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 Ribosomes   الرايثىزوهاخ -6

اَدغرشٔو ٔذٕخذ فٙ  300 – 200ْٔٙ خغًٛاخ يرُاْٛح فٙ انظغش ٚرشأذ قطشْا يٍ  

ٔفٙ  انشثكح االَذٔتالصيٛحٔػهٗ  انغاٚرٕتالصويُاؽق يخرهفح يٍ انخهٛح . فقذ ذٕخذ زشج فٙ 

ٔذكًٍ اًْٛح أ دٔس انشاٚثٕصٔياخ تًًٓح تُاء انثشٔذٍٛ .  انخؼشاء انثالعرٛذاخٔ انًاٚرٕكُذسٚا

 ٔانز٘ ٕٚفش نهخهٛح االَضًٚاخ انًغؤٔنح ػٍ ذغٓٛم كافح انرفاػالخ انسٕٛٚح .

 Endoplasmic Reticulum  الشثكح االًذوتالزهيح -7

ْٔٙ شثكح يٍ اَاتٛة ٔزٕٚظالخ ٔاكٛاط دقٛقح ذؼًم ْزِ االغشٛح ػهٗ صٚادج عطر انخهٛح يٍ انذاخم     

نرغٓٛم انرفاػالخ انسٕٛٚح انًخرهفح . ْٔٙ فٙ زقٛقرٓا شثكح ٔاعؼح ذغطٙ اكثش يٍ َظف انُظاو انغشائٙ فٙ 

ح ٔيغ انخهٛح انسٛح انًدأسج ػثش انؼذٚذ يٍ خالٚا زقٛقٛح انُٕاج ٔذرظم انشثكح االَذٔتالصيٛح تانُٕاج يٍ خٓ

 انخٕٛؽ انثالصيٛح يٍ خٓح اخشٖ .

 : وهٌاك ًىعاى هي الشثكح االًذوتالزهيح 

 . الشثكح االًذوتالزهيح الخشٌح 1  

  . الشثكح االًذوتالزهيح الٌاعوح2  

ػهٗ انغطر انخاسخٙ . ٔعًٛد االخشٖ تانًهغاء ألَٓا ال  ٔعًٛد تانشثكح انخشُح نٕخٕد انشاٚثٕعٕياخ

 ذسرٕ٘ ػهٗ انشاٚثٕعٕياخ . 

  تقىم الشثكح اإلًذوتالزهيح الخشٌح تعذد هي الىظائف اهوها:

تُاء تشٔذٍٛ األغشٛح ٔتانرانٙ انًغاًْح فٙ ذكٍٕٚ انغالف انُٕٔ٘ ) تؼذ اَرٓاء ػًهٛح االَقغاو انخهٕ٘ (  -

 األخشٖ .ٔاألغشٛح انثالصيٛح 
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 انًغاًْح فٙ تُاء يكَٕاخ اندذاس انخهٕ٘ . - 

 انًغاًْح فٙ تُاء انثشٔذُٛاخ انرٙ عرفشص انٗ خاسج انخهٛح أ انٗ انفدٕاخ. -

 :أها الشثكح االتىتالزهيح الولساء  فأًها تؤدي دورا ههوا في 

 تُاء انذٌْٕ ٔاٚغ انكشتْٕٛذساخ. - 

 اصانح عٛح األدٔٚح ٔانغًٕو األخشٖ ٔطخ إَٚاخ انكانغٕٛو يٍ انغاٚرٕعٕل . - 

 Plastids  الثالستيذاخ

ْٔٙ خغًٛاخ تشٔذٕتالصيٛح ذٕخذ فٙ خالٚا انُثاذاخ انخؼش ٔانطسانة ٔذُؼذو فٙ انثكرشٚا ٔانفطشٚاخ . 

انخهٕٚح انًًٛضج نهُثاذاخ ْٔٙ ػايح يغرذٚشج أ تٛؼٕٚح أ اخغاو قشطٛح انشكم . ٔذقغى  ْٔٙ انؼؼٛاخ

 انثالعرٛذاخ انٗ ػذج إَاع زغة ٔظٛفرٓا انٗ :

ْٔٙ انثالعرٛذاخ انسأٚح ػهٗ اغشٛح داخهٛح قهٛهح ٔتذٌٔ كهٕسٔفٛم ٔاَظًح  :الثالستيذاخ االوليح .1

ذًُٕ ٔذرسٕل انٙ تالعرٛذاخ ػذًٚح  تؼًهٛح انثُاء انؼٕئٙ . اَضًٚٛح غٛش كايهح ٔتانرانٙ فآَال الذقٕو

انهٌٕ خانٛح يٍ انظثغح ا٘ ال ٕٚخذ تٓا كهٕسفٛم ٔانكاسٔذُٛاخ ٔذٕخذ فٙ خالٚا اػؼاء يؼُٛح يٍ 

انُثاذاخ ،ْٔٙ ذهؼة دٔساً ْاياً فٙ ذًثٛم انُشا ،كًا ْٕ انسال فٙ خالٚا انثطاؽظ ٔأَذٔعثشو زثٕب 

  .عرٛذاخ انُشٕٚحانزسج فٓٙ ذغًٙ انثال

نٓا ػالقح  ْٔٙ انرٙ ذقٕو ترسٕالخ كًٕٛزٕٛٚح يثم ذسٕل انغكش انٗ َشا :الثالستيذاخ عذيوح اللىى  .2

تخضٌ انغزاء ْٔزا انثالعرٛذاخ يُٓا يا ٚخرض تخضٌ انُشأ ٔيُٓا يا ٚخرض تخضٌ انضٕٚخ ٔانًٕاد 

تالعرٛذاخ خؼشاء ػُذ ذؼشػٓا ًٚكُٓا اٌ ذرطٕس ٔذظثر )ذُرح انثشٔذُٛاخ ٔانضٕٚخ(  انذُْٛح

 .نهؼٕء 
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طثغاخ ْٔٙ غٛش يسذدج انٕظٛفح راخ انٕاٌ يخرهفح ٚرٕقف نَٕٓا ػهٗ َغثح  : الثالستيذاخ الولىًح .3

، كًا آَا راخ اشكال يخرهفح يُٓا انقشطٙ ٔانكشٔ٘ ٔانؼظش٘ ٔانششٚطٙ  انكاسٔذٍٛ ٔانضاَثٕفٛم

نٓا دٔس يغاػذ فٙ ػًهٛح انرًثٛم انؼٕئٙ زٛث  ْٔزِ انثالعرٛذاخٔانخٛطٙ ٔانسهضَٔٙ ٔ انًؼهغ ، 

ذقٕو تايرظاص انطاقح انؼٕئٛح َٔقهٓا انٗ طثغاخ انكهٕسٔفٛم كًا ذقٕو تذٔس سئٛغٙ فٙ زًاٚح 

انثالعرٛذاخ انًهَٕح فٙ ، ٔيثال ػهٛٓا  انكهٕسٔفٛم يٍ األكغذج انؼٕئٛح ٔخاطح فٙ انؼٕء انغاؽغ

اٌ انهٌٕ فٙ تؼغ انثًاس ٔاألصْاس ٚكٌٕ َاخًح ػٍ ، ٔيا ذدذس االشاسج انّٛ انٗ  خزٔس اندضس

خزٔس اندضس األزًش ٔانرٙ ذٕخذ فٙ  كًادج االَثٕعٛاٍَٛٔخٕد يادج يهَٕح رائثح فٙ انؼظٛش انخهٕ٘ 

 ٔغٛشْا . ٔثًاس انؼُة

ْٔٙ ذشاكٛة تشٔذٕتالصيٛح يًٓح فٙ زٛاج انكائُاخ انُثاذٛح زٛث ذدش٘  : الثالستيذاخ الخضراء .4

انثُاء انؼٕئٙ. فؼال ػٍ ػًهٛاخ زٕٛٚح يًٓح اخشٖ ػهٗ عثٛم انًثال اخرضال  تذاخهٓا ػًهٛح

 انُرشاخ ٔتُاء ْشيَٕاخ انُثاخ يثم اندثشنُٛاخ ٔزايغ االتغٛغٛك ٔغٛشْا. 

َظشاً ألَٓا ذؼؼذ انسٛاج كهٓا ٔرنك نٕظٛفرٓا فٙ ذدًٛغ  ٔانثالعرٛذاخ انخؼشاء ْٙ اْى انثالعرٛذاخ          

 .   انطاقح انؼٕئٛح ٔذسٕنٓا انٙ ؽاقح كًٛأٚح أثُاء ػًهٛح انرًثٛم انؼٕئٙ

 الضىء تفاعالخ ًْا سئٛغٍٛٛ يشزهرٍٛ ػهٗ انخؼشاء انثالعرٛذاخ فٙ انؼٕئٙ انرًثٛم ػًهٛح ذدش٘

 الظالم تتفاعالخ فرغًی انرفاػالخ يٍ انثاَٛح انًشزهح أيا ، انثاٚهٕكٕٚذ اغشٛح داخم ذدش٘ ٔانرٙ

 ٔيشكثاخ اخشٖ كاستْٕٛذساذٛح ٔيشكثاخ انغكش ٔذكٍٕٚ CO2 ال ذثثٛد ػًهٛح خالنٓا ذدش٘ ٔانرٙ

  يرُٕػح ٚحؼٕػ
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 وتشول: الوكىًاخ غير الثروتىتالزهيح: -ب

 Cell Wall  جدار الخلية -1

تحاط الخلٌة النباتٌة بجدار صلب مؤلف من مركبات كربوهٌدراتٌة لتوفٌر الحماٌة للخلٌة . وهذا ال ٌمنع 

انتشار الماء او االٌونات من البٌئة المحٌطة الى االغشٌة البالزمٌة التً تلً الجدار مباشرة وعلٌه فان 

كون جدار الخلٌة بعد حدوث عملٌة انقسام االغشٌة البالزمٌة هً المنظم الحقٌقً لنفاذٌة المواد للخلٌة . ٌت

 النواة حٌث تجري عملٌة انقسام الساٌتوبالزم ففً بادئ االمر تتكون الصفٌحة الخلوٌة الغنٌة بالمواد البكتٌة .

 

 وشبه نسبٌا متٌن ترکٌب باعتباره لٌةخال شكل وٌحدد البروتوبالست ٌغلف الخلوي والجدار

 أن دون وااللتواء والضغط الشد مقاومة من ٌمكنه بما المرونة من عالٌة درجة الخلوي وللجدار صلب

 وظٌفة وهً جدا مهمة وظٌفة ذات النبات جسم فً مترابطة شبكة تكون الخلوٌة الجدران فان ولهذا ٌتشقق

 مقاومة من وتمكنه النبات من الهوائً الجزء اعتدال فً ذلك وٌساعد النبات لجسم الحماٌة و واالسناد القوة

 : هً طبقات ثالث الى الخلوي الجدار وٌصنف ، األخرى المٌكانٌكٌة والعوامل كالرٌاح الخارجٌة الظروف

 الوسطى الصفٌحة -

  االبتدائً الجدار - 

 الثانوي  الجدار -

 Vacuoles  الفجوات -2

من الممٌزات البارزة للخلٌة النباتٌة مكتملة النمو هو وجود فجوة مركزٌة كبٌرة حٌث ٌمكن ان تشغل نحو 

تحتوي الفجوة على مواد % من حجم الخلٌة . تحاط الفجوة بغشاء بالزمً ٌسمى غشاء الفجوة .  08 – 08

ة ثانوٌة مثل صبغات متباٌنة من اٌونات ال عضوٌة واحماض عضوٌة وسكرٌات وانزٌمات ونواتج اٌضٌ

. وان وجود هذه الذائبات فً الفجوات انما ٌوحً بانها مخزن للمواد الناتجة من  االنثوسٌانٌن وغٌرها
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االٌض والتً تتخلص منها الخلٌة وذلك بابعادها الى المناطق غٌر الحٌوٌة او انها ذات اهمٌة كبٌرة فً حفظ 

ً عملٌة االمتالء الخلوي . والخالٌا النشطة الغضة تحوي التوازن المائً للخلٌة والتً تؤدي دورا مهما ف

عادة عددا من الفجوات الصغٌرة والتً وال تلبث ان تتحد وتتالصق وتتسع لتشكٌل فجوة كبٌرة واحدة عندما 

 تصل الخلٌة مرحلة اكتمال النمو. 

 وهي الىظائف الهاهه للفجىج هي :  

 ذػايٙ ٔانرسكى فٙ زشكح انًاء .اعرًشاسٚح ػغؾ االيرالء انٓاو نهرشكٛة ان -1

 ذخضٍٚ انًٕاد األعاعٛح انالصيح نهُشاؽ االٚؼٙ انخهٕ٘ .  -2

 .اكى كم يٍ انًُرداخ االٚؼٛح انخهٕٚح انثإَٚح ٔانًشكثاخ انذفاػٛح انخهٕٚح ٔانًٕاد انغايح ذش -3

ٔرنك الٌ انًشكثاخ انزائثح فٙ ( الجىاب) انؼظٛش انخهٕ٘ يؼقذ انذساعح انغٛرٕنٕخٛح ٔانكًٕٛزٕٛٚح اٌ ػهم// 

 .ذرذاخم يغ انرسهٛالخ اإلَضًٚٛح ٔانًُرداخ انًغرخهظح  pHانفدٕاخ انؼظاسٚح ٔإَخفاع ال  
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