
Plant Cell النباتٌة الخلٌة 
 الخلٌة جدار النمطٌة النباتٌة الخلٌة الخلٌة نظرٌة

 االندوبالزمٌة الشبكة البالزمً والغشاء األغشٌة النقر وحقول البالزمٌة الخٌوط
 البالستٌدات المٌتوكوندرٌا جولجً أجھزة
 الدقٌقة األنابٌب الفجوات الرٌبوزومات

 الخلٌة شكل النواة الدقٌقة األجسام
 للحٌاة المشتركة الصفات الخلٌة حجم

 : مقدمة
 كائن الخلٌة تعتبر الخلٌة وحٌدة الكائنات وفً . للحٌاة األساسٌة والوظٌفٌة التركٌبٌة الوحدة الخلٌة
 المختلفة الخالٌا من كبٌر لعدد تجمع ٌوجد فأنه الخالٌا عدٌدة الراقٌة الكائنات فً بٌنما كامل حً

 الكائن تكون المختلفة واألعضاء ، عضوا تكون المختلفة واألنسجة نسٌجا لتكون دقة بكل تنظم والتً
 النمو عملٌة خالل من حٌوان او نبات كان سواء الحى Growth والتطور Development او
 الشكلً التغٌر Morphogensis . وظٌفٌة وتخصصات كٌماوٌة تفاعالتھا خاللھا ٌحدث والتى

 إال للخالٌا والوظٌفٌة التخصصٌة النواتج تعدد من وبالرغم
 من عدٌد علً احتوائھا فً كبٌر حد الً متشابه الخالٌا أن
 تتشابه كذلك الكٌماوٌة التفاعالت فٌھا ٌتم التى العضٌوات

 النووٌة واألحماض البالزمٌة األغشٌة فً DNA و
 RNA نقل مٌكانٌكٌة فً أساسٌة كمكونات تعمل والتً

 . الخالٌا جمٌع فً المعلومات
 محددة انوٌة علً المحتوٌة غٌر الخالٌا ذات األولٌة فالكائنات هذا وعلً Prokaryotes فً وكذلك

 محددة انوٌة علً المحتوٌة الخالٌا ذات الكائنات Eukaryotes من الكثٌر فً تشترك ما عادة
 .الخصائصالعامة

 : الحٌة للمادة العامة والصفات الخلٌة نظرٌة
 ان بمفردها تستطٌع الحٌة الخلٌة أن علمنا أن وبعد خالٌا من تتكون انھا فً الحٌة الكائنات كل تشترك
 الطاقة وتنتج تستھلك وان البروتٌن لبناء بھا الوراثٌة المعلومات تستخدم وان الوراثٌة موادها تكرر
 حٌوٌة ووظٌفة دور خلٌة لكل ان من بالرغم الحٌاة صور لكل األساس هً الخلٌة تكون وهكذا . بھا
 والتً منفذ شبة حً بغشاء تحاط والتً الحٌوي النشاط وحدة بأنھا الخلٌة تعرف ولھذا . بھا تختص
 اصغر بانھا تعرف او . مناسبة مغذٌة بٌئة علً تعزل عندما الخلوي باالنقسام نفسھا تكرر ان ٌمكنھا

 ان الشائعة والفكرة . الحٌة للمادة الممٌزة والصفات الخواص ٌحوي والذي الحً الكائن من جزء
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 . الخلٌة بنظرٌة تسمً للحٌاة االساسٌة الوحدة هً الخلٌة

: Cell Typical Plant النمطٌة النباتٌة الخلٌة 
 بوجود ٌتمٌز الحٌة الخلٌة فتركٌب تتشابه الحٌة النباتٌة الخالٌا أن إال النمطٌة النباتٌة للخلٌة وجود ال
 وٌطلق ونواة سٌتوبالزم من ٌتكون والذي البروتوبالزم علً تحتوي داخلٌة بمساحة ٌحٌط خلوي جدار

 البالزمى الغشاء داخل البروتوبالزمٌة المكونات تلك علً Plasmalemma البروتوبالست اسم
 الفسٌولوجٌة الدراسات فً واستعماله الخلوٌة الجدر عن البروتوبالست بفصل العلماء ٌقوم ما وعادة

 . والبٌوكٌماوٌة
 النووي بالغالف ٌعرف معقد بغشاء النواة تحاط Nuclear envelope . السٌتوبالزم داخل وٌوجد
 تعرف غشائٌة وتراكٌب والرٌبوزومات والبالستٌدات المٌتوكوندرٌا مثل السٌتوبالزمٌة العضٌوات

 .النواة العادة فً ٌجاور الذي جولجً وجھاز االندوبالزمٌة بالشبكة
 هذه وترجع فٌة الذائبة المواد من كثٌر وجود من الرغم علً الغروٌة بطبٌعته البروتوبالزم وٌتمٌز
 محدودة غٌر مساحٌة سطوح البروتٌنات تتٌح حٌث البروتٌنات لوجود للبروتوبالزم الغروٌة الطبٌعة
 لالدمصاص الضرورٌة الظروف وجود علً تساعد والتً Adsorption ثم ومن الكٌماوٌة والحركة

 . الحٌة المادة لمظاهر أساس الغروي النظام ٌعتبر هذا وعلً للحٌاة الالزمة التفاعالت



: Wall Cell الخلٌة جدار 
 أعطى الحٌوان عالم ففً المحدد شكلھا لھا ٌكون لكً مٌكانٌكٌة دعامات الً الحٌة الكائنات تحتاج
 مثل على احتوائھا عدم ونتٌجة النباتات فى آما العظمى الجھاز طرٌق عن الكائنات لتلك الصالبة هللا
 المائى االمتالء ضغط خالل من ٌكون أن ٌكفى ال فالتدعٌم الحٌوان من رقٌا اقل وإنھا الجھاز ذلك

 أساسً بشكل التدعٌم فى النبات ٌعتمد لذلك المٌكانٌكى التدعٌم على بالطبع ٌساعد والذى الخالٌا داخل
 للقٌام ٌتعداه بل فقط التدعٌم فى الجدار دور ٌقتصر وال السلٌولوزى الصلب الخلوي الجدار بناء فى
 النشاط بعض وفً اإلفراز وفً والمعادن الماء وانتقال امتصاص فً ٌشترك فالجدار أخرى بوظائف
 مقاومة فً هاما دورا تلعب ومكوناتھا الخلوٌة الجدر أن النبات أمراض علماء ٌعتقد كما . األنزٌمً

 . الطفٌلٌات اختراق بإعاقة المرض
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 فٌھا ٌدوم ال خالٌا فھناك وبالطبع . الخلوي الجدار وتعضٌد بإنتاج الحً البروتوبالست وٌقوم

 وٌنتج .( الخشب مثل والتدعٌم التوصٌل وظائف فً المتخصصة تلك مثل) طوٌال البروتوبالست
 . البالزمً للغشاء الخارجً للسطح مالصقة وٌرسبھا الخلوي الجدار مكونات البروتوبالست

 والسوبرٌن واللجنٌن والھٌمٌسٌلٌلوز البكتٌنٌة المواد وتشكل السٌلٌلوز هو للجدار الرئٌسً والمركب
 الصفٌحة تأتى ثم .الخلوٌة الجدر لصالبة المانحة الثانوٌة الجدر تشكل التى الترسٌب مواد والبروتٌنات
 البكتٌك لحمض ذائبة غٌر وامالح البكتٌك حمض من وتتكون بعضھا مع الخالٌا تلصق والتً الوسطً
 الوسطً الصفٌحة صالبة وترجع البروتوبكتٌنات من ضئٌلة وكمٌات والمغنسٌوم الكالسٌوم بكتات مثل
 البكتٌك لحمض والمغنسٌوم الكالسٌوم أمالح لوجود الخلوي الجدار تكوٌن من المتأخرة المراحل فً

 . اللجنٌن االحٌان بعض وفً السٌلٌلوز مثل المتضخمة التسكر عدٌدات وكذلك

: Wall Primary االولً الجدار 
 وٌتبعھا االستطالة هذه وٌصحب وتستطٌل الحجم فً الخلٌة تزداد الوسطً الصفٌحة تكوٌن بمجرد

 :هً المركبات من أنواع بثالث الوسطً الصفٌحة تشرب
 ( بروتٌن + كربوهٌدرات تجمع) الجلٌكوبروتٌن .٣ الھٌمٌسٌلٌلوز .٢ السٌلٌلوز .١

 ١ سمكھا رقٌقة طبقة الترسٌب هذا عن وٌنتج - علً تقع التً الطبقة هذه علً وٌطلق مٌكرون ٣
 . االولً او االبتدائً بالجدار البالزمً للغشاء الخارجً والسطح الوسطً للصفٌحة الداخلً السطح
 وخالٌا المٌرستٌمٌة الخالٌا مثل االبتدائً الجدار علً فقط تحتوي النباتٌة الخالٌا من العدٌد وهناك
 لمرونة نتٌجة بمطاطٌتھا تتمٌز االبتدائٌة والجدر . الغذائً التمثٌل فً المشتركة والخالٌا البشرة

 . مطاطٌتھا من جزءا تفقد للجدر جدٌدة مكونات علٌھا ٌرسب عندما ولكن تركٌبھا

: Secondary Wall الثانوي الجدار 
 خالٌا فً بٌنما . االستطالة عن الخلٌة تتوقف البارنشٌمٌة الخالٌا فً الثانوي الجدار تكوٌن بمجرد
 طبقات بترسٌب وذلك الخالٌا استطالة توقف بعد تغلٌظه فً ٌستمر الجدار فان القصٌبات مثل أخرى
 ٥ بٌن الثانوي الجدار سمك وٌتراوح . الثانوي الجدار لتكوٌن واللجنٌن السٌلٌلوز من - مٌكرون ١٠
 . تماما مطاط غٌر النھاٌة فً وٌصبح مرونته من الكثٌر الجدار ٌفقد الثانوي الجدار ترسٌب وبنھاٌة
 البروتوبالزم وتحلل موت هذا وٌسبب الخلٌة حجم معظم امتالء الً الثانوي الجدار تغلٌظ ٌؤدي وقد
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 الفٌنٌل مركبات من مشتقة مبلمرة كحولٌة مادة وهً اللجنٌن علً تحتوي الثانوٌة الجدر من وكثٌر.

 .بالسٌلٌلوز ترتبط اخري ومركبات الھٌمٌسٌلٌلوز مع الجدار فً وتوجد بروبان
 الً أهمٌته وترجع النبات مركبات بٌن السٌلٌلوز بعد السٌادة حٌث من الثانً المركز ٌحتل واللجنٌن

 ترسٌب ٌغلب قد النباتات بعض فً انه اال ، ٌكونھا التً التراكٌب صالبة من وٌزٌد ٌضٌف انه
 تغطً قد النباتٌة الخالٌا جدر وبعض. القطن الٌاف مثل الثانوي الجدار طبقات فً النقً السٌلٌلوز

 .الماء فقد من للحماٌة وذلك الشموع او بالسوبرٌن تتشبع او بالكٌوتٌن

: Pit Field النقر وحقول Plasmodesmata البالزمٌة الخٌوط 
 مفردها) البالزمٌة الخٌوط :Plasmodesma ) الخلٌة استواء خط فً سٌتوبالزمٌة خٌوط هً

 تخترق الخٌوط وهذه . الوسطً الصفٌحة تكوٌن خالل االندوبالزمٌة الشبكة خٌوط حول المتصلبة



 .الخالٌا عبر اآلخري وللمواد للماء األهمٌة غاٌة فً موصلة كطرق تعمل انھا وٌعتقد الخلوٌة الجدر
 مساحات وهً األولٌة النقر بحقول ٌعرف الجدار من حزء فً متجمعة توجد قد البالزمٌة والخٌوط

 تعرف والتً المتجاورة للخالٌا االبتدائٌة الجدر فً البعض بعضھا تقابل والنقر الخالٌا جدر فً رقٌقة
 مضفوفة حافة ذات او بسٌطة تكون النقر فان ثانوٌة جدر لھا التً الخالٌا وفً .الزوجٌة بالنقر

: Membranes األغشٌة 
 األغشٌة داخل الكٌماوٌة المكونات مختلف تنظٌم علً تعتمد الخلوٌة األنشطة معظم ان ٌفھم ان ٌجب
 هو لألغشٌة نموذج اقترح من أول . االندوبالزمٌة والشبكة الخلوٌة العضٌوات أغشٌة او المرتبطة
 Danielle الغشاء وظائف من كثٌر ٌفسر النه العلماء من القبول حاز نموذج وهو ١٩٤٣ سنة

 والداخل الخارج من بھما وٌحٌط الدهون من طبقتٌن وجود دانٌل ٌقترح النموذج هذا وفً الخلوي
 الالقطبٌة المواد بمرور بالغشاء الموجودة اللٌبٌدات وتسمح البروتٌن من طبقتٌن Nonpolar التً او

 التً او القطبٌة المواد بمرور تسمح البروتٌن طبقتً وجود ان كما سطحھا علً شحنة تحمل ال
 الغشاء لوحدة النموذج وهذا سطحھا علً شحنة تحمل Membrane Unit جمٌع فً ٌوجد ال

 تقودنا بقواعد ٌمدنا انه إال األغشٌة نفاذٌة فً التغٌرات دٌنامٌكٌة ٌفسر ال انه كما الغشائٌة التراكٌب
The السائل المبرقش المودٌل وهو للغشاء اآلن قبوال اكثر نموذج وهناك . األغشٌة تركٌب لفھم 

 Fluid Mosaic Model بذٌولھا الفوسفولٌبٌدات من طبقتٌن علً الغشاء وٌحتوي

 داخل تنتثر والتً الكروٌة والبروتٌنات . للداخل والمتجھة للماء الكارهة الھٌدروكربونٌة
 . لزج سائل من بركة داخل األوزان المختلفة بونج البنج كرات تشبة والتً الفوسفولٌبٌدات
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 غشاء من او آلخر عضو من جوهرٌا وتختلف أنزٌمات او تركٌبٌة تكون ربما البروتٌنٌة والمركبات
 مشتقات مثل أخرى غشائٌة مكونات وجود أوضح النموذج وهذا . الغشاء نفس وجھً بٌن او آلخر
 ومضخات وحوامل أنزٌمات علً تحتوي ربما األغشٌة ان سنري وكما والبروتٌنات الكربوهٌدرات
 والكٌماوٌات العناصر وتحرك إخراج تسھل عالٌة طاقة ذات ومركبات تركٌبٌة وبروتٌنات بروتون

 من لألغشٌة اآلخري والمكونات والبروتٌن الدهون كمٌة أن فٌه شك ال ومما . الخلٌة وخارج لداخل
 فاألغشٌة لذلك . للماء والكارهه المحبة للمجامٌع النسبً بالتغٌر آلخري لحظة من تتغٌر ان المحتمل
 النفاذٌة اختٌارٌة Permeable Differentially خالل المختلفة المواد مرور خاصٌة تنظم انھا اي
 خالل المواد مرور بأنه لألغشٌة السلبً النقل وٌعرف . المنفذة شبة اصطالح من ادق وهذا . الغشاء

Diffusion فاالنتشار .للخالٌا الغذائً التحول عملٌات من الناتجة الطاقة الً حاجة دون األغشٌة 
 االٌونً والتبادل Ion Exchange الكتلً والتدفق Mass Flow السلبً االنتقال من صور جمٌعھا

Active النشط بالنقل ٌعرف بما الخارجٌة البٌئة الً تھرب او الخلٌة فً تتراكم ربما المواد____________ وبعض 
 Transport ٌؤدي حوامل او مستقبالت ووجود . حٌوٌة لطاقة ٌحتاج األغشٌة عبر التحرك وهذا

. Pumps ًبالمضخات للطاقة المحتاج الحامل نظام وٌسمً التركٌز منحدر عكس المواد تجمع ال 

: Plasma lemma البالزمً الغشاء 
 تنتقل المواد من العدٌد إن إال الخارجً الوسط عن الخلٌة ٌفصل انه ٌبدو الخلوي الغشاء ان رغم
 الجدار هذا وٌتاخم . للماء التشربً الفعل طرٌق عن او والبالزمودٌزماتا المسام طرٌق عن خالله
 ٌغلف وهو الخارجً البالزمً الغشاء او السٌتوبالزمً بالغشاء ٌعرف مرن رقٌق غشاء الخلوي
 الغشاء لتشابة ونظرا . الخلٌة والً من المواد عبور وٌنظم الخلوٌة المكونات وٌكسو السٌتوبالزم
 صبغات باستعمال ولكن الضوئً بالمٌكروسكوب بٌنھما التمٌز ٌصعب والسٌتوبالزم السٌتوبالزمً

 . السٌتوبالزمً الغشاء رؤٌة ٌمكن االلكترونً المٌكروسكوب وباستعمال معٌنة

Endoplasmic Reticulum ( ER) االندوبالزمٌة الشبكة 
 الحوٌصالت وتظھر االندوبالزمٌة بالشبكة ٌعرف متقن مرتبط غشائً بنظام الخلٌة سٌتوبالزم ٌتشابك

 السسترنات وتسمً ممتلئة محاطة كفجوات Cisternae بالشبكة الرٌبوزومات تلتصق وعندما
Rough Endoplasmic الخشنة بالشبكة ٌعرف الشبكة من جزءا تكون فإنھا االندوبالزمٌة 

 Reticulum تمثٌل اي العدٌدة البٌبتٌدات تمثٌل فً تشترك الرٌبوزومات فان المصاحبة هذه وفً

 االندوبالزمٌة بالشبكة تسمً االندوبالزمٌة الشبكة الرٌبوزومات تصاحب ال وعندما ، البروتٌنات
 من تتكون التً المركبات وهً) الجلٌكولٌبٌدات وتجمٌع تمثٌل فً أساسٌا دورا تلعب وهً الملساء



 الشبكة تجوٌف فان العلماء من عدٌد لمالحظات وطبقا (وكربوهٌدرات دهنٌة واحماض كحوالت
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 هذا من أغشٌة هناك ان وجد وقد الخلٌة لسطح لتصل وتمتد النووي بالغالف تتصل االندوبالزمٌة
 بعض ذكر كما . المتجاورة الخالٌا الً وتمتد بل الخالٌا لبعض االبتدائٌة الجدر فً موجودة النظام
 المكونات بٌن االتصال سطوح من ٌزٌد االندوبالزمٌة الشبكة مع النووي الغشاء اتصال ان العلماء
 ٌعنً فھذا المتجاورة الخالٌا الً االندوبالزمٌة الشبكة تمتد وعندما . الخلٌة وسٌتوبالزم النووٌة

 الحً الكائن فً الواحد النسٌج عمل انتظام ٌفسر قد وهذا المتجاورة الخالٌا انوٌة بٌن مباشرا اتصاال
 الً الخلٌة سٌتوبالزم تقسٌم ٌعنً فھذا السٌتوبالزم داخل وتفرعھا االندوبالزمٌة الشبكة تصورنا واذا

 معٌنة مركبات وأٌضا معٌنة أنزٌمات تتراكم ربما الحجرات هذه وداخل . وصغٌرة عدٌدة حجرات
 بدون الخلٌة سٌتوبالزم داخل عدٌدة تفاعالت حدوث إمكان الً ٌؤدي التقسٌم هذا ان نري وسوف

 المطلوب االتجاه فً للحدوث الرجعً التفاعل اتجاه ٌوجه أن ٌمكن هذا ان علً عالوة تداخل حدوث
 . بعضھا اخراج او الحجرات هذه داخل المركبات بعض حجز طرٌق عن

: (Dictyosomes ) او Golgi Apparatus جولجً أجھزة 
 ٥ من من مكدسة كومة عن عبارة إنھا االلكترونً المٌكروسكوب فً جولجً أجسام تبدو - من ١٥
 كمجموعة تظھر الصغٌرة الكروٌة الحوٌصالت من وعدٌد والمنبسطة والمفلطحة المرتبطة األغشٌة
 احسام أغشٌة وتتشابه .جولجً أجھزة والحوٌصالت األوعٌة هذه علً وٌطلق األغشٌة هذه حول

 مثل) الخلوي الجدار منشئات علً الحوٌصالت وتحوي . . االندوبالزمٌة الشبكة أغشٌة مع جولجً
 عند تنتقل ثم الحوٌصالت داخل تتراكم المركبات وهذه (اخري ومركبات وبروتٌنات التسكر عدٌدات
 علً الخلوي الجدار مواد وترسب الخلٌة سطح او الوسطً الصفٌحة الً المٌتوزي االنقسام إتمام
 الجدار تكوٌن فً هاما دورا االندوبالزمٌة والشبكة جولجً اجسام تلعب ذلك وعلً . البٌنً السطح

 . الخلوي
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: Mitocondria المٌتوكوندرٌا 

 مفردها المٌتوكوندرٌا Mitochondrion بوحدتٌن محاطة والصور األشكال من عدٌد لھا أجسام
 ال و الحشوة بداخلھما ٌضمان غشائٌتٌن RNA نواتج من عدٌدة ومركبات كربس دورة وأنزٌمات
 فھً وهكذا . التنفس بعملٌة القٌام هً وظٌفتھا ان ٌبٌن مما والسٌتوكرومات األنزٌمٌة التفاعالت

 مثل النشطة الخالٌا فً المٌتوكوندرٌا كثافة ٌالحظ ولذلك الخلٌة فً المستخدمة الطاقة بإنتاج تختص
 انه بالطاقة الخالٌا تمد المٌتوكوندرٌا ان وٌعنً . المٌتوكوندرٌا بھا تسود حٌث المٌرستٌمٌة الخالٌا

 الكربون أكسٌد ثانً المواد هذه أكسدة عن ٌنتج السٌتوبالزم فً والكربوهٌدرات الدهون تتحلل عندما
 ال مثل بالطاقة غنٌة فوسفاتٌة روابط صورة فً المٌتوكوندرٌا فً تخزن التً وهً وطاقة وماء
 ATP علً المٌتوكوندرٌا الحتواء ونظرا DNA علً االعتماد دون االنقسام علً القدرة لھا فان

 . النواة

: Plastids البالستٌدات 
 حوالً قطرها الشكل قرصٌة او بٌضٌه او مستدٌرة عادة وهً للنبات ممٌزة عضٌوات هً البالستٌدات
 ٤- الغالف ٌسمً مزدوج بغشاء البالستٌدات تحاط حشوة وبداخلھا مزدوج بغشاء وتحاط مٌكرون ٦

 Envelope االستروما او الحشوة فً أخري تراكٌب مع Stroma علً وهً الجرانات تسمً

 ٥ من وتتكون أقراص شكل - والبالستٌدات وفٌالت الكلور تحوي التً وهً المفلطحة األكٌاس من ٥٠
 عادة تحوي DNA و RNA تنشأ انھا وٌعتقد الخلٌة انقسام عن مستقلة تتكاثر ان ٌمكن فھً ولھذا

Proplastids األولٌة البالستٌدات من 
 :اشكال عدة الً البالستٌدات وتنقسم

 Proplastids : األولٌة البالستٌدات وهً

 . البالستٌدات وتكون تنمو التً وهً

 Leucoplastids : عدٌمة البالستٌدات وهً



 الكلوروفٌل على تحتوى ال اللون
 وزٌوت بروتٌنات وتنتج .والكاروتنوٌدات
 . للضوء تعرضت اذا تخضر ان وٌمكنھا
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 Chloroplasts : بلون وتظھر والكاروتنوٌدات الكلوروفٌالت صبغات تحوي بالستٌدات وهً

 .الضوئى بالتمثٌل وتقوم تركٌزه ولزٌادة الكلوروفٌل لون لتغلب اخضر
 Chromoplasts : ولكنھا مبھمة الزالت وظٌفتھا .الكاروتنوٌدات صبغات علً فقط وتحتوي

 والصبغات الكاروتنٌدات بھا تتراكم حٌث الناضجة والثمار واألزهار الخرٌف أوراق تلون عن مسئولة
 . الطماطم فى كما االخرى

 Amyloplastids : خالٌا فً النشا تمثٌل فً هاما دورا تلعب وهً النشوٌة البالستٌدات وهً

 . الذرة حبوب واندوسبٌرم البطاطس درنات مثل معٌنة أعضاء

: Ribosomes الرٌبوزومات 
 فً او السٌتوبالزم فً حرة او االندوبالزمٌة الشبكة بمصاحبة اما الخلٌة فً الرٌبوزومات توجد

 ٠.١ بٌن قطرها وٌتراوح البالستٌدات او المٌتوكوندرٌا – ٥٠ علً وتحتوي مٌكرون ٠.٣ -٦٠ %
 حمض RNA ٤٠ و – ال جزٌئات من تجمع عن عبارة انھا اي بروتٌن % ٥٠ RNA والبروتٌن
 ال علً وٌطلق RNA ب الرٌبوزوم بناء فً المشترك RNA الرٌبوزومً (r- RNA ) وتوجد

 الرٌبوزومات عدٌدات او سبحً شكل فً او عنقودٌة مجامٌع فً عادة الرٌبوزومات
 Polyribosomes بال ترتبط عندما الببتٌدات لتمثٌل النشطة االماكن وهً RNA او الرسول

(m-RNA ) 

: Vacuoles الفجوات 
 خلوي عصٌر او مائً بسائل مملوءة بغشاء محاطة مساحة عن عبارة هً Cell sap وتوجد
 الخلٌة تمتلئ حٌث المٌرستٌمٌة الحدٌثة الخالٌا فً السٌتوبالزم فً مبعثرة العصارٌة الفجوات

 فً كبٌرة واحدة فجوة لتكون بعضھا مع الفجوات هذه تتجمع الخلٌة نضج وعند الكثٌف بالسٌتوبالزم
 الداخلً البالزمً الغشاء من جزء هو بغشاء محاطة وتكون الخلٌة وسط Tonoplast غشاء وهو

 كطبقة الجدار لٌالصق السٌتوبالزم الصغٌرة الفجوات من تجمعھا عند الفجوة وتدفع النفاذٌة اختٌاري
 االمتالء ضغط استمرارٌة علً المحافظة الفجوة وظائف ومن رقٌقة Turger pressure للخلٌة
 المواد تخزٌن الفجوة مھام من أن كما. الماء حركة فً وللتحكم الدعامً للتركٌب جدا هام وهو

 للخلٌة الدفاعٌة والمركبات الثانوٌة التمثٌل منتجات وتخزٌن للخلٌة التمثٌلً للنشاط الالزمة األساسٌة
 والغازات المعدنٌة واألمالح العضوٌة واألحماض كالسكرٌات مواد علً العصٌر ٌحتوي وهكذا والسامة

 ال ٌكون وعادة البللورات وأحٌانا والتانٌنات والدهون والقلوٌدات والصبغات pH الخلوي للعصٌر
 ١ بٌن ٌتراوح قد االحٌان بعض فً انه اال حامضٌا – غٌر فدراستة ولھذا . مكوناته حسب ١١

 بالفجوة المحٌط والغشاء . والكٌموحٌوٌة السٌتولوجٌة الناحٌة من سھلة Tonoplast المزدوج غٌر
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 السامة المواد وتخزٌن الھٌدروجٌن أٌونات تراكم مثل للخلٌة الكٌمٌائً النشاط فً هاما دورا ٌلعب
 مثل بالفجوة الصبغات ووجود . ( للفجوة الخلٌة من) واحد اتجاة فً المواد بعض بعبور والسماح

 حسب اللون فً تغٌره وبسبب . واألوراق والثمار األزهار من عدٌد ٌلون والذي االنثوسٌانٌن
 ال pH . ( الشمس عباد صبغة مثل) الحموضة لدرجة كدلٌل استعمل

: Microtubules الدقٌقة األنابٌب 
 ١٠ قطرها غشائٌة ال مجوفة مستطٌلة تراكٌب هً - بروتٌنٌة كبٌرة جزٌئات تعتبر وهً انجستروم ٢٠
 البروتٌن وٌسمً B – tubulin ، سنترومٌر مع متالصقة توجد حٌث انبوبى بروتٌن تسمٌته وٌمكن

 وهجرة انفصال فً وتشترك . المٌتوزي االنقسام خالل المغزلٌة والخٌوط الكروموسومات
 تراكٌب تحت تعتبر كما . الخلوي الجدار تكوٌن فً تساعد كما الخلٌة لقطبً المتماثلة الكروموسومات

 . الحركة ذاتٌة النباتٌة الخالٌا فً واألهداب والفالجالت لالسواط

: Micro bodies الدقٌقة األجسام 



 األجسام علٌھا ٌطلق الجسٌمات تلك ، واالسفٌروزومات والبٌروكسٌزومات الجلٌوكسٌزومات وهً
 ١ وقطرها الدقٌقة - المٌتوكوندرٌا او البالستٌدات تشابه ال وهً فردي غشاء بھا ٌحٌط انجستروم ٢

 وتوجد . جدا كثٌفة داخلٌة بروتٌنات علً تحتوي انھا اال غشائٌة تراكٌب اي بھا ٌشاهد ال حٌث
 العملٌة وتلك كربوهٌدرات الً الدهن ٌتحول حٌث الزٌتٌة البذور انسجة فً الجلٌوكسٌزومات

 فھً البٌروكسٌزومات اما . الجلٌوكسٌزومات فً كلھا وتوجد الجلٌوكسالت دورة أنزٌمات ٌصاحبھا
 الجلٌكوالت تمثٌل فً دور ولھا أنزٌماتھا نفس من عدد علً وتحتوي الجلٌوكسٌزومات مظھرٌا تشابه
 التمثٌل عملٌة تصاحب البٌروكسٌزومات ان المالحظات وتبٌن الخضراء البالستٌدات بواسطة المنتجة

 او صغٌرة أجسام اال هً ما الكروٌة األجسام اي واالسفٌروزومات . النباتات بعض فً الضوئً
 أنزٌمات مثل أنزٌمات علً تحتوي جسٌمات Hydrolases مثل أخرى مائً تحلٌل وأنزٌمات

 ال Proteases ( و ( البروتٌنات تحلٌل أنزٌمات Ribonucleases ( أحماض أل تحلٌل أنزٌمات
 . اللٌبٌدات وانتقال تخزٌن هو الخلٌة فً وظٌفتھا ان وٌبدو واالسترة الفسفرة وأنزٌمات (النووٌة

:Nucleus النواة 
 العالم بواسطة ١٨٣٥ سنة النواة اكتشفت Robert Brown من هائال كما نالت الحٌن ذلك ومنذ
 تمثٌل وتدٌر تتحكم فالنواة . الخلوي والنشاط التورٌث فً المتحكم المؤثر دورها لدراسة البحوث

 التمثٌلٌة التفاعالت جمٌع ٌكن لم ان معظم علً تساعد التً األنزٌمات تتضمن التً البروتٌنات جمٌع
 وفً . السٌتوبالزم فً منغمس كروي جسم عن عبارة الصغٌرة الخلٌة فً والنواة . الخلٌة فً

 ٥ النواة وقطر . العصارٌة الفجوة تكون بتأثٌر الخلٌة جوانب أحد فً النواة تسكن الناضجة الخلٌة –
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 النووي بالغالف ٌعرف مزدوج بغشاء النواة وتحاط مٌكرون ١٠ envelope Nuclear متصل وهو
 ثقوب او مسام الغالف هذا ٌحوي كما االندوبالزمٌة بالشبكة Pores السٌتوبالزم بٌن اتصال وٌظھر

 خٌوط من الشكل شبكً تركٌبً احدهما طورٌن من ٌتركب النووي والعصٌر . النووي والعصٌر
 من ٌتكون والذي كروماتٌن تسمً DNA حبٌبٌة كمواد ٌبدو التركٌبً غٌر والطور . والبروتٌنات
DNA ال من أساسٌة جوهرٌة كمٌات النواة فً وتوجد Nuclear sap ًالنووي العصٌر وتسم 

 ال و RNA . األنزٌمات لبعض باإلضافة هستون ٌسمً معٌن وبروتٌن والفوسفولٌبٌدات واللٌبٌدات
Nucleolus ًالنوٌات من اكثر او واحدة علً النواة تحتوي الخالٌا النقسام التمھٌدي الطور وف 

 . النباتً النوع حسب

: Shape Cell الخلٌة شكل 
 االسم وهو بروتوبالزم من تتكون وانھا واحدة خلٌة من تبدأ جمٌعھا الحٌة الكائنات ان المعلوم من
 وبالنظر . مرن بغشاء ٌحاط لزج سائل عن عبارة وهو للخلٌة الحً المحتوي كل علً ٌطلق الذي
 بالنسبة خاصة السطحً للتوتر نتٌجة وذلك كروي سٌكون الخلٌة شكل ان نجد االعتبارات لھذه

 كروٌة تكون الخلٌة وحٌدة والطحالب والخمائر البكتٌرٌا خالٌا من كثٌرا ان نجد وفعال ، الحرة للخالٌا
 . محدد شكل لھا لٌس االمٌبا فان كذلك العصوي الشكل تأخذ البكتٌرٌا بعض ان ٌالحظ ولكن الشكل

 شكلھا تحدد قد الخلٌة وظٌفة ألن الخالٌا شكل فً المٌكانٌكٌة الخارجٌة العوامل تأثٌر إغفال ٌجب وال
 تبدو بٌنما والسفلً العلوي السطح من كل من كروٌة تبدو التً اإلنسان فً الحمراء الدم خالٌا مثل

 الرئة فً الغازات تبادل فً وظٌفتھا ٌناسب الشكل وهذا . الجانبً الشكل من ومقعرة مسطحة
 نفسھا الخلٌة نشاط وكذلك العضو شكل حسب علً الخالٌا شكل ٌختلف للنبات وبالنسبة . واألنسجة
 علً خلٌة كل شكل ٌختلف حٌث والشعٌرات للثغور الحارسة والخالٌا والجذور األوراق خالٌا مثل
 تھٌأ الحٌوان خالٌا ان ٌالحظ والحٌوان النبات لخالٌا وبالنسبة . تماما معھا وٌتالئم وظٌفتھا حسب
 واخراج وعظام واعصاب عضالت خالٌا الحٌوان فً توجد كذلك . ال النبات فً بٌنما للحركة احٌانا

 __. وهضم


