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 :  Osmotic and Ionic regulationوزموزي واليوني التنظيم  ال 

لجميع المواد الحية وهو مذيب بيولوجي عام تتم فيه  األساسيالماء المكون  أنمن المعروف 
جميع المجاميع  أجنةتحاط  أنيجب .األفعالالحيوية وغالبًا ما يشارك في هذه  األفعالجميع 

ويمثل خزن كمية . كانت في مرحلة النمو إذا ائل مائيسب Insectsالحيوانية ما عدا الحشرات 
تنجز العمليات الخلوية فقط . للكائنات الحية األوليةالمتطلبات  إحدىكافية من الماء في الجسم 

 األنواعفي محلول ملحي معلوم التركيب ويختلف التركيب الدقيق لهذا المحلول الملحي باختالف 
وكانت . حتى في الحيوانات التي تعيش في البحر اإلطالقولكنه ال يشبه الماء البحري على 

في الكائنات الحية التي تسمح بمرور مختلف  األيونيالنتيجة تتمثل باالحتياج الكلي للتنظيم 
 .االيونات في ما بينها وبين محيطها الخارجي

النفاذة لغشاء الخلية من التركيز العالي  األغشيةهي حركة الماء خالل  :Osmosisوزموزية ال 
 .التركيز الواطئ إلى

النفاذة من المنطقة ذات  األغشيةهي حركة االيونات والجزيئات خالل : Diffusionاالنتشار 
 .المنطقة ذات التركيز الواطئ إلىالتركيز العالي 

التي تحتاجها  األمالحالمحافظة على كمية  هي : Osmoregulation الوزموزيالتنظيم  
 .المائية للقيام بفعالياتها الحيوية بصورة صحيحة األحياء

 The passage of water and salts across الخلية أغشيةخالل  والمالحمرور الماء 

cell membranes :  

الصفات المميزة ألغشية الخلية بأنها شبيهه بالمنخل حيث يستطيع الماء المرور  أنيعتقد غالبًا 
من خاللها ويسمح فقط بمرور الجسيمات المذابة الدقيقة، وبصورة عامة يكون مرور االيونات 

بكثير من مرور األيونات  أسهل NH4مونيوم واأل KClالمائية الصغيرة مثل كلوريد البوتاسيوم 
 .االيونات العضوية أو +Sالكبيرة مثل ايون الكبريت 

-6)  إلىميبا نانومتر كما في األ  4.0الخاليا من  أنواعلمختلف  األغشيةثقوب  أقطارتتراوح 
لمعظم  األغشيةثقوب  أقطارالدموية الدقيقة وان  لألوعيةكما في الخاليا المبطنة  نانومتر(  21

 إلىتوقع وجود صفات تكيفية بين الخاليا تؤدي وت، أعالهالخاليا مقاربة للقيمة الصغرى المذكورة 
 .االختالفات الناتجة في المدى الذي ينظم مرور مختلف االيونات عبر الغشاء الخلوي إيجاد



ا م د هيفاء علي حمزة             فسلجة احياء مائية       -فسلجة بيئية                  014ي   

 : كيفية تعيين االتجاه الذي يسلكه االيون عبر الغشاء الخلوي
 .فرق الجهد -2

 .الخلوي عبر الغشاء األيونيالتدرج  -1

أما إذا . الجهد الواطئ إلىاالنتشار من الجهد االلكتروكيميائي العالي  إلىيميل  ايون كل إن
هذه ل شاء الخلوي يجب أن يبذل جهدا فعااًل في انتقالغااإلتجاه المعاكس فإن سلك االيون 

عبور االيونات بصورة فعالة من االيونات، كما إن األغشية الخلوية يمكن أن تعجل سرعة 
 .خاللها باتجاه االنتشار السلبي

 

  :  Osmotic pressure of body fluidsللسوائل الجسمية الوزموزيالضغط 
 أنيمكن  آخرشي  أي أوهي االيونات والمركبات العضوية والالعضوية : Soluteالمواد المذابة 

 .والسكرياتمونيا واليوريا يذوب في المحاليل كاأل
 :من المحاليل هي أنواعتوجد ثالث   :محاليل السوائل الجسمية أنواع
 : Isoosmotic solutionالمحلول متساوي التوتر  -1

تركيز المواد المذابة فيه  أن أي، يغير حجم الخلية المغمورة فيه  هو المحلول الذي ال
في سوائلها  األمالحالمائية فان تركيز  لألحياءبالنسبة  أما. مماثل للتركيز داخل الخلية

مماثل لتركيز األمالح في بيئتها الخارجية كما في الالفقريات وسمك  أوالجسمية مساويًا 
تغيير حجم الخلية يعتمد على صالبة غشاء الخلية فأن  أنوبما .  Hag fishالجريث 

 األوزموزيةل هو متعادل المتعاد األوزموزييوضح المحاليل ذات التركيز تعبير  أحسن

Isoosmotic .  
  : Hypoosmotic solution  الوزموزيةالمحلول واطئ  -2

المواد  بينما تركيز واطئيكون فيه تركيز المواد المذابة داخل الخلية  هو المحلول الذي
المحتوى المائي خارج الخلية  أن أي)  عاليمحلول المائي خارج الخلية يكون لل المذابة
االنتقال داخل الخلية لمعادلة التركيز بين  إلىلذلك يميل الماء  (من داخل الخلية أعلى

محتواه الواطئ داخل  إلىينتقل الماء من محتواه العالي خارج الخلية  أي،الجانبين

المحلول الداخلي لكرية الدم الحمراء تركيز 
يساوي تركيز المحلول خارجها وفيها ال 

 .  يحصل تغيير في حجم الخلية

  

المحلول متساوي التوتر ( 5)شكل   
المحلول يساوي 

 لالتركيز داخ

 كرية الدم 
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تنتفخ ثم تنفجر نتيجة ذات التركيز الواطئ نالحظها وفي حالة كرية الدم الحمراء . الخلية
  .كيز العاليذو التر لدخول الماء 

 أجسامهابالنسبة ألحياء المياه العذبة التي يكون فيها تركيز المواد المذابة في خاليا 
شرب الماء من محيطها الخارجي لغرض  إلىه خارجها، فأنها تميل أعلى من تركيز 

حالة التوازن مع بيئتها الخارجية كما في  إلىالوصول 
 .العظمية واألسماكالالمبري 

 
 
 
 
 
 
 

  :Hyperosmotic solution الوزموزيةالمحلول عالي  -3

من تركيز المواد  أعلىهو المحلول الذي يكون فيه تركيز المواد المذابة داخل الخلية   
 أو الخارج لمعادلة التركيز إلىالخروج من داخل الخلية  إلىلذا يميل الماء  في الماء، المذابة

 .األقوىبالمحلول  األوزموزيةمعادلة المحتوى المائي ويطلق على المحلول عالي 
    . المائية يخرج الماء من جسم الكائن الحي إلى الوسط الخارجي لألحياءبالنسبة 

   
 :تقسيم الحياء المائية حسب تحملها للملوحة 

 :المائية حسب تحملها للملوحة إلى مجموعتين رئيسيتين  األحياءتقسم 

المحلول الداخلي لكرية الدم الحمراء تركيز 
من  تركيز المحلول خارجها وفيها  أوطئ

ينتقل الماء من الخارج إلى الداخل ويحصل 
 انتفاخ للخلية

  

  : األوزموزية واطئالمحلول ( 6)شكل 

 اعلىالمحلول الداخلي لكرية الدم الحمراء تركيز 
من تركيز المحلول خارجها وفيها ينتقل الماء من 

 إلى الخارج ويحصل انكماش للخليةالخلية داخل 
  

(األوزموزية)التوتر  عاليالمحلول ( 7)شكل   

 المحلول عالي التركيز 

داخل كرية الدم واطئ المحلول   

نتفاخ كرية الدم ثم تنفجر ا  

تركيز المواد المذابة داخل 
 كرية الدم عالي

المذابة في تركيز المواد 
 الماء واطئ

خروج الماء من الكرية من 
العالي إلى الواطئ الذي 

.يسبب انكماش الخلية  
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وهي الحيوانات التي لها القابلية على  : Euryhalineحيوانات واسعة التحمل للملوحة  -2
 فيطلق على Eurysaline أما )تحمل مديات واسعة من الملوحة في المياه المالحة،

 .( ذات المدى الملحي الواسع في المياه العذبة الحيوانات

وهي الحيوانات التي تتحمل مديات  :Stenohalineحيوانات ضيقة التحمل للملوحة  -1
فيطلق على الحيوانات ذات  Stenosaline أما)ضيقة من الملوحة في المياه المالحة، 
 :قسمين إلى، وتقسم هذه المجموعة (المدى الملحي الضيق في المياه العذبة

 وهي الحيوانات التي لها القدرة على التأقلم لدرجات:  Polystenohaline animals - أ
 .والمحيطات من الملوحة كما في البحار عالية

وهي الحيوانات التي لها القدرة على التأقلم : Oligostenosaline animals  - ب
 .المائية التي تعيش في المياه العذبة األحياءلدرجات واطئة من الملوحة وتشمل 

تتغلب على التغيرات المفاجئة في ملوحة الوسط المائي عن طريق  أنتستطيع الحيوانات المائية 
 األمالحعمومًا للحيوانات البحرية بدائل كثيرة للمحافظة على تركيز . عملية التنظيم األوزموزي

 :ويتم ذلك عن طريق التالي أجسامهافي 
 .بالهجرة بعيدا عنها أيالبحرية عن المناطق عالية الملوحة،  األحياءابتعاد  -2

 .احتمائه داخل الصدفة بالنسبة للنواعم أويغلق الكائن المائي نفسه داخل حفرة عميقة  -1

حول الجسم تمنع التبادل مع البيئة  Mucousيفرز الكائن المائي مادة مخاطية  -3
 .الخارجية

 :البحرية السماكفي  الوزموزينظيم الت

بينما نسبة الملوحة في السائل   33‰تعيش األسماك البحرية في بيئة مائية تقدر فيها الملوحة بـ 
لذا فأن الماء وبصورة  طبيعية سوف ينضح من ( أي اقل تركيزاً ) 20 ‰الجسمي للسمكة    

داخل الجسم إلى الوسط الخارجي لغرض التوازن مع المحيط الخارجي، وفي هذه الحالة فأن 
 :السمكة لغرض تالفي الجفاف تلجأ إلى التالي

 .لتعويض فقد الماء من جسمها تشرب السمكة ماء البحر -2

خصوصًا  األمالحعن طريق الكلية يحوي على نسبة عالية من  اإلدرارتفرز القليل من  -1
SO4 وايونات الكبريتات Mg+2ايونات المغنسيوم 

  2 . 
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 +Naوايونات الصوديوم    Clتفرز االيونات الزائدة مثل ايونات الكلورايد  -3
عن طريق  

 .الخياشيم

 .البحرية  األسماكفي  األوزموزيالتنظيم ( 8)شكل 

 

 

 

 

 :في اسماك المياه العذبة الوزموزيالتنظيم 

الماء قليل الملوحة، ولغرض حصول التوازن  أن أي ‰0.5تقدر ملوحة المياه العذبة بأقل من 
ولتالفي  األوزموزيةبفعل مع المحيط الخارجي يدخل الماء إلى الجسم  لألسماكللسوائل الجسمية 

 :حصول االنتفاخ تلحا اسماك المياه العذبة إلى التالي

 .المخفف اإلدراركمية كبيرة من الماء عن طريق  إفراز -2
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وبصورة فعالة عن طريق الخياشيم لتعويض ما يفقد عن طريق  األمالح األسماكتمتص  -1
 .اإلدرار

 .ال تشرب الماء من محيطها الخارجي -3

  

 

 .في اسماك المياه العذبة األوزموزيالتنظيم ( 9)شكل 

 

 

 

 

 

 


