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  عداد البويضة إ

لمعلوم أن البويضة تتكون من حليمة مكونة من نسيج برنـشيمي قـادر علـى االنقـسام                 ا  
وتمتاز بكونها محاطة بطبقتين من الخاليا ، أوالهمـا تـسمى           . المستمر ، ومحمولة على المشيمة      

 همـا منطبقتـان ومحيطتـان بـالجزء        و Scondaryنيهما تدعى الثانوية    ا وث  ، Primaryاألولية  
  .Micropyالمركزي عدا فتحة صغيرة تسمى النقير 

. المعلوم أن الكيس الجنيني يتكون من االنقسام المنصف الذي يحصل في خاليا البويضة              و  
ونتيجة لالنقسامات المتكررة بتكون الكيس الجنيني الذي يحوي البيضة و الخلية المركزيـة التـي               

الجنين الناتج عن إخصاب البويضة بواسطة حبـة        ستصبح الخلية األمية لإلندوسبيرم الذي سيغذي       
  .اللقاح

  Fertilizationإلخصاب ا
ويـسبق عمليـة    . تم عملية اإلخصاب في النبات باتحاد الخلية الذكرية بالخلية األنثويـة            ت  

 وهي عملية التصاق حبوب اللقـاح الذكريـة          ، Pollinationاإلخصاب عملية أخرى هي التلقيح      
لزجة تقوم بأداء وظيفتين فـي نفـس الوقـت ،    ة جد على سطح الميسم ماد   يو بميسم المدقة ، حيث   

فأوالً تقوم بالمساعدة في التصاق حبة اللقاح بسطح الميسم ، وثانياً تساعد في امتصاص هذه الحبـة     
إضافة إلى أنه يعتقد أن اإلنزيمات التي تفرزها الطبقة الداخليـة  . للماء لغرض تكوين أنبوب اللقاح  

وأنبوب اللقاح المتكـون    . بوب اللقاح على اختراق نسيج الميسم       نأ  اللقاح تقوم بمساعدة   بةحلجدار  
  .هو أنبوب سيتوبالزمي اسطواني الشكل محاط بجدار نامي

ينمو هذا األنبوب داخل الميسم ثم يخترق القلم نازالً باتجاه المبيض ، ويكون حاوياً فـي                و  
  .ين تنتجان من انقسام منصفيتاألنبوبية ، وخليتين ذكر هذه الحالة نواة تسمى النواة

أخيراً يصل طرف األنبوب اللقاحي المبيض حيث يخترقه من فتحة صغيرة تقع في نهايته              و  
عد ذلك تتحرك الخليتان الذكريتان من األنبوب وتدخل الكيس الجنينـي فـي             بالسفلى تسمى بالنقير    

 ، حيث تقوم واحدة مـن هـاتين الخليتـين           زدوجإلخصاب الم ا وتحصل عندئذ ما يسمى   . يضبالم
وتتكون عندئذ بيضة مخصبة تحتوي ضعف العدد األصلي مـن          . الذكريتين بتخصيب خلية البيضة   

ما الخلية الذكرية الثانية فإنها تقوم باختراق الخلية المركزيـة حيـث            أ . Diploidالكروموسومات  
ثالثة أضعاف العدد األصلي مـن      (بية مكونة   النوى القط ي  ماتها مع تلك الموجودة ف    وتتحد كروموس 

 Primary وبهذه الصورة تتكون النـواة االندوسـبيرمية األوليـة    ،) Triploidالكروموسومات 

endosperm nucleus .االندوسبيرم هذا يقوم بتزويد الغذاء للبذور عند تكونهاو.  
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