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  هخـــهٛــــــت انُبــــــاتٛــــــتانتركٛب انتشرٚحٙ ن: نثانثاانذرش 

 : يقذيت

ثٌُجة٘جس ٝف٤ذر ثُخ٤ِز صؼضذش ثُخ٤ِز  . ٝك٢ثُٞفذر ثُضش٤ًذ٤ز ٝثُٞظ٤ل٤ز ث٧عجع٤ز ُِق٤جر٠ٛ ثُخ٤ِز 

٣ج ثُخ٣٬ج كأٗٚ ٣ٞؽذ صؾٔغ ُؼذد ًذ٤ش ٖٓ ثُخ٬ ًجةٖ ف٢ ًجَٓ د٤٘ٔج ك٢ ثٌُجة٘جس ثُشثه٤ز ػذ٣ذر

أػؼجء ػذر ٝ ،أٗغؾز ٓخضِلز صٌٕٞ ػؼٞثػذر ٝ ٗغ٤ؾج   ثُٔخضِلز ٝثُض٢ ص٘ظْ دٌَ دهز ُضٌٕٞ

 ٝثُضطٞس Growth ٝ ف٤ٞثٕ ٖٓ خ٬ٍ ػ٤ِٔز ثُ٘ٔٞأٗذجس  ٓخضِلز صٌٕٞ ثٌُجةٖ ثُق٠ عٞثء ًجٕ

Development  ثُضـ٤ش ثُش٢ٌِأ ٝ Morphogenesis  ٝثُض٠ ٣قذط خ٬ُٜج صلجػ٬صٜج ٤ًٔج٣ٝز

   .٤ل٤زٝصخظظجس ٝظ

 فذ ًذ٤ش ك٢ إ٠ُصؼذد ثُ٘ٞثصؼ ثُضخظظ٤ز ٝثُٞظ٤ل٤ز ُِخ٣٬ج إ٫ إٔ ثُخ٣٬ج ٓضشجدٚ  ٝدجُشؿْ ٖٓ

ث٧ؿش٤ز  ثفضٞثةٜج ػ٢ِ ػذ٣ذ ٖٓ ثُؼؼ٤جس ثُض٠ ٣ضْ ك٤ٜج ثُضلجػ٬س ث٤ٌُٔج٣ٝز ًزُي صضشجدٚ ك٢

ز ٗوَ ٤ٌٓج٤ٌ٤ٗ ٝثُض٢ صؼَٔ ًٌٔٞٗجس أعجع٤ز ك٢ DNA ٝ RNA ثُذ٬ص٤ٓز ٝث٧فٔجع ث٣ُٝٞ٘ز

  .ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ؽ٤ٔغ ثُخ٣٬ج

ًٝزُي  Prokaryotes ٣ٞٗز ٓقذدرأثُخ٣٬ج ؿ٤ش ثُٔقض٣ٞز ػ٢ِ  ٛزث كجٌُجة٘جس ث٤ُٝ٧ز رثس ٝػ٢ِ 

ػجدر ٓج صشضشى ك٢ ثٌُغ٤ش ٖٓ  Eukaryotes ٣ٞٗز ٓقذدرأثُٔقض٣ٞز ػ٢ِ  ك٢ ثٌُجة٘جس رثس ثُخ٣٬ج

 .ثُؼجٓز ثُخظجةض

  : ؼايت نهًادةٔانصفاث انانحٛت َظـــرٚت انخهٛت 

ػِٔ٘ج إٔ ثُخ٤ِز ثُق٤ز صغضط٤غ  ٜٗج صضٌٕٞ ٖٓ خ٣٬ج ٝدؼذ إٔأصشضشى ًَ ثٌُجة٘جس ثُق٤ز ك٢ 

ٕ صغضِٜي أثُٔؼِٞٓجس ثُٞسثع٤ز دٜج ُذ٘جء ثُذشٝص٤ٖ ٝ ٕ صغضخذّإٔ صٌشس ٓٞثدٛج ثُٞسثع٤ز ٝأدٔلشدٛج 

َ خ٤ِز دٝس ٕ ٌُأؿْ ٖٓ ثُخ٤ِز ٢ٛ ث٧عجط ٌَُ طٞس ثُق٤جر دجُش ٝص٘ضؼ ثُطجهز دٜج. ٌٝٛزث صٌٕٞ

ثُخ٤ِز دأٜٗج ٝفذر ثُ٘شجؽ ثُق١ٞ٤ ٝثُض٢ صقجؽ دـشجء ف٢ ُٜٝزث صؼشف  ج.ٝٝظ٤لز ف٣ٞ٤ز صخضض دٜ

ٝ أٗوغجّ ثُخ١ِٞ ػ٘ذٓج صؼضٍ ػ٢ِ د٤تز ٓـز٣ز ٓ٘جعذز. ٩ٕ صٌشس ٗلغٜج دجأ٣ٌٜٔ٘ج  شذز ٓ٘لز ٝثُض٢

ٝثُظلجس ث٤ُٔٔضر ُِٔجدر ثُخٞثص ػ٠ِ ١ٞ ضطـش ؽضء ٖٓ ثٌُجةٖ ثُق٢ ٝثُز١ ٣قأٜٗج ئد صؼشف

  .د٘ظــش٣ز ثُخ٤ِــزعجع٤ز ُِق٤جر صغ٢ٔ ٧ٕ ثُخ٤ِز ٢ٛ ثُٞفذر ثأٝثُلٌشر ثُشجةؼز . ثُق٤ز
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   :يكَٕاث انخهٛت

 ػؼ٤جسػذر ٓٞؽٞدر ك٠ ًَ ثُخ٣٬ج ٝصضٌٕٞ ثُخ٣٬ج ٖٓ  ٬٣فع أٗٚ ٤ُظ ًَ ٛزٙ ثُؼؼ٤جس

  :٠ٛ ًٔج ٠ِ٣ٓخضِلز 

  : Cell Membrane غشاء انخهٛت -1

 ٝؿشجء ثُخ٤ِز ٣قضٟٞ ػ٠ِ كضقجسثُخ٤ِز ٓقض٣ٞجس ثُخ٤ِز ػٖ ثُذ٤تز ثُٔق٤طز،  ٣لظَ ؿشجء

  .ُِـج٣ز ٝٛزٙ ثُلضقجس صغٔـ دٔشٝس ثُؾض٣تجس ثُظـ٤شر ؽذث دؾجٗخ ٝظ٤لز ثُقٔج٣ز طـ٤شر

 

 غشاء انخهٛت انتشرٚحٙ نتركٛب  :شكم ٕٚضح

 

خض٤جس٣ز ثُ٘لجر٣ز أ١ إأؿش٤ز ٠ٛٝ  د٤٘ٛز.ؽذوز د٤ٜ٘ٔج ؽذوض٤ٖ ٖٓ دشٝص٤ٖ ٣لظَ  -ث٧ؿش٤ز ثُذ٬ص٤ٓز:

 ُٜج ُذوذسر ػ٠ِ ثُضقٌْ ك٢ دخٍٞ ثُزثةذجس ٝثُٔز٣ذجس.

ػذجسر ػٖ أٗجد٤خ ٝف٣ٞظ٬س ده٤وز ٝٓضشجدٌز ٝؽذثسٛج صٔجعَ ك٢ صش٤ًذٜج  -ثُشذٌز ث٧ٗذٝد٬ص٤ٓز:

 ثُـشجء ثُذ٬ص٢ٓ.

 

 إَٔاع انشبكت األَذٔبالزيٛت فٙ انخهٛت. :شكم ٕٚضح
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 ٕػٍٛ:ٗ َنإ تقسى

  .ٗذٝد٬ص٤ٓز ثُخش٘ز: رُي ُٞؽٞد ثُشد٤ٞعٞٓجس ػ٤ِٜجث٧شذٌز ثُ -1

 رُي ُؼذّ ٝؽٞد ثُش٣ذٞعٞٓجس.                           ٗذٝد٬ص٤ٓز ثُِٔغجء:ث٧ٌز ذشثُ -2

 .صٔش٣ش ثُٔٞثد دثخَ ثُخ٤ِز أٝ صخض٣ٜ٘ج خجطز ثُٔٞثد ثُذشٝص٤٘٤زعُٜٞز  ٕظٛفت:ان

 

   : Nucleusانُٕاة -2

 ٗشجؽ ثُخ٤ِز ٝثُ٘ٞثر ػشٝس٣ز ُضٌجعش ثُخ٤ِز ٠ٛ ٓشًض ثُضقٌْ ثُشة٤غ٠ ك٠ ثُخ٤ِز ثُض٠ صضقٌْ ك٠

ٝٛٔج ثُٔغت٫ٕٞ ػٖ صقذ٣ذ ثُظلجس ثُٞسثع٤ز ثُض٠ ) ٝدثخَ ثُ٘ٞثر ٗشٟ ثٌُشٝٓٞعٞٓجس ٝثُؾ٤٘جس

صقَٔ ًَ ٝثُض٢ ؽض٣تجس ثُذشٝص٤ٖ( ُض٣ٌٖٞ  ثُزٟ ٛٞ ٓٞػـ ثُضؼ٤ِٔجس  DNAأُـ  ٖٓضٌٕٞ ص

ُٕٝٞ ثُؼ٤ٖ ُٕٝٞ  (ث٠٘ٔ٤ُ أٝ ث٤ُغشٟ دج٤ُذ)ٝثُؾ٤٘جس صقذد إرث ًجٕ ثُشخض ٣ٌضخ  خظجةض ث٧كشثد

  .أُخ…. ثُشؼش 

٤ِز ؽغْ ًش١ٝ أٝ د٤ؼج١ٝ صٞؽذ ٝعؾ ثُغ٤ضٞد٬صّ ٝصخضِق فغخ ٗٞع ثُخٝثُ٘ٞثر ػذجسر ػٖ 

ٝصقض١ٞ ثُ٘ٞثر ػ٠ِ  .ٜٗج أًغش ُضٝؽـــز ٖٓ ثُغ٤ضٞد٬صّأٝصض٤ٔض ػٖ ثُغ٤ضٞد٬صّ د، ٝٗٞع ثُ٘ذجس

 ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ث٧فٔجع ث٣ُٝٞ٘ز ث٧عجع٤ـــــز :

 .DNA         فٔغ ثُذ١ ثًغ٢ س٣ذٞص ث١ُٝٞ٘  -1

 .RNA            فٔغ ثُش٣ذٞص ث١ُٝٞ٘ .          -2

 -ٔظٛفـــت :

 ٗوغجٓجس ثُخ٣ِٞز ٧فضٞثةٜج ػ٠ِ ثُٔجدر ثٌُشٝٓجص٤٘٤ز.صِؼخ دٝسث  ٜٓٔج  ك٢ ث٧ -1

 .DNAـ صغجْٛ ك٢ صش٤ًخ ث٩ٗض٣ٔجس ٧فضٞثةٜج ػ٠ِ ثُ -2

 .DNAـ صقِٜٔج ثُٔٞسعجس ك٢ عِْ ثُ ِؼخ دٝسث  ك٢ أٗضوجٍ ثُظلجس ثُٞسثع٤ز ثُض٣٠ -3
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 هُٕاة فٙ انخهٛت.ن انتشرٚحٙ تركٛبان :شكم ٕٚضح

 

 كٌٕ يُٓا انُٕاة:انًٕاد انتٙ تت

٣قَٔ  ٝٛٞ ؿ٬ف سه٤ن ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؿشجة٤ٖ ٣شذٜجٕ ك٢ صش٤ًذٜج ث٧ؿش٤ز ثُذ٬ص٤ٓز. ـ٬ف ث١ُٝٞ٘:ثُ -1

٣ٞؽذ دجُـ٬ف ث١ُٝٞ٘ عوٞح صٔضِب دٔجدر ُضؽٚ صلظَ د٢ ثُغجةَ  ػ٠ِ عطقٚ ثُخجسؽ٢ س٣ذٞعٞٓجس.

صظجُٚ ك٢ أؽضثء ٩ِخ٤ِز ث١ُٝٞ٘ ٝثُغ٤ضٞد٬صّ. ٣ٌٖٔ أػضذجس ثُـ٬ف ث١ُٞ٘ ػٖٔ ثُشذٌز ثُـشجة٤ز ُ

 ٓضؼذد ٓ٘ٚ ثُشذٌز ث٧ٗذٝد٬ص٤ٓز.

 .٢ٛRNA ٓجدر ٤ٓ٬ٛز ًغ٤لز ؿ٤٘ز دجُذشٝص٤٘جس ثُذ٤٘ٛز ٝثُقٔغ ث١ُٝٞ٘  غجةَ ث١ُٝٞ٘:ثُ -2

ث٣ُٞ٘ز ؽغْ ًش١ٝ أٝ د٤ؼج١ٝ أًغش ُضٝؽز ًٝغش. أ صٞؽذ ٝعؾ ثُغجةَ ث١ُٝٞ٘ ٣ٞٗٝز ٝثفذ أٝ ث٣ُٞ٘ز: -3

 . DNAـ ٝثُذشٝص٤٘جس ٝدٜج ه٤َِ ٖٓ ثُ RNA ثُـ ُقجٓغ ث١ُٖٝٞ٘ٓ ثُغجةَ ث١ُٝٞ٘. ث٣ُٞ٘ٚ ؿ٤٘ز دج

 ٝظ٤لز ث٣ُٞ٘ز :       

 ٝثُذشٝص٤٘جس.  RNAِقٔغ ث١ُٝٞ٘  ُصؼَٔ ًٔشثًض  *

 أٓجًٖ ُض٣ٌٖٞ ثُش٣ذٞعٞٓجس. *

  ثُشذٌز ثٌُشٝٓجص٤٘٤ز : -4

 :٣ضٌٕٞ ٖٓ

 *ثٌُشٝعٞٓجس        *ثُٜغضٞٗجس  

 .ٚـٞؽ ثُٞثهؼز ػ٤ِؼٖٓ ثُ DNAـ ٝٛٔج ٓشصذطجٕ ٓؼج  ُقلع ثُٜغضٕٞ ُؾضا ثُ
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  -انكرٔسٕو: -2-1

ِضقٔجٕ ٓؼج  ك٢ ؽضء ػ٤ن ٣غ٠ٔ ٣ ."ًشٝٓجص٤ذردجُـ "ٝفذر َ ِض٤ٖ صغ٠ٔ ٣٣ًضٌٕٞ ٖٓ ٝفذص٤ٖ ؽٞ

 جُغ٘ضش٤ٓٝش.د

 ٌشٝٓجص٤ذر صضٌٕٞ ٖٓ :ٝثُ

 ٝٛٞ ػذجسر ػٖ دشٝص٤ٖ ٝأفٔجع ٣ٝٞٗز. :ثُٔجصشًظ -1

ٖ ٖٓ ٤ٖ فِضٝٗض٤ػ٠ِ ٤ٛتز عِغِض ٛٞ ٓ٘ـٔظ ك٢ ثُٔجصشًظ ٣ٌٕٝٞ ِٓلٞف :DNAٓـــجدر  -2

 ث٤ًِٞ٤ُ٘ٞص٤ذ.

 ُٞسثع٤ز ٝثُضلجػ٬س ثُق٣ٞ٤ز ُِ٘ذجس.ثصضقٌْ ك٢ ثُظلجس  :ٝظ٤لز

   : Mitochondriaانًٛتٕكُذرٚا -3

 ثُطجهز ث٬ُصٓز ُؼَٔ ثُخ٤ِز ػٖ ؽش٣ن صٌغ٤ش ثُٔٞثد ثُـزثة٤ز دٞثعطز ٠ٛٝ ثُٔغتُٞز ػٖ صٞك٤ش

 )ُٝزُي صغ٠ٔ ث٤ُٔضًٞ٘ذس٣ج )د٤ش ؽجهز ATP ٓشًخ ٖٓ رُي ؽجهز صخضضٕ ك٠ ث٧ًغؾ٤ٖ ٣ٝ٘ضؼ

 .انخهٛت

 
 فٙ انخهٛت. انًٛتٕكُذرٚاشكم ٕٚضح تركٛب   

 أؽغجّ دشٝصٞد٬ص٤ٓز ف٤ٚ ُٜج ثُوذسر ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ٝث٧ٗوغجّ . ٝصؼشف ث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج دأٜٗج ػذجسر ػٖ

 تركٛب انًٛتٕكَٕذرٚا:

 ؿ٬ف ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؿشجة٤ٖ ٣ذٜ٘ٔج كشثؽ . -1

٣ٝٞؽذ ث٥ف ٖٓ ؽغ٤ٔجس  ثُشششثشجسٓضؼشػ ٝرٝٗضٞءثس صٔضذ ُِذثخَ صغ٠ٔ  ثخ٢ِ:ثُـشجء ثُذ - أ

 ده٤وز )صضشًخ ٖٓ سأط ًش١ٝ ٝعجم ٝهجػذٙ( ٓضظِز دجُـشجء.
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 فٙ انخهٛت. انذاخهٙ نهًٛتٕكُذرٚاشكم ٕٚضح تركٛب   

 

  :ثُـشجء ثُخجسؽ٢ - ح

 *س٣ذٞعٞٓجس      *فذ٤ذجس ؿجٓوز      DNA*ثُقشٞر :  -2

 :قةٝظج

 ٖٓ ٗٞثصؼ ثُضلجػ٬س ث٧ٗض٤ٔ٣ز أخشٟأٗض٣ٔجس دٝسر ًشدظ ٝٓشًذجس ثص ثُؼذ٣ذ ٖٓ أكش 

دئٗضجػ ثُطجهز  ك٢ٜ صخضض دجُضج٢ُ. ٝدؼ٤ِٔز ثُض٘لظ٢ٛ ثُو٤جّ  ٝظ٤لضٜجٕ أٝثُغ٤ضًٞشٝٓجس ٓٔج ٣ذ٤ٖ 

ز ثُ٘شطز ٓغَ ثُخ٣٬ج ث٤ُٔشعض٤ٔ٤ ثُٔغضخذٓز ك٢ ثُخ٤ِز ُٝزُي ٬٣فع ًغجكز ث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج ك٢ ثُخ٣٬ج

ٗٚ ػ٘ذٓج صضقَِ ثُذٕٛٞ أث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج صٔذ ثُخ٣٬ج دجُطجهز  ٕأ. ٣ٝؼ٢٘ ف٤ظ صغٞد دٜج ث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج

ثُغ٤ضٞد٬صّ ٣٘ضؼ ػٖ أًغذر ٛزٙ ثُٔٞثد عج٢ٗ أًغ٤ذ ثٌُشدٕٞ ٝٓجء ٝؽجهز ٢ٛٝ  ٝثٌُشد٤ٛٞذسثس ك٢

 فضٞثء٩ ٝٗظشث   ATP ك٢ ث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج ك٢ طٞسر سٝثدؾ كٞعلجص٤ز ؿ٤٘ز دجُطجهز ٓغَ ثُـ ثُض٢ صخضٕ

 . ػضٔجد ػ٢ِ ثُ٘ٞثر٩ٗوغجّ دٕٝ ث٩ٕ ُٜج ثُوذسر ػ٢ِ ثئك DNA ثُـ ث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج ػ٢ِ

  Ribosome's  :بٕسٕياثٚانر -4

، ٠ٛٝ ػذجسر ػٖ خطٞؽ إٗضجػ ف٤ظ ثُٔٞثد ثُق٣ٞ٤ز ٠ٛ ٌٓجٕ ؽض٣تجس ثُذشٝص٤ٖ ًٝزُي صظ٤٘غ

ٝثُؼِٔجء ٣ؼضوذٕٝ أٗٚ إرث ػشك٘ج  ُِق٤جرثُذشٝص٤ٖ أعجط  ٣قذط ثُضظ٤٘غ ثُقو٤و٠ ُِذشٝص٤ٖ ٝٛزث

 .عٞف ٌٕٗٞ هذ ٝطِ٘ج إ٠ُ عش ثُق٤جركأٗ٘ج ثُشد٤ٞعٞٓجس  دجُضلظ٤َ ثُذه٤ن ٓج ٣قذط ك٠

صٞؽذ فشر ك٢  طـ٤شر. دشٝصٞد٬ص٤ٓزأؽغجّ دأٜٗج ػذجسر ػٖ  انرٚبٕسٕياثتؼرف  ،ٝػٔٞٓج  

ثُذ٬عض٤ذثس ٞؽٞدٙ ك٢ ٔجس ثُثُش٣ذٞعٞٓ. أٓج غ٤ضٞد٬صّ أٝ ػ٠ِ ثُشذٌز ث٧ٗذٝد٬ص٤ٓز ثُخش٘زثُ

 أطـش فؾٔج  ػٖ ثُٔؼضجد.  ث٤ُٔضًٞ٘ذس٣جك٢ ٝأ ثُخؼشثء
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 ٝد٤ؼج٣ٝز.أ ثُشًٌَش٣ٝٚ  ،ٖٓ ٝفذص٤ٖ ؿ٤ش ٓضغج٣ٝض٤ٖ تركٛب:ان

دٞثعطز  ػجدر ك٢ ٓؾج٤ٓغ ؾٝصشد. RNAفٔغ ث١ُٝٞ٘  دجُـ ؾٝصضٌٕٞ ثُٞفذر ٖٓ دشص٤ٖ ٓخضِ

 عٞٓجس.ٞثُشعٍٞ( ٝصؼشف دؼذ٣ذ ثُش٣ذ  RNAثُقٔغ )

 أٓجًٖ ُضخ٤ِن ثُذشٝص٤ٖ ك٢ ثُخ٤ِز. ٕظٛفت:ان

       

 .انشكم ٕٚضح: يكاٌ انرٚبٕسٕياث فٙ سٛتٕبالزو انخهٛت ٔانتركٛب انتشرٚحٙ نّ  

 

  : Golgi apparatusجٓاز جٕنجٗ -5

إٗضجػ  ٖٓ ثُ٘ٞثر صوّٞ دٞظ٤لز ث٩كشثص ًٔج ك٠ز خجس ٓٞؽٞدر هش٣ذجأٗجد٤خ ٝثٗضل ٠ٛٝ ػذجسر ػٖ

  .ٔخجؽ٤ز ثُٜجػٔز دٞثعطز ثُذٌ٘ش٣جطٗض٣ٔجس ث٩ُث

 

 .انشكم ٕٚضح: انتركٛب انتشرٚحٙ نجٓاز جٕنجٙ بانخهٛت

 

  : Endoplasmic Reticulumشبكت االَذٔبالزيٛتان -6

ثُخ٤ِز  صؼَٔ ًأٜٗج دٝسر د٣ٞٓز ٓظـشر دثخَٝ، ع٤ضٞد٬صّ ثُخ٤ِز ك٢ِٓض٣ٞز  ٠ٛ ه٘ٞثس أٝ أٗجد٤خ

 .٠ُ أخشإص٘ضوَ خ٬ُٜج ثُٔٞثد ٓغَ ثُذشٝص٤ٖ ٖٓ ؽضء  ٧ٜٗج ٓضٝدر دشذٌز ٖٓ ثُو٘ٞثس ٝرُي
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 انشكم ٕٚضح: انتركٛب انتشرٚحٙ نهشبكت األَذٔبالزيٛت.

 

 

 انشكم ٕٚضح: انتركٛب انتشرٚحٙ نهشبكت األَذٔبالزيٛت انخشُت ٔانُاػًت ػهٗ انتٕانٙ.

 

   : Centrioles(انسُترٕٚل )انجسى انًركسٖ -7

 زٔغت٠ُٛٝٞ ثُ .خ٤ِز ثُ٘ذجص٤زثُصٞؽذ ك٢ ثُشٌَ ص٤ٓز طـ٤شر ًش٣ٝز ٞد٬صأؽغجّ دشٝ ػذجسر ػٖ ٢ٛ

 ٣ٌٕٝٞ ػذجسر ػٖ أ٣ؼج  ُِ٘ٞثر  ٣ٞؽذ ٬ٓطنهذ ٖ ثُؾغْ ثُٔشًضٟ )ثُغ٘ضشٝعّٞ( ٣ٌٝٞص ػٖ 

  .ثُؾغْ ٗٔٞ ٣غجػذ ػ٠ِ ٓٔجٗوغجّ ثُخ٤ِز إك٠  ٣ِؼخ دٝسث  ٛجٓج  صٝػ 

 : صضٌٕٞ ٖٓ فشٞر دشٝص٤٘٤ز صقجؽ دـشجء ٓلشد.ضش٤ًخثُ

 .ك٢ ثُغٖٛج صغجػذ ك٢ ٛذّ ٓقض٣ٞجس ثُخ٤ِز ٝٓٞصٜج ٝرُي ػ٘ذ ًذش :ٞظ٤لزُث
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 .انشكم ٕٚضح: انتركٛب انتشرٚحٙ نهسُترٕٚل )انجسى انًركس٘( بانخهٛت انُباتٛت

 

   Golgi Complex أجســـاو جٕنجٙ: -8

 شث٤ًخ ٣ٝق٤ؾ دٜج ػذد ٖٓضٝ ٓؼوذر ثُأهذ صٌٕٞ دغ٤طٚ   Flat membranesؿش٤ٚ ٓغطقٚأ

ٓٞثد  ٝهذ صضؾٔغ ُضٌٕٞ كؾٞثس دٜجPinching-off process  ص٘شأػٖ ؽش٣ن ث٧ٗلظجٍ ق٣ٞظ٬سثُ

ك٢ ثُخ٣٬ج  ٧٠كشثص٣ٚ ثُق٤ٞث٤ٗٚ ٝثُ٘ذجص٤ٚ ف٤ظ صذػثؽغجّ ؽُٞؾ٢ ك٢ ثُخ٣٬ج أكشثص٣ٚ ٝصٌغش إ

 ُِخجسػ ُٜٝج دٝس ْٜٓ ك٢ ٝصوّٞ دضـ٤ِق ثُٔٞثد ثُٔشثد ثكشثصٛج، Dictosomes ثُذًضٞعّٞثُ٘ذجص٤ٚ 

ث٧ٗذٝد٬ص٤ٓٚ ٝث٤ُِغٞعٞٓجس  ص٢ٓ ٝثُشذٌز٬ص٣ٌٖٞ ٓخضِق ث٧ؿش٤ٚ ثُخ٣ِٞٚ ٝخجطز ثُـشجء ثُذ

ثُض٢ ص٘ذٓؼ ك٢ صش٤ًخ  Proteins glysylate ٖٝٓ ٝظجةق أؽغجّ ؽُٞؾ٢ أ٣ؼج ؽٌِضر ثُذشٝص٤٘جس

 دٝسث ٛجٓج ك٢ ثُضٌجَٓ ثُٞػ٤ل٢ ٨ُؿش٤ٚ ثُـشجء ثُذ٬ص٢ٓ أٝ صطشد إ٠ُ خجسػ ثُخ٤ِٚ ُٜٝزث صِؼخ

 .ثُٔخضِلٚ

ثٌُش٣ٝز ثُظـ٤شر صظٜش ًٔؾٔٞػز  ث٧ؿش٤ز ثُٔشصذطز ٝثُٔلِطقز ٝثُٔ٘ذغطز ٝػذ٣ذ ٖٓ ثُق٣ٞظ٬سٝ

أؽٜضر ؽُٞؾ٢. ٝثُق٣ٞظِز ػذجسر ػٖ  فٍٞ ٛزٙ ث٧ؿش٤ز ٣ٝطِن ػ٢ِ ٛزٙ ث٧ٝػ٤ز ٝثُق٣ٞظ٬س

 دشٝص٤ٖ ٝدٕٛٞ ٝصقض١ٞ دذثخِٜج دشٝص٤ٖ ًٝشد٤ٛٞذسثس ٝثُٔٞثد ث٧كشثص٣ز.

 .ك٢ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُظلجس ز أؽغجّ ؽُٞؾ٢ ٓغ أؿش٤ز ثُشذٌز ث٧ٗذٝد٬ص٤ٓـزصضشجدٚ أؿش٤ٝ

 :ث٧كـــــــــــــشثص. ٝظ٤لز
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  Lysosomes جساو انًحههت )انهٛسٕزٔيــــاث(:األ -9

ٔقجؽز ثُظـ٤شر ث٤ًُجط ج٢ٛٝ٧ ً. ٤ٌٓشٝٓضش .٢ٛ5 ف٣ٞظ٬س خ٣ِٞز ٓضلجٝصز ثُقؾْ فؾٜٔج فٞث٢ُ 

 .ةٜج ػ٠ِ أٗض٣ٔجس صقَِ ٓجة٢فضٞثئٝصض٤ٔض د دـشجء سه٤ن.

 : ٞظ٤لزثُ

 ٛؼْ ٌٓٞٗجس ثُخ٤ِز ث٤ُٔضز ٝثُضخِض ٜٓ٘ج. -1

 صٜجؽْ ثُخ٤ِز. ٢صذ٤ٓش ٝٛؼْ ث٤ٌُٔشٝدجس ثُض -2

 ثُٔغجػذر ك٢ أكشثص دؼغ ثُٜشٓٞٗجس. -3

 ثُٔغجػذر ك٢ ثُضقَِ ثُزثص٢ ٌُِجة٘جس ث٤ُٔضز. -3

 

 .انُباتٛتانشكم ٕٚضح: انتركٛب انهٛسٕسٕياث )األجساو انًحههت( بانخهٛت 

 

 جساو انذيٛقـــت:األ -11

هذ صقض١ٞ ٤ٌٓشٝٓضش  1.5ًش٣ٝز هطشٛج  .صشث٤ًخ ف٣ٞظ٤ِز ؿشجة٤ز صشذز ُقذ ًذ٤ش ث٧ؽغجّ ثُٔقِِز

 ػ٠ِ صشث٤ًخ دِٞس٣ز.

 ص٘شأ ٖٓ ثُشذٌز ث٧ٗذٝد٬ص٤ٓز ػٖ ؽش٣ن ثُضذشػْ. ٓ٘شأٛج:

  ٠ُ ٗٞػ٤ٖ:إصظ٘ق 

٤ذسٝؽ٤ٖ ٢ٛٝ ٓشفِز ٝعط٤ز ٧ٗذ٤شٝثًغ٤ذ ٢ٛ صضٌٕٞ ٖٓ د٤شًٝغ٤ذ ثُٜ ث٧ؽغجّ ثُذ٤شًٝغ٤ز: -1

 ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ عـجّ ُضقِِٚ ٓذــجششر ٍ ٓأء ٝأًغؾ٤ٖ دٞثعطز أٗض٣ْ ثٌُضج٤ُض.

 صِؼخ دٝس ف١ٞ٤ ك٢ صخِض ٖٓ ٗظق ٤ًٔز ثٌُقٍٞ ث٧ع٢ِ٤ دأًغذصٚ ُٔشًخ ث٧عض٤جُذ٤ٛذ. :ٝظ٤لز

 (.Aث٧عض٤َ ٓشثكن (ٝصٌغــ٤ش ث٧فٔجع ثُذ٤٘ٛز ٝص٣ٌٖٞ أٗض٣ْ

 صٞؽذ ك٢ ثُخ٣٬ج ثُ٘ذجص٤ز ُذؼغ ثُذزٝس ك٢  ٓشفِز ث٧ٗذجس كوؾ. ؾ٣٬ًٞغ٤ز:ث٧ؽغجّ ثُ -2
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ٓغتٍٞ ػٖ صق٣َٞ ث٧فٔجع ثُذ٤٘ٛز ثُٔخضٗز ك٢ ثُذزٝسإ٠ُ عٌش ٣غضـَ أع٘جء ث٧ٗذجس ٣ٝضْ : ٝظ٤لز

 ػذش عِغِز ٖٓ ثُضلجػ٬س صؼشف )ثُذٝسر ثُؾ٣٬ًٞغ٤ز(.

 ذيٛقت :انَابٛب األ -11

، صٔغَ ث٤ٌَُٜ ث٧عجع٢ ُِغ٤ضٞد٬صّ ٝصغجػذ ػظ٣ٞز ثُشٌَ ؽٞكجء طِذزػذجسر ػٖ أؿش٤ز دشٝص٤٘٤ز 

 ػ٠ِ ثُقشًز ث٩ٗغ٤جد٤ز ُِغ٤ضٞد٬صّ، ًٔج صقذد ٌٓجٕ ث٩ٗوغجّ ُِ٘ٞثر. 

ػ٤ِٔز  ك٢ إصٔجُّٜج دٝس سة٤غ٢ ، ٤ٌٓٝش٢ٛ1ٕٝ ػذجسر ػٖ ف٣ٞظ٬س هطشٛج  د٤شًٝغ٤غٞٓجس:

 ثُض٘لظ ثُؼٞة٢ .

 Protoplast انبرٔتٕبالزو: -21

  .٣ٝضٌٕٞ ثُذشٝصٞد٬صّ ٖٓ دشٝص٤ٖ ٝأفٔجع ٣ٝٞٗز ٝدٕٛٞ ٝٓــجء ٓجدر ٤ٓ٬ٛــز ؿ٤ش ٓضؾجٗغــز. ٢ٛ

 -ٔٚتًٛس انبرٔتٕبالزو بؼذة خٕاص :

و٘ٞثس ثُ ٠ٍُ أخشٟ خ٬إٗغ٤جد٤ز ٣ضقشى ثُغ٤ضٞد٬صّ ك٢ أصؾجٛجس ػذ٣ذٙ أٝ ٖٓ خ٤ِز ٩*ثُقشًز ث

 . "ذ٬صٓٞدصٓجسثُثُٔؼشٝكز دجُـــ "غ٤ضٞد٬ص٤ٓز ثُ

 عضؾجدز ُِٔؤعشثس ثُخجسؽ٤ـز ك٢ ث٧عشثع أٝ ث٧ه٬ٍ ٖٓ ثُقشًز .٪*هذسر ثُذشٝصٞد٬صّ ُ

 *ثُضقٍٞ ثُـزثة٢ ٣ٝشَٔ ػ٤ِٔض٢ ثُٜذّ ٝثُذ٘جء .

 *ظجٛشر ثُضٌجعش.       

 *ظجٛشر ثُ٘ٔٞ .

 
 .. بالزوبرٔتٕانتركٛب انتشرٚحٙ نه..  
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  : Cytoplasmانسٛتٕبالزو -13

ص٨ٔ  ف٤ز ٠ٛ ٓجدرٝ .جُغ٤ضٞعٍٞد ٣ؼج  أٖ ٓقٍِٞ ؿش١ٝ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ ػ عجةَ ٢ٓ٬ٛ ُضػ ػذجسر

أٗشطز ثُخ٤ِز ُزُي  ثُخ٤ِز، صٞؽذ خجسػ ثُ٘ٞثر ٝدثخَ ؿشجء ثُخ٤ِز ٝثُغ٤ضٞد٬صّ ٛٞ ٓٞػغ أؿِخ

 .٣ٌٖٔ إٔ صؼضذشٙ ٌٓجٕ

 ثُ٘ٞثر -أؽغجّ ًش٣ٝز   –ثُش٣ذٞعٞٓجس )ٓقٍِٞ ؿش١ٝ ٓضؾجٗظ ٗغذ٤ج  ٣ٝقض١ٞ ػ٠ِ ٝٛٞ ػذجسر ػٖ 

 .(ث٤ُٔضًٞٞٗذس٣ج –ثُذ٬عض٤ذثس  -

 .٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ثُذ٬صٓج ث٧سػ٢ ٝث٧ؿش٤ز ثُذ٬ص٤ٓز ٝثُشذٌز ث٧ٗذد٬ص٤ٓز

 ٓقٍِٞ ؿش١ٝ فو٤و٢ ٣خضِق ك٢ ُضٝؽضٚ دأخض٬ف ثُخ٤ِز ٝٗٞػٜج ٝػٔشٛج ٛٞ -ثُذ٬صٓج ث٧سػ٢:

85-90.% 

 

 .. بالزوسٛتٕانتركٛب انتشرٚحٙ نه..  

 انبالستٛذاث انخضراء: -41

 

 .. هبالستٛذة انخضراءانتركٛب انتشرٚحٙ ن..  

 أؽغجّ دشٝصٞد٬ص٤ٓز ُٜج ثُوذسر ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ ٝث٧ٗوغجّ ..دأٜٗج ػذجسر ػٖ ثُذ٬عضــــــ٤ذثس ٝصؼشف 

 -ز أهغجّ:٠ُ ع٬عإص٘وغْ فغخ ٝؽٞد ثُظذـ٤جس 

ثٌُٞسٝك٤َ أ ٝثٌُشٝك٤َ  ثُضج٤ُز: ٢ٛ رثس ُٕٞ ثخؼــش ٝصقض١ٞ ػ٠ِ ث٧طذجؽ د٬عض٤ذثس خؼشثء: *

 ح.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقنٌات دراسة النسٌج النباتً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 wshehata@kfu.edu.sa -د/ وائل فتحً حسن شحاته  الدروس النظرٌة: – تقنٌات دراسة النسٌج النباتً  

 جامعة الملك فٌصل  -كلٌة العلوم الزراعٌة واالغذٌة  -قسم التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة

13 

 ثٌُجسٝص٤ٖ ٝثُضثٗغٞك٤َ. أطذجؽ ثٌُجسٝص٤ٖ: *

 ث٣ُٝٞ٘ز ٝثُش٣ذٞعٞٓجس. عٝصقض١ٞ ػ٠ِ ث٧فٔج

 د٤ؼج١ٝ  .. –ًش١ٝ  –هشط٢ كأٓج إٔ صٌٕٞ  صخضِق ك٢ ثُشٌَ:

  صش٤ًذٜج:

 ٝٛٞ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؿشجة٤ٖ ٣شذٜجٕ ث٧ؿش٤ز ثُذ٬ص٤ٓز ف٤ظ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ؽذوض٤ٖ ٖٓ ف:ٖٓ ؿ٬ -1

 دشٝص٤ٖ ٝؽذوز ٖٓ دٕٛٞ .

 ثُقشٞر: ٢ٛٝ ًضِز ًغ٤لز ٖٓ ثُٞعؾ ٓجة٢ دٚ دشٝص٤ٖ أعجعج . -2

 ٝصقض١ٞ ثُقشٞر ػ٠ِ:

 ثُذز٣شثس: ٢ٛٝ أؽضثء ده٤وز ٓقذذز. - أ

ٙ ث٧هشثص صضٌٕٞ ٖٓ أؿش٤ز صغ٠ٔ ًَٝ دز٣شر صضٌٕٞ ٖٓ أهشثص ٓؾٞكز ٓضشثطز كٞم دؼؼٜج .ٝٛز

  .ع٣ًٞ٬٤ذ

 أؿش٤ز صظَ فٞثف ًَ دز٣شر دقٞثف أكشثص دز٣شر آخشٟ ٓؾجٝسر صؼشف كش٣ش. - ح

أؽغجّ ًش٣ٝز صقض١ٞ ػ٠ِ ٓشًذجس د٤٘ٛز أٝ ٓقذز ُِذٕٛٞ ٝظ٤لضٜج صخض٣ٖ ثُذٕٛٞ ثُضثةذر ػٖ  - س

 فجؽز ثُذ٬عض٤ذر.

 ٝظ٤لز:

 .عٌش٣جس ٝٗش٣ٞجس٤ٛتز ٠ ؽجهز ٓخضٗز ػ٠ِ صق٣َٞ ثُطجهز ثُؼٞة٤ز ثُٔغضٔذر ٖٓ ثُشٔظ إُ -1

: ٢ٛٝ فذ٤ذجس طـ٤شر ثُقؾْ "ثُ٘شج ث٧ٗضوج٢ُ" ٚثُ٘شج ثُٔضٌٕٞ دجُذ٬عض٤ذثس ثُخؼشثء ٣طِن ػ٤ِ -2

 ٝػذدٛج ًذ٤ش ٝصخضل٢ ك٢ ثُظ٬ّ ُضقُٞٚ ُغٌش٣جس ص٘ضوَ ٧ٗغؾز ثُ٘ذجس ث٥خش.

 ٧فٔش.ث -ثُذشصوج٢ُ -ث٧طلش رثس أُٞثٕ ٓخضِلز ػذث ث٧خؼش ٓغجٍ: *د٬عض٤ذثس ثُِٔٞٗز:

 صقض١ٞ ػ٠ِ أطذجؽ ثٌُجسٝص٤ٖ.

 ثُؼظ١ٞ . –ثٌُش١ٝ –ثُوشط٢ صخضِق ك٢ شٌِٜج ٜٓ٘ج:

 ضٌٕٞ ٖٓ ثُ٘شج.٣ ٫ ٢ٛ ثُٔغتُٞز ػٖ أُٞثٕ ثُغٔجس ٝث٧صٛجس ك٢ ثُ٘ذجس. ٝظ٤لز:

 ٫ صقض١ٞ ػ٠ِ طذـ٤جس .. *ثُذ٬عض٤ذثس ػذ٣ٔز ثُِٕٞ:

 صٞؽذ ك٢ ثُذسٗجس ٝثٌُٞسٓجس ٝأٗذٝعذشّٝ ٝ ثُلِوجس.

 ٝظ٤لضٚ:

   .صخض٣ٖ ثُٔٞثد ثُـزثة٤ز -1
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٢ٛٝ فذ٤ذجس ًذ٤شر ٝػذدٛج ه٤َِ ٝٓغضذ٣ٔز ك٢  ،خضضث٩٢ُثُ٘شج ث ٚثُ٘شج ثُٔضٌٕٞ ٣طِن ػ٤ِ -2 

 ثُذ٬عض٤ذثس.

 

 

 ..ٛب انتشرٚحٙ نهخهٛت انُباتٛتانترك..  
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 -غٛر انحٛـــت:انخهٛت انُباتٛت ًكَٕاث ان

  -:ُؼظجس٣ــزثثُلؾـــٞر -1

ٝصٞؽذ ثُلؾٞثس  دـشجء ِٓٔٞءر دغجةَ ٓجة٢ ثٝ ػظ٤ش خ١ِٞ ٢ٛ ػذجسر ػٖ ٓغجفز ٓقجؽز

ثُغ٤ضٞد٬صّ ك٢ ثُخ٣٬ج ثُقذ٣غز ث٤ُٔشعض٤ٔ٤ز ف٤ظ صٔضِب ثُخ٤ِز دجُغ٤ضٞد٬صّ  ثُؼظجس٣ز ٓذؼغشر ك٢

ٝػ٘ذ ٗؼؼ ثُخ٤ِز صضؾٔغ ٛزٙ ثُلؾٞثس ٓغ دؼؼٜج ُضٌٕٞ كؾٞر ٝثفذر ًذ٤شر ك٢ ٝعؾ  ثٌُغ٤ق

 ثُ٘لجر٣ز. ٝٛٞ ؿشجء ثخض٤جس١ ٝصٌٕٞ ٓقجؽز دـشجء ٛٞ ؽضء ٖٓ ثُـشجء ثُذ٬ص٢ٓ ثُذثخ٢ِ ثُخ٤ِز

ًطذوز سه٤وز ٖٝٓ  صؾٔؼٜج ٖٓ ثُلؾٞثس ثُظـ٤شر ثُغ٤ضٞد٬صّ ٬٤ُطن ثُؾذثسٝصذكغ ثُلؾٞر ػ٘ذ 

ُِضش٤ًخ ثُذػج٢ٓ  ُِخ٤ِز ٝٛٞ ٛجّ ؽذث   ٝظجةق ثُلؾٞر ثُٔقجكظز ػ٢ِ ثعضٔشثس٣ز ػـؾ ث٫ٓض٬ء

صخض٣ٖ ثُٔٞثد ث٧عجع٤ز ث٬ُصٓز ُِ٘شجؽ ثُضٔغ٢ِ٤  ًٔج إٔ ٖٓ ٜٓجّ ثُلؾٞر ُِٝضقٌْ ك٢ فشًز ثُٔجء.

ثُغج٣ٞٗز ٝثُٔشًذجس ثُذكجػ٤ز ُِخ٤ِز ٝثُغجٓز ٌٝٛزث ٣قض١ٞ ثُؼظ٤ش  ٖ ٓ٘ضؾجس ثُضٔغ٤َُِخ٤ِز ٝصخض٣

ٝث٧فٔجع ثُؼؼ٣ٞز ٝث٬ٓ٧ؿ ثُٔؼذ٤ٗز ٝثُـجصثس ٝثُظذـجس ٝثُو٣ِٞذثس  ػ٢ِ ٓٞثد ًجُغٌش٣جس

دؼغ  ٗٚ ك٢أ٫ إُِؼظ٤ش ثُخ١ِٞ فجٓؼ٤ج  pH ثُذِِٞسثس ٝػجدر ٣ٌٕٞ ثُـ ٝثُضج٤ٗ٘جس ٝأف٤جٗج   ٝثُذٕٛٞ

ثُغ٤ضُٞٞؽ٤ز  ؿ٤ش عِٜز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ٚفغخ ٌٓٞٗجصٚ. ُٜٝزث كذسثعض 11–1د٤ٖ ٓج ف٤جٕ هذ ٣ضشثٝؿ ٧ث

ك٢ ثُ٘شجؽ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ُِخ٤ِز  ٛجٓج   دٝسث   ؿ٤ش ثُٔضدٝػ ٣ِؼخ ٝث٤ٌُٔٞف٣ٞ٤ز. ٝثُـشجء ثُٔق٤ؾ دجُلؾٞر

ٝثفذ  ٙثصؾج ثُغجٓز ٝثُغٔجؿ دؼذٞس دؼغ ثُٔٞثد ك٢ ٓغَ صشثًْ أ٣ٞٗجس ث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝصخض٣ٖ ثُٔٞثد

ثُظذـجس دجُلؾٞر ٓغَ ث٫ٗغٞع٤ج٤ٖٗ ٝثُز١ ٣ِٕٞ ػذ٣ذ ٖٓ ث٧صٛجس  )ٖٓ ثُخ٤ِز ُِلؾٞر(. ٝٝؽٞد

 ٝثُغٔجس ٝث٧ٝسثم.

 -أْى انًكَٕاث انغٛر انحٛت فٙ انسٛتٕبالزو ٔانؼصٛر انخهٕ٘ :

 انًركباث انؼضٕٚــــــــت :

 -:أٔالً: انبرٔتُٛاث

 ثٌُشدٕٞ ٣ِؼخ دٝسث  ٛجٓج  ك٢ د٘جء ث٧ٗغؾز ٝصشَٔ ثُذشٝص٤٘جس:٢ٛ أًغش ثُٔشًذجس ثُؼؼ٣ٞز أٗضشجسث .ٝ

 ٝث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝث٧ًغؾ٤ٖ ٝثُ٘ضشٝؽ٤ٖ ٤ًٔٝجس ه٤ِِز ٖٓ ثٌُذش٣ش ٝثُلٞعلٞس .

 ؽض٣تجس ثُذشٝص٤ٖ ٓؼوذر ثُضش٤ًخ ٝٝفذصٜج ثُضش٤ًذٚ ٢ٛ ث٧فٔجع ث٤٘٤ٓ٧ز.

 ث٧فٔجع ث٤٘٤ٓ٧ز ٢ٛ أفٔجع ػؼ٣ٞز:

 ٝثُطشف ث٥خش ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ثٌُشدًٞغ٤َ. أ٤٘٤ٓز. أفذ ؽشك٤ٜج صقض١ٞ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز

٣ضقذ ثُشن ثُقجٓؼ٢ ٓغ  ثُشن ثُوجػذ١ ك٢ ثُقٔغ ٤ِ٣ٝٚ كوذثٕ ثُٔجء )٣ٝضٌٕٞ د٤ٖ ثُقٔغ سٝثدطز 

 ٝٛٞ ٌٕٓٞ سة٤غ٢ ك٢ ٓجدٙ ث٧عجط. %.10-7ك٢ ثُخ٤ِز ثُ٘ذجص٤ز  ٚدذض٤ذ٣ز(. ٗغذض
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 -ثاَٛــــاً: انًٕاد انكربْٕٛذراتٛت:

٢ٛٝ  1:2ثٌُشدٕٞ ٝث٤ُٜذسٝؽ٤ٖ ٝث٧ًغؾ٤ٖ ٝثُؼ٘ظشثٕ أخ٤شثٕ ٣ضقذثٕ د٘غذز ٢ٛ ٓشًذجس ٖٓ 

 %.1-2ٗلظ ثُٔجء ٗغذضٜج 

 -٠ُ ع٬ط أهغجّ :إص٘وغْ ثُٔٞثد ثٌُشد٤ٛٞذسثص٤ز 

 -*ثُٔٞثد آفجد٣ز ثُضغٌش:

 صٔضجص دق٬ٝر ؽؼٜٔج ٝهجدِز دِِزٝدجٕ ك٢ ثُٔجء ٝثٌُقٍٞ هجدِز ٨ُٗضشجس ك٢ ث٧ؿش٤ز شذٚ ٓ٘لزر.

ٖٓ ثُغٌش٣جس ثُخٔجع٤ز: عٌش  ٣جس دغ٤طز أْٛ ثُٔشًذجس ثُخ٤ِز ث٧ٗٞثع ثُخٔجع٤ز ٝثُغذثع٤ز.٢ٛ عٌش

 صوّٞ دذٝس أعجع٢ ك٢ صٞك٤ش ثُطجهز ثُق٣ٞ٤ز ث٦ُصٓز ُِؾغْ. DNA ,RNAثُش٣ذٞص أٜٛٔج ثُقٔؼ٤٤ٖ 

 -*ثُٔٞثد ع٘جة٤ز ثُضغٌش:

 غٌش ك٢ طلجصٚ.٣ضٌٕٞ ٖٓ ؽضة٤ٖ آفجد١ ثُضغٌش ٓق كوذ ؽضا ٓجء ٝٛٞ ٣شذٚ آفجد١ ثُض

 عٌش ثُوظخ. ،عٌش ثُِذٖ ،: ثُغٌش ثُشؼ٤شٛزٙ ثُٔٞثد ٖٓ أْٛ

 -*ثُٔٞثد ػذ٣ذر ثُضغٌش:

 ٢ٛ صضٌٕٞ ٖٓ ػذر ؽض٣تجس ٝف٤ذٙ ثُضغٌش ٓغ كوذثٕ ػذد ٓ٘جظش ٖٓ ؽض٣تجس.

ث٧ؿش٤ز شذز  ٍصٌٕٞ ٓقج٤َُ ؿش٣ٝز ٓغ ثُٔجء ٝؿ٤ش هجدِز ُِضذِٞس ٫ٝ ص٘شش خ٬ ،٤ُظ ُٜج ؽؼْ فِٞ

 ثُٔ٘لزر.

 : ثُ٘شج ٝثُغ٤ِٞص ٝثُؾ٤ٌِٞؽ٤ٖ .ٜجأْٛ ثُٔشًذجص

  -ٛذاث:ــــانهٛب اً:ــثانث

 ٓظذس ؿ٢٘ دجُطجهز ثُقشثس٣ز. %ٓجدر أعجع٤ز ك٢ ؽ٤ٔغ ثُ٘ظْ ثُـشجة٤ز ُِخ٤ِز.3-1.5ٗغذز 

 صغ٠ٔ ..ثُذٕٛٞ.. 20ث٤ُِذ٤ذثس ثُض٢ صٌٕٞ طِذز ػ٘ذ دسؽز 

 ض٣ٞس..صغ٠ٔ..ثُ 20ث٤ُِذ٤ذثس ثُض٢ صٌٕٞ عجةِز ػ٘ذ دسؽز أٓج 

 :صوغ٤ْ ث٤ُِذ٤ذثس

 ٢ٛ خ٤ِؾ ع٬ع٢ ثُؾ٤ِ٤غش٣ذ ٓغجٍ ثُض٣ٞس ٝثُذٕٛٞ. -٤ُذ٤ذثس دغ٤طز: -1

 ٢ٛٝ صشَٔ ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ٖٓ فِو٤ز أ٤ُلجص٤ز دؾجٗخ ثُغ٬عَ ثُؾجٗذ٤ز. -ثُغضش٣ٝذثس: -2

 ٓغَ ث٤ٌُُٞغضشٍٝ.
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 ث٤ُذ٤ذثس ثُٔشصذطز : ٝصقضٟٞ ػ٠ِ ٤ُذ٤ذ +شن آخش -3

 -ٓغجٍ:

 أع٤ضجٍ كٞعل٤ُٞذ٤ذثس. ٓغجٍ: .ذٕٛٞ صقضٟٞ ػ٠ِ ثُلٞعلجس: ٢ٛٝ ثُثُلغل٤ُٞذ٤ذثس* 

 : ٢ٛٝ دٕٛٞ صقض١ٞ ػ٠ِ ٓٞثد ًشد٤ٛٞذسثس .ثُؾ٤ٌُٞ٤ِذ٤ذثس*

 

 -انًركباث غٛر انؼضٕٚــــــــــــت :

 -اء:ـــــــــأٔالً: انً

 %(90-80ٗغذضز ك٢ ثُخ٤ِز )

 أ٤ٔٛز ثُٔجء: 

 ثُقلجظ ػ٠ِ ثُضٞثصٕ ث٧عٔٞص١ ُِخ٤ِز. -1

 ذجس دثخَ ثُخ٤ِز.ٓز٣خ ٓؼع ثُٔشً -2

 ٝعؾ ٓ٘جعخ ٧ؿِخ ثُضلجػ٬س ثُق٣ٞ٤ز ك٢ ثُخ٤ِز. -3

 ٣ؼط٢ ثُٔشٝٗز ثُٔطِٞدز ُِخ٤ِز ٣ٝقجكع ػ٠ِ شٌِٜج ٝفؾٜٔج. -4

 

 -اً: انًحتٕٚاث انغٛر انؼضٕٚت اٜخرٖ:ـــثاَٛ

ُِغ٤ضٞد٬صّ ك٢ ثُقذٝد  pHـ ُٜج دٝس ًذ٤ش ك٢ ص٘ظ٤ْ ثٌُُٖٝ  %.1-.5ٗغذضٜج ػت٤ِز ك٢ ٓؼظْ ثُخ٣٬ج 

 طِٞدز ُ٘شجؽ ثُخ٤ِز.ثُٔ

 صشجسى ك٢ ػذؾ ثأعٔٞص٣ز ُِخ٤ِز. صؼَٔ ػ٠ِ فلع ثُضٞثصٕ ث٣٧ٞث٢ٗ ٝثٌُٜشد٢.

 ثٌُشدٞٗجس. -ثٌُجُغ٤ّٞ -ثُذٞصجع٤ّٞ -صشَٔ ػ٘جطش أٝ ٓؾج٤ٓغ: ثُظٞد٣ّٞ

  ثُِذِٞسثس:

 ٢ِ٣: صخضِق ك٢ صش٤ًذٜج ث٤ٌُٔج١ٝ ًغ٤شث  ًٔج

 دشٝص٤٘٤ز/ك٢ دسٗجس ثُذطجؽظ.  -1

 ٤ُج.عٌش٣ز/ك٢ ٗذجس ثُذث -2

 صؼضذش دِٞسثس أ٬ٓؿ ثٌُجُغ٤ّٞ ٢ٛ أًغش ثُذِٞسثس أٗضشجسث  دجُخ٣٬ج.
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 أ٬ٓؿ ثٌُجُغ٤ّٞ صٞؽذ ك٢ طٞس ٓخضِلز:

  .أدش٣ز –ٓؼ٤٘ز أٝ ٗؾ٤ٔز 

 دِٞسثس ًشدٞٗجس ثٌُجُغ٤ّٞ صٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ ػ٘جه٤ذ ٖٓ ثُؾذس ثُخ٣٬ج.

 -:أشباِ انقهٕٚاث

ثس صأع٤شثس كغ٤ُٞٞؽ٤ز ػ٠ِ ث٩ٗغجٕ ٝثُق٤ٞثٕ ٢ٛ ٓشًذجس أصٝص٤ز )ٗضشٝؽ٤٘٤ز( ٓؼوذر ثُضش٤ًخ ر 

 ٖٓ ٛزٙ ثُٔشًذجس:

: ٣ٝٞؽذ ك٢ دزٝس ثُوطٖ ٝأٝسثم ثُشج١ ٝثُوٜٞر ٝٛٞ ٣ؤعش ػ٠ِ ثُؾٜجص ثُؼظذ٢ أ ـ ثٌُجك٤ت٤ٖ 

 ثُٔشًض١ ٝث٢ٌُِ ٝثُؾٜجص ثُض٘لغ٢ ٝثُوِخ. 

ضؼَٔ ك٢ ٣ٞؽذ ك٢ ثُٔجدر ثُِذ٤٘ز ُِغٔجس ؿ٤ش ثُ٘جػؾز ُ٘ذجس ثُخشخجػ ٣ٝغ ث٧ك٤ٕٞ: ـ ح 

 ثُٔغضقؼشثس ثُطذ٤ز ٝٛٞ ٣ؤعش ػ٠ِ ثُؾٜجص ثُؼظذ٢ ثُٔشًض١. 

٣ٞؽذ ك٢ هِق دؼغ ٗذجصجس ؽ٘ظ ث٤ٌُ٘ج ٣ٝغذخ ٛذٞؽج  ك٢ ػؼ٬س ثُوِخ ٣ٝغضؼَٔ  ػ ـ ث٤٘٤ٌُٖ: 

 ُؼ٬ػ ث٬ُٔس٣ج. 

هز ٣ٝٞؽذ ك٢ ٗذجصجس ثُلظ٤ِز ثُذجرٗؾج٤ٗز ٓغَ ٗذجس ثُغٌشثٕ ٣ٝغضؼَٔ ؽذ٤ج  ُضٞعؼز فذ د ـ ث٧صشٝد٤ٖ: 

 ثُؼ٤ٖ. 

 ٣ٝٞؽذ ك٢ ٗذجس ثُذخجٕ ٣ٝغضؼَٔ ًٔجدر ٓخذسر.  ٛـ ـ ث٤ٌُ٘ٞص٤ٖ: 

 

 -اؽ:ـــــاألصب

صٞؽذ ث٧طذجؽ ثُ٘ذجص٤ز ػجدر ك٢ ثُذ٬عض٤ذثس ٝثُلؾٞثس ثُؼظجس٣ز ٢ٛٝ إٓج إٔ صٌٕٞ طذـجس ؿ٤ش 

هجدِز ُِزٝدجٕ ك٢ ثُٔجء ٝصزٝح ك٢ ثٌُقٍٞ ٓغَ ث٤ُخؼٞس ٝأشذجٙ ثٌُجسٝص٤٘جس ثُض٢ صٞؽذ ك٢ 

ٞع٤جٗجس غثُذ٬عض٤ذثس ثُخؼش، ٝإٓج إٔ صٌٕٞ أطذجؿج صزٝح ك٢ ثُٔجء ٓغَ أشذجٙ ثُل٬كٞٗجس )ث٧ٗ

ٝثُل٬كٞٗجس( ٝثُض٢ صٞؽذ ػجدر ك٢ ثُلؾٞثس ثُض٢ صٌغخ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ث٧صٛجس ٝثُغٔجس أُٞثٜٗج ثُٔخضِلز 

ؼط٢ ثُل٬كٞٗجس كٔغ٬  صؼط٢ ث٧ٗغٞع٤جٗجس ثُِٕٞ ث٧فٔش ٝثُذ٘لغؾ٢ ٝث٧صسم ٝث٧سؽٞث٢ٗ، د٤٘ٔج ص

 ثُِٕٞ ث٧طلش ثُذجٛش ثُشلجف ُِذض٬س. 

 -ثُضجص٤٘جس:

٢ٛ ٓؾٔٞػز ؿ٤ش ٓضؾجٗغز ٖٓ ٓشضوجس ثُل٤ٍ٘ٞ، ٝثعؼز ث٫ٗضشجس ك٢ ثُ٘ذجس ٝصظٜش ك٢ ثُوطجػجس 

ثُؼشػ٤ز ٨ُؽضثء ثُ٘ذجص٤ز ًٌضَ خش٘ز أٝ ِٓغجء أٝ ًأؽغجّ رثس أفؾجّ ٓخضِلز ٝصأخز ُٞٗج  أفٔش أٝ 

٣خِٞ أ١ ٗغ٤ؼ ٖٓ ٛزٙ ثُٔجدر ٝصٞؽذ ثُٔٞثد ثُذدجؿ٤ز ك٢ ث٤ُ٧جف ٝث٧ٗغؾز ثُٞػجة٤ز أطلش أٝ د٢٘، ٫ٝ 

ٝثُذش٣ذ٣شّ ٝك٢ ثُلٞثًٚ ؿ٤ش ثُ٘جػؾز ٝأؿِلز ثُذزٝس، ٝصٞؽذ ك٢ ثُخ٤ِز إٓج ك٢ ثُغ٤ضٞد٬صّ أٝ ك٢ 
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٤ٌٔجس ثُلؾٞر أٝ دثخِز ك٢ صش٤ًخ ثُؾذثس ًٔج ك٢ ؽذس خ٣٬ج ثُل٤ِٖ ٝأف٤جٗج صضشثًْ ٓجدر ثُذدجؿ٤جس د

ًذ٤شر ك٢ دؼغ ثُخ٣٬ج ك٤ؼشف ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُخ٣٬ج دج٤ً٧جط ثُذدجؿ٤ز ٝأف٤جٗج  صٌٕٞ ُٜزٙ ثُٔٞثد 

 أ٤ٔٛز ك٢ ٓؼشكز ثُؼ٬هز ثُضظ٤٘ل٤ز ُِ٘ذجس.

صؼَٔ ػ٠ِ ٝهج٣ز ثُ٘ذجس ٖٓ كوذ ثُٔجء ٝثُضؼلٖ ٝثُضِق ػٖ ؽش٣وز ثُق٤ٞثٕ ٝدٚ ٓشًذجس ٓؼجدر 

 ُِضأًغذ.

  -تركٛب جذار انخهٛت:

٤ض ؽذثس ثُخ٤ِز ٓؾٜش٣ج  إ٠ُ ع٬عز أؽضثء ٣ٌٖٔ رًشٛج فغخ ثُ٘شأر ٝثُض٣ٌٖٞ ٢ٛٝ ثُظل٤قز ٣ضٔ

 .ثُٞعط٠، ٝثُؾذثس ث٫دضذثة٢، ٝثُؾذثس ثُغج١ٞٗ

 -ـ ثُظل٤قز ثُٞعط٠: 1

٢ٛٝ ٌٓٞٗز ٖٓ ٓٞثد د٤ٖ خ٣ِٞز ؿ٤ش ٓضذِٞسر ٝؿ٤ش ٗشطز ػٞة٤ج  ٝصضٌٕٞ أعجعج  ٖٓ ٓٞثد دٌض٤ز هذ 

ج هذ صذخَ ٓجدر ثُِؾ٤ٖ٘ ك٢ ص٣ٌٜٞ٘ج ٝخجطز ك٢ ث٧ٗغؾز ثُخشذ٤ز، ٝصشدؾ صضقذ ٓغ ثٌُجُغ٤ّٞ، ًٔ

ثُظل٤قز ثُٞعط٠ د٤ٖ ثُخ٣٬ج ثُٔلشدر ُض٣ٌٖٞ ثُ٘غ٤ؼ ٝصوغ د٤ٖ ثُؾذس ث٫دضذثة٤ز ُِخ٣٬ج ثُٔضؾجٝسر 

ٝصظٜش صقش ثُٔؾٜش دٞػٞؿ ٗظشث  ٫خض٬ف ٓٞثدٛج ػٖ دو٤ز أؽضثء ثُؾذثس ٌُٖٝ ػ٘ذٓج صضِؾٖ٘ كئٗٚ 

٤٤ض د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ أؽضثء ثُؾذثس ث٧خشٟ ٝخجطز ػ٘ذٓج صضِؾٖ٘ ٛزٙ ث٧ؽضثء، ٝصغ٠ٔ ػ٘ذةز ٣ظؼخ ثُضٔ

دجُظل٤قز ثُٔشًذز ٝصشَٔ ثُظل٤قز ثُٞعط٠ ٝثُؾذثس ث٫دضذثة٢ ٝؽضء ٖٓ ثُؾذثس ثُغج١ٞٗ، ٝصٞؽذ 

 ثُظلجةـ ثُٔشًذز ك٢ ثُوظ٤ذجس ٝث٤ُ٧جف.

 -ؽذثس ث٫دضذثة٢: -2

ٕٞ أع٘جء ٗٔٞ ثُخ٤ِز ـ إرث أخز دؼ٤ٖ ث٫ػضذجس إٔ ثُظل٤قز ٛٞ ثُؾذثس ث٧عجع٢ ٝث٧ٍٝ ثُز١ ٣ضٌ

ثُٞعط٠ ػذجسر ػٖ ٓٞثد دٌض٤ز ٤ُٝغش ؽذثسث  ٓض٤ٔضث  ـ ًٔج أٗٚ ثُؾذثس ثُٞف٤ذ  ك٢ ًغ٤ش ٖٓ أٗٞثع 

ثُخ٣٬ج ٣ٝضٌٕٞ ٖٓ ٓجدر ثُغ٤ُِٞٞص ٝأشذجٙ ثُغ٤ُِٞٞص، ٝهذ ٣ذخَ ثُِؾ٤ٖ٘ ك٢ صش٤ًذٚ ك٢ دؼغ ثُخ٣٬ج، 

ة٤ج  ٣ٝخضِق عٌٔٚ ٖٓ خ٤ِز إ٠ُ أخشٟ فغخ صشعخ ٓجدر ثُغ٤ُِٞٞص كوذ ٣ٌٕٞ ٝٛٞ ؿ٤ش ٓضٔجعَ ػٞ

سه٤وج  ًؾذس خ٣٬ج  ثٗذٝعذ٤شّ دزسر ٗخ٤َ ثُذِـ ٣ٝ٘ٔٞ ثُؾذثس ث٫دضذثة٢ ك٢ ٓغجفز ثُغطـ ٓغ دذء 

 ثُخ٤ِز دجُ٘ٔٞ ًٔج ٣ضذغ رُي كضشر ٓضظِز أٝ ٓ٘لظِز ٖٓ ثُ٘ٔٞ ك٢ عٌٔٚ. 

ثدضذثة٤ز كوؾ ثُخ٣٬ج ث٩ٗشجة٤ز ٝٓشضوجصٜج ثُقذ٣غز ًٝزُي ثُخ٣٬ج  ٖٝٓ ثُخ٣٬ج ثُض٢ صض٤ٔض دٞؽٞد ؽذس

ثُق٤ز ٓغَ ثُخ٣٬ج ثُذشٗش٤ٔ٤ز ٝثُخ٣٬ج ثٌُُٞ٘ش٤ٔ٤ز ٝثُخ٣٬ج ثُـشدج٤ُز ٝػ٘جطش ث٧ٗجد٤خ ثُـشدج٤ُز 

 ٝثُخ٣٬ج ثُٔشثكوز ٝثُخ٣٬ج ثُض٤ُ٫ز. 

 -ـ ثُؾذثس ثُغج١ٞٗ: 3

٢ ثُض٣ٌٖٞ ٣ٝضٌٕٞ أعجعج  ٖٓ ثُغ٤ُِٞٞص أٝ ثُغ٤ُِٞٞص ٝأشذجٙ ٝٛٞ ثُؾذثس ثُز١ ٢ِ٣ ثُؾذثس ث٫دضذثة٢ ك

ثُغ٤ُِٞٞص، ٝهذ ٣ضـ٤ش ٛزث ثُضش٤ًخ ٗض٤ؾز ُضشعخ ٓجدر ثُِؾ٤ٖ٘ ٝٓٞثد أخشٟ ٓخضِلز، ٣ٝذذأ صشعخ ٓجدر 

ثُؾذثس ثُغج١ٞٗ ػجدر دؼذ صٞهق ثُؾذثس ث٫دضذثة٢ ػٖ ثُض٣جدر ك٢ ٓغجفز ثُغطـ ٝٛٞ ثُٞهش ثُز١ صوق 
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ُ٘ٔٞ ٝث٫عضطجُز ٣ٝشٟ دؼغ ثُؼِٔجء إٔ ثُطذوز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ثُؾذثس ثُغج١ٞٗ صؼج٢ٗ ٖٓ ك٤ٚ ثُخ٤ِز ػٖ ث

ث٫عضطجُز دغذخ صشعذٜج هذَ إٔ صوق ثُخ٤ِز ػٖ ثُ٘ٔٞ ٝث٫عضطجُز. ٣ٝضٌٕٞ ٛزث ثُؾضء ٖٓ ؽذثس ثُخ٤ِز 

ث٤ُ٧جف ك٢ ؽ٤ٔغ خ٣٬ج ثُ٘ذجس دَ ك٢ خ٣٬ج ٓؼ٤٘ز ًجُخ٣٬ج ثُض٢ صلوذ دشٝصٞد٬صٜٓج ػ٘ذ ثُذِٞؽ ٓغَ 

ٝثُوظ٤ذجس ٝث٧ٝػ٤ز ٝدشٗش٤ٔز ثُخشخ. ٣ٝضٌٕٞ ثُؾذثس ثُغج١ٞٗ ك٢ ث٤ُ٧جف ٝثُوظ٤ذجس ٖٓ ع٬ط 

ؽذوجس صخضِق ػٖ دؼؼٜج ثُذؼغ ؽذ٤ؼ٤ج  ٤ٔ٤ًٝجة٤ج ، ٣ٝؼض١ ٛزث ث٫خض٬ف ُضِي ثُطذوجس إ٠ُ ثصؾجٙ 

 ث٤ُِلجس ثُض٢ صضٌٕٞ ٜٓ٘ج ًَ ؽذوز .

 -ص٣ٌٖٞ ؽذثس ثُخ٤ِز:

ع٘جء ث٫ٗوغجّ ؿ٤ش ثُٔذجشش ُِخ٤ِز ـ ف٤ظ ص٘وغْ ثُ٘ٞثر دجُخ٤ِز ث٧ّ إ٠ُ ٗٞثص٤ٖ عْ ٣ذذأ ص٣ٌٖٞ ثُؾذثس أ

ص٘وغْ دؼذٛج ثُٔٞثد ث٧خشٟ )ثُغ٤ضٞد٬صّ( ٝك٢ ٛزٙ ث٧ع٘جء ٣ذذأ ص٣ٌٖٞ ثُؾذثس ف٤ظ صضؾٔغ 

ثُلشثؽٔٞد٬عش ك٢ ثُطٞس ثُٜ٘جة٢  ػ٠ِ ٤ٛتز دش٤َٓ ٝك٢ ثُٞهش ٗلغٚ صضؾٔغ ٓجدر ثُظل٤قز ثُخ٣ِٞز 

٘طوز خؾ ثعضٞثء ثُلشثؽٔٞد٬عش ٝثٌُٔٞٗز ٖٓ ف٣ٞظ٬س صلشص ػٖ ؽش٣ن ثُذًض٤ٞعٞٓجس ك٢ ٓ

ٌٓٞٗز دزُي ثُظل٤قز ثُخ٣ِٞز دثخَ ثُلشثؽٔٞد٬عش ٝثُض٢ صوغْ ثُذشٝصٞد٬عش إ٠ُ هغ٤ٖٔ عْ صضؾٔغ 

ث٧ٗجد٤خ ثُذه٤وز ػ٠ِ ٓق٤ؾ ثُظل٤قز ثُخ٣ِٞز  ٌٓٞٗز دزُي ثُـشجء ثُذ٬ص٢ٓ ثُخجسؽ٢ ٌَُ ٖٓ 

 ٖ، ٝصضدثد ثُظل٤قز ثُخ٣ِٞز دجُ٘ٔٞ فض٠ صضظَ دجُؾذثس ث٧ط٢ِ ُِخ٤ِز ث٧ّ ٌٓٞٗز دزُي.ثُخ٤ِض٤

ثُظل٤قز ثُٞعط٠ ٝثُض٢ صلظَ صٔجٓج  ثُذشٝصٞد٬عش ٌٓٞٗز دزُي خ٤ِض٤ٖ ؽذ٣ذص٤ٖ، عْ صضشعخ دؼذ  

رُي ػ٠ِ ؽجٗذ٢ ثُظل٤قز ثُٞعط٠ ٓجدر ثُغ٤ُِٞٞص ٌٓٞٗز دزُي ثُؾذثس ث٫دضذثة٢ ٌَُ ٖٓ ثُخ٤ِض٤ٖ 

ٝثُز١ ٣غضٔش صشع٤ذٚ فض٠ صوق ثُخ٤ِز ػٖ ث٫عضطجُز ٝٓج ٣ضشعخ دؼذ رُي ٖٓ ٓٞثد ع٤ُِٞٞص٣ز أٝ 

 ؿ٤شٛج صٌٕٞ ثُؾذثس ثُغج١ٞٗ.

 -ثُضش٤ًخ ث٤ٔ٤ٌُجة٢:

 ٣ضٌٕٞ ؽذثس ثُخ٤ِز أعجعج  ٖٓ ٤ٌَٛ ع٤ُِٞٞص١ ٝٓٞثد أخشٟ ٓخضِلز ٗٞؽضٛج ك٤ٔج ٢ِ٣ : 

 -ـ ثُغ٤ُِٞٞص: 1

٤ٌَُٜ ث٧عجع٢ ُؾذثس ثُخ٤ِز، ٝثُغ٤ُِٞٞص ٓشًخ ًشد٤ٛٞذسثص٢ ػذ٣ذ ٝٛٞ ثُٔجدر ثُشة٤غز ك٢ د٘جء ث

(  ٝٛٞ ًغ٤ش ثُشذٚ دجُ٘شج  C6H10O5) nثُضغٌش، ٓقخ ُِٔجء ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ طٞسر ٓضذِٞسر ٝسٓضٙ 

ؽضا ٖٓ ثُؾًِٞٞص ٓضظِز ٓغ  1000ٝؽض٣تجصٚ ػ٠ِ طٞسر عِغِز ؽ٣ِٞز صقض١ٞ ػ٠ِ فٞث٢ُ 

ؽًِٞٞع٤ذ٣ز ٣ٝضلجٝس ؽٍٞ ثُغِغِز  Bـ  1.4سٝثدؾ دؼؼٜج ثُذؼغ دؾغٞس ٖٓ ث٧ًغ٤ؾ٤ٖ ك٤ٜج 

٤ٌٓش٤ٓٝضشثس، ٝصضشصخ ثُؾض٣تجس د٘ظجّ ٓؼ٤ٖ ك٢ ؽذثس ثُخ٤ِز ُٝزُي  4ثُٞثفذر ثُز١ هذ ٣ظَ إ٠ُ 

كِٜج خجطضج ث٫عضوطجح ثُؼٞة٢ ٝث٫ٌٗغجس ثُغ٘جة٢، ٝثُغ٤ُِٞٞص ٓجدر ٓ٘لزر ُِٔجء ٝثُٔٞثد ثُـزثة٤ز، 

٪ كئٜٗج صظطذؾ دجُِٕٞ 66ج٤ُٞد عْ إػجكز فٔغ ثٌُذش٣ض٤ي دضش٤ًض ٝػ٘ذ ٓؼجُؾز ثُؾذس ثُغ٤ُِٞٞص٣ز د

 ث٧صسم. 
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 -ـ أشذجٙ ثُغ٤ُِٞٞص: 2

٢ٛ ٓؾٔٞػز ؿ٤ش ٓضؾجٗغز ٖٓ ػذ٣ذ ثُغٌش٣جس رثس دسؽجس رٝدجٕ ٓؼ٤٘ز ٝصضٌٕٞ ػ٠ِ ٤ٛتز ع٬عَ 

( C6H12O6( ٜٓ٘ج ث٧سثد٤٘ٞص ٝثُض٣ِٞص، ٝعٌش٣جس عذثع٤ز ) C5H10O5ٝفذثصٜج عٌش٣جس خٔجع٤ز ) 

 ٜٓ٘ج ثُٔجٗج٫س ٝثُؾج٫ًضٞصثس، ٝصؼـط٢ أشذجٙ ثُغ٤ُِٞٞص ُٞٗج  أفٔش ػ٘ذ ٓؼجِٓضٜج دأفٔش سٝع٤٘٤ْ. 

 -ـ ثُٔٞثد ثُذٌض٤ز: 3

ٌّٕٞ ثُظل٤قز ثُٞعط٠ ٖٓ ؽذثس ثُخ٤ِز، ٝأف٤جٗج   ٢ٛ ٓٞثد ؿ٤ش ٓضذِٞسر ؿش٣ٝز ٓقذز ُِٔجء دشذر ٝص

ك٢ ع٬ط طٞس ٢ٛ ثُذٌض٤ٖ ث٠ُٝ٧ ٝثُذٌض٤ٖ صذخَ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثُؾذثس ث٫دضذثة٢، ٝصٞؽذ ٛزٙ ثُٔٞثد 

 ٝفٔغ ثُذٌض٤ي ، ٝصشذٚ إ٠ُ فذ ًذ٤ش ثُٔٞثد شذٚ ثُغ٤ُِٞٞص٣ز إ٫ أٜٗج رثس دسؽجس رٝدجٕ ٓخضِلز. 

  ٝظجةلٚ:

 . فٔج٣ز ثُخ٤ِز ٖٓ ثُٔؤعشثس ثُخجسؽ٤ز.  1

 . إػطجء ثُخ٤ِز ش٬ٌ  عجدض ج.2

ؼخْ ثُلؾٞر ثُؼظجس٣ز ػ٘ذ دخٍٞ ثُٔجء إ٠ُ . ص٘ظ٤ْ ثُؼـؾ ث٧عٔٞص١ )٣وجّٝ ثُؼـؾ ثُ٘جصؼ ػٖ ص3

 ثُخ٤ِز(.
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   :أْى انفرٔق بٍٛ انخهٛت انُباتٛت ٔانحٕٛاَٛت

 الخليـــة الحيوانيــة الخليــة النباتيــــــة م

1 
الجدار سلٌلوزي منفذ ٌلٌه من الداخل غشاء 

 بالزمً له نفاذٌة إختٌارٌة

ال ٌوجد جدار سلٌلوزي ولكن ٌوجد غشاء 

 نفاذٌة إختٌارٌة بالزمً له

 ال توجد بالستٌدات تحتوي على بالستٌدات 2

3 
فً الغالب تحتوي على فجوة عصارٌة وفً 

 الخالٌا البالغة توجد فجوة مركزٌة كبٌرة

ال توجد فجوات وإن وجدت فهً صغٌرة 

الحجم وعادة توجد فً الحٌوانات وحٌدة 

 الخلٌة التً تعٌش فً الماء العذب

 ٌوجد جسم مركزي يال ٌوجد جسم مركز 4

 

 يقارَّ بٍٛ انخهٛت انرايٛت ٔاألٔنٛت

 

 )األٔنّٛ( بذائٛت انُٕاة )انرايّٛ( حقٛقٛت انُٕاة ٔجّ انًقارَت

 ٫ ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انغشاء انُٕٔ٘

 ٫صٞؽذ ٣ٞؽذ انفجٕاث انؼصٛرٚت

 ٣٫ٞؽذ ٣ٞؽذ جٓاز جٕنجٙ

 دذُٚ صٞؽذ ث٤ُٔغٞصٝٓجس ،٫ ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انًٛتٕكَٕذرٚا

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انُٕاة

 ٣ٞؽذ ٫ ٣ٞؽذ انًٛسٕزٔو

 ٣ٞؽذ ٫ ٣ٞؽذ االسٕاط

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انغشاء انبالزيٙ

 ٣ٞؽذ انبالستٛذاث
٫ ٣ٞؽذ ٝ دذ٫ ٓ٘ٚ ٣ٞؽذ 

 ثُغ٣ًٞ٬٤ذثس

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انسُترٕٚل

 ٣ٞؽذ ٣٫ٞؽذ انثٛالكٕٚذ

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انرٚبٕسٕو

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ انًادة انُٕٔٚت

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقنٌات دراسة النسٌج النباتً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 wshehata@kfu.edu.sa -د/ وائل فتحً حسن شحاته  الدروس النظرٌة: – تقنٌات دراسة النسٌج النباتً  

 جامعة الملك فٌصل  -كلٌة العلوم الزراعٌة واالغذٌة  -قسم التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة

23 

 :يٛت ٔاألٔنٛتيقارَّ بٍٛ انخهٛت انرا

  

 انٕظٛفت ٔجّ انًقارَت
 حقٛقٛت انُٕاة

 )ثُشثه٤ٚ(

 بذائٛت انُٕاة

 )ث٤ُٝ٧ٚ(

 انغشاء انُٕٔ٘

٣لظَ ثُٔجدر ث٣ُٝٞ٘ز ػٖ دجه٢ ثُٔجدر 

ثُق٤ز أٝ ثُغ٤ضٞد٬صّ ك٢ ثُخ٤ِز ٢ٛٝ 

 صقذد ثُ٘ٞثر

 ٫ ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ

 انفجٕاث انؼصٛرٚت
صوّٞ دضخض٣ٖ دؼغ ثُغٞثةَ ٝث٬ٓ٧ؿ 

 إ٤ُٜج ثُخ٤ِز. ثُض٢ صقضجػ
 ٫صٞؽذ ٣ٞؽذ

 جٓاز جٕنجٙ

٣وّٞ دجكشثص دؼغ ثُٔٞثد دثخَ ثُخ٤ِز 

ٝخجسؽٜج ٓغَ ثُٔٞثد ثُض٢ صشجسى ك٢ 

 د٘جء ثُؾذثس ثُخ١ِٞ.

 ٣٫ٞؽذ ٣ٞؽذ

 ٣ٞؽذ ثُض٘لظ ٝثٗضجػ ثُطجهز انًٛتٕكَٕذرٚا
دذُٚ صٞؽذ  ،٫ ٣ٞؽذ

 ث٤ُٔغٞصٝٓجس

 انُٕاة
٢ٛ ثُض٢ ص٘وغْ ًزُي ٢ٛ ثُض٢ ص٘ضؼ 

 ر ثُٞسثع٤زثُٔجد
 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ

 انًٛسٕزٔو
٢ٛ ثُض٢ ص٘ضؼ ثُطجهز ٝ ٣وّٞ دؼ٤ِٔجس 

 ث٧ًغذر ثُٜجٓز ك٢ ثُض٘لظ
 ٣ٞؽذ ٫ ٣ٞؽذ

 ٣ٞؽذ ٫ ٣ٞؽذ إصجفز ثُقشًز ُِخ٤ِز االسٕاط

 انغشاء انبالزيٙ

٣غٔـ ُِٔجء ٝ دؼغ ثُٔٞثد ثُزثةذز 

دجُٔشٝس خ٬ُٜج ف٤ظ ٣غٔـ ُذؼغ 

  ٣زثُٔٞثد دجُ٘لجر خ٬ُٚ ٝصغ٠ٔ ٗلجر

 ثخض٤جس٣ز ٖٓ خ٬ٍ ٓٔشثس خجطز

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ

 ٣ٞؽذ ٢ٛ ثُٔغؤُٝز ػٖ ػ٤ِٔز ثُذ٘جء ثُؼٞة٢ انبالستٛذاث
٫ ٣ٞؽذ ٝ دذ٫ ٓ٘ٚ 

 ٣ٞؽذ ثُغ٣ًٞ٬٤ذثس

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ ُٚ ٝظ٤لضٚ ك٢ ثٗوغجّ ثُخ٤ِز انسُترٕٚل

 ٣ٞؽذ ٣٫ٞؽذ ٛٞ ٓشًض ػ٤ِٔز ثُذ٘جء ثُؼٞة٢ انثٛالكٕٚذ

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ ٤غ ثُٔٞثد ثُذشٝص٤٘٤ز٢ٛ ٓٞثػ٤غ صظ٘ انرٚبٕسٕو

 انًادة انُٕٔٚت

DNA    ثُٔغؤُٝز ػٖ إدثسر ثُخ٤ِز

 RNA  ٝصقَٔ ثُظلجس ثُٞسثع٤ز

 ثُٔغؤٍٝ ػ٠ِ ٗوَ ثُشلشثس ثُٞسثع٤ز

 ٣ٞؽذ ٣ٞؽذ

  

 :   انًراجغ
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