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ال يوجد -يوجد في الخاليا النباتية والخاليا أولية النواة

في الخاليا الحيوانية

الخلويالجداربهيتميزتجويفاوانخفاضاتهو

ساعواالتالعمقفيمختلفالنباتيةالخالياالثانوي

DNAالحامضمنبتوجيهالبروتيناتبناء
جخارلألستخداماوالسيتوبالزمداخللألستخدام

ةالشبكعلىالمصنعالبروتينحالةفيالخلية

األندوبالزمية
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ال -اةيوجد في الخاليا النباتية والخاليا أولية النو

يوجد في الخاليا الحيوانية

وزيحيط بالخلية من الخارج ويتكون من السيليل

البالزموديزماتيتخللةPlasmodesmata /

لية تمر من خسيتوبالزميةخيوط :البالزموديزمات

الى اخرى وتربط الخاليا ببعضها

دعمهايعطى الخلية شكلها الثابت ويحميها وي: الوظيفة
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:  يتركب الجدار الخلوي من ثالث أجزاء 
Middle Iamellaالصفيحة الوسطى -1
Primary wallـ الجدار االبتدائي 2
Secondary wallـ الجدار الثانوي 3

بالنقر كما يمكن أن يحتوي تركيب الجدار االبتدائي أو الثانوي على تركيب يسمى
Pits
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Middle Iamellaالصفيحة الوسطى-1

Intercellularخلويةبينموادمنمكونةوهي substancessغير

Pecticبكتيةموادمنأساسا  وتتكونضوئيا  نشطةوغيرمتبلورة
substancesكوينهاتفياللجنينمادةتدخلقدكماالكالسيوم،معتتحدقد

المفردةالياالخبينالوسطىالصفيحةوتربطالخشبية،األنسجةفيوخاصة

تحتتظهروالمتجاورةللخاليااالبتدائيةالجدربينوتقعالنسيجلتكوين

دماعنولكنالجدارأجزاءبقيةعنموادهاالختالفنظرا  بوضوحالمجهر

عندمااصةوخاألخرىالجدارأجزاءوبينبينهاالتمييزيصعبفإنهتتلجنن
Compoundالمركبةبالصفيحةعندئذوتسمىاألجزاء،هذهتتلجنن

middle lamellaمنوجزءاالبتدائيوالجدارالوسطىالصفيحةوتشمل

.واألليافالقصيباتفيالمركبةالصفائحوتوجدالثانوي،الجدار
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Primary wallاجلدار االبتدائي-2

أنتباراالعبعينأخذإذاـالخليةنموأثناءيتكونالذيواألولاألساسيالجدارهو

الجدارأنهكماـمتميزا  جدارا  وليستبكتيةموادعنعبارةالوسطىالصفيحة

،ليولوزالسوأشباهالسليولوزمادةمنويتكونالخالياأنواعمنكثيرفيالوحيد

ويختلفئيا  ضومتماثلغيروهوالخاليا،بعضفيتركيبهفياللجنينيدخلوقد

خالياجدركرقيقا  يكونفقدالسليولوزمادةترسبحسبأخرىإلىخليةمنسمكه

فياالبتدائيالجداروينمو(البرنشيميالنسيجانظر)البلحنخيلبذرةاندوسبيرم

النمومنلةمنفصأومتصلةفترةذلكيتبعكمابالنموالخليةبدءمعالسطحمساحة

.سمكهفي
الحديثةشتقاتهاوماإلنشائيةالخاليافقطابتدائيةجدربوجودتتميزالتيالخالياومن

الغرباليةخالياوالالكولنشيميةوالخالياالبرنشيميةالخاليامثلالحيةالخالياوكذلك

.الزالليةوالخالياالمرافقةوالخالياالغرباليةاألنابيبوعناصر
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Secondary wallاجلدار الثانوي-3

أوسليولوزالمنأساسا  ويتكونالتكوينفياالبتدائيالجداريليالذيالجداروهو

اللجنينمادةلترسبنتيجةالتركيبهذايتغيروقد،السليولوزوأشباهالسليولوز

ارالجدتوقفبعدعادةالثانويالجدارمادةترسبويبدأمختلفة،أخرىومواد

النموعنالخليةفيهتقفالذيالوقتوهوالسطحمساحةفيالزيادةعناالبتدائي

منيتعانالثانويالجدارمناألولىالطبقةأنالعلماءبعضويرىواالستطالة

هذاتكونوي.واالستطالةالنموعنالخليةتقفأنقبلترسبهابسبباالستطالة

تفقدالتياكالخاليمعينةخاليافيبلالنباتخالياجميعفيالخليةجدارمنالجزء

.الخشبوبرنشيمةواألوعيةوالقصيباتاألليافمثلالبلوغعندبروتوبالزمها

بعضهاعنفتختلطبقاتثالثمنوالقصيباتاأللياففيالثانويالجدارويتكون

الليفاتاتجاهإلىالطبقاتلتلكاالختالفهذاويعزيوكيميائيا ،طبيعيا  البعض

طبقةكلمنهاتتكونالتي
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العمقفيةمتفاوتتجاويفأوانخفاضاتبوجودالنباتيةالخالياجدرتتميز
Primaryاالبتدائيةالنقريةبالحقولتسمىواالتساع pit-fieldsفيوذلك

فيودهاوجحالةفيبالنقرتسمىبينمااالبتدائيةالجدرفيوجودهاحالة

الثانويةالجدر

Pitsالنقر 
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قرالنبحقوليسمىماهيئةعلىاالمربادئفيالنقرتنشأ:pitsالنقر

Primaryاالبتدائية pit fieldsةنتيجتمددهعنداالبتدائيبالجذرتظهر

رالجذبازديادوضوحهاويزدادالحجمفيوزيادتهالبروتوبالستنمو

دارالجفيرقيقةمناطقالحقولهذهتمثلحيث،السمكفياالبتدائي

ئيااالبتد

اوجاويفتهيئةعلىواضحبشكلالنقرتظهرالثانويالجداريتكونعندما

:كاالتيتراكيبالنقرةفيوتتميزانخفاض
 pit membraneغشاء النقرة _
pit cavityتجويف النقرة _ 
Pit apertureفتحة النقرة _ 

Pitsالنقر 
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:يمكن تمييز االنواع المختلفة من النقر الى ما يأتي 

:Primary pitحقول النقر االبتدائية -1

وبالستالبروتنموجةينتنتيجةتمددهعنداالبتدائيبالجدارتظهروهذه

قولالحهذهوتتميز.الجدارسمكبازديادظهورهاويزدادبالحجموزيادته
.خاللهاتمرPlasmodesmataبالزميةروابطبوجود

Types of pitsانواع النقر 
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:simple Pitsالنقر البسيطة -2
أنف،الثانويةللجدرانمميزاالنقروجوديعتبر

خاللتقريبامتجانسقطرذاتالنقرهذهكانت

لنقراوتوجدالبسيطةالنقراسمعليهااطلقالجدار

علىتويةالمحةييمشالبرنالخاليابعضفيالبسيطة

رالعناصمنكثيرفيموجودةانهاكماثانويجدار

وفيااللياففيوجودهاالىاضافةكالخشبالناقلة
.الخاليامناخرىانواع

Types of pitsانواع النقر 
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 Borderedالمضفوفةالنقر -3
pits :

الجداربهاينفصلالتيوهي

الىدويمتالنقرةغشاءعنالثانوي

الرقةفيمتدرجاالخليةداخل
Borderبالضفةيعرفماومكونا

لوسطافيالضفةحوافتلتقيوال

ةفتحلتكونمتباعدةتظلبل
.النقرةفتحةهيمركزة

Types of pitsانواع النقر 
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القنويةأوالمتشعبةالنقرة-4

Ramiform or branched pits:

سمكيزدادعندماالنقرهذهتظهر

بحتصالنقرفأنكبيرةزيادةالجدار

بينماتصلقنواتشكلوتتخذعميقة

ماوكثيرا.وسطحهاالخليةتجويف

هيكمامتشعبةالقنواتهذهتكون
stone}الحجريةالخاليافيالحال

cells}العرموطثمارفيالموجودة.

Types of pitsانواع النقر 
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Lipidsدهون . 1

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

:نانوميتر ويتركب من 5–4سمكة يتراوح من . يحيط بالخلية من الخارج

:  دهون فوسفاتية . أ

تشكل الوحدات التركيبية األساسية

ب رأس مستقط) األستقطابطبقة مزدوجة ثنائية 

(ذيل غير مستقطب–

ى تعمل عل–استيروديةدهون : كوليستيرول. ب

ثبات تركيب الغشاء

تلعب –الخارجىعلى السطح :دهون سكرية . ج

المناعة وتحديد فصائل الدمفىدور 

بيةخاليا الدم والعصفىتوجد :دهون بروتينية . د
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Proteinsبروتينات -2

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

Mosaic shape/ من الغشاء ويتميز الى الشكل الفسيفسائي % 50•

Channel proteins/ بروتينات قنوية 

(الكلور)تسمح بمرور بعض المواد بسهولة •

 Carrier proteins/ بروتينات حاملة 

ينقل مواد خاصة عبر الغشاء•

Receptor proteins/ بروتينات مستقبلة 

(الهرمونات) ترتبط ببعض المواد •

Cell recognition proteins/ بروتينات تعريف الخلية 

بروتينات سكرية تعمل على تعريف الخلية•

تتعرض الخاليا الحاملة لها للمهاجمة بواسطة الجهاز المناعى•

Enzymatic proteins/ بروتينات انزيمية 

تحفز تفاعالت خاصة بارتباطها بمواد مراد نقلها•
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أشكال بروتينات الغشاء البالزمي

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  
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The Function Of Cell Membraneوظائف الغشاء البالزمي 

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

يحدد شكل الخلية ويحافظ عليها-

تنظم نقل المواد عبر والتىDifferential permeability/ يتميز بالخاصية التفاضلية -

الغشاء

Cell transport/ طرق النقل 
(  ال يتطلب طاقة)Passive transport/  النقل السالب.1

:ويتم من خالل .. األقل تركيز او اقل شحنات وال يتطلب طاقةاألتجاةفى

انتقال الماء في اتجاه ذو التركيز العالي من المواد المذابة:Osmosis/ األسموزية

..انتقال المواد من األعلى تركيز الى األقل: Diffusion/ :األنتشار

األنتشارانواع 

(ثاني اكسيد الكربون–األكسجين –الكحوليات ) مرور عدد محدود من المواد : بسيط . أ

–( الجلوكوز–األحماض األمينية )االنتقال من التركيز العالي الى المنخفض : مدعم . ب
يحتاج الى حامل بروتيني
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The Function Of Cell Membraneوظائف الغشاء البالزمي 

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

يحتاج الى حوامل بروتينية–من التركيز األقل الى األعلى 

(ATP/ تكسير ) يتطلب طاقة 

انواعة

Active transport/ النشط النقل.أ
كيزانتقال الجزيئات بواسطة بروتينات انزيمية قابلة للدوران ضد التر

 Endocytosis/ الخلوىاألدخال.ب
-البلعمة ) مرور الجزيئات الكبيرة  عن طريق األقدام الكاذبة وابتالعها 

(Phagocytosis
Exocytosis/  الخلوىاألخراج.ج

(الفجوات المنقبضة ) طرد المواد الغير مرغوبة خارج الخلية 

 Energy requiring transport/ النقل التى يتطلب طاقة -2
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The Function Of Cell Membraneوظائف الغشاء البالزمي 

Cell membraneتركيب غشاء اخللية  

الجدول التالي يبين ملخص لميكانيكيات مرور المواد عبر غشاء الخلية
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The Structuraتركيب السيتوبالزم  Of Cytoplasm

The Cytoplasm Structureتركيب السيتوبالزم 

.الخليةتجويفتمأل–القوامهالميةمادة-

%20-ماء%95–70منيتكون–الخليةحجممن%65حوالى-

.وايوناتودهونسكرات–بروتين

بناء)يةاأليضالتفاعالتجميعفيهويتمالعضياتجميعفيهتسبح-
.(والسكراتوالدهونالبروتين

زمالسيتوبال
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Endoplasmic Reticulumاألندوبالزميةالشبكة -1

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

مجموعة من األغشية تتكون من الدهون والبروتينات-

الدقيقة المتشابكة األنبيبياتتتخذ شكل -

والنووىالخلوىتوجد في السيتوبالزم كما تتصل  بالغشاء -

انواعها

Rough endoplasmic reticulum/ المحببة األندوبالزميةالشبكة .1

الريبوزوماتتجاويف انبوبية مفلطحة تلتصق بها -

الوظيفة

تكوين البروتينات داخل الخلية-1

السكريات الى بعض البروتيناتبأضافةالجليكوبروتيناتتصنيع -2

الخلوىحيث يدخل في تركيب الغشاء 
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Endoplasmic Reticulumاألندوبالزميةالشبكة 

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

Smooth endoplasmic reticulumالملساء األندوبالزميةالشبكة .2

بالريبوزوماتال ترتبط -

الوظيفة

داتواألستيرويبناء الدهون الحقيقية والفوسفاتية -

ى تحويل الجليكوجين ال)تساهم في أيض السكريات-

(جلوكوز

بة ازالة السمية بتحويل المركبات السامة الى مواد ذائ-

يمكن اخراجها من الجسم
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Ribosomesالرايبوسومات -2

Live Cell Organellesاخللية احلية عضيات

(اولية وحقيقية)توجد في جميع الخاليا –اجسام كروية الشكل •

rRNA/ الرايبوزىالنووىتحتوى على الحامض •

توجد حرة في السيتوبالزم فرادى او مجموعات او •

متصلة  مع الشبكة األندوبالزمية

تتكون من جزئين

تحت وحدة كبيرة  -أ

تحت وحدة صغيرة -ب

الحامضمنبتوجيةالبروتيناتبناء:الوظيفة

DNAاولألستخدامالسيتوبالزمداخللألستخدام

علىالمصنعحالةالبروتينفيالخليةخارج

األندوبالزميةالشبكة
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