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 الخلية النباتية

 وصفها , تركيبها , وظيفتها
 

اصغر وحدة لبناء ووظٌفة الكائن الحً . فالكائن الحً لد ٌتألف من خلٌة واحدة  هيlle:Plant C: الخلية النباتية

. كما ان نشاط وحٌوٌة الكائن الحً هً محصلة نشاط  متعددة الخلٌةوهنان كائنات  وحٌدة الخلٌةاو اكثر فهنان كائنات 

  وحٌوٌة خالٌاه الحٌة . لذلن ارتبطت وتأكدت العاللة بٌن تركٌب الخلٌة ووظٌفتها .

زم تتركب الخلٌة النباتٌة من جدار خلوي ٌحٌط بمساحة داخلٌة تحتوي على البروتوبالزم والذي ٌحتوي على الساٌتوبال

وتوبالست . ٌحٌط الساٌتوبالزم غشاء ٌعرف بالغشاء البالزمً كما تحاط النواة روالنواة وهما ٌكونان ما ٌعرف بالب

بغشاء معمد ٌعرف بالغشاء النووي وٌوجد داخل الساٌتوبالزم العضٌات الساٌتوبالزمٌة والتً تتضمن الماٌتوكندرٌا 

 .والبالستٌدات والراٌبوزومات والجسٌمات الدلٌمة 

على الرغم من وجود مواد ذائبة كثٌرة فً البروتوبالزم اال ان البروتوبالزم ذو طبٌعة غروٌة وٌتمٌز بخصائص المواد 

 الغروٌة وترجع الطبٌعة الغروٌة له الى وجود البروتٌنات .
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البروتوبالست وجدار الخلٌة.متمٌزٌن هما  نتتكون الخلٌة النباتٌة من جزئٌٌ تركيب الخلية النباتية :   

ستاوالً: البروتوبال  

وهو ٌمثل وحدة البروتوبالزم الموجودة ضمن خلٌة واحدة ، وٌعتبر البروتوبالزم من الناحٌة الكٌمٌاوٌة 

عضوٌة والمركبات العضوٌة الرئٌسة المكونة للبروتوبالزم هً  غٌرنظام من مواد عضوٌة و اخرى 

الكاربوهٌدرات  والحوامض العضوٌة ) والبروتٌن هو اكثر هذه المواد توافرا البروتٌنات واللٌبٌدات و 

عضوٌة الموجودة غٌر، اما المركبات  (فهو ٌؤلف فً بعض األحٌان ثلث الوزن الجاف من البروتوبالزم

% من الوزن الطري  09 - 58ولد ٌؤلف الماء ما بٌن  .فً البروتوبالزم فهً الماء و األمالح 

، وان نسبة الماء العالٌة فً  %1 الفعال ، اما االمالح الالعضوٌة فهً ال تزٌد عادة عن للبروتوبالزم

البروتوبالزم ذات أهمٌة كبٌرة حٌث وجد انه كلما ازداد المحتوى المائً للبروتوبالزم كلما ازدادت 

التحول الغذائً  وتتجلى اهمٌة البروتوبالزم فً امكاناته الفسلجٌة ، ففٌه تحدث عملٌةفعالٌاته األٌضٌة 

تتضمن عملٌة  Anabolism وتحرٌر الطالة و عملٌات البناء Catabolismبما فً ذلن عملٌة الهدم 

 التمثٌل الضوئً وتكوٌن اللٌبٌدات والبروتٌنات والجدران الخلوٌة وغٌرها واخٌرا عملٌة التمثٌل

imilationAss وٌتضمن البروتوبالستوهذه الخطوات هً التً تؤدي إلى تكوٌن بروتوبالزم جدٌد .: 

 المكونات البروتوبالزمية / وتشمل: - أ

 Plasma Membranesاالغشية البالزمية     -1

انجستروم ( كما تحاط العضٌات  199-58النظام الحً نظام غشائً فالساٌتوبالزم محاط بغشاء بالزمً سمكه ) 

والماٌتوكندرٌا وغٌرها . بحٌث تجري التفاعالت الحٌوٌة اما الخلوٌة باغشٌة مماثلة مثل النواة والفجوات والبالستٌدات 

على تلن االغشٌة واما بٌن طٌاتها . واهم تلن االغشٌة الغشاء البالزمً الذي ٌحٌط بساٌتوبالزم الخلٌة وهو ٌلً الجدار 

ٌنة وتبعد مواد اخرى الخلوي وتوصف تلن االغشٌة بانها ذات نفاذٌة اختٌارٌة او تفاضلٌة التً ٌمكنها ان تمرر مواد مع

. ان كافة االغشٌة البالزمٌة ذات تنظٌم جزٌئً اساسً فهً مؤلفة من طبمة مزدوجة من الدهون الفوسفاتٌة  وبروتٌنات 

 مطمورة فٌها 

 البالزمٌة : لألغشٌةالوظائف الحٌوٌة 

تٌارٌة ومرور المواد لد ٌكون .  السٌطرة على مرور المواد من الخلٌة والٌها . حٌث ٌوصف الغشاء بانه ذو نفاذٌة اخ1

 من خالل الطبمة الدهنٌة او عبر لنوات بروتٌنٌة  او بواسطة مركب بروتٌنً نالل .

 .  طرح وادخال المواد .2

. استمبال االشارات والمحفزات المختلفة حٌث تموم بروتٌنات خاصة بهذا العمل تسمى تلن المركبات بروتٌنات  3

 خاص دون غٌره . ًبجزٌئبممدوره االرتباط مستمبلة ولكل منها  شكل خاص 
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السكرٌة بهذا الدور . وٌتضح دور  –.  تشخٌص المواد والتعرف علٌها خارج الخلٌة  حٌث تموم المركبات البروتٌنٌة 4

 هذه المركبات فً االنسان وخصوصا اثناء نمل االعضاء حٌث ان لكل شخص بروتٌنات سكرٌة خاصة .

 ي دورا فً هذا المجال دلحٌوٌة وذلن لوجود االنزٌمات المختلفة والتً تؤ.  لها دور فً المسارات ا5

 . ربط الخالٌا مع بعضها البعض من خال بروتٌنات الغشاء والتً تتصل  بالهٌكل الساٌتوبالزمً للخلٌة . 6

 .  الدهون السكرٌة فً االغشٌة تؤدي وظٌفة منع او امرار المواد عبر الغشاء .7

 

1.   

 Cytoplassm  السايتوبالزم  -2

معمد  يوهو المادة االساسٌة  للبروتوبالزم وبداخله توجد كافة المكونات والعضٌات  الخلوٌة  والساٌتوبالزم نظام غرو

% ماء ولكن هذه الكمٌة من الماء لد تنخفض فً البذور . 09-59التركٌب مائع الموام اكثر لزوجة من الماء وٌحتوي 

فً بادئ االمر كان مصطلح الساٌتوبالزم ٌشٌر الى محتوٌات الخلٌة الموجودة بٌن النواة والغشاء البالزمً ولكن 

لة  عن الساٌتوبالزم باغشٌة بالزمٌة فان ما تبمى من الساٌتوبالزم باكتشاف العضٌات الخلوٌة التً تكون عادة مفصو

والذي ٌوصف بانه الجزء المائع وغٌر المشمول باي من العضٌات ٌدعى ب )الساٌتوسول( ٌحتوي كمٌات كبٌرة من 

 البروتٌن والمواد المذابة غالبا ما توصف بخصائص الجل الفٌزٌاوٌة  .

 ي فً الساٌتوبالزم:اهم الفعالٌات الحٌوٌة التً تجر

 تفاعالت التحلل السكري. -

 تكوٌن مركبات كربوهٌدراتٌة مهمة مثل السكرورز. -

 بناء البروتٌن. -

 تكوبن وبناء االحماض الدهنٌة. -

 فوسفات السكر الخماسً. تفاعالت تنفسٌة مثل مسار  -
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 Nucleusالنواة   -3

مركز معلومات الخلٌة حٌث انها تحتوي المادة الوراثٌة وهً الجزء االكثر بروزا واهمٌة فً الخلٌة الحٌة . وهً 

( والتً تسٌطر على كافة الفعالٌات الحٌوٌة . وتتركب النواة DNAالخلوٌة ، الحامض النووي منموص االوكسجٌن  )

 الحمٌمٌة من اربعة مكونات رئٌسٌة :

تموم بإٌصال المعلومات من  موباالغشٌة البالزمٌة ٌحوي على ث مزدوج من غشاءعن عبارة  :الغالف النووي. 1

 النواة الى الساٌتوبالزم

 أو والتكرار واالستنساخ النسخ عملٌة خاللمن  النووٌة األحماض لبناء األساسٌة المادة هو :النووي رالعصٌ. 2

 . التضاعف
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 حبٌبٌة تبدو والتً وبروتٌن DNA النووي الحامض من تتالف التً بعٌنها الوراثٌة المادة هً:   الشبكة الكروماتٌنٌة. 3

 .بالكروموسومات ما ٌسمى تشكل حٌث الخلوي االنمسام عملٌة اثناء بارز بشكل تتضح الخٌطٌة طبٌعتها لكن

 الحامض انتاج بمهمة وتضطلع بغشاء النواة أجزاء بمٌة عن مفصولة غٌر مرکزة تكون النواة فً منطمة هً :النوٌة . 4

 . r - RNA الراٌبوسومً الراٌبوزي النووي

لمد اجتذبت النواة اهتمام وفضول كثٌر من العلماء والباحثٌن وكان هذا االهتمام ٌنصب على حمٌمة دورها المؤثر     

والمتحكم فً التورٌث والنشاط الخلوي فالنواة تتحكم او تدٌر تمثٌل جمٌع البروتٌنات التً تتضمن االنزٌمات على معظم 

 ٌة .جمٌع التفاعالت االٌضٌة فً الخل

 

 

 :كولجی جهاز -4

 فوق مرصوصة مسطحة غشائٌة أكٌاس مجموعة من وٌتكون ، النباتٌة الخالٌا فً الدكتٌوسومات اسم علٌه وٌطلك 

 تعرف منتظمة غٌر انٌٌٌٌات من شبكة الى اضافة سسترنات تسمى والتً 09-3 من عددها ٌتراوح البعض بعضها

 من عدٌدة مركبات بداخلها تحوي(  متر 19=  ماٌكرومتر)  ماٌكرومتر 3 - 1 كولجً جهاز لطر ٌبلغ ، بالحوٌصالت

 .هٌدرات وکربو بروتٌنات



 

علوم العاهتقسن ال -حديثت  –التربيت االساسيت  كليت  

  الثالثتالورحلت 

اعداد أ.م.د.احود رجب دمحم الراوي –النظري فسلجت النباث هادة هحاضراث   

(3/م ) 

 
 وتوزٌع وخزن بترتٌب ٌموم فانه وبالتالً الخلٌة حول نملها من البد التً الجزٌئات عمل و باستمبال كولجی جهاز يقوم 

 الغشاء تشكٌل فً مهما دورا كولجً جهاز وٌؤدي ، االفرازٌة المواد تحوي حوٌصالت بانتاج ٌموم كما ، الجزٌئات

 هاضمة انزٌمات تحوي  والتً حوٌصالت ٌشكل انه او ، الخلوي االنمسام عملٌة نهاٌة فً الخلوٌة والصفٌحة البالزمً

 . البالزمً الغشاء طرٌك عن الخلٌة خارج الحوٌصالت تلن مواد تفرز أن ٌمكن او الخلٌة فً معٌنة مواد لتحلٌل

 : المايتوكوندريا-5 

 هٌئة على الساٌتوبالزم فً مطمورة األجسام وهذه لها سابمة ماٌتوكوندرٌا من تنشأ حٌة بروتوبالزمٌة اجسام هً

 وكثرة حجمها بصغر الماٌتوكوندرٌا وتتمٌز ، الساٌتوبالزم من وكثافة الزوجة اکثر ، خٌطٌة أو كروٌة دلٌمة حبٌبات

 .الحٌوي النشاط ذات الخالٌا فً النواة حول متجمعة الغالب فً توجد وهً بالبالستٌدات مالورنت اذا عددها

 طٌات بوجود الداخلً الغشاء وٌتمٌز ، مزدوجة اغشٌة بوجود تتمٌز وهً ولٌبٌدات بروتٌنات من الماٌتوكوندرٌا تتركب

 فعالٌة ذات تكون عندما الماٌتوكوندرٌا بها تتمٌز خاصة صفة ٌعتبر الداخلً الغشاء فً الطٌات هذه مثل وجود وان

 االنزٌمٌة الفعالٌات انجاز فً ٌساعدها مما الداخلً الماٌتوكوندرٌا سطح مساحة من الطبمات وتزٌد ، كبٌرة حٌوٌة

 انها حٌث التنفس عملٌة فً کربس تفاعالت دورة انجاز فً تساهم الماٌتوكوندرٌا فان األساس هذا وعلى والتنفسٌة

 .التنفس بعملٌة عاللة ذات متعددة انزٌمات على تحتوي
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