
 

 

 



 

 

 .النبات مثل سائر الكائنات األخرى يحتاج إلى الدعامة من أجل الحماية واملحافظة ىلع الشكل والقوام
النبات من أنسجة مكونة من خاليا ذات جدر مقواة باإلضافة لذلك فإن بعض الخواص  يتكون معظم جسم 

الفسيولوجية لبعض الخاليا تساعد فى تدعيم جسم النبات، كضغط االمتالء الذى يتولد فى بعض الخاليا  
ن إحداهما  نتيجة امتالئها باملاء، أو ببعض السوائل وانتفاخها. لذلك فإن الدعامة فى النبات تتحقق بوسيلتي

 .فسيولوجية واألخرى تركيبية
    Physiological Supportالدعامة الفسيولوجية .١

يعتبرالدعم الفسيولوجى دعما مؤقتا، ألنه يعتمد ىلع وجود املاء فى الخاليا النباتية، وإذا فقدت هذه 
املياه فقد ينعدم هذا الدعم. إن الجدار الخلوى ذو الصالبة والتركيب غير املطاطى نسبيا يغلف الخلية  

للخلية النباتية تجعلها تعيش دائما  النباتية وغشائها البالزمى االختيارى النفاذية، وهذه الصفات الفريدة  
تحت مدى واسع من التركيزات األسموزية. فعند وضع الخلية النباتية فى املاء فإنها تنتفخ ولكنها ال  

فإن املاء يتحرك إلى  )العصير الخلوى( تنفجر وبسبب انخفاض الضغط األسموزى ملحلول الفجوة العصارية 
 Turgor بضغط االمتالءية الجدار الخلوى فينشأ ما يسمى الخلية ويسبب دفع الغشاء البالزمى ناح

Pressure.  ضغط  يتسبب ضغط االمتالء فى أن الجدار الخلوى يصبح متصلبا ويظهر ضغطا يطلق عليه
ونتيجة لهذا التبادل الفعلى بين هذه الضغوط فإن الخلية النباتية تحت هذه  Wall Pressure الجدار

ة. وبالتالى فإن عملية االمتالء تظهر عندما تكون عملية الرى واالمتصاص  الظروف يقال عنها إنها منتفخ 
جيدة وتظهر األوراق يانعة ومنتفخة وأول عالمات نقص املاء سهلة املالحظة فى النبات وهو نقص امتالء  

 .(١خاليا الورقة والذى يعطى لألوراق مظهر الذبول كما فى )شكل 
 
 

 

 ( ١شكل )
 .الدعامة الفسيولوجية
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    Structural Supportالدعامة التركيبية .٢
ترتبط الدعامة التركيبية بترسيب بعض املواد ىلع جدار الخاليا النباتية من الخارج أو الداخل وبالتالى تُقويه  
وتُدعمه. وتتم الدعامة التركيبية بترسيب بعض املواد الصلبة مثل ترسيب مادة الكيوتين غيراملنفذة للماء  

يا البشرة، وترسيب السليلوز واللجنين ىلع جدر خاليا النبات أو فى أجزاء منها )كما يحدث فى ىلع جُدُر خال 
الخاليا الكولنشيمية واإلسكلرنشيمية مثل األلياف والخاليا الحجرية والخشب واللحاء( مما يؤدى إلى زيادة  

لقوة )التدعيم(، وكذلك إلى منع  قدرتها ىلع الحفاظ ىلع أنسجة النبات الداخلية وإكساب الخاليا الصالبة وا
فقد املاء من خاللها مما يساعد ىلع املحافظة ىلع وجود الدعامة الفسيولوجية. هذا باإلضافة إلى إحاطة  

 .النبات بطبقة من الفلين مرسب فيها مادة السيوبرين غير املنفذة للماء 
 



 

 

 كل العظمى لإلنسان من العظام، ومن  يتكون الهي
 املفاصل حىث تلتقى العظام، ومن األنسجة الضامة التى  

 كل العظمى يتألف الهيتربط العظام بعضها البعض.  
 ناسبان  يولكل عظمة شكل وحجم عظمة،   ٢٠٦ لإلنسان من

 ات األخرى، ي اكل الفقاريفتها الخاصة بها. ومثل هيوظ
 :  جزئىن كل اإلنسان إلىينقسم هي

 ) الطرفىكل يكل املحورى والهياله
 تكون الجمجمة والعمود الفقرى والقفص الصدرى  (

  .Axial Skeleton عرف بالهكل املحورىيما  
 ة، ي ويكل املحورى األعضاء الح يوتحمى عظام اله

 .الدماغ والقلب والرئتىنمثل 
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تكون العمود الفقرى من فقرات مرصوصة بعضها فوق بعض لتحافظ ىلع استقامة الجسم، وتسمح له  ي
فى أوضاع متعددة. وتقوم األنسجة الرخوة املوجودة داخل الفقرات واألضالع وعظمة   لتفي نثنى ويأن 

 .القص بتصنىع كرىات الدم الحمراء والبىضاء
كل  يعرَف بالهيما  ن منطقتى الحوض واألكتاف  ن مع عظام كل مين والساقيتكوِن عظام الذراع

ن وعظام الساقىن مثل الروافع، ما ىسمح  يوتتحرك عظام الذراع .Appendicular Skeleton الطرفى
خزن عنصر ية املتحرِكة.  يباملشى والجرى وتناول الطعام وأداء جمىع األنشطة الخاصة بالكائنات األرض

حتاج  ية، ألن الجسم يللغا   ياعتبر عنصرا ضرور يها املعروفة، وهو كسبها صالبتيوم فى العظام، ما  يالكالس
 .ةيه من أجل االنقباض العضلى ونقل النبضات العصبيإل
 
    Structure Boneب العظاميترك .١

 وم والفوسفور.  يالكالسها، بخاصة ية املوجودة فيتكتسب العظام صالبتها من العناصر املعدن
ا  يحتوى ىلع خال يج حى  ي ة، إال أنها عبارة عن نسي فإنك قد تعتقد أنها غىر ح، وبسبب شدة صالبة العظام

ة  ير من األوعيتفرع خالله الكثي،  Periosteum السمحاقسمى  ية. وىغطى العظام غشاء  يوعناصر معدن
املواد الغذائىة إلى العظام وساحبا منها الفضالت.   تحرّك الدم من خاللها، حامال يرة التى  ية الصغي الدمو

 .  يفاا أو كثيكون نسىج العظام إسفنج يوجد غشاء السمحاق عند أطراف العظام. قد يوال 
لة وفى الجزء يعبارة عن نسىج مملوء بالفراغات، موجود عند أطراف العظام الطوالعظم اإلسفنجى 

وفر الدعامة للجسم، وهو موجود فى  يف فيلعظم الكثرة. أما اياألوسط من العظام املفلطحة والقص
ف  ي مأل بعض تجاوي عرف النسىج الرخو الذى يو  .لة مثل عظم العضد وعظم الفخذيجسم العظام الطو

 .Bone Marrow بنخاع العظمالعظام 
، وهو املادة  نخاع العظم األحمر رة فى العظم اإلسفنجى التى تحتوى ىلع يالفراغات الكب (٢شكل  ) ىوضح

ا  يتكون فى معظمه من خال يعرف بنخاع العظم األصفر، ي ا الدم. نوع آخر من نخاع العظم  ي التى تنتج خال
ة  ي لة. الحظ القنوات الدائري ف املوجود فى جسم العظام الطويوجد داخل التجوية، وغالبا ما يدهن

، وهى عبارة  Haversian Canals قنوات هافرس ، والتى تسمى(٢شكل ) ف فىيفى العظم الكثاملوجودة  
بسبب وجود قنوات هافرس، تكون كتلة العظم  .ة ية الدمو يعن فراغات تمرّ خاللها األعصاب واألوع

 للعظمة ي ا الباني بالخالا مبعثرة تعرف يوتوجد داخل العظام خال  .ف أخف عما لو كان مصما يالكث
Osteoblastsا  يوتتركز الخال  .مهاي ة نمو العظام وترمية لعمليدة ضرور ية جد ي ا عظمي ن خالي، تقوم بتكو



 

 

 .ف والعظم اإلسفنجى ىلع السطح الداخلى لغشاء السمحاق ية للعظام فى كل من العظم الكثي البان
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٢شكل )
 .لة مثل عظم الفخذ أو العضديب أحد العظام الطو يترك

    Functions Boneوظائف العظام .٢
ز.  يه شكله املميكلى تدعم الجسم وتعطيها. فعظام الجهاز الهي فة التى تؤديب العظام بالوظيرتبط تركي

 .(٣شكل ) ضا الوظائف املذكورة فىيم، للعظام أ يوباإلضافة إلى التدع
 

 

 

 

 

 
 ( ٣شكل )

 وظائف العظام 
 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/yp-item-bank-prod.york-e.com/97bda243-a3d0-4651-b581-a9a309c43577/assets/images/pic1.jpg
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/yp-item-bank-prod.york-e.com/97bda243-a3d0-4651-b581-a9a309c43577/assets/images/pic2.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

رة الشكل  ي رة ومستدية كبيا غضروفيتكون من خال يج العظمى ي ج ضام كالنسيج الغضروفى هو نسيالنس
  ١شكل ) نين واإللستية من الكوالجينيبروتاف  يموجودة داخل شبكة من أل

 

 

 ( ١شكل )
 ج الغضروفى يالنس
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 . ةي ة دموي ج الغضروفى ىلع أعصاب أو أوعيحتوى النسيال ج العظمى يوىلع عكس النس
ة املوجودة فى  ي رات الدمويات، بواسطة االنتشار من الشعية حاجتها من املغذيا الغضروفيالخال   وتستمد

 :ج الغضروفى ثالثة أنواع يوالنسطة بالغضروف. ياألنسجة املح 
  Hyaline Cartilage الغضروف الزجاجى 

وهو األكثر انتشارا فى الجسم ومنه الغضروف املوجود عند أطراف العظام فى املفاصل حرة الحركة،  
 .ةياألنف وجدر املمرات التنفس

 
  Fibro Cartilage فىيالغضروف الل 

فة وغالبا ما نجده  ين الصلبة والكثياف الكوالجيرة من ألي ة كبيحتوى ىلع كميوهو غضروف صلب وقوى 
 .ن فقرات العمود الفقرىيب
 
  Elastic Fiber الغضروف املرن 

اف  ين إلى جانب ألياف اإللستية أكبر من أليحتوى ىلع كميوهو أكثر أنواع الغضارىف مرونة ألنه 
 .ة ولسان املزمار ي األذن الخارجكون ين. وهو  يالكوالج

 
 ه بالعظام.  يف املوجودة فى ذراعى الطفل وساقبومع مرور الوقت، تستبدل معظم الغضار 

 ا بعظام أثقل وزنا وأكثر صالبة. يج يستبدل معظم الغضروف املتبقى تديكلما نمى الطفل وتطور، 
 عاما،   ٢٥ لشخصبلغ ا ي  يف فى العظام حتيكلى باستبدال الغضار يستمر الجهاز الهيو 

تان وطرف  يكلى ومثاال ىلع ذلك، أذناك الخارجيف بصفة دائمة فى الجهاز الهيلكن تبقى بعض الغضار 
 ن فقرات عمودك الفقرى.  يأنفك والوسائد املوجودة ب

 .ف تجعل هذه األجزاء مرنة وقابلة لالنثناءيك بلطف، سوف ترى أن الغضار يحاول أن تثنى أنفك وأذن 
 



 

 



 

 

  .Joints ث تتالقى العظام فى الجسم باملفاصليتعرف األماكن ح
 منع الحركة. ي ب بعضها ين العظام، لكن تركيتسمح معظم مفاصل الجسم بالحركة ب

 تصنف املفاصل إلى عدة أنواع:   
 مة الحركة، محدودة الحركة وحرة الحركة أو )واسعة الحركة(.  يعد

ن عظام جمجمة اإلنسان البالغ.  يمة الحركة مثل تلك املوجودة بيال تحدث الحركة فى املفاصل عد
ر من  ين الفقرات فى العمود الفقرى بمقدار صغيوتسمح املفاصل محدودة الحركة مثل تلك املوجودة ب

الحركة مثل مفاصل الكوع، الرسغ والكتف، فتسمح بمدى واسع من   الحركة. أما املفاصل حرة
 ١شكل ) الحركة

 

 

 ( ١شكل )
 املفاصل حرة الحركة 
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 ( ٢شكل )
ة االحتكاك  ي اس الزاللي تربط األربطة العظام بعضها البعض أما األوتار فتثبت العضالت بالعظام وتقلل األك

 ن العظام وتمتص الصدمات يب
 

ة املوجودة داخل املفاصل ىلع حفظ أطراف العظام من احتكاك بعضها البعض.  يالوسائد الغضروف تعمل  
ة.  ياس الزالليتها بواسطة أكىاس مملوءة بسائل، تسمى األك ين بعض املفاصل حرة الحركة وحما ييتم تليو

  عند الوالدة، لكن  ةياس الزاللير الضغط املفاجئ ىلع املفصل. توجد بعض األكية تأثياس الزالليتمتص األك
كثر استخدامها، مثل مفصل الكتف  ياة فى املفاصل التى يتكون فى وقت الحق من الح يبعضها اآلخر 
 ٢شكل ) املوضح فى

 ترتبط عظام وعضالت املفاصل حرة الحركة بعضها البعض بواسطة األربطة واألوتار.  
 األوتار   اربط إحدى العظام بعظمة أخرى، أميج الضام الذى ي هى عبارة عن النس Ligaments فاألربطة

Tendons ثبت العضالت بالعظاميج الضام الذى يفعبارة عن النس. 
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