
 مقدمة بحث عن النواة

 

تعد الخلية هي الوحدة الرئيسية في بناء جسم الكائنات الحية على مختلف أنواع هذه  

الكائنات وذلك ألن جسم الكائن الحي يتشكل من الماليين من الخاليا الهامة ألداء  

 .وظائف الكائن الحيوية لتساعده على استمرارية الحياة

 

لمختلفة من الخاليا داخل  كما يوجد الكثير من األشكال واألنواع وكذلك األحجام ا

 .مكونات رئيسية  4جسم الكائن الحي على اختالف أنواعه والتي تتكون من 

تضمن المكونات األربعة للخلية غشاء الخلية وهو المسئول عن فصل المواد المتكونة  

 .خارج الخلية عن المواد الموجودة داخلها

لك النواة وهي عبارة عن أيضا السيتوبالزم والعضيات السيتوبالزمية إضافة إلى ذ

مركز يتم فيه حفظ مخصصات الخلية والحمض الوراثي والحمض النووي وغير  

 .ذلك الكثير

 بحث عن النواة

 

تعتبر النواة هي أهم أعضاء الخلية في أي كائن حي فهي الجزء األوضح في الخلية  

بر ُعضي  والتي تعد مركز الخلية لوقوعها في المنتصف تماما باإلضافة إلى أنها أك 

 .في الخاليا الحيوانية باختالف أنواعها وأحجامها

 

ميكرو مترات وبذلك تعد النواة هي   10إلى  5يبلغ قطر النواة داخل الخلية ما بين 

 .المركز الرئيسي لقيادة خلية الكائنات الحية 

وذلك ألنها تضم جميع الكروموسومات المسئولة عن تنظيم المادة الجينية والوراثية  

م الكائن الحي ولذلك فإن النواة هي أكثر األجزاء التي تتمتع بأهمية عظيمة  في جس

 .داخل الخلية

كما أن النواة تساهم بصورة كبيرة في تحديد خصائص الكائن الحي الوراثية من  

 .صفات وغيرها

أيضا تساعد على تنظيم انقسام ونمو الخاليا وهي الجزء المسئول عن إنتاج 

 .الرايبوسومات

 النواةما هي 



 

النواة غالبا ما يكون شكلها كروي وهي معروفة بأنها من أكثر العُضيات صالبة  

وأكبرها وتعد وظيفة النواة في الخلية للكائن الحي هو عملها كمركز أساسي يختص  

 .بإدارة الخلية ومعالجة المعلومات الوراثية لذلك الكائن

 

الحية وهي تحتوي على  تتمركز النواة في المنتصف من جميع خاليا الكائنات

التعليمات الخاصة والهامة التي تلزم العمليات الخلوية باإلضافة إلى احتواء النواة 

 .على المادة الوراثية للكائنات

للنواة وظيفتين رئيسيتين إحداهما تتمثل في التنسيق العام ألنشطة الخلية المتمثلة في  

 .أيضا تخليق البروتينات في الجسمالنمو وعملية التمثيل الغذائي وعملية التكاثر و 

أما لوظيفة النواة الثانية فهي العمل على تخزين الحمض النووي الخاص بالخلية أو  

 .مادة المعلومات الوراثية الخاصة بالكائن الحي

تحيط نواة الخلية غشاء شفاف يعرف بالغالف النووي وهو المسئول عن فصل النواة  

 .خليةعن بقية األجزاء األخرى داخل ال

ويكون هذا الغشاء فقط حول النواة حقيقية النواة ولكن في حالة كانت الخلية ال زالت  

 .بنواة بدائية فغالبا لن تحتوي على غشاء

 مكونات النواة

 

تحتوي نواة الخلية للكائن الحي على العديد من التراكيب الصغيرة والتي بمقدورها  

ل وبدون هذه المكونات تفشل جميع  تقديم المساعدة على إتمام وظائفها بشكل فعا

 :وظائف النواة حيث تعتمد عليهم بصورة رئيسية حيث تتكون من اآلتي

 

 الغالف النووي 

 

يعتبر الغالف النووي نظام مزدوج الطبقات يحيط بنواة الخلية وهو يتكون من  

 .البروتينات الدهنية ومن خالله يتم دمج طبقة الغشاء الخارجية مع شبكة اإلندوبالزم

 



يتكون الغالف النووي من طبقتين ويتم الفصل بين كل طبقة من االثنتين بفراغ نووي  

 .محيطي

اة الداخلي على بطانة بروتينية وهي ما تعرف حيث يحتوي سطح غشاء النو 

 .بالصفيحة النووية

 .وتتمثل وظيفة الغشاء النووي الرئيسية في فصل محتوى نواة الخلية عن السيتوبالزم 

 .أيضا يساعد غالف النواة على الحفاظ على شكل وحجم النواة

 النوية 

 

ية ريبوزية  وهي عبارة عن جزء يتواجد داخل النواة وتحتوي على أحماض نوو 

 .باإلضافة إلى كمية من البروتينات وظيفتها األساسية هي تصنيع الرايبوسومات

 

تحتاج النواة في الخلية إلى نوية حتى تساعدها على إتمام وظائفها ومهامها على أكمل  

 .وجه 

 .وذلك ألن النوية تعمل على تصنيع الحمض النووي الريبوزي وتجميعه داخل الخلية

ض النووي الريبوزي في ترجمة المادة الوراثية للخلية التي تم  حيث يساهم الحم 

 .حفظها داخل النواة

نوية وذلك يعتمد على نوعية   4إلى  1أيضا تحتوي النواة الموجودة في الخلية على 

 .الكائن الحي

 البالزم النووي 

 

ا في  يدعم البالزم النواة في الحفاظ على شكلها وهيئتها كما ان له دورا فعاال ورئيسي 

 .نقل المواد داخل النواة

 

 .يتمثل البالزم في مادة سائلة شفافة تحيط النوية والكروموسومات 

أيضا يتكون من الماء مع األمالح الذائبة ومجموعة من األنزيمات باإلضافة إلى 

 .مجموعة من الجزيئات العضوية

 الكروماتين 



 

ي نواة الخلية على  وهو عبارة عن مزيج بروتينات مع حمض نووي ويتم ترتيبه ف

 .هيئة ألياف كثيفة

 

 .هدف الكروماتين هو تحديد الجين النشيط والجين الغير نشيط

 .كما أنه يعمل على وضع األحماض النووية بحجم صغير في بنية مضغوطة

 .أيضا يساهم في تعزيز األحماض النووية عن طريق سماحه لالنقسام الخيطي

 .يساعد على حفظ الحمض النووي من التلف

 .كما يمكن للكروماتين أن يتحكم في التعبيرات الجينية وتنسخ األحماض النووية

 المسامات النووية 

 

ن خالله يتم  المسام النووي هي عبارة عن قناة صغيرة ممتدة عبر غالف النواة وم

 .السماح للمواد بالدخول إلى النواة او الخروج منها 

 

وظيفة هذه المسامات هي السماح بمرور اللبنات الرئيسية الهامة لبناء الحمض  

 .النووي داخل الخلية

تساهم جزيئات المسامات في توفير الطاقة التي تحتاجها المادة الوراثية خالل عملية  

 .بنائها

تبطين المسام بمجموعة بروتينات والتي تعرف باسم معقد  وذلك يتم عن طريق 

 .المسام النووي

أيضا تساعد المسامات النووية على تنظيم مرور جميع المواد بين السيتوبالزم  

 .والنواة

 وظيفة النواة 

 

تتعدد الوظائف الهامة للنواة والتي بإمكانها أن تساهم في التحكم في العديد من  

الكائن الحي ولهذا فهي تسمى بقلب الخلية أو مركز تحكم  الخصائص الوراثية لدى 

 .الخلية ومن أهم وظائف النواة ما يلي 



 

 .العمل على إنتاج الريبوسومات

 .إلى البروتين mRNA تنظيم نسخ

 .تخليق البروتين واإلنزيم 

 .السيطرة على انقسام الخاليا ونموها

 .لريبوسومية تخزين األحماض النووية واألحماض النووية الريبية وا

 .التحكم في المعلومات الجينية والخصائص الوراثية لخلية الكائنات الحية

 خاتمة بحث عن النواة 

 

تعرفنا سويا خالل بحثنا عن النواة ومكوناتها وعن أبرز الوظائف الفعالة للنواة داخل  

عن   الخلية وبذلك يعد هذا البحث واحدا من أهم البحوث العلمية التي بإمكانها التحدث

 .أهم أجزاء الخلية

 

والتي تعتبر اهم االجزاء في تركيب الخلية للكائن الحي بل هي قلب الخلية والمركز  

 .الرئيسي للتحكم

فالنواة هي مركز حفظ معلومات الخلية الوراثية وقد تطرقنا إلى الحديث عن معنى  

 .النواة ومفهومها ومدى أهميتها في الخلية

ة من الكروموسومات المتكونة من الحمض النووي  وذلك ألنها تحتوي على مجموع

 .الرايبوزي منقوص األكسجين

الخاص بحمل كافة معلومات الخلية الوراثية وأيضا يساعد   DNAالمعروف بالـ 

 على نمو وتكاثر الخاليا. 


