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  :مقدمة 
 عاریات البذور نبات زھري تكون فیھ البییضة غیر محفوظة داخل المبیض عكس كاسیات البذور مما یعطي بعد تلقیحھا 

  .بذورا عاریة على ظھر حراشف المخاریط األنثویة ) ضاتیبی(
  . العرعر  –السرو  - األرز–الصنوبر : أمثلة 

   كیف تتوالد عاریات البذور؟-1
  جھا ؟ كیف تتشكل أمشا-2
   كیف یتم اإلخصاب وكیف تتشكل البذور ؟-3
  
I - أجھزة التوالديعضت :  
   بعض ممیزات عاریات البذور - 1 -

  
  

  
  
  :   دراسة مثال لنبتات عاري البذور الصنوبر-2
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  :أعضاء التوالد عند الصنوبر  - أ
عبارة عن مخاریط صغیرة حمراء  تنمو أعضاء التوالد عند الصنوبر على األشجار حیث تظھر األعضاء األنثویة  وھي 

  .في قمة برعم النبتة
  . مخاریط صغیرة تكون على شكل مجموعات في قاعدة برعم النبتة عبارة أما األعضاء التوالدیة  الذكریة فھي عن

  
  . المخروط الذكري 1 -أ
 ینفتحان بشق طولي  یتكون المخروط الذكري من عدة صفوف من الحراشف یحمل كل منھا على وجھھ السفلي كیسي لقاح-

   ). أسفلھ4أنظر الوثیقة ( ویحرران حبوب اللقاح 

  
  
  : المخروط األنثوي -2-أ
  .خالل ربیع السنة األولى . یتكون المخروط األنثوي من حراشف یحمل كل منھا بیضتان تفتقران ألي نسیج حمائي -
   

II  كیف تتشكل األمشاج عند الصنوبر؟  net.achamel.www  
  .حبوب اللقاح  :اج الذكریة األمش -1 

ة  لتعطي أربع خالیا أحادی(2n)تتعرض الخالیا األم لحبوب اللفاح لظاھرة االنقسام االختزالي  داخل األكیاس اللقاحیة ،
   )4انظر و ( مجھري بعدة انقسامات غیر مباشرة لیعطي حبة اللقاح  یمر كل بوغ.الصیغة الصبغیة 

  
  . صنوبر عند ال :  األمشاج األنثویة– 2
  .أكتب التعلیق المناسب على الوثیقة. مراحل تكون المشیج  األنثوي  عند شجر الصنوبرالموالیة  6 تبین و-



www.Achamel.net                         Cours pratiques en ligne

  
  
  . انطالقا من قراءة الوثیقة حدد أھم مراحل تشكل المشیج األنثوي*

  : جواب 
   6 انظر و-
   مراحل تشكل المشیج األنثوي -
  .غیة  لتعطي أربع خالیا أحادیة الصیغة الصبالنقسام اختزالية  الخالیا األم لألمشاج األنثوی تخضع -
  . ثالث منھا وتستمر واحدة فقط  تتالشى-
  . یتعرض البوغ المتبقي لعدة انقسامات غیر مباشرة لتعطي الكیس الجنیني–
  ).شیج األنثويأو الم( تتفرق خلیتین من خالیا الكیس الجنیني لتعطي كل منھما خلیة حاملة للبییضة غیر الملقحة -

  . شھرا 13یستغرق تكون المشیج األنثوي 
  

III كیف یتم اإلخصاب وكیف تتشكل البذور ؟  info.achamel.www  
  : بر أل  ا-1

عم الفتي مقارنة مع المخاریط الذكریة  المخاریط األنثویة في أعلى البریكون األبر متقاطعا عند الصنوبر بسبب تموضع
  .التي توجد في أسفلھا مما یعوق عملیة األبر الذاتي 

  .یكون األبر بواسطة الریاح 
  
  :  اإلخصاب-2
  

  :مراحل اإلخصاب عند شجر الصنوبر الموالیة  7تبین و
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  .اكتب التعلیق على الوثیقة *
  .حدد أھم مراحل اإلخصاب *
   عاریات البذور استخلص نوع اإلخصاب عند* 

  : جواب 
   7 أنظر الوثیقة -
  :مراحل إخصاب الصنوبر -

أما البییضات فتكون غیر ناضجة ولن تصبح .خالل ربیع السنة األولى ، تسقط حبوب اللقاح فوق البییضات العاریة ثم تنبت 
الل السنة الثانیة ، تستأنف حبة خ .مما یؤدي إلى تأجیل اإلخصاب إلى السنة الموالیة ، كذلك إال بعد سنة من حدوث األبر

  .اللقاح إنباتھا فیستطیل أنبوب اللقاح ویتقدم نحو حاملة البییضة 
ساھم الثاني في تلقیح البییضة غیر الملقحة ، فتتكون البیضة یین یتالشى أحدھما ویین مئبریتنقسم النواة التوالدیة لتعطي حی

   .(2n)المخصبة 
ین یین المئبری بكونھ إخصاب أحادي حیث یتم تخصیب البییضة غیر الملقحة بأحد الحییتمیز اإلخصاب عند عاریات البذور

  .لكي تتكون بیضة ملقحة واحدة
  
  www.achamel.ma  . كیف تتشكل البذور -3
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حدد أھم مراحل تكون جانبھ انطالقا من تحلیل الوثیقة * 
  .البذرة عند الصنوبر

    ،)النقسامین غیر مباشرین(صبة تتعرض البییضة المخ*
 فتتكون أربع طبقات من الخالیا من بینھا طبقة الخالیا 

التي تتفرق من بینھا أربع أجنة تتالشى ثالثة  الجنینیة
  ) . ةتیالنب(وتبقى واحدة لیعطي الجنین 

 أما خالل تشكل الجنین تغتني خالیا السویداء بالمدخرات
) البذرة(سویداء والنبیتة ثم تجتف ال ، اء فیزداد سمكھالغش

وھكذا تتحول البیضة المخصبة  .وتدخل في حیاة بطیئة 
   .إلى بذرة مجنحة

  . یستغرق تكون ونضج البذور ثالث سنوات 
  
VI اإلنبات  :  
 تنضج البذور داخل المخروط األنثوي الذي یتلجنن -
بعد انفتاح حراشف ھذه ،  أو صنوبرة ةیتحول إلى جوزو

 عندما  وتنبتضج تحرر البذور المجنحةالجوزة أثناء الن
  .تصبح الظروف مالئمة 

   :مراحل اإلنبات  -
 تبلل البذرة وتنشط بعض األنزیمات التي تھضم -

  .المدخرات الغذائیة للبذرة
ینمو الجذیر ویرتبط بالتربة ثم یستطیل السویق على 

بریة ،  وھكذا تتكون نبتة الالسطح ناشرا الوریقات ا
  .ى العیش وإعمار أوساط جدیدةجدیدة قادرة عل
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