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 الثانيةالمحاضرة 

 في الخلية النباتية حيةالغير المكونات 

 

هي مواد او نواتج االيض الغذائي ويمكن ان تظهر او تختفي في أوقات مختلفة في حياة الخلية النباتية، 

واالجسام  Crystalsوالبلورات  Oil & Fatsمن أهمها الدهون والزيوت  افرازية،وتكون اما مختزلة او 

كما تضم بعض المواد  ن،االليرو حبيبات  ،Starch grainsالحبيبات النشوية  ،Silica bodiesالسلكية 

 Pigmentsواالصباغ  Gumsالصموغ  Resinsوالراتنج  Tanninsالعضوية مثل التاينينات 

 . Waxesوالشموع

يوجد في معظم الخاليا الحية فجوات تحتوي بداخلها على مادة تسمى العصير  :Vacuolesالفجوات  •

 vacuole membraneويحيط هذا العصير الخلوي غشاء يطلق عليه غشاء الفجوة    Cell Capالخلوي  

(Tonoplast)  وتقوم الفجوة بخزن النواتج االيضية مثل البلورات والحبيبات النشوية، كما ان الفجوة

 أخرى(.لبعض المواد بالعبور وال يسمح لمواد  )يسمحذات نفاذية اختبارية 

ان عدد الفجوات ايضاً يختلف باختالف عمر ونوع والمنطقة التي تتواجد فيها الخلية، اذ تكون صغيرة 

وعند نمو الخلية تكبر  المرستيمية(المبكرة من الخاليا  )المراحلعدد في الخاليا الحديثة الحجم وكثيرة ال

 الفجوة ويقل عددها.

 (.طبيعة المواد التي تتواجد بداخلها )حسبوتكون الفجوة اما عديمة اللون او ذات لون معين 

 

  منها:وللفجوة أهمية كبيرة 

 الخارجي.لها ادواراً كثيرة في العمليات الحيوية مثل ما يتعلق بالعالقة المائية بين النبات والمحيط   .1

 النباتي.تعزيز آلية النقل بالنسبة للمواد المختلفة من منطقة الخرى خالل الجسم  .2

 وجه. أكملتقوم بنشاطها على  فأنهاان الخلية النباتية ان كانت الفجوة في حالة امتالء  .3

 الفجوة(. )امتالءوية النبات من الناحية الميكانيكية في حالة امتالء الخلية تق .4

 

 



 

م.م.اثير هاشم عبد المجيد /قسم البستنة وهندسة الحدائق/النظري مادة تشريح النبات  

 نتيجة تتكون غير ذائبة مواد عن عبارة تكون حية غير تراكيب عن عبارة وهي :Crystals البلورات •

والتي   الكالسيوم اوكزوالت فتتكون الكالسيوم،أمالح   مع الخلوي العصير ضمن الموجودة األحماض اتحاد

الحوامض السامة( الى مركبات غير ذائبة على هيئة  )منلها دور من خالل تحويل حامض االوكساليك 

وهي بمحاولة النبات تحويل ذرات  الكالسيوم من كاربوناتبلورات وبالتالي تقليل السمية، او تتكون 

 االتربة الداخلة للنبات واختزالها في الفجوات.

 البلورات: أشكال

 البلورات التي تتكون من اتحاد االحماض ضمن العصير الخلوي مع امالح الكالسيوم اوالً:

  :Solitary crystalsبلورات فردية  -أ

بشكل  وتظهرونكون رفيعة مستقيمة ذان نهايات مدببة  :Needle crystals االبرية البلورات .1

Needle في نبات العنب  توجد إبرVitis. 

تكون مستطيلة او هرمية وتوجد في أوراق  :Prismatic crystalsالموشورية البلورات  .2

 .cepa Alliumالبصل الجافة 

وتتكون من مادة  Dahliaوتوجد في نبات الداليا  : crystalsSphaero الكرويةات البلور .3

 .Inulinاالليونين 

 Masses crystals المتجمعة:البلورات  -ب

وهو تجمع للبلورات : Druses crystals (Rosette)النجمية )الوردية(  البلورات 

نبات الدفلة  في توجد وردة أو نجمة شكلعلى الموشورية او البلورات االبرية اذ تتجمع 

Nerium. 

وهي بلورات صغيرة جدا تتواجد بشكل كتل، ويمكن  : Sandy crystalsالبلورات الرملية  

  tuberosum Solanumمالحظتها في نبات البطاطا 

 كاربونات الكالسيوم البلورات التي تتكون نتيجة اتحاد االحماض ضمن العصير الخلوي مع  ثانياً:

 السليلوز مادة المكون من Stalkالعنق  من تتكون :Cystolith crystalsالمعلقة  البلورات 

 .Ficusتوجد في نبات المطاط  الكالسيوم كاربونات مادة من المكون البلورة وجسم
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 متنوعة تبين اشكال البلورات تحت المجهر المركب صور 

 

 متجمعة نجمية بلورة موشورية بلورة

 وردية بلورة رملية بلورة

 ابرية بلورة

 ابرية بلورة

 وردية بلورة

 معلقة بلورة

 العنق
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 : Silica bodyالسلكية  األجسام •

متعددة السكريات تمثل  وهي عبارة عن تراكيب كاربوهيدراتية :Starch grainsالنشوية  الحبيبات •

سالسل طويلة من السكريات المتعددة غير المتجانسة، وتختلف الحبيبات النشوية في الشكل باختالف 

 الى:النبات ويعود سبب ذلك 

 ( Hilumالسرة  سمىي )موقع وشكل مركز تكوين الحبة  .1

 النشوية.وجود او عدم مجود الطبقات  .2

 الحبيبات.حجم وشكل  .3

 مركبة(هي بسيطة او شبة مركبة او  )هلطبيعة الحبيبات  .4

 

  تكون:حسب نوع النبات فقد  Hilumكما ويختلف شكل السرة  ❖

 دائرياً  .1

 .Fabaceaeكما في البقوليات  متشققة .2

 

 اما الطبقات فقد تكون واضحة في بعض النباتات وبالمقابل تكون غير واضحة في نباتات أخرى. ❖

 بالنسبة لموضع السرة فقد يكون 

 كما في البزاليا مركزياً  .1

 غير مركزي كما في الموز .2

 

 اما من حيث عدد الطبقات  ❖

 .تكون بسيطة اذ تترتب جميع الطبقات حول سرة واحدةفقد  .1

 كانت لها سرتان  إذاشبة مركبة  .2

 من سرتان. أكثركانت تحتوي على  إذاركبة م .3

 . tuberosum Solanum الثالثة في نبات البطاطاويمكن مالحظة االشكال 
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 اشكال الحبيبات النشوية تبين  مخطط

 

هذه الحبيبات من اتحاد عدد من البروتينات، وتتكون من  تنشأ :Aleurone grainsاالليرون  حبيبات •

قة رقيقة من البروتين، ب جسم شبه بلوري وجسم شبه كروي مغموران في مادة بروتينية تحاط ايضاً بط

 القمح.ويمكن مالحظة هذه الحبيبات في بذور نبات الخروع وفي حبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخروعمخطط يبين تركيب حبيبات االليرون في بذور نبات ا

 

 

 حبيبة نشوية بسيطة 

 شبة مركبة حبيبة نشوية 

 مركبة حبيبة نشوية 

 متشققة حبيبة نشوية 

 نشوية دائرية  حبيبة

 ومركزية 

 حبيبة نشوية 

 غير مركزية  
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  Oils, Fats & Waxesالدهون والزيوت والشموع  •

هي مواد غير حية تعتبر ذات أهمية كبيرة في النباتات التي تستعمل تجارياً ) لها أهمية اقتصادية(، 

لسريدات كدهنية وكحوالت أحادية التميز، اما الدهون والزيوت فهي  ماضح ألفالشموع هي استرات 

دهنية معينة والفرق بين الدهون والزيوت هو ان الدهون تكون صلبة في درجات الحرارة  ألحماض

االعتيادية بينما تكون الزيوت سائلة، وتعتبر جميعها لبيدات مختزلة ويمكن اطالق مصطلح الدهون 

 .متفاوتةلكليهما، وتتواجد في جميع خاليا النباتات ولكن بنسب 

 جد فوق البشرة وفي بعض الحاالت تفرز داخل الخلية.فهو مادة وقائية تواما الشموع 


