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 مقدمة

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

ميمة ممن ملكمل ومشمرب وملمبس ، بمل    فمي جميمن اشما ات حيا نما اليو االحيماءيتدخل علمم 

. ومممن انمما فمم    العمليممات الحيويممة المتصمملةالحيمماة افسممها يمكممن وأممفها بلاهمما سلسمملة مممن 

بفهممم و دراو وبمماألخف كيفيممة   بيقهمما و وظيفهمما فممي حيا نمما اليوميممة مممن  االحيمماءدراسممة 

 .امية بمكا  في عالمنا المعاأراأل

األحيمماء المممادة العلميممة فممى مجمما  لحممد األداممى مممن واممذا المممذكرة التممي بممين أيممديكم  حممو  ا

( والمممل ا  اكممو   ممد سمماامنا فممى  رئمميس  سممملوظيفممة )  والالزمممة إلجتيمماز اختبممار التر ممي

 الهدف المرجو. و شمل الموضوعات التالية :  حقيق 

 أجهزة جسم االاسا  -

 التصنيف -

 الخلية واالاسجة -

 النقل والدورا  -

 الوراثة -

المممذكرة  ن المممادة العلميممة يمكممن للممزمالء الرجمموا الممى المراجممن الموجممودة فمميلإلسممتزادا ممم

 واى متوفرة فى مكتبات المدارس .

 

 ارجو التوفيق للجمين

 

 

 رئيس اللجنة الفنية لألحياء

 أ/ دال  المسعود
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 الفهرس
 

 ر م الصفحة الموضوا م

 3 أجهزة جسم االاسا  1

 28 التصنيف 2

 46 الخلية واالاسجة 3

 66 النقل وجهاز الدورا  4

 77 الوراثة 5
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 الجهاز العصبي:
 

الجهاز العصبي اكثر اجهزة الجسم تعقيدا ويشبه عادة بجهاز التلفون والجهاز العصبي  المركزي  يعتبر

) الدماغ والحبل الشوكي ( بالسنترال  بينما تمثل 

االعصاب المتصله بالدماغ والحبل الشوكي باالسالك بينما 

 اعضاء االستجابة  واالستقبال بالمشتركين .

 :  لي العصبي الجهاز وينقسم

 central nervous المركزي العصبي الجهاز -1

system من الدماغ ويتكون brain بعظام محاط وهو 

 داخل يوجد الذي spinal cord الشوكي والحبل الجمجمة

 . الفقاري العمود

 peripheral nervous ال رفي العصبي الجهاز -2

system المخية األعصاب من ويتكون cranial nerves 

 الشوكية واألعصاب(  زوج 12 نساناإل في وعددها) 

 nerve العصبية اإلشارة بنقل الطرفي العصبي الجهاز ويقوم(  زوج 31 اإلنسان في وعددها) 

impulses من االخير الى اعضاء و المركزي العصبي الجهاز إلي المختلفة الحس مستقبالت من

 : جزئين إلي الطرفي العصبي الجهاز تقسيم ويمكن والغدداالستجابة 

  sympathetic nervous system سمبتاوي عصبي جهاز -

 parasympathetic nervous system سمبتاوي جار عصبي جهاز -

 أوال :العصبي المركزي :
الجافية(  وهي للحماية  من  -العنكبوتية-يحيط بالدماغ والحبل الشوكي امتدات غشائية ثالث )الحنون

 االحتكاك والمؤثرات الخارجية.

 دماغ فيتكو  من اجزاء رئيسية اي :اما ال

و ينقسم من الناحية المورفولوجية إلى نصفين  متشابهين  ايمن وايسر  يدعى كل منهما المخ :  -1

النصف الكروي  المخي  ويفصلهما شق مستطيل يسمى بالشق الطولي  ويصل نصفي الكرة 

ف كرة مخي الى االمام المخيين اربطة من االلياف العصبية الجسر الجاسيء هنا ويمتد كل نص

ليكون فص الشم  وبالتالي اعصاب الشم  ويفصل تالفيف المخ خطوط تقسم كل نصف كرة  مخي 

 الى اربعة فصوص .

 أمامي ) الجبهي( –ا 

 علوي ) جداري( -ب

 الجانبي ) الصدغي ( -ج 

 الخلفي ) المؤخري( -د

 

 ويتالف المخ من  بقتين :
على تجاعيد كثيرة تفوق في مثيالتها في اي ادة الرمادية () الم احداهما خارجية  قشرة المخ  -أ

حيوان راق وتستطيع خاليا القشرة ان تختزن كما هائال من المعلومات  التي ترد من الحواس ) 

الذاكرة ( كما انها تستطيع ان تربط بينها في الظروف المناسبة وتكون صورة جديدة وهي ) 

 التفكير (.
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 ومحاور عصبية ذات أغلفة نخاعية  تعرف بالمادة البيضاء.داخلية وتتألف من ألياف  -ب

 

سرير المخ  ويعتبر مركزا لتنظيم  وتجميع  السياالت العصبية  من جميع اعضاء الحس  المهاد : -2

 ) ما عدا الشم ( والمخيخ  وتصلها للدماغ 

از الغدد بجهيسيطر على الجهاز الجهاز العصبي الذاتي  ويرتبط ارتباطا وثيقا   حت المهاد : -3

 وبخاصة الغدد النخامية . الصماء

 

يقع اسفل الجزء الخلفي من النصفيين الكرويين المخيين ووظيفته الرئيسية  تنظيم  المخيخ : -4

 وتنسيق الحركات الجسمية  وحفظ توازن الجسم.

  

انتفاخ يقع اسفل المخ وتصل النخاع المستطيل  والمخيخ  بالمخ  وهي طريق لنقل  القن رة : -5

االت العصبية  كما يوجد فيها مركز عصبي للتحكم باغالق جفون العينين تلقائيا في حالة السي

 التعرض للضوء الساطع.

 

يقع بين النخاع الشوكي والدماغ  كما يعتبر امتداد للنخاع الشوكي اما  النخاا المست يل : -6

لخارج والمادة تركيب النخاع المستطيل يختلف عن المخ والمخيخ في ان المادة البيضاء في ا

 الرمادية في الداخل.

  

 -ثاايا : الحبل الشوكي:
عبارة عن حبل عصبي ابيض يوجد في القناة الشوكية  الفقرية  يشبه في تركيبه النخاع المستطيل من 

وان المادة الرمادية موزعة  .الداخل في الرمادية والمادة الخارج في البيضاء المادة ان حيث المادة 

( زوج من االعصاب  31ويخرج من النخاع الشوكي على مسافات منتظمة )  Hكل حرف بالداخل على ش

 لكل عصب جذران:

 ظهري: اعصاب حسية  ينقل المعلومات من اعضاء االستقبال  الى الدماغ .  -ا

 من الدماغ الى اعضاء االستجابة .  المعلومات ينقلبطني : اعصاب الحركة  -ت

 ثالثا : الجهاز العصبي ال رفي : 

 ويتكو ن من شبكة من االعصاب :

 :31شوكية   -أ

 أزواج عنقية  8 -1

 صدرية  12 -2

 قطنية  5 -3

 عجزية 5 -4

 زوج عصعصية  -5
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 : 12دماغية  -ب

 عصب الشم -1

 عصب البصر -2

 المحرك للعين عصب -3

 عصب البكري يحرك كرة العين -4

 عصب التوأمي الثالثي مختلط حسي للفم واللسان واخرى تحرك عضالت المضغ -5

 عصب المبعد للعين -6

 صب الوجهي يتحكم في عضالت الوجه والفم والشفاة يعطي تعابير الوجه الع -7

 العصب السمعي  -8

 اللساني البلعومي -9

العصب التائه  الحائر}  الرئوي المعدي{ وهو مختلط  يمر من الرقبة الى الصدر  والمعدة  -10

 ويتفرع للحنجرة والقلب والرئتين واالمعاء والمعدة والكبد

 رسل اليافه عضالت الرقبة ويعمل على حركة الرأس واالكتافالعصب الزائد  عصب حركي ي -11

 العصب التحت لساني عصب حركي يتحكم باللسان -12

 

 أما وظيفيا فيقسم الجهاز العصبي ال رفي  لى :

 جسمي: وهو مسؤول عن الحركات  العضلية االرادية  -1

 وينقسم الى : راديةااللا العضلية  الحركات عن مسؤول وهوذاتي :  -2

 : وتتصل اليافه بالمنطقة الصدرية  والقطنية  من النخاع الشوكي  سمبثاوي   -أ

 باراسمبثاوي : ووتصل االعصاب بالدماغ ومنطقة العجز من النخاع . -ب

 اما وظيفتهما فهما يتعاكسان في تاثيرهما بوجه عام  فاحدهما ينبه واالخر يثبط  
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 الجهاز الهرمواي 
 

 لغدديوجد في الجسم ثالثة انواع من ا

 : Endocrine glands الصماء الغدد -أوال

 األجهزة من الثاني الجزء هو الصماء الغدد جهاز

  قنوية ال غدد وهي الجسم وظائف في تتحكم التي

ductless هرمونات تسمى كيميائية مواد تُفرز 

hormones هنا ومن,  مباشرة الدم إلي تتجه 

 إنتاج من والبد,  الداخلي اإلفراز ذات الغدد تسمى

 تؤدى لكي المطلوبة بالكميات الهرمونات هذه

 إفرازات زادت إذا أما.  وجه أحسن على وظائفها

 سوف فهذا نقص أو الجسم حاجة عن الهرمون

 يسبب قد مما الوظيفة في اختالف غلي يؤدى

 آخر. إلي هرمون من تختلف مرضية أعراضا

 

 : اي الصماء والغدد
 وتقع البالغ اإلنسان في جرام وزنها يتعدى ال صغيرة غدة هي :pituitary gland النخامية الغدة -1

  : جزءين إلي النخامية الغدة وتقسم.  الدماغ وقاع الفم سقف بين

 الفص االمامي : 

 هرمون النمو : ينشط نمو العضالت والعظام ويرتبط بالتمثيل الغذائي  -أ

 المنشط الفراز البروالكتين : ينشط افراز الحليب -ب

) منشط  نضوج البويضة LH) نمو حويصلة جراف (و  , FSHالمنشط للغدد التناسلية : ومنها  -ت

 وانفجار الحويصلة وتحولها  للجسم االصفر ( 

 الهرمون المنشط للغدد الدرقية  -ث

 الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية  -ح

 الفص الخلفي :

 القابض لالوعية الدموية ) الفاسوبريسين( -أ

 سيناالكسيتو -ب

 القصبة على وتوجد برزخ بواسطة معا يتصالن فصين من الدرقية الغدة تتكون :الدرقية الغدة -3

 (الثيرونين أيودووثنائي  -الثيرونين أيودو وثالثي الثيروكسين) تهرموناوتفرز  الحنجرة أسفل الهوائية
 

 الجاردقية الغدد عليها لقيط غدد أربع الدرقية للغدة الظهري السطح على يوجد: درقية الجار الغدد -4

  الجاردرقية الغدة هرمون يسمى هرمون إنتاج الغدد لهذه األساسية والوظيفة

 أو الكلية من تقريبا منهما واحدة كل تقع مزدوجة غدة عن عبارة :(  الكلوية فوق)  الكظر غدة -5

 طبقتين من غدة كل وتتكون ، فوقها

   والكورتيكوستيرون   زولالكورتي :  القشرة باسم تعرف الخارجية -أ

 باسم أيضا ويعرف)   اإلدرينالين هما هرمونين الكظرية الغدة نخاع يفرز :  النخاع تسمى الداخلية-ب

   النورابينفرين باسم أيضا ويعرف  والنورادرينالين   اإلبينفرين
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 ثاايا : الغدد ذات االفراز الخارجي : 

 وهي : االفرازات تحتوي على قنوات خاصة  بها تصب بواسطتها

 .الصفراوية  –الجسم كالغدد اللعابية  يةداخل -أ

 الدمعية . - -خارجية : العرقية  -ب

 

 ثالثا : المشتركة المختل ة : 

 وهي غدد تفرز هرمونات باإلضافة لوظائف اخرى

 قنوية غدة يعتبر وأيضا هرمونات بإفراز يقوم حيث صماء غدة ويعتبر)  pancreas البنكرياس -1

 خاليا من المفرزة الهرمونات(  البنكرياسية العصارة بإفراز وميق ألنه

 جلوكاجون:الفا -أ

 انسولين: بيتا -ب

  البروجستيرون و  واألستروجين   التستوستيرون الهرمونات:   التناسلية الغدد-2

 الغشاء المخاطي للمعدة واالمعاء : الجاسترين والسكرتين -3

 تفرز انها ويعتقد  شعبتين الى الهوائية القصبة تفرع عن الصدر في عتق غدة:  التيموسية الزعترية -4

 المناعة الجسم اكساب في دور لها وان الثيموسين هرمون

 الغدة      هذه وتفرز ، الدماغ داخل الثالث الدماغي البطين في وتقع الشكل مخروطية: الصنوبرية-5

 الميالتونين يسمى ببتيدي هرمون
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 الدوري الجهاز
 : اإلنسان في النقل

 human t ransportem اإلاسا  في النقل جهاز* 

 : الليمفاوي والجهاز الدوري الجهاز من يتكون وهو -

 :  من يتكو  واو: circulatory system الدوري الجهاز:  أوالا 

  الدم سائل – دموية أوعية – عضلي قلب

 : heart القلب (1

قبضة اليد عضو عضلي مجوف كمثري الشكل وبحجم 

  حاطي ،ويميل للجهة اليسرى   الصدري بالتجويفيقع 

 طبقتين بين يحوى(  تامورال) شفاف مزدوج بغشاء

  .الحركة أثناء االحتكاك من القلب يحمي سائالا 

ويتألف القلب من االلياف العضلية المتخصصة والياف 

عضالته متفرعة قصيرة وغير منفصلة بينها اتصال 

تعمل كوحدة واحدة وعضلة القلب  يجعلها سيتوبالزمي

ال ارادية لها القدرة على االنقباض واالرتخاء ذاتيا  لذا 

نجد ان القلب ينبض حتى بعد ازالته من الجسم أذا ما 

وضع في محلول غذائي مناسب , كما ان القلب ينبض 

في المراحل الجنينية قبل تكون النهايات العصبية لذلك 

اذ ان عمل العضلة مستقل ال يحتاج الى تأثير الدماغ 

 عن الجهاز العصبي وال تستجيب لإلشارات العصبية اال لتنظيم وتعديل دقات القلب حسب الحاجة 

 :  القلب ضربات  نظيم

 يتم بواسطة التراكيب التالية: ، إرادي ال عصبي توجيه ذو و منظم إيقاع ذو ذاتي القلب عملو

االذين االيمن وتتألف  ن النسيج العضلي توجد في الجداركتلة صغيرة م : األذينية الجيبية العقدة -1

 .من الياف عضلية وعصبية 

  االيمن :وهي مشابه لتركيب السابقة وتوجد في اسفل الجدار االذين البطينية األذينية العقدة   -2

الحزمة األذينية البطينيه }حزمة هس{: وتنشاء من العقدة االذينية البطينية ثم تتفرع فرعين فرع   -3

 لكل بطين 

شبكة بيركنجي : امتداد لتفرعات حزمة هس لكن اصغر وتكون شبكة دقيقة من االلياف حتى  -4

 تتصل بكل ليفة عضلية 

 

   ركيب القلب:

 أذين)  حجرتين من مكون منهما قسم وكل ، عضلى بحاجز مفصولين وايسر أيمن: )  قسمين من يتكون

 ثنائي أو ، اليمنى الجهة في شرفات ثالث ذو)  صمام يحرسها بفتحة بالبطين األذين ويتصل( .  وبطين

 دون ويحول(  للبطين األذين من)  واحد اتجاه في يسير بأن للدم يسمح(  اليسرى الجهة في الشرفات

 . المعاكس االتجاه في رجوعه
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 : BloodVessels:  الدموية األوعية( 2

 .دموية وشعيرات وأوردة شرايين:  إلى درانهاج سمك لدرجة ووفقاا  فيها الدم سير التجاه وفقاا  وتُقسم -

 :Arteries الشرايين( 1)

 الدم تحمل التي الدموية األوعية وهي

 الجسم أجزاء إلى القلب عن بعيداا 

 ثالث من وتتكون ، سميكة ُجدرها

 : طبقات

 نسيج من تتكون:  الخارجية: األولى -

(  مطاطة)  مرنة أليافا يحوى ضام

 ، كثيرة

 وتتكون سميكة: الوسطى : الثانية -

 . إرادية ال عضلية ألياف من

 بطانة وتمثل: الداخلية:لثالثة ا -

 من واحد صف من وتتكون الشريان

 . رقيقة طالئية خاليا

 توجد ما وعادة.  األيمن البطين من يخرج الذي الرئوي الشريان عدا ما مؤكسجاا  دماا  تحمل الشرايين جميع

 تمتد( ُشرينات)  صغيرة أوعية إلى كثيرة مرات تتفرع وهي ، لجسما عضالت وسط مدفونة الشرايين

 .الدقيقة المجهرية األوعية من شبكة تُشكل التي الدم بشعيرات تتصل حيث الجسم أجزاء لجميع
 

  :Blood Capillaries الدموية الشعيرات( 2)

 الشريانية التفرعات نبي تصل(  ميكرون 10 حوالي قطرها)  المجهرية الدموية األوعية من شبكة وهي

 . الطالئية الخاليا من واحد صف من وتتكون جداا  رقيقة جدرانها الدقيقة الوريدية والتفرعات الدقيقة
 

 : Veins األوردة( 3) 

 يتكون التي الطبقات نفس من الوريد جدار ويتكون. اتجاهه في أو القلب إلى الدم تحمل التي األوعية وهي

 سمكاا  أقل الوريد جدار يكون فبذلك ، أقل الوسطى الطبقة وسمك المرنة األلياف أن إال الشريان، جدار منها

 موجهة صمامات – الجسم من السفلية األوردة خصوصاا  – األوردة معظم في يوجد . الشريان جدار من

 ما مؤكسج غير دماا  تحمل األوردة وجميع.  الخلف إلى برجوعه تسمح وال ، القلب نحو الدم بسير تسمح

 . األيسر باألذين الدم تصب التي الرئوية األوردة عدا
 

 : Blood الدم( 3 

 (  %45) فيها تسبح وأجسام( %55) تقريباا  اللون عديمة بالزما من يتركب

 : plasma البالزما
 وفضالت مذابة أغذية تحمل فهي ، النسيجي السائل منشأ وهي

 ماء% 92   حوال من وتتكون ، الغازات وبعض داخلية وإفرازات

  إلى باإلضافة

 وغير عضوية . عضوية ومواد بروتينات 6-8%

 والبيضاء الحمراء الدم كريات وهي: البالزما في السابحة األجسام

 .الدموية والصفيحات

 :  Erthrocytes الحمراء الدم كريات (أ

 مقعرة مستديرة كأقراص تبدوو النواة منها تغيب خاليا وهي

 التي الهيموجلوبين صبغة على فيها بالزمالسيتو يحتوى ، الوجهين

 من األكسيجين بحمل والمختصة والحديد، البروتين من تتكون
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يصل عددها الى في الرجل .الرئتين إلى األنسجة من Co2 ونقل ، الجسم أجزاء جميع إلى الرئتين

 .مكعب مليلتر كل في مليون 4.7مليون في كل مليلتر مكعب والمرأة  5.4

 وتظل الحاجة عند يحرره منها جزءاا  الطحال ويختزن ، للعظام األحمر النخاع في الحمراء الخاليا تنشأ

 إلى الهيموجلوبين أكثر يمر حيث ، الكبد بمساعدة بتفكيكها الطحال يقوم ثم ، يوماا  120 لمدة عاملة حية

 تركيب في ليدخل العظام نخاع إلى معظمة فيعود الحديد أما الصفراء، صبغة إلى فيتحول ، الكبد

 .جديد هيموجلوبين

 :Leucocytes البيضاء الدم كريات( ب

 ، دم مكعب ملليمتر/  خلية9000 -7000 بين أعدادها تتراوح ، النواة وشكل الحجم في متباينة خاليا وهي

 . الحساسية وأمراض وااللتهابات البكتيرية كاإلصابة الحاالت بعض في العدد هذا ويرتفع

 الغدد من وبعضها الليمفاوية، الغدد من وبعضها للعظام األحمر النخاع من الخاليا هذه بعض تنشأ

 كاذبة أقدام بواسطة أميبية حركات يؤدي معظمها. التيموسية والغدة الطحال في اآلخر وبعضها الليمفاوية،

 كخاليا لتعمل األنسجة خاليا بين المواضع بعض إلى الدموية الشعيرات ُجدر خاليا بين من تنسل حيث

 والبكتيريا الفيروسات من الكثير على تقضى كيميائية مواد بإفراز بعضها يقوم كما ، للبكتيريا ملتهمة

 .س 40ْ من الجسم حرارة اقتربت كلما نشاطها ويزداد ، تفرزها التي السموم مفعول وتبطل

 بالسيتوبالزم جودةالمو الحبيبات وكثافة األنوية لشكل وفقاا  مجموعتين إلى الخاليا هذه تمييز أمكن وقد

 :مجموعتين إلى ةنمعي بصبغات الحبيبات هذه اصطباغ قابلية ومدى

أو  متعادلة أو  حمضية كريات)  Granulocytesالستوبالزم محببة البيضاء الخاليا مجموعة:  األولى

  قاعدية 

 البيضاء ياالخال وتشمل Agranulocytes السيتوبالزم محببة غير البيضاء الخاليا مجموعة:  الثانية

 ] .الليمفية البيضاء والخاليا النواة وحيدة
 

  حت المجهر شكل  رسيمي النوا الوظيفة

لها القدرة على الحركة االميبية لذا لها دور 

 في قتل البكتيريا

 خلية عدلة

Neutrophil 

  

 على تؤثر التي الهستامين مادةافراز 

 تزيد كما اتساعها فتسبب الدموية األوعية

 بالجسم الحساسية حاالت في

 

 خلية حمضة

Eosinophil 

  

 تمنع التي يباريناله مادةتحوي بداخلها 

 الدم تجلط

 قاعديةخلية 

Basophil 

  

 .المضادة األجسامتكون 
 لمفاوية

Lymphocyte 

 

 

 حجمها لكبر ولكنها البكتريا بالتهام تقوم

 البروتوزوا التهام أيضاا  تستطيع فهي

 تساعد وكذلك وغيرها كاألميبيا المختلفة

 .األنسجة التئام على

 وحيدة

Monocyte 
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 : Blood platelets الدموية الصفيحات( ج

 الشكل منتظمة غير أنوية، تحتوى ال ، خلوية ال اصرعن وهي

 العظام نخاع من تنشأ ، الحمراء الخاليا من بكثير أصغر ،

 بعد السيتوبالزم في تتفتت كبيرة نواة ذات خاليا من األحمر

 تجلط عملية في كبرى أهمية على مواد تحوى وهي نضجها،

 مكعب رملليمت /صفيحة ألف 300 بين ما عددها ويتراوح. الدم

 . أيام10 الى حوالي   حية تظل وهي الدم، من

 

 

 

 
 

 :التنفسي الجهاز
 

 :مقدمة

 ثاني وغاز االكسجين غاز تبادل عملية هو التنفس

 المحيطة والبيئة الحي الكائن بين الكربون اكسيد

 اطالق عمليات في االكسجين يستخدم حيث به

 خاليا داخل الموجودة العضوية المواد من الطاقة

  الى التنفس عمليات تقسم هنا ومن جسمال

امداد الجسم  عملية وهو : خارجي  نفس -

   باألكسجين وتخليصه من ثاني اكسيد الكربون

 التفاعالت الكيميائية داخل الخلية  :خلوي  نفس -

 . الخاليا داخل الطاقة انطالق عنها ينتج والتي

 في االكسجين لوجود تحتاج الحيوانات ومعظم

 جدا قليال عددا هناك ولكن,  بها محيطةال البيئة

 غياب في العيش يمكنها الحية الكائنات من

 االمعاء في تعيش التي الطفيليات مثل االكسجين

 .الدقيقة الكائنات وبعض

 

 :واظامه التنفسي الجهاز  ركيب

االنف: يتكون من حجرتين مبطنه بغشاء  -1

مخاطي مهدب  يعطي الهواء  درجة 

 دفء والرطوبة  باإلضافة الى انه يمسك ويحجز الغبار .حرارة مناسبة من ال

 

 البلعوم: انبوبة عضلية مزدوجة الوظيفة للغذاء والهواء . -2

 

الحنجرة :صندوق غضروفي يقع اسفل البلعوم ويفتح فيها فتحة المزمار يحرسها زائدة غضروفية  -3

لهواء الداخلة او لسان المزمار والجزء البارز يسمى تفاحة ادم وهي مصممة كمنظم لكمية ا

 الخارج وتوجد في الحنجرة االحبال الصوتية المسؤولة عن احداث الصوت في االنسان .
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القصبة الهوائية : انبوبة مفتوحة وهي مدعمة بحلقات غضروفية غير كاملة االستدارة ويبطن  -4

 جدارها نسيج طالئي عمادي كاذب.

 

ن يعرفان بالشعب الهوائية وكل فرع يتفرع الشعب الهوائية : تتفرع القصبة الهوائية الى فرعي -5

 داخل احدى الرئتين وهي مكونة من عضالت ملساء ال ارادية تنتهي داخل أكياس هوائية .

 

ومحاطة بغشاء  2فصوص واليسرى  3الرئتان: الرئة عضو  اسفنجي مسامي تتألف اليمنى من  -6

 بلوري

 

 صله عن التجويف البطنيالحجاب الحاجز : عضلي مقوس باتجاه التجويف الصدري ويف -7

 

 الجنبي، الغشاء يدعى ورقتين ذو غشاء رئة بكل يحيط(:pleural membrane) بلوريال الغشاء -8

 الصدري للقفص الداخلي بالوجه الخارجية الوريقة تلتصق بينما بالرئة الداخلية الوريقة تلتصق

 .الصدري بالقفص الرئتان تتصل وبفضلها

 

 ميكاايكية التنفس :

 (: Inspiration: باإلنجليزية) الشهيق -1

 الهواء إلدخال العضالت وخاصة التنفسي، الجهاز أعضاء من جهدا تتطلب فاعلة، عملية وهو

 الرئتين إلى

 : الحاجز الحجاب -أ

 ويقل طولياا  أو عمودياا  الصدري القفص فيتسع لألسفل فتهبط الحاجز الحجاب عضلة تتقلص

 .داخلهما الهواء فيندفع الجوي لضغطا من اقل يصبح أن إلى الرئتين داخل الضغط

 :الخارجية الوربية العضالت -ب

 للخلف األمام من الصدري القفص حجم من يزيد مما لألمام ودفعه القص رفع على وتعمل

 .وجانبياا 

 

 (:Expiration: باإلنجليزية) الزفير -2

 حتمية كنتيجة أتيت وإنما الجسم، خارج الهواء إلخراج جهدا تتطلب ال تلقائية أو سلبية عملية وهو

 الوربية والعضالت البطن عضالت ،تتدخل االضطرارية الحاالت في ولكن الشهيق لعملية

 الممرات عبر منهما الهواء فيطرد الرئتين داخل الضغط فيرتفع الصدري، القفص لتضيق الداخلية

 .الجسم خارج الهوائية

 العوامل المؤثرة على  زيادة معدل التنفس :

 .يد الكربون : كلما زاد يحفز مركز التنفستركيز ثاني اكس -1

 االعصاب الحساسة : موجودة نهايتها في الحويصالت الهوائية وتربطها مع مركز التنفس -2

 األجهاد العضلي : -3

 الضغط الجوي : كلما اصبح اقل سكان المناطق الجبلية يزداد المعدل لقلة كمية االكسجين  -4
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 البولي الجهاز
 

 الناتجة من عمليات االيض في الجسم  عن طريق أعضاء االخراج  وهي :يتم التخلص من الفضالت 

 ماء : غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الالرئتان -1

 الجلد:  بخار الماء عن طريق العرق -2

 تكسير تنتج من  الصفراء صبغاتالكبد:  -3

 الى الكبد من خرجالتي ت الكبد في الهيموجلوبين

 الدقيقة األمعاء

 

 :تكو  من الجهاز البولي وي

 Structure Of The Urinary البولي الجهاز تركيب

System : 

 بهما ويتصل Kidneys الكليتين من يتركب البولي الجهاز

 Urinary المثانة في يفتحان واللذان Ureters الحالبين

bladder البول مجرى قناة في تفتح والتي Urethra . 

 

 على البطني للتجويف الظهري الجدار على تقعان والكليتان

 الحجاب تحت الخلفي البطني الجدار في مرتفع مكان في وتقع بالدهن وتحاط الفقري العمود جانبي

 فهي الفاصوليا حبة شكل تماثل الشكل في وهي.  اليد قبضة لحجم مماثل اإلنسان في الكلية وحجم.  الحاجز

 . جوانبها أحد في قليال منبعجة الشكل بيضاوية

 فروع الى يتفرع الذي Abdominal aorta البطني األورطي شريان هو للكليتين الوارد الدم ومصدر

 - :وهي رئيسية

 سرة)  المنبعجة المنطقة عند من الكلية تدخل الكلوية الشرايين وهذه Renal arteries الكلوية الشرايين -أ

  hilus الكلية

 حيث الدم في الموجودة الفضالت ممعظ ترشيح يتم الكلية داخل وفي Renal veins الكلوية األوردة-ب

 الوريد في تصب والتي ا االوردة الكلوية طريق عن الكلية الدم يترك الدم ترشيح تمام وبعد البول في تزال

 . السفلي األجوف

 

 : Structure Of The Kidney الكلية  ركيب

 من الكلية نقسموت Renal capsule الكلية محفظة يسمى رقيق ضام نسيج الخارج من بالكلية يحيط

 :وهما متميزتين منطقتين الى الداخل

  : Renal cortex الكلية  شرة -1

 داكنة اللون االحمر الحتوائها على االوعية الدموية   للخارج موجودة وهي
 

 : Renal medulla الكلية واخاا -2

 Renalملبيجي تأهراما تسمى الشكل مخروطية تراكيب من وتتكون القشرة عقب الداخلية المنطقة وهو

pyramids  
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  :Renal pelvis الكلية حوض -3
 . بالمثانة يتصل واألخير بالحالب الحوض هذا ويتصل Urine البول الحوض هذا في يصب حيث

 أو البولية الوحدات أو البولية األنابيب تسمى وظيفية وحدة مليون 2-1 حوالي من كلية كل وتتكون

 األوعية من كال على يحتوي ضام بنسيج بعضها مع ترتبط ناتالنيفرو وهذه Nephrons النفرونات

 . واألعصاب الليمفاوية واألوعية الدموية
 

  ركيب الكلية من الناحية الفسيولوجية :
 ومن الدموية الشعيرات من حزمة من التي تتألف  النيفرون تتكون الكلية من وحدات وظيفية تسمى 

 أنبوبة عن عبارة هي الكلوية األنبوبة

 : هي أجزاء أربع من ملتوية طويلة

 Bowman's بومان حوصلة -1

capsule 

 proximal القريبة الملتوية األنبوبة -2

convoluted tubule . 

 . Loop of Henle هنلى عروة -3

 Distal  البعيدة الملتوية األنبوبة -4

convoluted tubule. 

 

 الكلية داخل البو   كوين  ريقة  تلخف

 : يلى فيما

 سائل منه مرشح بومان محفظة فى الموجودة الدموية الشعيرات فى الدم مرور أثناء فى الترشيح : -1 

 الدهون مثل الكبيرة الجزيئات ذات المواد عدا ما التركيب حيث من  كبير حد إلى البالزما يشبه

 يحوى وهو بالرشيح السائل هذا ويسمى بومان محفظة جدار تخترق أن يمكنها ال التى البالزما وبروتينات

 . األمينية واألحماض الجلوكوز مثل النافعة المواد بعض يحوى كما التالفة المواد كل

 الضغط عى نسبياا  ارتفاعاا  الدم مجرى فى الضغط الرتفاع نتيجة النحو هذا على البالزما ارتشاح ويحدث

 يحدث كما العادى مستواه من نىأد الدم ضغط كان ما فإذا.  البولية واألنبوبة بومان محفظة فى الموجود

 . بومان لمحفظة الدقيقة األغشية خالل من السوائل مرور امتنع مثالا  الصدمات لبعض التعرض عند
 
 

 لها التى }التواء هنلي{البولية األنبوبة إلى بومان محفظة من الرشيح هذا يمر اعادة االمتصاص : -2

 والجلوكوز الماء تمتص فهى ولهذا وامتصاصها رشيحالت سائل من الناقصة المواد اختيار على القدرة

 مرة وتعيدها الكلوى بالوريد تتصل التى الدم شعيرات وتحملها المعدنية األمالح وبعض والفيتامينات

 . النوعى باالمتصاص العملية هذه وتسمى الدم تيار إلى أخرى
 

 المواد بعض بإفراز اإلفراز على القدرة اله التىالبعيدة   البولية األنابيب خاليا بعض تقوم األفراز:  -3

 التى المواد أهم ومن البالزما من تركيزاا  أكثر البول يصير وبذلك المترشحة البالزما إلى وإضافتها

 . البوليك وحامض والكرياتنين األصباغ تفرزها

  الكلية حوض إلى ذلك بعد البول يتجه 
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 الجهاز الجلدي
 الجلد  ركيب

 من طبقات ثالث دبوجو الجلد يتميز

 : األنسجة

 .البََشرة -1

  األَدَمة -2

 .الجلد تحت نسيج -3

   البََشرة: -1

من عدة طبقات من الخاليا  تتركب

 من تتألف المتقرنة الطبقة الطبقة العليا

 الميتة الخاليا من صفاا  40إلى 15 نحو

تنسلخ من الجسم مكونه القشور  (لقرتينا) الكراتين تُسمَّى للماء منفذة غير قويّة زاللية بمادة تمتلئ التي

وقد تكونت نتيجة انقسام الطبقة العميقة التي تحتوي على الخاليا المنتجة للميالنين وتحتوي على فتحات 

 .تصب فيه قنوات الغدد العرقية 

 األَدَمة: -2

 األدمة من كل بتغذية الدموية األوعية وتقوم. أعصاب ونهايات دموية أوعيةوضام  نسيجمن  أساساا  تتكون

 السفلي السطح في فجوات تمأل الحليمات تسمى الصغيرة النتوءات من كثير األدمة بسطح ويوجد. والبشرة

 تكثر للمس حسَّاسة أعصاب نهايات الُحليمات وتحوي. بالبشرة األدمة التحام في تساعد وبهذا للبشرة،

 .اليدين أصابع وأطراف راحتي في خاصة بصفة

 جلد:ال  حت النسيج -3

 وقاية في الجلد تحت النسيج ويساعد. الدهن تختزن وخاليا دموية وأوعية ضاماّ  نسيج من أساساا  يتكون

 كمية وتزداد. الجسم حرارة حفظ في أيضاا  يساعد كما اإلصابات، من ذلك وغير الضربات من الجسم

 الدهن هذا يستهلك فإنه ةإضافي طاقة إلى الجسم احتاج وإذا. الطعام تناول بزيادة فيه الموجودة الدهن

 . المخزون

 : مشتقات الجلد

 القاعدية الخاليا من وتتكون تنشأ وهي البََشريَّة، اللواِحق الجلد في الموجودة والُغدد واألظفار الشعر يُسمَّى

 .للبشرة

 عفيق الفرش أما الكراتين، على تحتوي مسطحة ميتة خاليا من كثيرة طبقات من الظَّفر يتكون:  األظفار

 عملية من وينتج الظفر طرف تجاه األقدم الخاليادافعة   التكوين الحديثة الخاليا وتتكون. الصفيحة تحت

 .الظفر نمو هذه الدفع

 زيتاا  وتفرز الشعر جريبات في دهنية الغدد تصب. وعرقية دهنية الغدد من نوعان الجلد في يوجد : الُغَدد

د الذي الَعرق اإلفراز خارجية الغدد تجالعرقيةتن الغدد. الجلد وسطح الشعر لتزييت  في وتوجد الجسم، يبرِّ

 . القدمين وأخمصي اليدين راحتي وفي الجبهة على خاّصة بصفة تكثر ولكنها الجلد، سطح من مكان كل

 كمية على أساساا  الجلد لون ويتوقف. واألفراد الشعوب بين كبيراا  اختالفاا  الجلد لون يختلف: الجلد لون

 في والموجودة له المنتجة الخاليا بوساطة المالنين ويتكون الجلد، يُنتجها التي البنية نينالمال خضاب

 . البشرة
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 الجهــــاز الهيكلــــي
 

 ligaments وأربطة tendons وأوتار bone وعظم cartilage غضروف من الهيكلي الجهاز يتركب

  الهيكل يبقى

 إلى عموماا  الهيكل ينقسم

 : axial skeleton ريمحو ايكل -1

 تتكون التي الجمجمة عن عبارة المحوري الهيكل

 Vertebral الفقري والعمود الدماغ حول

column وعظام  الظهري الحبل حول يتكون الذي

 .ribs والضلوع sternum القص

 

 : appendicular skeleton  رفي ايكل -2

 الصدري الحزام هيكل يشمل الطرفي والهيكل 

 األمامية األطراف وهيكل وضيالح والحزام

 .  والخلفية

 

 Axial المحوري الهيكلي الجهاز -اوال

Skeleton : 

 الجمجمة: -1

 حيث بطريقة منحنية عظام مجموعة وهي

ماعدا   عظمة 22 من وتتكون داخلها، فراغا تشكل

 معا عظيمات األذنين مرتبطة معا باحكام متصلة

 في ويوجد. األطفال عند الرأس بنمو تسمح الحركة، من ضئيل بمقدار تسمح تداريز  تسمى ثابتة بمفاصل

 الثقبة: تسمى الدماغ إلى ليصل الشوكي النخاع عبرها يمر ثقبة الجمجمة من السفلى المنطقة

 عظمي تركيب وهو الدماغ، علبة أو الدماغ محفظة يسمى عظمي صندوق تشكل عظام ثمانية.العظمى

 ستة توجد األذنين منطقة وفي. عظمة 14 من فتتكون الوجه منطقة اأم. المستطيل والنخاع بالدماغ يحيط

 .أذن كل في سمع عظيمات ثالث يوجد السمع، بعظيمات تسمى الوسطى، األذن في تقع عظام
 

 الهيكل ال رفي :: ثاايا 

 الحزام الصدري ويتللف من عظمتين: -1

س عظم العضد مكونا وهو عظم اساسي ظهري منبسط يوجد به تجويف يستقبل رأاللوح :  -

 . مفصل الكتف

وهو عظم صغير يتصل بالقص بالطرف الداخلي وباللوح من الطرف عظم الترقوة :  -

 . الخارجي
 

 األ راف االمامية: -2

   العضد -

 الزند الكعبري وعظم العظم الساعد : -

   الرسغ أو المعصم -

 ع ماعدا االبهامفي كل اصب 3اليد وتتألف من امشاط اليد وسالميات االصابع وعددها  -
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 الحزام الحوضي: -3

 عظام العاني -

 عظام الورك -
 

 اال راف الخلفية : -4

 عظمة الفخذ وهي اكبر واقوى عظمة في الجسم -

 عظمة الساق وتتركب من القصبة والشظية -

 عظمة العقب -

ما عدا االصبع الكبير  3سالميات االصابع وعدد 5القدم وتتكون من امشاط القدم وعددها  -

 2فيه

 الجهاز التناسلي في االاسا 
 

 لإلاسا  الذكري التناسلي الجهاز أوال:

  : من الذكري التناسلي الجهاز يتكون

 : الخصيتان -1

الصفن الذي يعمل  يسمى جلدي كيس داخل تقعان اللتان وهما

 وتتكون ـ على حفظ درجة حرارة مناسبة للحيوانات المنوية

 أنابيب تدعى ةملتف دقيقة أنابيب من عدة مئات من الخصية

 بين الفراغات ويمآل ، المنوية الحيوانات فيها تتكون منوية

 ذكرية جنسية هرمونات تفرز بينية خاليا المنوية األنابيب

 . التستستيرون أهمها ومن

 : البربخ -2

 لنضجها ويعمل المنوية الحيوانات يخزن اإللتواء كثير

  واإلخصاب الحركة على قادرة لتصبح

 اقل:الن الوعاء -3

 . مشتركة تناسلية بولية قناة عن عبارة هو الذي اإلحليل إلى المنوية الحيوانات فينقل

 : التناسلية الغدد -4

 المنوية الحيوانات  إلى إفرازات الغدد هذه وتضيف.  كوبر وغدتي والبروستاتا المنويتين الحوصلتان تضم

 من% 60 تقريبا تفرزان المنويتان الحوصلتانف ، المنوي السائل بمجموعها لتشكل التناسلية القنوات في

 تزود الفركتوز سكر من كبيرة وكميات  أمينية وأحماض مخاط على إفرازهما ويحتوى ، المنوي السائل

 يعادل لذا ، التأثير قاعدى وهو عدة أنزيمات على البروستاتا غدة إفراز ويحتوى بالطاقة المنوية الحيوانات

 فتفرزان كوبر غدتا أما.  المنوية الحيوانات وينشط ، المهبل وحموضة ، يبالقض في البول بقايا حموضة

 . القضيب في البول بقايا حموضة يعادل سائل من قليلة كمية

 العضو الذكري . -4
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  االاسا  الاثى التناسلي ثاايا :الجهاز

  :من االنسان نثىألل التناسلي الجهاز يتكون

  المبيضان: -1

وتقدر في عمر االنثى  اتالبويض ويكونان

 والهرمونات بويضة 500 -300مايقارب 

 . االنثوية الجنسية

 : البيض قناتي -2

 ، أهداب لها بخاليا البيض قناتي جدار ويبطن

 في الملساء العضالت وإنقباض حركتها تساعد

 البيضية الخلية دفع على البيض قناة جدار

 . الرحم نحو الثانوية

 : الرحم -3

 الجنين انزراع ومكان الطمث حدوث مكان وهو ، اإلخصاب عند المنوية للحيوانات ممرا مالرح ويعمل

 . الرحم عنق يدعى المهبل في يفتح عنق وله

 المهبل: -4

 ، الوليد عبره ويخرج ، الرحم إلى المنوية الحيوانات عبره وتنتقل للخارج الرحم إفرازات تنقل قناة

 . الجراثيم تكاثر تعيق عضوية أحماضا معطيا يتفكك الذي جينالجاليكو من كبيرة كمية على ويحتوى

  : الحيض دورة

 دورة إلى وتقسم ، تقريبا يوم 28 كل النساء معظم عند وتتم ، عشرة الثالثة سن في الحيض دورة تبدأ

  المبيض ودورة الرحم

 : كالتالي الرحم على  ؤثر(  والبروجسترو  األستروجين)  المبيض من المفرزة ا  الهرمواات

 مما/  األنثى جسم في الجنسية الهرمونات مستوى يقل ، 5-1 من األيام خالل : األاهيار او الحيض -1

 الدم ونزول الدموية األوعية تمزق يسبب

 مما ، جراف حويصلة من اإلستروجين هرمون إفراز يزداد ، 13-6 من األيام خالل  : التعمير  ور -2

 . فيها الغدد حجم وزيادة ، بالدم الدموية األوعية إمتالء بسبب الرحم جدار سماكة زيادة يسبب

تحدث في اليوم الرابع عشر من بدء دورة الحيض وفي هذه المرحلة تستمر بطانه مرحلة االباضة :  -3

 الرحم في التكاثر وتحت تاثير االستروجين

 مما ، األصفر الجسم من سترونالبروج هرمون إفراز يزداد ، 28-15 من األيام خالل:   االفراز  ور -4

 موفرا والدهن الجاليكوجين إفراز على  تعمل التي الضعف بمقدار  الرحم وغدد بطانة سمك إزدياد يسبب

 يحدث لم وإذا.  النامي الجنين إلستقبال الرحم إستعداد بمثابة وبعتبر الجنين لنمو الالزمة البيئة بذلك

 األوعية تمزق يسبب مما  البروجسترون هرمون إفراز ويقل يضمحل األصفر الجسم فإن ، االخصاب

 .  الجديدة الدورة من األول اليوم في الدم نزول وبدء الدموية
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 : المبيض دورة
   : الحوألة  ور -1

 إفراز على األمامية النخامية يحث الذي التناسلية الغدد لهرمونات محفزال رمونهال المهاد تحت يفرز

 ويؤثر.  LH األصفر للجسم المنشط والهومون FSH للحويصلة المنشط الهرمون:  هما هرمونين

 نضجها أثناء تفرز.  شهريا واحدة صلةيحو نضجب ويسبب ، المبيض في للحويصلة المنشط الهرمون

 المنشط الهرمون إفراز تقليل في بالدم اإلستروجين نسبة إرتفاع ويسبب.  اإلستروجين هرمون

 يعمل الذي ، األصفر للجسم المنشط الهرمون إفراز وبدء.  الرحم الستقبال البويضة , وتهيئة للحويصلة

 . اإلباضة وحدوث جراف حوصلة نضج إلتمام

 : Ovulation:  اإلباضة  ور -2

 الخلية)  البويضة وتخرج األصفر الجسم جدار يتمزق حيث ، تقريبا للدورة 14 اليوم في اإلباضة تحدث

 .جراف حويصلة من بخاليا محاطة  المبيض من(  الثانوية  البيضية

 : Luteal phase:  األأفر الجسم  ور -3

 النصف في البروجسترون من متزايدة كميات يفرز الذي األصفر الجسم الحوصلة من تبقى ما ويشكل

 نالهرمو مادام جديدة حوصلة تنضج ال ذلك ، للحويصلة المنشط الهرمون إفراز ويمنع ، الدورة من الثاني

 . نشيطا األصفر

 الجسم ويبدأ األصفر للجسم المنشط الهرمون إفراز يقل الثانوية البيضية الخلية إخصاب عدم حال وفي

 ويخرج الرحم بطانة وتنسلخ ، البروجسترون تركيز فيقل ، تقريبا للدورة 24 اليوم في بالضمور األصفر

 نهاية على الطمث ويدل ، أيام 5-3 من يستمر الذي الطمث مكونا الدموية الشعيرات من النازف الدم

 . جديدة دورة وبداية الدورة

 

 اإلخصاب :

 ويتحرك ، البيض قناة أعلى في اإلخصاب عملية تتم

 البيضية للخلية ليصل ذيله بواسطة المنوي الحيوان

 طبقة المنوي الحيوان يخترق ، لتخصيبها الثانوية

 ، الثانوية البيضية بالخلية والمحيطة الحوصلية الخاليا

 في القمي الجسم يفرز ، الشفافة المنطقة إلى ويصل

 هذه إختراق تسهل هاضمة أنزيمات المنوي الحيوان

 مع المنوي للحيوان البالزمي الغشاء يلتحم ثم ، الطبقة

 اإللتحام عملية وتؤدي ، الثانوية البيضية الخلية غشاء

 هذا تحت تقع قشرية حبيبات من أنزيمات إفراز إلى

 من يقلل وهذا ، خارجه قاسية طبقة لتكون شاءالغ

 البيضية الخلية غشاء مع المنوي الحيوان غشاء إلتحام ويتبع.  أخرى منوية حيوانات دخول إحتمال

 الخلية تنقسم ، لذلك ونتيجة ،  ذيله يفقد أن فبعد ، السيتوسول إلى المنوي الحيوان رأس دخول الثانوية

 المنوي الحيوان ونواة البويضة نواة تنتقل ، يتحلل ثانيا قطبيا وجسما ، ضةبوي لتكون ، الثانوية البيضية

مجموع   كروموسوم بنوي 23التي تحمل كل منهما  النواتان وتندمج أغشيتهما وتتحلل البويضة وسط إلى

 . المخصبة البويضة كروموسوم بنوي ثم يحدث تضاعف للكروماتيدات في 46
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 :اإلاسا  في الهضمي الجهاز                                     
 

 الجهاز الهضمي :اجزاء 

 : من بها وما الفم -1

 ويليها الطعام لتقطيع الفك مقدمة في قواطع إلى تتميز :أسنا أ. 

 . الطعام وطحن لسحق األضراس ثم لتمزيقه األنياب

 ,  وتحريكه الطعام بتذوق فيقوم :اللسا ب . 

 , الفمي التجويف في بقنوات تفتح :للعابيةا الغدد من ثالثة أزواجج . 

 . انزالقه ويسهل الطعام يلين الذي المخاط على يحتوي واللعاب

  :البلعوم -2

 المريء في األولى أنبوبتان منه يمتد الفم مؤخرة في تجويف فهو

, وتتصل  التنفسي الجهاز من جزء وهي الهوائية القصبة في والثانية

 -الحنجرة -فتحتي قناة استاكيوس -ي االنففتحت –فتحات } الفم  7به 

 المريء{

 :  المريء -3

 محاذيا وتمتد الصدري والتجويف العنق في قناة انبوبية عضلية تمر

 . الحاجز الحجاب يخترق ثم سم25 بطول الفقري للعمود

  المعدة: -4

 في تتحكم حلقية عضلة المريء عن ويفصلها منتفخ كيس وهي البطني التجويف كيس عضلي مرن في

 طبقات  4الفؤاد وتتركب المعدة من  فتحة

 المخاطية   -4  تحت المخاطية -3   العضلية -2 الطبقة البريتونية . -1      

 البواب{ –جسم المعدة  -القاع -وتنقسم المعدة الى اربع مناطق هي } الفؤاد

   الد يقة : األمعاء -5

 و بدايتها في سم3,5 بين يتراوح وقطرها أمتار 6ها انبوبة عضلية طويلة كثيرة االلتواء ويبلغ طول

ويبطن جدارها الداخلي   المساريقا غشاء التواءاتها بين ويربط نفسها على وتنثني نهايتها في سم1,25

بروزات اصبعية الشكل تسمى الخمالت التي تحمل تركيبات اصغر تعرف بالخميالت وتحتوي كل خميلة 

 بنية مع شبكة اتصال دموية دقيقة جدا على شريان ووريد دقيق وقناة ل

 : وتنقسم االمعاء الدقيقة الى

 الصفراوية -المعوية  -االثنا عشر: وتصب فيه االفرازات الثالث البنكرياسية -أ

 الصائم: -ب

 اللفائفي -ت

 الغليظة : األمعاء -6

 كاإلطار فيباللفائ وتحيط وتحززات انتفاخات عليها وتبدو سم6 حوالي وقطرها سم160 قناة واسعه طولها

 وتنقسم الى. ال تحتوي  على خمالت

  الدودية الزائدة هي صغيرة زائدة منه يمتد كيس وهي األعور -أ

   والصاعد القولون -ب

 } المستقيم{ المستعرض -ج

 عاصرة عضلة ذلك في ويتحكم الشرج في يفتح والذي المستقيم إلى يؤدي بانثناء وتنتهي النازل -د 

 .  قوية

 الغدد اللعابية –البنكرياس  -الكبد ة الهضمية :ملحقات القنا
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 :  الفم في الهضم: أوال

 باللعاب ليمتزج األسنان بواسطة صغيرة قطع إلى ويطحن يقطع الفم في الطعام مضغ أثناء

اللعاب  يحتوي كما،  البلع وليسهل الهاضمة العصارات لعمل أكبر مساحة تتوافر وبذلك

 النشا يحلل وهو ضعيف قلوي وسط في يعمل الذي التيالينب المسمى األميليز إنزيم على

 المالتوز هو ثنائي سكر إلى مائيا
 

 :  المعدة في الهضم: ثاايا

 المعدية الخاليا من نوعان هناكو المعدي العصير عليها يؤثر التي الوحيدة الغذائية المواد هي البروتينات

 : المعدة جدار في

 . PH.  2,5 – 1,5 إلى الحموضة درجة لتصل الهندروكلوريك حامض يفرز نوع -1

 .الرنين-الببسين   للبروتين الهاضمة اإلنزيمات يفرز نوع -2

 وينشط التيالين إنزيم عمل فيتوقف حمضي الوسط يجعل أنه المعدة في وظائفه من الهندروكلوريك حامض

 . لإلنسان المعدي إنزيمات عمل

 إلى ويحوله HCL حمض فينشطه الببسينوجين تسمى ةنشط غير صورة في يفرز الذي الببسين إنزيم

 معينة ببتيدية روابط بكسر للبروتين المائي التحلل عملية الببسين ويساعد.  النشطة الصورة وهو الببسين

 ثم بروتيوزات عليها يطلق الببتيد عديد من قصيرة سالسل إلى ويحولها الطويلة البروتين سلسلة في

 . ببتونات

هو خاص بصغار الثدييات يعمل في وسط متعادل لذا ال يعمل اال في االطفال الرضع وهو انزيم الرنين ف

 يعمل على تخثر الحليب .

 على للدخول مناسب قوام ذات وهي الكيموس تسمى القوام كثيفة كتلة شكل على الطعام يصبح النهاية وفي

 . البواب لفتحة الحلقية العضلة ارتخاء طريق عن الدقيقة األمعاء إلى دفعات

 

 : األمعاء في الهضم: ثالثا

 الدقيقة األمعاء في الطعام هضم على تعمل التي والعصارات

 :  هي ثالث

 :  الصفراوية العصارة -1

 إلى الدهن تحول التي الذائبة الصفراء أمالح من وتتكون

 دقيقة دهنية قطرات إلى الكبيرة الحبيبات تجزئ أي مستحلب

 فيسهل كبيرا سطحا يوفر الفعل هذاو,  السطحي توترها بتقليل

 .  الماء في تذوب ال التي الدهون على األنزيمي التأثير ويسرع

 بيكربونات على تحتوي الصفراوية العصارة أن كما

 .  قلويا األمعاء وسط جعل على تعمل التي الصوديوم

 ويرجع الحمراء يةالدمو الخاليا هيموجلوبين تحلل ناتج هي أصباغ على الصفراوية العصارة وتحتوي

 . األصباغ هذه إلى للبراز البني اللون

 :  يلي ما على  حتوي واي البنكرياسية العصارة -2

 .  قلويا الوسط وتجعل HCL حمض تعادل أنها ذكرنا أن سبق وقد الصوديوم بيكربونات(  أ) 

 . المالتوز سكرم دكسترين ث إلى والجليوكوجين النشا يحلل الذي البنكرياسي األميلز أنزيم(  ب) 

 وهي النشطة الصورة إلى يتحول فإنه عشر لإلثنى وصل ومتى نشط غير وهو التربسينوجين أنزيم(  ج) 

 . الدقيقة لألمعاء الداخلي الجدار يفرزه والذي أنتروكينيز هو مساعد أنزيم بفعل وذلك التربسين

 .احماض امينيه إلى البروتينات تكسير على الببسين من األقوى الفعل ذو التربسين أنزيم ويساعد

 .  بالصفراء تجزئتها بعد وذلك وجلسرين دهنية أحماض إلى الدهون يحلل وهو الليبيز أنزيم(  د) 

 . أمينية أحماض إلى الببتيدات يحول ببتديز أنزيم(  هـ) 

 :  المعوية العصارة -3
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 تكمل والتي التالية اإلنزيمات على وتحتوي الرفيعة األمعاء جدار في خاصة خاليا تفرزها العصارة وهذه

 .  الغذاء لمكونات النهائي الهضم عملية في السابقة األنزيمات عمل

 معينة أنواع بين الببتيدية الروابط بتكسير منها كل يختص أنواع عدة وهي الببتديز أنزيمات مجموعة(  أ) 

 . المختلفة األمينية حماضاأل النهاية في لتتكون الببتيد عديد سلسلة في األمينية األحماض من

 : وهي األحادية السكريات إلى الثنائية للسكريات المحللة األنزيمات مجموعة(  ب) 

 . الجلوكوز سكر من جزيئين إلى المالتوز سكر يحلل المالتيز إنزيم -

 . وفركتوز جلوكوز إلى(  القصب سكر)  السكروز سكر يحلل وهو السكريز إنزيم -

 . وجاالكتوز جلوكوز إلى(  اللبن سكر)  الالكتوز سكر يحلل وهو الالكتيز إنزيم -

 . التربسينوجين إلنزيم فقط منشط هو بل الهاضمة األنزيمات من وهو إنتروكينيز إنزيم(  ج) 

 

 

 المراجن

 
 علم الحياة االنسان  للدكتور عايش زيتون -1

 2011مذكرة الوظائف االشرافية لرئيس القسم  -2
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 نات الحية صنيف الكائ 
 : أسس التصنيف

التصنيف هو وضع الكائنات الحية المتشابهة مع بعضها في فئات  و اعتمد العالم لينيوس 

 علي مبدأ التناظر في االعضاء  في تصنيف االحياء 

 

 :  فئات التصنيف
 –الشعبه  –الطائفة  –الرتبة  –الفصيلة  –الجنس  –النوع  .المملكة 

 

 : اف لهذه الفئات مثلو هناك تصنيفات أدق تض

تحت الفصيلة   –فوق الفصيلة  –تحت الطائفة  –فوق الطائفة  –العشيبات 

 .تحت نوع  -صنف -ساللة –

 

 :  االسم العلمي
العلمي   يشمل اسم الجنس و اسم النوع  و هناك شروط لكتابة االسم    

بوضع خط تحت كل منهما  من اسم الجنس و النوع او الكتابه  بحروف مائلة

صغير من  او كتابة الحرف االول كبير من اسم الجنس و حرف اول 

 .اسم النوع 

 

 

 

 

 

 القط البري      تصنيف نبات الذرة تصنيف        
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 ممالك الكائنات الحية
 

تصنف الكائنات الحية حالياا في خمسة ممالك 

 هي : 

  –مملكة الطالئعيات  –مملكة البدائيات 

مملكة  –كة النبات ممل –مملكة الفطريات 

 الحيوان 

 

مالحظة : الفيروسات لم تدرج في أي مملكة   

كائنات حية بكل معنى الكلمة  رألنها ال تعتب

فهي جسيمات عضوية صغيرة ولكن تدرس في 

 البداية في جميع التصانيف .

 

 

 

 الفيروسات
 

طيع ليست من بدائيات النواة و ليس بها أي خصائص من بدائية النواة و ال تست

اكثار نفسها و ال يمكن اعتبارها من بين الكائنات الحيه اصال ألنها تفشل في 

لها مرحلتان في حياتها  مرحلة داخل خاليا  –توفير الكثير من مقاييس الحياة 

و تتكون دقائق الفيروس من قلب داخلي من حمض ها حيه و مرحلة خارج

 .العلبة ف من البروتين يحيط به ما يسمي غال –نووي 

 :  أاواا الفيروسات
 .الهربس  –مثل فيروس الجدري    DNAفيروسات الحمض النووي     -1

 –مثل فيروس شلل االطفال    RNAفيروسات الحمض النووي      -2

 –االنفلونزا  –التهاب الدماغ في االنسان  –داء الكلب  –الحمي الصفراء 

 .الحصبه  –التهاب الغدد النكفية 

جديد و  ختفية : تظهر بعد موت و تحلل خليه العائل حاملة جينات منه تصيب عائلالفيروسات الم -3

 .و السرطانات  تسبب االورام الخبيثة
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 أوالا : مملكة البدائيات ) بدائيات النواة (
 

  : الخصائف العامة
 فيها كروموسوم واحد ال تتحد معه الهستونات  -1

 زل و ال اجسام قاعدية ال تحتوي علي انابيب دقيقة و سنتريوالت و مغ -2

 سواط بدائية التركيب أبعضها ل  -3

 يبوسوم فيها مختلف عن تركيبه في حقيقية النواة االر -4

 غلب االحيان أالتكاثر ال جنسي في  -5

 ال يوجد فيها انقسام اختزالي  -6
 

 البكتيريا  أمثلة عنها :
 

   صنيف البكتريا :
تصنيف البكتريا مبني على صفات مثل الشكل و 

علي تكوين جراثيم و طريقة انتاج الطاقة و  القدرة

 .تفاعلها مع صبغة جرام 

  ااواا البكتريا :

: تحتوي علي كلوروفيل  بكتريا البناء الضوئي -1

بعضها هوائيه   –غشية الميزوسومات أبكتيري في 

 اجبارية 

: هي بكتريا  البكتريا ذا ية التغذية الكيميائية -2

تصنيع المواد الكربوهيدراتية من مواد خام غير عضويه  مثل بكتيريا عديمة اللون لها القدرة علي 

 بكتريا النيترة  –بكتريا الحديد  –الكبريت 

: مثل جنس كلوستريديوم الذي يشتمل علي بكتريا مكونه  البكتريا العصويه موجبه أبغة جرام -3

ليستريديوم تيتاني  المسبب بعضها يفرز سموم قويه و منها نوع كو –ال هوائية اجبارية  –للجراثيم 

بكترياباسلس –باسلس انثرسس المسبب لمرض الجمرة  –كوليستريديوم بولينيوم  –لمرض التيتانوس 

سابيتس  مصدر المضاد الحيوي باستراسين و البكتريا من جنس الكتوباسلس التي تحول اللبن الي جبن او 

 زبد و زبادي 

ا جنس ستافيلوكوكس . ستافيلوكوكس البس . : و منهالبكتريا الكرويه موجبه جرام  -4

البكتريا الكرويه  –ستافيلوكوكساويوس . بكتريا كروي سبحي المسببه اللتهاب الحلق و االذن الوسطي 

 الرئويه المسببه لاللتهاب الرئوي 

ا الكوليرا بكتري-: بكتريا القولون سالمونيلالتيفي المسببه للتيفود البكتريا العصويه السالبه لصبغة جرام -5

 بكتريا الطاعون  –

 -بكتريا السيالن –:مثل  بكتريا االلتهاب السحائي  البكتريا الكرويه السالبة لصبغة جرام -6

 : و هي سالبه لصبغة جرام و متحركه و معظمها موجود في الماء البكتريا الحلزواية -7

مفردة و كان يعتقد لفترة طويلة انها  : تنمو علي هيئة خيوط رفيعة بدال من خاليا لبكتريا الشعاعيةا -8

ارثرو  -بعضها يسبب امراض و بعضها يعتبر مصادر لمضادات حيوية مثل استربتومايسين –فطريات 

 –و كذلك البكتريا الفطرية المسببه المراض مثل السل و الجذام  -التتراسيكلين –الكلورا ميفينيكول  –سين 

 .بالبكتريا الشعاعية المسببة للدفتريا  الكلورينبكتريا من ذوات الصلة الوثيقة
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 . : بكتريا طويلة رفيعة حلزونية تسبب مرض الزهريالسبيروكيتات  -9

بعض  –: غير متحركة بدون جدر خلوية بعضها يعيش طليق و االخر متطفل  الميكوبالزمات -10

الرئوي االولي غير انواعها يسبب االلتهاب الرئوي ذات الجنب في الماشية و البعض يسبب االلتهاب 

 النموذجي في االنسان 

: الريكتسيات مثل الميكوبالزمات تعيش متطفلة اجباريا داخل الخاليا و  الريكتسيات و الكالميديات -11

 جبال روكي ذات البقع  ىتسبب حمي التيفوس و ينقلها القراد و حم

وتسبب  –خاليا و تسبب حمي الببغاء اما الكالميديات فهي تشبه الركتسيات طفيلية اجبارية تعيش داخل ال

 تصيب العين  ىالتراكوما و هي عدو

 .: و هي تزحف فوق الوسط الذي تعيش عليه و بعضها ذاتي التغذية الكيميائية  البكتريا الزاحفة -12

 شعبة األوليات 

يئة . وهى كل ب فيتنتشر  التينوع من أبسط الكائنات الحية  50000تشتمل شعبة األوليات على أكثر من 

حيوانات صغيرة الحجم ال ترى بالعين المجردة وتسمى بالحيوانات الالخلوية نظراا ألن أجسامها ال تتميز 

إلى خاليا وليس لها أنسجة أو أعضاء. والحيوان األولى يتكون من كتلة بروتوبالزمية تحتوى غالباا على 

ية مثل : الحركة ـ التغذية ـ التنفس ـ اإلخراج نواة أو أكثر وتقوم هذه الكتلة الحية بجميع الوظائف الحيو

 وتنظيم الضغط األسموزى ـ التكاثر واإلحساس  . 

 :  المميزات العامة

العضيات  –تحتوي عضيات سيتوبالزمية غشائية  –تحتوي علي نواة حقيقية مغلفة بغشاء نووي 

 –نفسها ) الميتوكوندريا  السيتوبالزمية يمكن لبعضها ان تنقسم ذاتيا مستقلة عن انقسام الخلية

جينات الميتوكوندريا  –الحمض النووي الديكسي رايبوزي بها معقد ا بتركيب الهستونات  –البالستيدات ( 

 . و البالستيدات الخضراء مفصولة بواسطة انترونات

  صنيف البرو يستا )األوليات(

 إلى :تقسم البروتستا طبقا لطريقة الحركة ووسائلها    

 –االنتاميبا  –: ) جذرية القدم ( تتحرك باالقدام الكاذبة حركة اميبية مثل االميبا  اللحميات شعبة -1

 اوليات بحريه مثل المثقبات و الشعاعيات 

الميكزو ترايكا التي تعيش  –ترايكونيمفا  -: تتحرك بسوط او اكثر و تشمل استاسيا شعبة السو يات -2

تريبانوسوما المسبب لمرض النوم و تتحرك بعض  –سليلوز في امعاء النمل االبيض و تهضم له ال

 السوطيات كذلك بالقدام الكاذة و قد يكون لديها كال الطريقتين و تسمي بالسوطيات الجذريه 

 : تتحرك بواسطة االهداب مثل البراميسيوم  شعبة الهدبيات -3

هي طفيلية تتغذي بامتصاص : ليس لها القدرة علي الحركه في معظم الحاالت و  شعبه البوغيات -4

 الغذاء من العائل مثل جنس بالزموديوم 
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 Amoebaاألميبــا 

حيوان خلوى ليس له شكل ثابت يعيش فى مياه البرك والمستنقعات بين المواد 

النباتية المتحللة التى تكثر فيها البكتريا حيث تحصل األميبا على غذائها من 

.السطح الخارجى للحيوان يتكون من غشاء البكتريا والكائنات الدقيقة األخرى 

البالزما أما الجزء الخارجى للسيتوبالزم فهو غير محبب ويعرف باالكتوبالزم 

فى حين أن الجزء الداخلى للسيتوبالزم يعرف باالندوبالزم وهو محبب ويحتوى 

لغذائية التى بها على النواة التى ليس لها مكان ثابت وكذلك يحتوى على الفراغات المنقبضة والفجوات ا

كائنات دقيقة تتغذى األميبا بها وتهضمها فيهاوتقوم النواة فى األميبا بعمليتين التمثيل الغذائى والتكاثر ، 

 اذبةوتتحرك األميبا بواسطة األقدام الك

 

 : Parameciumالباراميسيوم

 

حيوان أولى يعيش حر فى الماء العذب الراكد ) مياه البرك 

كاد أن يرى بالعين المجردة وهو مغزلى الشكل والمستنقعات ( وي

طرفه األمامى عريض والخلف مدبب ويوجد على السطح البطنى 

انخفاض مهدب يسمى بالميذاب الفمى يمتد فى اتجاه ظهرى إلى 

الخلف ويؤدى الى تجويف مخروطى الشكل يسمى بالدهليز ويؤدى  

لوى يمتد منه بلعوم فمى وتوجد خلف البلعوم فتحة الدهليز داخل الجسم الى فتحة بيضاوية تسمى بالفم الخ

 إست مؤقتة حيث تخرج منها بقايا الطعام . 

يغطى الجسم غشاء رقيق يعرف بالقشرة تعطى الحيوان شكله الثابت ويوجد بهذا الغشاء حفر مسدسة 

قاعدى  الحافة ويبرز من كل حفرة هدب أو أكثر واألهداب مرتبة فى صفوف طولية وينشأ الهدب من جسم

 يقع تحت الغشاء 

واألهداب التى تحيط بالجسم كله منتظمة الطول وتمتد بعض من األهداب الطويلة الى الدهليز والبلعوم  

وتقوم بدفع الغذاء الى داخل الجسم ويتميز بورتوبالزم الحيوان الى اكتوبالزم خارجى شفاف رقيق 

كبيرة تقوم بجميع الوظائف الحيوية عدا التكاثر الذى واندوبالزم داخلى ويوجد باالندوبالزم نواتان أحدهما 

 . تختص به النواة األخرى الصغيرة ووضع النواتان ثابت فى حيوان البراميسيوم

 

 : مملكة النبات اياثا
 

 وتضم جميع أنواع الطحالب والحزازيات والسراخس والبذريات بأنواعها .   

 ستا في مملكة واحدة هي مملكة الطالئعيات مالحظة : بعض التصانيف تضع الطحالب والبروتي 

 

 ال حالب

 :  ال حالب الخضراء المزر ة -1

اقرب الشبه بالبكتريا منها الطحالب حقيقية النواه و يفضل العلماء تسميتها البكتريا الزرقاء او البكتريا 

نمو في الينابيع الحارة الخضراء المزرقة  التي تقوم بالبناء الضوئي و لها قدرة فائقة علي التحمل فبعضا ي

  و تحتوي علي صبغة فايكوسيانين و فايكو ارثرين و الكلوروفيل و بيتا كاروتين 
 : ال حالب الخضراء االولية -2

تختلف عن الطحالب الخضراء المزرقة بعدم احتوائها علي فايكوسيانين او فايكو ارثرين و تحتوي علي 

 كلوروفيل أ و ب 



 منهج الوظائف األشرافية )رئيس القسم (جزء اليتجزأ من  الكتب المدرسية 
 

 البكتريا القديمة :  -3

لها جدار خلوي و لكنه ال يتركب من الببتيدو جاليكان مثل بقية البكتريا  و  –هي بكتريا بدائية النواة 

طريقة تخليق البروتين فيها يختلف عن تخليق بروتين البكتريا و كذلك جزيئات البروتين التي تتكون 

ن و بعضها يعيش في بيئات منهاالرايبوسومات مختلفة تماما و من امثلتها مجموعه تسمي مولدات الميثا

 .شديدة الملوحة مثل البحر الميت كما توجد في المياه الحمضية لبعض الينابيع الكبريتية الحارة 

 ،تعيش في الماء بأنواعه  –تقوم بالبناء الضوئي  –تحتوي علي كلوروفيل ال حالب حقيقة النواة :  -4

  و تشمل شعب :
 الطحالب الحمراء :  -أ

 ة : الطحالب السوطي-ب

 الطحالب اليوجلينية :  -ج  

 شعبة الطحالب الخضراء  -د   

 شعبة الطحالب الذهبية :  -هـ   

 شعبه الطحالب البنية : -و   

 شعبة الفطريات الهالمية :  -ز   

 

 

 

 
 بعض أاواا ال حالب الحمراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خضراءبعض أاواا ال حالب ال
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  بنيةبعض أاواا ال حالب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائف مملكة النبات 
تضم كل الكائنات الحيه التي تحتوي علي الكلوروفيل أ و ب و ليس لها القدرة علي الحركة بواسطة الياف 

متقبضة و لها اجسام مكونه من خاليا عديدة تتشكل في انسجة و اعضاء و لها أعضاء جنسية مكونه من 

جزئيا و تكون محميه و تتغذي لفترة من جسم  عدة خاليا مساعدة و تنتج ذريه علي هيئة اجنه متطورة

 النبات االم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قسيم مملكة النبات 

 :  شعبة الحزازيات -1

توجد ناميه في االماكن  هي نباتات صغيرةالقائمة والحزازيات المنبطحة و نوع من 230000تضم 

يحتوي كال منهما ال ازي المنبطح وجسم الحزازي القائم يزيد قليال في التعقيد عن الحز –المائية الرطبه و

ا نسيج وعائي متخصص بنقل الماء ال يوجد بهلذلك ال تبلغ احجاما كبيرة وعلي انسجة خشبية للتدعيم و

البد للسابحات الذكرية المنفصلة من االنثريدات االنتقال في الماء للوصول اجزاء النبات و الغذاء بينو

–فيوناريا –سفاجنوم  -ن امثلتها الحزازي القائم بوليتريكيوم كوميونللبويضة باالرشجونه الخصابها  وم

 الماركانتيامن الحزازيات المنبطحة الريشيا وو
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 :  شعبه النبا ات الوعائية -2

 -الغذاء خالل جسم النبات و تقسم الي تحت شعب السيلوبسيداعائي لنقل الماء ونباتات ظهر فيها جهاز و

نوع  ومن النباتات الوعائية  260000التيروبسيدا و يبلغ مجموع االنواع  –وبسيدا السفين -الاليكوبسيدا

 المعروفة ما يلي : 

  السرخسيات :

يحمل االعضاء الجنسية المذكرة  ) السراخس ( تنتج جراثيم متشابهه و كل جرثومه تعطي ثالوث اولي

ذات االهداب للبويضات و لذلك يجب المؤنثة و االخصاب يتطلب بيئة رطبه لسباحة الخاليا الذكرية و

معظمها في المناطق  نوع 950توفر البيئة الرطبة المائية للسرخسيات للنمو  ولهذه النباتات حوالي 

الجذور الريزومية و توجد الساقعتدلة باالماكن الرطبة الظليلة ومنها في المناطق الم قليلاالستوائية و

 . م بالربيع و تقوم بالبناء الضوئيتنمو االوراق من الريزوتحت االرض و
 

 وتشمل : أف عاريات البذور :

وهي مندثرة و ما بقي منها حيا حتي يومنا هذا النباتات السيكادية و شجرة المعبد و  : السراخس البذرية -ا

 النباتات السيكادية استوائية و منها جنس واحد ينمو في فلوريدا  اما شجرة المعبد فتنمو في الصين

 : ) المخروطيات ( الصنوبريات  -2

وهي اكثر عاريات البذور عددا و تتركز في االماكن التي يكون الشتاء فيها شديد البرودة و هي مستديمه 

 الخضرة و تتحور االوراق فيها الي ابر و تتكون الجراثيم الصغيرة و الكبيرة في المخاريط .
 

  أف كاسيات البذور : -3
 ن هما ذوات الفلقة الواحدة و ذوات الفلقتين و هي تنقسم الي تحت صفي

 :  ذوات الفلقة الواحدة -أ
 –الحزم الوعائية في الساق مبعثرة بطريقة عشوائية  –تعرق الورقة متوازي  –عدد الفلقات واحدة 

تشمل الزنابق و النجيليات  مثل الذرة والقمح و االرز -الجذور ليفية   –و مضاعفاتها  3االجزاء الزهرية 

 و النخيل  و السوسن و التيوليب و البصل

 

 : ذوات الفلقتين  -ب

االجزاء  –الحزم الوعائية مرتبه في نظام شعاعي  -تعرق الورقة شبكي –تتميز بان عدد الفلقات  اثنتان 

 . منها البقوليات وكثير من نباتات الخضر و الفاكهة  -الجذور وتدية   –و مضاعفاتها  5او  4الزهرية 
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 اا : مملكة الف رياتثالث
 

معظمها تنمو علي هيئة خيوط تسمي هيفات مكونه من غزل فطري و الهيفات مدمجات خلويه غير مقسمة 

علي الرغم من وجود جدر عرضيه من بعض الهيفات اال انها مثقبه لتسمح بحركة  –الخاليا منفصلة 

 –مدعمة بالكيتين ال تحتوي علي كلوروفيل  الجدر –السيتوبالزم و النواة بين اجزاء الغزل الفطري 

تصنف في اربع  –نوع منها  30000امكن التعرف علي  –جراثيمها خفيفة الوزن  –مترممه او متطفلة 

الفطريات  –مجموعات تصنيفية مبنية علي اساس انواع الجراثيم التي تنتجها و هي الفطريات الطحلبيه 

 ت الناقصة الفطريا -الفطريات البازيدية –الزقية 

 

 الفطريات الطحلبيه :  -1

 شعبة الفطريات الزقية :  -2

 شعبة الفطريات البازيدية :  -3

 شعبة الفطريات الناقصة : ينقصها حدوث التكاثر الجنسي -4

 مرض قدم الرياضي  –و تسبب امراض القوباء الحلقية  

 فطر البنسيليوم  –في االنسان 

 

 

 
 االشنات 

قد تم ل فطري تنغمس فيه خاليا طحلبية وا كائنات مركبه تتكون من غزليست كائنات مفردة بالمرة و لكنه

طق بها وفرة من المواد العضويه نوع من االشنه  تنمو معظم ااِلشنات في منا 18000التعرف علي 

يساعدها علي النمو الجنوبي واء النباتي في القطب الشمالي وكستكون االشن من العالمات البارزة من الو

  الشريك الطحلبي النتاجه السكر بالبناء الضوئي و نقله للفطرفي ذلك 
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  صنيف المملكة الحيواايةرابعا : 

 

 جولة فى المملكة الحيوااية :

حاول كثير من العلماء تصنيف الكائنات الحية على أساس تشابه بعض الصفات كاللون ـ نوع الغذاء ـ نوع 

حيوانات أرضية ـ حيوانات  إلىحيث أقترح تصنيف الحيوانات  علميف غير البيئة وغيرها إال أن هذا التصني

تعيش فيها أو حيوانات آكالت العشب وحيوانات أكالت  التيمائية وحيوانات هوائية وذلك تبعاا لنوع البيئة 

مة الدم حيوانات ذات الدم وحيوانات عدي إلىتتناوله . كما صنفت أيضاا  الذياللحوم وذلك تبعاا لنوع الغذاء 

ذلك محاولة العالم اإلنجليزي جون راى عام  تليوتم تمييزها أيضا إلى حيوانات ولودة وحيوانات بيوضة . ثم 

 السليم .  العلميتعتبر إلى حد ما محاولة قريبة إلى التصنيف  والتي 1627-1705

يعتبوره الوحودة  الوذيع الصفات المورفولوجية . وقد وضع تعريف للنوو فيفقد أعتمد فى تصنيفه على التشابه 

 الخوارجيتقسيم الكائنات الحية وهو عبارة عن مجموعة من األفراد المتشوابهة مون حيوث الشوكل  فياألساسية 

ولها القدرة على التزاوج فيما بينها وعادة ال تتزاوج مع األنواع األخرى ولكن إذا حدث وتزاوجوت موع أنوواع 

( بوضووع أسووس علووى  1778 -1707كووارل لينيوووس )  السووويديأخوورى تنووتج أفووراد عقيمووة وأخيووراا قووام العووالم 

التصنيف المتبع حالياا حيث قسم الكائنات الحيوة طبقواا لتشوابهها مرفولوجيوا وتشوريحياا ووضوع طريقوة للتسومية 

أو أغريقوى تودل  التينويللحيوان أو النبوات مون كلمتوين مون أصول  العلميالعلمية المزدوجة وفيها يتكون االسم 

 لى على اسم الجنس والثانية تدل على النوع . الكلمة األو

فقط ولكن يعتمد أيضاا على الصفات  الداخليأو التشريح  الخارجيوحديثاا ال يعتمد علم التصنيف على التشابه 

كائن  أليالبيوكيميائية والوراثية والجينية والفسيولوجية المتشابهة بين األفراد . ولوصف الوضع التقسيمى 

طائفة واحدة وتكون الطوائف المتشابهة  فيجنس واحد واألجناس المتشابهة  فياع المتشابهة توضع األنو حي

المراتب التقسيمية  إلىمجموعها المملكة . وقد أضاف العلماء كلمة تحت  فيشعبة أو قبيلة وتكون الشعب 

 وكلمة فوق أيضاا فيقال تحت عائلة وفوق عائلة . 

 من تقسيم المملكة الحيوانية إلى ثالث تحت مملكات وهى :  1958وقد تمكن العالم بوراديل عام 

 البعديات مملكة تحت                       نظائرالبعديات مملكة تحت            األوليات مملكة تحت

 

 الجوفمعويات شعبة             اإلسفنجيـــــات شعبة                اتاألولي شعبة

     ــاتالمفلطحـ شعبة                                                                        

 ــــاتالخيطيـ شعبة                                                                        

 اتـــــالحلقيــ شعبة                                                                        

 اتــــالمفصلي شعبة                                                                        

 ـــاتالرخويـــ شعبة                                                                        

 ـاتشوكيـالجلد شعبة                                                                        

 ــــاتالحبليـــــ شعبة                                                                        
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 : شعبة اإلسفنجيات

االسفنجيات حيوانات جالسة ومعظمها حيوانات بحرية وقد تظهر منها حركة 

ائية جداا وعلى هذا محدودة ولكن أغلبها ال يتحرك وهى حيوانات عديدة الخاليا بد

وهى   Parazoaاألساس فقد وضعت تحت مملكـة حيوانية منفصـلة هى البرازوا 

 . Poriferaتحتوى على شعبة المساميات 

 

 الصفات العامة : ـ

حيوانات غير منتظمة الشكل ذات أجسام رفيعة أو مستعرضة أو قمعية الشكل أو أنبوبية بعضها متفرع  -1

فرع . وتختلف أيضاا أحجامها فمنها ماال يزيد عن حجم رأس الدبوس ومنها ما والبعض األخر وحيدة ال

يصل قطره الى ثالث أقدام كذلك ألوان اإلسفنج من األبيض والرمادى الى األصفر والبرتقالى واألحمر   

 –واألخضر واألسود . 

 لماء ومن الجسم مثقوب بثقوب أو فتحات عديدة تنتهى الى حجرات التى من خاللها يمر ا -2

 Poriferaفقد سميت بالمساميات يخرج  ثم 

 خاليا الجسم غير متخصصة وتعتمد فى وظيفتها كل على اآلخر وعلى الرغم من أن   -3

 االسفنجيات لها قليل جداا من الخاليا المتخصصة المرتبة فى صفوف محددة إال أنه ال 

 على هذا ال تعتبركأنسجة أصليةالخاليا المتشابهة وبين  يوجد تنسيق وترابط فى الوظائف 

 تحتوى على هيكل من الكالسيوم أو األشواك السلكية ) مادة السليكا ( أو األلياف   -4

 العضوية اإلسفنجية

 .  Intracellularالهضم يتم داخل الخاليا  - 5

 عمليتا التنفس واإلخراج تتمان عن طريق االنتشار البسيط .  - 6

العصبية والحسية والتنفسية واالرتباط يكون محدود جداا واستجاباتها للمؤثر  حيوانات عديمة الخاليا - 7

 –الخارجي يكاد يكون محدود أو بطئ . 

أيضاا تظهر منها  Buddingالتكاثر تزواجى وال تزاوجى فى حالة الالتزاوجى يتم بعملية التبرعم  -8

أ بتكون الجاميطات ولها يرقة حرة والتكاثر التزاوجى ينش  Regenerationظاهرة التعويض والتجديد 

 سابحة 

 . Amphiblastulaلها يرقة مهدبة تعرف باالمفيبالستوال   - 9

 
 

 : شعبة الجوفمعويات

تضم هذه الشعبة أنواعاا هائلة من الالفقاريات تعيش فى الماء العذب 

أو فى مياه البحار وتتدرج من أشكال بسيطة إلى أنواع معقدة 

عمرات ذات هياكل جيرية صلبة مثل : ـ التركيب معظمها مست

 الشعاب المرجانية التى توجد على شواطئ البحار .

 تنقسم إلى عدة طوائف منها :

  –الفنجانيات ) قناديل البحر (  -الهيدريات ) الهيدرا ( 

 (  الشعاعيات ) شقائق النعمان والشعاب المرجانية

 
 

 شعبة المفل حات

واعاا مختلفة منها الدودة الكبدية والبلهارسيا والديدان الشريطية وهى شعبة الديدان المفلطحة تضم أن 

حيوانات متطفلة تطفالا داخلياا فى عوائل فقرية كاإلنسان و بعض الحيوانات إال أنها تشمل أيضاا مجموعة 

سية من الديدان التى تعيش معيشة طليقة فى الماء العذب أو المالح أو فى األراضى الرطبة والصفات الرئي

لهذه الشعبة تظهر بوضوح فى هذه الديدان الطليقة ، أما المجموعات األخرى المتطفلة دائماا ما يظهر بها 
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، تحورات ثانوية تحيد عن صفات الشعبة الرئيسية وذلك لمالئمة الحياة الطفيلية التى تسلكها هذه الطفيليات 

 -وتنتمى إلى هذه الشعبة ثالثة طوائف :

 ريا : وهى مجموعة من الديدان الحرة المعيشة ومنها ديدان البالناريا .طائفة التربال    -1

 وديدان الدم ) ديدان البلهارسيا(طائفة التريماتودا : ومنها ديدان الكبد ) الدودة الكبدية (    -2

 طائفة السيستودا أو الشريطية : ومنها تينيا سوليم وتينيا ساجيناتا .   -3

 Class Turbellariaطائفة التربالريا  

 Planariaمثال : البالناريا 

تعيش البالناريا فى المياه العذبة كالبرك والعيون والبحيرات واألنهار . تلتصق هذه الديدان بالسطوح السفلى 

 للحجارة وأوراق النباتات المائية وأية تراكيب صلبة أخرى مغمورة فى الماء . 

 Class Trematodaوصغيرطائفة التريماتودا   والديدان جسمها مستطيل ومفلطح كما أنه رقيق

 

 Fasciolaالدودة الكبدية ) الفاشيوال (   -أ

مما يسبب فقر الدم للعائل  Liver rotتعيش هذه الدودة داخل كبد الماشية واألغنام وتسبب مرض عفن الكبد 

 وموته فى بعض األحيان .

سم 15-4لفى يتراوح طول الدودة من والدودة  ورقية الشكل الطرف األمامى عريض عن الطرف الخ

 واألخر بطنى طائفة السيستودا   Anterior Suckerوللدودة ممصـان أحدهما أمامى 

 

 Taeniaالدودة الشريطية   ب

 من الديدان المفلطحة الشريطية الطفيلية . جسمها شريطى طويل توجد فى أمعاء الفقاريات.

 ن حيوان فقارى أوال فقارى ال يوجد فى الدودة جهاز هضمى . لها عائل متوسط واحد أو أكثر غالباا ما يكو

 الجسم مكون من رأس وعنق وعدد من القطع .

 

 

 : شعبة الخي يات

تعرف هذه الشعبة بالديدان االسطوانية ومنها ما هو حر يعيش طليقاا كما أن 

بعضها يوجد متطفالا على بعض الحيوانات والخيطيات حيوانات السبلومية ثالثية 

الطبقات غير مقسمة ومتماثلة الجانبين يوجد بها تجويف حول حشوى جدار الجسم 

مغطى بجليد ومن أمثلة الخيطيات اإلسكارس وهو يتبع رتبه اإلسكاريدات و لها 

شفاه حول الفم ويتميز الذكر بأن طرفه الخلفى ملتوى وبه شويكتان  3-6

يش متطفالا على األمعاء الدقيقة لإلنسان )اسكارس واالسكارس من أكبر الديدان اإلسطوانية انتشاراا ويع

 دقيقة للبقر ) إسكارس فيتلورم ( لميريكويدس ( أو األمعاء ال

  . دودة األنكلستوما -ــا : دودة األسكارس همن

 

 

 : شعبة  الحلقيات

الحلقيات ديدان ثالثية الطبقات أى أن لها ثالثة طبقات جرثومية هى االكتودرم 

ندودرم للداخل يحصران بينهما الميزودرم الذى يشغل مكان الهالم للخارج واال

المتوسط فى ثنائية الطبقات والديدان الحلقية سيلومية منها ما يعيش حراا فى 

التربة أو فى الماء العذب أو المالح ومنها ما هو طفيلى ويتركب الجسم من 

جية تمثل جدار الجسم والتجويف المحصور بين أنبوبتين متداخلتين الداخلية تمثل القناة الهضمية والخار

) قليلة  األنبوبتين يكون السيلوم وهو التجويف األساسى للجسم . وتنتمى إلى هذه الشعبة ثالث طوائف هي

 العلقيات ( -عديدة األشواك  -األشواك 
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 :شعبة المفصليات 

أهم شعبة فى المملكة الحيوانية هى المفصليات حيث تمثل حوالى 

ن المملكة الحيوانية الالفقارية  وتتميز شعبة الحيوانات % م75

 المفصلية بالمميزات التالية :

 يتكون الجسم من عدد من الحلقات مرتبة فيما يعرف بالتعقيل التكرارى . -1

تتصل بكل حلقات الجسم زوائد تعرف بالزوائد المفصلية مختلفة فى الشكل وتؤدى  -2    

 التغذية ـ التكاثر ـ الدفاع )  من هنا جاءت التسمية  مختلفة )مثل الحركة ـوظائف 

 ( بالمفصليات

 الزوائد المفصلية حول الفم متحورة الى أعضاء تعاون فى التقاط الطعام ومضغه .  -3    

يغطى الجسم من الخارج طبقة خارجية صلبة تحمى أجهزة الجسم الداخلية )هيكل  -4    

 خارجى (  

 صلية تماثل جانبى ) يتشابه نصفى الجسم ( .للحيوانات المف  -5    

منها  )طائفة القشريات , طائفة المخلبيات ,   اسى للجسم يعرف بتجويف السيلوم .التجويف األس  -6    

 طائفة  الحشرات ( طائفة عديدة األرجل, طائفة العنكبيات

 

 : شعبة الرخويات 

الحة على تعيش معظم أنواع الحيوانات الرخوية فى المياه الم

شواطئ البحار والبحيرات وبعضها فى المياه العذبة والبعض األخر 

نوع  45.000يوجد فى الصحارى والغابات والمزارع ويبلغ عددها 

ومثل هذا العدد تقريباا يكون أنواعاا متحجرة من الحفريات ، وهى 

صقة باألحجار كائنات طليقة حرة وتتحرك بالزحف البطيء عادة وبعضها يزحف حراا وتوجد ملت

واألعشاب والنباتات المختلفة وبعضها لها قيمة اقتصادية نافعة وتصنع من أصدافها األزرار وأنواع أخرى 

تنتج اللؤلؤ وغيرها يؤكل واآلخر يلعب دوراا هاماا كعوامل متوسطة لكثير من الديدان الطفيلية ولذلك له 

تون ومحار الماء العذب وبلح البحر والقواقع أهمية علمية وطبية ومن أمثلة الرخويات المعروفة الكي

 . الصحراوية والحبار أو السبيط واألخطبوط وتتغذى على النباتات والحيوانات

 حيوانات الفقارية ولها تماثل جانبى .

 

ثالثية الطبقات.. تتكون من طبقة اإلكتودرم وطبقة الميزودرم المتوسطة والطبقة الداخلية اإلندودرم 

سم وتتكون الطبقة الخارجية من صف واحد من الخاليا وتشمل خاليا غدية مخاطية وهى وجسمها غير مق

 مهدبة غالباا 

 

الجسم قصير عادة ويحيط به من الناحية الظهرية غالف البُرنس والذى يفرز صدفة جيرية أو كلسية من 

وقد تكون مندغمة أو ضامرة مادة كربونات الكالسيوم . وإما أن تتكون من قطعة واحدة أو اثنين أو ثمانية ، 

 أو داخلية فى بعض األنواع .

 

يتكون الجسم من رأس وقدم عضلى وقد يتحور القدم لتأدية وظيفة الحركة مثل الزحف والحفر أو العوم وال 

 يوجد رأس فى بعض األنواع مثل محار الماء العذب والدينتاليم .

 

أو ملتوية وتبدأ بفتحة الفم  Uعلى شكل حرف الجهاز الهضمى : يشمل الجسم على قناة هضمية كاملة 

بالمقدمةوتنتهى بفتحة اإلست فى المؤخرة ويحمل الفم شريط كيتينى يعرف بالسفن ويتكون من صفوف 

عرضية من أسنان صغيرة ويعرف أحياناا باسم حامل األسنان أو المبرد ، وتفتح فى القناة الهضمية الغدة 

 غالباا الغدد اللعابية .الكبدية أو الكبدية البنكرياسية و
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ويتركب الجهاز الدورى من قلب ظهرى مكون من بطين وأذين أو أذينان يحيط به التجويف التامورى 

 ويخرج منه أورطى أمامى وعدد من األوعية .

 

تتنفس الرخويات بواسطة الخياشيم غالبية فى األنواع المائية وبالرئة فى األنواع البرية وأحياناا عن طريق 

 رنس أو الطبقةاإلكتودرمية الخارجية .الب

 

تتم عملية اإلخراج عن طريق الكلى زوج أو اثنين أو واحدة فقط وهى متصلة بالتجويف التامورى 

 واألوردة .

 

الجهاز اإلخراجى : السيلوم ويختصر على التجويف التامورى والكلوى والتناسلى وباقى تجويف الجسم 

 الداخلى عبارة عن تجويف دموى .

 

الجهاز العصبى : ويتكون عادة من ثالثة أزواج من العقد العصبية ، وتتصل بعضها ببعض بأحبال عصبية 

طولية وعرضية ويوجد فى بعضها أعضاء للحس ) الشم واللمس والتذوق ( وأخرى أعضاء لإلبصار 

 عيون بسيطة أو مركبة وعضو اتزان 

ثى ( مثل القواقع األرضية واإلخصاب خارجى أو الجهاز التناسلى : األجناس منفصلة عادة وبعضها ) خن

داخلى ويوجد أثناء نموها طور يرقى مطوق تروكوفور يكون جسم الحيوان الكامل أو النمو مباشر وال 

 يوجد تكاثر ال جنسى منهـــا : 

 طائفة البطنقدميات  -طائفة الرأسقدميات     -طائفة أسفينية القدم      -طائفة مزدوجة العصب 

 
 : ة الجلد شوكياتشعب

هى حيوانات بحرية تعيش عادة بالقرب من الشواطئ البحرية على القاع فى 

األماكن الضحلة وبعضها يوجد على عمق كبير وهى حيوانات حرة لكنها بطيئة 

الحركة غالباا ويوجد لبعضها ساق تلتصق به على الصخور ويستعمل بيض هذه 

لناس يأكلون بعضها وبعضها يسبب الحيوانات بكثرة فى األبحاث وقليل من ا

  . أضرار بالغة للمحار الذى ينتج اللؤلؤ
 

 -المميزات العامة :

 ذات تماثل شعاعى و األعضاء غالباا مهدبة . -1

 يغطى الجسم بطبقة رقيقة من البشرة ويقع على هيكل داخلى ميزودرمى يتكون من صفائح كلسية ثابتة  -2

 ن ، وتوجد كذلك أشواك كلسية .متحركة وعادة فى نظام معيأو    

 القناة الهضمية عادة كاملة ) ماعدا الثعبانيات فال توجد بها فتحة إست ( . -3

 السيلوم مهدب وكبير عادة . ويشمل السائل السيلومى خاليا أميبية ،  –الجهاز الدورى شعاعى وضامر  -4

 ة والتنفس .يتحور السيلوم إلى جهاز وعائى مائى يستخدم فى الحركة والتغذي

 يتم التنفس عن طريق الخياشيم الجلدية الدقيقة التى تبرز من السيلوم للخارج أو عن طريق األقدام   -5

 األنبوبية . وفى طائفة الخيارات يتم التنفس عن طريق الشجيرات التنفسية . 

 

 : ـ Phylum Echinodermataومن أام  وائف شعبة الجلد شوكيات 

 Star Fishجومية مثل نجم البحر  طائفة الحيوانات الن

 Sea Urchinطائفة القنفديات مثل قنفذ البحر 

 Sea Cucumberطائفة الخياريات مثل خيار البحر     
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 : شعبة الحبليات

من أهم قبائل المملكة الحيوانية حيث تحتوى على عدد كبير من الرتب وتحتوى الحيوانات على حبل ظهرى 

 البالنوجلوسس -لة الحبليات  : السهيم يعمل كدعامة للجسم ومن أمث

 Amphioxusحيوان السهيم  

وهو حيوان مدبب من كال الطرفين يوجد هذا الحيوان فى البحر األحمر وبحر الشمال وهو حيوان شفاف 

سم يعيش بجانب الشاطئ مدفوناا فى الرمال تاركاا جزئه األعلى فى الماء للتنفس  7-5يصل طوله من 

 سمك فى الشكل .والسهيم يشبه ال

متر وهو متشابه من  2 -سم 15وهو حيوان دودى الشكل صغير الحجم يتراوح طوله بين : البالاوجلوسس 

الجانبين والجسم مقسم الى ثالثة مناطق هى البوزـ العنق ـ الجذع . ويفتح الفم على السطح السفلى بين البوز 

ات خيشومية وتوجد فتحة الشرج فى النهاية والعنق ويوجد على سطحه العلوى صفين متوزايين من فتح

 الخلفية للجسم .

 Phylum Vertebrates -شعبـة الفقاريـات

الفقاريات حيوانات كبيرة الحجم منتشرة فى الماء وعلى األرض وفى الهواء ولها فقرات ظهرية عظمية فى 

أس الواضحة وبها مخ معقد الحيوانات البالغة تعمل كدعامة داخلية للجسم وتتميز الفقاريات بوجود الر

 وأعضاء حسية توجد فى منطقة الرأس مثل األعين واألذن وفتحات األنف ولها أعصاب مخية .

 ثديـيـات . -طيور  -الزواحف  -البرمائيات  -وتشمل طوائف : أسماك 

 Class Fishes- ائفــة األسمــــاو

لك بالنسبة تكمن أهمية األسماك فى كثرتها من حيث العدد والتنوع وكذ

للنجاح العظيم الذى أحرزته فى البحر وفى المياه العذبة فهى تكون 

مورداَ غذائياا هاماا الستهالك اإلنسان ويتكون جسم السمكة من رأس 

وجذع وذيل وهى فقاريات تحورت أجسامها بشكل يساعدها على 

الحياة فى الماء وهى تتنفس األكسجين الذائب فى الماء ولها رئات 

التركيب تستطيع بواسطتها أن تتنفس الهواء الجوى كما تفعل بسيطة 

الحيوانات األرضية ويكون لهذه الرئات قاعدة كبيرة عندما تجف مياه األنهار أو المستنقعات التى تعيش فيها 

 هذه األسماك أو تصبح غير صالحة للتنفس .

 Class Amphibia - ائفة البرمائيات

قاريات تشمل الضفادع والسمندرات والنيوتات لبرمائيات هى مجموعة من الفا

وبعض أنواع دودية الشكل تقيم فى حفر داخل األرض فى المناطق االستوائية وقد 

سميت بالبرمائيات ) وهى كلمة مركبة من بر وماء ( ألن جميع األنواع 

النموذجية منها تبدأ حياتها بشكل يرقات تعيش فى الماء وتتنفس األكسجين المذاب 

  بواسطة الخياشيم كما هو الحال فى األسماك .فيه 

وفى أثناء تطور هذه اليرقات إلى الحيوان اليافع تضمر هذه الخياشيم تدريجيا وتتكون بدال منها رئتان يتنفس 

بهما الحيوان تنفسا هوائيا بأن يأخذ األكسجين من الهواء مباشرة كما تفعل الزواحف والطيور والثدييات أى 

 ى الماء ثم تتطور إلى حيوان يافع يعيش على اليابسة .اليرقة تعيش ف

 Class Reptilia - ائفــة الزواحف

سميت هذه الطائفة بالزواحف ألن الكثير منها يزحف ببطنه على سطح 

األرض عند انتقاله من مكان إلى أخر والسبب فى ذلك أن أطرافها 

الجسم بعيداا عن األمامية والخلفية ضعيفة فهى ال تقوى عادة على حمل 

السطح وليس للبعض منها أطراف على اإلطالق كما هو الحال فى 

الثعابين وبعض السحالى والزواحف كثيرة االنتشار فهى توجد فى 

مختلف البقاع وخصوصا فى المناطق االستوائية حيث يكون انتشارها 

لجهات الجبلية أو الصحارى ومنها فى المناطق الباردة وهى تعيش فى األوساط المختلفة فمنها ما يوجد فى ا

ما يوجد داخل المنازل كاألبراص وهى تعيش إما على سطح األرض أو فى باطنها حيث تعمل لنفسها أنفاقا 
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تعيش بداخلها أو فوق األشجار وكذلك جدران المنازل كما أن البعض منها يعيش فى الماء العذب كالتماسيح 

هى تختلف فى حجمها اختالفاا كبيراا فمنها ماال يزيد طوله على أو الماء المالح كبعض أنواع السالحف و

 بضعة سنتيمترات ومنها ما يصل طوله إلى أكثر من مترين .

وعلى العموم فالزواحف التى تعيش فى وقتنا هذا أصغر بكثير من الزواحف المنقرضة التى كانت على 

 جانب كبير من الضخامة .

  BirdsClass Aves- ائفــة ال يــــور

الطيور هى فقاريات من ذوات الدم الحار أى ألجسامها درجة حرارة ثابتة 

ال تتأثر بالوسط الخارجى والتكوين الخارجى والداخلى للطيور ثابت 

ومحدد ويجعلها تختلف اختالفا واضحاا عن بقية الفقاريات وذلك التكوين 

ن تحورا إلى يساعدها فى معيشتها فى الهواء إذ نجد أن الطرفين األماميي

جناحين يستخدمان فى الطيران كما أن أجسامها تغطى بالريش وإن 

عظامها بها تجاويف عديدة ليخف وزنها وإن األنثى بها مبيض واحد ليخف 

الوزن أيضاا وهى عديمة األسنان وكذلك تحور الطرف األمامى من 

 تلد .وال الجمجمة الى منقار والطيور تبيض 

  مام ـ النسر ـ الصقر ـ الدجاج ـ البط وغير ذلك .ومن أمثلة الطيور : الح

 Class Mammales - ائفــة الثدييـات

تمثل الثدييات أرقى أنواع الفقاريات األكثر نجاحاا ونموا فقد احتلت بيئات 

كثيرة خالل تطورها فهى توجد على اليابسة ومنها المائى كالحيتان ومنها 

 الطائر كالخفاش 

اب الطائر ومنها ما يحفر جحوراا داخل التربة ومنها الشجرى كالسنج

كالخلد وأبو عماية ويغطى الجسم بشعر ويعتبر ذلك نوع من التكيف 

الثانوى والثدييات حيوانات ذات دم حار يساعدها الشعر والغدد العرقية 

ب عن م ويوجد بها الحجاب الحاجز الذى يفصل الرئتين والقل37ْعلى االحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة وهى 

األحشاء الداخلية والقلب أربع غرف بها أثدية إلفراز اللبن لتغذية الصغار وهى حيوانات ولودة "تلد وال 

  تبيض " .

 

 : النمو الجنيني في الفقاريات

تمر الالقحة في الفقاريات كلها بمراحل عدة من التفلج. وفي البرمائيات، يكون مح بيضها مركزاا في منقطة  

النقسام في خاليا الزيجوت غير متساٍو؛(. وفي أثناء عمليات االنقسام هذه تتكون كرة مجوفة محددة، فيكون ا

.يحتوي blastocoelمن الخاليا، هي البالستولة، ويسمى التجويف الداخلي لها بالتجويف البالستولي 

ون لونه الذي يك animal poleالزيجوت في البرمائيات على منطقتين مميزتين هما: القطب الحيواني 

 الذي يكون لونه فاتحاا، ويتركز فيه المح. ومع استمرار vegetal poleداكناا، والقطب الخضري 

عمليات التفلج فإن خاليا القطب الحيواني تنقسم بسرعة أكبر من خاليا القطب الخضري؛ إذ إن المح يعيق  

ب انقسامات غير متساوية في خاليا عملية انقسام الغشاء الخلوي الفاصل بين الخليتين الناتجتين، مما يسب

القطب  الجنين؛ ففي القطب الحيواني تكون الخاليا أصغر حجماا وأكثر عدداا من تلك الموجودة في

فتحة هاللية الشكل تعرف باسم فتحة البالستولة  -تقريباا  -، وتتكون عند انتهاء مرحلة التفلجالخضري

blastoporeمتساوي تتحرك بعض خاليا الطبقة السطحية إلى داخل ؛. ومع استمرار عمليات االنقسام ال

فتحة البالستولة لتتكون بعدها مرحلة جنينية أخرى هي البطينة التي تتكون من ثالث طبقات جرثومية هي: 

جية واألدمة الداخلية واألدمة الوسطى الموجودة بين األدمتين الداخلية والخارجية. وتحيط راألدمة الخا

. وتوجد هذه الطبقات الجرثومية في archenteronجويف يعرف باسم المعي البدائي األدمة الداخلية بت

جميع الفقاريات. وتهاجر خاليا من سطح األدمة الخاجية عبر الخط البدائي إلى داخل التجويف البالستولي 

 لتكون األدمة الوسطى. 

ؤدي إلى تكوين حويصلة وي -مرور الزيجوت في قناة البيض أثناءفي  -ويحدث التفلج بعد اإلخصاب
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، trophoblast؛ ، وتتكون من كتلة خارجية من الخاليا تسمى األورمة المغذية blastocystبالستولية 

ومن كتلة داخلية من الخاليا ينمو منها الجنين. وفي أثناء االنقسامات المتساوية تتحرك بعض خاليا األدمة 

 لطبقات الجرثومية الثالث التي يتكون منها الجنين.الداخلية القريبة من السطح إلى الداخل فتتشكل ا

من األدمة  -فيما بعد -الجنين وأنسجته كلها؛ إذ ينشأ أعضاءومن هذه الطبقات الجرثومية األولية تتكون  

الخارجية، الجهاز العصبي وأعضاء اإلحساس وبشرة الجلد، ومن األدمة الوسطى تنشأ ادمة الجلد 

أجهزة الدوران والتكاثر واإلخراج، ومن األدمة الداخلية ينشأ الجهاز  والعضالت والعظام فضالا عن

 وكثير من الغدد الصماء.  التنفسي وبطانة القناة الهضمية فضالا عن الكبد والبنكرياس
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 الخلية واألاسجة

 

 الخلية النبا يه
  Cell contentsمحتويات الخلية 

حتويات البرو وبالزمية : ومنها اوال : الم

 : البالستيدات

وهى اجسام بروتوبالزمية ذات وظيفه وشكل خاصين 

، وقد توجد فى الخلية بالستيدة واحده ، كما فى طحلب 

اسبيروجيرا ، او اكثر من بالستيدة ، كما فى النباتات 

 الراقية . 

 

الى  –حسب وجود الصبغة  –و قسم البالستيدات 

 : ثالثة ااواا

 بالستيدات خضراء :  -1

ذات اشكال قرصية او مقعرة كالطبق ، وتوجد فى االنسجة التمثيلة ، مثل النسيج الوسطى للورقة ، وقشرة 

 بعض سيقان النباتات العشبية . 

 بالستيدات ملونة :  -2

ذات اشكال متعددة منها المستطيل والمفصص والزاوى والمستدير ، وتاخذ عادة اللون االصفر او 

 البرتقالى ، وتوجد فى الثمار مثل : الطماطم والفلفل كما توجد فى جذور الجزر .

 بالستيدات عديمة اللون :  -3

وهى كتل بروتوبالزمية صغيره متفاوته وغير ثابتة االشكال ، وتتجمع عادة بالقرب من النواه ، وتوجد 

 فى االجزاء البعيدة عن الضوء كالنخاع واجزاء النبات االرضية .

 

 ثاايا : المحتويات غير البرو وبالزمية : 

وهى محتويات غير حية ال تدخل فى تركيب البروتوبالزم ، وتوجد فى فراغ الخلية الميتة ، او فى 

 الفجوات العصارية ، او بروتوبالزم الخاليا الحية . 

قان والجذور ، توجد فى خاليا النسيج الوسطى لالوراق ، كما توجد فى خاليا السيحبيبات النشا:  -1

وكذلك البذور وخاصة االعضاء المختزنة مثل خاليا درنة البطاطس .ويستعمل اختالف الشكل الظاهرى 

لحبيبات النشا فى النباتات المختلفة فى تعريف النبات . وحبيبة النشا اما ان تكون بسيطة ، بحيث يتجمع 

كبة حيث يتجمع النشا حول اكثر من سرة النشا حول نقظة واحده تسمى السره فى طبقات متتالية ، او مر

فى الحبيبة الواحده ، وقد تكون هذه السرة المركزية ، او تقع فى جانب من حبيبة النشا . وقد تكون السرة 

 عبارة عن نقطة صغيرة ، او على هيئة شق طولى ، متفرع احيانا .

ت ، وتتكون الحبيبة من جسم شبة تنشا هذه الحبيبات من اتحاد عدد من البروتينا حبيبات االليرو : -2

بلورى ، وجسم شبة كروى ، يغمران فى مادة بروتينية تحاط ايضا بطبقة رقيقة من البروتين ، وتوجد فى 

 برنشيمة اندوسبيرم بذرة الخروع ، او كطبقة اليرونية فى حبة القمح .

كبات : اكساالت الكالسيوم ، هى نواتج ايضية من مركبات الكالسيوم غالبا واشهر هذة المرالبلورات:  -3

او نجمية او ابرية او رمل بلورى.وكربونات الكالسيوم التى تترسب   وتتكون على هيئة بلورات فردية

 على هيئة حويصالت حجرية ، وتعدد اشكال هذة البلورات ، يجعلها ذات اهمية كبرى فى تعريف النبات 
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 جدار الخلية 

جدار الخلية من مواد غير حية تفرز من قبل البروتوبالسبت ، يتكون  اوال :  ركيب جدار الخلية :

 وبالتحديد من قبل الدكتيوسومات ، ويحيط بالبرتوبالست . ويتكون الجدار الخلوى من ثالثة اجزاء هى : 

الصحفية الوسطى: المادة الخلوية التى تربط بين الخاليا ، وتتكون من مواد بكتينيية ) بكتات  -أ

 سيوم ( كما قد تضاف اليها مادة اللجنين فى االنسجة الخشبية . الكالسيوم او المغن

الجدار االبتدائى  : هواول جدار يتكون فى الخاليا المرستيمية ، ويتكون من السليولوز وانصاف  -ب

السليولوز ، وقد يدخل اللجنين او السيوبرين او الكيوتين فى تركيبة ، وذلك فى الخاليا البالغة . 

اسى فى الخلية النباتية ، وقد يظل الجدار الوحيد فى حياة الخلية البالغة . وقد ويعد الجدار االس

 يكون رقيقا او سميكا .

الجدار الثانوى: تترسب مادة الجدار الثانوى بعد نضج الخلية وتوقفها عن النمو فوق الجدار  -ت

دائى ، بل يترك مسافات االبتدائى باتجاة فراغ الخلية . والجدار الثانوى ال يغطى تماما الجدار االبت

معينة تسمى بالنقر . وتتكون مادة الجدار الثانوى من السليولوز اوالسليولوز وانصاف السليولوز ، 

 ويدخل اللجنين عادة فى تركيبة .

 

هى تجاويف او انخفاضات فى الجدار االبتدائى والثانوى )ان وجد ( للخلية النباتية ، وغالبا  ثاايا : النقر:

لحقول النقرية االبتدائية فى حالة الجدار االبتدائى حيث توجد باعداد كبيرة ، ويتخللها عدد كبير ما تسمى با

من الروابط السيتوبالزمية ، مما يجعل الجدار االبتدائى ذا شكل سبحى فى المقطع العرضى او الطولى 

نقرة ، ويحد النهاية االخرى للخلية . والنقرة ال تخترق الصحيفة الوسطى . وتفتح فى فراغ الخلية بفتحة ال

لجويفها غشاء النقرة المتكون من الصحيفة الوسطى وطبقة رقيقة من الجدار االبتدائى على كال من جانبى 

 الصحيفة . وتتكون النقر عادة فى ازواج متقابلة فى الخاليا المتجاورة .
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 الخليه الحيواايه

 

ت الحيه. الخليه هي الوحده التركيبيه و الوظيفيه للكائنا

. وتتكون الخليه  فاليمكن ان تجد حياه في غياب الخاليا

والخاليا ،  اء خلوي وسيتوبالزم وماده وراثيهمن غش

فيها تكون الماده الوراثيه موجوده داخل نواة الحقيقيه 

ويفصلها عن السيتوبالزم غشاءان يمثالن الغالف 

يه كائنات الحيه نباتيه كانت او حيوانلالنووي. ان جميع ا

تتكون احسامها من خليه او اكثر وان الخليه هي الوحده 

خليه تتكون  لبناء اجسام الكائنات الحيه. فأياالساسيه 

من غشاء خلوي و سيتوبالزم و نواه. وإذا ما فقدت 

الخليه اى من هذه المكونات الثالث ال يصح ان تسمى 

الدمويه لذلك ال تسمى خاليا. ولقد سمى هذا والصفائح  ، كريات الدم الحمراء في الثديياتكما في "خليه" 

 . )نظريه الخليه( التعميم

 

   Cell shapeشكل الخاليا 

تتخذ الخاليا عاده شكال كرويا مادامت ال تقع تحت تاثير مؤثرات خارجيه من السيتوبالزم. إال ان شكل 

 الخاليا يمكن ان يتغير في حالت معينه معينه كما يلي:

ا تتخذ اشكاال مختلفه حسب إتجاه الضغط عليها, فإذا كان الضغط من جميع عندما تتزاحم الخالي -1

الجهات أصبحت الخاليا متعدده الجوانب اما إذا كان الضغط في إتجاه واحد اصبحت الخليه 

 مسطحه )عندما يكون الضغط من اعلى إلى اسفل( او عموديه )إذا كان الضغط من االجناب(.

اء نموها و تميزها فإنها تستطيل في إتجاه الشد كما يحدث فب عندما تتعرض الخاليا للشد اثن -2

 الخاليا العضليه و في بطانة االوعيه الدمويه.

تتحور الخاليا فتتخذ اشكاال تتناسب مع وظائفها, فكريه الدم الحمراء تصبح مقعره السطحين,  -3

 يه...وهكذا.واليفه العضليه تصير طويله جدا بينما تتفرع الخليه العصبيه والخليه الصبغ

 يتحكم التوتر السطحي للغشاء الخلوي ودرجه لزوجه السيتوبالزم في شكل بعض الخاليا. -4

تؤثر كميه الهيكل الخلوي و طريقه توزع مكوناته في السيتوبالزم على شكل معظم الخاليا  -5

 المتميزه.

 

 ةالتركيب العام للخلي

تشبه الخليه في بنائها العام. فكما ان المصنع يحتلج إلى طاقه تسير نشاطه, مجرد بقاء الخلية حيه تحتاج 

إلى طاقه. وتاتي الطاقه في الخليه من عمليات كيميائيه تسمى االكسده الحيويه. والخاليا كذلك منها النوع 

متخصص جدا يقوم بعمليه حيويه غير المخصص الذي يقوم بمعظم العمليات الحيويه, كما ان منها ال

اساسيه محدده مثل التقلص او االفراز او التوصيل ومادتها الوراثيه الموجودة في النواة وبها سيتوبالزم 

يحتوي على عضيات تقوم بالوظائف الحيويه االساسيه.وتختلف الخاليا عن بعضها في كم هذه المكونات و 

 طريقه تنظيمها.
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 الغشاء الخلوي 

غشاء الخلوي السيتوبالزم الخليه ، خالل هذا الغشاء يتم تبادل المواد)غازيه وسائله وصلبه( ويبلغ يحيط ال

 250نانومتر. وهو اقل بكثير من حد توضيع المجهر الضوئي ) 10إلى  7.5سمك الغشاء الخلوي من 

%( ودهون 75ن )نانومتر( و لذلك فانه يرى فقط بالمجهر االلكتروني. ويتكون الغشاء الخلوي من بروتي

 (.%5( و كربوهيدرات قليله التسكر )%20فوسفاتيه )
 

 افاذية الغشاء الخلوي

او   يمثل الغشاء الخلوى حاجزا يفصل سيتوبالزم الخلية عن المحيط الذى يعيش فية، مثل سائل االنسجة

ر الغشاء الخلوى بالزما الدم او السائل اللمفى . ويتم دخول وخروج جزيئات وايونات المواد المختلفة عب

بمعدالت مختلفة ، فهناك بعض الجزيئات التى تمر بحرية تامة ، بينما يمر البعض االخر بصعوبة ، 

وهناك الجزئيات التي اليسمح لها بالمرور على االطالق . وتسمى هذه الخاصية بالنفاذية االختيارية  

 سيتين هما :ويقوم الغشاء الخلوي بناء علة هذه الخاصية بأداء وظيفتين أسا

 التعرف على جزيئات وأيونات المواتد المختلفة والتمييز بينها . -1

القدرة على تمرير بعض الجزيئات واأليونات في اتجاه معاكس لدرجة تركيزها اما الى داخل  -2

 الخلية كما في عملية التراكم أو الى خارجها كما في حالة اإلخراج واالفراز 

 

 السيتوبالزم

من مادة غروانية متجانسة تعمل كوسط تعلق فيها جسيمات وتراكيب ذات أحجام  يتركب السيتوبالزم

وأشكال مختلفة , ويتميز الى منطقة خارجية ضيقة زائفة جيالتينية القوام تسمى الكتوبالزم  , ومنطقة 

داخلية أكثرسيولة تحتوي على باقي مكونات السيتوبالزك وتسمى األندوبالزم  وفي ظروف معينة تصبح 

ض مناطق االكتوبالزم سائلة فيندفع منها السيتوبالزم حيث تتكون األقدام الكاذبة والتي تعتبر احدى بع

 -6( فيه من  PHوسائل الحركة األميبية . والستوبالزم متعادلة تقريبا حيث يتراوح األس الهيدروجيني )

ة خارج األغشية بأرضية اال أن بعض مناطقه قد تكون حامضية أو قاعدية . وتسمى المنطقة الموجود 8

السيتوبالزم وتمثل هذه األرضية الوسط الذي توجد فيه باقي محتويات السيتوبالزم من عضيات حية 

ومكونات غير حية .كما تحتوي على هيكل الخلية الذي يتكون من االنيبوبات والخيوط  الدقيقة والحواجز 

 بين الغشائية
 

 عضيات الخلية

بالزم الخلية , الذي يتميز بأنه ثابت التواجد بها ويدخل إيجابيا في أنشطتها العضى هو أحد محتويات سيتو

الحيوية , وقد توجد في الخلية بعض المحتويات بصفة مؤقته أو صفة دائمة ولكنها التدخل ايجابيا في 

ي العمليات الحيوية وتسمى بالمحتويات غير الحية للخلية . وقد لوحظ أن هناك مجموعة من العضيات الت

تتركب من أغشية تشبه غشاء الخلية  وتتضافر في اتمام وظائف معينه )خاصة تصنيع وافراز البروتين(. 

 .وتسمى هذه المجموعة بالجهاز الشبكي )الفراغي (السيتوبالزمي 
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 وعضيات اذا الجهاز اي :

 الجهاز الشبكي السيتوبالزمي

 أوال : الشبكة األادوبالزمية 

المحاطة باألغشية والتي تتخذ أشكاال  وهي شبكة من التجاويف 

مختلفة فقد تكون أنيبوبية )وال يجوز أن تختلط هذه النيبوبات 

المحاطة بالغشاء مع النيبوبات الدقيقة ( . أو كروية, صهريجية . 

وقد تنتشر الشبكة في االندوبالزم أو تتركز في أماكن محددة منه . 

هنا جاءت تسميتها .  ولكنها ال توجد في منطقة االكتوبالزم ومن

ويوجد في تجاويف الشبكة االندوبالزمية المواد المصنعة التي 

تنتقل داخل الشبكة الى ان تصل الى مصيرها . وتعمل أغشية 

الشبكة االندوبالزمية على اسراع العمليات الكيميائية وذلك بسبب ما تحتويه من انزيمات . كما تقوم بحجز 

 تتأثر أو تؤثر على باقي السيتوبالزم . فقد تكون هذه المواد المصنعة مثال المواد المصنعة داخلها حتى ال

 أنزيمات هاضمة. وهناك نوعان من الشبكة االندوبالزمية هما :
 

 الشبكة االادوبالزمية الملساء  -1

وتكون عادة على شكل تجاويف أنيبوبية أو كروية وتتحلل سريعا بعد موت الخلية . وعندما توجد الشبكة 

ضي مالملساء بكميات كبيرة في خلية ما أو في جزء من خلية , فان هذه الخلية أو هذا الجزء يتميز بأنه ح

األصطباغ وذلك لوجود البروتينات الغشائية التي تكون عادة ذات طبيعة قاعدية وتقوم الشبكة 

 االندوبالزمية الملساء بالعديد من الوظائف الخلوية منها مايلي :

وكما في الغدد  بيدات وخاصة السترويدات كما في الخاليا البينية الصم في الخصيةتصنيع اللي -أ

 الدهنية الجلدية 

تكوين االمالح او االحماض المعدنية ،كما فى خاليا الغدد الدمعية والخاليا الحمضية فى الغدد  -ب

 المعدية والتى تقوم بتصنيع حمض الهيدروكلوريك 

ذلك بربط السموم مع البروتينات الموجودة فى اغشيتها كما يحدث تخليص الخلية من السموم و –ج 

 فى خاليا الكبد التى تخلص الدم من السموم التى قد تصل اليه من الخارج او التى تتكون داخل الجسم 

 نقل السياالت العصبية من غشاء الخلية الى داخلها كما فى الخاليا العضلية  –د 

 الزم كما فى الخاليا الفارزة دوران المواد داخل السيتوب –ه 

 تكوين وتكسير الجليكوجين حيث يوجد االنزيم الخاص بهذه العملية فى اغشية الشبكة الملساء –و 
 

 الشبكة االادوبالزمية الخشنة ) الحبيبة (: -2

وهى خشنة لوجود الريبوسومات على سطح اغشيتها والوظيفة االساسية للشبكة الحبيبة هى تصنيع 

ت التى تقوم الخلية بافرازها )وتكون عادة انزيمات( ولذلك فان الخاليا المصنعة للبروتينات تكون البروتينا

مليئة بالشبكة التى تضفى عليها اصطباغا قاعديا بسبب وجود الحمض النووى فى الريبوسومات ، وتتخذ 

لريبوسومات فى تجاويف الشبكة الخشنة اشكاال مختلفة فتكون انبوبية وكروية او صهريجية وتوجد ا

مجموعات تتخذ اشكاال عديدة على سطح اغشية الشبكة حيث تكون دوائر او دوامات او تجمعات صغيرة 

 وذلك الن ريبوسومات كل مجموعة ترتبط مع بعضها عن طريق 

الذى ينقل ويحمل الشفرة الخاصة بتصنيع البروتينات فى m-RNAجزئ من الحمض النووى الرسول

ويرتبط حمض نووى ناقل خاص امينى خاص يقوم  transfer RNAة الناقلة وجود االحماض النووي

بحملة ونقلة الى الريبوسومات ويقوم الريبوسوم بقراءة الشفرة اثناء مرورة على شريط الحمض النووى 

 الرسول ويربط االحماض االمينية الواحد تلو االخرى فى ترتيب خاضع للشفرة التى امالها حمض ال

DNAى العوامل الوراثية فى الكروموسومات ( اثناء تكون الحمض النووى الرسول علية )الموجود ف

وبذلك تظهر الدقة المتناهية فى نقل خصوصية العامل الوراثى ليتكون انزيم خاص يتحكم فى ظهور صفة 

وراثية خاصة وبعد ان تتكون جزيئات البروتينات فى الريبوسومات تسقط فى تجويف الشبكة 
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ة الحبيبة وتمر داخلها الى ان تصل الى اجسام جولجى حيث يتم تركيزها وتعبئتها فى اغشية االندوبالزمي

 على هيئة الحبيبات او الحويصالت االفرازية التى تتحرك نحو غشاء الخلية لتصب محتوياتها خارجها 

 

جزء صغير نانومتر( وتتميز الى  15هى حبيبات يصل القطر الواحد منها الى حوالى )  الريبوسومات :

نانومتر( يرتبطان مع بعضهما فقط فى وجود الحمض النووى الرسول  10نانومتر( وآخر كبير ) 5) 

ويتكون الجزءان فى نويه الخلية والريبوسومات هى قارئات الشفرة الوراثية وقد توجد ملتصقة بغشاء 

زمة لسيتوبالزم الخلية خاصة الشبكة االندوبالمية )كما ذكر من قبل( فتقوم حينئذ بتخليق البروتينات اال

تلك التى تدخل فى تكوين وتعويض التالف من االغشية الخلوية وارضية السيتوبالزم وعضيات الخلية 

 ولذلك فليس هناك خلية تخلو من قدر ما من الريبوسومات الحرة

 

  اجسام جولجى :: ثاايا 

فى  وتسمى باسم العالم جولجى الذى اكتشفها فى اواخر القرن الماضى

الخاليا العصبية لطائر البوم واجسام جولجى عبارة عن مجموعة من 

االغشية الخلوية التى تظهر بالمجهر الضوئى على شكل شبكة تتميز 

بانها ترسب الفضة من امالحها لتكون حبيبات داكنة تظهر فى منطقة 

وعند فحص اجسام جولجى بواسطة المجهر ، جولجى بالخلية 

ال منها يتكون من صفوف متوازية من االلكترونى يتضح ان ك

التجاويف المفلطحةاو الصهاريج المحاطة باغشية ملس وتكون 

تجاويف هذه الصهاريج اضيق من تجاويف الشبكة االندوبالزمية مما يجعل منطقة جولجى فى الخلية 

 متميزة بتقارب االغشية فيها
 

 وظائف اجسام جولجى:

 م تعبيئتها فى اغشية لتكون الحويصالت االفرازية تقوم بتجميع وتركيز البروتينات ث – 1

تقوم باضافة جزيئات الكربوهيدرات الى البروتينات فى الخاليا الفارزة للجليكوبروتينات )الخاليا  – 2

 المخاطية( تقوم بتعبئة االنزيمات المحللة داخل اغشية لتكون الليسوسومات 

 

  ثالثا: الليسوسومات )االجسام المحللة( :

تجاويف كروية يحاط كل منها بغشاء املس وتحتوى على العديد من  هى

االنزيمات المحللة لتحليل معظم المواد العضوية ومن اهم انزيمات 

الليسوسومات انزيم الفوسفاتير الحمضى وتستعمل طرق الكيمياء 

النسيجية لتحديد مكان هذا االنزيم الذى بدورة يدل على مكان 

وهذة هى الطريقة التى يمكن بها رؤية الليسوسومات فى الخلية 

الليسوسومات بالمجهر الضوئى ويظهر الليسوسوم بالمجهر االلكترونى 

كجسم كروى يحتوى على مادة معتمة غير متجانسة ويكون محاطا بغشاء واحد واضح مما يميزة عن 

غشاؤة سليما اما اذا حبيبات الدهن التى ال تحاط بغشاء وتبقى انزيمات الليسوسوم غير نشطة طالما بقى 

تمزق هذا الغشاء فان االنزيمات تصبح نشطة وتبدأ فى هضم وتحليل المواد التى تختلط بها ومن المواد 

التى تحافظ على سالمة اغشية الليسوسومات هورمون قشرة الغدة الكظرية)الكورتيزون( وتتمزق اغشية 

ود بعض السموم الناتجة من الميكروبات الليسوسومات عند نقص االكسجين فى السيتوبالزم او عند وج

وعندئذ تقوم االنزيمات الهاضمة المنطلقة من الليسوسومات المحطمة بتحليل مكونات الخلية فيما يعرف 

بالتحلل الذاتى كما يحدث بعد الموت او عندما تحرم الخاليا من الدم الشريانى المحمل باالكسجين بسبب 

المفاجئ فى جدران الشرايين المغذية لبعض االنسجة كما يحدث فى الجلطات الداخلية او بسبب التقلص 

 بطانة الرحم اثناء الطمث 
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 وظائف الليسوسومات :

تقوم بهضم ما يدخل الى الخلية من مواد فاذا كانت هذه المواد ضارة تخلصت منها الخاليا واال فان  – 1

 الخلية تستفيد من نواتج هضمها وتاخذها كمصدر لغذائها 

تقوم بتخليص الخلية من من المواد غير النافعة والتى اذا تراكمت فى السيتوبالزم اعاقت وظائفه كما  – 2

 انها تخلص الخلية من العضيات الهرمة 

تخلص الخلية من المواد االفرازية التى ال تنطلق خارجها وبذلك تتحكم فى النشاط االفرازى للغدد  – 3

 الصم 

 م فى مناطق معينة اثناء عملية نموة وتشكيلة تقوم بتحليل مكونات العظ – 4

الجسم الطرفى )االمامى ( فى الحيوان المنوى هو عبارة عن ليسوسوم كبير تساعد محتوياتة من  – 5

 انزيمات على هضم الغشاء المحيط فى منطقة دخوله اثناء عملية التلقيح 

دا وشديدا )كما يحدث فى الذبحه يسبب انفجار الليسوسومات فى بعض الحاالت المرضية الما حا – 6

نفجرة تقوم م( وذلك الن االنزيمات التى تنطلق من الليسوسومات السالصدرية ونوبات مرض النقر

بتحليل الجلوكوز الموجود فى سائل االنسجة او سائل المفاصل والن كمية االكسجين تكون قليلة فان ناتج 

 تحلل الجلوكوز يكون حامض اللبنيك الذى يلسع 

نهايات العصبية محدثا االألم الحادة والتى تعتبر فى واقع االمر انذارا ضروريا لتفادى ما يمكن ان يسبب ال

 تلفا بالغا للمفصل او حتى للموت المحقق )وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ( 

ا يتحول الى تقوم بهضم وازالة بعض االنسجة او االعضاء التى لم يعد لها فائدة كذيل ابوذنيمة عندم – 7

 .الضفدع اليافع وكالغدة التيموسية بعد البلوغ والزالة بطانة الرحم اثناء الطمث اذا لم يحدث الحمل 

 االجسام الد يقة: 

هى كريات تشبة كثيرا فى شكلها وتركيبها الليسوسومات االانها تختلف عنها فى انها تظهر اكثر دكانة 

على انزيم الفوسفاتيز الحمضى ولكنها تحتوى على احد االنزيمات  بالمجهر االلكترونى كما انها ال تحتوى

الخاصة المساعده ) والتى تسمى االجسام الدقيقة باسمها( فهناك مثال البيروكسيسومات والتى تحتوى على 

انزيم البيروكسيديز الذى يساعد على تخليص الخاليا من مادة بيروكسيد الهيدروجين السامة وتوجد 

 ات بكثرة فى الخاليا الكبدية البيروكسيسوم

 

 الحويصالت المغلفة: : رابعا

وهى حويصالت صغيرة تحاط بغشاء يوجد على سطحة طبقة من البروتينات على هيئة خطوط دقيقة 

زغبية تكون الغطاء او الغالف المميز لهذه الحويصالت وينشا هذا النوع من الحويصالت من الغشاء 

من الشبكة االندوبالزمية وفى جميع الحاالت يتكون الغطاء على سطح الخلوى او من اجسام جولجى او 

الحويصالت قبل ان تنفصل من اصلها ومن الوظائف الهامه التى تؤديها هذه الحويصالت نقل المواد 

)البروتينات على وجة الخصوص( من خارج الخلية او بداخلها عبر السيتوبالزم . ووجود الغالف يمنع 

 التحاد بهذه الحويصالت ولذلك فان محتوياتها تمر داخل الخلية دون ان تهضم الليسوسومات من ا

 

 الحويصالت االفرازية: :خامسا

وهى حويصالت مختلفة االحجام تحتوى على المواد المفرزة وتقوم بنقلها من اجسام جولجى الى سطح  

الموجودة بداخلها فتصبح اكثر  الخلية الفارز واثناء مرور الحويصالت فى السيتوبالزم يتم تركيز المواد

دكانة كلما اقتربت من سطح الخلية وهناك اختالف فى وجهات النظر حول ما اذا كانت الحويصالت 

االفرازية من العضيات او من محتويات الخلية غير الحية وحيث انها تؤدى وظيفة ايجابية بتركيزها 

فانها بذلك تكون اقرب الى العضيات منها الى  للمواد المفرزة وباعتبارها احدى مكونات الجهاز الفجوى

المحتويات غير الحية ، تلك هى العضيات التى تكون الجهاز الفجوى للخلية وهى ترتبط بشكل مباشر او 

 غير مباشر بعمليات تصنيع وتحريك ونقل وتركيز المواد البروتينية 
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 المايتوكوادريا: :سادسا

ى يشبة فى تكوينة وتتركب المايتوكوندريا من غشاء خارج

الكيميائى وسمكه الغشاء الخلوى وغشاء داخلى يختلف كثيرا عن 

غشاء الخلية حيث يحتوى على نسبة اكبر من البروتينات 

االنزيمية ويخرج من الغشاء الداخلى اعراف على شكل رفوف 

او انابيب ويسمى التجويف الذى يقع بين غشائى المايتوكوندريا 

التجويف الموجود داخل الغشاء الداخلى بالحجرة الخارجية اما 

فيسمى الحجرة الداخلية ويحتوى على ارضية المايتوكوندريا ويوجد فى االرضية العديد من االنزيمات 

والريبوسومات ) اصغر من تلك الموجود فى السيتوبالزم ( وبعض المواد ) خاصة الكالسيوم( كما يوجد 

التركيب يظهر ان للمايتوكوندريا القدرة على تصنيع  الحلقى الشكل ومن هذا DNAبها جزئ من ال 

 المواد الخلوية المختلفة ولذا فانها تنمو وتتكاثر عن طريق االنقسام كما يحدث فى البكتيريا 

 سابعا: الجسم المركز  :

توجد فى معظم الخاليا منطقة على احد جوانب النواة تتميز بانها اقل كثافة 

ثير من االحيان تكون محاطة بجسم جولجى من باقى السيتوبالزم وفى ك

وتسمى الجسم المركزى او مركز الخلية ويتكون الجسم المركزى من منطقة 

دائرية باهتة االصطباغ تسمى الدائرة المركزية تحتوى على جسمين 

عصويين صغيرين يسمى كل منهما بالحبيبة المركزية التى يبلغ طولها 

الميكرون وتتعامد كل منهما على من  0و15نصف ميكرون وقطرها حوالى 

االخرى ، وباستعمال المجهر االلكترونى وجد ان الحبيبة المركزية عبارة 

عن منطقة كثيفة من السيتوبالزم اسطوانية الشكل توجد على حافتها تسع 

مجموعات من االنيبوبات الدقيقة المتوازية والممتدة بطول الحبيبة تسمى كل 

 30صل من ثالث انيبوبات متحدة حيث تكون مع محيط الحبيبة زاوية قدرها مجموعة بالنصل ويتكون الن

، وتعتبر الحبيبات المركزية مراكز لتكوين االنيبوبات الدقيقة فى الخلية مثل انيبوبات مغزل االنقسام 

 .واالنيبوبات التى تكون هيكل االهداب واالسواط  
 

 مكواات السيتوبالزم غير الحية

تكون غير دائمة وال تدخل فى العمليات الحيوية للخلية بشكل ايجابى وهناك نوعان  هى مكونات عادة ما

 من هذة المكونات هما : 

 الدهن  -النشا الحيوانى   ب –الغذاء المختزن  أ  – 1

 المواد الصبغية  – 2
 

 بعض ااواا الصبغات التى  كواها الخاليا الحيوااية :

الحمر اثناء نموها ووظيفتة االساسية نقل الغازات ويضفى على  وتكوينة خاليا الدم الهيموجلوبين – 1

الجلد لونة االحمر وتوجد فى الخاليا العضلية ماده قريبة الشبة من الهيموجلوبين تسمى المايوجلوبين 

 وتعطى اللحم لونه االحمر المميز 

لى عنصر الحديد من وينتج بعد تكسر كريات الدم الحمر ويمثل الجزء الذى يحتوي ع الهيموزدرين – 2

 جزئ الهيموجلوبين ولونه ذهبى ويوجد فى الخاليا الملتهمة فى الطحال 

وهو يمثل الجزء البروتينى من الهيموجلوبين ويبقى ذائبا فى بالزما  البيليروبين ) احمر الصفراء ( – 3

لونها االصفر  الدم الى ان تقوم الخاليا الكبدية باسنخالصة وافرازة مع الصفراء وهو الذى يعطيها

 المخضر 
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ويتكون فى خاليا خاصة تسمى الخاليا الميالنينية على شكل حبيبات ال ترى اال بالمجهر  الميالاين – 4

االلكترونى تسمى اجسام ميالنينية ويتكون الميالنين من الحمض االمينى تيروسين فى وجود انزيم 

 تيروسينيز 

للون تحاط بغشاء وتتراكم فى الخاليا المعمرة نتيجة لنشاط ى صبغة بنية اوه الصبغة البنية الدانية – 5

 .الليسوسومات بها 

 النواا :

تحتوى جميع الخاليا الحقيقية على انويه والن الكريات الدموية الحمر 

فى الثدييات ال تحتوى على انويه فهى لذلك ال تسمى خاليا ولكى تبقى 

بين السيتوبالزم والنواه يجب الخلية قادرة على اداء وظائفها فان العالقة 

ان تستمر بصوره فعاله واذا ازيلت النواه من خلية ما فانها تتحلل بعد 

ان تستهلك محتوياتها من انزيمات وبروتينات غشائية الن تعويض هذه 

المواد يحدث عن طريق العوامل الوراثية الموجودة فى النواه . وتحتوى 

توجد بعض الخاليا ثنائية االنويه الخلية عادة على نواه واحدة اال انه 

كالخاليا الكبدية ومتعددة االنوية كخاليا العضالت الهيكلية وتصبح الخلية متعددة االنويه حين تنقسم النواه 

عدة انقسامات دون ان ينقسم السيتوبالزم او عندما يتالحم عدد من الخاليا ثم تتالشى االغشية الفاصلة 

لية متعددة االنويه . وتوجد االنوية فى اوسع جزء من سيتوبالزم الخلية مالم بينها ليتكون مدمج خلوى او خ

يوجد فى السيتوبالزم مايزيحها جانبا كما يحدث فى الخاليا الدهنية والخاليا المخاطية وفى بعض الخاليا 

 مية .يكون جسم جولجى ضخما جدا لدرجة انة يزيح النواه الى احد جوانب الخلية كما فى الخلية البالز

ولكل نوع من الخاليا نسبة ثابتة بين حجم النواه وحجم السيتوبالزم فاذا اختلت هذه النسبة لسبب او الخر 

فان النواه تنقسم الستعادة النسبة المقرره مره اخرى وتتخذ االنويه اشكاال متعدده فهى تكون مستديرة فى 

ا يضغط على احد جوانبها جسم جولجى كما فى الخاليا الكبيره وبيضية فى الخاليا العمودية وكلوية عندم

الخاليا الدموية الكبيرة وحلزونية فى الخاليا العضلية الملس ومفصصة كما فى خاليا الدم البيض الحبيبة 

وخيطية كما فى االلياف العضلية الهيكلية ،والنواه قاعدية االصطباغ وذلك لغلبة ما تحتوية من احماض 

من بروتينات قاعدية والتى تخفف من صبغة الحمض النووى اذا كانت نووية على باقى محتوياتها 

موجودة بكميات كبيرة مما يجعل النواه بنفسجية االصطباغ فى التحضيرات المصبوغة بالهيماتوكسلين 

وااليوسين وتحتوى النواه على بعض الدهون والمعادن ولكن بكميات قليلة وتتكون النواه من الغالف 

 ين والنويه النووى والكرومات

  : الغالف النوو 

نانومتر  15يتكون من غشائين يشبة كل منهما الغشاء الخلوى يفصلهما تجويف منتظم يبلغ اتساعه حوالى 

ويوجد على الغشاء الداخلى كمية من الكروماتين الكثيف تختلف فى سمكها من نواه الى اخرى اما الغشاء 

ت ويتصل فى بعض االحيان بالشبكة االندوبالزمية مما الخارجى فتوجد على سطحه الخارجى ريبوسوما

يجعل البعض يميل الى اعتبار غالف النواه ضمن الجهاز الفجوى السيتوبالزمى الذى سبق ذكره ، ويوجد 

على غالف النواه ثقوب مستديره على كل منها حجاب رقيق يتحكم فى المواد الخارجة والداخلة من والى 

 .النواه 

 الكروما ين: 

والبروتين القاعدى  DNAوهو مادة الكروموسومات ويتكون من الحمض النووى الديؤكس ريبوزى 

 هستون ويمكن تمييزنوعين فى النواه وهما : 

الكروماتين الحقيقى وهو الجزء النشط من الكروموسومات ويكون على هيئة خيط دقيق جدا عليه  –أ 

نشاط يقوم الكروماتين الحقيقى بتوجية حبيبات صغيره متفرقة ولذلك فهو ضعيف االصطباغ و

وفى الخاليا النشطه فى  DNAالرسول الذى يتكون على جزيئات ال RNAالسيتوبالزم عن طريق ال

 .تصنيع البروتينات يكون الكروماتين الحقيقى هو الغالب فى النواه 

وموسومات اى الكروماتين غير الحقيقى وهو يمثل الجزء الذى يبقى ملتفا على نفسه من الكر –ب 

 فيه يكون مركزا فانه يكون داكن االصطباغ  DNAالجينات غير العاملة والن ال 
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 النوية: 

توجد نوية واحده على االقل فى معظم انوية الخاليا وال تحاط النوية بغشاء ولكنها تحد بالكروماتين 

فى الخاليا الجديدة ويصنع فى  المحيط بها وتتحلل النويه اثناء انقسام الخلية  ثم تعود مره اخرى للظهور

 وتظهر النويه تحت المجهر االلكترونى متكونة من : ، النويه جزئى الريبوسومات 

جزء وسطى ليفى متشابك يتكون من االجزاء المنبسطة من كروموسومات النويه عالوة على بعض  –أ 

 RNAخيوط 

 ومات جزء حافى حبيبى يتكون من الحبيبات التى سوف تكون الريبوس –ب 

 

 االاسجة النبا ية
النسيج ، هو مجموعة من الخاليا ، اما ان تكون متشابهة فى الشكل والوظيفة ، فيسمى هذا النوع بالنسيج 

البسيط ، واما ان تكون مختلفة الشكل أوالوظيفة ، فيسمى بالنسيج المعقد. وكمثل للنسيج البسيط  النسيج 

 ج الخشب. وتقسم االنسجة النباتية الى : الكولنشيمى ، وللنسيج السكلرنشيمى ،ونسي

 انسجة مستديمة او بالغة: -2  انسجة مرستيمية:  -1

 االاسجة المرستيمية :

المرستيم ،هو مجموعة من الخاليا القابلة لالنقسام ، ومشتقاتها البالغة تضاف الى االنسجة المستديمة 

، تدعى بالخاليا المنشئة ، وهذة الخاليا ال المكونة للجسم النباتى . ويحتوى المرستيم على خاليا معينة 

تغير مواقعها وال تتحول الى خاليا بالغة . ففى االنقسام االول تضاف احدى الخاليا الناتجة الى النسيج 

المرستيمى )المشتقات( وتضاف بعد عدة انقسامات الى النسيج المستديم ، وتبقى الخلية االخرى 

 مرستيمية . 

 المرستيمية :اوال : أفات الخلية 

صغيرة عادة ، ومتساوية االقطار فى االنسجة المرستيمية القمية ومستطيلة فى االنسجة  -1

 المرستيمية الجانبية.

 ذات نواه كبيرة بالنسبة لحجم الخلية . -2

 جدار الخلية سليولوزى رقيق . -3

 تكون الفجوات صغيرة ان وجدت . -4

 التوجد بها مواد ايضية او تخزينية .  -5

 قسام .قابلة لالن -6

 : االاسجة المستديمة

النسيج المستديم ، وهو مجموعة من الخاليا المتكشفة او المتخصصة . والجسم النباتى يشتمل على ثالثة 

اجهزة نسيجية رئيسية : الجهاز النسيجى ويتكون من نسيج البشرة او البريديوم ، والجهاز النسيجى 

يمى ، والجهاز النسيجى الوعائى ويتكون من الخشب االساسى ويتكون من النسيج البرنشيمى والكولنش

 واللحاء .

  : اوال البشرة

وهى الطبقة الخارجية من خاليا الجسم النباتى االبتدائى ،وتوجد فى االوراق والسيقان والجذور واالزهار 

م والثمار والبذور ، وتسمى فى الجذور الحديثة بالطبقة الوبرية بسبب الشعيرات الجذرية التى تقو

بامتصاص الماء . والبشرة مجموعة متنوعة من الخاليا المتراصة مع بعض ، ونادرا ما توجد بينها 

مسافات بينية ما عدا فتحات الثغور . وال تحتوى خالياها على بالستيدات خضر ما عدا الخاليا الحارسة 

  وبشرة بعض نباتات الظل والنباتات المائية .

 : وتشمل البشرة الخاليا التالية 

 خاليا حركية. -3   خاليا حارسة. -2  خاليا البشرة العادية.  -1

 خاليا مساعدة. -5  خاليا فلين وخاليا سيليكا. -4 
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 النسيج البراشيمى : : ثاايا 

وهو نسيج يتكون من خاليا حية ، تختلف فى اشكالها ووظائفها ، وتختلف 

ة البرنشيمية يظيفة التى تقوم بها . وجدار الخلمحتوياتها حسب نوع الو

سليولوزى رقيق عادة ، كما فى البرنشيمية التخزينية ، او سميك غير ملجنن ، 

كما فى اندوسبيرم بذرة البلح ، وقد يوجد الجدار الثانوى الملجنن ،كما فى 

برنشيمية الخشب . ومن اهم صفات النسيج البرنشيمى وجود مسافات بينية 

  وم بها النسيج .ضيقة او واسعة حسب نوع الوظيفة التى يق

 النسيج الكولنشيمى : : ثالثا 

وهو مجموعة من الخاليا الحية المستطيلة الشكل ذات جذور ابتدائية مغلظة ، 

وغير ملجننة وشكلها وتوزيعها على ان وظيفتها دعامية . ويعتبر هذا النسيج 

نسيجا بسيطا ، حيث يتكون من خاليا ذات شكل واحد ووظيفة واحدة .توجد 

اليا الكولنشيمية ، اما تحت البشرة او تنفصل عنها ، او توجد على هيئة الخ

اسطوانة كاملة ، او على هيئة اشرطة متباعدة ، او فى االركان فى السيقان 

المضلعة . ويعد النسيج الكولنشيمى النسيج الدعامى االول فى الجسم النباتى 

بها قليل من البكتين ، ويترسب السليولوز بطرق  االبتدائى . جذر خاليا النسيج الكولنشيمى سليولوزية

 مختلفة  فى النباتات المختلفة .

 النسيج السكلراشمى : : رابعا 
وهو مجموعة من الخاليا ذات جدر سميكة ملجننة ، غالبا ما تفقد 

بروتوبالزمها عند البلوغ ، ووظيفتها االساسية التدعيم . ويتكون هذا النسيج 

ا ، تختلف فى الشكل والتركيب ، وكذلك فى االصل من نوعين من الخالي

  والتكوين ، وهما االلياف والخاليا الحجرية ، ولذلك يسمى نسيجا معقدا .

  اسيج الخشب : : خامسا

وهو النسيج الرئيسى الموصل للماء واالمالح فى النباتات الوعائية ، ويكون 

ون من اكثر من نوع يتك ،مع اللحاء الجهاز الوعائى. والخشب نسيج معقد 

من الخاليا الحية وغير الحية ، ويجمع بين وظيفتى التوصيل والدعامة ، 

وكذلك االنشطة االخرى . والخشب فى الجسم النباتى االبتدائى يدعى 

بالخشب االبتدائى ، وينشأ من االنسجة المرستيمية .اما الخشب فى الجسم 

أ من االنسجة المرستيمية النباتى الثانوى فيسمى بالخشب الثانوى ، وينش

  الجانبية . ويتكون الخشب من واحد او اكثر من العناصر التالية :

 وهى :  trachcary elementsالعناصر التوصيلية – 1

 قصيبات.   )ب( اوعية. (أ)

 برنشيمة خشب. – 3. الياف خشب – 2

 

 اسيج اللحاء :: سادسا 

جد دائما بجانب الخشب ، ويكون اللحاء هو النسيج الموصل للمواد الغذائية ، ويو

مع الخشب الجهلز التوصيلى فى جسم النبات . واللحاء يعتبر نسيجا مركبا شكال 

والياف صر الغربالية ، وبرنشيمة اللحاء ووظيفة ، ومكوناتة االساسية هى : العنا

 اللحاء ، باالضافة الى خاليا مرافقة او خاليا زاللية . 
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 ااسجة الجسم الحيواايه

 

 كون جسم اى حيوان فقارى من اربعة انسجة اساسية هى :يت

 Epithelial tissuesاالنسجة الطالئية                                  – 1

  Connective tissuesاالنسجة الضامة                                 – 2

  Muscular tissuesاالنسجة العضلية                                – 3

      Nervous tissuesاالنسجة العصبية                             – 4

واثناء نمو الجنين تتكون الجاستريوال من ثالث طبقات جرثومية هى االدمة الخارجية واالدمة المتوسطة 

الخلوى  واالدمة الداخلية ومن هذه الطبقات الثالث تنشأ االنسجة االربعة المختلفة عن طريق عملية التميز

، والنسيج هو مجموعة من الخاليا المتشابهة )او غير المتشابهة ( وما يتخللها من مادة خاللية تقوم باداء 

 وظيفة او عدة وظائف 

 :االاسجة ال الئية   -

 تتصف االنسجة الطالئية فى مجملها بعدد من الصفات هى : 

تتراص االنسجة الطالئية وتتالصق ولهذا تكون المواد  – 1

 الخاللية قليلة جدا 

ترتكز خالياها على طبقه ليفيه رقيقه تسمى الغشاء القاعدي  - 2

 تفصل بينها وبين ما يليها من انسجه اخرى.

تنشأ من أي من الطبقات الجرثوميه الثالث فقد تكون  – 3

 اكتودرمية او ميزودرمية او اندودرمية المنشأ.

طلباتها باالنتشار من ال يتخلل خالياها اوعية دموية وتأتيها مت-4

 وعية الدموية الموجودة تحت الغشاء القاعدي .اال

يتخللها العديد من النهايات العصبية وخاصة النهايات الحسية  -5

 والمفرزة 

 تتماسك خالياها بشدة عن طريق روابط بين خلوية. -6

أو تكون  مسطحات تغطي أسطحا وتبطن تجاويفاتكون  -7

 ل مختلفة كما هو الحال في الغدد مجموعات خلوية ذات أشكا

تكون المسطحات الطالئية إما مصففة أو بسيطة وتتميز الخاليا  -8

 : المكونة لألنسجة البسيطة بما يلي

 يختلف الجزء القاعدي . وتسمى هذه بالظاهرة القطبية.  -أ

 توجد أجسام جولجي والجسم المركزي أعلى النواة جهة السطح . –ب    

غشاء السطحي للخاليا ليالئم الوظائف التي تؤديها هذه الخاليا فيكون مهدبا أو فرشاتيا أو يتحور ال –ج    

 الخ . ......مغطي بطبقة من الجليد أو تكون به كهيفات 

 

 الغشاء القاعدي :

هو طبقة رقيقة تظهر بالمجهر الضوئي تحت الطالئية وحول الكتل الخلوية الطالئية الفارزة ويفصلها عن 

 خرى التي تليها . وللغشاء القاعدي وظيفتان أساسيتان هما :األنسجة األ

 منع مرور الجزيئات الكبيرة من السطح الى الداخل . –أ 

 حتكاك الخارجي .تزويد النسيج الطالئي بطبقة مرنة لكي ال يتمزق بسبب اال -ب
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  قسيم النسجة ال الئية

 ئيسية التي تؤديها كما يلي :تنقسم النسجة الطالئية الىأربعة أنواع حسب الوظيفة الر

 Covering epithelial tissuesأنسجة طالئية غطائية            -1

 Glandular epithelial tissuesأنسجة طالئية غدية              -2

 Sensory epithelial tissuesأسنجة طالئية حساسة            -3

 Germinal epithelial tissuesأنسجة طالئية منبتة              -4

 سيتم تناول مثال واحد فقط .
 

 : Covering Epأوال: األاسجة ال الئية الغ ائية  

يتكون هذا النوع من مسطحات خلوية تغطي األسطح وتبطن التجاويف والفراغات الموجودة في الجسم . 

 ائية تكون رطبة دائما . وفيما عدا بشرة الجلد التي تطون عادة جافة في الحيوانات البرية فان النسجة الغط

 وينقسم هذا النوع حسب عدد طبقات الخاليا المكونة الى نوعين :

 أنسجة طالئية بسيطة وتتكون من طبقة واحدة من الخاليا ترتكز جميعها على الغشاء القاعدي. -أ

ء أنسجة طالئية مصففة وتتكون من عدد من الطبقات ترتكز الطبقة السفلى منها فقط على الغشا –ب 

 القاعدي .

اسجة ال الئية البسي ة حسب الوظائف التي  ؤديها الى األاواا األ ية :ويمكن  قسيم اال  

وتوجد على األسطح التي تتعرض الى االحتكاك أو الى مواد ضارة , وتترسب   .أنسجة طالئية وقائية -1

في الجليد  الذي يغطى خاليا  علي سطح الخاليا مواد وقائية , وتكون هذه المواد بروتينية كما هو الحال

عدسة العين , بينما تكون من عديدات التسكر المخاطية  التي تغطي خاليا بشرة الجلد في الحشرات 

 والقشريات وتسمى بالكايتين.

ناتجة عن عملية االفراز .  أنسجة طالئية فارزة: ويتميز السطح الخارجي لهذا النوع بوجود كهيفات  -2

لصغيرة ايضا على أسطح الخاليا التي تقوم بعمليات االدخال الخلوي  ومن أمثلة ذلك وتوجد هذه الكهوف ا

 الخاليا المبطنة للمعدة ةالخاليا المبطنة لألوعية الدموية .
 

   Connective tissuesاألاسجة الضامة  -

هذا هو النوع الثاني من أنسجة الجسم . وينشأ من طبقة 

المنشأ )قارن النسيج الميزودرم فقط أي أنه ميزودرمي 

توجد األنسجة الضامة على األسطح أبدا (والالطالئي

ولكنها تتخلل مكونات األنسجة الخرى لتكون أرضيتها 

وتقوم بربط األنسجة المختلفة مع بعضها أثناء تكون 

  األعضاء.
 

 الصفات العامة لألاسجة الضامة 

 ال ترتكز على غشاء قاعدي . -1

 الياها قليلة ومبعثرة ومتنوعة .مادتها الخاللية وفيرة وخ -2

 تعتبر الوسط المناسبة كمسار لألوعية الدموية واألعصاب داخل األعضاء المختلفة . -3

 تتخلل مكونات األنسجة األخرى رابطة اياها وحاملة لألوعية الدموية واألعصاب  اليها . -4

 تعطي الجسم شكله العام وهيكله الدعامي . -5

 ا من خالله المواد مع سوائل الجسم المختلفة .تمثل الوسط الذي تتبادل الخالي -6

 تعتبر من أهم وسائل الدفاع ضد األضرار الخارجية . -7

 تتكون من ثالثة عناصر هي الخاليا واأللياف والمادة الخاللية . -8

وقوام المادة الخاللية ونوع  مختلفة حسب مواصفات خاصة مثل نوعوتنقسم األنسجة الضامة الى أنواع 

 ونوع األلياف الغالبة . ،الخاليا فيها 
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 : أاواا األاسجة الضــــــــامـة

 تنقسم األنسجة الضامة حسب صيغة المادة البينية وقوامها الى ثالثة أنواع هي :

  Connective tissues properاألنسجة الضامة األصيلة             -1

 Skeleta connective tissuesاألنسجة الضامة الهيكلية             -2

  Cartilgenous tissuesاالنسجة الغضروفية  –أ            

             Bony tissuesاالنسجة العظمية     –ب            

 االنسجة الضامة الوعائية         -3

 (Cartilagesاالاسجة الغضروفية ) الغضاريف 

الياف ومادة بينية وتتميز بان تمثل الغضاريف نوعا خاصا من االنسجة الضامة حيث تتكون من خاليا و

مادتها البينية تتكون من كبريتات الغضروفين وهى من المواد المخاطية عديدة التسكر الحمضية الصلبة 

التى تحتوى على تجاويف توجد بها الخاليا الغضروفية اما االلياف فقد تكون بيض او صفر حسب نوع 

 ومكان وجود الغضروف 

 

 : sueBone tisالنسيج العظمى   

 يتشابة النسيج العظمى مع االنسجة الغضروفية فى الصفات التالية :

 يتكون من عدد قليل من الخاليا وكمية كبيرة من المواد الخاللية الصلبة  – 1

 توجد خالياة داخل فجوات  – 2

 يحاط من الخارج بغالف من النسيج الضام الليفى القوى يسمى الغالف العظمى. – 3

 من الخارج بالطريقة التراكمية . يزداد سمكا – 4

 ولكن النسيج العظمى يختلف عن االنسجة الغضروفية فى بعض الصفات التالية : 

 ال يمكنة النمو بالطريقة البينية لتحجر ارضيتة  – 1

 تتخللة االوعية الدموية  – 2

 ياف يوجد فى ارضيتة امالح الكالسيوم عالوة على كبريتات الغضروفين وبروتين االل – 3

 تتشابك خالياه عن طريق تفرعاتها السيتوبالزمية التى توجد داخل القنيات  – 4

 ال تنقسم خاليا العظم وهذا سبب آخر لعدم امكانية النمو البينى فى النسيج العظمى  – 5

 توجد طبقة ليفية تفصل بين النسيج العظمى والنخاع العظمى تسمى بطانة العظم  -6

 خاع العظم االحمر واالصفر يحتوى العظم على ن – 7

 

 : bloodالدم    

للدم صفات متميزة تجعلة نسيجا فريدا فى نوعة اذ ان لو وظائف االنسجة الضامة اال انة يفتقد الى احدى 

مكوناتها وهى االلياف ، ويتكون الدم من سائل شفاف هو البالزما يوجد بة انواع كثيرة من البروتينات 

وظائف اهمها انها تكسب الدم الضغط االزموزى المناسب لمنع الماء من التسرب التى تقوم بالعديد من ال

التى تحافظ على ثبات الرقم  Buffersالى خارج االوعية الدموية كما انها تقوم بوظيفة المنظمات 

كما تحتوى البالزما على المواد المحمولة من والى الخاليا ويرشح سائل البالزما  PHالهيدروجينى للدم 

ارج االوعية الدموية ليكون سوائل الجسم المختلفة مثل سائل االنسجة واللمف والسائل الدماغى الشوكى خ

 وتوجد فى الدم عناصر سابحة فى البالزما منها ما هو خلوى ومنها الكريات الحمر والصفائح الدموية 

  : Muscular tissueالنسيج العضلى 

لعضليه و تتم استطالة الخاليا العضليه اثناء تميز الخاليا المكونه يتكون النسيج من خاليا تسمى بااللياف ا

االلياف العضليه من الميزودرم فيما عدا القليل منها مثل عضالت قزحيه  لها أثناء الحياة الجنينية. تنشأ

العين التي تنشأ من االكتودرم. وتقوم العضالت بوظائف كثيرة فهي المسئوله عن حركة الحيوان من مكان 

إلى اخر وحركة االحشاء التي ينتج عنها تحريك محتوياتها,وحركة عضلة القلب التي ينتج عنها دوران 

الدم,وكذلك حركة اللسان في االنسان لتمكنه من الكالم. وللعضالت وظائف هامه أخرى حيث ينتج من 

و الهام للبروتين  تقلصها قدر من الحراره يسهم في ثبات حرارة الجسم.كما انها تعتبر المصدر الرئيسي
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الحيواني لالنسان. وتشبه اليفه العضليه االله في إنها تقوم بحرق المواد الكربوهيدراتيه في وجود 

االكسجين وينتج من ذلك طاقه يستعمل بعضها في الحركه ويستعمل البعض االخر في تنظيم درجة حرارة 

الة من صنع  خلفات. و بالمقارنه فان ايمن المالجسم. يتم ذلك كله بكفاءه تامه صمت تام و بحد ادنى 

البشر تعمل بكفاءة اقل كثيرا وتسبب ضوضاء مزعجة وتنتج مخلفات كثيره. ولآللياف العضليه غشاء 

خلوي يسمي الغشاء اللحمي وسيتوبالزم لحمى تحتوي على خيوط عضليه دقيقه يتكون بعضها من 

كين( وهذه البروتينات هي عناصر التقلص في المايوسين )العضلين( والبعض االخر من االكتين )الحر

الليفه العضليه وقد تكون منتظمه في لييفات عضليه كما في األلياف العضلية المخططة أو تكون غير 

منتظمة كما في األلياف العضلية الملس . ويوجد ايضا في سيتوبالزم الليفة العضلية كميات كبيرة من 

ظمة في األلياف المخططة مكونة اكماما حول الليييفات وتسمى الشبكة الشبكة االندوبالزمية التي تكون منت

اللحمية . وفي اللياف العضلية توجد مادة صبغية تشبه هيموجلوبين الدم تسمى المايوجلوبين وهي التي 

تضفي على األلياف العضلية لونها األحمر المميز . هذا عالوة على باقي العضيات الخرى مثل 

أجسام جولجي والريبوسومات والليسوسومات وكذلك الجليكوجين وبعض الحبيبات المايتوكوندريا و

 الدهنية . 

 وتصف األلياف العضلية حسب وجود أو عدم وجود خطوط عرضية الى مايلي :

 الياف عضلية مخططة وهي نوعان حسب مكان تواجدها : -1

 ألياف هيكلية : ترتبط بالهيكل الداخلي . وهي ارادية. -أ

 : توجد في جدار القلب . وهي غير ارادية.ألياف قلبية   -ب

 ( وتوجد في جدر االحشاء . وهي غير ارادية .اء ملس الياف غير مخططة ) -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Nervous tissueالنسيج العصبي     

هو النسيج الرابع والخير من أنسجة  الجسم ويتكون من خاليا خاصة متميزة ذات تفرعات كثيرة تسمى 

وتنشأ العصبونات من األكتودرم في  .ية أو العصبوناتالخاليا العصب

بدء الحياة الجنينية وتوجد بينها خاليا مساعدة ورابطة تسمى الخاليا 

الغرائية أو غراء النسيج العصبي . ويخلوا الجهاز العصبي المركزي 

من النسجة الضامة فيما عدا األغشية المغلفة له والتي تفصله عن عظام 

الفقري . وهذه األغشية من الخارج الى الداخل هي  الجمجمة والعمود

األم الجافية التي تلي العظم واألم العنكبوتية واألم الحنون . ويتكون 

الجهاز العصبي الطرفي من العصاب والعقد العصبية . تتكون 

األعصاب من  ألياف عصبية محاطة بطبقات من األنسجة  الضامة 

يا العصبية وألياف عصبية وأنسجة بينما تتكون العقد من أجسام الخال

 ضامة .
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 النقل وجهاز الدورا 

Transport and circulatory system 
 

النقل هو ذلك النشاط الحيوي المتخصص في نقل المواد الغذائية واألكسجين إلى جميع خاليا الكائن الحوي، 

 ى مواقع التخلص منها.وكذا نقل المواد المسرفة الناتجة عن هذه الخاليا إل

يغيب جهاز النقول المتخصوص فوي الكائنوات وحيودة الخليوة أو البدائيوة ، فهوي فوي تمواس مباشور موع الوسوط 

 المائي الذي تعيش فيه، تأخذ منه ما تحتاج إليه وتطرح إليه ماال تحتاجه.

ا بسوبب ضوخامة يوجد جهواز نقول متخصوص عوالي الكفواءة فوي الحيوانوات الراقيوة والنباتوات عديودة الخاليو

أجسامها وكون خالياها العميقة بعيدة عن الوسط الخارجي : فهي بحاجة لمثل هذا الجهاز لنقل السوائل بما 

 تحتوية من مواد مغذية وأكسيجين إلى مختلف خالياها ، وكذا نقل الفضالت إلى أجهزة اإلخراج بها.

 

 النقل في النبات 

 ن األوعية الناقلة المنتظمة في مجموعة من الحزم واألنسجة.يتكون جهاز النقل في النبات من مجموعة م

 آلية النقل في النبات :

 أوالا: النقل خال  جذر النبات ) امتصاص الماء واألمالح المعداية (:

 امتصاص الماء : -1

يووتم امتصوواص الموواء موون التربووة إلووى الشووعيرات الجذريووة وخاليووا 

المواد الذائبة بها أعلى البشرة بالخاصة األسموزية حيث إن تركيز 

وينودفع المواء مون خاليوا البشورة إلوى  من تركيزهوا فوي مواء التربوة.

خاليا القشرة ) عدة طبقات ( حتى يصل إلى خاليا البشرة الداخليوة 

) األنووودودرمس( بالخصاصوووة األسوووموزية وبوووذلك يتزايووود الضوووغط 

األسوووموزي مووون خليوووة إلوووى أخووورى مجووواورة حتوووى طبقوووة البشووورة 

 الداخلية.

الضوغط األسوموزي لخاليوا البشورة الداخليوة ) األنودودرمس( وموا و

يا القشرة ، وهوذا يودعو إلوى االعتقواد يليها من خاليا البريسيكل والخاليا الوعائية أدنى مما هو موجود بخال

إلى أن خاليا هذه الطبقات تمارس النقل النشط وتصورف جهوداا وطاقوة السوتمرار جريوان المواء ، ويضواف 

أوعية الخشب تحتوى ماءا ذائباا فيه سكريات وأمالح مختلفوة متسوربة غليهوا مون خاليوا برنشويم  إلى ذلك أن

 الخشب ، مما يجعل ضغطها األسموزي أعلى من الضغط األسموزي لمحلول التربة.
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وإضووافة للنقوول بواسووطة الضووغط األسووموزي ، فإنووه يمكوون أن يووتم خووالل خيوووط البالزموديزمووا التووي تووربط 

بووبعض وكووذلك علووى جوودران الخاليووا وخووالل المسووافات البينيووة الصووغيرة بواسووطة خاصووية  الخاليووا بعضووها

 التشرب .

وجدران خاليا األندودرمسن المواجهوة لمجموعوات اللحواء تكوون تاموة الوتغلظ بموادة السويوبرين ، وبالتوالي 

س المواجهوة للخشوب فهي غير منفذة للماء ، وبالتالي ال يمور خاللهوا المواء بالتشورب .أموا خاليوا األنودودرم

فيوجد السيوبرين بها في شريط كاسبرى فقوط ) أي أنهوا مغلظوة مون جميوع الجهوات موا عودا الجهوة المقابلوة 

 ألوعية الخشب( ويكون مرور الماء بالخاصية األسموزية.

وهوي تنتقول إلوى النبوات علوى هيئوة أيونوات منهوا موا هوو موجوب واآلخور  ( امتصاص األممالح المعدايمة :2

على وجه العموم فهناك ثالث طرق ألنتقوال األيونوات واألموالح هوي : االنتشوار والتبوادل األيووني سالب. و

 والنقل النشط.

 داخل الجدر السليلوزية المبتلة. ىحيث تنفذ من محلول التربة إل أ( االاتشار :

دخل بدالا منه حيث قد يحدث أن يخرج أيون ) موجب أو سالب ( من خاليا البشرة وي ب( التباد  األيواي :

 أيون آخر له نفس التكافؤ ويحمل نفس نوع .

الشحنة الكهربية وعددها. وعندما تصل األيونات إلى الغشاء البالزمي شوبة المنفوذ ينتخوب بعضوها ويسومح 

لها بالدخول حسب حاجة النبات وال يسمح لبعضها اآلخــر بالمرور بصرف النظر عن حجم هذه األيونات 

 ها.أو تركيزها أو شحنت

وهو حركة األيونات خالل غشاء الخلية ضد تودرج تركيزهوا بصورف الطاقوة الكيميائيوة  ج( النقل النشط :

( . وقد ثبوت أن األكسويجين والسوكر ضوروريان المتصواص األموالح ATPالناتجة عن تنفس أنسجة الجذر)

 حيث إنهما ضروريان لعملية التنفس وإنتاج الطاقة. 

 

 األوراق :  ثاايا: النقل من الجذر  لى

يمكن تفسير صعود الماء واألمالح ) عصارة الخشوب ( داخول األوعيوة الخشوبية بسويقان النباتوات علوى أنوه 

مون أسوفل ألعلوى ، أو تعمول  –محصلة لمجموعة من القوى أو اآلليات التي تعمل على دفوع هوذه العصوارة 

 في اتجاه يعاكس الجاذبية األرضية.  –على سحبها من األعلى 
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 ن أام اآلليات التي  ُقرر دفن عصارة الخشب من أسفل ألعلى:* وم

يعمل الضغط الجوذري علوى دفوع المواء واألموالح ) التوي تصول ألوعيوة الخشوب  ( آلية الضغط الجذري:1)

بالجذر ( بقوة تشكل مع قوة الضغط األسموزي ألوعية الخشب ضغطاا مائياا يعمل على دفوع المواء والموواد 

 لى. الذائبة فيه إلى أع

لجوودران األوعيووة الخشووبية ) والتووي تتكووون موون السووليلوز واللجنووين( المقوودرة علووى  ( خاأممية التشممرب :2

التسوورب الموواء ألنهووا ذات طبيعووة غرويووة ن وبووذلك فهووي تعتبوور الوسوويلة لنقوول الموواء خووالل جوودران الخاليووا 

 المجاورة لها في األوراق.

مووم( علووى صووعود الموواء 0.05-0.02ة الخشووبية)تعموول دقووة وصووغر أقطووار األوعيوو ( الخاأممة الشممعرية:3

 والمواد الذائبة فيه ألعلى ضد الجاذبية األرضية. 

* أمووا أهووم آليووات تفسووير صووعود العصووارة علووى 

" نظريوة أساس شدها أو سحبها من األعلوى فهوي 

التماسك والتالصق وقوى الشد الناتجة عون النوتح 

اق والتي تقرر: ) كلما فُقد الماء من خاليا األور "

بعمليووة النووتح ، يرتفووع تركيووز المووواد داخلهووا، ممووا 

يُسووبب انتقووال الموواء إليهووا موون الخاليووا المجوواورة 

األخرى ، ثم من أوعية الخشب بالورقوة ، وبوذلك 

يمكن تشبيه الماء بعمود متصل متماسك ، إذا ُشود  

من أعلى عوض من أسفل ألن أوعية الخشب فوي 

 اق والجذر( األوراق متصلة بأوعية الخشب في الس

 

 ثالثاا : اقل الغذاء الجااز ) المواد العضوية ( 

ينتقول الغوذاء ألوراق  لمى جميمن أجمزاء النبمات : من ا

إلى جميوع خاليوا النبوات  –في صورة ذائبة  –الجاهز 

فوووي جميوووع االتجاهوووات ، مووون األعلوووى إلوووى األسوووفل 

بواسوووطة نسووويج اللحووواء . ويوووتم ذلوووك وفوووق نظريوووة " 

 cytoplasmicstreamingمية " الحركوووووة السووووويتوبالز

والتووووي تفتوووورض  أن السوووويتوبالزم داخوووول األنابيووووب 

الغرباليووة والخاليووا المرافقووة فووي حركووة دائريووة دائمووة 

تعمل على نقول الغوذاء الجواهز مون طورف الخليوة إلوى 
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طرفهووا اآلخوور لتنتقوول إلووى أنبوبووة غرباليووة مجوواورة عوون طريووق الخيوووط اليتوبالزميووة ) البالزموديزماتووا ( 

وحيث إن األنابيب الغربالية يغيب منها العضيات فإن الطاقة الالزمة لدوران السيتوبالزم بها يتم الحصول 

 يتوبالزمية أيضاا .سعليها من الخاليا المرافقة المجاورة عن طريق هذه الخيوط ال

 النقل في الحيوااات

 

 النقل في الحيوااات البدائية:

 ن المفلطحة ( الديدا -الجوفمعويات –) المساميات 

أجسامها تتكون من طبقات رقيقة من الخاليا الواقعة في تماس مباشر مع البيئة التي تعيش فيها ، لذا فعملية 

 النقل ال تعد مشكلة بالنسبة لها ، وبذلك يغيب فيها جهاز النقل المتخصص 

 النقل في الحيوانات معقدة التركيب ) الحيوانات السليوميه ( : 

، يتكوون مون سوائل توذوب Circulatory systemداخل متخصص يطلق عليه الجهواز الودوري لها جهاز نقل 

به المواد المرغوب نقلها ) الدم ( ويتدفق في قنوات وأوعية موصلة ) األوعية الدمويوة ( ومضوخة تضومن 

 استمرارية جريان هذا السائل ) القلب(.

 وذلك وفق اموذجين رئيسيين اما:يتعقد ويت ور الجهاز الدوري بتعقد و  ور الحيوا  افسه 

حيوث يُودفع الودم مون القلوب خوالل أوعيوة دمويوة لألعضواء المتنوعوة، ولكنوه الجهاز الدوري المفتوح :  -1

يعود ُجزئياا أو كلياا خالل تجاويف في الجسم تجويوف دمووى ( إلوى القلوب ) كموا فوي الكثيور مون الحيوانوات 

 المفصلية والرخويات( 

حيث تنقل األوعية الدموية الدم من القلب في دوائر متعددة خالل األنسوجة ثوم  لمغلق :الجهاز الدوري ا -2

 تعود به نحو القلب ) كما في الحلقيات والجلد شوكيات والرأسقدميات والفقاريات( .

 

 * الجهاز الدوري في الفقاريات:

الووودم ،والقنووووات والعقووود يتركوووب مووون القلوووب ، واألوعيوووة الدمويوووة ) الشووورايين  والشوووعيرات ، واألوردة( و

 الليمفاوية، والليمف.

فالقلب يتركب من سلسة من الحجرات ذات ُجدر عضلية بسيطة أو سميكة ) أذين وبطين ( والودم الموار بوه 

غير مؤكسج . والبرمائيات لها أذينان يتسلمان الدم من الجسم والرئتين، وبطين واحد وبعض الزواحف في 

جز غيوور مكتموول . أمووا فووي التماسوويح ) موون الزواحووف ( والطيووور والثوودييات قلبهووا أذينووان وبطووين واحوود بحووا

فالقلب ذو حجرات أربع ) أذينان وبطينان( ، وهو في الواقع تركيب مزدوج ، جانبة األيمن يضخ الودم مون 

 الجسم إلى الرئتين ، وجانبه األيسر من الرئتين على الجسم بإدارة ذاتية وتوجيه عصبي ال إرادي .
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ة الجهاز الدوري في الفقاريات  خصوصاا في الثدييات والطيور( أدت إى زيادة تخصوص األجهوزة إن كفاء

اآلخرى ونمو المخ بشكل واضح ، ولهذا فإننا سوف نركز على الجهاز الدوري في اإلنسان كمثل لألجهزة 

 الدورية المتطورة العالية الكفاءة.

 

 النقل في اإلاسا  :

 : man t ransportemhu* جهاز النقل في اإلاسا  

 وهو يتكون من الجهاز الدوري والجهاز الليمفاوي:  -

 : وهو يتكون من : circulatory systemأوالا : الجهاز الدوري 

 سائل الدم  –أوعية دموية  –قلب عضلي 

 : heartالقلب  -(1

عضلة مخروطية الشكل تقع بوالتجويف الصودري ، 

يحوووى  محاطووة بغشوواء مووزدوج شووفاف ) التووامور (

بين طبقتين سائالا يحموي القلوب مون االحتكواك أثنواء 

 الحركة.

* يتكووون موون قسووومين : ) أيموون وايسوور مفصوووولين 

بحاجز عضلى وكل قسم منهما مكون مون حجورتين 

) أذيوون وبطووين ( . ويتصوول األذيوون بووالبطين بفتحووة 

اليسورى ( يسومح للودم  يحرسها صمام ) ذو ثالث شرفات في الجهة اليمنوى ، أو ثنوائي الشورفات فوي الجهوة

 بأن يسير في اتجاه واحد ) من األذين للبطين ( ويحول دون رجوعه في االتجاه المعاكس. 

و القلب عبارة عن تركيب مزدوج ، حيث إن الدم المؤكسج موجود فوي الجانوب األيسور ، وال يخوتلط بالودم 

 غير المؤكسج الموجود بالجانب األيمن للقلب . 

اسوتمرار ) طيلوة الحيواة ( ، لوذا فهوو بحاجوة دائموة إلوى إموداد مسوتمر مون الودم ينقول القلب عضلة متحركوة ب

، و يتم ذلك عن طريق شريانين تاجيين ) أيمن  co2لخالياه الغذاء و األكسيجين و يطرح عنها الفضالت و 

مون عضولة و يعود الودم يتفرعان بعضلة القلب لتغذيتها . و أيسر ( يخرجان من بداية الشريان األورطى و 

القلب عن طريق الوريد التاجي الذي يصب في األذين األيمن للقلب .و عمل القلوب ذاتوي ذو إيقواع مونظم و 

ذو توجيه عصبي ال إرادي ، فتنظيم ضربات القلب يتم بواسطة مجموعات من الخاليا القلبية المتخصصوة 

ق موجوات كهربيوة ) نتيجوة التبوادالت ، هي العقدة الجيبية األذينية ) صانع أو بوادئ الضوربات  ( التوي بطلو

 األيونية عبر أغشية خالياها ( تنتشر بجدر األذينين لتثير 
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االنقبوواض التلقووائي بهمووا ، و تتجمووع هووذه الموجووات الكهربيووة فووي عقوودة عضوولية أخوورى هووي العقوودة األذينيووة 

 البطينية لتنتقل منها بسرعة عبر ألياف خاصة 

 :BloodVessels)أ( األوعية الدموية 

 وتُقسم وفقاا التجاه سير الدم فيها ووفقاا لدرجة سمك جدرانها إلى : شرايين وأوردة وشعيرات دموية. -

 :Arteries( الشرايين 1)

وهي األوعية الدموية التي تحمل الدم بعيداا عن القلب إلى أجزاء الجسم ُجدرها سميكة ، وتتكون مون ثوالث 

يج ضام يحوى أليافا مرنة ) مطاطة ( كثيرة ،الثانية : الوسطى: طبقات : األولى: الخارجية : تتكون من نس

سميكة وتتكون من ألياف عضلية ال إرادية يتحكم في انقباضها وانبساطها ألياف عصبية، الثانية :الداخليوة: 

 وتمثل بطانة الشريان وتتكون من صف واحد من خاليا طالئية رقيقة ) أندوثيلومية( 

مؤكسجاا ما عدا الشريان الرئوي الذي يخرج من البطين األيمن . وعادة ما توجد  جميع الشرايين تحمل دماا 

الشرايين مدفونة وسط عضالت الجسوم ، وهوي تتفورع مورات كثيورة إلوى أوعيوة صوغيرة ) ُشورينات( تمتود 

 لجميع أجزاء الجسم حيث تتصل بشعيرات الدم التي تُشكل شبكة من األوعية المجهرية الدقيقة.

 : Blood Capillariesات الدموية ( الشعير2)

ميكورون ( تصول بوين التفرعوات الشوريانية  10وهي شبكة من األوعية الدموية المجهرية ) قطرها حووالي 

 الدقيقة والتفرعات الوريدية الدقيقة. 

جوودرانها رقيقووة جووداا وتتكووون موون صووف واحوود موون الخاليووا الطالئيووة التووي يتخللهووا ثقوووب فيهووا بينهووا لتسوومح 

شاح من بالزما الدم لتوزيع الغوذاء واألكسوجين مون الشوعيرات إلوى خاليوا الجسوم ، وفوي ذات الوقوت باالرت

من الخاليا إلوى شوعيرات الودم عبور السوائل النسويجي ، وبوذلك فوإن الشوعيرات الدمويوة co2 تنقل الفضالت و

 تعتبر الجزء الفعال من جهاز الدورة الدموية.

 : Veins( األوردة 3)

لتي تحمل الدم إلى القلب أو في اتجاهه. ويتكون جدار الوريد من نفس الطبقات التوي يتكوون وهي األوعية ا

منها جدار الشريان، إال أن األلياف المرنة وسمك الطبقة الوسطى أقل ، فبذلك يكون جدار الوريد أقل سمكاا 

 من جدار الشريان.

صمامات موجهة تسومح بسوير الودم نحوو  –خصوصاا األوردة السفلية من الجسم  –يوجد في معظم األوردة 

القلب ، وال تسمح برجوعه إلى الخلف . وجميع األوردة تحمول دمواا غيور مؤكسوج موا عودا األوردة الرئويوة 

 التي تصب الدم باألذين األيسر.

 :Blood( الدم 2

 (  %45( وأجسام تسبح فيها )%55يتركب من بالزما عديمة اللون تقريباا )

 : plasmaالبالزما 
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هووي منشووأ السووائل النسوويجي ، فهووي تحموول أغذيووة مذابووة وفضووالت وإفوورازات داخليووة وبعووض الغووازات ، و

% أموالح غيور 0.9%ماء باإلضافة إلى بروتينات ومواد عضوية أخورى ، وحووالي 92وتتكون من حوال 

 عضوية معظمها من كلوريد الصوديوم.

 لبيضاء والصفيحات الدموية.األجسام السابحة في البالزما: وهي كريات الدم الحمراء وا

 : Erthrocytesكريات الدم الحمراء  -أ(

وهي خاليا تغيب منها النواة في الثدييات ، تبدو كأقراص مسوتديرة مقعورة الووجهين ، يحتووى السويتوبالزم 

فيها على صبغة الهيموجلوبين التي تتكون من البروتين والحديد، والمختصة بحمل األكسيجين من الورئتين 

مون األنسوجة إلوى الرئتين.يبلوغ عودد الخاليوا الحموراء خليوة / مليمتور  Co2جميوع أجوزاء الجسوم ، ونقول إلى 

مكعب منالدم ، ويزداد عددها في األطفال وفي األشوخاص الوذين يعيشوون فوي أمواكن مرتفعوة عون مسوتوى 

موور للعظووام ، سووطح البحوور كالجبووال حيووث تقوول نسووبة األكسوويجين . تنشووأ الخاليووا الحمووراء فووي النخوواع األح

يوموواا ، ثووم يقوووم الطحووال  120ويختووزن الطحووال جووزءاا منهووا يحوورره عنوود الحاجووة وتظوول حيووة عاملووة لموودة 

بتفكيكها بمساعدة الكبد ، حيث يمر أكثر الهيموجلوبين إلى الكبد ، فيتحول إلى صبغة الصفراء، أما الحديود 

 يد.فيعود معظمة إلى نخاع العظام ليدخل في تركيب هيموجلوبين جد

 :Leucocytesب( كريات الدم البيضاء 

خلية / ملليمتر مكعب دم ، 9000 -7000وهي خاليا متباينة في الحجم وشكل النواة ، تتراوح أعدادها بين 

 ويرتفع هذا العدد في بعض الحاالت كاإلصابة البكتيرية وااللتهابات وأمراض الحساسية. 

ام وبعضووها موون الغوودد الليمفاويووة، وبعضووها موون الغوودد تنشووأ بعووض هووذه الخاليووا موون النخوواع األحموور للعظوو

يوماا معظمها يؤدي  13-12الليمفاوية، وبعضها اآلخر في الطحال والغدة التيموسية. تتراوح أعمارها بين 

حركات أميبية بواسطة أقدام كاذبة حيث تنسل من بين خاليا ُجدر الشعيرات الدمويوة إلوى بعوض المواضوع 

مول كخاليوا ملتهموة للبكتيريوا ، كموا يقووم بعضوها بوإفراز موواد كيميائيوة تقضوى علوى بين خاليا األنسجة لتع

الكثير من الفيروسات والبكتيريا وتبطل مفعول السموم التي تفرزها ، ويزداد نشاطها كلما اقتربوت حورارة 

 س. 40ْالجسم من 

يبوات الموجوودة بالسويتوبالزم وقد أمكن تمييز هذه الخاليوا إلوى مجمووعتين وفقواا لشوكل األنويوة وكثافوة الحب

ومدى قابلية اصطباغ هوذه الحبيبوات بصوبغات معيوة إلوى مجمووعتين: األولوى : مجموعوة الخاليوا البيضواء 

والتي تصطبغ بأصباغ حمضية ) كريات حمضية( أو متعادلوة ) كريوات  Granulocytesتوبالزميالس محببة

وتشوومل الخاليووا  Agranulocytesبووة السوويتوبالزم متعادلووة ( الثانيووة : مجموعووة الخاليووا البيضوواء غيوور محب

 البيضاء وحيدة النواة والخاليا البيضاء الليمفية الكبيرة والصغيرة.

 Blood plateletsج( الصفيحات الدموية 
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وهي عناصر ال خلوية ، ال تحتوى أنوية، غير منتظمة الشكل ، أصغر بكثيور مون الخاليوا الحموراء ، تنشوأ 

مر من خاليا ذات نواة كبيرة تتفتت في السيتوبالزم بعود نضوجها، وهوي تحووى موواد من نخاع العظام األح

ألوف صوفيحة/ ملليمتور مكعوب  400-150على أهمية كبرى في عملية تجلط الدم. ويتراوح عوددها موا بوين 

 أيام. 8-2من الدم، وهي تظل حية من 

 

   Blood Circulationالدورة الدموية 

سوم اإلنسوان بانقبواض متوزامن لكول مون البطينوين تبدأ الدورة الدموية في ج

األيمن واأليسر ، حيث يُدفع الدم إلى كل من الشوريان الرئووى واألورطوي 

 ، على الترتيب 

) حيووث يووتم قفوول الصوومامين ثالثووي الشوورفات والميترالووى لمنووع رجوووع الوودم 

 لألذينين ( . 

لووة حيووث يتفوورع الشووريان الرئوووى إلووى فوورعين يوودخل كوول مهمووا الرئووة المقاب

يتفووورع فوووي أنسوووجتها إلوووى فوووروع تنتهوووي بشوووعيرات دمويوووة تنتشووور حوووول 

 الحويصالت الرئوية 

) الهوائية ( حيث يتم تبادل الغازات ويصبح الودم مؤكسوجاا يعوود بعودها مون الورئتين بواسوطة أربعوة أوردة 

( الوذي Pulmonary circulationرئويوة تفوتح فوي األذيون االيسور ) وهوذا موايعرف بالودورة الدمويوة الرئويوة

ينقبض ليمرر الدم إلى البطين األيسر من خالل الصمام الميترالى.يتفرع األورطى إلوى عودة شورايين يتجوه 

بعضها إلى الجزء العلوى من الجسم ، وبعضها اآلخر يتجوه إلوى جزئوة السوفلي . وهوذه الشورايين تأخوذ فوي 

ا األنسوجة المختلفوة لتوصول إليهوا الموواد التفرع إلى فروع.صغيرة تنتهي بشعيرات دموية تنتشر بوين خاليو

وبووذلك يصووبح الوودم غيوور مؤكسووج وتتجمووع  co2 الغذائيووة واألكسووجين وتسووحب منهووا المووواد المسوورفة مثوول

الشعيرات الدموية في أوعية أكبر فوأكبر هوي األوردة التوي تتجموع وتصوب الودم الوذي تحملوه فوي الوريودين 

م في األذين األيمن ) وهذا ما يعرف بالودورة الدمويوة الجهازيوة األجوفين العادي والسفلي اللذين يصبان الد

( الوذي ينقوبض ليصوب الودم فوي البطوين األيمون خوالل الصومام sysremic circulationأو الجسومية الكبورى 

 ثالثي الشرفات. 

وز مون دم يحمول الجلوكو كما أن الشعيرات الدموية المنتشرة داخل خمالت األمعاء الدقيقة تصب ما تحتوية

واألحماض األمينيوة وغيرهوا مون موواد ممتصوة فوي أوردة أكبور فوأكبر حتوى تصوب محتوياتهوا فوي الوريود 

الكبدي البابي ، الذي يتفرع عند دخوله للكبد إلى أفرع صغيرة تنتهوي بشوعيرات دمويوة داخول الكبود، حيوث 

ن الوريدالكبوودي الووذي يتوووزع الوودم فووي شووبكة موون الشووعيرات واألوعيووة الدمويووة الوريديووة التووي تتجمووع لتكووو
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الكبد ويصب محتوياته في الجزء العلوى من الوريد األجوف السفلى بالقرب من اتصاله باألذين  يخرج من

 (  Hepatic portal cirularionاأليمن ) وتعرف هذه الدورة الدموية بالدورة الدموية الكبدية البابية 

 

 : Lymphالليمف 

اء والمواد الذائبة فيه بالزموا الودم مون خوالل ُجودر الشوعيرات الدمويوة ، ينشأ سائل األنسجة نتيجة لرشح الم

فيحيط بخاليا األنسجة ليلعب دور الوسيط ين خاليا األنسجة والدم . ويتم تجديد ونقل هذا السائل باسوتمرار 

رات ، إذ يعود قسم منه إلى الشعيرات الدموية المكون لألوردة ، في حوين يعوود القسوم اآلخور بواسوطة شوعي

ليمفاوية )تبدأ مقفلة ( ، ثم تتجمع من بين األنسجة لتشكل قنوات ليمفاوية دقيقة ، والسائل المتجموع فوي هوذه 

الووذي هووو باألصوول سووائل نسوويجي بووين خلوووى ، يعووود للوودم خووالل جهوواز موون  Lymphاألوعيووة هووو الليمووف 

 األوعية تسمى األوعية الليمفاوية .

 

 : emLymphatic systالجهاز الليمفاو  

ويتكون من األوعية الليمفاويوة وموا يعترضوها مون عقود ليمفاويوة . وتبودأ 

األوعية الليمفاوية بشعيرات ليمفاوية منتشرة بالكثير من أعضواء الجسوم 

) عوودا الجهوواز العصووبي ونخوواع العظووام ولُووب الطحووال ( ، وتجوورى هووذه 

، الشووعيرات لتتالقووى فووي أوعيووة أكبوور منهووا تسوومى باألوعيووة الليمفاويووة 

ينتشر بجدرانها الداخلية صمامات تسمح بمرور الليمف فوي اتجواه واحود 

 فقط . 

 

 و نتهي كل اذا األوعية في وعائين كبيرين اما: 

 :  thorathic ductالقناة الصدرية  -1

ويوورد إليهووا الليمووف موون األطووراف السووفلية والووبطن والجهووة اليسوورى موون 

 الصدر والرقبة والرأس .

 : Right lymphatic ductوية اليمنى القناة الليمفا -2

ويرد غليها الليمف من الذراع األيمون والجهوة اليمنوى مون الصودر والرقبوة 

والرأس. وتصب كال من القناتين الليمف إلى الودم عنود نهايوة الوريود تحوت 

الترقوووى المقابوول لكوول منهمووا ، وينتشوور علووى مجوورى األوعيووة الليمفاويووة 

حيث تعترض طريقة في مواضع تبدو ذات أهمية استراتيجية كاإلبط ُخن الورك الكثير من العقد الليمفاوية 

 . ، كما أنها تختلف في الحجم من رأس الدبوس إلى قدر حبة اللوز
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أنهوا تعموول كمرشووحات تنصوويد موون الليمووف ) وهووو يتخلوول أنسوجتها ( كوول مووا قوود يعلووق بووه موون مووواد  -1

  كذرات التراب أو الكربون أو الجراثيم أو سمومها .

إن العقد الليمفاوية هوي المكوان الوذي تتولود فيوه بعوض مون أنوواع كريوات الودم البيضواء ) الكريوات  -2

الليمفاوية( فالليمف الوارد إلى هذه العقد عندما يتخلل أنسجتها يكتسح في طريقة ما أكتمل نموه من 

 هذه الكريات ويحملها معه إلى الدم لتحل محل ما يفني من زميالتها.

 

  : spleenال حا  

يعتبوور عووادة الطحووال غوودة ليمفاويووة )) دمويووة (( ويقووع الطحووال 

بالجزء األيسر العلوى من تجويوف الوبطن وهوو فوي تمواس موع 

المعدة والكلية اليسرى . وللطحال الكثير مون الوظوائف المهموة 

  ، نذكر منها:

يقووووم الطحوووال بجموووع الكريوووات الدمويوووة الحموووراء المسووونة  -1

ة مهموة حيوث تتحلول موادة الهيموجلوويين وإبادتها . وهذه وظيفو

التوووي يسوووتعملها الكبووود فوووي صووونع الصوووفراء ، ويوووذهب الحديووود 

 الموجود بهذه الكريات لنخاع العظام لتكوين كريات حمراء جديدة.

 يجذب الميكروبات الموجودة بالجسم ويبيدها. -2

 يقوم بتكوين الكريات الدموية البيضاء ، خصوصا الليمفاوية منها. -3

 ينتج أجساماا مضادة. -4

 يزود الجسم بالدم عندما تصبح الحاجة ماسة إليه كما في حاالت النزيف . -5
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  وااين الوراثة و حور النسب المندلية
 

عرفت أن الصفات الوراثيوة تنتقول مون اآلبواء إلوى األبنواء وفوق نظوام معوين وفوي إطوار احتمواالت رياضوية 

بنشور نتوائج تجاربوه علوى وراثوة   G.Mendelية ، وعندما قوام الراهوب النمسواوي جريجوور منودل متواز

م ، 1900م ، لم يفطن أحد إلى القيمة العلمية لدراساته فبقيت مغمورة حتوى عوام 1866بازالء الخضر عام 

لوراثة التجريبوي فقاموا بإلقاء الضوء على عمل مندل مؤسس علم ا –عندما تحقق لعدد من العلماء أهميتها 

، ومنووذ ذلووك الوقووت سووارت الدراسووات الوراثيووة خطوووات واسووعة بجوانبهووا الكيفيووة والكميووة  ثووم عززتهووا 

الدراسات الخلوية والبيوكيميائية حتى وصلت لما هي عليه اآلن من تقدم ، ومع ذلك فال زالت قوانين مندل 

ونذكر هنا بقانوني مندل )األول والثاني( كما  سارية على كثير من الصفات الوراثية ذات السيادة المطلقة ،

 :يلي 

 

  ااو  ااعزا  الصفات الوراثية : -1

فإنهما ينتجوان بعود تزواجهموا جويالا بوه صوفة  –"إذا اختلف فردان نقيان في زوج من الصفات المتقابلة 

 .   1:  3أحد األبوين فقط وهي السائدة ، ثم تورث الصفتان معاا في الجيل الثاني بنسبة     

 

  ااو  التوزين المستقل للعوامل  -2

فوإن صوفتي كول زوج منهوا  –إذا تزوج فردان نقيان مختلفان في زوجين أو أكثر من الصفات المتقابلة 

:  9تورث مستقلة عن األخرى ، وتظهر في الجيل األول كلها سائدة ثم تتوزع في الجيل الثواني بنسوبة 

 متنحية لكل صفة منها. 1سائدة :  3أي بنسبة  – 1:  3:  3

ولقد درست سابقاا عدداا من التطبيقات على هوذين القوانونين وفهموت معنوى السويادة والتنحوي المقصوودة 

ظهورت  –بالوراثة المندلية والتي تسير على نهجها حواالت كثيورة وموع اسوتمرار الدراسوة فوي هوذا المجوال 

لتوأثير علوى سويادة الصوفات بعوامول متعوددة ... آليات وراثية أخرى تعمل على تحووير النسوب المندليوة ، وا

ومن أهمها تداخل فعل الجينات . فقد تبين أن بعض الصفات الوراثية يحكمها أكثر من زوج من الجينوات ، 

كما أن بعض الجينات يؤثر في أكثر من صوفة وراثيوة واحودة ، وكوذلك هنواك انعودام السويادة حيوث يشوترك 

ة وسطية بين صفتي األبوين ، وتوجد لذلك ثالثة طرز مظهرية ، كموا زوج الجينات في إظهار صفة وراثي

في لون زهور نبات حنك السبع القرمزية )بين الحمراء والبيضاء ، ولون ريوش الودجاج األندلسوي األزرق 

كما في حالة األنيميا المنجليوة فوي اإلنسوان ، حيوث  –) بين األبيض واألسود ( ، وهناك السيادة غير التامة 

ثالثة طورز مظهريوة لكون بدرجوة أقول وضووحاا عنهوا فوي السويادة المنعدموة ، فيوجود فورد سوليم وفورد  يوجد

لوو تعورض لونقص األكسوجين. كموا تتحوور النسوب المندليوة بالعوامول  –مريض وفرد لديه استعداد للمرض 

 المميتة وكذلك باالرتباط والعبور كما سيأتي تفصيالا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منهج الوظائف األشرافية )رئيس القسم (جزء اليتجزأ من  الكتب المدرسية 
 

 actionGene inter داخل فعل الجينات 
 Cumulative genes: الجينات المتراكمة )المتعددة(  أوال

في هذه الحالة يشترك أكثر من زوج من الجينات في إظهار الصفة نفسوها بحيوث يكوون توأثير تلوك 

الجينات متماثالا ، لكن اجتماعها يؤدي إلى تزايود درجوة ظهوور الصوفة ، ولوذا تعورف هوذه الحالوة بالوراثوة 

 راكم فعل الجينات السائدة وتأثرها بتعدد الجينات المشتركة في توريثها.الكمية ، نظراا لت

وتفسوور ظوواهرة تووراكم الجينووات كثيووراا موون الصووفات الوراثيووة فووي اإلنسووان والعديوود موون خصووائص حيواناتووه 

 ونباتاته االقتصادية.

أخوذنا مثواالا لوراثوة  ففي اإلنسان يتأثر بتعدد الجينات طول القامة ولون البشرة ولوون العينوين وغيرهوا ولوو

فسووف نفورض أن زوجوين فقوط مون تلوك  –لون بشرة الجلد والتي من المعلوم تأثرها بالعديود مون الجينوات 

 الجينات تؤثر في هذه الصفة كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الجدول يتضح أن صفة لون بشرة اإلنسوان تتوأثر بعودد الجينوات المتفاعلوة معواا وتتودرج شودة اللوون فوي 

  جيل الثاني حسب النسب التالية :ال

أبيض. وهكذا لو كان  1:  15أبيض فيكون مجموع الملون  1فاتح :  4قمحي :  6أسمر :  4أسود :  1

 األبوان من النوع متوسط اللون حمل نسلهما جميع احتماالت التدرج في اللون كما في الجدول. 

% 100يالنين في خاليا البشرة ، تصل إلى ويعزى ذلك التدرج إلى وجود كميات متفاوتة من صبغ الم

% فوي الفواتح ، وتقول حتوى 20% فوي القمحوي و 40% فوي األسومر و 70في الزنوج ، وتكون حوالي 

 % في األبيض.5
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  :Lethal genesثالثا : الجينات المميتة 

وجدت بصورة توجد في بعض األحياء النباتية والحيوانية وحتى اإلنسان بعض الجينات الوراثية التي لو 

نقية أو متماثلة تسبب تعطيل النمو وتوقف الحياة في مراحل مختلفة من العمر لربع النسل غالباا ولذا تسمى 

 بالجينات المميتة. وقد عرفت هذه الجينات في األمثلة التالية :
 

 لو  الفراء في الفئرا : -1

وعند تزاوج فأرين  1:  2ورمادياا بنسبة * لوحظ عند تزاوج فأرين كالهما أصفر الفراء كان الناتج أصفر 

واستنتج من ذلوك أن صوفة اللوون  1:  1ظهر النسل أصفر ورمادي بنسبة  –أحدهما أصفر والثاني رمادي 

الرمادي متنحية ، أما اللون األصفر فهو صفة سائدة. لكن الفئران الصفراء تكون دائماا هجينوة ، ولوو صوح 

، وقود أسوفر  1:  2ولويس  –أفوراد صوفراء :  رموادي  3ئوران الصوفراء ذلك االستنتاج لكانت نسبة نسول الف

عون وجوود بعوض األجنوة الميتوة فوي  –تشريح إنواث الفئوران الصوفراء والتوي تزاوجوت موع ذكوور صوفراء 

بينموا يرموز إلوى الرموادي  Yوالتوي يرموز لهوا بوالرمز  –الرحم بسوبب ازدواج جينوات اللوون األصوفر فيهوا 

 كما يلي : yبالرمز 

 

 

 

 

 

 

 لو  البادرات في الذرة : -2

تنوتج  –لوحظ في نبات الذرة أنه عنود تلقويح نباتوات خضوراء تلقيحواا ذاتيواا ثوم زراعوة الحبووب الناتجوة منهوا 

بعووض البووادرات البيضوواء )بوودون كلوروفيوول( ال تلبووث أن تووذبل وتموووت ، وكانووت نسووبتها إلووى البووادرات 

يكوون التووارث  (c)ومقابلوه  (C)جين إنتاج الكلوروفيل بالرمز ، وإذا رمزنا ل 3:  1الخضراء التي تعيش 

 كما يلي :
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  cell anaemia –Sickle –الخاليا المنجلية في اإلاسا   أايميا -3

ينشأ هذا المرض عن حدوث خلل وراثي في الجين المسوئول عون بنواء الهيموجلووبين فوي كريوات الودم 

، فيسبب انطواء الكريات الحمراء وتقوسها على شكل هالل أو منجول الحمراء ، ينتج عنه تغير في تركيبه 

، فوووال توووتمكن مووون حمووول األكسوووجين فوووي التووونفس ، مموووا قووود يسوووبب المووووت للموووريض ، وإذا رمزنوووا لجوووين 

 للمريض يكون التوارث كما يلي: (s)ويقابله  (S)الهيموجلوبين العادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتكون حاملة للمرض ، وتظهر  Ss، وأما األفراد الهجينية لديها هيموجلوبين عادي  (SS)وتتكون األفراد 

تموووت عووادة قبوول  (ss)عليهووا األعووراض عنوود بووذل مجهووود كبيوور ، أو عنوود نقووص األكسووجين ، لكوون األفووراد 

 البلوغ.

وهذه الحالة الوراثية مثال للسيادة غير التامة ، حيث يتميز الطراز الجيني الهجين بطراز مظهري واضح  

 كسجين فقط. )فيم يختلف ذلك عن حالة انعدام السيادة؟(.عند نقص األ

من األمثلة السابقة يمكن تمييز العامل المميت السائد عن المتنحي بعدد الطرز المظهرية الحية ، ففوي حالوة 

العامل السائد يظهر طرازان مظهريوان كموا فوي الفئوران والماشوية ، أموا فوي حالوة العامول المتنحوي فيظهور 

احد كما في الذرة وفي حالة السيادة غيور التاموة يظهور طوراز واحود فوي الظوروف العاديوة طراز مظهري و

 وطرازان عند نقص األكسجين.

 

 Multiple Allelesرابعاا :  عدد البدائل 

ولكوون  –بعووض الصووفات الوراثيووة يووتحكم فيهووا أكثوور موون زوج موون البوودائل ، فيمووا يعوورف بتعوودد البوودائل 

زوجاا واحداا من تلك البدائل، يحتل نفس الموقع علوى الصوبغي الخواص بوه فوي  نصيب الفرد فيها ال يتجاوز

 خاليا األفراد المختلفة.

 فصائل الدم في اإلاسا  : -1

إلوى أن دمواء البشور تختلوف  –توصل العلماء بعد حدوث مضاعفات سيئة نتيجة نقل الدم لبعض المصوابين 

كمووا اتضووح أن هووذه  O,AB, B, Aعووة هووي فووي بعووض الخصووائص ، وأمكوونهم تصوونيفها إلووى فصووائل أرب

 الفصائل يتم توارثها من اآلباء تبعاا لظاهرة تعدد البدائل.

ويتكوون منهوا سوتة طورز جينيوة هوي  O, B, Aفهناك ثالثة بدائل لوراثة فصائل الدم ويرموز لهوا بوالرموز 

OO, AB, BO, BB, AO, AA  وحيث أن البوديل .O   متنحوى بالنسوبة لكول مونB, A  أربعوة فيوجود

. ويمكوون تحديود الطورز الجينيوة موون ABطورز مظهريوة فقوط كموا تنعوودم السويادة بينهموا بظهوور المجموعوة 

 متابعة الطرز المظهرية لألبوين

واألبناء. ويفيد ذلك في تحديد األبووة المتنوازع عليهوا ، أو نسوب األطفوال آلبوائهم الحقيقيين.ويوضوح المثوال 

 والدة بأحد المستشفيات وينتمي كل منهما إلى إحدى العائلتين التاليتين:التالي حالة اختالط طفلين حديثي ال

 Oوفصيلة الطفل  AB .Aالعائلة األولى : فصيلة دم األبوين 

 Bوفصيلة الطفل  O.Bالعائلة الثانية : فصيلة دم األبوين 
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, أموا العائلوة  Oلة وبمعرفة قواعد وراثة فصائل الدم فإن العائلة األولى ال يمكن أن تنجب طفوال مون الفصوي

للعائلوة األولوى كموا ال يمكون  Oولهوذا يمكون نفوي نسوب الطفول األول  O.Bالثانية فيمكنهوا إنجواب كول مون 

إلى أي عائلة منهما , ورغم ذلك فقود دلوت دراسوة الفصوائل علوى  Bإثبات نسبة أو حتى نسب الطفل الثاني 

 نسب كل من الطفلين إلى عائلته الصحيحة.

معرفووة الفصووائل الدمويووة فووي مثوول هووذه القضووايا يفيوود فووي نفووي األبوووة ولوويس إثباتهووا , كمووا وبووذلك يتضووح أن 

ويمكون نقول دم ،  لبشرية إلى جانب عمليات نقل الدمتستخدم معلومات الدم في دراسات تصنيف السالالت ا

طح من أفراد نفس الفصيلة أو بين فصائل أخرى وفق نظام محودد وذلوك بسوبب وجوود موواد مولودة علوى سو

توجد موادة  Aالكريات الدموية الحمراء ومواد قابلة لها في البالزما تعرف باألجسام المضادة ففي الفصيلة 

 Bتوجوود المووواد المولوودة  Bفووي البالزمووا وفووي الفصوويلة  Bعلووى الكريووات الدمويووة ومووادة مضووادة  Aمولوودة 

ال  Oمضووادة بينمووا الفصوويلة وال توجوود مووواد  A.Bفتوجوود المووادة المولوودة  ABأمووا الفصوويلة  Aوالمضووادة 

  B. Aتحتوي مواد لكنها تحتوي المضادة 

 

 

 

 

 

 

مموووووووووووا 

سوووووووووبق 

 Oيمكوون نقوول دم موون الفصوويلة 

إلوووى جميوووع الفصوووائل فتعووورف 

بوووالمعطي العوووام بينموووا الفصووويلة 

AB  يمكووون أن تسوووتقبل مووون أي

فصوووووووويلة أخوووووووورى فتعوووووووورف 

بالمستقبل العام. ولتعيين فصيلة 

الوودم يلووزم وجووود مصوول مضوواد 

ثم نقطتين من دم  A.B لكل من

الشوخص المووراد تحديوود فصوويلته 

علووى طرفووي شووريحة زجاجيووة 

وبإضافة نقطة من مصل مضاد 

A  على نقطة منهما ومضوادB 

على النقطة األخورى ومالحظوة 

ما يحدث لكل منهما بعود تقليبهوا 

ن الفصويلة فقط تكو Bوإذا حدث اإللصاق مع المضاد  Aعلى حدة. فإذا حدث إلصاق أو تجمع مع المضاد ِ 

B  وإذا حدث معهما معا تكون الفصيلةAB  لم يحدث إلصاق ألي منهما كانت الفصيلةO. 
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 سوعامل ريس

س نظورا الكتشوافها فوي وتوجد مواد مولدة بكريات الدم إضافة إلوى موواد فصوائل الودم ويعورف بعامول ريسو

% تقريبوا . مون 85لمولدة في دمواء س قبل اكتشافها في دم اإلنسان وتنتشر هذه المواد اونوع من قردة ريس

% فتكون خالية مون ذلوك العامول 15( أما بالنسبة الباقية  + Rhس ) والبشر فيعرفون بموجبي العامل ريس

 .(  Rh-س ) ووتسمى سالبة ريس

ي مواضوعها علوى س ثالثة أزواج من الجينات لكنها متقاربة فوي تأثيرهوا وفووويتحكم في وراثة عامل ريس

ووجود أي زوج منها في صورة سائدة يؤدي إلى ظهوور فورد موجوب . وعلوى ذلوك  ،بها الصبغى الخاص 

فإن الفرد الموجب قد يكون نقيا في سيادة كل الجينات أو هجينا في سيادة بعضوها أموا الفورد السوالب فتكوون 

 جميع جيناته متنحية.

موجبا لوو كوان األب نقيوا س نتج كل نسلها وس من زوج موجب ريسوفإذا تزوجت امرأة سالبة العامل ريس

أو نصفه موجوب والنصوف اآلخور سوالب لوو كوان األب هجينا.فوإذا كوان الجنوين موجبوا واألم سوالبة فوإن موا 

س تعوود إلوى ويتسرب من دم الجنين إلوى دم األم ينبوه جهازهوا المنواعي إلنتواج أجسوام مضوادة لعامول ريسو

بأنيميوا حوادة وعوادة ال يصواب الطفول األول الجنين عبر المشويمة فتعمول علوى تحلول كريوات دموه وإصوابته 

موا لوم يوتم تغييور  موتوه  بأذى لكن من يأتي بعده يتعرض لجرعات أكثر من األجسام المضادة قد تؤدي إلوى

 دمه بدم جديد أو حقن األم بمصل واق من ذلك التفاعل بعد والدة الطفل األول.

 

 : أفات مر ب ة بالجنس في اإلاسا 

ات بالجنس شائع الحدوث في الكائنوات إن ارتباط بعض الصف

الحيووة ، وفووي اإلنسووان يعتبوور كوول موون عمووي األلوووان )) عوودم 

القدرة على تمييز األلوان وخصوصاا األحمر من األخضر (( 

والهيموفيليووا أي سوويولة الوودم )) عوودم تجلووط الوودم كالمعتوواد (( 

حوواالت مرضووية مرتبطووة بووالجنس ، ولقوود أظهوورت دراسووات 

أن هووواتين الصوووفتين متنحيتوووان ونادرتوووا سوووجل نسوووب العائلوووة 

الحدوث في اإلنواث وتنتقول مون األم إلوى أبنائهوا الوذكور بينموا 

يورثها الرجل المصاب إلى أحفاده البنين من خوالل بناتوه فوإذا 

تزوجت امرأة متباينة الالحقة بالنسبة لعمي األلوان مون رجول 

سليم _ فإنوه يتوقوع أن يكوون نصوف األبنواء الوذكور مصوابون 

بعموووي األلووووان ، وتكوووون نصوووف البنوووات طبيعيوووات وإن ُكووونَّ 

حووامالت لجووين عمووى وكمووا هووو الحووال فووي الدروسوويفال فووإن 

االرتبوواط بووالجنس يتبووع نفووس النظووام بمعنووى أن األبنوواء توورث 

باستمرار الجين المورتبط بوالجنس مون األم بينموا يظهور عموى 

 األب واألم .هذا الجين من كل من األلون على البنات عندما تحصل على 

ولكي يحدث ذلك البد أن تكون األم حاملة للصفة أما األب فوال بود أن تظهور عليوة صوفة عموى األلووان وقود 

ظهوور أن مرضووي عمووى األلوووان ال يكووون بوونفس الدرجووة عنوود كوول األفووراد المصووابين بووه كمووا أن حوواالت 

هوذه الحواالت تعوزى إلوى توداخل عودد  الهيموفيليا ال تكون كلها بنفس الشدة مما حدا بالعلماء إلوى اقتوراح أن

 .     Xمن الجينات المختلفة يقع معظمها على مواقع مختلفة من الصبغي الجنسي 
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 : ثة المتلثرة بالجنساالور

يعمل جنس الكائن الحي أحيانا على تحوير سيادة بعض الصوفات حيوث يتوأثر عمول بعوض الجينوات 

الووذكور واألنثووى البووالغين فووي بعووض الحيوانووات واإلنسووان بالهرمونووات الجنسووية التووي تفرزهووا المناسوول فووي 

 :ومثال ذلك في 

األغنام توجد ساللتان هما دورسيت وسوفولك حيث يحمول الجنسوان فوي السواللة األولوى قرونوا ويرموز  -1

وفي السواللة الثانيوة ال يحمول الجنسوان أيوة قورون فيكوون طرزهوا الجينوي  H +H+لجينى الصفة المتماثلين 

HH  . 

حالة الصلع المبكر  التي تنتشر  بين رجال  بعض العوائالت  أكثور مون   وراثة صفة الصلع في اإلنسان -2

( ويظهر   النساء  ويتحكم  في هذة الصفة  جين سائد يتأثر  فقط بهرمونات الذكورة  )كما في المثال السابق

فيحودث لهوا تسواقط  –ينوان سوائدان فعلة  علي الذكر  بجين واحد ولكنة يظهر على االنثي إذا كانوت لوديها ج

 b  حيوث   BB أو   bb الوراثيوة ، وقد وجود أن هوذه الصوفة تتوأثر بوزوج واحود مون العوامولشعر الرأس 

 .  يمثل الصلع Bيمثل وجود الشعر ، 

  . ظهر الشعر على كال الجنسين طبيعياا   bb  التركيب الجيني نقياا  إذا كان - 

 .  ظهر الصلع على كال الجنسين  BB  اا التركيب الجيني نقي إذا كان - 

ظهر الصلع على في الذكور دون اإلناث . وقد وجد أن السبب في   Bb  الجيني هجيناا  إذا كان التركيب -

    الهجين الهرمونات المؤنثة هي التي تسبب عدم ظهور الصلع في اإلناث ذوات التركيب الجيني ذلك أن

Bb. 

 النمط المظهري للمرأة الجينيالتركيب  النمط المظهري للرجل

 

bb 

 

 

 

 
Bb 

 

 

 
BB 
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 : تال فرا

يمكن تعريف الطفرة بأنها تغير مفاجئ في طبيعة العوامل الوراثية المتحكمة في صفات معينوة مموا 

قد ينتج عنه تغييور هوذه الصوفات فوي الكوائن الحوي وتعتبور الطفورة حقيقيوة إذا ظلوت متوارثوة علوى األجيوال 

مختلفة ويجب التمييز بين الطفرة التي تحدث نتيجة لتغير تركيب العامل الوراثي وبين التغيير الذي يونجم ال

عن تأثير البيئة أو عون انعوزال الجينوات وإعوادة اتحادهوا وتوؤدى أغلوب الطفورات إلوى ظهوور صوفات غبور 

ات إلى العقم مما ينتج عنه مرغوب فيها مثل بعض التشوهات الخلقية في اإلنسان وقد تؤدى الطفرة في النب

نقص في المحصوول النبواتي وموا نودر مون الطفورات يوؤدى إلوى تغيورات مرغووب فيهوا لدرجوة أن اإلنسوان 

يحاول بالطرق العلمية استحداثها ومن أمثلة ذلك طفرة حدثت في قطيع أغنام كان يمتلكة فالح أمريكي فقود 

ا الفالح صفة نافعوة حيوث إن هوذا الخوروف الحظ ظهور خروف قطعية ذي أرجل قصيرة مقوسة واعتبره

لم يستطيع تسلق سور الحظيرة وإتالف النباتات المزروعة وقد اعتنى بتربية هذه الطفرة حتى نشأت عنهوا 

( وموون أمثلووة الطفوورات المرغوووب فيهووا تلووك التووي يسووتحدثها ANCONسوواللة كاملووة تعوورف باسووم أنكوون) 

 .  اإلنسان في نباتات المحاصيل لزيادة إنتاجها

  -أاواا ال فرات : 

 تقسم الطفرات إلى نوعين رئيسين هما : 

  -ال فرات الجينية :  – 1

وتحووودث نتيجوووة لتغيووور كيميوووائي فوووي تركيوووب الجوووين وعلوووى وجوووه التحديووود فوووي ترتيوووب القواعووود 

ممووا يووؤدى فووي النهايووة إلووى تكوووين إنووزيم مختلووف يظهوور صووفة جديوودة    DNAالنيتروجينيووة فووي جووزيء 

تغير في تركيب الكيميائي للجين تحوله غالباا من الصورة السوائدة إلوى المتنحيوة وقود يحودث ويصحب هذا ال

 العكس في حاالت نادرة . 

  -ال فرات الصيغية :  – 2

    -وتحدث هذه الطفرات بطريقتين :

  : ) أ ( التغير في عدد الصبغيات

الميوزى كما في حالتي كلينفلتر وتيرنور يعنى ذلك نقص أو زيادة صبغي أو أكثر في األمشاج بعد االنقسام 

في اإلنسان حيث تحتوى الخاليا على صبغي واحد أو أكثر زائد عن المجموعوة فوي الحالوة األولوى ونقوص 

صبغي في الحالة الثانية وقد يتضاعف عودد الصوبغيات فوي الخليوة نتيجوة لعودم انفصوال الكروماتيودات بعود 

لفاصول بوين الخليتوين البنوويتين فينوتج التضواعف الصوبغى وهوذه انقسام السونترومير وعودم تكووين الغشواء ا

ظاهرة قد تحدث في أي كائن لكنها تشيع في النبات فنسبة كبيرة من النباتات المعروفة يتم فيهوا ذلوك التعودد 

ن (( وذلك عندما تتضاعف الصبغيات في األمشاج وينوتج عنهوا  16حتى  8 – 6 –ن 4 –ن 3الصبغي )) 

جديودة نظوراا ألن كول جوين يكوون مموثالا بعودد أكبور فيكوون تأثيرهوا أكثور وضووحاا فيكوون أفراد لها صوفات 
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النبووات أطووول وتكووون أعضوواؤه بالتووالي أكبوور حجموواا وبخاصووة األزهووار والثمووار وتوجوود حاليوواا كثيوور موون 

ن (( ومنهوووا القطووون والقموووح والتفووواح والعنوووب والكمثووورى 4المحاصووويل والفواكوووه ذات التعووودد الربووواعي )) 

لفراولة وغيرها . وفي الحيوان تقل هوذه الظواهرة ذلوك ألن تحديود الجونس فوي الحيوانوات يقتضوي وجوود وا

توازن دقيق بين عدد كل من الصبغيات الجسمية والجنسية لذا يقتصر وجودها على بعض األنوواع الخنثوى 

التضواعف الثالثوي  من القواقع والديدان والتى ليست لديها مشكلة فوي تحديود الجونس وفوي اإلنسوان وجود أن

مميووت ويسووبب إجهاضووا لألجنووة ومووع ذلووك فووبعض خاليووا الكبوود والبنكريوواس يحوودث بهووا تعوودد صووبغي فووي 

 اإلنسان . 
 

 :  )ب(التغير في  ركيب الصبغيات

يتغير ترتيب الجينات على نفس الصبغي عندما تنفصل قطعة من الصبغي أثناء االنقسام وتلف حول نفسها 

تحامها في الوضع المقلووب علوى نفوس الصوبغى كموا يتبوادل صويغيان غيور متمواثلين ثم يعاد ال 180بمقدار 

أجزاء بينهموا أو يزيود أو يونقص جوزء صوغير مون الصوبغي . وجميوع هوذه الطفورات لوو حودثت فوي الخاليوا 

التناسوولية _ فووإن الجنووين النوواتج تظهوور عليووة الصووفات الجديوودة ، ويعوورف هووذا النوووع بووالطفرات المشوويجية 

 (gamete mutation  ، وهوي توتم فوي الكائنوات الحيوة التوي تتكواثر تزاوجيوا ، كموا قود تحودث الطفورة ، )

( ومعوروف أنوه أكثور شويوعاا فوي النباتوات التوي   somatic )  mutationويعرف هوذا بوالطفرة الجسومية 

ويمكون تتكاثر خضريا ، حيث ينشأ فرع جديد مون النبوات العوادي يحمول صوفات مختلفوة عون النبوات األم ، 

 فصل هذا الفرع وزرعه وإكثاره خضرياا إذا كانت الصفة الجديدة مرغوبا فيها .
 

 منشلة ال فرة :

الطفرة قد تكون تلقائية أو مستحدثة ، وتنشوأ الطفورة التلقائيوة دون تودخل اإلنسوان ، ونسوبتها ضوئيلة 

ات بيئة تحويط بالكوائن الحوي ، جداا في شتي الكائنات الحية ، ويرجع سبب حدوث الطفرة التلقائية إلي تأثير

كاألشعة فوق البنفسجية واألشعة الكونية ، وهذا باإلضافة إلي المركبات الكيميائيوة المختلفوة التوي يتعورض 

 لها الكائن الحي . وتلعب الطفرات التلقائية دوراا هاما في عملية تطور األحياء .

يحدث تغيرات مرغوبة في صفات كائنات معينة أما الطفرات المستحدثة فهي تلك التي يستحدثها اإلنسان ل

، ويستخدم اإلنسان في ذلك العوامل الموجودة في الطبيعة لهذا الغرض مثل أشعة إكس وأشعة جاما 

(  mustard gasواألشعة فوق البنفسجية ، كما قد يستخدم اإلنسان بعض المواد الكيميائية كغاز الخردل ) 

وحامض النيتروز وغيرها . وتنتج عن هذه المعالجة في النباتات  ( colchicinesومادة الكولشيسين ) 

وأغلب الطفرات المستحدثة تحمل صفات غير  ضمور خالياها علي عدد مضاعف من الصبغيات .

مرغوبة . غير أن اإلنسان ينتقي منها ما هو نافع . ومن أمثلتها تلك التي تؤدي إلي تكوين أشجار فواكه  
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طفرات لكائنات دقيقة  حلو المذاق وخالية من البذور ، كما أمكن كذلك إنتاج ذات ثمار كبيرة ، وطعم

 لها قدرة علي إنتاج كميات كبيرة من المضادات الحيوية .  كالبنسليوم

 

 سجل النسب الوراثي

 

يستخدم في ذلك شكل تخطيطي يربط أفراد العائلة معاا على مدى أجيال ويفيود هوذا السوجل فوي تتبوع بعوض  

و األمراض والعيوب الوراثية والتنبؤ باحتمال ظهور تلك الصفات فوي األجيوال المقبلوة . ويرموز الصفات أ

 إلى الذكور في سجل 

النسب بمربعات ولإلناث بودوائر موع تظليول أو تلووين المربعوات أو الودوائر الخاصوة بواإلفراد الوذين تظهور 

خط األبناء الذي يتصل به كل فرد منهم  عليهم الصفة المدروسة ويُرَمز للزواج بخط أفقي ينزل من وسطه

بخووط رأسووي قصووير ويشووار إلووى كوول جيوول فووي العائلووة بوورقم روموواني بينمووا يشووار لكوول فوورد فيووه بوورقم عووادى 

ويوضح الرسم التالي  سجل نسب  عائلة  بها بعض  األفراد  الذين  تظهر عليهم حالة المهقة  والتي تعزى 

لشعر وحدقوة العوين وهوي صوفة متنحيوة تنوتج عون غيواب جوين مموا إلي  غياب  صبغ  المالنين من الجلد وا

يمنع تكوين إنزيم خاص بتنشيط ذلك الصبغ فيتعطل ظهوور اللوون علوى األعضواء الموذكورة وتظهور حالوة 

لكون يكوون حوامالا للصوفة   Aaو   AAواألفوراد العاديوة   aaالمهقة ويرمز للفرد األمهق بوالطراز الجينوي 

   نها متنحيةفقط فال تظهر عليه لكو

في الجيل األول عاديان ولكن بعض أبنائهموا ظهورت علويهم   2,  1ن الفردين رقم ا التالي نجدومن الشكل 

  aaتركيبهما الجينوي  4ورقم  1وفى الجيل الثاني يكون الفرد رقم  Aaالصفة لذا فان تركيبهما الجيني هو 

وال يتأكود تركيبوه الجينوي لوجوود ابون   AA يحتمول ان يكوون 7لكن الفورد رقوم  AAأو  Aaوباقي األفراد 

 . في الجيل الثالث 4واحد هو رقم 
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 اسب لصفة المهقة في اإلاسا  سجل

سجل نسب لصفة لون العين حيث يسود اللون البني على األزرق وعليه تظل األفراد  تالي يمثلشكل الال اما

 Aaفوي الجيول األول تركيبوه  1ذوى العيون البنية موضوع الدراسة وتترك األخرى ومن الشكل فوان رقوم 

ويمكنوك تحديود الطوراز الجينوي لبواقي  aa 4ورقوم  AAيبوه فترك 3أما الفرد رقوم  aaتركيبه  2والفرد رقم 

 . األفراد

 . DNAويتم اآلن رسم خرائط وراثية لتتابعات القواعد النيتروجينية في جزئيات 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل اسب لصفة لو  العينين

 

 

 

 الوراثة الجنسية وال فرات

 

  حديد الجنس :

 Sex)الصووبغيات الجنسووية يتحوودد جوونس األفووراد عووادة بواسووطة نوووع موون الصووبغيات تسوومى 

Chromosomes)  يوجد منها بصفة عامة واحد أو اثنان في خاليا كل فرد ، أما بقية الصوبغيات فتسومى

، ويوجود فوي اإلنسوان ، وكوذلك فوي بعوض الحيوانوات مثول  (autosomes)الصبغيات الذاتية أو الجسودية 

 فوي خاليوا األنثوى يطلوق علوى كول منهموا الحصان والقرد وذبابة الفاكهة صوبغيان جنسويان متشوابهان تمامواا 

وصبغي أخر يختلف عنه في الشكل والحجم يطلق عليه الصبغي  X، ويوجد في الذكر صبغي  Xالصبغى 

Y  وعلى ذلك يكون التركيب الصبغي الجنسي في األنثى ،XX بينما يكون للذكر ،XY. 
 

 الحاالت الشاذة في جنس اإلاسا  :

في بعض األحيوان بالتسواوي أثنواء االنقسوام الميووزي وتكوون األمشواج ، مموا ال تتوزع الصبغيات الجنسية 

 –ينشأ عنه حاالت شاذة ، ففي حاالت نادرة يلتصق الصبغيان الجنسيان ببعضهما أثنواء االنقسوام الميووزي 

في إحدى الخاليا البيضية الناتجة وخلو الخلية األخرى من  Xمما ينشأ عنه وجود صبغين  –وال ينفصالن 

، وينمووو إلووى ذكوور شوواذ يحموول  XXY+  44، فووإن التركيووب الصووبغي للجنووين النوواتج يكووون  Xالصووبغي 

حيث تكون األعضاء التناسلية ذكرية إال أنهوا  (Klinenefelter's syndrome)أعراض حالة كلينفلتر 

قيمواا تكون ضامرة ، كما أن عضالته تكون أنثوية ، وقد ينمو صدره بعوض الشويء ، ويصوبح هوذا الفورد ع

الزائوود أدى إلووى اخووتالل  Xلغيوواب الخاليووا المولوودة للحيوانووات المنويووة موون الخصووية ، وعلووى ذلووك فصووبغى 

 توازن الجينات التي تحدد الجنس ، كما عبرت بعض الجينات األنثوية عن نفسها بدرجة ما .

أ فوورد ينشوو Xأمووا إذا أخصووبت بويضووة خاليووة موون الصووبغي الجنسووي بحيوووان منوووي يحتوووى علووى الصووبغي 

وتعوورف هووذه  X+  44، أي أن العوودد الكلووي لصووبغاته يصووبح  Xيحتوووى علووى صووبغي واحوود موون نوووع 
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، وهذا الطفل يكون أنثى لديها تخلف عقلي ، وفي هذه  (Turner's Syndrome)بأعراض حالة تيرنر 

كمية الهرمونات الحالة فإن صبغياا جنسياا واحداا تعمل الجينات الموجودة به على تحديد جنس األنثى ، لكن 

 الموجودة ال تكون كافية للوصول بهذه األنثى إلى مرحلة البلوغ. 

ألي شخص عن طريق كشط جزء من الغشواء الموبطن للفوم ، وصوبغ  Xويمكن عملياا تحديد عدد صبغيات 

أنوية خاليا هذا النسيج أثناء الطور البيني بأصباغ خاصة ، وفحصها بالمجهر بطريقة عادية ، حيث يظهر 

واحد ، وعلوى  Xفي كل خلية على صورة مفككة ويقوم بوظائفه ، وفي الذكر يوجد صبغي  Xأحد صبغي 

أحوودهما مفكووك بينمووا اآلخوور  Xذلووك يوجوود علووى الصووورة المفككووة ، أمووا فووي األنثووى فيوجوود اثنووان موون نوووع 

 Barr)متماسك ويأخذ الصوبغة ، ويطلوق علوى هوذا الصوبغي المتماسوك فوي الطوور البينوي اسوم جسوم بوار 

body) وعلى ذلك فوجود جسم بار واحد يدل على وجود صبغين مون نووع .X  وهكوذا. ولوذا يسوهل تمييوز

الجنس ذكراا أم أنثى عن طريق فحص النواة كما سبق. وتستخدم هذه الطريقة أحياناا للتيقن من جنس بعض 

ظهرية. ومن الغريب ظهوور المتنافسين أو المتنافسات في الدورات األوليمبية إذا حدث شك في طرزهم الم

، حيث يكون نصف الجسم ذكراا والنصف اآلخور  (gynanders)بعض حاالت تعرف بمزدوجية الجنس 

لوونفس الحشوورة. وهنوواك  XYواألخوورى  XXأنثوى مثوول بعووض الحشوورات التووي ظهوورت فيهووا بعووض الخاليووا 

ان ، كما يظهر بعضها فوي حاالت متعددة للشذوذ في عدد الصبغيات الجنسية والجسمية ونوعيتها في اإلنس

 الجدول التالي :

 الجنس التركيب الصبغي نوع الفرد أو الصفة

 ذكر XY+  44:  46 ذكر عادي

 أنثى XX+  44:  46 أنثى عادية

 ذكر XY+  45:  47 حالة داون )بله مغولي(

 أنثى XX+  45:  47 حالة داون )بله مغولي(

 ذكر XXY+  44:  47 حالة كلينقلتر

 أنثى O X+  44:  45 تيرنرحالة 

 أنثى XXX+  44:  47 تضاعف جنسي

 أنثى XXXX+  44:  48 تضاعف جنسي

 

أو البلوه المغوولي شوذوذ الصوبغيات الجسومية  )زيوادة فوي  (Down's Syndrome)الحظ في حالة داون 

جلدية نحو  ( فيختل التوازن الصبغي ، ويصبح الشخص له شكل مميز بضيق العينين وعليهما ثنية21رقم 

 الداخل ولذا سمي بالمغولي ، كما يكون لديه عيوب خلقية وتخلف عقلي.
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  linked inheritance –Sexالوراثة المر ب ة بالجنس 

أثنوواء دراسووته علووى وراثووة لووون العووين فووي حشوورة  Morganركووزت بعووض أبحوواث مورجووان 

، إال أنوه فوي يووم موا ظهورت فوي ذات عيوون حموراء  wildtypeالدروسوفيال ، حيث وجد الحشرة البرية 

مزارعه ذكور بيضاء العيون ، وعندما قام بتهجين ذكر أبيض العينين مع أنثوى حموراء كانوت أفوراد الجيول 

األول كلها حمراء العيون ، ما يعنى أن صفة العين الحمراء سائدة على صفة البيضاء ، وعندما تم التهجين 

إال أنوه  1:  3ت حمراء العيوون وأخوري بيضواء العيوون بنسوبة الذاتي بين أفراد الجيل األول ظهرت حشرا

 الحظ أن كل الحشرات بيضاء العيون كانت ذكوراا. 

ولقد رأى مورجان أن ظهور ذكور بيضواء العوين فوي الجيول الثواني يمكون تفسويره إذا فورض أن جوين لوون 

لقصوره ال يحمول عليوه  فنتيجوة Y، أموا الصوبغي  Xالعين البيضاء متنحى ومحمول على الصبغي الجنسي 

البديل المقابل لهذا الجين ، وعلى ذلك فوجود جوين واحود للوون األبويض للعوين يكوون كافيواا لتصوبح الوذكور 

  Sex-linked inheritanceبيضاء العيون ، وقد سمى مورجان هذه الحالة بالوراثة المرتبطة بوالجنس 

.أموا فوي اإلنواث والتوي تحتووى علوى Xجنسوي ليدل على حالوة تحوددها الجينوات الموجوودة علوى الصوبغي ال

فإن صفة اللون األبيض للعوين تظهور نوادراا ألنوه حتوى لوو وجود جوين اللوون األبويض  XXصبغيين جنسين 

فسوويحجب ظهووور هووذه الصووفة جووين اللووون األحموور للعووين )السووائد(  –للعووين علووى أحوود الصووبغيين الجنسوويين 

نثوى حموراء العينين.أموا إذا احتووت األنثوى علوى جوين والموجود على الصبغي اآلخور ولوذلك تكوون هوذه األ

فسوتظهر صوفة اللوون األبويض للعوين   Xاللون األبيض للعين ) المتنحى ( في كل من الصوبغيين الجنسويين 

 في اإلناث ، وعلى ذلك صور مورجان التهجين األول للذكور بيضاء العيون مع اإلناث حمراء 

  العيون كما يلي :

 

 

 

 

أفراد الجيل األول ذاتيا تظهر حشرات حمراء العيون وأخورى بيضواء العيوون بنسوبة *عند تهجين 

 مع ظهور صبغة اللون األبيض للعين في الذكور فقط كما يلي : 1:  3
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