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 مقدمة

 ،،،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين ، وبعد 

ن مأكددع ومشددرب وملددل  ، بددع ة  الحيدداة فددي جميددا نشددااات حياينددا اليوميددة مدد االحيدداءيتددد ع علدد  

بفهد   االحياء. ومن هنا فإ  دراسة  العمليات الحيوية المتصلةنفسها يمكن وصفها بأنها سلسلة من 

هميددة بمكددا  فددي عالمندددا وةدراك وبدداأل ك كيفيددة يهليقهددا ويوظيفهددا فددي حيايندددا اليوميددة مددن األ

 .المعاصر

والالزمددة األحيدداء المددادة العلميددة فددى مجددال ألدنددى مددن يحددوا الحددد اوهددذا المددذكرة التددي بددين أيددديك  

 الهددف المرجدو. حقيد لوظيفة ) موجه فني ( ونأمع ا  نكو  قد ساهمنا فدى ي إلجتياز ا تلار الترقي

 ويشمع الموضوعات التالية : 

 التنف  وااالق الهاقة -

 التمثيع الضوئي  -

 االنقسام الخلوي -

 بناء اللرويين -

 لمناعةا -

 ئة والتنوع الليولوجياللي -

لإلستزادا من المادة العلمية يمكن للزمالء الرجوع الى المراجدا الموجدودة فيالمدذكرة وهدى متدوفرة 

 فى مكتلات المدارس .

 

 نرجو التوفي  للجميا

  

 رئيس اللجنة الفنية لألحياء

 أ/ دالل المسعود
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 الفهرس

 

 رق  الصفحة الموضوع م

 3 التنف  وااالق الهاقة 1

 17 التمثيع الضوئي 2

 31 االنقسام الخلوي 3

 51 بناء اللرويين 4

 60 المناعة 5

 76 الليئة والتنوع الليولوجي 6
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 لتنف  والجهاز التنفسي في الكائنات الحيةا

 

 أهميته وضروريه :  –مفهوم التنف  

مر في أداء أنشطتها الحيوية المختلفة ,وهي تحصل على هذه الكائنات الحية في احتياج دائم إلى الطاقة حتى تست

الطاقة عن طريق أكسدة المواد الموجودة بأجسامها والتي تحصل عليها من الغذاء ، وهذا يتطلب األكسجين وينتج 

 عنه ثاني اكسيد الكربون . وتعرف هذه العملية بالتنفس . 

 لذا يمكن يعريف التنف  على أنه : 

ق الطاقة من الطاقة المخزنة بالروابط الكيميائية لجزئيات المواد الغذائية بواسطة خاليا الكائن الحيي عملية إطال – 1

 . أو 

 عملية تبادل الغازات بين الكائن الحي والوسط الذي يعيش فيه .  – 2

خيارجي ) تبيادل وبذلك فإن عملية التنفس تشتمل على ثالث عمليات رئيسية : التنفس الداخلي ) الخلوى ( والتينفس ال

 الغازات ( ونقل الغازات التنفسية إلى خاليا الجسم . 

 التنف  الخلوا : 

تسييتخدم مع ييم خاليييا الكائنييات الحييية سييكر الجلوكييوز ، النيياتج النهييائي لهثييم الكربوهيييدرات أك يير ميين  

اقة المنطلقة مين أكسيد استخدامها ألي مواد أخرى متوافرة بها إلنتاج الطاقة فيما يعرف بأيض الكربوهيدرات . والط

جزئيات الجلوكوز يتم تخزينها في صورة روابط كيميائية عالية الطاقة بجزئيات مركب األدينوسين ثالثي الفوسفات 

 (ATP  الذي عند تحلله ينطليق مقيدار مين الطاقية يقيدر ميا بيين )سيعرا حرارييا م ميول ، وهيذه الطاقية ييتم  12 – 7

 يعرف بعملة الطاقة بالخلية .  ATPبخاليا الجسم . لذا فإن مركب   توجيهها لدفع التفاعالت الكيمائية

 يت  أيض ) أو اكسدة ( الجلوكوز في مرحلتين :

 انشطار الجلوكوز : ويتم بالجزء غير المتعثي من سيتوبالزم الخلية ) السيتوسول ( .  –أ 

 لمتوفرة للخلية . التنفس : ويمكن تمييز نوعين من التنفس الخلوى حسب كمية األكسجين ا –ب 

ويحدث عندما تتوافر كمية غير كافية من األكسجين للخلية ألداء انشطتها المختلفة ، ويتم  األول  التنف  الالهوائي :

 بسيتوبالزم الخلية ، وكذلك يحدث في الكائنات الدقيقة غير هوائية التنفس م ل الخميرة ، كما أنه يعرف بالتخمر . 
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ويحيييدث عنيييدما تكيييون كميييية األكسيييجين المتطلبييية للخليييية كافيييية ، حيييي  يحيييدث داخيييل : لثددداني  التدددنف  الهدددوائيا

 الميتوكوندريا ويتم في خطوتين:

 دورة كريبس : وتتم بحشوة الميتوكوندريا .  – 1

عيية بييين غشييائي نقييل اكلكتييرون : وتييتم بييأعراف غشيياء الميتوكونييدريا الييداخلي وكييذا الحجييرة الخارجييية ) الواق – 2

 ريا ( . الميتوكوند

 ملحوظة : يوجد بالخلية مرافقا  ةنزيما  : 

1 – +NAD 

2 – FAD 

يعمييالن كحييامالت لاللكترونييات بارتباطهمييا بييذرات الهيييدروجين المنزوعيية ميين الجلوكييوز أثنيياء تفيياعالت انشييطار 

 ATPعلى الترتيب ، وهما يستخدمان إلنتاج  2FADHو  NADHالجلوكوز وتفاعالت دروة كريبس ويتحوك إلى 

 خالل سلسلة نقل اكلكترونات : 

+NADH  +  H                +      +2H  -+ 2e  +NAD 

2FADH                      ++2H  -+   2e  +FAD 

 أوال : مرحلة انشهار الجلوكوز : 

 وتمر بالخطوات التالية : 

 مرحلة ينشيط الجلوكوز :  –أ 

 1بغرض تحويل الجلوكوز إلى مركب ذي طاقة أعلى هو فركتوز  ATPوفيها تستمد الطاقة من جزيئين من مركب 

ذرات كربون  3ثنائي الفوسفات الذي ما يلب  أن ينشطر إلى جزيئين عاليا الطاقة ، يحتوي الواحد منهما على  – 6، 

 فوسفات  – 3 –من مركب جليسر الدهيد 

 مرحلة يوليد الهاقة :  –ب 

فوسيفات بسلسيلة مين التفياعالت يينجم عنهيا تحولهميا إليى جيزئيين مين  – 3وفيها يمير جزئييا مركيب جليسير الدهييد 

  .  NADHوجزئيان من مركب  ATPجزئيات من  4حمض البيروفيك باإلضافة إلى تكون 
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وجيزيئين مين   ATPوبذلك فإن كميية الطاقية المتوليدة عين انشيطار جزئيي الجلوكيوز تتم يل فيي إنتياج جيزيئين مين 

NADH  . 

 نف  الالهوائي : ثانيا :الت

( لييتم اسيتغالله مين جدييد  NADHمن صورته المختزلية )  NAD+ويتم هذا النوع بغرض تحرير مركب  

ميع تولييد قيدر ضيئيل مين الطاقية فيي صيورة جيزيئين مين  Glycol sisفي عمليية انشيطار جزئييات جلوكيوز أك ير 

ATP سجين للخلية فإن حميض البيروفييك النياتج مين حي  إنه في حالة غياب أو عدم توافر الكمية المطلوبة من األك

 انشطار الجلوكوز ك يسحب داخل الميتوكوندريا لتوليد كم كبير من الطاقة . 

 والتنف  الالهوائي نوعا  : 

األول : ويتم في الخاليا العثلية بأجسام الحيوانات حي  تتخمر جزئيات حمض البيروفيك إلى جزئييات مين حميض 

 .  NADHام اكلكترونات وأيونات الهيدروجين الموجودة بمركب الالكتيك وذلك باستخد

وحمض الالكتيك الناتج من هذه العملية سام للخاليا ولذا يتم سحبه بواسطة تيار الدم إلى الكبد ليتم تحويله مرة أخرى 

 إلى الجلوكوز أو يتم التخلص من الكمية الزائدة منه عن طريق الجهاز البولي . 

بيه الكائنييات الحيية الدقيقية التيي تعيييش فيي ايروف ك هوائيية ) م ييل الخمييرة ( حيي  يتحيول حمييض ال ياني : وتقيوم 

 البيروفيك ) الناتج من انشطار الجلوكوز ( إلى كحول إي لي وثاني اكسيد الكربون 

ركيب ) بدك من حمض الالكتيك في النيوع األول ( وذليك باسيتخدام اكلكترونيات وأيونيات الهييدروجين الموجيودة بم

NADH  ليتحرر+NAD . الذي يستعمل في عملية انشطار الجلوكوز لتوليد الطاقة 
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 التنف  الهوائي :  :ثالثا 

 ويتم في وجود وفرة من األكسيجين بالخاليا، ويبدأ بانتقال جزئي حمض البيروفيك  

الميتوكنيدريا ( حيي  يميران ) الناتجان من عملية انشطار الجلوكوز ( إلى داخل حشوة الميتوكوندريا ) عبر غشيائي 

 بسلسلة من التفاعالت الكيميائية يتم بعثها في حشوة الميتوكوندريا 

) دورة كريبس ( وبعثها اآلخر ) سلسلة نقل اكلكترون ( يتم على أعراف الغشاء اليداخلي للميتوكونيدريا والحجيرة 

 الخارجية المحصورة بين غشائي الميتوكندريا .

 بحشوة الميتوكوندريا : ويت  على مرحلتين :  التفاعالت التي يت  -أ

2OC تكون مركب اسيتل كوانزيم أ حي  ينشطر الجزئ الواحد من حمض البيروفييك إليى جيزئ  المرحلة األولى -

إللكتييرونين عاليييا الطاقيية وأيييون هيييدروجين  NAD+ذرة كربييون ( ويصيياحب ذلييك باسييتقبال  2ومجموعية اسييتيل ) 

اليذي ك  Aجموعة اكسيتيل ميع كيوانزيم أ ليتكيون جيزئ مين مركيب اسيتيل كيوانزم , حي  تتحد م NADHليتكون 

 يلب  أن يدخل المرحلة ال انية من هذه التفاعالت 

 Aدورة كريبس ) أو دورة حمض الستريك ( وتبدأ باتحاد مجموعة استيل بمركب استيل كيوانزيم المرحلة الثانية :-

ويتحيول حميض السيتريك خيالل  Aالسيتريك ميع تحيرر كيوانزيم مع جزء مع حمض أوكسالو استيك ليتكون حمض 

 ليبدأ الدورة من جديد .  Aسلسلة من التفاعالت إلى حمض األوكسالو استيك الذي يتحد ثانية مع استيل كوانزيم 

وجزئيييان  2FADHوجييزء واحييد  NADHجزئيييات    3 -وينييتج عيين التفيياعالت الكيميائييية لييدورة كييريبس واحييدة :

2CO  وجزيءATP   وبما أن كل جزيء جلوكيوز ينشيطر إليى جيزئين حميض بيروفييك ينيتج عنهميا مجموعتيان .

،  ATPجيزيء  2استيل فإن الناتج الكلى مين الطاقية لكيل جيزء جلوكيوز خيالل تفياعالت حشيوة الميتوكونيدريا هيو 

(  سييج جزئيييات ميين دورة كييريبس   A+) جزئيييان اثنيياء تخليييق مركييب اسييتيل كييوانزيم NADHثمانييية جزئيييات 

 . 2FADHوجزئيان  

 يفاعالت الغشاء الدا لي للميتوكوندريا : ويت  في الخهوات التالية :  –ب 

الكتروناتهيا إلييى سلسيلة نقييل اإللكتيرون ) فالفييين  NADH   ,2FADHتنقيل المركبييات الحاملية لالكترونييات ،  – 1

السييتوكرومات ( الموجيودة عليى أعيراف أحادة النيوكوليوتيد ، والفالفوبروتين ، وكيوانيزم ، وسلسيلة مين إنزيميات 

 الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ، وتمرر هذه اكلكترونات من مركب آلخر في سلسلة نقل اكلكترونات . 



 أحياء  –المرحلة الثانوية  –وظائف االشرافية المذكرة  –التوجيه الفني العام للعلوم 

8 
 * ملحوظة : المقررات الدراسية لمجال األحياء جزء اليتجزأ من مذكرة الوظائف االشرافية

يستخدم جزء من طاقة هذه اكلكترونات في دفع أيونات الهيدروجين عبر الغشاء الداخلي إلى الحجرة الخارجيية  – 2

كونيدريا ، مميا يي دي لزييادة تركيزهيا بهيذه الحجيرة عين تركيزهيا بالحشيوة ) الحجيرة المحصورة بين غشائي الميتو

 الداخلية ( لذا يتولد تدرج في تركيز أيون الهيدروجين عبر الغشاء الداخلي . 

(  H+، حي  تنساب ايونات الهيدروجين ) البروتونات ATPمن المعتقد أن تدرج الهيدروجين يساهم في تخليق  – 3

الخارجية للميتوكوندريا إلى الحشوة خالل قنيات بالغشاء اليداخلي تحتيوى عليى إنيزيم األدينيوزين ثالثيي  من الحجرة

والفوسفات غير العثوي )الموجودان بالحشوة( ، وتربط ايونيات  ADPمن  ATPالفوسفاتيز له القدرة على تخليق 

ا ميا يعيرف بالفسيفرة التاكسيدية ألن تكيوين وهيذ  ATPالهيدروجين مع هذا اإلنيزيم وميواده المتفاعلية مسيببة تخلييق 

 الفوسفات عالي الطاقة يكون مصحوبا باستهالك أكسيجين . 

 يتحد كل إلكترونين من هذه اكلكترونات العائدة مع أيوني هيدروجين وذرة أكسيجين ليتكون الماء .  – 4

 المتكون إلى خارج الميتوكوندريا عبر غشائيها .  ATPينساب  – 5

 

 

 

 

 

 :  ATPخك عملية ةنتاج مل

) جزئيييان ميين انشييطار الجلوكييوز ،  ATPجزئيييا  38فييي عملييية التيينفس الهييوائي : ينييتج عيين كييل جييزيء جلوكييوز 

حيي  ينيتج مين كيل جيزيء  2FADHو  NADHمين جزئييات  ATPجزئيا من   34وجزئيان من دورة كريبس ، 

NADH  ثالثة جزئياتATP  وينتج جزئيانATP  2من كل جزيءFADH ل انتقال الكتروناتها بسلسيلة نقيل خال

 اإللكترون ( . 

 NADHفقط حي  ك يستطيع جزيئي  ATPجزئيا  36وقد ينتج عن عملية التنفس الهوائي 

) الناتجان عن انشطار الجلوكوز عبور الغشاء الداخلي للميتوكندريا ليذا فانهميا يمنحيان الكتروناتهميا لجيزيء إحيدى 

ه اكلكترونات الى سلسلة نقل اكلكترون ( وطبقا لنوع وطبيعة هذا الجزئ الناقل فإن كل المواد الناقلة ليقوم بحمل هذ

 .  ATPناتج من مرحلة انشطار الجلوكوز قد ينتج عنه جزئيان أو ثالثة من  NADHجزيء 
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مميا يي دي إليى أن يصيب   ATPجزئييان  NADHففي خاليا العثالت الهيكلية وخاليا المي  ينيتج مين كيل جيزيء 

عين كيل جيزيء  ATPجزئييا ، اميا فيي خالييا الكبيد والكليية والقليب تنيتج ثيالث جزئييات  ATP 36تج الكل مين النا

NADH  وبذلك فإن الناتج الكلي من جزئياتATP  جزئيا .  38يساوي 

 . 2COجزئيات  6ينتج خالل عملية التنفس الهوائي  ATPوباإلضافة للـ 

 أيض الدهو  

الرئيسيية لتخيزين الطاقية فيي الجسيم ففيي  الشيخص الطبيعيي السيليم صيحيا تعتبير  تعتبر جزئييات اليدهون الجزئييات

% تقريبا من الطاقية المخزنية بالجسيم فيي حيين أن الكربوهييدات المخزنية فيي الجسيم  عليى 99الدهون مسئولة عن  

 %  فقط من هذه الطاقة 1صورة الجليكوجين تم ل 

 أيض اللرويينات 

ج النهائي لهثم البروتينات فيي القنياة الهثيمية واألحمياض األمينيية فيور امتصاصيها تعتبر األحماض األمينية المنت

من األمعاء يحملها تيار الدم لخاليا الجسم ) خصوصا الكبد ( التي تقتنصها في الحال وتستخدمها لتخلييق البروتينيات 

لجليكييوجين فيإن األحميياض التيي يحتاجهيا الجسييم أو تسيتخدمها كمصيدر إلنتيياج الطاقية وعليى العكييس مين اليدهون وا

اكمينية ك يمكن تخزينها في الجسم في صورة بروتينات ولذلك فإن اسيتخدام الجسيم لبروتيناتيه إلنتياج الطاقية يي دي 

 لفقد الجسم لبروتيناته .

 

 التنف  الخارجي ) التلادل الغازي ( في الحيوانات

 ) ارق حصول الحيوانات على األكسجين ( 

 التالية : يتم هذا بإحدى الطرق 

 االنتشار اللسيط  -1

حي  يتم انتشار الغازات خالل األنسجة الرقيقة السطحية من البيئة المحيطة بيالحيوان ) سيواء مياء أو هيواء ( خيالل 

 أحد طريقين : 

 األول : إلى الخاليا الداخلية العميقة بالجسم : م ل ما يحدث في اإلسيفنجيات والالسيعات والدييدان المفلطحية وغيرهيا

 أما الحيوانات األولية م ل األميبا وغيرها فإن اكنتشار يحدث خالل سط  الخلية من وإلى الوسط المحيط  .
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ال اني : إلى األوعيية الدمويية م يل ميا يحيدث فيي دييدان األرض والثيفادع حيي  يحيدث تبيادل الغيازات عين طرييق 

لشييعيرات واألوعييية الدموييية السييطحية سييط  الجسييم لتنتشيير الغييازات ميين خييالل سييط  رطييب إلييى الييدم الموجييود با

 قلها الدم إلى األنسجة الداخلية المتصلة بهذه األسط  ثم ين

 القصلات الهوائية -2

حي  تنمو داخليية كيتينيية مين جيدار الجسيم مبطنية بيالكيتين وتعيرف بالقصيبات الهوائيية 

ة عليى داخل أجسام بعض الحيوانات م ل الحشرات وبعض العنكبيات والقصيبات الهوائيي

شكل أنابيب دقيقة تمتد من سط  الجسم لتتفرغ داخله لتصل إليى جمييع أنسيجة األعثياء 

لتنتهي داخلها كقصيبات رقيقة نهاياتها ممتلئة بسائل ينتشر خالله غازي األكسجين وثاني 

عمليية التينفس أكسيد الكربون من وإلى خاليا الجسم المجاورة , ويعتبر جهياز القصيبات الهوائيية ذا كفياءة عاليية فيي 

 حي  ان اككسجين ينقل مباشرة لخاليا الجسم .

 

 الخياشي  -3

في الغالبية الع مي من الحيوانات العليا يقوم الجهاز الدوري بمشاركة الجهاز التنفسي فيي 

القيام بعملية التنفس ، فبعض الحيوانات السابق ذكرها م ل دودة األرض والثفادع تنتشير 

ر الجسم إلى الدم الموجود بالشعيرات الدمويية السيطحية  ثيم يقيوم الغازات خالل بشرة جدا

هييذا الييدم بنقييل الغييازات إلييى وميين مختلييو أعثيياء الجسييم والييبعض اآلخيير م ييل بعييض 

القشريات وبعض الرخويات واألسماك ويرقات أبو ذنيبة وغيرها له وسيله تنفسيية أك يرة كفياءة يشيارك خاللهيا اليدم 

هيي الخياشييم والخيشيوم الواحيد يتيألو مين الك يير مين الخييوط الرفيعية المغطياة ببشيرة  بدور فعال في عملية التنفس

رقيقة تحتوى على شبكة من الشعيرات الدموية يتم خاللها تبادل غيازي األكسيجين وثياني أكسييد الكربيون بيين المياء 

يم فيي حجيرات عليى جيانبي والدم الموجود بهذه الشعيرات ففي األسيماك الع يمية عليى سيبيل الم يال ـ توجيد الخياشي

 البلعوم والماء الذي يدخل في الفم يدفع خارجا فوق الخيوط الخيشومية ليحدث تبادل الغازات . 

 

 الرئــــــــــات -4

يعتبر تنفس الهواء خالل أسط  الرئة الرطبة من أكفأ طرق التنفس في المملكة الحيوانية 

من ضفادع وزواحو ) والمائية منهيا  ، حي  توجد الرئات في جميع الفقاريات األرضية

( وطيييور وثييدييات فالرئيية عبييارة عيين حجييرة مبطنيية بطالئييية رطبيية تحتييوى شييبكة ميين 

الشعيرات الدمويية فالرئية فيي الثيفادع والزواحيو تحتيوى الك يير مين الحيواجز الداخليية ، وفيي الطييور وال يدييات 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://europa.eu.int/comm/research/success/images/0261a.jpg&imgrefurl=http://europa.eu.int/comm/research/success/en/agr/0261e.html&h=165&w=165&sz=12&tbnid=XW3MEN4nPV1xBM:&tbnh=93&tbnw=93&hl=en&start=11&prev=/images?q=gills&svnum=10&hl=en&lr=&rls=RNWE,RNWE:2005-24,RNWE:en&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/biog105/pages/demos/105/unit6/media/trachealsystems.jpg&imgrefurl=http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/biog105/pages/demos/105/unit6/tracheasystems.15.html&h=216&w=200&sz=16&tbnid=jYGSYwJs0X_P8M:&tbnh=101&tbnw=93&hl=en&start=7&prev=/images?q=tracheae&svnum=10&hl=en&lr=&rls=RNWE,RNWE:2005-24,RNWE:en
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صغر والمعروفة بالحويصالت الهوائية والمحاط كيل منهيا ينقسم نسيج الرئة إلى العديد من الفصوص المتناهية في ال

بالعديد من الشعيرات الدموية حي  تحدث التبيادكت الغازيية بيين الهيواء الجيوى الموجيود داخيل الحويصيالت واليدم 

الموجود بتلك الشعيرات الدموية ، وباإلضافة إلى الرئات فيي الطييور يوجيد سلسيلة مين أكيياي هوائيية رقيقية الجيدر 

ل مسافات بين األعثاء الداخلية وحول أو في بعض الع ام تعمل أساسا على تشيتيج الزييادة فيي حيرارة الجسيم تشغ

 ويحول منها الهواء إلى داخل الرئتين .

 الجهاز التنفسي في االنسا  :

يتكون الجهاز التنفسي في اكنسان من الرئتين والممر التنفسيي اليذي يبيدأ بفتحتيي 

لتجيياويو اكنفييية ) المبطنيية بخاليييا طالئييية تفييرز المخيياط ( اكنييو الخييارجيتين وا

التي تفت  بفتحتي اكنو الداخليتين في البلعوم حيي  يوجيد تقياطع مميرات الطعيام 

والتيينفس . ولسييان المزمييار الييذي ين نييي فييوق فتحيية المزمييار ) فتحيية الحنجييرة فييي 

رة ثييم القصييبة البلعييوم ( ليمنييع مييرور الطعييام الييى الحنجييرة اثنيياء البلييع .والحنجيي

الهوائية التي تنقسم الى الشعبتين الهوائيتين اللتيين تأخيذان فيي التفيرع اليى فيروع 

صغيرة جدا )الشعيبات الهوائية ( داخل الرئتين والتي ت دي الى الحويصالت الهوائية ذات الجدار الرقييق الرطيب ) 

الشعيرات الدموية المنتشرة بجدر الحويصالت  ليسهل تبادل الغازات بين الحويصالت الهوائية والدم الموجود بشبكة

الهوائيية ( والمميير التنفسييي مييبطن بطبقيية ميين الخاليييا الطالئييية المهدبيية  والمفييرزة للمخيياط والمنتشيير بهييا الك ييير ميين 

الشعيرات الدموية , كما توجد حلقات غثروفية غير كاملية اكسيتدارة فيي جيدار القصيبة الهوائيية والشيعب الهوائيية 

 شعيبات لمنع هذه التراكيب من اكلتصاق وبقائها مفتوحة على الدوام .وبعض ال

 

وتتركييب الرئييات ميين جييزء كبييير ميين اكنسييجة الثييامة المرنيية وبعييض 

العثييالت الملسيياء ، وتغطييي الرئتييان بطبقتييين طالئيتييين , الداخلييية منهييا 

تعرف بالبلورا الحشيوية أميا الخارجيية فتعيرف بيالبلورا الجداريية ) تيبطن 

سييط  الييداخلي لتجويييو الصييدر ( ويتحييرك كييل منهمييا علييى اآلخيير كلمييا ال

تمددت الرئتان أو انكمشتا , ويوجد بين طبقتي البلورا فيراغ يحتيوي سيائل 

 يسهل حركتهما كل على اآلخر 
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 آلية التنف  :

خياص  يشترك في هذه العملية العثالت بين الثلوع وعثيلة الحجياب الحياجز , وتين م حركاتهميا بواسيطة مركيز

 . للتنفس موجود بجزء الم  المعرف بالنخاع المستطيل

 اثناء عملية الشهي  :

تنقييبض العثييالت بييين الثييلوع فتييدفع الثييلوع والقفييص الصييدري الييى أعلييى والييى الخييارج فيييزداد اتسيياع تجويييو 

ألسفل فليتسع  الصدر من الجانبين والى اكمام والخلو , وفي نفس الوقج تنقبض عثلة الحجاب الحاجز فتهبط قليال

تجويو الصدر مين أعليى اليى  أسيفل , ونتيجية كتسياع تجوييو الصيدر مين جمييع جوانبيه ان تتميدد الرئتيان فييزداد 

حجمهما اليداخلي ويقيل ضيغط الهيواء داخلهميا عين ضيغطه خارجهميا فينيدفع الهيواء الجيوي مين الخيارج مين خيالل 

 ة الهوائية فالرئتين .فتحتي اكنو الخارجيتين مارا بالبلعوم فالحنجرة فالقصب

 اثناء عملية الزفير :

عملية الزفير أقل نشاطا من عملية الشهيق ويحدث خاللهما انبساط للعثالت فتعود الثيلوع والحجياب الحياجز اليى 

 مكانها اكصلي ويقل حجم تجويو الصدر فتنثغط الرئتان وتفرغان ما بهما من هواء لطرده الى الخارج .

  ئتين :يلادل الغازات في الر

يحتوي الدم عند وصوله للحويصالت الهوائيية قادميا مين اكنسيجة عليى تركييز اقيل مين اككسيجين عميا هيو موجيود 

بيييالهواء داخيييل الفيييراغ الهيييوائي للحويصيييالت وبيييذلك يوجيييد تيييدرج بتركييييز 

اككسييجين عبيير كييل ميين الجييدار الرقيييق للشييعيرات الدموييية والحويصييالت 

اككسييجين طبقييا لهييذا التييدرج مييارا ميين  الهوائييية ممييا ييي دي كنتشييار غيياز

الحويصالت الى الدم بالشعيرات الدموية . وكذلك اكمر بالنسبة ل اني اكسييد 

الكربييون فتركيييزه داخييل الشييعيرات الدموييية اعلييى ميين تركيييزه داخييل هييواء 

الحويصييييالت لييييذلك فهييييو ينتشيييير ميييين دم الشييييعيرات الدموييييية الييييى فييييراغ 

 الحويصالت الهوائية . 

 الكسجين بواسهة الدم :انتقال ا

يوجد داخل كريات الدم الحمراء في اكنسيان صيبغة تنفسيية حميراء الليون تعيرف بيالهيموجلوبين تليك الصيبغة ليديها 

القييدرة عليييى اكرتبيياط الكيمييييائي العكسييي والمفكيييك مييع غييياز اككسييجين , ويعتميييد مقييدار اككسيييجين الييذي يمكييين 

يبيية صيغيرة فيي جيزئ الهيموجليوبين تنيتج عين اكخيتالف فيي الثيغط للهيموجلوبين اكرتباط به عليى تغييرات ترك
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الجزيئي لالكسجين المحيط بخاليا الدم , فعندما يكون تركيز اككسجين عاليا فان الهيموجلوبين يرتبط مع اككسيجين 

جزيئيي أك ر مما لو كان تركييز اككسيجين منخفثيا , وهكيذا اكمير عنيدما يكيون اليدم بمنياطق يكيون فيهيا الثيغط ال

لالكسجين منخفثا فانه تحدث تغييرات تركيبية فيي الهيموجليوبين تي دي اليى انفكياك اككسيجين الميرتبط بيه لتأخيذه 

 خاليا اكنسجة .

 نقع ثاني اكسيد الكربو  بواسهة الدم :

 يحمل ثاني اكسيد الكربون من اكنسجة الى  الرئتين بواسطة الدم في ثالث طرق مختلفة :

تقريبا (يتحول داخل كريات الدم الحمراء الى  ايونيات البيكربونيات وايونيات  %67سيد الكربون ) مع م ثاني  اك-1

 الهيدروجين 

 ثاني اكسيد الكربو   + ماء                       حمض الكربونيك

 

 انزي  كربونيك انهيدريز                                                    

 ايونات بيكربونات + ايونات الهيدروجين                                  حمض كربونيك   

 

اليدم  PHوين م ايون الهيدروجين بواسيطة اجهيزة تن ييم عدييدة فيي اليدم , وبيذلك يمنيع اكنخفياض الشيديد فيي قيمية 

 . ويبقى ايون البيكربونات في محلول البالزما وفي ماء كريات الدم الحمراء

ييرتبط عكسييا ميع الهيموجليوبين وفيي اليرئتين ييتخلص منيه الهيموجليوبين بالتبيادل ميع غيياز  2OC% مين 25    -2

 اككسجين .

 يحمل كغاز ذائب فيزيائيا في البالزما وكريات الدم الحمراء 2CO% من 8    -3
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 التنف  في النلات :

ائية لتحريير الطاقية ويكيون ذليك مصيحوبا مع م النباتات هوائيا حي  تستخدم اككسجين في اكسدة المواد الغذ تتنفس

 . 2COبانطالق 

عيين  2Oعلييى احتياجاتهييا ميين غيياز –م ييل الطحالييب –تحصييل النباتييات الصييغيرة  

طريييق اكنتشييار عبيير جميييع سييط  الجسييم , أمييا بالنسييبة للنباتييات الوعائييية كبيييرة 

ى الحجم تتميز بوجود تراكيب تعرف باكوراق تحوي ثغورا ييدخل منهيا الهيواء الي

ثييم  ، الغيرف الهوائيية وينتشيير منهيا الييى كافية المسيافات البينييية فيي انسييجة النبيات 

تحدث عملية انتشار لهذا الغاز خالل أسط  خاليا هيذه اكنسيجة لينيتج ثياني اكسييد 

الكربون الذي يخرج من هذه الخاليا الى المسافات البينية بواسطة عمليية اكنتشيار 

 عن طريق ال غور ايثا .ايثا , ومنها الى خارج النبات 

 ويتدا ع عملية يلادل الغازات في النلايات ما عملية اللناء الضوئي :

 التنف  :

O2+   6H  26CO                    2+ 6O  6O12H6C 

 

 اللناء الضوئي

O2+   6H  26CO                    2+ 6O  6O12H6C 

وئي يستخدمه النبات في عملية التنفس وثاني اكسييد الكربيون النياتج ولذلك فان اككسجين الناتج من عملية البناء الث

من عملية التنفس يستخدمه النبات في عملية البناء الثوئي وذلك في وجود ضوء الشيمس واثنياء ال يالم فيان عمليية 

دريجيا التنفس فقط هي التي تحدث وتتوقو عملية البناء الثيوئي , وفيي وجيود الثيوء , فيان شيدة اكضياءة تيزداد تي

وتعيرف هيذه النقطية بنقطية التعيويض حيي  ك ييتم خاللهيا أي ،والتينفس عمليتي البنياء الثيوئي  حتى يتساوى معدل

تبادل للغازات مع البيئة الخارجية وبزيادة شدة اكضاءة فيان معيدل عمليية البنياء الثيوئي ييزداد عليى معيدل التينفس 

 حرر اككسجين .من البيئة الخارجية وي 2COوبذلك فان النبات يأخذ 

ويصل اككسجين الى خاليا جذر النبات مذابا في ماء التربة , وقد يصل الى الجذر عن طريق نسيج اللحياء حيي  ان 

اككسجين يحمل مع الماء الى خاليا اللحاء ويصل عن طريقها الى انسيجة السياق والجيذر , كميا ان اككسيجين ييدخل 

 أو أي تشققات موجودة في السيقان .للنبات عن طريق ثغور السيقان والعديسات 



 أحياء  –المرحلة الثانوية  –وظائف االشرافية المذكرة  –التوجيه الفني العام للعلوم 

15 
 * ملحوظة : المقررات الدراسية لمجال األحياء جزء اليتجزأ من مذكرة الوظائف االشرافية

 

 التنف  وعملية اللناء الضوئي
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 المرجا 

 

 علم اكحياء التركيب والوايفة في الكائنات الحية  -1

       2000القاهرة   .دار الطالئع للنشر .د . احمد رياض السيد حسن -2
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 التمثيع الضوئي

 

 اهر الحياة للكائن الحي أنه يتغذى لكي ينمو ويزداد حجماً وعدداً , وأن يتنفس حتى تتأكسد المواد من م

الغذائية داخل جسمه وتنطلق الطاقة التي يستخدمها في أداء واائفه المختلفة للمحاف ة على حياته وتطورها . لذا فإن 

لحان لالستخدام يمكن اعتبارهما أهم الواائو على الواائو التي تتم على األرض لتوفير الغذاء واألكسجين الصا

اإلطالق على سط  األرض . واإلعجاز أن هاتين الوايفتين تتمان من خالل وايفة واحدة ت ديها النباتات الخثراء 

 ، التي إضافة إلى أنها توفر الغذاء واألكسجين للكائنات الحية فإنها تنقي الجو من غاز, وهي وايفة التم يل الثوئي 

ثاني أكسيد الكربون ، الناتج عن عمليات اكحتراق المختلفة م ل التنفس واستهالك الوقود ونواتج الصناعة وما إلى 

 ذلك .

الموجود في الجو بواسطة األيدروجين الذي ينطلق من الماء عند  2COازغوتتم عملية التم يل الثوئي باختزال 

كلوروفيل . وينتج عن هذا التفاعل تكوين أول الجزيئات العثوية في تحلله بواسطة الطاقة الشمسية في وجود مادة ال

حلقة الغذاء والهثم للكائنات المختلفة , وهو جزيء الجلوكوز )سكر سداسي( ، كما ينطلق األكسجين إلى الجو 

 ويتم ل ذلك في المعادلة التالية: 

2+   6 O   6O12H6O                                      C2+   6 H   26 CO 

 ماء     ثاني أكسيد الكربو            ع    كلوروفي             جلوكوز           أكسجين                 

 

وك تتم عملية التم يل الثوئي في تفاعل واحد كما هو موض  في المعادلة السابقة وإنما لتكوين جزيء الجلوكوز 

 خل الخلية تنتهي بتكوين جزيء الجلوكوز وانطالق األكسجين .تحدث عديد من التفاعالت الكيموحيوية دا

 

 يمكن تقسيم الصبغات في البالستيدة الخثراء إلى مجموعتين :

 مجموعات الكلوروفيالت : -أ

وهي صبغات خثراء اللون توجد في جميع النباتات الخثراء و  

الطحالب الخثراء و هي مواد بروتينية يدخل في تركيبها نصر 

( :الصبغة األساسية ألنها تقوم بأقتناص الطاقة الثوئية أو  ocم , و يوجد منها نوعان : الكلوروفيل ألفا )الماغنسيو

% من مجموع 60باستقبالها من الصبغات األخرى ثم تعمل على تحويلها إلى طاقة  كيميائية و توجد عادة بنسبة 

% و يعتبر صبغةمساعدة ألنه يقوم باقتناص 20 (: و يوجد بنسبة Bالصبغات في البالستيدة الكلوروفيل بيتا  )

 ةيطاقة شمس
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البنفسجية و الزرقاء و الحمراء (  و يقوم الكلوروفيل بامتصاص األشعة ocالطاقة الثوئية و تسليمها للكلوروفيل)

 بشدة و ك يمتصان األشعة الخثراء و الصفراء بل تقومان بعكسها مما يجعلنا نراها باللون األخثر المميز .  

  Carotenoidsارويينات و أشلاهها : صلغات الك -ب

نية توجد البالستيدات الخثراء بجانب الكلوروفيالت كما توجد في البالستيدات الملونة , و هي مركبات هيدروكربو

( و تختلو  ocو تعتبر أيثاً من الصبغات المساعدة ألنها تقوم باقتناص الطاقة الثوئية و تسليمها إلى الكلوروفيل )

روفيل بأن أشد امتصاص للثوء لها يكون لألشعة البنفسجية و النيلية و أنهما تعكسان األشعة عن هذا الكلو

الخثراء و البرتقالية و الحمراء و مجموع هذه األشعة المنعكسة من ألوان الطيو تبدو صفراء لذا سميج تشبها 

 بلون الجزر األصفر  , و يوجد من هذه الصبغات نوعان رئيسيان هما :

 : لونها شاحب و منها صبغة الجزرين المسماة كاروتين   Carotenoidsنات الكاروتي -1

  Carotene(  Bبيتا )

 

الزانتوفيالت : لونها أصفر فات  و منها صبغة ) اليصفور ( المسماة زانتوفيل و أيثاً صبغة ليوثين  -2

Luitin  

 

 

 

 

 

 

 

  /Mوسهها ذرة مغنيسيوم  بورفيرين ) أربا حلقات من الليرول -)  يركيب جزاء الكلوروفيع (

 (Phytol chainسلسلة جانلية اويلة هي سلسلة الفايتول 

إن فهمنا ل اهرة انعكاي الثوء وامتصاصه يساعد على فهم عملية اقتناص الطاقة الثوئية و استخدامها في 

قة فقد يتحول البناء الثوئي . إذ المعروف أنه عندما يمتص الثوء فإنه يتحول إلى صورة أخرى من صورة الطا

إلى طاقة حرارية أو كهربائية و في عملية البناء الثوئي المرئي بواسطة الكلوروفيل بحدث في المنطقة البنفسجية 

و التي   Englemanالزرقاء و المنطقة الحمراء كما أوضحنا من قبل و كما توضحها نتائج تجربة العالم إنجلمان 
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لمنتشرة في ماء التجربة تتجمع بك رة حول الطحلب التي تعرضج للثوء أاهرت أن البكتيريا المحبة لألكسجين و ا

 البنفسجي و األزرق ثم األحمر مما يدل على نشاط عملية البناء الثوئي في هاتين المنطقتين  .

الثوء ضروري أيثاً لتكون الكلوروفيل . لذا نجد أن مع م النبات التي تنمو بعيداً عن الثوء تكون خالية و

روفيل األخثر لذلك تبدو البادرات التي تنمو في ال الم ذات لون أبيض مصفر قليالً أما حي  يتم من الكلو

تفسر هذه الحالة على أساي أن البادرات التي تنمو في إن سرعان ما تكسب اللون األخثر وتعريثها للثوء ف

التربية ( تحتوي على مادة  قبل اهورها على سط لبادرات النامية تحج سط  األرض وال الم ) من م ل حالة ا

تتحول إلى الكلوروفيل بمجرد تعرضها للثوء ) بعد نموها فوق   Protochlorophyllتعرف بالكلوروفيل األولي 

معنى هذا لثوء إلى كلوروفيل و هكذا ...  وسط  التربة ( ثم يتكون فيها كلوروفيل أولى جديد يتحول لدى تعرضه ل

 لكن ال انية تتطلب وجوده كشرط أساسي إلتمامها ين األولى ك تستلزم الثوء ورحلتأن الكلوروفيل يتكون على م

 -كما يتث  من األتي :

 كلوروفيع أولي يتكو  في الظالم                     كلوروفيع .

 غير أن تكون الكلوروفيل ك يتوقو على توافر الثوء فقط بل إنه يعتمد   أيثاً  على توافر المواد الغذائية 

من م ل السكريات و البروتينات و أيونات الماغنيسيوم . و مع أن أيونات المنجنيز و الحديد ك تدخل في تركيب 

 جزئي الكلوروفيل إك أن وجودها في التربة ضروري ألنها تدخل كعامل مساعد في بناء و تكوين الكلوروفيل .

 ميكانيكية ) آلية ( اللناء الضوئي :  

 المتصاعد من البناء الثوئي في النبات : ما مصدر األكسجين  

م و تاله 1648حاول العلماء منذ وقج طويل توضي  عملية البناء الثوئي , و كان من بينهم العالم هلمونج سنة 

علماء آخرون منهم العالم بريستلي و إنجنهاوي ثم بالكمان الذي دري هذه العملية و العوامل الم ثرة فيها فقد بين 

 الت البناء الثوئي يحتاج للثوء و سماها التفاعالت الثوئية و بعثها آلخر ك يحتاج للثوء أن بعض تفاع

و سماها التفاعالت الالضوئية أو تفاعالت ال الم . و كذلك تمكن العلماء من إثبات بأن مصدر األكسجين المتصاعد 

 سابقاً . من هذه العملية هو الماء و ليس غاز ثاني أكسيد الكربون كما كان يعتقد 

و من األدلة التي أستند إليها العلماء إلثبات ذلك أستخدمهم للن ائر المشعة . و هذه الطريقة تم ل الدليل العملي 

 Rubenالقاطع على أن األكسجين المتصاعد يأتي من الماء و أول من أستخدم هذه الطريقة العالم األمريكي روين 

في تفاعالت البناء الثوئي . فقد تبين      O قيل فإن األكسجين ال قيل حي  أستخدم ن ير األكسجين ال  1941سنة 

له أنه عندما يستخدم أكسيد الكربون المحتوي على األكسجين ال قيل هو األكسحين المتصاعد و لكنه عند استخدام 

 غير ال قيل إي  ثاني أكسيد الكربون  المحتوي على األكسجين ال قيل فإن األكسجين المتصاعد هو األكسجين العاي

 ضوء
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O             المعادلتان التاليتان تبينان ما قام به روبن :و 

 

 

 

 

 ؟كيف يت  عملية اللناء الضوئي 

 تمر عملية البناء الثوئي بمجموعتين من التفاعالت , تفاعالت ضوئية و تفاعالت غير ضوئية . 

 التفاعالت الضوئية 

Dependent Reactions-Light 

 

 ATPلتفاعالت على ضوء الشمس و يتم فيها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية تخزن في مركب تعتمد هذه ا

) أينوسين ثنائي الفوسفات ( مع الفوسفات و  ADPهي مركب ينتج من تفاعل ) أدينوسين ثالث فوسفات ( , و

د ) فوسفات نيكوتين أمي NADP.Hيسمى مركب الطاقة في الخلية و ذلك ألن الطاقة تنطلو عند تفككه و مركب 

هي مواد عثوية تساعد و  Coenzymesهو أحد المركبات المسماة بمرافقات اإلنزيم أدينين ثنائي النيوكليوتيد ( و

 اإلنزيمات على إتمام التفاعالت الكيميائية في الخلية .

غشاء ال ايالكويد في تحدث التفاعالت الثوئية في  

 -البالستيدة الخثراء كاآلتي :

عندما يسقط الثوء على ورقة النبات تقوم جزئيات  -1

الكلوروفيل و الصبغات األخرى الموجودة في البالستيدة 

الخثراء بامتصاص الثوء و تجميعه ليتركز في 

 جزئين موجودين في المركز و يسميان مركز التفاعل.

تسمى مجموعة الجزئيات التي تمتص الثوء بالن ام  -2

 هما :يتحكمان في التفاعالت الثوئية و ضوئيين الثوئي حي  إن هناك ن امين

 Photosystem Iالن ام الثوئي األول  -أ

 Photosystem IIالن ام الثوئي ال اني     -ب

16 
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يختلو هذان الن امان فقط في نوعية الكلوروفيل من حي  طول الموجة التي يمتص عندها الثوء ففي الن ام و

في الن ام الثوئي ال اني يكون أشد نانومتر , و 700وجة طولها الثوئي األول يكون أشد امتصاصا  للثوء عند م

 نانمومتر . 680امتصاصا للثوء موجه طولها 

بعد أن يتركز الثوء في مركز التفاعل ت دي الطاقة الثوئية إلى تنشيط و انطالق اإللكترونات من  -3

ين و هما تفعالت ضوئية دائرية جزيئات الكلوروفيل في مركز الفاعل , ثم تتبع هذه اإللكترونات أحد طريقت

 و تفاعالت ضوئية ك دائرية .
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 التفاعالت الضوئية الدائرية

Cyclic Electron pathway  

 

تنتقل اإللكترونات النشطة من مركز التفاعل الذي يم ل الن ام الثوئي إلى جزيئات أخرى من الكلوروفيل  -1

رونات عبر جزيئات بروتينية مختلفة موجودة في غشاء تسمى جزيئات مستقبلة . بعد ذلك تمر اإللكت

 ال ايالكويد و تسمى سلسلة نقل اإللكترونات .

يفقد اإللكترون النشاط جزءاً من طاقته كلما أنتقل من جزيء إلى آخر في سلسلة نقل اإللكترونات هذه  -2

 .   ATPالطاقة تستخدم لتكوين مركب 

 

التفاعل و لهذا سميج هذه التفاعالت بالتفاعالت الدائرية , كل تعود اإللكترونات مرة أخرى إلى مركز  -3

إلكترون من هذه اإللكترونات غير النشطة يحل محل إلكترون آخر قد أنطلق من مركز التفاعل بفعل الطاقة 

 . ATPالشمسية . و بذلك نري أن التفاعالت الثوئية الدائرية تنتج مركب 
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 التفاعالت الضوئية الالدائرية

Cyclic  pathway - Non 

 

تتثمن هذه التفاعالت الن امين الثوئيين األول و ال اني معاً و ك تأخذ اإللكترونات طريقاً دائرياً م ل 

 التفاعالت الثوئية . و يمكن تلخيصها كالتالي :

ل والذي في مركز التفاع aعندما يتركز الثوء في مركز التفاعل تنطلق اإللكترونات من جزيئات الكلوروفيل  -1

يم ل الن ام الثوئي ال اني . تنتقل اإللكترونات النشطة إلى جزئيات الكلوروفيل المستقبلة ثم تمر خالل جزيئات 

كما هو الحال  ATPسلسلة نقل اإللكترونات . تفقد اإللكترونات جزءاً من طاقتها و الذي يستخدم في تكوين مركب 

خفثة الطاقة تذهب إلى مجموعة أخرى من جزيئات الكلوروفيل تم ل في التفاعالت الدائرية , لكن اإللكترونات من

الن ام الثوئي األول . ففي هذه التفاعالت ك تعود اإللكترونات ثانية إلى مركز التفاعل الذي انطلقج منه بل تذهب 

 إلى ن ام ضوئي آخر .

 الثوئي ال اني  ؟  إذا كيو يتم استبدال اإللكترونات  التي انطلقج من مركز التفاعل في الن ام

تعوض اإللكترونات المنطلقة بأخرى تأتي من الماء حي  أن الماء ك يتجزأ بفعل إنزيمات معينة مما ينتج عنه      

 : يونات هيدروجين و أكسجين كالتاليإلكترونات و أ

 

هو و NADPينطلق األكسجين كأحد نواتج البناء الثوئي أما ايونات الهيدروجين فتذهب لتحدد مع مركب 

 أحد معاونات اإلنزيم الذي يساعد على حمل اإللكترون أو أيون الهيدروجين في الفاعالت التي تحدث في الخلية .

كما ذكرنا في الخطوة السابقة أن اإللكترونات التي فقدت طاقتها تذهب إلى جزئيات الكلوروفيل في الن ام -2

 م الثوئي األول بطريقة الن ام الثوئي ال اني نفسها حي  الثوئي األول . تعمل جزيئات الكلوروفيل في الن ا

يطلق إلكترونات نشطة , هذه اإللكترونات النشطة تعطي موجود في مركز التفاعالت الثوء ويمتص الكلوروفيل ال

 . NADPHبأيونات الهيدروجين و تكون مركب  +NADPالطاقة الالزمة كتحاد مركب 
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اللذان يشاركان في  التفاعالت  NADPHمركب و   ATPت الثوئية هي : مركب بهذا نجد أن نتائج التفاعالو

 الالضوئية فيما بعد . إضافة إلى ذلك يتصاعد غاز األكسجين كأحد نواتج البناء الثوئي .
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 غير الضوئية التفاعالت 

Independent reactions –Light  

 

نسبة إلى العالم ملفن كالفن الذي حاز على جائرة نوبل     Calvin Cycleلفن تسمى هذه التفاعالت أيثاً دورة كا

ككتشافه هذه التفاعالت  تحدث التفاعالت غير  1961عام 

ك تحتاج تروما في البالستيدة الخثراء . والثوئية في الس

هذه التفاعالت إلى الثوء لكنها تحدث في النهار عقب 

سبب في ذلك يعود إلى التفاعالت الثوئية مباشرة . ال

الناتجين من  ATP و  NADPHكعتمادها على مركبي 

 التفاعالت الثوئية ليتم تكوين المواد السكرية 

 

 ينقس  يفاعالت دورة كالفن ةلى ثالث مراحع :و

 : يثليت ثاني أكسيد الكربو  -1

يتحد غاز ثاني أكسيد الكربون القادم من الهواء بمركب 

RuBP ريبولوز بايفوس ( فاتBiphosphate Ribulose    بمساعدة إنزيم )RuBP Carboxylase  الموجد في

ذرات ينقسم هذا الجزيء إلى جزيئين من مركب  6البالستيدة الخثراء , ثم ينتج عن ذلك جزيء يحتوي على 

PGA. 

 

 : ا تزال الكربو  الى مركلات كربوهيدرايية -2

 إلى  PGAذرات من الكربون . يختزل  3يحتوي على  ( كل منهما phosphoglycerate) فوسفوجليسرات 

PGAL فوسفوجليسر الدهايد(phosphoglyceraldehyde  هذا التفاعل يعتمد على نواتج التفاعالت الثوئية )

و طاقة يحصل عليها من مركب  NADPHحي  أنه يحتاج إلى ذرات هيدروجين و يحصل عليها من مركب 

ATP . 

يتحول فيما بعد إلى مواد كربوهيدراتية و أخرى  PGALتي يتكون فيها الغذاء حي  إن هذه المرحلة هي المرحلة ال

 عثوية يحتاج إليها النبات . 
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 : RUBPانتاج  -3

من  RuBPيتم الحصول على  RuBPحتى يتسنى لدورة كالفن أن تستمر فإنها تحتاج إلى إمداد متواصل من 

تستخدم من هذه  RGAlمن دورة كالفن ينتج عن ذلك سته جزئيات من  فعند إتمام ثالث دورات RGALمركب 

و يبقي جزيء واحد لتكوين الغذاء يحتاج هذا التفاعل إلى الطاقة التي  RuBPالجزيئات لتكوين ثالث جزيئات من 

 الناتج من التفاعل الثوئية . ATPيأخذها من 

 

 

 

 

 

  

 RUBPإنتاج  (3)
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 العوامع المؤثرة على التمثيع الضوئي :

 لية التم يل الثوئي بعدد من العوامل التي قد تتداخل تأثيرات بعثها مع البعض اآلخر. تتأثر عم

 ومن أه  العوامع المؤثرة على التمثيع الضوئي ما يلي:

 الضوء:  -1

يعتبر الثوء وثاني أكسيد الكربون والماء والكلوروفيل المواد األولية لعملية التم يل الثوئي . وبالنسبة للثوء نجد 

هميته ترجع إلى دوره  في تخليق الكلوروفيل كما أنه مصدر الطاقة التي يستخدمها النبات في تكوين الروابط أن أ

بين ذرات جزيئات المواد العثوية المختلفة . ومن المعروف أن هذه الطاقة الثوئية تصل إلى النبات مباشرة من 

 أشعة الشمس .

ه وكذلك باختالف العوامل البيئية المحيطة بالنبات , فنباتات ال ل  تختلو اكحتياجات الثوئية للنبات باختالف نوع

 تحتاج إلى كمية أقل من الطاقة الثوئية عن احتياجات نباتات الشمس .

عند ثبات العوامل المختلفة عند حدها األم ل مع ضعو شدة اإلضاءة فإن معدل التم يل الثوئي يكون ضعيفاً , إك 

شدة اإلضاءة إلى أن تصل لدرجة ك يستطيع بعدها الكلوروفيل أن يمتص الثوء في بج  أنه يزداد تدريجياً بزيادة

معدل التم يل الثوئي ثم مع زيادة اإلضاءة تتحطم جزيئات الكلوروفيل ويبدأ معدل التم يل الثوئي في التناقص . 

في الوسط  2COنخفاض نسبة وتعتبر نباتات ال ل أك ر تأثراً بشدة اإلضاءة الزائدة عن نباتات الشمس كما أن ا

 المحيط تزيد من التأثير الثار لشدة اإلضاءة .

إضافة إلى تأثير شدة الثوء على التم يل الثوئي فإن نوع الموجة الثوئية الممتصة ي ثر أيثا على معدل التم يل 

أك ر الموجات  الثوئي إذ يختلو امتصاص الكلوروفيل للموجات الثوئية المختلفة , فاللونين األحمر واألزرق

 امتصاصاً بواسطة الكلوروفيل . 

 

 يركيز غاز ثاني أكسيد الكربو : -2

في الهواء الجوي المالمس لسط  األرض بين  2COتتراوح نسبة 

% . ويزداد معدل التم يل الثوئي في النبات وارتفاع 0.06% و 0,03

في الوسط المحيط . ويالحظ أن هناك عالقة بين شدة  2COنسبة غاز 

على معدل التم يل الثوئي , فكلما ارتفعج شدة  2COضاءة وتأثير اإل
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 في الوسط المحيط . 2COاإلضاءة زاد معدل التم يل الثوئي مع زيادة 

في الوسط المحيط بالنبات من العوامل المحددة لنموه . فقد وجد أن النبات يمكنه أن يقوم  2COوك يعتبر أن تركيز 

. ويعتبر تنفس الكائنات الحية وتحللها بعد 2COجود تركيزات منخفثة جدا من غاز بعملية التم يل الثوئي  في و

 في الجو إضافة إلى كميات الغاز المتصاعدة عند احتراق الوقود بأنواعه المختلفة .  2COموتها أهم مصادر 

 

 درجة الحرارة :  -3

ا يرجع ذلك إلى تأثيرها على التفاعالت ك ت ثر درجة الحرارة بطريقة مباشرة على عملية التم يل الثوئي وإنم

اإلنزيمية التي يتم بها التم يل الثوئي . وتستطيع بعض النباتات التي تنمو في المناطق الباردة أن تقوم بعملية 

 م في مياه الينابيع  50ْ م  كما أن بعض طحالب التي تعيش على درجة حرارة تبلغ  20ْالتم يل الثوئي على درجة 

ها أن تقوم بهذه العملية . وعموما فإنه مع ثبات العوامل البيئية األخرى , نجد أن اإلرتفاع المحدود في الحارة يمكن

درجة حرارة النبات ي دي إلى زيادة معدل التم يل الثوئي . ويزداد معدل التم يل الثوئي بارتفاع درجة الحرارة 

اإلرتفاع م قتا إذ سرعان ما ينخفض معدل التم يل  في الجو إك أنه عادة ما يكون هذا 2COكلما زاد تركيز غاز 

 الثوئي مع استمرار الحرارة المرتفعة .

 

 

 

 

 

 

 الماء : -4

ي ثر الماء تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة على عملية التم يل الثوئي , ومن بين تأثيراته المباشرة أنه الوسط 

ي فإن نقص أو زيادة الماء عن الحد األم ل في الخلية يغير بدرجة الذي تتم فيه جميع العمليات الكيموحيوية , وبالتال

ما من معدل التم يل الثوئي , كذلك فإن نقص بخار الماء في الجو ي دي إلى غلق فتحات ال غور لتقليل النت  وبذلك 

ن الماء وبالتالي يقل معدل التم يل الثوئي في النبات . إضافة إلى هذه التأثيرات فإ 2COيقل إمتصاص غاز 
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إلى الصورة  2COغاز  ضروري جدا في عملية التم يل الثوئي إذ أنه مصدر األيدروجين المستخدم في اختزال

 العثوية . 

 يأثير العوامع الدا لية في النلات :  -5

تتأثر عملية التم يل الثوئي بعدة عوامل داخل النبات نفسه وحي  أن األوراق في المكان الذي يتم فيه التم يل 

لثوئي لذا فإنها ذات تأثير كبير على هذه العملية وذلك من حي  مساحة سطوحها المعرضة للثوء وما على بشرة ا

هذه األوراق من ثغور ) معدل انتشار ال غور ( ون ام توزيعها . كذلك فإن سمك األوراق وما يغطيها من طبقة 

كل هذه من العوامل التي ت ثر على  ،فات بينية األدمة ) الكيوتيكل ( محتواها من خاليا عمادية وأسفنجية ومسا

عملية التم يل الثوئي . كذلك فإن اإلنزيمات , التي توجد في األوراق وتساعد على تنشيط وإتمام التفاعالت 

الكيموحيوية في عملية التم يل الثوئي , ذات تأثير كبير على هذه العملية من حي  أن هذه اإلنزيمات تتأثر بعوامل 

 وبالتالي فإن كفاءة نشاطها ت ثر على معدل التم يل الثوئي بالنبات . ،عديدة 

 

 عوامع بيئية وبيولوجية أ را :  -6

بعض عناصر البيئة الخارجية ت ثر تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على عملية التم يل الثوئي . فالتلوث البيئي 

وكذلك كيماويات المصانع التي تلوث  ،الوقود المختلفة بالمواد الكيماوية م ل الغازات الناتجة عن احتراق أنواع 

والمعاملة بالمبيدات بأنواعها بالمختلفة واألدخنة والهباب واألتربة العالقة في الجو . كل هذه  ،الهواء أو الماء 

من  في الجو وتغير 2COالعوامل وغيرها ت دي إلى اإلضرار بعملية التم يل الثوئي من حي  أنها تغير من تركيز 

معدكت األنشطة اإلنزيمية كما أنها قد تحجب ضوء الشمس جزئيا عن الوصول لألوراق والتي قد يتأثر نموها 

 ويتقلص حجم سطحها الممتص للثوء. 

واألشنات التي  ،كذلك فإن الكائنات الحية األخرى م ل الحشرات والفطريات والبكتريا التي تتطفل على األوراق 

جميعها تقلل من السط  األخثر في النبات وبالتالي ت ثر تأثيرات مباشرة وأخرى غير  ،تنمو على أسط  النبات 

 مباشرة على عملية التم يل الثوئي .
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 اإلنقسام الخلوي

 

إن خاليا جسم اإلنسان أو أي كائن عديد الخاليا عموما ناتجة أصال من إنقسيام خالييا سيابقة لهيا .و يعتبير العلمياء أن 

تتأثر الخلية بيالك ير مين العواميل التيي تعالى ، وتتجلى فيها قدرة الخالق سبحانه وقسام الخلية سر من أسرار الحياة إن

 تدفعها لإلنقسام أو تبطىء إنقسامها أو توقفها عن اإلنقسام 

 فيما يلى بعض العوامع المؤثرة فى ةنقسام الخلية :و

 التغذية ) مدى توفرالغذاء( -1

 نوع الخلية  -2

 رجة الحرارة المحيطة بالخليةد -3

 الهرمونات ونشاط الخلية -4

 المادة الوراثية بداخل الخلية -5

 العالقة مع الفيروسات   -6

وتستغرق الخلية من ربع ساعة  إلى أربع ساعات حتى تنقسم إنقساما غير مباشرا )إنقسام ميتوزى( و قيد تصيل إليى 

 ساعات في بعض الخاليا . 8

الهرمونات ت ثرعلى دورة الخلية فم ال في كل دورة طمي  فيي النسياء أو شيياع فيي هذا وتشير بعض الدراسات أن  

الحيوانات ال ديية يزداد إفراز هرمون اإلستروجين من المبيض هذا الهرمون يقوم بتنشييط نموأنسيجة ال يدي وبطانية 

دة تعمل على ت بيط النمو الرحم ) إنقسام الخاليا (  ويجهزهم للحمل المتوقع وأيثا هناك عوامل أخرى هرمونية عدي

وكال من العوامل الم بطة والمنشيطة للنميو لهيا دور هيام فيي تن ييم دورة   Growth-inhibiting factorsوتسمى 

الخلية وم اك لذلك تنتج خاليا الجلد عامل م بط للنمو هذا العامل يمنيع إنقسيام خالييا الجليد لكين عنيد حيدوث جيرح أو 

 Epidermalبب نقيص فيي العاميل الم يبط للنميو وزييادة فيي العاميل المنشيط للنميو قطع أو حرق في الجليد فهيذا يسي

growth factor ( EGF)  في مكان اإلصابة ولذلك تبدأ خاليا الجلد في مكان اإلصابة فيي اإلنقسيام حيي  تحيررت

لطبيعييية بعييد تمييام مين الت بيييط وبالتييالي يييتم إصييالح المنطقية المصييابة ثييم يعييود معييدل إنقسييام الخالييا إلييى المعييدكت ا

 إصالح النسيج.

وقد أثبتج التجارب أن م ثرات خارجية م ل التالمس مع خاليا أخرى مجاورة يمكن أن تتحكم فيما يحدث فى 

السيتوبالزم من ناحية تنشيطية لعملية اإلنقسام ففى تجربة على خاليا طبيعية تم إنماؤها فى المعمل فى أطباق بترى 

حتى إنتشرت تماما فى الطبق الزجاجى وعندما كمسج حافة الطبق توقفج الخاليا عن  وتركج هذه الخاليا تنقسم
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ن العلماء أن تالمس الخاليا مع بعثها هو  اإلنقسام حتى مع توفر المادة الغذائية بكميات كافية . من هذه التجربة دو 

  بيط التالمسى أو الت بيط بالتالمس أحد العوامل التى توقو إنقسامها وت بط النمو وتسمى هذه ال اهرة ب اهرة الت

ويعتقد البعض أن أحد أهم أسباب مرض السرطان هو فقد الخاليا أو غياب ااهرة الت بيط بالتالمس ألنه وجد من 

تجارب حثنج فيها خاليا سرطانية فى أطباق بترى ووجد أن هذه الخاليا انقسمج بطريقة شرسة وإستهلكج مواد 

أنها لم تتوقو عن اإلنقسام عند وصولها الى حافة طبق بترى كما سبق ذكره ولكنها الج غذائية بكميات كبيرة كما 

 تنقسم وتراكمج فوق بعثها وإستهلكج بسرعة المادة الغذائية فى أطباق التحثين .

نقسام ولو تمكن العلماء من المعرفة التفصيلية الدقيقة للعوامل المسببة إلنقسام الخلية والعوامل التى توقو هذا اإل

ألدى ذلك الى تقدم كبير فى معالجة مرض السرطان الذى تنقسم خالياه باستمرار دون ضوابط أو هدف أو فائدة 

 للجسم ودون أي سيطرة للجسم عليه .

وإنقسام الخاليا فى اكنسان يستمر من بداية تكوين الزيجوت وعند تمام النمو يبطئ إنقسام خاليا األنسجة وفى 

والخاليا التى يتوقو فيها اإلنقسام تكون عادة خاليا عالية التخصص م ل الخاليا العصبية  بعثها يتوقو تماما

وخاليا العثالت ، وإنقسام الخاليا هام بالنسبة للنمو وتعويض الخاليا التالفة فى األنسجة واألعثاء األخرى وكبد 

 ان تكون لها المقدرة على مثاعفة نفسها . DNAللمادة الوراثية 

 عام يمكن يقسي  الخاليا من حيث القدرة على اإلنقسام كالتالي :  و بوجه

خاليا تنقسم باستمرار كما فى بعض خاليا الكائنات الحية األولية وكذلك فى بعض أنسجة اكنسان التى تعتبر  -1

 مراكز للنمو .

ام النمو ومن ام لتها الخاليا هناك بعض الخاليا المتخصصة فى اكنسان والحيوان والتى ك تنقسم إذا ما بلغج تم -2

 العصبية والخاليا العثلية وخاليا كريات الدم الحمراء .

هناك مجموعة ثال ة من الخاليا لها القدرة على اإلنقسام وتحتفظ بهذه القدرة وك تنقسم إك تحج اروف معينة  -3

 كخاليا كبد اكنسان والبنكرياي .

البنكرياي ك تنقسم تحج ال روف العادية لكنها تنقسم فقط إذا حدث جرح أو فقد دون العلماء ان خاليا كبد اكنسان و

قطع فإذا فقد جزء من كبد أو بنكرياي اكنسان فان الجزء الباقي ي ل ينقسم حتى يعوض الجزء المفقود بعدها 

 فى اكنسان . يتوقو عن اإلنقسام ومن هنا دون العلماء إمكانية زراعة  أجزاء ) قطع ( من الكبد أو البنكرياي
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 أوال : اإلنقسام الخلوي فى الخاليا حقيقيةالنواة :

 

 Mitotic Divisionأوال : اإلنقسام الغير ملاشر ) الميتوزا ( 

 The Cell Cycleدورة الخلية: 

 المرحلة اللينيةو ةنقسام الخليةتنقسم دورة الخلية إلى مرحلتين هما  
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 :Interphaseالمرحلة اللينية 

وتقع هذه المرحلة بين كل إنقسامين متعاقبين وفى هذه المرحلة تهيىء الخليية نفسيها لإلنقسيام وتكيون الخليية فيى هيذه 

المرحلة فى حالة سكون بالنسبة لإلنقسام الخلوي لكنها تكون فى حالة نشياط حييوي فسييولوجي مسيتمر حيي  يحيدث 

دا بالنسبة لتهيئة الخلية لإلنقسام و تسيتهلك هيذه المرحلية وهو هام ج DNAفى هذه المرحلة مثاعفة المادة الوراثية 

 مع م وقج الدورة الخلية وتنقسم هذه المرحلة الى :

  First Growth Phase ( G1 )اور النمو األول :  -1

تحدث زيادة في نمو الخلية ) الناتجة عن اإلنقسام  Interphaseوفى هذا الطور الذي يم ل بداية المرحلة البيئية 

( وهو يم ل الفترة الزمنية الفاصلة بين انتهاء اإلنقسام الخلوي وبدء  Sلسابق ( تستمر حتى بدء طور البناء ) ا

( خالل مرحلة الطور البيني ز ويأخذ هذا الطور وقتا طويال من زمن  Mمرحلة تثاعو المعلومات الوراثية ) 

الخلوية وتقوم الخلية خالله بفعالياتها اكعتيادية الدورة الخلوية وهو المسئول عن إطالة أو تقصير زمن الدورة 

 والبروتين فثال عن زيادة النمو . RNAكتكوين 

 Synthesis Phase ( S )اور اللناء :  -2

وذلك ببناء نسخة مطابقة ومكررة للمعلومات  genomeوهو الطور الذي يتم فيه تثاعو المجموع الوراثي للخلية 

موسومات أي تثاعو الكروموسومات ويم ل أطول طور ضمن الدورة الخلوية الوراثية والموجودة في الكرو

 Interphaseويوجد داخل الطور البيني 

 Second Growth Phase ( G2 )اور النمو الثاني :  -3

وهو الطور الذي تتم فيه التحثيرات الالزمة لفصل نسختي المعلومات الوراثية المثاعفة عن بعثها ويتم خالله 

عثيات السيتوبالزمية وتك و الكروموسومات عن طريق التفافها الحلزوني وتتكون األنيبيبات الدقيقة تثاعو ال

microtubules  الخاصة بالمغزل ويم ل هذا الطور المرحلة الفاصلة ال انية بين مرحلة تثاعو المعلومات

 ي وفي نهايته .ويدخل ضمن مرحلة الطور البين  M( ومرحلة بدء اإلنقسام الخيطي  Sالوراثية )

  Mitosis (M )طور اإلنقسام الخيطي ) إنقسام النواة ( :  -1

ويم ل طور إنقسام النواة الذي يتم خالله تكوين جهاز األنيبيبات الدقيقة )جهاز المغزل ( ليرتبط  -2

بالكروماتيدات عند نقطة السنترومير ويبدأ بتحريكها ز وبذلك تبدأ الخطوة األولى في فصل نسختي 

 ات الوراثية المثاعفة .المعلوم
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ويسمى أيثا طور إنقسام السيتوبالزم ويتم خالله إنقسام الخلية   Cytokinesis ( C )طور إنقسام الخلية :  -3

فيزيائيا إلى خليتين جديدتين متساويتين تقريبا حي  يصاحبها إنقسام السيتوبالزم أيثا وقد ك ينحل الغالف 

 األخرى مما يجعل اإلنقسام Protistsكالفطريات وبعض البدائيات النووى في خاليا بعض الكائنات الحية 

( محصورا بالنواة فقط فتتكون نواتان جديدتان نتيجة لإلنقسام الخيطي ثم يتبعها بعد ذلك Mالخيطي ) 

( لتتكون خليتان كل خلية تحتوى على نواة واحدة إك أن هذا الفصل بين إنقسام النواة  Cإنقسام السيتوبالزم )

وكذلك خاليا النبات والحيوان مما يجعل عملية  Protistsلسيتوبالزم ك يحدث في مع م البدائيات وا

اإلنقسام الخلوي تستمر خطوة واحدة ويقل معها الخطأ في عملية فصل الكروموسومات لحدوثها في حيز 

 اكبر كما تقل كمية الطاقة المصروفة عليها .

 

ة ك تستغرق وقتا كبيرا مقارنة بوقج الدورة الخلوية فهي تأخذ ساعة واحدة وبصورة عامة فان عملية إنقسام الخلي

ساعة ويتثمن إنقسام  22( ساعة ومن الدورة الخلوية لخاليا الكبد البالغة  24من الدورة الخلوية لإلنسان البالغة ) 

لية جديدة بعد إنقسام ( انفصال محتويات الخلية المثاعفة إلى مجموعتين تنتقل كل مجموعة إلى خ Mالخلية ) 

( وقد تركز اكهتمام بهذين الطورين  Cالخلية األصلية فيزيائيا ومعها السيتوبالزم إلى خليتين جديدتين في طور ) 

( وما يرافقه من حركة معقدة للكروموسومات أثناء عملية اكنفصال  Mوبشكل خاص طور اإلنقسام الخيطي ) 

( إلى أربع مراحل ثانوية تتثمن الطور  Mيال للدراسة تم تقسيم هذا الطور ) وألجل متابعة هذه العملية بدقة وتسه

والطور النهائي  Anaphaseوالطور اكنفصالي  Metaphaseوالطور اكستوائي  Prophaseالتمهيدي 

Telophase  وهذه المرحلة ليسج منفصلة عن بعثها وإنما متداخلة وتجرى عملية اإلنقسام بأكملها عملية واحدة

األخرى وت هر تباينا قليال بين أنواع  Protistsتتباين ك يرا فيما بين األنواع الخاصة بالفطريات وبعض البدائيات 

 النباتات والحيوانات والتي تتثمن عملية اإلنقسام في خالياها . 

 : Interphaseالهور الليني 

تثمن الفترة الزمنية الفاصلة بين كل يم ل هذا الطور مرحلة التحثيرات الالزمة لعملية إنقسام الخلية وي

 ( والتي يحدث خاللها ما يلي :1G2,S,Gإنقسامين متتاليين ويثم المراحل ) 

( يتثاعو كل كروموسوم مكونا نسختين متطابقتين خالل G1بعد النمو اكبتدائي للخلية خالل مرحل )  -1

وهى  Centromerأو السنترومير  ( . التي تبقى مرتبطة مع بعثها عند نقطة التحثر األولى Sمرحلة ) 

( نيوكيليوتيد يغطيها أو يتصل بها قرص من البروتين الفعال  220ذات )  DNAعبارة عن سلسلة خاصة من 

Kinetochore  ( وفى نهاية مرحلة البناءS  فان كل كروموسوم مثاعو يحتوى على كروماتيدين أختين )

وغير  uncoiledوسومات ممتدة وغير ملتفة ) مك فة ( مرتبطين مع بعثهما في السنترومير وتكون الكروم

 مرئية بالمجهر الثوئي .



 أحياء  –المرحلة الثانوية  –وظائف االشرافية المذكرة  –التوجيه الفني العام للعلوم 

37 
 * ملحوظة : المقررات الدراسية لمجال األحياء جزء اليتجزأ من مذكرة الوظائف االشرافية

 

( لتعطى G2واكلتفاف الحلزوني خالل مرحلة )  Condensationتبدأ الكروموسومات عملية التكاثو   -2

ي ( بتجميع جهاز المغزل الذG2أجساما خيطية متراصة أقل طوك وأك ر سمكا كما تبدأ الخاليا خالل مرحلة ) 

سوف يستعمل فيما بعد لتحريك الكروموسومات باتجاه األقطاب المتثادة للخلية وفى الخاليا الحيوانية يوجد 

 الذي يدعى  organizing center nuclear microtubuleمركز تن يم األنيبيبات الدقيقة النووية 

ام مركزية وفى هذه المرحلة ) إما النباتات والفطريات فال يوجد بها أجس  Contriolesالجسيمات المركزية 

G2  تباشر جميع الخاليا بالبناء الواسع لبروتين التيوبيولين )tubulin  الالزم لتكوين األنبيبات الدقيقة

Microtubules   . الخاصة بالمغزل 
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 مراحع اإلنقسام الميتوزي )الخيهي(

 

 Prophaseالهور التمهيدي :  -1

أو جهاز المغزل فعند تك و الكروموسومات  Mitotic Apparatuseكون فيه الجهاز الخيطي وهو الطور الذي يت

ووصولها إلى نقطة يمكن عندها مشاهدة تلك الكروموسومات بالمجهر الثوئي وهذه النقطة تم ل بداية  G2خالل 

موسومات خالل هذه المرحلة األولى ) الطور التمهيدي ( من اإلنقسام الخيطي حي  تستمر عملية تك و الكرو

 ribosomalالمرحلة حتى تصب  بشكل أجسام قطبية قصيرة وسميكة في نهاية هذه المرحلة وتتوقو عملية بناء 

RNA  بسبب تك و ذلك الجزء من الكروموسوم الحامل لجيناتr RNA  وتوقو نشاطه كما تثمحل النوية التي

ز المغزل الذي يستخدم في فصل الكروماتيدات البنوية كانج واضحة وتتجمع شبكة األنبيبات الدقيقة لتكوين جها

في الخاليا الحيوانية حي  يبتعد الزوجان عن  Centriolesوفى بداية هذا الطور تبدأ حركة الجسيمات المركزية 

ويستمر اكبتعاد حتى   Spindle fibersبعثهما بعد تكوين محور من انيبيبات دقيقة بينهما تسمى خيوط المغزل 

 )ا األقطاب المتثادة للخلية مع استمرار اتصالهما بجسر من األنيبيبات الدقيقة يسمى جهاز المغزل وصولهم

Spindle Apparatus )   الذي يمتد بينهما ويوجد م ل هذا الجهاز من خيوط المغزل من الخاليا النباتية أيثا

 وبدون وجود الجسيمات المركزية .

مكوناته مع عناصر الشبكة األندوبالزمية  خالل تكوين جهاز المغزل وينحل الغالف النووى ويثمحل وتندمج 

 وبذلك تمتد خيوط المغزل بشكل مستقيم وعمودى من احد أقطاب الخلية الى اآلخر .

وعند وصول األجسام المركزية الى أقطاب الخلية الحيوانية فإنها تكون ن اما شعاعيا من األنيبيبات الدقيقة نحو 

( لم تعرف وايفته تماما ومن المحتمل astersالخارج لتقوية األجسام المركزية يسمى النجميات ) غشاء الخلية الى 

ان تكون وايفة ميكانيكية لتصليب نقطة ارتباط األنيبيبات الدقيقة خالل عملية السحب النهائي لخيوط المغزل أما 

فيها وتتكون مجاميع   asterة وك ن ام الالخلية النباتية فهي ذات جدار خلوي صلب ولم تشاهد الجسيمات المركزي

األنيبيبات الدقيقة باستمرار مع استمرار الطور التمهيدي بحي  تتكون مجموعتان من النيبيبات الدقيقة من كل 

سنترومير متجهه نحو األقطاب المتثادة وتستمر باكمتداد والنمو حتى تكون كل منهما اتصاك مع احد أقطاب 

الخاص بكل زوج من الكروماتيدات األختية بقطبي المغزل  Kinetochore( البروتين الفعال  الخلية لتصل ) تربط

وبسبب ارتباط مجموعتي النيبيبات ) المتصلين بالقطبين المتثادين فى الخلية ( بالجهتين المتثادتين من 

الخلية والكروماتيد الختي السنترومير فان تأثيرها يكون على مسك احد الكروماتيدات األختية باتجاه احد أطراف 

 اآلخر باتجاه الطرف األخر .
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 Metaphaseالهور االستوائي :  -2

وفى هذا الطور تصطو أزواج الكروماتيدات األختية ) الكروموسومات ( فى مركز الخلية حي  تنت م هذه 

المار خالل هذه الحلقة الكروموسومات على شكل حلقة على امتداد المحيط الداخلي لمركز الخلية والخط الخيالي 

الذى يدل على مكان اإلنقسام الذى يحدث فيما بعد وبالتحديد يم ل   Metaphase plateيسمى الصفيحة اكستوائية 

المكان الذى تتصل به األنيبيبات الدقيقة بالبروتينات الفعالة المحيطة بالسنتروميرات وتنت م جميع الكروموسومات 

ما تنت م سنتروميراتها بشكل دقيق على صورة حلقة متساوية األبعاد عن قطبي الخلية على الصفيحة اكستوائية بين

يرتبط كل واحد منها بمنطقة السنترومير لكل كروماتيد   Kinetochoresويمتلك كل كروموسوم اثنين من ال 

وينشطر كل سنترومير نحو القطب المثاد للخلية  Kinetochoreويرتبط احد األنيبيبات الدقيقة أو أك ر بلك ويمتد 

فى نهاية هذا الطور الى اثنتين ولذلك يسمى هذا الطور بطور إنقسام السنتروميرات مما ي دى الى تحرر كل 

 كروماتيد عن م يله .

 

 Anaphaseالهور االنفصالي :  -3

النيبيبات  وهو أقصر أطوارإنقسام الخلية وتنفصل فيه الكروماتيدات األختية عن بعثها بسحبها بواسطة مجاميع

الدقيقة ) خيوط المغزل ( الى القطبين المتثادين للخلية مرة واحدة ) حاك ( وبسرعة وتقع الحركتان التاليتان باتجاه 

 القطبين فى وقج واحد .

 The poles move apartالحركة الجزئية لألقهاب :  -1

د اآلخر ) وتتثمن هذه الحركة تتحرك خيوط المغزل األنبوبية حركة انزكقية ) تزحزحية ( بسيطة واحد بع

( تقع  dyneinلتحريك جسور خيطية مكونة من بروتين الداينين )  ATPاكنزكقية استهالك طاقة على شكل 

بين الخيوط المغزلية ( وبسبب ارتكاز طرفى كل زوج من األنيبيبات الدقيقة بالقطبين المتثادتين فان هذه 

ل الكروموسومات بتلك األقطاب فإنها تتحرك جزئيا أيثا وبهذه الحركة تدفع األقطاب جزئيا ون را كتصا

 العملية فان الخلية المحاطة بغشاء مرن تصب  متطاولة بوضوح .

  The centromeres move towards the polesحركة السنتروميرات نحو األقهاب :   -2

( من أطرافها القطبية  tubulinلين ) تقتصر األنيبيبات الدقيقة كلما أزيلج وحدات جديدة من بروتينات التيوبيو

 (polarends  المتصلة بها باتجاه ) ( وهذا ي دى الى سحب ) انتزاع ( الكروماتيدات األختية ) الكروموسومات

األقطاب المتثادة للخلية شيئا فشيئا مع استمرار إزالة وحدات التيوبيولين مما ي يد ذلك هو ان سمك األنيبيبات 

 ار العملية .ك يتغير مع استمر
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 Telophaseالهور النهائي :  -4

يسمى طور إعادة تكوين النواة حي  تحدث فى هذا الطور تغيرات معاكسة لما حصل فى الطور التمهيدي فيعد 

وصول مجموعتي الكروموسومات الى األقطاب المتثادة للخلية يتفكك جهاز المغزل واألنيبيبات الدقيقة الى 

تين النيوبيولين الذى يستخدم فى بناء الهيكل السيتوبالزمى فى الخاليا الجديدة كما تحاط كل وحداتها األولية من برو

مجموعة كروموسومية بغالف نووى ثم تبدأ الكروموسومات بفك حلزنتها وتتحول بعض الجزاء فيها من الشكل 

فعالية فت هر قدرتها ليصب  أك ر امتدادا وأك ر  extended uncoilالى الشكل الممتد  Condensedالمك و 

 ثم تتكون النواة مرة ثانية فى الخلية الجديدة . rRNAمرة أخرى مبتدئة بجينات  gene expressionالجينية 

( وتصب  المعلومات الوراثية للخلية مكررة بنسختين  كل نسخة  Mبعد اكتمال الطور النهائي يكتمل إنقسام النواة ) 

ية ومع تواصل هذه العملية تتواصل عمليات أخرى يصعب مشاهدتها بالمجهر فى نواة موجودة فى أحد أقطاب الخل

الثوئي تتثمن تثاعو وتشكل العثيات السيتوبالزمية كالميتوكندريا م ال فى المناطق التى سوف تنفصل لتكون 

خاليا جديدة وهذا التثاعو والتشكل فى العثيات السيتوبالزمية يحدث قبل مرحلة إنقسام السيتوبالزم 

Cytokinesis   وتتكون عندئذ خليتان مستقلتان فى مع م الخاليا وتتباين عملية إنقسام السيتوبالزم بأنواع الخاليا

 ثالثة نماذج عامة :إك أنها بشكل عام تتبع 

فى الخاليا عديمة الجدار الخلوي وك سيما الخاليا الحيوانية ويتثمن عملية التخصر األخدودي  النموذج األول

Furrowing  للسيتوبالزم. 

 

فى الخاليا ذوات الجدار الخلوي الصلب وخاصة خاليا النباتات الراقية بتكوين الصفيحة الخلوية  النموذج الثاني

Cell plate التى تتطور من الداخل نحو الخارج . 

 

الغشاء  Invaginatesفيحدث فى الطحالب والفطريات والبكتريا بتكوين جدار جديد بعد تخصر  النموذج الثالث

البالزمي فى المنطقة الوسطية من الخلية باتجاه الداخل فكلما زاد تخصر الغشاء البالزمي باتجاه مركز الخلية يتمدد 

الجدار الخلوي الجديد ) بعد تراكم مواده األولية فى منطقة قريبة من الغشاء ( حتى تلتقي امتداده فى المركز ليفصل 

 الخاليا الجديدة عن بعثها .
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 حع االنقسام الميتوزي :مرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةنقسام السيتوبالزم فى الخلية الحيوانية :

يتم اإلنقسام فى الخاليا الحيوانية وبعض الخاليا األخرى عديمة الجدار الخلوي بعملية التخصر اكخدودى 

Furrowing  متقلص من الخيوط إذ يتخصر الغشاء البالزمي فى المنطقة الوسطية وقريبة من غشاء الخلية بحزام

وكلما تحركج خيوط اككتين داخل  Actinوالمكونة من بروتين األكتين  Microfilamentsالبروتينية الدقيقة 

أك ر عمقا ووضوحا حول محيط  Cleavage Furrowالحزام حركة انزكقية تدريجية يصب  اخدود اإلنقسام 

 الخلية .

لما زاد تخصر السيتوبالزم وتعمق اخدود اإلنقسام حتى تتصل وكلما صغر وضاق قطر الحزام حول محيط الخلية ك

 جميع النقاط العمودية على بقايا خيوط المغزل وتلتقي لتجعل الخلية منقسمة الى خليتين .
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 : ةنقسام السيتوبالزم فى الخلية النلايية

بتكوين الصفيحة  Cell Wallينقسم السيتوبالزم فى خاليا النباتات الراقية ذات الجدار الخلوي الصلب 

وذلك ألن صالبة الجدار الخلوي تقاوم تقلص خيوط األكتين وتجهز المواد الالزمة لتكوين   Cell plateالخلوية 

ذات المحتويات الكربوهيدراتية  Secretion Vesielesالصفيحة الخلوية من مصدرين هما الحويصالت اإلفرازية 

الغشائية للشبكة اكندوبالزمية وتندمج تلك المواد وتتوسع من  والشحمية المتكونة فى جهاز جولجى والعناصر

المنطقة الوسطية لمركز الخلية نحو الخارج باتجاه الغشاء الخلوي حي  تتكون طبقة صلدة فى المركز تتوسع 

لتى تدريجيا نحو الخارج حتى تالمس المحيط الداخلي لغشاء الخلية المنقسمة وتلتحم معه لتكون الصفيحة الخلوية ا

تقسم السيتوبالزم والخلية الى اثنين وت هر العالمات األولى لتكوين الصفيحة الخلوية خالل المراحل األخيرة من 

( للخاليا التى ينقسم فيها السيتوبالزم مباشرة بعد  Mالطور اكنفصالي وبداية الطور النهائي من اإلنقسام الخيطي ) 

صغيرة مليئة بالمواد الكربوهيدراتية والشحمية ) مصدرها جهازجولجى إنقسام النواة إذ تتجمع حويصالت إفرازية 

( فى المنطقة الوسطية للخلية فى خط استواء بقايا الشكل المغزلى ) يحدث فى هذا الوقج اختفاء انيبيبات المغزل من 

ئي وأثناء تكون القطبين و تتركز هذه األنيبيبات فى المنطقة الوسطية فقط حي  يزداد عددها خالل الطور النها

الصفيحة الخلوية ( وتكون هذه الحويصالت عمودية على تلك األنيبيبات الوسطية كما تتجمع أيثا العناصر 

الغشائية للشبكة األندوبالزمية بجوار الصفيحة الخلوية المتكونة حدي ا على امتدادها مع عناصر الحويصالت 

لغشاء البالزمي وطبق الجدار األولى الخارجية ( وتسمى واألنيبيبات ) وهذه جميعا تلتحم لتكون فيما بعد ا

وعندما تصب  الفسحة الكائنة بين الخليتين الجديدتين مشربة بمادة  Phragmoplastالفراكموبالسج 

وهذه تتطور فيما بعد بإضافة مواد جديدة وخاصة  middleIamellaتسمى الصفيحة الوسطى   Pectinsالبكتين

  Primary Cell Wallاألول للخلية  السليولوز لتكون الجدار

 

وتعد المحتويات الكربوهيدراتية والشحمية للحويصالت اإلفرازية المسئولة عن تطور الصفيحة الخلوية الى 

صفيحة وسطى ثم الى جدار خلوي حي  تنفجر هذه الحويصالت على السط  الخارجي لألغشية البالزمية الجديدة 

ن فترسب محتوياتها من السليولوز وأنصاف السليولوز والبكتين والسكريات المتعددة المتكونة بين الخليتين الجديدتي

األخرى خارج الغشاء البالزمي لتكون الجدار الخلوي بينما تلتحم بقايا هذه الحويصالت الممزقة مع الغشاء 

 البالزمي لتزيد من حجمه .
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 لميوزا (اإلنقسام اال تزالي ) ا

قسام الى تنصيو العيدد الكروموسيومي اليى النصيو و ينيتج عنيه أربيع خالييا تحتيوي العيدد يهدف هذا النوع من اإلن

عنيد تحيول الخليية الجرثوميية األميية  Sفيكيون فيى المرحلية البينيية  DNAاألحادي للكروموسومات ، أما تثياعو 

 وفى مرحلة النثج لتكوين األمشاج .

عملية واحدة إك انه يقسم الى مراحل لغرض  يعد اإلنقسام اكختزالى عملية متواصلة ومستمرة تجرى

تسهيل دراسته ومتابعة التطورات المتالحقة فى الخلية المنقسمة ويجرى فى خاليا الكائنات ثنائية المجموعة 

 الكروموسومية على مرحلتين تسمى اإلنقسام اكختزالي األول واإلنقسام اكختزالي ال اني .

ن مرة أخرى الى أربع مراحل ثانوية هي الطور التمهيدي واكستوائي قد تم تقسيم كل مرحلة من المرحلتي

واكنفصالي والنهائي كما حصل فى حالة اإلنقسام الخيطي كما ان التطورات التى تحدث خالل الطور التمهيدي هي 

 أك ر تعقيدا مما يحدث فى الطور نفسه فى اإلنقسام الخيطي .

 

 اإلنقسام اال تزالي األول : -أ

 التمهيدي األول : التهور -1

 Preleptoteneالمرحلة قلع القالدية ) قلع الخيهية (  -أ

يصعب رؤية الكروموسومات فى هذه المرحلة لكونها رفيعة جدا عدا كروموسومات  الجنس التى تبدو كأجسام  

 متثخمة .

 Leptoteneالمرحلة القالدية ) الخيهية (  -ب

 ة ملتفة وتميز الكروسومات فى هذه المرحلة بالخاصتين اآلتيتين :ت هر الكروموسومات بشكل خيوط  رفيعة طويل

اهور انتفاخات حبيبية مختلفة الحجم عليها تدعى ) الحبيبات الصبغية أو الكروموميرات ( تكون أحجامها  -1

 وعددها ومواقعها ثابتة على كل كروموسوم لكل نوع من الكائنات الحية مما يجعلها تستعمل كأداة تصنيفية .

يبدو كل كروموسوم بشكل خيط منفرد رغم كونه مكون من كروماتيدين متصلين بسنترومير واحد ) إذ ان  -2

 الحامض النووى معدوم األكسجين تثاعو مسبقا قبل بدء اإلنقسام الخيطي (.

 يوانية .تتميز هذه المرحلة أيثا بوجود النوية وتموت خيوط شعاعية قصيرة حول األجسام المركزية فى الخلية الح
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 Zygoteneالمرحلة االزدواجية : -ج

يتم اكقتراب والتجأور واكلتفاف بين كل كروموسومين متماثلين طوليا فى هذه المرحلة بعملية تدعى 

مايكروميتر  0.2500.15ولكن هذين الكروموسومين ك يلتصقان لوجود مسافة بينهما تقدر ب  Synapsisاكقتران 

ذى يمكن مشاهدة خالل المجهر اكلكتروني والمكون من شبكة من األلياف البروتينية التى يحتلها معقد اكقتران ال

تساعد على ت بيج الكروموسومات الملتفة بنسق محكم مع بعثها البعض خاصة فى نقاط العبور فثال عن قيامه 

 بالمساعدة فى تكوين اكتحادات الجديدة بين الكروماتيدات فى عملية العبور .

قتران نقطة بداية معينة إذ يبدأ اكلتفاف فى بعض األحيان من أحد طرفي الكروموسوم وينتهي بالطرف ليسج لإل

 نقطة أخرى على جسم الكروموسوم . اآلخر بينما يبدأ أحيانا أخرى من الوسط أو أية

 المرحلة الضامة ) التغلضية ( : -د

تصب  الكروموسومات أك ر تك فا وسمكا وأقل وفيها يتم اكلتفاف الكامل بين كل كروموسومين متماثلين و

 طوك وذات توزيع عشوائي داخل النواة كما نشاهد النوية بوضوح .

تحدث عملية العبور فى هذه المرحلة إذ تتكون الوحدة اكقترانية من كروموسومين متماثلين لكل منهما كروماتيدين 

( وجمعها   Chiasmaل نقطة العبور ) كيازما أختين ويتم العبور بين هذه الركوماتيدات األربعة من خال

Chiasmata  وتعنى باكغريقية تهجين  إذ يتم قطع جزىء من كل كروماتيد بإنزيم نووى هاضم للدناDNA 

endonuclease  ثم تتم تبادل األجزاء المقطوعة مع بعثها البعض بمساعدة معقد اكقتران المكون من شبكة

مما  DNA ligaseر خالل الفراغ بين الكروموسومين ويتم لجمها بإنزيم كحم األلياف البروتينية تعمل كجسو

 ي دى الى تكون تراكيب جديدة للجينات من خالل هذه اكتحادات الجديدة .

بقة التى يختفي معقد اكقتران فى نهاية هذه المرحلة التى تستمر أياما أو أسابيع وربما سنوات عكس المراحل السا

 ت فقط .تستغرق عدة ساعا

 Diploteneالمرحلة التنافرية ) االنفراجية (  -هـ

يحاول كل كروموسوم باكبتعاد عن م يله ) الملتصق به ( إك ان هذا اكبتعاد يكون غير كامل بسبب ارتباط 

وفى  Chiasmataالكروماتيد الداخل من كل كروموسوم مع م يله فى الكروموسوم المماثل األخر بنقاط العبور 

للمادة الوراثية بين الكروماتيدين الداخلين  Crossing-overذه المرحلة وبعد حدوث عملية العبور نهاية ه

للكروموسومين المتماثلين عبر الكيازمات تنزلق هذه الكيازمات الى أطراف الكروماتيدات كلما زاد اكبتعاد بين 

 الكروموسومين المتماثلين .
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 Diakinesis:  المرحلة التشتتية ) مرحلة الحركة ( -و

يزداد ابتعاد الكروموسومات عن بعثها ويرتبط كل كروموسومين متماثلين مع بعثها عند أطرافها نتيجة كنزكق 

 الكيازمات فى كما تثمحل النوية .

  1Prometaphaseالهور ما قلع االستوائي األول : -2

بيبات الدقيقة ويتشكل منها جهاز المغزل ويتميز هذا الطور بانحالل الغالف النووي واختفائه كما تتكون األن

ويحدث بالثبط كما فى حالة الطور اكستوائي لإلنقسام الخيطي باست ناء اختالف واحد أساسي إذ يحصل فى حالة 

اإلنقسام اكختزالي وهو ارتباط األنيبيبات الدقيقة للمغزل ) المرتبطة بأحد أقطاب الخلية ( بالجانب الخارجي من 

ن طريق البروتين الفعال أما الجانب الداخلي من السنترومير اآلخر ) فى الكروموسوم المماثل ( بعيدا السنترومير ع

عن أنيبيبات المغزل وهذا اكلتصاق بين الكروموسومين ببعثهما بإحكام عن طريق اتصال الكروماتيدين الداخلين 

 لكال الكروموسومين .

فى حالة اإلنقسام الخيطي الذى ترتبط فيه أنيبيبات المغزل يختلو هذا اكرتباط أحادى الجانب عن م يله 

بكال الجانبين من السنترومير ونتيجة لالرتباط أحادى الجانب يصب  السنترومير الخاص بأحد الكروموسومين 

ر المتماثلين مرتبطا ) عن طريق البروتين الفعال ( بأنيبيبات المغزل فى أحد أقطاب الخلية بينما يرتبط السنترومي

الخاص بالكروموسوم ال اني بالقطب األخر من الخلية كما تصل الكروموسومات الى حدها األقصى فى الت خن 

 والقصر .

 Metaphase 1الهور االستوائي األول : -3

فى هذا الطور تنت م أزواج الكر وموسومات المتماثلة فى وسط الخلية على الصفيحة اكستوائية للمغزل 

metaphase-plate اتجاه أي كروموسوم من الكروموسومات المتماثلة على محاور المغزل يكون عشوائيا  وان

 بحي  تكون حركة كل كروموسوم نحو أي قطب من أقطاب الخلية خاضعة للصدفة .

 Anaphase 1الهور االنفصالي األول :  -4

دريجيا مع تكسير الكيازمات بعد اكتمال ارتباط خيوط المغزل تبدأ األنيبيبات الدقيقة لهذا الجهاز بالقصر ت

وسحب السنتروميرات باتجاه القطبين وبالن ر كرتباط هذه األنيبيبات بالبروتين الفعال الخاص بأحد جوانب 

السنترومير ) أي لالرتباط أحادى الجانب ( فى كل كروموسوم من الكروموسومين المتماثلين فان السنترومير 

معه الكروماتيدين البنتيين لكل كروموسوم ) خالفا لما يحدث فى اإلنقسام بكامله يندفع نحو أحد أقطاب الخلية و

الخيطي حي  ينقسم السنترومير الى قسمين يفصل ارتباط أنيبيبات المغزل بجانبي السنترومير ( وبعد اكتمال 

لى مجموعة انكماش أنيبيبات المغزل ) بفعل إزالة وحدات النيوبيولين ( فان كل قطب من أقطاب الخلية يحتوى ع
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من الكروموسومات تشتمل على كروموسوم واحد فقط من كل كروموسومين متماثلين  haploid setكاملة مفردة 

وان وجود أي من الكوموسومين المتماثلين فى أي قطب يخثع للصدفة ألن انت ام أزواج الكروموسومات المتماثلة 

اندفاع الكروموسومات نحو القطبين يتم بقيادة جزء  على الصفيحة اكستوائية للمغزل يحدث بصورة عشوائية وان

 يتبعه ذراعا الكروموسوم . Kinetochoreالبروتين الفعال المسمى 

  Telophase 1الهور النهائي األول :  -5

من الكروموسومات فى كل قطب تتثمن كل مجموعة  haploidيبدأ هذا الطور مع وجود مجموعة كاملة 

كروموسومين المتماثلين ويشتمل كل كروموسوم على كروماتيدين متشابهين ) ألن على كروموسوم واحد من ال

الكروموسوم يتثاعو قبل بدء اإلنقسام اكختزالى ( مرتبطين بسنترومير واحد ويكونان غير متطابقين وراثيا 

ت هر النويات بسبب عملية العبور التى حدثج فى الطور التمهيدى األول وتختفي خيوط المغزل خالل هذا الطور و

والغالف النووي وتتحول الكروموسومات الى أشكال غير مك فة ) ممتدة ( وقد تتكون األغشية الفاصلة بين النواتين 

الجديدتين أو قد تتواصل كلتا النواتين عملية اإلنقسام اكختزالي ال اني لتكون أربع أنوية فى كل خلية ثم تتكون 

 الة األخيرة هي السائدة فى مع م الخاليا .األغشية الفاصلة فيما بعد وهذه الح

 

 مرحلة مابين اإلنقسامين :

بعد فترة متباينة فى طولها يحدث اإلنقسام اكختزالي ال اني الذى غالبا ما يحدث بعد مرحلة بينية ثانية) 

Interphase . وقد يتبع اإلنقسام األول إنقسام للسايتوبالزم أو ك ) 

فى بعض الكائنات ك يفصل طور نهائي أو طور بيني بين اإلنقسام اكختزالي األول واإلنقسام اكختزالي ال اني 

فتذهب الخلية مباشرة من الطور اكنفصالي األول الى الطور التمهيدي ال اني ومع ذلك فحتى فى الكائنات التى يوجد 

 .  DNAوك يحدث تخليق إضافي للحامض  Sبها طور بيني يفصل بين اإلنقسامين ك توجد مرحلة 

 

 اإلنقسام اال تزالي الثاني  -ب

 

يوصو هذا اإلنقسام بكونه إنقساما خيطيا ألن المراحل مشابهة لما يحدث فال اإلنقسام الخيطي بالثبط إذ 

ملة ينفصل الكروماتيدان األختين لكل كروموسوم عن بعثهما وتتكون أربع أنوية تحتوى كل منها على مجموعة كا

من الكروموسومات وغالبا ما يتبعها بصورة مباشرة إنقسام السيتوبالزم لتكوين أربع خاليا منفصلة كل منها تحتوى 

( وقد تعمل بشكل مباشر كميتات جنسية كما يحدث فى الخاليا Inعلى نصو العدد األصلي من الكروموسومات ) 

 اتية والفطرية وك ير من البدائيات لتعطى عددا كبيرا.الحيوانية أو قد تنقسم خيطيا كما يحدث فى الخاليا النب
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 مراحع االنقسام الميوزي :
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 نوايج اإلنقسام اال تزالي في الذكر و في األنثى :

حيوانات منوية فعالة من كل خليية جنسيية تنقسيم إنقسياما إختزالييا بينميا ينيتج بويثية واحيدة  4يالحظ أن الذكر ينتج 

ة  من اإلنقسام اإلختزالي للخلية الجنسية في األن ى ، ويرجع السبب في ذلك إلى التوزييع المتسياوي للسييتوبالزم فعال

فيي حاليية أمشياج الرجييل بينميا فييي األن يى تخييتص خليية البيثيية بمع يم السيييتوبالزم وتنيتج معهييا ثيالث أجسييا قطبييية 

 صغيرة و فقيرة جدا بالسيتوبالزم .

 الى :أهمية اإلنقسام اال تز

اإلنقسام اكختزاليي يختيزل العيدد األحيادي وهيذا يفيت  الطرييق أميام انيدماج مشييجين وبالتيالي ييوفر إلييه الجميع بيين 

 صفات أبوين مختلفين .

اإلنقسام اكختزالي ي دى الى التبياين فيى األمشياج الناتجية مين كيل مين األبيوين حيي  أن  التوزييع العشيوائي  كما أ 

واألمية مثافا إليه عبور أجزاء من الكروموسومات األبوية والكروموسومات األمية تجعل للكروموسومات األبوية 

 من المحتمل عدم وجود مشيجين متشابهين تماما حتى من نفس األب .

 

 ؟  كيف يستخدم الكائنات الحية اإلنقسام اال تزالي

لكائنات التى تتكاثر جنسيا . فى عرفنا ضرورة حدوث اإلنقسام اكختزالي بين اإلخصاب وتكوين األمشاج فى ا

 الحيوانات ي دى اإلنقسام اكختزالي مباشرة الى إنتاج األمشاج .

 أما فى الفطريات والطحالب فان اإلنقسام اكختزالي قد يحدث مباشرة بعد تكوين الزيجوت .  

فسه بجدار سميك ويكمن فعلى سبيل الم ال نجد الزيجوت الذى يتكون من اندماج مشيجين فى الكالميدوناي يحيط ن

أحادية العدد  zoosporesوعندما تصب  ال روف مواتية ينقسم الزيجوت اختزاليا وينتج أربع سابحات ذكرية 

الكروموسومى وعندما تتحرر تنمو بسرعة لتكوين خاليا كالميدوناي كاملة الحجم . وبذلك يقثى هذا الكائن مع م 

وموسومى . وفى النباتات الحزازية  أيثا يهدف اإلنقسام اكختزالي إلى دورة حياته فى الحالة أحادية العدد الكر

التي تنمو مكونة نبات مشيجي أحادي الكروموسوم و تنتج األمشاج منها فى  sporesإنتاج األبواغ أو الجراثيم 

 مرحلة كحقة بانقسام ميتوزي  .
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 ثانيا  : اإلنقسام الخلوي فى الخاليا بدائية النواة :

 

 Binary fissionقسم البكتريا إنقساما مباشرا وبسييطا باكنشيطار ال نيائي تن

فيي خليية البكترييا عليى شيكل حلقية مفيردة  genomeحي  توجد المعلومات الوراثية 

تييرتبط فييي نقطيية واحييدة  double-strandedمزدوجيية الخيييط  DNAميين جزيئيية 

ميات الوراثيية فيي وقيج بالغشاء البالزمي للخلية من الداخل ويتم تثاعو هذه المعلو

مبكر من حياة الخلية وقبل بدء اإلنقسام حي  توجد منطقة خاصية عليى الكروموسيوم 

تحتيوى عليى مجموعية مين األنزيميات  relocation originتسمى منشأ التثياعو 

( أنزيما مختلفا تقوم بالعمل على تكوين نسخة كاملة مطابقة من  22تقدر بأك ر من ) 

 . DNAجزيئة 

 

الحلقي تصيب  هنياك نسيختان متطابقتيان مين المعلوميات الوراثيية  DNAاكتمال عمل األنزيمات حول جزيئ وبعد 

داخل خلية ترتبط جنبا الى جنب الى الغشاء البالزمي من الداخل . وبعد نمو خلية البكتريا وبلوغها الحجم المناسيب 

ميواد الجيدار الخليوي والغشياء البالزميي الجدييدة الذي يحفز بدء عملية اإلنقسام السييتوبالزمى التيي تبتيدئ بتكيوين 

 Binaryالمتجاورتين وهذه تم ل بداية عملية اكنشيطار ال نيائي  DNAووضعها في المنطقة الفاصلة بين نسختي 

fission للخلية وكلما أضيفج مواد جديدة في هذه المنطقة كلما زاد نمو وتخصر الغشاء البالزمي نحو الغشاء 

لداخل ثم تثيق معه الخلية تدريجيا إلى أن تنقسم إلى نصفين متساويين تقريبا ) إن بدء عملية التراكم البالزمي نحو ا

تسم  بانتقال كل حلقة إلى خلية جديدة وبذلك تكون صيفاتهما الوراثيية  DNAوالتقلص في الموقع الكائن بين حلقتي 

ال جمييع النقياط فيي مركيز الخليية لتتكيون خليتيان متماثلة ( وبعد اكتمال تخصر الغشاء البالزمي نحو اليداخل واتصي

جديدتان ويتكون بعد ذلك جدار خلوي جديد حيول الغشياء البالزميي مين الخيارج وتتكيون جمييع التراكييب الموجيودة 

أصال في الخلية األمية في الخليتين الجديدتين اللتين تشبهان خلية األم األصلية تماما وبصورة عامة فان عملية إنقسام 

البكتريا إلى أجيزاء ( وتيدعى   DNAة البكتريا تحدث دون تكوين المغزل وك اهور الكروموسومات ) ك ينقسم نوا

 ( . Amitosisعملية اإلنقسام الخلوي في الخاليا بدائية النواة باسم ) اإلنقسام غير اكعتيادي 
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 المراجا

 

 

 م 1999عمان  –لنشر و التوزيع و الطباعة دار الميسرة ل –علم الخلية  –الدكتور مكرم ضياء شكارة  -1

 م 1998جامعة اكزهر   -علم حياة اإلنسان –األستاذ الدكتور مدحج حسين خليل محمد  -2
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 بناء اللرويين

 

  من ( هي كل ما يتعلق بالتخليق الحيوي للبروتينات . فقد أصب  DNAوايفة المادة الوراثية ) الحامض النووى 

 الواض  أن اغلب الجينات ت ثر علي الشكل الم هري عن طريق تخليق البروتينات .

بروتين والبروتينات والبروتينات أما أن تكون بروتينات تركيبية أو بروتينات وايفية كاألنزيمات والهرمونات ال

 اكنقباضية .

لتخليق البروتين يطلق عليه الشفرة  DNAمن  البروتين هو الناتج النهائي لعمل الجين . وعملية تنشيط جزيء معين

 الوراثية والشفرة الوراثية ما هي إك عملية إنتاج بروتين .

 

 وبتلسيط شديد فإ  الشيفرة الوراثية يت  كا آليى :

  عملية الترجمة                            mRNAالجين                عملية نسخ                 الحمض الرسول 

 ظهور مظهر الصفة .                    سلسلة بلتيديه                  برويين متخصك 

 

وبعد ثالثة أعوام من وضع النموذج المقترح للعالمان واتسون وكريك قام العالم كريك بتسمية العملية  1956في عام 

بإسم   )   DNA            RNA             PROTENالتي تتم في خطوتان ) النس  والذي تعقبه عملية الترجمة 

Central Dogma   حي  عملية النس  هي تخليق .RNA كصورة مكملة للتعاقب النيوكليوتيدى لجزء من ال 

DNA وعملية تخليقRNAs  هذه يحفزها إنزيم يطلق عليه انزيم النسpolymerase RNA . 

 الذى يتم ترجمته (  RNAينات تشفر لخليق وليسج كل الجينات تشفر لتخليق البروتينات ) أى ليسج كل الج

 

  



 أحياء  –المرحلة الثانوية  –وظائف االشرافية المذكرة  –التوجيه الفني العام للعلوم 

53 
 * ملحوظة : المقررات الدراسية لمجال األحياء جزء اليتجزأ من مذكرة الوظائف االشرافية

 RNA  :Synthesis  RNAيخلي  

 

. وكل   Gene expressionعملية النس  هي إحدى العمليات الرئيسية التي تتثمنها عملية تعبير الجين 

 والتى regulatory elements Geneجين يشترك معه تعاقبات نيوكليوتيدية يطلق عليها عناصر تن يم الجين  

 polymeraseتشترك في عملية تن يم النس  وفي كال من الخاليا مميزة النواة والغير مميزة النواة يقوم إنزيم النس  

RNA .  بتحفيز عملية النس 

 

ويجدر اإلشارة أنه عندما ترتبط الخيوط المكملة من األحماض النووية مع بعثها فإن هذين الخيطين 

  DNAلبعثهما تماما م ل زوج الخيوط المكون للحامض النووى   Antiparallelيكونان متثادين في اكتجاه 

  5           3 واآلخر في اإلتجاه    direction  3            5 فهما متثادين لبعثهما فأحدهما في اتجاه  

direction  

 . Antiparallelيكونوا في إتجاهين متثادين   RNAوالخيط المكمل من   DNAوأيثا الخيط الذى يشفر من 

في موقع قصير للجين , ويتم نس  خيط واحد فقط من  DNAوقبل بدء عملية النس  ينفك الحلزون المزدوج من 

 .  DNAخيطى 

 

الذى يتم نسخه فيكون  DNA , أما  خيط  direction  3             5في إتجاه  RNA وفي عملية النس  يتم تخليق 

 أو الخيط المنسوخ  The template strandويطلق عليه الخيط القالب   direction  5            3في اتجاه 

The  transcribed  strand . اما خيطDNA   المكمل للخيط المنسوخ فيطلق عليه الخبط غير القالب 

The nontemplate strand   أو الخيط غير المنسوخThe non - transcribed  strand . 

 

اليا مميزة النواة معقدة بدرجة أكبر عن الخاليا غير مميزة النواة , وذلك بسبب أن وعملية النس  في الخ

, وأيثا للمعالجات polymerase   RNAالخاليا مميزة النواة تحتوى على ثالثة أنواع مختلفة من إنزيمات النس  

 الفعال الناضج . mRNAحتى يصب    mRNAالتى تجرى على جزئ 
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والتى يقوم بنسخ الجين ةلى االربعة أنواع من polymerase   RNAن ةنزيمات النسخ ويوجد ثالثة أنواع م

RNAs : وهى 

1 – polymerase I   RNA ويوجد على وجه التحديد في النوية ويحفز تخليق ال الثة أنواع من :RNAs 

 (    rRNAالموجودة في الريبوسومات وهى جزيئات ) 

2 - polymerase II   RNAفقط في جبلة النواة  : وهو يوجدNucleoplasm   وهو يحفز تخليقRNA  الرسول

 (mRNA  ( وكمية ضئيلة من )snRNAs  )Nuclear RNAs  كحظ أن (snRNAs  يدخل في عمليات

 .  RNAمعالجة جزيئات 

3 - polymerase II   RNA وهو يوجد فقط جبلة النواة :Nucleoplasm ويقوم بتخليق : 

1 -  tRNA 

 2 – 5s Rrna   وهو عبارة عن جزئ صغير من (Rrna . يوجد في كل ريبوسوم 

3 – The snRNAs  وهى الكمية التى يحفز إنتاجهاpolymerase II   RNA. 
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 Translationعملية الترجمة 

 

 تتثمن ثالثة مراحل رئيسية هـــي : Protein synthesisوالتي تعرف أيثاً بعملية تخليق البروتين 

  Initiationاكبتداء  – 1

  Elongationاإلضافة  – 2

 Terminationاكنتهاء   – 3

 

 : Initiation Process  Theاالبتداء  - 1

 Initiationتتكون من عدد من الخطوات وتتطلب عدد من البروتينات والتى يطلق عليها عوامل اكبتداء  

factors . 

 الوحدة الصغيرة من الرايبوسوم . على تحج  Special initiation tRNAوتبدأ عملية اكبتداء بتحميل 

والذي يشفر إلى  AUGويجدر اكشارة أن كودون اكبتداء لتخليق مختلو البروتينات في مختلو الكائنات الحية هو 

 . Methionineالمي ونين 

رة من على تحج الوحدة الصغي Initiator tRNAاكبتداء  tRNAوفي اللح ة التى يحمل فيها جزئ 

 sequences Specialمع تعاقب التعرف الخاص على الريبوسوم   Initiationالرايبوسوم يرتبط معقد اكبتداء 

ribosome recognetion 5  5بالقرب من النهاية end   من الmRNA    وهذه بالطبع عبارة عنUpstreem 

of the coding sequences . 

 mRNA) الكودون المكمل للكودون الموجود على ال   Anticodonوينتج عن هذا اكرتباط  إحثار ال 

 . AUGوهو   mRNA( مع كودون اإلبتداء للـ  Initiatorاإلبتداء ) البادئ   tRNAلـ  )

مع المعقد   The large ribosomal subunitثم ترتبط بعد ذلك تحج الوحدة الكبيرة للرايبوسوم 

Complex . مكونين الرايبوسوم المكتمل 
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 Elongation processاإلضـافة :  عملية

 

وهذه العملية   Growing polypeptideبعد ذلك تبدأ إضافة األحماض اكمينية إلى عديد الببتيد النامى 

 Pيرتبط بالموقع  Aاإلبتداء الموقع   tRNA. فمتى ترك    Elongation processيطلق عليها عملية اإلضافة 

والشكل رقم mRNA المتخصص للكودون القادم علي   Aminoacyl – tRNAالـ خالى ليمأل ب Aتاركاً الموقع 

)تذكر ان جميع خطوات الترجمة بما فيها اكضافة تحدث   Elongation(يوض  خطوات عملية اكضافة 6-6)

علي الكروموسوم بواسطة زوج   Aمع الموقع  Aminoacyl – tRNAبالسيتوبالم( والتي فبها يرتبط ال  

. وهذة الخطوة من اكرتباط  mRNAمع الخيط المكمل لكودون      Anticodon القواعد من  الـمتخصص من 

 GTP)  )Guanosineتحتاج الي طاقة وهذه الطاقة يمكن اضافتها عن طريق جزئ الجوانزين ثالثي الفوسفات 

triphosphate   كحظ  ان (GTP   م لATP  ما نالحظ ايثا ان ينقل الطاقة عن طريق من  مجموعة فوسفات ك

GTP  بنتج من احد تفاعالت دورة كريس . ومجموعة اكمينAmino group   للحمض اكميني عند الموقعA  

وبالتالي  Pللحمض اكميني السابق لها عند الموقع  Carboxyl groupاصبحج اكن بجوار مجموعة الكربوكسيل  

نية للحمض اكميني الجديد والمجموعة الكربوكسيلية للحمض تحدث عملية تكوبن رايطة ببتيدية بين المجموعة اكمي

 اكميني السابق له ، وهذا التفاعل هو تفاعل ذاتي ك يحتاج الي طاقة اضافية .

الخاص بة ويصب  متصل   tRNA ينفصل عن Pوفي هذة العملية فان الحمض اكميني المتصل بالموقع 

 Pمن الموقع   tRNAوين الرايطة الببتيدية ينفصل جزئ وبعد تك  Aعند الموقع  Aminoacyl – tRNAبال 

 يمكن إضافة حمض اميني جديد له . ويفرز حي 

 Pتنتقل مكانيا الي الموقع   Aعند الموقع  tRNA اما السلسة الببتيدية النامية والتي هي اآلن متصلة بال

 Pالي الموقع   Aال من الموقع قادم .وعملية اكنتق tRNA amino acid complexمفتوح ل   Aتاركة الموقع 

Translocation procerss   هذه تحتاج الي طاقة وهذة الطاقة تثاف ايثا عن طريق جزئ الجوانزين ثالثي

يتحركان في عالقة بين كال منهما بمعني ان الكودون حامل  Massage.والريبوسوم والمعلومة  GTPالفوسفات 

الغير مشغول وهذا يعني ان الريبوسوم  Aة الببتيدية يتجة الي الموقع معلومة الحمض اكميني القادم في السلسل

غالبا ما تتم في   mRNA ولذا فعملية الترجمة من علي mRNAعلي طول جزئ     end/3  3يتحرك في اكتجاة 

ة النس  الذي خلق في البداية اثناء عملي mRNAبالتالي فنهاية جزئ    5to 3 direction   3            5اتجاه  

Translocation  هو نفسه  الذى تبدأ  به عملية الترجمةTranslocation   لتخليق البروتين كما هو موض: 

mRNA   3                     5 

Direction of translation 
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لمخلق هو من ال انية وبالتالي لو كان حجم جزئ البروتين ا   20م1وتستغرق عملية تكوين كل رايطة بيتيدية حوالي 

ثانية ويمكنك حساب الوقج الالزم  25حمض أميني فسوف يستغرق تطبيق هذا الجزئ من البروتين حوالي  500

 ويميز الناتج بال انية .  05,لتطبيق جزئ البروتين بثرب عدد األحماض اكمينية الموجودة بجزئ البروتين في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminationعملية االنتهاء : 

 

والتي تعرف باكنتهاء    Release factionتخليق السلسة البيتيدية تنتهي بواسطة عوامل افراز عملية 

Termination  ) او كودونات التوقو ) او اكنتهاءStop codons  . والتي توجد في التعاقب األخير 

 عبارة عن إشارات توقو خاصة والتي كتشفر ألي حمض أمينى .  UGA , UAG , UAAوكودنات 

بواسطة عوامل اإلفراز تسبب إنفصال تحج وحدتى   Termination codonوعملية التعرف على كودون التوقو 

الرايبوسوم عن بعثهما وبالتالي يمكن إستخدامهم في إبتداء عملية تخليق سلسلة ببتيدية جديدة بإستخدام جزئ 

mRNA  . آخر 

  



 أحياء  –المرحلة الثانوية  –وظائف االشرافية المذكرة  –التوجيه الفني العام للعلوم 

58 
 * ملحوظة : المقررات الدراسية لمجال األحياء جزء اليتجزأ من مذكرة الوظائف االشرافية

 

 عملية بناء اللرويين
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 المراجـا

 

 

 2004أس  الوراثة الفسيولوجية   د. مدحت حسين  ليع محمد    - 

 

 1994مد ع عل  الوراثة           د. علد هللا صالح الغامدي        - 

 

 1980مقدمة في عل  الوراثة      د. جمال الدين نصرت            -        

 

 1978الوراثة   د. أورسوال  جودينف يرجمة هاش  احمد      - 

 

 الوراثة    ولي  د. ستانسفيلد  يرجمة علي زين العابدين  - 

 

 1995مقدمة في عل  الوراثة د. الهيب أحمد المصهفي حيايى        - 
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 introductionمقدمة 

 

جسم اكنسان او ب protecting homeostasisتعتبر من اهم آليات حماية اكتزان الداخلى  immunityالمناعة 

 الحيوان عموما . او بعنى آخر هى آليات حماية الجسم ضد الميكروبات التى تسبب المرض عموما . 

 ومرض نقص المناعة المكتسبة  cancerوأهم وأخطر اكمراض الشائعة فى وقتنا الحالى هى أمراض السرطان 

 . immune Acquired  (AiDS  )syndrome Deficiency) اكيدز ( 

 

ى الماضى كانج البكتريا والفيروسات منتشرة بدرجة ف

كبيرة ويصعب مقاومتها أو التغلب عليها لذلك كانج تفتك 

باألشخاص وتسبب الوفاة فى ك ير من اكحيان لذلك 

اهرت مقولة فى هذا الوقج وهى أنه هناك خطرا أينما 

وجدت الحياة باإلضافة الى ذلك فإن بعض اكمراض 

بالثحايا لعدم وجود عالج لها م ل العثوية كانج تفتك 

 مرض السكر)البول السكرى ( واألنفلونزا م ال . 

والمثادات الحيوية  Vaccinesوقبل أن تتوفر اللقاحات 

Antibiotics   . كان الجرح البسيط يسبب خطر على الحياة فى حالة حدوث عدوى وانتشارها فى مجرى الدم 

عموما من اكصابات تشمل حواجز ميكانيكية وكيميائية هناك عدة حواجز تحمي الكائنات الحية 

وبيولوجية.فأوراق العديد من النباتات محمية بقشرة شمعية، وهياكل الحشرات، والصدفيات واألغشية الخارجية 

اجز تعتبر خط الدفاع األول الذي يحمي الكائن الحي من اكصابات.مع ذلك الكائنات الحية ك هذه الحو والجلدللبيض 

تستطيع اكنغالق كليا عن البيئة الخارجية إذ ان هناك آليات وقاية لألعثاء المفتوحة على البيئة الخارجية م ل 

أحد آليات الحماية التي تطرد الممرضات  والعطسالسعالوالجهاز البولي التناسلي.ففي الرئة يعتبر  واألمعاءالرئة

لها الجسم في هي أيثا من آليات الحماية الميكانيكية التي يلجأ  والتبولوالدموع.المجاري التنفسيةوالم يرات من 

الدقيقة.وثمة حواجز  للجراثيمحين أن المخاط الذي يفرزه الجهاز التنفسي والجهاز البولي التناسلي يعمل كمصيدة 

جراثيم الجلد م ل  مثادات جرثومية ببتيدية تفرزهاوالمجاري التنفسية تفرز  الجلدكيميائية تحمي من اكصابة م ل 

ب الرضاعة الذي وحلي والدموعاللعابفي  A2والفوسفوليبازالليزوزيمم ل  وأنزيمات( β-defensins) مثاد العفونة

تعتبر حواجز كيميائية عندما تصب   الطم هو أيثا يعتر مثاد جرثومي.واكفرازات المهبلية المرافقة لبدء 

على زنك قاتل لعوامل المرض.في المعدة والمجاري الهثمية ثمة أسيد  المنيحمثية قليال، في حين يحتوي 

وأنزيمات بروتينية تعمل كمقاوم كيميائي يقتل الممرضات الداخلة. داخل المجاري البولية والتناسلية والقنوات 
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فتعمل كحواجز بيولوجية تنافس  المطاعمةتستفيد منها هذه اكعثاء عن طريق  بكتيريا فلوريةالهثمية ثمة 

أو  pHالبكتيريا الممرضة على الطعام والمساحة وفي بعض الحاكت تقوم بتغيير اروف وسطها م ل مستوى 

الحديد المتوفر وهو ما ي دي إلى عدم تمكن البكتيريا من التزايد والتسبب بالمرض.على اية حال بما أن مع م 

تكاثر  اكنتبيوتيكا ك تستهدف البكتيريا بطريقة متخصصة وت ثر على الفطريات فان المثادات الحيوية قد تقود إلى

الفطريات وتهيأة ال روف المناسبة لحدوث فطريات مهبلية.وثمة أدلة قوية على أن اعادة إنتاجبريبيوتيك 

التي تتواجد بشكل طبيعي في اللبن الزبادي ت دي توازن في زيادة  lactobacilliفلورا)بكتيريا مفيدة(م ل بكتيريا

ع على دراسة البيانات حول اكمراض الجرثومية المعوية عدد الجراثيم التي تحدث امراض في امعاء األطفال وتشج

 وأمراض التهابات اكمعاء وعدوى التهاب المسالك البولية

: هناك ثالثة  هوا دفاعية يدمر معظ   DefenseofLineThe هوا الدفاع عن الجس   •

 الميكروبات  الكائنات الدقيقة ( التى يد ع الجس  وهى :

:  ط الدفاع االول ويوجد فى عدة صور فى جس  االنسا  او  fLineFirstTheDefenseo ط الدفاع االول -1

 الحيوا  هى :

وهو يعتبر خط دفاعى اول للجسم حي  يصد عديد من الميكروبات حي  يتكون الجلد  -جلد اكنسان او الحيوان :-أ

لتى تتثاعو الى اعال وهى تتكون من عدة طبقات من الخاليا ا Epidermisمن طبقة سميكة خارجية هى البشرة 

 حي  تصب  الطبقة السطحية حرشفية وخالياها مندمجة مع بعثها .

 

النسيج الطالئى يبطن قنوات ويغطى اسط  ولذلك تعتبر الخاليا الطالئية المبطنة للقناة التنفسية والبولية  -ب

ول لألنسجة التى تليها وعند والهثمية خط دفاع اول لهذه اكجهزة م ل الجلد تماما حي  تمنع البكتريا من الدخ

حدوث تمزق فى هذه الطبقات تستطيع البكتريا غزو الجسم فعند حدوث جرح فى الخاليا المبطنة للقناة الهثمية 

 وانتشار العدوى الى تجويو البطن .  Diverticulitisتتكون الجيوب الملتهبة 

 

العرق عبارة عن افراز حامثى يوقو نمو البكتريا العرق وعدد من المواد الكيماوية تعتبر خط دفاع اول أيثا ف -ج

المفرز فى المعدة يقتل الك ير من البكتريا . كما يحتوى اللعاب والدموع على  Hclعلى اسط  الجلد . وحامض 

إنزيمات هادمة تذيب البكتريا وتقتلها وهناك ايثا دور المخاط واألهداب المبطنة للجهاز التنفسى والذى سبق ذكره 

 الجهاز التنفسى( ) راجع 

 

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
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: ةذا حدث وا ترقت اللكتريا او الفيروسات  ط الددفاع  The second Line of Defense ط الدفاع الثانى  -2

االول نتيجة ألا  لع ما مثع حدوث جروح وما الى ذلك مثع ضعف االغشية المخااية ففى هذا الحالة يتعامدع  دط 

  -و غيرها من الكائنات الدقيقة و ط الدفاع الثانى هذا يشمع :الدفاع الثانى ما الفيروسات او اللكتريا أ

 اكستجابة لاللتهاب  -أ

 الحماية عن طريق كيماويات اضافية .  -ب

 

  The Immune System ط الدفاع الثالث هو الجهاز المناعى : -3

ونة لهذه اكجهيزة تمتيد ميع ال  وجميع هذه اكجهزة محددة ، فاألعثاء المك 00الجهاز الهثمى والتنفسى والدورى 

 . لكن اكمر يختلو هنا بالنسبة للجهاز المناعى . organ systemبعثها لتكون جهاز عثوى 

 

فالجهاز المناعى ليس جهاز اعثاء ولكنه جهاز وايفى يتكون من باليين عديدة مين الخالييا الليمفاويية والتيى توجيد 

وسية والعقد الليمفاوية واللوزتين.وهذه الخاليا تقاوم اكجسام الغريبة فى اكعثاء الليمفاوية م ل الطحال والغدة ال يم

التييى تهيياجم جسييم اكنسييان أو الحيييوان وبالتييالى فالجهيياز المنيياعى يعتبيير آلييية هاميية ميين آليييات اكتييزان الييداخلى 

homeostatic mechanisms أن  فيى الجسيم حييي  يقياوم ويفتيك اكجسيام الغريبيية والميكروبيات التيى اسييتطاعج

تخترق خط الدفاع اكول وال انى بالجسم . وبالتيالى فالجهياز المنياعى وايفية رئيسيية أك وهيى التعيرف عليى ميا هيو 

 غريب عن الجسم ورغم أن هذه العملية صعبة إك انها فى غاية اكهمية . 

 

 يل كيل اجهيزة التيوازن وبعد أن يتعرف الجهاز المناعى على هذه المادة الغريبة يشن هجوما عليها ليقثى عليهيا وم

 :الداخلى فإن هذا اكمر يتطلب 

 أوك : اكتشاف هذه المادة الغريبة والتعرف عليها عن طريق الجهاز المناعى . 

 وثانيا : تنفيذ مهاجمة هذه المادة عن طريق المستقبالت واألعثاء المستجيبة . 

 . وفى الجهاز المناعى تقوم الخاليا الليمفاوية بكلتا الوايفتين 
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 أنواع المناعة :

 مناعة فهرية ومناعة مكتسلة

 innateأو الطبيعي ) الجهاز المناعي الفطرييعمل الجهاز المناعي وفق ن امين مناعيين:

immunity)والجهاز المناعي المكتسب (acquired immunity ,adaptive immunity هذين الن امين .)

المناعيين يختلفان عن بعثهما في الجوهر لكنها مترابطان مع بعثها ويعمالن بتعاون وتنسيق مع بعثهما فكل 

 امين يعمل وفق آليات مختلفة تقوم بتنشيط وزياد نجاعة رد الفعل المناعي للن ام المناعي واحد من هذين الن

اآلخر.أك ر من ذلك هذين الن امين مرتبطين ببعثهما إذ أن عدة مركبات من الجهاز المناعي الفطري حيوية 

اح مع الممرضات.يعتبر الجهاز لنجاعة إداء المناعة المكتسبة والعكس صحي . هذا الترابط يسم  للجسم التعامل بنج

المناعي الفطري خط الدفاع األول الذي يحمي الجسم من الممرضات منذ التعرض للمستثد وحتى بدء عمل 

المناعة المكتسبة.ن ام المناعة الفطرية الغير متخصص يستطيع في الغالب بقواه الذاتية إبعاد الميكروبات الدقيقة 

سم.يقوم جهاز المناعة المكتسبة بزيادة القدرة المناعية كسيما حين تصب  المناعة والجسيمات الغريبة التي تغزو الج

 الفطرية غير فعالة وتنج  الممرضات في التملص منها.

 

 : المناعة الهليعية

.عموما يتميز المرحلة الجنينيةالمناعة الطبيعية موجودة في الكان الحي منذ الوكدة وحتى قبل الوكدة خالل 

ن ام المناعة الطبيعية بالعمل بطريقة غير متخصصة بمعنى أنه كل خلية أو جزيئ تابع لها يعمل ضد عدد كبير 

و ما هو جسيم غريب عن الجسم ومتنوع من الممرضات ولكن فقط حسب التمييز بين ما هو ذاتي أي تابع للجسم أ

 . ذاكرة مناعيةيجب التعامل معه وتحييده.فثال عن ذلك المناعة الطبيعية ك يوجد بها 

 يشتمع جهاز المناعة الهليعية على اربا آليات دفاعية أساسية :

حواجز تشريحية وجسدية تمنع أو ت خر دخول الممرضات للجسم أو تكاثرها داخله.هذه الحواجز تبدأ من 

اسلية والعيون وحرارة الجسم مستوى الجلد واألغشية المخاطية في الجهاز التنفسي والجاز الهثمي واألعثاء التن

أنزيم يخترق طبقة -(منخفض.عناصر بيوكيميائية مذوبة م ل الليزيزيومphالحموضة العالي في المعدة)

التي تنتج وتفرز من الخاليا  سيتوكينوهو بروتين من عائلة  األنترفيرونفي جدار خلية الميكروب. البيبتيدوجليكان

خاليا سليمة تتواجد بقربها وتجعلها في وضع استعداد لمقاومة  التي تلتصق في الجرثومة حي  يتم استيعابها من

  بالمكيروب . العدوى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86
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 المنظومة المتممة:

يد مختلو الممرضات وتساعد في ابعادها من الجسم كذلك لها نشاط يتعلق تح بالزما الدمهي مجموعة من بروتينات 

 .والخاليا الفاتكة الطبيعية.خاليا بالعة التهابباست ارة رد 

 الخاليا اللالعة

، وهي خاليا متخصصة في بلع وقتل وهثم مختلو الكائنات الدقيقة.والخاليا الفاتكة والخلية العدلةالبلعمياتم ل 

 من الخاليا السرطانية وجراثيم معينة. الطبيعية هي خاليا لمفية وحبيبية التي ت دي دور مهم في الوقاية

 االلتهاب

هو رد مناعي يح  أعقاب تلوث أو تهتك في األنسجة وهو يرتبط بتوايو عدد متنوع من الخاليا والجسيمات 

 المناعية وارسالها إلى مكان اإلصابة

 مناعة مكتسلة

ضه للممرضات ،وتتميز مركباتها بالعمل المناعة المكتسبة هي مناعة يتم اكتسابها خالل حياة الكائن الحي بعد تعر

بطريقة انتقائية ومتخصصة إذ أن كل خلية أو جسيم تابع لها يستطيع العمل ضد عامل ممرض واحد ووحيد وخالفا 

عين فإن اكستجابة المناعية المكتسبة تختلو من فرد ألخر وفق م نوعللمناعة الطبيعية التي هي متشابهة عند أفراد 

عامل الحصانة المناعية المكتسبة التي مر بها جسم كل شخص على انفراد وبحسب الممرضات التي تعرض لها 

خالل حياته.ميزة أخرى تثاف للحصانة المكتسبة أك وهي القدرة على إنتاج ذاكرة مناعية.جهاز المنعة المكتسبة 

 المستثدات . BTمن نوع  الخاليا اللمفاويةمل تش

وبالنسلة لألمر االول فالسؤال اال  هو كيف يتعرف الجهاز المناعى على الميكروبدات والمدواد الغربيدة التدى يدد ع 

 الجس  ؟؟

البروتينيات والسيكريات العدييدة  واإلجابة هنا ان الجهاز االمناعى يتم تنشيطه بواسطة الجزيئات الكبيرة م ل

وعمومييا ك تحفييز  (Antibody generating substances)المولييدة لألجسييام المثييادة والتييى تسييمى انتجينييات 

 الجزيئات الصغيرة اكستجابة المناعية . 

عليى وكل اكنتجينات تعتبر اجسام غريبية موجيودة بالجسيم .وكلميا كبير حجيم الجيزئ تيزداد مقيدرة الجهياز المنياعى 

  توليد اكجسام المثادة . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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اما بالنسبة للجزيئات الصيغيرة والغيير موليدة لألجسيام المثيادة فهيى تيرتبط ميع بروتينيات توجيد طبيعييا فيى الجسيم 

 . Ivy toxinلتكون معقدات قد تسبب استجابة مناعية ومن ام لة ذلك البنسلين وسم اللبالب 

ى تسييبب اسييتجابة مناعييية ألنهييا محاطيية بغطيياء بروتينييى او وبالنسييبة للفيروسييات والبكتريييا والطفيليييات فهيي

سكريات عديدة ذات وزن جزيئي كبير . كما ت دى الخاليا المنقولة من شخص اليى آخير اليى اسيتجابة مناعيية ايثيا 

كما تحتوى الخاليا السرطانية على بصيمات كيماويية مختلفية بيالرغم مين انهيا تنشيا مين خالييا الفيرد نفسيه ليذا تحفيز 

 از المناعى . الجه

 

 فهى ينشط نمو ويكاثر ويميز نوعين من الخاليا الليمفاوية هما: Antigensاما بالنسلة لالنتجينات 

 (  T)T-cells orT- Iymphocytes –النوع اكول الخاليا الليمفاوية -1

 B  (B- cells or B- Iymphocytes  ) –النوع ال انى الخاليا الليمفاوية -2

 

 اعع المناعى ولذلك فإ  التف

يختلفيان فيى هيذه اكسيتجابة الصيغيرة الحيرة م يل  Tوخالييا  B –وخالييا  T –ما هو إك عبيارة عين اسيتجابة خالييا 

 Bتهاجم مباشرة اكجسام الهيدف . خالييا  Bالبكتريا والسموم البكترية وعدد قليل من الفيروسات وعند تنشيط خاليا 

لييى اكسييتجابة لألنتيجينييات الغييير ناضييجة ليسييج لييه القييدرة ع Tوخاليييا 

الخاصيية ولكنهييا تكتسييب القييدرة علييى اكسييتجابة بعييد فترةإنتيياج الخاليييا 

الليمفاوية يتم في نخاع الع ام األحمير حيي  يفيرز إليى اليدم وتيدور هيذه 

الخاليا الغير كاملة النثج خالل الدم والليميو وهيذه الخالييا عبيارة عين 

والتيي اشيتق  Thymus glandه خاليا ليمفاوية مستقرة بالغدة ال يموسيي

منها اسم هذه الخاليا والغدة ال يموسيه عبارة عن غدة ليمفاوية تقع اعليى 

القلييب وأثنيياء التطييور والنمييو الجنينييي لهييذه الغييدة يكتمييل نثييج خالياهييا 

أيام .هذا النثيج  3-2الليمفاوية بداخل الغدة نفسها ويستغرق هذا النثج 

 .ستجابة لألنتيجينات الخاصة يكسب هذه الخاليا القدرة على اك

حيييي  ييييتم فيييي هيييذا النثيييج برمجييية هيييذه الخالييييا برمجييية مسيييبقة عليييى 

اكسيييتجابة لألنتيجينيييات الخاصييية خيييالل تطورهيييا الجنينيييي )أي قبيييل أن 
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تواجه األنتيجينات بفترة طويلة( حي  تنتج كل خلية أثناء عملية النثج نوعا خاصا من المستقبالت بغشائها النيووي 

ستقبالت يمكنها ان ترتبط مع نوع واحد من اكنتيجينات . خالل حياته لذا فإن جسم األنسان أو الحيوان يكيون هذه الم

مجموعية خالييا مطابقية لخليية  -Tحيي  تنيتج كيل خلييةclone تتناسي  خثيريا T-مجهز بماليين أو أك ر مين خالييا

T الجسم ك يحتياج إليى كيل هيذا العيدد الهائيل مين األصلية والتي تستجيب لنوع واحد من األنتيجينات وبالرغم من أن

 هذه النس  إك أنها تشكل احتياطي من الخاليا في حالة احتياج الجسم لها 

 

تترك الغدة ال يموسيه بعد اكتمال نثجها لتسيتقر فيي أعثياء أخيرى خصوصيا العقيد الليمفاويية  T-وك يرا من خاليا

 ة الدموية. والطحال والكبد كما يدور الك ير منها في الدور

وبعييد دخييول األنتيجييين أو الجسييم الغريييب 

إلى الجسم فإنه فيي هيذه الحالية ينشيط فقيط 

الخاليييا السييابق برمجتهييا لهييذا النييوع ميين 

اكنتيجينييييييييات حييييييييي  تسييييييييتجيب لييييييييه 

هيييذه الخالييييا تكتسيييب  -Bوتربطيييه.خاليا 

القابلييييييية أو القيييييييدرة علييييييى اكسيييييييتجابة 

لألنتجينييات الخاصيية بييداخل نخيياع الع ييام 

س بالغييدة ال يموسييية لتصييب  فييى هييذه ولييي

الحاليييية جييييزء ميييين اكحتييييياطى الخلييييوى 

) كما ذكرنا  Tوخاليا  Bبالجسم . وخاليا 

من قبل انهميا مختلفيين مناعييا ( فيى بدايية 

حياة الفرد بالماليين وطوال حياة الفيرد ك 

ييق انتاجهيا لألجسيام المثيادة تثييو مناعية لليدم عين طر Bخالييا الخالييا  يستخدم إك جزء قلييل بالنسيبة لعيدد هيذه

ProvidecellsB-AntibodiesOfProductionThe 
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ThroughimmunityHumoral استجابة الجس  المناعية : 

تنشأ أو تحدث كنتيجة لتفاعلين منفصلين عن بعثهما لكنهما مرتبطين او مكملين لبعثهما وايفيا فالمناعة فيى اليدم 

 . Tتأتى عن طريق خاليا  ومناعة اكنسجة Bتأتى عن طريق خاليا 

 

 : Humoral immunityاوال المناعة فى الدم     

فيى  Bبعيد هيذا اكرتبياط تبيدأ خالييا  –السابق برمجتها بنخاع الع يام  Bيرتبط اكنتجين بعد دخولة الجسم مع خاليا 

بهيا  plasma Cellsلتصيب  خالييا بالزميية  Bاكنقسام لتكون خالييا اضيافية ويحيدث تمييز او تشيكل ليبعض خالييا 

واضيحة تقيوم بتصينيع اكجسيام المثيادة . ثيم ييتم إفيراز هيذه اكجسيام المثيادة مين  RERشبكة أندوبالزمية خشنة 

الخاليا البالزمية الى الدم واللمو حي  تدور بهما اليى ان تقابيل النيوع مين اكنتجينيات الحيرة اليذى يحفيز اسيتجابتها 

 فترتبط به . 

 

 تجين يكو  بهئ وضعيف عنه فى االستجابة التالية التفاعع االولى ضد االن

  : The Initial Reaction To An Antigen Is Slower And Weaker Than Subsequent 

Responses : 

 اكنتيجين الداخل للجسم كول مرة يحفز حدوث استجابة مناعية.

جسيام المثيادة فيي اكرتفياع إك بعيد بدايية واكستجابة ألولية تكون بطيئية وضيعيفة نسيبيا حيي  ك تبيدأ تركييزات األ

تحتياج لوقيج حتيى  -Bاألسبوع ال ياني تقريبيا مين اكتشياف األنتيجيين الدخيل.والسيبب فيي هيذا التبياط  هيو أن خالييا

تتكاثر لكي تكون أعداد كافية من الخاليا البالزميية .هيذا وتصيل مسيتويات األجسيام المثيادة فيي اليدم ألقصياها عنيد 

أييام  10-7ال اني تقريبا ثم تنخفض في األسابيع ال الثة التالية. كل هذا يفسر لنا لماذا يحتاج الناي من  نهاية األسبوع

 لكي يتغلبوا على فيروي البرد واألنفلونزا.

وعندما يدخل األنتيجين الجسم مرة ثانية يسيتجيب الجهياز المنياعي بسيرعة أو بدرجية أكبير وهيذا يسيمى باكسيتجابة 

هذه الحالة يرتفع تركيز األجسام المثادة بالجسم بدرجة كبيرة بعد أيام من دخول األنتيجين إلى الجسم ال انوية .وفي 

، لذا يتم تدميره بسيرعة مميا يمنيع تكيرار حيدوث الميرض والسيبب فيي اكسيتجابة ال انويية اكك ير سيرعة هيو خالييا 

الييييا اليييذاكرة هيييذه تتكيييون نتيجييية انقسيييام التيييي تيييم إنتاجهيييا خيييالل اكسيييتجابة األوليييية .وخ Memorycellsاليييذاكرة 
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الليمفاوية الخاصة بهذا الجسم الغريب)األنتيجين( كما تتشكل الخاليا الناتجية مين Bمكونة عدد كبير من خالياBخاليا

 اإلنقسام مكونة خاليا بالزمية عديدة تتميز بالسرعة في إنتاج اكجسام المثادة لهذا األنتيجين.

 ملحوظة:

 تبقى في الجسم لمدة عشرين عاما أو أك ر وهذا يفسر لنا عدم  إصابة األفراد ببعض  الحماية المناعية

 األمراض التي أصابتهم خالل مرحلة الطفولة كالتهاب الغدة النكفية أو الجديري.

 

 Antibodies Act In Four Ways Toاألجسدام المضددادة يعمدع فددي أربدا ايجاهددات لتددمير االنتيجددين :

Destroy Antigens  : 

ولييذا تسييمى الجلوبيولينييات Globulinsاكجسييام المثييادة تتبييع مجموعيية ميين بروتينييات الييدم هييي الجلوبيولينييات 

البياب السيابع( 12-7ويتكون كيل جسيم مثياد مين أربيع سالسيل ببتيديية )شيكل  Immunoglobulins(Ig)المناعي

صييغيرتين تنجييدل مييع السلسييلتين منهييا سلسييلتين   Disulfide bondsتييرتبط مييع بعثييها بييروابط ثنائييية الكبريييج 

وهي تسمى بالمستقبالت Yوأماكن ارتباط األنتيجينات توجد في أزرع ال Yالكبيرتين لتكون جزئي على شكل حرف

مجياميع مختلفية مين األجسيام المثيادة  5هيذا وتوجيد  Specificityالتي تعطي األجسام المثادة صفة التخصصيية 

وتيدمر هيذه األجسيام  IgE & IgA & IgG & IgM & IgDا وهيي يختليو كيال منهيا عين اآلخير اختالفيا بسييط

 المثادة األنتيجينات عن طريق أربع آليات هي:

 : Neutralizationالتحييد )المعادلة(-1

حي  ترتبط األجسام المثادة مع الفيروسات بحي  تحيط بالفيروي تماما لتمنعه من اإلرتباط ميع مسيتقبالت أغشيية 

لفيروي من دخول الخلية  وعملية التحييد هذه تساعد أيثا فيي تيدمير السيموم البكتيريية حيي  الخاليا وبهذا يتم منع ا

تحيط األجسام المثادة تميام بيالبرويتن السيام فيصيب  غيير فعيال . وبعيد ذليك تقيوم الخالييا الكبييرة الملتهمية بيإبتالع 

 السموم والفيروسات التي تم تحييدها.

 

 : AggIutinationالتجما -2

ا يتم تجميع اكنتجينات ومعها اكجسام المثادة فى شكل كتلة . وبذا يتم وقو نشاط اكنتيجينات ويحدث ذليك وفى هذ

فييى حاليية مقييدرة الجسييم المثيياد علييى ربييط اك يير ميين انتيجييين واحييد فميي ال يسييتطيع جييزئ واحييد ميين الجسييم المثيياد 
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IGMليك تيزال اكنتجينيات المتجمعية فيى اليدم من اكرتباط من عشرة انتجينات مما يجعلهيا تتكتيل ميع بعثيها بعيد ذ

 وسوائل الجسم بواسطة الخاليا الملتهبة .

 :  Precipitationالترسيب  -3

وفيها تقوم اكجسام المثادة بتحويل اكنتجينات الذائبة كالبروتينات اليى صيورة غيير ذائبية مميا يي دى اليى ترسييبها 

 ومن ثم التهامها .

 

 : Complement Activationالتنشيط المكمع    -4

وفيها تساعد اكجسام المثادة على تخليص الجسيم مين البكترييا عين طرييق تنشييط الن يام المكميل . هيذا الن يام هيو 

عبارة عن مجموعة من البروتينات التى تعمل كجزء من اكستجابة المناعية الغير متخصصة ضد اكنتيجينيات وييتم 

) اى  Antibody Complex - Asntigenوالجسييم المثيياد  تنشيييط الن ييام المكمييل عيين طريييق معقييد اكنتجييين

 ارتباطها معا (. 

الذى ينغميد  Membrane-attach–Complexهذا التنشيط ي دى الى انتاج الن ام المكمل للمركب المهاجم للغشاء 

ى هيذا فى غشياء البكترييا البالزميى فتترسيب محتوياتهيا وفيى النهايية تتثيخم وتنفجير . كميا ان بعيض البروتينيات في

الن ام تقوم بتنشيط اكستجابة لاللتهاب وبعثها اكخر يحيط بالميكروبات مما يسهل التهامها بواسطة الخاليا الكبيرة 

 الملتهمة . 

 

 :Bالخلية الكليرة الملتهمة يلعب الدور الرئيسى فى النسيج الجسمى لتنشيط  اليا 

Macrophages In The Bodies Tissues A Play A Key Role In Activating B Cells : 

توجد الخاليا الكبيرة الملتهمة فى اكنسجة الثامة والليمفاوية واألعثاء وهى تنشأ من خالييا اليدم البيثياء 

وتلعب دورا هاما فى اكستجابة المناعيية وذليك ن يرا ألنهيا تليتهم البكترييا واكنتيجينيات  Monocytesوحيدة النواة 

 Antigen-Antibody Complexوم بالتهام معقدات اكنتجين واألجسام المثادة اكخرى بمكان اكصابة كما تق

اليى خالييا بالزميية نتيجية  Bحيي  ك يمكين تشيكيل خالييا  Bوخالييا  Tكما تلعب دورا هاما فى تنشيط تشكل خالييا 

 لألجسام المثادة دون اشتراك الخاليا الكبيرة الملتهمة . 
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مة بالتهام المواد الغربية كالبكترييا ومين ثيم تنقيل اكنتجيين اليذى هيو جيزء مين سيط  هذا وتقوم الخاليا الكبيرة الملته

وتصيوب اكنتجيين  Bالخلية البكتيرية الى غشائها البالزمى . بعيد ذليك تتجميع الخالييا الكبييرة الملتهمية حيول خالييا 

فيى اكنقسيام  Bدئيذ تبيدأ خالييا التيى سيبق برمجتهيا لإلسيتجابة لهيذا اكنتجيين عنBالبكتيرى نحوها وهذا ينشط خاليا 

والتشكل الى خاليا بالزمية منتجة لألجسام المثادة . كما تقوم الخالييا الكبييرة الملتهمية بيإفراز مركيب كيمياوى هيو 

 ( والذى يعمل كوسيط إلتصال خاليا الدم البيثاء مع بعثها .  Intterleukin-Iاكنترليوكين ) 

كما تقوم  Bكما تقوم الخاليا الكبيرة الملتهمة بتصويب اكنتجين نحو خاليا  Bهذا المركب ينشط تكاثر وتشكل خاليا 

 المساعدة فتنشطها لتكوين مادة كيماوية ذات تأثيرين هما : Tالخاليا الكبيرة الملتهمة بتصويب اكنتجين نحو خاليا 

 Bتنشيط تكاثر وتشكل خاليا  -1

 زمية . تنشيط انتاج اكجسام المثادة من الخاليا البال -2

  T –تتميز الى اربع انواع على اكقل كل نوع له وايفة منفصلة فى المناعة الخلوية  T –خاليا 

Cells Differentiate Into At Least Four Cell Types Each With Separated 

: Function In Cell Mediated Immunity  الحماية التى توفرها خاليا– T وخاليا  للجسم تكون اك ر تعقيدا .

– T  تماثل خاليا– B  فى انها تستجيب بالتكاثر السريع. 

 :وتتشكل هذه الخاليا الى اربعة انواع على اكقل هى

 النوع االول : 

 : وهذة تلعب دورا حاسما فى اكستجابة ال انوية .  Memory cellsخاليا الذاكرة 

 

 النوع الثانى : 

 :  Cytotoxic T Cellsالسامة او القاتلة للخاليا  T –خاليا 

هذه الخاليا متعددة الواائو حي  يقوم بعثها بمهاجمة وقتل خاليا الجسم المصابة بالفيروسات . فقد يغزو فييروي 

خلية فى الجسم حي  تندمج انتيجينات غالف الفيروي فى الغشاء البالزمى لخلية العائيل ) كميا ذكرنيا مين قبيل ( ليذا 

القاتلية البكترييا والطفيلييات  T –كميا تهياجم خالييا  –ا اكنتجيين لتيدمر خليية العائيل القاتلية ميع هيذ T –ترتبط خالييا 

القاتلة مع جزيئات اكنتجين بأغشية هيذة  Tوالفطريات وحيدة الخلية والخاليا السرطانية وتقتلها . حي  ترتبط خاليا 

بالزمى للخليية الهيدف م دييا اليى تجمعهيا ( الذى يندمج فى الغشاء ال (IPerforin-Iالخاليا وتقوم بإفراز البرفورين 
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وتكوين ثقوب فى الغشاء البالزمى مشابهه لتلك التى ينتجها المركب المهاجم للغشاء فى الجهاز المكمل . هذة ال قوب 

 تجعل الغشاء البالزمى مسرب فتموت الخلية الهدف خالل ساعات قليلة .

 خرى . القاتلة لتقاوم انتيجينات ا T –عندئذ تنفصل خاليا 

 النوع الثالث 

 T –% من عدد خاليا  70 -60ك افة وهى تم ل  T –: وهى اك ر خاليا  Helper- T- Cellsالمساعدة  T –خاليا 

الكلى . ويتم تنشيط هذه الخاليا نتيجة لوجود اكنتيجين وهى تعتبر المفتاح الرئيسى للجهاز المناعى فبدون هذا النوع 

 .  T –م المثادة كما يقل نشاط خاليا من الخاليا يقل انتاج اكجسا

 

 النوع الرابا 

: دور هيذه الخالييا لييس معيروف تماميا ولكين هنياك دكئيل عليى انهيا  Suppressor T-Cellsالم بطية  T –خالييا 

تعمل على ايقاف اكستجابة او التفاعالت المناعية بعد اختفياء اكنتجيين ) الجسيم الغرييب اليذى دخيل الجسيم ( اى ان 

وخالييا  – B –الخاليا تنشط بعد انتهاء عمل الجهاز المناعى حي  تفرز كيماويات م بطة كنقسام كال من خاليا هذه 

– T . 

 

 نوعى المناعة : 

 : Types Of Immunity Active And Passiveالمناعة النشهة والمناعة السللية : 

 Vaccinesمن اهم المنجزات الطبية فى القرن الماضى هو اكتشاف اللقاحات 

وهذه اللقاحات عبارة عن فيروسات او بكتريا معدومة الفاعلية او ذات فاعلية محدودة ) اى ضعيفة او مثعفة جدا ( 

وهذه تسبب استجابة مناعية بعد حقنهيا فيى الجسيم وبعيض هيذة اللقاحيات تعطيى الجسيم مناعية لميدة طويلية قيد تصيل 

 ة قصيرة فقط . لطول عمر الفرد ولكن بعثها يعطى الجسم مناعة لفتر

واللقاحيات تنشييط اكسييتجابات او التفيياعالت المناعيية ن ييرا كحتوائهييا علييى كائنيات معدوميية الفاعلييية او ذات فاعلييية 

 محدودة كما ان بها انتيجينات بروتينية او كربوهيدراتية ك تكفى لكى تسبب اكصابة بالمرض . 
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 :  Passive immunityاما بالنسلة للمناعة السللية 

فتحدث نتيجة لحقن الجلوبيولينات المناعيية والتيى تعتبير بم ابية اجسيام مثيادة كنتيجينيات معينية مميا ييوفر 

 حماية م قتة للجسم ربما لبثعة اسابيع حي  يقوم الكبد بإزالة هذه الجلوبيولينات المناعية من الجسم ببطئ .

او  Hepatitisلفيروي المسييبب كلتهيياب الكبييد وتسييتعمل الجلوبيولينييات المناعييية لمعالجيية اكشييخاص المصييابون بييا

ه كء اكشخاص الذين لدغتهم حيات أو ثعابين سامه . والمناعية السيلبية قيد تحيدث طبيعييا كميا يحيدث عنيد حصيول 

الجنين على اجسام مثادة من دم اكم عبر اغشية المشيمة حي  تقوم بحماية المولود مين البكترييا والفيروسيات لعيدة 

قل جزء كبير من اكجسام المثادة عن طريق لبن الرضاعة من اكم الى المولود خصوصا فى ال الثية شهور كما ينت

 ويسميه البعض ايثا بالسرسوب .  Colostrumايام اكولى من عمر المولود ويسمى لبن اكم فى هذه الحالة باللبأ 

 

 الغذاء

السليمة. يعرف أن سوء التغذية  إن جهاز المناعة كمع م األجهزة في الجسم يعتمد على التغذية

يي د ي إلييى نقييص المناعيية المكتسييبة كمييا أن اإلفيراط فييي الغييذاء يييرتبط بييأمراض م ييل السييكري 

والبدانة التي يعرف أنها ت ثر على وايفة المناعة. كذلك النقص في بعض المغيذيات والمعيادن 

ثيار والميأكوكت الغنيية يمكن أيثاً أن ي ثر على المناعة. إن بعض المأكوكت كالفاكهية والخ

ز سالمة جهاز المناعة  . باألحماض الدهنية قد تعز 

 

  Immunoigical And Nutritional Benefits Of Breast Milkالفوائد المناعية والغذائية لللن الثدا 

دوث الطفل حدي  الوكدة يواجه عالم خطير جدا ملئ بالبكتريا والفيروسات باإلضافة الى ذلك فإنه لم ييتم حي

تطور كامل لجهازه المناعى مما يجعله أ ك ر عرضة لإلصابة باألمراض . لكن وفر هللا سبحانه وتعيالى حمايية لهيذا 

الطفل عن طريق اكجسام المثادة التى تنتقل الية من اكم عن طريق الدم عبر أغشية المشيمة فى المراحل الجنينيية 

 ثادة عن طريق ثدى اكم . كما رزقه هللا سبحانه وتعالى بهذه اكجسام الم

( الييذى  Secretor IgA)  IgAوليبن ثييدى اكم يحتييوى عليى ك ييير ميين الجلوبيولينيات المناعييية التييى منهيا 

( فيى ال الثية اييام اكوليى حيي  يفيرز مين ال يدى عقيب اليوكدة  Colostrumيرتفع تركيزه فى اللبيأ ) او السرسيوب 

بغيزارة ويعميل هيذا الليبن عليى تغطيية الطبقية الداخليية لألمعياء كميا تعميل  مباشرة وقبل ان يبدأ ال دى فى إنتاج اللبن

عليى منيع البكترييا التيى ابتلعهيا الولييد مين ان تلتصيق بالطبقية الطالئيية باألمعياء  IgAاكجسام المثادة به من نيوع 
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اليذى يكسير خالييا  Lysozymeوبالتالى ك يحدث دخولها الى الدم . كميا يحتيوى الليبن ايثيا عليى إنيزيم الليسيوزيم 

 البكتريا ويدمرها .

  -المواد المستخدمة فى يثليط المناعة :

زادت الحاجة الى هذه المواد خاصة مع التقدم فى مجال زراعة اكعثاء وميع زييادة عيدد اميراض المناعية 

التيى صياحبج ضد الذاتية التى امكن الكشو عنها مما أستوجب استخدام العديد مين العقياقير للتغليب عليى المشيكالت 

 ذلك . 

ومن المشكالت التى تنشا عن استخدام هذه المواد ان الخالييا اكخيرى للجهياز المنياعى وغيير المعنيية بيالت بيط تتيأثر 

وينتج عن ذلك ضعو فى مقاومة الميريض وتعرضيه لإلصيابة بالميكروبيات . وليذلك ليزم البحي  عين طيرق لت بييط 

 عليه األبحاث فى مجال المناعة العالجية فى الوقج الحالى . المناعة تجاه أنتجينات معينة وهو ما تركز

ويتث  مما سبق ان اكبحياث تهيدف اليى الوصيول اليى الحيل األم يل وهيو أن يقيوم الجهياز المنياعى بيالتعرف عليى 

أنتيجينات معينة ومقاومتها وفى الوقيج نفسيه ك يسيتجيب ألنتيجينيات أخيرى تقتثيى سيالمة الميريض أك يهاجمهيا . 

 لك نثمن عدم تعرض المريض للمثاعفات التى تنتج عن عملية زراعة اكعثاء والتى ت ثر على سالمته .وبذ

 

 ويعتمد يثليط المناعة على عدد من المواد والهرق وهى : 

 مركبات الكورتيزون .  -1

 اكدوية القاتلة للخاليا الغريبة .  -2

 السيكلوسبورين .  -3

 شعاع . تعريض الجهاز الليمفاوى لإل -4

 تخليص البالزما من المركبات المناعية واألجسام المثادة . -5

حقن عقار الجاما جلوبييولين بالورييد فيى عيالج بعيض حياكت أميراض المناعية ضيد الذاتيية المصيحوبة بأجسيام  -6

الييا الطبيعيية مثادة لكرات الدم الحمراء والصفائ  الدموية . وهذه الميادة تقيوم بتحفييز الخالييا الم بطية وتنشييط الخ

 القاتلة . 

 استخدام اكجسام المثادة للخاليا الليمفاوية .  -7

 استخدام اكجسام المثادة وحيدة المنشأ .      -8



 أحياء  –المرحلة الثانوية  –وظائف االشرافية المذكرة  –التوجيه الفني العام للعلوم 

75 
 * ملحوظة : المقررات الدراسية لمجال األحياء جزء اليتجزأ من مذكرة الوظائف االشرافية

 

 المراجا

 

 

 كيمبل بيولوجى ) الجزء ال انى ( ـ تأليو م جون وكيمبال   -1

 تعريب أ . د م شاكر حماد               أ .د م عادل الجزار 

 تأليو دم مدحج حسين خليل  -ياة اكنسان علم ح -2
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 التنوع الليولوجي  -الليئة 

BIODIVERSITY 

 

 Meaning of biodiversityيعريف التنوع الليولوجي : 

التنييوع البيولييوجي يقصييد بييه التعييدد فييي أنييواع الكائنييات الحييية وعييددها والتبيياين بييين هييذه األنييواع ، وكييذلك 

( والذي اشق  Biodiversityت بين أفراد النوع الواحد ويعرف التنوع البيولوجي بالمصطل  اإلنجليزي  ) اكختالفا

 ( .    Diversity( والتنوع  )      Biologyمن دمج كلمتي األحياء ) 

 

 التنوع في النظام الليئي : 

لموجيودة بهيذا الن يام ، ميع األخيذ فيي يقاي التنوع في الن ام البيئي بمقدار التعدد في أنواع الكائنيات الحيية ا

( فيي هيذا الن يام كميا   Relatively Dominant( والسيائد نسيبياً )   Dominantاكعتبار تحديد األنواع السائد )  

 ي خذ كل نوع بعدد أفراده ومستوى نموها والتباين بين األفراد . 

غنيى فيي التنيوع البيوليوجي . واألمياكن التيي وتعرف األماكن التي يتوافر بها عدد كبير من األنواع بأنهيا األ

يوجد بها أنواع قليلة بأعدادها التي يوجد بها أنواع قليلة بأعداد كبيرة بأنها األفقر في التنوع البيولوجي و ينطبق هيذا 

 على كل الكائنات الحية ، فالمكان األغنى في التنوع البيولوجي هو الغني في التنوع النباتي والحيواني . 

 

 :لاين التنوع الليولوجي بالنسلة لتغير المكا  والزما  ي

( التييي تشييغلها Habitatsيييرتبط تبيياين التنييوع البيولييوجي بالنسييبة للمكييان ارتباطيياً وثيقيياً بطبيعيية المييواطن )

كلميا الكائنات الحية ، فبصفة عامة يزيد التنوع البيولوجي في األماكن الدافئة وقل في األماكن البياردة ، ويزييد كيذلك 

ارتفعنا عن سط  البحر خاصة في األماكن غزييرة األمطيار وليذا فإننيا نجيد أن المنياطق اكسيتوائية هيي األغنيى فيي 

% من مساحة  7التنوع البيولوجي واألقل تنوعاً هي الصحراء الجافة والصحراء الجليدية وتحتل الغابات اكستوائية 

األنيواع البيولوجيية واهيور هيذا الكيم الهائيل مين التنيوع فيي  % مين 90الكرة األرضية ، بينما تحتوي على حيوالي 

الكائنات الحية في الغابات اكستوائية ، يجعلنا نتساءل عن سبب هذا التنوع من حي  النيأة والتطيور ، وكيذلك أسيباب 

هييذه  اسييتدامة هييذا التنييوع ويمكننييا أن نتبييين بعييض هييذه األسييباب ميين خييالل دراسيية الجيولوجيييا والمنيياخ والتربيية فييي

 المناطق بمن ور وتصور بيولوجي ، يسم  لنا بالربط بين األنواع وكل العوامل الم ثرة فيها وعليها . 
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 Biodiversity in different erasالتنوع الليولوجي على مر العصور :  

سيوف  إذا تعرضنا لمقارنة التنوع البيولوجي الموجود حاليياً بم لييه فيي العصيور الجيولوجيية الماضيية فإننيا

نصطدم بعقبات ، لعل أولها نقص عدد األنواع المكتشفة في العصور القديمة وهذا بالطبع ك يعني عدم وجود كائنات 

 حية بأعداد وأنواع ك يرة . 

والتحدي اآلخير اليذي يجيب أن نأخيذه فيي اكعتبيار هيو تيدخل عواميل حفيظ العينيات البيولوجيية فيي طبقيات 

ثر هييذه العينييات بعوامييل الثييغط والحييرارة والرطوبيية وملوحيية التربيية والتغييير الصييخور أو تحييج المييياه ، حييي  تتييأ

الكيميييائي والتحلييل الميكروبييي وغيرهييا ولييذا ك يمكننييا تكييوين صييورة واضييحة عيين التنييوع البيولييوجي فييي العصييور 

هييذا ( تييدلنا عليى أن   Cambrianالماضيية ولكين بصييفة عامية نجييد أن الحفرييات المكتشييفة مين العصيير الكمبيري )

العصر هو األغنى في التنوع البيولوجي عما سواه ، وااهرياً يمكننا القول بيأن العصيور الجيلوجيية المختلفية تتبياين 

من حي  الغنى والفقر في التنوع البيولوجي ، ويرتبط هذه ارتباطاً وثيقاً بحالة المناخ فيي هيذه العصيور فيعتبير مي الً 

  التنييوع البيولييوجي ، بينمييا العصييور األك يير دفئيياً ومييراً م ييل العصيير ( فقيييراً ميين حييي Glacialالعصيير الجليييدي )

 ( .Carboniferousالكربوني )

 

 التنوع الليولوجي في الدول النامية

Biodiversity In The Developing Countries  

 

 المقدمة : 

لها من مردود  دراسة التنوع البيولوجي في الدول النامية من الموضوعات ذات اكهتمام العالمي لما

اقتصادي عالمي ومحلي ، وسوف يكون للتنوع البيولوجي في الدول النامية مردود إيجابي عليها ، وإذا ما أحسنج 

 هذه الدول اكستفادة من هذا النوع . 

( وتحج  Tropical regionsالتنوع البيولوجي يتركز على مستوى العالم في المناطق اكستوائية )إن 

( وتقع مع م الدول  Polar regions( ويقل كلما اتجهنا نحو القطبين )Sub- Tropical regionsاكستوائية )

النامية في المنطقة تحج اكستوائية ولهذا فهي األغنى في التنوع النباتي ، إذا ما قورنج بالدول الصناعية الكبرى في 

 (  Temperate regionالمعتدلة )الشمال م ل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها ، والتي تقع في المنطقة 
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% من عدد األنواع على مستوى العالم كما يزيد من  90تحتوي المنطقة تحج اكستوائية على ما ك يقل عن 

أهمية التنوع البيولوجي في الدول النامية وجود مراكز عالمية كستئناي الحيوان والنبات ، هذه المراكز تعرف باسم 

( وكذلك تتوطن بالدول النامية األصول الوراثية البرية لهذا فإن التنوع   Vavilovian Centersمراكز فافيلوفيان )

البيولوجي في الدول النامية هو مصدر عالمي يجب الحفاا عليه ألن انقراض بعض هذه األنواع يعني اختفاءها من 

 العالم لألبد . 

 

 أهمية التنوع الليولوجي للدول النامية :

 

  At presentلليولوجي للدول النامية في الوقت الحالي أهمية التنوع ا

 تعتمد مع م هذه الدول على المصادر الطبيعية في الغذاء والعالج .  -

 مع م اقتصاديات هذه الدول هو اإلنتاج النباتي والحيواني والسمكي .  -

 استخدام السكان المحليين للنباتات البرية في العالج والعلو . -

 

  At Futureع الليولوجي للدول النامية في المستقلع أهمية التنو

 تم ل األصول البرية الموجودة بهذه الدول مصدر جينياً كستنباط أنواع اقتصادية جديدة .  -

 إتجاه الدول النامية حدي اً للبح  عن بدائل محليمة إلنتاج الطعام والعلو والعالج وغيره.  -

 عمال النباتات البرية والموجودة كستخراج مستحثرات طبية . اتجاه اهتمام الدول النامية كست -

 تحتوي هذه الدول على مخزون بيولوجي ، ي من لها حياة أفثل في ال روف الصعبة .  -

 وجود العديد من األنواع التي لها أهمية إنسانية وتاريخية على مستوى العالم .  -

، تتي  للعلماء البح  عن بدائل تقويم عليها الحياة عند تغير  سنة 7000وجود آثار للتنوع البيولوجي على مدى  -

 المناخ . 
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 التنوع الليولوجي في الدول النامية والدول الصناعية الكلرا

Biodiversity diversity in developing an industrial countries 

الصناعية الكبرى وهذا يعطي الدول  توجد أوجه اختالف عديدة بين التنوع البيولوجي في الدول النامية والدول

الصناعية المبرر لكي تهتم بدراسة التنوع البيولوجي في الدول النامية وتنفق الك ير على م ل هذه المشروعات 

 ويلخص الجدول التالي  نقاط التباين . 

 . جدول  : مقارنة بين التنوع الليولوجي في الدول النامية والدول الصناعية الكلرا

 الدول الصناعية النامية الدول م

 فقر التنوع البيولوجي نسبياً  غنى التنوع البيولوجي  1

 ك يوجد  وجود مراكز فافيلوف  2

3 
وجود التراث اإلنساني والتقنيات المحلية التي تتحكم 

 في الفرد من الطعام إلى العالج 

 ك يمكن تعميم هذا على كل الدول الصناعية 

 ك يمكن تعميم هذا  وجي تنوعاً ثقافياً يعزز التنوع البيول 4

5 

تعتمد برامج الوراثة واإلك ار والتطوير لألنواع 

المحلية على قواعد تكنولوجية ضعيفة وغير 

 متطورة 

توافر القواعد التكنولوجية المتطورة لهذه 

 البرامج 

6 
ة داخلها أما تحتفظ هذه الدول باألنواع الغذائي األنواع البرية محمية بنموها الطبيعي 

 األنواع األخرى فتحتفظ بها خارجها 

7 
ك تستند مشروعاً حماية التنوع البيولوجي إلى 

 أساي علمي 

تستند مشاريع حماية التنوع البيولوجي إلى 

 دراسات وقواعد علمية قوية 

8 
تك ر زراعة المحاصيل الصناعية في هذه  تك ر زراعة المحاصيل الغذائية في هذه الدول 

 ول الد

9 
ك تتوافر العمالة المدربة للقيام بحفظ التنوع 

 البيولوجي 

تتوافر العمال المدربة للقيام بحفظ التنوع 

 البيولوجي 

10 
عدم تطوير برامج التدريب والتعليم وتطوير 

 األن مة العاملة في التنوع البيولوجي 

 وجود الفنيين والبرامج عالية التقنية 

11 
س من أولويات المواطن العادي التنوع البيولوجي لي

 بسبب تدني مستوى المعيشة 

التنوع البيولوجي من أولويات المواطن 

 العادي بسبب ارتفاع مستوى المعيشة 

 المرونة لتقبل كل جديد  وجود ك ير من التعقيدات الروتينية  12
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 الجدوا االقتصادي من مشروعات التنوع الليولوجي بالدول النامية

The economic values of the biodiversity projects in the developing countries  

 

هنيياك بييرامج ومشييروعات عديييدة تهييتم بييالتنوع البيولييوجي فييي الييدول النامييية م ييل بييرامج الحفييظ والتجميييع 

هيذه  والتطوير واستنباط هجن جديد وإقامة المحميات الطبيعية وغيرها وعلى الرغم مين إنفياق ك يير مين الميال عليى

 البرامج ، إك أن مع مها لم يصل إلى نتائج ملموسة علمياً أو اقتصادياً وإلحداث تطوير في هذا المجال 

 هناك شقان ك بد من اكهتمام بهما ، هما : 

 الش  األول : العامع اللشري ويتمثع في النقاا اآليية : 

 .  الحاجة إلى إقامة برامج تدريب فاعله للقائمين على التنفيذ -1

 بناء القدرات الفكرية لدى القائمين على العمل وليمكنكم من تقبل الجديد والتفاعل مع المتغيرات الك يرة .  -2

 رفع مستوى المعيشة للفرد ، حتى يتسنى له التفكير في حقوق األجيال القادمة .  -3

 تحرير الن م واإلدارات التنفيذية من الجمود الروتيني .  -4

 

 التكنولوجيا ، ويتمثع في النقاا اآليية :  الش  الثاني :

إجراء دراسات مستفيثة على األنواع المحلية م ل تجارب اإلك ار والتهجين والتقسيم ، لمعرفة  قابلة هذه  -1

 األنواع للتكاثر واإلك ار. 

 دراسة قدرة األنواع المحلية على انتخاب هجن جديدة فيما بينها .  -2

 هذه األنواع م ل تبني برامج تزيد من إنتاجية المادة الفعالة في النباتات الطبية  دراسة تطوير إنتاجية -3

دراسة مواقع الجينات اكقتصادية في هذه النباتات ، ومقدار التغير فيها ، خاصة في النباتات التي تعد من  -4

 المصادر الوراثية للمحاصيل . 

 ريقة تفاعل الناي معها . رصد ديناميكية التغير في األنواع المزروعة وط -5

استخدام الحلول التكنولوجية لمجابهة زيادة الطلب على بعض األنواع ، م ل : استخدام تقنيات زراعة األنسجة  -6

 للحد من الجمع الجائر للنباتات الطبية البرية . 

زراعة والتشجير واإلدارة المائية توفير التقنيات والفنية واإلمكانيات العلمية للعلوم المساعدة ، م ل : األرصاد وال -7

 واكقتصاد وغيرها . 
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 األهمية االقتصادية للتنوع الليولوجي

BIODIVERSITY AND ECONOMICS  

 

التنوع البيولوجي له قيمة وأهمية كبيرة ، لذا يجب المجتمعات واألفراد اكهتمام به وتوجد فروق نوعية بين 

وع فيجب أن نأخذ في اكعتبار العادات والتقاليد وسمات كل مجتمع وكم المجتمعات  المختلفة في تناول هذا الموض

تطوره ، وما لديه من تكنولوجية ومستوى دخل الفرد ذا الدخل المحدود أقل اهتماما بالطبيعة أو الحفاا على حقوق 

 األجيال القادمة ، ألنه منشغل دائماً بالبح  عن مصدر لزيادة دخله . 

 

 األفراد بأهمية التنوع الليولوجي : ومن أسلاب عدم اهتمام

 الفجوة بين أسعار السوق وأسعار المصادر البيئية أقل سعراً في حالتها الخام .  -1

 غياب المعرفة بأهمية التنوع البيولوجي .  -2

 غياب المعلومات التي توض  للفرد عواقب أفعاله ضد التنوع البيولوجي .  -3

 ة والبيولوجية التي ت دي إلى حفظ المصادر . غياب السياسات العامة البيئي -4

 عدم إلمام الفرد باألهمية العالمية للنوع ) م ل لجوء األفراد إلى صيد الطيور المهاجرة (  -5

 

 

 التقيي  االقتصادي للتنوع الليولوجي

Assessment of the biodiversity economics 

 

ته من اكستهالك ، وهل يدخل مباشرة في اكستهالك أم يعتمد التقييم اكقتصادي لنوع بيولوجي على مكان

بطريقة غير مباشرة فمن المالحظ أن أهمية النوع اكقتصادي تزداد بفاعلية اشتراكه في الن ام البيئي باإلضافة إلى 

اكستهالك الحالي فالغابات م الً هي مصدر لألخشاب والرعي وصيد الحيوانات والمواد الطبية وهي في الوقج 

لحالي مصدر جيني لعديد من األنواع في المستقبل وتشارك الغابات بفاعلية في الن ام البيئي فهي تحافظ على ا

التربو من التدهور وتحافظ على الن ام المائي وتعتبر من عوامل التحكم في الفيثانات وتلعب دوراً مهماً في دورة 

 كسجين على سط  األرض . ثاني أكسيد الكربون وتعتبر مصدراً رئيسياً من مصادر األ
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 أهمية التقيي  االقتصادي للتنوع الليولوجي

The importance of biodiversity Assessment for the economics  

 

 عند ةيمام عملية التقيي  االقتصادي للتنوع الليولوجي يجب يوضيح النقاا اآليية : 

 تقييم المصادر اكقتصادية القومية .  -1

 يا أمام صانعي القرار في هذه الصدد . وضوح الرؤ -2

 وجود رؤية واضحة لدى المجتمعات عند تطبيق برامج الحماية لألنواع البيولوجية .  -3

 إبراز حق األجيال القادمة في استدامة هذه المصادر .  -4

 إبراز أهمية التنوع البيولوجي كمصدر دخل قومي لدى المجتمعات .  -5

 

 Degradation of biodiversityييدهور التنوع الليولوج

 

تدهور األنواع البيولوجية أو انقراضها وإحاللها بأنواع أخرى هي عملية تتم منذ العصور الجيولوجية 

مليون سنة حتى اآلن عديداً من المرات فكل نوع له  4000األولى وتغيرت هذه األنواع كماً وكيفاً منذ نشأة األرض 

عوامل الطبيعة وليس لإلنسان دور في ذلك فعلى سبيل الم ال اختفج الحيوانات عمر افتراضي ينفى بعده بتحكم 

الكبيرة الحجم م ل الديناصوراتوالزواحو كبيرة الحجم وحلج محلها زواحو أصغر منها حجماً وأندثرت النباتات 

 السرخسية ، وحلج محلها معراة البذور والتي تراجعج بدورها ليحل محلها مغطاة البذور . 

 

 لاب يدهور التنوع الليولوجي :أس

 العوامع اللشرية : 

 :هذه العواملهي العوامل التي ت ثر على حياة األنواع البيولوجية بسبب تدخل اإلنسان المباشر أو غير المباشر ومن 

 :الصيد الجائر -1

يعتبر الصيد الجائر هو العامل الم ثر في انقراض الحيوانات م ل الغزال العربي 

فريقي والصقور والنسور ، وكذلك الحيتان والسالحو وقد أدى هذا والفيل األ

الصيد إلى تثاؤل أعداد هذه الحيوانات ، وأصبحج مهددة باكنقراض ويثاف 

 إلى ذلك بطء تكاثرها مما ساعد على تثاؤل أعدادها . 
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 :الجما الجائر -2

صة النباتات الطبية ي ثر الجمع ال ائر بالدرجة األولى على حياة النباتات البرية وخا

والنباتات ذات األهمية في التراث الشعبي فتراجعج أعداد بعض هذه النباتات في الفلورة 

 المصرية ، م ل : 

 (  Anastatca hierchuntica(   كو مريم )  Citrullus colocynthisالحن ل  )

 (  Artemisia herba-alba( الشي  ) Capparis Spinosaالكبار )

ية تراجع الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة تهامة ، حتى أصب  ك يغطي احتياجات الحيوانات المحلية وفي السعود

 ويوض  تأثير جمع البيض وصغار الطيور تدهور األنواع البرية من الطيور في أوروبا . 

 

 :الرعي الجائر -3

جائر ، بسبب تتأثر األنواع النباتية في الدول العربية ، تأثراً شديداً بالرعي ال

ندرة األمطار في مع م المناطق الصحراوية المنتشرة في الدول العربية ، ذلك 

أن الرعي الجائر ألعداد كبيرة من الماشية واألغنام لمدة زمنية قصيرة أو لعدد 

قليل من الماشية واألغنام لمدة زمنية طويلة على مساحة ثابتة من المراعي 

ة ، التي تستخدم كغذاء لهذه الحيوانات وتفقد قدرتها على النمو مرة أخرى ويساعد ي دي إلى تدهور األنواع النباتي

أيثاً على تدهور هذه األنواع قلة األمطار وانعدامها لعدة سنوات متتالية ، مما يجعل هذه األنواع على وشك 

 اكنقراض ومن هذه األنواع : 

 (   Trigonella stellata(   الجرجاي )  panicum turgidumأبو ركبة )  

 (  Stipa capensis(  السباد  )   Stipagrostis scopariaالنوة )

 

 الزحف العمراني :  -4

بسبب الزيادة  -ي دي الزحو العمراني للمنشآت السكنية أو الصناعية أو السياحة 

إلى إزالة الكساء الخثري الطبيعي في بعض األماكن ، خاصة ،  –السكانية 

احلية وإحاللها بمنشآت خرسانية في دي ذلك تدهور األنواع خاصة المناطق الس

النباتية الموجودة بالمنطقة ، نتيجة لعدم قدرتها على اكستمرار في المكان نفسه 

وتع ر هجرتها إلى أماكن أخرى بسبب العوائق الخرسانية ، التي تعمل على 

 ار م ل البذور والجذور والسيقان األرضية ، كحاجز يمنع عملية الهجرة باإلضافة إلى تثاؤل إنتاج وحدات اإلك

 وقد تهاجر بعض هذه األنواع وك تجد الموئل المناسب لها في دي ذلك لزيادة تدهورها .
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 استصالح األراضي :  - 5

ي دي استصالح األراضي إلى إزالة الغطاء النباتي في منطقة معينة وإحالله بعدد 

ي دي إلى تدهور األنواع البرية وكذلك ي دي محدود من النباتات المزروعة ، وهذا 

اكستصالح أو إعادة تأهيل األراضي الرطبة أو السبخات إلى انقراض النباتات 

 الموجودة بها ، ومن هذه النباتات : 

 (  Biodiversity diversityالبردي )

 (  Juncos Rigidusالسمار المر )  

مية عالمية كبيرة ، ألنها موئل لمبيج وتكاثر الطيور المهاجرة ومن الجدير بالذكر أن األراضي الرطبة لها أه

فاستصالح هذه األراضي ي دي لتدهور هذه الطيور وقد أبرمج اتفاقية عالمية للحفاا على األراضي الرطبة في كل 

 .  1971م  2م  2أنحاء العالم وتعرف باسم اتفاقية " رامسار لألراضي الرطبة " في 

 

 :قها الغابات  -6

ي ثر هذا التدخل تأثير مباشراً على الحياة النباتية في الغابات ، وي دي لفنائها ففي 

شماكً عامرة  13 – 15السودان م الً كانج المنطقة الواقعة بين خطي عرض 

باألشجار الك يفة وتمج إزالتها لزراعتها ولكن هذه المنطقة تتعرض للرياح 

ربة ، وأصبحج هذه المنطقة تفتقر للحياة الشمالية الجافة فأدى ذلك إلى تدهور الت

 .النباتية وت هر حركة قطع الغابات واضحة في شمال غرب قارة أوروبا 

 

 التلوث :  -7

تتأثر األنواع النباتية والحيوانية بالتلوث ومن أهم الملوثات النشاط البترولي وما ينتج عنه من زيوت ثقيلة تغطي 

ى هالك الطيور واألنواع البحرية م ل سط  التربة والمياه ، مما ي دي إل

األسماك والقشريات واهر ذلك جليا أثناء حرب الخليج عندما تسربج كميات 

من زيج البترول لمياه الخليج العربي كما ي ثر عادم ومخلفات المصانع على 

الحياة النباتية البرية فيتراجع المجموع الخثري ، ويتراجع إنتاج البذور لهذه 

ي ثر على قدرتها على اكستدامة كما يتسبب التلوث بالمبيدات في األنواع ، و

انقراض الحيوانات الميكروبية التي تعمل على زيادة خصوبة التربة وأيثاً 

تتدهور األنواع الحيوانية في المناطق الزراعية عند استخدام المبيدات الحشرية 

 ومبيدات األعشاب 
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 العوامع الهليعية : 

 لعوامل التي ت ثر على التي ت ثر على حياة األنواع البيولوجية سلباً دون تدخل اإلنسان  : هي مجموعة من ا

 

 :يغير المناخ  -1

تتعرض بعض المناطق إلى رياح ، جافة لعدة سنوات متتالية فيحدث تدهور للحياة 

النباتية وتتفكك التربة وتنجرف مع الرياح وتتصحر هذه المناطق كما حدث في شمال 

السودان وجنوب ليبيا والجزائر والصحراء الغربية في مصر . كما أن ندرة غرب 

األمطار تساعد على تدهور الحياة النباتية ويتسبب انعدام األمطار في انعدام الحياة كما 

في الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية ، ويساعد تغير المناخ في تدهور األنواع 

 الحيوانية . 

 

 ال : زحف الرم -2

ي ثر زحو الرمال على األنواع النباتية في المناطق الصحراوية في الدول العربية 

فبعض النباتات تتحرك التربة من حول جذورها والبعض اآلخر تغطية الرمال 

 في دي ذلك إلى جفافها وإزالتها من األرض فتتدهور هذه األنواع .

 

 ومن النلايات التي يأثرت بتدهور التربة : 

 (  Panicum turgidum( ، أبو ركبة )   Stipagrostis pulmosa( النوة )   Convolulus lanatusض )البيا

تأثرت عدة دول عربية من جراء زحو الرمال ففي العراق طمرت الرمال مع م القنوات ، ون م الصرف المهمة 

ي األردن أدى زحو الرمال على بين نهري دجلة والفرات وكذلك المشروعات الزراعية التي أقيمج في المنطقة وف

  Panicum atlantica وادي بطوم إلى تدهور الكساء الخثري في هذا الوادي ، وتراجعج أعداد شجر البطوم )  

( بعد أن كان نموها ك يفاً بالوادي وفي سوريا ي دي زحو الرمال والعواصو والرملية القادمة من الصحراء 

 لسواحل الغربية . الشرقية إلى تدمير المزروعات على ا

 

 اللراكين :  -3

ي ثر النشاط البركاني بالسلب على الحياة النباتية والحيوانية فعندما ينشط البركان 

تغطي الحمم البركانية مناطق شاسعة من األراضي وتتسبب في هالك األنواع 

النباتية والحيوانية ، باإلضافة إلى األتربة واألدخنة ، التي ت ثر على مساحات 

 كبيرة حول البركان . 
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 التصحر :  -4

يعرف التصحر بأنه تحول الرقعة الزراعية إلى موائل أقل مالءمة للحياة النباتية . 

ويحدث التصحر بسبب العوامل الطبيعية م ل : ندرة األمطار أو ارتفاع درجات 

الحرارة ، أو زحو الرمال وتحدث بسبب العوامل البشرية ، م ل : اإلسراف في 

دام المبيدات واألسمدة الكيماوية فتتراكم داخل التربة فتفقد التربة خصوبتها، استخ

ويعتبر التصحر آخر مراحل تدهور التنوع البيولوجي ، حي  تختفي الحياة في هذه 

 المناطق تماماً .

 

 

 الجهود المهلوبة من العال  العربي إليقاف يدهور التنوع الليولوجي

Efforts needed in the Arab World to stop biodiversity degradation. 

 

 يتلخك الجهود المهلوبة لوقف يدهور األنواع الليلوجية في النقاا اآليية : 

 بناء قاعدة معلومات متكاملة عن األنواع النباتية .  -1

 تقنين استهالك األنواع البرية .  -2

  ارها . تمويل المشروعات البح ية التي تتثمن بح  حفظ األصول الوراثية وإك -3

 دراسة أسباب التدهور ومحاولة معالجتها .  -4

 تطبيق برامج الحماية على بعض األنواع النادرة . -5

 التوسع في تطبيق أساليب زراعة األنسجة إلك ار النباتات المهددة باكنقراض .  -6

 تطوير استراتيجية تسويق هذه النباتات ومستخلصاتها ، حتى يكون لها مردود اقتصادي  -7

 ين الدول العربية لتكامل المنفعة من األنواع النباتية الموجودة بالمنطقة . التعاون ب -8
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