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إىل القراء الكرام
يتناول الكتاب "التكاثر يف الطبيعة :يف النباتات والحيوانات" عملية التكاثر التي تعترب إحدى مميزات الحياة.
أهمية عملية التكاثر ليست لبقاء الفرد ذاته الذي يستطيع أن ُيكمل دورة حياته دون تكاثر ،بل الستمرارية
بقاء النوع وللنشوء واالرتقاء.
ُنربز عىل طول فصول الكتاب جانبني :التجانس يف املبادئ التي تعتمد عليها عمليات التكاثر ومن ضمنها
املالءمة بني مبنى األعضاء التناسلية وأدائها يف النباتات والحيوانات والتباين الكبري الذي يتم التعبري عنه يف
تنوع طرق تكاثر األنواع املختلفة وبأشكال األعضاء التناسلية .التجانس من ناحية واحدة والتباين من ناحية
أخرى هام ناتجا عمليات نشوء وارتقاء كثرية السنوات.
يبدأ الكتاب من خالل عرض التكاثر كمميز حياة يضمن استمرارية بقاء النوع ويف عرض املبادئ املشرتكة
لتكاثر جميع الكائنات الحية .يف وقت الحق يف الكتاب ،ستجدون فصول منفردة لتكاثر اإلنسان ،حيوانات
أخرى وتكاثر النباتات .يعتمد هذا ُّ
التدخل عىل تقدم البحث والتكنولوجيا يف مجاالت الطب والزراعة ،لكن إىل
جانب الفائدةُ ،يثري هذا ُّ
التدخل رصاعات أخالقية.
الفصل الذي يغلق الكتاب يتناول اسرتاتيجيات تكاثر كائنات حية مختلفة ،ويعرض نظرة ُتجمل عملية التكاثر
يف مستويات التنظيم البيولوجية املختلفة ابتدا ًء من الخاليا ،عرب األعضاء والكائن الحي الكامل وحتى العمليات
التي تحدث يف مستوى النظام البيئي.
توسع ومضامني متعلقة بشكل مبارش باملنهج التعليمي ،وهي
دُمجت يف فصول الكتاب أقسام ثابتة فيها ِقطع ُّ
تعرض أهمية وصلة املواضيع التي نتع َّلمها:
" جدير باملعرفة"  -قصص تربط بني املوضوع الذي يتم تع ُّلمه والحياة اليومية.
"نافذة البحث" ِ -قطع أبحاث محتلنة كثرية ،ترافقها أسئلة لتحليل نتائجها.
توسع"  -مضامني أكرث من املطلوب يف املنهج التعليمي.
" ُّ
"أسئلة"  -بتنوع واسع من مستويات التفكري التي ُتتيح استعامل تنوع مهارات التفكري.
"رصاع ذهني"  -قضايا أخالقية تنشأ من املضامني التي يتعلمها التالميذ وتحتاج إىل اتخاذ قرار قيمي.
ُأبرزت املصطلحات املهمة يف الفصل بلون يف النص.

للمساعدة يف الربط بني املواضيع املختلفة التي يتعلمها التالميذ ،نعرض املستطيالت اآلتية إىل جانب النص.
عالقة مبوضوع
ربط املادة التي يتعلمها التالميذ
باملواضيع األساسية.

قراءة ممتعة وتع ُّلم مثمر!
طاقم التطوير

الفكرة املركزية
ربط املادة التي يتعلمها التالميذ
بأفكار مركزية يف البيولوجيا.

للمزيد عن
التوسع
توجيه التالميذ إىل مواضيع يتم ُّ
فيها فيام بعد.
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أ .1التّكاثر ُيتيح استمرارية النّوع
التّكاثر ظاهرة معروفة ،شائعة ومفهومة ضمنًا .لو مل تتكاثر الكائنات الح ّية ،ال تكون استمرارية للحياة
عىل سطح الكرة األرض ّية! تتم عملية التكاثر يف جميع ماملك الكائنات الح ّية :البكتريياُ ،أحادية الخلية،
فطريات ،نباتات وحيوانات .هناك من يعترب أن قدرة التّكاثر هي املم ِّيز األسايس للفرق بني الحي
والجامد .عىل الرغم من ّأن التكاثر مم ِّيز أسايس للكائنات الح ّية إال ّأن التكاثر غري رضوري لحياة الفرد
ذاته (باملقارنة مع وظائف رضور ّية أخرى ،مثل :التّغذية ،التّنفس واإلفراز) ،ألن الفرد يستطيع ْأن يعيش
فرتات زمن ّية طويلة دون أن يتكاثر ،وحتى دون أن يتكاثر بتا ًتا طيلة حياته! عىل الرغم من ذلك ،التّكاثر
رضوري الستمرار بقاء العشرية والنّوع ( )speciesكله .بفضل عملية التّكاثر ،يستمر النّوع يف البقاء
أجيال كثرية ،عىل الرغم من ّأن األفراد متوت .تنتقل املعلومات الوراثية الخاصة للنوع البيولوجي من
جيل إىل آخر بواسطة عملية التّكاثر.

تكاثر حيوانات ونباتات
عىل اليمني :بادرات بعد هطول املطر
األول .عىل اليسارُ :أنثى ماعز وجدي.

وأنت
أنا ذكر ِ
أنثى ،لكننا من
نفس النّوع

مصطلحات
ال ّنوع والجنس

 .1املصطلح نوع عبارة عن وحدة تصنيف — نوع بيولوجي ()species
لاً
ُ
النّوع البيولوجي ،هو مجموعة أفراد تتكاثر فيام بينها يف الطبيعة وتنجب أفرادًا خصبة .مث :
نوعا صابونة ال ّراعي هام :صابونة ال ّراعي فاريس وصابونة ال ّراعي أسمر .نوعا الحوت هام :حوت
أزرق وحوت زعنفي.
 .2املصطلح جنس هو وحدة تصنيف أعم من النّوع .والجنس عبارة عن مجموعة أفراد تكون
خصائصهم الحيوية ثابتة وتحتفظ بها الساللة عىل مر األجيال.
مثال عىل ذلك :الحامر وأنثى الحصان ،ميكن ْأن تكون لهام ساللة ،لكنها ال تنتمي لنفس النّوع ،ألن
البغل عقيم .أما املصطلح جنس يف حياتنا اليوم ّية فإ ّنه يدل عىل ذكر أو أنثى .ليك ال يلخبط التّالميذ
بني املصطلحني ،عندما نستعمل مصطلح جنس يف هذا الكتاب ،فإننا نقصد الذكر أو األنثى (،)sex
وال نقصد وحدة التّصنيف.

الفصل األول :التّكاثر أحد مميزات الحياة

11

نظرة إىل املايض — الحي ينشأ من الحي

يف يومنا هذا ،ال يوجد أي شك عندنا ّأن جميع الكائنات الح ّية نشأت من تكاثر كائنات ح ّية سبقتها.
لكن حتّى القرن اﻟ  ،19اعتقد بعض النّاس أ ّنه باإلضافة إىل طريقة تكاثر الكائنات الح ّية ،هناك نشوء
تلقايئ ً
أيضا ،وهذا يعني نشوء كائنات ح ّية من مادّة الجامد .اعتقد كثريون ومن بينهم علامء ّأن ال ّذباب
ينشأ من لحوم متعفنة ّ
وأن األسامك والسالحف نشأت من الوحل املوجود يف أرض ّية البحرّ ،
والضفادع
ّ
والسطانات نشأت من طبقة الطحالب التي
نشأت من تربة رطبة ،والفرئان من العرق ،والنّباتات رّ
تغطي سطح املياه أحيا ًنا.
يف سنة ُ ،1862حسم النّقاش بني الذين يؤمنون يف النّشوء التّلقايئ وبني الذين ينكرونه ،وقد حسم هذا
النقاش العامل الكيميايئ الفرنيس لويس باستور (.)Louis Pasteur, 1822-1895
كان باستور متأكد أ ّنه يف الهواء من حولنا ،يوجد كائنات ح ّية صغرية جدًا ،ال نراها بالعني املجردة  -كائنات
حية دقيقة  -وهي التي تتطور عىل أوساط غذائ ّية مختلفة وتؤدي إىل تلف الغذاء واألمراض .أجرى
باستور تجارب تدعم فرضيته وهكذا ُنفي التّصور الفكري ّأن هناك نشوء تلقايئ.
التّصور الفكري الذي أصبح مقبولاً يف نهاية القرن اﻟ ّ 19أن كل كائن حي ينشأ من كائن حي سبقه
وتكاثر.

نافذة البحث
صب باستور ً
وسطا غذائ ًيا داخل
يف سنة  ،1862أجرى باستور التّجربة املوصوفة يف الرسمة أ َّ .1 -
قناين زجاج ّية لها "رقبة" ضيقة وطويلة .قام باستور بثني "رقبة" قسم من القناين بواسطة التّسخني،
أما "رقبة" القناين األخرى فقد تركها مستقيمة .ترك فوهة القناين مفتوحة وسمح بدخول الهواء.
تسمح "الرقبة" املثنية بدخول الهواء ،لكنها ال ُتتيح للكائنات الح ّية الدقيقة ْأن تصل الوسط الغذايئ،
ألنها ترسب يف منطقة الثني وتبقى هناك.
بعد ذلك ،قام باستور بتسخني الوسط الغذايئ املوجود يف
ثم كشف جميع القناين
القناين حتّى درجة حرارة الغليانَّ ،
للهواء الطلق.
بعد مرور عدة أسابيع ،أصبح الوسط الغذايئ ،املوجود
يف القناين ذات "الرقبة" املستقيمة ،عك ًرا وغن ًيا بالكائنات
الح ّية الدقيقة ،أما الوسط الغذايئ الذي كان يف القناين
ذات "الرقبة" املثنية ،فبقي صاف ًّيا كام كان يف بداية
التجربة.
لويس باستور

عالقة مبوضوع
الخلية  -مبنى ونشاط :كل
خلية تنشأ من خلية ح ّية
سابقة.
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التّكاثر يف ّ
الطبيعة

َبعد مرور عدّة أسابيع

أ .بداية التّجربة —
تم تسخينهام
قنينتان فيهام وسط غذايئَّ ،
حتّى درجة حرارة الغليان .الوسط
الغذايئ يف القنينتان صايف.

ب .نهاية التّجربة —
فقط يف القنينة التي "رقبتها" مستقيمة،
الوسط الغذايئ عكر.

ال ّرسمة  :1-تجربة باستور

أ .ملاذا كانت هناك حاجة لتسخني الوسط الغذايئ حتّى درجة حرارة الغليان يف بداية التّجربة؟
بُ .اذكروا ثالثة عوامل ثابتة يف تجربة باستور.
ت .ما هي أهمية الوعاء املفتوح الذي "رقبته" مثنية؟
ث .لخصوا املعلومات املتعلقة بتجربة باستور.
الفرضية
النّتيجة
االستنتاج

إذا ال يوجد نشوء تلقايئ ،فكيف بدأت الحياة؟
السؤال .عىل الرغم من
السؤال قيد البحث ،وال توجد حتى اآلن إجابة علم ّية واحدة لهذا ّ
ما زال هذا ّ
السنني ،كانت سائدة ظروف خاصة
ذلك ،هناك اتفاق عىل أ ّنه يف املايض البعيد جدًا ،قبل مئات ماليني ّ
الظروف املوجودة اليوم .يف تلك ّ
تختلف عن ّ
الظروف ،بدأت تنشأ الحياة من مادّة جامد مع ّينة انتظمت
يف مبنى تتم فيه عمليات الحياة ،مثل :العمليات األيضية (تبادل املواد) واستغالل ّ
الطاقة ،وباإلضافة إىل
ذلك ،توفرت لديه القدرة ْأن يضاعف مادّته الوراث ّية ،وهذا يعني ْأن يتكاثر.

أ .2طرق التّكاثر يف ّ
الطبيعة

طريقتي تكاثر :تكاثر غري تزاوجي (ال جنيس) وتكاثر تزاوجي (جنيس) .التّكاثر
يف عالَم األحياء ،نعرف
ْ
غري التزاوجي أقدم من التّكاثر ال ّتزاوجي من ناحية النشوء واالرتقاء ويتم التّكاثر غري ال ّتزاوجي يف
البكترييا ،الفطريات ،النباتات ويف أنواع حيوانات بسيطة .تطور التّكاثر ال ّتزاوجي فيام بعد وهو معقد
أكرث من التّطور غري ال ّتزاوجي ،ويتم األول يف جميع األنواع التي يف خالياها نواة (حقيقية النّواة) .تتكاثر
بطريقتي تكاثر :تزاوجي وغري تزاوجي.
أنواع مع ّينة
ْ

الفصل األول :التّكاثر أحد مميزات الحياة
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طريقتي ال ّتكاثر؟
ما هي الفروق بني
ِ
طريقتي التّكاثر .يف التّكاثر غري ال ّتزاوجي ،مصدر املادّة الوراثية
تعرض ال ّرسمة  -2أ الفروق األساس ّية بني
للمزيد عن
ِ
الحاالت
بعض
(باستثناء
منه
نشأت
الذي
الوالد
وتشبه
متامثلة
اد
يف النّسل هو والد واحد ،لذا جميع األفر
التّكاثر غري ال ّتزاوجي يف
ُ
الحيوانات ،انظروا الفصل
ّ
الشاذة التي سنتعرف عليها فيام بعد يف هذا الكتاب) .يعتمد التّكاثر غري التزاوجي عىل عملية امليتوزا
الصفحات 106-
الخامس يف ّ
يف الخلية .يعترب تجانس ومتاثل األفراد بالتكاثر غري التزاوجي أفضلية للعشرية التي تعيش يف بيئة محيطة
 .102التّكاثر غري ال ّتزاوجي يف
النّباتات وتطبيقه يف ال ّزراعة،
ظروفها ثابتة (ال تتغيرَّ ) .جميع األفراد مالمئة لهذه البيئة املحيطة و ُتحفظ هذه املالءمة من جيل إىل آخر.
السادس يف
ُانظروا الفصل ّ
الصفحات  ,113-111ويف
ّ
يف التّكاثر ال ّتزاوجي ،نحصل عىل املادّة الوراثية يف األفراد نتيج ًة لالتحاد الذي يحدث خالل اإلخصاب
الصفحات
السابع يف ّ
الفصل ّ
.158-151
خليتي تكاثر (جاميتات) مختلفتني ،حيث َت ْنتُج هاتني الخليتني يف عملية امليوزا ،وكل واحدة منهام
بني
ْ
خليتي التّكاثر والد واحد (مثل نباتات كثرية فيها تلقيح ذايت) أو
تحمل معلومات وراثية خاصة .مصدر
ِ
والدين .نتعرف فيام بعد عىل عمليات تساهم يف إنتاج أفراد غري مامثلة لبعضها وغري مامثلة للوالدين،
هذه العمليات هي :إنتاج خاليا تناسلية
التّكاثر
(خاليا تكاثر) يف عملية امليوزا واتحاد
خليتني مختلفتني يف اإلخصاب وأحداث
ميكن ْأن يتم بطريقتني
أخرى .يحمل كل فرد تراكيب جديدة
خاصة من املعلومات الوراثية يف خالياه .لذا
تكاثر تزاوجي
تكاثر غري تزاوجي
التّباين الورايث مي ِّيز نسل التّكاثر ال ّتزاوجي.
التّباين الورايث له أفضلية يف ظروف بيئة
نحصل عىل املادّة الوراثية املوجودة يف األفراد من  ...نحصل عىل املادّة الوراثية املوجودة يف األفراد من ...
محيطة متغيرِّ ة ،ألنه ألفراد قليلة يوجد
احتامل بقاء عىل قيد الحياة ،إذا طرأت
والد واحد
والد واحد
الوالدين
تغيرُّ ات يف البيئة املحيطة.
العمليات الخلوية التي تتم

العملية الخلوية التي تتم

ميوزا (إنتاج خاليا تناسلية)
واخصاب (اتحاد خاليا تكاثر)

ميتوزا وإنقسام
الخلية

نتيج ًة للعملية َي ْنتُج

نتيج ًة للعملية َي ْنتُج

تباين ورايث عند األفراد (تختلف عن بعضها
وعن والديها)

أفراد متامثلة ومتجانسة (مامثلة لبعضها
وللوالدين)

ال ّرسمة أ :2-طرق تكاثر — والدين ،عمليات وأفراد

أ .3األساس الخلوي للتكاثر

لفهم ّ
الظواهر املتعلقة بتكاثر الكائنات الح ّية ،نبحث يف البداية عمليات تحدث يف مستوى الخلية:
انقسام النواة  -ميتوزا وميوزا .يوجد كروموسومات يف نواة خاليا كائنات حية حقيقية النّواة .كل
كروموسوم مبني من جزيء  DNAطويل وبروتينات .يش ِّكل اﻟ  DNAاملادّة الوراثية وفيه مشفرة
الصفات الوراثية .لذا النقل الدّقيق لصفات الخلية من
معلومات عن مبان وعمليات ،يف الخلية ،تكسبه ّ
جيل إىل آخر مرشوط بقدر كبري جدًا بالنّسخ الدّقيق ﻟﻟ .DNA

عالقة مبوضوع
الخلية — مبنى ونشاط:
مضاعفة اﻟ  DNAبشكل
دقيق قبل انقسام الخلية.
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التّكاثر يف ّ
الطبيعة

يف مرحلة مع ّينة يف حياة الخلية ،قبل االنقسام ،يتضاعف اﻟ  DNAبشكل دقيق .نتيج ًة لذلك ،قبل
االنقسامّ ،
كل كروموسوم مبني من كرومتيدتني متامثلتني نس ِّميهام كرومتيدتني ُأختني.
سؤال أ 1 -

َبعد مضاعفة اﻟ ّ ، DNA
كل كروموسوم مبني من كرومتيدتني أختني .كم جديلة  DNAيوجد يف
ّ
كل كروموسوم م َّر مبضاعفة؟ اِعرضوا إجابتكم بالكتابة ومبساعدة ال َّرسم.

أ 1.3امليتوزا — األساس الخلوي للتكاثر غري ال ّتزاوجي والنمو

هناك عمليتان أساسيتان يف حياة الكائنات الح ّية املتعددة الخاليا ،اللتان تعتمدان عىل عملية امليتوزا:
النمو — إضافة خاليا إىل الجسم وتكاثر غري تزاوجي — إضافة أفراد إىل العشرية .يف الكائنات الح ّية
ألن ّ
ُأحادية الخلية ،انقسام الخلية معناه تكاثرّ ،
كل خلية كائن حي مستقل.
عالقة مبوضوع
الخلية  -مبنى ونشاط:

•دورة الخلية.
•انقسام الخلية — ميتوزا

ضعفي كمية املادّة الوراثية ،تنقسم بشكل دقيق إىل نواتني،
خالل امليتوزا ،النّواة التي تحتوي عىل
ْ
ْ
ُ
كل واحدة منهام مامثلة للنواة التي كانت قبل أن تضاعف مادّتها الوراثية .ينقسم السيتوبالزم مع
العضيات املوجودة فيه إىل خليتني جديدتني (ابنتني) ،لكن انقسام العضيات ليس بالضرّ ورة دقيق ،إذن
امليتوزا عبارة عن انقسام النواة الذي يف أعقابه نحصل من خلية واحدة عىل خليتني جديدتني متامثلتني
من ناحية وراثية وهام مامثلتان لخلية ُ
األم التي َنتَجت منها.
تصف ال ّرسمة أ 3 -العمليات التي تحدث خالل امليتوزا يف خلية حيوانية فيها

كروماتيدتان
ُأختان

 4كروموسومات.

أ .الكروموسومات التي تضاعفت قبل االنقسام تنضغط وتصبح قصرية لدرجة أ ّنه
ميكن متييز ّ
كل واحد منهام (بامليكروسكوب) ككرومتيدتني مرتبطتني ببعضهام -
كرومتيدتان ُأختان (يف معظم الوقت ،الكروموسومات موزعة يف الخلية كخيوط
دقيقة ملتو ّية ،وال ميكن التّمييز بينها).
ب .تنتظم الكروموسومات بجانب بعضها يف املستوى املركزي للخلية (خط اإلستواء)،
ويتحلل غشاء النّواة.

ت .تنفصل الكرومتيدتان ُ
األختان يف ّ
كل كروموسوم ،وتنتقل إىل األقطاب املتضادة يف
الخليةّ .
كل كروماتيدة نس ِّميها اآلن كروموسوم.
ث .تنقسم الخلية إىل خليتني جديدتني (ابنتني) .يف ّ
كل خليةَ ،ت ْنتُج نواة محاطة بغشاء
وفيها عدد كامل (هيئة) من الكروموسومات كام هو األمر يف خلية األم .ينقسم السيتوبالزم
مع جميع محتوياته عىل الخليتني الجديدتني (االبنتني).
ال ّرسمة أ  :3-رسم تخطيطي للميتوزا ،نتيج ًة النقسام خلية واحدة فيها  4كروموسومات ،نحصل
عىل خليتني ،يف كل واحدة منهام  4كروموسومات.
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مراحل امليتوزا يف النّباتات ،الفطريات والحيوانات تكون متجانسة من ناحية مبدئية .هذا التّجانس داللة
إضاف ّية تدعم نظرية األصل املشرتك لنشوء وارتقاء الكائنات الح ّية.

أ 2.3امليوزا  -األساس الخلوي للتكاثر ال ّتزاوجي

خليتي تكاثر ( نس ِّميها خاليا تناسلية ،أو جنسية أو جاميتات ً
أيضا).
يعتمد التّكاثر ال ّتزاوجي عىل اتحاد
ْ
َت ْنتُج خاليا التّكاثر يف أعقاب انقسام نواة الخلية التي نس ِّميها ميوزا .انتبهوا! َت ْنتُج خاليا التّكاثر خالل
عملية امليوزا ،لكن تطور الزّيجوت إىل كائن حي بالغ متعلق بتكاثر الخاليا (بواسطة انقسام ميتوزا)،
بالنمو والتّاميز.
يف جميع خاليا الكائنات الح ّية املتعددة الخاليا (باستثناء الخاليا التناسلية) ،توجد هيئة كروموسومات
مزدوجة نس ِّميها ديبلوئيدات أو ثنائية الكروموسومات (=diploosمزدوج أو ضعف=eidos ،شكل أو
هيئة) .أما الخاليا التناسلية فإ ّنها تحتوي عىل هيئة كروموسومات واحدة نس ِّميها هيبلوئيدات أو ُأحادية
الكروموسومات (=haploosبسيطة).
نرمز عاد ًة يف اللغة العلمية إىل هيئة الكروموسومات املزدوجة املوجودة يف خاليا األجسام الديبلوئيدية
بالرمز  ،2nوهيئة الكروموسومات يف الخاليا التناسلية الهيبلوئيدية بالرمز  .nيف خاليا جسم اإلنسان،
زوجا من الكروموسومات .2n=46
يوجد ً 23

للمزيد عن
النّمو والتّاميزُ ،انظروا
الفصل ال ّثالث ،صفحة

.53

يف هيئة الكروموسومات املزدوجة ،يوجد ّ
لكل كروموسوم قرين يشبهه يف املبنى ونوع املعلومات التي
يحملها (باستثناء الكروموسومات التناسلية التي سنتوسع فيها فيام بعد) .مصدر أحد الكروموسومان
من األب وال ّثاين من ُ
األم .الكروموسومان اللذان يك ِّونان زوج من الكروموسومات نس ِّميهام كروموسومان
متامثالن.
يف الكروموسومني املتامثلني ،توجد نفس املعلومات الوراثية ،لكن طابع املعلومات ،ميكن أن يكون
مختلف .مثال :يف أحد أزواج الكروموسومات املتامثلة يف خاليا اإلنسان ،توجد معلومات عن نوع الدم.
هذه املعلومات موجودة يف هذا الزوج من الكرموسومات فقط .لكن أحد الكروموسومني ،ميكن أن
يشمل معلومات عن نوع الدم  ،Aوالكروموسوم املامثل ميكن أن يشمل معلومات عن نوع الدم .B

كيف نحصل عىل خاليا تناسلية هيبلوئدية ذات  nكروموسومات؟

نحصل عىل الخاليا التناسلية يف أعقاب انقسام نواة الخلية بطريقة نس ِّميها امليوزا .هذا االنقسام خاص
للكائنات الح ّية التي تتكاثر بطريقة تزاوجية .انقسام امليوزا نس ِّميه انقسام اختزايل ً
أيضا ،أل ّنه يف نهاية
االنقسام ،وبعد انقسامني متتالني ،نحصل من خلية ديبلوئيدية واحدة عىل أربع خاليا هيبلوئيدية ،يف كل
واحدة منها ِنصف عدد الكرموسومات التي كانت يف الخلية التي انقسمت .يف كل خلية ،يوجد مم ِّثل
واحد من كل زوج كروموسومات متامثلة كانت يف خلية ُ
األم ،وهذا يعني أ ّنه يف كل خلية هيبلوئيدية،
توجد معلومات ّ
لكل أنواع صفات الكائن الحي الذي يتطور من الزيجوت.
تعرض ال ّرسمة أ  4 -مراحل امليوزا والعمليات التي تحدث يف الخلية خالل امليوزا .قبل امليوزا ،كام هو
األمر قبل امليتوزا ،يتضاعف اﻟ  DNAبشكل دقيق ّ
وكل كروموسوم مبني يف هذه املرحلة من كرومتيدتني
عمليتي انقسام.
ُأختني .انقسام امليوزا مك َّون من
ْ

للمزيد عن
تطور الخاليا التّناسلية يف
أعقاب امليوزاُ ،انظروا الفصل
ال ّثالث ،صفحات 42-43 ,40
الس ادس صفحات
ويف الفصل ّ
.120-119
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كرروموسومات متامثلة

كرومتيدتان ُأختان

االنقسام األول للميوزا:
أ .الكروموسومات التي تضاعفت قبل االنقسام تنضغط ،تصبح
قصرية وميكن ْأن نشاهد بامليكروسكوب ّأن ّ
كل واحد منها
مك َّون من كرومتيدتني مرتبطتني ببعضهام (كروماتيدات أخوية).

االنقسام األول

ب .تنتظم أزواج الكروموسومات املتامثلة الواحد مقابل اآلخر
بشكل عشوايئ يف مركز الخلية املنقسمة.
ت .تنفصل أزواج الكرموسومات املتامثلة ،وينتقل كل كروموسوم
من الكروموسومات املتامثلة إىل أحد القطبني.
ث .يف نهاية االنقسام األول ،نحصل عىل خليتني جديدتني (ابنتني)،
يف كل واحدة منهام مم ِّثل واحد من كل زوج من
الكروموسومات املتامثلة (كل كروموسوم مك َّون من
كرومتيدتني).
االنقسام ال ّثاين للميوزا:
ج .تنتظم الكرموسومات (مر ًة أخرى) يف خط األستواء.

االنقسام ال ّثاين

كرومتيدي كروموسومّ ،
ح	.تنفصل ّ
كل كرومتيد إىل خلية جديدة
كل
ْ
(االبنة) .يتحول ّ
كل كرومتيد إىل كروموسوم كام هو األمر يف
امليتوزا.

ال ّرسمة أ :4-رسم تخطيطي للميوزا .من انقسام خلية فيها 4
كروموسومات (زوجان من الكروموسومات املتامثلة،)2n=4 ،
نحصل عىل أربع خاليا تحتوي كل منها عىل كروموسومني ( ُمم ِّثل
واحد من ّ
كل زوج كروموسومات متامثلة).

سؤال أ 2 -

خ	.نحصل عىل  4خاليا هيبلوئيدية ،يف كل واحدة منها " ُمم ِّثل"
واحد من الكرومتيدات األربعة التي كانت يف ّ
كل زوج
كروموسومات متامثلة يف بداية امليوزا .يف الخاليا األربع التي
َنتَجت يف أعقاب امليوزا يوجد نفس عدد الكروموسومات (، )n
لكن املعلومات الوراثية يف ّ
كل منها مختلفة ومنها تتطور الخاليا
التناسلية (جاميتات).

يف نهاية امليوزا َت ْنتُج  4خاليا هيبلوئيدية .ماذا ميكن االستنتاج من ذلك عن كمية املادّة الوراثية
(اﻟ  )DNAاملوجودة يف الخلية ،يف بداية امليوزا؟ هل الكمية:
1 .1مامثلة للكمية املوجودة يف ّ
كل خلية من الخاليا النّاتجة يف نهاية االنقسام ال ّثاين؟
ضعفي الكمية املوجودة يف ّ
كل خلية من الخاليا النّاتجة يف نهاية االنقسام ال ّثاين؟
2 .2
ِ
3 .3أكرب  4أضعاف من الكمية املوجودة يف ّ
كل خلية من الخاليا النّاتجة يف نهاية االنقسام الثاّين؟
الصحيحة وع ِّللوا.
اِختاروا اإلجابة ّ

الفصل األول :التّكاثر أحد مميزات الحياة
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امليوزا والتّباين الورايث

تتم عمليتان مهمتان خالل امليوزا وهام تساهامن يف التّباين الورايث لدى أفراد التّكاثر ال ّتزاوجي:
أ  .انفصال عشوايئ بني الكروموسومات (غري متعلق)
بعد ْأن تنتظم الكروموسومات املتامثلة بأزواج يف مركز الخلية التي تنقسم ،يتحرك أحد الكرموسومني إىل
قطبي الخلية والكروموسوم اآلخر ينتقل إىل القطب اآلخر (املضاد).
أحد
ِ
الطريقة التي ينتظم فيها زوج معني من الكروموسومات املتامثلة يف مركز الخلية ،والتي وف ًقا لها يتم
تحديد الكروموسوم (الذي مصدره من األب أو األم) الذي ينتقل إىل القطب يف الخلية ،هي طريقة
عشوائ ّية ،وهذا يعني ّأن ذلك غري متعلق بطريقة تنظيم أزواج الكروموسومات األخرى .من هنا ،نجد
كل قطب من قطبي الخلية مجموعة متنوعة من الكروموسومات ،قسم منها من ُ
يف ّ
األم والقسم اآلخر
ِ
من األب.

االنقسام ال ّثاين

كلام كان عدد الكروموسومات أكرب،
َّ
فإن عدد الرتاكيب بينها يزداد ً
أيضا،
وبالطبع نحصل عىل تنّوع كبري من
الخاليا الجديدة (االبنة).

االمكانية أ
لرتتيب الكروموسومات املتامثلة

االمكانية ب
لرتتيب الكروموسومات املتامثلة

االنقسام األول

مثال :يف الخلية التي فيها  ،(2n=4) n=2ميكن
ْأن تنتظم األزواج املتامثلة بطريقتني
(الرسمة أ .)5 -
يف كل طريقة ،ميكن ْأن َت ْنتُج خليتني
جديدتني (ابنتني) مختلفتني عن
بعضهام برتاكيب كروموسومات
مختلفة.

الرسمة أ :5-يؤدي الترّ تيب املختلف ألزواج الكروموسومات املتامثلة إىل تنّوع تراكيب كروموسومات الخاليا
الجديدة (االبنة).
سؤال أ 3 -
أ .كم يكون عدد الكرموسومات يف خاليا الجنني ،لو مل يحدث انخفاض يف عدد الكروموسومات
أثناء انتاج الخاليا التناسلية؟
ب .ما هي أهمية انخفاض عدد الكروموسومات خالل انتاج الخاليا التناسلية ،الستمرارية
األجيال؟ اِرشحوا.
ت .ماذا تكون مك ِّونات كروموسومات خاليا التّكاثر ،إذا مل تتم عملية انفصال كروموسومات
بشكل غري متعلق؟ اِرشحوا.
ث .كم خلية ابنة ميكن ْأن َت ْنتُج من خلية فيها  3أزواج كروموسومات
متامثلة؟ اِقرتحوا قاعدة رياضية بواسطتها ميكن ْأن نحسب عدد الترّ اكيب التي ميكن
الحصول عليها من خلية فيها  4كروموسومات أو أكرث من ذلك.
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ب .عبور مادة وراثية

يف االنقسام األول للميوزا ،عندما تنتظم الكروموسومات املتامثلة بأزواج ،الواحد مقابل اآلخر ،فإ ّنها
تقرتب من بعضها وتصبح متجاورة .تقرتب كرومتيدة كروموسوم واحد من كرومتيدة كروموسوم
متامثل ،وخالل عملية االقرتاب تتبادل قسم من الكرومتيدات فيام بينها بقطع من املواد الوراثية .هذه
العملية التي يتم فيها تبادل مقاطع نس ِّميها عبور مادة وراثية (( )crossing overال ّرسمة أ .)6 -

ال ّرسمة أ  :6-عبور واحد بني زوج من الكروموسومات املتامثلة

عملية تبادل املقاطع دقيقة :يتبادل قسم من كروموسوم واحد (بنفس الطول وبنوع املعلومات التي
يحملها) مع قسم مامثل له من الكروموسوم املامثل .يف أعقاب العبورَ ،ت ْنتُج كروموسومات فيها مقاطع
مصدرها من ُ
"األم" ومقاطع مصدرها من "األب".
اتضح ّأن العبور يحدث بتكرارية عالية جدًا ،وهذا يعني يف عدة أماكن
عىل طول الكروموسوم .تعرض ال ّرسمة أ 7 -زوج من الكروموسومات
املتامثلة بعد حدوث  3مرات عبور.
ً
األماكن يف الكروماتيدات التي يتم فيها العبور ،وأيضا عدد مرات العبور
للكروموسوم أو الخلية ،ميكن ْأن تكون مختلفة يف الخاليا املختلفة التي
تحدث فيها امليوزا.

ال ّرسمة أ  :7-زوج من
الكروموسات املتامثلة بعد
ثالث مرات عبور.

لعمليتي انفصال الكروموسومات بشكل عشوا ّيئ (بطريقة غري متعلقة)
نتيجة
ْ
وعبور املادّة الوراثية َي ْنتُج ما ييلّ :
كل خلية تناسلية (هيبلوئيدية) َت ْنتُج يف فرد معني ،تحتوي عىل هيئة
كاملة من املعلومات الوراثية ،لكن هذا الترّ كيب الورايث يختلف عن خاليا تناسلية أخرى َت ْنتُج يف نفس
الفرد أو يف فرد آخر .ويختلف ً
أيضا عن الترّ كيب الورايث الذي كان يف الخاليا التّناسلية ،للفرد ذاته ،التي
َنتَجت منها الخاليا الجديدة (االبنة).

أ 3.3ما هو الفرق بني امليوزا وامليتوزا؟

عمليتي امليوزا وامليتوزا بجوانب مع ّينة ،لكن يوجد تشابه بني العمليتني كام نرى ذلك يف ال ّرسمة
تختلف
ِ
أ  .8 -تبدأ العمليتان بعد املضاعفة الدّقيقة للامدّة الوراثية ،وبعد ْأن يصبح ّ
كل كروموسوم مك َّون
من كرومتيدتني .قبل االنقسام إىل خليتني ،تنتظم الكروموسومات يف مركز الخلية ،يف امليتوزا تنتظم
الكروموسومات يف سطر واحد ،أما يف امليوزا فإ ّنها تنتظم بأزواجّ :
كل كروموسوم مقابل الكرموسوم املامثل
له.

الفصل األول :التّكاثر أحد مميزات الحياة

االنقسام األول للميوزا
االنقسام ال ّثاين للميوزا

رسم تخطيطي للميتوزا

رسم تخطيطي للميوزا

الرسمة أ :8-مقارنة بني امليتوزا (عىل ميينكم) وامليوزا (عىل يساركم)

ترتيب الكروموسومات املتامثلة بأزواج ،الواحد مقابل اآلخر ،هو الذي ُيتيح االنفصال العشوا ّيئ والعبور
اللذان يساهامن يف تباين الخاليا الجديدة (االبنة) يف امليوزا .وهكذا َي ْنتُج أ ّنه يف ّ
كل خلية من الخاليا
االبنة يف امليوزا ،توجد تراكيب أخرى للكرموسومات (قسم منها من أحد الوالدين والقسم اآلخر من
تم
الوالد اآلخر) ،والكروموسومات ذاتها غري مامثلة لكروموسومات الوالدين ،أل ّنه يف أعقاب العبورَّ ،
تبديل مقاطع من الكروموسومات.
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سؤال أ4 -

أ .قارنوا بني امليوزا وامليتوزا بواسطة الجدول اآليت:
املعيار

مضاعفة اﻟ  DNAقبل االنقسام
انفصال كروموسومات متامثلة
انفصال كروماتيدات أخوية
عدد خاليا االبنة
عدد الكروموسومات يف الخاليا االبنة
عبور

االنقسام I

امليوزا

االنقسام II

امليتوزا

النّتيجة النّهائية للعملية

ب .لخصوا التّشابه بني امليتوزا واالنقسام األول للميوزا ،ومباذا تتشابه امليتوزا مع االنقسام الثّاين؟
سؤال أ 5 -

انقسام امليوزا وامليتوزا دقيقان لدرجة أنّنا نحصل عىل خاليا فيها معلومات لجميع صفات
الخلية .ما الذي يُتيح ال ّدقة يف انقسام الخاليا خالل امليوزا وامليتوزا؟ اِرشحوا.

أ .4تباين ورايث وطفرات

عالقة مبوضوع
الخلية  -مبنى ونشاط :قبل
انقسام الخلية ،يتضاعف اﻟ
 DNAبطريقة دقيقة ،لكن
تحدث طفرات أحيا ًنا.

للمزيد عن
التّباين الورايث ورصاع البقاء،
ُانظروا الفصل ال ّثاين ،صفحة

.30

رأينا أ ّن امليوزا واالخصاب يساهامن يف التّباين الورايث بني أفراد التّكاثر التزاوجي .لكن يجب التذكر أ ّن
الطّفرات التي تحدث يف الخاليا تساهم يف التّباين أيضً ا.
الطّفرة هي تغيري يف تسلسل القواعد النيرتوجينية يف اﻟ  DNAومصدر إضا ّيف لتنوع املا ّدة الوراثية التي
هي رشط رضوري لتطور ال ّنشوء واالرتقاء .ميكن أ ْن تحدث الطّفرة بسبب خطأ يف مضاعفة اﻟ ، DNA
مثل :استبدال نوكلوئتيد واحد بآخر ،نقص نوكلوئتيد أو إضافة نوكلوئتيد .يحدث نوع آخر من الطّفرات
بسبب انكسار يف الكروموسوم .ال يعرف العلامء جميع األسباب التي تؤدي إىل حدوث الطّفرات ،لكن
من املعروف أ ّن األشعة (مثل :أشعة  ،UVأشعة رنتجن واألشعة الراديواكتيفية) ميكن أ ْن تؤدي إىل
طفرات .يعتقد الباحثون أ ّن عوامل إضافيّة ،مثل :مواد معيّنة وفريوسات أيضً ا ،قد تؤدي إىل حدوث
طفرات .يف الكائنات الحيّة التي تتكاثر بطريقة تزاوجية ،تؤثر الطّفرة عىل األفراد ،إذا حدثت يف خاليا
التكاثر فقط .الطّفرة التي تحدث يف خاليا الجسم التي ليست خاليا تكاثر ،ال تؤثر عىل ال ّنسل (األفراد).
يف الكائنات الح ّية التي تتكاثر بطريقة غري تزاوجية ،يَ ْنتُج تباين يف األفراد يف أعقاب طفرات فقط ،لكن
هذا الحدث نادر ج ًدا .إذا حدثت الطّفرة يف الخاليا التي تنقسم بشكل مستمر وتشرتك يف إنتاج الفرد،
ٍ
الصفة أو بغريها .يف الكائنات الحيّة أُحادية الخلية،
عندئذ نحصل عىل أفراد تختلف عن الوالدين بهذه ّ
تنتقل الطّفرة إىل األفراد يف التّكاثر التّزاوجي أو غري التّزاوجي أيضً ا.
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سؤال أ 6 -
أدّت أشعة إىل طفرة يف املادّة الوراثية ،يف خاليا الجلد .هل تنتقل ،حسب رأيكم ،هذه ّ
الطفرة
الحي الذي يتكاثر بطريقة تزاوج ّية؟ اِرشحوا.
بالوراثة إىل أفراد نفس الكائن ّ
سؤال أ 7 -

لخصوا الفروق بني التّكاثر ال ّتزاوجي وغري ال ّتزاوجي مبساعدة الجدول اآليت:
مميزات

تكاثر غري تزاوجي

تكاثر تزاوجي

عدد الوالدين/مصادر املادّة الوراثية
العملية الخلوية التي تعتمد عليها عملية التّكاثر
مدى تباين األفراد
مصدر تباين األفراد
حسنات استمرارية بقاء النّوع
سيئات استمرارية بقاء النّوع

املواضيع األساس ّية يف هذا الفصل
■
■
■
■

■
■

■

■

■التّكاثر رضوري الستمرارية العشرية والنّوع.
تم قبول النّظرية ّأن الكائن الحي َي ْنتُج من كائن حي آخر م َّر بعملية تكاثر.
■يف نهاية القرن اﻟ َّ ،19
طريقتي تكاثر :تكاثر تزاوجي وتكاثر غري تزاوجي.
■يف عامل األحياء ،نعرف
ْ
■العملية الخلوية التي يعتمد عليها التّكاثر غري ال ّتزاوجي هي امليتوزا والعملية الخلوية التي يعتمد
عليها التّكاثر ال ّتزاوجي هي امليوزا.
■امليتوزا هي ً
أيضا العملية التي يعتمد عليها النّمو والتّطور.
■العمليات التي تحدث يف امليوزا ،مثل :انفصال الكروموسومات بشكل غري متعلق وعبور املادّة الوراثية
(العبور) ،تساهم يف التّباين الورايث ألفراد التّكاثر ال ّتزاوجي.
■أفراد التّكاثر غري ال ّتزاوجي تكون مامثلة لبعضها وللوالدين ،أما التّباين الورايث فهو مي ِّيز أفراد التّكاثر
ال ّتزاوجي.
ّ
■تساهم الطفرات العشوائ ّية يف التّباين الورايث.

املصطلحات املهمة يف هذا الفصل
جنس (ذكر أو أنثى)
طفرة
معلومات وراثية (مادّة وراثية)
ميوزا (انقسام اختزايل)
ميتوزا
نوع ()species

تكاثر غري تزاوجي
تكاثر تزاوجي
تباين ورايث
عبور
خاليا تكاثر (تناسلية أو جاميتات)
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مبادئ
التّكاثر
التّزاوجي
ب	.1تتم َّيز أفراد التّكاثر ال ّتزاوجي يف التّباين الورايث
خليتي تكاثر مختلفني
ب .2يف التّكاثر ال ّتزاوجي ،تتحد
ْ
ب .3يتم التّكاثر ال ّتزاوجي بني أفراد من نفس النّوع ()species
البيولوجي
ب .4البيئة املحيطة املائ ّية أو الرطبة رضور ّية لالخصاب
ب .5تحتاج األجنة إىل غذاء وبيئة محيطة محمية لتطورها
ب .6يتم تنظيم جهاز التناسل (التكاثر) بواسطة آليات مراقبة
ب	.7نظرة من منطلق النّشوء واالرتقاء :تكاثر تزاوجي وتباين
ورايث
املواضيع األساس ّية يف هذا الفصل
املصطلحات املهمة يف هذا الفصل

ب
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الفكرة املركزية
التّجانس والتّباين:
تتم عملية التّكاثر يف جميع
الكائنات الح ّية ،لكن يوجد
تباين يف تفاصيل العملية
واألعضاء التي تشرتك بها.

تتكاثر معظم أنواع الكائنات الح ّية املتعددة الخاليا بواسطة التّكاثر ال ّتزاوجي الذي يعترب ُمعقد ومر ّكب
باملقارنة مع التّكاثر غري ال ّتزاوجي .يف هذا الفصل ،نعرض املبادئ املشرتكة لجميع الكائنات الح ّية التي
تتكاثر بتكاثر تزواجي ومن بينها اإلنسان.
يف هذه املبادئ ،نكتشف التّجانس الكبري املوجود يف العمليات التي تحدث يف الكائنات الح ّية .هناك
فروق يف تفاصيل عملية التّكاثر ال ّتزاوجي يف األنواع املختلفة (سنعرض بعض األمثلة عىل ذلك يف الفصلني
السابق عىل عملية
الخامس ّ
والسادس) ،لكن األشياء املشرتكة أكرب بكثري من الفروق .تع َّرفنا يف الفصل ّ
امليوزا التي تعترب مرحلة رضور ّية يف انتاج خاليا التّكاثر يف جميع الكائنات الح ّية التي تتكاثر بطريقة
تزاوجية .يف هذا الفصل ،نعرض مبادئ مشرتكة أخرى.

ب .1تتم َّيز أفراد التّكاثر ال ّتزاوجي يف التّباين الورايث

تتم َّيز أفراد التّكاثر ال ّتزاوجي يف التّباين الورايث (الجيني) .هناك حدثان مهامن يف عملية التّكاثر ال ّتزاوجي
يف الكائنات الح ّية املتعددة الخاليا وهام يساهامن يف التّباين الورايث عند األفراد:
1 .1انتاج خاليا تكاثر يف عملية امليوزا.
خليتي تكاثر مختلفتني إىل خلية واحدة نس ِّميها الزّيجوت الذي يتطور منه الفرد.
2 .2االخصاب :اتحاد
ْ
تكاثر تزاوجي

يتم َّيز بعمليتني
ميوزا

اخصاب

يتم خاللها
عبور

ُيتيح
انفصال غري متعلق بني
الكروموسومات

نتيج ًة لذلك َت ْنتُج

خاليا تناسلية متنوعة :كل واحدة منها لها
مك ِّوناتها الوراثية الخاصة

دمج شحنات وراثية مختلفة من خاليا
تناسلية مختلفة
هي مصدر ...

التّباين الورايث بني األفراد من
نفس الوالدين
ال ّرسمة ب –  :1العمليات التي تساهم يف التّباين الورايث عند نسل التّكاثر التزاوجي.

خالل امليوزا ،تحدث عمليات عبور وانفصال غري
متعلق للكروموسومات ،تؤدي هذه العمليات إىل
انتاج خاليا تكاثر ذات مبنى ورايث خاص .يف عملية
االخصاب ،يتم التقاء عشوايئ بني خاليا تناسلية
مختلفة.
ّ
نتيجة لذلك ،املك ِّونات الوراثية يف كل زيجوت ويف
ّ
كل فرد يتطور منها تختلف عن الوالدين وعن
األفراد األخرى لنفس الوالدينّ .
كل فرد َي ْنتُج يف
التّكاثر ال ّتزاوجي ،يوجد فيه مك ِّونات وراثية خاصة
به .فكروا يف ذلكّ ،
كل واحد وواحدة منا ،إذا ال
يوجد له توأم مامثل ،فإ ّنه وحيد وخاص .تلخص
ال ّرسمة ب –  1العمليات التي تساهم يف التّباين
الورايث.
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خليتي تكاثر مختلفتني
ب .2يف التّكاثر ال ّتزاوجي تتحد
ْ

معظم األنواع التي تتكاثر بطريقة تزاوجية ،يوجد لديها نوعني من الخاليا التناسلية التي تختلف عن
بعضها بالكرب ّ
والشكل .الخاليا التناسلية الذكرية نس ِّميها خاليا منوية .تستطيع هذه الخاليا ْأن تتحرك
بشكل مستقل وهي صغرية نسب ًيا .الخاليا التناسلية األنثوية نس ِّميها بويضات .ال تستطيع هذه الخاليا
التّحرك بشكل مستقل وتكون عاد ًة كبرية باملقارنة مع الخاليا املنوية .عدد امليتوكوندريا يف الخاليا املنوية
أكرب من عدد امليتوكوندريا يف البويضات.
يف الحيوانات التي تختلف عن بعضها بالذكور واإلناث ،يستطيع كل فرد ْأن ُي ْن ِتج نوع واحد من الخاليا
التناسلية :اإلناث ُت ْن ِتج البويضات والذكور ُي ْن ِتجون الخاليا املنوية .يوجد أنواع ( ،)speciesيستطيع فيها
السطانات .النّوع الذي
نوعي الخاليا التّناسلية ،مثل :الحلزونات ،دودة األرض وأنواع رّ
نفس الفرد أن ُي ْن ِتج ِ
ُ
نوعي الخاليا التناسلية نس ِّميه خنثى.
أفراده ُت ْن ِتج ِ
معظم أنواع النّباتات خنثاء .أزهارها ثنائية الجنس ،هذا يعني أ ّنها تحتوي عىل عضو تناسيل أنثوي
(مبيض) وعىل عضو تناسيل ذكري (أسدية) (الرسمة ب  .)2 -عىل ال ّرغم من ذلك ،يوجد أنواع نباتات،
مثل :النّخيل والخروب التي أزهارها ُأحادية الجنس والخاليا التّناسلية املختلفة
َت ْنتُج يف أفراد مختلفة. .

للمزيد عن
أزهار ُأحادية الجنس
وأزهار ثنائية الجنس.
السادس،
ُانظروا الفصل ّ
صفحة .121

السوسنيات
ال ّرسمة ب  :2-زهرة ثنائية الجنس من عائلة ّ
اِنتبهوا إىل املبيض األسود واألسدية من حولها.

ما هو األساس الورايث لتحديد الجنس؟
القدرة عىل انتاج خاليا تناسلية ذكرية أو خاليا تناسلية أنثوية متعلقة باملعلومات الوراثية املوجودة
يف خاليا الفرد .يف ال ّثدييات ،عىل سبيل املثال ،يختلف زوج واحد من جميع أزواج الكروموسومات
املتامثلة يف الخاليا عن أزواج الكروموسومات األخرى ،هذا زوج من الكروموسومات ال ّتزاوجية (هناك
من يس ِّميها كروموسومات جنسية) .يف
كروموسومي
ِ
التزاوج ( أو يف واحد منهام) ،يوجد قسم من الجينات
التي لها عالقة بالتزاوج .يف خاليا ُ
األنثى عند اإلنسان
(ويف ال ّثدييات بشكل عام) ،يوجد
كروموسومي تزاوج
ْ
متامثلني نس ِّميهام
كرموسومي  .Xأما يف خاليا الذكر،
ْ
يوجد
كروموسومي تزاوج مختلفني :كروموسوم X
ِْ
ُ
كام هو األمر يف األنثى وكروموسوم إضايف نس ِّميه
44 + XY
44 + XX
كروموسوم  .Yنجد كروموسومات التّزواج يف ّ
كل
خلية من خاليا أجسامنا كام هو األمر مع سائر
22 + X
22 + X
22 + X
22 + Y
الكروموسومات (ال ّرسمة ب – .)3
ال ّرسمة ب  :3-كروموسومات يف خاليا الجسم،
خاليا التّكاثر ويف األفراد عند اإلنسان.

44 + XY

44 + XX

44 + XY

44 + XX

ابن

بنت

ابن

بنت

خاليا جسم
الوالدين
خاليا تناسلية
خاليا جسم األفراد
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רבייה يف ّ
בטבעبيعة
الط
التّكاثر

إذا مت َّعنا عرب امليكروسكوب يف إحدى خاليا اإلنسان ،ميكن ْأن نعرف ما إذا هو ذكر أو ُأنثى حسب
كرموسومات ال ّتزاوج .ميكن ْأن نفحص ذلك إذا كانت الخاليا يف حالة انقسام فقطّ ،
ألن املادّة الوراثية
السهل ْ
أن من ِّيزها.
تنضغط إىل مبانٍ من ّ
يف ّ
الطيور ،الفراش والعث ،يتم تحديد الجنس
بشكل عكيس باملقارنة مع اإلنسان :يف الذكور
يوجد
كروموسومي تزاوج متامثلني ،ويف اإلناث
ْ
يوجد
كروموسومي تزاوج مختلفني .يف عدة أنواع
ْ
من الجنادب ،يوجد كروموسوم تزاوجي واحد ،هذا
الكروموسوم موجود يف خاليا اإلناث فقط وغري
موجود يف خاليا ال ّذكور .يف أنواع النّباتات التي فيها
أفراد ذكرية وأفراد أنثوية منفردة ،مثل :الخروب
والنّخيل ،يتم تحديد الجنس بطريقة تشبه
ّ
الطريقة التي تتم يف ال ّثدييات.
أفراد أنثوية تحمل مثار شجر النخيل

توسع
ُّ
املزيد عن تحديد الجنس
ّ
ْ
نوعي الخاليا التّناسلية ،ال يوجد
يف األنواع الخنثى التي يستطيع فيها كل فرد أن ُي ْن ِتج ِ
كروموسومات تزاوج .هكذا األمر يف دودة األرض ،الحلزونات ويف معظم أنواع النّباتات .عند
السالحف ،تحديد الجنس (ذكر أو ُأنثى) متعلق بدرجة الحرارة التي كانت فيها البيضة حتّى
ّ
ً
فقصت .تتغيرَّ درجة الحرارة يف الحفرة التي ُوضع فيها البيض وفقا للعمق :بالقرب من سطح
الترّ بة ،تكون درجة الحرارة أعىل من عُ مق الحفرة .يف درجات حرارة أعىل من  ،30ºCتخرج
من البيض إناث ،أما يف درجات حرارة أقل ،مث ًال ،27ºC-24ºC :يخرج من البيض ذكور أكرث من
اإلناث .يف أسامك مع ّينة ويف ّ
الضفادع ،يتم تحديد الجنس بواسطة كروموسومات ال ّتزاوج ،لكن
تأثريات من البيئة املحيطة مثل درجة الحرارة ،تستطيع ْأن تغيرِّ اتجاه تطور النّسل حديث السن
وأن تح ِّول إناث إىل ذكور وبالعكس.

ب .3يتم التّكاثر ال ّتزاوجي بني أفراد من نفس النّوع البيولوجي ()species

ميكن ْأن يتم االخصاب فقط بني خليتني تناسليتني مصدرهام من فردين ينتميان إىل نفس النّوع البيولوجي
( .)speciesخاليا التّناسل التي تستطيع ْأن تتحد إىل زيجوت ،تستطيع ْأن تتعرف عىل بعضها بطرق
بيوكيميائ ّية ،حيث يتم ذلك من خالل قدرة االتصال بني مبانٍ يف غشاء الخلية املنوية ومواقع ارتباط
خاصة (مستقبالت) يف غشاء خلية البويضة .يتم هذا االتصال بني خلية منوية وخلية بويضة من نفس
النّوع البيولوجي فقط .أحد األمثلة ّ
الشاذة هو انتاج زيجوت من خاليا تناسلية لحامر وحصان .يتطور
من هذا الزيجوت فرد (بغل) ،لكنه عاقر وال يستطيع التّكاثر.
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ب .4البيئة املحيطة املائية أو الرطبة رضورية لالخصاب

عمليتي االخصاب وتطور الجنني يف بيئة محيطة مائية أو رطبة فقط.
ميكن ْأن تتم
ِ
ّ
يحتاج االخصاب إىل بيئة محيطة مائية أو رطبة ،ألن الخاليا بشكل عام والخاليا التّناسلية بشكل خاص،
ال تستطيع ْأن تعيش يف هواء جاف تتعرض فيه إىل خطر الجفاف واملوت .الكائنات الح ّية التي تعيش
يف املاء ،مثلّ :
الطحالب واألسامك ،تعترب البيئة املحيطة املائية مكا ًنا طبيع ًيا إللتقاء الخاليا التناسلية .يتم
االخصاب ذاته يف البيئة املحيطة املائية الخارجية للجسم ونس ِّميه اخصا ًبا خارج ًّيا.
ّ
يف الكائنات الح ّية التي تعيش يف اليابسة ،تنتقل الخاليا التّناسلية بطرق مختلفة من الذكر إىل جسم
ُ
األنثى دون ْأن تتعرض إىل خطر الجفاف املتعلق مبكوثها يف الهواء ،حيث يتم االخصاب داخل جسم
ُ
األنثى .هذا االخصاب نس ِّميه اخصا ًبا داخل ًّيا .االخصاب يف اإلنسان هو مثال واضح الخصاب داخيل ،لكن
يف النّباتات كاسيات البذور االخصاب داخ ّ
يل ً
أيضا!
يف الكائنات الح ّية التي يتم فيها اخصاب داخيل ،األعضاء التّناسلية تشمل األعضاء التي َت ْنتُج فيها
الخاليا التّناسلية وأعضاء أخرى تقوم بنقل الخاليا التّناسلية وتساعد عىل التقائها :توجد يف ال ّذكر وسائل
تساعد عىل نقل الخاليا التّناسلية ال ّذكرية إىل جسم ُ
األنثى .يوجد يف جسم األنثى مبانٍ َت ْنتُج فيها الخاليا
التّناسلية ،مبانٍ يتم فيها االخصاب ومبانٍ تساعد يف حامية األجنة التي تتطور.

عالقة مبوضوع
علم البيئة:
نقل خاليا تناسلية
(جاميتات) يف بيئة محيطة
مائية.

ب .5تحتاج األجنة إىل غذاء وبيئة محيطة محمية لتطورها

الجنني بداية الجيل القادم ،وهو يحتاج إىل مواد غذائية وبيئة محيطة مائية محمية لتطورها .يف هذا
األمر ،ال يوجد فرق بني كائنات ح ّية بسيطة ومعقدة ،بني كائنات ح ّية تعيش يف املاء واليابسة وبني
حيوانات ونباتات.
لكن الوسائل التي تز ِّود احتياجات األجنة واملباين التي تتطور فيها تختلف عن بعضها يف الكائنات الح ّية
املختلفة (ال ّرسمة ب  ،4 -جدول ب  .)1 -البيضة التي تضعها الزّواحف ّ
والطيور يف البيئة املحيطة ،هي
املخصبة) ،مواد يحتاجها الجنني لتطوره (صفار البيض،
مبنى معقد يحتوي عىل الزّيجوت (البويضة ّ
ماء ،بروتني) ،غشاء وقرشة .تتطور أجنة ال ّثدييات يف ال ّرحم وتحصل عىل الغذاء واألكسجني من دم األمُ.
تم تخزينها.
أجنة النّبات محمية داخل البذرة وتتغذى خالل االنبات من املواد التي َّ

ال ّرسمة ب :4-تطور األجنة
من اليمني إىل اليسار :بادرة أفوكادو ،صوص يخرج من البيضة ،طفل يف الرحم.

الفكرة املركزية
التّباين والتّجانس:
تحتاج األجنة إىل غذاء،
حامية وبيئة محيطة
مائية ،لكن الوسائل واملباين
لذلك مختلفة.
للمزيد عن
البيضة كمكان لتطور
الجننيُ ،انظروا الفصل
الخامس ،صفحات .93 ,88
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املبنى

موجود عند

جدول ب  :1-مباين ووسائل لحامية األجنة ولتزويد غذاء ،أكسجني وظروف بيئية محيطة
وسائل حامية
الجنني

تزويد الجنني بالغذاء

تزويد األكسجني

حيوانات تتكاثر يف املاء،
مثل :األسامك ،الربمائيات

يوجد أغشية ،ال
يوجد غالف قايس

مواد ادخارية يف البيضة

ديفوزيا (انتشار) عرب
األغشية

وضع البيضة يف موسم مناسب

حيوانات تتكاثر يف اليابسة،
مثل :الزّواحفّ ،
الطيور

يوجد أغشية
وغالف قايس

مواد ادخارية يف البيضة

ديفوزيا (انتشار) عرب
األغشية والقرشة

ال ّرحم

ثدييات يف اليابسة واملاء

مبنى عضيل داخل
جسم ُ
األم

ركود عىل البيضة ،وضع البيضة يف
موسم مناسب ،أو طمرها يف الترّ بة.
يتطور الجنني يف جسم ُ
األم

البذرة

نباتات كاسيات البذور

قرشة البذرة وال ّثمرة مواد ادخارية يف البذرة

البيضة

من دم ُ
األم بواسطة
السي
املشيمة والحبل رّ

بالديفوزيا من دم األم
بواسطة املشيمة

كيف نضمن للجنني ظروف بيئة
محيطة خارجية مالمئة؟

ديفوزيا من البيئة املحيطة وسائل ُتعيق االنبات يف ظروف بيئة
محيطة غري مناسبة

ب .6يتم تنظيم نشاط جهاز التناسل (التّكاثر) بواسطة آليات مراقبة

عالقة مبوضوع
بيولوجيا اإلنسان :آليات
تنظيم واتصال.

تتكاثر معظم الكائنات الح ّية  -نباتات وحيوانات  -عندما تصل سن معينّ وفقط يف موسم مناسب لنمو
األفراد .املوعد املناسب للتكاثر مهم جدًا لنجاح التّكاثر ال ّتزاوجي .عندما نتم َّعن يف ّ
الطبيعة من حولنا،
نالحظ يف معظم الحاالت أن التّكاثر يتم يف موسم ظروفه مناسبة لتطور النّسل :درجة حرارة مناسبة
وموارد ،مثل :توافر املاء والغذاء.
ُتشري هذه الحقيقة إىل وجود آليات تنظيم واتصال بواسطتها تتم مراقبة نشاط جهاز التّكاثر .مصدر
معظم املعرفة يف هذا الشأن من األبحاث التي َّمتت عىل النّباتاتّ ،
الطيور وال ّثدييات ،ولدينا معرفة
قليلة عن مراقبة التّكاثر يف الكائنات الح ّية البسيطة مثل الحرشات.
مبا أن التّكاثر موسمي يف معظم الكائنات الح ّية ،من املعقول اإلفرتاض ّأن إشارت خارج ّية (من البيئة
املحيطة) ،مثل :طول النّهار ،درجة الحرارة ،األمطار وتوافر الغذاء ،هي التي تح ِّرك العمليات الداخلية
ويف أعقاب ذلك ،العمليات والسلوكياتً ،
أيضا ،التي ُتتيح توقيت دقيق إللتقاء الخاليا التّناسلية للذكر
ُ
واألنثى .إحدى اإلشارات املهمة لتوجيه موعد التّكاثر هو الضوء.

للمزيد عن
تأثري الضوء عىل اإلزهار،
السادس،
ُانظروا الفصل ّ
صفحات  .116-115تأثري
ّ
الضوء عىل وضع البيض
والتّكاثرُ ،انظروا الفصل
السابع ،صفحة .147
ّ

أيضا ،مثلّ :
الضوء عىل إزهار النّباتات ،لكن يف الحيوانات ً
ُأجريت أبحاث كثرية حول تأثري ّ
الطيور
والخراف فقد ُوجد رد فعل للتغيرُّ ات يف عدد ساعات اإلضاءة وتأثري عىل عمليات داخلية مثل إفراز
هورمونات.
السابع ،كيف يستغل املزارعون هذه املعرفة لتوجيه اإلزهار ،لزيادة نسبة وضع البيض
نبينَّ يف الفصل ّ
يف األقنان ولتوجيه تكاثر الحيوانات التي يعتني بها اإلنسان (حيوانات املزرعة)؟
يف الحيوانات ،تستوعب أعضاء حسية اإلشارات الخارجية وتنقلها بواسطة جهاز االتصال العصبي إىل املخ.
يفرز املخ هورمونات تؤثر مبارش ًة عىل األعضاء التناسلية التي تقوم برد فعلها بواسطة إفراز هورمونات
أخرى (الرسمة ب  .)5 -نرشح تفاصيل هذه األحداث يف الفصل ال ّثالث الذي يبحث تكاثر اإلنسان.
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عمليات التّكاثر
تتم مراقبتها بواسطة
أعضاء يف البيئة املحيطة
الدّاخلية

محفزات وإشارات يف
البيئة املحيطة الخارجية
ُتستوعب يف

مثل
أعضاء تناسلية

تؤثر عىل بعضها
بواسطة مردودية

املخ

تنقل
معلومات إىل

األعضاء الحسية

تفرز
هورمونات
تؤثر عىل
السلوكيات
ّ
الغزل ،بناء عُ ش ،االعتناء
بالنسل

العمليات
يف األعضاء التّناسلية -دورة
الحيض ،اإلباضةّ ،
الشبق

املظهر الخارجي
عالمات جنس ثانوية

الرسمة ب  :5-تنظيم واتصال يف املراقبة عىل عمليات تكاثر الحيوانات

تؤثر اإلشارات الخارجية بواسطة الهورمونات التي ُتفرز من املخ عىل جميع الظواهر املتعلقة باالستعداد
للتكاثر ،مثل :تغيرُّ ات يف املظهر الخارجي ،تحفيز وضع البيض وسلوكيات لبناء العش والغزل .يف مرحلة
االعتناء بالنسل ،تؤثر الهورمونات ً
أيضا عىل سلوكيات متعلقة باالعتناء بالنسل ،مثل :الركود ،الحامية
وافراز الحليب (يف ال ّثدييات) .عند ّ
الطيور وثدييات مع ّينة ،يش ِّكل وجود القرين املناسب محفزًا خارج ًّيا،
حيث يؤثر عىل املخ ويؤدي إىل إفراز هورمونات.
تتم مراقبة التّأثريات املتبادلة بني املخ واألعضاء التّناسلية وافراز الهورمونات بواسطة آليات املردودية
السالبة ،نتيجة العملية ُتعيق استمرار العملية
السالبة واملوجبة .للتذكري ،يف املردودية ّ
(التّغذية املرتدة) ّ
ذاتها .يف املردودية املوجبة ،يحدث العكس :نتيجة العملية تحفز العملية ذاتها .يف الفصل ال ّثالث الذي
لنوعي آليات املردودية (التّغذية املرتدة).
يتناول عمليات تكاثر اإلنسان ،سوف تتعرفون عىل أمثلة
ِ

ب .7نظرة من منطلق النّشوء واالرتقاء :تكاثر تزاوجي وتباين ورايث

نالحظ يف ّ
الطبيعة عاد ًة ّأن عدد األفراد يف جيل النّسل أكرث بكثري من عدد األفراد يف جيل الوالدين،
مثلاً  :قسم كبري من الحيوانات التي تضع بيوض كاألسامك والحرشات ،تضع مئات وآالف البيض يف املرة
أيضا ،تلد خالل حياتها أكرث من فردين ّ
الواحدة .ومعظم ال ّثدييات ً
لكل زوج من الوالدين .هذه الظاهرة
كل فرد عددًا كب ًريا جدًا من البذور (يف ّ
أيضا ،حيث ُي ْن ِتج ّ
معروفة يف النّباتات ً
كل نبتة بندورة ،يوجد مثار
كثرية ،ويف ّ
كل مثرة يوجد بذور كثرية) .عندما تكون ظروف البيئة املحيطة ثابتة ،يبقى عدد األفراد يف
العشرية ثابتًا تقري ًبا مع مرور األجيال وقسم كبري من األفراد غري املناسبة ،ال يبقى عىل قيد الحياة.

عالقة مبوضوع
بيولوجيا اإلنسان :يتحقق
االتزان البدين يف الجسم
بواسطة آليات املراقبة
واملردودية.
الخلية  -مبنى ونشاط:
مردودية موجبة وسالبة يف
مراقبة نشاط اإلنزميات.
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عالقة مبوضوع
علم البيئة:
مالءمة كائنات ح ّية إىل
البيئة املحيطة وأهميتها
للبقاء.

الفكرة املركزية
نظرية النشوء واالرتقاء:
تتغيرَّ أنواع الكائنات الحية
املختلفة تدريج ًيا خالل
الوقت (عصور) بسبب
تأثري عوامل البيئة املحيطة
الخارجية وعوامل داخلية.

ماذا يحدث عندما يطرأ تغيري يف ظروف البيئة املحيطة؟
نَصف عشرية مع َّينة مك َّونة من أفراد تختلف عن بعضها قليلاً يف صفاتها .من املعقول االفرتاض أنّه إذا
حدث تغيرُّ يف رشوط البيئة املحيطة ،نجد يف العشرية أفرا ًدا ذات صفات تُتيح لها البقاء عىل ال ّرغم من
التغيرُّ  .هؤالء األفراد املالمئون لبيت التّنمية الذي تغيرَّ  ،يستغلون موارد بيت التّنمية بنجاعة ،ولديهم
الصمود ومقاومة مسببات األمراض واملتطفالت ،وتستطيع الهروب من مفرتساتها.
القدرة عىل ّ
األفراد التي بقيت عىل قيد الحياة ،عىل ال ّرغم من التغيرُّ  ،تتكاثر وتورث نسلها معلومات وراثية تشمل
الصفات التي تساهم يف بقائها عىل قيد الحياة .بعد مرور عدة أجيال ،يزداد يف العشرية العدد
معلومات ّ
النسبي لألفراد الذين يحملون تراكيب صفات متنحهم القدرة عىل البقاء .بهذه الطريقة ،ومع مرور أجيال
كثرية ،ميكن أن تَ ْنتُج عشرية فيها معظم األفراد مالمئة للتغيرُّ الذي حدث يف البيئة املحيطة.
العملية التي ُوصفت أعاله  -بقاء أفراد مالمئة للبيئة املحيطة  -هي عملية االنتخاب ال ّطبيعي التي
وصفها تشارلس داروين ( )Charles Darwin, 1809-1882يف كتابه "أصل األنواع" الذي َص َدر يف سنة
 .1859يف فرتة داروين ،ادعى باحثون يف الطّبيعة ورجال دين أ ّن األنواع ثابتة يف صفاتها وعددها منذ أن
ُخلق العالَم .أما داروين فقد ادعى أن هناك عملية طويلة ومستمرة من التغيرُّ ات العشوائ ّية التي تنتقل
بالوراثة ،والكائنات الح ّية تتغيرَّ وتتطور أنواع جديدة .هذه العملية التي يتم فيها تطور تدريجي نس ِّميها
ال ّنشوء واالرتقاء .االنتخاب الطّبيعي هو الشرّ ح للطريقة التي تؤثر فيها البيئة املحيطة عىل بقاء أفراد
معينة ،أما اآلخرون الذين يختلفون بصفاتهم واألقل مالءمة للبيئة املحيطة فإنهم ينقرضون.
ال ّتباين الورايث هو "املا ّدة الخام" للنشوء واالرتقاء .دون وجود تباين ،عندما تكون جميع األفراد متامثلة
بجميع معلوماتها الوراثية ،ال يحدث انتخاب طبيعي ،أل ّن االنتخاب يتم بني األفراد املختلفة فقط.
تطورت وتغيرَّ ت نظرية ال ّنشوء واالرتقاء ،منذ أ ْن نُرشت يف القرن اﻟ  ،19بفضل تراكم املعرفة وفهم
العمليات الوراثية والجزيئية التي تحدث يف الخاليا .عىل ال ّرغم من ذلك ،نظرية ال ّنشوء واالرتقاء ،هي
ال ّنظرية العلمية املقبولة والوحيدة التي ترشح تنوع الكائنات الح ّية وعمليات تغيرُّ اتها خالل العصور
املختلفة.
السنوات املختلفة ،يعرض ماهية ال ِعلم
خالل
بها
ت
ر
م
التي
ات
غ
ت
وال
واالرتقاء
شوء
ن
ال
نظرية
تطور
ّ
ّ
ّ يرُّ
َّ
وطريقة تراكم املعرفة العلمية.
ملاذا يجب ال ّتكاثر بطريقة ال ّتزاوج؟
التّكاثر التزاوجي شائع ج ًدا ،هذه الحقيقة أثارت سؤالاً حول حسناتها .العملية الخلوية ميوزا معقدة
ج ًدا باملقارنة مع امليتوزا .يحتاج التّكاثر التّزاوجي إىل أعضاء خاصة ،ويف معظم الحاالت ،يجب أن تُبذل
طاقة كثرية لتطوير األعضاء التّناسلية (مثل :األزهار وغدد التّناسل) ،للبحث عن قرين مناسب للتكاثر،
للرصاع بني األفراد عىل القرين ،إلنتاج خاليا تناسل كثرية ج ًدا ولالعتناء بالنسل.
باإلضافة إىل ذلك ،يوجد للتكاثر غري التّزاوجي أفضلية باملقارنة مع التّكاثر التزاوجي :يف التّكاثر غري
الصفات! إذن ،ما هي أفضليات التّكاثر
التّزاوجي ،من املعروف مسبقًا أ ّن الفرد يشبه الوالدين يف جميع ّ
التّزاوجي؟ أمامكم إجابتان من بني اإلجابات التي يقرتحها الباحثون لهذا السؤال:
■

يف التكاثر التّزاوجي يوجد تباين بني األفراد ،وهو يُتيح انتخاب طبيعي ،نشوء وارتقاء رسيع نسب ًيا من
خالل املالءمة لظروف البيئة املحيطة املتغيرِّ ة.
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■

مبا أنّه يف التّكاثر التّزاوجي يشرتك فردين ،من املعقول أ ْن نفرتض أنّه عندما تكون طفرة ضارة عند
أحدهام وعند الفرد اآلخر يوجد جني سليم ،فإ َّن الطفرة الضّ ارة ال يتم التّعبري عنها عند قسم كبري من
األفراد .بهذه الطّريقة مينع التّكاثر التّزاوجي من التّعبري عن طفرات ضارة (كذلك األمر يكون مصري
الصفة التي تساهم يف البقاء).
طفرة ّ

املواضيع األساسية يف هذا الفصل
■
■
■

■

■

■
■
■
■

■

■يف التّكاثر التّزاوجي ،تَ ْنتُج أفراد تختلف عن بعضها وتختلف عن الوالدين أيضً ا.
■تَ ْنتُج الخاليا التّناسلية يف أعقاب امليوزا.
■معظم األنواع التي تتكاثر بطريقة التّكاثر التّزاوجي ،يوجد لديها نوعني من الخاليا التّناسلية (جاميتات):
خاليا منوية صغرية ذات قدرة عىل الحركة وخاليا بويضات كبرية غري قادرة عىل الحركة الذاتية.
■تتم مراقبة نشاط الجهاز التّناسيل بواسطة آليات تنظيم واتصال بفضلها يتم توقيت عمليات التّكاثر
عند أفراد الجنسني ،مام يزيد من احتامل اإللتقاء ال ّناجح بني الخاليا التّناسلية.
■تؤثر إشارات خارجية (من البيئة املحيطة) ،مثل :طول ال ّنهار ودرجة الحرارة عىل نشاط آليات التّنظيم
واالتصال.
■ميكن أن يتم اإلخصاب  -اتحاد الخاليا التّناسلية  -يف بيئة محيطة مائية أو رطبة فقط.
■يتم االخصاب الخارجي خارج الجسم واإلخصاب الداخيل داخل الجسم.
■يحتاج الجنني الذي يتطور من الزّيجوت إىل مواد تغذية وبيئة محيطة مائية محمية.
■التّباين الورايث بني أفراد التّكاثر التّزاوجي ،توجد له أهمية يف بقاء العشرية ،وهو "املا ّدة الخام" للنشوء
واالرتقاء.
■خالل ال ّنشوء واالرتقاء وتطور األنواع التي تعيش يف اليابسة ،تطورت وسائل متنوعة لحامية الخاليا
التّناسلية ،حيث متكِّنها من االلتقاء يف بيئة محيطة مائية أو رطبة ،كام تطورت وسائل تحمي الجنني
من الجفاف.

املصطلحات املهمة يف هذا الفصل
نشوء وارتقاء
بيضة
مراقبة هورمونالية
انتخاب طبيعي
اخصاب (خارجي ،داخيل)
زيجوت
حيوان منوي
بيئة محيطة مائية

جنني
موسمية (موسم التكاثر)
تكاثر تزاوجي
رحم
تباين ورايث
خلية بويضة
خلية منوية
خاليا تكاثر (جاميتات ،خاليا
تناسلية)
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التكاثر عند
اإلنسان
ج.1
ج.2
ج.3
ج.4
ج.5
ج.6

مبنى جهاز التكاثر
من الطفولة حتى البلوغ
دورة الحيض
إلتقاء الخاليا التناسلية واإلخصاب
من الزيجوت إىل الوليد
تنمية عشائر بنو البرش

املواضيع األساسية يف الفصل
مصطلحات مهمة يف الفصل

ج

الفصل الثالث :التكاثر عند اإلنسان
التكاثر جزء ال يتجزأ من حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها اإلنسان .عىل الرغم من ذلك ،امتنعت
ثقافات مختلفة عرب التاريخ من أن تبحث التكاثر عند اإلنسان ألسباب دينية وإلتفاقات بني الثقافات.
ليس يف كل فرتة وال يف كل مكان ،رأى اإلنسان أن هناك حاجة لفهم عملية تكاثرهم كعملية طبيعية
ورضورية الستمرار الحياة.
يف انكلرتا ،يف القرن التاسع عرش ،منعت اإلتفاقات يف املجتمع من أن يذكروا ،حتى يف الرموز ،عالقة
جنسية بني رجال ونساء .نجد يف كتاب ليدي جاوج ( )Lady Goughمن سنة  1863الذي يتحدث عن
األخالق والعادات أن "املضيفة الكاملة ،تشدد عىل أن تفصل بني ُكتب املؤلفني و ُكتب املؤلفات ،حيث
تضعها عىل رفوف منفصلة".
يف كتاب الفسيولوجيا الذي َصدَر يف سنة  .1866دافع مؤلف الكتاب توماس هكسيل
 )Huxleyبشجاعة عن نظرية النشوء واالرتقاء لداروين ،لكنه مل يجرأ أن يتحدث يف كتابه عن موضوع
التكاثر.

(Thomas

خالل القرن العرشين ،تطور الوعي تدريج ًيا إىل َّأن إخفاء عملية التكاثر ،ال يخمد رغبة اإلنسان يف أن
يعرف ويفهم ،كيف تحدث تحدث هذه العملية يف جسمه .باإلضافة إىل ذلكُ ،وجد أن أرضار اإلخفاء
كثرية .ال نستطيع اليوم ْأن نتصور ّأن هناك كتاب يف موضوع بيولوجيا اإلنسان ،ال يتحدث وال يصف مبنى
وأداء الجهاز التناسيل.

ج .1مبنى جهاز التكاثر (الجهاز التناسيل)

خالل تطور الجنني ،تتكون جميع أجهزة الجسم ومن بينها األجهزة املتعلقة بالتكاثر .ميكن خالل الحمل
أن من ِّيز بواسطة األمواج فوق صوتية (اولرتاساوند) ما إذا الجنني فيه جهاز تكاثر ذكري أو ُأنثوي.
من املهم أن نذكر أنه أثناء الوالدة نجد جها ًزا كام ًال ألعضاء التكاثر يف جسم كل وليد ،لكن قسم منها مل
ُيكمل التطور.
ُيتيح مبنى أعضاء التكاثر حدوث أربع عمليات تؤدي إىل عملية التكاثر:
 .1إنتاج خاليا تناسلبة (تكاثر).
 .2إنتاج وإفراز هورمونات ُت ِّ
نظم عمليات التكاثر.
 .3إلتقاء الخاليا التناسلية للرجل مع الخاليا التناسلية لإلمرأة.
 .4تطور الجنني يف رحم املرأة.
سنتعرف عىل مبنى جهاز التكاثر عند الرجل واملرأة ونبينِّ كيف ُيتيح املبنى حدوث هذه العمليات.

الفصل الثالث :جهاز التكاثر عند اإلنسان
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ج 1.1جهاز التكاثر عند املرأة

يقع جهاز تكاثر املرأة يف فراغ البطن وهو يشمل أربعة أقسام أساسية :زوج مبيض ،زوج أنابيب لنقل
خاليا البويضة (فالوب) ،الرحم واملهبل .ميكنكم مشاهدة جهاز التكاثر عند املرأة يف الرسمة ج .1 -

أنبوب ينقل خاليا
البويضة (فالوب)
الرحم

تجويف الرحم
مبيض

عنق
الرحم

املثانة

املعي
املستقيم

املهبل

الفتحة
الرشجية

أنبوب ينقل خاليا
البويضة (فالوب)

ُج َر ْيب يف جدار الرحم
املبيض طبقة الرحم
الطالئية
املهبل

الرسمة ج  :1-جهاز التكاثر عند املرأة
عىل اليمني :نطرة جانبيى ،عىل اليسار :نظرة من األمام

يف املبيض ،نجد خاليا تناسلية أولية وخاليا ُت ْن ِتج هورمونات .الخاليا التناسلية األولية موجودة يف الجنني،
لكن عند والدة الطفل ال تكون ناضجة .يف املستقبل ،ينضج قسم منها ويتطور إىل خاليا بويضات.
كل خلية بويضة يف املستقبل تكون محاطة بطبقة واحد ةمن الخاليا .خلية البويضة والخاليا التي
ُتحيطها نس ِّميها ُج َر ْيب أويل .يف كل مبيض جنني (أنثى) ،يوجد حوايل ثالثة ماليني ُج َر ْيب أويل .لكن
الجريبات تضمر ومتوت يف الجنني قبل الوالدة ،ومتوت معظم الجوريبات األوىل التي بقيت يف
معظم ُ
السنوات األوىل من حياة الطفلة .وعندما تصل سن البلوغ يكون يف مبيض الصبية حوايل 300,000
حتى ُ 400,000ج َر ْيب أويل .فقط حوايل  400منها تنضج مع خاليا البويضة التي ف يداخلها ،أما
الج َر ْيبات األولية فإنها تضمر ومتوت مع م َّر السنني.
باقي ُ
بجانب كل مبيض ،توجد فتحة تشبه ُقمع ألنبوب ينقل خاليا البويضات .أما الفتحة من الطرف الثاين
لألنبوب تكون يف فراغ الرحم (الرسمة ج  .)-1يف األنبوب الذي ينقل البويضة (الفالوب) ،يتم تخصيب
البويضة بواسطة الخاليا املنوية .انتبهوا! ال يوجد أي تالمس أو ربط بني املبيض وفتحة الفالوب.
الرحم هو عضو يقع يف مركز الحوض ،معدل طوله حوايل  7سم ووزنه حوايل  50غرا ًما .مبنى الرحم
مالئم الستيعاب الجنني ،لتغذيته ،حاميته ولدعم تطوره .جدار الرحم مبني من طبقة عضالت سميكة
وقوية (الرسمة ج  1 -اليرسى) .الفراغ الداخيل للرحم مغ َّلف بطبقة سميكة من األنسجة الدقيقة
الغنية باألوعية الدموية والتي نس ِّميها طبقة الرحم الطالئية التي تفرز هورمونات مختلفة .الرحم
مناسب ألداء وظيفته ،ألنه أثناء الحمل يكرب عدة أضعاف ،وبعد الوالدة يعود إىل قياساته (حجمه)
األصلية .القسم السفيل للرحم مبني كممر ضيق نس ِّميه عنق الرحم .من عنق الرحم إىل خارج الجسم،
يوجد أنبوب نس ِّميه املهبل ( )vaginaالذي عربه تدخل الخاليا املنوية ويخرج الوليد.

مبيض
عنق الرحم

36

التكاثر يف الطبيعة

ج 2.1جهاز التكاثر عند الرجل

يقع جهاز تكاثر الرجل يف القسم السفيل من الحوض .يقع قسم منه يف فراغ البطن والقسم اآلخر خارجه.
يشمل الجهاز ثالثة مك ِّونات أساسية :خصيتان ،زوج من األنابيب التي تنقل الخاليا املنوية ،سوائل أخرى
والقضيب .يشمل جهاز التكاثر عند الرجل غدد ً
أيضا ،سنتعرف عىل هذه الغدد الح ًقا .ميكنكم مشاهدة
جهاز التكاثر عند الرجل يف الرسمة ج .2 -
الحالب

حوصلة
السائل املنوية
املعي املستقيم

أنبوب ناقل
حيوانات منوية

املثانة

الربوستتا
غدة كوبر

الرببخ

أنبوب ناقل
حيوانات منوية
القناة البولية التناسلية
قضيب
الرببخ
الخصية

الفتحة الرشجية

كيس الصفن
أنابيب الحيوانات
املنوية
الرسمة ج  :2 -جهاز التكاثر عند الرجل ،عىل اليمني :نظرة جانبية ،عىل اليسار :مقطع طويل يف الخصية.

الخصيتان هام عضو َت ْنتُج فيهام الخاليا التناسلية الذكرية .تقع الخصيتان يف كيس خارج فراغ البطن.
عندما يولد الوليد ،نجد يف خصيتيه خاليا أولية تنقسم وتتاميز إىل خاليا منوية ،ابتدا ًء من سن البلوغ
وخالل كل حياته البالغة .خالل الحمل ،تتطور
خصيتي الجنني يف فراغ البطن ،لكن تنزل إىل كيس
ِ
اخصيتان قبل الوالدة بقليل ،عندما يصل الجنني الذكر إىل نهاية تطوره .درجة الحراة ،يف كيس الخصيتني
املوجود خارج فراغ البطن ،أقل من درجة الحرارة داخل الجسم وهي تصل إىل  35ºCفقط ،وهذه درجة
الحرارة ا ُملثىل لعملية إنتاج الخاليا املنوية يف اإلنسان (ويف ثدييات أخرى كثرية) .يف درات حرارة أعىل من
ذلك ،مثلاً  :يف درجة حرارة الجسم بني  36.5ºCإىل  ،36.9ºCيترضر إنتاج الخاليا املنوية.

جدير باملعرفة
الخصوبة والحياة يف العرص الحديث
ُوجد يف األبحاث أن خصوبة الرجال انخفضت بشكل ملحوظ خالل آخر خمسون سنة .هناك
عدة يفرتض البحثون عدة عوامل لهذا االنخفاض ،قسم منها يخضع لسيطرتنا والقسم اآلخر ،ال
يخضع لسيطرتنا .من بني العوامل التي تخضع لسيطرتنا :األشعة املنبعثة من الهواتف واحواسيب
النقال ،لباس مالبس ضيقة تضغط وتق ِّرب الخصيتني إىل البطن ،حيث تؤي إىل ارتفاع درجة حرارة
الخصيتني ،تدخني سجائر ومخدرات .ال نعرف حتى اآلن ما إذا إصابة الخاليا املنوية بهذه العوامل
هي إصابة عكسية .عىل الرغم من ذلك ،مبا أن الخاليا املنوية َت ْنتُج كل يوم ،قد يعود إنتاج الخاليا
املنوية السليمة إىل ما كان إذا أبعدنا العوامل التي تؤدي إىل رضر يف إنتاج الخاليا املنوية ،مثل:
لباس مالبس غري ضيقة وال تضغط عىل الخصيتني واالمتناع من تدخني السجائر واملخدرات .من
بني العوامل التي تؤذي الخصوبة والتي ال تخضع لسيطرتنا هي :تلوث الهواء الناجم من انبعاث
غازات من وسائل النقل واملصانع ،إشعاع أنواع أشعة مختلفة (أشعة أمواج راديو ،أشعة  UVوأشعة
إلكرتومغناطيسية) ،بقايا مواد كيميائية (لرش اآلفات الزراعية) يف الغذاء ،مواد حافظة وأصباغ
طعام ُتضاف إىل املواد الغذائية التي تتم معالجتها.

الفصل الثالث :جهاز التكاثر عند اإلنسان

كل خصية مبنية من عدد كبري جدًا من األنابيب الدقيقة ،الطويلة جدًا وامللتوية التي َت ْنتُج فيها الخاليا
املنوية ،بني األنابيب يوجد خاليا ُت ْن ِتج هورمونات ذكرية .تتحد األنابيب يف أطرافها إىل أنبوب واحد
يخرج من الخصية .املقطع األول منه ،يقع خارج الخصية ونس ِّميه بربخ الخصية .يف هذا القسم الطويل
(حوايل  5أمتار!) امللتوي جدًا ،تتجمع الخاليا املنوية التي َنتَجت يف أنابيب الخصية .استمرار هذا
األنبوب نس ِّميه أنبوب ينقل الخاليا املنوية وهو يخرج من كيس الصفن للخصيتني .يتحد األنبوبان
اللذان ينقالن الخاليا املنوية من الخصيتني إىل أنبوب خروج مشرتك نس ِّميه القناة البولية التناسلية التي
تصل فتحة القضيب .أثناء املامرسة الجنسية ،تخرج عرب هذه الفتحة الخاليا املنوية املوجودة داخل
السائل املنوي .يتم ترصيف جهاز البول إىل القناة البولية التناسلية ً
أيضا ،لكن الخاليا املنوية والبول ال
يخرجان يف نفس الوقت ،ألنه أثناء القذف ،يتم تفعيل عضلة تؤدي إىل اغالق عنق مثانة البول وهكذا
مينع إفراز البول .يقع القضيب خارج فراغ الجسم فوق الخصيتني وهو مك َّون من أنسجة اسفنجية غنية
بأوعية دموية ويف طرفه يتوسع القضيب ،حيث نس ّميه تاج القضيب الغني بخاليا حساسة للتالمس
الجنيس .هذه املنطقة مغ َّلفة بجلد مطوي نس ِّميه الجلدة التي نزيلها أثناء الطهور.

سؤال ج 1 -
جهازي التكاثر عند الرجل واإلمرأة .تطرقوا إىل جهازي
قارنوا (من األفضل بواسطة جدول) بني
ِ
التكاثر وإىل وظائفها.

ج .2من الوالدة حتى البلوغ

يول كل طفلة وطفلة مع أعضاء تناسلية كاملة نس ِّميها دالالت أو عالمات جنسية أولية :يف الطفل
 خصيتان وقضيب ويف الطفلة مبيض ،رحم ومهبل .عىل الرغم من ذلك ،أثناء الوالدة ال توجد ،يفجسم الطفل والطفلة ،خاليا تناسلية ناضجة لإلخصاب .يف مبيض الطفلة (وبعد ذلك عند البنت) ،يوجد
ُج َر ْيبات أولية يف كل منها بويضة غري جاهزة لإلخصاب ،ويف
خصيتي الطفل (وبعد ذلك عند الولد) ،يوجد
ِ
خاليا تتطور يف املستقبل إىل خاليا منوية.
تغيات كبرية عند البنني والبنات يف سن البلوغ .غري معروف حتى اآلن ،ما هو الحدث األول الذي
تحدث رُّ
ُيثري االنتقال من الطفولة إىل سن البلوغ.

التغيات الجسامنية يف سن البلوغ
ج1.2
رُّ

يتم التعبري عن العالمات األوىل لسن البلوغ من خالل ظهور تغيريات جسامنية نس ِّميها عالمات جنسية
التغيات يف شكل الجسم وعالمات خارجية أخرى تمُ ِّيز الجنس (ذكر أو أنثى).
ثانوية .هذه رُّ
ً
تغي الصوت ،حيصث يصبح منخفض (نتيجة إلستطالة األوتار
العالمات الجنسية الثانوية عند الشباب :رُّ
الصوتية) ،استطالة عظام الجسم والعضالت ،تزداد وترية النمو بشكل كبري جدًا وينمو شعر عىل الوجه،
تحت اآلباط وعىل الفخذ (عند قسم من الشباب ،ينمو الشعر عىل الصدر ،الذراعني واألرجل ً
أيضا).
العالمات الجنسية الثانوية عند الشابات :تطور الثدي ومنو الشعر تحت اآلباط وعىل الفخذ.
عاد ًة يف األشهر األوىل من بداية البلوغ ،يزداد منو الشابات بوترية كبرية جدًا ،لكن بعد ظهور الحيض األول،
تصبح وترية النمو بطيئة حتى تتوقف .تتطور عاد ًة عند الشابات ،مبقدار مختلف ،طبقة دهنية تحت
الجلد يف مناطق مختلفة يف الجسم.
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ُيشري تطور العالمات الجنسية الثانوية إىل عملية داخلية ،حيث يتم التعبري عنه بواسطة إفراز هورمونات
والتغيات
جنسية وبإنتاج خاليا تناسلية ناضجة تستطيع أن تشرتك يف اإلخصاب .جميع العمليات الداخلية
رُّ
الخارجية التي ترافقها نس ِّميها بلو ًغا جنس ًّيا.
من املهم إبراز الحقيقة أن البلوغ الجنيس وتطور العالمات الجنسية الثانوية مشرتكة لجميع بنو البرشـ
لكن توجد فروق كبرية بني األفراد .السن
الذي تظهر فيه العالمات الجنسية يحتلف
من فرد إىل آخر ،كام أن جميع عالمات
جمجمة
البلوغ ،ال يتم التعبري عنها بنفس الشكل
املخ الكبري
أو أنها تحدث بنفس الوترية عند الجميع.
الهيبوثاملوس
َّإن تطور العالمات الجنسية الثانوية هو
املخ الصغري
للتغيات الداخلية ،حيث
الغدة النخامية تغيري خارجي رُّ
يتم التعبري عنها باألساس بإزدياد إفراز
جذع املخ
هورمونات يف املخ من الهيبوثاملوس والغدة
النخامية (الرسمة ج .)3 -
يربط الهيبوثاملوس بني املخ والغدة النخامية
التي توجد لها وظيفة مركزية يف تنظيم
ومراقبة إفراز الهورمونات يف جهاز اإلفراز
الخارجي .يف سن البلوغ ،يبدأ الهيبوثاملوس
الرسمة ج :3-مكان الهيبوثاملوس والغدة النخامية يف املخ
يف إفراز هورمون نس ِّميه ( GnRHاإلختصار باإلنجليزية:
 .)Gonadotropin Releasing Hormoneمعنى هذا الهورمون

الهيبوثاملوس
يفرز
يؤدي إىل إفراز
GnRH

يصل إىل
الغدة النخامية
تفرز
َ FSHو

LH

تؤثر عىل
املبيض
يفرز

الخصيتان
تفرز

هورمونات جنسية أنثوية

هورمونات جنسية ذكرية

تؤدي إىل
تطور عالمات جنسية أنثوية،
الج َر ْيب ،اإلباضة ،دورة
نضوج ُ
الحيض

تؤدي إىل
تطور عالمات جنسية ذكرية،
إنتاج خاليا منوية ،إنتاج سائل
منوي

الرسمة ج :4-العوامل التي تؤثر عىل البلوغ الجنيس

أ ّنه يؤدي إىل إفراز هورومونات نس ِّميها جونادوتروبينات
(هورمونات املنسل) :الجونادوتروبينات هي هورمونات تؤثر
عىل املبيض والخصيتان التي نسميها باإلنجليزية جونادوت
(منسل) (الرسمة ج .)4 -
يصل اﻟ  GnRHمبارش ًة إىل الغدة النخامية وهو يؤثر
عىل القسم األمامي للغدة النخامية التي تفرز هورمو ْين
الج َر ْيب ( FSH -اختصاره
جونادتروبينات ،هورمون ُيثري ُ
باإلنجليزية )Follicle Stimulating Hormone :وهورمون
اإلباضة ( LH -اختصاره باإلنجليزية)Luteinizing Hormone :
سمى هورمون اإلصفرار ً
أيضا .كرد فعل للهورمونني،
والذي ُي َّ
تفرز األعضاء التناسلية هورمونات جنسية عند املرأة ،يفرز
املبيض باألساس اسرتوجن وبروجسرتون ،وعند الرجل ،تفرز
الخصيتني باألساس طوسطسطرون.
الهورمونات الجنسية التي يتم إفرازها إىل الدم ،تؤثر عىل
الخصيتني واملبيض اللذان يف خالياهام توجد مستقبالت لهذه
الهورمونات.
يف أعقاب النشاط الهورمونايل ،يبدأ إنتاج خاليا تناسلية صالحة

الفصل الثالث :جهاز التكاثر عند اإلنسان

لإلخصاب عند الشباب ،أما عند الشابات ،يبدأ نضوج
الج َر ْيب الذي فيه بويضة قبل ظهور دورة الحيض
ُ
(الدورة الشهرية).
الهورمونات الجنسية التي يتم إفرازها يف الدم ،تؤثر
عىل خاليا الهيبوثاملوس والغدة النخامية ً
أيضا التي يف
خالياها توجد مستقبالت لهذه الهورمونات.
معظم الوقت ،تف ِّعل الهورمونات الجنسية تغذية مرتدة
(مردودية) سالبة عىل املخ (الرسمة ج  :)5 -عندما
يرتفع مستواها يف الدم ،ينخفض إفراز الهورمونات يف
الهيبوثاملوس والغدة النخامية ،ونتيج ًة لذلك ،ينخفض
مستوى الهورمونات الجنسية يف الدم .من هنا ينبع أن
إفراز  GnRHوالهورمونني َ FSHو  LHيتأثر من مستوى
الهورمونات الجنسية يف الدم.

—

الهيبوثاملوس
GnRH

تغذية مرتدة سالبة
بني الهورمونات
الجنسية واملخ

—

الغدة النخامية
َ FSHو LH

جونادوت (مناسل):

مبيض ،خصيتان

هورمونات جنسية

الرسمة ج :5-تغذية مرتدة سالبة بني املخ واألعضاء التناسلية
انتبهوا! املردودية السالبة املوصوفة يف الرسمة متامثلة عند الشباب والشابات.

ُتفرز نفس الهورمونات من الغدة النخامية عند الرجل واملرأة .عىل الرغم من أن الهورمونات
متامثلة ،إال أنها تؤدي إىل عمليات مختلفة متا ًما عند كل جنس من الجنسني (الذكر واألنثى)! يعتمد
الرشح لذلك عىل الحقيقة أن تأثري الهورمون ،ال يتعلق بالهورمون ذاته ،بل بالعضو الذي يؤثر عليه
ً
أيضا .يختلف رد فعل أنسجة الخصيتان للهورمونني َ FSHو  LHباملقارنة مع رد فعل املبيض لهذين
الهورمونني .عند الشباب ،بعد أن يبدأ نشاط الهيبوثاملوس ،يستمر هذا النشاط بشكل متواصل وثابت
خالل حياتهم وهو مراقب بواسطة التغذية املرتدة السالبة .أما عند الشابات ،يتم كل من النشاط يف
توجه سريورة دورة الحيض .تتم مراقبة
الهيبوثاملوس ويف أعقابه يف الغدة النخامية بشكل دوري وهي ِّ
هذه النشاطات بواسطة التغذية املرتدة السالبة والتغذية املرتدة املوجبة.

جدير باملعرفة
عىل الرغم من أن إفراز ونشاط الهورمونني َ LHو  FSHيتم عند املرأة والرجل ،إال أن أسامءهام
الج َسيم األصفر َو
متعلقة بتأثريهام عىل جهاز التكاثر عند املرأة LH .هو هورمون يؤدي إىل إنتاج ُ
الج َر ْيب.
 FSHهو هورمون ُيثري تطور ُ
سؤال ج2-
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أ .الغدة النخامية ،الخصيتان واملبيض ،هي ُغدد تفرز هورمونات وهي أعضاؤ مستهدفة ً
أيضا.
ارشحوا.
ب .إذا تابعنا مستوى الطوسطسطرون يف دم الرجال ،فإننا نجد أن مستواه ثابت من سن
املسجل أعاله؟
البلوغ لسنوات طويلة .كيف ميكن رشح ذلك بنا ًء عىل َّ

عالقة باملوضوع
بيولوجيا اإلنسان :تأثري
الهورمونات عىل األعضاء
املستهدفة.
الخلية  -مبنى ونشاط:
مستقبالت يف غشاء الخلية.
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ج 2.2الخاليا املنوية :إنتاج ،تطور ومبنى

إنتاج الخاليا املنوية
الخلية املنوية هي الجاميتا الذكرية .يبدأ إنتاج الخاليا املنوية يف خصيتني الذكر يف سن البلوغ فقط.
إنتاج الخاليا املنوية متواصل وليس دوريُ .ي ْن ِتج الرجل البالغ حوايل  70-50مليون خلية منوية كل
يوم! يستمر الرجل يف إنتاج الخاليا املنوية معظم حياته البالغة ،لكن تنخفض كميتها وجودتها مع م َّر
السنني.
يتم تنظيم إنتاج الخاليا املنوية ونضوجها بواسطة هورمونات جنسية يفرزها الجسم يف سن البلوغ.
كام ذكرنا ،كرد فعل للهورمونني َ FSHو  LHاللذان ُيفرزان من الغدة النخامية ،تبدأ الخصيتان يف إنتاج
وإفرازز هورمونات جنسية ذكرية ،املعروف من بينها الطوسطسطرون .يؤثر الطوسطسطرون عىل
ظهور العالمات الجنسية الثانوية عند الشباب ويبدأ إنتاج الخاليا املنوية والسائل املنوي.
إنتاج الخاليا املنوية معقد جدًا وهو يحدث بشكل متواصل كل ساعات اليوم .يف جدران أنابيب الخاليا
املنوية يف الخصيتان ،يوجد خاليا غري متاميزة متر عدة انقسامات ميتوزا متواصلة .الخاليا التي نحصل
عليها هي خاليا منوية أولية متر بعملية انقسام ميوزا ،حيث نحصل يف نهايتها عىل خاليا هيبلوئيدية
تتطور تدريج ًيا إىل خاليا منوية ناضجة (الرسمة ج .)6 -
خالل عمليات اإلنقسام ،يتم دفع الخاليا باتجاه فراغ أنابيب الخاليا املنوية حتى تنفصل من جدران
األنابيب .تتحرك الخاليا الهيبلوئيدية عىل طول أنابيب الخاليا املنوية وتنتقل إىل بربخ الخصيتني.
عند انتقال الخاليا الهيبلوئيدية عىل طول بربخ الخصيتني ،متر الخاليا بعمليات نضوج .يف نهاية العملية،
نحصل عىل خاليا منوية ناضجة ذات قدرة عىل الحركة املستقلة .الخلية الديبلوئية التي تبدأ العملية،
تتطور إىل خلية منوية (هيبلوئيدية) ناضجة خالل حوايل  70يو ًما.
يتم تخزين الخاليا املنوية الناضجة يف بربخ الخصيتني حتى إطالقها من الجسم عرب فتحة القضيب .تخرج
الخاليا املنوية من الجسم داخل سائل َي ْنتُج يف غدد مساعدة :الربوستتا،
مثانتي السائل املنوي وغد ْيت
ِ
كاوبر .يتم ترصيف إفرازات الغدد املساعدة إىل داخل أنبوب ينقل الخاليا املنوية.
عىل ما يبدو ،وظيفة السائل متعلقة بنضوج الخاليا املنوية ،بشطفها يف جهاز التكاثر عند الرجل ،بتزيتها

أنبوب ينقل
خاليا منوية
بربخ الخصيتان

عنق
سوط
رأس

أنابيب الخاليا املنوية

الرسمة ج  :6-إنتاج خاليا منوية
من اليمني إىل اليسار :مقطع طويل من الخصيتان ،مقطع عريض يف أنابيب الخاليا املنوية ،حيث
ُتبينِّ مراحل مختلفة إلنتاج الخاليا املنوية ،مبنى الخلية املنوية (طولها حوايل  60ميكرومرتًا)

نواة الخلية
أكروزوم

الفصل الثالث :جهاز التكاثر عند اإلنسان
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ويف إنتاج ظروف مناسبة لوجودها يف تاجهاز التكاثري عند املرأة.
الخاليا املنوية التي ال ُتطلق من جسم الرجل ،تتحلل وميتصها الجسم ،وخاليا جديدة تحل مكانها.
مبنى الخلية املنوية
تتم َّيز الخلية املنوية مببناها يف الرأس والذنب (الرسمة ج .)6-مبنى الخلية املنوية مناسب لوظيفته
و ُيتيج له الوصول إىل خلية البويضة يف جسم املرأة ليك يخصبها .ميتلئ معظم حجم رأس الخلية املنوية
بنواة الخلية املخزونة فيها املادة الوراثية .يف مقدمة الرأس ،يوجد حوصلة نسميها أكروزوم وفيها مر َّكزة
إنزميات تعمل يف مرحلة اإلخصاب .يحرك الذنب الخلية املنوية يف بيئة محيطة رطبة داخل جسم املرأة.
يف "الرقبة"  -املنطقة التي تقع بني الرأس وبني ذنب الخلية املنوية ،مر َّكزة فيها ميتوكندريا كثرية ،ليك
ُتستخرج فيها طاقة ُتستخدم للحركة القوية للذنب .تصل رسعة حركتها حوايل 4-1مليمرت يف الثانية.

جدير باملعرفة
االحتالم
يف بداية سن البلوغ ،يشعر شباب كثريون بحدث فيه ارتباك ،عىل الرغم من أنه ظاهرة عادية متا ًما.
يف الفرتة األوىل من إنتاج الخاليا املنوية ،عندما يبدأ إفراز سائل من الغدد ،يحدث يف أعقاب الرتاكم
الزائد للخاليا املنوية يف بربخ الخصية أن ينطلق سائل الخاليا املنوية أثناء نوم الشاب دون أن يشعر
بذلك .يخاف قسم من الشباب من أنهم يبولون أثناء نومهم ،ويعتقد قسم آخر أن لديهم مشكلة
بسبب إفراز الخاليا املنوية أثناء نومهم .عىل الرغم من ذلك ،هذه الظاهرة عادية متا ًما وتتوقف
مع مرور الوقت ،لذا ال داعي للقلق.

ج 3.2خلية البويضة :تطور ومبنى

خلية البويضة هي الجاميتا األنثوية .هناك من يس ِّمي خلية بويضة اإلنسان "بويضة" .يف هذا الكتاب،
نستعمل املصطلحني .كام ذكرنا ،أثناء الوالدة نجد مئات آالف البويضات غري الناضجة يف مبيض الطفلة.
توجد طبقة خاليا حول كل بويضة غري ناضجة .هذا املبنى للبويضة التي تحيطها طبقة من الخاليا نس ِّميه
ُج َر ْيب أويل.
ابتدا ًء من البلوغ الجنيس وبسبب التأثري الهورمونايل الذي ُيفرز من الهيبوثاملوس ( )GnRHوالغدة
النخامية ( FSHו־ ،)LHتتطور عدة ُج َر ْيبات ،لكن عىل االغلب ،يف كل شهرُ ،ج َر ْيب واحد فقط ،يصل
الج َر ْيبات التي بدأت يف النضوج فإنها تضمر.
نهاية عملية النضوج .أما باقي ُ
الج َر ْيب ،يكرب حجمها وترتاكم فيها مواد غذائية إدخارية  -الصفار.
تتطور البويضة املوجودة يف ُ
حول كل بويضة َي ْنتُج غالف ال يحتوي عىل خاليا نس ِّميه غال ًفا شفا ًفا .تنقسم الخاليا املوجودة حول
الج َر ْيب الذي يتطور َي ْنتُج فراغ ميلء يف السائل .يف هذه
الج َر ْيب و َت ْنتُج عدة طبقات خاليا ،ويف داخل ُ
ُ
السوائل
ضغط
يزداد
ا،
ناضج
ا
ب
ي
ر
ج
يه
م
نس
املرحلة،
الجريب حتى يفتح الجريب.
يف
املوجودة
ً
ُ
ِّ ُ َ ً

الفكرة املركزية
مالءمة بني املبنى
والوظيفة :مبنى الخلية
املنوية مال ِئم للحركة
الرسيعة واإلخصاب.
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يصب السائل الذي يف داخله إىل فراغ البطن وتخرج البويضة الناضج من املبيض (مع طبقة الخاليا
الج َر ْيب الذي بقي يف املبيض ،يتطور
املوجودة حولها) .هذه املرحلة نس ِّميها مرحلة اإلباضة .من خاليا ُ
الج َر ْيب
مبنى نس ِّميه ُج َسيم أصفر ،نرشح وظيفته فيام بعد .تصف الرسمة ج  7 -مراحل نضوج ُ
يف املبيض واإلباضة .من الجدير ْأن نذكر ّأن قسماً من النساء تمُ ِّيز مرحلة اإلباضة بواسطة آالم حادّة
وقصرية أو تشعر بثقل يف أسفل البطن.

غالف
شفاف

خلية بويضة

سائل

ُج َر ْيب
ناضج

خلية بويضة ناضجة

ُج َر ْيب يتطور

إباضة

ُج َر ْيب أويل

ُج َس ْيم أصفر
منضمر
ُج َس ْيم أصفر

الرسمة ج  :7-نضوج ُج َر ْيب يف املبيض وإباضة
انتبهوا! األسهم يف الرسم التخطيطي ،ال ُتشري إىل حركة ،بل إىل ترتيب األحداث.

الج َر ْيب .أثناء الوالدة ،خاليا البويضات يف
تعرض الرسمة ج  8 -مراحل تطور خلية البويضة باملوازاة لتطور ُ
الج َر ْيبات ال تكون ناضجة .وهي موجودة يف مرحلة اإلنقسام األول للميوزا ،بعد تنظيم الكروموسومات
ُ
يف خط األستواء (انظروا الرسمة أ  4 -يف صفحة  .)16ابتدا ًء من سن البلوغ ،كل شهر ،يف خلية البويضة
الج َر ْيبات الناضجة ،تتجدد عملية امليوزا التي بدأت يف الفرتة الجنينية .يف هذه املرة ً
أيضا ،ال
ألحد ُ
تصل العملية إىل النهاية :ينتهي اإلنقسام الئاول لليموزا فقط .يف نهاية العملية األوىل للميوزا ،نحصل
يف خلية البويضة عىل نواتني يف كل واحدة منهام ِنصف عدد الكروموسومات التي كانت يف الخلية (n
الج َر ْيب الناضج وهي ال تنقسم إىل خليتني .تبقى إحدى
كروموسومات) .نجد الخلية التي فيها نواتان يف ُ
النواتني يف الخلية ،وهذه الخلية هي خلية البويضة التي تخرج من املبيض أثناء اإلباضة .النواة الثانية
نس ِّميها ُجسيم ُقطب وهي تخرج من خلية البويضة ،لكن تبقى مرافقة تحت الغالف الشفاف (الرسمة
الج َريب يف املبيض ،تبدأ يف خلية البويضة عملية االنقسام الثانية
ج  .)8 -قبل أن تخرج خلية البويضة من ُ
للميوزا ،لكن هذه العملية ً
أيضا ،ال تصل إىل النهاية .تصل عملية االنقسام الثانية للميوزا إىل نهايتها،
فقط عندما تكون خلية البويضة يف األنبوب الذي ينقل خاليا البويضة (قناة فالوب) وبرشط أن تخرتقها
خلية منوية .يف عملية اإلنقسام الثانية للميوزاَ ،ي ْنتُج ُج َس ْيم ُقطب ً
أيضا ،وعىل األغلبُ ،ج َسيم القطب
األول مير املرحلة الثانية إلنقسام امليوزا ،ونتيج ًة لذلك َت ْنتُج ثالثة أجسام ُقطب صغرية مجاورة لخلية
البويضة ،لكنها تضمر ومتوت.
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ُج َر ْيب أويل

انقسام  Iللميوزا

خلية بويضة
غري ناضجة

2n

2n

انتهاء االنقسام  Iللميوزا
ُج َر ْيب ناضج

إباضة
ُج َسيم ُقطب
(أول)
خلية بويضة
غالف
شفاف
خاليا ُج َر ْيب

خلية
بويضة
ناضجة

n

n

ُج َسيم ُقطب
(أول)

بداية االنقسام  IIللميوزا
ميوزا ثانية
ُلج َسيم ُقطب

دخول خلية منوية
n

انتهاء االنقسام  IIللميوزا
n

خلية بويضة

n

n

n

ُج َسيم ُقطب

الج َر ْيب.
الرسمة ج  :8-مراحل تطور خلية البويضةة يف ُ
عىل اليمني :نضوج ُج َر ْيب يف املبيض ،عىل اليسار :مراحل امليوزا يف خلية البويضة.

انتبهوا! توجد عدة فروق بني إنتاج خلية تناسلية ناضجة يف املرأة وبني إنتاج خلية تناسلية ناضجة عند
الرجل:
تلد الطفلة مع خاليا بويضة غري ناضجة ،أما الطفل فإنه يلد مع خاليا تنقسم يف املستقبل وتتاميز إىل
خاليا منوية.
عند النساء ،تبدأ عملية امليوزا يف املرحلة الجنينية ،وتنتهي مع اإلخصاب فقط (قد تتم عملية امليوزا
بعد مرور  40سنة ً
أيضا) .أما عند الرجال ،تنضج الخلية املنوية خالل  70يو ًما تقري ًبا.
توجد دورية عند النساء :يف كل شهر ،تبدأ عدة خاليا بويضات فقط يف النضوج .وفقط واحدة منها
تصل النضوج .عند الرجال ،عملية إنتاج الخاليا املنوية مستمرة وتبدأ يف سن البلوغ وتستمر حتى
الشيخوخة.
ُ
ً
َ
عند النساء باملوازة لعملية نضوج كل خلية بويضة واحدة ،ت ْنتُج ُج َس ْيامت قطب أيضا وتضمر .أما عند
الرجال ،من كل خلية منوية أولية متر ميوزا ،نحصل عىل أربع خاليا منوية.
■

■

■

■

■

■

■

■
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ج .3دورة الحيض

التغيات الهورمونالية التي تبدأ يف سن البلوغ ،يف كل شهر ،تبدأ عمليات يف املبيض والرحم
يف أعقاب رُّ
تهدف إىل استيعاب الجنني .جميع هذه العمليات نس ِّميها دورة الحيض (الدورة الشهرية) .يف هذه
العملية التي معظمها مخفية عن أنظارنا ،يشرتك املخ ،املبيض والرحم .العبري الخارجي لحدوث هذه
العمليات هو الظهور األول لنزيف دم الحيض .منذ هذه اللحظة ،تعود عمليات دورة الحيض كل شهر
خالل السنوات حتى سن  50سنة تقري ًبا ،ومن هنا جاء اسم "الدورة الشهرية".
تشمل الدورة الشهرية عمليتني مركزيتني:
نضوج خلية البويضة يف املبيض وخروجها منه  -إباضة.
تحضري الرحم الستيعاب الجنني.
تتم مراقبة دورة الحيض بواسطة نشاط هورمونايل دوري يحدث يف الهيبوثاملوس ،الغدة النخامية ،املبيض
التغيات التي تحدث يف املبيض والرحم خالل دورة مدتها  28يو ًُما
والرحم .تعرض الرسمة ج  9 -رُّ
تم الوصف بحسب تسلسل أيام الدورة الشهرية .انظروا إىل
ومستوى الهورمونات يف الدم ،يف هذه الفرتةّ .
ً
الرسوم البيانية والرسومات التوضيحية خالل قراءة الوصف .انتبهوا ،رقمنا املراحل يف النص والرسمة أيضا.
األيام 5-1
اليوم األول الذي يتم فيه نزيف دم الحيض نحدِّده بشكل عشوايئ عىل أنه اليوم األول للدورة الشهرية،
ألن هذا الحدث ميكن متييزه بسهولة .لكن كام ذكرنا ،نزيف دم الحيض هو تعبري خارجي فقط لعمليات
داخلية كثرية.
يف األيام األوىل من الدورة ،أثناء نزيف دم الحيض ،يطرأ ارتفاع طفيف يف إفراز اﻟ FSH
واﻟ  LHمن الغدة النخامية (بتأثري  .)1( )GnRHيف هذه الفرتة ،يكون مستوى الهورمونني الجنسيني
ً
منخفضا .يف هذه األيامُ ،تحفظ مستويات
إسرتجون وبروجسرتون (اللذان مصدرهام من املبيض)
ِّ
الهورمونات مبستوى منخفض نسب ًيا بسبب آليات التغذية املرتدة السالبة التي ُتنظم إفرازها (الرسمة
ج .)5 -
الجريب) واﻟ  ،LHتبدأ يف أحد املبيضات ،عدة ُج َر ْيبات أولية
بفضل تأثري اﻟ ( FSHالهورمون الذي ُيثري ُ
والج َر ْيبات األخرى تضمر ومتوت.
الج َر ْيبات يستمر يف التطور ُ
بالتطور ( ،)2لكن أحد هذه ُ
األيام 14-6
الج َر ْيب
خالل األيام القادمة ،يستمر تطور ُ
الج َر ْيب ونضوج خلية البويضة .يف اليوم السادس تقري ًبا ،يبدأ ُ
بإفراز إسرتوجن ،حيث يرتفع مستواه يف الدم (.)3
عندما يصل اإلسرتوجن الرحم ،فإ ّنه يح ِّفز بداية منو طبقة الرحم الطالئية ( .)4تصبح الطبقة سميكة
جدًا ،وتنمو إىل داخلها شعريات دم كثرية من جدار الرحم .وهكذا مير الرحم بعملية تحضري الستيعاب
الج َر ْيب الذي يتطور .عندما يصل اإلسرتوجن مستوى الذروة
الجنني داخله .يزداد إفراز اإلسرتوجن من ُ
يف الدمّ ،
فإن مستواه العايل يؤثر عىل الغدة النخامية بتغذية مرتدة موجبة ،حيث يؤدي ذلك إىل إفراز
الهورمونني َ LHو  FSHلفرتة زمنية قصرية( ،)5اللذان يحفزان املبيض .هذا الوضع نس ِّميه "الذروة".
الج َر ْيب ،وإىل نشاط
يف اليوم اﻟ  14تقري ًبا ،يؤدي املستوى العايل ﻟﻟ  LHإىل إزدياد ضغط السوائل يف ُ
الج َر ْيب ،حيث يؤدي ذلك إىل انطالق خلية البويضة (من
إنزميات التحليل التي تؤدي إىل انفجار غشاء ُ
املبيض) ،التي تحيطها طبقة خاليا .هذه العملية نس ِّميها إباضة ( .)6تصل خلية البويضة إىل أنبوب
ناقل خاليا البويضة املستعدة لإلخصاب خالل حوايل  24ساعة .إذا وصلت ،خالل هذه الفرتة ،خلية
منوية إىل خلية البويضة ،ودخلت عرب غشاء خلية البويضة ،ينتهي يف خلية البويضة اإلنقسام الثاين
للميوزا (الرسمة ج  )8 -وهكذا يتم اإلخصاب.
■

■

■

■
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األيام
الج َر ْيب الذي خرج يف أعقاب الرتكيز العايل للهورمون  LHيبقى دون خلية البويضة ،لكنه
بعد اإلباضةُ ،
يستمر يف أداء الوظيفة .يبقى يف املبيض ،يتم إغالق الفتحة وميتلئ مبادة دهنية صفراء .يف هذه الحالة،
الج َر ْيب الذي َخ َرج نس ِّميه ُجسيم أصفر (( )7ومن هنا جاء اسم الهورمون  LHالذي ُيثري اإلباضة -
ُ
هورنون اإلصفرار" ).
الج َس ْيم األصفر إىل الدم هورمونني:
ُيفرز ُ
بروجسرتون وإسرتوجن ( .)8يحفز
الربوجسرتون منو إضايف لطبقة الرحم
مستويات نسبية
5
LH
لهورمونات الغدة
الطالئية كتحضري الستيعاب خلية البويضة
النخامية يف الدم
املخصبة .ويف نفس الوقت ،يصل مع تيار
الدم إىل الغدة النخامية والهيبوثاملوس
ويف ِّعل هناك تغذية مرتدة سالبة .تؤدي
1
هذه التغذية املرتدة إىل إعاقة (تثبيط)
FSH
إفراز َ FSHو  LHمن الغدة النخامية،
وهكذا مننع ،يف هذه األيام ،من تطور
ِّ
تؤدي ذورة اﻟ
ينشط َ FSHو LH
ُج َر ْيبات أولية إضافية حتى نهاية الدورة
 LHإىل اإلباضة
الج َر ْيب
تطور ُ
الشهرية .لكن تثبيط اإلفراز ليس مطل ًقا:
6
7
يبقى مستوى منخفض جدًا ﻟﻟ  LHيف
2
التغيات التي تطرأ
رُّ
يف املبيض
الج َسيم
الدم ،وهو رضوري الستمرار أداء ُ
تم تخصيب خلية البويضة
األصفر .إذا َّ
املوجودة يف الفالوب بواسطة خلية منوية
ُج َر ْيب ُج َر ْيب ُج َر ْيب
يضمر
ُج َس ْيم إباضة
الج َسيم األصفر
ناضج يكرب ِأويل
الج َس ْيم األصفر أصفر
ويتطور حمل ،يستمر ُ
ُ
يف إفراز الربوجسرتون الذي مينع نزيف
الج َس ْيم األصفر
يرتفع مستوى
يفرز ُ
بروجسرتون
الج َر ْيب
اإلسرتوجن املنطلق من ُ
دم الحيض و ُيتيح سريورة سليمة للحمل
وطوسطسطرون
يف املراحل األوىل .إذا مل يحدث إخصاب،
تتحلل خلية البويضة خالل حوايل 48
بروجسرتون
8
حتى  72ساعة بعد اإلباضة ،يتقلص
مستويات نسبية
لهورمونات املبيض
الج َسيم األصفر ،يضمر ويتوقف عن إفراز
ُ
يف الدم
الربوجسرتون تدريج ًيا .يؤدي انخفاص
 3إسرتوجن
مسوى الربوجسرتون يف الدم إىل تحليل
وتساقط طبقة الرحم الطالئية ( )9التي
يحفز الربوجسرتون
يحفز اإلسرتوجن بداية منو طبقة
تطورت يف جدار الرحم كتحضري الستيعاب
واإلسرتوجن استمرار منو
الرحم الطالئية
الجنني .تحتوي طبقة الرحم الطالئية
طبقة الرحم الطالئية
9
املنطلقة عىل شعريات دم َّمنت داخلها
التغيات التي تحدث يف
رُّ
خالل الدورة الشهرية .بقايا طبقة الرحم
طبقة الرحم الطالئية
الطالئية وشعريات الدم هي نزيف دم
4
الحيض.
28-14

األيام
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والتغيات يف املبيض والرحم خالل دورة الحيض
الرسمة ج  :9-مستويات هورمونات يف الدم
رُّ
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الج َس ْيم األصفر ،وقبل نزيف دم الحيض ،يؤدي انخفاض مستوى الربوجسارون
باملوازة إلضمرار ُ
تم تفعيلها عىل املخ ويتجدد إفراز الهورمونني FSH
واألسرتوجن إىل إبطال التغذية املرتدة السالبة التي َّ
الج َر ْيبات األولية التي تبدأ يف التطور
َو  LHمن الغدة النخامية .يحفز هذا اإلفراز مجموعة جديدة من ُ
مع قدوم دورة الحيض.
سؤال ج 3-

مت َّعنوا يف الرسمة ج  9 -واقرتحوا طريقة متنع اإلباضة بواسطة إضافة هورمونات بطريقة
اصطناعية .ارشحوا إقرتاحاتكم.

سؤال ج4-

أمامكم عبارات تصف أحداث دورة الحيض.
أ .أكملوا الكلامت الناقصة يف العبارات.
ب .ر ِّتبوا العبارات بحسب حدوثها أثناء دورة الحيض.
قامئة العبارات
ارتفاع مستوى __________ َو_______ يف الدمُ ،يعيق إفراز َ LHو .FSH
قبل منتصف الدورة بقليل ،يرتفع مستوى _______ يف الدم ويؤدي إىل ارتفاع حاد يف ________.
_____ الذي ُيفرز من الهيبوثاملوس يحفز الغدة النخامية عىل إفراز ____ َو______.
الروجسرتون واإلسرتوجن اللذان ُيفرزان من اﻟ ____ُ ،يحفظان عىل طبقة الرحك الطالئية خالل مدة
زمنية مع ّينة.
____ الذي يحدث يف منتصف الدورة الدموية ،يؤدي إىل _____ وبعد ذلك إىل تكوين ُج َس ْيم أصفر.
ُي ِّ
نشط اﻟ  FSHواﻟ  LHكل من اﻟ _______ ،اﻟ ________ ،اﻟ _______ واﻟ________.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

—

+

هيبوثاملوس
GnRH

تغذية مرتدة سالبة
معظم أيام الدورة

—

تغذية مرتدة موجبة
يف األيام 14-12
للدورة

غدة نخامية

تصف الرسمة ج  10-املراقبة بواسطة
إفراز هورمونات بواسطة دوائر تغذية
مرتدة موجبة وتغذية مرتدة سالبة التي
تف ِّعلها الهورمونات ذاتها .من املهم االنتباه
إىل تعقيد التظيم الهورمونايل وباألساس
إىل التأثريات املختلفة لإلسرتوجن.

َ FSHو LH

مبيض
بروجسرتون
الرحم

إسرتوجن
الرسمة ج  :10-تغذية مرتدة سالبة وتغذية مرتدة
موجبة عىل إفراز الهورمونات يف دورة الحيض

الفصل الثالث :جهاز التكاثر عند اإلنسان

جدير باملعرفة
مدة الدورة الشهرية
تستغرق الدورة الشهرية مبعدل حوايل  28يو ًما ،لكن عند الفتيات والنساء ،يوجد انحراف بارز
عن هذا املعدل .يف الفرتة األوىل من البلوغ ،الدورة الشهرية ال تكون منتظمة عاد ًة .بعد مرور
سنتني عىل ظهور الدورة الشهرية األوىل ،ميكن أن تكون أشهر دون إباضة وميكن أن تكون دورات
شهرية بطول مختلف ،من  25حتى  35يو ًما وجميعها يف إطار الحاالت السليمة .فيا بعد،
ميكن أن تظهر تشويشات يف الدورة الشهرية ،يف حاالت مختلفة ،يف رشوط الحياة ،مثل :الخدمة
العسكرية ،الجهد الجسامين أو العاطفي الشاذ ،يف أعقاب مامرسة الرياضة بشكل مكثف كام هو
األمر عند الفتيات التي متارس الرياضة بشكل مكثف .الحميات الغذائية املتطرفة التي تهدف إىل
النحافة ،تشوش عىل الدورة الشهري وقد تؤدي إىل توقفها .عند النساء الكبرية يف السن ،توجد
فروق شخصية مبدى انتظام الدورة الشهرية وباألساس باملدة الزمنية التي تستغرقها .عند معظم
النساء التي حالتها الصحية سليمة ،تكون الدورة الشهرية منتظمة للغاية ،لكن مدتها الزمنية
قد تتغيرَّ بشكل كبري جدًا خالل فرتات الحياة املختلفة .عىل الرغم من أن املدة الزمنية للدورة
الشهرية تختلف عند النساء وقد تحدث يف فرتات زمنية مختفلةَّ ،
فإن اإلباضة تبدأ  14يو ًما قبل
إنتهاء الدورة الدموية ،مث ًال :إذا استمرت الدورة  31يو ًماَّ ،
فإن اإلباضة تبدأ يف اليوم اﻟ .17
سؤال ج5-

أمامكم عدة عبارات متعلقة مبوضوع دورة الحيض .انسخوا كل عبارة واذكروا ما إذا صحيحة
أو غري صحيحة.
سجلوا جملة صحيحة لكل جملة غبري صحيحة.
ِّ
العبارات
الج َر ْيب إىل إفراز هورمون
أ .يؤثر الهورمون  FSHعىل تطور ُ
الج َر ْيب ،حيث تؤدي خاليا ُ
إسرتوجن.
ب .يؤدي اإلسرتوجن أحيا ًنا إىل إعاقة إفراز هورمونات من الغدة النخامية ،وأحيا ًنا يؤدي إىل
إزدياد إفراز الهورمونات من الغدة النخامية .من هنا ميكن القولَّ :إن اإلسرتوجن يؤدي
أحيا ًنا إىل تغذية مرتدة ومجبة وأحيا ًنا إىل تغذية مرتدة سالبة.
ج .يتم تنظيم مستوى اإلسرتوجن بواسطة آليات التغذية املرتدة بني املبيض ،الغدة النخامية
والهيبوثاملوس.
د .اإلباضة معناها تطور إحدى خاليا البويضة داخل املبيض.
ه .تاتلوث يف قناة فالوب املرأة الذي يؤدي إىل انسدادها ،قد مينع الحمل ،ألن الهورمونات ال
تصل من املبيض إىل الرحم.
الج َر ْيب ،اإلباضة.
و .ترتيب األحداث يف الدورة الشهرية للمرأة هو إفراز  ،FSHمنو ُ
الج َر ْيب إىل ُج َس ْيم أصفر.
ز .يؤدي هورمون  LHإىل اإلباضة .بعد ذلك ،تتح َّول خاليا ُ
ح .الربوجسرتون ُيعيق إفراز َ FSHو  LHوهكذا يح ِّفز املبيض لإلستعداد إىل نضوج خلية البويضة
القادمة.
الج َس ْيم األصفر ويتوقف إفراز الربوجسرتون.
ط .إذا مل يتم اإلخصاب ،يضمر ُ
ي .إذا مل يتم إخصاب خلية البويضة ،ال يحدث حمل ،تتحلل طبقة الرحم الطالئية الغنية
باألوعية الدموية وتبدأ الدورة من جديد.
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توسع
ُّ

املزيد عن التغذية املرتدة املوجبة
التغذية املرتدة املوجبة هي ظاهرة نادرة باملقارنة مع التغذية املرتدة السالبة ،ويوجد يف ذلك
منطق كبري جدًا .نتيجة عملية املردودية السالبة هي الحفاظ عىل وضع ثابت (اتزان بدين)،
أما نتيجة عملية املردودية املوجبة فهي إزدياد العملية .تتم التغذية املرتدة السالبة يف أحداث
خاصة ،مثل :مرحلة اإلباضة يف دورة الحيض ،الوالدة (صفحة  )58وأثناء حدوث ُجرح .عندما
ُيصاب وعاء دم ويبدأ نزيف ،تلتصق صفائح الدم يف املنطقة املصابة و ُتفرز مواد تجذب صفائح
دم أخرى إىل هذا املكان .عندما يحدث التخرث ،يتوقف النزيف وتتوقف التغذية املرتدة املوجبة.
من السهل أن نفهم أنه إذا مل يتوقف التخرثّ ،
فإن ذلك يؤدي إىل أرضار يف أعقاب حدوث التخرث
غري املراقب .أثناء تفريغ مثانة البول ،تحدث تغذية مرتدة موجبة ،ألننا ال نستطيع إيقاف تدفق
البول بعد أن بدأت عملية التبول .ال تستمر التغذية املرتدة املوجبة إىل ما ال نهاية وهي تتوقف
مع إنتهاء الحدث الخاص ،مثل :اإلباضة ،الوالدة ،النزيف أو تفريغ مثانة البول.

ج .4إلتقاء خاليا تناسلية وإخصاب
ج 1.4مسار خاليا التكاثر يف طريقها إىل اإلخصاب

املسار التي تقطعه خاليا البويضة ،من املبيض إىل األنبوب الذي ينقل خاليا البويضة ويتم فيه اإلخصاب،
ليس طويلاً (الرسمة ج  1 -صفحة  .)35خلية البويضة التي تخرج من املبيض خالل عملية اإلباضة ،تدخل
توجه حركة
إىل فتحة (تشبه القمع) أنبوب ينقل خاليا البويضة القريبة إىل املبيض الذي خرجت منهِّ .
أهداب األنبوب والحركة املوجية لحافة األنبوب خلية البويضة إىل داخل األنبوب.
يستمر انتقال خلية البويضة من املبيض إىل أنبوب ناقل خاليا البويضة عدة دقائق فقط .تبقى خلية
البويضة حيوية ملدة  24ساعة فقط منذ اإلباضة ،وهذا يعني إذا دخلت خلية منوية إىل خلية بويضة
تم هذا األمر بعد ذلكَّ ،
يف هذه الساعاتَّ ،
فإن البويضة ال ُتخصب.
فإن البويضة ُتخصب .لكن إذا َّ
أثناء مامرسة العملية الجنسيةُ ،يطلق الرجل حوايل  350خلية منوية .تنتقل الخاليا املنوية املوجودة
داخل السائل املنوي من الرجل إىل مهبل املرأة ،ومن هناك تتقدم الخاليا املنوية عرب الرحم إىل أعىل
األنبوب الذي ينقل خاليا البويضة .فقط إذا وصلت إىل خلية البويضة يف الوقت املناسبَّ ،
فإن اإلخصاب
قد يتم ،لكن الخاليا املنوية تواجهها حواجز كثرية يف طريقها .الحاجز األول يف طريقها هو الحامضية
السائدة يف املهبل ( pH 3-4يف معظم أيام الدورة) pH .السائل املنوي هو قاعدي قليل (،)7.6-7.2
عىل ما يبدو ،تحمي هذه القاعدية قسم من الخاليا املنوية عندما متر عرب املهبل الحاميض.
بعد املهبل يأيت عُ نق الرحم الذي من خالياه ُيفرز مخاط لزج .تتغيرَّ مكونات املخاط الذي ُيفرز ولزوجته
خالل دورة الحيض .عند اقرتاب موعد اإلباضة ،يصبح املخاط املوجود يف عُ نق الرحم أقل لزوجة (كرد
فعل الرتفاع مستوى اإلسرتوجن يف الدم يف هذه الفرتة).
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ما هي أفضلية ظروف البيئة املحيطة الخاصة يف املهبل وعُنق الرحم أثناء أيام الدورة الشهرية؟
املهبل هو منطقة مفتوحة للبيئة املحيطة الخارجية ،لذا فهو يتعرض لعوامل خارجية (مثلاً  :البكترييا).
حامضية املهبل ولزوجة املخاط يف عُ نق الرحم ،هام جزء من آليات حامية الجسم من العوامل الغريبة.
لكن هذا النوع من آليات الحامية ،يش ِّكل صعوبة للخاليا املنوية ً
أيضا يف طريقها إىل قناة فالوب :من
مئات ماليني الخاليا املنوية التي تصل املهبل أثناء عملية قذف واحدة ،تصل عدة ماليني خاليا منوية إىل
الرحم ،وفقط حوايل  100خلية منوية تصل قناة الفالوب املوجودة فيه خلية البويضة (وحوايل 100
خلية منوية تصل إىل طرف الفالوب الذي ال تتواجد فيه خلية البويضة).
عىل ما يبدو ،العملية كلها "تبذير" كبري جدًا :تتقدم كمية هائلة من الخاليا املنوية يف مسار طويل شاق
وميلء بالحواجز ،من جميع هذه املاليني ،تصل حوايل مائة خلية منوية إىل البيئة املحيطة للبويضة،
من بني هذه اﻟ  100خلية ،فقط خلية واحدة ،رمباُ ،تخصب البويضة .لكن العدد الهائل للخاليا املنوية
رضوري لحدوث العملية :فهو يزيد من االحتامل ،ألنه عىل الرغم من وجود جميع الحواجز إلاّ ّأن خلية
منوية واحدة ،عىل االقل ،تصل خلية البويضة .الخاليا املنوية التي ال تشرتك يف اإلخصابُ ،تبعد من
جسم املرأة عرب املهبل أو يتم تحليلها.
من املهم ْأن نذكر ّأن جسم املرأة يفرض حواجز عىل الخاليا املنوية ،لكن يساعد جسم املرأة يف نفس
الوقت الخاليا املنوية عىل أن تستمر يف طريقها ،ألنه أثناء مامرسة العملية الجنسية ،تنقبض العضالت
عىل طول الرحم وقناة فالوب ،ويساعد هذا االنقباض الخاليا املنوية أن تتقدم عىل طول الفالوب ،ليك
الج َر ْيب تؤدي إىل جذب الخاليا املنوية إليه.
تصل خلية البويضة .املادة الكيميائية التي ُتفرز من خاليا ُ
عىل األغلب ُتحفظ حيوية الخاليا املنوية ملدة  4أيام تقري ًبا وهي قادرة عىل التخصيب يف هذه املدة
الزمنية.
ج 6-

سؤال
أ .ما هي العالقة بني كمية امليتوكوندريا ومكانها يف الخاليا املنوية وبني رسعة حركة الخاليا
املنوية يف طريقها إىل خلية البويضة؟
ب .ماذا ميكن أن تكون العالقة بني الظروف يف مسار الخاليا املنوية وبني مبدأ اإلنتخاب
الطبيعي؟ ارشحوا.
الخاليا املنوية التي تصل األنبوب الناقل لخاليا البويضة ،ال تكون قادرة عىل تخصيب خلية البويضة.
لهذا الغرض ،يجب عليها أن متر املرحلة األخرية من اإلخصاب ،املرحلة التي نس ِّميها إعداد تتم يف
تغيت يف
جسم املرأة .ال نعرف حتى اآلن جميع تفاصيل هذه املرحلة ،لكن ُو ِجدَت يف هذه العملية رُّ
السطح الخارجي للخلية املنوية ،ترتفع فيها العمليات األيضية وتزداد ُقدرة حركة ذنب الخلية .فقط
بعد حدوث هذه التغيريات التي تستمر بني  6إىل  8ساعات ،تستطيع الخلية املنوية أن ُتخصب خلية
البويضة.

ج 2.4اإلخصاب  -إتحاد الخاليا التناسلية

العملية األساسية يف عملية اإلخصاب هي إتحاد املادة الوراثية املوجودة يف الخلية املنوية مع املادة
الوراثية املوجودة يف البويضة وإنتاج خلية ديبلوئيدية  -زيجوت (القحة) .هذه العملية مشرتكة لجميع
أنواع الكائنات الحية التي تتكاثر بتكاثر جنيس.
كام ذكرنا ،من بني حوايل اﻟ  100خلية املنوية التي تبقى عىل قيد الحياة وتصل األنبوب الذي ينقل
خاليا البويضة التي فيها خلية البويضة ،فقط خلية منوية واحدة ْ
(إن ُو ِجدت) تشرتك يف عملية اإلخصاب!
يف طريقه إىل الهدف  -إخصاب خلية البويضة التي "تنتظر"  -تنتظره عدة حواجز أخرى (الرسمة ج.)11-
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نواة

خلية منوية
1

غشاء خلية
البويضة
غالف
شفاف

حول خلية البويضة ،توجد عدة خاليا خرجت
الج َر ْيب ،كام أنها محاطة بغالف
معها من ُ
شفاف (غري مبني من خاليا) .يجب عىل
الج َر ْيب (رقم
الخلية املنوية أن متر عرب خاليا ُ
 1يف الرسمة) وأن تصل بقواها الذاتية الغالف
الشفاف.

عندما تصل الخلية املنوية ،ترتبط إىل أحد
الربوتينات املوجودة يف الغالف الشفاف و َي ْنتُج
تفاعل بني الربوتني واألكروزوم املوجود يف رأس
2
خاليا
مصدرها من
الخلية املنوية .يساعد هذا التفاعل الخلية
الج َر ْيب
ُ
3
املنوية عىل الدخول عرب الغالف الشفاف (رقم
 2يف الرسمة) .يتم متييز الخلية املنوية ،عىل أنها
الرسمة ج  :11-خلية منوية ُتخصب خلية البويضة (األعداد تمُ ِّثل مراحل العملية).
تنتمي لنفس النوع البيولوجي ( )speciesالذي
تنتمي إليه خلية البويضة ،يف مكان التالمس
(االتصال) بني الخلية املنوية وخلية البويضة.
يف نفس الوقت ،تخرج امتدادات من خلية
البويضة إىل الخلية املنوية وتشدها إىل الداخل.
تساعد الحركة القوية لذنب الخلية املنوية عىل
دخوله ً
أيضا .الخلية املنوية تدخل خلية البويضة
(رقم  3يف الرسمة) .يتحلل ويذوب كل من ذنب
ورأس الخلية املنوية.
تغيات يف غشاء خلية البويضة ويف الغالف الشفاف ،ليك متنع دخول
يف أعقاب دخول الخلية املنوية ،تبدأ رُّ
خاليا منوية إضافية إىل خلية البويضة .يؤدي الدمج مع الخلية املنوية إىل انتهاء اإلنقسام الثاين للميوزا يف
خلية البويضةَ .ي ْنتُج ُج َس ْيم ُقطب (ثاين) ،ويتم إخراجه إىل خارج خلية البويضة .تنتهي عملية اإلخصاب
عند إتحاد نواة الخلية املنوية مع نواة خلية البويضة.
سؤال ج 7-

ماذا يحدث لو دخلت خليتني منويتني إىل داخل خلية البويضة؟

ج .5من الزيجوت إىل الوليد

الخلية املخصبة هي زيجوت  -خلية ديبلوئيدية ( ،)2nنواتها تحتوي عىل  nكروموسومات من األب
وعىل  nكروموسومات من األم .الزيجوت هي بداية إنسان جديد :جنني معلوماته الوراثية هي دمج
املعلومات الوراثية لوالديه .توجد فروق يف تفاصيل عملية اإلخصاب والتطور الجنيني بني أنواع حيوانات
متعددة خاليا محتلفة .لكن املشرتك لجميعها أنه خالل التطور الجنيني ،تحدث عملية مدهشة :من خلية
الزيجوت الواحدة يتك َّون كائن حي كامل فيه خاليا متنوعة ،أنسجة وأعضاء مختلفة!
يبدأ التطور الجنيني بعد اإلخصاب ومع انقسام امليتوزا للزيجوت (الرسمة ج  .)12 -تنقسم كل خلية
من
خليتي اإلبنة ،اللتان نحصل عليهام ،انقسام ميتوزا ،وهكذا يرتفع عدد الخاليا يف الجنني الذي يتطور
ِ
إىل  32 ،16 ، 8 ،4خلية وهكذا دواليك حتى نحصل عىل كتلة خاليا.

51

الفصل الثالث :جهاز التكاثر عند اإلنسان

يف البداية ،ال تكرب قياسات الجنني ،ألن كرب
كل خلية ابنة هو ِنصف كرب الخلية التي
َنتَجت منها ،وكرب كتلة الخاليا مسا ٍو لكرب
الزيجوت (خلية البويضة املخصبة) .انقسام
هذه الخاليا رسيع باملقارنة مع وترية انقسام
الخاليا يف مراحل الحياة األخرى .تتم هذه
اإلنقسامات بسبب املواد التي ترتاكم يف
خلية البويضة أثناء نضوجها.

اإلنقسامات األوىل للزيجوت

أنبوب ناقل خاليا البويضة
(قناة فالوب)
إخصاب
خلية بويضة
غري مخصبة

فراغ (جوف)
الرحم

فيام بعد تتباطئ وترية اإلنقسام .يتغيرَّ
تنظيم الخاليا يف الجنني و َي ْنتُج مبنى مك َّون
من طبقة خاليا كثيفة ُتحيط تجويف (فراغ)
مخاط الرحم
ميلء مبحلول أمالح وبروتينات .هذا التطور
األويل الذي يبينِّ بداية التاميز ،يبدأ من
تثبيت الجنني
خالل حركة الجنني من أنبوب ناقل خاليا
الرسمة ج  :12-يتطور الزيجوت إىل جنني ،ينتقل إىل الرحم و ُيستةعب فيه.
تم فيه اإلخصاب ،باتجاه
البويضة ،الذي َّ
انتبهوا! يف الواقع ،الزيجوت صغري جدًا نسب ًة لقناة فالوب.
الرحم :السائل املوجود يف أنبوب ناقل
خاليا البويضة والجنني املوجود داخله،
يتم دفعهام باتجاه الرحم بواسطة انقباض العضالت يف جدران األنبوب وبواسطة حركة األهداب التي
ُتبطن جدار األنبوب .بعد مرور حوايل  4أيام عىل اإلخصاب ،يصل الجنني الرحم .يف اليومني األولني ،بعد
وصول الجنني الرحم ،يعوم الجنني يف فراغ الرحم ،وفقط يف اليوم السادس أو السابع بعد اإلخصاب،
تتم عملية "التثبيت" يف الرحم ،الذي من خالله ترتبط امتدادات من القسم الخارجي للجنني إىل مخاط
الطبقة الطالئية للرحم التي ُأ ِعدَّت مسب ًقا بتأثري هورمونات .يبدأ الحمل عندما يتم استيعاب الجنني يف
مخاط الطبقة الطالئية للرحم.
جدار الرحم

ج 1.5تطور الجنني

تكوين املشيمة ووظائفها
بعد أن يتم تثبيت الجنني الصغري يف الطبقة املخاطية السميكة يف جدار الرحم ،يتطور
كييس جنني
ْ
السيل والخارجي  -غشاء كوريون .يك ِّون غشايئ الجنني
غشائيني :الداخيل  -غشاء ّ
السيل ويف داخله سائل ّ
السيل بيئة محيطة مائية ثابتة ومحمية للجنني (الرسمة ج .)13 -
وسائل ّ
يف األسبوع األول من الحمل ،يتغذى الجنني بواسطة انتشار (ديفوزيا) املواد التي ُتفرز من خاليا الطبقة
املخاطية للرحم.
بعد ذلك ،يتطور جهاز خاص لتغذية الجنني ،لتبادل الغازات وإلبعاد الفضالت التي نس ِّميها مشيمة.
املشيمة هي عضو خاص لإلناث الحاملة من الثدييات .هذا العضو مشرتك ُ
لألم والجنني :تشرتك ُ
األم يف
إنتاج املشيمة التي تعترب النسيج املخاطي يف الجدار الداخيل للرحم ،أما الجنني فيشرتك مع ُ
األم بغشاء
كوريون .تخرج من غشاء كوريون بروز َ
(خ َمالت) غنية باألوعية الدموية ،وهي تدخل إىل مخاط الرحم
وتتوزع فيه كشبكة متفرعة.
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املشيمة
الحبل الرسي
غشاء
كوريون
مخاط الرحم
السىل
غشاء ّ
السىل
سائل ّ
جوف الرحم

كيس الصفار

تصل أوعية دم ُ
األم الطبقة املخاطية للرحم وتتوزع فيها
كشبكة متفرعة (الرسمة ج.)14 -
أوعية دم األم مفتوحة يف أطرافها ،وميلئ دم األم
التجويفات (الفراغات) املوجودة بني َ
الخ َمالت ويك ِّون
"بحريات" صغرية جدًا تحيط األوعية الدموية الصغرية
جدًا للجنني من جميع الجهات .من املهم ْأن نذكر َّأن
دم األم ودم الجنني متجاورين جدًا يف املشيمة ،لكن
ال توجد بينهام صلة مبارشة ،ألنه تفصل بينهام أغشية
الخاليا املوجودة يف جدران األوعية الدموية الجنينية.

تتم يف املشيمة حركة مواد بني أجهزة دم األم والجنني
عضلة الرحم
باتجاهني :ينتقل غذاء وأكسجني من دم ُ
األم إىل دم
الجنني ،وينتقل ثاين أكسيد الكربون (ناتج التنفس
الخلوي) وفضالت الجنني من دم الجنني إىل دم ُ
األم.
عند اقرتاب نهاية الحمل ،تنتقل من دم ُ
األم ،إىل دم
الرسمة ج :13-الجنني ،أغشية الجنني واملشيمة
الجنني ،مضادات حيوية تكسبه حامية يف بداية حياته.
انتقال املواد بني
جهازي الدم اختياري وال تستطيع كل
ِ
املواد أن تنتقل .بفضل االنتقال االختياري ،مننع عادةً
تجويف بني َ
الخ َمالت
(مليئ بدم ُ
ُ
)
م
األ
انتقال مسببات أمراض من األم إىل الجنني .عىل الرغم
خملة كوريون
وعاء دم ُ
(خملة مشيمة)
األم
من ذلك ،من املهم ْأن نعرف ّأن هناك مسببات أمراض
خطرية تستطيع أن تنتقل إىل الجنني عرب املشيمة ،مثلاً :
الفريوس الذي يؤدي إىل الحصبة اإلملانية (.)Rubella
تستطيع مواد ضارة ً
أيضا ،مثل :املخدرات ،السموم،
الكحول ،األدوية املختلفة وفضالت َت ْنتُج من تدخني
السجائر ْأن تدخل عرب املشيمة من ُ
األم إىل الجنني.
الحبل الرسي
يتم ترصيف األوعية الدموية الجنينية املوجودة يف
ىل
الس
سائل
ّ
أوعية دم
املشيمة إىل ثالثة أوعية دموية كبرية تش ِّكل م ًعا الحبل
الجنني
الرسي الذي يربط بني الجنني واملشيمة .يف الحبل
الحبل الرسي
الرسي ،يوجد وعاءان دمويان ينقالن الدم من الجنني
غشاء
إىل املشيمة ووعاء دم واحد ينقل دم من املشيمة إىل
السىل
ّ
الجنني.
غشاء
يوجد للمشيمة وظيفة مهمة إضافية ،حيث ُتفرز منها
كوريون
الرحم
هورمونات رضورية الستمرار حمل سليم.
يف بداية الحمل ،تفرز املشيمة هورمون ( hCGمن
الرسمة ج  :14-مبنى املشيمة
اإلنجليزية)human Chorionic Gonadotropin :
الج َس ْيم األصفر .بفضل ذلك يستمر
إىل الدم .يتم استيعاب الهورمون يف املبيض وهو مينع من اضمرار ُ
الج َس ْيم األصفر يف إفراز اإلسرتوجن والربوجسرتون .بعد مرور حوايل شهرين عىل بداية الحمل ،ينخفض
ُ
الج َس ْيم األصفر .فيام بعد وخالل الحمل ،املشيمة هي التي تفرز
إفراز  hCGمن املبيض ويضمر ُ
الهورمونني إسرتوجن وبروجسرتون ،حيث يرتفع مستواهام خالل الحمل .يخفف الربجسرتون من
انقباض عضلة الرحم الذي يحدث خالل الحمل وهكذا مينع من انطالق الجنني من الرحم قبل نهاية
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تطوره .إذا كان مستوى هذه الهورمونات عالٍ ال تحدث دورة الحيض.
الهورمون  hCGيكون يف دم ُ
األم ويفرز يف البول .تعتمد فحوصات الحمل البيتية عىل فحص مستوى
هورمون  hCGيف بول املرأة.

جدير باملعرفة
السىل
فحص سائل ّ

السىل.
عندما يكون خوف من أن تطور الجنني غري سليم ،يقرتح األطباء إجراء فحص سائل ّ
السىل بواسطة محقن ،ويفحص الخاليا التي سقطت من
ُيخرج الطبيب كمية قلية من سائل ّ
الجنني أثناء الحمل املوجودة يف السائل ،كام يفحص السائل نفسه .ميكن استعامل طرق مختلفة
للحصول عىل صورة كروموسومات الجنني ،ولفحص سالمتها ،كام ميكن فحص ما إذا الجنني ذكر أو
ُأنثى .يساعد فحص مك ِّونات السائل عىل معرفة وجود أمراض معينة يف الجنني.

للمزيد عن
السىل ،انظروا
فحص سائل ّ
الفصل الرابع ،صفحات .70-69

سؤال ج 8 -
السىل؟
كيف ميكن معرفة ما إذا الجنني ذكر أو أنثى بواسطة فحص سائل ّ
سؤال ج 9 -

كيف ميكن رشح انقطاع دورة الحيض خالل الحمل؟ اذكروا يف إجاباتكم وظائف الهورمونات.

مراحل تطور الجنني
خالل الحمل الذي يستمر مبعدل  270يو ًما تقري ًبا (حوايل  40أسبو ًعا)َ ،ت ْنتُج مليارات الخاليا من خلية
واحدة ،حيث تختلف عن بعضها بالشكل واألداء .تحدث ثالث عمليات تطور يف الجنني:
انقسام خاليا (ميتوزا) ومنو.
متايز خاليا.
تنظيم خاليا يف مبانٍ ُت ْن ِتج أنسجة وأعضاء.

■

■

■

■

■

■

يساعد اإلنقسام الرسيع للخاليا يف النمو العام للجنني ،لكن ازدياد عدد الخاليا هو فقط جزء واحد
وبسيط من عملية التطور .يف الجنني الذي فيه مثاين خاليا ،جميع الخاليا متامثلة .إذا فصلنا الخاليا عن
بعضها دون أن نرضها ،يتطور من كل خلية جنني كامل .لكن يتغيرَّ الوضع بعد عدة إنقسامات إضافية.
عىل الرغم من أن الكرموسومات متامثلة يف جميع الخاليا ،وكذلك األمر املعلومات الورثية ،تبدأ كل
مجموعة خاليا يف التطور بشكل مختلف وخاص .هذه العملية نس ِّميها متايز خاللها تتغيرَّ الخاليا .يف كل
خلية ،يتم التعبري عن جينات معينة وجينات أخرى ال يتم التعبري عنها .لذا كل مجموعة خاليا تكون
خاصة يف صفاتها ووظائفها .مثلاً  :خلية العني تختلف بشكلها وبوظيفتها عن خلية الكبد ،خلية الدم خلية
العضلة والخلية العصبية.

عالقة مبوضوع
الخلية  -مبنى ونشاط:
متايز خاليا.
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أ .جنني مك َّون من خليتني،
ناتج عن انقسام الزيجوت بعد
مرور حوايل  30ساعة عىل
اإلخصاب .نالحظ حول الخاليا
بقايا خاليا كانت ُتحيط خلية
البويضة.

الطريقة التي يتم فيها تحديد جينات يتم التعبري عنها يف الخاليا املختلفة ،هي موضوع يبحثه باحثون
كثريون وغري معروف كل يشء عنها .اعتامدًا عىل ُمكتشفات األبحاث ،ميكن القولَّ :إن ظروف خاليا
الجنني وبيئتها املحيطة ،هي التي تحدد التعبري عن الجينات بشكل كبري جدًا :مواد يف سيتوبالزم الخلية،
مواد يف البيئة املحيطة الخارجية للخلية وتالمس بني الخاليا املتجاورة .يبدأ التاميز مبك ًرا جدًا يف تطور
الجنني.
خالل تكاثر ومتايز الخاليا ،تتم عمليات إضافية :تنتقل خاليا من مكان إىل
ُ
آخر ،تنطوي سطوح خاليا نسب ًة لبعضهاَ ،ي ْنتُج تالمس بني خاليا متجاورة وتفرز
مواد من مجموعات خاليا .فيام بعد ،تظهر يف تكتل الخاليا بروزات وتجويفات
(فراغات) تكرب تدريج ًّيا .النتيجة أن الجنني يتوقف عن التكتل إىل خاليا وتظهر
فيه مبانٍ ذات أشكال مختلفة تعترب بداي ًة ألعضاء مختلفة يف الجسم.
يف الرسمة ج  ،15 -ميكنكم رؤية قسم
التغيات التي تبدأ يف الجنني.
من رُّ

ب .جنني مك َّون من  16خلية ،وقد
نتج بعد مرور حوايل  4أيام عىل
اإلخصاب ،كربه حوايل  0.1ملم.
ج .جنني عُ م ُره  5-4أسابيع.
طوله حوايل  6ملم .انتبهوا إىل
القلب وبراعم أطراف الجسم.

د .جنني عُ م ُره  8-7أسابيع .الجنني
مربوط باملشيمة بحبل رسي ،يطفو داخل
السىل .طوله
السىل ومحاط بغشاء ّ
سائل ّ
حوايل  4سم ووزنه أقل من  10غرامات.

قلب
براعم األطراف

مشيمة
الحبل الرسي
السىل
سائل ّ
السىل
غشاء ّ

تغي الجنني يف مراحل مختلفة من التطور.
الرسمة ج  :15-رُّ

انتبهوا! عرضنا كل مرحلة بتكبري آخر.

يتم التعبري عن تنظيم الخاليا إىل أعضاء من خالل تصميم أجهزة الجسم ً
أيضا .مت َّعنوا ،عىل سبيل
املثال ،يف جنني عُ مره أربعة أسابيع (الرسمة ج  :)15 -يف هذه املرحلة ،نس ِّمي اليدين والرجلني "براعم
األطراف" وهي تبدو بروزات ال شكل لها .بني األسبوع السادس إىل السابع من الحمل ،تبدأ األصابع
بالظهور يف كف اليد ،ويف هذه املرحلة تظهر وكأنها " ُنحتت" من الربزة األوىل .يتم تنظيم مبنى كف
اليد من خالل دمج عدة عمليات :تكاثر خاليا ،انتقال خاليا
من مكان إىل آخر وموت خاليا كثرية .الخاليا التي تقع بني
األصابع متوت وتتحلل .وهكذا َي ْنتُج املبنى الدقيق الطويل
لإلصبع مع الفراغات بينها .تنظيم الخاليا إىل أعضاء متعلق
بتكاثر ومتايز الخاليا ومبوت خاليا بأعداد هائلة .تصف الرسمة
ج  16 -بشكل تخطيطي عملية تصميم مبنى كف اليد خالل
تطور الجنني.
الرسمة ج  :16-عملية تصميم مبنى كف
اليد خالل تطور الجنني
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تطور أعضاء الجنني
ً
الشهر األول ،هو فرتة النمو األكرث نشاطا يف تطور الجنني .املشيمة تز ِّود الجنني بجميع املواد املطلوبة،
ليك ينمو برسعة كبرية جدًا .عندما يكون عُ ْمر الجنني حوايل أربعة أسابيع ،ميكن أن نالحظ الرأس الذي
يتطور فيه املخ" ،براعم" اليدين والرجلني" ،براعم" األوعية الدموية ونبضات القلب .يف هذه املرحلة ،ال
يبدو الجنني كإنسان فهو يشبه أجنة فقريات أخرى ،عىل الرغم من وجود جميع براعم أعضاء الجسم
فيه .يستمر الجنني يف التطور كل يوم ،لكن ال تنمو جميع مناطق الجسم يف نفس الوترية .يتطور الرأس
واملخ أرسع من سائر أعضاء الجسم.
يف نهاية األسبوع الثامن منذ بداية الحمل ،نجد جميع أعضاء الجسم -عىل الرغم من أن طول الجنني يف
هذه املرحلة حوايل  4سم ووزنه أقل من  10غرامات! من ِّيز مالمح وجهه وأعضاء جسمه املختلفة :عينان،
ُأذنان ،مخ ،جهاز هضم ،كليتان ،يدان ورجالن فيهام أصابع .من املثري لالهتامم أن نعرف أنه يف األسبوع
الثامن ،توجد للجنني بصامت أصابع واضحة .املخ ُيرشف عىل نشاط األعضاء .تفرز الكليتان الفضالت.
يف األسبوع اﻟ  12يصبح الجنني ف َّعالاً  .فهو يستطيع أن يحرك أطرافه جسمه ،رأسه وأن يغيرِّ مالمح وجهه.
يف األسبوع اﻟ  16يصبح شكل الجنني كشكل الطفل الصغري ،وميكن متييز األعضاء التناسلية الخارجية.
حتى الوالدة ،يتطور الجنني وينمو بشكل ملحوظ .عىل الرغم من وجود جميع األعضاء ،إال أنه يف نهاية
الثلث األول من الحمل ،يتطور نشاط أجهزة األعضاء تدريج ًّيا .ينضج جهاز تبادل الغازات يف الرئتني
متأخ ًرا وينتهي يف معظم الحاالت فقط يف األسبوع اﻟ ُ .34
الخدج الذين يولدون يف مرحلة متأخرة ،قد
يعانون باألساس من صعوبات يف التنفس بسبب نقص نضوج الرئتني .تبدأ الرئتني يف تنفيذ عملية تبادل
الغازات بعد الوالدة فقط .كرب ووزن الوليد مهامن لبقاؤه .تستمر معظم حاالت الحمل بني  260إىل
 280يو ًما (حوايل  40أسبو ًعا) ،ويف نهاية الحمل يخرج وليد سليم وكامل التطور.

جدير باملعرفة

الكرب والكتلة
كتلة خلية البويضة املخصبة لإلنسان حوايل  2عىل مليون من الغرام ،أما معدل كتلة الجنني عند
والدته حوايل  3,400غرام .خالل الحمل تكرب الكتلة حوايل مليارد ضعف!
جدار الرحم مك َّون من عضالت قوية ومرنة بشكل خاص ،وهكذا يستطيع الرحم أن يكرب من عضو
كربه  7سم وكتلته حوايل  50غرا ًما إىل كيس يحتوي عىل جنني وزنه حوايل  3.4كغم ،مشيمة ولرتان
السىل ،وكتلته الكلية حوايل  7كغم.
من سائل َّ

توسع
ُّ

التوأم
ً
يف كل دورة حيض ،تخرج عادة خلية بويضة واحدة فقط من إحدى املبيضني .يف املبيض الثاين،
ال ينضج ُج َر ْيب يف نفس الوقت .لذا يف معظم الحاالت ،يتم تخصيب خلية بويضة واحدة فقط.
لكننا نعرف أن هناك حاالت يولد فيها توأم ،وأحيا ًنا أكرث من ولدين يف الوالدة الواحدة.
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هناك إمكانيتان تؤديان إىل والدة توأم بشكل طبيعي.
خليتان منويتان

خلية منوية
خلية بويضة

خليتان
بويضتان

جنينان
الحبل الرسي
مشيمة

الحبل الرسي

الرحم
عنق الرحم

تطور توأم غري متامثل (أخوان)َ ،ت ْنتُج
مشيمتان يف الرحم.

تطور توأم متامثل،
َت ْنتُج مشيمة واحدة أو اثنتان يف الرحم.
الرسمة ج  :17-تطور توأم

َّإن والدة توأم متامثل أو غري متامثل هو حدث غري شائع ،وهو يحدث بنسبة مقدارها حوايل
تم
 0.4%-0.3%من الوالدات .التوأم املتامثل هو التوأم الذي يتطور من خلية بويضة واحدة َّ
تخصيبها بواسطة خلية منوية واحدة .يحدث الوضع الشائع لتطور توأم متامثل يف اإلنسان
( 85%من حاالت التوأم املتامثلة) يف املرحلة التي تكون فيها خليتان مبارش ًة بعد اإلخصاب.
تنفصل الخليتان وكل واحدة منهام تش ِّكل بداية جنني جديد .يف هذه الحالة ،يتم االنفصال
بني الخاليا يف قناة فالوب .الغالف الشفاف املوجود حول خلية البويضة يحتوي يف داخله عىل
الجنينني م ًعا ،وعندما يصل الجينينان املتطوران الرحم ،ينهدم الغالف ،ومير الجنينان باملوازة
(السىل
عملية التثبيت .عاد ًة تكون للجنينني مشيمة واحدة ،لكن الغشائني الخارجني للجنينني ّ
وكوريون) يتطور كل منهام بشكل منفصل لكل جنني.
َي ْنتُج توأمان غري متامثالن عندما تحدث إباضة مزدوجة .ألسباب غري معروفة ،تنضج خليتان
بويضتان يف نفس الوقت  -خلية بويضة واحدة يف كل مبيض أو خليتان بويضتان يف نفس
املبيض .تخرج البويضتان يف نفس الوقت إىل قناة فالوب و ُتخصب كل واحدة منهام .تحدث هذه
اإلمكانية بشكل طبيعي يف  2%-1%من الوالدات.
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يف هذه الحالة ،يلد توأم مختلفان عن بعضهام يف املعلومات الوراثية ،والتشابه بينهام مثل
التشابه بني أخوين عاديني ،هذا يعني أنهام ميكن أن يكونا مختلفان عن بعضهام اختالف كبري.
هذا النوع من التوأم ،نس ِّميه توأم أخوة (الرسمة ج .)-17
الهورمونات التي ُتعطى للنساء أثناء معاجة خصوبتها تؤدي إىل إخراج عدد كبري من خاليا البويضات
يف نفس الوقت ،لذا يتطور أحيا ًنا حملاً متعدد االجنة يف أعقاب هذا العالج.

سؤال ج 10 -
ُولد توأم أطفال ،ذكر وأنثى .هل مصدرهام من من خلية بويضة واحدة أم من خليتني؟

ج  2.5الوالدة

ال نعرف املحفز الذي يثري بداية الوالدة ،لكن يعتقد باحثون أن هذه اإلثارة تحدث بواسطة هورمون
تفرزه الغدة الكظرية للجنني .بحسب هذه الفرضية التي مل ُتثبت نهائ ًيا كرد فعل إلفراز الهورمون الذي
َي ْنتُج يف الجنني ،يبدأ إفراز هورمون أوكسيتونني من الغدة النخامية ُ
لألم وهو الهورمون املعروف الذي
ِّ
ينشط الوالدة .هذه الفرضية مثرية لالهتامم ،إذا كانت صحية ،فمعنى ذلك أن العامل الذي ُيثري عملية
ُ
الوالدة هو الجنني ذاته وليس جسم األم .عندما يصل رأس الجنني عُ نق الرحمَ ،ي ْنتُج ضغط عىل جدران
عُ نق الرحم الذي يستوعبه الجهاز العصبي ُ
لألم.
تصل املعلومات من الهيبوثاملوس إىل الغدة النخامية التي تفرز هورمون أوكسيتونني ،حيث يصل
األوكسيتونني الرحم مع تيار الدم و ُيثري انقبضات دورية لعضالت جدران الرحم .هذه اإلنقبضات نس ِّميها
السبى من املهبل إىل الخارج
آالم الوالدة .يف أعقاب اإلنقباض ،تتمزق عادة أغشية الجنني وينطلق سائل ّ
(هذا الحدث نس ِّميه "نزول ماء").
يدفع انقباض عضلة الرحم وعضلة البطن الجنني باتجاه عنق الرحم الذي يتوسع مع بداية عملية الوالدة.
يتم دفع الجنني عرب عنق الرحم ،وعرب املهبل إىل خارج الجسم ،طفل جديد جاء إىل العامل! تصف الرسمة
ج –  18مراحل خروج الجنني.

الرسمة ج  :18 -مراحل خروج الجنني
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بعد والدة الطفل ،نقطع الحبل الرسي ،وهكذا نقطع العالقة بني الدورة الدموية ُ
لألم وبني الدورة الدموية
للوليد .يؤدي استمرار انقباض الرحم إىل انفصال املشيمة من الرحم وهي تخرج من الجسم مع أغشية
الجنني وهكذا تكتمل عملية الوالدة.
يف مرحلة آالم الحمل ،تعمل التغذية املرتدة املوجبة .التغذية املرتدة موجبة ،ألن نتيجة العملية (ازدياد
انقباض عضلة الرحم) تؤدي إىل ازدياد التحفيز (ضغط رأس الوليد) الذي يحفز إفراز إضايف للهورمون
اوكسيتوتسني .اآلالم (طلق الوالدة) تدفع الجنني ،ويستمر التحفيز إلفراز الهورمون (ضغط رأس الوليد).
يف اللحظة التي يخرج فيها رأس الجنني ،يتوقف الضغط عىل جدران عنق الرحم ،وهكذا يتوقف التحفيز
إلفراز اوكسيتوتسني وتتوقف آالم الوالدة.
سؤال ج 11-

ارسموا رسماً تخطيط ًّيا يصف التغذية املرتدة املوجبة التي تعمل خالل الوالدة.

نقسم عاد ًة سريورة الوالدة إىل ثالث مراحل :مرحلة اآلالم (الطلق) ،مرحلة توسع عُ نق الرحم ومرحلة
ِّ
خروج الوليد .تتغيرَّ مدة كل مرحلة من والدة إىل أخرى .هناك والدات تستمر ُربع ساعة وهناك والدات
تستمر يوم كامل .الفروق ليست بني امرأة وأخرى ،بل عند نفس املرأة ذاتها يف الوالدات املختلفة .توجد
نساء ولدت مرة واحدة والدة قصرية ومرة أخرى استمرت الوالدة زمن طويل..
التنفس األول – الصيحة األوىل
ُ
عندما يكون الجنني يف الرحم ،فإنه ال يتنفس بواسطة رئتيه .يصل الدم إىل خاليا جسمه من دم األم عرب
وعاء دم يف الحبل الرسي ،ويتم إخراج ثاين أكسيد الكربون عرب وعاء دم آخر يف الحبل الرسي .تنضج
الرئتني خالل الشهر الثامن للحمل ،لكنها تكون فارغة من الهواء .يف اللحظة التي يخرج فيها الجنني من
الرحم ،يدخل هواء مرة واحدة إىل رئتيه ويخرج منها مبارش ًة .يف ِّعل تيار الهواء الفجايئ األوتار الصوتية
للجنني وهكذا نسمع صيحته األوىل .هذه الصيحة األوىل هي داللة أن الوليد يتنفس بشكل سليم .من
هذه الحظة ،يتم استيعاب األكسجني وإطالق ثاين أكسيد الكربون من دم الوليد بواسطة رئتيه.
الوليد السليم ،ال يستطيع أن يعيش بشكل مستقل وهو متعلق باألشخاص الذين يعتنون به بشكل
مطلق ،لكن يوجد عدة أداءات ميكن فحصها عنده ،ليك نتأكد من أن تطوره سليم .مثلاً  :لكل وليد يوجد
رد فعل نس ِّميه رد فعل اإلمساك .إذا ملسنا كفة يده بطرف اإلصبع ،تنقبض أصابعه
مبارش ًة ومتسك بقوة الصبع الذي ملسه .هناك رد فعل إضايف يدل عىل تطور الوليد
وهو رد فعل "التقدم" :عندما منسكه من ِكال طر ْيف جسمه بشكل ثابت ،بحيث
تلمس أطراف أصابعه سطح معني (سطح طاولة عىل سبيل املثال) ،فهو يحرك رجليه
الواحدة تلو األخرى لفرتة زمنية قصرية جدًا بحركة ترجل وكأنه "يتقدم" .يختفي هذا
الرد الفعل خالل ساعات قليلة .املرة القادمة التي ين ِّفذ فيها حركة ترجل (ترافقها
رد فعل إمساك
تثبيت) تكون يف سن سبعة إىل مثانية شهور عىل األقل ،وعاد ًة أكرث من ذلك .هناك
رد فعل إضايف يلد مع الوليد وهو رد فعل الرضاعة.
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تغذية الطفل

يف األشهر األوىل ،يتغذى الطفل من حليب ُ
األم .خالل الحمل ،يؤثر تركيز الربوجسرتون العايل عىل تطور
حويصالت الحليب يف غدد الحليب يف الثدي .باإلضافة إىل ذلك ،تفرز الغدة النخامية هورمون برولكتني
وهو يؤثر عىل إنتاج الحليب وإفرازه إىل الحويصالت .ما دام الطفل يرضع ،يستمر إنتاج الحليب .يؤدي
التوقف عن الرضاعة إىل توقف إنتاج الحليب.
يتأثر إنتاج الحليب وإفرازه يف فرتة الرضاعة من عوامل مختلفة ،قسم منها داخلية – هورمونالية وعصبية،
وقسم منها خارجية ،مثل :تغذية ُ
األم وعملية رضاعة الطفل.
عندما يرضع الطفل ،ينقل محفز الرضاعة مخفزات عصبية إىل الهيبوثاملوس .يف أعقاب هذا التحفيز،
ُتطلق الغدة النخامية هورمون إضايف نس ِّميه اوكسيتوتسني وهو يؤدي إىل انقباض خاليا يف غدد الحليب
يف نسيج الثدي .نتيجة لالنقباض ،يتم دفع الحليب من الغدد إىل داخل أنابيب الحليب ومن هناك يخرج
من الثدي .يحفز هذا الهورمون اقباض الرحم ً
أيضا ،وهكذا يساعده لعودة إىل كربه العادي .من الجدير
باملعرفة أن بكاء الطفل يؤدي إىل إفراز اوكستينني.

سؤال ج 12-
أي تغذية مرتدة تعمل يف إنتاج الحليب؟ ع ِّللوا.

توسع
ال تلد جميعها ال حول وال قوة لها (عاجزة عن االعتناء بذاتها)
وليد اإلنسان شاذ من ناحية قدرته عىل االستقالل بحركاته بعد الوالدة .مدة نضوج اإلنسان طويلة
باملقارنة مع حيوانات أخرى .حتى يف الفرتات القدمية املختلفة التي ُاعترب فيها األوالد بالغون لكل
يشء من اللحظة التي وصلوا فيها البلوغ الجنيس ،فقد اعتُربت الفرتة الزمنية  14-12سنة عىل أنها
مدة زمنية طويلة باملقارنة مع بلوغ كل ثدي آخر.
ً
أوالد الثدييات الكبرية األخرى ،مثل :الفيل ،الحصان ،واألسد يقفون عىل أقدامهم مبارشة بعد الوالدة،
ترضع حوايل  8-6أسابيع وتصل البلوغ الجنيس يف سن سنة حتى ثالث سنوات.
يدعي باحث النشوء واالرتقاء ستيفن جولدن ( )Stephen Gould, 1941-2002أن الحيوان
الذي مخه كبري وذا قدرات عقلية متطورة له أفضلية يف البقاء .مخ اإلنسان كبري نسب ًة إىل جسمه
وأكرب بكثري من مخ تدييات أخرى نسبة إىل أجسامها .افرتض جولد أن هناك مرحلة نشوء وارتقاء
تم التعبري عنها يف تبكري عملية الوالدة إىل مرحلة فيها التطور
حاسمة يف تطور اإلنسان ،التي َّ
الجنيني مل ينتهي .استمرار عملية النمو يف الرحم ،قد تؤدي إىل أن ال يستطيع الجنني املرور يف
قناة الوالدة بسبب كرب رأسه ومخه .ادعى جولد أن هناك قدرة بقاء عالية للوليد الذي يولد "غري
كامل" وله رأس ومخ ومل يصال ذروة الكرب ،حتى ْإن مل يكن مستقلاً بشكل مطلق .لذا أثناء الوالدة،
ال يصل مخ اإلنسان إىل الكرب النهايئ ،عظام جمجمة الوليد ،ال تكون مغلقة ويستمر الرأس يف النمو
بعد الوالدة ً
أيضا.
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سؤال ج 13-
ِّ
أبنوا جدوالً ونظموا فيه معلومات عن الهورمونات التي تشرتك يف عملية تكاثر اإلنسان .تطرقوا
يف الجدول إىل الجوانب اآلتية :من أين يتم إفراز الهورمون؟ متى يتم إفراز الهورمون؟ ما هو
العضو املستهدف؟ وما هو تأثريه؟

ج .6النمو السكاني لإلنسان

تعداد السكان (مليارات)

يبحث هذا الفصل يف أجهزة وعمليات تكاثر اإلنسان يف مستوى الفرد .لكن من املهم التطرق إىل
عالقة مبوضوع
التكاثر يف سياق منو التعداد السكاين لإلنسان عىل الكرة األرضية .النمو السكاين لإلنسان يختلف بشكل
كبري جدًا عن منو عشائر الحيوانات األخرى ومن ضمنها ثدييات كبرية :خالل مئات السنوات األخرية،
علم البيئة:
ازداد تعداد السكان يف العامل بشكل كبري جدًا ،أما عشائر الثدييات الكبرية األخرى َص ُغرت وانقرض
انقراض أنواع.
قسم منها يف هذه الفرتة .تعرض الرسمة ج  19 -ازدياد تعداد السكان خالل اﻟ  2,000سنة األخرية.
خالل اﻟ 1,800 .سنة ،ازداد تعداد السكان يف العامل  5أضعاف ،من  200مليون نسمة إىل مليارد
(ألف مليون) .من سنة  ،1,800خالل فرتة زمنية قصرية ،حوايل  200سنة فقط ،طرأ تغيري ضخم
جدًا بنسية النمو :كرب تعداد السكان  6أضعاف ،ويف سنة
7
التغي بنسبة
 ،2011اجتاز تعداد السكان اﻟ  7مليارات .رُّ
6
تعداد السكان ،بدأ يف القرن اﻟ  )1,900-1,800( 19متعلق
5
بالثورة الصناعية ،بالتطور التكنولوجي ،بوسائل النقل،
4
بتطور الطب وبتحسني الظروف الصحية .ميكن أن نرشح
القفزة الكبرية بوترية تعداد السكان يف القرن العرشين
3
بفضل املضادات الحيوية واألدوية األخرى التي أدت إىل
2
انخفاض عدد الوفيات بشكل عام وانخفاض وفيات األطفال
1
بشكل خاص .وبفضل طرق التطعيم ضد أمراض معينة،
السل وشلل األطفال التي ق َّللت من الوفيات.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
مثل :الجدريِّ ،
السنة
يف أعقاب هذا التحسني ،بدأ ارتفاع حاد يف معدل الحياة.
الرسمة ج :19-ازدياد تعداد السكان

سؤال ج 14-
هل توجد ،بحسب رأيكم ،عالقة بني ازدياد تعداد السكان وبني انقراض عشائر ثدييات كبرية؟
ع ِّللوا.
التكاثر الهائل لبنو البرش ،ال يضمن جودة حياة عالية للجميع .يف دول كثرية يف العامل ،ال يوجد غذاء
وماء بكميات كافية ،ليس من السهل الحصول عىل عالج طبي ،ومعدل الحياة فيها أقرص من معدل
الحياة الذي نعرفه يف إرسائيل ،يف الدول الضعيفة التي نس ِّميها "دول العامل الثالث"،يزداد تعداد السكان
برسعة ،يف يومنا هذا ،عىل الرغم من تقلص املوارد .أما يف الدول املتطورة التي اقتصاهاد جيد (مثل)،
فقد ق َّلت وترية منو تعداد السكان.
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يعرف اليوم باحثون وزعامء أن استمرار منو التعداد السكاين ،قد يؤدي إىل نقص حاد يف الغذاء وظروف
الحياة األساسية .كام ميكن أن يؤدي تأثري اإلنسان إىل أرضار غري معكوسة ألنظمة الحياة عىل سطح الكرة
وتم استغالل
األرضية (مثلاً  :يف أعقاب ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي ،تلوثت مصادر املياه والرتبة َّ
زائد للموارد لدرجة أنه يش ِّكل خط ًرا عىل بقاء جميع بنو البرش).
كيف ميكن أن نؤدي إىل تباطؤ يف نسبة تعداد سكان العامل يف الدول املختلفة؟
لاً
سنت الحكومة الصينية قوانني لتقليص الوالدة :يف املدينةُ ،يسمح للعائلة أن ُتنجب طف واحدًا فقط ،ويف
القرية  3أطفال .كل من يخالف هذه القوانني ،يدفع غرامات مالية ،قد يكون تأثري سلبي لهذه الوسائل:
خالل فرتة زمية معينة ،يكون تعداد كبار السن كب ًريا ،أما تعداد الشباب الذي ميول معيشتهم يكون قليلاً
فقط .قد يتطور يف دول أوروبا وضع شبيه ،ألن نسبة الوالدة فيها صغرية جدًا دون أن تتدخل الحكومات.
وجد باحثي هذا املوضوع أن أحد العوامل الذي يؤثر عىل عدد األوالد يف العائلة هو مستوى تع ُّلم املرأة.
كلام كان مستوى تع ُّلم املرأة عال ًيا ،يقل عدد األطفال التي تنجبهم خالل حياتها وتزداد مساهمتها يف دعم
اقتصاد البيت .هناك عامل إضايف ،قد يؤثر عىل تقايص الوالدة وهو نرش معلومات وسائل لتنظيم العائلة.

املواضيع األساسية يف هذا الفصل
■

■
■
■
■

■

■

■

■

■تساعد األعضاء التناسلية عىل حدوث أربع عمليات :إنتاج خاليا تناسلية ،إنتاج وإفراز هورمونات
ِّ
تنظم عمليات التكاثر ،إلتقاء الخاليا التناسلية الذكرية مع الخاليا التناسلية اإلنثوية وتطور الجنني يف
رحم املرأة.
■يشتمل جهاز تكاثر املرأة عىل :مبيض ،أنابيب تنقل خاليا البويضة (قناة فالوب) ،الرحم واملهبل.
■يشتمل جهاز تكاثر الرجل عىل :خصيتان ،أنابيب تنقل الخاليا املنوية ،قضيب ُ
وغدد مساعدة.
■يف سن البلوغ ،يبدأ إفراز هورمونات من املخ ،ويبدأ تطور العالمات الجنسية الثانوية.
■ابتدا ًء من سن البلوغَ ،ت ْنتُج عند الشباب خاليا منوية من خاليا أولية يف الخصيتنيَ .ت ْنتُج الخاليا املنوية
يف أعقاب عملية التاميز ،انقسامات امليتوزا وامليوزا.
■القسامان األساسيان للخلية املنوية هام الرأس والذنب .تستطيع الخاليا املنوية أن تتحرك بشكل
مستقل.
■يف سن البلوغ ،يبدأ عند الشابة نضوج خاليا البويضة يف املبيض ،كام تبدأ دورة الحيض .تتم مراقبة
دورة الحيض بواسطة نشاط دوري يف الهيبوثاملوس ،الغدة النخامية ،يف املبيض والرحم .تشتمل دورة
الحيض عىل عمليتني مركزيتني تحدثان يف نفس الوقت :األوىل  -نضوج خلية البويضة يف املبيض
وإباضة والثانية تحضري الرحم الستيعاب الجنني.
■اإلخصاب  -التقاء بني الخلية املنوية وخلية البويضة واالتحاد بينها  -تحدث يف أنبوب ناقل خاليا
البويضة.
كييس جنني
■بعد أن يرتبط (يتجذر) الجنني يف الطبقة املخاطية السميكة يف جدران الرحم ،يتطور
ْ
السىل وغشاء الكوريون.
غشائيني -غشاء ّ

للمزيد عن
تنظيم العائلة ،يف الفصل
الرابع ،صفحات .75-74
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■
■

■
■

■املشيمة هي نظام تغذية ،تبادل غازات وإبعاد فضالت.
■تحدث ثالث عمليات تطور يف الجنني :انقسام الخاليا ومنو ،متايز خاليا وانتظام خاليا يف مبانس ُت ْن ِتج
األنسجة واألعضاء.
■يلد الطفل بعد حوايل  40أسبو ًعا ويتغذى من حليب أمه.
■تعداد السكان يف العامل كبري جدًا ،أما تعداد وعشائر الثدييات الكبرية فإنها تصغر وحتى تنقرض.
مصطلحات مهمة يف الفصل
FSH
LH

اسرتوجن
خصية
بلوغ جنيس
إباضة
غدد حليب
منو
ُج َس ْيم أصفر
ديبلوئيد
هورمونات جنسية
هورمونات مناسل
تغذية (جنني)
الغدة النخامية
هيبوثاملوس
حمل
إخصاب
بلوغ جنيس
متايز
تنظيم هورمونايل
ُج َر ْيب
صفار
طوسطسطرون
كوريون

والدة
دورة الحيض
السىل
ماء (سائل) َّ
آليات املردودية (موجب وسالب)
املهبل
عالمات جنسية أولية وثانوية
جنني
بروستتا
قضيب
بروجسرتون
برولكتني
أنبوب ينقل خاليا البويضة (قناة فالوب)
أنبوب ينقل الخاليا املنوية
آالم الوالدة
السىل وغشاء كوريون)
أغشية الجنني (غشاء َّ
الرحم
مخاط الرحم
مبيض
مشيمة
السىل
سائل ّ
خلية البويضة
خلية منوية
خاليا تكاثر (جاميتات ،خاليا تناسلية)

تدخُّ ل يف
عمليا ت
تكاثر
اإلنسان
د	.1إخصاب خارج الجسم :حل لحاالت كثرية تعاين من
الخصوبة
د .2التكنولوجيا تساعد لكنها تخلق رصاعات ً
أيضا
د .3تنظيم العائلة
املواضيع األساسية يف هذا الفصل
مصطلحات مهمة يف هذا الفصل

د

الفصل الرابع :تدخُّ ل يف عمليات تكاثر اإلنسان
قبل عرشات السنني ،مل يستطع أزواج كثريون أن ينجبوا أطفالاً ألسباب مختلفة ،والحل الوحيد الذي رُ
اقتح
عليهم أن يتبنوا أطفالاً  .اليوم ،يستطيع الطب الحديث أن يستعمل تكنولوجيا متطورة ناجحة ملساعدة
أزواج كثريون ،ليك ُيرزقوا بطفل منهم بطرق مل تكن ممكنة يف املايض.
تم التدخل يف عمليات التكاثر عند اإلنسان بعدة مجاالت :حل مشاكل الخصوبة ،متابعة تطور الجنني
َّ
وإيجاد عاهات (تشويهات) أثناء الحمل وطرق أخرى لتنظيم تعداد العائلة.
ما هي أسباب مشاكل الخصوبة؟
اً
حوايل  15%من األزواج الذين يخططون إنجاب طفل إىل العامل ،يكتشفون بعد محاوالت كثرية أنهم ال
ينجحون يف ذلك .قد يعاين كل واحد منهام من مشكلة معينة متعلقة بالخصوبة .تنبع هذه املشاكل من
اضطرابات يف إفراز الهورمونات الجنسية التي ُت ِّ
نظم نشاط جهاز التكاثر ،أو من إضطرابات أخرى مثل
إنسدادات مختلفة يف األعضاء التناسلية.
مشاكل الخصوبة املمكنة عند الرجال :عدد قليل من الخاليا املنوية أثناء القذف (يف الحالة الطبيعية ،يتم
تم قذف خاليا منوية أقل من  5ماليني ،ال يتم اإلخصاب)،
قذف حوايل  350مليون خلية منوية ،وإذا َّ
حركة بطيئة للخاليا املنوية باتجاه البويضة ،مبنى غري سليم للخلية املنوية ،مشاكل يف إنتاج وإفراز
السائل املنوي وحدوث إنسداد يف أحد األنابيب التي متر عربها الخاليا املنوية .خالل اﻟ  60سنة األخرية،
طرأ انخفاض يف تركيز الخاليا املنوية ويف قدرتها عىل الحركة .يعتقد الباحثون أن هذه الظاهرة تتأثر من
التعرض ألرضار بيئية محيطة ولدرجات حرارة عالية ،التدخني ،تناول املرشوبات الروحية ،التوتر والضغط
النفساين يف حياة غري صحية.
مشاكل الخصوبة املمكنة عند النساء :إضطرابات يف اإلباضة ،انسداد يف األنبوب الناقل لخلية البويضة،
الذي مينع انتقال خلية البويضة إىل الرحم أو مينع انتقال خاليا منوية إىل خلية البويضة وإضطرابات يف
استيعاب الجنني يف الرحم .كام يؤثر الضغط النفساين وسوء التغذية املستمر عىل خصوبة املرأة.
ميكن إزالة اإلنسدادات يف أنابيب الخاليا املنوية عند الرجل أو يف األنابيب الناقلة لخاليا البويضة
عند الرجل بواسطة عمليات جراحية بسيطة .يف حالة حدوث إضطرابات يف إفراز هورمونات ،الحلول
املقرتحة هي إضافة خارجية لهورمونات تشرتك يف نشاط جهاز التكاثر (الذي تع َّرفنا عليه يف الفصل
الثالث) .اً
مثل :يقرتح األطباء لقسم من الرجال عالج هورمونايل يزيد من كمية الخاليا املنوية أو من
كمية السائل املنوي .ولقسم من النساء ،يقرتح األطباء عالج هورمونايل ِّ
ينظم اإلباضة.
تستطيع هذه العالجات أن تحل مشاكل قسم من األزواج ،لكن يستصعب قسم من األزواج يف إنجاب
أطفال إىل العامل.
يستطيع قسم من هؤالء األزواج أن يحققوا أحالمهم اليوم بواسطة تخصيب خارج الجسم.

الفصل الرابعُّ :
تدخل يف عمليات التكاثر عند اإلنسان

د .1إخصاب خرج الجسم :حل لحالالت كثية تعاين من مشاكل يف الخصوبة

يتم اإلخصاب خارج الجسم يف املخترب .نس ِّمي هذا اإلخصاب ً
أيضا "إخصاب يف األنبوب" ،عىل الرغم من
أنه يتم يف صحن برتي .اإلخصاب خارج الجسم مناسب لألزواج الذين خالياهم املنوية وخاليا بويضة
عندهم سليمة ،لكن لسبب معني اً
(مثل :أحد األسباب آنفة الذكر) ،ال يتم إخصاب طبيعيُ .يستعمل
اإلخصاب خارج الجسم يف الحاالت التي تكون فيها أمراض وراثية يف العائلة .وهي ُتتيح فحص سالمة
الجنني من ناحية وراثية يف املراحل األوىل من تكوينه قبل أن يرتبط مبخاط الرحم.
د 1.1مراحل عملية اإلخصاب خارج الجسم
تصف الرسمة د  1 -مراحل اإلخصاب خارج الجسم .يف املرحلة األوىل ،تحصل املرأة عىل عالج
هورمونايل يؤدي إىل تطور عدة ُج َر ْيبات يف نفس الوقت .نتيجة لذلك ،تنضج يف نفس الوقت عدة
بويضات يف نفس الدورة (أما يف الحالة الطبيعية ،تنضج بويضة واحدة فقط كل شهر) .بعد أن تنضج
خاليا البويضات ،يتم ضخها (سحبها) من املرأة وإدخالها إىل وعاء فيه محلول مناسب لإلخصاب.
يف املرحلة الثانية ،يضيفون الخاليا املنوية التي حصلوا عليها من الرجل إىل الوعاء الذي يحتوي عىل خاليا
البويضة (إذا كان عدد الخاليا املنوية اً
قليل ،فإنهم يقومون برتكيزها) ،ثم يضعون الوعاء يف جهاز حاضن
فيه ظروف مناسبة لإلخصاب .تتحد الخاليا التناسلية دون مساعدة إضافية ،لكن يتم ذلك خارج جسم
املرأة.
تم تخصيبها يف املخترب بإنقسام امليوزا وتتطور إىل أجنة .بعد
يف املرحلة الثالثة ،تبدأ خاليا البويضة التي َّ
عدة إنقساماتَ ،ت ْنتُج أجنة مك َّونة من  4أو  8خاليا.
يف املرحلة الرابعة ،يتم فحص سالمة خاليا الجنني .إذا كانت خاليا الجنني سليمة ،فإنهم يدخلون من
أجنة صغرية إىل رحم املرأة التي ُأخرجت منها خاليا البويضة.

3-2

 .1ضخ (سحب) خاليا
البويضة من املبيض (بعد
العالج الهورمونايل)

 .2إخصاب خاليا البويضة
بواسطة الخاليا املنوية يف
املخترب ،يف ظروف مناسبة
 .3متر خاليا البويضة
املخصبة عدة انقسامات
 .4نقل األجنة السليمة
إىل الرحم
الرسمة د  :1-مراحل يف عملية اإلخصاب خارج الجسم
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اتضح من الخربة التي تراكمت منذ أن بدأوا تنفيذ عمليات اإلخصاب خارج الجسم أن احتامل حمل
املرأة املعالجة وإنجاب طفل سليم حوايل  .30%الجنني الذي يتطور يف رحم األم هو ابنهم البيولوجي
للزوج ،ألن البويضة والخاليا املنوية ُأخذت منهام .من هذه الناحية ،ال يوجد فرق بني طفل "األنبوب"
وبني الطفل الذي تك َّون بطريقة طبيعية.
مبا أن اإلخصاب باألنبوب متعلق بتكنولوجيا دقيقة وباهظة وبعالج هورمونايل مستمر يؤدي إىل معانة
األم بشكل كبري جدًا ،فمن املعتاد أن يسحبوا من جسم املرأة خاليا بويضة أكرث من املطلوب إلنتاج
تم سحبها ،أما األجنة الفائضة فإنهم يجمدونها
َحمل واحد .يتم تخصيب جميع خاليا البويضات التي َّ
يف أجهزة خاصة يف درجات حرارة منخفضة جدًا ( ،)-196ºCوهكذا ميكن حفظها عدة سنوات لحمل
إضايف يف املستقبل.
جدير باملعرفة
جائزة نوبل ملكتشف طريقة اإلخصاب خارج الجسم
يف سنة  ، 2010حاز الربوفسور روبريت ادواردس ( )Robert Edwardsمن انكلرتا عىل جائزة نوبل
يف الطب والفسيولوجيا عىل مساهمته يف تطوير طريقة اإلخصاب لبنو البرش خارج الجسم.
طريقة اإلخصاب خارج الجسم ،كانت معروفة عند الثدييات  -الفرئان واألرانب -لكن ادواردس وجد
الظروف املناسبة إلخصاب خارج الجسم خاليا بويضات ُأخذت من جسم إمرأة ،وهكذا فتح الطريق
ألزواج كثرية أن تكون والدين .طفل األنبوب األول ،هو لويز بارئون الذي ُولد يف انكلرتا يف سنة
 ،1978ومنذ ذلك الحنيُ ،ولِدوا ماليني األطفال بطريقة اإلخصاب خارج الجسم.

سؤال د 1 -
ليك يستمر تطور الجنني الذي َنتَج يف اإلخصاب خارج الجسم ،يجب إدخاله إىل الرحم .ماذا
ميكن االستنتاج من ذلك؟
جدير باملعرفة
تجميد خاليا تناسلية
ُيتيح الحفاظ عىل حيوية خاليا يف ظروف تجميد عميق
أن نحافظ عىل األجنة وعىل
الخاليا التناسلية ً
أيضا  -البويضات والخاليا املنوية .يتم حفظ الخاليا التناسلية يف تجميد عميق،
عىل سبيل املثال ،يف حاالت مرض الرسطان ،عندما ُيعالج املريض عالج كيميايئ يهدد الخاليا
التناسلية بالخطر .يف هذه الحاالت ،يتم إخراج خاليا تناسلية قبل العالج الكيميايئ و ُتجمد يف
جهاز خاص (الرسمة د  .)2 -بعد الشفاء ،ميكن إنتاج أجنة بواسطة إخصاب خارج الجسم من
تم تجميدها وزرعها يف جسم ُ
األم .وهكذا ميكن أن نساعد املرىض بعد
الخاليا التناسلية التي َّ
شفائهم أن يكونوا والدين ألبناء أصحاء.
()-196ºC

الرسمة د  :2-أجهزة لحفظ خاليا
يف تجميد عميق

الخاليا التي تربعها رجال أصحاء ،يتم حفظها يف تجميد عميق يف بنك الخاليا املنوية وهي متوافرة
للنساء التي تحتاج تربع خاليا منوية ،مثل :النساء التي يعاين أزواجهن من خاليا منوية غري قادرة عىل
إخصاب البويضة ،أو نساء غري متزوجات ويرغنب أن تكون أمهات أحادية الوالدين.
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د 2.1تطبيقات اإلخصاب خارج الجسم
ُتتيح تكنولوجيا اإلخصاب خارج الجسم استعامالت إضافية لالستعامالت التي ُذكرت يف البند السابق.
إخصاب إصطناعي
عندما ال تنجح الخاليا املنوية يف دخول خلية البويضة ،فعندئ ٍذ ميكن تنفيذ إخصاب إصطناعي .يتم
اإلخصاب اإلصطناعي بواسطة حقن خلية منوية واحدة داخل بويضة ناضجة بواسطة محقن دقيق جدًا
(الرسمة د  .)3-الحقن ال يؤدي أي رضر لخلية البويضة!
بعد الحقن ،نضع خلية البويضة املخصبة داخل حاضنة فيها ظروف مناسبة لإلنقسام .بعد حدوث
عمليتي انقسام للجنني ،نتأكد من أن الجنني سليم ونضعه يف رحم ُ
األم.
ْ

الرسمة د :3-حقن خلية منوية
داخل خلية بويضة

إبرة املحقن

ماصة داعمة

الفرق األسايس بني اإلخصاب خارج الجسم العادي وبني اإلخصاب خارج الجسم اإلصطناعي هو أنه يف
الطريقة األوىل ،تدخل الخلية املنوية البويضة (اإلخصاب) بطريقة تلقائية وعشوائية ،أما يف اإلخصاب
"اإلصطناعي"  -االختيار ليس عشوائ ًيا .يختار من ِّفذ التخصيب خلية منوية لإلخصاب و ُيدخلها بشكل
إصطناعي داخل خلية البويضة.
الحاضنة
أحيا ًنا ال تستطيع النساء الحمل عىل الرغم من أن خاليا البويضة عندها سليمة .اً
مثل :نساء ال يوجد
لديهن رحم أو رحمهن غري سليم .الحل لهذه الحاالت هو الحاضنة .بهذه الطريقة ،يتم تخصيب بويضة
املرأة مع خلية منوية من زوجها بإخصاب عادي خارج الجسم ،لكن الجنني الذي بدأ تطوره خارج
الرحم ،يتم "زرعه" يف رحم مرأة أخرى وافقت عىل أن تكون الحاضنة .متر الحاضنة بعالج هورمونايل
لتحضري رحمها الستيعاب الجنني ،حيث تحصل خالل العالج عىل أقراص دواء تحتوي عىل هورمون
اإلسرتوجن الذي يؤدي إىل تطور الطبقة املخاطية للرحم ،من خالل تزامن دورة حيضها مع ُ
األم
البيولوجية .فيام بعد ،باملوازاة لنمو األجنة يف املخترب ،تحصل الحاضنة عىل الربوجسرتون الذي يؤدي إىل
إعداد الطبقة املخاطية للرحم الستيعاب الجنني .يستمر العالج بالدواء حوايل  8أسابيع .بعد ذلكُ ،ت ْن ِتج
مشيمة الحاضنة هورمونات بكمية كافية و ُتفرزها الستمرار الحمل.
ُ
تنمي الحاضنة يف رحمها اً
طفل ليس لها ،ومبارش ًة َبعد الوالدة تقدمه لوالديه البيولوجيني اللذين أخذ
منهام الخلية املنوية وخلية البويضة.
حل الحاضنة ليس اً
سهل من ناحية قانونية وعاطفية ،وهو ُيلزم جميع األطراف بالتوقيع املسبق عىل
اتفاق بني الوالدين والحاضنة ،حيث يشمل املبلغ الذي تحصل عليه الحاضنة مقابل جهودها.
يف سنة ُ ،1996سن يف البالد قانون الحاضنة الذي ُسمي "قانون االتفاقات لحمل األجنة" (مصادقة اإلتفاق
وحالة املولود) .يز ِّود القانون تعري ًفا دقي ًقا للظروف املطلوبة ملصادقة الحاضنة.

للمزيد عن
فحص صالحية األجنة،
بتوسع فيام بعد.
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سؤال د2 -
ُ
الطفل الذي يولد ألم حاضنة يشبه من ناحية وراثية:
ُ .1
األم الحاضنة واألب البيولوجي.
ُ .2
األم البيولوجية والحاضنة.
 .3األب البيولوجي ُ
واألم البيولوجية.
 .4للثالثة اللذين اشرتكوا يف العملية.
اختاروا اإلجابة الصحيحة.
الحمل من تربع خلية البويضة
تحتاج قسم من النساء ألسباب مختلفة ،مثل :السن أو املرض إىل تربع خلية بويضة (تربع بويضات).
هؤالء النساء ،ال توجد لديهن بويضات مناسبة لإلخصاب ،لكنها تستطيع أن تنمي يف رحمها جنين ًيا وأن
أيضاُ .يتيح اإلخصاب خارج الجسم لهؤالء النساء أن تحمل وأن تنجب اً
تلد ً
طفل للعامل بواسطة خلية
بويضة تتربعها لها امرأة أخرى .خلية البويضة ليست من األم ،لكن الخلية املنوية التي ُتخصبها من
األب ،لذا الطفل هو النسل البيولوجي ألحد الوالدين ،واألم تشعر شعور الحمل والوالدة.
إيجاد خلل ورايث يف األجنة
اليومُ ،يتيح التطور العلمي وطريقة اإلخصاب خارج الجسم أن من ِّيز اً
خلل وراث ًيا يف الجنني قبل أن يرتبط
يف الرحم ،وهكذا مننع والدة طفل يعاين من مرض ورايث خطري .الزوج اللذان كل واحد منهام يحمل نسخة
واحدة لجني مرض ورايث معني ،حيث يحدث املرض بواسطة جني واحد ،يوجد احتامل كبري ( )25%أن
يولد لهام اً
طفل يحمل يف خالياه نسختان من جني املرض ،لذا يكون ً
مريضا مبرض ورايث .يف هذه الحاالت،
يقرتح األطباء تنفيذ إخصاب عادي خارج الجسم ،حيث ُتعطى فرصة للزيجوت أن ينقسم و ُي ْن ِتج 8
خاليا .يف هذه املرحلةُ ،يخرج األطباء خليتني من الجنني ويفحصون ما إذا يحمل الجنني نسختني من الجني
املسؤول عن املرض الورايث (يتم الفحص يف كل خلية منفردة ،ليك تكون إعادة للفحص) .األجنة التي ال
تحمل نسختني من الجني املسؤول عن املرض ،يتم إدخالها إىل الرحم.
هذه الطريقة التي بواسطتها نستطيع أن نجد قبل الحمل أجنة يهددها خطر تطور أمراض وراثية
صعبة ،أدت إىل انخفاض كبري جدًا يف عدد األطفال الذين يولدون مع أمراض وراثية .عىل الرغم من
ذلك ،يوجد أمراض وراثية ،مل نجد لها حتى اآلن الجني املسؤول عنها ،أو أنها تحدث بواسطة عدة
جينات ،لذا ال توجد إمكانية لفحص أخطار هذه األمراض عىل الجنني .أحد األمراض الذي ميكن فحصه
اليوم يف الجنني هو مرض الطايزكس.

الفصل الرابعُّ :
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جدير باملعرفة
مرض الطايزكس
مرض الطايزكس ( )Tay-Sachsهو مرض ورايث يحدث نتيج ًة لنقص يف إنزيم مسؤول عن العمليات
األيضية للدهنيات يف املخ .يتطور املرض يف سن الرضاعة ويؤدي إىل أرضار صعبة يف املخ .يتوقف
تطور هؤالء األطفال وميوت معظمهم يف السنوات األوىل من حياتهم .اليوم ،يقرتح األطباء لألزواج
الذين أصلهم أشكنازي أو شامل إفريقي أن يفحصوا ما إذا هم يحملون األليل يف خالياهم ،ألن
تكرارية هذا املرض عالية نسب ًيا عند هؤالء األزواج ،وهكذا مينعون والدة طفل مريض.
نسبة وجود األليل املسؤول عن املرض عند اليهود من أصل أشكنازي هو  1:30وعند اليهود من
أصل شامل إفريقي هو  ،1:110أما عند جميع السكان ،التكرارية 1:300تقري ًبا.
سؤال د 3 -
ليك نفحص سالمة الجننيُ ،نخرج خليتني من بني خاليا الجنني الثامين .عىل الرغم من هذه
العملية الجراحية ،يستمر الجنني املكون من  6خاليا يف التطور السليم بشكل مطلق .ما هو
السبب لذلك؟
توسع
فحص سالمة األجنة خالل الحمل
خالل الحمل ً
أيضا ،ميكن أن نفحص ما إذا الجنني يتطور بشكل سليم وهل أجهزته سليمة .ميكن
ُ
تنفيذ ذلك بواسطة تصوير فوق صويت (اولرتاساوند) ،فحص دم األم بطرق بيوكيميائية وفحص
خاليا الجنني الذي يتطور يف الرحم بامليكروسكوب (املجهر) .ليك نفحص ما إذا يوجد خلل يف
مبنى الكروموسومات أو ما إذا عددها غري سليم ،يجب أن نعزل خلية واحدة أو عدة خاليا
من الجنني وتوجيهها إىل وضع فيه انقسامات ميتوزا ،ألنه فقط يف حالة انقسام الخلية ميكن أن
نرى ،عرب امليكروسكوب ،الكروموسومات بشكل واضح ،وميكن أن
نعدَّها وأن نرى ما إذا هي سليمة.
كيف ميكن أن نفحص خاليا الجنني بواسطة ميكروسكوب دون أن
نؤدي إىل رضر يف الجنني ذاته؟ لهذا الغرض ،نستعمل اليوم إحدى
الطريقتني اآلتيتني:
السىل
فحص سائل ّ
يتم هذا الفحص بني األسابيع  20-15للحمل وهو دارج االستعامل
حوايل  40سنة (الرسمة د  .)4 -يف سائل السىل املوجود حول
الجنني ،تتساقط خاليا من الجنني ،لذا ميكن فحص الكروموسومات
فيهاُ .نخرج بحذر كمية قليلة من سائل السىل الذي يعيش داخله
الجنني ،ثم نفصل خاليا الجنني عن السائل ونفحص فيها املكونان.
ليك نقلص خطر إصابة الجنني برضر ،يتم سحب السائل خالل
مشاهدته بواسطة جهاز االولرتاساوند.
الرسمة د  :4-فحص سائل السىل
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بعد أن نحث الخاليا التي أخرجناها إىل انقسام امليتوزا ،ميكن أن نرى الكروموسومات عرب
امليكروسكوب .ليك نفحص الكروموسومات ،نص ِّور الخلية" ،نقص" (بالحاسوب) الكروموسومات
ونرتبها يف أزواج متامثلة وف ًقا لطولها وتفاصيل مبنى إضافية .بحسب االتفاق العاملي السائد بني
العلامء ،لكل زوج من أزواج الكروموسومات املتامثلة يوجد ترقيم .يف خاليا اإلنسان ،يوجد 22
زوجا من الكروموسومات املتامثلة وزوج واحد من الكروموسومات الجنسية املشار إليهام بالحرفني
ً
ً
َ xو  .yتساعد عملية الفحص عىل إيجاد فائض أو نقص يف الكروموسومات وأيضا خلل يف مبنى
كروموسومات معينة.
تعرض الرسمة د 5-كروموسومات يف خلية رجل فيها هيئة كروموسومات سليمة.

4

5

12

18

كروموسومات
جنسية

XY

3

10

11

9

2

8

1

7

17

16

15

14

22

21

20

19

6

13

الرسمة د  :5-هيئة كروموسومات سليمة يف خلية رجل ( ُر ِّتبت الكروموسومات بحسب أزواج
متامثلة) .ص ِّورت الكروموسومات بواسطة ميكروسكوب ضويئ وهي مكربة  5,000ضعف تقري ًبا

فحص َخ َمالت غشاء كوريون
كام رأيتم يف الفصل الثالثَ ،خمالت غشاء الكوريون التي مصدرها من الجنني هي جزء من املشيمة
(انظروا الرسمة ج  .)14-بني األسابيع  12-10أسبو ًعا من الحمل ،ميكن أن ُنخرج قطعة من َخمالت
الكوريون املوجودة يف املشيمة .ونفحص يف الخاليا التي ُأخرجت دالالت ألمراض وراثية يف الجنني .يتم
فحص عدد الكروموسومات ومبناها كام هو األمر يف فحص سائل السىل.
عندما تكون حاجة لفحص خاليا الجنني ،أي فحص من األفضل أن نن ِّفذ  -فحص َخمالت غشاء
كوريون أو فحص سائل السىل؟
يعرض الجدول د 1-مقارنة بني الفحصني.

الفصل الرابعُّ :
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جدول د  :1-مقارنة بني فحص َخمالت الكوريون وفحص سائل السىل
فحص َخمالت الكوريون
يف مرحلة مبكرة من الحمل نسب ًيا (األسبوع
 ،)12-10قبل أن تشعر األم بحركات الجنني
زمن الفحص
والحمل ال يبدو لألنظار.
خطر اإلجهاض يف أعقاب الخطر كبري نسب ًيا (.)1:100
تنفيذ الفحص
إذا كان الجنني غري سليم ،ميكن تنفيذ إجهاض.
من ناحية جسامنية ونفسية ،اإلجهاض أسهل من
حسنات
الوالدة.

سيئات

باإلضافة إىل خطر اإلجهاض الكبري نسب ًيا ،يوجد
خطر أن ُتؤخذ بالخطأ َخمالت كوريون من خاليا
األم .إذا كان الجنني أنثى ،فمن الصعب أن من ِّيز
الخطأ ،وهناك إمكانية إلتخاذ قرار خاطئ.

فحص سائل السىل
يف مرحلة متأخرة من الحمل نسب ًيا
(األسبوع  .)20-15تشعر األم بحركات
الجنني والحمل يبدو لألنظار.
الخطر صغري نسب ًيا (.)1:200
يف سائل السىل ،تعوم خاليا مصدرها
من الجنني فقط ،ومن املؤكد أن الخاليا
املفحوصة مصدرها من الجنني وليس من
األم.
إذا كان الجنني غري سليم ،ال ميكن تنفيذ
إجهاض يف هذه املرحلة ويجب تنفيذ والدة
مبكرة .هذه الوالدة هي صعوبة عاطفية
وجسامنية للوالدين.

الوالدان هام اللذان يقرران الفحص الذي يجب تنفيذه ،وما إذا يستمر الحمل يف حالة اكتشاف
مشكلة معينة يف الجنني.
يويص األطباء اليوم بتنفيذ فحص سائل السىل للنساء التي أعامرها أكرث من  35سنة .من املعروف يف
هذه األعامر أن تكرارية خاليا البويضة التي تحتوي عىل  24كروموسو ًما كبرية باملقارنة للتكرارية عند
النساء التي أصغر منها سنًا .يف فحص َخمالت الكوريون ويف فحص سائل السىل ،نرى كروموسومات
الجنني وميكن أن نعرف بالتأكيد ما إذا هيئة كروموسوماته سليمةُ .يتيح الفحصان متييز أمراض
وراثية يف الجنني بواسطة فحص الكروموسومات بطريقة ميكروسكوبية .هذان الفحصان مهامن
باألساس ،عندما يكون معروف يف العائلة مرض ورايث أو عندما تكون ُ
األم كبرية السن .أحد األسباب
الشائعة لتنفيذ الفحص هو إيجاد أجنة تعاين من متالزمة داون.
ما هي متالزمة داون؟
ُ
الجنني الذي يحمل يف خالياه ثالث نسخ من كروموسوم رقم  21بدل اثنان ،فإنه يعاين من
سلسلة أرضار جسامنية وعقالنية تش ِّكل م ًعا متالزمة داون ( .)Down’s Syndromeيحدث
الخلل يف عدد الكروموسومات ،يف أعقاب خطأ خالل امليوزا (عاد ًة عند ُ
األم) الذي بسببه َت ْنتُج
خلية تكاثر فيها كروموسومان رقم  21بدل كروموسوم واحد ،ومجموع الكروموسومات
هو  24بدل  n+1( 23كروموسومات) .الجنني الذي َي ْنتُج من خلية تناسل كهذه ،يحصل
عىل كروموسومني رقم  21من أمه وعىل كروموسوم واحد من أبيه .هذا الجنني يكون فيه
ثالث ُنسخ من الكروموسوم رقم  21بدل اثنان ،وعدد الكروموسومات يف خالياه تكون 47
بدل  2n+1( 46كروموسومات) .بودنا أن نشري إىل أن هذا النوع من الخطأ ،قد يحدث يف
كروموسومات أخرى ً
أيضا ،لكن يف معظم هذه الحاالت ،ال يتطور الجنني ويحدث إجهاض
طبيعي.
األطفال الذين يعانون من متالزمة داون ،توجد لديهم درجات مختلفة من التخلف العقيل وعيوب
جسدية مختلفة.
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عندما تكون درجة التخلف العقيل ليست كبرية بشكل خاص ،ميكن دمج هؤالء األطفال يف العمل،
املجتمع ،كام ميكن إكسابهم مهارات حياتية ُتتيح لهم إمكانية العيش بشكل مستقل وكبالغني.
يتجند قسم قليل منهم كمتطوعني يف الخدمة العسكرية.
بحسب البحث الذي ُأجري يف انكلرتا و ُنرش يف سنة  ،2009اتضح أن املعرفة املسبقة ،ما إذا
الجنني يعاين من متالزمة داون ،أدت إىل انخفاض كبري جدًا يف عدد األطفال الذين يولدون مع هذه
املتالزمة .لوال إمكانية تنفيذ هذه الفحوصات ،فمن املتوقع أن تكون النسبة املئوية لألطفال الذين
يولدون مع هذه املتالزمة عالية ،ألن كثري من النساء تلد اليوم يف سن متأخر فيه احتامل كبري أن
َت ْنتُج خاليا فيها  24كروموسو ًما.
بسبب األخطار املتعلقة بفحص َخمالت الكوريون وبفحص سائل السىل ،يوجد اقرتاح ً
أيضا إلجراء
فحوصات دم بيوكيميائية متنوعة أثناء سري الحمل ،ألنها تستطيع أن ُتشري إىل احتامل والدة طفل
مع متالزمة داون .تساعد هذه الفحوصات البيوكيميائية عىل اتخاذ قرارات بحذر حول ما إذا
ميكن تنفيذ فحص خطري ،لكن تز ِّودنا هذه الفحوصات بإجابة مؤكدة عن هيئة كروموسومات
الجنني وميكن أن متنع والدة طفل مصاب.

د .2التكنولوجيا تساعدنا لكنها تخلق رصاعات ً
أيضا

اإلمكانيات املتعددة واملتوفرة اليوم أمام الوالدين ،تساعد عىل حل مشاكل ،لكنها ُتثري رصاعات صعبة
ً
أيضا .يف هذا البند ،نفحص قسماً منها.
اإلجهاض :نعم أو كال.
ُ
ِّ
اإلجهاض الذي ميكن تنفيذه اليوم دون أن يشكل خط ًرا عىل األم ،أدى إىل النساء الحوامل التي ال ترغب
يف استمرار الحمل ألسباب معينة ( صعوبات اقتصادية ،فرق صغري يف السن بني أطفال العائلة وما شابه)
أن تختار عملية اإلجهاض .يدعي هؤالء األشخاص أن للفرد الحق عىل جسده :يف هذه الحالة ،من حق
املرأة أن تقرر االستمرار يف الحمل والوالدة أو اإلجهاض.
باملقارنة مع ذلك ،يرى أناس كثريون أن عملية إجهاض جنني سليم ،هي عملية غري أخالقية وتعترب قتل
نفس.
ال يسمح القانون يف إرسائيل عملية اإلجهاض ،إال عندما يكون سب ًبا مقن ًعا ،مثل :مرض أو عاهة أساسية
األم ،أو خطر إصابة ُ
يف الجنني ،خطر الحياة عىل ُ
األم جسد ًّيا أو نفسان ًّيا .بحسب القانون ،يحتاج تنفيذ
اإلجهاض إىل موافقة لجنة مختصة تشتمل عىل أطباء مختصون وأخصائيني اجتامعيني.
يوجد لإلجهاض جانب ديني .ترى الديانات الثالثة  -اليهودية ،املسيحية واإلسالمية اإلجهاض بشكل
متشابه :تسمح الديانات اإلجهاض عندما يكون خطر حقيقي عىل حياة ُ
األم .عندما يكون سبب اإلجهاض
آخر ،مثل :تشويه أسايس يف الجنني ،أو ضائقة اقتصادية أو نفسية للعائلة ،تختلف آراء الديانات وزعامئهم
الروحيون عن بعضهم.

الفصل الرابعُّ :
تدخل يف عمليات التكاثر عند اإلنسان

تم تجميده؟
ملن ينتمي الجنني الذي َّ
َ
كام ذكرنا من قبل ،األجنة الفائضة التي نتَجت يف اإلخصاب خارج الجسم ،يتم تخزينها يف تجميد عميق.
قدرة التكنولوجيا التي تستطيع أن تحتفظ بجنني كربه أربع أو مثاين خاليا يف ظروف تجميدُ ،تثري أحيا ًنا
رصاعات غري بسيطة .الجنني املوجود يف التجميد خارج جسم ُ
األم ،ميكن أن يتحول إىل نقطة خالف بني
الوالدين يف حالة الطالق أو االنفصال عن بعضهام .ماذا نعمل إذا أراد أحد الوالدين اً
طفل ،أما الوالد
اآلخر ،فإنه يعرتض عىل استعامل األجنة؟ ملن تنتمي األجنة املجمدة إذا تويف الوالدين؟ واألهم من ذلك:
ما هي مصلحة الطفل الذي رمبا يولد؟
ُ
يف الحمل الطبيعي ،عندما يكون الجنني يف رحم أمه ،فهو جزء منها .لذا ال نستطيع اتخاذ قرارات تتضارب
األمُ .
مع رغبات ُ
األم ،كام هو األمر لكل شخص ،يوجد لها حق أسايس :حق الشخص عىل جسده .من هنا
ميكن االدعاء أنه ال يوجد حق ألي شخص أن يفرض اإلجهاض عىل املرأة أو مينعها من اإلجهاض .لكن
عندما يكون الجنني خارج جسم أمه ،يف تجميد عميق ،فإن األمر يختلف متا ًما.

رصاع
أمامكم حدث يف البالد يف سنوات التسعينيات من القرن العرشين :أراد والدين متزوجني أن ينجبا
أطفالاً  ،احتاج الزوجني عالج إخصاب خارج الجسم .مل ينجح أي عالج معهام ،لكن بقيت عدة أجنة
تنتمي إىل الزوجني يف التجميد .بعد مرور مدة زمنية ،انفصل الزوجني عن بعضهام .تزوج الرجل
مر ًة أخرى وأنجب أطفالاً  .أما الزوجة التي مل ُتنجب أطفالاً  ،فقد قررت أن ُتنجب اً
طفل أو اثنان
وحفظت .عندما عرف زوجها السابق ذلك ،اعرتض بشدة وقام برفع دعوة
من األجنة التي ُجمدت ُ
يف املحكمة.
سؤال د 4 -
أ .ما هي اإلدعاءات التي ميكن أن يدعيها كل واحد من الزوجني ،ليك يدعم مطلبه؟
ب .لو كنتم الحاكم يف املحكمة ،ما هو قرار الحكم الذي تصدرونه؟ ع ِّللوا قراركم.
كرثة األجنة :نعمة أم نقمة؟
ُ
ميكن أن يحدث رصاع إضايف يف أعقاب عالج أ ِع َّد إلنضاج ُج َر ْيبات .يف هذا العالج ،يتم استعامل كميات
كبرية من الهورمونات التي تؤدي إىل نضوج عدة ُج َريبات وخروج عدة خاليا بويضات يف نفس الوقت.
إذا حدث إخصاب ،فقد يؤدي إىل حمل متعدد األجنة  -خمسة أجنة وأكرث من ذلك.
عندما ُين َّفذ اإلخصاب خارج الجسم ،يتم إدخال حوايل  3أجنة عىل أمل أن يتطور واحد منها عىل
األقل ،لكن قد تتطور األجنة الثالثة والحمل يكون متعدد املراحلُ .يثري الحمل متعدد األجنة رصا ًعا
صع ًبا :كلام كان عدد األجنة كب ًريا ،يزداد الخطر عىل األم واألجنة ويقل احتامل تطور األجنة بشكل
سليم يف الرحم .يويص األطباء عىل عالج يقلل عدد األجنة (عالج ُيس ِّمى تفريد األجنة) .يتم هذا
العالج يف مرحلة مبكرة جدًا من الحمل ،عندما تكون األجنة يف مراحل التطور األوىل .يضمن تقليل
عدد األجنة أن يكون تطور سليم لجنينني أو ثالثة أجنة ،أن تكون والدة يف املوعد وأن يقل خطر والدة
ُخدج .يعرتض قسم من األزواج عىل هذه التوصية ،ألن تفريد (تقليل) األجنة بحسب رأيهم يعترب قتل
أطفالهم.
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الرصاع يف هذه الحالة يكون صعب جدًا بشكل خاص ،ألن العدد الكبري لألجنة يف الرحم ،يش ِّكل خط ًرا
عىل حياة األم.
نالحظ أن التطبيقات التكنولوجية يف الطب لها وجهان :من ناحية واحدة ،تحل التكنولوجيا مشاكل
ومحن صعبة ،ومن ناحية أخرى ،قد ُتثري الحلول رصاعات أخالقية جديدة .من األفضل أن نعي جميعنا
معنى استعامل التكنولوجيا واملشاكل التي قد تنجم يف أعقابها .قد تساعدنا املعرفة السابقة يف مواجهة
الرصاعات التي قد تواجهنا خالل حياتنا.

د .3تنظيم تعداد العائلة

مل يكن يف املايض شائ ًعا تنظيم تعداد العائلة .كانت األسباب لذلك كثرية ومتنوعة ،من بينها نسبة
وفيات عالية ألطفال وأوالد صغار السن ،االعتقاد الديني وعدم املعرفة .أم اليوم ،تنظيم العائلة شائع يف
مجتمعات كثرية ويف أقسام واسعة يف العالَم .عىل الرغم من ذلكُ ،يثري هذا املوضوع ً
نقاشا.
يف العرص الحديث ،يصل معظم األطفال سن البلوغ ،ويستطيع الوالدين بوسائل محتلفة أن يحددوا عدد
األطفال وموعد والدتهم .الحمل غري املنظم وغري املرغوب به ،قد يكون عبئًا عىل العائلة والفرد وقد يؤثر
سل ًبا عىل الوليد .هناك عامل إضايف يؤثر عىل الرغبة يف تنظيم كرب العائلة وهو التغيري يف تقسيم الوظائف
يف العائلة :يف عائالت كثرية اليوم ،يعمل الوالدين خارج البيت لتأمني قوة معيشتهم ،لذا يعترب التطور
املهني معيا ًرا يف تخطيط كرب العائلة وموعد والدة األطفال.
ط ِّورت وسائل ملنع الحمل ،ليك مننع حدوث حمل غري مرغوب به .من بني جميع الوسائل والطرق
املقبولة ،ال توجد أي وسيلة متنع الحمل بشكل مطلق ،كام أنه ال توجد طريقة واحدة مناسبة للجميع.
كل طريقة ملنع الحمل لها حسناتها وسيئاتها .يجب أن يتم اختيار طريقة منع الحمل املناسبة بإرشاد
وبإستشارة طبيةضجة: .
تعتمد طق منع الحمل باألساس عىل املبادئ اآلتية:
منع التقاءأو تالمس بني الخاليا املنوية وخلية البويضة الناضجة.
تغيري التوازن الهورمونايل يف جهاز التكاثر.
منع زرع الجنني يف الرحم.
■

■

■

■

■

■

تالمسا بني الخاليا املنوية الذكرية وخلية البويضة
العازل الذكري هو وسيلة ملنع الحمل وهو مينع
ً
الناضجة .حسناته الكبرية أنه متوافر كل الوقت .باإلضافة إىل ذلك ،يعترب العازل الذكري وسيلة املنع
الوحيدة التي بإمكانها أن متنع انتقال أمراض عرب األعضاء التناسلية .العازل الذكري هو كيس مطاطي
ومرن ،يضعه الرجل عىل القضيب وهكذا مينع تالمس مبارش بني األعضاء التناسلية للذكر واألنثى .نجاعة
العازل الذري ملنع الحمل ليست عالية (حوايل  ،)85%لكن إذا كان هناك خوف أن أحد الزوجني يحمل
مرض جنيس معني ،مبا يف ذلك اإليدز ،فالعازل الذكري هو أنسب وسيلة لتحقيق الهدفني .يف نفس الوقت،
يجب التذكر أن العازل الذكري قد يتمزق أو تترسب منه خاليا منوية وعندئ ٍذ ال قيم له بتا ًتا.
الغشاء الحاجب هو وسيلة منع حمل إضايف مينع التالمس بني الخاليا املنوية وخلية البويضة الناضجة،
وعىل نقيض العازل الذكري فهو معد للمرأة .الغشاء الحاجب هو حاجز مصنوع من مادة اصطناعية ُيضع
عىل سطح عُ نق الرحم ،ليك مينع دخول خاليا منوية إىل الرحم.
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نحسن نجاعته ،يويص
استخدام الغشاء الحاجب أقل استعاملاً من العازل الذكري .نجاعته قليلة ،وليك ِّ
األطباء استعامل وسائل أخرى باإلضافة الستعامل الغشاء الحاجب.
األقراص ملنع الحمل هي وسيلة ُتغيرِّ التوازن الهورمونايل يف جهاز التكاثر .األقراص هي الوسيلة األكرث
نجاعة ملنع الحمل ( ُتقدر نجاعتها حوايل  ،)100%شائعة جدًا ،لكنها ال متنع العدوى بأمراض تنتقل
خالل مامرسة العالقات الجنسية .يوجد أنواع أقراص مختلفة ،لكنها تعمل عىل نفس املبدأ تقري ًبا،
جميعها تحتوي عىل هورمونات من مجموعة اإلسرتوجن أو من مجموعة الربوجسرتون التي تؤثر ومتنع
اإلباضة (عمل ًيا ،متنع االرتفاع الحاد يف مستوى الهورمون  LHيف الدم الذي يؤدي إىل اإلباضة) .إذا مل
تتم اإلباضة ،ال يحدث حملُ .تؤخذ األقراص ملدة  21يو ًما وخاللها تتطور الطبقة املخاطية للرحم بتأثري
الهورمونات املوجودة يف األقراص .بعد مرور  21يو ًما ،تتوقف املرأة عن تناول األقراص ملدة  7أيام
ونتيج ًة لذلك تتساقط الطبقة املخاطية للرحم ويحدث نزيف .هذا يعنيَ ،ت ْنتُج دورة حيض اصطناعية
دون إباضة.
استعامل كل نوع من األقراص يختلف عن اآلخر ،لذا من املهم جدًا التشديد عىل تناول األقراص بحسب
التعليامت .قد تكون تأثريات جانبية سلبية لألقراص املختلفة ،لذا بعد اإلستشارة الطبية التي َّمتت فيها
مالءمة قرص منع الحمل املناسب للمرأة ،من املهم متابعة تأثري القرص عىل املرأة والتأكد من أن القرص
مناسب لها.
األقراص املوجودة اليوم لالستعامل ُمعدَّة للمرأة فقط .خالل السنوات ،توجد محاوالت إلنتاج أقراص
للرجل ،لكن ال توجد حتى اآلن معلومات كافية حول نجاعة األقراص التي ُط ِّورت حتى اآلن للرجل
واستعاملها قليل جدًا.
الجهاز داخل الرحم هو وسيلة منع حمل مينع من زرع الجنني يف الرحم .هذا الجهاز مصنوع من مادة
بالستيكية ،أو من نحاس ،أو من فوالذ ال يصدأ ،حيث يتم إدخاله إىل تجويف (فراغ) الرحم بطريقة طبية،
وميكن أن يبقى يف الرحم لعدة سنوات .يغيرِّ هذا الجهاز الطبقة املخاطية للرحم ومينع من زرع الجنني
يف الرحم .نجاعة هذا الجهاز ملنع الحمل عالية (حوايل  ،)95%لكنه غري مناسب للنساء التي مل تلد وهو
بحاجة إىل مراقبة وإرشاف طبي.

سؤال د 5-
ً
ال تتم اإلباضة خالل الحمل أو نتيجة لتناول أقراص ملنع الحمل .ارشحوا املشرتك للحالتني
وارشحوا كيف يتم منع اإلباضة فيهام؟
سؤال د 6 -
أ .اقرأوا القطعة التي تبحث أقراص منع الحمل ،ثم اذكروا حقيقتني بيولوجيتني تدل عىل أن
هذه األقراص ُأ ِعدَّت للنساء فقط.
ب .اعتمدوا عىل ما تعلمتموه عن إنتاج الخاليا املنوية وأدائها ،ثم اذكروا ،ماذا ميكن أن يكون
مبدأ نشاط هذا القرص عند الرجل؟ ارشحوا.
قرصا
ت .يحاول باحثون تطوير ً
قرصا للرجل ملنع الحمل عند النساء :يتناول الرجل كل يوم ً
واحدًا (بشكل مؤقت) ،ليك مينع إنتاج الخاليا املنوية .هل من املهم ،بحسب رأيكم ،أن يتم
قرصا من هذا النوع؟ ع ِّللوا.
تطوير ً
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جدير باملعرفة
"األيام املضمونة" "ليست مضمونة"!
كام تعلمتم يف الفصل الثالث ،يف اليوم اﻟ  14من الدورة الشهرية (دورة الحيض) ،تبدأ اإلباضة
ومنذ تلك اللحظة وملدة حوايل  24ساعة ،تكون البويضة مستعدة للتخصيب .وبعد ذلك تتحلل ْإن
مل ُتخصب .يعتقد أشخاص كثريون أنه ميكن منع الحمل بواسطة استعامل الطريقة املسامة" األيام
املضمونة" .بهذه الطريقة ،تتم مامرسة العالقة الجنسية فقط يف األيام التي ال يحدث فيها إخصاب.
يف كل شهر ،يوجد يوم واحد مناسب لحدوث اإلخصاب .من املهم أن نذكر أن الخاليا املنوية تبقى
حيوية ملدة  4أيام تقري ًبا ،وهذا يعني أنه إذا كانت خاليا منوية موجودة يف الرحم من  2-3أيام
قبل اإلباضة ،فإنها تكون قادرة عىل تخصيب خلية البويضة ونتيجة لذلك يتطور حمل .لذا يجب
االمتناع عن القيام بعالقة جنسية حوايل  4أيام يف كل شهر.
كام رأينا ،عدد أيام دورة الحيض غري موحد حتى عند نفس املرأة .بالطبع ال نستطيع االعتامد
عىل العدد ( 28أيام) الذي هو معدل مدة دورة الحيض ،وهو يعتمد عىل عدد كبري جدًا من
دورات الحيض الحقيقية لعدد كبري جدًا من النساء .واضح أنه عندما تكون مدة الدورة ليست
 28يو ًماّ ،
فإن اإلباضة ال تبدأ يف اليوم اﻟ  ،14لذا من الصعب أن نعرف توقيت اإلباضة .من
الصعب أن نفهم ،ملاذا ما زالت هذه الطريقة شائعة ،عىل الرغم من أنه بات معرو ًفا أنه ال ميكن
االعتامد عليها (نجاعتها حوايل  .)70%هناك حاالت حمل كثرية غري مخطط لها وهي نتيج ًة
لإلعتامد عىل "األيام املضمونة".

املواضيع األساسية يف هذا الفصل
■

■

■

■
■
■

■

■ينجح الطب الحديث اليوم بالدمج مع التكنولوجيا املتقدمة أن يساعد أزواج كثرية تعاين من مشاكل
إنجاب أطفال أن ُترزق أطفال بطرق مختلفة مل تكن ممكنة يف املايض.
■اإلخصاب خارج الجسم هو إخصاب يتم خارج جسم املرأة .وهو مناسب لألزواج الذين ال ينجحون
ألسباب معينة يف إنجاب أطفال بطريقة طبيعية ،كام أنه مناسب لحاالت تكون يف العائلة أمراض
وراثية ،ميكن فحصها يف مراحل مبكرة بعد اإلخصاب.
■يوجد استعامالت إضافية كثرية لتكنولوجيا اإلخصاب خارج الجسم ،مثل :اإلخصاب اإلصطناعي،
حاضنة الحمل ،حمل من تربع خلية بويضة وإيجاد عيوب وتشويهات وراثية يف الجنني.
■خالل الحمل ،ميكن أن نفحص سالمة الجنني بواسطة فحص َخمالت الكوريون أو فحص سائل السىل.
■اإلمكانيات التكنولوجية املتوفرة اليوم لإلنسان ،تساعد عىل حل مشاكل ،لكنها ُتثري رصاعات صعبة.
■الوسائل الشائعة ملنع حمل غري مرغوب به :العازل الذكري ،األقراص والجهاز داخل الرحم .العازل
الذكري هو ً
أيضا وسيلة ملنع العدوى بأمراض ُتنقل بواسطة مامرسة الجنس مثل مرض اإليدز.
■طريقة "األيام املضمونة" هي طريقة غري مضمونة بتا ًتا ملنع الحمل.
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مصطلحات مهمة يف هذا الفصل
وسائل ملنع الحمل
بنك الخاليا املنوية
أقراص ملنع االحمل
إجهاض
إخصاب خارج الجسم
إخصاب إصطناعي
تجميد أجنة
تجميد خاليا تناسلية
َخمالت غشاء كوريون
أجنة فائضة
حاضنة
السىل
سائل ّ
تنظيم تعداد العائلة
تربع خاليا البويضة (بويضات)
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تكاثر الحيوانات يف اليابسة
جوانب النشوء واالرتقاء للتكاثر التزاوجي عند الحيوانات

تكاثر ال تزاوجي (ال جنيس)

ﻫ .5تكاثر ال تزاوجي بواسطة اإلنقسام أو التربعم
ﻫ .6التكاثر العذري
ﻫ .7تكاثر ال تزاوجي بطرق بيوتكنولوجية
املواضيع األساسية يف هذا الفصل
املصطلحات املهمة يف هذا الفصل

ﻫ

الفصل الخامس :تكاثر الحيوانات
تكاثر تزوجي (جنيس)

مفصل .يف هذا الفصلَ ،نصف التباين الكبري
تع ّلمنا يف الفصلني الثالث والرابع عن تكاثر اإلنسان بشكل َّ
املوجود بطرق التكاثر التزاوجي للفقريات واملالءمة بني طرق تكاثرها وبيئتها الحياتية.
ُأ ِع َّد قسم من هذا الفصل لتكاثر الحيوانات من مجموعة الفقاريات .الفقاريات هي حيوانات ذات عمود
فقري مك َّون من فقرات ومن هنا جاء اسمها .تشتمل الفقريات عىل خمسة أقسام :األسامك ،الربمائيات،
الزواحف ،الطيور والثدييات.

ﻫ .1صوب التكاثر

تبدأ مسرية الحيوان منذ والدته وتنتهي مبوته .يف أي سن يبدأ الفرد بالتكاثر؟ هل يتكاثر يف موسم معني
أم يف كل موسم يف السنة؟

ﻫ 1.1البلوغ الجنيس
معظم الحيوانات ال تكون مستعدة للتكاثر مبارشة مع بداية حياتها .يف أنواع كثرية ،يكون جهاز التكاثر
موجود أثناء الوالدة ،لكن ال يكون فعالاً (كام هو األمر عند اإلنسان) .يحتاج الجهاز إىل عمليات تطور،
ليك ين ِّفذ أداءه ،املرحلة يف دورة الحياة التي يستطيع منها الفرد أن يتكاثر بتكاثر تزاوجي نس ِّميها
تكاث ًرا جنس ًّيا .سن البلوغ الجنيس خاص لكل نوع بيولوجي ( )speciesويتم تحديده بحسب عوامل
داخلية  -وراثية مثل معدل الحياة ويتأثر جدًا من عوامل خارجية  -البيئة املحيطة ،مثل :درجة الحرارة
وتوافر الغذاء (جدول ﻫ .)1 -
جدول ﻫ  :1-سن البلوغ الجنيس لثدييات من أنواع مختلفة ومعدل حياتها
النوع البيولوجي

الفأر
قرد الشمبانزي
اإلنسان
الفيل

سن البلوغ الجنيس

תוחלת החיים הממוצעת
(בשנים)

شهران
 7-8سنوات
صبية  9-13سنة
صبي  11-15سنة
 15سنة

2-3
50
( 65املعدل العاملي)*
60

* معدل حياة اإلنسان يف إرسائيل والدول املتطورة أعىل من املعدل العاملي وهو يصل حوايل 80
سنة.

ميكن أن نرى يف الجدول ﻫ  1 -أن هناك عالقة بني سن البلوغ الجنيس ومعدل الحياة :عاد ًة الحيوانات
التي عمرها طويل ،تصل البلوغ الجنيس يف وقت متأخر باملقارنة مع الحيوانات التي معدل حياتها قصري.
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تتكاثر معظم الفقريات عدة مرات خالل حياتها .تختلف األنواع عن بعضها يف عدد مرات التكاثر خالل
حياتها ،لكن يوجد أنواع شاذة مثل أسامك السلمون التي تتكاثر مرة واحدة خالل حياتها.
جدير باملعرفة
مرة واحدة تكفي .....
تقيض أسامك السلمون الشائعة عىل شواطئ شامل أمريكا وشامل أوروبا سنوات حياتها األوىل يف
جداول ماء عذبة .بعد مرور  3-2سنوات ،تخرج إىل مياه املحيط ،حيث تصل هناك إىل البلوغ
الجنيس .وبعد مرور عدة سنوات ،تعود أسامك السلمون إىل نفس جدول املاء الذي قضت فيه
سنوات حياتها األوىل (الرسمة ﻫ  .)1الرحلة التي طولها مئات وآالف الكيلومرتات ،من املحيط إىل
جدول املاء وسباحتها عكس التيار يف مرتفع جدول املاء تؤدي إىل نفوذ قواها وكثري منها ال تبقى
عىل قيد الحياة .باإلضافة إىل ذلك ،الدببة التي تعيش يف تلك املناطق ،تنتظر األسامك املنهكة،
ليك تفرتسها مع قدوم الشتاء .األفراد القليلة التي تنجح يف الوصول إىل مكان والدتها ،تتكاثر
ومتوت .الطريقة العجيبة التي تستطيع بواسطتها أسامك السلمون أن مت ِّيز مكان والدتها وتعود
إليه بعد عدة سنوات ،غري واضحة متا ًما حتى اآلن.

الرسمة ﻫ  :1-عىل اليمني  -أسامك السلمون تسبح يف مرتفع جدول املاء ،عىل اليسار  -دُب يلتهم اسامك السلمون

ﻫ  2.1موسم التكاثر
تكاثر اإلنسان غري متعلق مبوسم معني ،بل ميكن أن يتم كل السنة .أما معظم أنواع الحيوانات ،حتى بعد
وصولها البلوغ الجنيس ،ال تستطيع أن تتكاثر كل السنة ،بل تستطيع يف موسم تكاثرها فقط .يتأثر التكاثر
يف اليابسة بشكل كبري جدًا من التغيرُّ ات يف البيئة املحيطة التي من تنبع من املواسم (فصول السنة) :عىل
األغلب ،يكون موسم تكاثر كل نوع يف وقت مناسب لألفراد ،حيث ُتولد هذه األفراد يف موسم فيه غذاء
متوافر وطقس مريح .عند الربمائيات ،عىل سبيل املثال ،يتم تحديد موعد التكاثر باألساس بحسب موعد
هطول األمطار وكمية املاء يف األنقوعة الشتوية ً
وأيضا بحسب درجة حرارة البيئة املحيطة.
من الجدير بالذكر أن هناك أنواع زواحف تعيش يف مناطق استوائية ال يوجد فيها فروق كبرية بني فصول
السنة ،لذا تتكاثر هذه الزواحف طيلة أيام السنة.

الفكرة املركزية
النشوء واالرتقاء:
نسبة مئوية صغرية من
أسامك السلمون تنجح يف
العودة إىل مكان والدتها
وتتكاثر فيه .العملية
طويلة ومنهكة وهي مثال
لقوة االنتخاب الطبيعي.
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للمزيد عن
موسمية تكاثر الحيوانات،
انظروا الفصل السابع
صفحة  ،146الفصل الثامن
صفحة .176

يف معظم أنواع الحيوانات ،ميكن أن من ِّيز تغيرُّ ات موسمية يف جهاز التكاثر ،حيث تتأثر من عوامل بيئية
محيطة ،مثل :طول النهار (عدد ساعات اإلضاءة) ،درجة الحرارة ،توافر الغذاء وجودته وغري ذلك.
جدير باملعرفة

للمزيد عن
ُّ
تدخل اإلنسان يف تكاثر
الحيوانات ،انظروا الفصل
السابع صفحات .151-146

تأثري الضوء عىل تكاثر العصافري
تم بحث تأثري عوامل البيئة املحيطة عىل جهاز التكاثر بشكل عميق .يف سنة  ،1924أجرى
َّ
الباحث الكندي ويليام روان ( )William Rowanأحد األبحاث الرائدة يف هذا املجال .يف هذه
التجربة ،وضع الباحث
مجموعتي عصافري من نفس النوع البيولوجي يف أقفاص :زاد الباحث عدد
ْ
ساعات إضاءة مجموعة التجربة بواسطة اإلضاءة اإلصطناعية ،أما املجموعة الضابطة فلم تحصل
عىل عالج إضايف .بإستثناء إضافة اإلضاءةُ ،أعطيت نفس الظروف للمجموعتني.
تم فحص ذكور العصافري من املجموعتنيُ ،وجد يف مجموعة التجربة
بعد مرور وقت معني ،عندما َّ
ازدياد ملحوظ يف كرب خصية الذكور باملقارنة مع كرب خصية الذكور يف املجموعة الضابطة.
استنتج الباحث أن عدد ساعات اإلضاءة (ويف الظروف الطبيعية  -طول النهار الذي يتغيرَّ مع
فصول السنة) هو العامل الذي يؤثر بشكل كبري وملحوظ عىل التغيرُّ ات املوسمية يف جهاز التكاثر
عند الطيور.
يتم تطبيق معرفة تأثري البيئة املحيطة عىل عملية التكاثر يف املزارع بشكل عميل .اً
مثل :يف أقنان
الدجاجُ ،تستعمل إضاءة اصطناعية لخلق نظام إضاءة مدته من  16-14ساعة إضاءة يوم ًيا خالل
كل السنة .تساعد هذه العملية املزارعون أن يتم تزويد البيض كل السنة.

سؤال ﻫ 1 -
تلد أنواع ثدييات تعيش يف مناطق صحراوية ،يف فصل الشتاء باألساس .أما أنواع ثدييات تعيش
فصيل الربيع والصيف.
يف مناطق معتدلة ،فإنها تلد باألساس يف
ِ
ارشحوا العالقة بني موسم الوالدة والظروف السائدة يف بيت التنمية.
ﻫ  3.1عالمات جنسية ثانوية
عند اإلنسان ،من السهل أن من ِّيز بني الرجال والنساء بفضل الفروق يف العالمات الجنسية الثانوية.
هذه الظاهرة معروفة عند قسم من الحيوانات ً
أيضا .يف كثري من األحيان ،تكون الذكور البالغة ملونة و
"مزركشة" أكرث من اإلناث .اللبدة (شعر حول العنق) التي مت ِّيز األسد البالغ ،قرن الغزال الذكر وبالطبع
الذنب الرائع للطاووس الذكر ،جميعها أمثلة لعالمات جنسية ثانوية.
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الرسمة ﻫ  :2-القرون عالمة جنس ثانوية عند الغزالن الربية يف الكرمل.
عىل اليمني :متتلك الذكور البالغة قرون ،عىل اليسار :اإلناث وصغارها ال متتلك قرون

ما هي مساهمة العالمات الجنسية الثانوية يف نجاح عملية التكاثر؟
تساهم العالمات الجنسية الثانوية يف التمييز بني أفراد صغرية السن (ال تكون قادرة عىل التكاثر) وأفراد
بالغة السن وللتمييز بني الذكور واإلناث ً
أيضا .يقلل هذا التمييز من احتامل الخطأ يف متييز الذكر أو
األنثى املناسب لعملية التكاثر وهكذا يتم توفري الطاقة.
ﻫ  4.1اتصال بني الذكور واإلناث
العامل املهم يف نجاح عملية التكاثر هو إلتقاء منسق وتكوين عالقة بني الذكور واإلناث التي تنتمي إىل
نفس النوع البيولوجي .كيف تتكون هذه العالقة؟
يف موسم تكاثر أنواع معينة ،يطرأ تغيرُّ يف الشكل ،السلوك أو يف إثنيهام .من خالل هذه التغيرُّ ات ،تبث
الذكور واإلناث إىل بعضها البعض إشارات عىل استعدادها للتكاثرُ .تستخدم هذه اإلشارات (باإلضافة
إىل العالمات الجنسية الثانوية) لالتصال وبواسطتها تستطيع األفراد أن تجد بعضها .االتصال بني الذكر
واألنثى مهم بشكل خاص عند الحيوانات التي تعيش بشكل منعزل خالل فصول السنة األخرى .عاد ًة،
تساعد هذه اإلشارات الذكر عىل أن يبينِّ "جودته" كزوج أفضل للتكاثر من اآلخرين ،ليك يقع االختيار
عليه من قبل اإلناث.
جميع السلوكيات املتعلقة بجذب الذكر أو األنثى نس ِّميها مغازلة .عند معظم الحيوانات ،الذكر يغازل
واألنثى تختار .يف موسم التكاثر ،عند أنواع كثرية ،يحدث تنافس شديد بني الذكور عىل تخصيب اإلناث،
حيث تنتهي أحيا ًنا يف إصابات وجرح الذكور املتنافسة.
يتم االتصال بني الذكر واألنثى بوسائل مختلفة كام هو معروض يف الجدول ﻫ  ،2 -يف الصفحة القادمة.
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جدول ﻫ :2-اتصال بني الذكور واإلناث من أجل التكاثر
نوع
االتصال
املنظر
الخارجي

مبانٍ وألوان
ُ
•ذكر الفريجتا الكبري ( )Great frigateينفخ صدره األحمر أمام األنثى.
•لون رأس الحرذون الصيني ،الذي هو ُبني خالل معظم السنة ،يتغيرَّ يف موسم التكاثر ويتحول
إىل أزرق.
•يفرش الطاووس الذكر ذنبه أمام األنثى.
سلوك (املغازلة)
•يقف العقرب الذكر أمام األنثى ويحاول أن ميسك مقرضها .إذا كانت األنثى مستعدة للتزاوج،
فإنها تستجيب للذكر.
• ُيحضرِ أحد أنواع العصافري غذا ًء اصطاده ويقدمه "هدية" لألنثى.
•يقوم اللقلق والرهو بتنفيذ رقص معقد جدًا كجزء من عملية املغازلة.

ذكر الفريجتا ينفخ صدره

طاووس ذكر يفرش ذنبه

أمثلة

الصوت

• ُيخرج الضفدع الذكر صو ًتا تعرفه اإلناث من نفس النوع فقط.
•ذكور العصافري املغردة مثل الشحرور ،معروفة بتغريدها الجميل الذي يجذب إليها اإلناث.
• ُتخرج الحيتان أصوا ًتا يف موسم املغازلة.
• ُتغيرِّ الرصاصري وترية وشدة رصرصتها.
•صوت قدم الغزال البالغ أعمق من صوت قدم الغزال صغري السن ووترية خطواته أرسع.

كيميايئ

تسمى
•الكالب (األنثى) التي تكون يف حالة شبق ،تفرز يف البول مادة لها رائحة خاصة َّ
الفرومون الذي يجذب إليها كالب ذكور.
•تفرز إناث األسامك فرومون إىل املاء وكرد فعل إليها تفرز الذكور خاليا منوية إىل املاء.
•الفيلة والناقة (اإلناث) تجذب الذكور مبساعدة رش البول .تتذوق الذكور البول وتعرف ما إذا
اإلناث مستعدة للتزاوج والحمل.

سؤال ﻫ 2 -
متعنوا يف الجدول ﻫ  2 -واذكروا:
ُ
أ .أي وسائل اتصال ُتستعمل إليجاد القرين (الذكر أو األنثى)؟
ب .أي وسائل اتصال ُتستعمل الختيار فرد معني للتزاوج وليس فرد آخر؟
مصطلحات
فرومون
ُ
ُ
الفرومونات هي مواد لها رائحة وتستعمل لالتصال بني األفراد من نفس النوع البيولوجي .تفرز
الفرومونات يف العرق ،البول واللعاب من فرد معني و ُتستوعب بواسطة مستقبالت يف خاليا
حسية ألفراد أخرى من نفس النوع البيولوجيُ .يثري استيعاب الفورمونات رد فعل عند الفرد
املستوعبُ .تستعمل الفرومونات لتحديد منطقة النفوذ (إقليم) ،للتحذير من األخطار وإليجاد
الزوج (الذكر أو ُ
األنثى) .ليس عشوائ ًيا أن يذكرنا اسم الفورمونات بالهرمونات التي ُتستعمل
لالتصال بني أعضاء داخل الجسم ،لكن الفورمونات ُتستعمل لالتصال بني األفراد.
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ﻫ .2تكاثر حيوانات مائية

تنوع الفقريات يف املاء كبري جدًا وميكن أن نجد عندها طرق تكاثر مختلفة .معظم أنواع األسامك
والربمائيات لها أجهزة تكاثر بسيطة واإلخصاب فيها هو إخصاب خارجي  -يتم اإللتقاء بني الخاليا
جسمي الذكر واألنثى .خاليا التناسل والجنني الذي يتطور بعد اإلخصاب ،ال تتعرض
داخل املاء وخارج
ِ
إىل خطر الجفاف .لكن هناك خطورة أن تنجرف الخاليا التناسلية مع تيار املاء وتتبعرث ،وهكذا يقل
احتامل اإللتقاء بينها واإلخصاب.
ما الذي يزيد من احتامل اإللتقاء بني خاليا تناسلية مناسبة عندما يكون اإلخصاب خارج ًيا؟
يوجد عدة عوامل تزيد من احتامل اإللتقاء بني الخاليا التناسلية من نفس النوع البيولوجي وحدوث
اإلخصاب:
1 .1الكمية الهائلة للخاليا التناسلية (ماليني كثرية) التي تنطلق أثناء موسم التكاثر ،تزيد من احتامل
اإللتقاء واإلخصاب.
2 .2األفراد التي تتكاثر بني بعضها ،تعيش عىل األغلب متجاورة.
3 .3يف كل عشرية ،تنطلق الخاليا التناسلية الذكرية واألنثوية إىل املاء يف نفس الوقت تقري ًبا.
4 .4تساعد وسائل االتصال الصوتية ،الكيميائية والبرصية عىل إلتقاء الذكور واإلناث.
5 .5تساعد وسائل االتصال الكيميائية عىل إلتقاء الخاليا املنوية وخاليا البويضة واتحادها.
ﻫ 1.2تكاثر األسامك
يشتمل جهاز تكاثر السمكة األنثى عىل زوج مبيض يف داخله
َت ْنتُج خاليا البويضة وعىل زوج أنابيب نقل دقيقة ،حيث ينتهي
األنبوبان م ًعا يف فتحة جنسية خارجية .ويشتمل جهاز تكاثر
السمكة الذكر عىل خصية يف داخلها َت ْنتُج خاليا منوية وعىل زوج
أنابيب نقل دقيقة نس ِّميها أنابيب الخاليا املنوية ،حيث ينتهي
األنبوبان م ًعا يف فتحة جنسية خارجية (الرسمة ﻫ .)3 -
يف موسم التكاثرَ ،ت ْنتُج خاليا تناسلية يف املبيض والخصية بكميات
هائلة ويتم قذفها إىل املاء عرب فتحة الجنس الخارجية .يوجد
أنواع أسامك ،يف موسم التكاثر ،تكرب أعضائها التناسلية لدرجة أنها
تحتل معظم فراغ (جوف) البطن .يصل وزن أعضائها التناسلية يف
هذه الفرتة إىل  40%-25%من وزن الجسم!

سمكة ذكر

איור ה 4-הזדווגות בדו־חיים

خصية أنبوب خلية منوية فتحة الجنس
سمكة أنثى

مبيض

أنبوب ينقل فتحة الجنس
خلية بويضة

خاليا بويضة األسامك ،ال يوجد لها غالف (باستثناء غشاء الخلية)،
دائرية وتحتوي عىل صفار ُيستخدم لتغذية الجنني الذي يتطور
من خلية البويضة املخصبة .عدد خاليا البويضة التي َت ْنتُج يف جسم األنثى كبري جدًا ،لكن الخاليا املنوية
التي َت ْنتُج يف جسم الذكر أكرب بكثري باملقارنة مع األنثى و ُيقدر عدد الخاليا املنوية باملاليني.
الخاليا املنوية صغرية جدًا وهي مثل خاليا البويضة التي تستطيع أن تعيش يف بيئة محيطة رطبة فقط.
كل خلية منوية لها "رأس" وسوط له قدرة عىل الحركة .مبساعدة السوط ،تستطيع الخلية املنوية أن
تتقدم يف املاء وتصل خلية البويضة.

الرسمة ﻫ  :3-جهاز التكاثر يف األسامك
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بعد إطالقها من الجسم ،تحافظ الخاليا التناسلية عىل حيويتها لعدة دقائق حتى عدة ساعات .هذه
الفرتة الزمنية فرصة ال تعوض إللتقاء واتحاد الخاليا التناسلية من ِكال الزوجني من نفس النوع البيولوجي
( .)speciesاحتامل إلتقاء خاليا تناسلية مناسبة يف بيئة محيطة مفتوحة مثل البحر هو صغري نسب ًيا
وبالطبع ال يوجد يشء مينع إلتقاء عشوايئ بني الخاليا التناسلية ألنواع بيولوجية مختلفة التي من املعروف
أنها ال تؤدي إىل إخصاب.
اً
بعد اإلخصاب ،يصبح غشاء خلية البويضة قاس ًيا قليل وهكذا مينع دخول خاليا منوية إضافية.

جدير باملعرفة
سمكة السلمون تفقص من البيضة

الفكرة املركزية
التجانس والتباين :أنواع
القرش هي أسامك ،لكن
إخصابها داخيل .تتطور صغار
السن يف البيوض داخل جسم
األم.

إخصاب داخيل يف املاء
باملقارنة مع معظم الخاليا التي يتم فيها إخصاب خارجي ،يف عدة أنواع أسامك ،اإلخصاب
داخيل .عىل سبيل املثال ،معظم أنواع أسامك القرش (حوايل  70%من األنواع) التي فيها الذكر
ينقل الخاليا املنوية إىل داخل جسم األنثى ،تتطور يف بطن األنثى أفراد داخل البيض .يف معظم
األنواع ،البيضة التي يتطور يف داخلها الجنني ،تحتوي عىل كمية صفار كبرية جدًا ،ليك تز ِّود
الجنني احتياجاته .يف نهاية تطور األجنةُ ،تطلق األفراد املستقلة من جسم األنثى .هذه الظاهرة
التي تتطور فيها األجنة داخل جسم ُ
األم وتخرج من جسمها كأفراد حية بعد أن أكملت تطورها
ً
تفريخا.
نس ِّميها

ﻫ  2.2تكاثر الربمائيات
الربمائيات إحدى مجموعات الفقريات .الضفادع والعالجم هي املعروفة لنا كث ًريا من بني الربمائيات.
تقيض الربمائيات معظم حياتها البالغة يف اليابسة ،لكنها متعلقة بالبيئة املحيطة املائية (كاالنقوعة)
لتكاثرها .وهذا السبب لكونها تعيش بالقرب من بيوت التنمية
املائية .يف موسم التكاثر ،تضع الربمائيات الخاليا التناسلية يف املاء.
يتم اإلخصاب الخارجي وتطور األجنة يف البيئة املحيطة املائية.
يف أنواع الضفادع والعالجم ،نجد "تطوير" مالءمة بني الزمن
واملكان إلفراز الخاليا التناسلية .يف هذه األنواع ،ميسك الذكر األنثى
ويحتضنها ،يركب عىل ظهرها يف املاء ،يسبح معها وال يرتكها (الرسمة
ﻫ  .)4 -عندما ُتطلق خاليا البويضة من فتحة القناة ،يفرز الذكر
الخاليا املنوية إىل املاء.
يف الربمائيات ،الفرد الذي يخرج من خلية البويضة املخصبة نسميه
رشغو ًفا .متر الرشاغيف تغيرُّ ات تدريجية حتى تتحول إىل برمائيات
الرسمة ﻫ " :4-تزاوج" يف العلجوم.
بالغة.
انتبهوا! الذكر أصغر من ُ
األنثى املليئة باآلف خاليا البويضة.
عالقة مبوضوع
علم البيئة:
التنوع البيولوجي  -يشكل
هدم بيوت التنمية الخاصة
خط ًرا عىل استمرار بقاء
األنواع ،من خالل إلحاق
الرضر بالتنوع البيولوجي.

يوجه تكاثرها إىل موسم السنة الذي تهطل فيه أمطار ومتتلء
اعتامد الربمائيات عىل بيئة محيطة مائيةِّ ،
االنقوعات باملاء .يش ِّكل هذا االعتامد خط ًرا عىل العشائر التي تعيش يف أماكن فيها جفت األنقوعات يف
أعقاب قحط أو بناء وتعبيد شوارع .هذا الوضع سائد يف منطقة الشارون ،لذا ُتبذل اليوم جهود خاصة
للحفاظ عىل بيوت تنمية الخاصة ،ليك مننع انقراض أنواع برمائيات.
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توسع
تطور من الرشغوف إىل البالغ
عملية التطور من الرشغوف إىل البالغ والتغيرُّ ات
التي تحدث خاللها ،نس ِّميها دورة حياة.
رشغوف
الرشاغيف هي كانت حية مائية بحتة :يوجد لها
البالغ
ذنب عىل طوله غشاء سباحة وخياشيم (أعضاء
لتبادل الغازات التي مت ِّيز األسامك) وال توجد لها
أطراف الجسم .خالل دورة الحياة
(الرسمة ﻫ ،)5 -تتحول الرشاغيف من حيوانات
مناسبة للحياة يف املاء إىل حيوانات مناسبة للحياة
يف اليابسة.
يف الضفادع والعالجم ،تشتمل مراحل دورة الحياة
عىل ظهور أرجل ،تطور الرموش ،اضمرار الخياشيم
الرسمة ﻫ :5-من الرشغوف إىل البالغ
واختفاء الذنب ،كام تحدث تغيرُّ ات يف لون ومبنى
الجلد .مير أنبوب الهضم يف تغيرُّ ات ملحوظة ً
أيضا :يف الرشاغيف النباتية ،أنبوب الهضم طويل
جدًا وملتو داخل فراغ (تجويف) البطن ،خالل دورة الحياة من الرشغوف إىل البالغ ،يقرص أنبوب
الهضم بشكل كبري جدًا.
بعد مرور حوايل  6أسابيع ،تخرج الضفادع البالغة إىل الحياة يف اليابسة .تتغذى عىل الحيوانات
وتتنفس مبساعدة الرئتني التي كانت موجودة يف الرشاغيف ومل تكن ف َّعالة.
جدير باملعرفة
تكاثر الثدييات مائية
يف البيئة الحياتية املائية ،تعيش أيضً ا عدة ثدييات ،مثل :الحيتان والدالفني (الرسمة ﻫ  )6 -التي
معظم أقربائها البيولوجية تعيش يف اليابسة .مبنى أجسامها مالئم للحياة يف املاء وهو
يذكرنا يف مبنى أجسام األسامك .لكن
أعضاء وطرق تكاثرها كأعضاء أقاربها
 الثدييات التي تعيش يف اليابسة:اإلخصاب داخيل ،يتطور الجنني يف
الرحم ويتغذى النسل يف أيامه األوىل
من حليب أمه .الرأي املقبول أن األباء
القدمية لهؤالء الثدييات هي الثدييات
التي كانت تعيش يف اليابسة .أعضائها
وطرق تكاثرها مل تتغيرَّ خالل ماليني
السنني من النشوء واالرتقاء ،لكن
تطورت لديها مالءمة للحياة يف املاء،
مثل :الزعانف ومساحة سطح خارجي
الرسمة ﻫ  :6-ثدييات مائية
عىل اليمني :دولفني ،عىل اليسار :حوت
أملس غري مغطى بالفرو.

الفكرة املركزية
النشوء واالرتقاء:
الحوت والدولفني ،مثاالن
لكائنات حية مائية تطورت
من كائنات حية تعيش يف
اليابسة.
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سؤال ﻫ 3-
جدوا معلومات عن أماكن وأوضاع انقوعات شتوية يف البالد وعن عشائر الربمائيات .لخصوا
املعلومات يف الفتة ،عارضة يف الحاسوب أو يف مقال صحفي.
سؤال ﻫ 4-

الربمائيات هي مثال لكائنات حية تعيش يف اليابسة ،لكنها غري مالمئة للتكاثر يف اليابسة.
ارشحوا هذه العبارة.

ﻫ  .3تكاثر حيوانات يف اليابسة

تطور النشوء واالرتقاء ألجهزة تكاثر حيوانات ونباتات تعيش يف اليابسة ،كان متعل ًقا بتطور أجهزة تكاثر
تلتقي فيها خاليا تناسلية يف بيئة محيطة مائية أو رطبة ويتطور الجنني يف بيئة محيطة مائية محمية من
الجفاف.
املميز البارز لتكاثر األنواع التي تعيش يف اليابسة كل حياتها  -زواحف ،طيور وثدييات  -هو اإلخصاب
الداخيل.
ُ
يف اإلخصاب الداخيلُ ،تنقل الخاليا املنوية مبساعدة األعضاء الجنسية إىل داخل جسم األنثى ،بحيث ال
تتعرض الخاليا املنوية إىل الهواء الجاف ،وهي تلتقي يف بيئة محيطة رطبة ومحمية داخل جسم ُ
األنثى.
املم ِّيز اإلضايف ألنواع تعيش يف اليابسة واملتعلق بتكاثرها هو تطور مبانٍ خاصة لحامية الجنني من خطر
الجفاف .خالل النشوء واالرتقاء ،تطورت يف حيوانات اليابسة وسيلتني أساسيتني تكسب الجنني املتطور
حامية.
الوسيلة األوىل ،هو الرحم الذي تطور عند الثدييات (كام رأينا يف جهاز تكاثر املرأة) وهو يحمي األجنة
التي تتطور داخل جسم األنثى .الوسيلة الثانية هي البيضة التي يتم وضعها خارج جسم األم .البيوض
التي يتم وضعها يف اليابسة تكون عىل األغلب ذات قرشة (قاسية أو مرنة) تقلل من فقدان املاء وتكسب
الجنني حامية جسدية .تطورت هذه الوسيلة عند معظم الزواحف (مثل :األفاعي ،السحايل والسالحف)
والطيور التي يتطور فيها الجنني خارج جسم ُ
األنثى" .تجديد النشوء واالرتقاء" هو بيض الزواحف
والطيور ،أما يف رحم الثدييات ،التطور هو غشاء السىل .غشاء السىل ميلء يف السائل (سائل السىل) الذي
يش ِّكل البيئة املحيطة املائية التي يتطور فيها الجنني.
يز ِّود الرحم والبيضة الجنني ،الذي يتطور يف اليابسة ،الظروف املطلوبة لتطوره ،مثل :بيئة محيطة رطبة،
مواد غذائية ،أكسجني ،إبعاد الفضالت ،والحامية من اإلصابات والجفاف.
بودنا أن نذكر أنه يف األنواع التي تعيش يف املاء ،مثل :األسامك والربمائيات ،يتطور النسل يف البيوض،
عىل الرغم من أن مبنى البيوض التي ُتضع يف املاء بسيط ومالئم لعدم وجود خطر الجفاف وال توجد
صعوبة يف التخلص من مواد الفضالت التي ُتفرز مبارش ًة إىل املاء.
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مصطلحات
خلية البويضة والبيضة
خلية البويضة هي خلية تناسلية أنثوية (جاميتا أنثوية).
البيضة هي مبنى يتطور يف معظم أنواع الحيوانات من خلية البويضة ،وتشكِّل يف هذه األنواع
مكانًا لتطور الجنني .البيضة مغلَّفة يف قرشات وتحتوي عىل كمية كبرية من املاء واملواد الغذائية.
يف معظم الحيوانات ،تُضع البيض خارج جسم األُم ،لكن هناك أنواع ،يتطور الجنني يف البيضة التي
تبقى داخل جسم األُم .يف األسامك والربمائيات ،فقط بعد أن تخرج خلية البويضة من الجسم
وت ُخصبت نس ِّميها بيضة .بعد اإلخصاب ،مير الغشاء الخارجي لخلية البويضة تغيرُّ ات إنزمياتية (بناء
بروتينات) ويصبح قاسيًا.
يف الطيور والزواحف الرتتيب عكس ذلك :ت ُضع البيضة بعد أن يتم تخصيب خلية البويضة .باستثناء
البيض غري امل ُخصب الذي يضعه الدجاج يف القن ونأكله.
البيضة اخرتاع "ناجح" ،لكن توجد خطورة إىل جانب ذلك .إ َّن رزم الجنني مع املواد املطلوبة لتطوره
األويل داخل غشاء قايس ،يبدو لنا ألول وهلة عىل أنه فكرة ناجحة ج ًدا .لكن أخطار كثرية تسترت لألجنة
التي تتطور يف البيضة التي تُضع يف البيئة املحيطة الخارجية يف اليابسة .البيضة وجبة كاملة ،موزونة
ومركَّزة ،تُفضلها حيوانات كثرية :طيور جارحة ،قارض وثدييات من بينها اإلنسان .يف حاالت كثرية،
القرشة ليست قاسية ج ًدا ،وتؤدي إصابتها إىل موت الجنني .تتطور األجنة املوجودة يف بيض الطيور،
فقط إذا ركدت عليها الطيور وحافظت عليها يف درجة حرارة مناسبة طول فرتة الركود (أيام أو أسابيع).
افتاس ،فإ َّن الركود يتوقف والجنني ال يتطور.
إذا أُصيب أحد الوالدين (األب أو األم) أو رُ
باملقارنة مع معظم الزواحف التي أجنتها تتطور يف البيضة التي تُضع خارج جسم األُم ،يف عدة مجموعات
من الزواحف ،مثل :السحايل ،الحربايات واألفاعي ،ميكن أن نجد أنوا ًعا تتطور فيها األجنة داخل جسم
األُم ،داخل بيوض قرشتها مرنة ،وهي تخرج من جسمها كأفراد حية بواسطة التفريخ بعد أن أكملت
تطورها.

جدير باملعرفة
سحلية "حامل"
يف نوع معني من السحايل ( ،)Common lizard, Viviparous lizardتتطور األجنة داخل جسم
األُم مغلَّفة بغشاء (دون قرشة قاسية) .تستمر فرتة الحمل حوايل  3شهور يف أشهر الصيف،
وخاللها تكشف جسمها لحرارة الشمس ساعات طويلة بقدر اإلمكان .يف نهاية فرتة الحمل ،تمُ زق
األجنة الغشاء وتخرج من جسم األُم سحايل صغرية ومستقلة .يف كل حدث تكاثر ،تُفرخ السحلية
من  12-3فر ًدا.
يفرتض باحثو النشوء واالرتقاء أن هذه الظاهرة عبارة عن مالءمة للمناطق التي أقليمها باردة ،ألن
األجنة محمية داخل جسم األُم من تأثري درجة حرارة البيئة املحيطة .عىل الرغم من أن السحايل
تفتقر آلية داخلية لتنظيم درجة حرارة جسمها (متغيرِّ ة درجة الحرارة) ،إال أنها تستطيع أن تختبئ
أو تكشف نفسها ،وهكذا تؤثر عىل درجة حرارة جسمها.

عالقة مبوضوع
علم البيئة:
سلسلة غذائية.
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عالقة مبوضوع
علم البيئة:
مسؤولية اإلنسان الحفاظ
عىل التنوع البيولوجي.

توسع
الحفاظ عىل سالحف البحر  -نوع يهدده خطر اإلنقراض
يف شواطئ إرسائيل ،يوجد مواقع تصلها إناث سالحف البحر يف موسم التكاثر ،ليك تضع بيوضها.
تضع األنثى بيضها يف حفرة تبنيها يف الرمل (الرسمة ﻫ  .)7-بعد مرور حوايل  50يو ًما تخرج
سالحف وترسع متوجه ًة إىل البحر ،وهناك تستمر حياتها .يتم خروجها يف الليايل التي يكون فيها
القمر كامل والضوء املنعكس عن املاء يو ِّجه السالحف الصغرية إىل البحر .األخطار التي تسترت
لسالحف البحر كثرية:
الوقوع يف شباك الصيد.
إلحاق أرضار يقوم بها اإلنسان يف مواقع وضع البيض (بناء ،حركة مستجمون والركوب عىل
تراكتورات صغرية).
األضواء املنبعثة من البيوت والسيارات املارة عىل الشوارع املجاورة للشاطئ تبلبل السالحف
الصغرية وبدل من أن تتوجه إىل البحر ،فإنها تتوجه إىل اإلتجاه املعاكس وبالطبع ال تبقى هناك
عىل قيد الحياة.
هذه األخطار أدت إىل انقراض أنواع وانخفاض ملحوظ يف تعداد عشائر سالحف البحر .إحدى
العمليات التي أُجريت للحفاظ عىل سالحف البحر هي نقل البيوض التي وضعتها السالحف
إىل مكان محمي والحفاظ عليها حتى تخرج منها السالحف الصغرية .يف األيام التي تخرج فيها
السالحف الصغرية ،نساعدها عىل إيجاد طريقها إىل البحر.
■

■

■

■

■

■

الرسمة ﻫ :7-سالحف البحر
عىل اليمني :سلحفاة تسبح يف املاء ،عىل اليسار :أنثى تضع البيض يف حفرة عىل شاطئ البحر

سؤال ﻫ 5 -
جدوا يف اإلنرتنيت معلومات حول النشاط الذي يحدث يف الالد للحفاظ عىل سالحف البحر.
ركِّزوا املعلومات يف عارضة حاسوب أو الفتة.
ﻫ 1.3تكاثر الطيور
يف هذا البند ،نتعرف عىل تكاثر دجاج البيت كمثال لتكاثر الطيور.
جهاز تكاثر الديك
جهاز تكاثر الديك مبني من ثالثة أقسام أساسية (وبذلك يشبه األعضاء التناسلية عند اإلنسان) :زوج
خصيتان ،زوج أنابيب ينقل الخاليا املنوية وعضو جنيس للتزاوج (الرسمة ﻫ.)8-
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الخصيتان موجودتان يف تجويف (فراغ) البطن يف طرف الظهر.
الخصية مبنية من شبكة أنابيب دقيقة ت َ ْنتُج فيها خاليا منوية.
ترتبط جميع أنابيب الخصية بأنبوب بربخ الخصية .داخل
النسيج الذي يربط بني أنابيب الخاليا املنوية ،توجد خاليا
وسطية ت ُ ْن ِتج الهورمون الذكري  -طوسطسطرون .يف موسم
التكاثر ،تكرب الخصيتان باملقارنة مع فرتات أخرى.

خصية
بربخ
الخصية

يخرج من بربخ الخصية أنبوبان ناقالن للخاليا املنوية وهام
ملتويان ج ًدا ويستمران حتى الفتحة الخارجية  -القناة .تنضج
الخاليا املنوية داخل األنابيب التي تنقل الخاليا املنوية ،وتُخ َّزن
يف القسم النهايئ لألنبوب.
طيتي جلد موجودتني يف
العضو التناسيل يف الطيور ،مبني من ْ
سائل
الطرف األقىص لفتحة القناة .أثناء التزاوج ،متتلئ الطيتني اً
ٍ
وعندئذ يقرتب الذكر من االنثى وينقل
يشبه الليمفا وتنتفخان،
إىل جسمها السائل املنوي الذي يحوي داخله خاليا منوية.
جهاز تكاثر الدجاجة
جهاز تكاثر الدجاجة مبني من قسمني أساسيني :املبيض
وأنبوب البيض (الرسمة ﻫ  .)9 -يف معظم أنواع الطيور
ومن بينها الدجاجات ،عكس معظم أنواع الثدييات،
فقط املبيض وأنبوب البيض يف الطرف األيرس يكونان
متطوران ،أما املبيض وأنبوب البيض يف الطرف األمين
فإنهام ينضمران يف املرحلة الجنينية .يخمن باحثو
النشوء واالرتقاء أن الجهاز غري الزوجي ،يقلل وزن
الدجاجات ويكسبها أفضلية يف الطريان.

أنبوب ناقل
للخاليا املنوية
فتحة القناة
الرسمة ﻫ  :8 -جهاز تكاثر الديك  -الذكر

مبيض
قمع

أنبوب
البيض

خلية بويضة
خلية
بويضةناضجة

يقع املبيض يف تجويف (فراغ) بطن الدجاجة وهو
يبدو كعنقود مك َّون من أجسام كروية صفراء بأحجام
"الرحم"
مختلفة .كل "كرة" عبارة عن خلية تناسلية أنثوية -
خلية بويضة تشتمل عىل نواة الخلية التي تحوي يف
املهبل
ومجمع
داخلها املادة الوراثية ،قليل من السيتوبالزم
َّ
فتحة القناة
غذاء ميلئ معظم حجم الخلية  -صفار البيضة .تظهر
الرسمة ﻫ  :9 -جهاز تكاثر األنثى  -الدجاجة
السيتوبالزم والنواة كبقعة صغرية صافية عىل سطح
الصفار .كل خلية بويضة يف املبيض محاطة بطبقة
دقيقة وغنية باألوعية الدموية التي ُتغذي خلية
البويضة ومحاطة ً
أيضا بخاليا ُتفرز هورمونات جنسية أنثوية.
انتبهوا! يف معظم الحاالت ،خاليا الكائنات احية صغرية جدًا وميكن رؤيتها مبساعدة املجهر (امليكروسكوب)
فقط .خلية بويضة الدجاجة كبرية جدًا ونراها دون املجهر ً
أيضا.
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غشاء
غشاءان
صفار البيض
بروتني
(ألبومني)

إنتاج البيضة
يف أعقاب التزاوج ،يتم اإلخصاب يف القمع املوجود يف بداية أنبوب البيضة .تتحرك خلية البويضة املخصبة
عىل طول أنبوب البيض ،وخالل حركتها تُضاف إليها مكونات مختلفة تُ ْن ِتج البيضة الكاملة .أنبوب البيض
ملتوٍ ،يصل طوله عند الدجاجات البيوضة حوايل  73-53سم .عىل طول أنبوب البيض ،توجد غُدد تفرز
إىل داخله بروتني (ألبومني  -املادة البيضاء يف البيض الذي نأكله يف البيض) ينتظم كطبقة حول خلية
البويضة .تساهم هذه الطبقة (كصفار البيضة) يف تطور الجنني وتغذيته .بعد ذلك يَ ْنتُج غشاءان دقيقان
يغلِّفان الربوتني.
غشاء هواء
عندما تصل خلية البويضة املخصبة املحاطة بالربوتني وباألغشية
منطقة "الرحم" (الذي يختلف يف مبناه وأدائه عن رحم الثدييات)
يف أنبوب البيضة ،تُفرز من الخاليا يف هذه املنطقة أمالح كالسيوم
جدائل
ترسب عىل البويضة وتُ ْن ِتج الغالف الخارجي القايس .يُستخد
بروتينات
"الرحم" لبناء الغالف الخارجي ولتخزين البيض قبل وضعها خارج
الجسم .تستمر هذه العملية املعقدة حوايل يوم ويف نهايته تكون
البيضة جاهزة ،ليك توضع خارج الجسم (الرسمة ﻫ .)10 -
انتبهوا! يف أقنان الدجاجات التي تبيض بيضً ا ،ال يوجد ذكور،
والدجاحات تبيض بيضً ا عىل الرغم من عدم حدوث تخصيب.

الرسمة ﻫ  :10-بنى بيضة الدجاجة

الفكرة املركزية
مالءمة املنبء واألداء:
مبنى بيض الطيور مالئم
لتطور اللجنني يف البيابسة.

يحتل صفار البيض والربوتني ،اللذان يعتربان مصدر املواد الغذائية التي يتطور منها الجنني ،معظم حجم
البيضة .نالحظ داخل طبقة الربوتني مبانٍ مسلسلة نس ِّميها جدائل الربوتني (الذي نراه أحيانًا داخل بروتني
بيضة غري مطبوخة) .تثبت جدائل الربوتني خلية البويضة املخصبة والجنني الذي يتطور منها ،يف مكانها يف
مركز البيضة .يف الطرف الواسع للبيضة ،يف الفراغ بني الغشائني ،نالحظ "كيس هواء" .ميكن أن نرى كيس
الهواء يف طرف البيضة املسلوقة ("البيضة القاسية").
قرشة بيضة الدجاجة مصنوعة من الكالسيوم ،قاسية وتز ِّود الجنني حامية من اإلصابات امليكانيكية ،من
األشعة املبارشة والجفاف .باإلضافة إىل ذلك ،ت ُتيح القرشة للجنني أن يتبادل الغازات مع البيئة املحيطة
الخارجية بفضل الثقوب الصغرية ج ًدا املوجودة فيها.

جدير باملعرفة
بيضة النعامة أكرب بيضة من بني بيوض الطيور،
حيث يصل وزنها حوايل  1.2كغم .بيضة عصفور
الشمس أصغر بيضة من بني بيوض الطيور،
حيث يصل وزنها حوايل نِصف غرام فقط.

النعامة األنثى وبيضتها
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تطور الجنني يف البيضة
بعد أن تبيض الدجاجة البيضة املخصبة،
يتطور الجنني فيها .يف الرسمة ﻫ  ،11 -نرى
غشاء كوريون
حول الجنني الذي يتطور إنتاج أربعة أغشية
السىل
سائل ّ
خارج الجنني نس ِّميها أكياس الجنني ،وهي
السىل
غشاء ّ
تقوم بوظائف مهمة يف تطور الجنني يف
جنني
البيضة:
كيس هواء
السىل ( ،)amnionيغلِّف الجنني
1 .1غشاء ّ
السىل الذي يشكِّل
ويحتوي عىل سائل ّ
غشاء البول
البيئة املحيطة املائية التي يتطور فيها
كيس صفار البيض
الجنني.
2 .2كيس صفار البيضة الذي يغلِّف الصفار،
قرشة
ت َ ْنتُج فيه شبكة أوعية دموية عربها
غشاءان
مير الغذاء إىل الجنني .معظم صفار
الرسمة ﻫ  :11-مقطع تخطيطي يف بيضة دجاجة فيها جنني
البيض مكون من بروتينات ،دهنيات
وسكريات ،حيث تُستخدم غذاء للجنني
الذي يتطور يف البيضة.
3 .3غشاء بول جنيني ( - )allantoisيُستخدم وعاء للفضالت .تساعد األوعية الدموية املوجودة يف
غشاء البول عىل تبادل الغازات بني الجنني والبيئة املحيطة الخارجية (كام هو األمر يف عمل الرئتني).
4 .4غشاء كوريون ،يغلِّف الجنني واألغشية الداخلية.
خالل تطور الجنني ،متنع قرشة البيضة من حدوث تغيرُّ يف حجمها عىل
الرغم من التغيرُّ ات التي تحدث داخلها .ت ُحدد هذه الحقيقة كرب الجنني
الذي يستطيع أن يتطور داخلها .يف نهاية تطور األنسجة واألعضاء (يف
الدجاج حوايل  21يو ًما) ،تخرج الصيصان من البيض (الرسمة ﻫ .)12 -
يف عملية خروج الصوص من البيضة ،ميزق الصوص الغشاء الذي يغلِّفه
مبساعدة منقاره ويتنفس ألول مرة مبساعدة رئتيه من الهواء املوجود
داخل كيس الهواء.

الرسمة ﻫ  :12 -صوص يخرج من البيضة

سؤال ﻫ 6-
أ .جدوا معلومات عن النسبة املئوية للامء ،وعن املكونات الغذائية يف بيضة الدجاجة ،ثم
اعرضوا النتائج بطريقة بيانية .علِّلوا اختيار طريقة العرض.
ب .ملاذا نويص الشخص املصاب بحروق أن يزيد من استهالك كميات الربوتينات التي
يستهلكها خالل فرتة شفاؤه؟
ت .اكرسوا بحذر بيضة طازجة داخل ماء وم ِّيزوا أقسامها.
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سؤال ﻫ 7-
أ .قارنوا بني نظام األغشية الذي يغلِّف جنني اإلنسان ونظام األغشية الذي يغلِّف جنني
الدجاج.
ب .القرشة القاسية لبيضة الدجاجة متنع ازدياد الحجم الكيل .أي أقسام من البيضة يكرب
حجمها وأي أقسام يصغر حجمها خالل تطور جنني الدجاجة؟ علِّلوا.
ت .ما هو املصدر الورايث ألقسام البيضة :الجنني ،صفار البيضة ،الربوتني واألغشية التي تقع
خارج الجنني؟ ارشحوا.
ث .خالل تطور جنني الطيور ،يرتاكم حامض بول غري قابل للذوبان يف غشاء البول .ما هي
أفضلية ذلك للجنني؟
ج .وزن الثدي أثناء والدته أكرب بكثري من وزن الخلية الواحدة  -الزيجوت الذي تك َّون منه.
باملقارنة معه ،وزن الصوص الذي يخرج من البيضة أقل بقليل من وزن البيضة (دون
القرشة) .ما الرشح لهذا الفرق؟
سؤال ﻫ8-
ما هو الفرق األسايس بني بيضة السمكة وبيضة الطري؟
مساهمة الوالدين يف تطور الجنني

الرسمة ﻫ  :13-حامم رقطي أثناء الركود

ال تنتهي مساهمة الوالدين يف تطور الجنني مع وضع البيض.
التطور السليم للجنني يف البيضة متعلق بوجود ظروف بيئية
محيطة مناسبة أيضً ا.
عند أنواع حيوانات كثرية تضع البيض ،يز ِّود الوالدان ظروف
بيئة محيطة مناسبة .عادةً ،تضع األُم البيض يف بيئة محيطة
رطبة أو مظللة ويف موسم السنة الذي يكون فيه خطر الجفاف
صغري باملقارنة مع فرتات أخرى .باإلضافة إىل الركود (الرسمة ﻫ
  ،)13توفر األُم حراسة ف َّعالة عىل األجنة ،وتساهم يف تنظيمدرجة الحرارة والرطوبة.

تركد طيور وزواحف كثرية عىل بيضها حتى يفقص البيض ويخرج النسل .خالل الركود ،يف كثري من
األحيان ،يغيرِّ الوالدين مكان وضع البيضة ،ليك ال تلتصق أغشية الجنني بقرشة البيضة .عىل األغلب ،األُم
تركد عىل البيض واألب يُحرض لها الغذاء ،لكن هناك بعض أنواع الطيور التي يركد فيها الوالدين عىل
البيض بالتناوب حتى خروج النسل.
االعتامد واستقالل نسل الطيور
من ِّيز يف نسل الطيور بني الفراخ والصيصان:
الفراخ تبقى يف العش .تفقص من بيوض صغرية بعد مرور فرتة ركود قصرية .عارية من الريش (تقري ًبا أو
كل ًّيا) ،عمياء ،ضعيفة ،ال تستطيع الوقوف عىل أرجليها وال تستطيع الحركة ،لذا فهبي بحاجة إىل عناية
والدين مخلصني .يف األيام األوىل ،تستطيع الفراخ أن ترفع رأسها وتفتح منقارها فقط ،ليك تحصل عىل
الغذاء من والديها (الرسمة ﻫ  .) 14 -الخطر الذي يهدد الفراخ كبري ج ًدا ،ألنها ال تستطيع أن تطري،
وعندما يذهب الوالدين لجمع الغذاء ،فإنها مهددة باالفرتاس.

الفصل الخامس :تكاثر الحيوانات

جميع نسل الطيور املغردة (مثل :الفصية
الرشيقة والبلبل) فراخ ،وكذلك األمر جميع
نسل الطيور الجارحة ،مثل :النرس والبومة.
الصيصان ترتك عشها .تفقص من بيض
كبري ،يقظة ومغطاة بريش دقيق ،عيناها
مفتوحة ،أرجلها متطورة ،وبعد مرور وقت
قصري من خروجها من البيض ،تستطيع
أن تأكل بقواها الذاتية .هذا يعني أن
الرسمة ﻫ  :14-عىل اليمني :فراخ جائعة (عصافري إسرتالية) ،عىل اليسار :صوص حجل
الصيصان تحتاج إىل عناية قليلة نسبيًا من
الوالدين .نجد الصيصان باألساس عند الطيور التي تركد عىل األرض وتركض أو تسبح جي ًدا ،مثل :أنواع
الدجاج ،اإلوز والبط.

سؤال ﻫ 9 -
تبيض النسور من  3-2بيوض يف املرة الواحدة ،أما اإلوز فإنه يبيض حوايل  10بيضات يف املرة
الواحدة .ماذا ميكن أن تكون العالقة بني عدد البيضات التي تبيضها الطيور وبني مدى استقاللية
النسل؟ ارشحوا.
نافذة البحث
تبيض طيور من نوع الساممة البنية من  3-1بيوض يف املرة الواحدة.
أُجريت دراسة استقصائية لفحص عشائر الساممة البنية ،ع َّد الباحثون عدد البيض يف كل عش،
وبعد ذلك عدوا الفراخ التي نجحت أن تكرب وترتك العش .استمرت الدراسة ست سنوات وفيام
ييل نتائجها يف جدول ﻫ .3 -
جدول ﻫ  :3-معدل "النجاح" للعش يف عشرية الساممة
عدد البيض
يف العش

عدد األعشاش
يف العشرية

معدل عدد الفراخ التي نجحت
يف النمو وتركت العش

النسبة املئوية لعدد الفراخ التي نجحت
يف النمو وتركت العش

1

36

0.8

80%

2

102

1.7

85%

3

32

1.7

57%

أ .اذكروا استنتاجني ميكن استنتاجهام من نتائج الجدول.
ب .عدد الفراخ التي بقيت عىل قيد الحياة يف األعشاش التي ُوضعت فيها بيضتان يشبه عدد
الفراخ التي بقيت عىل قيد الحياة يف األعشاش التي ُوضعت فيها  3بيوض .هل من األفضل
أن تضع الساممة  3بيوض؟ عللوا.
يف تحليل إضايف للنتائج ،وزع الباحثون النتائج بحسب توافر الغذاء للفراخ يف سنوات مختلفة.
يظهر تحليل النتائج يف جدول ﻫ .4 -

(التكملة يف الصفحة القادمة)
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جدول ﻫ  :4-معدل "النجاح" للعش بحسب توافر الغذاء للفراخ
توافر الغذاء للفراخ عالٍ

توافر الغذاء للفراخ منخفض

عدد البيض
يف العش

معدل عدد الفراخ التي
نجحت يف النمو
وتركت العش

النسبة املئوية لعدد
الفراخ التي نجحت
يف النمو وتركت العش

معدل عدد الفراخ التي
نجحت يف النمو
وتركت العش

النسبة املئوية لعدد
الفراخ التي نجحت
يف النمو وتركت العش

1

0.8

80%

0.8

80%

2

1.9

95%

1.0

50%

3

2.3

77%

0.9

30%

ت .أمامكم استنتاجات ،أي منها ميكن استنتاجها من مكتشفات الجدول ﻫ 4؟ عللوا اختياركم.
 .1مل يؤثر توافر غذاء الفراخ عىل "نجاح" منو الفراخ.
 .2يف السنوات التي يكون فيها توافر غذاء عا ٍل ،توجد أفضلية لوضع  3بيوض باملقارنة مع
بيضتني فقط.
 .3يؤثر توافر الغذاء أقل عىل النجاح عندما ننمي فر ًخا واح ًدا يف العش.
 .4عندما ال يكون نقص يف توافر الغذاء ،تبقى جميع الفراخ عىل قيد الحياة.

ﻫ  2.3تكاثر الثدييات
تعرفتم يف الفصل الثالث عىل جهاز التكاثر وعملية تكاثر اإلنسان .يف ثدييات أخرى ،جهاز التكاثر
وعمليات التكاثر تشبه جهاز التكاثر وعمليات التكاثر عند اإلنسان وتتميز بوجود دورة جنسية.
يف هذا البند ،نتوسع يف التباين الذي يتم يف تكاثر أنواع معينة من الثدييات ويف دوراتها الجنسية.
للمزيد عن
موسمية التكاثر ،انظروا
الفصل السابع صفحة
 ،146والفصل الثامن
صفحة .176

دورة الشبق ودورة الحيض
عند أنواع قرود معينة ،تتم دورة الحيض كام تعلَّمنا عند اإلنسان .استعداد األنثى للتزاوج غري محدد
ملوسم معني يف السنة ،لكن هناك دورية كبرية يف أداء جهاز التكاثر .يوجد صعود ونزول دوري يف تركيز
الهورمونات يف الدم التي يف أعقابها تحدث اإلباضة .تحدث اإلباضة يف مرحلة ثابتة من الدورة .تعرفنا
عىل تفاصيل دورة الحيض يف الفصل الثالث.
عند معظم أنواع الثدييات ،األنثى مستعدة (تستطيع) للتزاوج يف فرتة معينة فقط (أو يف فرتات معينة)
خالل موسم التكاثر (جدول ﻫ  .)5-الفرتة الزمنية التي تكون فيها األنثى مستعدة للتزاوج نسميها فرتة
مثل:
الشبق .يف فرتة الشبق ،يرتفع تركيز هورمونات تكاثر معينة ،وتحدث خاللها سلوكيات مم َّيزة ،اً
ترفس وتصهل إناث الحصون ،ت ُطلق البقرات خوا ًرا وتقفز عىل بعضها وتبيك القطط.
الزمن الذي مير من بداية فرتة شبق واحدة حتى بداية فرتة شبق ثانية نس ِّميه دورة الشبق ،حيث تختلف
مدتها يف األنواع املختلفة.
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جدول ﻫ  :5-دورات الشبق عند إناث الثدييات
النوع

مدة دورة الشبق

تكرار (تردد) دورات الشبق

مدة فرتة الشبق  -االستعداد
للتزاوج

البقرة

كل السنة

 3أسابيع

 12-10ساعة

الخنزير

كل السنة

 3أسابيع

 3-2أيام

املاعز

املوسم  -عدة دورات شبق يف املوسم

 3أسابيع

 24-12ساعة

القط

املوسم  -عدة دورات شبق يف املوسم

 3أسابيع

 7-4أيام

الخروف

املوسم  -عدة دورات شبق يف املوسم

 18-16يو ًما

 36ساعة

الحصان

املوسم  -عدة دورات شبق يف املوسم

 3أسابيع

 6-5أيام

الكلب

املوسم  -دورات شبق واحدة يف املوسم

سنة

 10-7أيام

يف األنواع التي توجد لها دورة شبق ،تتم اإلباضة يف أعقاب ارتفاع تركيز اإلسرتوجني يف الدم .يوجد
أنواع ،يتم عندها الشبق يف مرحلة ثابتة يف دورة الشبق ،عىل سبيل املثال ،عند إناث الفرئان واألبقار.
يوجد أنواع ،يتم عندها الشبق يف أعقاب التزاوج ،هذا يعني أن التزاوج يُثري التغيرُّ ات الهورمونالية
الرضورية لإلباضة .اإلباضة التي تتم يف أعقاب التزاوج نس ِّميها إباضة مرشوطة (الرسمة ﻫ  ،)15 -وهي
تتم ،عىل سبيل املثال ،عند إناث القطط واألرانب.
باملستوى املبدايئ ،دورة الشبق عند األبقار تشبه دورة الحيض عند اإلنسان .يف الدورتني ،تتم اإلباضة
يف موعد ثابت خالل الدورة  -بعد نضوج ال ُجريبات يف املبيض ،وبعد اإلباضة يتطور ُجسيم أصفر يف
املبيض .انتبهوا ،عند اإلنسان ،تتم اإلباضة يف منتصف الدورة (دورة الحيض) وعند البقرة تتم اإلباضة
يف بداية الدورة (دورة الشبق) .ينبع هذا الفرق من التعريف العشوايئ لبداية الدورة بحسب العالمات
التي نراها بالعني :عند اإلنسان نزيف دم ،وعند البقرة سلوكيات معينة .بودنا أن نشري أن البقرة ال
توجد لديها ظاهرة النزيف .إذا مل يتم حمل ،تمُ تص األنسجة املخاطية يف الجسم.
عند إناث الثدييات ،يوجد نوعني من
دورة اإلباضة
النوعان هام
نوع الدورة
االستعداد
للتزاوج

موعد
اإلباضة

دورة الحيض
عند هذه اإلناث
استعداد األنثى للتزاوج
غري محدود
لفرتة معينة يف الدورة

فيها

اإلباضة يف موعد ثابت خالل الدورة
تتم يف أعقاب تغيرُّ دوري يف مستوى
الهورمونات يف الدم

دورة الشبق
عند هذه اإلناث

فيها إمكانيتان

استعداد األنثى للتزاوج
محدود
لفرتة الشبق
موعد اإلباضة مرشوط
يحدث كرد فعل للتزاوج
( ُيثري تغيرُّ ات يف مستوى الهورمونات يف الدم)

الرسمة ﻫ  :15-اإلباضة عند أنواع مع دورة حيض أو مع دورة شبق

للمزيد عن
دورة الحيض ،انظروا الفصل
الثالث ،صفحات .46-44

98

تكاثر يف الطبيعة

سؤال ﻫ 10 -
أ .مباذا تتشابه ومباذا تختلف دورة الشبق ودورة الحيض؟
ب .ما هي األفضلية التي ميكن أن تكون لإلباضة املرشوطة؟
سؤال ﻫ 11-
أنجبت كلبة  6جراء ،منها توأم متامثل ،كانت ُ 8ج َس ْيامت صفراء يف املبيضني م ًعا .كم خلية
بويضة مل تصل تطور كامل؟ عللوا إجاباتكم.
تطور الجنني داخل جسم األُم
هناك فرق مهم بني الثدييات وفقريات أخرى تعيش عىل اليابسة ،وهو املكان الذي يتطور فيه الجنني:
يف أنواع طيور مختلفة ويف معظم أنواع الزواحف ،تتطور األجنة يف البيوض التي تُضع عىل اليابسة خارج
جشم األم .أما يف معظم أنواع الثدييات ،مبا يف ذلك اإلنسان ،يتطور الجنني داخل عضو خاص  -الرحم -
داخل جسم األُم.
يعرض الجدول ﻫ  6-مدة الحمل يف الثدييات املختلفة .ميكن أن نرى يف الجدول أن هناك عالقة عامة
بني كرب الحيوان ومدة الحمل.
جدول ﻫ :6-مدة الحمل يف الثدييات املختلفة
الثدي
الهامسرت
الفأر
األرنب
الكلب
القط

مدة الحمل (باأليام)
16
21
42
61
63

الثدي
الخروف
البقرة
اإلنسان
الحوت
الزرافة

مدة الحمل (باأليام)
150
270
280
360
400

مصطلحات
خروج الجنني من جسم األم
هناك ثالثة مصطلحات تصف العملية التي يخرج فيها النسل املتطور من جسم األم إىل خارج
جسمها:
اً
مستقل ،مثل:
التفريخ :خروج نسل تطور يف بيض داخل جسم األم إىل العالَم .ميكن أن يكون النسل
سمك القرش ،السحايل واألفاعي ،أو أنه بحاجة إىل رعاية الوالدين لفرتة زمنية معينة ،اً
مثل :العقارب
التي تحمل نسلها عىل ظهرها يف بداية حياتها.
اإلنجاب :خروج نسل ثدييات (باستثناء اإلنسان) تطور يف رحم األم إىل العالَم .النسل  -جراء،
عجول ،جدي وغري ذلك  -تحتاج عاد ًة إىل استمرار عناية ومراقبة الوالدين ملدة زمنية معينة عىل
األقل ،مثل :جراء القطط والكالب.
الوالدة :مصطلح خاص لعملية خروج الجنني من الرحم عند اإلنسان .وهو يحتاج إىل عناية ومراقبة
الوالدين ملدة زمنية طويلة.
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سؤال ﻫ 12 -
عودوا إىل الفصل الثالث ولخصوا الحسنات للجنني الذي يتطور داخل الرحم.
تغذية نسل الثدييات
ينبع اسم الثدييات من إحدى املميزات الخاصة لهذه الحيوانات :تغذية النسل بحليب األم  -الرضاعة
(الرسمة ﻫ  .)16-جميع جراء الثدييات يف الطبيعة متعلقة يف بداية حياتها باألُم وهي تتغذى يف فرتة
حياتها األوىل من الحليب الذي يَ ْنتُج من غدد حليب األم.
غدد الحليب موجودة يف الجنسني ،لكن يف اإلناث فقط يَ ْنتُج حليب يف نهاية الحمل .تبدأ غدد حليب
األنثى بالتطور مع النضوج الجنيس ،لكن يف فرتة الحمل ،تتطور بشكل رسيع بفضل تأثري الهورمونان
بروجسرتون واسرتوجن .يشرتك الهورمون برولكتني (=lactحليب; =proالحصول عىل) وهورمونات
أخرى يف تطور الغدد وإنتاج الحليب.
تختلف أنواع الثدييات بعدد غدد الحليب ومكانها:
عند اإلنسان وأنواع قردة ،يوجد غدتني حليب وهام
موجودتان يف الثدي يف الصدر .عند األبقار،
الخراف ،الحصون ،نجد غدد الحليب يف الرضع
عىل البطن بجانب الرجلني الخلفيتني .عند
أنواع الثدييات التي لديها جراء كثرية يف كل
حمل (مثل :الكالب والقطط) ،يوجد غدد كثرية،
وفُتحات الغددة مرت َّبة بسطرين عىل طول طرف
بطن الحيوان.

الرسمة ﻫ  :16 -عجل يرضع من أمه

اعتامد واستقالل أفراد الثدييات
ُ
كام ذكرنا ،جميع جراء الثدييات يف الطبيعة متعلقة يف بداية حياتها باألم التي تغذيها ،وهي تتغذى يف
هذه الفرتة من الحليب الذي يَ ْنتُج يف غدد حليب األُم .مع ذلك ،يوجد فروق مبدى استقاللية األفراد
مثل ما رأينا عند الطيور .نستعمل هنا املصطلحني يرتك العش ويبقى يف العش الذين تعرفنا عليهام يف
سياق الطيور .
أفراد األرانب ،الغزالن واألبقار ترتك العش .وهي تولد بعد حمل طويل نسب ًيا ،مغطاة بالشعر ،لها
مخالب (أظافر قرنية) وعيون مفتوحة .تفرز فضالتها بذاتها ،تستطيع أن تقف عىل رجليها ومتيش
خالل عدة دقائق أو ساعات معدودة بعد أن تلد .وظيفة األم أن ترضعها
وأن تحميها.
جراء القطط والكالب تبقى يف العش .تلد بعد حمل قصري ،عاجزة عن
القيام بأي يشء ،عارية من الشعر وعيونها مغلقة .متعلقة بشكل مطلق
بأُمها للتغذية ،للحفاظ عىل درجة حرارة جسمها وتحتاج مساعدة األُم،
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ليك تفرز بولها وبرازها .األُم تحميها أيضً ا من
الحيوانات املفرتسة ومن أفراد أخرى يف العشرية
(مثل الذكور) قد تؤذيها.
اً
ُ
جراء القردة متعلقة بأمها لتزودها بالغذاء والحامية،
لكنها تستطيع أن متتطي أُمها وتتحرك معها من مكان
إىل آخر (الرسمة ﻫ .)17 -

سؤال ﻫ 13 -
اذكروا حسنة واحدة وسيئة واحدة لنوع
أفراده تبقى يف العش باملقارنة مع نوع أفراده ترتك العش .ارشحوا.

الرسمة ﻫ  :17-قردة وجروها

سؤال ﻫ 14-

مباذا يتشابه ومباذا يختلف تكاثر سمكة ،طري وثدي .تطرقوا يف إجاباتكم إىل جهاز التكاثر
وعملية التكاثر.

ثدييات الجيب
ثدييات الجيب هي مجموعة ثدييات قدمية ج ًدا من ناحية النشوء واالرتقاء ،املميز الخاص للحيوانات
التي تنتمي إىل هذه املجموعة هو طريقة تكاثرها واالعتامد املتطرف لألفراد الحديثة السن بأُمها.
هذه املجموعة شائعة باألساس يف اسرتاليا (أنواع قليلة موجودة يف جنوب أمريكا) .عكس الثدييات التي
تعرفنا عليها والتي متلك مشيمة متطورة تدمج بني أنسجة الجنني وأنسجة األُم ،ثدييات الجيب توجد
لها مشيمة بسيطة ،يتغذى الجنني فرتة قصرية باألساس من صفار البيض املوجود يف كيس صفار البيض،
وتغذيته أقل ناجعة باملقارنة مع الثدييات التي لديها مشيمة متطورة.
مثل :يلد أحد
تخرج أفراد ثدييات الجيب إىل هواء العامل يف مرحلة مبكرة ج ًدا من تطورها .اً
أنواع الكنغر بعد  36يوم حمل عندما يكون وزنه حوايل  0.8غرام فقط! للمقارنة  -وزن
البالغ حوايل  30كغم.
مبارش ًة بَعد الوالدة ،يقوم الوليد الصغري برحلة عجيبة إىل منطقة الحلامت املوجودة داخل
"الجيب" (طي جلد كبري) ،عىل بطن أمه وهناك يستمر يف تطوره .عىل الرغم من أنه أعمى،
إال أنه ينجح يف إكامل رحلته وإيجاد الحلمة التي يدخلها يف فمه .يتسع طرف الحلمة وميأل
كل حجم الفم .يبقى الجرو الصغري مربوطًا بالحلمة ملدة شهر  -شهرين ،حتى تتطور فكيه
بشكل ٍ
كاف ،ليك يفتح فمه ويتحرر من الحلمة .من هذه املرحلة ،يبقى الجرو الصغري داخل
ُ
"الجيب" عىل بطن أمه يرضع الحليب ،يكرب ويتطور .بعد مرور حوايل  300يوم ،يزن حوايل
 5كغم ومل يبقى يف الكيس .بعد خروجه من الجيب ،يبقى الجرو بجانب أمه ،يرضع من
حليبها حتى يصل سن سنة ونِصف .صورة أُم الكنغر املعروفة مع صغريها الذي يطل عرب
جيبها( ،الرسمة ﻫ  ،)18 -ال متثِّل جميع أنواع ثدييات الجيب .يوجد أنواع مثل األُبسوس
األمرييك الذي تلد األُنثى من  10-8جراء يف الوالدة الواحدة .و"الجيب" هو طي من الجلد
الرسمة ﻫ ُ :18 -أم الكنغر مع جروها
الذي يطل عرب الجيب.
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املرفوع حول الحلامت فقط وهو ال يغطي جميع الجراء .يف هذه األنواع ،عندما تتحرر الجراء من
الحلامت ،تستمر األُم يف ارضاعها ،لكنها تضعها يف عش وال تحملهم معها كل الوقت.

جدير باملعرفة
ثدي يضع بيضً ا
الثدييات عدمية املشيمة نادرة ،تعيش عدة أنواع من هذه الثدييات يف قارة اسرتاليا فقط .اإلوز
األُسرتايل ثدي يعيش يف املاء والتخصيب عنده داخيل .يف أعقاب اإلخصاب ،تضع أنثى اإلوزة بيضها
داخل ُجحر وتركض عليه حتى يفقس .بعد أن تخرج الصغار ،يتغذون من الحليب الذي تفرزه األُم
عىل سطح جلدها (اإلوز األُسرتايل ال يوجد لديه حلامت).

ﻫ  .4جوانب نشوء وارتقاء التكاثر الجنيس عند الحيوانات

تطورت الثدييات يف املاء ،والقدمية من بينها األسامك ،تعيش كل دورة حياتها يف املاء .تطورت الربمائيات
من األسامك ويدل اسم الربمائيات عىل مميزاتها :تعيش عىل اليابسة بالغة ،لكن لتكاثرها ولبداية تطورها
تحتاج إىل بيت تنمية مايئ .يرى الكثري يف الربمائيات أنها حلقة انتقالية يف تطور نشوء وارتقاء الفقريات.
الفقريات األوىل التي تطورت لديها القدرة خالل النشوء واالرتقاء عىل التكاثر يف اليابسة ،كانت زواحف
قدمية ،وقد وضعت هذه الزواحف بيضً ا عىل اليابسة .بفضل هذه القدرة وتطور مالءمات إضافية
لليابسة ،تحولت هذه الزواحف إىل الفقريات األوىل الحقيقية التي تعيش عىل اليابسة .يخ ِّمن الباحثون
أن أصل نشوء وارتقاء فقريات اليابسة  -زواحف ،طيور وثدييات  -من هذه الزواحف القدمية.
خالل النشوء واالرتقاء ،تطورت أعضاء وآليات تُتيح التكاثر عىل اليابسة .تق َّدم هذا التطور بعدة اتجاهات
معروضة يف جدول ﻫ.7 - .
جدول ﻫ :7-من بيئة محيطة مائية إىل اليابسة :تطور النشوء واالرتقاء لطرق تكاثر الفقريات

املكان الذي يتم فيه
اإلخصاب

بيئة محيطة مائية

بيئة محيطة يابسة

يف املاء

داخل جسم ُ
األنثى

املكان الذي يتم فيه
الجنني

يف املاء ،داخل بيضة
قرشتها مرنة

يف اليابسة ،يف بيضة قرشتها قاسية

يف جسم األنثى ،يف الرحم

مصدر املواد التي يتغذى
منها الجنني

املواد املوجودة يف
البيضة

املواد املوجودة يف البيضة

دم ُ
األم بواسطة املشيمة

طريقة إفراز الفضالت يف
الجنني

ُتفرز إىل املاء

طريقة تغذية الفرد

من الغذاء يف املاء

يُفرز البول بواسطة
ترتاكم يف كيس بول الجنني
الكليتني إىل سائل السىل
ُحرضه الوالدين أو من حليب ُ
األم
من الغذاء الذي ي ِ
من الغذاء الذي يجده بشكل ذايت
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سؤال ﻫ 15 -
نجد عند الحيوانات طرق تكاثر جنسية تختلف عن بعضها ،من بينها البيئة املحيطة التي يتم
فيها التكاثر وعدد األفراد .مامكم جدول يعرض معلومات عن ثالثة حيوانات (أ-ت) :طري،
سمكة ،ثدي.
الحيوان
ب

أ
بيت تنمية الحيوان
مكان تطور الجنني
البيئة التي يحدث فيها التكاثر
عدد األفراد

ماء
بيضة
ماء
آالف

ماء
ُ
األم
ماء
عاد ًة واحد

ت
يابسة
بيضة
يابسة
عدة

أ .أي حيوان من بني الحيوانات أ ،ب أو ت هو ثدي ،أي منها هو طري وأي منها سمكة؟ عللوا
تحديدكم لكل حيوان؟
ب .يف أي بيئة حياة  -مائية أو يابسة  -مدى عشوائية إلتقاء خاليا تكاثر الحيوانات يكون
أكرب؟ عللوا.

تكاثر جنيس

عند الحيوانات التي نراها عاد ًة يف بيئتنا املحيطة ،يوجد باألساس تكاثر تزوجي .هكذا األمر عند معظم
الفقريات التي تتكاثر بطريقة تزاوجية فقط .لكن يجب أن نعرف أنه عند معظم الحيوانات ،يوجد
أنواع تتكاثر بطريقة ال جنسية إىل جانب التكاثر الجنيس .يف هذا البند ،نعرض عدة أمثلة لطرق تكاثر
ال جنسية عند الحيوانات.

ﻫ .5تكاثر غري تزاوجي بواسطة اإلنقسام أو التربعم

يف الكائنات الحية أحادية الخلية حقيقية النواة ،اً
مثل :األميبا ،انقسام الخلية معناه تكاثر .خلية واحدة
هي كائن حي مستقل ،من خلية واحدة َت ْنتُج خليتان ،كل واحدة منهام كائن حي مستقل .لذا انقسام
الخلية يش ِّكل يف الكائن الحي ُ
األحادي الخلية آلية تكاثر غري تزاوجي .قبل حدوث اإلنقسام ،تتضاعف
املادة الوراثية يف النواة ،تنقسم نواة الخلية بعملية امليتوزا ،وفيام بعد ينقسم السيتوبالزم والعضيات.
ككائني حي
نتيج ًة لإلنقسام ،نحصل عىل خليتني متامثلتني باملادة الوراثية ،وتعيش هاتني الخليتني
ْ
ُأحاديي الخلية مستقلتني (الرسمة ﻫ  19 -أعاله) .يف هذا اإلنقسام ،ال تبقى خلية األم عىل قيد الحياة.
التربعم طريقة تكاثر غري جنسية إضافية ،تتطور بواسطتها أفراد جديدة عىل ُ
األم .يف أحاديات الخلية،
عىل سبيل املثال يف الخمرية (الرسمة ﻫ  -19أدناه) ،يبدأ التربعم مبضاعفة املادة الوراثية يف النواة
وبإنقسام النواة بطريقة امليتوزا .فيام بعد َي ْنتُج برعم طريف من طرف واحد ،ينتقل إليه إحدى األنوية
مع كمية قليلة من السيتوبالزم ،و َي ْنتُج غشاء بني الخليتني .ينفصل الفرد الجديد عن ُ
األم ويبدأ بالنمو.
يوجد متعددات خاليا تتكاثر بطريقة التربعم .يف هذه األنواع ،ينمو طرف مك َّون من خاليا تتحول
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نواة
غشاء الخلية
نواة
غشاء الخلية
نواة
الحويصلة
الرسمة ﻫ :19-تكاثر غري جنيس يف ُأحادية خلية حقيقية النواة
الصور العلوية :انقسام خلية األميبا (تكبري 600-200 :ميكرومرت) ،الصور السفلية :تربعم الخمرية (كرب  :حوايل  4ميكرومرت)

يوجد متعددات خاليا تتكاثر عاد ًة بطريقة التربعم .يف هذه األنواع ،ينمو من ُ
األم طرف مك َّون من
خاليا تتحول إىل كائن حي مستقل .يف أنواع معينة ،اً
مثل :املرجان ،تبقى األفراد مرتبطة ببعضها.
ويف أنواع معينة ،اً
مثل الهيدرا :ينفصل الفرد
الجديد يف مرحلة معينة عن ُ
األم
الرسمة ﻫ .)20 -
إذا انفصل الفرد الجديد أو مل ينفصل،
فإنه يبدأ يف النمو .من الجدير باملعرفة
أن الفطريات (من بينها الخمرية)،
املرجان والهيدرا ،تتكاثر بطريقة تكاثر
جنسية ً
أيضا.
الرسمة ﻫ  :20-تكاثر غري جنيس يف كائن حي متعدد الخاليا  -تربعم يف الهيدرا

طريقتي التكاثر انقسام الخلية والتربعم (غري الجنسية التي وصفناها)بإنقسام نواة الخلية الذي
تتشابه
ِ
يتم بطريقة امليتوزا ،لكنهام تختلفان بالطريقة التي تنقسم بها سائر مكونات الخلية .عىل الرغم من
ذلك ،يتم اإلنقسام دامئًا بطريقة تكون يف كل خلية نسخة كاملة من املادة الوراثية وجميع املكونات
الرضورية لبقاؤها كوحدة مستقلة.

ﻫ .6تكاثر عذري

التكاثر العذري ( )parthenogenesisهو طريقة تكاثر غري تزاوجي ،يتم عند عدة أنواع من الفقريات
(أنواع سحايل وأفاعي) ،لكنه شائع عند الالفقريات ويحدث يف األساس عند مفصليات األرجل والحرشات.
الفرق بني التكاثر العذري وطرق أخرى للتكاثر غري التزاوجي :يف التكاثر العذري ،تتطور األفراد من خلية
تناسلية واحدة ،وال يوجد اتحاد بني الخاليا التناسلية .يتطور الفرد من خلية بويضة غري مخصبة ،لذا يتم
التكاثر العذري يف اإلناث فقط.

للمزيد عن
تكاثر عذري يف النباتات،
انظروا الفصل السادس،
صفحة .130
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عند نحل العسلَ ،ي ْنتُج الذكور فقط يف تكاثر عذري دون تخصيب ،أما اإلناث فإنها َت ْنتُج يف أعقاب
التخصيب فقط .لذا الذكور هيبلوئيدية (يف خالياهم توجد هيئة كروموسومات واحدة  )n -واإلناث
ديبلوئيدية (يف خالياها توجد هيئة كروموسومات مزدوجة  .)2n -وظيفة الذكور واإلناث يف مجتمع
النحل مختلفة :يخصب الذكور امللكة ،أما اإلناث فإنها تعمل عامالت لجمع الغذاء وتعتني بالنسل.
يتم التكاثر العذري عند الدافنى ً
أيضا (رسطان صغري) (انظروا نافذة البحث ﻫ  .)2-عند الدافنى ،أفراد
التكاثر العذري هم إناث.
يف التكاثر العذري ،ميكن أن َت ْنتُج أفراد ديبلوئيدية مبسارين أساسيني:
امليوزا ومضاعفة الكروموسومات يف خلية االبنة الهيبلوئيدية ،وهكذا نحصل عىل خلية ديبلوئيدية
يتطور منها الفرد .بهذه الطريقة ،ميكن أن نحصل عىل تباين معني عند األفراد بحسب الخلية
الهيبلوئيدية ،ناتج امليوزا الذي بدأت منه العملية.
دون ميوزا :ال متر الخلية التناسلية بعملية ميوزا ويتطور فردًا من الخلية الديبلوئيدية .جميع األفراد
متامثلة من ناحية وراثية إىل ُ
األنثى التي َنت ََجت فيها.

■

■

■

■

تم بحثه ،وجد الباحثون ،يف مراحل إنتاج الخاليا التناسلية ،أن امليوزا تتوقف
يف أحد أنواع الدافنى الذي َّ
وال نحصل عىل خاليا هيبلوئيدية ،بل نحصل عىل خاليا ديبلوئيدية يتطور منها األفراد.

نافذة البحث
الدافنى هي رسطان صغري يعيش يف أنقوعة الشتاء .تستطيع الدافنى أن تتكاثر بطريقتني :تكاثر
تزاوجي (جنيس) وتكاثر عذري .يف فصل الشتاء ،عندما تكون ُ
األنقوعة مليئة باملاء ،جميع الدافنى
املوجودة تكون إنا ًثا وهي تتكاثر تكاثر عذري :تتطور دافنى إناث بالغة من البيوض املوجودة يف
أجسامها .مع حلول الربيع ،عندما تبدأ األنقوعة بالجفاف ،يتطور قسم من البيوض املوجودة يف
أجسام اإلناث إىل ذكور .يتزاوج الذكور مع إناث الدافنى املوجودة يف األنقوعة ،ويف أعقاب التزاوج،
األنثى داخل مياه ُ
األنثى بيضتني نسميهام بيضتا اإلستدامة ،تبيض ُ
تتطور يف جسم ُ
األنقوعة .بيوض
اإلستدامة كبرية ،مغ َّلفة بغطاء قايس يساعدهن عىل البقاء عندما تجف ُ
األنقوعة.
عندما متتلئ ُ
األنقوعة مر ًة أخرى يف فصل الشتاء ،تفقس إناث الدافنى من بيوض االستدامة .تتكاثر
هذه الدافنى بتكاثر عذري وهكذا تعود مر ًة أخرى إىل ُ
األنقوعة.
دافنى

أ .اذكروا حسنة واحدة للتكاثر العذري وسيئة واحدة له.
أجرى باحثون تجربة وقد نمُ يت الدافنى يف ظروف املخترب ملدة  15يو ًما يف  4أوعية مختلفة.
يف بداية التجربة ،كانت نفس كمية ماء األنقوعة ونفس عدد الدافنى يف جميع األوعية .يف كل
يومُ ،أخرجت كمية مختلفة من املاء دون دافنى .خالل  15يو ًما ،تابع الباحثون ظهور بيض
اإلستدامة يف كل وعاء.
فيام ييل جدول يعرض نتائج التجربة.
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رقم
الوعاء

كمية ماء ُ
األنقوعة التي ُأخرجت يف
كل يوم من الوعاء (ملل)

عدد األيام التي م َّرت حتى
ظهرت بيوض االستدامة يف
الوعاء
مل تظهر

1

1

2

2

11

3

3

9

4

4

7
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ب .ماذا ميكن االستنتاج من نتائج التجربة؟
ُ
ت .كيف تساعد الظاهرة التي تبدو يف نتائج التجربة ملالءمة الدافنى لبيت منوها (أنقوعة
الشتاء)؟
ث .خمنوا نتائج التجربة ،إذا أضفنا إىل كل وعاء كمية دافنى مختلفة ،بدل من أن ُنخرج ما ًء من
األوعية .ع ِّللوا إجاباتكم.

ﻫ .7تكاثر ال جنيس بطرق بيوتكنولوجية

األفضلية األساسية للتكاثر الال الجنيس  -التامثل الورايث بني الفرد والوالد  -أدت
إىل تطور تكنولوجية تكاثر ال جنسية بطرق غري ممكنة يف الطبيعة .الطريقتان
التكنولوجيتان هام مستنبت األنسجة والهندسة الوراثية.
مستنبت النسيج ،طريقة مقبولة اليوم لتكاثر النباتات بطريقة غري جنسية .بهذه
الطريقة َت ْنتُج نباتات حديثة السن من خلية واحدة أو من مقطع نسيج صغري ُأخذ
من فرد صفاته مرغوبة للمزارعني (للحصول عىل املزيد من معلومات عن مستنبت
النسيج ،انظروا الفصل السابع).
يف الهندسة الوراثية ً
أيضاَ ،ي ْنتُج فردًا جديدًا من خلية بالغة ليست خلية تناسلية.
يف املايض (يف السنوات  ،)1975-1960نجح باحثون يف هدم نواة خلية بويضة غري
مخصبة لضفدع وإدخال نواة خلية من نسيج إمعاء ضفدع بالغ .تطور رشغوف
طبيعي من خلية البويضة!
ُوثق بداية عهد الهندسة الوراثية يف الثدييات مع والدة الخروف دويل يف سنة .1997
َنتَج الخروف دويل بعملية هندسة وراثية معقدة ،اشرتك فيها ثالثة خراف  -ثالث
"أمهات":
خروفة واحدة ُ -أخذت منها خلية جسم (من الرضع)ُ .أخرجت النواة الديبلوئية
من الخلية واستُعملت.
ُ
خروفة ثانية ُ -أخرجت منها خلية بويضة .أخرجت نواة خلية البويضةُ .زرعت النواة
التي ُأخرجت من رضع الخروفة يف خلية البويضة.
خروفة ثالثة ُ -زرعت يف رحمها خلية بويضة بعد أن م َّرت خلية البويضة إتحاد مع
نواة مصدرها من خلية جسمية.
■

■

■

■

■

■

إخراج خلية جسمية

إخراج خلية بويضة

عزل النواة من
خلية الجسم

إبعاد النواة من
خلية البويضة

اتحاد النواة من خلية الجسم مع خلية
البويضة التي ُنزعت منها النواة

انقسام الخلية املتحدة
جنني

زرع الجنني

هكذا ،دون إخصاب ،حصلنا عىل خلية ديبلوئيدية تطورت منها الخروفة دويل
(الرسمة ﻫ  .)21-جميع خاليا الخروفة دويل كانت متامثلة متا ًما لخاليا الخروفة التي
"األمهتان األخريتانُ :
ُأخذت منها النواة الديبلوئيدية ،وهي ال تشبه ُ
األم التي تربعت
خلية البويضة ُ
واألم التي حملت الجنني يف رحمها.
الرسمة ﻫ  :21-مراحل عملية الهندسة الوراثية

جدي ُمهندَس وراث ًيا  -دويل
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عاشت الخروفة دويل حوايل ست سنوات ،وقد أنجبت خاللها بوين .لكن عندما كان عُ مرها  6سنوات،
ماتت من مرض رئوي مي ِّيز خراف سنها أكرب منها بكثري.
يف هذه الهندسة الوراثية ،استُعملت مادة وراثية من خروفة بالغة عُ مرها ست سنوات ،أحد املخاوف
الكبرية أن دويل ماتت ،ألنها ُولدت مع خاليا بالغة أدت إىل هرمها برسعة.
ً
يعتمد هذا الخوف عىل النظرية التي ُتشري إىل أن عدد مرات انقسام الخلية هو عدد ثابت مسبقا ،ويف
كل إنقسام ،يقرص طرف جزيء اﻟ  DNAالذي نس ِّميه تيلومري .عندما ينتهي التيلومر يف خاليا حرجة،
ّ
فإن الكائن الحي يتعرض إىل أمراض متعلقة بالهرم .مبا أن دويل ُأنتجت من خاليا رضع خروفة عمرها
ست سنوات ،قد يكون عُ مرها البيولوجي  11سنة عند موتها ،وهذا سن عودة جيد للخروفة.
عىل الرغم من االكتشاف الكبري الذي تحقق يف أعقاب إنتاج دويل بهذه الطريقة ،إال أنه حتى يومنا
هذا ،ال يوجد استعامل واسع لهذه الطريقة يف حيوانات متطورة ،لكن هذه الطريقة نالت إعجاب
بعض الناس املعنيون يف أن ُتنتَج نسخة طبق األصل منهم .......

رصاع ذهني
عملية الهندسة الوراثية يف الحيوانات ومن ضمنها يف اإلنسان ،أثارت جدل كبري يف العالَم ،وهي
تطرح أسئلة أخالقية كثرية.
سؤال ﻫ 16 -
أ .ماذا ميكن أن يكون الدافع الستعامل الهندسة الوراثية يف حيوانات املزرعة؟
ب .اقرتحوا تربيرين يرفضان استعامل الهندسة الوراثية يف اإلنسان.
ت .اقرتحوا تربيرين يدعامن استعامل الهندسة الوراثية يف اإلنسان.

املواضيع األساسية يف هذا الفصل
■

■
■
■

■

■

■السن الذي يستطيع فيه الكائن الحي أن يتكاثر متعلق بعوامل وراثية  -داخلية تتأثر من عوامل
خارجية من البيئة املحيطة.
ً
■املرحلة ،يف دورة الحياة ،التي يستطيع منها الفرد أن يتكاثر بطريقة جنسية نسميها بلوغا جنس ًيا.
■بعد البلوغ الجنيس ،ال تستطيع معظم الحيوانات أن تتكاثر كل السنة ،إال يف موسم تكاثرها فقط.
■عند معظم أنواع الثدييات ،من السهل التمييز بني الذكور واإلناث بفضل الفروق يف العالمات الجنسية
الثانوية.
■يف موسم التكاثر ،تبدأ تغيريات يف الشكل و/أو سلوكيات الحيوان (الذي وصل البلوغ الجنيس) .بفضل
هذه التغيرُّ ات ،تبث الذكور واإلناث إىل مدى استعدادها للتكاثر.
■يف معظم أنواع األسامك ،أجهزة التكاثر بسيطة واإلخصاب خارجي.

الفصل الخامس :تكاثر الحيوانات

■

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■العوامل التي تزيد احتامل إلتقاء خاليا تناسلية من نفس النوع البيولوجي وحدوث إخصاب يف
بيت تنمية مايئ هي :كمية هائلة للخاليا التناسلية ،األفراد التي تتكاثر فيام بينها تعيش متجاورة
عىل األغلبُ ،تطلق الخاليا التناسلية األنثوية والذكرية إىل املاء يف نفس الوقت تقري ًبا ،تساعد
وسائل االتصال الصوتية و /أو الكيميائية عىل التقاء الذكور واإلناث وإلتقاء الخاليا املنوية مع خاليا
البويضة.
ً
■يف الربمائيات ،الفرد الذي يخرج من البيضة نس ِّميه رشغوفا .متر الرشاغيف تغيرُّ ات تدريجية حتى
تتحول إىل برمائيات بالغة يف عملية نس ِّميها تحول.
■املميز البارز يف تكاثر أنواع تعيش كل حياتها عىل اليابسة ،مثل :الزواحف ،الطيور والثدييات هو
اإلخصاب الداخيل.
ُ
■تكاثر الزواحف والطيور ،يوجد له مم ِّيز مشرتك ألغلب األنواع وهو تطور الجنني داخل بيضة تباض
خارج جسم ُ
األنثى.
■ ُيتيح مبنى البيضة للجنني أن يتطور بشكل مستقل ،لكن األخطار التي تهدد الجنني كثرية.
■جهاز تكاثر ُأنثى الدجاج مبني من قسمني :مبيض وأنبوب البيض .فقط املبيض وأنبوب البيض األيرسان
متطوران.
■تتطور أربعة أغشية حول الجنني الذي يتطور يف البيضة.
■من ِّيز عند أفراد الطيور بني صيصان ترتك عشها وفراخ تبقى يف عشها.
■عند اإلنسان وأنواع قردة معينة ،توجد دورة الحيض .استعداد ُ
األنثى للتزاوج ال يقترص عىل فرتة معينة
يف السنة.
ُ
■عند معظم أنواع الثدييات توجد دورة شبق .استعداد األنثى للتزاوج يقترص عىل فرتة معينة خالل
دورة الشبق.
ُ
■يف معظم أنواع الثدييات ،ومن بينها اإلنسان ،تتطور األجنة داخل جسم األم يف عضو خاص نس ِّميه
الرحم.
■جميع أفراد الثدييات يف الطبيعة متعلقة يف بداية حياتها باألم ،وهي تتغذى يف الفرتة األوىل من حياتها
عىل الحليب الذي َي ْنتُج يف غدد حليب ُ
األم.
■خالل النشوء واالرتقاء ،تقدم تطور األعضاء واآلليات التي ُتتيح التكاثر يف اليابسة بعدة اتجاهات:
املكان الذي يتم فيه اإلخصاب ،املكان الذي يتطور فيه الجنني ،الطريقة التي يتغذى بها الجنني
والطريقة التي يتغذى بها الفرد الحديث السن.
■يف الكائنات الحية ُ
األحادية الخلية ،مثل :األميبا والرباميسيوم ،انقسام الخلية بطريقة امليوزا معناه
تكاثر.
ُ
ُ
َ
■التربعم طريقة تكاثر ال جنسية ،تتطور أفراد جديدة وت ْنتُج عىل األم ،تنفصل عن األم وتستمر يف
حياتها بشكل منفصل.
■التكاثر العذري هو طريقة تكاثر ال جنسية ،يتم عىل سبيل املثال يف حرشات تعيش يف مجتمعات،
مثل :النحل ،رسطانات املاء مثل الدافنى.
■مستنبت النسيج والهندسة الوراثية هام طريقتان تكنولوجيتان لتكاثر ال جنيس ،ال ميكن أن يتم يف
الطبيعة.
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مصطلحات مهمة يف هذا الفصل
خصيتان
بلوغ جنيس
إباضة
بيضة
ُغدد حليب
ذات مشيمة
أسامك
ركود
برمائيات
هورمونات جنسية
حمل
إنجاب
رضاعة
إخصاب خارجي
إخصاب داخيل
تفريخ
يبقى يف العش
مغازلة
صفار البيض
عدمية املشيمة
ثدييات
بربخ الخصية
الشبق

دورة الحيض
دورة الشبق
ميتوزا
عالمات جنسية ثانوية
يرتك العش
طيور
فورمون
أنبوب ناقل الخاليا املنوية (أنبوب الخاليا املنوية)
أنبوب ناقل البيض (أنبوب البيض)
رشغوف
تكاثر ال جنيس
تكاثر عذري
رحم
مبيض
هندسة وراثية
مشيمة
السىل
سائل َّ
كيس صفار البيض
كيس الجنني
خلية بويضة
خلية منوية
اتصال بني جنسني

تكا ثر
النباتات
ح.1
ح.2
ح.3
ح.4
ح.5

تكاثر غري تزاوجي
تكاثر تزاوجي
من الزيجوت إىل الجنني
من البذرة إىل النبات
جوانب النشوء واالرتقاء للتكاثر
التزاوجي عند النباتات

املواضيع األساسية يف الفصل

ح

الفصل السادس :تكاثر النباتات
طريقتي تكاثر :تكاثر غري تزاوجي (ال جنيس)وتكاثر تزاوجي (جنيس).
تتم يف نبانات كثرية
ْ
التكاثر غري التزاوجي يف النبات نس ِّميه تكاثر خرضي ً
أيضا (معناه منو وازدياد) ،ألن أعضاء النبات
املختلفة (التي ال تشرتك يف التكاثر التزاوجي)  -سيقان ،غصون أوراق وجذور ُتستخدم مصدر للنبات
الجديد .كل عضو من هذه األعضاء يستطيع أن يتطور إىل نبات كامل .ميكن أن يتم التكاثر الخرضي
دون أي عالقة بسن النبتة ومبوسم السنة.
باملقارنة مع التكاثر الخرضيَّ ،
فإن التكاثر التزاوجي هو حدث خاص يتم يف مرحلة معينة من دورة حياة
النبات .يف هذه املرحلة ،تتطور يف النبات أزها ًرا فيها أعضاء تكاثر جنسية وفيها يتم االخصاب .يف أعقلب
اإلخصاب ،تتطور مثار يف داخلها بذور  -بداية جيل جديد.
يوجد نباتات حولية ،هذا يعني أنها تبدأ دورة حياتها ،تكرب وتتكاثر وتنهي حياتها يف دورة واحدة ،أو عىل
األكرث خالل سنة واحدة .كثري من النباتات التي نراها يف إزهارها يف فصل الربيع ،هي نباتات حولية ،مثل:
البيسوم والخردل وكذلك األمر ،نباتات كثرية من النباتات الزراعية ،مثل :القمح ،الذرة وعباد الشمس.
نباتات أخرى متعددة السنوات  -تعيش أكرث من سنة واحدة وتستطيع أن تتكاثر عدد كثري من املرات
خالل حياتها ،نباتات كهذه هي نباتات البساتني والكروم ،مثل :التفاح ،الخوخ ،العنب والزيتون وأشجار
الحرش ،مثل :אלון والخروب .من بني النباتات املتعددة السنوات ،يوجد جنبات (شجريات) وأشجار
تستمر يف النمو والتواجد سنوات كثرية ،وجيوفيتات (نباتات أرضية) ً
أيضا ستتعلمون عنها فيام بعد.
التكاثر التزاوجي الذي يحدث عدة مرات يف دورة الحياة هو ظاهرة معروفة لكم ً
أيضا عند حيوانات
كثرية .لكن عىل الرغم من ذلك ،يوجد فرق أسايس يف هذا األمر بني النباتات والحيوانات :يف حني
أن عدد سنوات حياة (أو أشهر حياة) حيوانات معينة هو نهايئ ويقع يف مجال ضيق (مثلاً  :القطط

الرسمة ح :1-عىل اليمني  -بيسوم ،نبات حويل ،عىل اليسار  -شجرة نبات متعدد السنوات

والكالب التي معدل حياتها  12سنة)ّ ،
فإن معدل حياة النباتات يتغيرَّ يف مجال واسع جدًا من السنوات،
مثلاً  :يعيش الرنجس  10-5سنوات ،يعيش الشريق عدة عرشات السنوات ،يصل عُ م ُر املل مئات السنني.
تعيش أشجار معينة مئات وحتى آالف السنني ،لكن أقسام الشجرة مثل األوراق متوت وتتساقط.

الفصل ح :تكاثر النباتات

ح .1تكاثر غري تزاوجي (ال جنيس)

بالتأكيد رأيتم مر ًة سا ًقا ُأخذ من نباتُ ،وضع يف املاء ،أنبت جذو ًرا
وبعد أن ُغرس يف الرتبة تطور إىل نبات مستقل .يف أنواع معينة،
تستطيع ورقة سقطت من نبات أن ُتنمي جذو ًرا ،أن تتجذر يف الرتبة
وأن تتطور إىل نبات كامل (الرسمة ح.)2-
الرسمة ح :2-ورقة نبتة لحمية سقطت عىل الرتبةَّ ،منت جذو ًرا
وتطورت إىل نبات حديث السن.

يوجد مميزان مهامن للنباتات ُيتيحان تكاثر غري تزاوجي ً
وأيضا تكاثر تزاوجي خالل عدة سنوات كثرية:
1 .1استمرار التطور  -يف أطراف الغصون والجذور التي
تش ِّكل قمم منو النبات ويف براعم إبط األوراق ،توجد
أنسجة خاصة  -مريستيامت (الرسمة ح ،)3-
خالياها تتقاسم بوترية رسيعة وتستطيع أن تتطور
وتتاميز إىل أنسجة وأعضاء مختلفة :أوراق ،أزهار،
غصون وجذور.
 2 .2القدرة عىل التجدد  -خاليا النباتات البالغة التي
متايزت ،توجد لديها القدرة عىل التجدد .تتم هذه
القدرة باألساس بفضل صفتني:
يف كل خلية من خاليا النبات ،توجد جميع املعلومات
الوراثية املطلوبة لبناء نبات كامل.
الخلية البالغة التي م َّرت متايز (مثل خاليا الورقة
يف الرسمة ح  ،)2 -ميكن أن تعود وتكون ذات
قدرة عىل االنقسام كخلية مريستامتية مثل الخاليا
الجذعية الجنينية عند الحيوانات.
■

■

■

■

طرف الغصن الرئييس
(ساق)
برعم يف إبط الورقة
طرف الغصن الجانبي

أطراف
الجذور

الرسمة ح  :3-أمان املريستيامت يف النبات

يحدث التكاثر غري التزاوجي بشكل طبيعي بطرق مختلفة ،لكن جميعها تعتمد عىل العملية الخلوية
ميتوزا.
يعرض الجدول ح 1-الطرق املختلفة للتكاثر غري التزاوجي من أعضاء النبات التي تقع داخل الرتبة وفوق
الرتبة.
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جدول ح :1-طرق تكاثر غري تزاوجية يف النبات
أعضاء
داخل الرتبة

العضو
جذمور
درنة
بصل
جذر

أعضاء
فوق الرتبة

أوراق
روافد
חוטרים

فسائل

الوصف والرشح
ساق متعدد السنوات ،يكرب بطريقة أفقية ويحمل أوراق
وسليميات .تتطور نباتات جديدة من الرباعم* املوجودة يف إبط
األوراق.
ساق ثخني أو جذر ثخني ُيخزِّن مواد إدخارية .ميكن أن تتطور
نباتات كاملة من الدرنات الصغرية التي َت ْنتُج يف قاعدة الدرنة
ومن براعم التكاثر.
ساق قصري وثخني ،قواعد األوراق مر َّتبة حوله بكثافة ومخزَّنة
فيها مواد إدخارية .تتطور ُبصيالت جديدة من براعم التكاثر
املوجودة بني األوراق.
ً
تستطيع الجذور املكشوفة أن تتطور إىل سيقان تحمل أوراقا ويف
النهاية إىل نباتات جديدة.
نباتات حديثة السن تتطور يف جوانب أوراق نبات بالغ .يف
الوقت املناسب ،تسقط عىل الرتبة وتتطور إىل نبات مستقل.
سيقان تنمو باملوازاة لسطح الرتبة (ميكن أن تكون روافد داخل
الرتبة) ،تنمو غصون تحمل أورا ًقا وجذور من الرباعم املوجودة
يف السليميات.
غصون تتطور من قاعدة النبات ،تستطيع أن تتطور إىل نبات
مستقل جديد إذا انفصلت من نبتة ُ
األم.
تستطيع السيقان التي تتساقط عىل األرض أن تنمو منها جذور
وأن تتطور إىل نباتات جديدة ومستقلة.

أمثلة

هليون
بطاطا ،כלנית ,נורית,
סייפן ,סתוונית ,אירוס
بصل ،نرجس ،שושן ,חצב
أجاص ،عناب
ניצנית
توت أريض ،عشب أخرض ،بوين
موز ،أشجار النخيل
الصبار ("أوراق" الصبار هي
سيقان) ،التني

*براعم -طرف حديث السن وقصري جدًا للساق الذي تتطور منه أوراق أو أزهار.

الرسمة ح־ :4تكاثر ال جنيس (خرضي) يف النباتات
من اليمني إىل اليسار :درنات عىل نبتة بطاطا ،براعم تكاثر عىل حبة بطاطا ،צמחונים يف أطراف ورقة بالغة בניצנית ,روافد
عشب أخرض ،روافد بوين.

الفصل ح :تكاثر النباتات

توسع
جيوفيتان
الجيوفيتات (=geأرض; =phytonنبات) هي نباتات متعددة السنوات لها أعضاء تخزين ثخينة،
داخل األرض ،تحمل براعم .أعضاء التخزين هي الجذمور ،البصل أو الدرنة.
يف مناطق مناخ البحر األبيض املتوسط مثل إرسائيل ،التي فيها الصيف
جاف وساخن ،تجف أقسام النبات املوجودة فوق الرتبة مع قدوم
الصيف ،أما األقسام املوجودة داخل الرتبة فإنها تبقى يف سبات
داخل الرتبة .يف فصل الخريف ،تتطور أورا ًقا وأزها ًرا من الرباعم
أحيا ًنا مثل ال  ،تظهر األزهار قبل األوراق) و َت ْنتُج مثار وبذور.
أعضاء التخزين مثل درنات الرنجس ،צבעוני ויקינתון تحتوي عىل
مواد إدخارية ،باألساس كربوهيدرات .عندما تستيقظ النبتة من
سبات الصيف ،تتحلل املواد اإلدخارية مبساعدة إنزميات ويستخدم
النبات املتجدد نواتج التحليل لعمليات منو أعضاءه حتى تتطور
أوراق تتم فيها عملية الرتكيب الضويئ.
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عالقة مبوضوع
علم البيئة:
جيوفيتان  -مالءمة بني
املبنى ووظيفة الكائن الحي
إىل رشوط البيئة املحيطة.

أعمدة أزهار חצב

سؤال ح1 -
أ .ميكن أن نشاهد يف الطبيعة عاد ًة חצבים ,סתווניות וחלמוניות وهي تنمو يف جامعات
رشحا لهذه الظاهرة.
كثيفة .اقرتحوا ً
ب .من تقسيم درنة بطاطا واحدة إىل أقسام ،ميكن أن نحصل عىل عدة نباتات بطاطا .اذكروا
صفتني مهمتني ُتتيحان تتطور نبات كامل من أقسام درنة وارشحوا أهمية كل واحد منها.
ُتتيح الهوية الوراثية للنسل الناتج يف التكاثر الالجنيس إىل الحفاظ عىل الصفات املطلوبة ألجيال
كثرية .لهذا السبب ،يفضل مزارعون وبستانيون أحيا ًنا أن يستعملوا طرق تكاثر غري تزاوجي ً
أيضا يف
نباتات تستطيع أن تتكاثر يف تكاثر تزاوجي .عندما ينجحون يف رعاية صنف ذا جودة ،يحاول املزارعون
إكثاره بطرق تكاثر غري تزاوجية ،وهكذا يكون كل النسل متامثلاً يف صفاته إىل نبات ُ
األم .مثال لنمو
نبات زراعي يتكاثر تكاثر ال زوجي هو أصناف عنب عديدة ،مثل كربينا  -سوبينيون الذي يتم تكاثره
بواسطة الرتكيب منذ مئات السنني وهكذا ُتحفظ صفاتها من جيل إىل آخر.

ح .2تكاثر تزاوجي

التكاثر التزاوجي عند النباتات يشبه من ناحية مبدئية التكاثر التزاوجي يف كائنات حية أخرى :خاليا
تكاثر هيبلوئيدية (جاميتات) تلتقي وتتحد ،من الزيجوت الديبلوئيدي يتطور جنني وهو يتطور إىل
نبات جديد .مع مرور الوقت ،يكرب النبات حديث السن إىل نبات بالغ ويصل مرحلة تطور األزهار يف
داخلها أعضاء تناسلية ،وهو يتكاثر و ُينجب نسلاً إضاف ًّيا.

للمزيد عن
الرتكيب وطرق تكاثر
ال جنسية يف الزراعة،
يف الفصل السابع ،يف
الصفحات .154 - 153

114

تكاثر يف الطبيعة

سؤال ح 2-
ملاذا ال ت ُحفظ صفات نبتة األم يف التكاثر التزاوجي؟

سؤال ح3-

يف مشتل نباتات الحديقة ،شتلوا أشتال ورد يف تلمني عريضني متجاورين أ َو ب .جميع األشتال
يف التلم أ نمُ يت من فسائل أُخذت من نبات أم واحد .جميع األشتال يف التلم ب نمُ ِّيت من بذور
ُجمعت من نفس نبتة األُم التي أُخذت منها الفسائل للتلم أ .كانت الظروف متامثلة يف التلمني.
بني النباتات التي منَّت يف التلم ب ،كان فرق كبري يف الطول ،أما بني النباتات التي منَّت يف التلم
أ ،كان فرق أقل يف الطول.
ارشحوا النتائج.
متى يتكاثر النبات بتكاثر تزاوجي؟
تبدأ دورة حياة النباتات مع بذور (الرسمة ح  )5 -مع إنبات البذرة التي تتطور منها النبتة حديثة
السن .يف جميع أنواع النباتات ،توجد مرحلة يف حياة النبتة  -مرحلة النمو الخرضي -فيها ينمو ويكرب
النبات ،لكنه ال يُزهر وال يستطيع أن يتكاثر بتاتًا .ميكن أن تتم مرحلة التكاثر التي يتم التعبري عنها
باإلزهار ،إذا تحققت رشوط خاصة تتأثر من عوامل داخلية ومن عوامل خارجية  -بيئية محيطة.
األزهار هي مركز نشاط تكاثر النباتات التي مع بذور :يف أعضاء التكاثر يف الزهرة ،تتطور الخاليا
التناسلية التي تشرتك يف عمليات التلقيح واإلخصاب .يف أعقاب اإلخصاب ،تتطور يف النبات مثار ويف
داخلها بذور .يف كل بذرة يوجد جنني وهو بداية الجيل القادم.

إنبات
مرحلة النمو
الخرضي

بذرة

نضوج مثارها
وانتشارها

مثار وبذور

بادرة

تلقيح
وإخصاب

منو

املرحلة
التناسلية

أزهار
نبات

إزهار

الرسمة ح ־ :5مراحل وعمليات يف دورة حياة نبات مع بذرة :من بذرة واحدة إىل مثرت فيها بذور

يف النباتات الحولية ،يهرم النبات وميوت وتبدأ البذور دورة حياة جديدة .يف نباتات متعددة السنوات،
تتم املرحلة التناسلية يف الدورة مرات كثرية خالل حياة النبات.

الفصل ح :تكاثر النباتات
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مصطلحات
مع بذور ودون بذور
من ِّيز يف مملكة النبات بني نباتات مع بذور ونباتات دون بذور .يف النباتات التي دون بذور،
يتطور الجنني داخل عضو بدأ فيه اإلخصاب وهو غري محمي بقرشة .الطحالب التي تُعترب نباتات
مائية ،وأيضً ا األشنات والرسخسيات التي تُعترب نباتات يابسة بسيطة تعيش يف بيئة محيطة رطبة،
جميعها من دون بذور وهي ال تحمل أزها ًرا.
يف النباتات التي مع بذور ،األجنة محمية جي ًدا داخل البذرة .تنتمي إىل هذه املجموعة معظم
النباتات املعروفة لكم اليوم من الحياة اليومية ،والتي سوف نتوسع فيها يف هذا الفصل.

ح 1.2اإلزهار

يف النباتات التي مع بذور ،االنتقال إىل مرحلة التكاثر التزاوجي يتم التعبري عنه بالدرجة األوىل بظهور
األزهار .ت ُزهر النباتات متعددة السنوات كل سنة يف موسم ثابت ،مثلاً  :يُزهر ال החצב يف الخريف
واللوز  -مع قدوم فصل الربيع (عيد غرس األشجار) .تُزهر النباتات الحولية يف نهاية مرحلة النمو.
كيف "تعرف" النباتات اقرتاب املوسم املناسب للتكاثر؟
االنتقال من مرحلة النمو الخرضي إىل املرحلة التناسلية متعلق بعوامل داخلية وبعوامل خارجية.
العوامل الداخلية التي تؤثر عىل موعد اإلزهار متعلقة باملعلومات الوراثية للفرد التي تُحدد سري
التطور الذي مي ِّيزه .حسب املعلومات الوراثية ،توجد فرتة فرتة ينمو فيها النبات ،لكنه ال يتكاثر بتاتًا.
يختلف طول هذه الفرتة يف األنواع املختلفة :يف النباتات الحوليةالتي تنمو يف موسم األمطار ،ويف
النباتات الصحراوية أيضً ا ،هذه الفرتة قصرية ج ًدا وتستطيع أن تستمر من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع
فقط .أما يف أشجار كثرية ،متر عدة سنوات قبل أن يتم التكاثر األول للنبات.

جدير باملعرفة
مرة واحدة تكفي ...

يوجد نباتات متعددة السنوات مثل ال האגבה التي تتكاثر تكاثر تزاوجي مرة واحدة يف
الحياة خالل حياتها .ينمو النبات ويطور أوراقًا خالل حوايل  15سنة ويتكاثر تكاثر غري
تزاوجي .عند اقرتاب نهاية حياته ،ينمو عمود واحد من األزهار ،وبعد اإلزهار واإلخصاب،
ينهي النبات دورة حياته وميوت (ذُكرت ظاهرة شبيهة حول أسامك السلمون يف الفصل
الخامس ،صفحة .)81
الضوء عامل خارجي  -بيئة محيطة يؤثر بشكل كبري عىل موعد إزهار نباتات كثرية .ب َّينت
أبحاث كثرية أن النباتات حساسة لدورية عدد ساعات اإلضاءة يف اليوم ،وهي تُزهر عند دمج
عدد معني من ساعات الضوء وساعات الظالم .رد فعل النبات لدورية الضوء نس ِّمية فرتة
التوقيت (=photoضوء; =periodosفرتة) .اتضح أن العامل الذي يحدد ما إذا نبات يُزهر

אגבה مع عمود إزهار

116

تكاثر يف الطبيعة

للمزيد عن
التأثري عىل موعد اإلزهار
بواسطة إضاءة اصطناعية،
يف الفصل السابع ،صفحة
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أو ال يُزهر هو تسلسل عدد ساعات الظالم وليس بالرضورة عدد ساعات الضوء .نبات نهار قصري ،هو
نبات يُزهر فقط إذا كان تسلسل عدد ساعات الظالم أكرب من قيمة العتبة (القيمة الحرجة) .يُزهر
نبات نهار طويل ،فقط إذا كان تسلسل عدد ساعات الظالم أقل من قيمة معينة.
نتعلم من هنا أن النباتات التي تُزهر يف الربيع ،تستجيب إلطالة النهار وتقصري الليل ،أما النباتات التي
ت ُزهر يف الخريف ،فإنها تستجيب لتقصري النهار وإلطالة الليل .بجانب ذلك ،يوجد نباتات مبالية (ال
تستجيب)لطول النهار ويتأثر إزهارها من عوامل أخرى.
معنى رد فعل النبات لدورية الضوء والظالم أن النبات فيه وسيلة تحس بالضوء وأيضً ا وسيلة تقيس
مدة اإلضاءة أو الظالم .وسيلة إحساس الضوء هي صبغية الفيتوكروم .الفيتوكروم (=phytonنبات;
=chromaلون) موجود يف كل النباتات الخرضاء وهو يشرتك يف عمليات مهمة يف النبات ،مثل :اإلنبات
رشا من البيئة املحيطة.
واإلزهار التي يكون فيها الضء مؤ ً
الفيتوكروم موجود عىل شكلني وبذلك خصوصيته :الشكل األول نس ِّميه ،)Phytochrome red( Pr
ميتص من الضوء أطوال أمواج الضوء األحمر (أطوال أمواج  680-650نانومرت) وهو يتغيرَّ يف أعقاب
ابتالع الضوء إىل شكل نس ِّميه  ، )Phytochrome far-red( Pfrوهذا الشكل األخري يبتلع ضوء أحمر -
بعيد (أطوال أمواج  740-710نانو مرت) .يُعيد ابتالع الضوء األحمر  -البعيد الفيتوكروم إىل الشكل Pr
تغيات يف النبات،
الذي يبتلع ضوء أحمر فقط (الرسمة ح  .)6-يحث (يؤدي) تغيري شكل الفيتوكروم رُّ
مثل :اإلزهار واإلنبات .يؤدي البقاء مدة زمنية طويلة يف الظالم إىل تغيري شكل الفيتوكروم الف َّعال Pfr -
إىل شكل غري ف َّعال .Pr -

شكل غري ف ّعال للفيتوكروم
(يبتلع ضوء أحمر)
Pr

إضاءة بضوء أحمر
إضاءة بضوء أحمر  -بعيد

شكل ف ّعال للفيتوكروم

(يبتلع ضوء أحمر  -بعيد)

Pfr

يتحول الشكل الف َّعال يف الظالم إىل شكل غري ف ّعال
الرسمة ح :6-انتقال شكل الفيتوكروم عند تأثري أنواع الضوء

يف أعقاب ابتالع الضوء بواسطة الفيتوكروم  ،Prتغيرِّ بروتينات ،يف مبنى الفيتوكروم ،مبناها الفراغي
إىل الشكل الف َّعال  .Pfrتدخل يف شكلها الف َّعال إىل نواة الخلية وترتبط بربوتينات النواة التي تؤثر عىل
نشاط جينات معينة وعىل ثبات بروتينات مختلفة .وهكذا تؤثر عىل تحفيز اإلزهار يف قسم معني من
النباتات وعىل تثبيط (إعاقة) اإلزهار يف نباتات أخرى ،وكذلك األمر عىل اإلنبات.
يف الطبيعة النباتات ال تتعرض إلضاءة منفصلة للضوء األحمر وللضوء األحمر البعيد ،لكن خالل النهار،
يتعرض النبات إىل الضوء األحمر أكرث من الضوء األحمر  -البعيد .تستجيب النباتات إىل نوع الضوء
وملدة اإلضاءة :نباتات النهار القصري ،مثل :חרצית ،توت أريض ،أرز ودخان ،ت ُزهر عندما يكون يف بيئتها
املحيطة عدد ساعات الظالم خالل اليوم أكرب من قيمة معينة .نباتات النهار الطويل ،مثل :القمح ،الشعري،
الشمندر ،الفجل ،البازيالء والخس ،تُزهر عندما يكون عدد ساعات الظالم خالل اليوم أصغر من قيمة
معينة (ليلة قصرية).

الفصل ح :تكاثر النباتات

بيَّنت األبحاث إذا قطعنا فرتة الظالم املطلوبة
إلزهار نبتة نهار قصرية بواسطة ومضة
قصرية للضوءاألحمر ،فإ َّن النبتة ال تُزهر
(الرسمة ح  .)7-ميكن أن نُبطل تأثري الضوء
األحمر بواسطة ومضة ضوء إضافية لضوء
أحمر  -بعيد .باملقارنة مع ذلك ،يف نباتات
نهار طويل تحتاج إىل فرتة ظالم قصرية ،ميكن
أن نؤدي إىل إزهار بواسطة قطع فرتة الظالم
الطويلة بواسطة ومضة ضوء أحمر .وهذا
التأثري أيضً ا ،ميكن أن تلغيه بواسطة إضاءة
بضوء أحمر  -بعيد.
يَ ْنتُج من الوصف أعاله أنه توجد يف النبات
آلية لقياس عدد ساعات الضوء والظالم.
هاتان اآلليتان :آلية قياس الزمن وآلية الحس
يف نوع الضوء (أحمر أو أحمر־ بعيد) تعمل
م ًعا يف توجيه اإلزهار.

سؤال ح 4 -

تسلسل ساعات الضوء

وساعات الظالم

يف اليوم
ومضة ضوء
أحمر

النبتة أ

النبتة ب

الرسمة ح  :7-تأثري دورية ساعات الضوء والظالم عىل اإلزهار يف نبات يوم قصري
ونبات يوم طويل

أ .أي نبتة من بني النبتتني يف
الرسمة ح 7-هي نبتة يوم قصري؟ ارشحوا.
ب .هل النباتات التي تُزهر يف البالد يف الصيف هي نباتات نهار قصري ،أن نباتات نهار طويل؟
علِّلوا.

سؤال ح 5 -

نُرش السؤال اآليت يف منتدى بُستانيني يف اإلنرتنيت:
يف عيد رأس السنة امليالدية قبل سنتني ،حصلنا عىل هدية أصيص صبار مزهر وجميل
ج ًدا  -זיגוקקטוס  -وقد أحبه جميع أفراد العائلة .يف تعليامت املعالجةُ ،س ِّجل أن
اإلزهار يتجدد يف كل سنة ،يف بداية الشتاء .األصيص موجود يف الصالون ،وهو مكشوف
للضوء نسب ًيا .ينمو النبات بشكل مثايل وهو يبدو سليم وقوي ،لكن م َّرت سنتني ونحن
ما زلنا ننتظر اإلزهار .ماذا يجب أن نعمل ،يك يعود لإلزهار؟
اإلجابة التي وردت يف ذلك املنتدى:
يجب إخراج ال הזיגוקקטוס إىل الشرُ فة املكشوفة لضوء الشمس حوايل شهرين قبل
بداية اإلزهار املتوقع .هذا يعني ،إذا يبدأ إزهاره يف شهر نوفمرب ،فمن األفضل أن
تُخرجه إىل الشرُ فة يف شهر سبتمرب.
ُ
أ .بنا ًء عىل املعلومات واإلجابة التي أعطيت يف املنتدى حول إزهار نبتة ال הזיגוקקטוס،
ح ِّددوا ما إذا هي تنتمي إىل نبات نهار طويل أو نبات نهار قصري .ارشحوا إجابتكم.
ب .ارشحوا التوصية لنقل ال הזיגוקקטוס من الصالون إىل الشرُ فة.

זיגוקקטוס

117

118

تكاثر يف الطبيعة

هناك عامل خارجي يف البيئة املحيطة يؤثر عىل اإلزهار وهو درجة الحرارة .يوجد أنواع نباتات تُزهر
فقط بعد أن تتعرض مدة زمنية معينة لدرجة حرارة منخفضة نسبيًا ( 2 Cעד  .)5 Cيف هذه األنواع،
التعرض القصري ج ًدا لدرجة الحرارة مينع من اإلزهار .الكرز ،عىل سبيل املثال ،ال يُزهر يف معظم أقسام
البالد ،ألن درجة الحرارة فيها ليست منخفضة مبا فيه الكفاية ،لذا تتم تنميته يف منطقة الجبل فقط:
الجوالن ،جبال الجليل وجبال القدس.
o

עלי

o

ح 2.2مبنى الزهرة واألعضاء التناسلية
ال توجد زهرة ميكن تسميتها "زهرة منوذجية" ،ألنه ال يوجد تقريبًا
ميسم
حدود للتباين يف شكل ومبنى األزهار ،لكن ميكن أن نَصف أقسا ًما مت ِّيز
עמוד עלי
מאבק ُسداة
مبيض
معظم األزهار .تعرض الرسمة ح 8-مقطع طول تخطيطي للزهرة.
זיר
أقسام النبتة مرتَّبة عاد ًة يف دوائر (حلقات):
يف أغلب الحاالت ،نجد دائرتني للغالف الزهري  -أوراق الكأس
وأوراق التويج .أوراق الكأس خارجية ويكون عاد ًة لونها أخرض.
وظيفتها األساسية حامية أقسام الزهرة األخرى ،خاص ًة يف املراحل
ورقة تويج
األوىل من تطور برعم الزهرة الذي يف ذلك الحني تغ ِّلفه .أوراق
التويج هي األوراق الداخلية ،عاد ًة تكون ملونة وتشكل وسيلة
ورقة كأس
لجذب امللقحات  -حيوانات تنقل ُحبيبات اللقاح من زهرة إىل
زهرة ،وهكذا تساعد يف عملية التكاثر التزاوجي.
يوجد أنواع أزهار لها دائرة واحدة فقط من الغالف الزهري ،مثلاً :
الرسمة ح  :8-مقطع طويل تخطيطي يف الزهرة
ال ُبصيل .يوجد أنواع أزهار ،ال يوجد لألزهار غالف زهري بتا ًتا ،مثلاً :
أزهار الخروب .يف أنواع كثرية ،تكون أوراق الغالف الزهري لألزهار متحدة (مرتبطة) وهي تبدو ككأس
كامل وليس كأوراق تويج منفردة ،مثلاً  :نبتة ال הפטוניה (الرسمة ح־ .)9

الرسمة ح :9-أزهار ذات غالف زهري مختلف

من اليمني إىل اليسار :היביסקוס ,יערה איטלקית ,פטוניה

הע ִלי (أحيا ًنا يوجد عدة
يف الداخل و َبعد أوراق التويج يوجد أسدية ويف مركز الزهرة يوجد ֵ
يف نباتات كثرية يوجد ُغدد رحيق داخل الزهرة أو مجاورة لهاُ .غدد الرحيق هي أنسجة تفرز رحي ًقا -
سائلاً حل ًوا وله رائحة ُيستخدم لجذب ملقحات تتغذى عليه .ميكن أن نعترب الرحيق عىل أنه مكافأة
ُمللقحات النبتة مقابل "خدمات التلقيح" التي تقدمها.
עליים).

الفصل ح :تكاثر النباتات

األعضاء التناسلية الذكرية :األسدية
كل سداة مبنية من זיר يحمل ַמ ֲא ָבק فيه أربعة أكياس لُقاح (الرسمة ح  .)10-يف أكياس اللقاح يوجد
خاليا ديبلوئيدية  -خاليا األم .تتم امليوزا يف هذه الخاليا ،ومن كل خلية أُم تَ ْنتُج  4خاليا هيبلوئيدية،
حيث تتطور كل واحدة منها إىل حبيبة لقاح .لكن يجب علينا أ ْن ال نُخطئ أ ّن حبيبة اللقاح ذاتها
ليست مامثلة للخلية التناسلية الذكرية النباتية! تنقسم نواة خلية حبيبة اللقاح (بامليتوزا) ،وهكذا
نحصل يف داخل حبيبة اللقاح عىل خليتني هيبلوئيديتني .بعد إنبات حبيبة اللقاح عىل امليسم ،تنقسم
خلية واحدة إىل خليتني ،ومن بني الخليتني االبنتني تكون خلية واحدة خلية تناسلية ذكرية (خلية
التكاثر) تتحد مع خلية البويضة ويَ ْنتُج الزيجوت.

جدار حبيبة
اللقاح

خليتان هيبلوئيديتان يف
كل حبيبة لقاح ()n

مقطع عريض يف السداة

خلية أم لحبيبة
اللقاح ()2n

حبيبات لقاح
ميتوزا

ملقح

ميوزا II ,I

أكياس تلقيح

أربع خاليا هيبلوئيدية،
تتطور إىل جبيبات لقاح
()n

זיר

خاليا يف كيس التلقيح

سداة

الرسمة ح  :10-تطور حبيبات اللقاح

تم ع ّد عرشات آالف
عدد حبيبات اللقاح يف كل زهرة كثرية جدًا .يف أشجار النخيل ،عىل سبيل املثالَّ ،
حبيبات اللقاح يف الزهرة الواحدة .تنترش حبيبات اللقاح إىل أزهار أخرى مبساعدة الرياح أو مبساعدة
الحيواناتُ .تحفظ حيوية حبيبات اللقاح عدة ساعات وحتى عدة أيام من موعد نضوجها .يف أماكن كثرية
يف البالد ،نرى يف فصل الربيع لقاح أصفر بالعني املجردة .هذه هي حبيبات لقاح ال אורן .حبيبة اللقاح
الناضجة محاطة بجدار متعدد الطبقات .الجدار مصنوع من املواد األكرث صمودًا التي َت ْنتُج يف الطبيعة.
الطبقة الخارجية قاسية جدًا ولها نتؤات (بروزات) ومنخفضات مت ِّيز النوع .يوجد ملبنى جدار حبيبات
اللقاح وصفاتها عدة وظائف:
حامية حبيبات اللقاح من الجفاف ،األشعة والرضبات امليكانيكية (اآللية).
جدار له זיזים يساعد عىل االلتصاق بامللقح والتحرير منه ً
أيضا عندما يصل امللقح امليسم.
جدار ملساء أو ذات أكياس هواء تسهل عىل الطريان يف الريح.
تع ُّرف ومتييز بني امليسم وحبيبات اللقاح من نفس النوع البيولوجي.
ُتستعمل الربوزات واملنخفضات املوجودة عىل جدران حبيبات اللقاح كإحدى الوسائل لتصنيف النباتات.
■

■

■

■

■

■

■

■

حبيبات لقاح من نباتات مختلفة (مكربة حوايل مائة ضعف)
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جدير باملعرفة
جدار حبيبات اللقاح
بفضل الصمود العايل للجدار الخارجيُ ،يحفظ شكل حبيبات اللقاح سنوات كثرية بعد أن تصبح
غري حيوية .وجد باحثون متحجرات لحبيبات لقاح عُ مرها  100مليون سنة .يساعد تنوع حبيبات
اللقاح التي ُحفظت من فرتات قدمية عىل تع ُّلم التاريخ البيولوجي للكرة األرضية وعىل معرفة
الرشوط التي كانت سائدة فيها يف املايض .باألساس ميكن التع ُّلم عن أنواع األشجار والغابات التي
كانت شائعة يف فرتة معينة ،وف ًقا لكميات وأنواع حبيبات اللقاح املختلفة التي ُوجدت ،حيث ُت ْن ِتج
أشجار كثرية حبيبات لقاح بكميات كبرية.
يف عدة حاالت ،ساعدت حبيبات اللقاح عىل حل واكتشاف أعامل جنائية :حبيبات اللقاح التي
ُوجدت عىل مالبس املشتبه به والتي ُم ِّيزت بواسطة جدرانها الخاص ،ربطت املشتبه به مبوقع
الجرمية.
سؤال ح 6 -

مبنى حبيبات اللقاح مناسب للتكاثر يف بيئة محيطة جافة .ارشحوا هذه العبارة.

األعضاء التناسلية األنثوية :املتاع
املتاع مبني من ثالثة أقسام (الرسمة ح:)8-
1 .1ميسم :منطقة واسعة يف رأس القلم .يف حاالت كثرية تكون عىل امليسم شعريات وهي الصقة
تُستعمل إلستيعاب حبيبات اللقاح .عندما تصل حبيبة لقاح إىل ميسم الزهرة من نفس النوع
( )speciesفإنها "تنبت" .امليسم هو مكان غني بالرطوبة وسهل إلنبات حبيبات اللقاح ،كام أن
امليسم يفرز سائلاً غنيًا بالسكريات ،الحوامض األمينية والدهنيات التي تز ِّود مواد غذائية لحبيبة
اللقاح التي تنبت.
2 .2القلم :أنبوب يربط بني امليسم واملبيض املوجود يف قاعدة املتاع .متر عربه الخاليا التناسلية الذكرية
إىل املبيض.
3 .3املبيض :موجود يف قاعدة املتاع .يف كل مبيض يوجد مبنى نس ِّميه بويضة أو عدة مباين كهذه ،هذا
يعني عدة بويضات .عدد البويضات وترتيبها يف املبيض مي ِّيز كل نوع نبات.
خلية بويضة

غالف البويضة

()n

ثالثة انقسامات
ميتوزا متتالية
بويضة مع خلية
بويضة ()n

ضمور ثالث
خاليا

خلية البويضة

ميوزا II ,I

أربع خاليا هيبلوئيدية
يف البويضة ()n
الرسمة ح  :11-مراحل تطور خلية البويضة

بويضة

الفصل ح :تكاثر النباتات

تحدث امليوزا يف خلية البويضة ،حيث نحصل عىل أربع خاليا هيبلوئيدية ،ثالث منها تضمر .يف الخلية
التي تبقى ،تتم ثالثة انقسامات ميتوزا ،يف أعقابها َي ْنتُج مبنى يشتمل عىل نواتني هيبلوئيديتني َو 6
خاليا أنويتها هيبلوئيدية (الرسمة ح .)11-فقط خلية واحدة من بني الخاليا الست هي خلية بويضة
(خلية تكاثر أنثوية) تتحد أثناء اإلخصاب مع خلية تكاثر ذكرية إلنتاج زيجوت.

مصطلحات
بويضة وخلية بويضة
املصطلحان بويضة وخلية بويضة لهام معنيان مختلفان يف سياق الحيوانات والنباتات.
يف حني أنه يف الحيوانات ،خلية البويضة (خلية التكاثر األنثوية) نس ِّميها بويضة أحيا ًنا ،إال أنه يف
النباتات ،تشتمل البويضة يف داخلها عىل مبنى متعدد الخاليا ،فقط خلية واحدة من خالياه هي
خلية بويضة (الخلية التكاثرية األنثوية).
سؤال ح 7 -
اذكروا مميزات (مكونات مبنى وعمليات) متشابهة يف الجهاز التناسيل عند النباتات ويف الجهاز
التناسيل عند الحيوانات يف اليابسة.

توسع

بيت واحد أو أكرث
تحتوي أزهار معظم أنواع النباتات عىل أسدية ومتاع
ً
أيضا .هذه األزهار ثنائية التزاوج .يوجد أنواع نباتات
يف أزهارها يوجد متاع فقط أو أسدية فقط .هذه
األزهار نس ِّميها ُأحادية التزاوج (الرسمة ح .)12-
بني أنواع النباتات التي أزهارها ُأحادية التزاوج،
يوجد نباتات ،نجد عليها أزهار ذكرية وأزهار
أنثوية عىل نفس الفرد .هذه النباتات أحادية
املسكن ،مثلاً  :الذرة .يف أنواع أخرى ،األزهار الذكرية
واألنثوية موجودة عىل أفراد مختلفون .يوجد لهام
"مسكنان" ،هذا يعني ثنائية املسكن ،مثل :الخروب
والنخيل.

الرسمة ح :12-اإلمكانيات الوجودة بالنسبة
ملكان أعضاء التكاثر يف األزهار والنباتات

أزهار
ميكن أن تكون
أزهار أحادية التزاوج

أزهار ثنائية التزاوج

يف كل زهرة
أعضاء أنثوية فقط
أو أعضاء ذكرية فقط

يف كل زهرة
أعضاء أنثوية وأعضاء ذكرية ً
أيضا

ميكن أن تكون يف

ميكن أن تكون دا ًمئا يف

أنواع ثنائية املسكن

أنواع أحادية املسكن

عىل فرد واحد يوجد أعضاء
تناسلية أنثوية فقط وعىل فرد آخر
يوجد أعضاء تناسلية ذكرية فقط

عىل نفس الفرد يوجد أعضاء
تناسلية أنثوية وأعضاء تناسلية
ذكرية ً
أيضا
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للمزيد عن
مبادئ التكاثر التزاوجي ،يف
الفصل الثاين ،صفحة .25

ح 3.2تلقيح

مثل إنتاج الفرد عند الحيواناتَ ،ي ْنتُج الفرد عند النباتات يف أعقاب اإلخصاب  -اتحاد خلية تناسلية
ذكرية (جاميتا ذكرية) مع خلية تناسلية أنثوية موجودة يف البويضة داخل املبيض .العملية التي تسبق
اإللتقاء بني الخاليا التناسلية نس ِّميها "تلقيح" ،هذا يعني انتقال حبيبات لقاح إىل امليسم .بعد إنبات
حبيبات اللقاح فقطَ ،ت ْنتُج خلية تناسلية ذكرية.
باملقارنة مع الحيوانات ،النباتات ثابتة يف مكانها وال تستطيع أن "تفتش" عن زوج .يتم نقل حبيبات
اللقاح من زهرة إىل زهرة بطريقتني أساسيتني :التلقيح بواسطة الرياح والتلقيح بواسطة الحيوانات
(باألساس حرشات وعصافري) .مبنى الزهرة ،لونها ومبنى حبيبات اللقاح مالمئة لطريقة التلقيح (جدول
ح ,2-الرسمة ح .)13 -
جدول ح :2-مالءمة الزهرة وأعضائها للتلقيح بواسطة الرياح والحيوانات
املميز
كرب األزهار وألوانها

أزهار صغرية ال لون لها

أزهار كبرية وملونة أو صغرية ،لكنها مر َّتبة يف نورة كثيفة وبارزة
تجذب يف شكلها وألوانها الحرشة امللقحة.

مبنى األزهار

أحيا ًنا تنقصها أوراق
التويج

مبنى يشجع عىل التالمس بني الحرشة التي تصل الزهرة وبني حبيبات
اللقاح وامليسم.

غدد رحيق

ال يوجد

توجه امللقح
يوجد رحيق و"مسارات رحيق" عىل أوراق التويج التي ِّ
إىل الرحيق.

رائحة األزهار
مبنى األسدية

ال يوجد

يوجد رائحة تجذب الحيوانات.

خيوط امللقحات طويلة ،مرنة وبارزة من
داخل الزهرة

مناسبة إللتصاق اللقاح إىل جسم الحرشة أو أرجلها أثناء زيارته الزهرة

عددها كبري جدًا (ماليني)

عددها كبري جدًا (يُستخدم قسم منها كغذاء للملقحات)

صغرية ،خفيفة يف الوزن وسطحها الخارجي
أملس نسب ًيا .أحيا ًنا توجد إضافات تسهل
عىل الطريان مثل أكياس الهواء.

كبرية وثقيلة نسب ًيا ،السطح الخارجي خشن ،توجد إضافات ُتسهل عىل
اإللتصاق بجسم الحيوان امللقح.

مكشوفة ،مرنة ،له مساحة استيعاب واسعة
والصقة ،أحيا ًنا متفرع.

السطح صغري نسب ًيا والصق

عدد حبيبات اللقاح
مبنى حبيبات اللقاح

عالقة باملوضوع
علم البيئة:
مالمئة مبنى الزهرة للعالقة
املتبادلة مع الحيوانات.

تلقيح بواسطة الرياح

تلقيح بواسطة الحيوانات

مبنى امليسم

الرسمة ح  :13-عىل اليمني  -أزهار
(חרצית) ُتلقحها حرشات .عىل اليسار -
أزهار المل ُتلقحها الرياح.

الفصل ح :تكاثر النباتات
سؤال ح 8-

ت ُلقح نحلة العسل نباتات كثرية .ما هو نوع العالقة املتبادلة بني نحلة العسل واألزهار؟ ارشحوا.

سؤال ح 9-

يف منطقة معينة ،ينمو نوعان من النباتات .النوع األول  -نباتات ذات رائحة عطرة ،لها
أوراق تويج ملونة ،والنوع الثاين  -نباتات ذات أوراق تويج ال لون لها .يف أعقاب الرش باملواد
الكيميائية ،أبيدت معظم الحرشات يف املنطقة .نتيج ًة لذلك ،حدث تغيري يف النسبة العددية
بني نوعي النباتات.
نوعي النباتات؟ علِّلوا.
ماذا كان ،حسب رأيكم ،التغيري يف النسبة العددية بني ِ

سؤال ح10-

أ .مباذا ت ُبذل املوارد الرئيسية والطاقة يف النباتات التي تُلقح بواسطة الرياح باملقارنة للنباتات
التي تُلقح بواسطة الحيوانات؟
ب .ارشحوا ،كيف يكون بذل املوارد مرتبط بطريقة التلقيح؟

جدير باملعرفة
حمى القش
يعاين أشخاص كثريون يف موسم اإلزهار  -يف فصل الربيع  -من ظاهرة نس ِّميها "حمى القش) .فهم
يعطسون كث ًريا وتنزلق الدموع من عيونهم .هذا يكون عاد ًة رد فعل حساسبة لربوتينات تنطلق من
حبيبات اللقاح عندما تتالمس مع رطوبة .باألساس معروفة ردود فعل حساسية لحبيبات اللقاح،
مثل :الزيتون ،الصنوبر ،יבלית ونباتات إضافية تُطلق حبيبات لقاح كثرية إىل الهواء.
ليس كل حبيبة لقاح تصل امليسم تنبت عليه .أولاً وقبل كل يشء ،عىل نبتة معينة ،ال تنبت حبيبات لقاح
نباتات تنتمي إىل نوع ( )speciesآخر كان تطري بالرياح أو وصلت عن طريق الصدفة بواسطة حرشة أو
عصفور .نفهم من هذه الظاهرة أن النبتة فيها آلية تعارف ،وفقط حبيبات لقاح من نفس النوع تنجح
يف اإلنبات .فيام بعد خالل الفصل ،نتعرف عىل آلية إضافية.
تلقيح ذايت وتلقيح غريب
إذا كانت حبيبات اللقاح التي نبتت عىل امليسم من نفس الزهرة أو من أزهار نفس الفرد (يف نبات
أُحادي املسكن) ،فإ ّن ذلك تلقيح ذايت .إذا وصلت حبيبات اللقاح من فرد آخر من نفس النوع
( ،)speciesفإ َّن ذلك تلقيح غريب (متبادل).
يف التلقيح الغريب ،التنوع الورايث عند األفراد كب ًريا ،ألن هناك دمج معلومات وراثية من والدين
مختلفني ،أما يف التلقيح الذايت ،والد واحد هو املصدر الوحيد للمعلومات الوراثية .من املهم أ ْن نتذكر
أنه يف التلقيح الذايت أيضً ا ،األفراد ال تكون مامثلة للوالد ،ألنه يف عملية إنتاج الخاليا التناسلية الذكرية
واألنثوية تحدث امليوزا ،ت َ ْنتُج خاليا تناسلية مختلفة عن بعضها يف مكوناتها الوراثية واتحاد الخاليا
التناسلية يكون عشوائيًّا ،ويف الواقع هذا تكاثر جنيس لكل يشء.
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يف أنواع نباتات كثرية ،يحدث تلقيح غريب وتلقيح ذايت .يشكل التلقيح الذايت أفضلية يف أنواع فيها
احتامل التلقيح الغريب صغري ،عىل سبيل املثال ،عندما يكون ال ُبعد بني األفراد كبري ج ًدا وال يُتيح التلقيح
الغريب .يوجد أنواع فيها معظم التلقيح هو تلقيح ذايت ،لكن أنواع قليلة فقط ،ت ُلقح بتلقيح ذايت.
سؤال ح 11-

أ .يف أي مرحلة يف عملية إنتاج الخاليا التناسلية الذكرية واألنثوية تحدث امليوزا؟
ب .درجوا مدى التشابه  -من األكرث شب ًها إىل األقل شب ًها  -بني األفراد املختلفة :أفراد التلقيح
الذايت ،أفراد التلقيح الغريب ،توأم متامثل ،األشقاء واألخوة واألخوات التوأم .ارشحوا التدريج
الذي ح َّددمتوه.

سؤال ح12-

أ  .أي نوع اتصال يوجد بني حبيبات اللقاح وامليسم؟ ارشحوا.
طريقتي التلقيح يف نفس النبتة؟
ب .ما هي األفضليات املمكنة عندما تتم
ِ

نافذة البحث
تنيمة نباتات طبية يف بيوت تنمية مصنوع من شبكة
يف السنوات األخرية ،اتسع استعامل النباتات الطبية .النبتة ִא ַיס ִטיס מצוי (Isatis
 - )jusitanicaنبات حويل من عائلة الصليبنيُ ،يستعمل يف الطب الشعبي باألساس
ملعالجة النزيف الخارجي والداخيل ،إللتئام الجروح ،لتسكني اآلالم ولتهدئة الحروق.
לא ַיס ִטיס إلحتياجات طبية ،بدأ املزارعون يف تنمية
مع ازدياد الطلب عىل نبتة ال ִ
النبات يف مبانٍ مصنوعة من شبكات كثيفة .لكن اتضح أن النباتات التي تنمو يف هذا
النوع من البيوت ،مل تتطور فيها مثار.
تم اختيار  5أنواع نباتات
للبحث الذي ُأ ِع َّد لفحص السبب لعدم وجود مثارَّ ،
من عائلة الصليبني .استُعملت يف التجربة  40شتلة من كل نوع وقد ُوزعت إىل
مجموعتني :مجموعة واحدة كبرية داخل بيت تنمية مصنوع من شبكة ،ومجموعة
ثانية كبرية يف قطعة أرض مفتوحة ،مجاورة لبيت التنمية املصنوع من شبكة.
تم فحص:
يف كل واحدة من املجموعتني َّ
איסטיס מצוי

1 .1العدد الكيل لألزهار من كل نوع نبات.
2 .2عدد الثامر التي تطورت من كل نوع نبات.
تم ِحساب الخصوبة بالنسبة املئوية لكل نوع نبات حسب
من ُمعطيات عدد األزهار وعدد الثامرَّ ،
القاعدة اآلتية:
الخصوبة بانسبة املئوية =

عدد الثامر التي أمثرتها نباتات من نوع معني 100 X

املجموع الكيل لألزهار التي نتجت من نباتات نوع معني
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تعرض الرسمة ح 14 -نتائج التجربة:
قطعة أرض مفتوحة
بيت تنمية مصنوع من
شبكة

90
80

الخصوبة بالنسبة املئوية

70
60
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40
30
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10

טוריים מצויים

דוקרן מדברי

בן חרדל מצוי

איסטיס מצוי

אביבית מצויה

0

מיני המצליבים

الرسمة ح :14-الخصوبة بالنسبة املئوية عند أنواع نباتات نمُ ِّيت يف قطعة أرض مفتوحة أو يف بيت تنمية مصنوع من شبكة

1 .1يدعي الباحثون أن النتائج ت ُشري إىل أن بيت التنمية املصنوع من شبكة مينع التلقيح بواسطة
الحرشات .استعينوا بالنتائج املعروضة يف الرسمة ،يك تعلِّلوا هذا اإلدعاء.
2 .2ما هي ،حسب رأيكم ،طريقة التلقيح عند האביבית המצויה ושל הטוריים המצויים؟ ارشحوا
إجابتكم.
3 .3ماذا كنتم تقرتحون عىل املزارعني أن يعملوا ،يك مثار وبذور يف نبتة ال האיסטיס؟
4 .4ملاذا ،حسب رأيكم ،حاول املزارعون تنمية ال האיסטיס يف بيوت تنمية مصنوعة من شبكة
وليس يف حقل مفتوح؟

طرق ملنع التلقيح الذايت
يف نباتات كثرية ،تطورت خالل النشوء واالرتقاء آليات مختلفة تصغِّر احتامل التلقيح الذايت ،ويف حاالت
كثرية متنعه بتاتًا.
ميكن تصنيف آليات منع التلقيح الذايت إىل ثالث مجموعات.
أ .فصل املكان :األعضاء التناسلية األنثوية والذكرية بعيدة عن بعضها
ميكن تحقيق فصل املكان بالطرق اآلتية :يف األزهار أُحادية التزاوج ،كل زهرة تحتوي عىل أعضاء تناسلية
منو نوع واحد فقط  -أسدية أو أمتعة (متاع) .يف نباتات أحادية املسكن ،تقع األزهار أحادية التزاوج
عىل نفس الفرد ،لكن البُعد بينهام يقلالحتامل حدوث تلقيح ذايت .يف نباتات ثنائية
املسكن ،تقع األزهار عىل أفراد
مختلفة ،لذا عىل أي حال احتامل
حدوث التلقيح الذايت صغري.

أزهار الحروب عىل شجرة ذكرية

أزهار الحروب عىل شجرة أنثوية

125

126

تكاثر يف الطبيعة

أسدية
قلم املتاع
أسدية
قلم املتاع

طريقة فصل إضافية يف املكان موجودة يف نباتات
فيها األسدية واملتاع يف نفس الزهرة ،لكنها
"بعيدة" عن بعضها .يف نبتة שנית גדולה يوجد
أزهار فيها األسدية أقرص من املتاع ،ويوجد أزهار
فيها األسدية أطول من املتاع (الرسمة ح .)15- -
يتم التلقيح الخصب فقط إذا سقطت حبيبات
لقاح من سداة قصرية عىل ميسم متاع قصري
وبالعكس.

الرسمة ح  :15-فصل املكان  -طول مختلف لألسدية ولقلم املتاع يف أزهار

שנית גדולה

ب .الفصل يف موعد نضوج األسدية وامليسم
الفصل يف موعد النضوج معناه أن األسدية واملتاع ال تنضج يف نفس الوقت بالضبط .تنضج األسدية قبل
نضوج امليسم أو بالعكس ،وهكذا مننع التلقيح الذايت ويزداد احتامل التلقيح الغريب .النضوج املبكر
لألسدية معروف ،عىل سبيل املثال ،يف أزهار كثرية من
عائلتي ال השפתניים והמורכבים .يف نباتات
ِ
معينة من عائلة النجيليات ،ينضج املتاع قبل األسدية.
ت .عدم املالءمة الذايت :منع التلقيح الذايت بواسطة آلية وراثية
"عدم املالءمة الذايت" معناه أن حبيبات لقاح فرد معني ال تستطيع أن تنبت عىل ميسم نفس الفرد ،هذا
يعني يوجد هنا رفض "الذات" وقبول "غري الذات" .اآللية التي متنع إنبات حبيبات لقاح أو استمرار تطور
הנחשון هي وراثية وتعتمد عىل قدرة التمييز بني "الذايت" وبني "غري الذايت".
ما هو الرشح لظاهرة "عدم املالءمة الذاتية:
ب َّينت األبحاث أن النباتات تحتوي عىل جني ُيرشف عىل نظام التعارف .نرمز له عاد ًة بالحرف  .Sيوجد
للجني  Sاليالت كثرية ،وكل أليل ُيشفر إلنتاج مادة خاصة .يف كل خلية نبات ديبلوئيدية ،يوجد اليالن
للجني  Sإشارتيهام عىل سبيل املثال هامَ S1 :و  .S2حبيبة اللقاح هيبلوئيدية ،لذا يف خليته يوجد أليل
واحد فقط من األليلني  S1 -أو  .S2إذا سقطت حبيبة لقاح عىل ميسم (خالياه ديبلوئيدية) ،وأحد
األليالت يف نوى الخاليا مامثل لألليل يف حبيبة اللقاحَّ ،
فإن حبيبة اللقاح ال تنبت .لكن إذا كان يف نواة
خلية خاليا امليسم أليالت مختلفة ،مثلاً َ S3 :و َّ ، ,S4
فإن حبيبة اللقاح تنبت .هذا هو أحد اآلليات التي
تحدد فيها الشحنة الوراثية ما إذا تنبت أو ال تنبت حبيبات اللقاح.
سؤال ح 13-
تعرفتم حتى اآلن عىل آليتني للتعارف:
1 .تعارف بني امليسم وحبيبات اللقاح من نفس النوع ( ،)speciesالذي يضمن أن تنبت
عىل امليسم فقط حبيبات لقاح من أفراد من نفس النوع.
2 .آلية "عدم املالءمة الذاتية" التي متنع تلقيح ذايت يف نفس الفرد.
أ .أي آلية أخرى (يف الحيوانات) ،معروفة لكم ،تعتمد عىل التعارف بني الذايت وغري الذايت؟ ما
هي اآللية؟ ما هو الفرق بينه وبني آلية "عدم املالءمة الذاتية" يف النباتات؟
ب.ما هي األفضلية للفرد التي تنبع من اآللية 1؟
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ح 4.2اإلخصاب
تنتهي عملية التلقيح ،كام ذكرنا ،عندما تصل حبيبات اللقاح امليسم .لكن التلقيح ال يؤدي بالرضورة
إىل التقاء بني الخاليا التناسلية وإىل إخصاب .الرشط األول الستمرار عملية التكاثر هو إنتاج عالقة
بني حبيبات التلقيح وامليسم .لذا يجب عليهم ْأن "يتعرفوا" عىل بعض ْ -أن مي ِّيزوا أنهم من نفس
النوع ( .)speciesفقط يف حبيبات اللقاح من نفس النوع يوجد مالءمة يف املبنى ومالءمة بيوكيميائية
بني املواد يف جدار حبيبات اللقاح ونسيج امليسم .يف نباتات كثرية ،رد الفعل لسقوط حبيبات اللقاح
"املعروفة" للميسمَّ ،
فإن امليسم ُيفرز سائل يساعد عىل استيعاب حبيبات اللقاح وإنباتها.
بتأثري املواد التي ُتفرز من امليسم ،تنمو שלוחה مغلفة بغشاء من داخل فتحة حبيبة اللقاح إىل داخل
نسيج امليسم .هذه ال نس ِّميها נחשון .يفرز ال הנחשון
إنبات حبيبة
لقاح
إنزميات ُتذيب أنسجة املتاع وهكذا يشق طريقه داخل
ميسم
خاليا تناسلية ذكرية
قلم املتاع (الرسمة ح .)16 -
أثناء منوه يتغذى ال הנחשון من مواد يف نسيج قلم
املتاع .يف الواقع ،ميكن أن تنبت عدة حبيبات عىل
امليسم وتنبت عدة נחשונים  ،تنمو وتصل املبيض .يف
املبيض الذي توجد فيه عدة بويضات ،يصل נחשון
واحد إىل كل بويضة .ينبع من هذا الوصف أن ليس
كل حبيبات اللقاح التي تهبط عىل امليسم وتنمو من
كل منها נחשון تنجح ،يف نهاية العملية ،يف الوصول
إىل أن أحد الخاليا التناسلية يف ال בנחשון يتحد مع
النواة يف خلية البويضة ،حتى لو كانت من نفس النوع

قلم املتاع

נחשון
نواة הנחשון

غالف البويضة
خلية البويضة

بويضة
مبيض

(.)species

الرسمة ح  :16-إنبات حبيبة لقاح

كام هو األمر يف اإلخصاب الذي يتم يف التكاثر
التزاوجي عند الحيوانات ،يف اإلخصاب عند النباتات ً
خليتي تناسل مختلفة و َي ْنتُج زيجوت
أيضا ،تتحد
ْ
(القحة) ديبلوئيد يتطور منه الجنني .لكن يف النباتات تكون عملية اإلخصاب معقدة أكرث بقليل من
عملية اإلخصاب يف الحيوانات.
كام ذكرنا ،يف حبيبة اللقاح يوجد خليتان هيبلوئيديتان (الرسمة ح  .)10-خالل إنبات كل حبيبة لقاح،
تنقسم إحدى الخاليا بامليتوزا و َت ْنتُج خليتني هيبلوئيديتني هام خليتان تناسليتان ذكريتان .خلية أخرى
هي خلية ال הנחשון ،وهي التي تنقل منو ال הנחשון إىل البويضة يف املبيض .تصل خاليا تناسلية
بواسطة ال הנחשון من حبيبة اللقاح التي سقطت ونبتت عىل امليسم إىل الخلية التناسلية األنثوية يف
البويضة ،داخل املبيض ،وهناك يحدث اإلخصاب.

للمزيد عن
مبادئ يف التكاثر التزاوجي
(ال تصل جميع الخاليا
التناسلية الذكرية إىل
إخصاب) ،يف الفصل الثالث،
صفحة .49

128

تكاثر يف الطبيعة

يف اإلخصاب ،تتحد نواة إحدى الخاليا التناسلية الذكرية مع نواة خلية البويضة و َي ْنتُج زيجوت
ديبلوئيدي يتطور منه الجنني .تتحد نواة الخلية التناسلية الذكرية مع نواتني هيبلوئيديتني إضافيتني
يف مركز البويضة (الرسمة ح )17-وهكذا َت ْنتُج خلية يف نواتها ثالث هيئات من الكروموسومات (نواة
تريبلوئيدية  .)3nتنقسم هذه الخلية بامليتوزا ويتطور نسيج اإلندوسبريم الذي ُتخزَّن فيه مواد
إدخارية ُتستعمل لتغذية الجنني خالل تطور البذرة ولتغذية البادرة يف بداية تطورها.
عملية اإلخصاب التي تشرتك فيها خليتان تناسليتان ذكريتان نسميها إخصاب مضاعف (الرسمة ح .)17-
إنبات حبيبة لقاح
נחשון

خاليا تناسلية
ذكرية
نواة

הנחשון

خلية بويضة
نواتان
هيبلوئيديتان

مبيض
بويضة

نواتان َي ْنتُج منهام
الزيجوت ()2n

الرسمة ح  :17-إخصاب مضاعف يف نباتات كاسيات
البذور .عىل اليمني :ينمو ال הנחשון باتجاه البويضة.
عىل اليسار :إخصاب (اتحاد نوى).

ثالث نوى يتطور
منها اندوسبريم
تريبلوئيدي

انتبهوا! نسب الكرب غري دقيقة :يف الواقع ،حبيبات اللقاح
صغرية جدًا باملقارنة مع األعضاء األخرى يف الزهرة .تصف
الرسمة املتاع فقط من دون باقي أقسام الزهرة .يف النوع
املوصوف يف الرسمة ،توجد يف املبيض بويضة واحدة فقط.

()3n

إلتقاء الخاليا التناسلية وعملية اإلخصاب اللذان وصفناهام
اآلن ،يحدثان يف بيئة محيطة رطبة ومحمية من
الجفاف .هذه عملية إخصاب داخيل مت ِّيز الكائنات
الحية ايل تعيش عىل اليابسة .يف أعقاب اإلخصاب،
تتطور البذرة ،واملبيض ذاته يتطور إىل مثرة يف داخلها
بذور.
بعد اإلخصاب ،تذبل األسدية ،امليسم وقلم املتاع .يف
نباتات كثرية ،يذبل الغالف الزهري ويتساقط ً
أيضا.
من زهرة إىل مثرة :نبتة خيار مع زهرة ومثرة تبدو
عليها بقايا أوراق التويج.

ال "تحظى" جميع األزهار يف التلقيح وال تتطور مثار يف جميعها .تتساقط أزهار كثرية قبل أن ُتلقح
بسبب صقيع أو رياح قوية .تتساقط أزهار أخرى بعد تلقيحها وحتى بعد تخصيبها بسبب كمية املوارد
وتم تلقيحها
املحدودة يف النبتة .فقط األزهار التي بقيت عىل قيد الحياة يف رشوط البيئة املحيطةَّ ،
بحبيات لقاح مالمئة ُ
وخصبت  -تتطور فيها مثار مع بذورُ .تبذل طاقة كثرية يف إنتاج الثامر والبذور التي
يف داخلها والتي هي يف الواقع "جيل املستقبل".

الفصل ح :تكاثر النباتات
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سؤال ح 14-
أ .مباذا تتشابه ومباذا تختلف حبيبات اللقاح يف النبات والخاليا املنوية يف الحيوان؟
ب .مباذا تختلف حبيبات اللقاح عن الخاليا التناسلية الذكرية يف النبات؟
سؤال ح 15-

إلنتاج الثمرة والبذور التي يف داخله ،يوجد عدة رشكاء كام هو موصوف يف الجدول اآليت.
انسخوا الجدول وأكملوا يف العمود الفارغ املصدر الورايث لكل ناتج من نواتج اإلخصاب يف
أعقاب التلقيح الغريب.
القسم يف الثمرة أو البذرة

يتطور من…

الجنني

الزيجوت

اإلندوسبريم

نواة تريبلوئيدية

أنسجة الثمرة وقرشتها

مبيض (وأحيا ًنا أقسام أخرى
للزهرة)

مصدر املادة الوراثية

ح .3من الزيجوت إىل الجنني

ح 1.3تطور الجنني :جنني ،إندوسبريم وفلقات
الزيجوت  -الخلية الديبلوئيدية التي َت ْنتُج يف اإلخصاب  -ينقسم إىل خليتني ابنتني وهام تستمران يف
اإلنقسام (انقسامات ميتوزا) .بعد انقسامات كثريةَ ،ي ْنتُج جنني ميكن أن من ِّيز فيه بسويق ويف بداية
جذر ُ -جذير (الرسمة ح .)18-
سويق
ُجذير
فلقتان

ُجذير
سويق
فلقة
اندوسبريم
قرشة البذرة
والثمرة

بذرة فاصولياء

الرسمة ح :18-رسم تخطيطي ملبنى البذرة

وجذير.
عىل اليمني :بذرة فاصولياء (ثنائية الفلقة) فيها جنني يشمل فلقتان كبريتان ،سويق ُ
وجذير وباإلضافة
عىل اليسار :مقطع يف بذرة قمح (أحادية الفلقة) فيها جنني يشمل فلقة صغرية واحدة ،سويق ُ

اندوسبريم.

يحتاج تطور الجنني إىل مواد الستخراج الطاقة ولبناء خاليا .يتم تزويدها إىل الجنني املتطور من نبتة األم
بواسطة حامل الجنني الذي هو عبارة عن مجموعة خاليا تربط بني الجنني الذي يتطور وبني أنسجة نبات
نبتة األم .يف أعقاب اإلخصاب يتطور كام ذكرنا اإلندوسبريم ً
أيضاُ .تخزَّن يف اإلندوسبريم كربوهيدرات،
دهنيات وبروتينات يستخدمها الجنني الذي يتطور ،وبعد اإلنبات تستخدمها البادرة حديثة السن ،حتى
ُت ْن ِتج بذاتها املواد التي تحتاجها بعملية الرتكيب الضويئ.

عالقة مبوضوع
الخلية  -مبنى وأداء :املواد
اإلدخارية املوجودة يف البذرة
ال تذةب ،لذا ال تؤثر عىل
الرتكيز األسموزي يف الخاليا.
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بذور البقوليات

يوجد نباتات مثل عائلة البقوليات (بازيالء ،فاصولياء ،فستق) التي ُتنقل فيها املواد املوجودة يف
اإلندوسبريم خالل تطور الجنني إىل األوراق األوىل للجنني  -فلقات و ُتخزَّن هناك .يف البذرة البالغة لهذه
العاءلة ال يوجد اندوسبريم .يف نباتات أخرى ،مثل :القمح والذرة ،اإلندوسبريم هو املز ِّود املبارش للمواد
املطلوبة بتطور البادرة .املواد يف اإلندوسبريم والفلقات هي مساهمة جيل الوالدين يف الجيل القادم
وبذل "جهدهم" يف ضامن نجاحهم .يستعملها النبات الحديث السن مدة زمنية طويلة بعد انفصاله عن
نبتة األم.
ُ
مواد التغذية "املرزومة" يف البذرة مع الجنني ،أ ِعدَّت يف الواقع الستعامل النبات املتطور ،لكن آخرون
يستمتعون بها :تش ِّكل البذور غذا ًء جيدًا ومر َّكز لكائنات حية كثرية من بينها اإلنسان ً
أيضا ،مثل :األرز،
القمح ،البقوليات (البازيالء ،الفستق ،الصويا) ،الجوز واللوز التي تعترب بذورها مكو ًنا مهماً يف غذائنا.
تش ِّكل بذور القمح مصد ًرا لحوايل  80%من مجموع الغذاء الذي ُيستهلك يف البالد.
سؤال ح 16-

أ .مباذا تتشابه بيضة الزواحف والطيور وبذرة النبات؟
ب .مباذا تتشابه املشيمة يف الثدييات واإلندوسبريم يف البذرة ومباذا يختلفان؟ اذكروا مميزًا
متشاب ًها ومميزين مختلفني وارشحوا.

توسع
فلقات :واحدة ،اثنان أو أكرث
إحدى الوسائل لتصنيف النباتات هي عدد الفلقات التي مت ِّيز الجنني والنبات الحديث السن يف
بداية تطوره .يوجد نباتات ذات فلقة واحدة نس ِّميها ُأحادية الفلقة ،مثل :القمح والذرة ،ويوجد
نباتات ذات فلقتني  -ثنائية الفلقة ،مثل :الفاصولياء ،الفستق ،األفوكادو والبندورة .القسم الذي
فلقتي الجنني .يوجد نباتات ً
ُيؤكل يف الفستق هام
أيضا عدد فلقاتها أكرث من اثنتني ،فهذه النباتات
ِ
متعددة الفلقات ك האורן .يف كثري من األحيان ،شكل الفلقات يختلف عن شكل أوراق النبات
البالغ.
تطور أجنة دون إخصاب
يف القرن اﻟ  ،19م َّيزوا أن هناك نباتات ُت ْن ِتج كمية هائلة من البذور دون تلقيح أو إخصاب! هذا هو
يف الواقع شكل خاص للتكاثر العذري .الجنني ديبلوئيد ويتطور من خاليا البويضة التي مل متر ميوزا.
بهذه الطريقة من التكاثرُ ،تحفظ أفضليات انتشار النوع بواسطة بذور باإلضافة إىل أفضليات التكاثر
التزاوجي .هذه الظاهرة ليست نادرة ،وقد ُشوهدت يف السحلبيات ويف أنواع الحمضيات ً
وأيضا يف
أنواع من عائلة המורכבים (סביון) .األنواع التي تتكاثر بهذه الطريقة ،توجد لها أفضلية يف بيوت
التنمية التي فيها احتامل التلقيح بواسطة الحرشات قليل ،عىل سبيل املثال ،يف قمم الجبال التي تهب
فيها رياح قوية ويف مناطق مناخها بارد جدًا .معظم األنواع التي تتكاثر بهذه الطريقة ،تتكاثر بطريقة
التكاثر التزاوجي ً
أيضا.

الفصل ح :تكاثر النباتات

ح 2.3البذور :حامية األجنة ومالءمة لالنتشار
تكمن البذور يف داخلها قدرة الجيل القادم ،يوجد فيها مباين وآليات تطورت خالل النشوء واالرتقاء
و ُتستعمل لحامية األجنة ولنجاح تأسيس النبات الحديث السن بعد اإلنبات.
حامية األجنة يف النباتات مهمة جدًا ،ألنه عكس الحيوانات ،يف النباتات االنتقال من جنني إىل كائن حي
مستقل ،يستمر يف النمو والتطور إلنتاج البالغ ،غري متواصل بل متقطعُ .تتيح البذرة للجنني أن يعيش
يف ظروف بيئة محيطة ،ال يستطيع النبات البالغ أن يعيش فيها بتا ًتا .مثلاً  :النباتات الحولية يف بالدنا،
متر فرتة الصيف الجاف كبذور وهكذا "تتملص" من ظروف البيئة املحيطة الصعبة .يف الفرتة الزمنية
التي متر من نضوج الثامر وحتى اإلنبات ،تتعرض البذور إلصابات مختلفة :إصابات آلية ،مثل :التآكل
وأسنان الحيوانات ،رضر من حوامض ومواد أخرى يف الجهاز الهضمي للحيوانات (التي تأكل الثمرة التي
تحتوي عىل البذور) وإصابة بواسطة الفطريات .أحيا ًنا ،تنبت البذرة بعد مرور مدة زمنية كبرية عىل
إنتاجها ،وهكذا تكون البذرة وسيلة النبات إلنتشار الجيل الجديد ،ليس يف الفراغ فقط بل بالزمن ً
أيضا.
تستغل البادرة املواد اإلدخارية املخزونة يف البذرة يف بداية تطورها حتى املرحلة التي تتطور فيها أوراق
و َت ْنتُج فيها مواد عضوية يف عملية الرتكيب الضويئ.
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عالقة مبوضوع
علم البيئة:
دورة حياة النباتات
الحولية  -مالءمة لظروف
مناخ فصول سنة تختلف
عن بعضها بشكل كبري جدًا.

ح  3.3مثار :حامية بذور ً
وأيضا انتشارها إىل أماكن بعيدة
الثمرة هي قسم من النبتة التي تتطور من مبيض الزهرة ،عاد ًة يف أعقاب
اإلخصاب .املرحلة األوىل يف تطور الثمرة نس ِّميها ֲחנָ ָטה .هذه مرحلة حساسة
يف تطور الثمرة .ال تتطور الثمرة يف جميع األزهار والنسبة املئوية لل החנטה
ارعي الثامر.
هو معطى مهم جدًا ملز ِ
ميكن أن تحتوي الثمرة عىل بذرة واحدة (أفوكادو ومشمش) أو عدة بذور
(تفاح ،بندورة ،بازيالء ،فلفل ،رمان) (الرسمة ح  )19-وف ًقا لعدد البويضات
التي كانت يف املبيض والتي ُخصبت.

חנטים

بقايا أوراق
التويج
חנטים لنبتة סולנום שעיר

الرسمة ح  :19-مثرة مع بذرة واحدة  -أفوكادو ،مثار مع بذور كثرية  -رمان وفلفل

انتبهوا! حسب هذا التعريف ،األشياء التي نس ِّميها يف حياتنا اليومية "خرضوات" ،مثل :البندورة ،الخيار،
الفلفل والباذنجان هي مثار أيضصا يف مفهوم علم النبات ومن ناحية ادائها يف دورة حياة النبات.
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جدير باملعرفة
ذوات البذور :مع مثار ودون مثار
بدأ تطور النباتات كاسيات البذور التي بذورها محمية داخ مثرة قبل حوايل  145مليون سنة .من
ناحية النشوء واالرتقاء ،كاسيات البذور سبقت نباتات عاريات البذور ،مثل :אורן والرسو اللذان
بذورهام مكشوفة بني קשקשי האצטרובלים وال يوجد لها مثار بتا ًتا.
يف أعقاب اإلخصاب ،األنسجة التي سوف تتطور إىل مثرة عصريية ،يكرب حجمها ومتتلئ باملاء واملواد مثل
السكر .أحيا ًنا يتغيرَّ اللون ً
أيضا مع نضوج الثمرة والبذور التي يف داخلها .هذه املباين التي متتلئ باملواد
املغذية والذيذة ،تح َّول البذرة والثمرة إىل غذائني مفضلني لحيوانات كثرية ومن ضمنها اإلنسان.
ميكن ْأن نفكر ّأن أكل الثامر فيه سيئة للنبتة ،لكن هذه الصفات للثامر ُتش ِّكل مالءمة إلنتشار البذور،
كام ميكن أن نالحظ يف الجدول ح.3-

الرسمة ح  :20-مالءمات مختلفة النتشار البذور
من اليمني إىل اليسار :مالءمة النتشار البذور ألماكن بعيدة  -ירוקת החמור (رسم تخطيطي وصورة) ,مالءمة النتشار البذور
بواسطة الرياح  -זקן הסב ,مالءمة النتشار البذور بواسطة الحيوانات  -עוזרר

يوجد أنواع نباتات ،تنترش كل مثارها إىل مكان بعيد ،لذا ُتستعمل الثمرة وحدة انتشار للنبات .هكذا
األمر مع معظم الثامر العصريية التي تأكلها العصافري وحيوانات أخرى (مثلاً  :פירות העוזרר) والثامر
التي يوجد لها זיזים تلتصق بفراء الحيوانات (مثلاً  :אספסת).
يف أنواع أخرى ،تفتح الثمرة والبذور تتساقط من داخلها ،وهي التي يتم نرشها إىل أماكن بعيدة وتش ِّكل
وحدة اإلنتشار.

الفصل ح :تكاثر النباتات
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جدول ح  :3-صفات مثار وبذور ومالءمتها لالنتشار
مثال

مالءمة ﻟ...

مثرة عصريية ،حلوة ولينة

مشمش ،أفوكادو ،بندورة،
 ,עוזרר

يتم االنتشار بواسطة حيوانات تتغذى من القسم
العصريي وترتك البذور أو تفرزها يف الرباز من دون
أن متس بقدرتها عىل اإلنبات.

تفتح الثمرة ("انفجار")

ירוקת החמור,
כליל החורש

االنتشار إىل أماكن بعيدة مع النضوج

تفتح الثمرة بعد أن تصبح رطبة فقط

ריסן דק

توقيت اإلنبات إىل موسم املطر

مثرة لها إضافات تلتصق بفرو الحيوانات

אספסת

االنتشار إىل أماكن بعيدة بواسطة حيوانات ال
تأكل البذور

مثرة أو بذرة لها ציצת شعر

סביון

االنتشار بواسطة الرياح

مثرة لها شعر

הרדוף הנחלים

االنتشار بواسطة الرياح

بذرة لها قرشة اسفنجية

חבצלת החוף

االنتشار بواسطة املاء

الصفة/مبنى الثمرة أو البذرة

بذور

הרדוף

مثار חבצלת החוף يف داخلها بذور

جدير باملعرفة
براءة اخرتاع من الطبيعة
إحدى اإلخرتاعات املستعملة يف حياتنا اليومية هي األرشطة
الالصقة ("سكوتش'") التي ُتستعمل إلغالق الحذاء ،الحقائب
وغري ذلكُ .أخذت الفكرة التي تعتمد عليها براءة االخرتاع
من الطبيعة مبارش ًة" .رشيط" مع עם קרסים או לולאות (مثل
الثامر) تلتصق بقوة "لرشيط" فرو (مثلاً  :الحيوانات) كام نرى
يف مثار ال הלכיד أو ال האספסת التي تلتصق بالجوارب.

أرشطة الصقة (سكوتش)

אספסת

مل يسألني أحد ،ما إذا
أنا مستعد للنقل ...
يستغلوين للنرش من
دون أن يطلبوا مني إذن

سؤال ح 17 -
ُ
تبذل نبتة ُ
األم مواد وطاقة يف مثرة عصريية كبرية ،الجنني أو نبتة األم ال "يفوزان" باستعاملها .ما
هي األفضلية للنبتة أنه يوجد لها مثرة تؤكل وعصريية؟
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سؤال ح 18-

أ .البذور والثامر هي وسائل إلنتشار الجيل القادم للنبات إىل أماكن بعيدة .اذكروا حسنة
واحدة وسيئة واحدة لإلنتشار إىل أماكن بعيدة باملقارنة مع اإلنتشار إىل مكان مجاور تنمو
فيه نبتة ُ
األم.
ب .يوجد بذور تنبت فقط َبعد أن تأكل الحيوانات الثمرة وتفرزها يف الرباز .ما هو نوع
العالقة املتبادلة املوصوفة هنا؟ ارشحوا.

توسع
مثار عدمية البذور
يوجد حاالت تتطور فيها مثار عدمية البذور ،هذه الظاهرة نس ِّميها
=parthenosعذري).

פרתנוקרפיה (=karposمثرة;

الرسمة ح  :21-مثار عدمية البذور :بطيخ ،موز وأفرسمون

تتطور مثار ال פרתנוקרפיים (الرسمة ح  )21-عندما يحدث انفصال بني تطور الثمرة وبني تطور
البذور .يوجد نباتات يتطور فيها مبيض الزهرة إىل مثرة بعد اإلخصاب ،عىل الرغم من توقف
تطور البذور .يف نباتات أخرى ،ميكن أن تتطور مثرة يف أعقاب التلقيح ،حتى لو مل يتم بعدها
إخصاب .يوجد حتى نباتات يتطور فيها املبيض إىل مثرة من دون تلقيح ً
أيضا.
ال يوجد يف الطبيعة نباتات ُت ْن ِتج مثار فقط دون بذور ،ومن الواضح أن هذه النباتات ال توجد لها
استمراريةَّ .متت رعاية معظم الثامر التي ينقصها بذور ونأكلها عىل يد مزارعون بسبب قيمتها
اإلقتصادية وهم يكرثونها بطرية التكاثر غري التزاوجي .أمثلة لثامر פרתנוקרפיים هي املوز،
األنناس ،أصناف معينة من البطيخ ،أصناف معينة من مثار الحمضيات والعنب .يف أنواع معينة،
ميكن أن نؤدي إىل تطور مثار دون إخصاب بواسطة املعالجة بالهرمونات النباتية مثل األوكسني،
وهكذا يتم يف تنمية النباتات الزراعية املختلفة.

الفصل ح :تكاثر النباتات

نافذة البحث

مثار
يف نبات معني من عائلة ال הסוככיים (قريب عائلة "الجزر األبيض") ،تشتمل النورة عىل مثار
عدمية البذور إىل جانب مثار ذات بذور .الثامر "الفارغة" ال تختلف بلونها وشكلها عن الثامر التي
يوجد فيها بذور.
ُ
تم فحص الفرضية اآلتية:
يف البحث الذي أجري يف الواليات املتحدةَّ ،
يساهم وجود مثار פרתנוקרפיים يف ازدياد احتامل بقاء النبات عىل قيد الحياة ويف إنجاب دور
جديد ،ألن ذلك يقلل من نسبة الثامر ذات البذور التي تأكلها يرقات الفراش التي تتغذى عىل مثار
النبتة.
ُ
يف التجربة التي أجراها الباحثون ،جمعوا  30مثرة مع بذور َو  30مثرة من دون بذور .خلطت
الثامر و ُوضعت يف صحنُ .أضيفت  5يرقات إىل كل صحن .خالل التجربة التي استمرت  15ساعة،
تم ع َّد الثامر التي بقيت يف الصحن  12مرة.
َّ
كرروا التجربة  4مرات ،وقد عُ رضت النتائج التي حصلوا عليها يف إحدى التجار يف الرسمة ح .22 -
פרתנוקרפיים

30

مع بذور

25

عدد الثامر التي بقيت

20
15

دون بذور

10
5

15

10

الزمن (ساعات)

5

0

الرسمة ح  :22-عدد الثامر التي بقيت بعد مرور  15ساعة بوجود يرقات الفراش

أ .صفوا املكتشفات املعروضة يف الرسم البياين.
ب .ماذا ميكن االستنتاج من املكتشفات حول الغذاء املفضل لدى الريقات؟
كشفت فحوصات املقارنة التي ُأجريت عىل الثامر عن مكتشفني:
القيمة الغذائية للثامر مع البذور أعىل من الثامر :فهي تحتوي عىل كميات أكرب من
الكربةهيدرات والربونينات.
تحتوي الثامر مع البذور عىل تركيز أعىل من املواد السامة للريقات.
ب .كيف ميكن االعتامد عىل هذين املكتشقني ،يك نرشح املثكتشفات املعروضة يف الرسم البياين؟
ارشحوا.
■

■

■

■

ت .هل تدعم نتائج التجربة والفحوصات فرضية الباحثون؟
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ح .4من بذرة إىل نبتة
ح 1.4اإلنبات
مرحلة اإلنبات هي مرحلة مهمة جدًا يف تكاثر النبات .معظم البذور ال تنبت مبارش ًة مع نضوجها،
بل تكون يف سبات ملدة زمنية معينة .يتميز السبات مبحتوى ماء منخفض يف البذرة وبعمليات أيضية
منخفضة جدًا .تطورت خالل النشوء واالرتقاء آليات ووسائل هدفها أن تضمن حدوث اإلنبات يف
ظروف مثىل ،ألن الظروف السائدة أثناء نهوض البذرة من سباتها والبدء باإلنبات هي التي تحدد مبدى
كبري نجاح الجيل الجديد.
الجذير والسويق (الرسمة ح .)23-يف
إحدى العالمات األوىل لإلنبات هي انفجار غالف البذرة وبزوغ ُ
الجذير بعد مرور يوم أو يومني .هناك ظاهرة
بذور البقوليات ،مثل :الفاصولياء ،العدس والحمص ،يخرج ُ
الجذير ينمو باتجاة الرتبة ،أما السويق
مثرية االهتامم وسهلة التمييز يف البذور التي تنبت وهي أن ُ
ً
والسيقان الحديثة السن ،فإ ّنها تنمو باتجاه معاكس .ب َّينت التجارب أن السويقات تنمو إىل أعىل دامئا ،
الجذير ينبت إىل أسفل دامئًا ،وذلك ً
أيضا إذا وضعنا البذرة بشكل معكوس .توجيه هذه اإلتجاهات يف
أما ُ
ِّ
منو الجذر وال והנצר هي نتيجة نشاط الهورمونات التي تنظم النمو (انظروا الجدول ح  4-فيام بعد).
أوراق
فلقات
سويق
ُجذير

بادرات عدس يف بداية تطورها
الرسمة ح :23-الرسمة التخطيطية  -مراحل يف منو الفاصولياء

عالقة مبوضوع
الخلية  -مبنى وأداء:
تستهلك عملية التنفس
الخلوي الهوايئ أكسجني
وتنطلق الحرارة خاللها.

رشوط رضورية لإلنبات
كاف) لإلنبات هو املاء .تحتوي البذرة عىل كمية قليلة جدًا يف املاء ،وبفضل
الرشط الرضوري (لكن غري ٍ
ذلكَّ ،
فإن عمليات الحياة مثل التنفس الخلوي تكون بطيئة جدًا .تساعد هذه الصفة البذرة عىل البقاء
مدة زمنية طويلة .يحفز دخول املاء العمليات األيضية (تبادل املواد) يف خاليا البذرة ،ويبدأ نشاط
اإلنزميات بشكل نشيط جدًا .تتحلل املواد اإلدخارية يف الفلقات أو اإلندوسبريم ومن نواتج التحليل َت ْنتُج
مواد جديدة .يبدأ انقسام الخاليا ومنو أعضاء البادرة .تحتاج هذه العمليات إىل طاقة متوافرة ُتستخرج
خالل عملية التنفس الخلوي .ويحتاج التنفس الخلوي إىل األكسجني الذي ُيعترب الرشط الثاين لإلنبات.
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يف هاتني العمليتني  -استيعاب املاء والتنفس الخلوي  -من السهل أن نشاهد ما ييل :البذور التي تبللت
تنتفخ بشكل كبري جدًا بسبب استيعاب كمية ماء كثرية ،وميكن متابعة تنفسها بوسائل بسيطة (مثلاً :
انبعاث  .)CO2يتم التعبري عن العمليات األيضية النشطة يف البذور يف انبعاث الحرارة ً
أيضا الذي يرافق
عمليات استخراج طاقة .إذا عزلنا بذور تنبت (يف وعاء منعزل مثل الرتموس) ،فيمكن قياس ارتفاع درجة
الحرارة يف بيئتها املحيطة.

جدير باملعرفة
إنبات يف ظروف ينقصها أكسجني
تحتاج معظم النباتات إىل أكسجني إلنباتها .باستثناء أنواع معينة من نباتات األرز التي تنبت يف
ظروف ينقصها األكسجني يف تربة يغمرها املاء .يتم استخراج الطاقة املطلوبة لتطور البادرات يف
هذه األنواع بعملية التخمر التي ُتستخرج فيها كمية طاقة أقل من التي نحصل عليها يف عملية
التنفس الخلوي الهوايئ.
باإلضافة إىل تأثري املاء واألكسجني عىل بذور معينةَّ ،
فإن الضوءً ،
أيضا ،عامل مهم يف توجيه إنبات البذور.
ُتكسب الحساسية للضوء البذرة معلومات عن مكانها  -هل البذرة موجودة يف مكان فيه ظروف ضوء
لإلنبات والنمو أو أن البذرة موجودة يف الظل (مثلاً  :تحت الشجرة) أو يف عمق الرتبة يف ظروف ضوء
غري مناسبة للنمو .الحاجة إىل الضوء كرشط لإلنبات ُتكسب النبات أفضلية ،ألنها تزيد من احتامل وصول
السويق الذي يتطور إىل سطح الرتبة ويتعرض للضوء قبل أن ُتستغل كل املواد اإلدخارية (التي كميتها
محدودة يف البذرة) .من املهم التذكر أن استمرار النمو متعلق بالضوء الذي ُيتيح حدوث عملية الرتكيب
الضويئ .مع ذلك ،بقاء البذور يف الطبقات العليا للرتبة ُيش ِّكل خط ًرا عىل البادرات التي تنمو يف بيوت
تنمية تجف فيها الطبقة العليا للرتبة برسعة أو أنها غري ثابتة مثل الرمال املتنقلة.
أطوال أمواج الضوء ً
أيضا ،يوجد لها تأثري عىل اإلنبات ،ويف هذه العملية تشرتك الصبغية فيتوكرومُ .وجد
أن هناك بذور تنبت فقط عندما نضيئها بأطوال أمواج الضوء األحمر (حوايل  660نانومرت) ،و ُيثبط
إنباتها عندما نعرضها لضوء طول موجته حمراء  -بعيدة (فوق  700نانومرت).
ما هي األفضلية للبذور التي تنبت يف الضوءاألحمر فقط؟
يف غابة كثيفة ،يتم ابتالع معظم الضوء األحمر بواسطة الكلوروفيل املوجود يف األوراق ،وهو ال يصل
البذور التي تقع فوق سطح الرتبة .طاملا األشجار تحمل أورا ًقاَّ ،
فإن البذور تتعرض إىل الضوء األحمر
البعيد أكرث من الضوء األحمر وهي ال تنبت .بعد أن تتساقط األوراق أو بعد احرتاق األشجار أو سقوطها
يف الغابة ،تدخل جميع أطوال األمواج حتى تلربة الغابة وتتش َّكل رشوط إضاءة مطلوبة لإلنبات ولتثبيت
النبات الحديث السن يف تربة الغابة.
من املهم أن نعرف أنه إىل جانب البذور التي يتأثر إنباتها من الضوء ،يوجد ً
أيضا بذور كثرية إنباتها ال
يتأثر من الضوء بتا ًتا.
يف كل حالة ،توجد للضوء أهمية يف تطور البادرات الحديثة السن ،سوا ًء كانت بحاجة إىل الضوء لإلنبات
ذاته أو مل تكن بحاجة إليه.

للمزيد عن
الفيتوكروم واإلزهار ،انظروا
صفحة .116
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آليات تأخيل اإلنبات
ً
تستطيع البذور أن تنبت بعد مرور زمن طويل أيضا ،شهور أو سنوات ،منذ إنتاجها وبعيدًا جدًا عن نبتة
أيضا .يف النباتات الحولية ،يتم اإلنبات بعد موت نبتة ُ
األم ً
األم .يف ظروف بيئة محيطة مناسبة ً
أيضا ،ميكن
تثبيط اإلنبات بسبب عوامل مختلفة ،مثل :قرشة قاسية ومواد ُتثبط اإلنبات موجودة يف الثمرة أو البذرة.

بذور مشمش ومانجو ذات
قرشة قاسية

القرشة القاسية (مثل :قرشة اللوز ،املانجو وامشمش) ُتثبط اإلنبات ،ألنه طاملا القرشة كاملة ،ال يستطيع
املاء واألكسجني دخول البذرة .ميكن أن يتم اإلنبات ،فقط ،بعد أن تتشقق القرشة أو تتآكل يف أعقاب
عملية مواد كيميائية يف الجهاز الهضمي للحيوانات التي أكلت الثمرة ،أو يف أعقاب نشاط كائنات حية
دقيقة يف الرتبة .تترضر القرشة القاسية للبذرة مع مرور الوقت وتدريج ًيا ،لذا ال تنبت جميع لبذور يف
نفس الوقت .وهكذا ُتتيح القرشة القاسية توزيع اإلنبات بالوقت.
آلية ُأخرى ُتثبط اإلنبات هي مواد لتثبيط اإلنبات موجودة يف الثمرة أو البذرة .أحد األمثلة األوىل التي
اكتُشفت فيه هذه اآللية هو مثرة البندورة .البذور موجودة داخل الثمرة يف ظروف بيئة محيطة رطبة
وعىل ما يبدو سهلة لإلنبات ،لكن عىل الرغم من ذلك فإنها ال تنبت .اتضح أن عصري البندورة يحتوي عىل
مواد ُتثبط إنبات بذور البندورة وبذور أخرى ً
أيضا.
يوجد أنواع نباتات بذورها ال تنبت إال بعد أن بقيت فرتة معينة يف درجة حرارة عالية ،ويوجد أنواع
نباتات أخرى بذورها تنبت فقط بعد أن تتعرض إىل درجة حرارة منخفضة.
سؤال ح 19-

ما هي األفضلية للنبتة من تثبيط اإلنبات؟ ارشحوا.
سؤال ح 20-

تحتاج بذور النباتات التي تنمو يف مناطق فيها الشتاء بارد جدًا للبقاء مدة زمنية متواصلة يف
الربد قبل أن تنبت .ما هي األفضلية التي تكسبها هذه الصفة لهذه النباتات يف املناطق التي
تنمو فيها؟ ارشحوا.

هورمونات يف اإلنبات
توجد للهورمونات أهمية كبرية يف مراقبة عمليات تطور النباتات ومن بينها عمليات اإلنبات .يلخص
الجدول ح 4-التأثريات األساسية للهورمونات التي ِّ
تنظم النمو عىل اإلنبات.
الهورمون

جدول ح : 4-أمثلة لتأثري هورمونات يف النبتة عىل اإلنبات وعىل منو البادرة
تأثريه يف عمليات اإلنبات ويف بداية منو البادرة

أوكسني

يوجه منو السويق إىل الضوء ومنو الجذور باتجاه عكيس إلتجاه الضوء.
ِّ

جربيلني

ِّ
ينشط بناء إنزميات ُتح ِّلل النشا (إحدى املواد اإلدخارية يف البذرة) ،يحفز اإلنبات.

חומצה אבציסית

يؤدي إىل دخول البذور إىل سبات ويثبط النهوض من السبات.

سيتوكنني

يحفز انقسام الخاليا ومتايزها إىل أنسجة.
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ح 2.4النمو
وجذير يتطور إىل جذر .بعد أن
كام ذكرنا ساب ًقا ،ميكن أن نالحظ سويق يتطور إىل ساق وأوراق ُ
تتثبت البادرة الحديثة السن يف الرتبة وتبدأ حياتها كنبات مستقل تستمر فيها عمليات انقسام الخاليا،
متايز إىل أنسجة وأعضاء ومنو .وبذلك ال يوجد فرق بني النباتات وكائنات حية متعددة الخاليا التي فيها
التاميز هو مم ِّيز مهم للتطور والنمو ً
أيضا.
تنمو وتتطور النباتات بشكل خاص ،ألنه يف أطراف الغصون والجذور يستمر إنتاج ووجود مريستيامت
(الرسمة ح - )3-أنسجة خاليا مل تتاميز حتى اآلن ،يستمر منها تطور األعضاء املختلفة بشكل متواصل،
من ضمنها األعضاء التناسلية .يف النباتات متعددة السنوات ُتحفظ هذه القدرة طيلة حية النبات ،ومن
هذه الناحية فهو ال يهرم (عىل الرغم من أقسام منه تهرم ،تتساقط ومتوت) .ومع ذلك ،األشجار التي
تعيش سنوات طويلة متوت ً
أيضا بسبب إصابات مختلفة (الحرائق ،الربق) واألمراض" .التطور املستمر"
هو صفة خاصة ومهمة للنباتات ،مت ِّيزها عن سائر الكائنات الحية التي فرتة حياتها الزمنية محددة
بحسب برنامجها الورايث.
باإلضافة إىل املريستيامت القممية ،يوجد يف النبتة مريستمة مهمة إضافية  -الكامبيوم .يظهر
الكامبيوم عىل شكل حلقة دقيقة من الخاليا املريستيامتية حول السيقان والغصون (الرسمة ح .)24 -
تتطور من خاليا الكامبيوم خاليا أنابيب النقل التي ُتنقل فيها املواد يف النبتةُ :تنقل نواتج عملية
الرتكيب الضويئ من األوراق إىل سائر أقسام النبتة ،واملاء واألمالح املعدنية املستوعبة من الرتبة ُتنقل
من الجذور إىل أقسام النبتة العلوية .ميكن أن نالحظ يف املقطع العريض للساق ُحزم مر َّتبة فيها م ًعا
أنابيب جهاز (نظام) النقل.

قرشة

ליבה

برشة
أنسجة نقل

(حزمة أنابيب)

حزمة أنابيب
حزمة أنابيب نقل

كامبيوم

قرشة
ליבה

برشة
الرسمة ح  :24-كامبيوم وحزمة أنابيب نقل مبقطع عريض للساق

عىل م ّر السننيُ ،تضاف املزيد من طبقات أنسجة النقل إىل داخل الساق ،ويثخن الساق ويصبح أكرث
خش ًبا .يف النباتات التي تعيش سنوات كثرية ،يساهم الكامبيوم يف ثخانة الجذع وإنتاج حلقات سنوية
(الرسمة ح .)25 -
تساهم املريستيامت الرأسية والكامبيوم م ًعا يف منو النبات لالرتفاع ،يف تفرع الفروع والجذور ويف ثخانة
السويق والجذع.
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جدير باملعرفة
حلقات سنوية
يف املناطق املعتدلة التي يتغيرَّ فيها املناخ حسب فصول السنة ،تتغيرَّ وترية انقسام خاليا النباتات
تغي فصول السنة :تكون نشطة يف فصول النمو التي يكون فيها توافر املاء عايل وظروف
مع رُّ
درجة الحرارة والضوء مريحة ،وتكون بطيئة يف الفصول التي تتساقط فيها أوراق الشجرة أو
عندما يكون منوها بطيء .ميكن أن نرى التغيريات يف وترية انقسام خاليا الكامبيوم يف مقطع
عريض لجذع الشجرة كحلقات .هذه هي
الحلقات السنوية (الرسمة ح  .)25 -مت ِّثل
كل حلقة أنابيب نقل تطورت خالل فصل
واحد من النشاطُ .يستعمل عدد الحلقات
السنوية كتقدير دقيق جدًا لسن الشجرة.
ُيستعمل عرض كل حلقة كدليل للظروف
التي كانت سائدة يف تلك السنة .يف سنة
القحط يكون عرض الحلقة أصغر من
عرض الحلقة يف السنة املاطرة.

الرسمة ح :25-حلقات سنوية يف جذع شجرة مقطوع

ح .5جوانب النشوء واالرتقاء يف التكاثر التزاوجي للنباتات

رسخسيات
أشنات

أشنات ورسخسيات

عالقة مبوضوع
علم البيئة:
تكافل من نوع مشاركة.

تطور آليات التكاثر التزاوجي عند النباتات خالل النشوء
واالرتقاء ،يوجد له عدة جوانب تشبه تطور األعضاء
التناسلية عند الحيوانات.
النباتات البسيطة ،مثل :األشنات والرسخسيات ال يوجد لها
بذور وهي تستطيع أن تتكاثر يف تكاثر تزاوجي يف بيئة
محيطة رطبة أو مائية .يوجد لخالياها التناسلية الذكرية
أسواط وهي تتحرك يف املاء إىل الخلية التناسلية األنثوية
الثابتة يف مكانها .الجنني الذي يتطور يف أعقاب اإلخصاب،
ال يكون "مرزوم" ومحمي يف بذرة ،لذا يتعرض إىل خطر
الجفاف .فال عجب يف أن األشنات والرسخسيات تنمو يف
بيون تنمية رطبة فقط :بجانب أوديةُ ،أنقوعات وبحريات
ويف مناطق تتسافق فيها األمطار يف كل فصول السنة.

النباتات عكس الحيوانات ،تكون ثابتة يف مكانها خالل كل حياتها ،وال تستطيع أن تبحث بشكل ف َّعال
عن ذكر أو أنثى للتكاثر .كام رأينا ،تكاثر النباتات البسيطة متعلق ببيئة محيطة مائية أو رطبة ُتتيح
حركة الخاليا التناسلية الذكرية إىل الخلية التناسلية األنثوية الثابتة يف مكانها .لكن يف نباتات اليابسة،
تطورت خالل النشوء واالرتقاء وسائل لنقل الخاليا التناسلية من نبتة إىل أخرى يف بيئة محيطة جافة
ً
أيضا .الكمية الهائلة لألزهار التي يحملها كل فرد وكيات جبيبات اللقاح هي صفات تش ِّكل مالءمة

الفصل ح :تكاثر النباتات

لضامن التلقيح واإلخصاب .وسائل نرش الثامر والبذورة
متعلقة ً
أيضا بكون النبات ثابت يف مكانه ،ألنها تزيد
من احتامل بقاء العشرية ومن نرشها إىل بيوت تنمية
إضافية.
خالل النشوء واالرتقاء ،تطورت عالقة متبادلة بني
النباتات والحيوانات .هذا النشوء واالرتقاء الذي
تتطور فيه نباتات وحيوانات باملوازاة ومن خالل التأثري
املتبادل ،نسميها تعاون־ نشوء ارتقاء .إحدى األمثلة
الرائعة للتعاون  -نشوء ارتقاء هو مالءمة مبنى الزهرة
للتلقيح بواسطة الحرشات والعصافري.
مثلاً  :زهرة אחירותם החורש من عائلة الفراشيات،
איור ו :26-פרח מותאם להאבקה על ידי חרקים (אחירותם החורש)
يوجد مبنى خاص لهذه العائلةُ .ت ْن ِتج أوراق التويج
מימין :לפני ההאבקה ,משמאל :אחרי ההאבקה
"قارب" يجاوره "مجذافني" ويحمل فوقه "رشاع".
األسدية واملتاع موجودة داخل القارب .عندما تزور الحرشة القارب ،فإنها تجلس عىل "القارب" .يندفع
القارب إىل أسفل ،وينفصل "املجذفان" منه ،ونتيج ًة لذلك ،يتحرر املتاع واألسدية بقوة من داخل
"القارب" وتتوزع حبيبات اللقاح عىل جسم الحرشة .نرى يف الرسمة ح 26 -زهرة אחירותם החורש
قبل وبعد زيارة الحرشة .بعد الزيارة ،تنفصل املجاديف والقارب وال
تكون األسدية واملتاع مغطاة يف القارب.
ميكن أن نرى مثال آخر للمالءمة يف أزهار הדבורנית من عائلة
السحلبيات .أزهار ال הדבורנית تشبه أنثى النحل (ومن هنا جائ
اسمها) ،وهي تنرش فرومونات تجذب إليها ذكو ًرا .الذكور التي تصل
النحلة املقلدة تحاول التزاوج معها ،وخالل ذلك ،تلتصق حبيبات
اللقاح بجسمها وهكذا تنتقل بني األزهار املختلفة.
דבורנית

املواضيع األساسية يف الفصل
■

■

■

■
■

■يف نباتات كثرية ،تتم طريقيتني من التكاثر :تكاثر غري تزاوجي (تكاثر خرضي) وتكاثر تزاوجي (جنيس).
ميكن أن يتم التكاثر غري التزاوجي دون أي عالقة بسن النبتة وبفصل السنة.
■يوجد نباتات حولية تتكاثر مرة واحدة فقط يف دورة حياتها ،نباتات أخرى متعددة السنوات وهي
تستطيع أن تتكاثر مرات كثرية خالل دورة حياتها.
وإبطي األوراق يوجد أنسجة خاصة  -مريستيامت
■يف قمم النمو يف أطراف الغصون وجذور النبات
ِ
تتطور منها جميع أعضاء النبات.
■يتم التكاثر غري التزاوجي بطرق متنوعة من أعضاء فوق سطح الرتبة وتحتها.
■التكاثر التزاوجي للنبات يشبه من حيث املبدأ التكاثر التزاوجي يف كائنات حية أخرى :تلتقي الخاليا
التناسلية الهيبلوئيدية (جاميتات) وتتحد إىل زيجوت ديبلوئيدي خالل اإلخصاب .يتطور جنني من
الزيجوت ويتطور الجنني إىل نبات جديد.
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تكاثر يف الطبيعة

■

■
■
■
■
■

■

■

■

■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■تحتاج مرحلة التكاثر يف النباتات (مرحلة النمو الخرضية) إىل ظروف خاصة تتأثر من عوامل داخلية
ومن عوامل البيئة املحيطة.
■يف نباتات معينة ،اإلزهار متعلق بدورية ساعات الضوء والظالم ونسميه التوقيت الضويئ.
■أقسام الزهرة مر َّتبة عاد ًة بحلقات (دوائر) تشتمل عىل الغالف الزهري ،األسدية و/أو املتاع.
■يجب أن يتم التلقيح قبل اإلخصاب.
■ َت ْنتُج الخلية التناسلية الذكرية يف النبات من حبيبة لقاح فقط بعد أن تنبت حبيبة اللقاح عىل امليسم.
■مبنى الزهرة ،لونه ومبنى حبيبة اللقاح مالمئة لطريقة التلقيح .األزهار التي ُتلقح بواسطة الرياح
تكون عاد ًة صغرية وغري ملونة ،واألزهار التي ُتلقح بواسطة حرشات تكون كبرية أو صغرية مر َّتبة يف
نورة وعىل األغلب ملونة.
■يف التلقيح الذايت ،حبيبات اللقاح التي تنبت عىل امليسم تكون من نفس الفرد .يف التلقيح الغريب،
تصل حبيات القاح من فرد آخر من نفس النوع (.)species
■ َت ْنتُج الخلية األوىل لألندوسبريم من اتحاد الخلية التناسلية الذكرية (هيبلوئيدية) مع نواتني هيبلوئيديتني
ُأخرتني يف البويضة .تنقسم هذه الخلية الرتبلوئيدية بامليتوزا ويتطور نسيج ُتخزَّن فيه املواد اإلدخارية.
■يتطور الجنني من الزيجوت الذي َنتَج من إتحاد خلية البويضة مع خلية واحدة من الخاليا التناسلية
الذكرية.
■ ُتتيح البذرة لجنني النبات أن يعيش يف ظروف بيئة محيطة ،ال يستطيع النبات البالغ أن يعيش فيها
بتا ًتا .البذرة هي وسيلة النبات لنرش الجيل لجديد يف الفراغ واملكان ً
أيضا.
■تتطور الثمرة من مبيض الزهرة ،عاد ًة يف أعقاب اإلخصاب.
■تش ِّكل صفات الثامر والبذور مالءمة لنرش النوع.
■ال פרתנוקרפיה تطور مثار عدمية البذور.
■يوجد يف البذور آليات ،مثل :القرشة القاسية واملواد التي تثبط البذور وال تؤدي إلنبات البذور مبارش ًة.
■الظروف السائدة أثناء نهوض البذرة من سباتها ،مثل :توافر املاء ،تركيز األكسجني ،شدة الضوء ونوعه
ودرجة الحرارة املناسبة ،تحدد مبدى كبري جدًا نجاح الجيل الجديد.
الجذير والسويق.
■إحدى الدالالت األوىل لإلنبات هي انفجار غالف البذرة وبوزغ ُ
■ َبعد أن تتثبت البادرة الحديثة السن يف الرتبة ،تبدأ حياتها كنبتة مستقلة.
■منو النبات وثخانته هي نتيجة إلنقسام الخاليا يف األنسجة املريستامتية القممية والكامبيوم ومتايزها.
■خالل نشوء وارتقاء النباتات البذرية ،وكام هو األمر يف نشوء وارتقاء األعضاء التناسلية عند
الحيوانات ،تطورت أعضاء وآليات خاصة متعلقة باملالءمة للتكاثر يف بيئة محيطة جافة.

الفصل ح :تكاثر النباتات

مصطلحات مهمة يف الفصل
نشوء وارتقاء
أسدية
أوكسني
طول النهار
إندوسبريم
بويضة
نباتات بذرية
بصل
جربيلني
حبيبة اللقاح
تلقيح
تلقيح ذايت/غريب
هورمونات يف النمو
التربعم
إخصاب
إخصاب داخيل
مالءمة النتشار البذور
متايز
زيجوت
זיר

بذرة
حولية
חנטה

ملقح
دورة الحياة
منع التلقيح الذايت
مريستيامت

إنبات
إنبات حبيبة لقاح
נחשון

براعم التكاثر
سويق
متاع/قلم املتاع
أوراق الكأس
أوراق التويج
التوقيت الضويئ
فيتوكروم
فلقات
درنة
زهرة
زهرة ثنائية الجنس
زهرة أحادية الجنس
مثرة
ميسم
نبات نهار طويل
نبات نهار قصري
كامبيوم
تكاثر غري تزاوجي
تكاثر تزاوجي
متعددة السنوات
مبيض
روافد
خاليا تكاثر (جاميتات)
سبات بذور
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تدخُّ ل اإلنسان يف
عمليات تكاثر الحيوانات
والنباتات
ُّ
تدخل اإلنسان يف عمليات تكاثر الحيوان
ح.1
حُّ 	.2
تدخل اإلنسان يف عمليات تكاثر الحيوان
املواضيع األساسية يف الفصل
مصطلحات مهمة يف الفصل

ح

الفصل السابع :تدخُّ ل اإلنسان يف عمليات
تكاثر الحيوانات والنباتات
عالقة باملوضوع
علم البيئة:
الزراعة ُّ -
تدخل اإلنسان يف
الطبيعة.

تع َّلمتم يف الفصل الرابع عن ُّ
التدخل يف عمليات تكاثر اإلنسان ،ورأيتم يف أعقاب البحث وتطور
التكنولوجيا أنه يوجد اليوم اقرتاحات حلول مختلفة ملشاكل يف أداء الجهاز التناسيلُ .تتيح هذه الحلول
ألزواج ال يوجد لديهم أطفال أن يكونوا والدين ألطفال أصحاء.
نتعلم يف هذا الفصل عن ُّ
تدخل اإلنسان يف عمليات تكاثر النباتات والحيونات يف املزرعة .يهدف هذا
التدخل إىل تحسني نواتج املزرعة وزيادة إنتاج الغذاء وهكذا يرتفع الربح ً
ُّ
يوجه البحث يف مجاالت
أيضاِّ .
الزراعة إىل تحقيق هذه األهداف أيضًا.

حُّ .1
تدخل اإلنسان يف عمليات تكاثر الحيوانات

يف الطبيعة تكاثر معظم الحيوانات يف موسم معني يف السنة  -موسم التكاثر  -فيه الظروف مناسبة
لنمو األفراد .يف البالد ،تتم معظم الوالدة وتفيس البيض يف فصل الربيع ،الفصل الذي فيه كرثة غذاء
ودرجات حرارة مريحة لتطور الجيل الجديد .عند حيوانات املزرعة ،كام هو األمر عند الحيوانات يف
الطبيعة ،تتالءم للتغيريات املوسمية :بشكل طبيعي ،تستوعب معلومات من البيئة املحيطة ،و ُترتجم
إىل إشارات بيولوجية ُتح ِّرك عمليات متعلقة بالتكاثر .يف املزرعة ،موسمية التكاثر تحدد نسبة التكاثر،
كمية الناتج (مثل :البيض والحليب) والفرتة الزمنية التي نحصل فيها عىل الناتج .يتدخل املزارعون يف
اآللية الهورمونالية التي ِّ
تنظم تكاثر حيوانات املزرعة ،يك يتغلب عىل املحدودية التي تفرضها موسمية
التكاثر .يتم ُّ
التدخل بواسطة تغيري العوامل البيئية املحيطة  -الخارجية ،مثل مدة ساعات اإلضاءة
ً
ودرجة الحرارة ،أو بواسطة إعطاء إضافة هورمونات .نتيجة لهذه العمليات ،تستطيع البقرات أن تتكاثر
و ُتدر حلي ًبا خالل كل السنة ،وتستطيع الدجاجات أن تضع ً
بيضا معظم أيام السنة.
لتدخل املزارعون يف عمليات تكاثر الحيوانات يوجد انعكاسات عىل البيئة املحيطة ،وقد تكون لها
انعكاسات عىل صحة الحيوانات ،لذا ُّ
التدخل ُيثري تساؤالت أخالقية ومعارضة عند الذين يتناولون موضوع
رفاهية الحيوانات (انظروا الصفحات .)151-150

مصطلحات

تدجني الحيوانات

خالل حوايل اﻟ  10,000سنة التي ميارس فيها اإلنسان الزراعة ،قام بتنمية وتحسني حيوانات ،اختار
أفرادًا بحسب صفاتها وبعملية االنتخاب اإلصطناعي قام بتدحني الحيوانات حسب احتياجاته.
تم تدجينها ،ال تستطيع عاد ًة أن تعود وتعيش يف الطبيعة ،ألنها مالمئة للحياة مع
الحيوانات التي َّ
اإلنسان الذي يزودها احتياجاتها.

الفصل السابعُّ :
تدخل اإلنسان يف عمليات تكاثر الحيوانات والنباتات

ح 1.1تنظيم نظام اإلضاءة وتأثريه عىل تكاثر الحيوانات
دورية ساعات اإلضاءة وساعات الظالم خالل اليوم (التوقيت الضويئ) هي ظاهرة طبيعية متعلقة بشكل
وطيد بفصول السنة وبرشوط درجات الحرارة يف املواسم املختلفة .كام هو األمر عند النباتات ،عند
الحيوانات ً
أيضا توجد وسائل إلحساس التغيريات يف عدد ساعات اإلضاءة .قدرة الكائنات الحية عىل الرد
للتغيريات يف عدد ساعات اإلضاءة والظالم خالل اليوم نسميها التوقيت الضويئُ .يتيح تغيري عدد ساعات
يوجهوا عمليات فسيولوجية تتأثر من عوامل يف البيئة املحيطة.
اإلضاءة يف اليوم للمزارعني أن ِّ
النضوج الجنيس املبكر لألبقار هو مثال لتطبيق املعرفة البيولوجية يف املزرعة ،وهو ُيتيح إنتاج حليب
وعجول من األبقار يف مرحلة مبكرة من حياتهنَّ  .عندما نزيد يف فصل الشتاء عدد ساعات اإلضاءة يف
اليوم إىل  16ساعة ،فإننا نؤدي إىل نضوج جنيس مبكر بشهر حتى ستة أسابيعً .
وأيضا العالج الهورمونايل
ُيتيح تبكري النضوج الجنيس للبقرة .الضوء ال يؤثر عىل تبكري النضوج الجنيس فقط ،بل يؤثر ً
أيضا عىل
إنتاج الحليب ،عىل ما يبدو بواسطة ازدياد إفراز هورمونات تؤثر عىل إنتاج الحليب.
يؤثر طول النهار عىل موعد الشبق ً
أيضا .مثلاً  :تشبق الفرس عندما يطول النهار .عند الخراف واملاعز ،يبدأ
الشبق الطبيعي بالذات يف الفرتة التي يقرص فيها النهار ،وهي تلد يف فرتة الشتاء .ميكن أن نحث املاعز
والخراف عىل الشبق خارج موسم التكاثر الطبيعي ً
أيضا بواسطة إضافة إضاءة اصطناعية خالل عدة
أسابيع ،وبعد ذلك ،تقليل عدد ساعات اإلضاءة.
توجيه موعد وضع بيض الطيور والتأثري عىل كمية البيض
موسم اإلضاءة الطبيعي للطيور يف البالد هو
فصيل الربيع والصيف ،لكن املزارعون معنيون يف إطالة
ِ
املوسم كل السنة ،يك يتمكنوا من تسويق البيض كل يوم .اتضح أن عملية وضع البيض ،كام هو األمر يف
تبكري النضوج الجنيس ،هي عملية تتأثر من طول النهار.
تتم عملية وضع البيض يف الطبيعة عندما يكون عدد ساعات اإلضاءة أكرث من  14ساعة .التكبري اإلصطناعي
والتدريجي لعدد ساعات اإلضاءة يف القن إىل  17-16ساعة يف اليوم ،يؤدي للدجاحة أن تبيض ً
بيضا ً
أيضا
يف موسم ،يف السنة ،يكون فيه عدد ساعات الضوء الطبيعي أقل من  14ساعة.
تقوم الهورمونات بوساطة تأثري الضوء عىل وضع البيضُ .ينقل محفز الضوء إىل الجهاز العصبي ومن هناك
إىل الغدة النخامية يف مخ الدجاجة .نتيج ًة لتأثري تحفيز الضوء ،تفرز الغدة النخامية الهورمون FSH
الذي يؤدي إىل نضوج ُجريبات يف املبيض ،إباضة ووضع البيض .هكذا بواسطة اإلضاءة اإلصطناعية نؤدي
للدجاجات أن تضع ً
بيضا خالل كل السنة .تضع الدجاجة بيضو واحدة يف كل مرة واملجموع الكيل من
 5-2بيضات يف األسبوع .يف الظروف املثىل تستطيع الدجاجة أن تضع بيضة كل  26ساعة ،وهذه املدة
الزمنية هي الفرتة الزمنية بني إباضة إلباضة أخرى.
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جدير باملعرفة
البيض املخصب ،البيض غري املخصب ،ووضع بيض احتياطي
يف قن التكاثر الذي يعيش فيه ديوك ودجاجات ،البيوض التي ُتضع تكون مخصبة .ينقل
املزارعون البيض إىل املفرخة وهناك ُتزود برشوط مناسبة لتطور األجنة  -درجة حرارة ،رطوبة
وتراكيز غاز مناسبة .يف القن الذي يز ِّود بيض لألكل توجد إناث فقط ،لذا البيض الذي ُيضع فيها
غري مخصب.
ما هو الرشح "للبذل الكبري" يف البيض غري املخصب؟
عند قسم من الطيور ومن بينها الدجاج البيتي ،وضع البيض متعلق باألساس بعوامل البيئة الحيطة،
مثل :طول النهار ،جودة الغذاء وتوافره ووجود عُ ش لوضع البيض .بعد عملية اإلخصاب ،تنتقل
خلية البويضة يف أنبوب البيض حتى تصبح البيض كاملة ،سوا ًء كانت البيضة مخصبة أو غري
مخصبة .لذا ً
أيضا يف حالة عدم وجود ديك عند إناث هذه الطيور ،كام يحدث يف القن املعد لوضع
البيض فقط ،فإن هذه اإلناث تضع ً
بيضا .نجد ظاهرة وضع البيض غري املخصب عند طيور إضافية
مثل الببغاء .يوجد أنواع طيور تحتاج إاة وجود الذكر وهو محفز رضوري لوضع البيض .هذه
الطيور ال تضع ً
بيضا دون وجود ذكر ،وبالتايل ال تضع ً
بيضا غري مخصب.
يف قسم من الطيور معروفة ظاهرة نس ِّميها وضع بيض احتياطي .عند النسور ،عىل سبيل املثال،
عندما تشعر األنثى أن البيضة التي وضعتها افترُ ست أو سقطت من الهش ،فإنها تضع بيضة
أخرى .يستغل املزارعون هذه الظاهرة التي تحدث عند دجاج البيت .فهم يأخذون البيض من قن
الدجاجات ،وهي تبيض بيض احتياطي .وبهذه الطريقة تستمر الدجاجات يف وضع البيض كل يوم
تقري ًبا.

سؤال ح 1 -

اليوم ُيباع يف الحوانيت "بيض الحرية" الذي وضعته دجاجات تنمو وتعيش يف ساحة مفتوحة
وليس يف قن مغلق وكثيف.
أيضا الدجاجات التي تنمو وتعيش يف الساحة تضع ً
أ .هل ً
بيضا يف معظم أشهر السنة؟ ع ِّللوا.
ب .ملاذا ،حسب رأيكم ،سعر "بيض الحرية" أعىل من سعر البيض العادي؟
سؤال ح 2 -

يف الطبيعة ،املدة الزمنية الحتضان البيض عند الدجاجات هي  21يو ًما .خالل هذه األيام ،ال
تضع الدجاجة بيضً ا إضافيًّا .إذا كان األمر كذلك ،فام هي األفضلية للمزارع عندما ينقل البيض
لالحتضان يف املفرخة؟
ح 2.1التخصيب (الزرع) اإلصطناعي وتزامن الشبق عند األبقار
عند البقرات ،كام هو األمر عند إناث ثدييات أخرى ،يوجد نشاط دوري لجهاز التكاثر .عند البقرات توجد
دورة شبق تستمر  21يو ًما ،ويف نهايتها يف اليوم اﻟ  ،21تحدث تغيرُّ ات فسيولوجية وسلوكية تستمر من
 24-8ساعة .هذه هي فرتة الشبق التي يوجد فيها استعداد بيولوجي للبقرة عىل التزاوج ،بعد انتهاء
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فرتة الشبق ،تحدث اإلباضة وتخرج خلية البويضة من املبيض.
ميكن أن من ِّيز فرتة الشبق حسب ترصفات البقرة :إثارة ُتعرب عنها يف امليش الكثري ،فقدان الشهية وإفراز
روائح خاصة تجذب الذكور .بشكل طبيعي ،تحدث فرتة الشبق عند كل بقرة يف موعد خاص لها ،لذا
يف قطيع كبري تكون عدة بقرات يف شبق كل يوم .املزارعون املعنيون يف تخصيب البقرات يجب عليهم
أن مييزوا يف كل يوم البقرات املوجودة يف نهاية فرتة الشبق واملستعدة للتخصيب .للمساعدة يف التمييز
الدقيق لفرتة الشبق ُط ِّور جهاز البيدومرت (بيدو  -خطوة ،مرت  -مقياس)  -جهاز ُيعلق عىل ِرجل البقرة
ويقيس عدد خطواتهاُ .يشري ازدياد عدد الخطوات إىل الشبق.
يتم تخصيب البقرات اليوم بالتخصيب اإلصطناعي  -ادخال مبارش لخاليا منوية ُأخذت من ثور يحمل
صفات مرغوبة إىل الجهاز التناسيل للبقرةُ .ين ِّفذ التخصيب اإلصطناعي شخص مهني  -زراع ،يف البداية،
يجمع سائل منوي من الذكور ،ويف موعد اإلباضة الذي يبدأ يف نهاية فرتة الشبق ،فإنه ُيدخل الخاليا
املنوية إىل عنق رحم اإلناث لتخصيب خلية البويضة.
يوجد عدة حسنات للتخصيب اإلصطناعي:
1 .1استغالل ناجع للخاليا املنوية  -كمية الخاليا املنوية التي يقذفها الذكر يف املرة الواحدة كبرية
جدًا ،حوايل عرش مليارات خلية منوية .يف اإلخصاب الطبيعي ،تدخل جميع الخاليا املنوية إىل
بقرة واحدة ويف الواقع جميعها ُتهدرباستثناء خلية منوية واحدة ُتخصب خلية البويضة .تجميع
السائل املنوي ُيتيح للمزارع أن يستعمل الخاليا املنوية التي ُقذفت يف مرة واحدة لتخصيب ثالث
مائة حتى ألف بقرة!
2 .فحص سالمة الخاليا املنوية قبل زرعها (التخصيب)  -مبساعدة فحص ميكروسكويب ،ميكن فحص تركيز
الخاليا املنوية ،مبناها وحركتها .إذا كانت الخاليا املنوية سليمة ونشطة ،فإنه ميكن استخدامها وقت
الحاجة.
ازدادت قدرة التخصيب اإلصطناعي عدة أضعاف بفضل تقنيات الحفظ والتخزين يف تجميد عميق يف
نيرتوجني سائل يف درجة حرارة ( -196ºCكام ذ1كرنا يف الفصل الرابع ،صفحة  .)66بهذه الطريقة ميكن
محسن خالل سنوات كثرية.
استعامل خاليا منوية لثور َّ
يف معظم املزارع يف البالد ،يعتمد املزارعون عىل دورة الشبق الطبيعية ،لكن يستطيع املزارعون إنتاج
تزامن (توحيد املوعد) لدورة الشبق يف القطيع .يتم توحيد الزمن بواسطة الهورمون بروجسرتون
أو بواسطة املعالجة بربوستاجالندين وهو مادة ُتفرز بشكل طبيعي وتعمل مثل الهورمون .يؤدي
الج َس ْيم األصفر والربوجسرتون يقرصها .للوصول إىل توحيد موعد
الربوجسرتون إىل إطالة مدة بقاء ُ
إفراز الهورمونات الجونادوتروبينية (التناسلية) ،وللوصول إىل شبق وإباضة يف نفس املوعد عند جميع
البقرات،يجب معالجة جميع البقراتُ .يتيح تزامن دورة الشبق يف القطيع إىل تقليل عدد زيارات
املزارع املخصب ،وهكذا يوفر املزارع زمنًا ونقودًا ،ألن املزارع املخصب يستطيع أن ين ِّفذ العملية
لجميع البقرات يف نفس املوعد.
لتزامن دورة شبق البقرات يف القطيع توجد حسنة عامة:
توفري التكاليف املتعلقة بعمل املزارع املخصب وبتجميع الخاليا املنوية.
زيادة النسبة املئوية للحمل الناجح.
توجيه والدة كل القطيع إىل نفس املوعد ،وهكذا تكون معالجة العجول يف نفس الوقت.
تزامن الوالدة إىل موسم ُمريح لتنمية العجول وللتسويق املركز للعجول املعدة للحم.
■
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سؤال ح 3 -

أ .اذكروا ثالث صفات يف األبقار ،يرغب املزارعون يف نقلها بالوراثة إىل الجيل القادم.
تم اختياره لتخصيب بقرات كثرية هو مرحلة يف عملية
ب .استعامل الخاليا املنوية للثور الذي َّ
االنتخاب اإلصطناعي .ارشحوا.
ت .استعامل الخاليا املنوية من عدد قليل من األفراد املفضلة يقلص التنوع الورايث .ما الخطر
يف تقليص التنوع الورايث؟ ارشحوا.

ح 3.1حث الشبق عند األبقار
حث الشبق هي عملية ُتن َّفذ عاد ًة للبقرات صغريات السن التي مل تصل حتى اآلن النضوج الجنيس،
وللبقرات التي أنجبت اآلن ومعنيون يف تقصري املدة الزمنية حتى تجدد دورة الشبق .بعد الوالدة،
تتجدد دورة الشبق بشكل طبيعي خالل  2-3شهور .كام هو األمر يف التزامن ،يف حث الشبق ُتستعمل
هورمونات تؤثر عىل الجهاز التناسيلُ .تتيح املعالجة بالهورمونني بروجسرتون واسرتوجن تبكري الوالدة
األوىل للبقرات الصغرية السن وتقصري الزمن لتخصيب البقرة ،التي أنجبت ،مرة أخرى .إذا كان األمر
كذلكُ ،يتيح حث الشبق من ازدياد نسبة الوالدة يف القطيع.

جدير باملعرفة
كيف تستطيع البقرات إنتاج الحليب كل سنة خالل سنوات كثرية
كام هو األمر عند جميع الثدييات ،يبدأ إنتاج الحليب يف حلمة (درة) البقرة بشكل طبيعي بعد
الوالدة ويستمر طاملا يؤثر تحفيز رضاعة العجل .يف العامل الغريب ،يف قطيع بقر للحليب ،عاد ًة،
يفصلون العجول عن أماتهم بعد الوالدة مبارش ًة .إذا كان األمر كذلك ،فكيف يستمر إنتاج الحليب
كل السنة خالل سنوات كثرية؟
َبعد فصل العجول ،يستمر تحفيز البقرة عىل إفراز الحليب مبساعدة تحفيز الرضاعة اإلصطناعية -
الحلب املتكرر من  3-2مرات يف اليوم.
بعد حوايل  60يو ًما ،تتجدد دورة الشبق وعندئ ٍذ يتم تخصيب البقرة .فقط يف الوالدة القادمة،
يتوقف الحلب بشكل مطلق (خالل الحمل ينخفض إنتاج الحليب بشكل تدريجي) .بعد مرور
حوايل سنة عىل الوالدة السابقة ،تلد البقرة مر ًة أخرى وميكن العودة إلنتاج الحليب منها.
هذا العالج بالبقرات يزيد بشكل كبري جدًا من إنتاج حليبها ونسبة تكاثرها ،لكنه يقرص طيلة
حياتهنَّ بشكل كبري جدًا.

رصاع ذهني
جوانب أخالقية لتدخُّل اإلنسان يف تكاثر الحيوانات
بعض الطرق التي ُوصفت حول ُّ
تدخل اإلنسان يف تكاثر حيوانات املزرعة ،أثارت معارضة عند
الهيئات التي تهتم برفاهة الحيوانات.
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تعتمد الرعاية الجيدة لحيوانات املزرعة عىل املبادئ اآلتية:
منع العطش ،الجوع ،سوء التغذية.
تقليص عدم راحة الحيوانات ،مثلاً  :تقليل الكثافة.
منع إصابات وأمراض.
منحها إمكانية التعبري عن ترصفاتها بشكل طبيعي.
ال يشددون يف جميع مزارع الحيوانات عىل معالجتها بشكل جيد .مع مرور الوقت ،قد تحدث
مشاكل مختلفة لحيوانات املزرعة ،مثل:
الحلب املكثف للبقرات يزيد من تكرارية اإللتهابات يف الحلمة.
تسمني الطيور للحوم واإلزدياد الرسيع يف الوزن ،يرافقهام تطور مشاكل يف أرجل الطيور ،وهذا
قد يسبب لها اآلالم.
وضع البيض يوم ًيا يرافقه إصابة يف األعضاء التناسلية لإلناث التي تضع البيض ،وظواهر مثل
النقص يف الكالسيوم.
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سؤال ح 4 -

يف معظم مزارع الحيوانات ،ينمون حيوانات يف ظروف تختلف بشكل كبري جدًا عن الظروف
الطبيعية ،يك يحققوا أقىص اإلنتاج .ما هام القيمتان املتضاربتان هنا؟ ارشحوا.

حُّ .2
تدخل املزارعون يف عمليات تكاثر النباتات
ح 1.2تكاثر غري تزاوجي (خرضي) عند النباتات
جميع الطرق التي ُتستعمل يف الزراعة والبساتني للتكاثر غري التزاوجي (خرضي) للنباتات تعتمد
عىل قدرة النبات عىل التجدد ومنو أعضاء جديدة من أقسام النبات املختلفة ،مثل :الجذور ،السيقان،
األوراق واألزهار .تنبع هذه القدرة من صفتني يف النبات:
ً
يف أطراف الغصون توجد قمم منو فيها مريستيامت تتطور منها غصون جديدة تحمل أوراقا ،أزها ًرا
ومثا ًرا.
تود للنبات القدرة عىل التجدد ،عندما نفصل عض ًوا عن النبات أو نجرحه ،ميكن أن تتطور من الخاليا
البالغة ،يف مكان اإلنفصال أو الجرح ،نسيج خاليا غري متاميزة  -كالوس .نؤدي يف منبت األنسجة
بشكل اصطناعي إىل إنتاج نسيج كالوس ،حيث تتطور وتتاميز منه أعضاء جديدة ،مثل :الجذور
والسيقان.
األفضلية األساسية بالتكاثر غري التزاوجي يف الزراعة هي الصفات املتامثلة لألفراد التي ُتتيح حفاظ
عىل الصفات الوراثية املرغوبة للمزارعني بشكل كامل ونثلها من جيل إىل آخر .مثال عىل ذلكُ ،يكرث
املزارعون أصناف العنب بتكاثر غري تزاوجي خالل مئات السنني ،وهكذا يحافظون عىل صفات العنب
الذي ُينتجون منه نبي ًذا جودته عالية .حسب التفصيل يف جدول ح( 2-صفحة  ،)158نالحظ أن كل عضو
يف النبات ميكن أن ُيستعمل كمصدر لنبات جديدً .
وأيضا الخاليا التي متايزت ميكن أن تنقسم وتتاميز إىل
أنسجة وأعضاء .ومع ذلك ،إمكانية استخدام عضو معني للتكاثر متعلق بنوع النبات .من الخربة املتعددة
السنوات للمزارعني ،الباحثني والبستانيون ،تراكمت معرفة كثرية حول الطريقة املناسبة لتكاثر كل نبات.
■

■

■

■

151

152

تكاثر يف الطبيعة

فسائل
الفسيلة هي قطعة غصن أو ورقة ُأخذت من نبتة األمُ
ُ
وغرست يف وسط تنمية .يف ظروف مناسبة تنمو جذور
من الفسيلة ويتطو إىل نبات كامل يحمل أزها ًرا ومثا ًرا.
الفسيلة مامثلة من ناحية وراثية للنبات الذي ُأخذ منه
وهذه أفضلية للمزارع .ليس كل نوع نبات ميكن إكثاره
بزاسطة الفسائل.
من خاليا قاعدة الفسيلة ،تتطور جذور (الرسمة ح)1-
تستوعب ماء وأمالح معدنية من الرتبة ،ومن قمم
النمو يف أطراف الغصون ومن الرباعم يف السليميات
تتطور غصون وأوراق.
يف معظم الحاالت ،مصدر الفسيلة من قطعة غصن،
لكن يوجد أنواع نباتات مثل ال הסיגלית האפריקנית
التي ميكن أن ُن ْن ِتج منها نبات جديد كامل من ورقة
واحدة! نقطف ورقة ونغرسها يف وسط تنمية ،من
خاليا قاعدة الورقة تتطور جميع أقسام النبات الجديد:
جذور وساق يحمل أورا ًقا وأزها ًرا (الرسمة ح .)2-

الرسمة ح  :1-فسيلة ال פוטוס َّمنت منها جذو ًرا يف املاء

الرسمة ح :2-إكثار סיגלית אפריקאית بواسطة فسيلة من ورقة
من اليمني إىل اليسار :نبتة סיגלית אפריקאית ،إنتاج الجذورمن فسيلة ورقة يف املاء ،فسيلة ورقة مغروسة يف وسط تنمية.

يتأثر تطور الفسيلة من عوامل خاصة للفسيلة ذاتها  -عوامل داخلية مثل كرب الفسيلة ،عُ مرها والهورمونات
النباتية املوجودة فيها ،وعوامل خارجية ،مثل :املوسمية ،نوع وسط التنمية وإضافة هورمونات .عرضنا
العوامل وتأثريها يف جدول ح  .1-مع ذلك ،مفهوم ضمنًا أن جميع العوامل الخارجية التي تؤثر عىل تطور
النبتة ،مثل :الضوء ،درجة الحرارة ،األمالح املعدنية واملاء ،تؤثر جميعها عىل تطور الفسيلة ً
أيضا.
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جدول ح  :1-عوامل خاصة للفسائل التي تؤثر عىل تطورها
العامل
عوامل داخلية

عوامل خارجية

الرشح

كرب الفسيلة

من األفضل اختيار فسيلة تشتمل ،عىل األقل ،قاعدة ورقة واحدة يف
أبطها بُرعم.غال ًبا نقص األوراق إىل ِنصفني ،يك نقلل من فقدان املاء.

عُ م ُر الفسيلة

من األفضل أن نأخذ فسيلة من نبتة حديثة السن أو من غصن حديث
السن .أحد األسباب لذلك أن تركيز الهورمونات فيها عايل.

هورمونات النمو (التي يضيفها املزارع)

يف مراحل مختلفة لتطور الفسيلة ،ميكن إضافة أوكسني لتحفيز إنتاج
الجذور والسيتوكنني لتحفيز تطور الغصون.

فصل السنة (املوسمية)

يف األشجار التي تتساقط أوراقها يف الشتاء ،من األفضل أن نأخذ
فسائل يف نهاية فرتة الشتاء مع قدوم التوريق الذي يرتفع فيه تركيز
الهورمونات.

نوع وسط النمو

من املهم أن نغرس الفسيلة يف وسط منو فيه تهوية ورطب يحتوي أمالح
معدنية.

الرتكيب
الرتكيب هي طريقة تكاثر شائعة يف تنمية الورد ،أشجار الفاكهة والعنب ،واليوم يف النباتات الحولية أيضاً
مثل البطيخُ .يستعمل الرتكيب لتكاثر أفراد ذات صفات مرغوبة للمزارعني .الطريقة معروفة ومستعملة
منذ آالف السنني ومصدرها عىل ما يبدو من الصني.
ُن ْن ِتج يف الرتكيب نبات جديد ،من ناحية واحدة له صفات مرغوبة ،مثرة كبرية ،جميلة وعصريية ،ومن
ناحية ثانية لديه القدرة عىل الصمود أمام أمراض يف الرتبة ،و ُيتيح له نظام جذوره النمو جيدًا ً
أيضا يف
الرتبة التي يحمل فيها النبات الثامر أو األزهار غري مناسب للنمو فيها.
يف عملية الرتكيب ،نربط قطعة من نبتة واحدة  -فسيلة ،عىل نبتة أخرى قريبة لها من ناحية وراثية.
القسم املتجذر يف الرتبة نس ِّميه ַּכנָ ה والقسم املر ّكب نسميه "راكب" .القطعة التي ُتستعمل راكب لها
رأس منو أو برعم جانبي تتطور منه غصون جديدة .يف عملية الرتكيب َي ْنتُج تواصل وطيد بني أنسجة
الراكب وال הכנה مبا يف ذلك نسيج الكامبيوم الذي تتطور منه أنسجة نقل النبات .يف أعقاب الرتكيب،
يتحد
نسيجي ال הכנה والراكب ،وتعمل النبتتني فيام َبعد طيلة حياتها كنبتة واحدة .يوجد عدة طرق
ْ
لتنفيذ الرتكيب ،لكن يف جميع املبدأ نفسه .تصف الرسمة ح  3-مراحل الرتكيب.

تفاح َبعد الرتكيب

כנה

الرسمة ح  :3-مراحل الرتكيب
1 .تحضري فتحة عىل شكل  Tبواسطة قطع القرشة حتى منطقة الكامبيوم.
2 .إدخال الراكب تحت طرف مكان القطع.
3 .ربط وشد الرتكيب برشيط حتى يتحد كامبيوم ال הכנה والراكب.

راكب

فتحة تشبه
حرف
T

1

2

3
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الرتكيب يف الحمضيات:
כנה َو  3راكبون

كلام كان القرب الورايث بني ال הכנה والراكب كب ًريا ،فإن احتام نجاح الرتكيب يكون كب ًريا .عىل األغلب
نن ِّفذ الرتكيب بني أصناف من نفس النوع ،لكن أحيا ًنا ميكن أن نر ِّكب أنوا ًعا مختلفة لكنها قريبة (تنتمي
إىل نفس النوع).
مصطلحات
الصنف
َ
الصنف الذي نس ِّميه نوع ثانوي ً
أيضا ( ،)sub-speciesهو وحدة تصنيف يف عالم الطبيعة .هو
يع ِّرف عشرية أفراد تنتمي لنوع معني ( )speciesويختلف مبميز معني عن عشرية أخرى ألفراد من
نفس النوع .مثال :הכלניות הלבנות והאדומות هي أصناف مختلفة لل כלנית מצויה .أصناف كثرية
هي نواتج رعاية ن َّفذها اإلنسان بعملية اإلنتخاب اإلصطناعي.
يوجد للرتكيب عدة حسنات مهمة للمزارع:
ً
محسنة أيضا يف تربة غري مناسبة لهذه األصناف ( التي
ُ 1 .1يتيح تنمية أصناف أشجار وعنب تحمل مثار َّ
املحسنة).
تحمل الثامر َّ
ُ 2 .2يتيح زيادة الثامر بواسطة استعامل בכנות لها قدرة عىل
الصمود أمام أمراض وآفات زراعية.
3 .3يف كروم الفاكهةُ ،يتيح تغيري صنف معني للثامر بصنف ناجح
أكرث ،من خالل تقصري املدة الزمنية حتى الحصول عىل مثار
(باملقارنة للمدة الزمنية التي متر حتى الحصول عىل مثار من
غرس جديد ألشجار حديثة السن).
ً
ُ 4 .4يتيح إنتاج تراكيب نباتات ألهداف الزينة ،مثال :تركيب أنواع
صبار مختلفة عىل بعضها.

صبار مر َّكب
חוטרים
חוטר هو غصن جانبي يتطور بشكل طبيعي من قاعدة

جذع نباتات معينة مثل النخيل واملوز .إلكثار أشجار
النخيلُ ،تستعمل عاد ًة ال בחוטרים (الرسمة ح :)4-
ُيغلف ال החוטר بكيس نشارة خشب ،وعندما تتطور
فيه جذور ،ميكن فصله عن نبتة ُ
األم وغرسه يف كرم
جديد.

الرسمة ح  :4-جذع نخيل مع חוטרים جاهزة للفصل
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نبات املوز التي ال تتكاثر بطرية التكاثر التزاوجي بتا ًتاُ ،يكرثونها عاد ًة بواسطة חוטרים ،لكن اليوم شائعة
طريقة التكاثر بواسطة مستنبت خاليا (ستتعلمون غنها يف البند القادم) ،وهو يحل تدريج ًّيا مكان تكاثر
نباتات املوز بواسطة ال חוטרים.
درنات وأبصال
النباتات التي لها أعضاء تخزين تحت سطح الرتبة ،مثل :الدرنات واألبصال ،ميكن إكثارها بواسطة هذه
األعضاء .معروفة لنا من املطبخ درنات البطاطا وأبصال بصل الحديقة.
بالطبع انتبهتم أن البطاطا املوجودة عدة أيام يف البيت ،يف درجة حرارة الغرفة ،تبدأ تنمو منها غصون
وأوراق من مناطق معينة يف الدرنة (الرسمة ح .)5-
درنة البطاطا يف الواقع هي ساق ثخني تحت سطح
الرتبة وفيه براعم تكاثرُ .تخزَّن يف الدرنة مواد
غذائية ،والغصون التي تتطور من الرباعم تستغل املواد
الغذائية املوجودة يف الدرنة وينمو نبات جديد.
يف الزراعة ُتدفن درنات البطاطا ،يف الرتبة ،ومنها تتطور
نباتات جديدة ودرنات كثرية إضافية.
الرسمة ح  :5-عىل اليمني  -درنة بطاطا مع غصون جديدة تتطور من براعم التكاثر،
عىل اليسار  -نبتة بطاطا كاملة مع درنات كثرية.

البصل هو ساق قصري وحوله أوراق ثخينة لحمية (الرسمة ح .)6 -يوجد يف الساق براعم تجدد تتطور إىل
أبصال صغرية ،ومن قاعدة األبصال الصغرية تخرج الجذور .نفصل األبصال الصغرية عن نبتة ُ
األم وميكن
تنميتها كنباتات جديدة.
ً
ُنكرث نباتات ال נרקיס ,שושן ,יקינתון وغريها بواسطة أبصال .عادة ،يتم جمع األبصال الصغرية و ُتخزَّن
يف مكان جاف وبارد وهكذا ُتحفظ للموسم القادم ،ليك نتمكن من تنميتها يف كل موسم نباتات جديدة
وبيعها يف أصص يف حوانيت األزهار.

أوراق
ثخينة
براعم
تجدد
ساق
قصري
الرسمة ح  :6-من اليمني إىل اليسار  -مقطع تخطيطي يف البصل تصوير مقطع يف البصل ،أبصال صغرية إىل جانب بصل بالغ (חבצלת)
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مستنبت نسيج
ليس كل نبات ميكن إكثاره من فسائل ،ليس كل نبات تنمو منه فسائل أو חוטרים ،ليس كل نبات
له أبصال أو درنات وليس كل نبات من السهل إكثاره من بذور .مع تطور العلم والتكنولوجيا ،يزداد
ويتوسع استعامل مستنبت النسيج للتكاثر غري التزاوجي.
مستنبت النسيج يف الواقع هو ִשיּבּוט نباتُ :ن ْن ِتج ֶש ֶבט نباتات متامثلة كثرية من خلية واحدة أو من
عدة خاليا .تعتمد الطرية عىل صفة تجدد النباتات التي ُتتيح تطور نبات كامل من قطعة صغرية من
النسيج وحتى من خاليا منفردة.

نقل خلية منفردة أو عدة
خاليا وتطور كتل خاليا
غري متاميزة
(كالوس)

متايز خاليا
وتطور نباتات صغرية

نقل النباتات الصغرية إىل
وسط تنمية ملرحلة التكيف
الرسمة ح  :7-التكاثر يف مستنبت نسيج

تتم تنمية الخاليا وأقسام النبتة عىل وسط
اصطناعي يف مخترب فيه ميكن تنظيم العوامل
الخارجية :شدة الضوء ،درجة الحرارة والرطوبة.
يحتوي وسط النسيج عىل جميع املواد املطلوبة
لتطور النبات (مواد عضوية وغري عضوية) ً
وأيضا
هورمونات أوكسني وسيتوكينني.
عندما يتطور نبات يف مستنبت نسيج ،من ِّيز عدة
مراحل (الرسمة ح  :)7 -يف املرحلة األوىل يتطور
كالوس  -كتلة خاليا غري متاميزة .يف املرحلة
الثانية  -مرحلة التاميز  -يبدأ تطوير األعضاء
املختلفة :الجذور ،السيقان واألوراق .ميكن توجيه
تطور األعضاء بواسطة إضافة هورمونات أوكسني
وسيتوكننيِّ .
ينشط األوكسني تطور الجذور،
ِّ
وينشط سيتوكنني تطور الغصون ،لذا ُتضاف إىل
وسط النسيج يف مراحل مختلفة من التطور.
النبتة الناتجة الصغرية نس ِّميها نبتة صغرية.
ُتنقل النباتات الصغرية من وسط النسيج إىل

وسط التنمية وهناك متر مرحلة التكيف .فقط بعد ذلكُ ،تنقل النبات الحديثة السن إىل
مكان منوها الثبات يف املشتل أو الكرم.

نبتة סחלב

تم بحث الطرق املثىل لنمو النباتات يف مستنبت نسيج ،ويف معظم
خالل سنوات كثريةَّ ،
الحاالت ُتستعمل قمم النمو املوجودة يف أطراف السيقان .ساهمت إمكانية إكثار ال
סחלבים بواسطة مستنبت النسيج كث ًريا يف توسيع تسويق ال הסחלבים التي من الصعب
إلكثارها بطريقة طبيعية.
توجد عدة حسنات لطريقة تكاثر النباتات بواسطة مستنبت نسيج:
1 .1إنتاج عدد كبري جدًا من األشتال يف وقت قصري  -يف مختربات تجارية ،ميكن تنمية آالف
وحتى ماليني النباتات يف سنة واحدة من قطعة واحدة.
2 .2إنتاج نباتات من دون أمراض  -يف النباتات معروفة أمراض ُتسببها فريوسات ،بكترييا
أو فطريات .عندما ُنكرث نباتات بتكاثر خرضي بإحدى الطرق آنفة الذكر ،ميكن أن
تنتقل إىل النباتات الجديدة .أما يف مستنبت النسيج ،فإننا نأخذ قطعة نبات من قمة
منو  ،مل متر بعملية التاميز وعىل األغلب نظيفة من الفريوسات.
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3 .3توفري مساحات زراعية  -تتم تنمية النباتات يف مستنبت نسيج بأدوات صغرية ،لذلك نحتاج مساحة
صغرية لتنميتها.
4 .4توفري يف رش املواد الكيميائية  -تتم مراحل النمو األوىل للنباتات يف ظروف معقمة وال توجد حاجة
لرشها باملواد الكيميائية.
5 .5تنمية النبات خالل كل السنة  -مبا أن املرحلة األوىل لنمو النبات تتم يف املخترب أو الدفيئة يف ظروف
تخضع للمراقبة ،ميكن تنميتها بشكل متواصل دون أي عالقة لفصول السنة ،وميكن مالءمة موعد
تسويق النباتات حديثة السن إىل مواسم فيها طلب كثري عىل النبات.
إىل جانب حسنات التكاثر مبستنبت النسيج ،توجد سيئات ً
أيضا:
1 .1التكلفة الباهظة  -التنمية يف مستنبت النسيج تلزمنا أن نستثمر يف إعداد طاقم متخصص ،يف األجهزة
واملختربات ،ويف فحوصات كثرية للنباتات ،يك نتأكد من أنها غري ملوثة بالبكترييا أو بالفريوسات ،ويف
البحث املستمر لتطوير طرق خاصة لكل نوع.
َ
2 .2الطفرات بتكرارية عالية  -يف النباتات التي تنمو يف مستنبت نسيج ،ت ْنتُج طفرات بتكرارية عالية
باملقارنة مع نباتات تنمو بطرق تكاثر خرضية أخرى .لذا يجب فحص صفات النباتات التي تنمو يف
مستنبت النسيج بشكل متكرر.
يجب إنتاج كمية كميات كبرية جدًا من األشتال أو إنتاج أشتال نباتات مطلوبة وسعرها عالٍ يف السوق،
ليك تكون تنمية النباتات يف املستنبت مربحة .ال הסחלב مثال لنبات مرموق لدى الناس وهم مستعدون
أن يدفعوا مبل ًغا عال ًيا مقابله.
توجد يف البالد مختربات تجارية ُت ْن ِتج بطرق مستنبت النسيج نباتات مختلفة للتسويق يف البالد أو
للتصدير ،مثل :التوت األريض ،املوز ،أشجار النخيل ،ציפורן ونباتات الزينة (الرسمة ح.)8-

الرسمة ح  :8-أشتال موز تطورت مبستنبت نسيج
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سؤال ح5-

يفصل الجدول ح 2 -أمثلة ملزروعات نباتات يتم إكثارها بطرق غري تزاوجية.

للمزيد عن
تكاثر غري تزاوجي يف
النباتات ،يف الفصل
السادس ،صفحات
.113-111

جدول ح  :2-أعضاء ُتستخدم يف الزراعة للتكاثر غري التزاوجي للنباتات
املزروعات التي ُنكرثها من هذه األعضاء

العضو املستخدم للتكاثر
درنة

بطاطا ،כלנית

بصل

أزهار للزينة :פרזיה ,נרקיס

חוטר

نخيل ،موز

فسائل ساق

פלרגוניום ،تني ،במבוק

قطعة ساق/غصن يحمل برعماً مر َّكب عىل כנה

أشجار مثار متساقطة األوراق (مشمش ،تفاح) ،أشجار حمضيات (برتقال ،ليمون،
جريبفروت) ،عنب ،بندورة ،باذنجان.

ورقة أو قطعة ورقة

نباتات الزينة :סיגלית אפריקנית ,פפרומיה

قطعة ورقة تنمو يف مستنبت نسيج

موز ،أشجار نخيل ،توت أريض ،نباتات زينة ،ציפורן

أ .مت َّعنوا يف الجدول واذكروا أي أعضاء نبات غري مناسبة للتكاثر غري التزاوجي؟ اقرتحوا سب ًبا
لذلك؟
ب .صنفوا األمثلة التي وردت يف الجدول إىل مجموعتني :يف املجموعة األوىل  -أشكال تكاثر
موجودة يف الطبيعة .يف املجموعة الثانية  -أشكال تكاثر ين ِّفذها اإلنسان فقط.
ُّ
تدخل املزارعون يف دورة الحياة والتكاثر التزاوجي يف النباتات
ح2.2
ناتج التكاثر التزاوجي يف النباتات هو البذور التي يتطور منها الجيل الجديد .يتدخل املزارعون يف
عمليات مختلفة يف جميع مراحل دورة حياة النبات ،ابتدا ًء بالبذرة وإنباتها ،عرب النمو واإلزهار إىل
إنتاج الثامر والبذور ونضوجها.
تخزين البذور
البذور هي جيل املستقبل ملحاصيل املزارع ،ومن املهم الحفاظ عليها ملدة زمنية طويلة ،وضامن إنباتها يف
موعد مناسب .تختلف املدة الزمنية للحفاظ عىل حيوية البذور من نوع واحد إىل نوع آخر ،وهي ُتحدد
بواسطة عوامل داخلية  -وراثية وبواسطة عوامل خارجية  -للبيئة املحيطة.
يف أي ظروف بيئة محيطة من األفضل الحفاظ عىل البذور ملدة زمنية طويلة؟
يجب أن تخضع ظروف تخزين البذور إىل املراقبة ،يك نحافظ عىل حيوية البذور ،وهذا يعني قدرتها
عىل اإلنبات يف املستقبل ،ويك مننع إنبات مبكر للبذور .باألساس ،الظروف التي نخزِّن فيها البذور ملدة
زمنية طويلة ،يجب أن تقلل وترية العمليات األيضية (تبادل املواد) يف البذرة بشكل كبري جدًا ،لكن دون
أن نؤذي الجنني.
باإلضافة للحفاظ عىل رشوط بيئة محيطة تثبط أو متنع اإلنبات ،يجب حامية البذور من تطور
البكترييا والفطريات ومن الحيوانات التي تش ِّكل البذور بالنسبة لها غذا ًء جيدًا .قد تدخل العصافري
والقوارض إىل املخازن ،والحرشات مثل :ال חיפושיות ופרפרי עש قد تصل أحيا ًنا مع البذور مبارش ًة من
الحقل إىل املخزن.
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سؤال ح 6-

ُس ِّجل عىل أكياس غذاء تحتوي عىل بذور البقوليات أنه من األفضل حفظها يف مكان "مظلم،
جاف وبارد .ما هو األساس البيولوجي لهذه التوصية؟
كرس السبت يف البذور وتنشيط اإلنبات
رأينا يف الفصل السادس أن هناك بذور ال تنبت يف ظروف بيئة محيطة مريحة ً
أيضا ،ألنها موجودة يف
حالة سبات يثبط اإلنبات ملدة زمنية معينةُ .تتيح آليات السبات ،يف الطبيعة ،توزيه اإلنبات يف الوقت،
وتوجد لذلك أفضلية يف ظروف بيئة محيطة صعبة .لكن املزارعون معنيون يف إنبات بذور يف نفس
الوقت ويف املوعد املريح لهم .لذا فهم يستغلون املعرفة التي تراكمت حول العوامل التي تؤدي إىل
السبات .فيام ييل عدة أمثلة للعوامل التي تؤدي إىل سبات وللعالج الذي يتم لكرس وتنشيط اإلنبات.
1 .1قرشة قاسية وغري نفاذة للامء أو الغازُ :يتيح احتكاك قرشة البذرة بواسطة ورقة زجاجية يف خالط
خاص إىل دخول املاء واألكسجني إىل البذورِّ ،
وينشط خروجها من حالة السبات .هناك طرق إضافية
لاً
إلزالة حاجز القرشة القاسية  -معالجة كيميائية مبساعدة حامض أو قاعدة (مث  :بذور الزيتون) أو
تليني البذور بواسطة غمرها باملاء.
2 .2مواد تثبط اإلنبات يف البذور:
الشطف باملاء  -يف معظم الحاالت ،شطف البذور يف املاء ُيبعد املواد املثبطة و ُيبطل تأثريها .يف
عدة نباتات صحراويةُ ،وجدت مواد تثبط اإلنبات بكمية كبرية وفقط شطفها مباء كثري مثل املطر
القوي يف الصحراء ،يتم إبعادها.
لاً
البقاء يف الربد يف ظروف رطوبة  -يوجد بذور ،مث  :שיפון חורפי ،تحتاج إىل برد يف ظروف رطوبة
لهدم املواد التي تثبط اإلنباتُ .توضع هذه البذور يف غرف تربيد يف درجة حرارة  5ºCلعدة
شهور.
معالجة هورمونالية  -يف حاالت معينة ،السبات الذي يحدث بسبب املواد املثبطة ،ميكن إبطاله
بواسطة إضافة جيربلني ً
أيضا (جدول ح  ،4-صفحة .)138
3 .3درجة تطور الجنني :يوجد بذور يف سبات ،ألن تطور الجنني فيها مل يكتمل .تعرض البذور إىل درجة
حرارة عالية ،مثل :بذور النخيل وال סחלב يؤدي إىل أكامل تطور الجنني والخروج من حالة سبات.
ُتشري األبحاث أنه ميكن استبدال التعرض لدرجة حرارة عالية مبعالجة بالهورمون جيربيلني.
 .4التعرض للضوء :يف البذور التي تحتاج إىل ضوء لإلنبات ،يستطيع املزارع تنشيط اإلنبات بواسطة
تعرض البذور للضوء بطريقة إصطناعية .مثلاً  :ميكن تحفيز إنبات بذور الدخان والخس بواسطة
تعريضها للضوء لعدة ثواين .يف بذور أخرى ،هناك حاجة ملدة إضاءة أطول .يوجد نباتات تحتاج إىل
توقيت ضويئ (دورية ساعات الضوء والظالم) معني فيه نهار قصري أو طويل .عندما تستجيب البذور
للضوء ،تشرتك صبغية الفيتوكروم الذي تعرفنا عليه يف الفصل السادس يف سياق تأثريه عىل اإلزهار
واإلنبات.
 .5تهوية الرتبةَّ :إن رفع تركيز األكسجني يف البيئة املحيطة للبذور يؤدي يف حاالت كثرية إىل تنشيط
اإلنباتُ .أ ِع َّدت معالجة الرتبة يف الحقول الزراعية إىل تهوية الرتبة ً
أيضا ،وإلتاحة تبادل غازات ناجع
بني وسط اإلنبات والجنني يف البذرة .تبادل الغازات الناجع مطلوب الستخراج الطاقة بالتنفس
الخلوي ،وليك ُيتيح إنبات رسيع أكرث باملقارنة مع تربة دون تهوية.
■

■

■

■

■

■

أرض معالجة
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جدير باملعرفة
أعشاب برية ونباتات زراعية
األعشاب الربية الكثرية التي تنمو يف حقول زراعية ،تنبت جيدًا ً
أيضا يف تربة من دون تهوية وفيها
تراكيز عالية لثاين أكسيد الكربونُ .تتيح هذه الصفة لها أن تتنافس بنجاح مع مزروعات زراعية.
يف قسم من البذور ،يحدث السبات نتيجة ألحد األسباب آنفة الذكر ،ويف بذور أخرى لعدة أسباب،
ووف ًقا لذلك تتم املعالجة املناسبة إلخراج البذور من السبات .يف بذور النخيل ،عىل سبيل املثال،
إلخراجها من السبات ،ميكن استعامل جربيلني ،كام يجب معالجة القرشة القاسية باالحتكاك ،يك ُيتاح
للهورمون الدخول إىل البذرة.

جدير باملعرفة
إنبات أقدم بذرة ُو ِجدت يف العا َلم
يف سنة ُ 1963و ِجدَت يف الحفريات األثرية يف ميتسادا عدة بذور لشجرة النخيل .حسب األبحاث
التي ُأجريتُ ،قدِّر عُ مرها حوايل  2,000سنة .يف سنة  2005قرروا ن يزعوا خمس بذور من البذور
التي ُو ِجدَت يف كيبوتس قاطورة يف النقبُ .نقعت البذور يف مياه ساخنةُ ،غمست يف الجربيلني ويف
هورمون مسؤول عن إخراج البذور ،و ُزرعت يف أصص ُأضيف لها سامد كيامويُ .نقال ُ
األصص إىل
غرفة معزولة و ُربطت بجهاز الري .بعد مرور سبعة أسابيع ،نبتت بذرة واحدة منها.
اندهش الباحثون من مشاهدة إنبات وتطور أحد البذور إىل شجرة نخيل .وقد ُس ِّميت الشجرة
"متوشالح" عىل اسم متوشالح املذكور يف التوارة والذي عاش حوايل  1,000سنة (وما زال أصغر من
بذرة النخيل) .هل الشجرة "متوشالح" ذكر أم أنثى؟ سيعرف الباحثون ذلك ،عندما ُتزهر الشجرة
وأنتم تع َّلمتم يف السابق ملاذا.

متوشالح
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النسبة املئوية لإلنبات يف 25oC

تعرض الرسمة ح 9-نتائج التجربة التي ُخزِّنت فيها بذور البطاطا
يف درجة حرارة  5oCخالل عدد مختلف من األيام .بعد ذلك،
تم إنباتها يف درجة حرارة  25oCوحسبوا النسبة املئوية لإلنبات.
َّ
أ .ما هو املتغيرِّ غري املتعلق يف التجربة؟
ب .ما هو عدد األيام األدىن املطلوب إلبقاء البذور يف درجة
حرارة  ، 5oCيك تنبت البذور؟
ت .تناقش بيولوجي ومزارعة يف السؤال اآليت :كم من الوقت
من األفضل الحفاظ عىل البذور يف درجة حرارة  .5oCادعى
البيولوجي أن املدة الزمنية املطلوبة عىل األقل  80يو ًما ،أما
املزارعة فقد ادعت أنه يكفي  65يو ًما .ماذا كانت اعتبارات
كل واحد منهام ،التي أدت إستنتاج مختلف؟
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مدة البقاء يف درجة حرارة ( 5oCأيام)

الرسمة ح  :9-تأثري مدة البقاء يف الربد ( )5oCعىل النسبة
املئوية لإلنبات

توجيه موعد اإلزهار
تغيري عدد ساعات الضوء خالل اليوم
تؤثر دورية ساعات الضوء والظالم  -التوقيت الضويئ  -عىل موعد اإلزهار يف النباتات .كل عام ،يقرص
ويطول النهار يف دورية ثابتة .املعرفة عن التوقيت الضويئ ،واستجابة النبات للتغيريات يف عدد ساعات
الضوء والظالم تساعد املزارعني يف توجيه موعد اإلزهار حسب احتياجات السوق ،مثلاً  :قبل األعياد
عندما يكون طلب كبري عىل األزهار .يف الدفيئات يغيرِّ املزارعون عدد ساعات اإلضاءة بواسطة إضاءة
اصطناعية ،وهكذا يستطيعون تسويق أزها ًرا ،مثل :ال ציפורנים וכריזנטמות يف كل فصول السنة دون
عالقة لطول النهار الطبيعي.

للمزيد عن
التوقيت الضويئ يف النبات،
انظروا الفصل السادس،
صفحة  .116يف الحيوانات،
الفصل الخامس صفحة
.147

سؤال ح 8-
הליזיאנטוס نبات يُزهر يف فصل الصيف .يف أوروبا يوجد طلب ألزهار הליזיאנטוס خالل

كل السنة.
كيف ،حسب رأيكم ،ميكن تغيري موعد اإلزهار الطبيعي لل הליזיאנטוס ،بحيث تُزهر كل
السنة وميكن تسويقها يف الشتاء أيضً ا؟

تأثري درجة الحرارة عىل اإلزهار
رأينا يف الفصل السادس أن هناك نباتات يتأثر إزهارها من درجة الحرارة .يوجد نباتات بحاجة إىل
وجبة برد  -تسلسل عدد أيام أدىن (صغري ج ًدا) يف درجة حرارة منخفضة ،وهي ت ُزهر فقط بعد أن
تتعرض لوجبة الربد املناسبة.
يستغل املزارع هذه املعرفة عندما يريد اختيار املزروعات وفقًا ملجال درجات الحرارة يف املنطقة التي
تتواجد فيها مزرعته .تحتاج أشجار الفاكهة املتساقطة األوراق ،مثل :التفاح والخوخ إىل تسلسل عدة
أيام يف درجة حرارة منخفضة ( 5oCحتى  ،)15oCوهي تُزهر فقط بعد أن تعرضت إىل هذه الوجبة
من الربد .لكن الكرز بحاجة إىل فرتة مستمرة من درجة الحرارة املنخفضة ( 2oCحتى  )5oCوهو ال
يُزهر يف معظم أقسام البالد .لذا تتم تنمية الكرز يف مناطق يرتاوح ارتفاعها من  1,000-800مرت فوق
سطح البحر وتسودها درجات حرارة منخفضة خالل أيام كثرية بشكل متسلسل ،مثل :هضبة الجوالن،
جبال الخليل ،منطقة القدس والجليل األعىل.

ליזיאנטוס
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تكبري نسبة التلقيح
َت ْنتُج الثامر والبذور التي يف داخلها يف أعقاب التلقيح الذي يتم بواسطة الرياح أو الحرشات والعصافري.
لتحسني احتامل التلقيح ،يستطيع املزارع أن يضع خاليا نحل يف الكرم أو ين ِّفذ تلقيح اصطناعي :ينرش
لقاح بالقرب من األزهار بشكل يدوي .هكذا يتم ،عىل سبيل املصال ،يف كروم النخيل :فقط عدد قليل
موجه إىل
من أشجار الكرم تحمل أزها ًرا ذكرية ،ولتحسني احتامل التلقيح ،ينرش املزارع لقاح بشكل َّ
جانب األزهر املوجودة عىل األشجار ُ
األنثوية.

سؤال ح -

9

ُتعترب دولة سرييلنكا يف جنوب آسيا من الدول الرائدة يف العالَم يف تصدير القهوة .يف السنوات
العرش األخرية ،انخفض فيها محصول القهوة بشكل كبري جدًا .حاول املزارعون يف سرييلنكا أيقاف
انخفاض محصول القهوة بعدة طرقُ :غرست جنبات (شجريات) القهوة بكثافة عاليةُ ،وسعت
مساحات كروم القهوة عىل ِحساب الغابات من حولها ورشوا ،يف كثري من األحيان ،الكروم مبواد
رش ضد اآلفات الزراعية .مل تساعد جميع هذه العمليات عىل حل املشكلة.
رشحا لفشل كل منها.
أ .اختاروا طريقتني من الطرق التي استعملها املزارعون واقرتحوا ً
كرمي قهوة متجاورين ،بينهام ُوضعت خاليا
يف البحث الذي ُأجري لفحص الظاهرةَّ ،
تم فحص ْ
نحل للعسل .يف الكرم أ ُغطيت الجنبات (الشجريات) بشبكة ،أما الجنبات يف الكرم ب مل ُتغطى.
بعد جني الثامر ،اتضح أن جنبات القهوة يف الكرم ب أمثرت أكرث من الجنبات يف الكرم أ.
ب .ما هو اإلستنتاج من التجربة؟
ت .عىل ضوء نتائج التجربة :ما هو الرشح لفشل العمليات األوىل التي ن َّفذها املزارعون؟
ث .كيف ميكن رشح الحقيقة أنه يف الكرم أ َنتَجت مثار ً
أيضا؟
توجيه تطور الثمرة ونضوجها
كام ذكرنا ساب ًقا ،بداية تكوين الثمرة نس ِّميها عقد الثمرة وهي مرحلة حساسة جدًا يف تطور الثمرة .ال
تتطور جميع األزهار إىل مثرة ،ويتساقط قسم منها قبل عقد الثمرة .يف الظروف املثىل
ً
أيضا ال تصل النسبة املئوية لعقد الثامر إىل  100%بل إىل عدة عرشات باملئة عىل
األكرث .مع تطور الثمرة ،تصل خاليها مواد غذائية كثرية َنتَجت يف األوراق خالل عملية
الرتكيب الضويئ وتكرب الثمرة.
ُوجد أن ارتفاع مستوى ِّ
توجه تدفق املواد املغذية
منظامت النمو أوكسني وجربيلني ِّ
إىل الثمرة .يتم تحديد كرب الثمرة بواسطة معطيات وراثية ،لكنه يتأثر ً
أيضا من عوامل
البيئة املحيطة .مثلاً  :يؤثر توافر املياه  -مطر أو ري  -عىل كربها ،وزنها وتركيز السكر
يف الثامر العصريية.
عقد مثرة املشمش

النسبة املئوية لعقد الثامر العايل غري مرغوب بالرضورة للمزارعني ،ألنه يف هذه الحالة
َت ْنتُج مثار كثرية وصغرية والطلب عليها يكون قليل .لذا املزارعون معنيون يف تقليل
عدد الثامر والحصول عىل مثار كبرية .فهم ين ِّفذون ذلك بطريقتني:
1 .1تفريد الثامر املعقودة (تقليل عددها) بشكل يدوي أو بواسطة رشها بأوكسني اصطناعي.
2 .2تحفيز منو الثمرة بواسطة الرش بالجربيلني.
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نافذة البحث
تم تفريد (تقليل عدد) عقد مثار ومثار يف أشجار التفاحُ .ن ِّفذ
يف التجربة التي ُأجريت يف البالدَّ ،
التفريد بعدة مواعيد ،ابتدا ًء من ذروة اإلزهار (موعد  )1وحتى  60يو ًما بعد ذروة اإلزهار
(موعد  .)5يف هذه املواعيد ُن ِّفذ التفريد مبستويني :تفريد مبستوى عالٍ  ،حيث بقيت فيه 200
مثرة عىل الشجرة ،وتفريد مبستوى منخفض ،حيث بقيت فيه  400مثرة عىل الشجرة .يف ِقطع
األرايض الضابطة ،مل ُين َّفذ تفريد بتا ًتا.
فيام ييل مكتشفان من التجربة:
ُم َ
كتشف  :1محصول كل الثامر يف كل األحجام كان عال ًيا يف قطع األرايض الضابطة التي مل ُين َّفذ
فيها التفريد :حوايل  140كغم باملقارنة مع  80-30كغم يف ِقطع أرايض التجربة.
ُم َ
كتشف  :2محصول الثامر الكبرية  -أكرث من  7سم  -يف ِقطع أرايض التجربة ويف ِقطع
األرايض الضابطة معروض يف الرسمة ح .10 -
أ .ماذا كان
سؤايل البحث؟
ِ
ب .ماذا كانت املتغيرِّ ات غري املتعلقة يف التجربة؟
ت .ماذا ميكن اإلستنتاج من النتائج املعروضة يف الرسمة ح 10 -؟ ارشحوا.
رشحا ممكنًا للكمية القليلة للثامر الكبرية يف قطعة األرض الضابطة.
ث .اقرتحوا ً
■

■

■

■

تفريد مبستوى عايل

40

ضابطة

35
30
25
20
15
10

محصول مثار كبرية للشجرة (كغم)

تفريد مبستوى منخفض

45

5
ضابطة

موعد 5

موعد 4

موعد 3

موعد 2

موعد التفريد ومستواه

موعد 1
ذروة اإلزهار

0

الرسمة ح  :10-محصول الثامر الكبرية يف تجربة التفريد
موعد  :1ذروة اإلزهار ،موعد  60 :5يو ًما بعد ذروة اإلزهار

يف عملية نضوج الثمرة يتغيرَّ لونها ،مذاقها ،رائحتها ومدى قساوتها .خالل النضوج ،يتحلل الكلوروفيل،
تربز مواد صبغية أخرى يف الثمرة وتصبح لينة.
تتأثر وترية النضوج من الهورمون إثلني .اتضح أن الثمرة الناضجة ُتفرز غاز اإلثلني الذي يؤثر عىل نضوج
مثار أخرى يف بيئته املحيطة .يستمر إفراز اإلثلني يف الثامر بوترية متزايدة بعد عملية القطف ً
أيضا.
يوجد مثار ُتقطف قبل نضوجها وهي تنضج َبعد القطف يف عملية نس ِّميها إنضاج .أمثلة لثامر متر يف
عملية اإلنضاج :األفوكادو ،األفرسمون واملوز .يقطف املزارع الثمر قبل نضوجها ويخزِّنها يف ظروف تثبط
اإلنضاج.
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يصل األفوكادو السوق عندما يكون غري ناضج ،ولتنشيط إنضاجه نويص بتغليفه ووضعه بالقرب من مثار
أخرى .بهذه الطريقة يرتفع تركيز اإلثلني حول الثمرة و ُتكمل الثمرة عملية اإلنضاج خالل عدة أيام.
مثار الحمضيات ال تستمر يف النضوج بعد قطفها ،لكن اإلثلني يؤثر عىل تغيري لونها ،لذا ُتقطف مثار
الحمضيات عندما تكون خرضاء ،وبعد ذلك يتم تغيري لونها بواسطة كشفها لإلثلني.

جدير باملعرفة
قصة اكتشاف
اكتُشف تأثري اإلثلني عىل نضوج الثامر بالصدفة يف الصني القدمية ،عندما انتبهوا عىل نضوج الثامر
املبكر يف الغرف التي ُأشعل فيها البخورُ .شوهدت ظاهرة شبيهة يف الواليات املتحدة يف غرف
ُأشعلت فيها أفران النفط أو الغاز ،لكن ليس يف الغرف التي استُخدمت فيها أفران كهربائية.
استنتجوا من ذلك أن الحرارة ال تؤدي إىل النضوج ،بل الغاز املنبعث من األفران  -غاز اإلثلني.
التأثري عىل النمو بواسطة التقليم
ً
إحدى العمليات التي ين ِّفذها الزارعون يف الكرم ،البستان وحديقة الزينة أيضا هي تقليم الغصون.
ُتن َّفذ عملية التقليم قبل التوريق واإلزهار وتأثريها ملحوظ مع تجدد النمو .يوجد للتقليم عدة أهداف:
1 .1تصميم شكل النبات ،يك ال يترضر من الرياح القوية وليك نسهل معالجته وقطف مثاره.
2 .2إبعاد غصون جافة وهرمة وتحفيز تطور غصون جديدة يف موسم النمو القادم ،ويف أعقاب ذلك ،تتأثر
جودة املحصول وكميته.
3 .3التعرض األمثل لغصون الشجرة للضوء.
حُّ 3.2
تدخل املزارعون يف مراحل مختلفة يف دورة حياة النبات
تلخيصا للطرق املختلفة التي يؤثر فيها املزارعون عىل عمليات يف دورة حياة النبات.
يعرض الجدول ح 3-
ً
ِّ
هدف العمليات التي ينفذها املزارعون هو زيادة كمية املحصول وتحسني جودته .لذلك تؤثر عملياتهم
عىل تطور النباتات وتنميتها وعىل عمليات التكاثر التزاوجي.
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جدول ح ُّ :3-
تدخل املزارعون يف دورة حياة النبات
املرحلة يف دورة الحياة

العملية التي ين ِّفذها املزارع

الهدف

البذرة
(مرحلة قبل اإلنبات
واإلنبات)

الحفاظ عىل البذور يف رشوط ظالم ،درجة
حرارة منخفضة وجافة ،ومعقمة.

الحفاظ عىل حيوية البذور ،منع إنبات البذور ومنع
إصابتها بواسطة اآلفات الزراعية.

بذور البقوليات ،بذور النجيليات.

احتكاك ،تليني كيميايئ أو سحق القرشة
القاسية.

تنشيط اإلنبات

زيتون

شطف

إبعاد مثبطات (معيقات) اإلنبات.

بابايا

البقاء يف الربد

تنشيط إنبات البذور التي تحتاج للبقاء يف درجة
حرارة منخفضة.

بذور أشجار مثار متساقطة األوراق،
مثل :التفاح ،األجاص ،الكرز،
الربقوق.

إضافة هورمونات (مثلاً  :إيثلني).

تحفيز إنبات

الخس

التعرض لرشوط إضاءة مناسبة

تنشيط اإلنبات لبذور تحتاج إىل ضوء أو ظالم

الخس ،التبغ

الري ،التزبيل والتسميد

تحسني النمو

جميع املزروعات الزراعية

تنظيم درجة الحرارة ،شدة الضوء وتركيز

ازدياد عملية الرتكيب الضويئ وتحسني النمو

التنمية يف الدفيئات

معالجة بهورمونات مختلفة ،مثل :األوكسني
والجربيلني.

إخراج جذور من الفسائل وتوجيه النمو.

فسائل

تقليم

تأثري عىل تطور الغصون

أشجار الزينة ،أشجار الفاكهة
والعنب

تغطية الكرم بشبكة

منع أرضار بواسطة العصافري والحرشات.

موز ،اسكدنيا

تنظيم درجة الحرارة وعدد ساعات اإلضاءة

توجيه موعد اإلزهار حيب احتياجات السوق

أزهار الزينة يف الدفيئة

تفريد (تقليل عدد) األزهار والثامر يدو ًيا
أو بواسطة هورمونات.

تقليل املنافسة بني األزهار والثامر (مصدر ابتالع).

أشجار الفاكهة

مرحلة النمو

CO2

مرحلة التكاثر

إضافة خاليا نحل
تلقيح اصطناعي

تخزين منتوجات
املزرعة ملدة زمنية
طويلة

ازدياد نسبة التلقيح وتوجيهها

أمثلة للتطبيق

حمضيات ،أفوكادو
نخيل

تنظيم مستوى اإلثلني واﻟ CO2

توجيه مدة إنضاج الثامر

موز ،أفوكادو ،افرسمون

تخزين يف درجة حرارة منخفضة.

إبطاء عمليات طبيعية ،مثل :اإلزهار والنضوج،
تثبيط اإلنضاج.

أزهار للتصدير ،تفاح ،موز ،بندورة.

شطف ،تعقيم وتغليف باملشمع.

حامية الثامر من الفطريات واآلفات الضارة.

حمضيات ،فلفل

تخزين يف ظروف الظالم ،درجة حرارة
منخفضة ،وجفاف

الحفاظ عىل بذور ُتستعمل كغذاء من العفن.

عدس ،قمح ،כוסמת
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املواضيع األساسية يف الفصل
■

■ َّ
يتدخل املزارعون بطرق مختلفة يف عمليات تكاثر الحيوانات والنباتات.

ُّ
التدخل يف تكاثر الحيوانات
■ ■اإلضاءة اإلصطناعية تؤدي للدجاجات أن تضع ً
بيضا خالل كل السنة.
■ ■يستطيع املزارعون توجيه موعد الشبق .أحيا ًنا ُين ِّفذون تزامن ملوعد الشبق يف كل القطيع وأحيا ًنا
يحثون الشبق يك يكون مبك ًرا.
■ ■يوجد عدة حسنات لتزامن دورات شبق البقرات يف القطيع ،من بينها :توفري التكاليف املتعلقة بعمل
الشخص الذي يخصب البقرات ،التوفري يف تكاليف البذرة ،الوالدة ،يف نفس الوقت ،التي ُتتيح معالجة
العجول يف نفس الوقت ،تزامن الوالدة إىل موعد مريح لتنمية العجول وللتسويق املركز للعجول املعدَّة
للحوم.
■ ■حث الشبق يف البقرات ُيتيح والدة يف سن مبكر أكرث ويقرص الزمن بني والدة واحدة والتي تليها.
محسنة هي التخصيب (الزراعة) اإلصطناعي.
■ ■إحدى الطرق للحصول عىل أفراد مرغوبةّ /
■ ■بعض الطرق التي يستعملها اإلنسان ُّ
للتدخل يف تكاثر الحيوانات يف املزرعة ُتثري معارضة عند الهيئات
التي تهتم يف رفاهية الحيوان.
ُّ
التدخل يف تكاثر النباتات
ُ
■ ■تعتمد جميع الطرق املستعملة يف الزراعة والبساتني للتكاثر غري التزاوجي (الخرضي) عىل قدرة
النباتات أن ُتجدد جميع أقسام النبات.
■ ■األفضلية األساسية للتكاثر الخرضي للزارعة هي الحفاظ عىل الصفات املرغوبة للمزارعني بشكل كامل
ونقلها من جيل إىل جيل.
■ ■كستنبت النسيج هو ִשיּבּוט النبات :إنتاج ֶש ֶבט نباتات كثرية متامثلة من خلية واحدة أو من عدة
خاليا .تعتمد الطريقة عىل صفة التجدد املوجودة عند النباتات والتي ُتتيح تطور نبات كامل من خاليا
منفردة .لطريقة تكاثر النباتات بواسطة مستنبت نسيج يوجد عدة أفضليات مهمة ،لكن توجد بعض
السيئات ً
أيضا.
■ ■ َّ
يتدخل املزارعون يف عمليات مختلفة يف جميع مراحل دورة حياة النبات ومن ضمنها يف جميع مراحل
التكاثر التزاوجي :اإلزهار ،التلقيح ،نضوج الثامر وتخزين البذور.

مصطلحات مهمة يف الفصل
حيوانات
بلوغ جنيس
إباضة
بيضة
جونادوتروبينات (هورمونات)
ُج َسيم أصفر

إضاءة اصطناعية
تخصيب اصطناعي
وضع البيض
توجيه موعد الشبق عند األبقار (تزامن)
حث الشبق

دورة الشبق
موسم التكاثر
بروجسرتون
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نباتات
أوكسني
طول النهار
تخزين البذور
إثلني
بصل
جيربلني
تقليم
تفريد مثار (تقليل عدها)
تلقيح اصطناعي
إضاءة اصطناعية
إنضاج
نضوج
تركيب
متايز
بذرة
חוטרים

حيوية البذور
فسائل
כנה

وجبة برد
وسط منو
مريستيامت
إنبات
براعم تكاثر
موسم تكاثر
التوقيت الضويئ
فيتوكروم
درنة
سيتوكنني
نبات صغري
كالوس
قمة النمو
كامبيوم
راكب
שיבוט

مرحلة التكيف
مستنبت نسيج
سبات بذور
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نظرة تلخيص
عىل تكاثر
النباتات
والحيوانات
خ .1جوانب النشوء واالرتقاء لعمليات التكاثر
خ .2هل أفراد قليلة أم كثرية؟ إسرتاتيجيات التكاثر
خ .3مبادئ مشرتكة يف مستويات التنظيم
املواضيع األساسية يف الفصل
مصطلحات مهمة يف الفصل

خ

الفصل الثامن :نظرة تلخيص عىل تكاثر النباتات
والحيوانات
تعرفنا يف الفصول السابقة عىل تفاصيل مت ِّيز عمليات تكاثر اإلنسان ،الحيوان والنبات .نعرض يف هذا
الفصل نظرة علوية تلخيصية عىل عمليات التكاثر يف الطبيعة من خالل الرتكيز عىل النشوء واالرتقاء
لعمليات التكاثر ،عىل تكاثر عشائر ومبادئ مشرتكة لعمليات التكاثر يف مستويات التظيم ابتدا ًء من
الخلية إىل النظام البيئي.

خ .1جوانب النشوء واالرتقاء لعمليات التكاثر

جميع مميزات أجهزة التكاثر ،الخاليا التناسلية وعمليات اإلخصاب تدعم الفرضية التي تعتمد عىل دالئل
كثرية أن بداية الحياة كانت يف املاء وهناك كانت الكائنات الحية محمية من التأثري الضار لألشعة فوق
بنفسجية (أشعة  )UVللشمس .يف معظم الكائنات الحية ،يف البحر واليابسة ً
أيضا ،عدد الخاليا التناسلية
أكرب بكثري من عدد األفراد .قد تكون هذه الحقيقة داللة مهمة إىل أنه يف املايض البعيد تطورت وعاشت
جميع الكائنات الحية يف املاء ،وقد َّمتت جميع عمليات التكاثر يف املاء .كانت ُتطلق الخاليا التناسلية
إىل املاء واإللتقاء بينها كان عشوائ ًّيا بشكل كبري جدًا .يضمن هذا العدد الهائل أن يكون التقاء بني الخاليا
املنوية وخاليا البويضات من نفس النوع البيولوجي ،عىل الرغم من أن احتامل التقاءها قليل .عند
الكائنات الحية التي تعيش يف املاء ،ومن ضمنها األسامك والطحالب ،هذا هو الوضع اليوم ً
أيضا.
مع مرور الوقت تطورت أنواع تعيش يف اليابسة .تطورت إمكانية الحياة عىل اليابسة بعد أن نتجت،
يف الغالف الجوي ،طبقة األوزون التي تقلل بشكل كبري جدًا األشعة فوق البنفسجية الضارة والتي تصل
إىل سطح الكرة األرضية .تثبيت أنواع الكائنات الحية عىل اليابسة كان يرافقه تطور اإلخصاب الداخيل
وظهور تنوع وسائل الحامية عىل الخاليا التناسلية من الجفاف ،حيث ُتتيح لهم اإللتقاء يف بيئة محيطة
مائية أو رطبة محمية من الجفاف .حسب الفرضية املقبولة ،تغيريات النشوء ةاإلرتقاء التي حدثت
منذ ذلك الحني ،شملت فيام بينها تطور أعضاء خاصة ،أعضاء التزاوج ،لنقل الخاليا املنوية إىل داخل
جسم األنثى عرب فتحات جنس خارجية ،وإللتقاء خلية منوية مع الخلية التناسلية ُ
األنثوية يف بيئة
محيطة محمية من الجفاف .يف أعقاب هذه التغيريات ،انخفضت بشكل ملحوظ أهمية العدد الهائل
للخاليا التناسلية ،باألساس عند ُ
األنثى .مع ذلك ً
أيضا ،يف اإلخصاب الداخيل عدد الخاليا املنوية هائل
والنسبة املئوية للخاليا املنوية التي تصل خلية البويضة هي صفر! يف النباتات ً
أيضا ،تطورت مباين ُتتيح
حدوث إخصاب داخيل يف ظروف اليابسة ،مباين ،مثل :حبيبات اللقاح والبويضات.
هناك تطور إضايف متعلق بالحياة عىل اليابسة وهو الوسائل املختلفة لحامية األجنة ولتزويد احتياجاتها
خالل التطور الجنيني (جدول ب  ،1-صفحة  .)28يف البيئة املحيطة املائية ،تتطور األجنة داخل بيضة
ذات قرشة لينة ،ويتم تبادل الغازات وإفراز الفضالت بطريقة الديفوزيا (االنتشار) .أما يف البيئة املحيطة
عىل اليابسة ،تضع الزواحف والطيور ً
بيوضا ُتتيح للجنني داخل البيئة املحيطة يف البيضة أن يقوم بجميع
عملياته الحياتية ،من ضمنها التنفس الخلوي وإفراز الفضالت .البيوض تحمي الجنني من اإلصابات ً
أيضا.
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يف الثدييات ،يتطور الجنني داخل بيئة محيطة مائية يف رحم ُ
األم ،وهناك يكون محم ًيا و ُتز َّود جميع
احتياجاتهُ .تتيح هذه الوسائل ألجنة الزواحف ،الطيور والثدييات التي تعيش عىل اليابسة أن تتطور يف
بيئة مائية محمية مثل تطور أجنة األسامك والكائنات الحية األخرى التي تعيش يف املاء.
التكاثر التزاوجي للنباتات عدمية البذور (طحالب ،أشنات ورسخسيات  -مل نتعمق بها يف هذا الكتاب)
متعلق بشكل ُمطلق ببيئة محيطة مائية فيها فقط تستطيع الخاليا املنوية أن متر وتصل خلية البوية
وأن تخصبها ،لذا فهي تعيش باألساس يف بيئة محيطة مائية أو رطبة .يف النباتات البذرية (ذات البذور)،
يتم اإلخصاب يف بيئة محيطة رطبة موجودة داخل املبيض .لكن خال ًفا ملعظم الحيوانات ،تطور الجنني
إىل نبات غري متواصل ومع مرور الوقت الذي مير من اإلخصاب حتى إنبات البذرةّ ،
فإن الجنني واملواد
اإلدخارية يف البذرة تكون محمية من الجفاف ومن إصابات البيئة املحيطة حتى َت ْنتُج الظروف املريحة
لإلنبات.

خ .2هل أفراد قليلة أم كثرية؟ إسرتاتيجيات التكاثر

عندما يتكاثر فرد و ُينجب أفرادًاّ ،
فإن األمر يؤثر عىل استمراره وعىل العشرية كلها .بودنا أن نذكركم أن
العشرية هي مجموعة أفراد من نوع واحد ( )speciesتعيش م ًعا يف منطقة معينة.
عىل ما يبدو من املعقول ْأن نفكر ّأن العدد الكبري لألفراد هو أفضلية للنوع والعشرية .باألساس صحيح
األمر ،يف الظروف التي تبقى فيها األفراد عىل قيد الحياة ً
أيضا وتتكاثر وتساهم يف استمرار منو العشرية.
التمعن يف ما يحدث يف الطبيعة ،يف الظروف املثىل ،أن جميع األفراد ال تبقى عىل قيد
لكن يتضح من ُّ
الحياة .فحص باحثون العالقة املمكنة بني عدد األفراد وبني اإلستثامر الذي ُيبذل يف إنتاجها ومنوها ،وقد
وجدوا يف معظم األحيان أن هناك عالقة عكسية بني عدد األفراد واإلستثامر الذي يبذله الوالدين يف
اتيجي تكاثر مختلفة عن بعضهام من ناحية تخصيص املوارد:
تنمية األفراد .وصف الباحثون إسرت ْ
■

■

■

■

عالقة مبوضوع
علم البيئة:
•عوامل تؤثر عىل كرب
العشرية.
•املوارد كعامل محدد.

إسرتاتيجية أ :أفراد كثرية وبذل استثامر قليل يف إنتاجها ،تنيمتها وحاميتها .تبقى فقط نسبة مئوية
صغرية جدًا من األفراد عىل قيد الحياة.
إسرتاتيجية ب :عدد قليل من األفراد وبذل استثامر كبري يف إنتاجها ،معالجتها وحاميتها .تبقى نسبة
مئوية كبرية من األفراد عىل قيد الحياة.

مصطلحات
إسرتاتيجية
ُأخذ املصطلح إسرتاتيجية من عالَم مصطلحات اإلنسان " :دمج عمليات لتحقيق غرض معني".
ولكن هذا ال يعني أن الكائنات الحية لديها إمكانية تحديد أهداف والعمل بحسبها.
(التعريف حسب :אבן־שושן ,א( .תשמ"ח) המילון החדש ,הוצאת קרית ספר בע"מ ,ירושלים).

لفهم العالقة بني عدد األفراد وبذل االستثامر يف إنتاج األفراد ومعالجتها ،يجب التذكر أولاً أنه يف كل
بيت تنمية يف الطبيعة ،كمية املوارد املطلوبة لتنمية وتكاثر جميع أنواع الكائنات الحية هي عامل

للمزيد عن
عدد األفراد التي تبقى عىل
قيد الحياة نسبة لعدد
األفراد يف جيل الوالدين،
انظروا الفصل الثاين،
صفحات .30-29
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محدد يؤثر عىل قدرة منو وبقاء األفراد وعىل تعداد العشرية .يف معظم بيوت التنمية ،ال تستطيع
العشائر أن تنمو بشكل غري مراقب حتى إىل ما ال نهاية .لذا ال نجد أنوا ًعا ،يف الطبيعة ،تستطيع أن
ُتنجب أفرادًا كثرية وأن تز ِّود جميعها بالغذاء والحامية ملدة طويلة .وباملثل ال نجد أنوا ًعا ُتنجب عدد
قليل من األفراد ،لكنها ال تز ِّودها بالغذاء والحامية .تعرض الرسمة ح  1-العالقة بني عدد األفراد وبذل
اإلستثامر فيها.

كمية املوارد (وحدات عشوائية)

املوارد التي ُتبذل
يف عدد األفراد
املوارد التي ُتبذل
يف معالجة األفراد

إسرتاتيجية ب

عالقة مبوضوع
علم البيئة:
•موارد يف بيت التنمية.
•توازن دينامي (متغيرِّ ) يف
النظام البيئي.

إسرتاتيجية أ

الرسمة ح  :1-العالقة بني استثامر الوالدين بعدد األفراد وبني استثامر الوالدين مبعالجة األفراد
وتنميتها

عىل الرغم من وجود فرق جوهري بني اإلسرتاتيجيتني ،عندما ال يكون تغيري كبري يف بيت التنمية والنظام
البيئي موجود يف توازن ديناميَّ ،
فإن النتيجة النهائية متشابهة :عدد األفراد الذين يبقون عىل قيد الحياة
مسا ٍو لعدد األفراد يف جيل الوالدين ويبقى تعداد العشرية ثابت.
سؤال ح1-

أ .اذكروا ثالثة موارد يف بيت التنمية ميكن أن تش ِّكل عامل محدد لتعداد عشرية نباتات ،وثالثة
موارد ميكن أن تكون عامل محدد لتعداد عشرية حيوانات.
ب .اختاروا موردًا واحدًا من املوارد املطلوبة للنبات وموارد واحد من املوارد املطلوبة
للحيوانات وارشحوا ،كيف ميكن أن يحدد املورد نسبة التكاثر؟
االستثامر يف األفراد
ليس صدف ًة استعملنا الكلمة "استثامر" عندما تناولنا عدد األفراد وتنميتها .تحتاج عملية التكاثر
ذاتها إىل موارد كثرية :يبذل جيل الوالدين موادًا وطاقة يف إنجاب األفراد ،لكن باإلضافة إىل ذلك ،هناك
حاجة إىل طاقة للبحث عن زوج أو زوجة ،لإلتصال بني الزوجني ،للحصول عىل غذاء لألفراد ولحاميتها
من املفرتسني .مبا أن املوارد محدودة يف كل بيت تنميةَّ ،
فإن كل تكبري يف عدد األفراد يكون "عىل
حساب" االستثامر واملعالجة يف كل فرد .وبالعكس  -عدد قليل من األفراد ُيتيح استثامر مواد وطاقة
أكرث يف تنمية األفراد .يف النباتات التي ال تستطيع أن "تفتش" عن قرين للتكاثر ،يوجد استثامر كثري يف
جذب ُملقحات بواسطة أزهار كثرية جدًا ،أزهار ذات رائحة وملونة ،كام ُتقدم رحي ًقا حل ًوا "كمكافأة"
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للملقحات ،أو ُتقدم لها حبيبات لقاح كثرية وغنية بالربوتينات ،أما الحيوانات التي تنرش الثامر ،فإنها
"تكافئها" بثامر عصريية ومغذية .باإلضافةُ ،تستثمر يف النباتات مواد وطاقة يف "رزم" الجنني ً
أيضا مع
مواد إدخارية رضورية إلنباته وتثبيته.
نفصل قليلاً مام هو معروف حول الكائنات الحية وإسرتاتيجيات تكاثرها.
ِّ
إسرتاتيجية أ :أفراد كثرية واستثامر قليل يف تنميتها
ُ
اإلسرتاتيجية أ شائعة عند الكائنات الحية التي تتكاثر بسن صغري ،تتطور أجنتها خارج جسم األم ،يوجد
لديها أفراد كثرية صغرية ويستثمر الوالدين قليلاً يف تنميتها وحاميتها .يف هذه اإلسرتاتيجية ،النسبة
املئوية لألفراد التي تبقى عىل قيد الحياة ،من بني األفراد ،صغرية جدًا .كثري منها ُتستخدم غذاء لكائنات
حية أخرى أو ُتصاب من التعرض لعوامل ال أحيائية غري مناسبة .فيام ييل أمثلة لكائنات حية :أسامك،
برمائيات ونباتات حولية .الحيوانات التي ميكن تصنيف تكاثرها كإسرتاتيجية أ شائعة يف بيوت تنمية
مائية ،فيها قد تجرف تيارات املاء البيض أو األفراد الحديثة السن إىل أماكن غري مناسبة لنموها .يف
بيوت تنمية كهذه ،ال توجد أماكن لالختباء واألفراد معرضة لالفرتاس كل الوقت .نجد يف اليابسة كائنات
حية كهذه يف بيوت تنمية تحدث فيها تغيريات متكررة واملجتمع فيها ال يزال غري متأسس (مثل :حقل
مهجور مؤخ ًرا ،غابة محروقة ،بيت تنمية جديد متا ًماَ ،نتَج يف أعقاب تعبيد شارع أو بناء سد) .يف بيوت
تنمية كهذه ،تتغيرَّ الظروف (األحيائية والالأحيائية) يف كثري من األحيان وال يوجد فيها تنافس شديد
داخل النوع .يف الواقع ،أفراد كثرية ال تبقى عىل قيد الحياة ،لكن االستثامر يف كل فرد قليل ً
أيضا.
إسرتاتيجية ب :أفراد قليلة واستثامر كثري يف تنميتها
اإلسرتاتيجية ب تمُ ِّيز األنواع التي تتكاثر فيها األفراد يف مرحلة متأخرة يف حياتها .العدد القليل لألفراد
ُيتيح للوالدين استثامر موارد كثرية فيها .نجد هذه اإلسرتاتيجية يف بيوت تنمية ثابتة ،مثل :غابة مكونة
من أشجار كبرية ذات بذور كبرية ،عند الطيور وعند الثدييات الكبرية ومن بينها اإلنسان.
ليس األمر كام هو يف اإلسرتاتيجية أ ،ير ِّكز الوالدين موارد كثرية يف أفراد قليلة .خسارة أفراد طيور يف
أعقاب افرتاس ،النقص يف الغذاء أو تغيري متطرف يف ظروف البيئة املحيطة هي رضبة قاسية للوالدين
اللذين فقدا يف نفس الوقت موسم كامل من الجهد يف التكاثر.
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الفكرة املركزية
النشوء واالرتقاء:
العالقة املتبادلة بني
النبات وملقحاته هي
مثال للمشاركة يف النشوء
واالرتقاء.

اتيجيتي التكاثر
جدول خ  :1-مقارنة بني إسرت
ِ
الصفة

إسرتاتيجية ب

إسرتاتيجية أ

عدد األفراد

كبري

صغري

السن الذي يبدأ فيه
الكائن الحي يف التكاثر

شاب

بالغ

كرب األفراد حديثة السن

صغري

كبري

االعتامد عىل الوالدين

ال يوجد

يوجد ،تستمر مدة زمنية كثرية

تعداد املجموعة

يف املدى القصري :تقلبات كثرية وأقل ثبا ًتا

ثابت ،قريبة من قدرة تحمل بيت التنمية.

مدة الحياة

قصري

طويل

نسبة الوفيات

متغيرِّ  ،من الصعب تنبوئه

ثابت وميكن تنبوئه

رشوط البيئة املحيطة

تنافس منخفض عىل املوارد ،يف املدى القصري ،ظروف البيئة
املحيطة غري ثابتة (تتغري يف كثري من األحيان).

تنافس شديد داخل النوع عىل املوارد ،ظروف
بيئة محيطة ثابتة.

حيوانات

بحرية :صدف ،مرجان ،أسامك
يابسة :حلزونات ،سالحف

طيور ،ثدييات

نباتات

أعشاب حولية

أشجار كبرية

أمثلة
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وصفنا أعاله إسرتاتيجيتني مختلفتني جدًا عن بعضهام ،لكن يجب أن نعرف أنه بني هذين الطرفني
توجد حاالت وسطية كثرية ،ويف الواقع ميكن أن نجد يف الطبيعة تنوع كبري إلسرتاتيجيات تك ِّون تسلسل
بني الحالتني املتطرفتني .ميكن أن نجد تنو ًعا يف إسرتاتيجيات التكاثر بني أنواع مختلفة من نفس الطائفة
ً
أيضا .يف طائفة الطيور ،مثلاً  :يوجد أنواع تنمي صيصان واالستثامر يف معالجتها قليل ،ويوجد أنواع
تستثمر كثري يف الفراخ حتى تصل االستقاللية (الفصل الخامس ،صفحات  .)95-94نجد مثالاً إضاف ًّيا
يف طائفة الثدييات :الثدييات الصغري مثل الفرئان ،تتكاثر عدة مرات يف السنة ،ويوجد لديها عدد كبري
من األفراد التي يستمر االعتناء بها مدة زمنية قصرية .أما الثدييات الكبرية مثل الجمل ،فإنها تتكاثر
مرة واحدة يف السنة ،أو حتى مرة واحدة كل عدة سنوات ،وعىل األغلب يوجد لديها فرد واحد يف كل
والدة ،واالعتناء به مستمر .ومع ذلك ،من املهم أن نتذكر أنه يف ظروف ثابتة يكون عدد األفراد يف
العشرية ثابتًا أكرث أو أقل من جيل إىل جيل ،سوا ًء كان التكاثر بإسرتاتيجية أ أو بإسرتايجية ب.

سؤال ح

2-

عىل الرغم من وجود فرق جوهري بني اإلسرتاتيجيتني ،عندما ال تكون تغيريات كبرية يف ظروف
البيئة املحيطةَّ ،
فإن النتيجة النهائية متشابهة :عدد األفراد التي تبقى عىل قيد الحياة مثل
عدد األفراد يف جيل الوالدين والعشرية ال تكرب وال تصغر .ارشحوا.
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ح .3مبادئ مشرتكة يف مستويات التنظيم

افتتحنا النقاش حول موضوع التكاثر يف هذا الكتاب من خالل عرض العمليات التي يوجد فيها تجانس
كثري موجود يف الطبيعة :األساس الخلوي لعملية التكاثر غري التزاوجي يعتمد عىل امليتوزا واألساس
الخلوي لعملية التكاثر التزاوجي يعتمد عىل امليوزا (الفصل األول) .يوجد تجانس كبري يف املبادئ املشرتكة
لعمليات التكاثر (الفصل الثاين) ً
أيضا :اإلخصاب ،التاميز ،تأثري عوامل البيئة املحيطة واملراقبة عىل جميع
عمليات التكاثر بواسطة الهورمونات .عرضنا التباين يف عمليات تكاثر الحيوانات يف املاء واليابسة وتنوع
طرق التكاثر يف النباتات يف الفصلني الخامس والسادس .تعرض الرسمة خ  2 -الجوانب األساسية للتجانس
والتباين يف طرق التكاثر يف الطبيعة.

الفكرة املركزية
يتم التعبري عن التجانس
والتباين يف عمليات
تكاثر يف الطبيعة.

تكاثر يف الطبيعة

تجانس
ميوزا :إنتاج
خاليا تناسلية
إخصاب :اتحاد
خاليا تناسلية
متايز ألنسجة
وأعضاء

عمليات يف
مستوى الخلية

تباين

مراقبة
بواسطة هورمونات

تأثري ظروف البيئة
املحيطة
ميتوزا :منو
وتكاثر تزاوجي

إسرتاتيجيات
تكاثر

طرق التكاثر
تكاثر
تزاوجي

استثامر كبري

حامية األجنة

تكاثر غري
تزاوجي

بذرة

بيضة

عدد أفراد قليل /
عدد أفراد كثري /

رحم

استثامر قليل

طرق اإلخصاب
إخصاب
داخيل

إخصاب
خارجي

الرسمة خ  :2-جوانب أساسية لتجانس وتباين عمليات تكاثر يف الطبيعة

الفصل بني النقاش حول تكاثر اإلنسان ،الحيوانات والنباتات قد يؤدي إىل إخفاء املبادئ املشرتكة
للتكاثر يف املجموعات املختلفة للكائنات الحية .يرتكز التلخيص فيام بعد (جدول خ  )2 -يف األشياء
املشرتكة لتكاثر جميع الكائنات الحية .يبدأ من ُ
األسس املشرتكة يف مستوى تنظيم الخلية ،يستمر يف
مستوى الكائن الحي ومالءمة طرق التكاثر للبيئة املحيطة الحياتية ،ويتقدم إىل املبادئ املتعلقة مبعنى
التكاثر يف مستويات تنظيم العشرية واملجتمع.

عالقة مبوضوع
علم البيئة:
مستويات التنظيم يف
الطبيعة.
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تكاثر يف الطبيعة

مستوى
التنظيم

املوضوع

جدول خ  :2-مبادئ يف التكاثر

الخلية

امليتوزا

املبادئ املشرتكة
انقسام النواة وتكاثر غري تزاوجي فيه َت ْنتُج الخاليا االبنة وأفراد متامثلة لبعضها يف املعلومات الوراثية ومتامثل لخلية ُ
األم أو الوالد
الوحيد الذي َنتَجت منه.

ميوزا ،خاليا تكاثر امليوزا واإلخصاب هام األساس الخلوي للتكاثر التزاوجي .امليوزا هو انقسام خليه يف أعقابه َت ْنتُج خاليا ابنة هيبلوئيدية ،تختلف
وإخصاب
بشحنها الوراثية عن خاليا املصدر.
املشاركون يف التكاثر التزاوجي هم خاليا من نوعني :خلية تناسلية ذكرية ذات قدرة عىل الحركة املستقلة ،وخلية تناسلية أنثوية
تنقصها القدرة عىل الحركة املستقلة .عند اإلخصاب تتحد نواتني هيبلوئيديتني نتجتا يف امليوزا ،و َت ْتتُج نواة ديبلوئية ذات شحنة
وراثية خاصة.
الكائن الحي

طريقة التكاثر

نحصل يف التكاثر غري التزاوجي عىل أفراد متامثلة لبعضها ومامثلة للوالدين اللذين نتجا منهام .التكاثر غري التزاوجي توجد له
أفضلية يف ظروف بيئة محيطة ثابتة.
يف التكاثر التزاوجي ،األفراد تشبه الوالدين ،لكنهم غري مامثلني لهم وغري متامثلني فيام بينهم .التكاثر التزاوجي توجد له أفضلية
يف ظروف بيئة محيطة متغيرِّ ة وهو يزيد من احتامل األفراد القليلة أن تبقى عىل قيد الحياة حتى إذا تغيرَّ ت ظروف البيئة
املحيطة (انتخاب طبيعي).

توقيت التكاثر يف
دورة الحياة

يتم تحديد مرحلة التكاثر يف حياة الكائن الحي بطريقة وراثية :الكائنات الحية التي تعيش مدة زمنية قصرية ،تتكاثر يف سن
صغري ،أما الحيوانات التي تعيش مدة زمنية طويلة ،فإنها تتكاثر مرحلة متأخرة يف حياتها .توجد يف النباتات إمكانية التطور
املتواصل الذي يستمر لعدة سنوات كثرية بواسطة املريستيامت التي تتحىل خالياها بالقدرة عىل اإلنقسام ،التاميز والتطور إىل
أعضاء.

موسمية التكاثر

يتم التكاثر عىل األغلب يف موسم فيه ظروف البيئة املحيطة مناسبة لنمو األفراد وفيه احتامل كبري لبقاء األفراد عىل قيد الحياة.
يتأثر توقيت التكاثر من إشارات يف البيئة املحيطة ،مثل :الضوء ،درجة الحرارة ،توافر املوارد (الغذاء) ويتم تنظيمه بواسطة
الهورمونات.

أعضاء التكاثر

يف الكائنات الحية البسيطة ال نجد دا ًمئا أعضاء مع َّرفة مُعدَّة للتكاثر .يف الكائنات الحية املتطورة يوجد أعضاء خاصة مناسبة ألدائها
كأعضاء تناسلية :أعضاء َت ْنتُج فيها الخاليا التناسلية ،أعضاء ُتنقل فيها الخاليا التناسلية وفتحة تخرج عربها خاليا تناسلية أو أفراد
إىل البيئة املحيطة .يف الكائنات الحية التي إخصابها داخيل ،يوجد أعضاء خاصة لنقل الخاليا املنوية من الذكر إىل األنثى وإللتقاء
الخاليا التناسلية.
يف معظم الحيوانات من ِّيز بني أفراد ذكرية وبني أفراد أنثوية وبالتناظر  -بني أعضاء تكاثر أنثويةوبني أعضاء تكاثر ذكرية .يف معظم
النباتات ويف عدة حيوانات بسيطة تكون األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية يف نفس الفرد.

البيئة املحيطة
للتكاثر وطريقة
اإلخصاب

ميكن أن يتم اإللتقاء بني الخاليا التناسلية يف التكاثر التزاوجي فقط يف بيئة محيطة مائية أو رطبة .عندما يكون بيت التنمية ذاته
مايئ ،ميكن أن يكون اإلخصاب خارجي ،لكن يف الكائنات الحية التي تعيش عىل اليابسةّ ،
فإن اإلخصاب داخيل ،ويوجد لديها أعضاء
وآليات مناسبة لحامية الخاليا التناسلية ومكان اإللتقاء بينهام من الجفاف .تعود الربمائيات إىل البيئة املحيطة املائية للتكاثر
واإلخصاب خارجي عىل الرغم من أن حياتهم البالغة تكون عىل اليابسة.
يتطور الجنني من الزيجوت وهو بداية الكائن الحي املستقل .يف البيئة املحيطة املائية يتطور الجنني خارج جسم ُ
األم وأحيا ًنا يكون
محمية يف بيضة .يف الكائنات الحية التي تعيش عىل اليابسة ،الجنني محمي من املفرتسني ومن الجفاف بواسطة أغلفة ،مثل :قرشة
البذرة الثمرة ،البيضة أو رحم ُ
األمُ .تسخدم املواد املوجودة يف البذرة والبيضة مصدر غذاء للجنني .يف الثدييات ،يتطور الجنني داخل
جسم األم ومنها يحصل عىل غذائه .يوجد حيوانات ،مثل :األسامل والزواحف التي המשריצים تلد أفرادًا حية تطورت يف بيضة
داخل جسم ُ
األمُ .يرافق تطور الجنني متايز خاليا إىل أنسجة ذات مبنى وأداء مع َّرفني.

من الزيجوت
(الالقحة) إىل
كائن حي متعدد
الخاليا
من صغري السن
إىل البالغ

االنتقال من كائن حي صغري السن إىل بالغ ،ميكن أن يكون متواصل ويكرب الكائن الحي الصغري ويتطور تدريج ًّيا لكائن حي بالغ .يف
النباتات ،االنتقال من جنني إىل نبات غري متواصل ،واملدة الزمنية حتى اإلنبات ميكن أن تستمر وقت كثري .نجد التطور غري املتواصل
من صغري السن إىل بالغ يف الحيوانات التي يوجد فيها تح ُّول (ناقص أو كامل).

الفصل الثامن :نظرة تلخيص عىل تكاثر النبات والحيوان

مستوى
التنظيم
العشرية

املجتمع

املوضوع
معنى
التكاثر

املبادئ املشرتكة
التكاثر هي الطريقة إلستمرار وجود العشرية ومنوها .العشرية التي فيها نسبة التكاثر أقل من النسبة املوت قد تتعرض إىل اإلنقراض.

االستثامر يف
التكاثر
(إسرتاتجية
التكاثر)

النسبة بني عدد األفراد وبني االستثامر فيها هي عىل األغلب نسبة عكسية :عندما يكون عدد األفراد كبري جدًاَّ ،
فإن االستثامر فيها
يقل ،وتصغر النسبة املئوية لألفراد الذين يبقون عىل قيد الحياة.
عندما يكون عدد األفراد صغري ،فإن االستثامر يف تغذيتها وحاميتها يكون كث ًريا واحتامل بقاؤها عال.
بني هاتني اإلسرتاتيجيتني املتطرفتني ،يوجد يف الطبيعة حاالت وسطية كثرية.

العالقة املتبادلة
يف التكاثر

تتعاون أنواع كائنات حية مع أنواع كائنات حية أخرى يف موسم التكاثر ،مثلاً  :نباتات وحيوانات ُتلقحها أو تنرش مثارها وبذورها.
يتم التعبري عن هذه الطرق للتعاون باملشاركة  -يف النشوء واإلرتقاء للمباين والعمليات.

ُّ
تدخل
اإلنسان

محسن ولزيادة كميته ،من خالل تطبيق مبادئ
يتدخل املزارعون يف عمليات تكاثر النباتات والحيوانات ،يك يز ِّودوا اإلنسان بغذاء َّ
التكاثر التزاوجي وغري التزاوجي.
التكاثر التزاوجي هو قاعدة االنتخاب اإلصطناعي الذي يتم بعملية التدجني ورعاية أصناف جديدة يف الزراعة .أهداف ُّ
تدخل اإلنسان
يف التكاثر هي إتاحة استمرار األجيال بني الوالدين واألفراد ومنع إنجاب أفراد مصابون.

املواضيع األساسية يف الفصل
■

■

■

■
■
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■تقدم تطور أعضاء التكاثر وعمليات التكاثر خالل النشوء واإلرتقاء بعدة خطوط متوازية لالنتقال من
الحياة يف املاء إىل الحياة عىل اليابسة :من إخصاب خارجي إىل إخصاب داخيل ،من أفراد (أجنة) غري
محمية إىل أجنة محمية جيدًا ،من عدم االعتناء باألفراد إىل االعتناء املستمر باألفراد.
اتيجيتي تكاثر مختلفتني بشكل جوهري عن بعضهام بعدد األفراد وباالستثامر
■من ِّيز يف الطبيعة بني إسرت
ْ
يف منوها .اإلسرتاتيجية أ :أفراد كثرية واستثامر قليل يف تنميتها واإلسرتاتيجية ب :أفراد قليلة واستثامر
كثري يف تنميتها.
■عىل الرغم من وجود فرق جوهري بني اإلسرتاتيجيتني ،عندما ال يكون تغيري كبري يف رشوط البيئة
املحيطة ،فإن النتيجة النهائية متشابهة :عدد األفراد التي تبقى عىل قيد الحياة مثل عدد األفراد يف
جيل الوالدين ويبقى تعداد (كرب) املجموعة ثابت.
■يوجد يف الطبيعة تنوع كبري إلسرتاتيجيات تك ِّون نو ًعا من التسلسل بني اإلسرتاتيجيتنب املتطرفتني.
■يوجد أشياء كثرية مشرتكة لتكاثر جميع الكائنات الحية ،وهو يبدأ مببادئ مشرتكة يف مستوى تنظيم
الخلية ويتقدم إىل املبادئ املتعلقة مبعنى التكاثر يف مستويات التنظيم للعشرية واملجتمع.
مصطلحات مهمة يف الفصل
النشوء واالرتقاء
إسرتاتيجيات تكاثر
عامل محدد

االستثامر يف منو األفراد
موارد
مستويات التنظيم

قاموس مصطلحات
املصطلحات البارزة داخل التعريف ،تظهر يف قاموس املصطلحات ً
أيضا.

تظهر املصطلحات الالتينية يف نهاية قاموس املصطلحات.
أرشنا إىل املصطلحات العامة باألسود.
أرشنا إىل املصطلحات الخاصة بالنبات باألخرض.
أرشنا إىل املصطلحات الخاصة بالحيوان باألحمر.

تغيات وراثية ترتاكم خالل
لتغي األنواع .رُّ
النشوء واالرتقاء אבולוציה ( - )evolutionعملية تدريجية رُّ
األجيال ،وقد تؤدي إىل تطور أنواع جديدة من أنواع سبقتها (انظروا ً
أيضا :االنتخاب الطبيعي).
سداة אבקן ( - )stamenعضو التناسل الذكري يف النباتات ،مبا يف ذلك הזיר الذي يحمل يف رأسه
امللقح الذي َت ْنتُج فيه حبيبات اللقاح.
أوكسيتوتسني אוקסיטוצין ( - )oxytocinهورمون ُيفرز يف إناث الثدييات ،يؤدي إىل انقباض عضالت
الرحم أثناء الوالدة وإىل إفراز الحليبَ .ي ْنتُج األوكسيتوتسني يف الهيبوثاملوس و ُيفرز من الغدة النخامية.
أوكسني אוקסין ( - )auxinهورمون نبايت ِّ
ينظم منو الخاليا ويشرتك يف مراقبة تغيريات منو النبات.
سائل السىل אמניון ( - )amnionانظروا ً
أيضا :السىل.
إندوسبريم אנדוספרם ( - )endospermنسيج يف بذور قسم من النباتات كاسيات البذور .يغ ِّلف
كمجمع للمواد إدخارية .يف معظم األحيانَ ،ي ْنتُج اإلندوسبريم يف أعقاب
النسيج الجنني و ُيستخدم
َّ
اإلخصاب بواسطة إتحاد خاليا التكاثر الذكرية مع نواتني هيبلوئيديتني يف البويضة.
إسرتوجينات אסטרוגנים ( - )oestrogensمجموعة هورمونات َت ْنتُج يف الذكور وإناث الثدييات.
يف الجنسني ،تؤثر هذه الهورمونات عىل ظهور العالمات الجنسية الثانوية ،ويف اإلناث عىل اإلباضة
وتطور רירית الرحم.
إسرتاتيجية التكاثر אסטרטגית רבייה ( - )reproductive effort / strategyتعبري لطريقة التكاثر
بواسطة النسبة بني عدد األفراد ومدى استثامر الوالدين يف إنتاجها واإلعتناء بها .عندما يكون عدد
األفراد كثريّ ،
فإن االستثامر يف عناية األفراد يكون قليل وبالعكس.
أكروسوم אקרוזום ( - )acrosomeשלפוחית يف مقدمة رأس الخلية املنوية يف الحيوان .تحتوي عىل
إنزميات ُتتيح للخلية املنوية أن تدخل عرب أغلفة خلية البويضة.
خصية אשך ( - )testisعضو تكاثر ذكري عند الحيوانَ ،ت ْنتُج فيه خاليا منوية .يف الفقرياتَ ،ت ْنتُج
هورمونات تناسلية ً
أيضا .عىل األغلب ،يف الحيوانات يوجد خصيتني.

قاموس مصطلحات

إثلني אתילן ( - )ethyleneهورمون نبايت غازي ،ف َّعال يف عمليات كثرية ،مثل :نضوج الثامر ،إزهار،
الهرم وتساقط األوراق والثامر.
العمر أو املرحلة يف حياة الكائن الحي الذي يستطيع
بلوغ جنيس בגרות מינית (ُ - )sexual maturity
فيه أن يتكاثر بطريقة التكاثر التزاوجي .يتم التعبري عن البلوغ الجنيس بتطزر األعضاء التناسلية
وبإنتاج خاليا تناسلية (جاميتات).
إباضة ביוץ ( - )ovulationإطالق أو خروج خلية البويضة من املبيض.
بيضة ביצה ( - )eggمبنى يتطور يف أنواع حيوانات ،عاد ًة يف أعقاب اإلخصاب ،وفيها يتطور الجنني
بعد وضع البيضة يف البيئة املحيطة الخارجية .البيضة مغ َّلفة بقرشات وتحتوي عىل كمية كبرية من
املاء واملواد الغذائية التي يستخدمها الجنني .يف حاالت قليلة ،تتطور البيوض داخل جسم ُ
األم (انظروا
ً
أيضا :השרצה).
بويضة ביצית ( - )ovuleيف النباتات ،مبنى يف املبيض فيه يبدأ انقسام امليوزا التي يف أعقابها َت ْنتُج
خلية البويضة (جاميتا).
بويضة ביצית ( - )oocyteانظروا ً
أيضا :خلية البويضة.
نباتات بذرية בעלי זרע ,צמחים ( - )seed plantsنباتات أجنتها محمية يف مبنى له قرشات  -البذرة.

ذات مشيمة בעלי שליה ( - )placental mammalsثدييات أجنتها تتطور يف الرحم ،وبواسطة
املشيمة تحصل من األم عىل غذاء وأكسجني و ُتبعد من جسمها  CO2وفضالت.
ذات السىل בעלי שפיר ( - )amniotaطوائف الفقريات(زواحف طيور وثدييات) التي يتطور فيها
السىل.
الجنني داخل بيئة محيطة مائية  -سائل ّ
بصل בצל ( - )bulbجزء تحت سطح الرتبة يف قاعدة ساق الجيوفيت .مبني من قاعدة األوراق
اللحمية التي تنمو بكثافة حول قاعدة الساق.
انتخاب طبيعي ֵ
ּברירה טבעית ( - )natural selectionعملية تحدد املساهمة النسبية لألفراد
املختلفة يف العشرية للجيل القادم .األفراد املالمئة أكرث ،من األخرى إىل البيئة املحيطة ،تضع أفرادًا أكرث
خصوبة وتبقى عىل قيد الحياة .نتيج ًة لذلك ترتفع يف العشرية تكرارية األفراد ذوي الصفات الوراثية
املالمئة للبيئة املحيطة.

جونادوتروبينات גונדוטרופינים ( - )gonadotrophinمجموعة هورمونات ُتثري نشاط املبيض
والخصيتني .تتم مراقبة إفراز الجونادوتروبينات بواسطة الهيبوثاملوس (انظروا ً
أيضا.)GnRH :
الجريب بعد
ُج َس ْيم أصفر גופיף צהוב ( - )corpus luteumمبنى يف مبيض ثدييات وهو يتطور من ُ
اإلباضة و ُيفرز بروجسرتون .إذا مل يتم اإلخصابّ ،
تم اإلخصابّ ،
فإن
فإن الجسيم األصفر يضمر .إذا َّ
الجسيم األصفر يستمر يف البقاء والعمل يف بداية الحمل.
جربيلني ג'יברלין ( - )gibberelinهورمون ِّ
السليميات يف الساق ،اإلزهار وتحليل
ينظم استطالة ُ
املواد اإلدخارية خالل إنبات البذور.
جاميتا ( - )gameteانظروا ً
أيضا :خلية تناسلية.

179

180

تكاثر يف الطبيعة

جني גן ( - )geneوحدة أساسية وراثية تحمل معلومات من جيل إىل جيل .مقطع من اﻟ
املتعلق بتعبري صفة معينة.

DNA

حبيبات اللقاح גרגר אבקה ( - )pollen grainمبنى يف النباتُ ،تنقل بواسطتها الخاليا ،التي تتطور
منها الخاليا التناسلية الذكرية ،إىل امليسم الذي يقع يف رأس قلم املتاع.
ثنايئ الجنس،

زهرةדו־זוויגי ,פרח  -انظروا ً
أيضا :الزهرة.

برمائيات דו־חיים ( - )amphibianطائفة فقريات تعيش عىل اليابسة كبالغة ،لكن وضع البيض
وتطور األجنة واألفراد يتم يف بيت تنمية مايئ.
ديبلوئيدية דיפלואיד ( - )diploidنواة ،خلية أو كائن حي يحتوي عىل نسحتني من كل كروموسوم
(باستثناء الكروموسومات الجنسية) .نرمز عاد ًة إىل عدد الكروموسوماتالديبلوئيدية بالتعبري 2n
(انظروا ً
أيضا :هيبلوئيدية).
تلقيح האבקה ( - )pollinationنقل حبيبات لقاح (بواسطة رياح ،حيوانات ،ماء) من أسدية الزهرة
إىل امليسم يف رأس املتاع.
تلقيح غريب האבקה זרה  -يتم التلقيح بني أفراد مختلفة.
تلقيح ذايت האבקה עצמית  -يتم التلقيح يف نفس الفرد.

تلقيح اصطناعي האבקה מלאכותית  -نقل حبيبات لقاح من زهرة ذكرية إىل زهرة أنثوية بواسطة
اإلنسان.
إنضاج הבחלה ( - )after ripeningمعالجة بوسائل اصطناعية هدفها أن تؤدي إىل نضوج مثرة
ُقطفت قبل نضوجها.مثال :معالجة بغاز االثيلني.
هورمون הורמון ( - )hormoneمادة تنقل معلومات بني الخاليا يف النباتات والحيوانات .يؤثر عىل
عمليات داخل الخاليا املستهدفة التي يوجد لها مستقبالت مناسبة.
التخصيب اإلصطناعي הזרעה מלאכותית ( - )artificial inseminationنقل خاليا منوية بواسطة
اإلنسان إىل رحم األنثى.
وضع البيض הטלה ( - )egg layingخروج البيضة من جسم ُ
األم .بعد وضع البيض ،يستمر الجنني
يف تطوره خارج جسم ُ
األم.
الغدة النخامية היפופיזה (בלוטת יותרת המוח) ( - )hypophysisغدة يف مخ الفقريات .تقع يف املخ
تحت الهيبوثاملوس و ُتفرز هورمونات مختلفة من بينها هورمونات متعلقة بالتكاثر.
الهيبوثاملوس היפותלמוס ( - )hypothalamusمنطقة يف مخ الفقريات ،وهي تقع فوق الغدة
النخاميةِّ ،
ينظم جهاز اإلفراز الداخيل بواسطة تنظيم إفراز الهورمونات من الغدة النخامية.
الوالدة המלטה ( - )giving birthخروج مواليد ثدييات من جسم ُ
األم .عاد ًة املواليد غري مستقلني
ًمتا ًما ويحتاجون إلستمرار التغذية ،العناية وإرشاف الوالدين (انظروا ً
أيضا :השרצה).
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تربعم הנצה ( - )buddingطريقة تكاثر غري تزاوجية يف نباتات وحيوانات معينة .تنمو أفراد جديدة
عىل األم ،تنفصل عنها وتستمر حياتها بشكل منفرد.
هيبلوئيد הפלואיד ( - )haploidنواة أو خلية فيها نسخة واحدة من كل كروموسوم ،الخاليا التناسلية
هي خاليا هيبلوئيدية .نرمز عاد ًة إىل عدد الكروموسومات الهيبلوئيدية بالحرف ( nانظروا ً
أيضا:
ديبلوئيدية).
خليتي تكاثر (هيبلوئيديتان) وإنتاج خلية ديبلوئيدية -
اإلخصاب הפריה ( - )fertilizationاتحاد
ْ
زيجوت .يتم يف بيئة محيطة مائية أو رطبة دامئًا .عندما يتم اإلخصاب خارج جسم الكائن الحي
،فإننا نس ِّميه "إخصاب خارجي" .وعندما يتم داخل جسم لكائن الحي ،فإننا نسميه "إخصاب دخيل".
إخصاب خارج الجسم הפריה חוץ־גופית ( - )IVF - In Vitro Fertilizationتخصيب خلية البويضة
بواسطة خلية منوية ،حيث يتم خارج جسم ُ
األم بطريقة إصطناعية .الزيجوت الذي َي ْنتُج مير عدة
إنقسامات ،والجنني الذي َي ْنتُج ُينقل إىل الرحم ،وهناك يكتمل تطوره.
إخصاب مزدوج הפריה כפולה ( - )double fertilizationعملية خاصة لنباتات ذات أزهار .اتحاد
خليتان تناسليتان ذكريتان مع نواتني مع بويضة يف املبيض .نواة ذكرية واحدة تتحد مع نواة خلية
البويضة إلنتاج زيجوت ،والنواة الذكرية الثانية تتحد مع نواتني إنثويتني إلنتاج اإلندوسبريم.
تركيب הרכבה ( - )graftingاندماج ين ِّفذه اإلنسان بني نباتني مختلفني يؤدي للحصول عىل نبات
كامل .النبتة التي َت ْنتُج توجد لها هيئة (نظام) جذور مالمئة للرتبة وتصمد أمام أمراض مصدرها من
أحد النباتات ،وנצר (أوراق وأزهار) له صفات مرغوبة مصدرها من النبات الثاين.
حث الشبق השריית ייחום ( - )oestrus inductionإنتاج اصطناعي لدورة الشبق بواسطة
الجريب واإلباضة مبكرين.
هورمونات ،يك يكون نضوج ُ
השרצה ( - )livebearingخروج مواليد مستقلة تطورت يف بيوض داخل جسم ُ
األم .موجودة عند
أسامك القرش وأنواع من الزواحف (انظروا ً
أيضا :الوالدة).
متايز התמיינות (דיפרנציאציה) ( - )differentiationعملية تكتسب فيها الخاليا شكل ،مبنى وأداء
خاص .هذه العملية مت ِّيز مرحلة التطور الجنيني.
حيض וסת  -انظروا ً
أيضا :دورة الحيض.
جنس זוויג ( - )sexجميع الصفات التي مت ِّيز بني الذكر واألنثى.
زيجوت זיגוטה ( - )zygoteخلية ديبلوئيدية َت ْنتُج يف أعقاب اإلخصاب .يف أعقاب انقسام هذه
الخلية انقسامات ميتوزاَ ،ت ْنتُج جميع الخاليا التي تك ِّون الكائن الحي املتعدد الخاليا.
זיר  -انظروا ً
أيضا :سداة.
ُجريب זקיק ( - )follicleمبنى يف مبيض إناث حيوانات ،وهو مك َّون من خلية بويضة ُمحاطة طبقة
واحدة أو أكرث من الخاليا .بعد خروج خلية البويضة يف عملية اإلباضةَّ ،
الجريب يتحول إىل ُج َس ْيم
فإن ُ
أصفر.
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بذرة זרע ( - )seedمبنى يف النبات يشتمل عىل جنني ،نسيج تغذية ومغلفات البذرة.
حويل ،نبات חד־שנתי ,צמח ( - )annualنبات يعيش موسم واحد أو سنة واحدة قط ومير املرحلتني
األساسيتني يف دورة الحياة (مرحلة النمو ومرحلة التكاثر) مرة واحدة فقط وميوت مبارشة بعد مرحلة
التكاثر (انظروا ً
أيضا :متعدد السنوات ،نبات).
أحادي الخلية ،كائن حي חד־תאי ,אורגניזם ( - )unicellular organismكائن حي كل جسمه خلية
واحدة ،مثلاً  :الرباميسيوم (انظروا ً
أيضا :متعدد الخاليا ،كائن حي).
فقريات חולייתנים (בעלי־חוליות) ( - )vertebratesمجموعة حيوانات لها هيكل داخيل مصنوع من
عظم أو غرضوف (تشمل الطوائف اآلتية :األسامك ،الربمائيات ،الزواحف ،الطيور والثدييات).
مادة وراثية חומר תורשתי  -انظروا ً
أيضا.DNA :
انقسام اختزايل חלוקת הפחתה  -انظروا ً
أيضا :ميوزا.
انقسام خلية חלוקת תא  -انظروا ً
أيضا :ميتوزا.
صفار البيض חלמון ( - )yolkاملخزون الغذايئ املوجود يف البيضة ملعظم الحيوانات .مك َّون باألساس
من بروتني ودهنيات و ُيستخدم لتغذية الجنني.
عقد الثامر חנטה ( - )fruit setمرحلة يف حياة النبات ،يبدأ فيها تطور املبيض إىل مثرة يف أعقاب
اإلخصاب.
عدمية املشيمة ،ثدييات חסרי שליה ,יונקים ( - )monotremsمجموعة صغرية من الثدييات التي
تعيش يف إسرتاليا ،حيث تتطور أجنتها يف البيضة التي ُتضع يف البيئة املحيطة الخارجية.
قناة فالوب חצוצרה ( - )infundibulumانظروا ً
أيضا :أنبوب ينقل خاليا البويضة.
طوسطسطرون טסטוסטרון ( - )testosteroneهورمون تكاثر ذكريَ ،ي ْنتُج يف الخصية .يؤثر عىل
ظهور العالمات الجنسية الثانوية وعىل إنتاج الخاليا املنوية.
ثدييات الجورب יונקי כיס ( - )marsupialsمجموعة تنتمي إىل طائفة الثدييات ،توجد لها
مشيمة ذات مبنى بسيط .تبقى األجنة فرتة زمنية قصرية يف الرحم ،وبعد الوالدة يكتمل التطور
الجنيني يف جلد مزدوج يشبه الكيس عىل بطن ُ
األم من خالل الرضاعة املستمرة من ُ
األم (انظروا
ً
أيضا :عدمية املشيمة ،ثدييات).
ثدييات יונקים ( - )mammaliaمجموعة فقريات تتم َّيز بصفتني مت ِّيزهام عن سائر الفقريات :شعر
يغطي الجسم وغدد حليب بواسطتها تغذي ُ
حديثي السن.
األم أفرادها
ِ

شبق ייחום ( - )oestrousفرتة (أو فرتات) خالل موسم التكاثر الذي فيه إناث ثدييات (باستثناء
اإلنسان وأنواع قرود معينة) مستعدة للتزاوج (انظروا ً
أيضا :دورة الحيض ،دورة الشبق).

فسيلة ייחור ( - )cuttingقطعة من نبتة (غصن ،ورقة ،جذر) يف ظروف مناسبة تستطيع أن تتطور
إىل نبات جديد مع جميع مك ِّوناته .يستعمل املزارعون الفسائل كطريقة للتكاثر غري التزاوجي.
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كورين כוריון ( - )chorionكيس الجنني الخارجي يف الفقريات .يف الثدييات ذات املشيمة يش ِّكل
الكوريون جزء من املشيمة.
كروموسوم כרומוזום ( - )chromosomeمبنى يف نواة الخلية مك َّون من  DNAوبروتينات .يف النواة
التي ليست يف عملية انقسام تكون الكروموسومات منشورة كالخيوط الدقيقة .قبل انقسام الخلية
تنتظم يف مباين مضغوطة وميكن متييزها بواسطة ميكروسكوب (مجهر) ضويئ .كل نوع يف الطبيعة،
مي ِّيزه عدد معني من الكروموسومات.
كروموسومات متامثلة ( - )homologous chromosomesزوج من الكروموسومات املتامثلة
لبعضهام يف الطول ،مكان السنرتوم ونوع املعرفة الوراثية املوجودة فيهام .وهي موجودة يف
خاليا ديبلوئيدية .يف كل زوج من الكروموسومات املتامثلة أحدهام مصدره من األب واآلخر من
ُ
األم.
ُملقح מאבק  -انظروا ً
أيضا :سداة.
طفرة מוטציה ( - )mutationتغيري يف تسلسل القواعد يف اﻟ .DNA

دورة الحيض מחזור וסת ( - )menstrual cycleدورة شهرية يف إناث اإلنسان وعند عدة أنواع من
القردة وهي مراقبة بواسطة هورمونات .خالل دورة الحيض ،تصبح רירית الرحم ثخينة كتحضري
الستيعاب خلية البويضة املخصبة .إذا مل يتم تخصيبُ ،تفرز רירית الرحم مع خلية البويضة غري
املخصبة وهذا نزيف الحيض (انظروا ً
أيضا :دورة الشبق).
دورة الشبق מחזור ייחום ( - )oestrous cycleظاهرة دورية يف إناث الثدييات باستثتاء اإلنسان
وأنواع معينة من القردة) .دورة الشبق مراقبة بواسطة الهورمونات وهي تشمل شبق ،نضوج
الجريبات واإلباضة (انظروا ً
أيضا :دورة الحيض).
ُ
معلومات وراثية  -انظروا ً
أيضا.DNA :
ميوزا (انقسام اختزايل) מיוזה (חלוקת הפחתה) ( - )meiosisعملية تسبق إنتاج خاليا تناسلية
(جاميتات) .تشمل العملية
عمليتي انقسام متتاليتني لنواة ديبلوئيدية ويف نهايته نحصل عىل أربع
ْ
نوى هيبلوئيدية .امليوزا هي مرحلة خاصة ورضورية يف التكاثر التزاوجي.
ميتوزا ( - )mitosisانقسام نواة ،يف نهايته َت ْنتُج نواتني من نواة واحدة ،حيث تكون هيئة
الكروموسومات يف كل نواة مامثلة لهيئة الكروموسومات األخرى ومامثلة لهيئة الكروموسومات
التي كانت يف نواة املصدر .امليتوزا يرافقها عاد ًة انقسام الخلية.
نوع מין ( - )speciesوحدة تصنيف :مجموعة أفراد تتكاثر يف الطبيعةة فيام بينها و ُتنجب أفرادًا
خصبة.
كاسيات البذور ،نباتات מכוסי זרע ,צמחים ( - )angiospermaeنباتات ذات أزهار بويضاتها
موجودة يف املبيض .بعد التلقيح واإلخصاب يتطور املبيض إىل مثرة فيها بذور.
وجبة برد מנת קור ( - )vernalizationالبقاء يف درجة حرارة منخفضة ملدة زمنية يف الحد األدىن.
وهي مطلوبة لنباتات معينة لحث قدرة اإلزهار ،أو لتنشيط اإلزهار.
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مريستيامت מריסטמה ( - )meristemنسيج خاليا غري متاميز ،تنقسم خالياه و ُت ْن ِتج خاليا ابنة ،لكنها
تحافظ عىل قدرة انقسامها .تقع عىل سبيل املثال يف الرباعم ويف أطراف السويق والجذور( .انظروا
ً
أيضا :قمة النمو ،كامبيوم).
التغذية املرتدة משוב ( - )feedbackآلية شائعة يف عمليات بيولوجية كثرية فيها ناتج أو نتيجة
عملية يؤثر عىل شدة العملية :يف التغذية املرتدة السالبة ،نتيجة العملية تثبط (تعيق) العملية ،ويف
التغذية املرتدة املوجبة ،ناتج العملية ِّ
ينشط أو يؤدي إىل زيادة العملية.
إنبات נביטה ( - )germinationبداية منو ونشاط أييض للجنني يف البذرة ،تؤدي إىل خروجه عرب
قشور البذرة .استيعاب املاء يسبق اإلنبات.
سائل السىل נוזל השפיר  -انظروا ً
أيضا :السىل.
נחשון ( - )pollen tubeامتداد طويل يتطور عندما تنبت حبيبة لقاح عىل امليسم وتنمو داخل
قلم املتاع حتى املبيض .تصل الخاليا التناسليةالذكرية البويضة بواسطة ال הנחשון.
املهبل נרתיק ( - )vaginaمبنى يف جهاز تكاثر األنثى عند قسم من الحيوانات .يربط بني الرحم
والفتحة الخارجية لجهاز التكاثر.
العالمات الجنسية الثانوية סימני זוויג משניים ( - )secondary sexual characteristicsصفات
خارجية (مثل :مبنى العضالت والعظام ،وكرثة الشعر) ،مت ِّيز الذكور أو اإلناث .تدل عىل نضوج جنيس،
لكنها ليست مرتبطة مبارش ًة بعملية التكاثر.
الجنني עובר ( - )embryoفرد حديث السن يتطور عاد ًة من الزيجوت خالل سلسلة انقسامات
ميتوزا .يف النباتات ،يتطور الجنني وهو موجود يف البذرة ،يف الحيوانات ،يتطور الجنني يف البيضة أو
داخل جسم ُ
األم.
متاع ֵעלי ( - )pistilعضو التكاثر الجنيس عند النباتات .مبني من مبيض وميسم وعاد ًة من عمود
ً
أيضا يربط بينهام (قلم املتاع).
الربوستتا ،غدة ערמונית ,בלוטה ( - )prostate glandغدة مساعدة يف جهاز التكاثر الذكري لإلنسان
وهي تشرتك يف إنتاج السائل املنوي.
التوقيت الضويئ פוטופריודיזם ( - )photoperiodicityردود فعل تطور النباتات والحيوانات إىل
الدورية اليومية للضوء والظالم (انظروا ً
أيضا :نباتات نهار طويل ،نباتات نهار قصري).
العائل פונדקאות ( - )surrogate motherhoodالحمل يف أنثى لست ُ
األم البيولوجية للجنني الذي
تحمله يف رحمهاَ .ي ْنتُج الجنني خالل تخصيب خارج الجسم.
فيتوكروم פיטוכרום ( - )phytochromeصبغية يف نبات تشرتك يف عمليات ،مثل :اإلنبات واإلزهار
اللتان يش ِّكل فيهام الضوء إشارة من البيئة املحيطة.
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فلقة פסיג ( - )cotyledonورقة أولية وهي جزء من جنني النبات يف البذرة .يف نباتات مع ّينة ُتخزَّن
فيها مواد ادخارية يستعملها الجنني خالل اإلنبات .عاد ًة ،يختلف شكل الفلقات عن الشكل العادي
لألوراق .يوجد نباتات ُأحادية الفلقة ويوجد نباتات ثنائية الفلقة.
درنة פקעת ( - )cormقسم من الساق يقع تحت سطح الرتبة وهو يشمل ُسليمية واحدة أو عدة
ُسليميات للساق الذي أصبح ثخينًا .تحمل جذو ًرا وبراعم تجدد.
الج َس ْيم األصفر املوجود يف مبيض
بروجسرتون פרוגסטרון ( - )progesteroneهورمون ُيفرز من ُ
الثدي ،ويؤثر عىل الرحم الذي مير تحضري الستيعاب الجنني وللحمل .يف وقت الحق يف فرتة الحمل،
يتم إفراز الربوجسرتون باألساس من املشيمة.
برولكتني פרולקטין ( - )prolactinهورمون ُيفرز من الغدة النخامية ِّ
وينشط إفراز الحليب من غدد
الحليب يف الثدييات.
فرومون פרומון ( - )pheromoneمواد خاصة للنوع البيولوجيُ ،تستعمل لالتصال بني أفراد من
نفس النوعُ :يفرزها أحد األفراد إىل البيئة املحيطة ،تستوعبها أفراد أخرى و ُتثري فيها رد فعل.
زهرة פרח ( - )flowerمبنى يف النباتات البذرية يحتوي عىل أعضاء تناسلية .يف كاسيات البذور،
الزهرة مبنية من أوراق كأس ،أوراق تويج ،أسدية و /أو متاع.
زهرة ثنائية الجنس פרח דו־זוויגי ( - )dioeciousزهرة فيها أعضاء تناسلية ذكرية (أسدية)
ً
وأيضا أعضاء تناسلية أنثوية (متاع).
زهرة أحادية الجنس ( - )monooeciousزهرة فيها أعضاء تناسلية ذكرية (أسدية) أو أعضاء
تناسلية أنثوية (متاع).
مثرة פרי ( - )fruitالعضو الذي يتطور من مبيض (وأحيا ًنا من أقسام أخرى إضافية) الزهرة ،عاد ًة
بعد االخصابُ ،يستعمل وعاء للبذور ويساعد يف انتشارها.
פרתנוגנזה  -انظروا ً
أيضا :التكاثر العذري.
التكاثر العذري פרתנוקרפיה ( - )parthenocarpyعملية إنتاح مثرة دون تخصيب .تنقص الثمرة
بذور ،ألنه مل يتم االخصاب.
أنبوب ينقل خاليا البويضة צינור מוביל תאי ביצה ( - )oviductجزء من جهاز التكاثر األنثوي .مبنى
يشبه األنبوب وهو ينقل خاليا البويضة من املبيض إىل الرحم أو ينقل البيض إىل البيئة املحيطة
الخارجية .يف اإلنسان نس ِّميه قناة فالوب عىل اسم مكتشفها اإليطايل غابرييل فالوبيو ،الذي اشتهر
باسمه الالتيني فآ ُّل ْو ْپ ُيس .يف الحيوانات التي يوجد فيها اخصاب داخيلَّ ،
فإن االخصاب الداخيل يتم
يف هذا األنبوب.
أنبوب ينقل خاليا منوية צינור מוביל הזרע (צינור הזרע) ( - )spermiductجزء من جهاز التكاثر
الذكري .أنبوب متر عربه خاليا منوية من الخصيتني إىل البيئة املحيطة الخارجية (عرب فتحة جنس
خارجية أو عرب الرببخ).
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ميسم צלקת ( - )stigmaقسم من جهاز التكاثر األنثوي يف النباتات ذات األزهار .القسم العلوي
للمتاع الذي تصله حبيبات اللقاح "وتنبت" عليه.
نبات صغري צמחון ( - )plantletنبات صغري يتطور يف مستنبت نسيج.
نباتات نهار طويل צמחי יום ארוך ( - )long day plantsنبات ُتزهر فقط عندما يكون عدد ساعات
الظالم املتتايل أصغر من قيمة عتبة معينة.
نباتات نهار قصري צמחי יום קצר ( - )short day plantsنبات ُتزهر فقط عندما يكون عدد ساعات
الظالم املتتايل أكرب من قيمة عتبة معينة..
قمة النمو קדקוד צמיחה ( - )apical meristemمنطقة مريستيامتية يف طرف الجذر ،يف أطراف
السيقان ويف إبط األوراق والغصون.
كامبيوم קמביום ( - )cambiumنسيج مريستياميت يقع حول السيقان والجذور التي خاليها تنقسم
و ُت ْن ِتج خاليا جهاز النقل يف النبات .يؤدي نشاط الكامبيوم إىل ثخانة السيقان والجذوع (انظروا ً
أيضا:
مريستيام).
غشاء السىل קרום השפיר  -انظروا ً
أيضا :السىل.
رشغوف ראשן ( - )tadpoleاملرحلة األوىل يف عملية التطور (التحول) الربمائيات .يعيش الرشغوف
يف املاء ومبناه مناسب لألداء يف بيت تنمية مايئ.
تكاثر غري تزاوجي (تكاثر غري جنيس)רבייה אל־זוויגית (רבייה אל־מינית) ()asexual reproduction

إنتاج كائن حي جديد من والد واحد دون إنتاج خاليا تناسلية (جاميتات) .املبنى الورايث لألفراد يف
التكاثر غري التزاوجي مامثل للوالد (انظروا ً
أيضا :تكاثر تزاوجي).
تكاثر تزاوجي (تكاثر جنيس) רבייה זוויגית (רבייה מינית) ( - )sexual reproductionإنتاج كائن
حي جديد يف أعقاب إنتاج جاميتات واتحاد جاميتتان مختلفتان يف عملية االخصاب .عاد ًة ،تختلف
أفراد التكاثر التزاوجي يف مبناها الورايث عن بعضها وعن الوالدين (انظروا ً
أيضا :تكاثر غري تزاوجي).
تكاثر عذري רביית בתולים (פרתנוגנזה) ( - )parthenogenesisتكاثر غري تزاوجي يتطور فيه الفرد
من خلية بويضة غري مخصبة .نجد التكاثر العذري يف أنواع معينة للحيوانات والنباتات.
متعدد السنوات (معمرة) نبات רב־שנתי ,צמח ( - )perennialنبات يعيش أكرث من سنة واحدة
ويتكاثر أكرث من مرة واحدة خالل حياته (انظروا ً
أيضا :حويل ،نبات).
متعدد الخاليا ،كائن حي רב־תאי ,אורגניזם ( - )multicellular organismكائن حي جسمه مبني
من خاليا حقيقية النواة كثرية َّ
منظمة يف أنسجة وأعضاء (انظروا ً
أيضاُ :أحادي الخلية ،كائن حي).
الرحم רחם ( - )uterusعضو يف الجهاز التكاثري األنثوي للثدييات الذي تتطور فيه األجنة.
	 ......الرحم רירית הרחם ( - )endometriumالتغطية الداخلية للرحم .يتغري سمكها خالل
دورة الحيض.
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التباين الجيني (التباين الورايث) שונות גנטית (שונות תורשתית) ( - )genetic variationفروق
وراثية بني أفراد العشرية ،تنبع هذه الفروق من طفرات ومن إنتاح تراكيب جديدة للمعلومات
الوراثية يف عملية التكاثر التزاوجي .ميكن أن يكون للتباين الورايث تأثري عىل سري النشوء واالرتقاء
(يف علم اإلحصاء ،املصطلح "تباين" يوجد له معنى آخر).
مبيض שחלה ()ovary
ُ
يف الحيوانات בבעלי חיים  -عضو يف الجهاز التكاثري األنثوي ،تنضج فيه خاليا البويضة وتفرز
منه هورمونات التكاثر.
يف النباتات كاسيات البذور בצמחים מכוסי־זרע  -القسم السفيل يف املتاع ،يحتوي بويضة واحدة
أو عدة بويضات .بعد االخصاب يتطور املبيض إىل مثرة.

عبور مادة وراثية שחלוף ( - )crossing overتبادل مقاطع بني كروماتيدات كروموسومات متامثلة
خالل امليوزا.
 ......שיבוט ( - )cloningتكنولوجيا إلنتاج فرد بشكل اصطناعي من خلية ليست خلية تناسلية
(خلية جسمية) تحتوي عىل نواة ديبلوئيدية .الفرد مامثل من ناحية وراثية للكائن الحي الذي ُأخذت
منه نواة الخلية.
مضاعفة اﻟ שכפול  - )DNA replication( DNAمرحلة يف دورة الخلية ،يتم فيها بناء جزيء DNA
جديد حسب جزيء  DNAموجود .مرحلة املضاعفة تسبق انقسام الخلية.

املشيمة שליה ( - )placentaعضو خاص يتطور يف إناث معظم الثدييات أثناء الحمل .يستوعب
الجنني غذاء وأكسجني بواسطة املشيمة من دم ُ
األم و ُتبعد فضالت الجننيَ .ت ْنتُج يف املشيمة هورمونات
الحمل ،وعي ُتطلق من جسم ُ
األم بعد الوالدة مبارش ًة.
السىل שפיר ( - )amnionالغشاء والسائل اللذان تتطور داخلهام أجنة الفقريات الربية (زواحف،
طيور وثدييات) يف جسم ُ
األم أو داخل البيضة (انظروا ً
أيضا :أكياس خارج األجنة).
أكياس خارج األجنة שקים חוץ־עובריים ( - )extraembryonic membranesكيس الصفار ،كيس
بول أنثوي (النتوئيس) ،السىل والكوريون اللذان يتطوران مع الجنني يف بداية تطوره.
كيس الصفار שק חלמון ( - )yolk sacيز ِّود تغذية لجنني األسامك ،الزواحف ،الطيور والثدييات
التي تنقصها مشيمة.
كيس بول جنيني שק שתן עוברי (ُ - )allantoisيستخدم لحفظ مواد إفراز نيرتوجينية ولتبادل
الغازات  -أكسجني َو CO2يف بيوض الزواحف والطيور .يف جنني اإلنسان ،يف جنني اإلنسان ،كيس
البول الجنيني مخترص وهو جزء من الحبل الرسي.
خلية بويضة תא ביצה ( - )ovumخلية تناسلية أنثوية .عند النساء نس ِّميها بويضة ً
أيضا.
خلية منوية תא זרע ( - )spermخلية تناسلية ذكرية.
خلية تناسلية תא רבייה ( - )gameteخلية أو نواة هيبلوئيدية َت ْنتُج يف الكائنات الحية التي تتكاثر
بطريقة التكاثر التزاوجي وميكن أن تشرتك يف عملية االخصاب.
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مستنبت نسيج תרבית רקמה ( - )tissue cultureتكنولوجيا إلكثار نباتات من خاليا أو أنسجة عىل
وسط غذايئ يف املخترب يف ظروف تخضع للمراقبة.
سبات بذور תרדמת זרעים ( - )dormancyتوقف مستمر لنشاط البذرة ،النهوض متعلق بعوامل
داخلية يف البذرة وبعوامل بيئة محيطة خارجية مثل الضوء ودرجة الحرارة.
 - )Deoxyribo Nucleic Acid( DNAجزيء يحمل الصفات الوراثية للكائن الحي ،لذا نس ِّمية
"املادة الوراثية" .حسب تسلسل القواعد يف اﻟ  DNAيتم تحديد مبنى الربوتينات يف الخاليا (انظروا
ً
أيضا :مضاعفة اﻟ .)DNA
الجريب הורמון מעורר זקיק  - )Follicle Stimulating Hormoneهورمون
( FSHهورمون يحفز ُ
َي ْنتُج يف الغدة النخامية ،يؤدي يف كل دورة إىل تطور عدة ُجريبات يف املبيض ،حيث يصل واحد منها
إىل درجة ُجريب ناضج.
 - )Gonadotropin Releasing Hormone( GnRHهورمون ُيفرز من الهيبوثاملوسِّ .
ينظم
إفراز الهورمونات الجونادوتروبينية (التناسلية) التي ُتفرز من الغدة النخامية.
 - )human Chorionic Gonadotropin( hCGهورمون ُيفرز بواسطة الجنني واملشيمة يف
الج َس ْيم األصفر.
اإلنسان يف بداية الحملُ .يستوعب الهورمون يف املبيض ويثبط (يعيق) اضمرار ُ
( LHهورمون اإلصفرار
النخامية .يؤدي إىل اإلباضة وإنتاج ُج َس ْيم أصفر يف املبيض.

הורמון ההצהבה - )Luteinzing Hormone

هورمون َي ْنتُج يف الغدة

دليل املصطلحات
يف نهاية الدليل ،يوجد مصطلحات نكتبها ،عاد ًة ،بطريقة
مخترصة بأحرف إنجليزية.
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 مرشوطة 97تدجني حيوانات 146
بيضة 170 ,89 ,28-27
 وخلية بويضة ،مقارنة 89 دجاجة ،تطور ومبنى 92 بيضة ،مقارنة مع الرحم 88 عري مخصبة 148بويضة
 يف اإلنسان انظروا خلية بويضة يف النبات 170 ,128 ,121-120 تربع68 ...غدة
 حليب 99 ,59 مساعدة 40 ,3680 ,38
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 بروستتا كوفريبنك خاليا منوية 66
مشاكل خصوبة 64
كاسيات البذور 115
مشيمة انظروا ً
أيضا :مشيمة 100
بصل 155 ,113 ,112
نشوء تلقايئ 11
ً
انتخاب طبيعي انظروا أيضا :نشوء وارتقاء 30
انتخاب اصطناعي 46
طهور 37
40 ,36

40

ت

منو
ً
فراخ انظروا أيضا :صوص 174 ,94
جولد ،ستيفن 59
جوناندوتروبينات انظروا :هورمونات التكاثر عند اإلنسان
ُج َس ْيم أصفر 149 ,52 ,45 ,42
ُج َس ْيم متقطب 50 ,43 ,42
عامل محدد 172
عوامل خارجية  -بيئة محيطة 115 ,114 ,82 ,80 ,28
 تأثري عىل تطور الفسائل 152, 153عوامل داخلية  -وراثية 115 ,114 ,80
 تأثري عىل تطور الفسائل 153 ,152جيوفيتات 113
الذروة LH 45 ,44
جيربلني
 تأثري عىل تطور الثامر 162 تأثري عىل اإلنبات 159 ,138 تأثري عىل النمو 165 وتوقف السبات 160تقليم 165-164
سن البلوغ (عند اإلنسان) 44 ,40 ,38-37 ,35
تح ُّول يف الربمائيات 87
أقراص ملنع الحمل 75
جاميتا ،انظروا :خاليا تناسلية
 أنثوية :خلية بويضةحبيبة لقاح 170 ,120-119
 وميسم ،تعارف 127139 ,53 ,14

ث

داون ،أعراض

72-71

أسامك ،تكاثر يف101 ,86-85 ...

ركود
ثنايئ املسكن ،نبات 121
ثنايئ الجنس ،زهرة 121
برمائيات
تح ُّول يف 87 ... تكاثر يف 101 ,86 ...ثنائية الفلقة ،بذرة 130
الغشاء الحاجب 74
تفريد أجنة 73
تفريد مثار وأزهار 165 ,162
نزيف الحيض 45 ,44
ديبلوئيد ،خلية 50 ,15
داروين ،تشارلس 30
94

ج
تلقيح

127 ,122 ,114

 غريب (متبادل) اصطناعي بواسطة حيوانات 122 بواسطة رياح 122 ذايت 126-123 طرق 122إضاءة اصطناعية
 تأثري عىل وضع البيض 147 تأثري عىل النباتات يف الدفيئة 165 ,161نضوج وإنضاج ،مثار 163 ,114
معالجات تؤدي إىل نضوج ُجريبات 73
محاكاة فوق صوتية (اولرتاساوند) 69
اتزان بدين 48
والدان بيولوجيان 67
هورمونات تكاثر عند اإلنسان
 جوناندوتروبينات انظروا ًأيضاGnRH, FSH, LH :
124-123

165 ,162

38

 جنس :انظروا ًأيضا :اسرتوجن ،طوسطسطرون ،بروجسرتون 39-38

هورمونات انظروا حسب ً
أيضا :حسب أسامء الهورمونات
 أعضاء مستهدفة 39 -يف اإلنبات ودورة حياة النبات 138
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 إفراز من املخ إفراز من املشيمة معالجة يف165 ,164-163 ,162 ,159 ,153-152 ,149 ,64 ...إنتاج يف املبيض 35-34 تنظيم بواسطة46 ,29-28 ... تزامن الشبق 149الزرع (التخصيب) االصطناعي يف األبقار 149-148
وضع البيض ،تأثري طول النهار 147
وضع بيض احتياطي 148
جوانب أخالقيةُّ :
تدخل اإلنسان ،جوانب أخالقية
تعارف بني الخلية املنوية وخلية البويضة 26
تعارف بني امليسم وحبيبات اللقاح 127 ,126 ,123
الغدة النخامية 44 ,40-38
هيبوثاملوس 44 ,39 ,38
انفصال غري متعلق للكروموسومات 24 ,19 ,18 ,17
حمل 70 ,57-51 ,45
 متعدد األجنة 57 فحص 53 يف الثدييات املختلفة 98بقاء أفراد 30
توجيه موعد الشبق عند األبقار 148
انقراض ثدييات كبرية 60
مضاعفة 18 ,15 DNA
والدة 98
176 ,10
استمرارية النوع ()species
تربعم 103-102
ارضاع 99 ,59
اجهاض اصطناعي انظروا ً
أيضا :توقف الحمل
هيبلوئيدية ،خلية 15
توقف الحمل (اجهاض) 72
نرش مثار وبذور 114
إخصاب (اتحاد خاليا تناسلية) 176 ,114 ,50 ,26 ,24 ,13
 يف اإلنسان 50-48 ,45 يف النبات 127 خارج الجسم 73 ,68-65 خارجي 86 ,85 ,27 مضاعف 128 ذايت انظروا :تلقيح ذايت داخيل 170 ,88 ,86 ,27 داخيل (يف النبات) 171 ,128إخصاب يف األنبوبة 65
تجميد خاليا تناسلية وأجنة فائضة 66, 73
29,28
52

تركيب
ُخنثى
إعاقة اإلنبات انظروا ً
أيضا :سبات بذور 138 ,28
بذل جهد يف تنمية النسل :انظروا اسرتاتيجيات التكاثر
حث الشبق (عند األبقار) 150
التفريخ 98 ,86
 يف الزواحف 89تثبيت الجنني يف الرحم 51
مالءمة بني األداء والوظيفة
 التلقيح 141 ,126-125 ,122 نرش البذور (بواسطة الرياح والحيوانات) 133 ,132 البيئة املحيطة الحياتية 30 مبنى الرحم 89 ,88 ,35 مبنى الخلية املنوية 41بلوغ جنيس 38
اتحاد خاليا تناسلية :انظروا :اإلخصاب
متايز 139 ,53
 يف مستنبت نسيج 156ُّ
تدخل اإلنسان
 يف عمليات تكاثر الحيوانات 177 ,151-146 يف عمليات تكاثر النباتات 165-151 ,134 يف عمليات تكاثر اإلنسان 76-64 جوانب أخالقية 151-150 ,106 ,90 ,74-72تطور
 مستمر (يف النباتات) 139 ,111 جنني انظروا ًأيضا :جنني 176 ,98 ,55-53
 جنني يف البيضة 93 مثار 162 ,132-131 ,128جهاز داخل الرحم 75
154-153

26 ,25

ح
تنظيم هورمونايل انظروا :هورمونات مردودية بواسطة
الحيض انظروا :دورة الحيض

ז
جنس (زوج)
 تحديد اﻟ(..يف اإلنسان ) 26-25زواحف 101
زيجوت 24
 إنتاج يف اإلنسان 50-49 إنتاج يف النبات 12710
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السداة
خيط ُ
صنف
ُجريب 50
 ناضج 43-41 أويل 44-41 ,35 معالجة إلنضاج73 ..بذرة 130-129 ,28 ,27
 تخزين 165 ,158 ثنايئ الفلقات ُ /أحادي الفلقة 130 إعاقة اإلنبات 28 مبنى 130-129 النهوض من السبات وتنشيط اإلنبات -الحفاظ عىل الرضورية 165 ,158

عاريات البذور ،مثار
عدمية املشيمة ،ثدي
قناة فالوب (اإلنسان) انظروا :قناة تنقل خاليا البويضة
عاريات البذور 132
134

122 ,119

154

د

101

ذ

159

الحبل الرسي
ُأحادي املسكن ،نبات 121
ُأحادي الجنس ،زهرة 121
ُأحادي الفلقة ،بذرة 130
حولية ،نبات 110
ُأحادية الخلية ،تكاثر يف103-102,20 ..
تبقى يف العش 99 ,94
حوطار 154 ,112
فقريات 81 ,80
حامض االبستيك 138
مادة وراثية 49 ,14 ,13
مادة إدخارية 28
 يف البذرة 136 ,131مواد ُتعيق اإلنبات 165 ,159 ,138
قانون العائلة (اتفاق حمل األجنة) 67
حيوية البذور 165 ,158
حيوية الخاليا املنوية 49
املغازلة (يف الحيوانات) 84-83
حليب ،يف األبقار 150
حليب ،إنتاج (يف اإلنسان) 59
انقسام اختزايل (ميوزا) :انظروا ً
أيضا :ميوزا 15
انقسام خلية (ميتوزا) :انظروا ً
أيضا :ميتوزا 102
صفار وبروتني (يف بيضة الدجاجة) 92 ,91
صفار يف خلية البيضة (يف اإلنسان) 41
أكسجني ،يف اإلنبات 137
عقد الثمرة 162 ,131
عاريات البذور ،نباتات 115
58 ,52

تاي زكس
حلقات سنوية
طحبيات 140
معالجة النسل 173-172 ,100-99 ,95-94
معالجة هورمونالية انظروا :هورمونات ،معالجة يف ...
معالجة الخصوبة 57
تلومر 106
طوسطرسون 91 ,40 ,38
69 ,68

140-139

י
ثدييات الكيس
ثدييات
الرببخ (يف اإلنسان) 40 ,37
الرببخ (يف الدجاج) 91
الغدة النخامية 38
وحدة االنتشار 132
النسبة بني عدد النسل وبذل الجهد 173-172
العالقة املتبادلة ،نباتات وحيوانات 177 ,141
الشبق عند الحيوانات 97-96
 تأثري طول النهار 147 ترصفات (سلوكيات) 149 التزامن والحث يف األبقار 150-148فسائل 165 ,153-152 ,112
وليد (إنسان) 58 ,35
 كرب املخ 59قدرة النبات عىل التجدد 151 ,111
أيام مضمونة 76
رضاعة 150 ,59
100

99 ,98 ,96

ز

كوريون
 فحص خمالت... خمالت 51كيس هواء (يف البيضة)
كنه 153
93 ,51

70
93

دليل املصطلحات

كروموسوم 71 21

كروموسومات جنسية ( )X,Yג 26-25

كروموسومات
 يف الجنني ،فحص 70-69 متامثلة 19 ,15 مضاعفة 14 انفصال غري متعلق 17, 18, 19, 24كروماتيدات أخوية 15-14
15-13

س
والدة

98 ,58-57

ش

ملقحات
متك 119
مبنى البيضة (طري) انظروا :بيضة ،مبنى
الثورة الصناعية ،وازدياد تعداد السكان 60
املخ 28
طفرة 31 ,20
طفرة وتباين ورايث 20
االستعداد للتكاثر 29
دورة الحيض 96 ,48 ,46-44 ,39 ,38
 واإلباضة ،مدتها ودوريتها 47 األيام املضمونة 76 تزامن (اإلنسان) 67دورة حياة 176 ,114
 النباتُّ ،تدخل اإلنسان 165-158
دورة الشبق 149-148 ,97-96
 ودورة الحيض ،مقارنة 97دورة جنسية انظروا ً
أيضا :دورة الحيض ودورة الشبق96
مرض ورايث يف الجنني ،تحديدها 71-68
مرض جنيس 74
ماء السىل انظروا :السىل ،سائل
معلومات وراثية 13
ميوزا 176 ,43 ,42 ,24 ,18 ,16-15 ,13
 يف اإلنسان 50 ,43-42 ,40 يف النبات 121 ,120 ,119 وميتوزا ،مقارنة 19-18 وتباين ورايث 17 يف إنتاج خاليا تناسلية 24 مراحل 16118

ميتوزا
 يف بويضة النبات يف الجنني 50نوع بيولوجي ()speciesי 50 ,26 ,10
نوع يف خطر االنقراض 90 ,86
كاسيات البذور 132
آليات تعارف يف النبات 123
آليات تنظيم واتصال 28
آليات مردودية (موجبة وسالبة) انظروا :تغذية مرتدة
منع التلقيح الذايت 126-125
منع الحمل 75-74
وجبة برد 161
عدد النسل واالستثامر ،النسبة بينهام 173-172
انتقال مواد بني األم والجنني 52
تدخل اإلنسان ،جوانب أخالقية انظروا ُّ
ُّ
تدخل اإلنسان
جوانب أخالقية
غالف شفاف 50 ,41
مثبطات (معيقات) اإلنبات ،مواد 165 ,159 ,138
جهاز التكاثر 176 ,29 ,28
 يف اإلنسان انظروا ًأيضا :مبيض ،خصية 37-35
 يف األسامك 85 يف النباتات انظروا ًأيضاُ :سداة ،بويضة 121-118
 يف الدجاجة/الديك 91وسط تنمية (اصطناعي) 156
مريستيام 151 ,139 ,111
املوارد كعامل محدد 172-171
مردودية (تغذية مرتدة):
 موجبة 59 ,48 ,46 ,44 ,29 سالبة 46 ,45 ,44 ,39 ,29176 ,111 ,103 ,102 ,53 ,14-13
121

ص
اإلنبات
 والفيتوكروم 137 والهورمونات 138 إعاقة/تثبيط/تنشيط 165 ,159 ,138 ظروف تؤثر 137-136إنبات حبيبات اللقاح 127
مضادات ،انتقال من األم إىل الجنني 52
السائل املنوي (يف اإلنسان) 49 ,48 ,40 ,37
نحشون 128 ,127
براعم التكاثر 155 ,112
138-136 ,114
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194

تكاثر يف الطبيعة

ظ

سويق
املهبل
حامل ،األليل 69
تنفس خلوي ،يف اإلنبات 136
تساقط ،أزهار ،ومثار 128
139 ,136 ,129

49-48 ,35

ض

بيئة محيطة جافة ،تكاثر يف 170 ,101 ..

بيئة محيطة مائية ،تكاثر يف170 ,87- 85 ..

بيئة محيطة مائية/رطبة لإلخصاب ولتطور الجنني

, 93 ,88 ,27

1 140 ,128 ,101

دالالت جنسية
 أولية وثانوية يف اإلنسان 40 ,38-37 ثانوية يف الحيوانات 83-82دالالت ذكرية وأنثوية انظروا :دالالت جنسية
خمالت كوريون (خمالت املشيمة) 71-70 ,52
تزامن الشبق عند األبقار 149-148
تزامن دورة الحيض (يف اإلنسان) 67

ע
املتاع
الجنني

127 ,120 ,118
101 ,51-50 ,28-27

 يف اإلنسان يف النبات 129 تزويد األكسجني إىل 58 ,28 ... فحص سالمة الحمل 69 حامية 170 ,88 ,28-27 .. إفراز فضالت 101 ,93 ,52 التطور يف البيضة 93 التطور يف الرحم 98 أغشية (أكياس) 93 ,51أجنة زائدة ،تجميد 73 ,66
أجنة ،تكاثر ،وتفريد 73 ,57
يرتك العش 99 ,94
موسم التكاثر  /موسمية 176 ,146 ,96 ,82-81
طيور ،تكاثر يف95-90 ..
رضوع 99
تثبيط اإلنبات 165 ,159 ,138
أوراق الغالف الزهري(تويج ،كأس) 118
بروستتا ،غدة 40 ,36
52

خلل ورايث ،تحديده يف الجنني
تركيب ضويئ 129
 وتطور الثمرة 162التوقيت الضويئ
 يف الحيوانات 147 يف النباتات 161 ,115العائلة 67
خصوبة الرجل ،تأثريات ضارة عىل 36 ...
خصوبة ،مشاكل 64
فيتوكروم
 وإنبات 159 ,137 وإزهار 116قضيب 37 ,36
مثار انظروا :مثرة
باستور ،لويس 12-11
فلقات 130-129
درنة 155 ,113-112
بروجسرتون 75 ,45-44 ,38
 يف الحمل 59 ,52 يف التزامن وحث الشبق عند األبقار 150 ,149برولكتني 99 ,59
فرومون 84
بروستجلندين 149
زهرة 122 ,118 ,115
 ثنايئ الجنس ُ /أحادي الجنس 121 ,25مثرة
 نضوج وإنضاج 164-163 لنتشار 133-131 تطور انظروا ًأيضا :عقد الثامر 128, 132-131, 162
 عدمية البذور (مثار عذرية) 135 ,134إزهار 118-115 ,114
 توجيه موعد اﻟ 165 ,161 ... تأثري درجة الحرارة 161 ,118 تأثري دورية ساعات الضوء 161 ,117-116فتحة جنسية خارجية 170 ,91 ,85
جدائل بروتينات يف بيضة الدجاجة 92
71-68

ع
النسل ،التباين والتجانس يف 13, 17, 20, 24, 123 ...

غدد رحيق ،أزهار

122 ,118
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طرق تكاثر
سيتوكنني
 يف اإلنبات 138 تأثري عىل التطور يف مستنبت النسيج 156 تأثري عىل تطور الفسائل 153أنبوب البيض ،دجاجة 91
أنبوب البويضات انظروا :أنبوب ينقل خاليا البويضة
أنبوب ينقل خاليا منوية 91 ,90 ,85 ,40 ,37 ,36
أنبوب ينقل خاليا البويضة 85 ,51 ,49 ,48 ,42 ,35
أنابيب نقل (يف النبات) 139
آالم الوالدة 57
 مردودية موجبة يف 58 ...ميسم 122 ,120
نبات نهار طويل /نهار قصري 117-116
نبات ،القدرة عىل التجدد 151
نبات صغري (يف مستنبت نسيج) 156
منو 140-139 ,114
 تأثري التقليم عىل164 ...176 ,13-12

ف

كالوس
تحديد الجنس 26-25
حمى القش 123
قمم النمو 151 ,111
مشاركة  -يف النشوء واالرتقاء ،نباتات وحيوانات 141
العازل الذكري 74
كامبيوم 153 ,139
جذمور 113 ,112
السىل
السىل انظرواّ :
غشاء ّ
غشاء بول جنيني 93
أغشية (أكياس) الجنني 93 ,51
االحتالم 41
أشهة فوق بنفسجية 170
بداية الحياة 170
رشعوف 87 ,86
متعدد السنوات ،نبات 110
متعدد الخاليا 15
تكاثر غري تزاوجي (ال جنيس أو خرضي) 106-102 ,20 ,14-12
156 ,151

158 ,113-111 ,110

 -يف الزراعة

158-151 ,113

195

غ

تكاثر عىل اليابسة (حيوانات) 101-88

 يف الثدييات يف الطيور 96-90تكاثر يف بيئة محيطة مائية 170 ,85
 يف الثدييات البحرية 87تكاثر ورقي انظروا :تكاثر ال جنيس
تكاثر تزاوجي (جنيس) 113 ,110 ,30 ,26-24 ,20 ,15 ,13 ,12
 وتباين ورايث 31-29 ,24 يف اإلنسان 59-33 يف الحيوان 129-80 يف النبات 129-115 حسنات 30تكاثر ،موسمية انظروا :نبات يوم قصري/نبات يوم طويل28, 82-81,
101-97

96, 146, 176

 أشكالتكاثر عذري 130 ,104-103
تجدد انظروا :القدرة عىل التجدد
الرحم 171 ,55 ,51 ,35, 48 ,28-27
 مالءمة بني املبنى واألداء 35 مخاط (يف اإلنسان) 51 ,45 ,44 ,35مستويات تنظيم (خلية ،كائن حي ،عشرية ،مجتمع) 176-175
رد فعل (الوليد) 58
أنسجة جنينية انظروا :مريستيام
176 ,12

ف
النهوض من سبات البذور ،طرق ﻟ159 ...

تباين ورايث /جيني
 وطفرات 20 يف أعقاب التلقيح الذايت/الغريب 123القناة البولية التناسلية (يف اإلنسان) 37
جذر 112
ُجذير 139 ,136 ,129
مبيض
 يف اإلنسان 44 ,39 ,35 يف النباتات 131,127 ,120 يف األسامك 85 يف الطيور 91عبور 24 ,19 ,18
كلونة 105
30 ,24 ,19 ,17 ,13
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مرحلة التكيف ،للنباتات الصغرية

156

مراحل (خرضي وتناسيل) يف دورة حياة النبات 115 ,114
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