
 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

 

 

 "النظرية الخموية  "
 

 نبيمه خضر الدوسري
 األميرة نورة/ جامعة العلوم /  أحياء

 

 معلومات التواصل 

Nabeelaaldosari2@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

 ممخصال
تتنوع الكائنات الحية و تختمف في أحجاميا و أشكاليا و طرق تغذيتيا و طريقة معيشتيا، فقد تكون متناىية في الصغر 

مثل البكتيريا و األميبا لدرجة أنيا ال تري بالعين المجردة. وقد تكون كبيرة جدا مثل الحيتان الضخمة الموجودة في 
في وحدة البناء لجسم الكائن الحي ) الخمية ( التي تتضح فييا كل مظاىر  المحيطات أو الفيل أو الجمل، و لكنيا تشترك

 الحياة من تغذية و تنفس و نمو و تكاثر و غيرىا. سنتعرف في ىذا البحث اكثر عن النظرية الخموية.

 الكممات المفتاحية :

 الخمية، الكائنات الحية، وحدة بناء، نظرية.

 

 مقدمةال
( عند وصفو الشكل المجيري ekooH teebo 5661 مرة من قبل الباحث روبرت ىوك  )أطمق مصطمح الخمية ألول 

 soeeCلنسيج الفمين بواسطة العدسات المكبرة فوجد ان نسيج الفمين مكون من غرف فارغة شبيية بخاليا النحل سماىا 
وقد الحظ  (deewo 3002, ) ة .والتي تعني غرفة أو حجرة بالمغة الالتيني soeeC)الخاليا( و قد أشتق ذلك من معناىا 

اال ان اىتمامو كان منصبا عمى دراسة جدار الخمية  eciuoىوك ايضا ان بعض االنواع من الخاليا ممموءة بمادة عصيرية 
و كرو)  5631 - 5661 ( Ceiighi وفي نفس تمك الفترة الزمنية توصل الباحثان مالبيجي )  soee lCeeالسميك 

 ood ) 5663 – 5613  الى نفس النتائج ولكن تجاربيما كانت عمى انسجة حيوانية . وفي نفس القرن وبداية القرن
الذي استطاع تمييز بعض مكونات الخمية وخصوصا   5623 - 5632 ( oocdo,heob الالحق اكتشف ليفنيوك ) 

مرة، فيو بذلك يعد اول من  200يط يكبر حوالي النواة في بعض كريات الدم لألسماك حيث قام بصناعة مجير بس
 (eee o 3006 ) استطاع ان يخترع المجير في ذلك الوقت .

وفي نياية القرن السابع عشر تم حصول تقدما ممحوظا في تحضير األنسجة اذ تمكن المجيريون من فحص الشرائح 
طرائق مختمفة لتوضيح المحتويات الخموية ، وبتقدم المجاىر والتقنيات التحضيرية مايكروميتر( والمصبوغة ب 50وبسمك ) 

من ان يستنتج ان جميع االنسجة الحيوانية والنباتية ناتجة في الحقيقة   5131 ( cHoeuhoH تمكن الباحث ديتروخت ) 
 cHoeuhoHo ) تمك الخاليا او كمييمامن تجمع انواع مختمفة من الخاليا وان النمو ىو ناتج من زيادة في الحجم او عدد 

التي تعد من اىم النظريات في تاريخ عمم الخمية والمقدمة من قبل  soee ThoeoC. وبعدىا اشتقت نظرية الخمية (5631
 (nuheoiwo,o 5126) ( . 5126 - 5121عام )  ,,nuheoiwo, n CuhdCالباحثان شاليدن وشوان 
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   llCCالخمية 

ىي وحدة البناء والوظيفة لحياة الكائن الحي . كما أوضح شاليدن وشوان في نظريتيما الخموية بأن جميع اشكال 
تمتمك جميعيا اساسا خمويا  ceHiuoeeceCo او متعددة  r,iuoeeceCoالحياة المختمفة مستوياتيا التطورية أحادية الخمية 

 متشابيا من حيث الجوىر فإن موقع الخمية لمكائن الحي كموقع الذرة بالنسبة لمحركة الكيمياوية اذ انيا اصغر وحدة بنائية. 

 ll s folsezlr tc llCCخواص الخمية 
 قابمية بقائيا بصورة مستقمة وذلك عن طريق: .5

تساعد عمى الحصول عمى الطاقة من المحيط  oHCkeeiu  ouhC,iCM أ. امتالك الخمية الى آلية أيضية 
 .PTAلممواد الغذائية الى ابسط ممثمة بمركب  sCHCkeeiCMكالضوء لمنباتات الخضراء أو من عمميات اليدم 

 . ب. استيالكيا لمطاقة لمقيام باألفعال الحيوية مثل حركة المواد داخميا وانتقال وتحول المواد لالستفادة منيا

. امتالك الخمية أنظمة كيمياوية اساسية محددة تقوم ببناء المواد العضوية األساسية مثل البروتينات،  3
 الكربوىيدرات، حوامض نووية، لبيدات وغيرىا.

 . تمتمك حدودا مثبتة أي ان ليا سطح خارجي لحمايتيا وربطيا مع بعضيا كما يوصميا بالمحيط الخارجي. 2

 المعمومات الوراثية ممثال بالنواة والمادة الوراثية. . تمتمك مركز لخزن 1

 النظرية الخموية
التي تعد من اىم النظريات في تاريخ عمم الخمية والمقدمة من قبل الباحثان شاليدن  soee ThoeoCنظرية الخمية 

 ( التي تنص عمى: 5126 - 5121عام )  ,,nuheoiwo, n CuhdCوشوان 

 ون من خمية واحدة أو أكثر .أ. جميع الكائنات الحية تتك

 ب. الخاليا ىي الوحدات االساسية التركيبية والوظيفية لمكائنات الحية .

 ج.  تنشأ جميع الخاليا من الخاليا الموجودة مسبقا من خالل انقساميا .

 د. الخمية ىي وحدة التركيب ، الفسيولوجي ، والتنظيم في الكائنات الحية.

 الخاليا الحديثة في أنو اقترح طريقة التبمور العفوي التي أطمق عمييا " تكوين الخمية الحرة". و نظريتيما تختمف عن نظرية
(nuheoiwo,o 5126) 

، خمص رودولف فيرشو إلى أن جميع الخاليا تأتي من خاليا موجودة مسبقا ، وبالتالي إكمال نظرية  5111في عام  
 الخمية الكالسيكية.
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 (Tco,oo o 5160) تشمل نظرية الخاليا الحديثة ما يمي:

 ات الحية.. الخمية ىي الوحدة األساسية لمييكل والوظيفة في الكائن5

 . تنشأ جميع الخاليا من الخاليا الموجودة مسبًقا عند انقساميا.3

 . يحدث تدفق الطاقة )التمثيل الغذائي والكيمياء الحيوية( داخل الخاليا.2

 ( تنتقل من خمية إلى أخرى أثناء انقسام الخمية.NP . تحتوي الخاليا عمى معمومات وراثية )1

 األساس في التركيب الكيميائي في الكائنات الحية من األنواع المماثمة.. جميع الخاليا ىي نفسيا في 1

 . جميع الكائنات الحية المعروفة تتكون من خمية واحدة أو أكثر.6

 تتكون بعض الكائنات الحية من خمية واحدة فقط وتعرف باسم الكائنات الحية أحادية الخمية. -6

 عدد من الخاليا.. البعض اآلخر متعدد الخاليا ، يتألف من 1

 . يعتمد نشاط الكائن عمى النشاط الكمي لمخاليا المستقمة.6

وكان لنظرية الخمية تأثير واسع المدى عمى مختمف حقول عموم الحياة وبذلك فقد ثبت بأن الخمية تنقسم لتكوين 
الخموية في عمم االمراض من قبل  خميتين متشابيتين في المكونات االساسية والفعاليات البايوكيميائية وقد استعممت النظرية

 .  5111 ( iouhee العالم فيرجو ) 

الذي اوضح بأن الكائن الحي يتكون من اتحاد خميتين  reeeibooوكذلك في عمم األجنة من قبل العالم كوليكر 
 mucM.  وخمية البيضة  ,niooMCHreeخمية النطفة 

الخمية واصبحت الكتمة المحدودة بغشاء الخمية وتحتوي  وبتطور عمم الخمية تقدمت المعرفة االولية عن مكونات
أما الجزء الذي يحيط بالنواة فقد سمي بالسيتوبالزم وبذلك تطورت المعرفة  AoeHeieCCMعمى النواة تدعى البروتوبالزم 

ذا المجال حيث الخموية تطورا سريعا واصبحت التغيرات التي تحدث في النواة عند انقسام الخمية محط أنظار الباحثين فبي
 TCuCCCeei o) درس االنقسام الخموي بمراحمو ثم تعاقبت اكتشافات مكونات الخمية مثل الميتوكوندريا واجسام كولجي الخ.

5610) 

 ,X-  CC wiffoCuHieووجود األشعة السينية  eeouHoe,  iuoeCueioوكان استعمال المجير االلكتروني 
 ير في تطور المعمومات حول تركيب الخمية ومكوناتيا .دور كب

 o,oC ومن ىذا العمم ظير فرع جديد في عموم الحياة ربط بين الدراسات حول تصرف الجينات 
 eeouceCo ثم تالىا دخول عمم الوراثة الجزيئية  sCHego,oHiuCوالكروموسومات اطمق عمية عمم الوراثة الخموية 

go,oHiuC لذي يختص بدراسة شكل وتجمع وتكيف الجزيئات النووية في الستينات ا NP  و NP  والتراكيب الجزيئية
 لممكونات االساسية لمخمية .
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وال يمكن دراسة عمم الحيوان او عمم النبات او عمم التشريح او عمم االنسجة او عمم االجنة او عمم وظائف 
 مات اساسية عن الخمية تركيبا ووظيفة .االعضاء او الكيمياء الحياتية او عمم االمراض بدون معمو 

 مستويات التنظيم في الكائنات الحية
  المستوى األول: الخميةCell :  فيناك كائنات حية وحيدة الخميةUnicellular  وىناك كائنات حية

 . Multicellularمتعددة الخاليا 
  المستوى الثاني: النسيجTissue :  . فارتباط مجموعة خاليا تكون يوجد في الكائنات متعددة الخاليا

 النسيج.
  المستوى الثالث: العضوOrgan :  وىي مجموعات من الخاليا التي تكون كميا من نوع واحد وتؤدي

 وظيفة واحدة، ومن امثمتيا نسيج العضمة الذي يمكن ان يقصر طولو او ينقبض ليسبب الحركة.
  المستوى الرابع: الجهازSystem  :ألعضاء تؤدي وظائف محددة مثل:ويتكون من مجموعة من ا 

 وظيفتو ىضم الطعام وتحويمو الى جزيئات اصغر يسيل امتصاصيا من الجهاز الهضمي : -

 قبل جسم الكائن الحي.

 وظيفتو نقل االوكسجين والمواد الغذائية لخاليا الجسم. الجهاز الدوري: -

 الحصول عمى االوكسجين بشكل كاٍف. الجهاز التنفسي : -

 لطرد الفضالت والمواد الضارة. اإلخراجي:الجهاز  -

 llels C eosrforsl tc llCCالتركيب العام لمخمية 
كما ىو  sCHeieCCMوسيتوبالزم  NcueocCان معظم الخاليا التي ُدرست بشكل تفصيمي تحتوي غالبا عمي نواة 

الحال في الخاليا الحيوانية والنباتية اال ان ىناك خاليا أخرى تفتقد لوجود نواة مميزة واضحة في سيتوبالزم كما ىو الحال 
في البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة . سميت الخاليا التي تحتوي عمى نواة مميزة وواضحة ومحاطة بغالف خاص بيا 

" بينما تسمى الخاليا التي تفتقد لوجود النواة وتنتشر مادتيا الوراثية في السيتوبالزم  ecbCoCeHoCب "الخاليا حقيقية النواة 
 . AoebCoCeHoCدون غشاء ب " الخاليا بدائية النواة 
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 ssto satolrاوال: الخاليا بدائية النواة 
 حيث الشكل والتركيب وتتميز باآلتي:تعد الخمية بدائية النواة اقل الخاليا تطورا كونها اكثرها بدائية من 

 (. Ncueoeiwأ. لمخمية البدائية نواة بدون غشاء نووي وتدعى بمنطقة النواة أو المنطقة النووية ) 

والميتوكوندريا )  eegi  ewioC )ب. ال يحتوي سيتوبالزم الخمية بدائية النواة عضيات غشائية كأجسام كولجي )
 iHeuhe,woiC  ريبوسومات تظير بييأة حبيبات صغيرة كثيرة العدد تقوم ببناء البروتينات.(، اال انو يحوي 

 CuHooiC ( والبكتيريا )  eco  ooo, PegCo ج. تتمثل الخمية بدائية النواة في الطحالب الخضراء المزرقة ) 
 ( . e,ooC ( وجميعيا تتبع مممكة االوليات ) 

يط بيا جدار صمب مؤلف من مركبات كيميائية ) البروتين تمثل كل خمية بكتيرية كائنا بدائي النواة، ويح
 AeCCMCوالدىون وعديد السكريات (، والى الداخل من ىذا الجدار الصمب يوجد الغشاء البالزمي ) 

 oMkoC,o  ( وىو غشاء نصف ناضح يحيط بالسيتوبالزم الذي يحوي منطقة نووية )Ncueoeiw  حيث ،)
ى خالف ما ىو موجود في الخاليا حقيقية النوى، كما يحوي السيتوبالزم عمى ينعدم الغالف النووي والنوية عم

 (eCo,koogo 3052 ) (. aeCgoeeCالريبوسومات وقد تمتمك بعض انواع البكتيريا المتحركة اسواط ) 

 (sro satolrثانيا: الخمية حقيقية النواة )
( والنباتات ) ac,gi( والفطريات ) AoeHoCHCوىي الخمية التي تمتمك نواة حقيقية، وتوجد في ممالك الطميعيات ) 

AeC,HCo  ( والحيوانات )P,iMCeiC  تختمف الخاليا حقيقية النوى من حيث الشكل فمبعضيا اشكال ثابتة منيا الكروية )
ية والمسطحة والنجمية والمغزلية ... الخ. ولمبعض اآلخر شكل غير ثابت واليرمية واالنبوبية والمكعبة والعمودية والبيضو 

حيث يتغير من حين آلخر كاألميبا، مثال ويمكن ان يعزى التغير في الشكل الى الوظيفة التي تقوم بيا الخاليا فغالبا ما 
حتاج الى مجير لرؤيتيا اال انيا من يكون لمخاليا شكل يالئم الوظيفة التي تؤدييا واغمب الخاليا حقيقية النوى صغيرة، وت

دون شك أكبر حجما من الخاليا بدائية النوى وعموما تحتاج الخمية الى مساحة سطحية )الغشاء البالزمي( لتستطيع من 
 (tioH n teo,ooo 3001) خالليا القيام بعممية تبادل المواد مع محيطيا بشكل مالئم.
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 الخاتمة
نظرية الخمية تشير إلى فكرة أن الخاليا ىي الوحدة التركيب األساسية في كل الكائنات الحية. تطورت ىذه النظرية خالل 

من أسس عمم األحياء. النظرية  منتصف القرن السابع عشر بعد التقدم الذي حدث الفحص المجيري. ىذه النظرية واحدة
تقول أن الخاليا الجديدة تتكون من غيرىا من الخاليا الموجودة عن طريق االنقسام ، وأن الخمية ىي الوحدة األساسية 

 لمتركيب والوظيفة في جميع الكائنات الحية.
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Abstract 

Living organisms vary in size, shape, ways of feeding and way of life. They may be as tiny as 

bacteria and amoeba to the extent that they cannot be seen by the naked eye. They can be very 

large, such as the giant whales in the ocean, the elephant or the camel, but they share the 

building unit of the body of the living organism (cell) in which all aspects of life are evident 

from feeding, breathing, growth, reproduction and so on. In this research we will learn more 

about cellular theory 
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