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  Development of seeds &Fruitsكوين البذور والثمار ت

عد إتمام عملية اإلخصاب تحصل تحوالت وتغيرات في المبيض فيبدأ المبيض بالنمو أوالً             ب  
  .ن الثمرةيويزداد حجمه حتى يبلغ عدة أضعاف حجمه األصلي ، ويتطور بهذه الصورة تدريجياً لتكو

نسجة المبيض بامتصاص المحاليل الحاوية العديد من       تحصل عملية النمو واالنتفاخ بقيام أ     و  
المركبات السكرية والعطرية والدهنية والبروتين ، وكميات كبيرة من الماء ، ويتحول عندئذ نـسيج         

  .الثمرة تدريجياً في العديد من األنواع إلى نسيج لحمي أو إسفنجي
ا بالنسبة للبذور ، فبعـد إمـام        أم.  النباتية تعتبر الثمرة مبيضاً مكتمل النضج        ةمن الناحي و  

عملية اإلخصاب ، فإن البيضة المخصبة الناتجة والتي تحتوي عادة ضعف العـدد األصـلي مـن            
تنقـسم إنقاسـماً    –الكروموسومات، وكذلك نواة االندوسبيرم، وجميع األنسجة الداخلية المرافقة لها   

هاية إلـى تكـوين الجنـين النبـاتي         تتم فيها حاالت التمايز النسيجي حيث تؤدي في الن        ومنصفاً ،   
  .واألنسجة المساعدة له

  مراحل التلقيح و اإلخصاب في النباتات
  :بشكل عام ، تتكون البذرة منو
  :جنـينل ا-أ
و نبات صغير جديد ، يمثل نقطة االتصال بين جيل وآخر ، ويحمل كل الصفات الوراثية التي هو

قطتي نمو، واحدة يتكشف  ن يحمل في نهايته من محورنويتركب الجني. تجمعت من كال األبوين
  .ي، ويتكشف الجذر من نقطة النمو األخرىرمنها النمو الخض

  :الغذاء المخزون – ب
  .تم خزن الغذاء في نسيج االندوسبيرم حيث تختلف كميته باختالف النوع النباتيي  

  :غطاء البذرة – ج
ة األخـرى ، وفـي      سجا بعض األن  وبقاي. لبذرة  ليتكون هذا الغطاء من الغالف الخارجي       و  

  .بعض األحيان من أجزاء من الثمرة نفسها
 البذرة في النمـو     وبتقدم.  أساساً من أغلفة البويضة    الف البذرة مكون من طبقة أو طبقتين نشأتا       غو

تحصل عدة تغيرات في غالفها الخارجي، حيث يصبح جافاً في بعض الحاالت مع تغير لونه إلـى                 
  .البني

  Dispersal of Seeds and Fruitsمار لثر وانتشار البذوا
ن األهمية األساسية للبذور هي الحفاظ على النوع بتكوين أفراد جديدة لنفس النـوع، لـذا             إ  

أصبح من األساسي أن يتسم تأمين توفر الظرف المالئم لعملية إنباتها ونموهـا ، وتتـأتى عمليـة                  
 طبيعة البذرة نفسها ، لذلك تحصل لهـا    معئم   أو بآخر وبصورة تتال    لالتأمين هذه بنشر البذور بشك    
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بعض التكيفات التي تناسب أن يمكنها بواسطة هذه التكيفات مبتعدة عن النباتات التي أنتجتها لكـي                
فالنباتات الفصلية تحتاج إلى نشر بذورها إلى أوسع مناطق ممكنة          . ال تحصل منافسة حيوية بينهما      

  .يتم حملها إلى أماكن بعيدة ويحصل إنباتها بشكل سريع وسهل يكفة وزنها لخ، لذلك تمتاز ب
ما بالنسبة للبذور التي ال تستطيع االنتشار فإنها تنبت تحت النبات األم وعندئـذ  تتنـافس                 أ  

  .معها على الماء والغذاء والمعادن، وعند إنباتها تتنافس معها على ضوء الشمس
نتشارها ، فهي تفقد معظم الماء المخـزون         ا  تدخل في مرحلة سبات عند     ركثير من البذو  و  

  .فيها وتتوقف فعالياتها الحية حتى مرحلة اإلنبات
وقـد  . تعتبر عملية انتقال البذور بوساطة الرياح من أكثر طرق انتشار البذور شـيوعاً              و  

ـ نواتها الهضمية وتنقلها    ق البذور بطريقتين ، فإما أن تحملها داخلياً في          بنقلتقوم الحيوانات    د أن  بع
أو تحملها على أجزائهـا الخارجيـة كالجلـد    . تطرحها مع البراز في أماكن غير أماكنها األصلية         

  .والصوف والشعر
الثمار أيضاً وسيلة مهمة النتشار البذور ، فهي قد تنتشر بوساطة طرق متعددة كالماء ، و  

  .أو الهواء ، أو عن طريق استعمالها كغذاء
  Germinationإلنبــات ا

سبق القول ، تتكون البذرة من الجنين واألنسجة المغذية تحيط بهما أغلفة البذرة التي ما ك  
  .تعمل على حماية الجنين وما يجاوره من أنسجة

يتم فصل البذور عن النبات األم في حالة كون معدل النشاط الحيوي ، ومحتوى البذور و  
وتتم . تخزين البذور لفترة طويلة  يمكن وفن، في وجود مثل هذه الظركأقل ما يم –من الرطوبة 

  :عملية اإلنبات عند توفر الظروف المالئمة ، وتنقسم هذه العملية إلى عدة مراحل منفصلة وهي
فيها تقوم المواد الغروية في البذور الجافة  و) :مرحلة امتصاص الماء: (المرحلة األولى – أ

ويعقب ذلك انتفاخ البذور وزيادة . وبة رطد من محتوى البذور من اليبامتصاص الماء مما يز
ويبدأ بامتصاص الماء ازدياد نشاط . وقد يصاحب هذا االنتفاخ تمزق أغلفة البذرة. أحجامها 

كما أنها . وكذلك تخليق بعض اإلنزيمات الجديدة . اإلنزيمات التي تكونت في أثناء تكوين الجنين 
ألدينوسين الثالثي ا (ATPلالزمة مثل طاقة الا كيميائية الخاصة بإنتاجلتنشط بعض المركبات ا

  ).الفوسفات
  .ي نهاية هذه المرحلة يتم ظهور الجذير كنتيجة الستطالة الخاليافو
  
يحدث في هذه المرحلة تحول المواد الغذائية و: )مرحلة هضم المواد الغذائية(المرحلة الثانية  – ب

ي االندوسبيرم أو الفلقات إلى مواد زونة فمخ والدهون والبروتينات التالمعقدة مثل الكربوهيدرا
  بسيطة تنتقل إلى نقط النمو الموجودة في محور الجنين
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