة يف بعض احليوانات األولية .هذا الفصل أن :يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة  الرخويات  يف  الربنيس  الغالف  دور  5(   توضح 
6(   تعدد مكونات اهليكل الغرضويف يف األسامك الغرضوفية هيكلها الدعامي .

جسم 7(   تصف تركيب العظام يف جسم اإلنسان .. يف   ) العظمي   ( الدعامي  اجلهاز  مكونات  8(   تعدد 
9(   متارس القواعد الصحيحة للمحافظة عىل سالمة اهليكل اإلنسان .

خالل العظمي . من   ، خلقه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  األجهزة 10(  تتأمل  يف  الدعامية للمخلوقات احلية .دراستك ملدى التالؤم بني الرتكيب  والوظيفة 

الأهـــداف

الدعامة واهليكل
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ال مقدمة :
 حتتاج املخلوقات احلية إىل تدعيم أجسامها ضد املؤثرات اخلارجية،وختتلف هذه املخلوقات احلية يف طرق 
دعامتها،حيث تتدرج طرق دعامتها من أنسجة دعامية إىل هياكل خاصة، ويعتمد وجود اهليكل الدعامي عىل 

حجم املخلوق احلي.
 وسوف ندرس أمناطاً مختلفة للدعامة في بعض اخمللوقات احلية، فيما يلي :

الدعامة يف بع�س املخلوقات احلية الأولية :

 هناك  بعض املخلوقات احلية األولية وحيدة اخللية يكون هلا دعامة مثل :
: )Foraminifera( املثقبات   )1

وهذه تستمد دعامتها من هيكل خارجي عىل شكل صدفة )قرشة(  خارجية كلسيه. وتتكون هذه الصدفة 
من ترسب كربونات الكالسيوم وتكون مكونة من غرفة واحدة أو أكثر, تتخذ هذه الغرف ترتيبات خمتلفة ,  يف 

صف واحد, أو بالتبادل عىل اجلهتني أو تتخذ شكاًل حلزونيًا.
:)Radiolaria( ال�شعاعيات   )2

وهذه تستمد دعامتها من هيكل داخيل  يتمثل يف قرشة مركزية , تتشعب منه جمموعة من األشواك والزوائد 
الكيتينية أو السيليكونية.

اأحد اأنواع المثقبات
بع�س اأنواع ال�شعاعيات
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الدعامة في النبات :    

النباتات من أنسجة دعامية مكونة من خاليا ذات جدر خلوية صلبة نوعًا ما،   يتكون اجلسم يف معظم 
وباإلضافة إىل ذلك فإن بعض اخلواص الفسيولوجية   لبعض اخلاليا تساعد عىل تدعيم جسم النبات،كضغط 

االمتالء الذي يتولد  يف بعض اخلاليا نتيجة امتالئها باملاء أو ببعض السوائل وانتفاخها.
 خيتلف توزيع األنسجة الدعامية يف األجزاء النباتية حسب نوع القوى التي يتعرض هلا العضو النبايت, فقد 
تكون عىل هيئة كتل صامء يف مركز العضو الذي يقاوم الشد كام يف اجلذر أو قد تكون عىل هيئة اسطوانة حتت 

البرشة ملقاومة الضغط كام يف الساق.

اأنواع الأن�شجة الدعامية في النباتات :

:Collenchyma tissues 1(  األنسجة الكولنشيمية

متباينة  النسيج من خاليا مستطيلة مرتاصة  يتكون هذا 
من  مكونه  اخلاليا  هذه  وجدر  بالربوتوبالزم،  مليئة  الشكل 
قائمة  وأطرافها  التغلظ،  منتظمة  والبكتني،غري  السليلوز 
لتكون  اخلاليا  هذه  وتتشابك  مستدقة،  أو  مائلة  أو  الزوايا 

أرشطة كاأللياف.
يقوم النسيج  الكولنشيمي 
سيقان  بتـــدعـيـــم 
النبات يف املراحل املبكرة. 

افحص رشائح جاهزة ألنواع خمتلفة من املثقبات والشعاعيات ، والحظ اهلياكل الدعامية هلا.

ن�شيج كولن�شيمي
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ال :Sclerenchyma  tissues 2(   النسيج السكالرنشيمي

هذا  خاليا  ومتتاز  التدعيم،  أنسجة  من  آخر  طراز   وهو 

النسيج باجلدر الصلبة املحتوية عىل اللجنني، وعند متام النضج 

تكون اخلاليا غالبا خالية  من الربوتوبالزم، وجدر هذه اخلاليا 

منتظمة التغلظ وتتباين أشكال خاليا هذا النسيج وأحجامها .
 وأهم أنواع خاليا هذا النسيج هي :

جدرها  األطراف  مدببة  مستطيلة  خاليا  وهي   : األلياف  أ(  

حتوي مادة اللجنني غالبًا، وتوجد يف أجزاء النبات مجيعها 
إما  األلياف  وتوجد   . اخلشب  وألياف  اللحاء  ألياف   : ومها  شكاًل  متميزان  طرازان  منها  ويوجد  تقريبًا، 

منفردة أو جمموعات صغرية مبعثرة بني خاليا أخرى. ومتتاز األلياف بكوهنا أرشطة متتد طوليًا ملسافات 

كبرية. وأمهية األلياف كنسيج تدعيم ترجع النتظامها يف هذه الكتل الطويلة. 

ب(  اخلاليا احلجرية : وهي خاليا غري منتظمة الشكل،تتفاوت كثريًا يف شكلها وتغلظ ُجدرها وغالبًا ما تكون 

أقطارها متساوية تقريبًا.

 وتوجد يف أماكن متعددة من جسم النبات، إال أهنا تكثر يف القرشة واللحاء ويف الثامر والبذور خصوصًا 

يف األجزاء الصلبة من اجلذور ويف جذور بعض الثامر كالبندق . 

: Xylem  tissues  3( النسيج اخلشبي

يعتبـر  اخلشـب  التـركيـب الـدعـامي األسايس يف النباتات الوعائية ، ويتكون هذا النسيج من عدد من 

العنارص من أمهها  القصيبات وخالياها  مستطيلة مدببة األطراف جدرها حتوي مادة اللجنني،  ولكنها ليست 

شديدة التغلظ. ووظيفة القصيبات األساسية هي توصيل املاء والتدعيم . 

اخلشبية,  األوعية  من  طرازين  أو  وطرازًا   , األلياف  من  أكثر  أو  طرازًا  أيضًا  اخلشب  نسيج     ويضم 

الخاليا الليفية
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, ويصبح اجلدار  فيها قطر اخللية  يزداد  برنشيمية تعرف بربنشيام األشعة اخلشبية، و األوعية اخلشبية  وخاليا 
مثقبًا بفتحات كبرية تسمح باالنتقال املبارش للامء من خلية ألخرى.

 . الفلقتني  الفلقة وذات  ذات  نباتات  ملقاطع عرضية يف ساق وجذر  افحص رشائح جاهزة 
والحظ أنواع األنسجة الدعامية فيها ومكاهنا وارسمها.

الن�شيج الخ�شبي
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ال الدعامة في الحيوانات :

إىل  احلاجة  وتزداد  املختلفة،  وظائفها  تأدية  عىل  تساعدها  دعامية،  أجهزة  عىل  احليوانات  بعض   حتتوي 
اهليكل الدعامي كلام ازداد حجم احليوان.

 واهليكل الدعامي خيدم احليوان لتأدية أغراض  خمتلفة منها:
1(   أنه يعمل كدعامة لتقويم اجلسم اهلالمي واعطائة القوام املناسب والشكل املحدد.

التي حتيط هبا هياكل خارجية تقيها  , وهذه املهمة تظهر جلية يف احليوانات  2(   أنه يعمل عىل محاية احليوان 
الداخلية أيضًا ختدم غرض احلامية. فالقفص الصدري يف اإلنسان  امليكانيكية. واهلياكل  من الصدمات 
حيمي القلب والرئتني من الصدمات اخلارجية كام أن اجلمجمة تقي الدماغ من خماطر الصدمات اخلارجية 

أيضًا.
3(   للهياكل الدعامية أمهية كبرية يف توفري حركة احليوان معقد الرتكيب، وضامهنا بسهولة , وذلك لكون بعض 
, وتتصل هبا العضالت اهليكلية. فتحريك أطراف اجلسم مثاًل يعتمد كثريًا  أجزائها تعمل عمل الروافع 
وانبساطها. وبتحريك هذه  املتصلة هبا  اهليكلية  العضالت  وبانقباض جمموعات من  العظام  عىل حركة 
األطراف يستطيع احليوان أن يامرس نشاطاته يف بيئته كالسعي لتحصيل غذائه, أو هربه من عدوه... إلخ. 
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه جيب أن يكون هناك نوع من التوازن بني كرب العظام وسامكتها لزيادة الوقاية 

واحلامية , وبني خفتها لتسهيل حركة احليوان.
وسندرس أمثلة للدعامة في بعض احليوانات، فيما يلي:

 الدعامة في الإ�شفنج :

مكونة  شويكات  من  تتكون  داخلية  اإلسفنج  دعامة 
هذه  تلتحم  وقد  السيليكون,  أو  الكالسيوم  كربونات  من 
الشويكات لتكون هيكاًل. وحيتوي إسفنج احلاّمم عىل ألياف 

دقيقة من مادة اإلسفنجني.

اإ�شفنج
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الدعامة في الجوفمعويات :

نتيجة  تتكون  املرجان  مثل  اجلوفمعويات  يف   الدعامة 
إفراز هيكيل خارجي عند قاعدة كل حيوان  وتتصل هذه 
اهلياكل مع بعضها لتكون هيكاًل مشرتكًا ضخاًم للحيوانات 
املتجاورة. ويف السواحل الغنية باملرجانيات تتكون حواجز 
أو جزر مرجانية مجيلة متعددة األشكال و األلوان وبعض 

اجلوفمعويات هلا هياكل قرنية.

 الدعامة في الرخويات )الأ�شداف(:

   يفرز الربنس )Mantle( املغطي جلسم احليوانات الرخوية غطاء للجسم يتكون من جزء واحد إىل 
ثامنية أجزاء تسمى يف جمملها الصدفة )الدرقة(. وقد ختتزل أجزاء الدرقة أو ختتفي , أو قد تنغمس داخل اجلسم. 
فهيكل البطنقدميات مثاًل يتكون من صدفة )حمارة( ذات فص واحد , وقد تكون هذه الصدفة قصرية أو طويلة. 
وقد تتخذ أشكااًل عدة : فمنها ما هو خمروطي , أو مغزيل , أو ملتف , أو أسطواين مزركش , أو أملس , والكثري منها 

يتخذ ألوانًا مجيلة.

ادرس هياكل دعامية لبعض االسفنجيات والحظ األشواك التي تدعم جسم احليوان اإلسفنجي.

ادرس هياكل خارجية لبعض املرجانيات والحظ كيف تتجمع هذه اهلياكل بشكل مستعمرات.

بع�س اأنواع المرجان
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     الدعامة في األسماك الغضروفية :

هيكل  من  دعامتها  السمك(،  )كلب  البحر  وكالب  القرش  أسامك  مثل   الغرضوفية،  األسامك  تستمد 
غرضويف يتكون من :

1(   اجلمجمة التي حتيط باملخ وأعضاء احلس.
2(   العمود الفقري الذي يتكون من سلسلة من الفقرات وحييط باحلبل الشوكي. وترتكب كل فقرة من جسم 
دائري مقعر من اجلهتني األمامية واخللفية ويوجد فوق هذا اجلسم القوس العصبي الذي يشارك جسم 

الفقرة   باإلحاطة حول احلبل الشوكي.
3(   احلزام الصدري , ويتصل به هيكل الزعنفتني الصدريتني.
4(   احلزام احلويض , ويتصل به هيكل الزعنفتني احلوضيتني.

ادرس بعض األصداف للرخويات ، والحظ تركيبها.

ادرس هيكل غرضويف لسمك القرش ، والحظ مكوناته.

بع�س اأنـــواع الرخــويــات
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 الدعامة في الفقاريات :
جهاز  من  الفقاريات  دعامة   تتكون 
الظهري  احلبل  من  ينشأ  داخــيل  عظمي 
العظمية  اهلياكل  مجيع  وتشرتك  اجليالتيني، 
والعمود  اجلمجمة  بوجود  للفقاريات 
واألطراف.  الصدري  والقفص  الفقري 
الفقريات  يف  الدعامي  اجلهاز  عىل  وكمثال 
يف  الدعامي  اجلهاز  ييل  فيام  سندرس 

اإلنسان.

في  العظمي(  )الهيكل  الــدعــامــي  الــجــهــاز 
الإن�شان :

من  اإلنسان  يف  اجلهاز  هذا   يتكون 
والقفص  الفقري  والعمود  اجلمجمة 
الصدري وعظام احلوض واألطراف. ويبلغ 
لإلنسان  الدعامي  اجلهاز  يف  العظام  عدد 
بمفاصل  ببعضها  العظام  وتتصل   206
ويشد  حمدودة.  حركة  اجلسم  ألجزاء  هتيئ 
املفاصل  العظام يف مجيع أجزاء اجلسم عند 
االجتاه  يف  حركتها  تنظم  ليفية  قوية  أربطة 
نسيج  من  األربطة  هذه  وتتكون  املطلوب. 
متني يتمزق إذا ثني املفصل أكثر من حدود 

حركته .



143

كل
يــ

هــ
والـ

ـة 
امـ

ـــ
دع

ال وظائف الهيكل العظمي  :
   يقوم اهليكل العظمي بعدد من الوظائف اهلامة للجسم منها :

1(   محاية أعضاء اجلسم اهلامة مثل القلب والدماغ .
2(    تدعيم اجلسم، واعطاءه  الشكل العام .

3(   يساعد عىل حركة اجلسم، الرتباطه بالعضالت ووجود املفاصل بني العظام .
4(   تشكيل خاليا الدم احلمراء يف نخاع العظم األمحر.

تركيب العظام :
 العظام Bones عبارة عن أنسجة ضامة قوية، وتتكون من مادة بروتينية تسمى الكوالجني، ترتسب عليها أمالح 
والكالسيوم  الفوسفور  بني  التوازن  عىل  العظام  قوة  وتعتمد  الكالسيوم.  وكربونات  الكالسيوم  فوسفات  من  معدنية 

.)D( اللذين يتأثران بنشاط بعض الغدد الصامء, وأمهها الغدد جارات الدرقية, كام يتأثران بالفيتامني د
وللعظام يف اإلنسان طبقة خارجية كثيفة تعرف بالقرشة تغطي طبقة داخلية أسفنجية يتخللها النخاع. 

وتنترش يف نسيج القرشة والعظم اإلسفنجي فرج دقيقة حتوي خاليا العظام.

وعند فح�س قطاع طولي  في العظم الطويل نجد التراكيب الآتية :   <
العظم  من  األسايس  اجلزء  ويمثل  العظم:  1(   ساق 
حيث ينتهي عند طرفية بانتفاخني مها )الكردوس 
وسط  يف  ويوجد  البعيد(،  والكردوس   القريب 

جسم العظم ثقب صغري يسمى الثقب املغذي.
2(   جتويف العظم: وهو عبارة عن فراغ جيري بطول 
دموية  وأوعية  دهنية  خاليا  عىل  حيتوي  العظم 

وأعصاب .
ليفي  غشاء  عن  عبارة  خارجي:  عظمي  3(   غالف 
الضام اخلارجي  النسيج  يتكون من نسيجني مها 
الداخيل  الضام  والنسيج  الظاهر(،  )السمحاق 
الذي حييط بتجويف العظم )السمحاق الداخيل 

أو الباطن( .
ر�شم تخطيطي لقطاع طولي في عظم
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مكونات  الهيكل العظمي :
 يرتكب اهليكل العظمي يف اإلنسان من :

الدماغ  العظام تغطي  1(   اجلمجمة: وتتكون من جمموعة من 
وعظام الوجه والفك السفيل. ويرتكز الرأس عىل الفقرات 

العنقية.
2(   العمود الفقري: ويقسم إىل مخس مناطق هي :

أ( الفقرات العنقية وعددها سبع.
هبا  ويتصل  عرش,  اثنتا  وعددها  الصدرية  الفقرات  ب( 

الضلوع اجلانبية.
جـ( الفقرات القطنية وعددها مخس.

د( الفقرات العجزية وعددها مخس فقرات ملتحمة بعضها 
ببعض ويتصل هبا احلزام احلويض.

صغرية  فقرات  أربع   وعددها  العصعص  فقرات  هـ( 
ملتحمة تكون الطرف اخللفي للعمود الفقري.

تسمى  الزجاجي  الغرضوف  من  طبقة  العظام  يف  والساق   ) الكردوس   ( املنتفخ  اجلزء  بني     يوجد 
القرص بني القاعدي تساعد عىل زيادة العظم يف الطول، حيث تسمح بنمو واستطالة العظم ،  ويبقى هذا 
القرص يف اإلنسان حتى يصل إىل عمر معني  ثم يتحول بعدها إىل عظم كثيف فيتوقف نمو العظم ، فال 

يزداد طول اإلنسان بعد ذلك.

اإ�شـــــــاءة

العمود الفقري

يوجد في جمجمة األطفال حديثي الوالدة مناطق طرية مغطاة بأغشية ليفية بين عظام القحف وهذه المناطق 
Fontanets، تساعد هذه المناطق عظام الجمجمة للجنين من االنضغاط أثناء عملية الوالدة  تسمى اليوافيخ 
وفي تحديد رأس الجنين قبل الوالدة كما تسمح بالنمو السريع للدماغ أثناء الرضاعة، وهذه المناطق تستبدل 

مع الزمن بالعظام.

اإ�شـــــــاءة
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الليفية  الغرضوفية  املفاصل  تقابل  األقراص  أو  الوسائد  وهذه  متني.  ليفي  غرضويف  نسيج  من  مرنة  وسادة 

املحددة للحركة, وتسمح هلا بمقدار حمدد من االنثناء وااللتواء يف كل اجتاه.

 
االنزالق الغضروفي للعمود الفقري:

هو خروج اللب النووي من مكانه يف تركيب الغرضوف بسبب تأثري ضغط شديد، إىل القناة الشوكية مما 
يؤدي إىل الضغط عىل األعصاب يف القناة الشوكية، وقد يسبب هذا الضغط تأثريًا عىل وظيفة األعصاب 
احلسية أواحلركية فينتج عنه آالم يف الظهر والرجل ونقص يف قوة العضالت من الفخذ إىل القدم، وهذا ما 

يعرف بـ )عرق النساء(.
وحتصل عملية االنزالق الغرضويف يف الرجال أكثر من النساء، ما بني سن 20 إىل 40 عامًا، ومن مسببات 
باالنزالق  املصاب  الشخص  يتعاىف  أن  ويمكن  سليمة،  غري  بطريقة  الثقيلة  األوزان  رفع  االنزالق  هذا 
الغرضويف بدون عمليات جراحية، وذلك باتباع الطرق الوقائية لتفادي زيادة الضغط عىل الغرضوف قبل 
أن يزداد التمزق ويزداد الضغط عىل األعصاب وذلك عن طريق الراحة التامة مع أخذ املسكنات إلعطاء 

الوقت الكايف للغرضوف املتمزق أن يلتحم، واللجوء إىل العالج الطبيعي لتقوية العضالت.
لرفع  السليمة  الطريقة  وتعلم  اجلسم،  وزن  بتخفيف  باالنزالق  اإلصابة  من  الغرضوف  وقاية  يمكن  كام 

األثقال، وممارسة الرياضة اليومية من امليش والسباحة وغريها.

3(    القفص الصدري: يتكون من الفقرات الصدرية خلفًا ومن عظم القص أمامًا ومن أزواج من األضالع 
االثني عرش تصل بني كل زوجني منها مفاصل غرضوفية  ليفية تسمح للصدر باالتساع بعض اليشء. 
ويتكون حزام الصدر من عظم خلفي مفلطح موجود عىل كل جانب يسمى لوح الكتف, وعظم أمامي 
ضيق يسمى الرتقوة. وتتصل الرتقوة من األمام بالقص, ومن اخللف بشوكة علوية بارزة من اللوح تسهم 
يف تكوين مفصل الكتف. وال يلتصق اللوح بأي عظم عىل اإلطالق, لذا فإنه قادر عىل التحرك مع حركات 

الذراع التي تتصل به اتصااًل مفصليًا.

الأحياء في حياتنا
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تتصالن  اللتني  احلرقفتني  من  وتتكون  احلوض:  4(   عظام 
نصفا  ويتصل  غرضوفيني,  بمفصلني  بالعجز  اخللف  من 
احلوض من األمام كذلك بمفصل ليفي يسمى االرتفاق 

العاين.

5(   عظام األطراف: وتقسم إىل عظام الطرف العلوي وعظام 
الطرف السفيل.

 تتركب عظام الطرف العلوي )الذراع( من :

العضد: وهو عظمة واحدة طويلة وقوية يتمفصل رأسها  أ(    
مع احلزام الصدري عند مفصل الكتف.

 ب(   الساعد: ويرتكب من عظمتني مها: الكعربة, والزند.ومها 
أرق قوامًا من العضد, ويكونان النصف السفيل من الذراع 

)الساعد(، ويقابالن ثالثة من عظام الرسغ.

ج(   الرسغ: و يتكون من عظيامت كثرية العدد صغرية احلجم. 

ملاذا تكون عظام احلوض يف األنثى أعرض منها يف الذكر؟

ابــحــث

الهيكل العظمي في الإن�شان

اليد: و تتكون من أمشاط اليد وعددها مخس عظام مستطيلة، وسالميات األصابع وعددها ثالث يف كل إصبع،  د(     
ماعدا اإلهبام فيه سالميتان فقط. وتتيح العظام الكثرية يف راحة اليد  سهولة حركة اليد ومرونتها ودقتها. ويتميز 

اإلهبام بقدرته اخلاصة عىل احلركة التي تعزى إىل استقالل عظمه, وبعده عن عظام املشط األخرى.
أما الطرف السفلي فتشبه عظامه عظام الذراع, ولكنها تختلف عنها حجماً وقوة. وتتكون عظام الطرف السفلي من:

أ(     عظم الفخذ: وهو أكرب وأقوى عظام اجلسم, ويتصل رأسه مع احلوض بمفصل عميق.
ب(   الساق: ويرتكب من عظمتني مها: القصبة والشظية.

ج(   رسغ القدم.
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            ن�شاط عملي

ادرس هياكل عظمية جاهزة لبعض احليوانات الفقارية مثل : الضفدع ،السحلية ، احلاممة ، 
األرنب، اإلنسان . والحظ مكونات اجلهاز الدعامي )اهليكل العظمي( فيها .

باالستعانة بمصادر التعلم املختلفة، اكتب بحثًا عن مرض هشاشة العظام واعرض ذلك عىل زمالئك ملناقشته.

ابــحــث

معلومات اإثرائية

فرقعة األصابع:

املتمفصلة، وسبب  العظام  بقدرهتا عىل إطالق أصوات فرقعة عند سحب  الزاللية  املفاصل  متتاز بعض 
ذلك هو تكوين فقاعات من ثاين أكسيد الكربون نتيجة لتولد ضغط سالب داخل السائل الزاليل عند بدء 
سحب العظام املتمفصلة وعند هناية سحب العظام املتمفصلة فإن الضغط داخل جتويف املفصل يكون 
أكثر من الضغط داخل الفقاعات مما يؤدي إىل انفجار الفقاعات وإطالق صوت فرقعة وهذه األصوات 

يمكن إحداثها بني سالميات األصابع.

    أنــــــواع املفـــاصــل:

1. مفصل ثابت: كاملفاصل بني عظام اجلمجمة.

2. مفصل قليل احلركة: كام هو الوضع بني الفقرات.

3. مفصل متحرك: كام هو الوضع يف الطرف السفيل )اتصال الفخذ بعظام احلوض(.

د (   القدم: وترتكب من أمشاط القدم وعددها مخس عظامت. وسالميات أصابع القدم وعددها ثالث يف كل 
إصبع ماعدا اإلصبع الكبري فيه سالميتان فقط.
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معلومات اإثرائية

اأنواع الك�شور في العظام:
الكرس البسيط ، وهو الذي حيدث بدون أن يتأثر اجللد الذي يغلف العظم، وعادة تلتئم هذه الكسور بعد     )1

جتبيسها حيث أن هذا النوع الحيتاج إال للتثبيت داخل اجلبس حتى يلتئم.
الكرس املضاعف، وهو الذي يسبب متزق اجللد الذي يغلف العظم، ويمكن أن يظهر العظم املكسور    )2
من خالل اجللد، ويتم عالج هذا النوع من الكسور بالتدخل اجلراحي للتخلص من بقايا األنسجة 

املمزقة وشظايا العظم ثم يثبت العظم ويوضع يف اجلبس.
التدخل  إىل  عالجه  وحيتاج   ، صغرية  أجزاء  إىل  للعظم  تكسري  فيه  حيدث  الذي  وهو  املفتت،  الكرس    )3
تثبيت  ثم  ومن  معدن  بواسطة  املكسور  العظم  طريف  ومجع  املكسور،  العظم  أجزاء  إلزالة  اجلراحي 

الطرف باجلبس .
وختتلف مدة التحام الكسور بني العظام الطويلة والعظام اإلسفنجية ، لكن يف كلتا احلالتني ، يتحول العظم 

املكسور إىل عظم سليم  وفق آلية واحدة وهي :
يتجلط الدم املتجمع حول منطقة الكرس خالل أيام قليلة ، وتغزو خاليا العظم هذه اجللطة ، فتبدأ هذه 
اخلاليا ببناء عظم جديد ، الذي يعبي املسافة بني جزئي العظم املكسور، وخالل عدة شهور يتم االحتاد 
إىل  الطبيب عادة  يلجأ  لذلك  الطبيعي،  له شكله  فيعيد  املكسور،  العظم  اجلديد وطريف  العظم  بني  الكيل 
إعادة العظم املكسور إىل مكانه الطبيعي ومن ثم تثبيته باستخدام اجلبس الطبي، حتى تتم عملية اللحام 

عىل نحو طبيعي واليتشوه شكل العظم .

بع�س اأنواع المفا�شل
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ُة والمفا�شُل ال�شناعية: الأطراُف ال�شناعيَّ
تتم إزالة كثري من التشوهات اجلسدية التي تسببها اإلصابات املختلفة الناجتة من الصدمات واحلروب 
فمثاًل تعد األطراف واملفاصل الصناعية أطرافًا بديلة لألعضاء األصلية التي فقدها اجلسم لسبب أو آخر 
وذلك بواسطة اجلراحات الرتميمية، إال أنه ال يمكن لليد أو الرجل الصناعية أن تقوم مقام الرجل أو اليد 

الطبيعية التي أنعم اهلل هبا علينا سبحانه وتعاىل.

المحافظة على �شالمة الهيكل العظمي:
هناك بعض القواعد األساسية التي جيب اتباعها للمحافظة عىل صحة وسالمة اهليكل العظمي ومنها:

-1 التغذية اجليدة: حيث جيب تناول األغذية الغنية بأمالح الكالسيوم، وفيتامني )د(، التي تساعد عىل بناء 
العظام. ورشب احلليب الذي يساعد عىل نمو العظام واألسنان ألنه حيوي أمالح الكالسيوم.

كام أن تعريض اجلسم ألشعة الشمس صباحًا أو عرصًا يساعده عىل تشكيل فيتامني )د( حتت اجللد    
الالزم للتعظم.

-2 ممارسة الرياضة: ُتساعد الرياضة كالسباحة وامليش عىل صحة وسالمة اهليكل العظمي خاصة املفاصل 
وتزيد من قوهتا، كام ُتساعد عىل أن يبقى اهليكل العظمي بوضع مستقيم.

-3 اجللسة الصحية: إن املحافظة عىل اجللسة الصحية حتمي العمود الفقري من التشوه، وذلك بأن يكون 
الظهر بشكل مستقياًم عند اجللوس، كام جيب جتنب األوضاع غري املرحية عند اجللوس أو الوقوف والتي 

قد تؤثر عىل املفاصل واألربطة، وأيضًا جتنب البقاء عىل نفس الوضع لفرتات طويلة.
-4 احلذر عند محل األشياء الثقيلة وحماولة أن تكون بالطريقة السليمة لكي ال تؤثر عىل العظام.

وبوضع  مريح  بشكل  يكون  بأن  الفقري  العمود  عىل  حتافظ  التي  النوم  أثناء  الطبية  املراتب  استخدم   5-
صحي.

-6 مراجعة الطبيب عند حدوث كرس يف العظام أو خلع يف املفصل.

الأحياء في حياتنا
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زراعة خاليا نخاع العظام:

اخللية اجلذعية يف نخاع العظم هي اخللية األم التي تنشأ عنها كل أنواع اخلاليا الدموية األخرى، وتعتمد 
الزراعة عىل احلصول عىل هذه اخللية بأعداد كبرية ثم إعادة حقنها إىل املريض وفق نظام معني وختتلف 
مناطق احلصول عىل نخاع العظم حسب العمر ففي األطفال دون عمر ثالثة أشهر يمكن احلصول عىل 

النخاع من عظمة الساق ويتم زراعة النخاع بعدة طرق منها:
- زراعة نخاع العظم الذايت )Autologys( ويقصد به زرع نخاع العظم من املريض ذاته.

- زراعة نخاع العظم املتوافق )Syngcnic( وفيه يتم استخدام التوائم كمتربعني.
- زراعة نخاع العظم املتغاير )Allogenic( . وفيه يتم أخذ النخاع من األشقاء أو أشخاص غرباء عن 

املريض وهو أكثر األنواع استخدامًا.
من فوائد زرع نخاع العظام:

يساهم يف ختفيف أو شفاء كثري من األمراض منها:
- األمراض الرسطانية خاصة التي هلا عالقة بالدم واللمف.

- أمراض أخرى غري رسطانية مثل فشل نخاع العظام يف اإلنتاج، أنيميا البحر املتوسط، نقص بعض 
أنزيامت الكريات البيضاء وغريها كثري.

ويبقى زرع نخاع العظم عاملًا قائاًم لوحده ومازال العامل يكتشف يومًا بعد يوم بعضًا من أرساره.

الأحياء في حياتنا
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ال�شوؤال الأول : �شع عالمة ) √ ( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة ) x( اأمام العبارة الخاطئة في 
الجمل الآتية :

   1( تستمد املثقبات دعامتها من هيكل داخيل عىل شكل صدفة  خارجية كلسية.               )      (
   2( يقوم النسيج الكولنشيمي يف النباتات بتدعيم السيقان يف املراحل املبكرة من نموها .  )      (

   3( تفرز األصداف يف الرخويات من غالف مغطي ألجسامها  يسمى الربنس .               )      (
)      (    4( تستمد أسامك القرش دعامتها من هيكل عظمي حييط هبا .     

 ال�شوؤال الثاني : اكتب ) بما ل يتجاوز ثالثة اأ�شطر ( عن ما ياأتي :

1(  الوظائف التي يقوم هبا اهليكل الدعامي يف احليوانات.    
2(  وصف تركيب اهليكل الدعامي يف اإلسفنج.    

3(  وصف تركيب احلزام احلويض يف اإلنسان.    
   4( و صف تركيب عظام الطرف السفيل يف اإلنسان .

   5( و صف تركيب اهليكل الدعامي يف كلب السمك. 
 ال�شوؤال الثالث : حدد اأنواع المفا�شل الثالثة في ج�شم الإن�شان واذكر وظيفة كل نوع مع اإعطاء اأمثلة 

لذلك.

الـتـقـويـم
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يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة 
حيث هذا الفصل أن : من  األولية  احلية  املخلوقات  أنواع  بني  1(  تقارن 

يف 2(  تصف احلركة يف حيوان اهليدرا .احلركة . العضلية  الرتاكيب  لبعض  خمتلفة  أشكااًل  3(  ترسم 
احليوانات 5(  ترشح طريقة عمل العضالت يف جسم الفقاريات .4(  تعدد أنواع العضالت يف احليوانات الفقارية .املخلوقات احلية . يف  العضالت  النقباض  الطاقة  مصادر  6(  تبني 

التالؤم بني الرتكيب  والوظيفة يف العضالت .8(  تتأمل قدرة اهلل سبحانه وتعاىل من خالل دراستك ملدى 7(  تسنتج أثر ممارسة الرياضة عىل صحة اجلسم والعضالت.الفقارية .

الأهـــداف

احلركة
و األجـهــزة العضلية
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مقدمة:
إن احلركة هي إحدى الصفات التي متيز املخلوقات احلية عن اجلامدات، فاجلامدات  عديمة القدرة عىل 
احلركة؛ أما املخلوقات احلية فلدهيا القدرة عىل التحرك تلقائيًا. فسيتوبالزم كل خلية من خاليا املخلوق  احلي 

يف حركة مستمرة؛ وتدعى هذه الظاهرة  احلركة الدورانية أو السيتوبالزمية.
ونستطيع أن منيز بني نوعني من احلركة في اخمللوقات احلية وهي:

احلركة املوضعية لبعض أجزاء املخلوق احلي كحركة أوراق النباتات آكالت احلرشات أو احلركة الدودية    1-
ألمعاء الفقاريات أو نبض القلب.

-2 احلركة الكلية التي تكاد تنفرد هبا احليوانات التي متتاز بقدرهتا عىل تعديل سلوكها وفقًا للظروف املحيطة 
هبا.

وكرب  احليوان  جسم  تعقيد  ازداد  فكلام  احليوان.  نوع  حسب  وتكيفها  وتنوعها  احلركة  وضوح   ويتباين 
حجمه تزداد احلاجة ملرتكز صلب تتصل به العضالت اللينة وغالبًا ما تكون هذه الدعامة مكونة من أكثر من 

قطعة واحدة؛ وإال تعذرت احلركة، وقد تكون هذه الدعامة خارجية أو داخلية.
 وتتصل أجزاء اهليكل سواًء أكان خارجيًا أم داخليًا بعضها ببعض اتصااًل مفصليًا يتيح احلركة ملختلف 

أجزاء احليوان.
وسندرس فيما يلي أمناطاً مختلفة للحركة في بعض اخمللوقات احلية.

>  احلركة في الطالئعيات:

 تتعدد وسائل احلركة يف الطالئعيات، فمنها ما يتحرك حركة أميبية بواسطة األقدام الكاذبة كاألميـبـا؛ أو 
باألهداب كالرباميسيوم؛ أو باألسواط كاليوجلينا؛ أو حركة انزالقية كبالزموديم املالريا.

 وسندرس اآلن بعض أنواع احلركة في هذه اخمللوقات احلية.

1( احلركة بواسطة األقدام الكاذبة:

 توجد األقدام الكاذبة يف األميبا،حيث تستخدمها للحركة، واألميبا  ليس هلا شكل معني؛وال يوجد هلا 
حمور أمامي أوخلفي.وتعترب هذه احلركة أبسط أنامط احلركة.
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 فعند مراقبة أميبا تتحرك حتت املجهر نجد أننا ال نستطيع حتديد النقطة عىل سطح الغشاء اخللوي لألميبا 
التي يمكن أن تربز عنها قدم كاذبة ينساب اجلسم يف اجتاهها،.وتعتمد احلركة األميبية عىل خواص الربوتوبالزم 
احلي يف قابلية التحول من حالة السيولة إىل حالة الصالبة؛ ثم الرجوع إىل حالة السيولة مرة أخرى حتت تأثري 
األكتوبالزم املتامسك )حالة الصالبة(  يف نقطة التكوين إىل قوام سائل )حالة السيولة(، وهذا يؤدي إىل تدفق 
األندوبالزم املوجود يف حالة السيولة  نحو هذه النقطة الضعيفة حتت تأثري انقباض يف األطراف اجلانبية هلا؛ ويف 
الوقت نفسه يتحول األكتوبالزم يف طرف األميبا املقابل للقدم إىل قوام أقل متاسكًا ويتدفق بدوره إىل األمام 
ليحل حمل األندوبالزم السائل الذي اشرتك يف تكوين القدم الكاذبة؛ ونتيجة لذلك ينتقل املخلوق احلي كله 

يف اجتاه هذه القدم الكاذبة مسافة ضئيلة.

2(  احلركة  بواسطة األهداب:

اجُلليد يف الربامسيوم   توجد األهداب يف الرباميسيوم، حيث يستخدمها كوسيلة للحركة. يغطي سطح 
زوائد دقيقة تسمى األهداب، وهي غري متساوية يف الطول،حيث تكون أهداب الطرف اخللفي  أطول من بقية 
األهداب، وتكون هذه األهداب موزعة بانتظام عىل سطح اجلسم كله،كام توجد هذه األهداب عىل السطح 
املبطن للميزاب الفمي. وهذه األهداب ال تتحرك مجيعها يف وقت واحد بل إن حركة كل هدب تسبق حركة 

تكوين الأقدام الكاذبة في الأميبا
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            ن�شاط عملي

جتعل  معني  بنظام  العملية  هذه  يليه،وتتم  الذي  اهلدب 
حول  حلزونية  حركة  متحركًا  لألمام  يندفع  الربامسيوم 

نفسه.

الحركة بوا�شطة الأ�شواط:   )3   
تستخدمها  حيث  اليوجلينا،  يف  األسواط  توجد 
اليوجلينا،أحدمها  يف  سوطان  للحركة،يوجد  كوسيلة 
قاعدية  حبيبة  من  منهام  كل  وينشأ  قصري،  واآلخر  طويل 
مستقرة يف السيتوبالزم عند قاعدة اخلزان الكروي وذلك 
املاء  يف  اليوجلينا  تتحرك  لليوجلينا.  األمامي  الطرف  يف 
اليوجلينا حول  املاء فتدور  بواسطة السوط الذي يرضب 

نفسها متجهة يف اجتاه السوط.

 احصل بمساعدة معلمك عىل بعض املخلوقات احلية األولية من مستنقع مائي ، وافحص 
قطرات من املاء حتت املجهر ، وحاول مشاهدة األوليات وكيف تتحرك؟

الحركة في النباتات   
ختتلف النباتات عن احليوانات ، يف أهنا ال حتتوي عىل أعضاء خاصة باحلركة  ،وتظهر يف الواقع وكأهنا    
ثابتة ال تتحرك ، إال أهنا يف الواقع تبدي احلركة بشكل أو بآخر ، حيث تظهر نوعًا من احلركة خالل النهار 

الحركة بوا�شطة الأهداب )البرام�شيوم(

الحركة بوا�شطة الأ�شواط )اليوجلينا(
قارن بني األهداب واألسواط ؟

فـّكــر
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وذلك عندما تنحني أغصاهنا متتبعة قرص الشمس يف السامء، كام أن النباتات آكالت احلرشات تتحرك أوراقها 
حركة موضعية القتناص احلرشات.

الحركة في الحيوانات :  	

   الحركة بوا�شطة خاليا ع�شلية خا�شة كالهيدرا 

  حتتوي اهليدرا عىل نوعني من اخلاليا العضلية هي :
1(   خاليا طالئية عضلية منترشة يف طبقة األكتودرم )الطبقة 

اخلارجية( تعمل كألياف عضلية طولية،
2(   خاليا طالئية عضلية منترشة يف طبقة األندودرم )الطبقة 

الداخلية( تعمل كألياف عضلية دائرية.
وحتصل احلركة يف اهليدرا من جراء انقباض  وانبساط هذه األلياف، 
فانقباض الزوائد العضلية الدائرية يف األندودرم وانبساط الزوائد 
العضلية الطولية يف االكتودرم يسببان استطالة جسم اهليدرا  ومن 

ثم حركتها.
وتستطيع اهليدرا أن تتحرك بإحدى الطرق اآلتية:

اهليدرا  جسم  ينحني  بأن  الطريقة  هذه  وحتدث  الزحف:  أ- 
وبعد   ، به  فتلتصق  جماورًا  سطحًا  األذرع  تالمس  حتى 
ذلك تزحف القدم نحو الفم ويستقيم اجلسم ، وبتكرار 

هذه العملية تتحرك اهليدرا خطوة خطوة. 
اهليدرا حتى تالمس  ينحني جسم  بأن  الشقلبة: وحتدث  ب- 
القدم  به وبعد ذلك  تلتف  فتلتصق  األذرع سطحًا جماورًا 
ثانية  اجلسم  ينحني  ثم  األسفل،   إىل  األذرع  تاركة  أعىل  إىل 
اجلديد  مكاهنا  يف  فتستقر  جديدة,  نقطة  قدمها  يالمس  حتى 

واقفة عىل  قدمها.

قطاع عرضي في الهيدرا

الزحف في الهيدرا

الشقلبة في الهيدرا
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            ن�شاط عملي

ج( السباحة: وحتدث بأن ترتك اهليدرا مكان التصاقها بالسطح ، لتطفو عىل سطح املاء.
الحركة بوا�شطة اأن�شجة ع�شلية:  	

أنسجة  بواسطة  احلركة  احليوانات  بعض     تستطيع 
عضلية خاصة، وسندرس كمثال عىل ذلك دودة األرض.

>  احلركة يف دودة الأر�س :
 يوجد عىل كل قطعة من الناحية البطنية من جسم دودة 
أزواج  أربعة  واألخرية(  األوىل  القطعة  )ماعدا  األرض 
جدار  يف  يوجد  أنه  كام  احلركة،  يف  تساعد  األشواك  من 
طولية. وأخرى  دائرية  عضلية  طبقة  الدودة  جسم 
 وتتلخص طريقة احلركة بأن تثبت الدودة القسم اخللفي 
من جسمها بواسطة األشواك، بينام ختفي أشواك القسم 
األمامي يف جيوب خاصة موجودة يف جدار اجلسم، ثم 
وانقباض  الطولية،  العضالت  بانبساط  األمام  نحو  متتد 
السيلومي،  السائل  التي تضغط عىل  الدائرية  العضالت 
فتدفع مقدمة اجلسم إىل األمام، وتثبتها يف األرض، بينام 
ختتفي أشواك القسم اخللفي ثم تنقبض عضالهتا الطولية، 
وتنبسط عضالهتا الدائرية، فتنسحب مؤخرة اجلسم خلف 
الدودة. تتحرك  العملية  هذه  وبتكرار  األمامي،  اجلزء 

احصل بمساعدة معلمك على بعض ديدان األرض  ، ضع الدودة على ورقة بيضاء والحظ طريقة 
حركتها .

الحركة في دودة الأر�س
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الحركة في الفقاريات :    	
عىل  اإلنسان  ومنها  الفقاريات,   يف  احلركة   تعتمد 

تآزر ثالثة أجهزة رئيسية :
1(   اجلهاز الهيكلي: الذي يكون الدعامة لألطراف املتحركة.

2(   اجلهاز العضلي: إذ أنه بانقباض بعض العضالت 

وانبساطها حتدث حركة األطراف.
األوامر  تعطى  بواسطته  الذي  العصبي:  3(   اجلهاز 

أو  االنقباض  بعملية  تقوم  كي  املعينة  للعضالت 
االنبساط.

 وسندرس مثاالً على ذلك اجلهاز العضلي في اإلنسان.

    الجهاز الع�شلي في الإن�شان:
 اجلهاز العضيل يف اإلنسان عبارة عن جمموعة من العضالت التي بواسطتها يمكن حتريك أجزاء اجلسم 

املختلفة  .
ويوجد في اإلنسان ثالثة أمناط للعضالت هي :

3(  العضالت القلبية . 2( العضالت امللساء .     1(  العضالت اهليكلية أو املخططة .  
ترتبط العضالت املخططة إىل عظام اهليكل العظمي, لذا فإهنا تدعى العضالت اهليكلية. وغالبًا ما ختضع 
لإلرادة. ولذا تسمى أيضًا العضالت اإلرادية .وتشاهد حتت املجهر مكونة من ألياف خمططة عرضيًا, لذا تسمى 
العضالت املخططة. إن التخطيطات العرضية يف هذه العضالت هي نتيجة وجود نوعني من اخلطوط : نوع 
داكن يسمى ميوسني, وآخر فاتح يسمى أكتني. وللعضالت اهليكلية أشكال متعددة فمنها العضالت الدائرية 
يكون  .وقد  اإلرادية  العضالت  كأكثر  املغزلية  ومنها  احلاجز,  احلجاب  كعضلة  احللقية  ومنها  اجلفن,  كعضلة 
للعضالت املغزلية رأس واحد أو رأسان أو ثالثة رؤوس, ومنها ماله بطنان . وحيتوي كل ليف عضيل خمطط 

عىل العديد من اللييفات العضلية . كام حيتوي أيضًا عىل العديد من النوى .
ويتم انقباض العضلة نتيجة فرق اجلهد عىل جانبي الغشاء اخللوي اخلاص باللييفة العضلية .

العضالت وتوزيعها في جسم اإلنسان
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أما العضالت امللساء فتتكون من ألياف غري خمططة وكل ليفة عبارة عن خلية كبرية مغزلية الشكل هلا نواة 
واحدة وهي عضالت غري إرادية متتاز بالبطء كعضالت القناة اهلضمية.

مصادر الطاقة الالزمة النقباض العضالت  )طاقة االنقباض(:

1(   املصدر املبارش للطاقة النقباض العضلة هو ثالثي فوسفات األدينوسني ATP وحيث أن كميته حمدودة يف 
العضلة فإهنا ال تكفي إال لبضعة انقباضات متتالية.

2(   روابط مادة فوسفات الكرياتني,  حيث ختزن العضلة )يف الفقاريات ( بعض الطاقة يف روابط مادة فوسفات 
الكرياتني التي تستطيع أن تنقل هذه الطاقة لبناء ثالثي فوسفات األدينوسني . ولكن املخزون االحتياطي 
من الطاقة يف روابط فوسفات الكرياتني حمدود وقليل نسبيًا وال يكفي لتمويل العضلة بالطاقة إىل وقت 

طويل.
عىل  حتتوي  والعضلة  الغرض.  هلذا  العضلة  ختتزنه  الذي  للطاقة  الفعيل  املخزون  وهو  3(   اجلاليكوجني,  

            ن�شاط عملي

 افحص رشائح جاهزة  لقطاع يف عضلة هيكلية، والحظ تركيبها وارسمها .

قطاع في عضلة
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األنزيامت املختصة لتحطيم اجلاليكوجني إىل جلوكوز, ومن ثم يتأكسد اجللوكوز ليعطي الطاقة بشكل 
أدينوسني ثالثي الفوسفات.

   فعند تأكسد جزيء اجللوكوز دون أكسجني يتكون جزيئان من ثالثي فوسفات األدينوسني . أما بوجود 
األكسجني فأكسدة جزيء جلوكوز تعطي 38 جزيئًا من ثالثي فوسفات األدينوسني .

إذا كانت  العضلة خصوصًا  اللبن يف أنسجة  نتيجة أكسدة اجللوكوز دون أكسجني تراكم محض  وينتج 
انقباضات العضلة متتالية ورسيعة. إذ إن الدم ال يستطيع نقل األكسجني برسعة ليفي باحتياجات العضلة كي 

يكمل أكسدة اجللوكوز .
إن تراكم كمية معينة من محض اللبن يسبب حالة اإلعياء للعضلة وعند ارتياح العضلة ووصول كميات 

كافية من األكسجني فإن اجلسم يتخلص من محض اللبن بثالث طرق هي:
-1 حتويله إىل حامض البريوفيك وحتتاج هذه العملية إىل األكسجني.

-2 حتويله إىل جليكوجني يف الكبد.
-3 حتويله إىل ثاين أكسيد الكربون واملاء .

بالتعاون مع زمالئك و مستعينًا بمصادر التعلم كاإلنرتنت ، اكتب بحثًا عن اإلصابات التي حتدث للعضالت.

ابــحــث
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ممار�شة الريا�شة : 

أن ممارسة الرياضة التؤيت ثامرها مامل تتم بانتظام ، فحتى تكون ممارسة الرياضة مفيدة جيب أن تستمر ملدة 
التقل عن 20 دقيقة وبانتظام وتكرر بام التقل عن ثالث مرات أسبوعيًا حتى تؤيت نتائج إجيابية مثل:

تزويد  يعني  مما   ، القلب  عضالت  وتغذى  البطني  ويتسع  الرياضة  ممارسة  1(   تنتظم دقات القلب  عند 
اجلسم بالدم بدون زيادة رضبات القلب أو إجهاد القلب .

2(   تصبح العضالت التي تستعمل يف الرياضة أقوى وأكرب حيث تنمو األلياف العضلية ويزداد عددها 
وتزداد الشعريات وتفرعاهتا وهلذا تصبح العضالت أقوى .

اجللوكوز  لتفكيك  إنزيامت  إىل  اجلسم  حيتاج  3(   زيادة اإلنزيامت التي تنتج يف األنسجة العضلية حيث 
واجلاليكوجني واألمحاض الدهنية لذا تزداد قدرة العضالت عىل احلصول عىل األكسجني والغذاء 
برسعة أكرب من الدم ويزداد معدل إنتاج الطاقة باإلضافة إىل قدرة العضالت عىل ختزين اجلاليكوجني 

.
4(   األربطة تصبح أقوى مما يقلل من فرصة إصابتها خالل احلوادث املفاجئة .

5(   املفاصل تصبح أكثر مرونة ، حيث تعطي مدى أوسع للحركة .
6(   متنع بإذن اهلل حدوث اجللطات ، حيث أجريت دراسات عىل بالغني ووجدوا أن األشخاص الذين 
يامرسون الرياضة بانتظام مقارنة مع أشخاص اليامرسون الرياضة أن احتامالت اإلصابة بالذبحات 

الصدرية يقل .
7(   الشعور بالسعادة  مع عدم وجود دليل علمي عىل ذلك ولكن احلالة النفسية ملامرس الرياضة تكون 

أفضل .

الأحياء في حياتنا
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نبضات القلب في اإلنسان كحركة موضعية :

ترتكب عضالت القلب يف اإلنسان من ألياف عضلية خمططة عرضيًا إال أهنا ختتلف عن العضالت 
اهليكلية السابق ذكرها بأن أليافها أقرص وأصغر، وتتفرع هذه األلياف وتلتحم فيام بينها عن طريق هذه 

حتتوي  قلبية  عضلية  لييفة  متصلة.وكل  شبكة  لتؤلف  الفروع 
عىل نواة واحدة. وتتصل األلياف العضلية القلبية بعضها مع 
بعض بانثناءات ألغشيتها تظهر وكأهنا خطوط عرضية مسننة 
العضالت  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما  البينية.  األقراص  تدعى 
القلبية ال ختضع لإلرادة, لذا فإهنا تصنف كعضالت ال إرادية, 

كام هي احلال يف العضالت امللساء.
ولنأخذ مثاًل ترتيب ألياف العضالت القلبية يف بطيني القلب. 

فهناك جمموعتان من األلياف العضلية القلبية تلتف حول كال البطينني. وحتت هاتني املجموعتني 
جمموعة ثالثة من األلياف العضلية القلبية تلتف حول كال البطينني أيضًا وهناك جمموعة رابعة من 
األلياف العضلية القلبية حتت املجموعة الثالثة التي تلتف حول البطني األيرس فقط. فانقباض هذه 
املجموعات اللولبية من األلياف العضلية القلبية يعمل عىل ضخ الدم خارج البطينني. وعادة تنقبض 
هذه العضالت لفرتة قصرية ال تتجاوز جزءًا من الثانية، ثم تعود حلالة الراحة. ولكنها ما تلبث أن 

تعود لالنقباض، وهكذا دواليك مادام اإلنسان حيًا.

صورة للعضلة القلبية
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ال�شوؤال الأول : اكتب ) بما ل يتجاوز ثالثة اأ�شطر ( عما ياأتي :
  1. اختالف احلركة يف احليوانات عنها يف النباتات بشكل عام .

  2. مصدر الطاقة النقباض العضلة .
      3. طريقة احلركة يف كل من املخلوقات احلية اآلتية :

1(  األميبا .    
2(  اليوجلينا .    

3(  النباتات آكالت احلرشات .    
4(  دودة األرض .    

ال�شوؤال الثاني : �شع عالمة ) √ ( اأمام العبارة ال�شحيحة وعالمة ) x ( اأمام العبارة الخاطئة في 
الجمل الآتية :

)  1. يستطيع الرباميسيوم االنتقال من مكان إىل آخر بواسطة األهداب .           ) 
)  2. حتتوي النباتات عىل أعضاء خاصة باحلركة متكنها من االنتقال من مكان إىل آخر . ) 
3. تحتوي طبقة األكتودرم في الهيدرات على زوائد عضلية طولية.         )      (

الـتـقـويـم



. . . .. . . .



. . . .. . . .

14

يتوقع منك بعد االنتهاء من دراسة 
يف 7(   حتدد مواقع الغدد الصامء يف جسم اإلنسان .6(   تعدد الغدد الصامء يف جسم اإلنسان .5(   تعدد آثار األوكسينات النباتية عىل النباتات .4(   تصف طريقة عمل اهلرمونات النباتية .3(   تفرس سبب انتحاء النباتات  نحو الضوء.2(   تعدد أنواع االنتحاء يف النباتات .1(   تعرف املصطلحات العلمية التالية: اهلرمونات، الغدد الصامء.هذا الفصل أن : الصامء  الغدد  تفرزها  التي  اهلرمونات  وظيفة  8(   تذكر 

خالل 9(  تصف طريقة التآزر العصبي يف بعض املخلوقات احلية .جسم اإلنسان . من  خلقه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  دراستك للتنظيم   اهلرموين والعصبي .10(  تتأمل 

الأهـــداف

التنظيم
اهلرموني والعصيب
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مقدمة 
تتميز املخلوقات احلية عن اجلامدات، يف أهنا تستطيع أن تستجيب لبعض التغريات واملؤثرات اخلارجية، 
وتعتمد هذه االستجابة عىل التنسيق بني أعضاء اجلسم املختلفة،وتتم عملية التنسيق عن طريق اجلهاز العصبي 

أو عن طريق اهلرمونات.
فام اهلرمونات، وأين توجد، وما عملها ؟

تنظيم أعامل األجهزة احليوية يف اجلسم وتنسيقها. واهلرمونات  إن اهلرمونات مواد كيميائية تعمل عىل 
بشكل عام تعمل عىل زيادة بعض خاليا اجلسم ونشاطها، أو نقصها أو تغريها. كام تعمل عىل ثبات الوسط 
الداخيل وخصوصًا تركيب حماليل اجلسم. واهلرمونات تؤثر بكميات قليلة جدًا منها، لكنها جيب أن تبقى ثابتة 

ومتوازنة، إذ أن أي زيادة أو نقصان يف اإلفراز حيدث اضطرابًا فسيولوجيًا. 

التنظيم الهرموني في النباتات:- 

النباتات عن احليوانات يف أهنا ال حتتوي عىل جهاز عصبي، لذا فاالستجابات الرسيعة ملنبهات  ختتلف 
البيئية  للمؤثرات  النباتات  وتستجيب  النباتات.  يف  موجودة  غري  احليوانات  يف  حتدث  التي  كتلك  خارجية 
اخلارجية عن طريق النمو. وحيدث النمو نتيجة إفراز هرمونات تنظم وتنسق تفاعل النبات مع متغريات البيئة. 
وتصنع اهلرمونات يف منطقة التنبيه بكميات متفاوتة. وتنتقل بعد ذلك لتؤثر عىل أنسجة حساسة تعترب مسؤولة 

مبارشة عن حركة النبات.  لذلك نالحظ يف النباتات استجابات خمتلفة مثل:

النتحاء ال�شوئي:    )1

وفيه تتجه أوراق النباتات النامية يف احلقول نحو 
ال  بحيث  النبات  عىل  األوراق  هذه  وتتوزع  الضوء، 
النباتات  سيقان  تستجيب  اآلخر،كام  بعضها  يغطي 
فال  اجلذور  أما  باستمرار،  الضوء  نحو  وتتجه  للضوء 

تتأثر بالضوء.
انتحاء النبات نحو الضوء 
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            ن�شاط عملي

            ن�شاط عملي

            ن�شاط عملي

النتحاء الأر�شي :   )2

باجلاذبية  متأثرًا  األرض,  باطن  نحو  أسفل،  إىل  نموه  يف  اجلذر  يتجه    وفيه 
األرضية، أما الساق فيتجه يف نموه إىل أعىل بعيدًا عن تأثري اجلاذبية األرضية . 

3(  النتحاء  الرطوبي :

من  قريبًا  تعيش  التي  النباتات  يف  ذلك  مالحظة  ويمكن   ، الرطوبة  نحو  نموها  يف  اجلذور  تتجه     وفيه 
األهنار والربك، حيث تتجه جذور هذه النباتات نحو املاء .

. ثم ضعها يف وعاء  أيام حتى يظهر اجلذير والريشة  الفول يف قطن رطب بضعة  ازرع عددًا من بذور 
زجاجي حيتوي عىل نشارة خشب مبللة ، بحيث يكون اجلذير والريشة يف وضع أفقي ، اترك البذور عدة 

أيام ، ثم الحظ اجتاة نمو اجلذور والسيقان .

انقع عددًا من بذور الفول يف املاء ملدة يوم ، ثم ازرعها يف اصيص حيتوي عىل تراب مبلل ، ضع هذا االصيص 
أهنا قد  النبات  بعد عدة أسابيع الحظ سيقان هذا   . نافذة جانبية  الضوء إال من  منه  يف صندوق مغلق الينفذ 

استجابت للضوء ، واجتهت نحو النافذة التي يدخل منها الضوء .

فخاريًا  وعاًء  منتصفه  يف  وضع  كبريًا،  وعاًء  خذ 
صغريًا مملوءًا باملاء، بحيث تسمح مسامه للامء بأن 
يرشح إىل اخلارج. ضع يف الوعاء الكبري ترابًا رطبًا، 
ارفع  أيام  عدة  بعد  البذور،  من  عددًا  فيه  وازرع 
الوعاء الفخاري برفق مع الرتاب الذي حوله. ثم 

الحظ أين تتجه اجلذور أثناء نموها .

االنتحاء الرطوبي
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الهرمونات النباتية:

إن اهلرمونات النباتية تلعب دورًا هامًا ورئيسيًا يف تنظيم نمو النبات . ولقد أثبتت التجارب العلمية العديدة 
هذه احلقيقة مما حدا بعلامء النبات حماولة إجياد مواد كياموية صناعية تلعب دورًا مشاهبًا للهرمونات الطبيعية 
اإلنتاج. وقد  زيادة وحتسني  النبات واالستفادة من ذلك يف  نمو  للتحكم يف  نشاطها  تزيد من  أو  تقلل  أو 
تم ذلك بالنسبة ألشجار الفاكهة حيث قام الباحثون باكتشاف بعض املواد الكياموية التي تعمل كمنظامت 
للعمليات احليوية التي جترى داخل النبات والتأثري عليها، حيث أن بعضها استخدم يف حتسني مواصفات 
الثامر أو زيادة اإلنتاج أو خف األزهار والثامر وغريها، ولغرض التحكم يف موعد النضج والتبكري أو التأخري 

، وحتسني مواصفات الثامر ملا لذلك من جدوى اقتصادية وزيادة دخل املزارع.

     الأوك�شينات وتاأثيرها على النبات :-
 ,)Auxin( هرمون النمو وأجرى التجارب عليه , وأعطى هذا اهلرمون اسم األوكسني )لقد استخلص العامل )فنت 

وقد وجد فنت أن األوكسني يصنع يف القمم النامية للنبات وينتقل منها ليؤثر عىل أجزاء النبات األخرى.
 وقد كان داروين أول مكتشف لوجود اهلرمونات النباتية. وقد قام داروين بعدة  جتارب، استنتج منها: أن 

هناك عاماًل مؤثرًا يف القمم النامية يوّجه النبات نحو الضوء، وإذا أزيلت القمم النامية فإن املؤثر يزول.

جتارب العامل داروين :
-1 وضع بادرات الشوفان يف صندوق مغلق مظلم، 
ضوئي،  ملصدر  عرضها  ثم  الزمن،  من  لفرتة 
يبقى  الظالم  يف  نموه  عند  النبات  ان  والحظ 
إىل  الوصول  حماواًل  برسعة  ويستطيل  عموديًا 
الضوء قبل أن يموت ، ولكن لدى ظهور بصيص 

من الضوء فإنه ينحني إىل مصدره.

اتجاه النبات لم�شدر ال�شوء

الأحياء في حياتنا
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2(   وضع بادرات الشوفان يف صندوق مغلق , وقام بفتح ثقب صغري يف الصندوق ليسمح  بدخول بصيص 
خفيف من الضوء إىل الصندوق املظلم. فوجد أن القمم النامية لبادرات الشوفان أخذت تتجه نحو الثقب 

الذي يدخل منه الضوء.فاستنتج أن هناك حساسية عند النبات للضوء اخلافت الذي يعمل كمؤثر.
3(   قام بتغطية بعض القمم النامية لبادرات الشوفان بغطاء من ورق القصدير وعّرض مجيع أجزاء النبات 
للضوء. فوجد أن النباتات ذات القمم النامية العارية قد اجتهت نحو الضوء ، بينام استمرت القمم النامية 

املغطاة يف النمو إىل أعىل دون أن تتأثر بمصدر الضوء .
-4 قام بقطع  بعض القمم النامية لبادرات الشوفان وأبقى عىل بعضها اآلخر، ثم عرض النباتات إىل الضوء. 
وقد وجد داروين أن النباتات التي قطعت قممها النامية مل تتجه نحو الضوء، بينام اجتهت وانحنت تلك 

النباتات ذات القمم النامية.
استنتج داروين من سلسلة هذه التجارب التي قام هبا أن هناك عاماًل مؤثرًا يف القمم النامية يوّجه النبات 

نحو الضوء، وإذا أزيلت القمم النامية فإن املؤثر يزول .

النبات مقطوع القمة النامية
استمر في النمو ولم يتجه إلى الضوء

تتجه القمة النامية
نحو الضوء

القمة النامية المغطاة
استمرت في النمو ولم تتأثر بالضوء

ملخ�س خطوات تجارب داروين

ضوء
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جتارب العامل جن�شن :
قام جنسن بإجراء جتربة أخرى حيث أحدث جرحًا حتت القمم النامية، ووضع يف اجلرح حاجزًا من املايكا 
وعندما عرض النبات إىل مصدر للضوء مقابل اجلرح اجته النبات نحو الضوء.ولكن عندما وضع مصدر الضوء 
املايكا بحجز نزول اهلرمون من القمة  النبات نحو الضوء، إذ قامت قطعة  من اجلهة املعاكسة للجرح مل يتجه 
النامية للجانب البعيد من الضوء. ألحداث النمو ، وتوجيه البادرة نحو الضوء . وبذلك أثبت جنسن أن املادة 

الكيميائية )اهلرمون( تنفر من الضوء، وتتجه إىل اجلانب البادرة البعيدة عن الضوء ومؤثرة فيه.
جتارب العامل بال :

الطرف  الشوفان ووضعها عىل  بادرة  النامية من  القمة  بقطع   )paal(بال العامل  قام   ويف عام 1918 
املقطوع. ولقد أجرى التجربة يف الظالم بدون تعريض النبات ألي مصدر للضوء. فوجد أن النبات ينحني 

نحو اجلانب الذي ال توجد عليه القمة النامية.
 ولقد أثبت بال أن اهلرمون ينتقل من القمة النامية إىل أسفل يف اجلانب الذي توجد عليه القمة النامية، 

مما يسبب نموًا يف ذلك اجلانب وانحناء النبات للجانب اآلخر تبعًا لذلك.

تاأثري الأوك�شينات على النتحاء ال�شوئي:

 أن األوكسينات ُتصنع يف القمم النامية وتكون موزعه بالتساوي عندما تكون اإلضاءة حول النبات متساوية 
من مجيع اجلهات. إال أنه عند تعريض جانب واحد من النبات للضوء، فإنه ينتج توزيع غري متساٍو هلرمونات 
النمو، إذ تنتقل هذه اهلرمونات بعيدًا عن الضوء مما ينتج نموًا غري متساٍو حتت القمة النامية، أي أن هناك نموًا 

أكرب يف املنطقة البعيدة عن الضوء منه يف املنطقة املقابلة للضوء، وهذا يسبب انحناء القمة نحو الضوء.
اآلية عمل الأوك�شني:

الواقعة حتت  أنه يستحث استطالة اخلاليا  املبارش يف اخلاليا، كام   يشجع األوكسني عملية االنقسام غري 
فيتجه  الضوء الرضوري لصنعه،  ينفر من  أن األوكسني  أوردنا سابقًا  بالتميز.ولقد  بدأت  التي  النامية  القمة 

األوكسني إىل اجلانب املظلم )أي البعيد عن الضوء( وبذلك يصبح تركيز األوكسني عىل اجلانب البعيد من 
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من  القريب  اجلانب  تركيزه عىل  أكثر من  الضوء 
املبارشة  غري  االنقسامات  تبدأ  الضوء.وبذلك 
واالستطاالت يف اخلاليا عىل غري ذلك اجلانب.
أي أن هناك نموًا غري متوازن عىل جانبي البادرة. 
ونتيجة الستطالة جانب دون اآلخر، فإن البادرة 
االنتحاء  يدعى  ما  الضوء.وهذا  نحو  تتجه 

الضوئي .
عند  رأسيًا  متجهة  البادرة  تبقى  ملاذا  ولكن 

تعريضها للضوء من مجيع اجلهات؟ 
إن سبب ذلك يعود إىل أن توزيع األوكسني يكون متساويًا عىل جوانب البادرة حتت القمة النامية، وبذلك 

تكوين عملية االنقسام واالستطالة متساوية، مما يسبب نموًا متوازنًا عىل مجيع اجلوانب.

بع�س اأنواع الأك�شينات :   
بتقدم العلم تم التعرف عىل أنواع عديدة من اهلرمونات النباتية كل له تأثريه اخلاص .

التعرف عيه كان  استخلص وتم  أوكسني  األوكسينات. وأول  منها جمموعة  إىل جماميع  اهلرمونات  وتقسم هذه 
.)IAA( ويرمز له )indol acetic acid( أوكسني اندول محض اخلل

 ولقد وجد أن هناك خاصية هرمونية مشرتكة جلميع املركبات 
الشبيهة هبذا املركب وإذا وجدت هذه اخلاصية يف أي مركب 
الصفتني  اجتامع  هي  اخلاصية  وهذه  هرمونًا.  يصبح  فأنه 

التاليتني يف مركب ما :
1(   احتواء املركب عىل حلقة أو أكثر من احللقات الكربونية.
عىل  حتتوي  الكربونية  املركبات  أحد  من  سلسلة  2(   امتداد 

جمموعة من كاربوكسل.

اأثر الأك�شين على النمو
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التطبيقات الزراعية لالأوك�شينات النباتية  :

تكوين الثمار:   )1

املبيض  أنسجة  من  األوكسني  يفرز  اجلنني,  وتكوين  اإلخصاب  عملية  بعد  بالنضوج  البذرة  تبدأ   عندما 

حمدثًا انقسامات واستطاالت يف اخلاليا املحيطة باملبيض ,ومكونًا أنسجة الثمرة التي حتيط بالبذرة, لذا أصبح من 

املمكن اآلن زراعيًا, تنشيط تكون الثامر يف األزهار غري امللقحة بمعاجلتها باألوكسني، وذلك عن طريق رش 

األزهار باألوكسني ،إلنتاج  الثامريف بعض النباتات بدون احلاجة إىل عمليات التلقيح واإلخصاب .

اإنتاج ثمار بدون بذور :   )2

 يستعمل األوكسني جتاريًا اآلن لتوفري ثامر دون بذور للمستهلك  ، حيث ترش األزهار بأوكسينات معينة، 

وهبذه الطريقة تنتج ثامر دون بذور )دون إخصاب( ، مثل بعض أنواع العنب . 

�شيادة القمة النامية :   )3

, وتشجيع نمو   إن أحد األهداف من تقليم األشجار هو منع نمو الغصن عموديًا وإىل مسافات شاهقة 

األغصان اجلانبية , مما يزيد من حجم الثامر , ويسهل عمليات الزراعة من رش وقطاف , إذ أنه من املعروف أن 

اجلانبية سببه  الرباعم  نمو  . ومنع  النامية  القمة  تيل  التي  اجلانبية  الرباعم  نمو  يمنع  للنبات  النامية  القمة  نمو 

سيادة القمة النامية . لذا فان قطع القمة النامية بمقص كام جيري عادة عند تقليم األغصان يؤدي إىل زوال املانع 

املوجودة يف القمة النامية , وبذلك تزول السيادة , وتنمو الرباعم اجلانبية لتكون أغصانًا وفروعًا جانبية .

الكمون :   )4

, فإهنا ال تنبت  أن البذور وبراعم بعض النباتات تدخل يف طور كمون . أي أنه عند زراعة هذه البذور 

مبارشة. ولكن بعد فرتة من الوقت قد تبلغ األشهر نرى أن هذه البذور قد بدأت بالنمو.وفرتة عدم النمو هذه 

أخرى  مركبات  أو  األوكسني  يعود عىل وجود  والرباعم  البذور  أن سبب كمون  بالكمون وقد وجد  تدعى 



بي
ص

الع
ين و

مو
هلر

م ا
ظي

التن

176

يقل  املركبات  هذه  فإن  الوقت  من  لفرتة  البذور  هذه  خزنت  إذا  البذور.ولكن  نمو  يمنع  مما  عالية،  برتاكيز 

تنمو داخل  البذور ال  إذ نجد أن هذه  الطامطم والبطيخ،  الظاهرة يمكن مشاهدهتا يف بذور  تركيزها. وهذه 

الثامر، مع أن هذه البذور تكون قد نضجت، أي أن أجّنتها قد اكتمل نموها ، كام أن بيئة اإلنعاش تكون متوفرة 

هلا من رطوبة وأكسجني. ويمكن القضاء عىل الكمون بتعريض بعض البذور إىل درجة حرارة منخفضة، كام 

حيدث عادة يف نمو براعم أشجار التفاح التي تنمو بعد تعرضها لشتاء قارص.

�شقوط الأوراق:    )5   

 يعترب سقوط األوراق نوع من التكيف الذي وهبه اهلل سبحانه وتعاىل للنباتات ، ولألوكسني دور هام يف 
سقوط األوراق يف فصل اخلريف. فطاملا ظل األوكسني ُيصنع يف األوراق الغضة، فإن األوراق تبقى مثبتة عىل 
أغصاهنا، وعندما يتوقف صنع األوكسني يف هذه األرواق نتيجة هرمها تتكون طبقة االنفصال، وهي مكونة 

من خاليا صغرية رقيقة اجلدر سهلة االنفصال، تتسبب يف سقوط الورقة.

أمهية سقوط األوراق حلياة النباتات ؟

ابــحــث

تكون اجلذور والإنبات  :    )6
, إذ إن غمس عقل النباتات يف كمية ضئيلة من األوكسني  لألوكسني أمهية يف تكوين اجلذور واإلنبات 
ينشط تكوين اجلذور ونموها , وهذه العملية تستعمل جتاريًا يف املشاتل الزراعية  , حيث تغمس العقل يف حملول 
حيتوي عىل األوكسني ثم توضع العقل يف رمل رطب أو نشارة خشب رطبة . وبعد عدة أيام يالحظ تكون 

اجلذور عىل هذه العقل وتنتقل بعدها لزراعتها يف الرتبة .

ملاذا ال تنتج أشجار التفاح أزهارًا أو ثامرًا يف املنطقة االستوائية؟ فـّكــر
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الإزهار  :    )7
لقد وجد العلامء أن لنوعية الضوء التي يتعرض هلا النبات أثرًا كبريًا عىل اإلزهار , فالنباتات  قصرية النهار 

مثاًل أي ال تستطيع أن تتحمل تعرضها لنهار طويل ال تزهر إذا عرضت لطيف ضوئي طوله 660 نانومرتًا.
 كام وجد أن الطيف األخري الذي يتعرض له النبات قصري النهار قبل حلول الظالم هو العامل املؤثر يف 
اإلزهار. فإذا كان الطيف األخري الذي تعرض له النبات طوله 660 نانومرتًا فإنه يمنع اإلزهار أما إذا كان 

الطيف األخري الذي تعرض له نبات قصري النهار 730 نانومرتًا فإن عملية اإلزهار يف النباتات تنشط .
 ولكن الطيف ينشط اإلزهار يف النباتات طويلة النهار أي التي حتتاج لفرتة طويلة من ضوء النهار لكي تزهر.

 ولقد وجد أن الفايتوكروم له دور الصبغة املاصة لألطياف بحيث يتغري تركيبها إىل أحد الصبغتني )صبغة 
730 وصبغة 660( حيث الطيف الضوئي الذي تعرضت له . وهذا بدوره يؤدي إىل تكوين أو عدم تكوين 

الفلوروجني وبناًء عليه تتم عملية االزهار وتنشط . 

التنظيم الهرموين يف احليوانات:
هذه  من  اإلفرازات  وخترج  الصامء  بالغدد  تدعى  متخصصة  أعضاء  داخل  احليوانية  اهلرمونات   تتكون 

الغدد اىل الدم مبارشة لتحمل إىل مجيع انحاء اجلسم . 
 وقد وجد حديثًا أن الكثري من اهلرمونات حيتاج إىل عامل وسيط داخل اخللية اهلدف . وهذا العامل هو 
أدينوسني أحادي الفوسفات احللقي. فاهلرمون ينشط أنزيام خاصًا اسمه أنزيم أدينل احللقي املوجود يف غشاء 
احللقي  الفوسفات  أحادي  أدينوسني  إىل  الفوسفات  ثالثي  أدينوسني  يعمل عىل حتويل  اإلنزيم  اخللية وهذا 

الذي يقوم بدوره بتنفيذ االستجابة يف اخللية اهلدف .
العصبي وجهاز  اجلهاز  بني  وثيقة  بعض, وهناك عالقة  مع  بعضها  الصامء مرتابطة  الغدد  نشاطات     إن 
هذين  من  واحد  كل  أن  كام  وينظمها,  اجلسم  يف  املختلفة  احليوية  النشاطات  يّازر  كليهام  إن  إذ  الصامء,  الغدد 
اجلهازين يؤثر عىل اآلخر لذا يطلق عىل اجلهازين جمتمعني اسم جهازي التآزر, فاهلرمونات تعمل أساسًا عىل 
العصبية  االستجابات  تنظيم  عىل  فتعمل  األعصاب  أما  آخر,  وعضو  ما  عضو  بني  اجلسم  يف  الداخيل  التآزر 

للمؤثرات التي تصل للجسم عن طريق أجهزة االستقبال.
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تفرز اهلرمونات يف أجسام احليوانات من غدد خاصة ُتسمى بالغدد الصامء تصب إفرازاهتا يف الدم مبارشة فيحمل 

وخاصة  اجلسم  خاليا  خمتلف  من  النباتات  يف  اهلرمونات  تفرز  بينام  املختلفة،  األعضاء  إىل  اهلرمونات  الدم  تيار 

خاليا القمم النامية والرباعم، حيث تنتقل عن طريق احلزم الوعائية لتؤثر يف مناطق أخرى غري املناطق التي كونتها 

وأفرزهتا.

وختتلف اهلرمونات عن بعضها البعض يف تركيبها الكيميائي ويف مدى قابليتها للذوبان يف املاء.

اإ�شـــــــاءة

1(   الغدة النخامية
2(   الغدة الدرقية

3(   الغدد جارات الدرقية
4(   جزر النجرهانز يف البنكرياس
5(   الغدد فوق الكلوية أو الكظرية

6(   الغدد التناسلية
7(   غدد القناة اهلضمية

8(   الغدة الثيموسية
9(   الغدة الصنوبرية

وفيام ييل دراسة لكل من هذه الغدد .
مواقع الغدد الصماء في جسم اإلنسان

     الغدد ال�شماء يف ج�شم الإن�شان :
غدية  أجسام  عن  عبارة  الصامء     الغدد 
خاصة  كيميائية  مواد  تفرز  القنوية  صغرية 
باهلرمونات، تقوم هذه  الدم تعرف  مبارشة يف 
الغدد باملحافظة عىل التوازن بني وظائف أجزاء 
اإلنسان   جسم  يف  ويوجد   ، اإلنسان  جسم 

الغدد الصامء  التالية:
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: Pituitary gland  1(  الغدة النخامية  
 هي غدة صغرية احلجم ،تتدىل من قاعدة الدماغ بساق رفيعة كحبة الكرز ، لتسكن يف جتويف خاص موجود 
يف عظم أرضية اجلمجمة، وتعترب أهم غدة صامء يف اجلسم ألهنا تنظم عمل معظم الغدد الصامء األخرى، لذلك 

تلقب بسيدة الغدد الصامء.
وتق�شم هذه الغدة اإىل  ثالثة ف�شو�س :

1(   الفص األمامي .
2(   الفص اخللفي .

3(   الفص املتوسط، ويقع بني الفصني السابقني.

كل اهلرمونات التي تفرز يف اإلنسان هي هرمونات بروتينية ترتكب من العديد من األمحاض األمينية ماعدا 
اهلرمونات املفرزة من الغدد اجلنسية وهرمونات قرشة الغدة الكظرية فهي هرمونات دهنية.

اإ�شـــــــاءة

فيؤثر عىل نموها   ، الغدد الصامء األخرى  الثالثة، ويسيطر عىل معظم  الفصوص  الفص األمامي  أكرب 
وينظم عملها . وأهم هرمونات هذا الفص هي :
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: )GH( هرمون النمو  )1
 ويدعى أيضًا اهلرمون املنشط للجسم ينظم هذا اهلرمون معدل نمو اجلسم . وأكثر األنسجة استجابة لفعل 

هذا اهلرمون هي األنسجة العضلية والعظمية.

 ولذا فإن نقصان إفراز هذا اهلرمون يف سن مبكرة عند اإلنسان يسبب القزم . والقزم عادة يكون كامل 
القوى العقلية ودون تشوه يف بنيته . إال أن طوله ال يتجاوز املرت الواحد ، وغالبًا ما يكون غري ناضج جنسيًا.

 أما اإلفراط يف إفراز هذا اهلرمون يف سن مبكرة يؤدي إىل العملقة . ويصحب هذه احلالة مخول يف القوى 
العقلية والتناسلية. 

أما زيادة إفراز هذا اهلرمون يف اإلنسان البالغ ، فيؤدي إىل تضخم غري متناسق يف األطراف وعظام الوجه. فبعد 
ظهور املرض تنمو العظام يف العرض أكثر من نموها يف الطول ، وتعرف هذه احلالة بمرض شذوذ نمو العظام 

الهرمونات املن�شطة للغدد التنا�شلية :  )2

 تعمل هذه اهلرمونات عىل نمو األعضاء التناسلية الذكريه واألنثوية ، وعىل إمتام البلوغ . وقد وجد أن 
 ، البالغني  إزالتها عند  أما   ، فتبقى صغرية  التناسلية  الغدد  نمو  يوقف  الصغار  النخامية عند  الغدة  استئصال 

فتؤدي إىل ضمور هذه الغدد . ومن أهم اهلرمونات املنشطة للغدد التناسلية ما ييل :

 :)FSH( الهرمون املن�شط للحوي�شلة )اأ  

البويضة ونموها ونضجها . أما يف  تنبيه حويصلة  البلوغ يف األنثى ، ويعمل عىل    ويبدأ بنشاطاته عند 

الذكر ، فإن هذا اهلرمون يعمل عىل تنبيه األنابيب املنوية يف اخلصية لتكوين احليوانات املنوية. 

  :)LH( الهرمون املن�شط للج�شم الأ�شفر )ب  

  ويعمل عىل نمو اجلسم األصفر يف مبيض اإلناث الذي يعترب غدة صامء .  ويف الذكور يكون مسؤواًل 
عن تكوين وإفراز خاليا الغدد البينية يف اخلصية) وسوف نتحدث عن اجلسم األصفر عند حديثنا عن الغدد 

التناسلية يف هذا الفصل ( .
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الهرمون املفرز للحليب :  ج(    
 ينشط هذا اهلرمون إفراز احلليب بعد الوضع مبارشة يف األنثى . ويعتقد أن هلذا اهلرمون عالقة بإظهار 

غريزة األمومة عند األنثى .

:)TSH( الهرمون املن�شط للغدة الدرقية   )3
  ينظم هذا اهلرمون مجيع نشاطات الغدة الدرقية ، ومن ضمنها نمو الغدة واستمرار عملها ، وجتميع اليود 

فيها، وبناء هرمون الثريوكسني يف الغدة الدرقية .

الهرمون املن�شط لق�شرة الغدة فوق الكلوية )الكظرية(:   )4
 ويعمل عىل تنظيم نمو قرشة الغدة فوق الكلوية وإفرازاهتا .

 هرمونات الف�س الخلفي للغدة النخامية )لالطالع(هرمونات الف�س الأمامي للغدة النخامية )لالطالع(
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اأما الف�س الخلفي للغدة النخامية فيفرز على الأقل هرمونين معروفين هما : 
1(    األوكسيتوسني:  

معروف بتأثريه القوي عىل انقباض العضالت امللساء , وخصوصًا عضالت الرحم. فلهذا اهلرمون أثره 
الفعال يف أثناء الوالدة, لطرد ما حيتويه الرحم من األغشية واألعضاء املرافقة للجنني وغالبًا ما يستعمله 
األطباء لإلرساع يف عملية الوالدة . وهلذا اهلرمون أيضًا أثره يف اندفاع احلليب من ثدي األم املرضعة. 
فعندما يرضع الطفل من أمه ترسل سياالت عصبية إىل اهلايبوثالمس )الغدة حتت الرسيرية( تسبب إفراز 
العضالت  إىل  اهلرمون  هذا  . وعند وصول  الدم  إىل  النخامية  للغدة  اخللفي  الفص  من  األوكسيتوسني 

امللساء يف ثدي األم يسبب انقباضها , وبالتايل اندفاع احلليب عن طريق احللمة إىل الفم .
 :)ADH( الهرمون املانع إلدرار البول   )2

ويدعى أيضا اهلرمون القابض لألوعية الدموية )الفازوبرسني(، وهو يسبب نقص كمية املاء التي تطرح مع 
البول, إذ يعمل عىل إعادة امتصاص املاء. ويبدو أن هناك بعض األلياف العصبية احلساسة للضغط األسموزي 
مرض  تسبب  اهلرمون  هذا  إفراز  قلة  إن  النخامية.  للغدة  اخللفي  الفص  من  اهلرمون  هذا  إفراز  تنظم  التي 

السكري املتميز بطرح كميات كبرية من البول مصحوبًا بعطش شديد.

ارتفاع  فإنه يسبب  , ولذا  الدموية  امللساء يف األوعية  العضالت  انقباض  أيضًا عىل  اهلرمون يعمل   وهذا 
هذا  يستعمل  ما  وغالبًا   . الدموية  لألوعية  القابض  اهلرمون   : الثانية  التسمية  جاءت  هنا  ومن  الدم.  ضغط 

اهلرمون لرفع ضغط الدم الذي هيبط عادة يف أثناء بعض العمليات اجلراحية .
 ومما هو جدير بالذكر أن هذين اهلرمونني ال يصنعان يف الفص اخللفي للغدة النخامية بل يف بعض اخلاليا يف 
أنسجة من املخ يدعى اهلايبوثالمس )حتت الرسيري( , ومن هناك تنتقل هذه اهلرمونات لتخزن يف خاليا الفص 

اخللفي .

عند توقف إفراز اهلرمون املانع إلدرار البول ألي سبب من األسباب كتدمري اخلاليا التي تفرزه أو إصابتها 
باملرض فإن عملية امتصاص املاء تتأثر كثريًا وحيدث نتيجة لذلك أن كميات كبرية من املاء ال متتص. وخترج 
يف البول، ولذلك يصبح البول وفريًا وباهت اللون ويطلق عىل هذه احلالة اسم مرض السكري الكاذب إالَّ 

أن البول يف هذه احلالة ال حيتوي عىل اجللوكوز.

اإ�شـــــــاءة
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املنبه للخاليا الصبغية السوداء الذي  النخامية يفرز هرمونًا يعرف باسم اهلرمون  املتوسط للغدة   الفص 
يؤدي إىل انتشار صبغة امليالنني فيها وبالتايل اسمرار برشة اجللد.

: Thyroid gland  2( الغدة الدرقية
يف  املوجودة  الغدد  أهم  من  الدرقية  الغدة   تعترب 
جسم اإلنسان حيث أن أي خلل يف وظيفة الغدة الدرقية 
ِدُث خلاًل يف مجيع وظائف اجلسم، كام أهنا أكرب الغدد  حُيْ
البالغ 25  يبلغ وزهنا عند اإلنسان  الصامء حجاًم حيث 
جرام، وهذا الوزن يتغري من إنسان آلخر حسب احلجم 
اال  الدرقية  الغدة  مالحظة  )اليمكن  املرضية  احلالة  أو 
وتتكون  املرضية(,  احلاالت  يف  حجمها  يتضخم  عندما 
منطقة  يف  اهلوائية  القصبة  جانبي  عىل  يقعان  فصني  من 

العنق .

الذي  الــيــود  لتجميع  القابلية  الدرقية  الــغــدة  ــدى  ول

ت�شتعمله لبناء هرموناتها التي من اأهمها :

أ(  هرمون رباعي يود الثايرونني املعروف بالثيروكسني .   

ب(  هرمون  ثالثي يود الثايرونني .   

 وتقوم هرمونات الغدة الدرقية عىل تنشيط عمليات التمثيل الغذائي يف خاليا اجلسم كلها . كام أهنا تقوم 
بتنظيم عمليات النمو والتميز ملعظم خاليا اجلسم وأنسجته . 

 إن نقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية  يف سن مبكرة يسبب وقف النمو , فيبقى اجلسم قصريًا متأخرًا جنسيًا 
وعقليًا, وتدعى هذه احلالة بالكثم. أما نقص إفراز هذا اهلرمون يف اإلنسان البالغ فيؤدي إىل السمنة املفرطة, وهبوط 

يف مستوى التمثيل الغذائي, وتأخر تدرجيي يف القوى العقلية والتناسلية وتسمى هذه احلالة امليكسيديام.
وغالبًا ما يكون اضطراب عمل الغدة الدرقية مصحوبًا بتضخم للغدة نفسها. وهناك نوعان هلذا التضخم :

الغدة الدرقية
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التضخم البسيط وينتج عن نقص كمية اليود املأخوذة من الغذاء .   .1
للغدة  كامل  بتضخم  املرض  هذا  ويمتاز   . جريفز  مرض  أيضًا  احلالة  هذه  وتدعى  اجلحوظي,  التضخم    .2
الدرقية مصحوبًا بازدياد مستوى التمثيل الغذائي , وخصوصا للربوتينات والدهون, ولذلك ينقص وزن 

اجلسم. ويمتاز هذا املرض أيضا بجحوظ مميز لكرة العني .

ملاذا تقل نسبة اإلصابة بتضخم الغدة الدرقية ، لسكان املناطق الساحلية ؟ فـّكــر

الغدة الدرقية وتنظيم درجة حرارة اجلسم.

ختيل أنك يف يوم مطري شديد الربودة يف الشارع وتنتظر وصول سيارة أجرة بالتأكيد يشعر جسمك بالربودة 
فاجلهاز العصبي  سيعمل عىل ضبط حرارة اجلسم.

هناك ثالث هرمونات تفرز يف اجلسم للمساعدة عىل 
إعادة درجة حرارة اجلسم إىل وضعها الطبيعي حيث 
يقوم اهلرمون املفرز من التحت رسيري يف الدماغ الذي 
هرمون  أحدمها  هرمونني  إلفراز  الدرقية  الغدة  ينبه 
التمثيل  عملية  إرساع  عىل  يعمل  الذي  الثريوكسني 
الالزمة  بالطاقة  اجلسم  لتزويد  اجلسم،  يف  الغذائي 
وعندما تعود درجة حرارة اجلسم إىل وضعها الطبيعي 
التحت  الغدة  إىل  إشارات  اإلحساس  أجهزة  ترسل 
رسيري والتي تعمل عىل إيقاف إفراز اهلرمونات عن 
طريق تقليل أفراز هرمون حمفز الغدة الدرقية حتى يتم 

وقف إفراز الثريوكسني.

حتدث متالزمة جريفز  بسبب اإلفراط يف إفراز الغدة الدرقية، ومن أعراضها  نقص الوزن ورجفة يف 
اليدين وزيادة التعرق والتوتر العصبي واألرق والضعف العضيل وجحوظ العينني.

اإ�شـــــــاءة

 الغدة تحت
ال�شريرية

اإفراز هرمون
تن�شيط الغدة النخامية

 الغدة
النخامية

  اإفراز هرمون من�شط
TSH الدرقية الغدة 

 الغدة
الدرقية

 هرمون
الثيروك�شين

 اإ�شراع عملية
التمثيل الغذائي

هل عادت درجة حرارة 
الج�شم طبيعية؟

نعم
TSH لتقليل اإفراز

الأحياء في حياتنا
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:Parathyroid glands الغدد جارات الدرقية  )3

 هي أربع غدد صغرية تقع عىل السطح الظهري للغدة الدرقية. 
 وتفرز هرمونًا يدعى اهلرمون جار الدرقية, أو الباراثورمون الذي ينظم عمليات التمثيل الغذائي للكالسيوم 

والفوسفور. 
 ونقصان هذا اهلرمون يسبب نقصًا يف تركيز الكالسيوم يف الدم, وبذلك يصبح املصاب متوتر األعصاب, 
تسبب  ما  غالبًا  التي   Tetany التكزز  حالة  حتصل  اهلرمون  هذا  فقدان  وعند  العاطفية.  االندفاعات  ورسيع 
الفسفور يف  الدم, وتقلل من تركيز  الكالسيوم يف  فتزيد من معدل تركيز  إفراز هذا اهلرمون  أما زيادة  الوفاة، 
الدم, وبالتايل خيرج الزائد من الكالسيوم يف البول. فالكالسيوم يف هذه احلالة يأيت من العظام, فتلني نتيجة لذلك, 
وتصبح هشة رسيعة الكرس. وآلية عمل هذا اهلرمون تكمن يف تأثريه عىل تنشيط طرح الكالسيوم من الكلية, 

وتثبيطه المتصاص الكالسيوم من األمعاء, وازدياد حتلل مركبات الكالسيوم املكونة للعظام. 
Islands of Langerhans جزر لجنرهانز يف البنكريا�س   )4

حيتوي البنكرياس باإلضافة ملكونات الغدة القنويه جتمعات من اخلاليا املتخصصة التي تعمل كغدة صامء, 
وتدعى هذه التجمعات من اخلاليا جزر النجرهانز. 

ومن بني اخلاليا املكونة جلزر النجرهانز نوعان من اخلاليا: نوع يدعى ألفا واآلخر يدعى بيتا. فخاليا ألفا 

تقع الغدة الدرقية عىل جانبي القصبة اهلوائية قريبة من احلبال الصوتية ، حيث يوجد عىل جانبي الغدة 
احلاالت  للغدة يف  الترشحيية  الناحية  أمهية  تظهر  وبالتايل  الصوتية  األحبال  يتحكامن يف حركة  َعَصبان 
اجلراحية ألن ذلك يمكن أن يؤدي إىل تغري صوت املريض وقد يفقد صوته متامًا عند حدوث أي خطأ 
جراحية  خربة  إىل  حتتاج  فهي  لذلك  اجلسم  يف  النسب  أعىل  من  فيها  الدم  مـرور  أن  بجانب  جراحي 

كبرية.

اإ�شـــــــاءة
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تفرز هرمون  بيتا  وخاليا  اجللوكاجون,  تفرز هرمون 
األنسولني. وكال هذين اهلرمونني يعمالن عىل تنظيم 

التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. 

تركيز  ثــبــات  على  الأنــ�ــشــولــيــن  هــرمــون  يعمل 
الجلوكوز بالدم، بتاأثيره على ما يلي:

ختزين  تنظم  التي  األنزيامت  عىل  1(   السيطرة 
صوره  عىل  والكبد  العضالت  يف  اجللوكوز 

جاليكوجني. 
2(   تنظيم عمليات احرتاق اجللوكوز يف األنسجة. 

3(   تنظيم حتول املواد الكربوهيدراتية إىل دهون. 
مرض  يسبب  األنسولني  هرمون  ونقصان 
الدم,  يف  السكر  كميه  زياده  وأعراضه:  ر�شم تخطيطي يو�شح خاليا الفا وبيتا في البنكريا�سالسكري, 

وظهور السكر يف البول وزياده  كميه البول , والشعور بالعطش واجلوع والربد . 
أما هرمون اجللوكاجون فيعمل تقريبًا عكس عمل األنسولني, فهو يؤدي إىل زيادة حتويل اجلاليكوجني 

املختزن بالكبد اىل جلوكوز. 

مر�س ال�شكري:  
 هو مرض شائع ينتج عن نقص أو ضعف فاعلية هرمون األنسولني الذي تفرزه خاليا بيتا بالبنكرياس 
وينتج عن هذا اختالل يف التمثيل الغذائي للمواد النشوية والسكرية. عند اختالل نسبة األنسولني حيدث 
التايل: تراكم اجللوكوز يف الدم بكميات كبرية حتى تعجز الكليتني عن امتصاصه ومن ثم يرشح يف البول 
جاذبًا معه كميات كبرية من املاء واألمالح. وتقوم اخلاليا التي حتتاج للطاقة باللجوء ملصادر أخرى فتبدأ 

بحرق الدهون يليها الربوتينات. 

الأحياء في حياتنا
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أعراض مرض السكري: التبول الكثري وبكميات كبرية ،العطش الشديد, اجلوع الشديد، الضعف العام  

)فقدان الوزن (، اهلزال. 
أنواع مرض السكر:  مرض السكر نوعان: أويل وثانوي.

و السكر األويل له نوعان هي:
1(   سكر الصغار: وهو يعتمد يف عالجه عىل األنسولني ويصيب مرىض هلم استعداد موروث لإلصابة به. 

غالبية هذا لنوع من الذكور أقل من 30 سنة من العمر. 
، نوع  الوزن  بيئية مثل زيادة  يعتمد يف عالجه عىل األنسولني ويرتبط بعوامل  الكبار: وهو ال  2(   سكر 
األكل، اخلمول، احلمل املتكرر عند النساء ، وعوامل وراثية مثل وجود مرض السكر يف أجيال متعاقبة 
من نفس األرسة. ويف هذا النوع يوجد مقاومة لعمل األنسولني رغم وفرته عند املريض وأهم سبب 

هلذه املقاومة هو تراكم الشحوم يف املريض البدين. 
ويمكن تشخيص حاالت مريض السكر باحلاالت التالية :

1. وجود سكر يف البول هو مؤرش ملرض السكر ولكن ليس دليل قاطع عىل وجوده .
2. أي عينة دم للسكر يكون منسوب السكر فيها أكثر من 250 ملجم / 100 ملل ) 14 ملمول / لرت ( مع 

وجود األعراض.
3.  إذا كانت نسبة السكر بالدم صائاًم بني -115 140 ملجم / 100 ملل  يف يومني خمتلفني .

4.  يف حالة عدم التأكد من التشخيص يمكن فحص الدم بعد رشب جرعة 75 جرام من اجللوكوز بساعتني 
وهذا يسمى اختبار حتمل السكر.

يمكن جتنب النوع الثاين  ) سكر الكبار  (  وذلك بتجنب السمنة واخلمول وعمل فحص دوري الكتشاف 
السكر مبكرا يف حالة حدوثه . 60 % من مرىض السكر يمكن التحكم يف منسوب السكر يف دمهم عن طريق 
احلمية والنشاط وتنظيم الغذاء له أمهية كربى يف عالج مرض السكر سواًء كان املريض يتعاطى عالجًا أم 
ال . 20 % من املرىض حيتاجون لألنسولني  و 20 %  للحبوب .  من أهم أوجه عالج مرىض السكر هو 
بل  الصحيحة  بالطريقة  عالجهم  وتعاطي  غذائهم  وتنظيم  بأنفسهم  العناية  كيفية  أنفسهم  املرىض  تعليم 
وفحص مستوى السكر يف الدم يف منازهلم عن طريق أجهزة خاصة وأيضًا عىل املريض املتابعة الدورية عند 

األخصائي حتى يتسنى للمرىض العالج دون أي أخطار .
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Adrenal glands 5. الغدد فوق الكلوية اأو الكظرية   
توجد يف جسم  اإلنسان غدتان فوق كلويتان أو كظريتان كل منهام موضوعه فوق كلية. وتتكون كل غدة 

من جزء خارجي يدعى القرشة، وداخيل يدعى النخاع أو اللب.

ويدعيان:  الوظيفي،  وبالتأثري  الكيميائي،  بالرتكيب  بعضهام  من  قريبني  هرمونني  النخاعي  اجلزء  يفرز 
حلاالت  املرافقة  للتغريات  اجلسم  لتهيئة  إمجااًل  ويعمالن  النورأدرينالني.  وهرمون  األدرينالني،  هرمون 
أو غضب، ويتلخص عمل هذين  أو طريان  أو مقاتلة  أو احليوان خلوف  اإلنسان  يتعرض  الطوارئ، عندما 

اهلرمونني بام ييل:
1(   قبض األوعية الدموية والشعريات الدموية يف األحشاء، وبذلك يرتفع الضغط الدموي ويتحول الدم إىل 

األمكنة التي حتتاجه يف حالة الطواري مثل العضالت.
2(   توسيع األوعية الدموية يف العضالت واجللد لتوصيل الدم الكايف إليها.

3(   العمل عىل منع احلركة الدودية للعضالت امللساء يف األمعاء.

4(   زيادة نبض القلب لضخ كميات أكرب من الدم إىل العضالت.
5(   زيادة التنفس لتزويد الدم بكمية كافية من األكسجني، وبالتايل لتزويد العضالت هبذا األكسجني.

6(   حتويل جاليكوجني الكبد إىل جلوكوز، فتزيد كميه السكر  يف الدم،فيستغلها اجلسم للحصول عىل املزيد 
من الطاقة الالزمة ملواجهة الظروف الطارئة. 

قطاع في
الغدة فوق الكلوية

فرس سبب إصفرار لون الوجه وتصبب العرق الغزير عند التعرض ملوقف غري طبيعي من خوف أو مفاجأة .

ابــحــث
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أما قشرة الغدة الكظرية فتفرز العديد من الهرمونات أهمها:

هذه  وتعمل  كورتيكوستريون،  الديوكيس  وهرمون  االلدوستريون  هرمون  مثل  املعدنية،  1(   اهلرمونات 
اهلرمونات عىل تنظيم عملية التمثيل الغذائي للامء واألمالح كام تنظم كمياهتا التي تطرح مع البول.

الكورتيزون،  وهرمون  الكورتيزول،   وهرمون  الكورتيكوستريون  هرمون  مثل  السكرية،  2(   اهلرمونات 
وتقوم هذه اهلرمونات بتنظيم عمليات التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية ،كام تستعمل يف حاالت 

االلتهابات إلزالة الشعور باألمل.
  

الهرمونات السكرية:

تفرز من قرشة الغدة فوق الكلوية وهلا تطبيقات طبية هامة ، ولكن جيب استعامهلا بعناية فائقة وحتت إرشاف 
طبي، ألهنا إذا أعطيت بإفراط فقد تقلل من مقاومة اجلسم حلاالت العدوى لألمراض، فعىل سبيل املثال 
يفيد هرمون الكورتيزون كثريًا يف جمال التخفيف من حدة االلتهابات واألمل ، ولكن إذا استعمل لفرتة طويلة 
تظهر نتائج سلبية للمريض مثل جتمع الشحم يف اجلسم ، إضعاف العظام ، ارتفاع ضغط الدم، البطء يف 

التئام اجلروح ،لذلك البد من استعامل الكورتيزون بدقة متناهية وحتت إرشاف طبي .

معلومات اإثرائية

مرض أديسون

حيدث نتيجة لتلف قرشة الغدة الكظرية مما يسبب نقص يف هرمون الكورتيزول )القصور الكظري األويل(، 
املفاصل وانخفاض ضغط  الوزن واضطراب اجلهاز اهلضمي وآالم  العام ونقص  الضعف  أعراضه،  ومن 
الدم، وقد حتدث أحيانًا صدمة يف الشخص املصاب بسبب القصور احلاد للغدة الكظرية ناتج من نقص يف 
هرمون االلدوسرتون مع هرمون الكورتيزول، تسبب نقص الشهية وتشوش يف التفكري وضعف عام وارتفاع 
البوتاسيوم يف الدم، ويمكن السيطرة عىل نوبة القصور احلاد يف الغدة الكظرية عن طريق حقن حماليل امللح 

واجللوكوز وحقن الكورتيزول يف الوريد مع العلم أن التأخري يف العالج هلذه احلالة يسبب الوفاة.
ويمكن التأكد من اإلصابة بمرض أديسون عن طريق قياس معدل هرمون الكورتيزول يف الدم، حيث 

تقل القيمة يف هذه احلالة عن 5 ميكروجرام يف امللليمرت الواحد من الدم.

الأحياء في حياتنا



بي
ص

الع
ين و

مو
هلر

م ا
ظي

التن

190

:Gonads glands الغدد التنا�شلية  )6

 تتكون اهلرمونات التناسلية يف اخلاليا البينية يف كل من اخلصية واملبيض، وذلك بتأثري اهلرمونات املنبهة 
للغدد التناسلية التي يفرزها الفص األمامي للغدة النخامية.

أمثلتها  التي تدعى بمجموعه األندروجينات، ومن  الذكرية  البينية يف اخلصية تفرز اهلرمونات  فاخلاليا 
الصفات  التناسلية، وإظهار  نمو األعضاء  يعمل عىل  والذي  اجلنسية،  الغريزة  املسؤول عن  التستوستريون، 
اجلنسية الثانوية يف الذكر مثل: كرب األعضاء التناسلية، ونمو الشعر عىل أجزاء من الوجه وخشونة الصوت، 

وقوة العظام و العضالت.
بمجموعة األسرتوجينات. تعرف  اهلرمونات  فتفرز جمموعة من  املبيض  املوجودة يف  البينية  اخلاليا   أما 
من هذه االسرتوجينات  هرمون األسرتاديول وهرمون األسرتيول. وهذه اهلرمونات تعمل عىل زيادة سمك 
الثديني وترسب  كنمو  وتكاملها  األنثوية  اجلنسية  الصفات  تعمل عىل ظهور  أهنا  كام  للرحم،  املبطن  العشاء 

الدهن  حتت اجللد ونعومة نربة الصوت.
باالضافة إىل هذا اهلرمون، يقوم اجلسم األصفر الذي يتكون بعد انفجار حويصلة البويضة و يعمل عمل غدة 

صامء بإفراز اهلرمونات التالية:
أ(  هرمون البروجسترون الذي يعمل عىل حتضري جو مناسب الستقبال البويضة امللقحة )الزجيوت( يف جدار 

الرحم. وهذا اهلرمون رضوري الستمرار احلمل. 

ب(   هرمون الريالكسني الذي يعمل عىل انفراج رابطة احلوض فيهيء املكان املناسب لنمو اجلنني، كام يعمل 

هذا اهلرمون عىل نمو الغدد الثديية، ويمنع انقباضات عضالت الرحم.

يعمل الربوجسرتون أيضًا عىل منع نضج حويصالت املبيض أثناء احلمل وبالتايل منع تكوين بويضات ناضجة، 

ُيعدَّ الربوجسرتون من اهلرمونات املستخدمة يف منع احلمل.  ووقف الدورة الشهرية خالل فرتة احلمل. وهلذا 

ولذلك فإنه يستخدم بكثرة يف حبوب منع احلمل.

اإ�شـــــــاءة
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يتم فحص هرمون التستوستريون عادة بطلب من الطبيب وذلك للكشف عن أي مشكلة يف اخلصية أو الغدة 
النخامية تسبب العقم عند الرجل، ألن الكميات املنخفضة من التستوستريون تسبب نقصًا يف عدد احليوانات 
املنوية. كام يساعد الفحص يف الكشف عن أي زيادة يف مستويات هرمون التستوستريون عند األوالد أقل من 10 

سنوات، ألن زيادة إنتاج هرمون التستوستريون يسبب البلوغ املبكر.

اإ�شـــــــاءة

Gastro intestina القناة الها�شمة  )7
 مع أن املعدة واألثنى عرش ليست غددًا صامء، إال أهنا حتتوي عىل بعض اخلاليا التي تفرز هرمونات تنظم 
عملية اهلضم. وتأثري اهلرمونات اهلضمية و تآزرها و تفاعلها و توقيت عملها يف تنظيم عملية اهلضم يمكن أن 
يكون نموذجًا بسيطًا لتنظيم الكثري من العمليات احليوية يف اجلسم  بواسطه اهلرمونات، ومن هذه اهلرمونات 

ما ييل:
هرمون اجلاسترين: ويفرز من جدار املعدة عند امتالئها  بالطعام، يرسي مع الدم حتى يصل إىل الغدة     )1

املعدية فيحثها عىل إفراز أنزيامهتا.
هرمون  السكريتني: ويفرز من االثنى عرش  عند وصول املواد الغذائية إليه من املعدة, ويقوم هذا اهلرمون     )2

بحث كاًل من: الكبد عىل إفراز مادة الصفراء, وخاليا البنكرياس لتعمل عىل صنع العصارة البنكرياسية 
وإفرازها, كام حيث  ُجدر األمعاء عىل إفراز عصارهتا.

هرمون البنكريوزاميني: ويفرز من خاليا اإلثنى عرش، ويقوم بتنشيط إفراز العصارة البنكرياسية الغنية     )3

باألنزيامت اهلاضمة.
هرمون االنتيرجاسترون: ويفرز من اإلثنى عرش عند دخول املواد الدهنية إليه، ويقوم هذا اهلرمون  بمنع     )4

حركات املعدة, ويوقف إفراز محض الكلور.
اليها، ويعمل عىل  بالدهون  الغنية  األغذية  األمعاء عند  دخول  الكولسيتوكينني: ويفرز من  هرمون     )5

انقباض احلوصلة الصفراوية, ودفع ما هبا إىل جتويف اإلثنى عرش.
هرمون األنتيروكرينني: وهرمون الديوكرينني: ويفرزان  من األمعاء، ومها ينشطان غدد األمعاء الدقيقة     )6

إلفراز أنزيامهتا.



بي
ص

الع
ين و

مو
هلر

م ا
ظي

التن

192

  
العالج بالهرمونات:

الدم، وذلك  اهلرمونات يف  اهلرمونات، ملعاجلة حاالت نقص هذه  الوقت احلارض تصنيع   أمكن يف 
عن طريق اعطائها للمريض عىل شكل عقاقري تؤخذ بالفم أو عىل شكل حقن. ولقد أدت عملية تصنيع

معلومات اإثرائية

هرمون امليالتونني:

إن إفراز هرمون امليالتونني يتوقف عىل وجود الضوء يف البيئة حيث يزيد إفرازه عندما يقل الضوء، بينام يقل إفرازه 

عند زيادة كمية الضوء.

يقوم هرمون امليالتونني بدور املنبه اخلاص بجسم اإلنسان فهو ينظم الدورة اخلاصة بنومه واستيقاظه وال يعرف 

حتى اآلن ميكانيكية عمل هذا اهلرمون. حيث يفرز لياًل لكي يساعد اإلنسان عىل النوم ويتوقف اجلسم عن إنتاجه 

هنارًا مع ضوء الشمس حتى يمكنه االستيقاظ وممارسة أعامله ونشاطاته. يتوفر هرمون امليالتونني يف صورة غذائية 

ويف صورة دوائية ملعاجلة حاالت األرق للتغريات التي حتدث يف ساعات العمل وعند السفر.

Thymau gland الغدة الثيمو�شيـة  )8

وغالبًا  القلب.   من  األعىل  واجلزء  اهلوائية،  للقصبة  األسفل  اجلزء  عىل  ومتتد  القص,  عظمة  خلف   تقع 

ماتسمى هذه الغدة غدة الطفولة، ألهنا تنمو يف اجلسم منذ الوالدة حتى سن املراهقة، وينقص حجمها بعد 

ذلك برسعه عندما تبدأ الغدد التناسلية باإلفراز. وقد تم حتى اآلن معرفة ثامنية هرمونات للغدة التيموسية 

أمهها هرمون الثيموسني الذي يعمل عىل تنظيم بناء املناعة يف اجلسم.

Pineal gland الغدة ال�شنوبرية  )9

عىل  يعمل  الذي  امليالتونني  هرمون  وتفرز  املتوسط.  الدماغ  سقف  عىل  تقع   صغري  جسم  عن  عبارة 

التخفيف من إسمرار البرشة.

الأحياء في حياتنا
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التنظيم الع�شبي:  

كلام أصبح وضع احليوان الداخيل أكثر استقالاًل عن أوضاع  بيئته، أصبح من الرضوري وجود أجهزة 
متخصصة تقوم بتنظيم ثبات الوضع الداخيل يف غمرة العوامل البيئية املتغرية. فاألميبا مثال تتأثر بكل عامل 
املتغرية، حمافظًا عىل  بيئته  يتغري يف حميطها الذي تعيش فيه. أما احليوان فبإمكانه أن يواجه الكثري من عوامل 
ثبات وضعه الداخيل. ومنظامت ثبات الوضع الداخيل للحيوان هي االنفعاالت العكسية من اجلهاز العصبي، 
وتأثري هرمونات الغدد الصامء. والتنظيم عن طريق األعصاب يكون عادة أدق وأرسع من التنظيم عن طريق 

اهلرمونات.
وسندرس فيما يلي بعض األمثلة للتآزر العصبي في بعض اخمللوقات احلية:

التاآزر الع�شبي يف الأميبا:   )1

 األميبا ليس هلا أية عضية متخصصة الستقبال املؤثرات أو االستجابة هلا. إال أهنا تستجيب للكثري من 
املؤثرات اخلارجية كاحلرارة والضوء، فاألميبا تتأثر بحالة الوسط الذي تعيش فيه، فتنجذب للضوء، وتبتعد 

عن احلرارة الشديدة. 

بالتعاون مع زمالئك ومستعينًا بمصادر التعلم كاإلنرتنت، اكتب بحثًا عن األمراض الناجتة عن قصور يف عمل 

الغدد املختلفة يف جسم إلنسان.

ابــحــث

اهلرمونات دورًا مهاًم يف معاجلة عدد كبري من األمراض، مثل مرض السكري الذي يعالج بإعطاء كمية من 
األنسولني احليواين، كام جتري معاجلة نقص هرمون الثريوكسني املفرز من الغدة الدرقية بإعطاء املريض 
التناسلية عند نقصها يف جسم اإلنسان، كام يعطى  ثريوكسني حيواين أو مصّنع ،كام تستعمل اهلرمونات 
هرمون النمو يف حاالت تأخر النمو ولكن بحذر شديد ، باإلضافة إىل كثري من األمراض واحلاالت التي 

تستعمل فيها اهلرمونات املصنعة أو الطبيعية املنشأ.
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التاآزر الع�شبي يف الربامي�شيوم:   )2

أهداهبا.  حركة  لتنظيم  متخصة  عضيات  لوجود  رضورة  هناك  فنجد  الرباميسيوم  حركة  درسنا   إذا 
فالرباميسيوم يتحرك بواسطة حركة األهداب وكأن هذه األهداب تعمل كمجاديف فإذا أمعنا النظر يف حركة 
هدب ما، نالحظ أن حركته التجديفية تسبق أو تتأخر عن حركة اهلدب املجاور بعض اليشء. ومن حسنات 
هذا التنظيم يف احلركة أن بعض األهداب تكون مشغولة يف التجديف، بينام يعمل بعضها اآلخر عىل هتيئة نفسه 
ألخذ موضع البدء بالتجديف، وبذا تسبب احلركات التجديفية لألهداب جمتمعة اندفاع الرباميسيوم بسهوله 
ويرس. ونالحظ أيضًا أن الرباميسيوم إذا القى عائقًا يف طريقه فإنه يغري اجتاه حركته التجديفية ويسري للخلف. 
وهذا يدلنا عىل أن حركة األهداب جمتمعة تعمل بشكل متآزر ومنتظم. وبالدراسة املجهرية الدقيقة نجد أن 
األهداب تتصل بحبيبات قاعدية مغمورة يف سيتوبالزم الرباميسيوم. وتتصل هذه احلبيبات القاعدية ببعضها 

بخيوط عصبية. وقطع هذه اخليوط العصبية يسبب شلل األهداب املتصلة هبا.
التاآزر الع�شبي يف  الهيدرا:  )3     

 للجوفمعويات كاهليدرا جهاز عصبي بسيط يعرف 
بالشبكة العصبية. وترتكب هذه الشبكة من خاليا عصبية 
العصبية.  الشبكة  لتكون  البعض  ببعضها  تتصل  أولية 
باخللية  االجتاهات  مجيع  يف  العصبية   السياالت  تسري 
العصبية األولية. وتتصل خاليا الشبكة العصبية باخلاليا 
أخرى.   جهة  من  االستجابة  وخاليا  جهة،  من  احلسية 
ولذا ينتقل املؤثر مبارشة إىل أن يسبب االستجابة ممثال 
الشبكة  أن  بالذكر  جدير  هو  ومما  عصبي.  قوس  أبسط 
العصبية تنترش عىل جانبي امليزوجليا فتكون عىل اتصال 

مبارش مع األكتودرم ومع األندودرم.
الشبكة العصبية في الهيدرا
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   4(   التاآزر الع�شبي يف الديدان املفلطحة :

 جلميع احليوانات التي تيل اجلوفمعويات يف التعقيد جهاز عصبي مركزي مكون من خاليا عصبية تتصل ببعضها 
عن طريق ما يعرف بالتشابك العصبي. كام أن السياالت العصبية تنتقل يف اخلاليا العصبية يف اجتاه واحد من جسم 

اخللية إىل املحور، فإىل الزوائد الطرفية، ثم الزوائد الشجرية التي تليها، ثم إىل جسم اخللية الثانية وهكذا.
البالناريا حيتوي  املوجود يف  البسيط  العصبي  اجلهاز  إن   
عىل األجزاء األساسية املوجودة يف األجهزة العصبية املعقدة، 
التي  العصبية  توجد جمموعتان من اخلاليا  الرأس  منطقة  ففي 
تدعى العقد وعىل كل جانب من البالناريا يمتد حبل عصبي 
احلبالن  هذان  ويتصل  البطنية،  اجلهة  من  احليوان  طول  عىل 
حسية  خاليا  توجد  كام  موصلة  روابط  بواسطة  العصبيان 
منترشة يف برشة اجللد تستقبل املؤثرات اخلارجية. ويعمل هذا 
اجلهاز العصبي عىل زيادة التآزر ورسعة االستجابة للمؤثرات 

الجهاز الع�شبي في البالنارياالعصبية أكثر من الشبكة العصبية يف اجلوفمعويات.

            ن�شاط عملي

ادرس رشحية جاهزة ملقطع عريض يف اهليدرا باستخدام املجهر املركب ، والحظ اخلاليا العصبية األولية.

            ن�شاط عملي

العصبية يف  العقد  ، والحظ موقع  املركب  املجهر  باستخدام  للبالناريا  ادرس رشحية جاهزة 
مقدمة اجلسم واحلبلني العصبيني املمتدين عىل جانبي اجلسم ثم ارسمه .
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التاآزر الع�شبي يف احل�شرات:  )5    

 النمط األسايس للجهاز العصبي يف احلرشات 
مثل  نحلة العسل يشبه ذلك املوجود يف البالناريا، 
من  قريبان  العصبية  احلبال  من  زوج  وللحرشة 

بعضهام، ويقعان حتت اجلهاز اهلضمي. 
أما العقد العصبية )الدماغ( يف احلرشة فتتكون 
احلبال  يف  متتد  التي  العصبية،  اخلاليا  آالف  من 
مجيع  إىل  العصبية  احلبال  من  أفرع  ومتتد  العصبية، 

أنحاء اجلسم.

6(    التاآزرالع�شبي يف الفقاريات:   
متتلك الفقاريات جهاز عصبي مركزي يمتلك 
مارًا  الظهري  اجلانب  يف  يكون  واحد  عصبي  حبل 
احلبل  ويدعى  الفقري،  العمود  فقرات  قنوات  يف 
الشوكي  للحبل  امتداد  هو  دماغ  وهلا  الشوكي، 
ويوجد يف صندوق اجلمجمة يف الرأس، ومن احلبل 
تستقبل  التي  األعصاب  من  شبكة  تتفرع  الشوكي 
وترسل  واملخ،  الشوكي  احلبل  إىل  لتنقلها  املؤثرات 
األعضاء  إىل  واملخ  الشوكي  احلبل  من  ــر  األوام
التفصيل  من  بيشء  درسنا  أن  سبق  وقد  املنفذة، 

اجلهاز العصبي يف اإلنسان.

الجهاز الع�شبي في الإن�شان

الجهاز الع�شبي في الح�شرات



197

الـتـقـويـم

ال�شوؤال الأول:عرف الم�شطلحات العلمية التالية:
ب( الغدد الصامء.    أ ( اهلرمونات.    

ال�شوؤال الثاني: اأكمل العبارات التالية بما ينا�شبها:
   1(  اجتاه أوراق النباتات يف احلقول إىل الضوء يسمى االنتحاء ...................

   2(  الفرتة التي تقضيها بعض البذور بدون نمو تسمى .............................
   3(  يفرز هرمون النمو من الفص األمامي للغدة .................................
   4(  ينتج التضخم البسيط للغدة الدرقية بسبب نقص كمية .......................
   5(  اهلرمون الذي يستعمل الزالة الشعور باألمل يسمى ..........................
   6(  متتلك اهليدرا جهازًا عصبيًا بسيطًا يسمى ....................................

ال�شوؤال الثالث: و�شح بالتجربة كيف اكت�شفت الأوك�شينات النباتية.

ال�شوؤال الرابع: قارن بين الخاليا الع�شبية الأولية والخاليا الع�شبية من حيث انتقال ال�شيالت الع�شبية فيها؟

ال�شوؤال الخام�س: علل لما ياأتي:
 1(  ال ينتحي ساق النبات عند تغطية القمة النامية له بغطاء معتم وتعريضه للضوء من جانب واحد.

 2(  قطع  القمة النامية للسيقان بمقص  عند تقليم األغصان  يف النباتات.
 3(  زيادة كمية السكر يف الدم عند بعض األشخاص.

 4(  ظهور الشعر عىل أجزاء من الوجه عند الرجل البالغ .

ال�شوؤال ال�شاد�س: �شمم جدوًل يحتوي على اأ�شماء الغدد ال�شماء ومواقعها في الج�شم والهرمونات التي تفرز 
منها واأهمية كل هرمون.
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1.   القرآن الكريم.
2.   األساسيات املتكاملة لعلم احليوان.

        )علم وظائف األعضاء والبيئة وسلوك احليوان(.
   اجلزء الرابع - تأليف / س. هيكامن - روبرتس - ف. هيكامن.

   ترمجة: أ. د. ماهر حسني خليفة، أ.د. إبراهيم العليمي.
        أ. د. أمحد نبيل قايد، أ.د. صربي صادق الصرييف.

   الطبعة الثالثة 1998 - الدار العربية للنرش والتوزيع.
3.   علم حياة اإلنسان )بيولوجيا اإلنسان(.

   د. عايش زيتون .
   الطبعة الثالثة 1994، النارش دار الرشوق للنرش والتوزيع.

4.   أساسيات علم احليوان.
        د. حممد إسامعيل حممد، د. حلمي بشاي، د. حييى العايص، د. منى رشقاوي،

        د. تغريد عبدالرمحن.
        الطبعة األوىل 1423هـ - النارش دار الفكر العريب )القاهرة(.
5.   جملة العلوم والتقنية، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

املراجع األجنبية

Campbell Reece Mitchell Biology Addison - Wesley  ـ   6
Campbell Reece Mitchell Biology Concepts & Connections Addison - Wesley  ـ   7
Miller Levine Biology Prentice Hall  ـ   8
Miller Levine Biology Prentice Hall 2002  ـ   9
Holt Science & Technology Life Science Holt, RineHurt and Winston  ـ   10
Boyle Senior Biology Collins Advance Science  ـ 11
Digiuseppe and others Biology 12 Thomson Nelson  ـ 12
Holt, Rinehart and Winston Modern Biology  ـ 13
.G.B. Johnson Biology Visualizing Holt, Rinehart and Winston ـ 14
..Mire Bailey, Keith thirst Biology As Colins Second Edition ـ 15

قائمة املراجع العربية
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