
 المسيلة  -الملح  ثانوية الرائد بعرير بعين                إعداد األستاذ: بن خريف مصطفى

 ج م ع تك 1 – تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية: ملخص

 العوامل الداخلية -1

 )الجينات(. المورثات تتمثل فيو وراثيةالعوامل هي ال داخلية:العوامل ال -

 .المورثات تسمىشكل قطع على  ،على الصبغيات ،النواةتقع في  :الداخليةمقر العوامل  -

 في الخلية، تحمل المعلومات الوراثية.عضية  كبرهي أنواة:  -

ات مئال)من  المورثاتمن  اكبير اعدديحمل  كل صبغي خيوط طويلة تتواجد في النواة،هي : صبغيات -

 .فال((اآلإلى 

ـ أزواج على شكل  .في النوع الواحدثابت  هاعددغيات: بمميزات الص - وتسمى:  ن 2متماثلة يرمز لها ب

 .الصيغة الصبغية

 قطعة من الصبغي وهي الدعامة المادية للصفة.هي مورثة:  -

 فرد يحمل أليلينالقد يكون للمورثة الواحدة عدة أليالت، ولكن  .كل من أشكال المورثةهو شل: يأل -

 األم.عن األب واآلخر ورثه عن أحدهما  ،لكل مورثةفقط 

  أليلين متماثلين: نقيفرد. 

  أليلين مختلفين.: هجينفرد 

 ينتج التنوع الوراثي عن:تنوع وراثي:  -

 رق معها تتف)مستقل وبشكل عشوائيا الصبغيات المتماثلة لكل زوج فترق أثناء تشكل األمشاج: ت

 األليالت(.

 ضة الملقحة )تجتمع أليالت األبوين(.بويفي العشوائيا بوين أثناء اإللقاح: تتحد أمشاج األ 

 إلنساناصبغيات  -

 64=  ن2الصبغية:  ازوجا من الصبغيات، صيغته 22 : تحملإلنسانالجسمية لخاليا ال. 

 22صبغي، صيغتها الصبغية: ن =  22: تحمل )نطفة وبويضة( لإلنسان الخاليا الجنسية. 

  ذكربين ال متماثلةتحمل الصفات ال ،زوج األولى من الصبغيات 22الصبغيات الجسمية: هي 

 .نثىواأل

 الذكر ، يحمل الصفات التي تفرق بين (22الزوج األخير من الصبغيات )ة: هي سيالصبغيات الجن

  واألنثى.

o  ويرمز لهما بـ  في الشكل والحجماألنثى متماثلين عند  22الزوج صبغييXX.  

o  يرمز للكبير بـ  ،ن في الشكل والحجميختلفمعند الرجل  22صبغيي الزوجX  والصغير بـY. 

 مراحل تحسين إنتاج الكتلة الحية -2

 .تكثير، انتقاء ،تهجين: ، وهي على الترتيبمراحل تحسين إنتاج الكتلة الحية ثالثة

 تهجين -1

 منهما صفة أو صفات مرغوبة.تحمل كل بين ساللتين نقيتين  التصالبهو  التهجين تعريف: -

ساللة مستحدثة لحصول على الهد( من التهجين هو ا سواء عند النباتات أو الحيوانات، :الهدف -

 .الصفات المرغوبةتحمل )جديدة( 

 نتائج التهجين :التهجين عند النبات -1

 . صفات السائدةالهجينة وتحمل بميزتين:  (1)ج تميز أفرادي (:1األول )ج الجيل

  ون مرغوبة أو غير مرغوبة.كت قدهذه الصفات السائدة 
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 (.1( نصالب بين أفراد )ج2على أفراد )ج للحصول :(2)ج الثاني الجيل

 أنماط ظاهرية بالنسب التالية:  6 و اوراثي انمط 14على دائما ( 2)جنحصل في 

9/14 (85 %)،   2/14 (15 %)،    2/14 (15%)،     1/14 (4 %). 

o فالت هجينة وأخرى ، ألن فيها سال( ليست كلها مفيدة بنفس الدرجة2الناتجة في )جألنماط ا

 خرى.األصفة النقية في الو أحد الصفتينفي  هجينةوفيها النقية، 

 التهجين عند الحيوان -2

حوم واأللبان لجيدة كإنتاج الكمية ونوعية حصول على سالفالت حيوانية تحمل صفات ال هدف:ال

 ..والصو(.

 يوجد نوعين من التهجين: تقليدي واصطناعي. أنواع:

 أخرىمرغوبة من ساللة أنثى أو أكثر مع مرغوبة ذكر من ساللة يتم بعزل : التقليدي تهجين. 

  افالصطناعي، أي تخصيب البويضة خارج الرحم. يتميز بـ:يتم بواسطة التلقيح : اصطناعيتهجين 

o .إمكانية تخزين السائل المنوي للساللة المرغوبة لفترة طويلة 

o .يكفي ذكر واحد من الساللة المرغوبة لتلقيح عدد كبير من اإلناث 

o .سهولة نقل السائل المنوي مسافات بعيدة دون نقل الحيوان 

 

 السالالت المرغوبةانتقاء  -2

 .ومرغوبةنقية  لحصول على ساللةا :الهدف

نحصل  حتى متتالية لعدة أجيالمرغوبة الفراد نصالب بين األ :افالنتقاء التدريجي الطريقة هي :ةطريقال

 .)عدة سنوات( مدة طويلة تتطلب. مع العلم أن هذه الطريقة على ساللة مرغوبة ونقية

 

 تكثير السالالت المرغوبة -3

 المرغوبةالنباتات تكثير  -1

 ، نقوم بتكثيرها بطرق مختلفة أهمها: وافالنتقاء التهجين ساللة المرغوبة بعمليتيالبعد الحصول على 

ا كل منهفيعطي  ،أنابيبعدة في وزرعها  أجزاء ةوهو تجزئة النبتة الواحدة لعد :فتسال الدقيقاال -1

 فردا جديدا.

ا والتي تتميز بقدرته( ةيالقم )البراعمزراعة القمم النامية للنبات تتمثل في  :زراعة المرستيم -2

 أفرادا جديدة.عنها نتج وي السريع على افالنقسام

نقسام قادرة على افالخلية جنينية إلى خلية نباتية متمايزة تتمثل في تحويل  :البروتوبالزمزراعة  -3

 وتجريدها من جدارها الهيكلي.وإعطاء فرد جديد. وذلك بتفكيك هذه الخلية المتمايزة 

 تكثير الحيوانات المرغوبة -2

 .ستنساخافال بواسطة عمليةالحيوانات المرغوبة  تكثيرنقوم ب

، أي تحمل نفس المورثات، وذلك )لّمة( متماثلة وراثياهو إنتاج عدة أفراد االستنساخ: تعريف  -1

 حديثة.باستعمال تقنيات 

 االستنساخ آلية -2

  ية.جنيننفصل خاليا 

 هذه الخاليا في بيوض ملقحة منزوعة النواة. يةأنو ننحق 

  أفراد جديدة. فتنمو وتعطينستنبت األجنة الناتجة عن هذه البيوض 
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ُعلىُإنتاجُالكتلةُالحيويةُالخارجيةتأثيرُالعواملُُص:لخُ مُ 

ُجُمُعُتك1ُُُُُُُُُُُُُ

 :مالئمة مناخية -2 و ترابية -1عوامل توفير  يتطلب(، زراعيةأرض  نتاج الكتلة الحيوية )رفع مردودتحسين إ

   سقي ،تسميد ،حرث :بـ ثالث عمليات العوامل الترابية نحس   ن. 

   تربةالزراعة خارج و دفيئات(زراعية في )محمية  زراعةبطريقتين:  العوامل المناخية ر(وف   )ن   نحس   ن. 

 تحسينُالعواملُالترابيةُ-1

ُحرثُ-أ

 لى تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة.إيهدف  .و عميقأيكون سطحي قد عمل فيزيائي  تعريف:

  ط التربة خلي ،قدرتها على االحتفاظ بالماء يرفع ،مساميتها يزيدُ:للتربة الحرث يضيفهازيائية فيخواص

 ...ارةمن األعشاب الض  خلصها ي  ، األسمدة العضويةلط تخلت

  ط الحياة نشي ،نسبة الرطوبةيزيد  ،(باألوكسجين) تهاتهويمن  يرفعُ:ضيفها الحرث للتربةيميائية كيخواص

ُ.(ة للمواد العضويةلحل  م  كائنات دقيقة الميكروبية )

 تسميدُ-ب

 ص الكيميائية للتربة.الخوا و عضوية مختلفة بهدف تحسينأضافة مواد معدنية إ تعريف:

ُأنواعُالتسميد

 تلفة تتمثل غالبا في بقايا الحيوانات.خيتمثل في إضافة مواد عضوية م عضوي:ُتسميد 

o يسمح بنمو وتكاثر ، بشكل بطيء يتم استغالله، متنوعةيحتوي مواد عضوية ومعدنية : خصائصه

 تة لآلزوت.ثب  البكتريا الم  

  المعدنية مثل اآلزوت والفوسفور والبوتاسيوم األسمدةإضافة يتمثل في  معدني:تسميد. 

o :ُُيحتوي على عدد محدود من العناصر المعدنية. ،يتم استغالله مباشرة وبسرعة خصائصه

ُمالحظة

  لها مدة طويلة.ويتطلب تحل ستعمالبطيئة اال ألنها للتربة قبل الحرثاألسمدة العضوية نضيف 

  تستعمل ألنها ، حسب الحاجة بكميات متفاوتةو عند نمو النبات واخضرارهاألسمدة المعدنية نضيف

 .مباشرة وبسرعة

ُري(سقيُ)ُ-ج

 ري بالتقطير. ،علويري  ،سطحيري طرق: بثالثة توفير المياه للتربة ويكون هو  تعريف:

 ب غسل التربةتجن  ، اقتصاد في التكاليف ،اقتصاد في الماءُش:والر   بالتقطيرالري  أهمية. 

ُالتحكمُفيُالعواملُالمناخيةُ-2

ُبيوت بالستيكية أو هياكل زجاجية.: هي الزراعة في الدفيئاتالزراعةُالمحمية:ُ

 2إضاءة، تركيز حرارة، رياح، ُ:التي يؤثر فيها استعمال الدفيئات العواملCO ،تهوية. ،رطوبة 

ُددلُالمحالعامُ-3

 تتوقف ظاهرة التركيب الضوئي على عدة عوامل مناخية ( ،2ضاءة وتركيز إحرارةCo)  ،غياب في الوسط

 .بالعاملُالمحدد يسمى حينئذالتركيب الضوئي وعملية شدة يؤثر على أي عامل منها أو نقص 

ُ

لىُشدةُالمؤثرةُعُالعوامللرفعُإنتاجُالكتلةُالحيويةُيتمُالتأثيرُعلىُ،ُللنباتبالنسبةُُخالصة:

ُ.2OCُالـُضاءةُوتركيزاإلحرارة،ُال:ُوهيُ(الضوئي)ُالتركيبُالحيوي
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