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  الخلية النباتية  األولى:المحاضرة 

 الجدار الخلوي والمكونات الحية

 تعرف الخلية النباتية بأنها الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن الحي  ❖

 Tubularاو انبوبية  Ovalاو بيضاوية  Sphericalتختلف بالشكل والحجم اذ تكون في حاالت كروية  ❖

 مايكروميتر. 200 – 20ويتراوح حجمها من  ،Polyhedralاو عديدة االسطح 

 من:تتكون الخلية النباتية  ❖

 ) )البروتوبالستمحتويات الخلية عدا الجدار الخلوي  اوالً:

 .Cell Wallجدار الخلوي ال ثانياً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثل مخطط مبسط لمكونات الخلية النباتية 1شكل 
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 محتويات الحية في الخلية النباتية: اوالً:

وهو الجزء الذي يحيط بالنواة من جهة ويحاط هو اآلخر بالجدار الخلوي  :Cytoplasmالسايتوبالزم  ➢

 من جهة أخرى ويكون حاوي على المكونات الحية والغير الحية للخلية.

العضيات الموجودة في الخلية النباتية، مع هذا فحجمها يختلف حسب  أكبروتكون  :Nucleusالنواة  ➢

 Nuclearوالشبكة النووية    Nucleolus  وظيفة الخلية النباتية البالغة، وتحوي النواة بداخليها على النوية

Reticulum  والعصير النوويKaryolymph  والغالف النوويNuclear Membrane. 

 وتكون بنوعين خشنة وملساء:  Endoplasmic reticuiumاالندوبالزمية الشبكة  ➢

وهي عضيات حية صغيرة كروية الشكل وتنشأ من النوية ثم تهاجر عن   :Ribosomesالرايبوسومات   ➢

 طريق النواة الى السايتوبالزم، وتمثل مركز الرئيسي للبروتينات في الخلية

  :Golgi complex جهاز كولجي ➢

عضيات متناهية في الصغر اذ ال يمكن مشاهدتها اال باستعمال وهي  :Lysosomesاالجسام الحالة  ➢

المجهر االلكتروني تكون كروية الشكل عادة وتحتوي على عدد من االنزيمات الهاضمة. فعند تحلل هذه 

 العضيات يؤدي على موت الخلية من خالل تحللها.

تنشأ من البالستيدات  عبارة عن عضيات حية ذات طبيعة غشائية مميزة،وهي  :Plastids البالستيدات ➢

 وجميع أنواعها تكون محاطة بغشاء مزدوج واللون والحجم،    االشكالتختلف في  ، وProplastidsاألولية  

 وتبعاً لذلك تقسم الى 

 تضم  صبغة:ذات البالستيدات  .1

عبارة عن عضية مستديرة تكون محاطة بغشاء  :Chloroplastids البالستيدات الخضر •

، لألزهار، الساق، الثمار، األوراق الكاسية )االورقمزدوج، تتواجد في األجزاء الخضراء 

، اذ تستخدم البالستيدات ثاني أوكسيد الكاربون والماء وبوجود اشعة وبعض أنواع الثمار

 Aعلى الكلوروفيل  ئهاالحتوا، وسميت بهذا االسم السكريات البسيطة إلنتاجالشمس 

 .Bوكلوروفيل 

تمثل باقي األلوان التي تظهر في أجزاء االزهار  Chromoplasids :البالستيدات الملونة •

 وتكون حاوية على نوعين من الصبغات وهي صبغات الكاروتين وصبغات الزانثوفيل.
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 تضم و :ليس لها صبغاتالبالستيدات  .2

حبيبات النشاً وتتواجد في وهي بالستيدات ناضجة تكون ممتلئة ب :البالستيدات عديمة اللون •

أعضاء التخزين مثل الدرنات والكرومات والجذور الدرنية، وتقوم البالستيدات عديمة اللون 

الى نشأ  أساسي(بشكل  )الورقةبتحويل السكروز المنقول اليها من انسجة البناء الضوئي 

 د الحاجة كما في حالة االنبات.ليستفيد النبات من الكاربوهيدرات عن 

تلعب دوراً مهما في  فأنهاما تواجدت في قلنسوة الجذر  إذاكما لوحظ ان هذا البالستيدات 

على الجذر بالجاذبية األرضية، كما يمكن ان تتحول البالستيدات عديمة اللون الى  التأثير

 بالستيدات خضر عندما تتعرض للضوء.

وهي تراكيب بروتوبالزمية عديمة اللون توجد في الخاليا   :Proplastidsالبالستيدة األولية   •

 للساق والجذر. بالغة(نباتية حية غير  )خالياالمرستيمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين أنواع البالستيدات واصل تكوينها 2شكل 
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 مميزات البالستيدات في الخلية النباتية الحية 

تقوم بعملية البناء الضوئي وتخلص من ثاني أوكسيد الكاربون الموجود في الجو وطرح االوكسجين  .1

 الذي نحتاجه للتنفس نحن وباقي الكائنات.

 يستفاد منها النبات. من مادة سامة الى مادة كاربوهيدراتية 2COتعمل على تحويل  .2

 .ATP اللها دور في النقل االلكتروني وإنتاج  .3

 تمتاز البالستيدات بانها حاوية على غشاء مزدوج مكون من نظامين  البالستيدة:تركيب  

  external membrane systemنظام الغشاء الخارجي  ▪

 ويتكون هذا النظام من جزئين هما :  Internal membrane systemنظام الغشاء الداخلي  ▪

 وتمثل الثايلوكيدات التي تنظم بشكل أقراص الواحدة فوق األخرى مكونه البذيرات Granaالبذيرات 

ً ثايلوكيدات لكن تربط مجموعة كرانا م Inter grana lamellaوالصفائح ما بين البذيرات  ع هي ايضا

هذا البذيرات والصفائح ما بين البذيرات )النظام الغشائي الداخلي( تكون مدفونة في ، مجموعة أخرى مقابلة

وتمتاز باحتوائها على الرايبوسومات )وتكون خاصة البالستيدة  Stromaمادة تعرف بالمادة البينية بالسدى 

الخاص  RNAوال  DNA البناء الضوئي( وتحتوي ايضاً على ال)عها( وتحتوي على االنزيمات نمن ص

 بها باإلضافة الى النشاء والقطرات الزيتية 

النباتات الزهرية(، تمثل  )فيعصوية الشكل وهي عضية صغيرة  :Mitochondria المايتوكوندريا ➢

وتكوين االحماض االمينية كما وتحتوي بداخلها على العديد من  ATPمصانع الطاقة في الخلية بصورة 

 االنزيمات التي تشترك في علمية التنفس، كما تمتاز المايتوكوندريا بقدرتها على التكاثر باالنقسام المباشر. 

 

   Cell Wallالجدار الخلوي   ثانياً: 

 يعتبر الجدار الخلوي من اهم الصفات التي تميز الخلية النباتية عن الحيوانية، وله عدة أدوار أهمها:

 النباتية.تحديد شكل الخلية  .1

 يحيط بالبروتوبالست ويحميه. .2

 يكون هيكالً مترابطاً يحفظ شكل العام للنبات. .3

 له دور في نقل الماء والذائبات. .4
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 طبقات الجدار الخلوييبين  3شكل 

 يتكون الجدار الخلوي من 

الخاليا النباتية فيما  البكتين تربطتتركب من وهي مادة بينية  :Middle lamellaeالصفيحة الوسطى  •

 ، وبزوال هذا الصفيحة تتفكك الخاليا.المتجاورينبينها من خالل التحام الجدارين االبتدائيين 

وهو الجدار األول الذي يكونه البروتوبالست حول الصفيحة  : Primary Wallالجدار االبتدائي •

الوسطى، يتركب من السيليلوز وانصاف السيليلوز والبكتين، لذا فهو مرن وله القدرة على التمدد اثناء 

 نمو الخلية المرستيمية حتى مراحل النضج وتحولها الى خلية مستديمة.

وجوده بالخاليا التي فقدت محتوياتها الداخلية مثل  ويقترن : Secondary Wallالجدار الثانوي  •

االوعية والقصيبات في الخشب وااللياف في اللحاء والخاليا السكلريدية، ويكون الجدار الثانوي اكثر 

 .ن غير مرن سمكاً من الجدار االبتدائي ويكو 

وهي عبارة عن ثقوب موجودة في الجدران الثانوية وتتكون نتيجة اإلضافات الغير متساوية   :Pitsالنقر  

 لمواد الجدار الثانوي على الجدار االبتدائي، وتكون بنوعين

 .Simple pitsالنقر البسيطة  ❖

 .Bordered pitsالنقر المصفوفة  ❖

وهي عبارة عن قنوات تظهر استمرارية االغشية البالزمية   :Plasmodesmataالروابط البالزمية   •

 بين الخاليا المتجاورة وتسمح بحركة المواد من خلية الخرى.


