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 المحاضرة األولى                     
   Biologyأحد فروع عمم الحياة   Botanyعمم النبات
اةػػػػحيػػتاالنمحيطػت ااػـالب إلػػ اينػسالنيتاننكتبػػ ا شػيشاةاػػػ(امليػنفانب3533)امبػػذت اػػػظهػر النبات 

 طػنر اطنيػؿان ػحالحإػتغامن لػةااضػمفاطػطان شيشاظرنؼالنيتانةالنم اتيبةانكتفاهػذلاالنب إػتؿ
ااأراعامرلحؿا طنرية:نااـإدلن حا

امرحلةالنبات ت النمتئية)الألشبيت ( -1

 )لنحزلزيت انلننرلطس(مرحلةالنبات ت الن ريديةا-2ااااا

 ريت الناذنرتعا مرحلةالنبات تا-3

 مرحلةامغلفت الناذنرا-4

نلر ػاطااجيػةلينيها ب محاجميعالنبات ت النزرلعيػةانلنبات ػت النشلفيػةانلنحرا االنذنقدا طنراعلـالنبات انا
لنبات ػػت النغذلئيػػةانلنطايػػػةااسأكاػػػراعلػػنقػػتـالسبنػػتفااػػتن شرؼاانػػهانقػػدم النغػػػذل نجػػندالسبنػػتفااهػػتا

امبهتان يرالنضترانلنضتراا
انبة.(اا2333قاؿ)ااكشلـانهاأننهاشلـالنبات ناامفتهيـلناسأننا ظهرانقدا
ةاأصػػػبتؼامػػػفالنإمػػػ الننػػػنرينفالنإػػػدلمسامبػػػذالنإػػػرفالننػػػتاعاقاػػػؿالنمػػػياداقػػػتمنلااتنػػػ ئبتسانزرلعػػػا-

(انلنرنمػتفاايليبػحاؽ.ـا ا223-284أرنػ طتنيسا ا)االس ريػؽنلنششيرانقتـالنشػرغاا رجمػةامفنفػت ا
Pilineا(انلاػفانػيبتـا765-733ػػػتارااػفاحيػتفا)ػػػػػػػػػػةاقػتـااهػتاجػػػػأشهرالنشلنـالنمفنفػػنا(اـا79-23)ا

ات ػػػت انقػػػدا ػػػرجـاينػػػساعػػػداالنطػػػنلصالنطايػػػةانشػػػدداكايػػػرامػػػفالنب ػػػحاك ػػػتغا(اضػػػمفا1337-983)ا
 ػحاطػنلصالألشػػجترالنػذ ا ػرجـا ػحالنابدقيػػػةااأنػػؼاك ػتغا(ـا1248-1197)انلاػفالنايطػترا3نغػت 

نػػػػدلنندااػػػػفاعمػػػػرا(انلنشطػػػػترنفاينػػػػ طدمنفاك ػػػتغا الن ػػػػذكرا ااـ1632ا(اناػػػتريسااشػػػػدهت)ـا1583)
السبطتكحا حا ركيغااشضالألدنيةا.

ا نلنكيميػػت انلنفيزيػػتلنػػ طدـالةنػػةااحيػػ علػػـالنباػػت انلسبنػػتفالنمشتصػػرالدطػػؿاكايػػرامػػفالنشلػػنـا ػػحا
ا-لنطايػػػػػةا-ه)لنغذلئيػػػػػةت نانػػػػػ فتداااشػػػػػكؿاأكاػػػػػرا ػػػػػحالنغطػػػػػت النباػػػػػت ح.ان ػػػػػأميفاحتجيانلنريتضػػػػػيت 
ا.لنم زليداامعا زليدانكتفالألرضااشكؿاكايرلنصبتعية(ا

لعمتوم النباطيت  لدراست  وطوتوير عتدد متن ا خيقدم عمم النبات العام األساس العممي الثابتت والراستو 
 والزراعي  مثل : 
لنمرلعػحاا-لنزيبػةا-لنحػرل ا–لنفتكهػةاا-لنطضػتراا–لنمحتصػيؿاا-أمػرلضالنباػت ا- يزينننجيتالنبات 

النبات ت النطايةانلنصبتعيةانلنشطرية.ا–
ا
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 هي: لعمم النبات وسندرس ثالث  أقسام أساسي  ورئيسي 
 الخمي  ومكوناطها 

 النسج النباطي  وطمايزها           

 .عمم األعضاء والطعضي 
 Botany أقسام عمم النبات                      

أحػػػدا ػػػرنعاعلػػػـالنحيػػػتاالألنتنػػػيةا.انكػػػفا رنعػػػهانلنػػػشةانمنلضػػػيشهام شػػػدداايذاالنباػػػت اـيش اػػػراعلػػػاا
 شػػمؿابات ػػت النيتانػػةانلنمحيطػػت انلنفضػػت النجػػن ا.اننػػذنؾاقنػػـاعلػػـالنباػػت اينػػسانلنػػلةاكايػػراامػػفا

ان شمؿ:مبهتامنضنعامشبيًت.كؿالن حايدرساـالنمحدداانانالنشل
 : Morphologyعمم الطشكل -أواًل 

يهػ ـاادرلنػةابشػن ان طػنرالنكتئبػت النبات يػةانػػنل النباػت حااشػكؿاكتمػؿاأنااشػكؿاأعضػت امجػزأاان ػػ ـا
ادرلنةا شكؿان طنرالألعضت النبات يةان ؽاطريإ يف:

 يعطػت اح ػسالناػذراانبمػنالناػذرااا ػتشلبادرلنةا طنرالأل رلدالنبات يةااشكؿامبفصؿالا ػدل امػف
اااOntogenesisالنبات اناذرااجديداان نمس

 لن ػػػتريطحااكػػػؿاأ ػػػرلدالنبػػػنعا.اأناأليػػػةامجمنعػػػةا صػػػبيفيةايب مػػػحاينيهػػػتالنفػػػردادرلنػػػةالن طػػػنرا
Phylogenesisا

اعدااعلنـ:اسيناااMorphologyااانقداقنـاعلـاا
ااالنهيكليةالألنتنيةانلشضنيةالنبات يةايدرساابيةان طنرالننحداااCytologyعلـالنطليةاااا-1
 Anatomyااعـالن شري ا-2

ا طنرانابيةالألبنجةالنمط لفةاتفنيدرناااااا   Histologyعلـالنبنجاا-3
ا(لنرشيـ)طنرالنجبيفا يدرساابيةانااااااااا Embryologyجبيفاانعلـالا-4
ا-زهػػراا-نرقػػةا–ذراجػػلنمط لفػػةامػػفادرلنػػةالألعضػػت اااااااا Organographyعلػػـالألعضػػت ا-5

ا3امرا
نعلػػـالن شػػري ايػػدرسالنابيػػةالندلطليػػةا.ا تناشػػراا(لنبتحيػػةالنطترجيػػةا)نهػػنااػػذنؾانػػيساعلػػـالنشػػكؿا إػػطا

 شطػػػػحالننػػػػط النطػػػػترجحانلنانيضػػػػت ا نجػػػػدادلطػػػػؿالنطاإػػػػت النمط لفػػػػةا.ا تناشػػػػراايدرنػػػػهتالن شػػػػري ا
انلنانيضت ايدرنهتاعلـالن شكؿ.

احنغاطريإةالناح انلن جراة:انعلـالن شكؿايإنـاينساجزأيفارئينيف
اعلـالندرلنةالنمجهريةا:انيضـاعلـالنطليةانعلـالن شري انعلـالنجبيف -1
 لندرلنةالنطترجيةان شمؿاعلـالألعضت . -2

ا
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 :     Florographyالفمورا النباطي    -ثانياً 
رغاجػدًلامػفادرلنةاجميعالألبنلعالنبات يةالن حا شيشا حالنشتنـانمشر  هتاادقةان نزيشهتاينسازمػرانيإ ػ

الن صبيؼالنبات ح.
ا:اSystematicاعمم الطصنيفا-ثالثاً 

 ػحانحػدل ا صػبيفيةام  تنيػةانم درجػةالنػ بتدًلاينػسانحػدل ااادرلنةالنكتئبت النبات يةالنرلهبةانلنم حجػرا
اااااFamilyانلألجبتسا حاعنلئؿاااGenusلنكار.الألبنلعا حاجبساا حا صبيفيةام درجةا

نفػرعالنكايػرانشلػـالنباػت ا:ايهػ ـاادرلنػةالنكتئبػت النبات يػةانمج مشت هػتالاPhytogeographyا-رابعاً 
النطايشيةاننل اعلسالنيتانةاأنالنميته.

ا:Ecologyاخامسًا: عمم البيئ 
لر اتطالنبات ااشنلمؿالنننطالنمحيطامفامبتخان راةانلنشاقةالنم اتدنػةااػيفالنباػت انلنننػطانهػنامػفا

النشلنـالنهتمة.
ا:  Plant Physiologyيولوجيا النباطي سادسًا: عمم الفيز 

ايدرساظنلهرالنبشتطالنحين انلبات ت امفالنن إاغانلنحركةانلنبمنانلن كتارانلن طنر
 :  Microbiologyسابعًا: عمم األحياء الدقيق  

النظنلهرالنحينيةانكتئبت الندقيإةاكتناك يريتانلنفطنران يرهت.
 .Paleophytology ثامنًا: عمم المسطحاثات النباطي 

ايشبساادرلنةالنبات ت النم حجراالن حاعتش ا حالنحإتغالنجينننجيةالنغتارا
 

 أهمي  عمم النبات في الوبيع  وفي حياة اإلنسان          
ةا فػحالنغػاؼاػػػةااكتئبت هػتالنم بنعػلألرضيػااةاأرجػت النكػراػػػ ػحاكت ااتنب شػػترالننلنعالفالنبات ت ا  ميز

ةاػػػػ ػحالنم ػرالنمكشػغامػفاعشػراالنؼاينػسامتئي ػرلن اعػػددهتايذاناك ريػتانلنفطػنرالا  نلجػدامػااًاالنجػن 
-633ت انين بشػػػؽالسبنػػػتفا ػػػحاهػػػنل النشػػػهيؽامػػػفا)ػنلنفطػػػنرانلنفيرننػػػالناك ريػػػتأنػػػؼابمػػػنذ امػػػفا

ةاأنػػؼاػغامػفامتئػ1ةانيشػمؿاػػػهػنا ػحالن رانلبات ػت ا(اكتئبػت انلن نلجػدالألكاػرا3-2(انيطػر ا)6333
اشبيػت ا شكؿايطترانلنعا حالنمحيطػػت ا.املينفانالألا83ا–

عمليػػػػةالن ركيػػػػغاالنمنػػػػفنؿاعػػػػفا(ااChlorophyllنجػػػػند)ا نلنكتئبػػػػت النبات يػػػػػػػةاهػػػػحامف ػػػػت النحيػػػػتاا
االنضػػرنر انلحيػػػتايػػ ـالطػػػاؽالألكنػػجيفنااصػػبعالنمػػػنلدالنكرانهدرل يػػةياPhotosynthesisلنضػػنئحا

اضن ان ؽالنمشتدنةالة ية:ااااااااااااااااااااااااااااا
6CO2   + 6H2O -----------------------------   C6H12O6  +   3O2                      

امت ااااااااااااااااااااااااااااااااا                        
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هابحػػناجػػت النطضػػرل ااتصػػطبتعا ػػذلئهتامػػفامصػػدريفام شتكنػػيفا ػػتألجزل النطضػػرل ا  ػن إػػنـالنكتئبػػ
نلنمجمػنعالنجػذر اي شمػؽا ػحالن راػةانيإػنـاااPhototropismضػنئحااالنشػمسانينػمسالنبجػذلغالن

اااا3ا  Geotropismتنبجذلغالألرضحاتم صتصالنشبتصرالنغذلئيةانينمساا
النؼاا13ا-8(اأنؼابنعانيإدرا تريخالنبات ت النمزرنعةامفا533يضـالنشتنـالنبات حاحنلنح)ااا

ا:لن غذيةن إنـالنبات ت احنغاطريإةا
 ( :  Autotrophic planets ) تت  الطغذيتتذاطي -1

ذل يػػػةاا إنػػػـالنػػػسناةامػػػفامػػػنلداناعضػػػنيةاػػػػػن ضػػػـالنبات ػػػت النطضػػػرل احيػػػ ا كػػػنفامنلدهػػػتالنشضني
 نػ مدالنطتقػػػةامػفا فػتعا اأكنػداا حػررااعديم  اليخضتورنبات ت اذل يةالن غذيػػةااخضراءلن غذيةا

نيهتايب محاعددامػفالناك ريػتا اااك ريػتالن ػ أز انلنكاري يػةانلنحديديػةان نػمسالنشمليػػػةاطتقةاكيميتئيةانل 
ااتنصطبتعالنكيميتئح ا.

 Heterotrophic : تت  الطغذيتغير ذاطي -2

طفيليػت ابات يػةااا   Parasites ػفمفا ػذلئهتاعلػساحنػتغالنشضػنيت النمصػبشةانهػحايمػتاطفيليػة
ننهػػتادنراهػػتـاعلػػسالنبات ػػت اااا Saprophytesعلػػسالنبات ػػت انلنحينلبػػت انلسبنػػتفا.اأنارميػػةاا

لنكحػػنؿاا–حمػػضالنطػػؿاا– ػػحالنطايشػػةان ػػحاحيػػتاالسبنػػتفاحيػػ ا شػػكؿامػػنلداماػػؿاحمػػضالنلػػافا
النمشرنات النكحننيػػةااا–لنمشجبت اا-لنمطلا ا– صبيعالنلافانلألجاتفانلنزادااا–لسي يلحا

ان  كنفامفالنفطنرانلناك يريتا.
 ػػػػػحاحيػػػػػتاالنبات ػػػػػػت اماػػػػػتؿااك يريػػػػػتالن راػػػػػةاانهبػػػػػتؾابات ػػػػػت ا يػػػػػراذل يػػػػػػػةالن غذيػػػػػػػةا لشػػػػػغادنرًلاهتمػػػػػتًا

Rhizobiom علػػػسالنبات ػػػت الناإننيػػػةاندنرهػػػتاي بػػػت الن راػػػةااتنمركاػػػت الةزن يػػػةالع اػػػترًلامػػػفااا
الةزن النجن ا.

 ػػحاحػػيفايش اػػراعلػػـالنزرلعػػػػةاجػػز ًلاناي جػػزأاعػػفاعلػػـاألتتف نتتوع نبتتاطي  055يػػدرساعلػػـالنباػػت ا
بػػنعاا1533عػػددهتاايإػػدرا ػػحادرلنػػػػةالنبات ػػت النمزرنعػػػػةانلن ػػحالنباػػت انيش مػػداعليػػػػهالع مػػتدلاكليػػتًا

ابات حا إطا.

 الصفات الرئيسي  لممادة الحي               
جميػػعالنشضػػنيت النبات يػػةاأنالنحينلبيػػةا  ركػػغامػػفاجزيئػػت ا شػػاهامػػفاحيػػ النابيػػةالنشبصػػريةا لػػؾا

ابيفالنفيزيتئيةانلنكيميتئية.مفالنمتداالنحيةانجميعالنإنلااشدابزعهتلنمنلدا يرالنحيةان طضعا
اغيرالنحيةاهح:لنغيرام ن راا حالنمتداانلنكفالنصفت الألنتنيةا

اابي هتالنمشإداانبظتمهتالنم بتهحا حالندقةا:ا ح ن اعلسامركات اكيميتئيةامط لفة. -1
انلنمػػػنلداااابيػػػن احيػػػن انظيفػػػةاطتصػػػةاكػػػتنبنلا نكػػػؿاعضػػػناباػػػت حانكػػػؿاجػػػزا -2 نلننػػػي نااـز

 ت انلنحمنضالنبننيةكتنلايدل انلنارن يب
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 قدر هتاعلسالن طاصالنطتقةامفالنننطالنمحيطانلن طدلمهتا حاعمليةالنبمن -3

 قدر هتاعلسا جديدابفنهتا:انهبتامفهنـالنحيتاالنحإيإية -4

 : الطركيب الكيميائي لمخمي  الحي 
ا ػػػحالنطايشػػػةامنجػػػنداامػػػفاأصػػػؿامتئػػػةاعبصػػػرلابػػػتفانعشػػػرنفاايػػػدطؿا ػػػحا ركيػػػغالنطليػػػةالنحيػػػةا

عبصػػرا ػػدطؿاا16نلشضػػنيةانلنشتمػػةااة%امػػفالنك لػػ99(اO-N-H-C)الألراشػػػةشبتصػػران فنػػؼالن
اااااااااالنن ةا نجدا حااشضهتادنفالألطرىاحيفالنشبتصرا حا حاجميعالنكتئبت النحية

ا%(99)أنتنيةعبتصراااااااااااااااا%(ا3.9)عبتصرابتدرااااااااا%(3.1)اشنلردامحددااا
ALااااااااااااااااااااااااااااMnااااااااCoااNaااااااااااااااااااااااK    O Caااااا

HااااااااااااااااااااااااااااااCu   ZnااCl    BاااااااااااااااااااMgاااHاN    P   Cا
                                                                                                                SااااFe 

Moااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

Iاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

Siاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اشضنيةالنمشإداامفا:ا  أنؼالنك لةالنحينيةالنالعضوي الجزيئي الطركيب
حمػػضاأميبػػحاايفلنحينيػػةاعشػػراالألنتنػػيةجزيئػػت اانػػيطةا  حػػنؿاينػػساجزيئػػت اعماقػػةانلنجزيئػػت ا

اننكريفانحمضادنـانلحدانلنغلينيريفانلنطليفانطمساأنسالزن يةا
الألما انلنمت ا–لنحمنضالنبننيةاا–لنلايدل اا-لننكتكرا–لنارن يبت اا–لنمركات ااهذهضـان 

انهحا إنـا حااااةامجتميع:
ا%اانزفارطغ93ا-%ا7لنمت ااااا-1
ا%انزفاجتؼ13لألما انلنمركات النمشدبيةاا-2
انزفاجتؼ%ا93مركات اعضنيةاا-3

اذنر%(ا حالنا13-7%(اا حالألنرلؽاانمفا)اا95يشكؿا)االماء
كمػػتا ػػحالنطليػػةالنحينلبيػػػةا  كؿاشػػػنلرداأناعلػػساشػػكؿااللػػنرل علساشػػ نجػػدايمػػت األمتتالح المعدنيتت  
(اCaا-Kا–اNaعبإنديػػػػػػة(اأهػػػػػـالألمػػػػػا ا ننػػػػػفت ا)ااا-منشنريػػػػػػةا-)اأاريػػػػػةنأبػػػػػنلعالناللػػػػػنرل اا

انلنيندانلنانرنف(اCa(انلفت )ااNa –اK(انكلنرا)اNa –اKنب رل ا)
ا
ا
ا
ا
ا
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 والثالث   تتتالثاني المحاضرة              
 دراسطها ق  وورتت  النباطيتتالخمي         

 : Cytology وظيف  عمم الخمي 
يهػػػػ ـاادرلنػػػػةالنابيػػػػةالنمجهريػػػػةانلنابيػػػػةالنم بتهيػػػػةالندقػػػػةانمظػػػػتهرالنبشػػػػتطانكت ػػػػةالنطايػػػػتاندرلنػػػػةا

النشضيت الندقيإةا ح النمجهرالننك رنبح.
يحتتيو بهتتا غشتتاء نصتتف نفتتوذ وطستتطوي  طجديتتد  هتتي واحتتدة النشتتاو الحيتتويبتتالطعريف   والخميتت

احيوي . مواد ومركبات نفسها في وسو ال يحوي عمى 
ا(اعلـ( logoc(اطليةا(Cytoc شنداينسالنينبتبيةا شبحااCytology ن نميةاا

 ورق دراس  الخمي  الحي :
اػػػػتنمجهراالن حليػػػػؿالناصػػػػر النضػػػػنئح:ادرلنػػػػةالنابيػػػػةالنمجهريػػػػةانمإػػػػتطعارقيإػػػػةاأناشػػػػفت ة -1

امرا.ا1883-63ن كايرهتايكنفامفاا.انيمكفاألششةالنضن اأفا ج تزهتاحلنضنئ
لندرلنػػػةالنمجهريػػػةالننك رنبيػػػةا:ا نضػػػ اابيػػػةالنشضػػػيت النطلنيػػػةالن ػػػحانايمكػػػفادرلنػػػ هتا -2

 مفلنرهأنؼامرااعلساشتشةاا233-133اتنمجهرالنضنئحانقناالن كايراقدا صؿاينسا

 لنمزرنعةا حاننطامغذازرلعةالنبنيج:ادرلنةاابيةانبشتطالنطايتالنحية -3

لن حليػػػؿالنطلػػػن النكيميػػػتئحا:النغتيػػػةامبػػػها حديػػػدالنمركاػػػت النطلينيػػػةاكتنارن يبػػػت انلندنػػػـا -4
 نلنحمنضالنبننيةانلننكريت انلنهرمنبت انلنفي تميبت ا

 أشكال الخاليا النباطي :
يػػةا ػػ فاأمػػتا ػػحالنبات ػػت النرلقيػػةاكايػػرل النطلاكتتروي أو بيضتتوي ػػحانحيػػدل النطليػػةاأشػػكتؿالنطليػػةا

اأو النجمتتي –المضتتم  أشػػكتؿامط لفػػةا صػػتدؼا ػػحالنبات ػػت ا هػػحامنشػػنريةا ػػحالألجبػػةالنبات يػػةا.ا
ا.اضلشت كنفايمتاأراشةاأناطمنةاأنان ةاأناامتبيةاأناطمنةاعشرااةنلنمضلش

 نجػدا ػحالناك ريػت.ااتننكؿاطليةاطنؿانعرضانلر فتعان إديرالألطنلؿااتنميكرنمي ر.اأصػغرالنطايػ
ا1حنػػغابػػنعالنبنػػيجا تنطايػػتالناترلبشػػيميةاقػػدايصػػؿاينػػساايط لػػؼافالنبات ػػت النرلقيػػةنلنمإػػتييسامػػ

قػػداا(Prosenchymaبشػػيميةا)ازامليم ػػراكطايػػتالألكيػػتسالنشصػػيريةا ػػحالنليمػػنفاأمػػتالنطايػػتالنارنا
امليم را65.لنإطفاح ساناأناترLinum  مليم را حالنإبغاا43نح ساا23 صؿاينسا

 بني  الخاليا الحي :
ا:أنتنيةعبدا حصالنطليةالنبات يةا ح النمجهرالنضنئحاطمنةاعبتصراابينيةاياحظا
انهنايحيطااتنطليةالنحيةا.النجدلرالنطلن  -1
ا جنااكايرااأناعداا جنل  -2
 لرانلنفجنل دلنني ناانـا م داايفالنج -3
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 لنبنلاان نجدا حالنني ناانـ -4

 3لنصتبشت ا -5

اأمتالنمركات النطلنيةا  إنـاينسامجمنع يف:
نيهتا شزىالنحيتاااProtoplastلنطلنيةالنحيةلنشضيت ا -اأ انل 
شضػػيت النحيػػةا لرالنطلػػن انلنفجػػنل انلنشصػػتئرالنمنجػػنداا يهػػتالندلنبشػػتطان ضػػـالنجػػاحتصػػا ا -اغ

 من: Protoplastوططكون 

A-مضػػػتعؼاااانػػػمحةايفصػػػلهتاعػػػفالنني ناانػػػمتا شػػػت اػػػػػةالنحيػ:اأهػػػـاابيػػػةا ػػػحالنطليػػػالنتتتواةا
النصاغيت (اا-يت لنبناا–)الناانمتالنبننيةان ضـ

B-ا  كنفامفاعضيت اطلنيةامب شراا حالناانمتالنشػفيفةان إنػـالنشضػيت ان إػًتااالسيطوبالسماا:
انحجمهت:

ا-نيب محاينيهػتان حػتطااغشػت امضػتعؼاالنمي نكنبػدريتابنيات مجهري  نالحظ بالمجهر الضوئيا-
ا3لنبنلا-نلنصتبشت ا

ا-جهتزا ننجحانلنشػاكةالناانػميةالناتطبػةا–ت فائق  الصغر وطحاو بغشاء بالسمي وحيد ابيتا-
نلأل شيةالناانميةانقدا كنفااشضالنابيت اعديمػةالنغشػت اكتناانػمتااةنلنجنيمت النحتنةانلنكرني

لنصػػغيراانلنريانزنمػػت انحنػػغايحصػػتئيت ااشػػضالنشلمػػت ا ػػ فالنطليػػةالننلحػػدااالألبياياػػت لنشػػفيفةانا
(اأنػؼاا533(اديك ػنزنـان)ا433ي نكنبػدريتانا)(اما733(اصػتبشهان)23  أنؼامفابػنلاانلحػداان)

انأكارامفاعشراالنؼابمنذ اأبزيمح.اارياتزنـ
ا

ا
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 Protoplast    البروطوبالست

ا(اPlasmic Membrane)اااألغشي  السيطوبالسمي ا–ا1ً
A- :لنغشت النطترجح Plasmalemaا
B- لنغشت النني ناانمحالندلطلحاااااTonoplasmaنيحيطااتنفجنل اااااا 

اػػػيفالنغشػػػت النني ناانػػػمحالنطػػػترجحااا:نهػػػحاعاػػػػترااعػػػفالنني ناانػػػـالنمب شػػػراالميزوبالستتتم ا–ا2ً
انلندلطلحان شمؿاعلس:ا

نهػحاعاػترااعػفالنجػز ااا Endoplasmic Reticalamلنشػاكةالناانػميةالناتطبيػةانلندلطليػةاا-1
النابين امفالنميزناانـ

نهػػػػػناجػػػػػز اشػػػػػفتؼالناابيػػػػػن امػػػػػفاا(اMatrix(النإتنػػػػػغ)اHyaloplasmلناانػػػػػمتالنشػػػػػفيفةاا)ا-2
النميزناانـ

 Ribosomesلنجنيمت النريايةاا-3

 Dictyosmesأنالنديكي نزنمت اااااااGolgi Apparatusجهتزا ننجحااا-4

اChondriosomes   ااالنجنيمت النكنبدريةا-5
      Spherosomesالنجنيمت النكرنيةا-6

 Microsomesاااااالنجنيمت الندقيإةا-7

 Microtubulesاااااااااااايات الألبياا-8

ااااLysomesاااااالنجنيمت النحتنةا-9
اPlastidesااااااااااالنصتبشت ا-13

 Nucleusالنظام البنيوي لمنواة 
اNuclear Membraneلنغاؼالنبنن ا -1
 Nucleolusلنبنيةاااااااااا -2

اااااااااااNucleoplasmaلناانمتالنبننيةاااا -3  ا

اNuclear Sapلنشصتراالنبننيةاااااا-
ااا     Chromosomesلنشاكةالنكرنمت يبيةاأنالنصاغيت ا-
ا
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ا
 البروطوبالست: تمشطقا

النجدلرالنطلن  -1
 لنفي تميبت ا–لنهرمنبت النبات يةاا-لألبزيمت ا–لنارن يبت اانهح:النمنلدالنبشطة -2

 Metabolismحتصا النن إاغالنطلن ا -3

 النظام البنيوي لمسيطوبالزم
ةالنحيػػػةالنمشإػػػدااذل الن ركيػػػغالنم اػػػتيفا ضػػػـاكت ػػػةالنشضػػػيت النطلينيػػػةا شػػػدامػػػفالنمركاػػػت النطلنيػػػ

النفشتؿانهحا  م عا:
ابشتطا شتؿ -1
 قدر هتاعلسالن غيرااشرنطالنننط -2

  إعا ح ا أايرام اتدؿانمن مرا يمتاايبهت -3

 الطركيب الكيميائي لمسيطوبالزم
جتبنػةان شػكؿابظتمػًتامشإػدًلام لنن يػرااةلنكيميتئيػةالنم جتبنػيدطؿا حا ركياهتالنشديدامػفالنمركاػت ا

اتنػػ مرلرا فتعلهػػػتالنطلػػن ان ح ػػػن ابنػػاةاكايػػػراامػػفالنمػػػت انمركاػػت النني ناانػػػـا  ػػأارا يمػػػتاايبهػػػتا
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ناػػيفالنننػػطالنطػػترجحا هػػحا مػػ صامػػفالنننػػطامػػنلدامحػػدداان طػػر امركاػػت اأطػػرىانا  كػػنفامػػفا
ا%امنلدانعضنيػةا1نايدل انا3-2%اارن يبت ان23-13%امت انمفا75-85
ا–دالنارن يبػػػت الألنػػػتسالنهػػػتـانلني ناانػػػـانطتصػػػةالنارن يبػػػت النمشإػػػدااكتنارن يبػػػت النبننيػػػةان شػػػ

ا%امفالننزفالنجتؼا73-65ن صؿابناةالنارن يبت اينسالنارن يبت الننكريةا,لنارن يبت النلايدية
اي أنؼامف:هحامشإدانيانبنكليداارن يبحانهحامشإدا رن اا:الحال  الفيزيائي  لمسيطوبالزم 

اااContinuousاPhasنمذيغاأناننطالنب شتراأنالنطنرالنمن مراال -1
 :ااDispersed Phasلنمنلدالنمجزأااأنالنطنرالنمب شرا -2

مػػػفالنميكػػػرنف(انهػػػحايمػػػتامشلإػػػت اا3.1مشػػػ إت اكايػػػراالنحجػػػـانهػػػحامػػػنلداأكاػػػرامػػػفا) -اأ
Suspense'sانلنمنلدالنمب شرااصلاةاأنانتئلةاا

 (اMKMا3.332-3.1النجمؿالنفرديةا كنفالنمنلدالنماشاراا)اا -اغ

(انيمكفاأفا شكؿالنجمؿالنفرديػةاشػنلردانجزيئػت ا3.332لنمحتنيؿالنحإيإيةاأقؿامفا)اا -ا 
 (اGEL(اأناهامةاا)اSOLيمتاأفا كنفاهانها)ا

(انلنم بػػػػتارل النغرنيػػػػػػةا ملؾ)جمػػػػؿامنجاػػػػػةاأنااHydrosolsنلنني ناانػػػػـاهػػػػحاحػػػػان امتئيػػػػػػةا)ا
اهتابػػػنعامػػػفالنااػػػت انيشيػػػؽا طارهػػػتا ػػػأ ا شػػػديؿاكيميػػػتئحاأنانػػػتناة(انػػػذنؾا  صػػػتدـا يمػػػتاايبهػػػتانيكنػػػ

 يزيتئحايفد ان طارهتاأناحتنةان كنفااشػكؿاهامػةا ػحالنطليػةالنبات يػةالنبشػطةانػذنؾا  حمػؿادرجػت ا
ا(ـااا23ا–ا)احرلرااعتنيةاكتناذنران  حمؿادرجت النحرلراالنمبفضة

ا انهح:اشضالنصفتا(اB.Korty 1772حددالنشتنـ): صفات السيطوبالسم 
لننػتعةانهػحااغحركةادلئمةانأهـاشػرنطالنحركػةالألنكنػجيفانلنحػرلراايمػتاات جػتهاأناعكػساعإػترا -اأ

ادنرلبيةاكمتا حابات النيلنديتانحي انجندالنفجناالننلحداا
احركةاشاكية:اعداا جنل ا فد انحركةاعشنلئيةاشاكيةا
لن شػػيةادنراهتمػػًتا ػػحااالنبفتذيػػةالنصػػطفتئيةاانلمػػت ااشػػكؿاكتمػػؿايمػػتانلمػػنلدالنصػػلاةاهبػػتا لشػػغ -اغ

 لنبفتذيةان ؽاقنلبيفالنحلنؿانلنب اترانلنبإؿالنفشتؿا.

 :غشي  البالسمي  األ
ا إتاػؿا ػاؼالنطليػةالنحينلبيػةايحػيطااتنميزناانػـامػفابتحيػةالنجػدلراا  Plasmalemmaاالختارجي
امفابتحيةالنفجنل ا     Endoplast ااالداخمي ايحيطااتنميزنااـز
 فنػؼابنػاةانزبيػةا شػيةالناانػميةالأل  ػح فالنمركاػت الندلطلػةيااغشتي  البالستمي :في األ تالمركبا
ا%اأمتااتنبناةانلمنلدالنجت ةا:93ابناةاعتنيةاقدا صؿاايدطؿالنمت اايذالنحيةاتنلطاياممتالة

%اانأ امػػذيغانلايػػدل اأنالنارن يبػػت ا63%امػػفالنػػنزفالنجػػتؼانلنارن يبػػت ا43لنلايػػدل ا شػػكؿاا-
ان دطؿا تنم تبةانلنمرنبةانلارن يبت انلنشحبةالنكهراتئيةانلايدل ا. طرغالنطليةا

ا  أنؼالنلايدل امفالنلايدل النإطايةا)النفننفننايدل (الي تبنؿاأميفا ننفنا لينريدا)الننيفتنيف(ا
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انطليفا ننفن لينريدا)النلين يف(ا
اػػت انلنمركات النفيزينننجيةااارن يفاابين اأناعدااارن يبػػت انينجداعددامفالألبزيماالبروطينتتات: -

نلن ر يػػػغايػػػ ـااAا133-63ن ػػػر اطالنجزيئػػػت النلايديػػػةانلنارن يبيػػػةامػػػعااشضػػػهتانناي جػػػتنزالننػػػمتكها
اابظتـادقيؽا.ا

كتنغلينػريفااHydrophilicنهتابنعيفاكترهانلمت ان شػكؿالنطػنرالنكػترهاأمػتالنزمػرالنمحاػةاا:االمبيدات
ضالنفننػػػػػػفنران شػػػػػػكؿالنفننػػػػػػفنا لينػػػػػػريدا طفػػػػػػنا  جػػػػػػهابحػػػػػػنالننػػػػػػط النػػػػػػدلطلحاني حػػػػػػدامػػػػػػعاحمػػػػػػ

لنفننػػفننيايدل اعلػػسانػػط النجمػػؿالنغرنيػػػةاعلػػساشػػكؿاطاإػػةانلحػػػداانلنػػدلطلحاطاإ ػػيفانهػػذهالنابيػػػةا
ا(اااNa- K- Iصشاةالنبفتذيةاننحيدل الن كت فا)

 المضاعف  : السيطوبالسمي البني  األساسي  لألغشي   فرضي 
ااااابيةاأنتنيةانلحداامفاطاؿ:ا النبنن نلنغشتا  ميزالنمي نكنبدر انلنصتبشت ا

ابناةانلحداامفالنلايدل انلنارن يبت  -1
نانلمػػػنلدالنشفصػػػيةااأقػػػؿااةػػػػػنابفتذياLipophilicةانلدنػػػـاػػػػػنػػػهلةالنبفتذيػػػةانلمػػػت انلنمػػػنلدالنمحاا -2

ا(ااا Na-Cl)نصشاةاجدًلاننحيدل النشترداالننكتكرانلألميدل ا
امإتنمةالنكهرات  -3

مضػػتعفةامػػفالنلايػػدل النإطايػػةالننانػػؿانلحمػػنضالندنػػمةالنكػػترهابحػػنان  ػػأنؼالأل شػػيةامػػفاطاإػػةا
لنغشػػت ان كػػنفااعلػػساجػػتباح يبمػػتالنلايػػدل النمحاػػةابحػػنالنطػػتر اشضػػهتا,ان شػػكؿاطػػنرابفػػنذانلمػػت اا

ااا93Aانمتكةاالنجز  اانحيد حافارن يبي ينمتعةايحيطااهتاطاإ تفا
ا
ا
ا

ا
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ةالندلطليػػػة:انحيػػػداا  صػػػؿااجيػػػنغان فرعػػػت الأل شػػػيالشتتتبك  البالستتتمي  الداخميتتت  والباونيتتت  :  -
نأبتايغانهػحا شػكؿالنشػاكةالندلطليػةانة شػيةان  صػؿااػتنبنلاانجهػتزا ػننجحانهػحامنػفننةااقبينل نا

اعفانظتئفهالنحينيةاكت ة
امفالنارن يبت النطلنيةا25-23(ا:ا  كنفامفالنارن يبت النكرنيةااMatrixلناانمتالنشفت ةا)

ةااراطهػتااػػػػػ ػحالناانػمتالنشفت ا  نلجػداNM(ا5تاحػنلنحا)ػػػقطرهااا:ا  Ribosomesاالريباسات -
,ان  كػػػػنفااشػػػػكؿاأنتنػػػحامػػػػفالنحمػػػػضااةػػػػػأنػػػػؼاعضيا500(انقػػػدايصػػػػؿاعػػػددهتاينػػػػساmاRNA)ا

ةاعػػفاصػػبتعةالنارن يبػػت امػػفاػػػػةانهػػحامنفننػػػػ ػػحالنبنيايصػػبع(انلنمػػت النػػذ اRNAلنبػػنن النرياػػحا)ا
تئيػةاأناااايػةاأناراتعيػةاأنامر اطػةان  نضػعاعلػسالننػطن النحمنضالةميبيةانقدا كنفا رديةاأنااب

 ػػػحالنبنيػػػت ا(اRNAليػػػةان ػػػحالنصػػػتبشت انلنبػػػنلاانلنمي نكنبػػػدر اني شػػػكؿا)اطنلشػػػاكةالناانػػػميةالندل
ان إنـالنرياتننمت اا ركيغالنارن يفالع اترًلامفالنحمنضالةميبيةا.

ا
ا
 : Dictoyosomesأو الديكطيوزومات   apparatus  Golgeجهاز غولجي: -

ني ميػػػزاا1878لنشػػػاكةالندلطليػػػةالك شػػػفهتالنشػػػتنـا ػػػننجحااعضػػػيت انػػػي ناازميةا شػػػاهاابيػػػةاقبيػػػنل 
رزمػػةاحاػػنغاأناحنيصػػا ا  ر ػػغااشػػكؿام ػػنلزانيصػػؿااشػكؿارئينػػحا ػػحالنطايػػتالنف يػػةاي ػػأنؼامػػفا

 ػدعسا إتعػت اام بنعػةاعبهػتا إتعػت اا بفصػؿ(احنيصػا امبفصػلةاعػفااشضػهتا7-5عددهتامػفا)
اننجحا  م عااإطايةانلضحةان  حنؿالنفإتعت اينساشاكةااانميةادلطلية 
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اه:ػػػنظيف 
اي رلزيةااعضية -1
  بظيـالن نلزفالنمتئحانعزؿالنمنلدالننتمةا -2

 ينتهـا حا شكيؿالأل شيةالناانميةالننطحيةانلنفجنل  -3

ا–ايإػػػػنـاانظيفػػػػةالصػػػػطبتعيةاماػػػػؿالنرياتنػػػػنمت اناشػػػػكؿالننػػػػكتكرالنمشإػػػػدااكتنغليكنارن ئيبػػػػػت  -4
 لألبزيمت انلنهرمنبت اا-لنلياينارن ئيبت 

  لشغادنراهتمًتا حاابت النجترالنطلن  -5

 ينتهـا حالصطبتعالألبزيمت  -6

  :  Spherosomesالجسيمات الكروي   -
(ا  شػػػػػكؿالع اػػػػػترًلامػػػػػفالنشػػػػػاكةالناانػػػػػميةالندلطليػػػػػةالنغبيػػػػػةاا3.5MKMعضػػػػػيت ادقيإػػػػػةاقطرهػػػػػت)ا

ااتألبزيمت النضرنريةانصطبتعالندنـ.
 الجسيمات الحال : -
(اميكرنفا حن اعلػساأبزيمػت النمتهػةا)اهيػدرننز(الن ػحا هضػـالنمركاػت الندلطليػةا2-3.5قطرهت)ا

النطليػة.انيشػدالن فكػؾالنػذل حاأمػرًلاضػرنريًتانل كيػؼامػعالنشػرنط النكيميتئيػةان فكػؾاجػز امػفانػي نااـز
ا:الن تنيةا

اعبدابإصتفالنمنلدالنغذلئيةا-1
النزلئدااعفاحتجةالنطلية.اعزؿالنمنلدانلنشضيت -2
ا(لنبتقلة بظؼاجنؼالنارن ناان ان كنغالنطليةا يزينننجيةامحدداا)النشبتصراا-3
 : Mitochondriaالميطوكوندريا  -

 شينػػػ تكنؼالنطيطػػػح)اا-لنايضػػػن ا–تالنكػػػرن اػػػػػتؿاكايػػػراامبهػةانهػػػتاأشكػػػػػػػػةانضرنريػػػػػت ادلئمػػػػػعضي
امفالنصتبشت انلنبنلاااتنطرؼمفامكتفاةطرا ن إراا(ان  بإؿا حالنني نااـزا1874لك شفهتاعتـا

نهػػتا شػػت امضػػتعؼاي ميػػزااتنبفتذيػػةالنصػػطفتئيةايحصػػراهػػذلالنغشػػت انػػتئؿاشػػفتؼاعػػديـاااا:تبنيطهتت 
(اممػػتايننػعالننػػط النػػدلطلحاا Cristae)الألعػػرلؼلنابيػةاني فػػرعالنغشػت ابحػػنادلطػػؿالنجنػـامشػػكًاا

-65ن  ركػغامػفالنارن يبػت ا(ااATPهـا ػحا كػنيفا)انهذلالنغشت انيزيػدامػفاعمػؿالألبزيمػت انينػت
(ااDNA(انكميػةاقليلػةامػف)اRNA%انمفالنحمػضالنرياػحالنبػنن ا)33-25%انمفالنلايدل ا73

ات اكرييسانلنني نكرنـػػت الألكنداانأبزيمػػنكميةاكايراامفاأبزيم
لنمركاػػػػت االنطليػػػػةانمركػػػػزاأكنػػػػداالنمػػػػنلدالنشضػػػػنيةان اػػػػتدؿالنغػػػػتزل ان ػػػػ ـا يهػػػػتاأكنػػػػداامنقػػػػداانهػػػػح

ارن  حػػػػرااADPني حػػػنؿاينػػػسااATPن  جمػػػعالنطتقػػػةا ػػػػحارنلاػػػطا ننػػػفنريةاا-لنلايػػػدل ا–لننػػػكتكرا
ااشدااطرؽ:ا  كتارلنطتقةانهحاعمليةامشتكنةانل ركيغالنضنئحانا
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النشرضحاتنبشطترا -1
 .لب فتطت امفانط النبنلااهتاأنظهنرا -2

ا
ا
ا

 
 
 

 
 
 
 
 
- 
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 خامس   والبعار لالمحاضرة ا               
  Plastidsالصانعات: 

عضػػيت اهتمػػةا نجػػدا ػػحالنكتئبػػت النبات يػػةا.انهػػحاكايػػراالنحجػػـانأحيتبػػًتاأكاػػرامػػفالنبػػنلاانقػػدانصػػؼا
ا(ااا ازمرا:اChimperلنشتنـا)ا

ا                     Leucoplastsلنصتبشت اعديمةالنلنف -1
                Chloroplastsلنصتبشت النملنبةالنطضرل  -2

اChromoplastsلنملنبةالنحمرل انلنصفرل اااالنصتبشت  -3
ن ط لػػػػؼااتسضػػػػت ةاينػػػػساأصػػػػاغ هتااابي هػػػػتالندلطليػػػػةانانظيف هػػػػتاان ػػػػر اطامػػػػعااشضػػػػهتااأصػػػػؿانلحػػػػدا

لنفيزينننجيػػػػػةا,اني اػػػػػدؿالن ركيػػػػػغالنكيميػػػػػتئحانصػػػػػيلالنصػػػػػتبشت ااشػػػػػرنطالنننػػػػػطاكتنضػػػػػن انلنظلمػػػػػةا
ا.ناتط اؼاعمرالنطليةانن إًتانل فتعا النن إااية

ا

ا
ا
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 : Chloroplastsالصانعات الخضراء   -
نهػحامنجػنداا ػحاكت ػةالنبات ػت النطضػرل الا ػدل امػفالألشػبيت اح ػساا1791لك شف األنؿامػرااعػتـا

(ا3-2مػػفالنكػرن انلنايضػػن اأنالنشدنػػحاني ػرلن اعػػددهتامػػفا)لنبات ػت النزهريػػةاننهػػتاأشػكتؿامط لفػػةا
نػػػسالنػػػذرااباػػػت اعضػػػيت اضػػػطمةاكمػػػتا ػػػحا فػػػت ان كػػػنفا ػػػحالألشػػػبيت اضػػػطمةاعضػػػيةا ػػػحالن 53نل 

ةالننلحػػػداامػػػفاػػػػػػػػػػػني ػػػرلن اعػػػددهتا ػػػحالنطلي(اChromatophoreةا)ػػػػػغالنصاةعماقػػػةان نػػػمساحتملػػػ
 ػػػػحاجػػػػبساا بجػػػػتفأناعلػػػػساهيئػػػػةا(ااSpirogyraةالننػػػػايرنجيرلا)اػػػػػػ(انهػػػػحاشػػػػريطيةا ػػػػحاأشب1-3)

(ااClosteriumلنكلننػػػ رينـا)ا ػػحأنعلػػساشػػػكؿاصػػفيحةاا(اChlamydomonas)كاميػػدنمنبتساا
ني غيػػػرالب شػػػترالنصػػػتبشت ا ػػػحالنباػػػت ان ػػػحالألجػػػزل النطضػػػرل ااػػػتط اؼاشػػػرنطالسضػػػت اانلنحػػػرلراا
ندرجػػةارطناػػةالن راػػةانلنهػػنل ان  ركػػزااجػػنلرالنغػػاؼالنطلػػن ان ب شػػرا ػػحالناانػػمتالألنتنػػيةاانجػػندا

ناشػػػػضاا(اChorophyllsن ح ػػػػن النصػػػػتبشت النطضػػػػرل اعلػػػػسالألصاغػػػػػػةالنيطضػػػػنرية)اةا,اػػػػػػلنظلم
لنمركاػػت االنيطضػػنرامػػفاأعجػػغنيش اػػرالألصػػاغةاشػػاهالنكترن يبيػػةانطتصػػةالنكػػترن يفانلنكنػػتب ن يؿا

اااينساطتقةاكيميتئية.اةلنشضنيػػةا حالنطايشػػةانيحنؿالنطتقةالنشمني
%اارن يبػت اا53نلنمػتداالنجت ػةا حػن اا%متدااجت ة25%امت 75نلنصتبشت النطضرل ا حن اعلسا

نبنػػػاةامػػػفالألمػػػا انلنشبتصػػػرااDNAصػػػاغةايطضػػػنريةانكميػػػةامػػػفا%اأ13-5%انايػػػدل ان33ن
النمشدبيةا

نطليشػػػةااCنطتصػػػةالنحديػػػدانلنبحػػػتسانلنزبػػػؾانلنمغبيزيػػػنـانكميػػػةاكايػػػراامػػػفالنفي تميبػػػت اكتنفي ػػػتميفا
نعدداكايرامفالألبزيمت النم بنعػػػةاكأبزيمػت السمتهػػػةانلألكنػداااK , Eن ي تميفاااA , Dلنفي تميفا

النارن يبتز(ان ر فعابناػػةالنلايدل ا يهتاعفالنني ناانـا.ا-لنني نكرنـا-لزكنيدناايرانلسرجتعا)الن
انلألصاغةالنبات يةا حاأراعا ئت :

الألصاغةالنيطضنريةااااااا -1
 لألصاغةاشاهالنكترن يبية -2

 لألصاغةالنغيكنايليبية -3

الألصاغةالألب ننيتبيةاا -4
ةا  بحػػػؿا ػػػحالنمػػػت ان نجػػػدا ػػػحاػػػػػأمػػػتالنرلاشات ان بحػػػؿا ػػػحالندنػػػـػػػػػلناااػػػةالألننػػػسا  شػػػكؿا ػػػحالنصتبش

النفجنل 
انهمتابنعيف:النانر ريف ش ارالألصاغةالنيطضنريةامش إت ا

نننبػػػهاأطضػػػرامػػػزرؽااC55H72O5N4Mgنصيغ ػػػػػهااا "Chlorophyll "aاااالنيطضػػػنرال
ضػرامصػفراطننبػهاأا     C55H70O6N4Mgنصػيغ هاا "Chlorophyll "bنلنيطضػنراغاا

 شػػكؿا ػػحالنضػػن ا إػػطان حػػن النصػػتبشت النطضػػرل اعلػػساأصػػاغةاكترن يبيػػػةا النطضػػتغ انيايشػػاهنا
(ااC60 H56)اأهمػتالنكػػػترن يفاعليهػتاناايغطػحةانلنيطضنراػػأناار إتنيا-حمرل ا–ذل اأننلفاصفرل ا
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(اذنانػػنفاأصػػفراذهاػػػحانلنليكػػنايفاذ النلػػنفالألحمػػرا.اأمػػػتااC40H56O2أصػػفرالنكنػػتب ن يؿاا)ا
ا  كنفامفالنشصتراالنطلنيػػةان  شكؿاب يجػةان فكؾالنيطضنر.لألصاغةالألب ننيتبيبيػػةا

ان ملػؾ ملؾالنصػتبشت اابيػةا شػتئيةامبفصػلةاعػفالأل شػيةالناانػميةالننػطحيةاابني  الصانعات: -
 شػػػػػت ااانػػػػػمحامضػػػػػتعؼايشػػػػػ مؿاعلػػػػػسااإػػػػػنغادقيإػػػػػةانيإػػػػػنـالنغشػػػػػت اا بظػػػػػيـا اػػػػػتدؿالنمػػػػػنلدااػػػػػيفا

ا.لنني ناانـانلنصتبشت ا
ا

ا
ا
ا

لناانػ ديةا.ايب شػرا ػحادلطػؿالنصػتبشت النطضػرل ابظػػتـالنفضػناااػيفالنغشػت لفاينػمسا نجػدا تصػؿا
نلن ػػػػحا  مػػػػتيزا ػػػػحالنضػػػػن ان اإػػػػسا إتعػػػػت ا ػػػػحالنظلمػػػػةا  شػػػػكؿاالنإرصػػػػيةامػػػػفالأل شػػػػيةالنمضػػػػتعفة

حيػػ ا  نضػػعااLamellaلأل شػػيةالننػػتاإةامػػفاطػػاؿا طػػنراطليشػػةالنصػػتبشةا.ان نػػمسالنامػػيا ا
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متالألقرلصالنصغيراا ل صؽامعااشضػهتان بنػتغامػتااػيفالأل شػيةامػتداا نؽااشضهتااشكؿام نلزيةاأ
نيح ػػن النغشػػت النػػدلطلحانلحاياػػت اعلػػساأصػػاغةالنالنحاياػػت ااStromaلننػػرداانيانارن ئيبيػػةا نػػمسا

 ػػنؽامجهريػػةا نػػمسالنجنػػيمت النكنلب يػػهانهػػحالنمنػػفننةاعػػفاانلبياياػػت ايطضػػنريةانأشػػاتهاكػػترن يبح
يليهػتانضػنئحانهػحا  كػنفامػفاطاإػةاارن يبيػةايليهػتاطاإػةامػفالنيطضػنراناصػطبتعالالألننػسلنططناا

لألصػػػاغةاشػػػاهالنكترن يبيػػػةالن ػػػحا  حػػػدامػػػعالنجػػػذنراا ب جهػػػتطاإػػػةامضػػػتعفةامػػػفالنلايػػػدل النمفنػػػفراا
النفي ننيةان شكؿاابت ا رل حا شزؿالنمركات اعفالألنكنجيفا.

ا

ا
ا

 :ين عاطم  وضوئي  سمسم  طفاعالت معقدة وطصنف في مرحمط الضوئي  االصوناع
 ADPانجندالنيطضنراننجندالنضنئيةالم صتصالنضن اا-األولى

ا فػػػتعا احرلريػػػةانيبػػػ جاعػػػفاذنػػػؾالننػػػكراني حػػػنؿاينػػػسابشػػػت انيط ػػػزفا ػػػحااCo2يرجػػػتعاا-الثانيتتت 
لنبشػػػت ا ػػػحالنصػػػتبشت النطضػػػرل ابشػػػت اأننػػػحان ػػػحانيش اػػػرالنصػػػتبشت اأنالنصػػػتبشت اعديمػػػةالنلػػػنفا

بن اني حػررالألنكنػجيفاعػفاطريػؽا فكػؾالنمػت ان إػنـالنحمػنضالنبننيػةابشت ااػتاةلنصتبشت النبشني
داأفالنصػػػػتبشت اهػػػػحالن ػػػػحا ػػػػدطؿاإػػػػنيش اRNA ػػػػحالنصػػػػتبشت ااتصػػػػطبتعالناػػػػرن يفاعػػػػفاطريػػػػؽا

دطػػػػتؿالنفننػػػفنراينػػػػسا لنفننػػػفنراينػػػػسالناػػػرن يفانهػػػػحالنمنػػػفننةاعػػػػفالصػػػطبتعالنحمػػػػنضالندنػػػمةانل 
ا حالنصتبشت ا.لنلايدل انمفاهبتاياحظاقطرل الندنـانلنبشت ا

ا
ا
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 ( Leucoplastsالصانعات عديم  المون)
عضػيت اصػغيراانا شػػمؿاعلػساأصػػاغةابات يػةاأشػػكتنهتا يػرامحػػدداانأاشتدهػتاأصػػغرامػفالنصػػتبشت ا

نأ صػػتفالنبات ػػت النششػػايةااانلناشػػرالنمحرنمػػةامػػفالنضػػن االنإنػػنمةلنطضػػرل ان  ركػػزا ػػحالنمبػػتطؽا
(اابي هػتالنغشتئيػػةا يػرام مػتيزااProplastsشػػػةالنصػتبشت ا)ان حالندربت ان ر اطاابي هتاكايرًلامفاطلي

اننظيف هتالدطترالنمنلدالألنتنيػػةانلطليػػةالنبشت انلنارن يبت انلنلايدل ان إنـاينسااا ازمر:
اAmiloplastsصتبشت ابشنيةاااااااااااا-
اProteoplastsلنصتبشت النارن يبيةااااااا-
ا    Oleoplastsلنصتبشت النزي يةااااااا-

نيمكفاأفاياحظالن حنؿاايفالنصتبشت امفازي يةاينػسابشػت انهكػذل..النارن يبػت ا  جمػعاعلػساشػكؿا
االنرل اعلسانط النصتبشت .

 Chromoplastsالصانعات الممون  

أحمرا صػتدؼا ػحالنابػدنراانلنفلفليػةاا–ار إتنحاا-كترن يبيةان حمؿاأننلفاأصفراشاه ح ن اأصاغةا
نردانجػػذنرالنشػػنبدرانلنجػػزرانهػػحا شػػاهااابي هػػتاابيػػةالنصػػتبشت النطضػػرل النحمػرل ان ػػحا نيجػػت النػػ

نكػػػفاابي هػػػتالنغشػػػتئيةالندلطليػػػةا يػػػرام مػػػتيزاا.ادنرهػػػتايإػػػتؿاأبهػػػتا نػػػتهـا ػػػحالنصػػػطبتعالنضػػػنئحا
اػػػػيفالنصػػػػتبشت النملنبػػػػةاانهبػػػػتؾاعاقػػػػةانطيػػػػداللػػػػنرل اارن يبيػػػػةانحاػػػػت ابشػػػػت انياحػػػػظانجػػػػنداا

اناللنر .احاياحاننيفحةانلنفي تميبت اننهتاأشكتؿامط لف
 أصل الصانعات:

(انحػػػػظالطػػػػ اؼا(Frey wyssling 1965كػػػػتفالنع إػػػػتدااأبهػػػػتا شػػػػاهالنمي نكنبػػػػدر ايناأفا
انظتئفهمػػػػػػػتاننجػػػػػػػداأفالنصػػػػػػػتبشت اقػػػػػػػدا إػػػػػػػدم اعلػػػػػػػسالنمي نكنبػػػػػػػدر اكنبهػػػػػػػتا طلػػػػػػػؽالألنكنػػػػػػػجيفا

انلنمي نكنبدر ايح ت الألنكنجيفا.
أفاأصػػػػؿالنصػػػػتبشت اهػػػػحاطليشػػػػةالنصػػػػتبشت اقػػػػتؿا((Chtrougger 1950نقػػػػدااػػػػيفاشػػػػ رن را
(Proplastsان  حنؿاينساصتبشت انلن حا  كتارااطريإةالنبشطترالنشرضح)ا

ان شكؿالنابيةالنغشتئية.انعددالنصتبشت لنمنفننةاعفا طنراا ن نجداعددامفالنمنرات
 العالق  بين أشكال الصانعات المخطمف :

(ا شػمؿاعلػساLeucoplasts اعديمػةالنلػنفا)(اينػساصػتبشتاProplasts  حنؿاطليشػةالنصػتبشت ا)
ضػػشيفةالن مػػتيزانيمكػػفاأفا  حػػنؿاينػػساصػػتبشت اطضػػرل اذل اابيػػةا شػػتئيةااLamellaابيػػةادلطليػػةا

ا م لئااتألصاغةالنيطضنرية.
ضػػػػرل النهرمػػػػةاأنامػػػػفالنصػػػػتبشت انط(انهػػػػحالنصػػػػتبشت الChromoplastsأمػػػػتالنصػػػػتبشت النملنبػػػػة)

ا…عديمةالنلنفا



 21 

تبشت النطضػػػػرل انلنحمػػػػرل ا  حػػػػنؿامػػػػفاطائػػػػعالنصػػػػتبشت ان  شػػػػكؿالنابيػػػػةانيمكػػػػفالنإػػػػنؿااػػػػأفالنصػػػػ
لندلطليػػةالع اػػترًلامػػفالنفإتعػػت النهنلئيػػةانيػػ ـا شػػػكؿالنامػػيا ا إػػطا ػػحالنضػػن اني شػػكؿالنيطضػػػنرا
ن صػػػػػا اطضػػػػػرل انيمكػػػػػفاأفاي جمػػػػػعالنبشػػػػػت ا ػػػػػحالنصػػػػػتبشت اعديمػػػػػةالنلػػػػػنفان  شػػػػػكؿالنصػػػػػتبشت ا

النطضرل اينساملنبةاكتنابدنراانلنفليفلة.لنبشنية.ن حالنامترا  حنؿالنصتبشت ا

ا
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االنظام البنيوي لمنواة
نهػحامنجػندااا1831لنشضيةالألنتنيةا حالنطليةالك شفهتالنشتنـااػرلنفاعػتـاا(Nucleus شدالنبنلاا)

طضػػرل ان ػػػحالناك ريػػػتا- ػػحامشظػػػـالنطايػػتا يمػػػتا بشػػدـا ػػػحاطايػػػتااشػػضالنبات ػػػت اكتنشػػبيت النزرقػػػت
ديػػداانلنفطػػنرااا نجػػدانحػػداان تناػتا شػػ مؿالألشػػبيت انلنفطػػنرالنػدبيتاعلػػسابػػنىاعنعػػتدا3نلنفيرننػت ا
ا3 حن ابنل يف

عدنػػيتا  نضػػعا ػحالنني ناانػػـاحيػػ النبشػػتطالنحيػػن ان كػػنفاأناكػػرن ااأننهػحاذل اشػػكؿاايضػػن ا
ي اػدؿامكػتفالنجرن اممتاينػتعداعلػسالن ئػتـالنجػرن ااأمتكفاينسمحتطةااتنمي نكنبدريت ان ب إؿاعتداا

اجـالنبنلاانشكلهتاطاؿامرلحؿا طنرالنطليةانير اطاحجـالنبنلاااتنشتدااامجمنعةاعنلمؿاأهتمهت:نح
 نوع النبات -
 وظيف  النسيج -
 اعمر الخاليا -

لسعتشػيةا ػحامغلفػت ااتميكػرنفا ػحاحػيفا ػحالنطايػا2-1 فحالنبات ت الندبيتايصؿااشدالنبنلاامػفا
ا533لنطايػػتالنايضػػيةا ػػحاباػػت الننػػيكتساينػػساميكػػرنفا,انقػػدايصػػؿاقطػػرابػػنىاا23لناػػذنراينػػسا

ميكػػرنفا,ان نجػػدابنػػاةاطتصػػةااػػيفالنبػػنلاانلنارن ناانػػ ا شػػرؼااتنشاقػػةالنبننيػػةالناانػػميةانذنػػؾا
حنػػغالنبػػػنعالنباػػػت حانلنبنػػػيجانلنشضػػػنانأ الطػػػ اؼا ػػػحاهػػػذهالنبنػػػاةايػػػفد اينػػػسامػػػن اأنالبإنػػػتـا

نذنػػؾاب يجػػػةانصػػغرالنطايػػػتا ػػحاحػػػيفاا1/5أناا1/4لنطايػػتا فػػحالنطايػػػتالنإنػػنمةا كػػػنفالنشاقػػةا
اب يجةان طتنؿالنطايتانهرمهت.ا1/233ينساا1/23امف صؿا حالنطايتالنهرمةا

 ش ارالنبنلاامشإدا رن امحغانلمت انأكاراكات ػةاننزنجػةامػفالنني ناانػمت,انهػحامربػةااشػكؿاكػراا
راالنبنيػػت اجنػػيمت اكرنيػػةاصػػغيا4-1محتطػػةااغػػاؼابػػنن ارقيػػؽا شػػ مؿا ػػحادلطلهػػتاعلػػسامػػفا

Nucleolusان كنفاك لةالنبنلاالنرئينيةاأحيتبًت,ا  أنؼالنبنلاامفالنبظتـالنابين الة ح:ا
 لنشصتراالنبننية-2اااااااااااااااااااااااااااااااااالنغاؼالنبنن  -1

 نبنيةاأنالنبنيت ل-4اااااااااااااااالنشاكةالنكرنمت يبيةا)النصاغيت (ا-3

فالنارن يبػػػػػت النبننيػػػػػةانمػػػػػفالنارن يبػػػػػت النلايديػػػػػةا.ا الػػػػػلابنػػػػػاةا  ركػػػػػغالنبػػػػػنلاااشػػػػػكؿارئينػػػػػحامػػػػػا
%ا(انهػػػحالنهنػػػ نبت اأمػػػتاكميػػػةا22.6لنارن يبػػػت النإػػػتدرااعلػػػسالن حػػػتدامػػػعالنحمػػػنضالنبننيػػػةا)ا

اRNA%(انبنػػاةا14)ااDNA%(انبنػػاةا51.3لنارن يبػػت النانػػيطةانأهمهػػتالنغلناػػننيفابنػػا ها)
ايًتا حا شكيؿالنابيةالنااايةالألاشتدانلبنلا.دنرًلارئينا Ca , Mg%(ان لشغاشنلردا12.1)

 الغالف النووي: -أوالً 
نػػهاابيػػػةا ػػػنؽامجهريػػػةاي ػػأنؼامػػػفا شػػػت امضػػػتعؼا فصػػػلهمتا ضػػنااضػػػنئيةابننيػػػةا م لػػػئاانػػػتئؿا

.اي صػػؿالنغشػػت النطػػترجحامػػعاةمشػػتاها متمػػًتانلإتنػػغالنػػذ ايملػػئاقبيػػنل النشػػاكةالناانػػميةالناتطبيػػ
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نلغشػت ااحنبإػرالنبننيػةا.ا  نضػعالنريانزنمػت اعلػسالننػط النطػترجأ شيةاهذهالنشاكةاعفاطريؽال
اناذنؾايأطذامبظراحاياحاأحيتبًتا.

ن  شػكؿاهػذهالنبإػراب يجػةالبػدمت ا%امػفامنػتحةانػط النبػنلاا53-13 شكؿالنبإراعتداابناةامػفا
لنغشػػػتئيفالنبػػػننيفاناػػػذنؾايػػػ ـالن نلصػػػؿامػػػعالنني ناانػػػـان ػػػحاننػػػطاهػػػذهالنبإػػػرا  شػػػكؿاحاياػػػت ا

لنمغػتدرانلبػنلااناتن ػتنحايكػنفانهػذهالنبإػرادنرااRNAيةا نػمساحجػتغالنبإػراانهػحادقػتئؽامػفامركزا
امرلقاةانضاطاندطنؿانطرن النمنلدانلبنلا.

ا

ا
 العصارة النووي :-ثانيًا 

انػػيطةامبحلػػةانارن يبػػت ابننيػػةاا مػػتدااعديمػػةالنابيػػةا شػػاهالناانػػمتالنشػػفت ةا  ركػػغامػػفاارن يبػػتا
مػفاأبزيمػت اانطتصػةاأبػزيـالنمرحلػةالناهنلئيػةا,انظيف هػتالألنتنػيةاييجػتدايضػت ةاينػساكميػةاكايػراا

اعاقةاايفالنابيت النبننيةالنمط لفة.
ا:اChromosomesثالثًا الصبغيات أو 

هػحاابيػت اطيطيػػةا ػحالنبػػنلاا.اعػددهتامحػػددانكػؿابػػنعاباػت حامضػػتعفةا كػنفا ػػحالنطايػتالنجنػػميةا
2nنأحتديةا حالنطايتالنجبنيةااnا.ا
نياػػدنا لػػؼاشػػكؿانحجػػـالنصػػاغيت ا ػػحالنصػػيغةالنصػػاغيةالألحتديػػةان  شػػتاها ػػحالنابيػػةالنابتئية.يط

لنصاغحاطاؿالنطنرالناتبحانابإنتـامفصنًنااشؽاطننحانمشطنرًلاينػسابصػفيفام بػتظريفاينػمسا
كػػػػؿامبهمػػػػتالنكرنمت يػػػػدانكػػػػؿاكرمت يػػػػداي كػػػػنفامػػػػفاطيطػػػػيفادقيإػػػػيفام طػػػػتاإيفايػػػػدعساكػػػػؿامبهمػػػػتا

شػكًااحلزنبيػًتان كػنفااDNA أطػذالنكرنمنبيمت ػتاناDNAتانيش مؿاكؿامبهمتاعلػسااتنكرنمنبيمت 
االنحلزبةا حااشضاأجزلئهتا شطحااطتبةانلضحةانلصػاغحانهػذهالناطتبػت ااتا ػةا ػحالنصػاغحاشديد

الننلحدانم غيرااايفاصاغحانلطر.
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كػػػؿاباػػػت انظيفػػةالنصػػػاغيت اصػػػبتعةالنحمػػػنضالنبننيػػػةالن ػػػحا إػػػنـاا ركيػػػغالنارن يبػػػت النطتصػػػةاا
ان بإلهتاايفاأجيتؿالنبات النمط لفة.ا

 :Nucleolus  تالنوي –رابعًا 
يط لػػؼاعػػددهتاحنػػغالنبػػنعانشػػكؿالنطليػػةان تناػػًتانلحػػدااأنالاب ػػتفانأحيتبػػًتااااػػةاأناأراشػػةاشػػكلهتاا

كػػرن اذل احػػدندا يػػرانلضػػحةاألبهػػتا يػػرامحتطػػةااغشػػت اطػػتصاننػػذنؾاهػػحاعلػػسا مػػتساماتشػػرا
ا  ركغامفالنارن يبت النبننيةا)اريانبنكلينارن ئيبت (انلنارن يبت النلايديةامعالنشصتراالنبننيةا.ا

ا)انيانارن ئيبت (انلنارن يبت النفننفنريةا)ا ننفنارن ئيبت (ا.
انهحا يرادلئمةالننجندا ظهرا حالنطنرالنايبحانابإنتـان  اشساأابت النبإنتـ.

طػػيط)االنبيكلينننبيمػػت(انلنشإػػداهػػػحا  ركػػغااصػػنرااأنتنػػيةامػػفاطيػػػنطامفنفػػةامػػفاعإػػداينػػمساكػػػؿا
عاػػػترااعػػػفالنحمػػػضالنرياػػػحالنبػػػنن ا,ا إػػػنـالنبنيػػػت ااصػػػنراارئينػػػيةااتصػػػطبتعالنحمػػػضالنبػػػنن ا

ا(النذ ايشكؿالنريانزنمت .اrاRNAلنريانزنمحا)
 :  النواة تتوظيف

ةاهػحالنشضػػيةالألكاػرابشػػتطًتا ػحالنطليػػةالنحيػةانهػػحا نجػهان ػػبظـاكت ػةالنشمليػػت النابتئيػةا ػػحالنطليػػ
ان شدانظتئفهت:

 لها دور هام في االنقسام وطشكل الصبغياتا-
 طقوم بطنظيم وطوور الخاليا -
 طشارك في طشكيل الميطوكوندريا والصانعات. -
   DNAهي العضي  المسؤول  عن نقل الصفات الوراثي  عن وريق -
اصتوناع  واصوناع البروطينات واألنزيمات المستؤول  عتن RNAطمعب دورًا هامًا في طشكيل  -

 كاف  المواد الحي  في الخمي .
 

 : االنقسام الخموي
لن ػػحا ػػ ـا ػػحاا إػػنـالنكتئبػػت النحيػػةاازيػػتدااعػػددهتان طػػنيراعضػػني هتاانلنػػطةالنبإنػػتمت النمط لفػػة

امط لفةاامكفاحصرهتااتن ح:اأشكتؿيتهتاننهذهالنبإنتمت اطا
 Amitozeالمباشر -1

اؽلنط بت-لنبشإتؽاااااااغ-ننهاعدااطرزال
الن ارعـ- اااااااااااااا

  Mitose غير المباشر )الخيوي( -2

ا:نيمرااشداامرلحؿا
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 :     introphaseالوور البيني -آ
نتعت ا كنفالنبػنلااضػطمةانالنبنيػت انلضػحةانلنصػاغيت ا ظهػرااشػكؿاطيػنطاا13-8مد هامفا

اDNAبتعةانمشػػػةاي ميػػػزاهػػػذلالنطػػػنرااتن فػػػتعا النكيمتئيػػػةالنحيػػػةالألنتنػػػيةانلن ػػػحا  جلػػػسااصػػػ
ن كػػػنفاكػػػؿاطليػػػةاأصػػػغرامػػػفالنطليػػػةالألـالألنتنػػػيةانياحػػػظا ضػػػتعؼانلحمػػػضالنرياػػػحالنبػػػنن ا

النمبإنصالألنكنجيفا.
 : prophaseالوور األول  -ب

 حاهذلالنطنرا  حلزفالنصاغيت ان إصرااشدااب يجةا إدهتالناشدالنفرل حانيبإنػـاكػؿاصػاغحاينػسا
ا Centromerمركػػػز انلصػػػاغحانلنػػػذ اينػػػمساكرنمت يػػػديفاطػػػر ييفاي صػػػافاانلنػػػطةالنجػػػز الن

النذ ا صطؼاعلساطينطهالنصاغيت ا.ن ذنغالنبنيت ان شكؿاطينطالنمغزؿا
 :Metaphaseالوور الثاني  -ج

 ػػحابهتيػػةالنطػػنرالألنؿانادليػػةالنطػػنرالناػػتبحاي فكػػؾالنغػػاؼالنبػػنن ان ظهػػرالنصػػفيحةالننػػ نلئيةا
ني نجػػػهاكػػػؿاقػػػريفامػػػفاامب صػػػؼالنطليػػػةان  نضػػػعاعليهػػػتالنصػػػاغيت ا ػػػحان نػػػمسالنفرل مناانػػػ ا

النصاغيت النمضتعفةاات جتهاقطغالنطليةالنجديداا.
 :Anaphaseالوور الثالث -د

طاػحالنطليػةانانقػ انلحػدان  اشػساطيػنطاقيهتجراكؿاجز اننيدامفالنصاغحالنمضتعؼاينػساأحػدا
النمغزؿان ادأاكؿاطليةاا شكيؿاجدلرهتالنطتصامفالنشاكةالناانميةا.

 : Telophaseالراب  الوور  -هت

 ظهػػرالنصػػاغيت ا ػػحاادلي ػػهااشػػكؿامحلػػزفانا لاػػ اأفا  فكػػؾا)ا بحػػؿالنحلزبػػة(ان ظهػػرالنبنيػػت ا
انلنني ناانمتان ط فحااشكؿاكتمؿاطينطالنمغزؿانيادأالنطنرالنادلئح.

لنبػػػنن البإنػػػتـاني ناانػػػمحاحيػػػ ا  ػػػنزعالنني ناانػػػمتااػػػيفالنطلي ػػػيفالنجديػػػد يفااـيرل ػػػؽالنبإنػػػت
اااؿالنغشت النني ناانمحانلننصا النني ناانمية.ني شك

ا
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ااا
ا:ا Meosisااالنقسام المنصف ) االخطزالي(-3

دنفايحصػػػؿاهػػػػذلالنبإنػػػتـا ػػػػحالنطايػػػتالنمننػػػػداانةعػػػػرلسان ػػػحامبػػػػتطؽالن كػػػتارانهػػػػنااتط صػػػػترا
يش اػران ػحالنإنػـالناػتبحااnينػساا 2n فصيؿامفنؼامفاقنميفالنإنـالألنؿايط ػزؿالنشػددالنصػاغحا

صػػاغحاناهػػػذلايصػػػا اعػػػددالنطايػػػتااnي ػػنز ا شطػػػحاكػػػؿاطليػػػةاحدياػػةاطلي ػػػيفاكػػػؿاطليػػػةا ح ػػػن ام
النبهتئيةامفاطليةانلحدااأراعاطايتاننهاعدااأشكتؿ:

لنبإنػػػتـالنمبصػػػؼالناػػػن ح:ايػػػ ـاهػػػذلالنبإنػػػتـاقايػػػؿا شػػػكؿالألاػػػنلغا ػػػحالنطايػػػتالنمننػػػداانهػػػتا -اأ
انيصتدؼاعبدالنبات ت النرلقيةانلندبيت

رننح:اني ـاقايؿا شؾالألعرلسانيحصػؿاعلػسالنطايػتالألـالنمننػداانهػتايصػتدؼالنبإنتـالنشا -اغ
 عبدالنحينلبت اناشضالنبات ت الندبيت

 لنبإنتـالنمبصؼالنزيكن حا:ابتدرًلامتايصتدؼانيحصؿا إطاعبدااشضالنبات ت الندبيت.ا -ا 

النماحظةاني ـامشتنج ها حامتداالننرلاة.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا


