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 مكونات الخلية النباتية

 :  -تتكون الخلية النباتية من مكونات عدة منها ما يلي

 ) غتر حية (مكونات غتر بروتويالزمية  -أ

وتوبالست يقوم -:  الجدار الخلوي -1  المادة هو والسليلوز،  وتدعيمه الخلوى الجدار بإنتاج الىح البر

 – البكتينية المواد تشكل كما .الخلوى للجدار الرئيسية المكونة الكربوهيدراتية

وتينات  –ن لسوبريا – اللجني    -يلوزالهيميسل  البر
 
  جزءا

 
 الجدر مكونات من هاما

 -الوسىط الصفيحة  ىه رئيسية طبقات عدة من الخلوى الجدار يتكون .الخلوية

ي  الجدار
 وي . الثان الجدار - اإلبتدائ 

  الزيت يخزن -:  الدهون والليبيدات -2
 
م ف   أو والكتان الخروع مثل البذور بعض إندوسبر

 
 القطن مثل الجني    ف

  يخزن وقد وفول الصويا والخروع
 
  تخزن وقد الزيتون مثل الثمرة لحم ف

 
 بذور مثل البذور بعض ف

 الدهون بينما سائلة الزيوت أن مع مالحظة  الزيت نخيل لثمار اللحىم وجوز الهند والغالف الكاكاو 

  جامدة تكون
 
بالطيارة  تعرف والت   من الزيوت أخرى أنواع توجد وقد .العادية الحرارة درجة ف

  وتخزن الطيارة برائحتها تعرف والت  
 
 الزنجبيل مثل الريزمات الورد أو مثل األزهار بعض بتالت ف

  أو القرفة مثل القلف أو الينسون مثل الثمار أو
 
 أو الكافور أو الصندل شجر مثل الخشب ف

من  مركب الكيوتي    أن إال بالدهون شبيهة مواد والسوبرين الكيوتي    يمثل .  النعناع مثل األوراق

 إىل المرشوشة المواد بنفاذ تسمح وىه لألوراق الخارجر  السطح وتغىط للماء محبه شبه مادة

يط أمثلتها ومن الماء بنفاذ تسمح ال دهنيه شبه مادة السوبرين بينما النبات خاليا داخل  شر

ى   دهنيه مادة فهو النبائ   الشمع أما .الفلي    لخاليا المغلظة والمادة كاسبر
 
 صالبة أكب   ولكنها أيضا

تب  .الثمار أو  والسيقان األوراق سطوح عل وتب 

 بعض المكونات غتر العضوية مثل األمالح المعدنية.  -3

 وهو المكون الرئيسي للخلية النباتية.  -:  الماء -4

كب معظم البللورات من مواد غب  عضوية وأكاذ  بلورات بروتينية، وبلورات سكريةومنها  -:  البلورات -5 ها تب  ب 

 أمالح الكالسيوم مثل
 
  ا م، كما توجد بللورات من السيليكالكالسيو  أوكساالت أو كربونات شيوعا

 
ف
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 تتكون البللورات كمادة ثانوية ناتجة
 
ض من عمليات التحول الغذائ  لبع أوراق النجيليات وعموما

ها لذا يلجأ إىل ترسيب ا ولو تراكمت ألصبحت سامة للنباتالمواد وهذه المواد غب  مرغوب فيه

 صورة بللورات يتم تخزينها نتيجة تفاعل تلك 
 
تجميعها و  المواد مع بعض العنارص أو األمالح ف

 صورة بللورات. 
 
 خاليا خاصة وبذلك تتحول المواد السامة إىل مواد غب  سامة ف

 
 ف

 تشمل و  -:  هيدراتالكربو  -6

  والفراكتوز الجلكوز سكر يوجد -:  السكريات -أ 
 
  الخاليا جميع ف

 
 السكريات أنها حيث تقريبا

  المخزنة األساسية السكروز المادةاذ يعد  للتنفس كمادة المستخدمة األساسية
 
 ف

الفاكهة(  سكرالفراكتوز )السكر بينما يكون  بنجر نبات وجذور السكر قصب سيقان

  المخزنة األساسية المادة
 
  الفركتوز يتجمع وقد الفواكه ثمار ف

 
 سالسل  صورة ف

  مخزونة بصورة يوجد والذى األينولي    مركب لتكوين معقدة
 
 وريزومات جذور ف

 الخرشوف،  الطرطوفة،  الداليا  نبات

  وجدي -النشأ :  -ب
 
  مخزونة حبيبات صورة ف

 
 وجذور البطاطس درنات مثل التخزين أعضاء ف

 مركبة نصف إىل بسيطة من النشا حبيبات وتتنوع .الغالل وحبوب القلقاس وكورمات البطاطا

 .مركبة إىل

 البيتاجلكوز هو له البنائية والوحدة متعددة السكريات كربوهيدراتية مادة -:  السليلوز  -ت

  مخزونة وتوجد بالسليلوز مرتبطة توجد مواد وىه -الهيميسليلوز :  -ث
 
م ف  البذور بعض إندوسبر

 التفاح أشجار مثل الخشبية لألنسجة الخلوية بالجدر يوجد  كما .مخزن كغذاء

  تبت   كربوهيدراتية مادة -:  اللجنير   -ج
 
  إتحادها ويتم الخلية سيتوبالزم ف

 
 لتكوين الخلية جدار ف

 .للخلية الثانوى الجدار

وتوبكتي    والبكتي    البكتيك حمض مثل -:  البكتينية المواد -ح  لتكوين بالسليلوز ترتبط وقد .والبر

  ترتبط قد كما اإلبتدائ   الجدار
 
 .باللجني    أحيانا

  إنتاجها يتم معقدة كربوهيدراتية مواد ىه -:  الصموغ -خ
 
 عنها ينتج مرضية لظروف النباتات ف

 .األنواع تلك أهم العرئر  والصمغ .الخاليا ومحتويات جدران تحطم
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  المخاطية المواد وتمثل الصموغ مثل معقدة كربوهيدراتية مركبات -:  المخاطية المواد -د 
 
 ناتجا

ة بكميات تتكون وقد الخلية لنشاط عاديا  المواد أمثلة ومن .بها الخلية إمتالء إىل تؤدى كبب 

  توجد الت   تلك المخاطية
 
  للماء الخازنة واألنسجة شجرة قلف ف

 
 الصحراوية النباتات ف

  وكذلك
 
 .الصبار مثل الدردار  الكتان بذرة غالف ف

 وتتكون من مجموعة أحماض أمينية، ومجموعة كربوكسيل.  -:  األحماض العضوية -7

وتينات -8 وتوبالزم األساىس المكون ىه -:  التر وتينات أما للبر   ذائبة توجد قد فىه المخزونة البر
 
 العصب   ف

  أو الخلوى
 
ون( صلبة حالة ف   )ألب 

 
م ف  الخروع وحبيبات مثل بالزيت الغنية البذور إندوسبر

ون   كما معقدة بللورية قد تكون األلب 
 
ون ف ون أو الخروع ألب    كما متبللور غب   بسيط ألب 

 
 ف

ون وتينات وتساهم .القمح ألب  ي بناء األنسجة.  البر
 
 ف

 الس -:  الفجوات العصارية -9
 
ة ف ة الحجم وخاصة اتوجد الفجوات منتشر ي يتوبالزم وىه صغب 

 
الخاليا  ف

 الخاليا 
 
 الغالب وتمثل الفجوة  المرستيمية. أما ف

 
البالغة فإنها تحتوى عل فجوة واحدة ف

 هذه الحالة 
 
وة بغشاء فردى ويعرف بإسم تحاط الفج.  للخلية من الحجم الكلي  % ٩٠ف

خلها وتحتوى الفجوة بدا.  الغشاء الفجوى أو الداخل وهو إختيارى النفاذية يأ التونوبالست

  -:  الذى يقوم بعدة وظائف منها  يما يسىم بالعصب  الخلو 

 ية األحماض العضو و توى العصب  الخلوى عل السكريات الحفاظ عل ضغط اإلمتالء حيث يح -أ 

 األمالح المعدنية والصبغات مثل األنثوسياني   والكلوريدات وكلها تزيد من الضغطو  الدهونو 

 يحافظ عل ضغط اإلمتالء.  يالذ يموز ز اإل

 تخزين المواد األساسية الالزمة للنشاط الخلوى.  -ب

اكم بها المركبات الدفاعية الخلوية والمواد السامة والبللورات المعدنية مثل أوكساالت  -ت  يب 

 الكالسيوم. 

  : ال -10
ر
اكيب اللبنية  -لير  النبات  تراكيب خاصة تسىم الغدد والقنوات اللبنية )الب 

 
وبصفة عامة  (يوجد ف

 اتنجاتر و  بروتيناتو  قلويداتو  زيوتو  أ حبيبات نشو  ى اللير  النبائ  عل مواد سكريةيحتو 

 الحصول عل العديد من الصناعات و  صموغو  كاوتشوكو 
 
إنزيمات. ويستخدم اللير  النبائ  ف

 -عل نوع اللير  النبائ  والشجرة المستخدمة ومن أمثلة تلك المواد:  ويتوقف ذلك
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 ويستخرج من بعض األشجار مثل شجرة مطاط بنما  -:  المطاط -أ 

 ويستخرج من ثمار الخشخاش  -:  المورفي    -ب

 ياويستخرج من ثمار البابا -:  إنزيم البابي    -ت

 ويستخرج من الخس Lactocarium عقار  -ث

 الماء ولكنه مواد  -الراتنجات :  -11
 
كيب وىه شبه صلبه وال تذوب ف تلفة ا تذوب بدرجات مخمعقدة الب 

 الكحول
 
اكم مكونة طبقة،  ف  اقية. و  وقد تتكون الراتنجات نتيجة لجروح تحدث بالنبات حيث تب 

  وىه -الدباغ :  -12
 
كيب تكب  ف لدباغ بصفة كما توجد ا  النسيج المتوسط ألوراق نبات الشاى مواد معقدة الب 

 كافة أنوا 
 
ذه يتوبالزم ويختلف نسبة وجود هاالخلوى والسع الخاليا وجدر الخاليا والعصب  عامة ف

يتوبالزم ووقاية النبات من تطفل االس المادة بإختالف نوع النبات. وتعمل الدباغ عل تجانس

 بعض الص
 
 ف
 
اعات مثل نالحيوانات كما تساعد عل التأم جروح النبات.كما يستفاد من الدباغ تجاريا

الحيوان لتكوين مادة قوية متماسكة. كما  صناعة دبغ الجلود حيث تتفاعل مع جيالتي   جلود 

 صناعة حبر الكتابة حيث تتفاعل الدباغ مع أمالح
 
 ألسود. الحديد لتكوين الحبر ا يستفاد منها ف

 مجال األدوية  -القلويدات :  -13
 
ة والنواج الطبيوىه مركبات ذات تأثب  سام وتمثل أهمية قصوى ف

وجي    وأساس تركيبها    -:  . ومن أمثلة القلويدات المعروفةالنب 

 ويستخرج من شجرة الكينا  -: الكيني    -أ 

يكني    -ب ء  -: سب  ي
 ويستخرج من بذور شجرة الجوز المض 

 ·ويستخرج من ثمار الخشخاش  -:  المورفي    -ت

 ·ويستخرج من بذور الير   -:  الكافيي    -ث

  البابايا ويستخرج من ثمار نبات البابي    -ج

  -:  ) حية ( بروتوبالزمية مكونات-ب

وتوبالزم -1  مسئولة وتعتبر  والشفافية اللزوجة صفة لها غروية مواد من تتكون هالمية كتلة عن عبارة -:  البر

  الحيوية أوجه النشاط جميع عن
 
 المحتويات بقية عل الكتلة هذه وتحتوى .الخلية ف

وتينات، والماء، والدهون، ،  تو  الحيه كما تكون من عدة مواد مثل األحماض النووية، والبر

.  ا االنسيابية، وقدرتها تمب   بحركتهت ي  عل االستجابة ألي مؤثر خارجر
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ويكون  لبعضا تفصل المواد الدهنية عن بعضها  وىهي أغشية تتكون من مواد بروتينية -االغشية البالزمية :  -2

ي البالزمي الغشاء  مبطن للجدار الخلوى من الداخل وهو غشاء رقيق شفاف ويحيط  الخارجر

وتوبالست من الخارج ويبدى خاصية النفاذية االختيارية  بكتلة البر
 
طيع التحكم ستيأي  تماما

ي دخول وخروج المواد من
 
وهو الغشاء المحيط  والغشاء البالزم الداخلي  واىل الخلية ، ف

 تركيبة و 
 
. بالفجوة العصارية ويشبه ف  خواصه الغشاء البالزم الخارجر

وهو محلول متجانس، يتكون من مواد غروية، ويضم العضيات الموجودة داخل الخلية  -:  يتوبالزماالس -3

ها.  ي تسبح فيه، مثل النواة، والميتوكندريا، والبالستيدات، وغب 
 النباتية، والت 

 الخاليا وخاصة األنسجة  -:  البالستيدات -4
 
ينة وىه ذات وظائف مع نكيميةالكلوراوىه جسيمات حيه ف

، والعصوياألشكال   وتأخذ العديد من  وىه مزدوجة الغشاء كالدائري، والبيضوي، والقرصي

 -:  ومن أنواعها 

 األخرى .  البالستيدات من نوع أى تكوين ويمكنها -األولية : البالستيدات  -أ 
 أماكن التخزين )أعضاء  -:  البالستيدات عديمة اللون -ب

 
 وتوجد ف

 
 التخزين( المختلفة ف

 هذه الحالة تسىم 
 
وتينات أو الزيوت وف النبات حيث تخزن المواد النشوية أو البر

وتينية أو الزيتية.  بالبالستيدات  النشوية أو البر
و أ وىه تحتوى عل صبغات ملونة مثل الكاروتينويد )الكاروتي   :  البالستيدات الملونة -ت

 ر مثلعملية البناء الضوئ  وىه مسئولة عن تلوين الثماالزانثوفيل( وىه ال تستطيع القيام ب

 الجذر أو األزهار. 
 
 الطماطم والتفاح أو الجذور كما ف

اء -ث  أكب  أنواع تعد  و  وىه المسئولة عن عملية البناء الضوئ   -:  البالستيدات الخض 

 تجميع
 
 ألنها تعضد الحياه كلها وذلك لوظيفتها ف

 
الضوئية لطاقة ا البالستيدات أهمية نظرا

 . إىل طاقة كيماوية من خالل عملية البناء الضوئ  
 كما يمكن تحويل بعض األنواع من الب       

ا
  -:  الستيدات إىل النوع اآلخر فمثل

اء عند تعرضها للضوء.  -  درنات البطاطس تتحول إىل خض 
 
 البالستيدات عديمة اللون كما ف

 ثمار  -
 
اء تتحول إىل ملونة كما ف الطماطم حيث يتكش وينهدم البالستيدات الخض 

اكم ( بها مما يعطيها اللون األحمر.  الكلورفيل ويب   الكاروتي   )الليكوبي  
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ي الخلية، والقيام بعملية التنفس الحيوي.  -:  توكندريايالم -5
 
 ومهمتها إنتاج الطاقة ف

ي كو از  جه -6  ويقوم بعملية اإلفراز.  -:  لىحر

وكسيسومات -7 .  -:  البب  ي
ي عملية التنفس الضوئ 

 
 تساهم ف

 وتشكل هيكل السيتوبالزم، وتسمح بتمدد الخلية لعملية االنقسام النووي.  -:  أنابيب دقيقة -8

ي الخلية، والعمل عل تحطيمها.  -:  أجسام كروية -9
 
 ومهمتها التخلص من المواد التالفة ف

ي السيتوبالزم، وتختلف النواة باختالف نوع النبات، وتحتوي عل  -:  النواة -10
 
وىهي جسم كروي يسبح ف

ي عملية االنقسام  RNA، و DNAاألحماض النووية األساسية، وىهي 
 
 ف

 
 مهما

 
، وتلعب دورا

ي النبات، وتتكون من الغالف النووي، والسائل النووي، 
 
الخلوي، وانتقال الصفات الوراثية ف

 اتينية، والكروموسومات. والشبكة الكروم

ي الس -:  الريبوسومات -11
 
 يتوبالزم، أو تكون موجودة علاوىهي جسيمات بروتوبالزمية، توجد مفردة ف

ي الخلية. 
 
وتينات ف ي للشبكة األندوبالزمية، وتقوم بإنتاج البر  السطح الخارجر

، -:  الشبكة األندوبالزمية -12
 
،  وىهي مجموعة من الحويصالت واألنابيب المتشابكة معا

 
والدقيقة جدا

، وتنقسم إىل شبكة أندوبالزمية خشنة،  كيب الغشاء البالزمي  لب 
 
ومغلفة بجدار مشابه تماما

 وشبكة إندوبالزمية ملساء. 

 األجسام المحللة، حيث تحتوي عل عدد من اإلنزيمات المحللة، حيث  -:  الليسوزومات -13
 
وتسىم أيضا

ي تهجم عل الخلية، وتدم
 رها، وتمنع نشاطها. تحلل الميكروبات الت 

 .األجسام الدقيقة -14

  


