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المكونات الغير حية للخلية الن باتية
حبيبات النشأ Starch grains
النشأ  starchهو مادة كاربوهيدراتية تتالف من سلسلة طويلة من سكر الكلوكوز .يوجد النشأ في الخلية
النباتية على شكل حبيبات تختلف في شكلها وحجمها باختالف النباتات ،وتتميز في حبة النشأ منطقة تعرف بالسرة
 Hilumالتي تتجمع حولها المادة الكاربوهيدراتية على شكل طبقات تعرف بطبقات النشأ  ،starch layersتوجد
حبيبات النشأ عادة ً في البالستيدات الخضر والبالستيدات عديمة اللون.
وتختلف إشكالها باختالف النباتات وتصنف استنادا ً إلى األسس التالية:
 .1موقع وشكل السرة ( Hilumالسرة هي مركز تكوين الحبة) ،فقد تكون السرة مركزية كما في البزاليا والذرة
الصفراء والرز أو تكون غير مركزية كما في البطاطا والموز .وبالنسبة أألشكال السرة فقد تكون السرة
دائرية في معظم األحيان إال أنها قد تتخذ أشكال أخرى كما في البقوليات حيث تكون متصدعة.
 .2وجود أو عدم وجود الطبقات وقد تكون الطبقات واضحة كما في البطاطا أو مميزة أو واضحة في نباتات
أخرى.
 .3أحجام وأشكال الحبيبات النشوية.
 .4طبيعة الحبيبات (بسيطة ،شبه مركبة ،مركبة).
هنالك ثالثة أنواع من حبيبات النشأ في الخاليا النباتية هي:
 .1حبيبات نشأ بسيطة  :Simpleتحتوي على سرة واحدة تتجمع حولها طبقات النشأ.
 .2حبيبات نشأأأأ نصأأأف مركبة  :Semi-compoundتحتوي على أكثر من سأأأرة واحدة وتتجمع طبقات النشأأأأ
حول كل سرة ثم تجمعها طبقات مشتركة.
 .3حبيبات النشأأ المركبة  :Compoundتحتوي على أكثر من سرة واحدة وتتجمع طبقات النشأ حول كل سرة
بشكل مستقل والتجمعها طبقات مشتركة.
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الجزء العملي:
خذ جزء صأأرير من ثمار البطاطا واكشأأق قليالً من اللب الداخلي أو الوسأأطي واسأأتمر بالكشأأق بدقة حتى
تحصأأأل على جزء رقيد جدا ً ،ثم خذ جزء صأأأرير من الجزء الرقيد وانقله إلى شأأأريحة نظيفة .ضأأأع قطرة ماء
والرطاء وافحص تحت القوة × ، 11أو اصأب الشأريحة باضأافة قطرة من صبرة األيودين ثم افحص تحت القوة
×.11
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حبيبات األليرون Aleurone grains
تمثل حبيبات االليرون برويتينات مخزونة ،البروتينات عبارة عن مادة عضأوية تشأكل سالسل لوحدات
تأدعى األحماض االمينية .البرويتينات قد تكون مقترنة  conjugatedإذ تقترن مع مركبات أخرى ،والبروتينات
المقترنأأة تكون تركيبيأأة عأأادة ً ،أمأأا البروتينأأات الرير مقترنأأة  non-conjugatedفرأأالبأأا ً مأأا تكون مخزونأأة،
والبروتينأات المخزونأة قأد تكون عأديمة الشأأأأأأكل أو غير متبلورة كما في بروتينات الحنطة (الكلويتولين) وكذلك
بروتينأات الطحأالأب والفطريأات أمأا البروتينأات المتبلورة فهي تتمثأل بأالحبيبأات االليرونيأة .إن كأل حبة أليرون
تتكون من جزئين هما الجسأأأأأأم الكروي  Globoidويتركب أسأأأأأأاسأأأأأأا ً من بروتين الكلوبيولين المتحد مع أمالح
الفوسأأأأفات والمرنسأأأأيوم ،أما الجسأأأأم األخر فهو شأأأأبه البلوري ( Crystalloidاالصأأأأطالح يعني دمح للحالتين
البلوريأأة والررويأأة) ويتكون من بروتين االلبومين  Albuminويكثر وجودهأأا في سأأأأأأويأأداء البأأذور في الحنطأأة
والخروع والذرة .وقد تكون الحبيبات صريرة بحيث يصعب معها تميز الجسمين الكروي وشبه البلوري ،وأحيانا ً
توجد طبقات من النشأ مع البروتين كما في الحنطة.

