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الخليةالخلية



ه الخليهه الخليهالهدف من دراسالهدف من دراس

..الفروق الرئيسيه بين الخليه النباتيه والحيوانيهالفروق الرئيسيه بين الخليه النباتيه والحيوانيه  --١١

..معرفه االختالفات بين الجدار االبتدائى والثانوى وترتيب اللويفات فى الجدرمعرفه االختالفات بين الجدار االبتدائى والثانوى وترتيب اللويفات فى الجدر  --٢٢

اتااهاه  ٣٣ ز د الز اتاال ز د الز النقالنقال ..والنقروالنقرالبالزموديزماتاالبالزموديزماتاماهىماهى  --٣٣

ه٤٤ ا هد ا كد كت فتهت ظ ه ق الز ال فتهالغشا ظ ه ق الز ال دالغشا ف ال زد ال دالغشا ف ال زد ال الغشا ..الغشاء المزدوج والمفردالغشاء المزدوج والمفرد..الغشاء البالزمى موقعه ووظيفتهالغشاء البالزمى موقعه ووظيفتهتركيبتركيبدراسهدراسه  --٤٤

..دراسه التركيب والوظيفه لكل عضى من عضيات الخليهدراسه التركيب والوظيفه لكل عضى من عضيات الخليه  --٥٥

خفاجىمحمود٣



يالخليه
الخليه هى وحدة الترآيب والوظيفه للكائن الحى سواء آان نبات أو حيوانالخليه هى وحدة الترآيب والوظيفه للكائن الحى سواء آان نبات أو حيوان
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الفرق بين الخلية النباتية والحيوانية

٢
١

٣

ة٢ ةالف ا البالستيدات٣ال البالستيدات-٣العصارية الفجوة-٢الجدار-١
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الخليه أبعاد

العائله (سم  ٢٠الى  طولها مم وقد يصل ١.٢- ٠.٠١الخليه ما بين  أبعادتراوح ت
).الحريقيه ي )ري

  مليون خليه ٥٠تحتوى على ) ٢سم ٢٥مساحه (ورقه التفاح 
.)للنباتورقه٦٠٠( )بور(

• ثمرة٤٠٠(مليون خليه ٥٠٠ثمرة التفاح تحتوى على

شكل الخليه

)
)للنبات

الخليه فى البدايه تكون جسم طرى آروى الشكل بتزاحم الخاليا تتحور

تغير شكل الخلية

م م
قد تكون سداسيه) وجه ١٤عدد اوجه الخاليا (الخليه الى شكل متعدد الجوانب  

او رباعيه الشكل 

مم ١٠= سم ميكرون ١٠٠٠= مم    مللبيميكرون ١٠٠= ميكرون                   
انجستروم ١٠٠٠= ملليميكرون          خفاجىمحمودنانومتر ١٠= انجستروم                                 6



الخليه تاريخ الخليهتاريخ
المشتقه    cellخليه الفلين واطلق مصطلح روبرت هوك١٦٦٥

الالتينيه الكلمه Cellulaمن   Cellulaمن الكلمه الالتينيه

براون١٨٢٣ آروى(Nucleusروبرت )جسم ون روى(  Nucleusروبر بر م  )ج

)المادة الخلويه(   Cytoplasmشليدان١٨٣٥

 The Cell Theoryالنظريه الخلويه وشوفان انيدلش١٨٣٩

Protoplasmبروتوبالزم ون مولف١٨٤٦

Mitochondriaبندا١٨٩٧

Golgi apparatusجولجى١٨٩٨
خفاجىمحمود 7



البارنكيميه البارنكيميهالخليه الخليه البارنكيميهالخليه البارنكيميهالخليه
من جسم النبات وبها جميع الصفات الحيويهمن جسم النبات وبها جميع الصفات الحيويه% % ٨٠٨٠تمثل تمثل 

البروتوبالستالخلوىالجدار البروتوبالستالخلوىالجدار
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البروتوبالستالبروتوبالست::اوالاوال
ProtoplastProtoplastpp

Protoplasmic componentsProtoplasmic components المكونات الحيه المكونات الحيه   --أأ  

السيتوبالزمالسيتوبالزم  --١١
الماء** من اآبر آثافه ذات سائله نصف حبيبيه مادة حبيبيه نصف سائله ذات آثافه اآبر من الماءمادة

يملىء السيتوبالزم معظم فراغ الخليه المرستيميه 
عناما سمكه يزيد فال البالغه ٠بالخليه مم٠٠٠٦ مم ٠.٠٠٠٦بالخليه البالغه فال يزيد سمكه عناما

بالزم غشاء يكون أخرى أجسام يالمس عندما يالمس أجسام أخرى يكون غشاء بالزمىعندما
Hayloplasm يسمىالجزء المتحرك من السيتوبالزم ** 

السيتوبالزم يشمل                            

الهيالوبالزم- ج     الشبكة االندوبالزمية       - ب         االغشية    - أ
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االغشيه البالزميه- أ

Selective permeability  لنفاذيه االختيارية يتميز الغشاء البالزمى با

انواع االغشيه:
الخارج١ البالزم الغشاء

يترآب الغشاء من 
ه١ خا ت قه الغشاء البالزمى الخارجى-١ط

  Ectoplast (Plasma membrane)
الغشاء البالزمى الداخلى -٢

T l t (V l b )

طبقه بروتين خارجيه-١
طبقتى فوسفوليبيدات-٢
داخليه-٣ بروتينيه Tonoplast طبقة (Vacular membrane) طبقة بروتينيه داخليه-٣

أنجستروم ٧٥سمك الغشاء 
خفاجىمحمود 10



Endoplasmic Reticulumالشبكة االندوبالزميه

عبارة عن شبكة حويصليه تخترق الهايلوبالزم ومنها نوعان
Smooth ER ملساء– ١ 

ات ال R h ER Rough ERبسبب وجود الريبوسوماتخشنه ‐2خشنه

النقل السريع للمواد البروتينيه المتكونه من الريبوسومات والوظيفه:- و ري و ي ي رو و ريع ي و

خفاجىمحمود ١١



Nucleus نويهالنواه-٢ Nucleus النواه-٢
-:مرآز التحكم فى جميع العمليات الحيويه فى الخليه وتتكون من هى

غالف نووى

Nuclear envelope ١- غالف نووى
به ثقوب تمثل اماآن  ) خارجى وداخلى(يتكون من غشائين 

ووىانتقال المواد من النواة والسيتوبالزم  

ثقوب الغالف النووى
Chromatin reticulum الكروماتينيه الشبكة -٢

آروماتين

هى خيوط متشابكه مستقله تسمى لكروموسومات الذى  
(يترآب من مادة الكروماتين  DNA+ Histones.

Nucleolus ٣- النويه
وهى جسم آروى او اآثر ال تحاط بغشاء عبارة 

+ عن بروتين  RNA النووىوهى مسئوله عن تكوين   العصير
الريبوسومات

Nuclear plasma ٤- العصير النووى
بالبروتين، غنى لزج انزيماتRNAسائل الريبوسومات، ،

ووى ير 

ين برو ى ب زج  ل  RNA زي و  ريبو  

خفاجىمحمودشبكة اندوبالزمية 12



البالستيدات - ٣
ا ا أنواعهاأن

Chloroplastsخضراء  -
الخضرفى االعضاء توجد ١

p

٢- ChromplastsملونهChromplasts و 
توجد فى الثمار واالزهار الملونه 

٣Leucoplasts عديمه اللون 
النشا، هى تكون مسئوله عن تخزين البروتين، 

Amyloplastsالزيت بالستيدات نشويه
Elioplasts وزيتيه

خفاجىمحمود 13



الخضراء البالستيدات
• تحويل الطاقه (مسئوله عن عمليه البناء الضوئى 

)الضوئيه الى طاقه آيميائيه
• :وبها عدد آبير من الصبغات اهمها 

)أخضر مزرق (آلوروفيل أ , أخضر مصفر(آلوروفيل ب 

)برتقالى( آاروتين

أف

وتترآب من:-

• )أصفر(زانثوفيل

غالف البالستيدة -١

Stroma الحشوة  -٢ 

Grana البذيرات-٣

Stroma Lamella
خفاجىمحمود صفائح الحشوة 



Mitochondria          الميتوآوندريا -٤ 
Power generator  تسمى بيوت الطاقه
or Power houses

فى الموجودة الطاقه تحول ىحيث وجو  ول   ي 
ATPالمرآبات الكيميائه الى طاقه حيويه 

: وهى تترآب من

١- غالف  
نء غشائ داخل(ن ج )خا ).خارجى و داخلى(من غشائينء 

طياتالغشاء الداخلى به امتدادات تسمى  
والفراغ بين الغشائين عبارة عن 
االنزيمات من العديد به سائل

غشاء داخلى
حشوةطياتغشاء خارجى

سائل به العديد من االنزيمات

Stroma (matrix) ٢- الحشوة 
DNA اتها االنز DNAض و  بعض االنزيماتبها

خفاجىمحمود 15



) الديكتوسومات(اجسام جولجى  Golgi bodies

Dictyosome لديكتوسوماتأ
اقراص آاسيه جوفاء تسمى  ٨ ٥هى مجموعه من 
Ci t

ترآيب  
الديكتوسومات

Cisternae 
جدار آل قرص عبارة عن غشاء يحتوى بداخله على فراغ (

(Lumen

االقراص يخرج منها انابيب عديدة متفرعه حواف 
Vesicles Vesiclesبحويصالتتنتهىمتشابكه  ى

الجداربنقل المواد الكربوهيدراتيه التى تدخل فى تكوين تقوم 

ويحويصله

تجويف
خفاجىمحمود ١٦



Ribosomes  الريبوسومات- ٦ 
كل الخاليا تحتوى على ريبوسومات

)توجد فى السيتوبالزم ومحمله على الشبكه االندوبالزميه الخشنه(

% ٦٠بروتين، % ٤٠عبارة عن حبيبات صغيرة بها  rRNA 
.الرئيسى لتكوين البروتين وتنشأ عن النويهالمعملوهى

وحدة صغيرة

ى ويلو ن و ين برو وين ى ي ر

  تتكون من وحدتين

1‐ large ribosome subunit

2 small ribosme subunit2‐ small ribosme subunit

وحدة آبيرة
خفاجىمحمود ١٧



غير البروتوبالزميهكوناتالمب
Non protoplasmic 

componentscomponents
جهى نواتج عمليه التحول الغذائى لذلك تظهر وتختفى فى فترات مختلفه من حياة الخليه ، 

والسيتوبالزم جوات وجدر الخاليافوهذه المواد توجد فى ال

Vacuoles Vacuolesالفجوات  الفجوات 

فراغات منتشرة فى السيتوبالزم ممتلئهى ه
Cell Sap الخلوى بالعصير الخلوى Cell Sapبالعصير

علىويحتوى وهو حمضى خفيف 

)نترات، آبريتات، فوسفات(أمالح معدنيه 
)االوآساليك والماليك(أمالح عضويه  -
سكرياتسكريات-
بروتينات ومواد دهنيه -
صبغات مثل االنثوسيانين -

خفاجىمحمود ١٨



الكربوهيدرات -٢

سليلوز
انيولينسكرياتنشايدخل فى

ترآيب الجدار

بللورات االنيولين
آ تت ات لل شكل ل ا ال ال اتات ن ذ ف تترسب فى جذور نباتات الداليا على شكل بللورات تترآب تت

)تخرج من ارآان الخاليا(آيميائيا من سكر الفرآتوز 

خفاجىمحمود 19



النشا
ش ترآيب حبيبه النشا:ل

Hillum السرة-١ 
الحبيبه تكوين مرآز وهى مرآز تكوين الحبيبه وهى

والتى ترآب آيميائيا من األميلوز  الصفائح-٢
الماء( فى الماء(واألميلوبكتين)يذوب مع جيالتينيه مادة

حبيبه نشا البطاطس
السرة المرآزيه

ء( ى  وب  ين)ي وب ي أل ء(و ع  ي  ي  جيال

زي ر ر
و مرآبه ،نصف مرآبه ،الحبيبات بسيطه 

حبيبه النشا فى البقوليات
ع  شق طولى متفر ذات السرة مرآزيه  
)  البسله( مستطيله او) الفاصوليا(

الحبيبات بسيطه فقط

خفاجىمحمود ٢٠



ة ل ت ا ة ل ت غ ات ة ف نات ت ال األل(تخز ات

البروتيناتالبروتينات  - - ٣٣

حبيبات األليرون  (تخزن البروتينات فى صورة حبيبات غير متبلورة او متبلورة
(Aleurone grains

(حبيبه بسيطه) حبيبه األليرون فى القمح

قطاع عرضى فى حبه القمح الحبه غالف
حبيبه األليرون فى الخروع  (حبيبه مرآبه)

( ) ح ى

طبقه األليرون

األندوسبرم

جسم  -١
بروتينأساس

جسم شبه - ٢ 
بللورىبروتين  

متبلور هغير لل أ ه آ ا أ ل ت ت ال طه ه بروتينأساسى
غير متبلور

غير متبلور

بروتينيهمواد جسم آروى-٣

حبيبه بسيطه ال تحتوى على أجسام آرويه أو بللوريه •
وتوجد بطبقه األليرون بالحبه•

يم ي
متحدة مع فوسفات آالسيوم وماغنسيوم

خفاجىمحمود ٢١



البللوراتالبللورات- - ٤٤
نوعان ومنها بللورات هيئه على أنسجتها فى النبات حاجه عن الزائدة المواد نوعانترسب ومنها بللورات هيئه على أنسجتها فى النبات حاجه عن الزائدة المواد ترسب المواد الزائدة عن حاجه النبات فى أنسجتها على هيئه بللورات ومنها نوعانترسب المواد الزائدة عن حاجه النبات فى أنسجتها على هيئه بللورات ومنها نوعانترسب

بللورات أآساالت الكالسيوم
منشوريه١

الحجريهالحويصالت (بللورات آربونات الكالسيوم -ب
prisamtic

Cystolith
منشوريه-١

Raphids أبريه -٢
الدراسينا، جذور األسبرجس

.خليه البشرة تكبر فى الحجم وتسمى خليه الحويصله
وتترآب البللورة من عنق سليلوزى  

ق

prisamtic

Rosette  نجميه -٣
القطن والعليق

وبللورات من آربونات الكالسيوم تشبه العنقود
حجريه حويصله

خليه الحوصله الحجريه
خفاجىمحمود ٢٢



الخلوى:ثانيًا الجدار Cell Wallالجدار الخلوى:ثانيا Cell Wall
فته :وظيفتهظ

حدود بين الخاليا - ١
ت٢ بالبروتوبالس يط فيحة يح الص ت - ٢ يط بالبروتوبالس يح

ويحميه 
ل - ٣ ًا هيك يتكون من الجدر مع

ي
الوسطي

دار  الج
باتللنعام

اص    - ٤ وم بامتص در تق الج
والنتح الماء

ر ج
األبتدائي

ا ال الماء والنتح
يبات    - ٥ ه والقص در االوعي ج

اء ل الم هى المسئوله عن نق

دار  الج
الثانوي

ل ن و ى
اءوالغذاء  الغش

البالزمي

خفاجىمحمود٢خلية ١خلية  ٢٣



الخلويه الجدر تكوين الجدر الخلويهتكوين

انقسام ميتووزى

خليه

 الصفيحه الخلويه
Cell Plate 

خفاجىمحمود ٢٤



Middle lamellaتتحول الصفيحه الخلويه الى الصفيحه الوسطى  بكتات آالسيوم ( 
الز)اغن غشا ا ن لكل تك ت خل ال ه الخل تنق ذلك .ىوبذلك تنقسم الخليه الى خليتين ويتكون لكل منهما غشاء بالزم)وماغنسيوم

 الصفيحه الوسطى
Middle lamella 

الجدار االبتدائى
Primary cell wall

الجدار الثانوى
Secondary cell wall

 Seecondary Wallفى بعض الخاليا بعد أن تستكمل الخليه حجمها يقوم البروتوبالست بتكوين الجدار الثانوى 

Sٍecondary cell wall

خفاجىمحمود ٢٥



الدقيق للجدارالخلوىالترآيب 

متفرعه غير سليلوز سالسل سليلوز غير متفرعهسالسل
آل سلسله

جلوآوز ٨٠٠٠- ١٠٠٠عبارة عن 
لويفات دقيقه

microfibrils

آبيرة لويفات آبيرةلويفات
macrofibrils

الجدار الخلوى
Cell wallCell wall

خفاجىمحمودالمشارآه للسليلوز فى تكوين الجدار بها مسام تمتلىء بالمواد 26



   Pits   النقر
 بالزميههى فتحات او تجويف فى الجدر الثانويه تمر بها خيوط او روابط

هى عبارة عن انخفاضات فى الجدار االبتائى للخليه: الرقعات النقريه االبتدائيه
ق انواع النقرل

Si l it طه ف ضف

ف ف ف

Simple pits بسيطه border pits    مضفوفه

خفاجىمحمود ٢٧

نصف مضفوفه
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