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  Plant Physiologyفسلجة الظبات 

 Introduction to Plant Physiologyمقدمة عن علم فسلجة الظبات 

تمػ  وكيفية قيامبدراسة وعائف األعزاء السختمفة لمشبات  ييتؼ عمؼ الشبات عمؼ فدمجة الشبات ىؾ أحد فروع    
 السحيطنبات ما إلى  يدتجيب وكيفبإنتاج الغذاء واستغاللو،  السختمفة مثاًل كيف يقؾم الشباتاألعزاء بؾعائفيا 

حيث دراسة العسميات الحيؾية والكيسيائية التي تحدث ضسؽ الخمية الشباتية الؾاحدة.  عمؼ فدمجة الشباتتزسؽ .وي
كبيرة  تستمػ الخمية الشباتية العديد مؽ الخرائص التي تسيزىا عؽ الخمية الحيؾانية، ويؤدي ذلػ إلى وجؾد فروق 

بيؽ الشباتات والحيؾانات مؽ ناحية الدمؾك واالستجابة. عمى سبيل السثال، تستمػ الخمية الشباتية جداًرا خمؾًيا يحدد 
شكل الخمية الشباتية وبذلػ يحد مؽ مرونتيا وقدرة الشباتات عمى الحركة. تحؾي الخاليا الشباتية أيًزا 

بداًل مؽ استيالك  غذائوصشع مؽ لشبات تسكؽ ا، وىؾ مركب كيسيائي يتفاعل مع الزؾء بظريقة الكمؾروفيل مركب
 .كائشات حية أخرى مثمسا تفعل الحيؾانات

 Plant water Relationsالعالقات االطائية للظبات

 Waterالطاء :

اكثر  – 08رب االت الحيؾية ويذكل الساء بداخمو مايقفاعمؽ السعروف ان البروتؾبالزم وسظًا تجري بداخمو الت 
إن الساَء ضرورٌي  %، ولذا يعد الساء السكؾن السيؼ والعامل الفريد لحياة كل الكائشات الحية عمى االرض . 08مؽ 

 .عائفيا مؽ دون الساءلحياة الشبات. وال تدتظيع خاليا الشبات أْن تقؾَم بؾ 

  Importance of Waterأهطية الطاء : 

يذترك الساء في الكثير مؽ التفاعالت الحيؾية التي تجري في الخمية مثل عسميات التشفس والبشاء الزؾئي  -1
بؾجؾد العؾامل الُسداعدة كزؾء الذسس تتؼ  البشاء الزؾئي عسميةوعسميات التحمل االنزيسي .... الخ. مثاًل 
 ومادة الكمؾروفيل، كسا في السعادلة اآلتية: 

6CO2+ 6H2O + light + chloroplasts     C6H12O6 + 6O 2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
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الساء مردر لمقؾة االختزالية والظاقة خالل عسمية البشاء الزؾئي بسايعظيو مؽ بروتؾنات أو الكترونات  -2
مؽ عسمية البشاء الزؾئي كسا يتزح مؽ السعادلة انو مردر لالوكدجيؽ الشاتج  اعالية كسذات طاقة 

 .الدابقة
 مادة مذيبة الغمب السؾاد التي يحتاجيا الشبات فزاًل عؽ دوره في نقل تمػ السؾاد السذابة . -3
تماسك النبات يوجد معظم الماء في الفجوات العصارية بالبروتوبالست للحفاظ على انتفاخ الخلية و   -4

 .ككل
الماء يعد مادة منظمة ضد التغيرات المتطرفة في درجات الحرارة وهو مادة ضرورية للتبريد والتكيف  -5

 البيئي.
  Properties of Waterخواص الماء 

ويكؾن شكل يمتاز جزئ الماء بتركيب كيميائي خاص حيث ترتبط ذرتا الهيدروجين مع ذرة اوكسجين 
بيؽ مكؾنات جزيء  5)الذكل ( درجة 581 مقدارىا تقريباالساء اليشدسي مشحشيًا، حيث تتذّكل زاوية 

شحشة سالبة وىؾ  لوعميو فان جزئ الساء قظبي حيث جية تحسل شحشة مؾجبة وجية تحس.H)-O-(Hالساء
 متعادل كيربائيًا . 

 

 

 تركيب جزئ الطاء  : 1الشكل 

 

اصية القظبية فان جزئ الساء يشجذب نحؾ الجزيئات القظبية االخرى ) عمى سبيل السثال جزئ خونتيجة لم
التي تشذأ بيؽ الذحشة   Hydrogen bondماء اخر مكؾنًا رابظة ضعيفة ىي الرابظة الييدروجيشية 

السسيزات السؾجبة لجزئ ماء مع الذحشة الدالبة لجزئ ماء اخر وىذه الرابظة ليا اىسية كبيرة في اعظاء 
خهاص الطاء والخرائص الفريدة التي يستاز بيا الساء فزال عؽ ذوبان معغؼ السؾاد فيو . ويسكؽ ادراج 

 بسا يأتي :  الفيزيائية
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وىي الحرارة االكثر مالئسة لمحياة مقارنة مع مركبات اخرى  الطاء سائل في درجات الحرارة االعتيادية -5
 ليا وزن جزيئي مقارب.

: يستاز الساء بان حرارتو الشؾعية عالية ويدتخدم ىذا السرظمح  specific heat الحرارة الظهعية  -2
كذلػ يستاز الساء بان  لتحديد كسية الظاقة التي يسكؽ ان تستص عشد ارتفاع درجة الحرارة الى حد معيؽ .

عال وىذا يعشي ان الساء يؾصل الحرارة بعيدًا عؽ نقظة  Thermal conductivityتؾصيمو الحراري 
السعاممة . ان ىاتيؽ السيزتيؽ تداعدان الساء المتراص وتؾزيع كسيات كبيرة مؽ الظاقة الحرارية دون زيادة 
كبيرة في درجة الحرارة وىذا يسشح الشديج الشباتي درجة عالية مؽ ثبات درجة الحرارة والتبديد الدريع لمحرارة 

 ل الخمية او بيؽ الخمية والسحيط دون حدوث تبايؽ شديد في درجة الحرارة الداخمية لمخمية .خال
عاليتان : يستاز الساء بقؾة  Adhesion Forceوقهة التالصق  Cohesion Forceقهة التطاسك  -3

العالي  Surface tensionتساسػ عالية بدبب الروابط الييدروجيشية  والتي يعزى الييا الذد الدظحي 
والذي يفدر استسرارية أعسدة الساء في عشاصر الخذب ومقاومتيا لمقظع . اما قؾة التالصق فيي انجذاب 

 في عشاصر الخذب الى اعمى الشبات.الساء الى السؾاد االخرى وىذه الغاىرة ليا دور كبير في صعؾد الساء 
ألنو يذيب الكثير مؽ السؾاد مقارنًة بالدؾائل يظمق عمى الساء السذيب الذامل وذلػ  solvability : اإلذابة -4

 . Polarityوتعزى ىذه الخاصية الى القظبية  األخرى 
: يستص الساء كسية ضئيمة مؽ مؾجات الزؾء السرئي خاصة عشد  Light Absorptionامتصاص الضهء    -1

مشظقة الزؾء األحسر لكشو يبدي تذتيتًا بديظًا لمزؾء األزرق وتقؾم الرابظة الييدروجيشية في الساء بامتراص 
بكفاءة عالية ويسكؽ ان يؤدي ذلػ الى تبديد الظاقة الحرارية   red –Farالزؾء في مشظقة االحسر اابعيد 

تالي السحافغة عمى ثبات واستقرار درجة الحرارة في الشبات او عمى سظخ الكرة االرضية. كسا ان ذلػ وبال
 االمتراص اليدسح بتدرب الحرارة مؽ االرض خالل الميل.

التي  الخؾاصىي تمػ و chemical propertiesخصائص كيطيائية اضافة الى الخؾاص الفيزيائية لمساء  
يسكؽ رصدىا فقط اذا حدث تغّير كيسيائي يغير مؽ التركيب الداخمي لمسادة، وتدتخدم لؾصف سمؾك السادة عشد 

 . ومؽ ىذا الخرائص ماياتي:والقؾاعد وغيرىا والحؾامضتعريزيا لبعض السؾاد مثل اليؾاء والساء 
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أّن الساء ُمتعادل كيسيائّيًا، وال ُيعّد مساء تداويان سبعة، وىذا يعشي ل  : neutral pH الّتعادل الحطضّي  -1
مزّية، كسا أن ارتفاع أو انخفاض درجة الحسؾضة بذكل كبير يكؾن عمى الغالب ضارًا اماّدًة قاعدّية أو ح
 الستخدام السياه. 

وىي قدرة السادة عمى تؾصيل الكيرباء، والساء الشقي  lectrical conductivityE :لية الكهربائيةيهصتلا -2
عام غير مؾصل لمكيرباء، لكؽ عشد وجؾد مؾاد ذائبة داخل الساء يربح مؾصال بدبب األيؾنات بذكل 

 .السؾجؾدة والشاتجة عؽ الذوبان
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السشظقة ذات التخكيد العالي الى السشظقة ذات التخكيد الؾاطئ الجديئات او االيؾنات مؽ  حخكة:  Diffusionاالنتذار      
الظميقة الحاتية لاليؾنات او الجديئات مؽ مشظقة ذات  نتيجة لمحخكة ويحجث االنتذار  حتى يتداوى تخكيد الجديئات في السشظقتيؽ .

 عالي الى مشظقة ذات ضغط انتذاري واطئ لتمػ السادة.  pressureDiffusionضغط انتذاري 

وتجخل ىحه العشاصخ الجدؼ الشباتي عمى شكل يحتؾي جدؼ الشبات عمى مؾاد وعشاصخ كيسياوية مؾجؾدة في التخبة او اليؾاء        
جداء الخزخية وقدسًا مشيا عؽ أيؾنات سالبة او مؾجبة او عمى شكل ذرات او جديئات . وتجخل بعض ىحه السؾاد عؽ طخيق اال
يق الثغؾر اما الساء وااليؾنات خ طخيق السجسؾع الجحري لمشبات . عمى سبيل السثال يجخل االوسجيؽ وثاني اوكديج الكاربؾن عؽ ط

خك في السؾجبة والدالبة لمعشاصخ السعجنية فتشتقل مؽ التخبة الى الشبات عؽ طخيق الجحور ثؼ تشتقل الى باقي أجداء الشبات لتذت
عؽ ذلػ فان الشبات يفقج بعض ىحه السؾاد الى السحيط الخارجي مثال يفقج الساء مؽ االجداء الخزخية  الفعاليات السختمفة . فزالً 

 عمى شكل بخار ماء وطخح االوكدجيؽ وثاني اوكديج الكاربؾن والسؾاد الستظايخة وبعض السؾاد العزؾية وغيخ العزؾية مؽ الجحور.

ر في الغازات والدؾائل والجديئات وااليؾنات الرمبة اذ انيا تستمػ مقجارًا معيشًا مؽ الظاقة الحخكية وىي في حخكة يحجث االنتذا   
وتكؾن الحخكة عذؾائية فالجديئات والحرات تديخ بجسيع  )  - Cº 372) دائسة في درجات حخارية اعمى مؽ الرفخ السظمق اي 

االتجاىات وترظجم ببعزيا البعض . مؽ االمثمة عمى عاىخة االنتذار انتذار العظخ في ىؾاء غخفة مغمقة ان سبب انتذار جديئات 
ويتؼ تؾزيع الجديئات بيؽ عظخ العظخ في ىؾاء الغخفة  ىؾ حخكتيا السدتسخة في جسيع االتجاىات ولكؽ عشجما يكتسل انتذار جسيع ال

 جديئات اليؾاء تحرل حالة تؾازن ديشاميكية بيؽ الحخكة العذؾائية لمجديئات السكؾنة لميؾاء وجديئات العظخ.

  Diffusion of Gases أنتذار الغازات 

بيؽ جديئات تعج الغازات اقل حاالت السادة االخخى مقاومة النتذار الجديئات ويعدى ذلػ الى السدافات الؾاسعة  
الغاز مقارنة بالسدافات السؾجؾدة بيؽ جديئات السادة الدائمة او الرمبة . لحلػ فان عجد مخات اضظجام جديئات 
الفاز ببعزيا يكؾن اقل مؽ عجد مخات اصظجام جديئات السادة الدائمة او الرمبة وعميو تتؾزع جديئات غاز مابيؽ 

 انتذار الغاز في جؾ مفخغ مؽ اليؾاء.جديئات غاز اخخ بديؾلة وبدخعة ويدداد سخعة 

 العوامل المؤثرة عمى معدل انتذار الغازات :

: تشتذخ الغازات السختمفة بسعجالت مختمفة حتى لؾ كانت تحت نفذ الغخوف الجؾية Density of the gasكثافة الغاز  -1
تشاسبًا معجل االنتذار يتشاسب اذ   Graha’s Lawويسكؽ تؾضيح عالقة معجل االنتذار بالكثافة مؽ خالل قانؾن كخاىام 

 .عكديًا مع الجحر التخبيعي لكثافة الغازات 
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  r1   ،r2  اتمعجل انتذار الغاز  تسثل 

  d1   ،d2   تذيخ الى كثافة الغازات 

 واذا طبقشا السعادلة اعاله عمى غاز الييجروجيؽ واالوكدجيؽ تكؾن السعادلة كاالتي :
   

  
  

   

  
        =  

 
  

   

 
   

 
مخات معجل انتذار االوكدجيؽ . 4مخة اكثخ مؽ كثافة الييجروجيؽ لحا معجل انتذار الييجروجيؽ  11وبسا ان كثافة االوكدجيؽ   

   Temperatureدرجة الحرارة -2

 الديادة في الظاقة الحخكية لمجديئات .تدداد سخعة االنتذار بديادة درجة الحخارة . ويعدى ذلػ بالجرجة االولى الى 

  Medium in which diffusion occurوسط االنتذار  -3

 انتذار الجديئات يكؾن ابظأ كمسا زاد تخكيد وسط االنتذار .  

   Diffusion pressure gradientمنحدر ) ممال الضغط االنتذاري (  -4

الزغط االنتذاري بيؽ مشظقتيؽ . وعميو فان معجل انتذار جديئات مادة معيشة  تدداد سخعة معجل االنتذار كمسا زاد الفخق في مشحجر
 مؽ مشظقة الخخى يتشاسب طخديًا مع فخق التخكيد لمسادة السشتذخة بيؽ ىاتيؽ السشظقتيؽ وعكديًا مع السدافة بيشيسا. 

  Osmosisاالنتذار الغذائي ) الخاصية االزموزية ( 

  ياالنتذار حيث يتحخك الساء خالل غذاء انتخابي او اختياري الشفاذية مؽ مشظقة ذات تخكيد عالتعج االزمؾزية نؾعًا خاصًا مؽ 
دون الحاجة الى صخف طاقة .  .لمساء ) تخكيد عالي لمحائبات(  مشظقة ذات لتخكيد واطئ الىلمساء ) تخكيد واطئ لمحائبات ( 

 ئبات مسا يؤدي الى تجرج في الزغط عبخ الغذاء .الغذاء نرف نفاذ يدسح بسخور الساء فقط واليدسح بسخور الحا

 
 آلية العممية االزموزية 

وخاصة الغذاء البالزمي والغذاء الفجؾي وليسا دور كبيخ وميؼ في امتراص الساء خالل تعج أغذية الخمية الشباتية اختيارية الشفاذية 
العسمية االزمؾزية الن الخمية الشباتية تستص وتفقج الساء عبخ الخاصية االزمؾزية باالعتساد عمى فخق التخكيد لمسؾاد السحابة داخل 

مكؾنات رئيدية مذسؾلة بجخؾل الساء الى الخمية الشباتية  زي . وىشاك ثالثةولحلػ تعج الخمية الشباتية بسثابة جياز ازمؾ وخارج الخمية 
  -سكؾنات ىي :الوانتقالو مؽ خمية الى اخخى مجاورة ليا وىحه 

 وتحتؾي عمى محمؾل مائي لسؾاد ليا قابمية االنتذار مثل االمالح السعجنية وااسكخيات    Vacuoleالفجوة  -1
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أو   Tonoplastومحاطة بغذاء انتخابي الشفاذية  يدسى الغذاء الفجؾي  امض العزؾية .والحؾ 
Vacular membrane بعريخ الخمية  محمؾل الفجؾة ويدسىCell sap  وىؾ محمؾل لو صفات ازمؾزية

 وان اختالف الزغط االزمؾزي بعتسج عمى تخكيد الساء السؾجؾد في الفجؾة وعمى تخكيد السؾاد السحابة فيو.
او  Plasma membraneيحاط الدايتؾبالزم بالغذاء البالزمي  Cytoplasmم الدايتوبالز  -2

Ectoplast   ويتكؾن برؾرة اساسية مؽ البخوتيؽ واليسكؽ رؤيتو بالسجيخ الزؾئي االعتياديProtein  
ويسخ الساء عبخ الغذاء البالزمي والغذاء الفجؾي برؾرة حخة . وتؤثخ  ( 1) الذكل  Lipidومادة دىشية

وغيخىا .  pHبعض العؾامل عمى نفاذية االغذية مشيا درجة الحخارة وعسخ الشديج واالس الييجروجيشي 
التي تخبط   Plasmodesmataوتسخ السؾاد السحابة والسحيبة بيؽ الخاليا الستجاورة عبخ الخيؾط البالزمية 

 يؽ سايتؾبالزم الحاليا الستجاورة .ماب
 

 

 

 

 

 
 : تركيب الغشاء البالزمي1شكل  

 

حيث يغمف بخوتؾبالستيا وىؾ تخكيب متيؽ ومخن يحجد شكل الخمية الشباتية   Cell Wallجدار الخمية -3
ومة السؤثخات الخاجية التي تدبب لو الذج او الزغط او االلتؾاء . افي نفذ الؾقت وىحا يداعجه عمى مق

وججار الخمية الفتية رقيق ومخن وشفاف واليتسيد بمؾن معيؽ ويعتبخ التخكيب األول الحي يفخز عمى 
الرفيحة الؾسظى وعميو يدسى الججار االبتجائي وىؾ يتكؾن اساسًا مؽ الدميمؾز واشباه الدميمؾز وبكتات 

. وىؾ يدسح بسخور الساء والسؾاد السحابة فيو والغازات بديؾلة كسا يحتفظ بكسيات مؽ الساء في  الكالديؾم
 السداحات مابيؽ اليافو الجقيقة. 
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  Water potentialالجهد السائي 

خخى يحتاج الى طاقة أثشاء والساء كسا في السؽاد االEnergy  مؼ السعخوف انو لكي يتحخك أي شيء, فانو يحتاج الى طاقة  
الجيج  (يسكؼ تعخيفيا بأنيا الطاقة الجاىدة والستاحة النجاز شغل )بجون تغيخ في درجة الحخارة free energy الطاقة الحخة .حخكتو

لحخة في وزن جديئي غخامي ف ىي عبارة عؼ الطاقة االي مادة تحت أي ظخ  Chemical potential الكيسائي أو الطاقة الكيسيائية
 :دةمؼ السا

.Chemical potential = free energy per mole 

عؼ العالقات السائية لمشبات, م وعشج الكال .فالجيج الكيسيائي إذن ىؽ مكياس لمطاقة التي بؽاسطتيا يسكؼ لمسادة ان تتفاعل أو تتحخك

بج لشا أن نشدبو قة الساء بالشبات, الوفي دراسة عال water potential  ( Ψp)فان الجيج الكيسيائي لمساء يطمق عميو الجيج السائي
 :تيةكسا في السعادلة اال عتياديوالحالة الكياسية لمساء ىي عشجما يكؽن برؽرتو الشكية وتحت الزغط الجؽي اال الى حالتو الكياسية

E – E0 = R T Ln N 

  -: حيث ان

 =E طاقة الماء في المحلول

 E0 = اقة الماء عندما يكون نقيط  

R ثابت الغاز المثالي=   

T=  درجة الحرارة المطلقة 

Ln=   اللوغاريتم الطبيعي 

 N=  نسبة جزيئات الماء 

 الماء  يئات عدد جز            Mole fraction =      الكدخ السؽلي أي                                                      

 عدد جزيئات الماء + عدد جزيئات المذاب                                                                                                                  

ل فانو يؽازن نفدو. فعشج وجؽد ام متروقج اعتبخت طاقة الساء في حالتو الكياسية تداوي صفخا. وعشجما يكؽن الساء في أي نع
ء الحي فان الساء سؽ ف يتحخك مؼ الجد  ب حائمحمؽليؼ مختمفيؼ في محتؽى الطاقة ويفرل بيشيسا غذاء يدسح بشفاذ جديئات ال

ان كل مؼ الجيج السائي والجيج الكيسيائي يسكؼ التعبيخ عشو بؽحجات  .تكؽن بو طاقة كبيخة الى الجدء الحي تكؽن بو طاقة قميمة
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 بؽحجات ( Ψp)والحي يخمد لو بالخمد  الجهد السائينعسة البايؽلؽجية التعبيخ عؼ االالسفزل في  االانو مؼالطاقة مثل الجؽل 
 . mega pascal أو  ميكا باسكالار جؽي أو ب غطتي ىي ضغط الالز

  Osmotic Pressureالزغط االزمهزي  

بانو أقرى ضغط يسكن أن (  O.Pومخترره )  Osmotic Pressure أو الزغط التشافحي يسكؼ تعخيف الزغط االزمؽزي 
في محمهل عشد فرمو عن وكذلك يعرف بانو أقرى ضغط يسكن أن يشذأ في محمهل ما تحت ظروف مثالية لالزمهزية  يحرل

وىؽ يعادل الزغط االزمؽزي الالزم احجاثو عمى محمؽل ما لسشع دخؽل السحيب اليو عبخ  السذيب الشقي بغذاء انتخابي الشفاذية
 Molal 1الغذاء عمسا بان الزغط االزمؽزي يتشاسب طخديًا مع تخكيد ذلغ السحمؽل . وعمي ىحا االساس فان محمؽل مؽاللي واحج ) 

ضغط جؽي.  (22.2( بار أو ) 222-دة غيخ متأيشة عشج درجة صفخ مئؽي لو ضغط ازمؽزي أو جيج ازمؽزي يداوي ) ( لسا
حجيثًا حيث ان  Osmotic Pressureبجل الزغط االزمؽزي   Osmotic Potentialويدتعسل مرطمح الجيج االزمؽزي 

 سالب والثاني مؽجب .كالىسا متداويان في السقجار ولكؼ يختمفان في االشارة فاالول 

  Vant’ Hoffان الجيج االزمؽزي يتشاسب مع عجد السؽالت مؼ السحاب في حجػ معيؼ مؼ السحيب وبتطبيق قانؽن فانت ىؽف 

Ψs= 
     

 
               

 Ψsان:  الجيج األزمؽزي =  حيث

n  عدد موالت المذاب = 

V  حجم موالت المذاب = 

R= ثابت الغاز المثالي 

 =T درجة الحرارة المطلقة 

ان اذابة وزن جديئي غخامي مؼ مادة غيخ متأيشة في لتخ مؼ الساء في درجة الرفخ السئؽي يقمل مؼ جيج الساء بسقجار وقد وجد  
ضغط جؽي . أما عشج اضافة مادة متأيشة فان تاثيخىا يعتسج عمى عجد االيؽنات . فتايشيا يكؽن   22.2 –بار أي حؽالي  22.2

عشجما تتأيؼ السادة الي ايؽنيؼ مثل كمؽريج الرؽديؽم وثالثة أضعاف الكيسة الدابقة اذا تأيشت الى ثالث أيؽنات كسا في مزتعفًا 
 كمؽريج الكالديؽم .
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مع كسيات متداوية مؼ الساء عمى كل جانب، (  1)الذكل   Uحخف عمى شكللجيشا انبؽب  : نفتخض ولتهضيح الزغط االزمهزي 
 يالحظ  إلى الساء عمى جانب واحج الدكختست إضافة و  الدكخويفرل بيشيسا غذاء عشج قاعجتو التي ىي غيخ مشفحة إلى جديئات 

االرتفاع، في  الدكخ. الزغط االسسؽزي يتدبب في ارتفاع الساء في السقرؽرة التي تحتؽي عمى يتغيخارتفاع الساء عمى كل جانب 
. ىحه العسمية سؽف تتؽقف بسجخد أن الزغؽط الدكخفي حجخة تحتؽي عمى الساء  سكخبدبب حخكة السياه الشكية مؼ السقرؽرة بجون 

 متداوية .نبي الغذاء تربح نحؽ جا

 

 

 

 

 Turgor Pressureأو الزغط االنتفاخي الزغط األمتالئي 

الحي   actual pressureعسل لمتعبيخ عؼ الزغط الحكيقي   تاو االمتالئي مرطمح يد Turgor Pressure الزغط االنتفاخي
يشذأ في جياز ازمؽزي ) خمية نباتية ( نتيجة لالزمؽزية أو لعسمية التذخب. ووحجات الزغط االنتفاخي ىي نفذ وحجات الجيج 

ار الخمؽي في حالة االنتفاخ االععػ ويخمد لو بالخمد ) وىؽ الزغط السؽجو مؼ السحمؽل الجاخمي لمخمية السشتفخة عمى الججالسائي . 
T.P  .) ويدسى الزغط السهجو من جدار الخمية عمى محتهياتها والذي يداوي ويعاكس الزغط االنتفاخي بالزغط الجداريWall 

Pressure  ( ومختررهW.P .) 

 ( Ψp( والضغط االمتالئً )  Ψs( والجهد االزموزي ) Ψw) العالقة بين الجهد السائي
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نفخض لجيشا كيذ مغمق مرشؽع مؼ غذاء شبو نفاذ  Osmotic quantitiesبالقيم االزمهزية يطمق عمى ىحه العبارات 
Semi-permeable  وىحا الكيذ يحؽي محمؽل سكخي لو جيج ازمؽزي معيؼ . ولشفخض انشا وضعشا ىحا الكيذ في اناء

سؽف يشتقل مؼ االناء الى داخل الكيذ لؽجؽد فخق في الجيج السائي االن الساء الجاخل يحؽي ماء نقي . نالحظ ان الساء 
الى الكيذ سؽف يعسل عمى تخفيف السحمؽل الدكخي كسا انو يدبب زيادة في حجػ السحمؽل ، اال ان ىحه الديادة ستمقى 

. وفي نفذ الؽقت يتؽلج  Turgor pressureمقاومة مؼ ججار الكيذ يشذأمؼ جخائيا ضغط نطمق عميو ضغط االمتالء 
 Wall Pressureضغطا مؼ الججار يقع عمى السحمؽل يتداوى ويختمف اتجاىا مع ضغط االمتالء وىؽ الزغط الججاري 

.) وحدب قانؽن نيؽتؼ الثالث لمحخكة : لكل فعل رد فعل مداوي في السقجار ومعاكذ لو في االتجاه (. فان الشذاط 
لساء السحمؽل كمسا اتي السحمؽل مديجًا مؼ الساء ، ويدتسخ انتقال داد وتدداد قيسة الجيج السائي الحخكي لجديئاتو سؽف يد 

ن الكيػ ا الساء نحؽ السحمؽل اال ان نرل الى االتدان الحخكي.والحي عشجىا تكؽن حخكة الساء متعادلة في كال االتجاىيؼ اال
وقبل بمؽغ حالة االتدان الحخكي فان ضغط االمتالء الشاشئ في االزمؽزية والتخكيدات تكؽن غي متساثمة في الجانبيؼ . 

السحمؽل تدداد قيستو كمسا كدب السحمؽل مديجًا مؼ الساء ويبمغ الزغط االمتالئي االقرى بالجيج االزمؽزي او الزغط 
تيح لو االتدان االزمؽزي وعميو يسكؼ تعخيف الزغط االزمؽزي عمى انو اقرى ضغط امتالء يسكؼ ان يشذأ في محمؽل اذا ا

تحت ظخوف مثالية لحا يطمق عميو الجيج االزمؽزي  ( Osmometerمع ماء نقي في جياز الزغط االزمؽزي ) 
Osmotic potential  وعمى الخغػ مؼ ان الزغط االزمؽزي ىؽ حالة مؼ حاالت االمتالء اال انو يسثل لشا الزغط .

سؽاء كانت ظخوف االتدان قائسة ام غيخ قائسة بسعشى ان قيسة  الفعمي الحي يشذأ في السحمؽل السؽضؽع في حيد مغمق
في حيؼ ان قيسة الزغط االمتالئي  يجةحلمسحمؽل قيج الجراسة ىي ثابتة وو  (  Ψsالزغط االزمؽزي ) الجيج االزمؽزي )

الحي يشذأ في السحمؽل متغيخة حيث تتخواح بيؼ الرفخ وقيسة ضغطو االزمؽزي . ويطمق عمى السحمؽل الحي يكؽن ضغطو 
أما اذا اختمف السحمؽليؼ في  Iso osmoticنو متداوي االزمؽزية ااالزمؽزي يداوي الزغط االزمؽزي لسحمؽل اخخ ب

 . Hypo osmoticولالخخ قميل االزمؽزية   Hyper osmoticمق عمى الزغط االزمؽزي األعمى الزغط االزمؽزي فيط

  Plasmolysis االنكساش ) البمزمة (

يشكسر الغذاء الخمؽي ويبتعج  بالشدبة لمعريخ الخمؽي  hypertonicعالي التخكيد سكخوز اذا غسخت الخمية في محمؽل . 
ان الخلٌة النباتٌة  ا،كم plasmolysis زم عن الجدار الخلوي بالبلزمةالالبروتوبوٌطلق على ظاهرة انفصال  عؼ الججار

ان تخكيد الساء في داخل الخمية اعمى مؼ تخكيد الساء في السحمؽل أواًل ىحا يعشي  plasmolyzed توصف بانها مبلزمة
الخمية واالغذية عسميًا  ثانياً ندياب . .الساء في داخل الخمية ذو طاقة حخة أكبخ وىكحا فيؽ ذو قابمية  أكبخ لالالخارجي 
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الججار الخمؽي يدسح بسخور كل مؼ الدكخوز والساء لحلغ صافي ثالثًا غيخ مشفحة لمدكخوز ولكشيا مشفحة لمساء بديؽلة . 
ية حخكة الساء يكؽن مؼ فخاغ الخمية الى السحمؽل الخارجي ، الساء يشتقل مؼ الجية االقل سالبية الى الجية االكثخ سالب

وىحا يشتج عشو فقجان لالنتفاخ السائي ، انكساش لمفخاغات وابتعاد لمغذاء الخمؽي ويقال عؼ وذلغ بالشدبة لمجيج السائي. 
وهي تحدث  . permanent plasmolysis  انكسذت ويطمق عمى ىحا الشؽع مؼ البمدمة بالبمدمة الجائسية  الخمية انيا

 .غشاء الخلية ، مثل السكروز لخال الينفذلذائب  االزموزية عندما توضع الخلية النباتية في محلول زائد 

حاويًا لسحاب بامكانو االنتذار ببطء خالل اغذية الخمية   hypertonicأما اذا وضعت الخمية الشباتية في محمؽل  
ية كافية ستذار الدخيع ججًا لمساء عيخ الغذائيؼ غيخ انو بسخور الؽقت تشفح كنعخًا لالنوفخاغاتيا . في البجاية يحجث انكساش 

مؼ السحاب الى داخل الخمية بحيث يتعادل الجيج االزمؽزي لعرارة الخمية مع مثيمو لمسحمؽل الخارجي ويكؽن معيخ الخمية 
وىي تحجث عشجما   Temporary plasmolysis الشؽع مؼ البمدمة بالبمدمة السؤقتة ويطمق عمى ىحا  عشجئح عادياً 

حيب. زمي لو اقل مؼ نفاذية الغذاء لمسدرجة نفاذية الغذاء البال  Hyper osmotic تؽضع الخمية الشباتية في محمؽل زائج 
وعشجما تؽضع الخمية في مثل ىحا الشؽع مؼ . glycerin أو الجميدخيؼ urea عمى ذلغ محمؽل مخكد اليؽريا المث

، فان ظاىخة البمدمة تحجث في البجاية ولكؼ مع بقاء الخمية لفتخة في ىحا السحمؽل، تبجأ الخمية الشباتية بالتخمز السحاليل
ن محمؽل اليؽريا أو الجميدخيؼ يجخل الخمية، وتقل قيسة جيجىا السائي وتربح اقل مؼ قيسة مؼ ظاىخة البمدمة، نعخا ال

 .ء وتتخمز مؼ طاىخة البمدمةويحجث ليا امتال يةالى الخمالجيج السائي لمسحمؽل الغامخ، فيجخل الساء 
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 Transpirationالشتح 

كبيخة مؽ الساء السستص في الشبات يفقج بغاىخة   ندبةوفترة نموها وتطورها  خاللجمٌع النباتات تحتاج الى كمٌات كبٌرة من الماء 
لذلن ٌمكن تعرٌف . الشتح وإن ىشاك ندبة قميمة مؽ ىحا الساء يتبقى داخل الشبات الستعسالو في العسميات الفديؾلؾجية واأليزية السختمفة

وتحدث عملٌة النتح نتٌجة لوجود فرق فً  . جزاء الخضرٌة للنبات على هٌئة بخار ماءبأنه فمدان الماء من األTranspirationالنتح 

 :طح النبات وٌمكن تمسٌم النتح حسب المسالن أو الطرق التً ٌفمد الماء من طرٌمها على هٌئة بخار الىن الهواء وسالجهد المائً بٌ

  Stomatal transpirationالشتح الثغري  -1

يجعل مؽ سظح الؾرقة الدفمي   (Stomata)ان احتؾاء سظح االوراق وبذكل خاص البذخة عمى عجد كبيخ مؽ الثقؾب تدسى الثغؾر 
الماء الخارجة ،  وتتحكم الثغور بكمٌة. الثغؾر ىحهعبخ معغؼ الساء السفقؾد في عسمية الشتح يسخ و  . والعمؾي مجااًل سياًل لتبخخ الساء

 .وراق تمل معه فتحات الثمب الثغري أو لد تنغلك الثغور كلٌا وبذلن ٌتولف تبخر الماء عن طرٌك هذا المسلنفعندما تذبل األ

 

  Cuticular Transpiration الشتح األدمي -2

تبخخ الساء عمى ىيئة  األدمي بانوويعخف الشتح غيخ ذي أىسية عشج مقارنتيا بالشتح الثغخي،  ةقيكسية الساء السفقؾدة بيحه الظخ 
دمة أو اقا طخيقو عبخ الظبقة الكيؾتيشية السغمفة لدظح البذخة الخارجي والتي تدسى باالة شل بذخة الؾرقبخار برؾرة مباشخة خال

السفقؾد( ف سسػ ونفاذية الكيؾتكل حيث تقل الشدبة ) ندبة الساء الكيؾتكل وتختمف ندبة الساء السفقؾد عؽ ىحا الظخيق باختال
بديادة سسػ طبقة الكيؾتكل أو تغظيتيا بظبقة شسعية. وطبقة الكيؾتكل تكؾن أكثخ سسكا لشباتات السشاطق الرحخاوية وكحلػ 

وراق وراق حجيثة التكؾيؽ وتقجر ندبة الساء السفقؾد في ىحا الظخيق في األدمة في األنباتات السشاطق الجافة ويقل سسػ طبقة األ
كسا ان طبقة الكيؾتيؽ ألوراق  .تتؾقف ندبة الشتح عؽ طخيق الثغؾرأو  وتدداد ىحه الشدبة في الميل عشجما تقل ٪ 11البالغة حؾالي 

لشباتات الغمية والبيئات الخطبة، وذلػ لمتقميل مؽ عسمية الشتح السؾجؾدة في اوراق االشباتات السذسدة تكؾن اكثخ سساكة مؽ تمػ 
 .عشج تمػ الشباتات

      Lenticular transpirationالشتح العديدي  -3
ىى تمػ الفتحات   lenticular transpirationوىؾ ما يعخف بالشتح العجيدى    lenticelsيفقج الساء ايزًا مؽ خالل العجيدات 

فى الجقيقة فى األندجة الفميشية التى تغظى أسظح الديقان واألفخع . وربسا يدبب الشتح العجيدى جفاف لالشجار متداقظة االوراق 

فرل الذتاء حيث انو فى فرل الذتاء البارد تكؾن كسية الساء السسترة بؾاسظة الجحور عشج ادنى مدتؾى ليا وفى ىحه الحالة 

تدداد اىسية الشتح العجيدى فى ىحا الؾقت مؽ الدشة. وكسية الساء السفقؾدة عؽ طخيق الشتح االديسى او الشتح العجيدى تكؾن غيخ 
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الكسية السفقؾدة خالل الشتح الثغخى ، اال انو تحت عخوف الجفاف الذجيج وعشجما تغمق الثغؾر يسكؽ اعتبار ذى قيسة عشج مقارنتيسا ب

  الساء السفقؾد خالل الشتح االديسى والعجيدى ذو اىسية .

  Stomataالثغهر 

حيث يتؼ مؽ خالليا تبادل الغازات مثل الثغؾر ىي فتحات في األوراق عؽ طخيقيا يتؼ االترال بيؽ السحيط الخارجي والشبات       

 وبخار الساء.  CO2وثاني اوكديج الكاربؾن  O2االوكدجيؽ 

 تهزيع الثغهر :

وتشعجم في الجحور واالجداء السغسؾرة في الساء.  والديقان الفتية، كاألوراقالشباتية اليؾائية عادة  األجداءفي بذخة  الثغؾر تتؾاجج        
او تتؾاجج عمى  والدفمى عمياالثغؾر عمى سظحي الؾرقة أي عمى البذختيؽ ال تتؾزع قجفالشبات ويختمف عجدىا وتؾزيعيا حدب نؾع 

يا العمؾي لمزؾء تؾجج . في االوراق التي يتعخض سظحة الدفمى فقط عمى البذخ  أو تؾجج عمى البذخة العميا أوالعمؾي فقط  الدظح
 الثغؾر بكثخة عمى الدظح الدفمي . أما االوراق التي يتعخض سظحييا لمذسذ يتداوى عجد الثغؾر فييا عمى سظحي الؾرقة .

 الجياز الثغري     

خات ة كسسفتحات دقيقة تؾجج في بذخة الشبات وتعسل وىي مفتؾح ىي turerApe الثغهر فتحة   - 1يتكؾن مؽالجياز الثغخي          
يحيط بفتحة  Guard Cells الخليتان الحارستان -2 الخارجيدل لمغازات بيؽ الجؾ الجاخمي لمؾرقة والجؾ اتب اليرئيدية يتؼ خال

 . (1شكل )وذلػ لشباتات ذوات الفمقتيؽ الخميتان الحارستان  الثغخ خميتان تذبيان شكل الكمية أو حبة الفاصؾليا ىسا

 
ستيجات خزخاء وتغمظ ججرانيا يا البذخة العادية بذكميا الخاص وباحتؾائيا عمى بالوتتسيد الخميتان الحارستان عؽ غيخىا مؽ خال      

الججران الجاخمية لمخميتيؽ الحارستيؽ السحيظة بفتحة الثغخ اذ تكؾن يا الحارسة الخمؾية تغمزات مؾضعية غيخ مشتغسة في ججران الخال
عشجما يجخل الساء إلى الخميتيؽ الحارستيؽ، يديج الزغط داخل ىاتيؽ الخميتيؽ وتشتفخان.  .سسيكة ومخنة، بيشسا الججران الخارجية رقيقة 
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مسا يدحب الججران الجاخمية األكثخ سسًكا لمخارج. يشتج عؽ ىحا فتحة الثغخ الحي يسكؽ أن يتبخخ مؽ  قيقةوتشتفخ الججران الخارجية الخ 
)  وىؾ ما يتدبب في إغالق فتحة الثغ خالليا بخار الساء. عشجما تفقج الخميتان الحارستان الساء، فإنيسا تفقجان انتفاخيسا وتختخيان

 .( 2الذكل 

 (2) الذكل 

  :الثغهرآلية فتح وغلق    

مقـجار الديـادة أواالنخفـاض في الزغط  ىأوضحت الكثيخ مؽ الجراسات التـي أجخيـت أن ميكانيكيـة فـتح وغمق الثغـؾر تعتسـج عمـ       
ووضعت عجة  .زمؾزي لمخمية الحارسة سيحجد دخؾل أو خخوج الساء مشيـا والييـااألاألزمؾزي لمخاليا الحارسة . فالتغييخ في الزغط ا

 غخيات لتفديخ آلية فتح وغمق الثغؾر: ن

تكـؾن وتخاكؼ الدكخ في الخاليا  الىفـي الشيـار تـؤدي  Photosynthesis : أقتـخح البـاحثؾن أن عسميـة البشـاء الزـؾئي الشظرية األولى-1
ئي الحارسة مسا يدبب ارتفاعًا في الزـغط ااألزمـؾزي ليـا فتفتح الثغـؾر وعشـج الغـالم تغمـق الثغؾر نتيجة لتؾقف عسميـة البشـاء الزـؾ 

الشغخية  هتغمق الثغؾر. لؼ تمق ىحفي الزغط األزمؾزي ليا ف اً وبالتـالي يـشخفض تـخاكؼ الدـكخ فـي الخاليـا الحارسـة مسـا يدـبب انخفـاض
الستكؾنـة قبـؾاًل مـؽ قبـل مجسؾعـة مـؽ البـاحثيؽ لكـؾن أن عسميـة فتح الثغؾر أسخع مؽ عسمية البشـاء الزـؾئي أي ان نـؾاتج البشـاء الزـؾئي 

 .الثغؾر وفتحارسة يا الحالالخ لزمؾزي داخاألوالستخاكسـة تحتـاج الـى فتـخة طؾيمـة لكي تدبب ارتفاعًا في الزغط 

 نظرية الشذأ والدكر : الشظرية الثانية :-2

وبرؾرة عامة تكؾن الثغؾر مفتؾحة عشجما  pH الكثيخ مؽ الباحثيؽ ان عسمية فتح وغمق الثغؾر حداسة لمتغيخات في رقؼ الحسؾضة الحظ
   السحممة االنديساتتؤثخ حسؾضة محيط الخمية في فعالية . و مشخفزة  pHعالية ويحجث العكذ عشجما تكؾن قيسة ال pH تربح قيسة

 Hydrolases enzymes  التي تقؾم بتحؾيل الشذا الى سكخيات بديظة حيث تدداد فعاليتيا عشجما يكؾن الؾسط قاعجيا وزيادة
تفاخي ويحجث االنزيادة ضغظيا االسجاورة ويدبب  الياالحارسة فيجخميا الساء مؽ الخ الياالدكخيات بجورىا تقمل مؽ الجيج السائي لمخ

 الغالم.العكذ في 

ى الػ ذليؤدي في عسمية البشاء الزؾئي ف كوالستيالـا الحارســة نتيجة اليفـي الخ CO2 الثغــؾر بدـبب انخفــاض تحأي أن فـي الشيـار تفــ
 Phosphorylase: االتية بفعل انديؼ كسا في السعادلة ى تحمل الشذا الى سكخ الػ دي ذلـؤ فيـ 8 ىال لالخميـة فيرـ pH عارتفـا
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PH=8 

Starch ---------→ Glucose-1-Phosphate   

وبتحمل الشذا يشتج كسية مؽ الدكخيات  وفتح الثغؾر. زمؾزيةاالغيخ ذائب بيشسا الدكخيات فعالة في تغييخ  النووالشذأ غيخ فعال ازمؾزيا 
تقادات االتيا الحارسة وفتح الثغؾر. وتعخف ىحه الشغخية بشغخية تحؾل الشذا الى سكخ ومؽ الداخل الخالحائبة كافية لخفض الجيج السائي 

 .ثؾان اما عسمية تحؾل الشذا الى سكخ بظيئة ندبيا بزعةالسؾجية الى الشغخية ىؾ ان عسمية فتح وغمق الثغؾر تتؼ خالل 

  مؽ الكاربؾنيػؾن حامض كالبشاء الزؾئي وزيادة سخعة التشفذ فيتسؾف يدداد بدبب تؾقف عسمية  CO2 م فأن تخكيدأما في الغال
CO2  اً الى انخفاض دٌؤمpH  مؽ  ذاؾن الشتك ىال ػدي ذلؤ في 5 ىالحارسة الالخلٌةphosphate -1Glucose  فـي  اً انخفاضمدببًا
 Steward ثمـؽ عـجد مـؽ البـاحثيؽ وخرؾصـا الباحـ الشغخيـة قبـؾال هىـح القيالثغـؾر . لـؼ تـ قغم ىدي الـؤ مـؾزي الـحي يـالز الزـغط ا

الثغؾر كسا ىؾ  حزمؾزي في الخمية الحارسة السدبب لفتزغط االخفع اللفي ىـؾ غيـخ كـا Glucose-1- phosphate   الـحي أثبـت أن
 .Glucose الحال في

البـاحثيؽ ، وان العمسـاء اليابـانيؾن وىي الشغخية األكثخ قبؾاًل مؽ : : Ion pump theory خة االيونية النظرية الثالثة : نظرية المض-3
خـارج الخميـة  ىالـ  +Hايؾنـات الييـجروجيؽ أيؾنيـة تقـؾم بزخ مزـخة ك ان ىشـا ىالشغخيـة عمـ هثـخ مـؽ أىـتؼ بيـا . وتـشص ىـحكىـؼ أ 

ـؾن مـؽ الفدـفخة الزـؾئية فـي كالست ATP الخميـة الحارسـة باسـتخجام الظاقـة مـؽ مخكـب لداخـ ىالـ +K ايؾنـات البؾتاسـيؾم خالحارسـة وضـ
 Phospho enol ىـأ الذالشل تحمـ ىالـ ػدي ذلؤ قاعجي فيح ن يربأ الىفـي الخمية الحارسة  pH عارتفـا ؤدي الىالشيـار مسـا يـ

pyruvate ( PEP) و يتكؾن ومش Oxalo acetic acid( OAA) ػحامض السالي يتكؾن  وومش Malic acid (MA)  الحي يشتقل الى
زيـادة  فـي الفجـؾة لمخميـة الحارسـة مدـبباً  عالـحي يتجس Potassium malate  ليكؾن مخكب يجعى+K ويتحج مع أيؾن البؾتاسيؾم الفجؾة

الثغـؾر  تحبالسـاء مدـببة فـ فتستأل الحارسة الخاليا ىالسجـاورة الـاليا جديئـات السـاء مـؽ الخ لمـؾزي لمخميـة الحارسـة فتشتقـاألز فـي الزـغط 
  .الثغـؾرق تغمـ ثحيـ الغالمفـي  ثيحـج ػوعكـذ ذلـ

 العهامل السؤثرة على معدل عسلية الشتح
  العهامل الشباتية:   أولا  

عشجما يدداد السجسؾع الجحري عؽ السجسؾع الخزخي لمشبات ووجؾد الغخوف  ندبة السجسهع الجذري إلى السجسهع الخزري  -1
السالئسة لالمتراص والشتح تكؾن كسية الساء السستص اكبخ مؽ كسية الساء السفقؾد بالشتح وبالتالي يشسؾ الشبات والعكذ 

 .عشجما يقل السجسؾع الجحري عؽ السجسؾع الخزخي يحجث ذبؾل لمشباتات
الشباتات الرغيخة بسعجل اكبخ عؽ  حلسعمؾم ان زيادة مداحة الؾرقة يتبعيا زيادة الساء السفقؾد وغالبا ما تشتمؽ ا مداحة الهرقة -2

الشباتات الكبيخة وذلػ عمى أساس وحجة السداحة ولؾ أن الشباتات الكبيخة تفقج كسيات مؽ الساء اكبخ اال ان  الساء السفقؾد 
 .اتات الرغيخةبالشدبة لؾحجة السداحة يكؾن اكثخ فى الشب

وسظحية وتعسق الثغؾر عمى سظح الؾرقة  لألوراقتختمف عجد الثغؾر السؾجؾدة وسسػ طبقة الكيؾتيؽ السغظية  تركيب الهرقة -3
 .نؾاع الشباتية مسا يؤثخ عمى معجل الشتحاأل باختالف األوراقوتعخيق 
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 العهامل البيئية :ثانيا

ارتفاع الخطؾبة الشدبية في الجؾ يتختب عمية زيادة الزغط البخاري لبخار الساء فى ىحا الجؾ  :الرطهبة الشدبية في الجه -1
  .بخخ وبالتالي تقميل الشتحت،ويؤدى ذلػ بالظبع إلى تقميل ال

لتالي وبا األوراقمباشخة لدظح  السالمذ: يتدبب عؽ حخكة اليؾاء تقميل الخطؾبة الشدبية بإزالة اليؾاء الخطب في الجؾ  الرياح -2
يدداد الشتح . أما عشج اشتجاد الخياح فان الثغؾر تقفل ، وبالتالي يقل معجل الشتح وتقفل الثغؾر ىشا بدبب فقج الشبات لكسيات 

  .الحارسة وبالتالى تقفل الثغؾر الياىائمة مؽ الساء تؤدى الى نقص شجيج فى انتفاخ البذخة والخ
بخخ وبالتالى الى زيادة الشتح وتعتبخ عسمية الشتح عسمية تمظف مؽ تالى زيادة اليؤدى ارتفاع درجة الحخارة :  درجة الحرارة -3

وراق تدتشفح فى تبخيخ كسيات كبيخة مؽ الساء فى صؾرة األقجر كبيخ مؽ الحخارة التى تتعخض ليا أسظح  النحخارة الشبات 
 .نتح

ان الزؾء الذجيج يديج مؽ درجة الحخارة  ل تأثيخة عمى حخكة فتح وغمق الثغؾر كسااليتجمى دور الزؾء مؽ خ :الزهء -4
 وبالتالى يديج مؽ معجل الشتح.

كمسا كان ماء التخبة محجدا كمسا قل امتراص الجحور لمساء ويؤثخ ذلػ بالظبع عمى التؾازن السائى فى  تييدر ماء التربة -5
جزاء بالماء ، فإذا ما تمرار إمداد الجذور لهذه األالهوائٌة للنبات على اساي انه ٌتولف استمرار النتح من االجزاء  .الشبات وعمى الشتح

 .غصانوراق واألان النتح ٌستمر لفترة من الولت على حساب ماء األخرفعجزت الجذور عن الحصول على الماء لسبب أو آل

 :  للشبات فهائد الشتح
 : أتيللشتح فهائد عديده نذكر مشيا ما ياى    

 خاصة عشد ارتفاع درجة حرارة الشبات.  :Effect of leaf Cooling تبريد األوراق - أ
حيث تداىم حركة الساء في    Absorption and Translocation of Minerals :امتراص العشاصر الغذائية وانتقاليا - ب

وانتقال العشاصر  نقل األيهنات من الجذور إلى أعلى  الشبات . وزيادة الشتح يدرع في حركة الساء وبتالي زيادة امتراص
 الغذائية . 

ات وذلك للتعهيض عن الشقص الحاصل في األجزاء الخزرية بمن الجذر إلى أعلى الش  :يداعد على صعهد العرارة الشباتية  - ت

 نتيجة للتبخر . 

: تؤدى زيادة الشتح الى زيادة امتراص الساء من   Effect on Growth and Development أىسيتو في نسه الشيات
 تالي تحدين الحالة السائية للشبات مسا يزيد من الشسه الخزري والزىري ) عشد تهفر السياه بكسيات كافية (.الالتربة وب
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JJ$l .=s "lq_5*Jl !).: 
-oJ.i+il $:S d.'ibll U),l.ll ct' :;_l ,-31 rilr-rr..':l+ll cl. .gJ:i

'd^jj .il\Ji.',).lll ora el3 c.]ilill: al.LLlll d tljll JIJ+ aF Cl iJ.SlJL,ll !).JlJ

Leucoplast ('L;r"ll c.,l'l';"')tll) cr-il1 a+rt crl\J'i")LJl . \

Chromo Plast +.,JIJI .il'li")LrJl . Y

drt+:'i-,)+ll c l J.rt

Dlill d r+-9l FJI ili-€ crl'li',\ .-+ : proplastids :!l-:Yl c.rll1i.,,)LJl . \

cA u-Jni ) Jl cEl-dl 'l;i ; +-r-: AJ^=fr-!lJ iJj+lrJl !)illS aj.'i,Ull

.rJiyl Crl'':i. ,)[,11 ctF-: Jdi Cr+- cil'j'i*)[rll i-""" -+; ,-*-l -r:l+ll &
y.fi) 6L.l' Il d).4Jti crl-1;r-,\,=,oj: Leucoplast :JCl iarc 6l'Ji'")-r .\

eJ*;II A.z)r $l crEllll ol;i c+ r+-er (y'J (el+_:-lls: cJ+_l_,,:ls .+_:+

cll-+-: cJU:+Vt, crUJill ct' 5-t, 6 -;-1.+ll .J ij ili-ll Dlill d r+y t+i-l
.€F -A)l ut"illl-l ,J-::S ki:'rs LIS-ll d .t}l a+- c.,l'',ti"')lt;ll

eiLir.: & .f3jAj o-lll crll1i.,')tJl u+ :Chromoplast 'a.:Hl .:l'::")L,ll .\-

klt$l_l elj'.=ll3 Ul5:-,Jl_l el G,:ll ..p i-iI; ;ljJl crli ,ra3 i.''ri- - 3;lSl
lio1ie r-llrji. ':rt+lt .t i.l..li .+, L'o^-s^ll: t':Ft k+: *-::ll l( i"s 4cJiL

.rlJ":ill .il':l'")1.:ll _ll .tCl
a.: ''-ll taEl-r.lJl a--."i| C"'- C r+j :Chloroplast 'elJ":ill 6l\J1..')-ill .2

Ud_rl JEFI ;l$.r.- kJ.,-J l-"S B cj+:_t_rK_l Adp:-r:ls & ,f:i-:3 ej;ll
*-rFll ,EJl 41l^c i ;l:clj.p_t=ltSl_l .JSJ5..,I_!I O ;5'

\

ll-prll r:L:liill ,-s -Jl 
-' U5: 5'll iJ+ls JJ$ 6bll !i)j-! .il,ri'.'11,11 5c\e1[-r3

++--l+.rJHl .:l,li.,').rll 913" 613lj^ll .:Ulll ,J f.Jl 'oli'-J $'ll ;J+lS.lF-l
clli; 4=n ";ll i-';X lc. ^\--Ll .l et-rlt+ ,jrJ";ll ot'Jl irl'o*r al+ill .,-Ic 6;:dl r;i;: lrlJl

"; n;ll 
'u+ll 

jk+-r +iiJl dlsll .,irtll +SJll -t]ijij WY

di^r J =)l_, ,;"+Yl .1 4J.tJll _,,1^ .-,F rjc YJi GiYl ;_eJlt _.,;,l+L r>l .+b ct _:

:-.,11-ill ora cJr- e;:ff d GLt J..ly ajX 4iJi-ll .=s

.eli":ill tal\Ji"')-rll r-n-il a1.\51l ; G+Jl cl''^' 't3Yl al=!l . \

el G-:.ll e:l ,,ti..')LJl arlij ++J .+ ;l r- il Ji.i ' ='jEJl 
4t!l . Y

Carotenoid +_l+_::Kl crLir- i+*.t 
"+ 

gGl=;Yl3 ;:l;Jl dli^i 'ajltjll atll . f
d3Lll ..il',ti"')LJl JJ+L :l;:;l ,r-i ili"i^Jl

Yt



.rJjYl ; r;l*Jl

e lJr..aiJl dll+ii-,\Jf q*S1'r
elJ"-aill d.rl\Ji.,')-Jl c+ g_9lJt cgJi..*ll ,+ J3^:ll eti:,\l 4Jl^. CJ^+ rir-.i

CJF:ll 'UJl jk+ 3! .r-; l:ar_e

JIJJ)I ,--i 4+^r#J 6-,,1q^-+ dj^:ll o1i11 irrLc elr-ii cl-;c'yl crJj.,* .,Jc, l-ol

$,f_:-lKl)l Jt=-ll et r i.giJl -;6lt: ;lil..,llr;1, ;)t C ljU r_.r_r_+_:

tFj);ll aJ.l'cYl .,.i jHftL aLL-- c..,*,\_r_r_$ll ..t! . i.,;s
o^SlJL 4=6t-ii eili.: r+y c-,\J-.,jslr Ar. ,J_: (Double_membrane)

ili. ll ora gl_e (Granum) ilJslt+ G--+ L a-rF ,Jt"*.dl t*,. ,, ,_Jc.
rli';- ,-:ll_9 aJ.9;.:.4rj_ Lii 6 +i-€ ulsi cl, 6*t!. {+i.it c+ c+ 4jl-:i;ll
.95i a-r.,-1.i; edtr^- r+g1-S s,',.ul3 rJJSI LElilJl eLilll O- -uJS tr!

4Jt&ll ila' ll ora ei r'i3,Jr"*ill le '.,+6^ (Grana) UIJSI eLcr +- Ll;
. (stromal- lamellae) L3 ;-Jl 3t;' ^.'

Granum -) il1$l eE^-+ d"ij ilJsll 9F Cl 4Jt-i;Jl dli. ^\l t^l

clt- .'Jc ,J9+ (Stroma) l-JJj^"ll --o,rj 
L',,,,).JJ-elSll 

atJs \-l (lamellae
,.,s dJtii dt: + a_-i*ll cLo;)t3 c.\r::ll r_n:l tj;j 4j,+J+ qrf

Jl jJ.:Jl oQll d (Coz) ,-'rj1i:LLc ,:r; A15ll !_:Fl<\l cJc.liill ii.'!J
k.,l ,pi art:lii a,$ crlr O:S c-\:_r_rKh Lr-l Cf a+._t\4lJt i+iiyl

s95i rl3,"l a^-,':Y: e_l_rJl_l .;:lU :lll ,;al e^J

.13

crU a-lj



.rJ3Yl;,r;LJl 6Li isl*i

CJI CF+ & ,:_p: crF.t*ll 
"UJb fl;iil Llj iir.s.3 c.rlrJ'i.").,ll .;..*_,

dxF;rLel e+t\ r.,'+ kil; djp:ll rl.;X LlXl 4SJ1-i' il &l_:'ll_:1J^JlYl
r--+^4J (DNA _ RNA) +-:-lil ;"t^-Yl Wl3i=l ,.-r.r-'r 6l+-o 61:.:+ 4*iir +jlr

;lgJl cLr*,-*ll_,r cJ aili-Jl Ribosomes tH a--lll crL3*3,u'll 
Yl*'

. eJ-,1+JJjb..tu

Pigments sE+.all

4^6l.J. Jl k!_:-_:4JJ;ll A-6lJ.ll 9'-l-:Lb AiL.ll^ll 4+J^:'ll el-.S;'"Il ;l
. d_l el '^:ill c.rl\Ji.")Lll d 6rJ+ll ,.aLi,r-ll ,ra L;t-5$'

Chlorophylls cD#-::-:Kl : Y:i

.,1c ,J.*:;, (B,A ) La xil:3t9i a-'*,: .,ll ;6:, crL;-r-ll *l .r,r'
4J:FJ| a-6lJ.ll U'-l-:Ll

ail3l t+Jis.ill lrc.L ,-.r ";ll eLdt a-.,l3l crEl-r.rll c:.+ .'J \:+: A ,J+_:-'_:K . a

;J":ll ,Utll+

el r^:..ll .igYl_r 4$ljl oLiLull d +1g : B cj+_r-):ls . b

elJF*,Jl cil-i.,iYl ct' \_:+ : C d*_:t_lK .c

el)^-ll ,.il-r.$Yl ct' r+_*: D cj+_lt$ .d

;3;Jl ,uJ\+ a^rlill ! n$l d r+3a : 19J#S+ .J+_:-,_rK .e

dr jJ-$ .e:jl (Porphyrin) .r-,,r e"l-l kJSj C ,JJ]ij k€ljb r.J+:-,,-rKl ++-r+ Ot

;j }ji: 6 ulJls crl;j i*.,1L k,' q C^ il,:i. pyrol .J_:;rg cLca,"-- 61-,ll

dr JF cl1E +f (porphyrin) .l>t:+ll ;'.61-.=r l-S 4!-hJl r-!r.ai.r.o ct' e:+-+;ll
: 4jYl .rl!l .=s,-r\i_9_.,1_9JSll . ili:.i_l cj$lt , ili:.-r t-S phytol tail .,i^,rl.JFSII

uA B .j+-:-,-rK .tj u* o-ty:s=l JA A .J+:-,-:K .t-rl : .t}l C (t
eir J"::l

chloA/chle$ a-ri c.rl 53 rii ar^Sll c+ B ri. AcJ+-l-,'-lK ' i'\i-.r : FJnl i (\
ajXll cJrl--i

.,! CH: JLiLll 4.c . :- :F:* B dl. A cj+-l-,,-lK , ili:..r ' A-t-tsjl i+-tt j (Y

a-c_9n;r IXJ: kl+ Aldehyde +lAJiYl a-J +- ,-'lU : B L"i.t.' ail[iJl a:il.:Jl

A cj+_l_,r_:K cJ" aj.,i", jSt g ,J+_:_l_tK cl'-=i qt+JiYt



.rJ3Yl ;;g:l-ll crLi a=Li

rfl-+jJl cjl+l qDj-:tr B d';c A ,J+: '_lK _,r1.+ : c;r;Jl q=t 
_e. U-1. ^i.l (t

le . , oi .=jll ,J'^-bll a+_r cj:t AcJ+:_,r:K ( le , X'i-l r+ i-i-tl 4.ri- J":jl

\J/\-/ H: C

H2C=CH

H2 C=CH

453- a;-.,,:ll le .^i J -ill 4+J^ll cj:t BcJ+_:JJs L+ 430-660 ;:,i+ i;.'-tt
645

cH -rcH 3 ?H:

co 2cH3

Chlorophyll a

cH=
CH ?CH 2CD "CH ?CH=?{CH zCH=cn, ?HJ 3CH3cH= cHs cH=

CH ?CH 3 ?H:

cDZcH3

H Chlorophyll b

cH 2cH Zco2cHZcH )=cH=
t 

=l u-lj

Accessory pigments : 4'16
' dt^ii 4+9$l i:br. lt g1

Carotenoids pigments : .iU+JJlSl -i

t<jljl .=s ( ill:.iJ 6lJliill c=t' ++r,rr c.,!S_r^ u*

e C++, elJ,"-JlJ !iLi:_,,+ll_l el;,.-Jl3 cl G-ll 99

$J elJ*;ill iil':l'")Jl u+.J+_:t:lsll crL;.r-

,;f: -r>lt JJJ+ C dJIJl c:l'$'.)1Jl ct' \-r
'UJic.J,a+j Jl eG_l al.lJjl Jlj

Jf_l,,Kl is. q-+- .l
1jSFlJll a- q^+- . Y

:PhYcobilin crli:lrrS-rlsll -?

,.,r;^JJl ellll .-.,U.r- r..1r a-jr^+- q'a

elJ,"-ll gtj^;ylJ el ',-::..ll c[i;;Jl 6L!,.iYl ct' \3u

\--t' )

I'J Fl -
Mg

N

cHs

a\



drsll oE+li: i-j,^:lsi

*,.s;.^. Cj 'rc.lJl iE-Yl cJ,-Ji +'ir qF .JJiSJl iU-,Yl



JjYl i slJl 6t-.,j arl,,s

"!.ll & €:H_r er++jrill -Jc ,fF: Y k$l eSJjJl .t'.i)#::JSJl 4r,;;ir

phytol tail

c;Al eL+ll irl. 3Yl rlJrall ,,*(+
e UJ J-lYl a+lll+ a:l+ll crl *..:ill ,D: .r^ A+fujll a--,j)l Jl elJl gJ-',

+p:Yl fi 6 '^l,ill U),l-= Jl ,Ji4 i..r^_r +rLll a+:.ll+ J:)l :.+! .s>Yl Jttj^ll
Ul a-6JC mesophyll cells l-rill g;-rlt p-= glil: otJl eUu; Jffi F a+'.iill

' 
"+ ;Fll eE,ll aJL'l ;L;Jl lra dr ajb\r'=l c:t-trll k+ ct :-, dl Co, J \. Jl

Jl_l _,,:ill d): cr. crl-uJl gJilr r"r:.+_,rlJl elJ,€ll cJl ' .,+JLJI cl;r4Jl .4
irtll c!-lr Jl ;tXl Js,-r;le 1-JJl e_r\-*l- LJ=lr j-iij)l i 4+il stitJl
crL;ljl )-5 

=nl 
elll;Jl ;sp3 !)-I A+-tll _.r.+ll .x i!-ll cJ"^)j A+jtJ A

eljtillJ Coz jb rJti u.*Xll l$ a+Jijr a!-,,C ,- -jl ai[ll t.r)lil i$ll
4r^ Gi+J +rl-r.3i i-s_,1r r.-r.,,-: cJS .+tJll c]..'l- 

"+ 
!.r3.1 el:+ll aj3Lll .S>Yl

ej\-l--l*'ll 6J'l: tl
,J',,ijill aJL*, eF a+!:lt: 4+lJJ.Jl U)ill 6l^+ gl ' i-irr"lt !):ll . A

!1^c LJ^ 6fill 6s, ;l ,.r-.'- :+:Jl et-r-rJl k# f- Cl l+):ll t<j^.-br.J Respiration
dI-J d.J= jJ^ll eUJl 4Jl^c k+ gJ+. .,3l lJ-:ll c+ lrt b_,8 ''Si+ ,J,,!jill

cJ+.1. L"'iiill +;l^c LJ. e$l Co, Ll , elf.-:,Jl cilrj'i.')l,Jl cJ+ cl^ a=':E;Ull

Jl a+il crtstJl D: ;+ +.,b .'iJ":ll ctllt 4Jl^c k+r gJ+..l .Jl t)ill
cjLtsll jJ":ll el-r.rll i-rLc 8_rr= rica gg_.,;,iiJl jk+ll ,_!Jt .,1c .=ftlJl J+ll'

e-rllt 6er Lii,sll€l.,"i ) etJ+ilt !)-Jt eta (active photo synthes)

dJ. 4+b d^--J .9rll3 a-r^ JSI {J^S Jl 4-=. t=+ 9F dJ -tii ,_*iiill +:l^c .t^
J9;-1JI ,_!Jt rJe ,=+.Jl:Jl 4-ll

Stages of photo Synths5 ciJ":ll eQll 4i1"" Al-r
iJ.-l:+ crl4a9*.,1l.Sll eLn Jl 6:U)U J^-l^+ t- tjli ,.,rJsll cl-r;ll 6)-t:l rJl

A-iu-ll 6r.1..,q (.t_:+_ttSt .'.:..,(3i 
.=jUJ rlll) 4J.J*r4+_o^:c Y rl_:^..;. crE\rll

Lti.+;l ;fu C)-t.:Yl lra ;l l-S c el r^Jl c.,l'.ti."!l ki:Li Jl 4;.rJ;Jl
, +fl-rr+a_:+_11S1 rl_9,"J1 dxJSl f_jF.rill3 .p_l:+ll rE Jl t.' li ,++l C-ljl DLi,'J

4jjYl LJ!4511 al:lJ\.r;J;ll o611 !J^c dr' J+..'L $l-_r

SCoz + SHrg 4'j' e:llistl'1lr > CeHrzOs + 5oz
djr_dsll

6+.+ a-:* '6_.,1-:.a+ eg Y ;:rU iir-l_9 il:l--r ;J;ll o1at11 lrrLc ;c ;$Jl ;l
ll3Jl cl.4:J;'ll 4!_!Jl UJF .=j- cr-\J;jsll a^J-"= clilr gl,:= Lc ail'i^lt SLLJI

._jLi-Fl ; U+lslt 
";.-l-= 

q.1! 9=,1$il1 ,''ia; rilJ ( ALr*ill L,:"-c.)Jl

e- -nl_r ,'r:r.;ll o1a,11 1rJ'-'J 4+rt+^Sjl eldl ,J:l _:o phosphoglyceric acid (pGA)

Ll#sJ- r*

a



JJY|iJ":L-ll

Dark stage : i-ll^lt il.ll . Y

ol-t, i-I*i

Light stage : 4;ir;ll at-*ll .'l

p).EJlg eJ,J l cj.l-r" l_9+d 4;.hll iltyl
:r. ll l- ,,s t<J riyl ,..ls^t aJ-'6J ilrl ijX clLrt

Warburg s flashing light 3yl_r ,JlJt cJ+ cl. Ctii^ll e3*Jl .+-;Lri ( \

cl.La t"'-i a+'i d.rl jil;J;ll otjJl cJ:,- ;l 6lLJl lra \_r.il : eXperiment
Ci+ Ur.,c crLr-rll ,yirl;J;ll ol-+ll gJr,- dr ,=ljSl drl 31 4+J 6JjllJ J'oj,.,j

f)J.ll dr GIJ$ l(t. ii aJiL 6; +^-+ eFl_: oy:ll rJ^ 4J^SJI Lj,,rr

'.''rllill ora ;f.l-,y $ . Temperature experiment ' ;JlFl i+tr +:l+, (y
a$cj +-ll .9r=l 39ll o^sr rJ. gblll 9^ i+ic.^.."1 .fJ-Jl oliill l-rt^, 1!j*.
lrls 4+^,j ;;s_:, 6.o ajtlJ ieL:l 6gt ,-',-i ,.sJ-iJ iJLc. ;ol_-al 6$ ,-,-i
6_.ll> f,-r.) ,''-i U JJ;ll el-r+ll cJ:,-.t_,,J LSJ c.li,icJ^+-ll t1\<l CO2 JI
1lJ; !5! r",-'i a-:;_r^ll 4cJ-+-X .,rJJl o1i,11 i;J^c cjr,- ct! ri3 illiA-o

!5! ,-r-i 4-J;J^ll 4=iEll 4cJ,"-^X .f;-l ogi11 !J^c cjrr- cl, _$! +: +lt"
2 q:4 J-:)l 4cJ +^X (,:'lt-olr cJ-1,-) ero c.rE cr-Ai 6Jt++J aitlJ +_:;
rJ# a-rjll €JL+ Qro crl Ll. l- r=13 ,rJl !:U aA 4J$l 4cJ +-X ero l^+

!:- -b-.rr 10 I ( iJ:' (,jJrll) aulslL J+JlJ.s gg5',1r sc. LJct-Lll .,Ju-
,_,;liill otA ejEi.rJl truj-13

clJ;ll&l.iill &r-ixl

cllr^l<ll .t\r^l<ll
C

.r.lle*'

&liill .jA !lL" 6.:; JiJ Ej.* c e; .,ll l,;J,,- 9,S1 csJl cilllll ilts j!
cJu- d #q,ll lrd i+jtjr C *ll B Jr-i 

"+ 
&Ll.,ll cJ- f_r"t B Jl A rJ-

cJctell 
"+ 

jt Y 6Jl l-Jl a+-.1: ety , flJilt *lt .!-J Gy B ;ts ,.dcts:Jl
4;4tlyl 4irl:F$'II n)cl_{jll C jt t+l yl 4Jj3;ll o+!_l<rt

9:riiU o:a jL $l: Dark pick up of Coz : ;)!Jl itJ^,rS Coz r:l (f
r ;liJl l- kJ -:+i dl 4t!l u;+._9 ,=-r9;.lt o1a,11 +j^c ,rs Coz _.,1jr ;* Si:J

ctLi Coz 4+ A F c+J +JLr a+t:o i.:^! L-rri J ri GUlill ;^ a-c. *"+- e-J J*i

krl _ll l+_:U$ d_:- krt yl!.-L ,JS,iJ SlJjj Gy B a;_ti^ll ;rUlt
t-r_.,11;';ll ola efEj cll , COz t.'crUliill n'X=. l:l L^lq.l+r--,,1$y crJj* Jl df-j

g).c\Sll 
ei-,._,r+c:r ..;^;jj.jrJ;ll cLJl LrLc 1l o)_r.,,.',-.. _9i

.Lrt-.,.^t<tt a;lFll r:)-cls.ill ,.,^j .,llJ c q;ll :3^y,rlc. l;irj Cl ,.:)tclirll _ ,\

BA



J3Yri; stJl c-rt-u i-I-s

r)lll c+ .f:+ Wl cL eJ*;ll --lc r 
'r; Y Jl ,.gFYl a+-r!-'<\t n)tclrill - \

(Dark reaction) 3)J.ll g)cLr: 6rtc .=-^,,i .=-rjlj

Light Absorption eJiJl ual,aial

t!^-yt iJ.-ly + ,lJ"::ll c.rl':l..,)l.Jl cJ+ cl 4jJ;ll a-iu.ll .p1, i"l 9l
: d t- .rJl , ;i. i ,FilJ ril\Ji. ,\ll l+J,a,i .jll (pigment)

4r_:-t_it_r O:iUJrSt (r) B cl+_rt:ts (r ) ncJ+:_,_:K(\ )

: cJ-9r+ll j a-:;j^ t!-yt o:4J u'iL-ill ,;+;l
cFl' ^'i"Yl 6JJ.) oJl , c ql-r.o.rSll , "( jll

.- J

.t_rAL ,J^ 11 ._i l e)-Y J"-:sl CssHzzOsN+Mg A cip:-r:K

..,-r-ftL.'J'^ 1tY tYY JA,.- ,g:l CssHzoOoN+Mg B cJ+_:-r_:K

O:Al- .,l. f VA_t t 1 lr "-
L5Jrsu C+oHso ,'ui o tlS

c,r-r-,r!LJ tl, tt, G-l C+oHsoOz ,JsFlj

Jiricl iilJ a+tJl .iliJ etJll ,',1:.i,1 ,rill -oJ*Sll cr);,jjl a," eJ,.-bll i++t r*j
,rrJGll J\. Jl 9'" &,-uf -ll: A+Jl .il "l,,rll dr cJ+" clr -"_rl..'p iJ$ CLJI q

inter ference phono dAl$ll 
-tuJh 

aL-ly c$l et-* plLJl ;l yl 1:--* , 4
;l ;lr,'lJi JG-LI rilJ erl+J ll .J"Li p e_*:ll L+t ,*^.,s-r ifu a-rl method

u- tdl l- ,-+ L\-r photo electric effect 4lai ejr5 _er ie;_e;+sll jiSl
cJlJ 4j- el-rrt6l)l J)ll ,:,j. ,J f l;sJl j !J-U^ Cl.- .rl, L{lJl ,J"-bll ;l ;,r,li:ll

& US lrl-ic.l , ii^i 145J3 e_jF:Jl 6$ .Jc. l,ilL o r ^1d y iiu_r:,Slyl or,o i_61!

;jJl gl=l: elkll Jl rJi+JJ+Cl cJJ-i $c +ll r.:jFt ,;r-_r oJ*;ll .+!l jul
Ui"illl k+*r gc. , i,li:.i ,Jl 4i)l cJ. elji -orc. 

eiri dls U,,,^^ill .JJl_Fll t':Cl
,"+l3rll cJ," J+S .'s

2e+hr
..,,: Kl 4-ElJ.

c]h'j*rJ crt+J^Jl dl:tl ;c -'.,..,.:Il4r-Li 6o_:s (rr) .r_l_,!L,=lJl ;rtc ,-r-i..,i,
J# Hl9tl 6-:l-.F Cl 6bFl .'lc cJ^+ .,-r!l , ;,LlL! eJ i."Sl 6:=_9 l. ^:i

' ;.rL\\ ;.,Yl r--Jl ;r k+-l-,r ;^ ;r-,s-Jr aH'rr cJLil cl-l .r-rAu A 7oo_4oo
a:i.!'r^lt 4+tr Jl !+ 700 .,Jc.yl r-Jt I ;r.' ct!;;Jl aiJ-r.ll 4Jk,,!+ 400 g dll
Quantum theory +Sll Lj;Jl dX)+ CtJl JJcl ; "Llt .t_,,"11 U+ i , ct;,^-Jt

4H

cl++-t-,,++ll

He+
e:$



.rJ3Yl i; ';l-Jl

r=

crtr a+Li

4-6lJ.ll +,5S;13 Sl_:S Quanta-i,F i-y,; crl-;.,= ,=-i {JJA- ctF 3l-;)l +dl.t;l-.,
' a.I:lJl-r ey L"S r:1ill 6^ !:1t !-$ a+-t-,i. CF

E=Nhr

 lt-hll -)l$^ : (E) Ol c+F

3l.rlsgi:l $e : (N)

ci:!.+ti : (h)

rjll ; (r)

.,lc ,.:';ll a-cJ* 1pJL"; l_.,pll3 a+tjll ,_+ cr!+J! u"Uill (frequency) sJl ;13

.+JJl ,JrUl

; aJ:[Jl Ct-]
c

- 

E=Nh
T

4JJ;ll .al+J^ll JY fijlJsl C .J.l a-6tJ.ll ;JS:;;+i.: l1ill a^,! cils l-ls elu,
erl+3,"Jl ta--l"J:!.3 sll ilUll 6. +.,ttLl! r-lJsll dt^ JSI ollJ. .'lc ,r3i=i ; \Frill

6. l;^,Sc ,:'.,,Uif A+J.ll J:Er.=f fuJF-ll 4^6tLll .,'l .E-=i ;-r!+_l ltlul 4;i*ll
js c:t;;ti:l| ;.,,1 l4;L gF it,*,ill 4llJ.ll ;^'o;:lJl a*^iYl r'l_: a+":.ll cJ:t

cl-ill ,-.i (Or) c.r:-r:Yl Ajitj^ i.-.l,Yl ora qel:i-sl oLiG , .r-rYl Cf- Jt kl-r--r
elj (Ultra videt) aJ-."ilI1 cly c-,.iyt .=.l3 i,-:i)l ";*r 

t-6 r^ r,aj,.i c+Jl.Jl
crJ=Yl i-r-ll gLrtSlJ 4=6t "iYl ,''lir !-dl i--iyl o:A e.rral--Ll ;l , +rrlLJl i-ilLll

kt:-, r; ar",i)l ora gfu dr-i .g:Jl c+..11 ,*lttt +.;:: a+ *iill_: U'ji]l .1.
(6Jl!l ,--il+ a-iJJF-ll) ,lFl ,''-'i i;y1 Ll , i-r-ll !):ll cJ+ .t tG. ^1. iolJ

6_,rlJt cL;sll ,-+ \l-ill Coz_l cr:Jl eul JL-+ dF ur u!.i."i ki^ J+S oj+ JG
j A+;JYI iJSl 6JlJ'= 4+;: clii ,rlc rclj ri 4JJlll a--iYl o:a t:,o\-ji^l 9l c

Jl dt^:i Cl a.'-i)l L'Jtc Ul ,el-6-rllj Uidl i-.,-ll .:l-'.,tSl t-aJjc CttIJ i:.r'- :3r=

,1J,"-Jl ,''-'i a,-i.)l ;". l;*r3 visible light 4-.,i!l i--iYl .s'o gn;Yl EJ.-

Cl- Lkill 
"+ 

cj-l pi et.' ;tt crJ:r; ,.jill L,.,iYl o$ gl3 iF."!jil JJi aiYlJ
,.:tllSl sS3 cly;-Jl 615liill, i-r-ll crl-ulSl Js 45ll.ll .N-,ll J!:-ll jJS rFJ)l
c;*Jl 9l_9 ,r-r q;ll oE+ll 4JLc J++ ;c l;yl-r.S k t=_1 4-6\J.ll orA ,-raUGl j 4lt-ill

: 4+Yl -.;l3r)l r-=l ,=s,,'.!

.:\-l-r-:Kl .tUS+ aiLj^ll .aL+})l ,;"*r ;;S js.+ ,J"-all /l

.J+_:_t_rKl d,;1Fla)-cbr j rdl ,;j-U;ll cJl-,1ii)l gJclsr.r3r-,.'i.,i e;p;ll /Y

ATp a-r:!-,r<\l 4_6llll .JtF Jl .9:19 c all /l

.-r\;;jSt ;_rS+ aiLj^ll r:lrJl o'-I.,;Ll .Jl f.l epl lt



.JJYI ; ';l- Jl 6li Ll*i

giJ,,irJl eQJl 4il^" se OJ|..sJyf -,l.t..ar

..,-*-,Kl ''+.'S-9i ,lE cl..rrt_r rul rJ. g GrJ":ll o1-;.,11 L!^. rJ^ j++,,S3yl &i Ol
;tSll a-.- OJ+ .Jl :r:t+ 4*.,Ji dEj :S. iS+_:

crl'1i,.)Lrll _,r_:r cJ_n +jt-+i "i+ Hill g;_-$n)t CtJt et! : Hill Reaction : cb &fr: \
..fF rJ^ c-tr-'-ll elJG-:ll C,l\Ji..,)LJl .rl c-ri $ ,rr*tr o6,11 {j^. j erJGiJ

4rjr":ll ajyl Jl k*J'J J,c. aj+-"s,yr _.1u g. a+i.i- os a+ steilaria bALJr
-eL'+oll 

C)-k.l+31-1all ,-,t..'i<l CrtlJ,Jl LJI+.Sll rly,^Jl 
"*,*r 

la-l ,-,a*.-^i L lil
& 4JFll alU.ll jfi *Jl :_r: j_:r;r- Jr e!+olr .I;i:i , ,,,.r gl Hill C1'tt er!,

c-rli't+J-.,1rrc-ll .rl-l (oH)dil-sJJ+.611 acJ +-J .,r:+-l-,,+<J Jr eLJr 4-r> ,ri*.ri;
ell+sll O_::i cjl,,.,.:i -i .s*, L *,,_l+ ajJSLJl

4Fe*** + 2HzO '* ,4Fe** + 4H* + Oz
rl;*.!i crl+I-)+

4JJ;ll a-61J.lt Jlti+ "tll JlL,i,iyt 4+Jx 4j,-.,j^ll crUr>Slyl Ob cj-:rlf Cfu .eri 
-D)J,-)J

_,r.:;r-ll Jt 4+oll d-'nij a.-j-.llJ
hr

HzO 2e + 2H*
1+-02
2

: Robin s experiment with isotopes . J++."SJyl _it! C^ c!.JJ CUI .=r_,,Lrs y

' - 'l' L cJ' a+icJiJ ,rrJGll elijjl irLc' rJ. aJrill ai+^sJYl ty -,rl+:! cr-lt ,JlJl ail
Coz c: (ott) cj+il arF-s-:i & fA ot- .J ,,^_. t-ar-i (Chlorella) \r:l$r

cll \_r (COz12) clil aHs*'S_:l & €A t'Jt Coz _: grljct eU i,nUJlJ , ,gr!.rc.)l
,*jjl 4ltJl ; yl ,JI$]ll j:+."s-:Yl & gA y ,rrorr oriirl i-,Lo. o^ a:tlt J++.,sryt

HzO18 ,J$lll OJ+.K3YI 6yj.; cSrll oLll c+ 4=t U crEt-r.rll k+ OF

fuJs,,,t-t^
COzr2 + 2HzO --------) (CHzO)12 + Oz + HzO

COz + 2HzO 18 'n , CHzO + Orr, + HzO

...r1 : Arnon s work ; ' alyFl el r,;ijl clr:1. ,)Lrll C ct_r-,l ClJt .:-,t+ f
'"'l- Hill ( cJ^ ) pJlJl tapl:r,.rjll er_.,1lr:\l 4lXiJ r6t-l ;9;l rltJl h etr dl .::b:tf
4rJ^. *i.-:"l-)l J!i.j ,lJ";ilt .il,+.")Ul gJ=lr1.J+_l_t_:Kll 6q_hJl ct! ct-lr_,rl _a_3i

'\ 1oi 4J't!9JLJl lrl^:r"'ill 9 ;:*as,-+slj ;r:slr eIL eurlJ .-j;Grirtttt



J3)l; r--at-Jl e]Ln,iJ"i

ctjS;: -tujhll -ui UJ^ll 6Ji*ill ;l C-3i _r ql3-pSl)l \s+-ll ,'lr:.i. 'l ,q i-\i_l
crrJSl)U J\, < jl aF3J+eI J\, < NADpHz Jl l1ROp* dlji:! ATp aF W

erElill ,*s l-y*c ( .t++-9-,14ll ) .l+-9;qall -.,1Jran gl3 +-J.*Jl ora a-stj-:j ,rill
j l-S a+y_.,1nall 4--lj! + jtll etll o-1; rr A O;+.,SJ)I :_r-i_: eUl 9 ol ";ill

' +jiEll al:LJl

HzO H* + OH-

4OH- -----------> 2Hz + Oz + 4e-

cr-F: et3..,l ,,l olll a+LJ cits lil : OJtiJl crtill ,.j:U;J C. 9^ .rFi eJl; _t
;J;ll el-qJl iJrt - Oti 4+llji:Yl ;Jill

COz + 2HzO (CH2O) + HzO+Oz

di:G.=ll c;_, elJl JlLijl a+l^c O" eli.ll J;+."SJYIOz _l sl_,rr+A9_.11S (CHzO )erF
4$l-'ll crELtll --i ,lJ'^;:ll U-:ll 1.6; .3r ,fYtS ajiL^ !L+ fF !,:rs.'ll !)iJl eLi

HzS ct++-:-r+#l +*r!.rJ$,r:'""i U-$SJI 3l;r:Yl orA gl Yl i.^:ll o111 i;l^c rFJ,...
eJ> c.p t;:t c+JSll .aqj+ (+Jii ellr.la-r::. - , olll ei Yq a++_tJ+el J'. S

; +.lrLJl j l.S aJ+."SJYl

COz + H2S--> (CHzO) + H2O +

l;13 coz.J"Jl .,i3;ll cl.r-rll 4rrl^c rJ. Aiull J5,"sJYl J', o gl ,,';tJl otA U. A+-"
(( ,+',,+" t.JS ctJl g. Ul'-=J )) : cJ..,t"lt ;l-i"'3 elJl



irr:Utt i.,pts*tt +tJr J.a...J €,hj ac-n

lg:n# tei3)los 1 slJ;I plIiJt3 | CJ.bI dgjJl

Photo system 1 and 2 and their inter relation shi s :

iiull-Jjl-,-.-r(t!RoH) aljii-lr iJFJr .rJs ef d-rj,,.rr y oA .,rJr.lr sJcriirr gl

e | 6.rlJl .gJiYl ol-i'r-ll_j \i.riJJJKll crl;.r..Jl ;.ul,"q eLrl 4" ATp
,p-S-lYl :rlrsi c+ L{i c o.-bjl g).eli3 dt!-l dJ^ iJl l-S 1.l5- J-:ll :.6lLll u,.l--j.tJ

t*+ cLi- :. ' JSll C^ O-rc,j *lq#.: #+.'.SJyl _l_r-: rr:ll L$ill i:Ut+ll rJl LJ rlj
:a A dS:-rlKll ut_l 1.Jr_ _r_l_lKJl cr^ -r=l_l py c-lc rp::-i .d_rll etj+ll+ .ri: ,r:lf f+_AJf

dl-Fl .f 4ry:lt i;i-ill r+ ,.+bi JJr ,,'-!J cj:yr i_rll at 
Liil ts j+.-lt ei!-ll

dUill dlojl elliill ss e..^:ll ,JE:,-l qrill ijc.^ll Ai+,-ll J€r B cj+_l_t1Kll 1-l NADp

r- .r . |. .i$l dl^:ll llJxllJ dJYl i-.^:ll ltliill c;t; afl'll LIS.,llt e.:JHj!-r=irPJ&\-O :
--4e a

/J\-t \A- o dq,
I - t I <-/'.-4,,r\e

:^\-tOI
I

I

i: r,r/ryQ) #,, r" i t;
(- l, vt l.r\ t .+'=
rl ,\, I r-- ;V| ^rh(qJ T I=\'t7'

€;tdujrfCs=rz--'Jr \::, ' . .J! )' ,--rt{ C-+-,jl]:' , 5o-
- \)-

n 4"-r-r irolt *ujt;,163lt er:r,Jt $-s 
yJl dr,:lt ptJi:lt rr#,;J),lt (l ) ds.,illJJ_J V1t_, ,__ (r tfl, __.: _,(_ ,J, (s{r=r (.e 

,i O+a*rSryt

e+ nSy.I e-6lJ.ll dF 4J.s A c!.:-.rjsll u,oiiJ el-;:iJl ,3t-l-eltt asJ' e .^:ll!rr- .i'
dF 

"J"t 
6.f.,,,r^ Jt cj_*"_r cl+_l_,,rlslf pj+ c.l^ 4jb a^s1! _i (e) .r_r islt eJ> dlb

a



l4rUt ;-;*aUr.lt iJrJd .J

)+rt rrs drl afuY (NADP .Jt_!it)

!t q:tt-=

++,. ..tslvt etet.Glt

4+L-)l 4ix-- Jl drll ir'..bll dliitl rLJt 3 .I$. -r_.,:Klt tb:1 L-lvt cru3yslyt 
c5Ju

ds-ll .'r'" lAs\ c+- b cj+:-rAlf et' 4#-rJslyt tJilt LJ. 4+iS cI+-Jt hA .,5! edl

r:1-r9l g. *Uj:iSlYliJt-;t rJl_, eUl lLll :t+<ll crl-r4l c.r. u:iy1+3rUl
,+!l i*+.,srYl g,J-F lqsltll+ grJJ d+.!S3-r*ll

HzO 

--) 
H* + OH-

OH tlz 02 + H* + 2e-

' t^l +-e_*ll i:i""ill in O+c_ir:

a



lrt3Jt i-$ts.lt +r*rt Lf..J c,lC 4il-n

Cyclic photo phosphorylation: 4+JilJl 4+tJGll -oJi*ijl 
-1

Dark reaction dtlJf cr)tel3l

co, cJt$t d";l'l &tu1 e_i+lt t:)-eLi3 cl.4+:tilt ATp: NADpH gl ,'u-

Y Cl dr)eEil i+X-+Yl 4bUl c.rl_l . i+-r+ .1+l:_.r CJJS ' . 'lt ii k ! ee ql^'
j-6jl{l j- +:s ld).:. e+ Ct_r ee; 6EsI

( /VADY + LLl,p -*124r ?+ {c.,y
\'-:.a 5f"{'Ur .9i ;e:tr ,li,t1 i1t^e..+,-t"dl k+ 'l-l ijs sJl cll:t.jl .r-*i'

6^ ct-e+Jsll rJ"rSjl ,tE 4+j+ g.r 4Je e+ .f$l dJYl &tiil l*-,.,Y1-14+Jl+.Sll

LFdl liA d- i $_r j-6jsll &-9SI k+-,;,t i i+$'l _.'Kl .g>i e;:.-- 4lj+
,.1ilts |lJl h etr eJt +thill 6e.sl i e.i^ll Og_.rlSll rJ..(31 srE dll-'i-L

c,,lS 1..1-r+_jSJl l"S3l ;t3 jt;i.Y J:!t i$ijt c,rl+ .+: tja c.r_l L"l*" JJSr.lt

$ O+_lK crl_p i.^,,-i & +ril .i-L _f- y CO2 &tii

Ribylosel-S-diphosphate,:U-1n dt.r3 o- \ jJ:+l-,r

-r clJ-"-iK JJi-ill u.b.tr q/-)+ J-F$ cIIl .+_l pGA u drJ#-F cJs+l

3- e:Li-J$f -u-ta;,Jl*x+Kll cl. O+_+ Jt ,.rti-j



; \i-r," t :L2-J!*isJ t 3 p o s f l.- 3\ycer'a\A "h+e:-3' 
Ph o t ph 

1t \re 
r^ lJ{y6

ti(au*;s il5=lil ;\u' 2 :-ph"s'h"3l,c.rq.\e

lSUtt i-;":tr.lt +r#| Lr...J

el]+if AJi.e *S Dark reaction *y-zJl gH Y 
"$l 

cr)lct-i:ll (2) .J$
c-rlt

+SL,r3 rf.tll &Jtil Ul Yl t!-+ :-r.; -ri s)eLiill 6r. LLr ll l.u gl c.1. eo_A,l
.Ji'ill glj +i;tJl .*s S.i'- ,.+ .iJ.:ll eUjl 4J"r i u_r.r_.,1511 !."<_li Ctl ++;
. 6J:r ,JS ,s drE-,Cl itjS t-l jlJ#ljl JJi sill 4J.J-!YI i-,,S.,rj- . qi.jt i -it+

L+ r C3 
-Cty' p<JJt;: qF3 dili crtsl gs^i, calvin d)-j: oils a!-l,,, c3 drlfu Lil^iisl i

,ts'ri. {aa!1a!l J.:lnll iJ.-lg chlorellacjl rs- +i,JEll , ":i,i ,.'l-t <sJe

"Jt 
.iJ'illJ LiJll $, dJ L*.,,1 c,1.-r rr.r3 , 

, 't- LII qI' a-Ut-r+COrcJl

{.,!JS- l-€j.J 4i$s^ crl.rSy k l .r+_l .}l!: r*+_l a+ 6.r_p-rll i-.Lll crl-rs*/t

C,l+i l+.Li

d r1lFi olllr ATp +4_r+_r djji-lr NADP .ju.:*r.rphosphoglyceraldehye

sLi-$ -1 jrK.p OjSa i Fryeto

Culcose-6- cJ.i^l9i-l- j-.SJK OJq

. ,. ryl=i C--* tl CulcoLt---;\ );_>Y- - SluCose



eb (e\ -r eb) Hatch and Slack gLll-Jl CSI .6i C4dl d.,Et+ aJLr i l*l
s,-*lt ,.,. i c,t+ 

"Jr 
t-e+_lt+: d[! Lti ,],r- ,slri(ill ,]iiJ ilJtlt L*il I 111

C3 ) C3 crLlLl Cilts Jl-'. k+ y''+ o.lt iltl+ll & .iJl+ ; 6;3.t _)
(Plants

C4 ) c4 ol55 €b -lL,*" k* U*: #l ciSirlll 
"J" 

.jX+ C\-r 6ta i-19 
-\

(plants

(C4l d.lEli Hatch and Slack ai-'s ata 6$.r

: 6l::ll o.le -.;tu,o LF+fll gfu

,',JJti g;e e! d. -* cl:i ,;Ati CO2 d d+il,,.,'"S c+-l-r.!.J+l t:l-ypep

. cl_r+_jS crl-15 6.1l (Oxaloacetic acid) OAA $ CO2

' LLr Jl ,.'."- 6_,;3Jl o.la ,,'o+E ,JS.JJ PEP qS-F dJJ-FI ATP E"

C.z-\>

iV\i{

i*y,v
[s.) P5v"

lrpr.,j-r- )-f'\

LlLrZlD 6ts >



i#nilt ir;r- -tl +.trrr lrl.e.l e,l+ 4+I"i

i_.,1 r-i.ll6, i* < c9Jl,4ii l-.l,e Cf 4jJ,:ll -o.r.,ill cgrnpensationpOing: gJ.:lJt a!!j*

CO2 Lrsisll ,;,^6,ei ,#11 ;asj (1

Light Intensity e e..bll i$ (Y

water etJt 1o

salts 6)*Yl (1

, .+S-r U O.O3% -ln r+lt c"J cozcjt _!S-i Ot fJJt rr.:co2dl $.j( \

elJ*:ill druLill CJ^+ r3r qrs tui. ls t4.,l Yl WI! .J" r.jl+ ar.,ill o.ra_e eljgJl

J|J,"3$L L,EJ', li) l+Jrl J+ll ,s Aj;E 4i-ilf o.re glj ,"fJ*:ll ,litll ij^*,
4iil+$4JllJ+.ll 4+_.s,ll .:13*ll3 q=ll crt-r:lsJl L*sti dJ^ e$l CO, ...1^ A+ l-+

ailiA-lt SIJ:i-yl crl+tc r

c3 c4 4i;r
. Phosphoglycetic
' acid(peaXc3)

Oxaloacetic acid (c4) CO2 c+"31 qS-* cj-ri \

Ribulose
BiphospholeRUBP

Phosphoenol pyruvic

acid (PEP)
CO, cl+i:.,.,^ -t

.t-l-l ty glli*).rll ct* ctc-1, elJr;i.ll ctlrjl,DLrll f
CO2 LFL-i.t Liti CO2JI U4l. i lL,iiji LJtJsll a;-,;r;rfi(: t

cEry Ul-i eiLi Jl Lrbiij. iJGlt ,,*ijill o

t+..,d L'biij- esy e-iL=jl irul -$t l
t_4mg t++*i,Jiairj^

cor/dm2h
50_90 COJdm2h ,s',rJ..olt cQll c1r*.rlol V

al.jJr -S.Jl ,.,. i crElsll A

10_100 pffirn co2 0- 5 ppm * g[Jl iJ"i: 1



l*:tSt ir"aU.lt {l*, .J

4#JG 6.r.i-l +iE !-,,1-= 4+-l.r $c oc'-o ca.t^ u^G c-+-jsli +rrsJi srE
[o-._r o/o\ o Jl CO, -!S] .J.o.t ,rj: CO2 6i+_r+ rl.r; eE;ll sJ.u- gl3

4$.ll e_*all 6.,ii O1+ rtirj, ey:ll i.i: coz _t$-r, 6r!: .rl.ri Crglt orr,.t1

1yS rlrj CU\, NADpH2 4+ll;i)t i:'lt_r ATp 4ltLlt etxl ,"+ 6$+j r.r.r,,i

1.9j= iFJl ptJl d:J"'l r.:-.ll&r-rr* COz -lSj ut-l cllrsJ i:-r3^ll 69,
COz jS-,, 

-Hc g;;l-i cj^l* OJS Lr.:*r cl^_l tl$Yl a-tii tt eEgll 1JJ--J
'oJtJ'=ll 4+_,r.r: ej*:ltS r;_rlt ol iill ij"e cjr'- dF Jj;;

4lllll cro/o\ ct^ _!Sl ar:.i,*i) crELsll 6l ,-i3-,n^lf ...r : e.r:ll ir.,i(y

: Jl ./J^:Jl etlll Jr'- ,J-*_rl L;)Jl e_+lt ir;l

Sun Plan15 .l" 'ill crlitr / i

Shade plants cEll c,El+ / +

d 8=+ 1-S crEt4ll 4ilihll qel;3Yl ,J.L'i S 4s_jJt relJ3"yl gl ,*u- effect
c-l:lt e+-4J ey't dJ^ JSYi L,,,i\l 4s:liJl rglJ3Yl L.rrc crl-iJl
clrl.rjl crELr.Jl i-iEs orlrjl LI<i dls^,jiu 4*Ii.fJl L9l;_rYl j .r.s"ll cj^lJl

.=r-rlt eE+ll cJr'- JEr LblLill Jh'rt

+_f r.f)-cli3 dlr:J- r.,.r.ri..s,.-!Yl olt c1. J,lSl ,Jr;ll ir.,:,6$j gG t;a-i3

k-i^_r iilill 6ErS^ 0^ +dl 6r,,,(t Jl €.y_r (l.p^) q.t+rl ,;e a+-ll;a;S

;r*.SY! i:,"(Yl eio eCl lra,=-o^,r# 0++*,SJY| Jg.lr i--ti; dG. J)JSll
1+$ ,J+slrlsll ct^ crt4* dJ.$ ,i,J- photo oxidation {$Jsll

,;S4f tr dJ J3Sl 6j-3l3J.l-^in ill.r .r {5t.tll Or A.oi.: 4+"Sl 1-e-1.-i^l

- -/-



4".\jil!l tJ.:la.ll +L./t Lr..l €!j A+Ln

.!t-u$Il Jr,-i Jl +.:p,*u- Lu3,t 
_.2f ,r*-:l {le, r.r.r.,,ir L rJ^ {ar:.i*l

. i"{- {rLo;-!l Ll- 1-! I Jiii_r (c+;.,.Vt OrXl Jl J_r-rt1;

J#t 4l OA Y EJI;JI 4++r qi)iit OE dlhl t +_r q#-.;lt #rt+^S &rS
A-6, J*:ll cDetiil Q10 ,f-,;l>lt d^lJt gl ,t,r- cr:ll &ts3 & -S\
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 االستاذ الدكتور دمحم سعٌد



 

 التنفس 

 تجري عملٌة البناء الضوئً فً النباتات الخضراء وتؤدي الى تكوٌن المواد العضوٌة والكاربوهٌدرات

والبروتٌنات وغٌرها على حساب الطالة الضوئٌة والماء )تحوٌل الطالة الضوئٌة الى طالة كٌمٌاوٌة ( وهذه 

الطالة تستغل بعملٌة عكسٌة تدعى التنفس اذ تتاكسد المواد العضوٌة المذكورة وخاصة السكرٌات لتنطلك 

ذه الطالة لد ٌبعثر جزء صغٌر منها الطالة الكامنة فٌها والتً تدخل فً مختلف العملٌات الحٌوٌة , وان ه  

 ATP  على شكل حرارة ولكن الجزء االعظم منها تحتفظ به الخالٌا الحٌة بشكل مركبات غنٌة بالطالة  

 وغٌرها وتستغل فً :

تكوٌن الهٌكل الكاربونً التً تستند علٌه اجسام الحٌوانات -1  

االمٌنٌة والبروتٌنات والدهون ....تدخل فً الفعالٌات الحٌوٌة الالزمة لتكوٌن االحماض -2  

تستعمل الطالة فً امتصاص الماء والعناصر المغذٌة -3  

تستعمل فً عملٌات االزهار وتكوٌن الثمار والبذور والدرنات وغٌرها من انسجة النبات-4  

ان التنفس ٌجري فً جمٌع الخالٌا الحٌة لٌال ونهارا ولكن بمعدالت مختلفة فً االنسجة المختلفة وان عملٌة 

 التنفس عبارة عن عملٌة اكسدة واختزال وٌعتبر العالم Desaussure )1797(اول من درس التنفس واثبت 

المنطلك من التنفس ٌساوي حجم االوكسجٌن الممتص   CO2 ان حجم 

 انواع التنفس 

Aerobic respiration ً1-التنفس الهوائ 

هو اكثر انواع التنفس شٌوعا وفٌه ٌنطلك لدر كبٌر من الطالة نتٌجة الكسدة بعض المواد كالكربوهٌدرات 

 بواسطة اوكسجٌن الهواء الجوي

C6H12O6+6O2  6CO2+6H2O+673KCAL 

Anaerobic respiration ً2-التنفس الالهوائ 

ٌحدث فً غٌاب االوكسجٌن وٌنتج كمٌة للٌلة من الطالة الشمسٌة , حٌث ٌمكن النواع من البكترٌا النمو 

 والحصول على الطالة عن طرٌك عملٌة التنفس الالهوائً وتسمى هذه العملٌة اٌضا بالتخمر الكحولً 



حٌث الٌتاكسد الكلوكوز الى نواتجه المعروفة بل ٌسلن طرٌما اخر وٌتكون   Alcoholic Fermentation 

CO2 فً نهاٌة االمر كحول و  

C6H12O6  2C2H5OH+2CO2+17.8KCAL 

 

Respiratory Quotein(RQ) معامل التنفس 

 هو النسبة بٌن حجم ثانً اوكسٌد الكاربون الناتج الى حجم االوكسجٌن الممتص 

   الناتج

  الممتص 
  

وتعتمد لٌمة معامل التنفس على كمٌة االوكسجٌن فً االغذٌة المستخدمة فً التنفس لذلن فان لٌمة هذا 

 المعامل تختلف حسب مادة التنفس فاذا كانت مادة التنفس كاربوهٌدراتٌة فان 

C6H12O6+6O2  6CO2+6H2O+ طالة 

 =1  

 
 معامل التنفس =

الذي هو احد الحوامض الشحمٌة فان   (oleic acid) د اكسدة حامض االولٌن نعفوفً حالة المواد الدهنٌة   

1771كون ٌمعامل التنفس س  

C18H34O2+25.5O2   18CO2+17H2O                                 RQ=
  

    
 =0,71 

Mechanism of Respirationالٌة التنفس 

الى ثالث مراحل : تشتمل عملٌة التنفس وتحرٌر الطالة من المركبات الكاربوهٌدراتٌة  

Glycolysis) اوال: التحلٌل السكري )كالٌكولٌس 

Krebs Cycle  ثانٌا: دورة كرٌبس 

Electron transport systemًثالثا: نظام النمل االلكترون 

Embden-meyerhaf-parnas(EMP) )اوال:التحلل السكري )مسلك امبدن وماٌرهوف 



مثل الكلوكوز والنشا والسكروز فً الساٌتوبالزم الى مركبات  تحوٌل المواد الكاربوهٌدراتٌة هً عملٌة  

وسطٌة وتحتوي تنتهً بتكوٌن حامض الباٌروفٌك )مركب ذي ثالث ذرات كاربون (وتتم هذه العملٌة فً 

خطوة( بوجود انزٌمات عدٌدة والتحتاج هذه المرحلة الى االوكسجٌن وٌمكن مالحظة  11عدة خطوات )

 نوعٌن من االصطالحات :

كولٌس( : وهو نوع من تخمر الكلوكوز )الهدم الالهوائً )الكالٌ  Glycolysis التحلٌل السكري-أ  

 للكاربوهٌدرات (الذي ٌحدث فً الخلٌة الحٌوانٌة والعدٌد من النباتات واالحٌاء المجهرٌة وٌطلك علٌه اٌضا 

 ) التخمر الالكتٌكً(  والتً تنهتً بتكوٌن حامض الباٌروفٌنPyruvic acid وجزئتٌن حامض الالكتٌن 

حسب المعادلة   Lactic acid 

C6H12O6  2CH3CHOHCOOH   حامض الالكتٌن  

Alcoholic fermenation   التخمرالكحولً علٌهوٌطلك  الخمائرٌوجد نوع اخر من تخمر الكلوكوز وٌتم فً -ب

ٌتحول الكلوكوز الى جزٌئتٌن  والذي ٌشٌر الى الهدم الالهوائً للكاربوهٌدرات وتحدث فً الخمٌرة والذي  

وحسب المعادلة   CO2وجزٌئتٌن من Ethenol ًمن الكحول االثٌل 

C6H12O6  2C2H5OH+2CO2                            ًوٌمكن توضٌح العملٌة بالمخطط االت 

 

التخمر الكحولً                                                                        كالٌكولٌس                            

                                                                                      

فوسفات انٌول باٌروفٌت                                                         فوسفات انٌول باٌروفٌت  

                                                                                       

استٌالدٌهاٌد                                                                          باٌروفٌت  

   ثنائً اوكسٌد الكاربون  

اٌثانول                                                                             الكتٌن   

 مخطط ٌوضح الخطوات النهائٌة للكالٌكولٌس والتخمر الكحولً 

 حٌث ٌالحظ من المخطط العملٌة االجمالٌة للكالٌكولٌس حٌث تحولت جزئٌة كلوكوز الى جزٌئتٌن الكتٌك



NAD جزٌئتٌن منمع اشتران  ATP مع جزٌئتٌن فوسفات العضوٌة الى   ADP وتحولت جزٌئتٌن 

 بٌنما فً التخمر الكحولً فانه ٌشبه الكالٌكولٌس عدا الخطوة االخٌرة حٌث ٌموم امزٌم خاص بازالة 

والذي ٌختزل مباشرة الى الكحول االثٌلً   Acetaladehyde من الباٌروفٌت لٌكون استٌالدٌهاٌدCO2 

اخر فان جمٌع التفاعالت التً تتضمنها عملٌة الكالٌكولٌس او التخمر. ومن جانب   Ethanol   )اٌثانول(

تحدث الهوائٌا وفً بعض الحاالت ٌمكن لالنسجة الحٌوانٌة او النباتٌة التً اعتادت التنفس الهوائً ان 

ٌن كما فً الحاالت تتنفس الهوائٌا عند تعذر نفوذ االوكسجٌن الى داخل النسٌج او عندما تمل نسبة االوكسج  

ان بطئ نفوذ االوكسجٌن الى داخل الخالٌا ٌكون شائعا عند المراحل االولى من انبات بعض انواع البذور -1

 كبذور البزالٌا والذرة الصفراء والتً تمتلن اغلفة صلدة لوٌة تمنع التبادل الغازي

بالماء حٌث ٌختزل االوكسجٌن فٌها . ٌحدث التنفس الالهوائً فً جذور النباتات النامٌة فً تربة مشبعة-2  

تجلٌال وتمدٌرا الى جهود العالمٌٌن  مسلن امبدن وماٌرهوف  (EMP)وان عملٌة الكالٌكولٌس تسمى اٌضا 

 االلمانٌٌن والذٌن نتائج بحوثهم فً موضوع الكالٌكولٌس :

سلسلة التفاعالت التً ٌتم فٌها تحطٌم هٌكل الكاربون لسكر الكلوكوز وتكوٌن حامض الالكتٌن كناتج -1

 نهائً 

 ATP سلسلة التفاعالت التً ٌصبح فٌها الفوسفٌت الالعضوي مجموعات فوسفات نهائٌة -2  

سلسلة تفاعالت االكسدة واالختزال )مسار ذرات الهٌدروجٌن(-3  

 ثانٌا:دورة كربس

(TCACYCLE)وهً المرحلة الثانٌة من مراحل التنفس والتً تسمى اٌضا دورة الحامض الثالثً الكاربوكسٌل 

الن بعض حوامض هذه الدورة تحتوي ثالث مجموعات من الكاربوكسٌل . ودورة كربس نسبة الى مكتشفها 

وكذلن تسمى بدورة حامض السترٌك نسبة الى الحامض العضوي االول المتكون بعد دخول حامض 

الباٌروفٌك الى داخل الماٌتوكندرٌا , وتحدث جمٌع تفاعالت هذه الدورة فً الماٌتوكندرٌا الموجودة فً خالٌا 

النبات والحٌوان وتحتوي الماٌتكوندرٌا على جمٌع االنزٌمات الضرورٌة لهذه الدورة وعلى جمٌع االنزٌمات 

الضرورٌة للمرحلة الثالثة من التنفس )سلسلة نقل االلكترون( ولهذ السبب اطلك على الماٌتوكوندرٌا مصنع 

الطالة للخلٌة حٌث الٌنتج عن تحول الكلوكوز الى حامض الالكتٌن خالل المرحلة االولى )عملٌة 

ر من الطالة عند الكالٌكولٌس( اال جزء للٌل جدا من الطالة الموجودة فً جزٌئة الكلوكوز وٌتحرر الكثٌ  

كما فً المعادالت :  CO2االكسدة الكاملة لجزٌئة الكلوكوز الى ماء و 



 

C6H12O6  2Lactic + 47-     طالةKcal …….(1) 

C6H12O6+6O2  2CO2+6H2O+ 686-       طالة Kcal ……..(2) 

 وفٌماٌلً خطوات هذه الدورة :

هو المركب النهائً لعملٌة الكالٌكولٌس ولغرض دخول الباٌروفٌن  من تامعروف ان حامض الباٌروفٌن  

CO2 وذلن بفمدان جزٌئة (Acetyl.COA) هذه الدورة ٌجب ان ٌؤكسد الى المركب اسٌتاٌل كوايالى   

 حٌث تمثل دورة كرٌبس المسار الرئٌسً الكسدة حامض االستن )حاوي ذرتٌن كاربون( وتبدا الدورة :

 (OAA)oxaloacetic  ع جزٌئة واحدة من حامض اوكزالواستنم COA بتفاعل استٌل -1  

ذرات كاربون وان عدد  6ذي   (Citric acid) ذرات كاربون( لٌنتج حامض السترن 4)ٌحتوي على   

االحماض الموجودة داخل الخلٌة والتً لها المابلٌة على التحفٌز استهالن االوكسجٌن وان المركبات التً لها 

ذرات كاربون(  6الثٌة الكاربوكسٌل المحتوى )المابلٌة هً االحماض ث  

Aconitate  بتاثٌر انزٌم Iso citrate ٌتحول المركب حامض السترٌن الى -2  

كٌتوكلوتارت-ٌعانً المركب اٌسوسترات فً تفاعل اكسدة مكونا حامض ذات خمس ذرات كاربون الفا-3  

Ⴛ-Ketoglutrate 

)اربع ذرات كاربون(  Succinate كٌتوكلوتارٌت الى سكسنٌت -اكسدة الفا-4  

)اربع ذرات كاربون(  Fumarate ٌتاكسد السكسنٌت الى فٌومارٌت -5  

كاربون( 4)  Malateباضافة جزٌئة ماء لتحوٌل الفٌومارٌت الى المالٌت Fumarate ٌموم انزٌم -6  

وهو التفاعل االخٌر فً الدورة .  Oxaloacetate اكسدة المالٌت الى االكسالو استٌت-7  

 وان حصٌلة حصٌلة اكسدة الباٌروفٌن فً دورة كرٌبس هً :

CO2 انتاج ثالثة جزٌئات1  

FADH2  وجزئ واحد NADH ( جزٌئات4خزن معظم الطالة بشكل)-2  

ATP انتاج جزئ واحد من -3  



وزوج واحد ٌستخدم فً   NAD ( ازواج تستخدم فً اختزال 3انتاج اربعة ازواج من ذرات الهٌدروجٌن )-4  

الكترونات وذرات الهٌدروجٌن  هو مركب ٌحمل  NAD+ وان FAD اختزال 

Electrion Transport Chain (ETC)ثالثا :سلسلة نقل االلكترون 

الناتجة من الكالٌكولٌس ودورة كرٌبس التستطٌع االتحاد مباشرة مع  NADH2ان ذرات الهٌدروجٌن فً ال 

الماء بل ٌجب ان تمر بسلسلة من التفاعالت لبل ان ٌتكون الماء وتسمى  االوكسجٌن لتكوٌن لتكوٌن  

 وتسمى سلسلة نمل االلكترون(ETC)وكما هو الحال فً تفاعالت TCA cycle  فان تفاعالت ETC تحدث فً 

 الماٌتوكوندرٌا وباالخص فً الغشاء الداخلً للماٌتوكوندرٌا حٌث ان :

نات التً اكتسبتها من المواد المتفاعلة )المرحلة االولى تفمد اٌونات الهٌدروجٌن وااللكترو  FAD,NADH2 

 والثانٌة ( وبذلن تصبح +NAD مؤكسدة تستطٌع اكتساب الكترونٌن جدٌدٌن من المواد الحٌوٌة المختلفة 

Coenzyme Q )COQ( بمساعدة انزٌمات فان اٌونً الهٌدروجٌن وزوج االلكترونات لد ٌكتسبها 

المتعلك بالبناء الضوئً االانه ٌوجد فً الكلوروبالست  Plasto quinoneوهو شبٌه بالمركب بالستوكٌونٌن 

المختزل االلكترونات الى احد انواع الساٌتوكروم  COQ  ٌتركز فً الماٌتوكوندرٌا( ثم تحول ال COQ بٌنما 

االوكسجٌنوٌسلم الساٌتوكروم االخٌر زوج االلكترونات الى   c-b-a ثالث انواع من الساٌتوكروم وهً  وٌوجد  

 

   +2  + 
 
o2  H2O 

Oxidative phosphorylation)عملٌة انتاج الطاقة )الفسفرة التاكسدٌة  

هذه العملٌة فان الطالة المتحررة عملٌة حٌوٌة مرتبطة بها تسمى الفسفرة التاكسدٌة وبواسطة  (ETC) تصاحب عملٌة سلسلة نمل االلكترون 

: بالتنفس تخزن بشكل طالة كٌمٌاوٌة مفٌدة للخالٌا ومن اهم اشكال الطالة   

وٌكون االتحاد مصحوبا باخذ االوكسجٌن   H3poy  مع ال ADP والذي ٌتكون من اتحادATP هو المركب 

فسفرة الضوئٌة فً النماط :وٌوجد نوع من الفسفرة تحدث فً الكلوروبالست تسمى الفسفرة الضوئٌة وان الفسفرة التاكسدٌة تختلف عن ال  

تحدث فً اغشٌة الكرانا للبالستٌداتالفسفرة التاكسدٌة تحدث فً الماٌتوكوندرٌا بٌنما الفسفرة الضوئٌة -1  

الفسفرة التاكسدٌة تحدث لٌال ونهارا بٌنما تحدث الثانٌة فً النهار فمط-2  

ء لذلن تستهلن ماءٌها الماء بٌنما فً الثانٌة ٌعتبر مصدر االوكسجٌن هو المافً االولى ٌعتبرمصدر االلكترونات هو المواد المختزلة وٌتكون ف-3  



ATP جزٌئات 3وٌالحظ من المخطط ان االلكترونات تجري خالل السلسلة التنفسٌة وتحصل الخلٌة على   

 



Measuring respiration rateقٌاس معدل التنفس 

: هو حجم االوكسجٌن الذي تستهلكه )اوثانً اوكسٌد الكاربون   Respiration rate ٌمصد بمعدل التنفس 

الذي تحرره( وحدة الوزن من النسٌج النباتً فً وحدة الزمن تحت ظروف الضوء ودرجة الحرارة المعنٌة 

محتوٌات الماء فً وان لٌاس معدل التنفس على اساس الوزن الجاف ٌكون الرب للصواب تجنبا الخطاء 

 الخلٌة , ان اهم الطرق المستعملة لمٌاس معدل التنفس هً :

ذي   NAOH فً محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم    CO2 الطرٌمة الكٌمٌاوٌة : تعتمد على فكرة امتصاص-1  

 العٌارٌة المعلومة ثم ٌسحح محلول الهٌدروكسٌد بحامض معلوم العٌارٌة وٌمدر ثنائً اوكسٌد الكاربون 

الناتج من التنفس من وحدة الوزن وفً وحدة الزمن   CO2  

ووزن كاربونات البارٌوم المتكون   BA(OH)2المتصاعد فً محلول هٌدروكسٌد البارٌوم CO2 امرار -2  

بواسطة اجهزة لٌاس الضغط المتصل بدورق مخروطًباستخدام لطب اوكسجٌن   O2 المٌاس المباشر ل-3  

ٌجة لتنفس المواد الحٌوٌة لمٌاس التغٌرات فً حفظ الغاز نت  

 العوامل المؤثرة على التنفس

1-درجة الحرارة :وجد ان معدل التنفس ٌكون منخفض جدا عند درجة الصفر المئوي  وٌزداد هذا المعدل 

بزٌادة درجة الحرارة من الحدود الفسٌولوجٌة حتى تصل هذه الدرجة الى الحد الذي تتلف معه االنزٌمات 

وٌعزى تاثٌر درجة الحرارة على معدل التنفس الى التغٌرات الحاصلة فً العملٌات التاكسدٌة الحٌوٌة 

م 45-35وعلى خواص البروتٌنات , وان الصى معدل لعملٌة التنفس ٌكون عند درجة حرارة تتراوح   

Oxygene concentration 2-تركٌز االوكسجٌن 

اسب تنفس النباتات ولد وجد بعض العلماء فً % وهذا التركٌز ٌن21تركٌز االوكسجٌن فً الجو حوالً 

% غٌر ان خفض 9دراساتهم على نباتات مختلفة ان معدل التنفس الٌتاثر بخفض تركٌز االوكسجٌن لحد 

% او الل فان معامل التنفس للنباتات ٌرتفع ارتفاعا كبٌرا عنه فً تركٌز الهواء العالً 5االوكسجٌن الى 

لٌة تتنفس تنفسا الهوائٌا بجانب التنفس الهوائً عند خفض االوكسجٌن عن وهذا ٌدل على ان النباتات الرا

 حد معٌن وهذا ٌختلف باختالف نوع النبات .

 3-تركٌز ثانً اوكسٌد الكاربون :

ان ازدٌادفً عملٌة التنفس كما فً حالة االوكسجٌن باختالف التركٌز ونوع النسٌج و  CO2 ٌختلف تاثٌر 

 



ٌؤدي الى خفض معدل التنفس ولد درست هذه الظاهرة على تنفس البذور النابته وان مٌكانٌكٌة   CO2 تركٌز 

المثبط للتنفس اال ان البعض ٌرى ان التاثٌر ٌكون   CO2 التاثٌر فالزالت غامضة , وعلى الرغم من تاثٌر 

ٌسبب غلك الثغور وبذلن ٌمنع تبادل الغازات   CO2 تمل ان بصورة غٌر مباشرة وٌح  

4-الضوء : لم ٌعرف بالضبط تاثٌر الضوء على التنفس بصورة مباشرة ولكن العاللة غٌر مباشرة فمثال 

 ٌعتمد بان الضوء ٌزٌد من تركٌز السكر بسبب البناء الضوئً وهذا ٌؤدي الى زٌادة معدل التنفس كما ٌعتمد 

حامض الكالٌكول المتكون فً الكلوروبالست بسبب   Glycolic acid ان الضوء ٌزٌد من تركٌز المركب ب  

CO2تدخل عملٌة فسٌولوجٌة اخرى هً التفس الضوئً وبذلن ٌزداد مستوى 

5-الجروح والتاثٌرات المٌكانٌكٌة : ان خدش النبات ٌسبب ازدٌاد معدل التنفس ولكن السبب فً هذه الزٌادة 

لم تعرف لحد االن فعند لطع درنات البطاطا الى نصفٌن لوحظ ان كمٌة االوكسجٌن الممتصة تزداد ممارنة 

سكر فً الدرنة بامتصاص االوكسجٌن من لبل الدرنة الكاملة ولد ٌعزى السبب الى ازدٌاد تركٌز ال

الممطوعة وكذلن فان الحك اوانحناء االوراق لبعض النباتات ٌسبب زٌادة فً التنفس وهذه الزٌادة تتراوح 

مابٌن 21 الى 181% كما ان الذبول القاسً للنبات ٌسبب زٌادة سرٌعة فً التنفس وهذه الحالة كذلن غٌر 

 لابلة للتفسٌر 

Water Content of Tissues 6-المحتوى المائً لالنسجة 

ٌؤثر الماء فً التنفس تاثٌرا كبٌرا وٌتضح ذلن فً دراسات على البذور المختلفة , توجد عاللة بٌن رطوبة 

وجد فً حبوب الممح والشعٌر او غٌرها ان زٌادة الرطوبة فً  النسٌج النباتً كالبذور ومعدل التنفس فمد

% تسبب ارتفاعا واضحت فً معدل التنفس لذلن ٌنصح بجعل رطوبة البذور عند خزنها 14البذور حتى 

% حٌث ٌمل معدل التنفس وتحافظ البذور على حٌوٌتها لمدة طوٌلة وبمجرد اضافة كمٌة 4الى الحد االدنى 

 للٌلة من الماء الى البذور تحدث عملٌة التشرب وتنتفخ البذور وٌزداد معدل التنفس فً خالٌا بصورةسرٌعة

 7-العناصر الغذائٌة وبعض المواد السامة :ٌختلف تاثٌر اٌونات العناصر وكذلن بعض المركبات السامة 

السٌانٌد  (CN-) تزٌد من معدل التنفس وبعضها مثل   (K+) لبوتساٌومفبعض االٌونات مثل اعلى معدل التنفس   

تملل من عملٌة التنفس ولد ٌكون التفسٌر المالئم لهذا التاثٌر هو ان المواد الكٌماوٌة قد تحفز او تنشط عمل 

 االنزٌمات الداخلة فً عملٌة التنفس .
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 جامعة الموصل

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 لسم علوم الحٌاة

 فسلجة نبات )نظري(

 

 

 

 

 Mineral Nutrition التغذٌة المعدنٌة 

 

 

 

 

 

 االستاذ الدكتور دمحم سعٌد          

 



مقدمة : لمد اجرٌت بعض الدراسات المتعلمة بتغذٌة النبات فً المرن 76 و77 من لبل العلماء البارزٌن 
 Vanمثل وغٌره وكانت خالصة دراساتهم تشٌر الى اهمٌة الماء والمعادن لنمو النبات وفً المرن  

Helmont 

دة غلى نمو النباتات ثم صنعت االسمدة  فً المصانع ثم اجرى بعض الباحثٌن دراسات حول تاثٌر االسم 79

 تلتها دراسات متعلمة بالمحالٌل الغذائٌة 

فٌختص بدراسة جمٌع العملٌات التً لها عاللة بكٌفٌة حصول   Plant Nutrition النباتاما علم تغذٌة   

النبات على ماٌحتاج الٌه من العناصر المعدنٌة المختلفة وطرٌمة امتصاصها وتتبع دخولها من اوساط نمو 

حتى تصل الساٌتوبالزم والفجوة العصارٌة . وتعتبر المعادن والصخور والمحٌطات والبحار والهواء النبات 

الجوي هً المصادر االولٌة للعناصر المعدنٌة على االرض ولد لسمت الكائنات الحٌة بالنسبة الى نوع 

 غذائها الى لسمٌن :

رات او : وهً الكائنات التً تحتاج للمواد العضوٌة مثل الكاربوهٌد  Heterotrophic   غٌر ذاتٌة التغذٌة-7

البروتٌنات والدهون وكذلن تحتاج العناصر المعدنٌة وهذه الكائنات التستطٌع ان تعتمد على نفسها فً بناء 

 غذائها العضوي مثال ذلن بعض النباتات عدٌمة الكلوروفٌل وبعض الفطرٌات والبكترٌا

:هً الكائنات التً تستطٌع تكوٌن غذائها العضوي بنفسها بعد حصولها   Autotrophic 2-ذاتٌة التغذٌة  

على الغذاء المعدنً ولد تستخدم الطالة الضوئٌة الجل اختزال ثنائً اوكسٌد الكاربون الى مركبات عضوٌة 

غرض بناء المواد العضوٌة .كما فً النباتات الخضراء او الطالة الناتجة من اكسدة المواد المعدنٌة ل  

ان تغذٌة النباتات الخضراء هً غٌر عضوٌة )معدنٌة( وتسمى العناصر التً تحصل علٌها النباتات باستثناء 

االوكسجٌن بالعناصر الغذائٌة المعدنٌة وٌحصل النبات على هذه العناصر من -الهٌدروجٌن-الكاربون–

 االمالح الذائبة فً التربة

 تعريف وتقسيم العناصر المعدنية 

 ٌمال للعنصر المعدنً بانه ضروري اذا ماتوفرت فٌه الشروط االتٌة :

ٌجب ان ٌكون العنصر اساسٌا للنمو الطبٌعً والتكاثري للنباتات وان اي من الظاهرتٌن الٌمكن ان تحدث -7

 عند غٌاب العنصر 

ان حاجة النبات الى ذلن تكون نوعٌة والٌمكن تعوٌضه بعنصر اخر -2  

ٌعتبر العنصر ضرورٌا اذا ظهر بانه احد مكونات الجزٌئات الداخلة فً العملٌات الفسٌولوجٌة المهمة فً -3

 النبات 



 وٌمكن تمسٌم العناصر الغذائٌة الضرورٌة حسب الكمٌات التً ٌحتاجها النبات للنمو الى 

Macronutrients اوال: العناصر الغذائٌة الكبرى 

جزء بالملٌون لغرض  71ٌحتاجها النبات بكمٌة كبٌرة نسبٌا بكمٌة اكثر من  وهً العناصر الغذائٌة التً

 حدوث النمو الطبٌعً وتشمل :

المغنٌسٌوم-الكالسٌوم-الكبرٌت-البوتاسٌوم-الفسفور-النتروجٌن-االوكسجٌن-الهٌدروجٌن-الكاربون  

Micronutrients ثانٌا:العناصر الغذائٌة الصغرى   

–جزء بالملٌون(وتشمل الحدٌد  71ٌحتاجها النبات بكمٌات للٌلة نسبٌا )الل من  وهً العناصر الغذائٌة التً

الكوبلت وٌجب ان ٌالحظ ان تمسٌم العناصر الغذائٌة الى عناصر -النحاس -الزنن-البورون-الكلور-المنغنٌز

هذه غذائٌة كبرى وصغرى لٌس مبٌنا على اهمٌتها للنبات ولكن فمط حسب الكمٌة التً تحتاج الٌها فً 

العناصر فجمٌع العناصر الغذائٌة سواء كانت عناصر كبرى او صغرى تتساوى من حٌث االهمٌة بالنسبة 

للنبات ومما تجدر االشارة الٌه تعبٌر العناصر النادرة او االثرٌة والذي ٌطلمه البعض على العناصر الغذائٌة 

التً ٌمع من ضمنها مجموعة العناصر ادرة تشمل عددا كبٌرا من العناصرالصغرى لٌس صائبا فالعناصر الن

البارٌوم وغٌرها –الرصاص  –الفلور  –الغذائٌة الصغرى والتً سبك وان اشرنا الٌها مثل عناصر الٌود 

هً عناصر نادرة ولكنها لٌست عناصر غذائٌة صغرى بل على العكس فهً عناصر سامة وضارة جدا 

 للنباتات حتر فً التراكٌز المنخفضة 

Benefical elements ومن الجدٌر بالذكر ان هنان عناصر اخرى تسمى العناصر النافعة او المفٌدة 

 وهً العناصر التً تكون مفٌدة لنبات معٌن والٌكون لها اي تاثٌر نافع او مفٌد لنبات اخر فعلى سبٌل المثال 

والضروري لهذه   (B12) لتكوٌن فٌتامٌنفان عنصر الكوبلت مفٌد للنباتات البمولٌة حٌث انه ضروري   

النباتات لدخوله مباشرة فً تكوٌن العمد الجذرٌة على جذور النباتات البمولٌة فً حٌن الٌوجد لعنصر 

 الكوبلت اي تاثٌر نافع او مفٌد بالنسبة للنباتات االخرى كالنجٌلٌات مثل الحنطة والشعٌر .

 Organic components of plant مكونات النباتات غير العضوية 

 Dry weight  فً حٌن تكون المادة الجافة Fresf weigh % من وزن النبات 91-81ٌدخل الماء بنسبة   

% من وزن النبات الطري . 71-21  

% من المادة الجافة , وعند حرق المواد النباتٌة 91-81وجد ان مركبات الكاربون واالوكسجٌن تكون 

ة لذلن فان المواد الجافة تتاكسدم بعد ان توضع فً جفنة مخصص711-611الجافة فً فرن بدرجة   



(plant ash)الحاوي على المعادن   وتحترق بصورة كاملة المواد العضوٌة وٌتخلف عن ذلن الرماد النباتً    

والتً ٌمكن التعرف علٌها من تحلٌلها بطرق كٌمٌائٌة وفٌزٌائٌة وغٌرها اما المواد العضوٌة فتنطلك على    

وٌمكن المول بان الرماد ٌتكون بصفة اساسٌة من الكلورٌدات. ..الكبرٌت . –الماء -  co2-so2 شكل غازات 

والكبرٌتات والكاربونات حٌث تحدث لهذه المركبات تغٌرات كٌمٌائٌة اثناء الحرق ولذلن تختلف الصور 

اد التً توجد علٌها الرماد عن الصور التً كانت علٌها اصال فً النبات الحً وبالرغم من ان تحلٌل الرم

ٌعتبرالوسٌلة لتمدٌر كمٌات العناصر فً النبات اال انه ٌمكن مالحظة حصول فمدان بعض العناصر اثناء 

الحرق وكذلن الٌمكن الحصول على المعادن بصورة نمٌة كما ان العدٌد من المكونات التوجد فً الرماد 

ٌمة الحرق الرطب م وهً ماٌطلك علٌها بطر611النباتً لذلن توجد طرٌمة اخرى غٌر الحرق تحت   

والتً تشمل هضم المادة الجافة بواسطة حامض البركلورٌن والهٌدكلورٌن وتحت درجة   Wet ashing  

محددة وذلن لتجنب فمدان بعض العناصر على شكل غازات وٌمكن المول ان المواد المعدنٌة التً تظهر عند 

% المادة الجافة وتختلف النباتات بعضها عن البعض )وكذلن االنسجة 75-5الحرق بشكل رماد فتكون 

 المختلفة لنبات الواحد( فً كمٌة الرماد الناتجة عند حرق المادة الجافة 

% من الوزن الجاف 75ة الرماد فً االنسجة المرستٌمٌة الفعالة واالوراق تكون عالٌة وتصل نسب-7  

% من الوزن الجاف5-4جذور وسوق النباتات النجٌلٌة فٌصل فٌها الرماد -2  

%3تحتوي البذور على رماد نسبته -3  

  % من الوزن الجاف7تحتوي االنسجة الخشبٌة على رماد نسبته -4

عناصر الغذائٌة طبما لوظائفها الفسلجٌة والحٌوٌة الى المجامٌع االتٌة :وٌمكن تمسٌم ال  

المجموعة االولى : وتشمل عناصر الكاربون-الهٌدروجٌن-االوكسجٌن-النتروجٌن-الكبرٌت حٌث تدخل هذه 

 العناصر فً تركٌب مادة النبات العضوي كما وتموم بتنشٌط االنزٌمات

المجموعة الثانية : وتشمل عناصر الفسفور-البورون-السلٌكون-وتشارن هذه العناصر فً انتمال الطالة 

 وتكون مجامٌع االسترات

المجموعة الثالثة : وتشمل عناصر البوتاسٌوم-الصودٌوم-المغنٌسٌوم-الكالسٌوم-والنغنٌز-الكلورحٌث تلعب 

لبروتٌنات هذه العناصر دورا مهما فً تنظٌم الجهد االزموزي للنبات كما تساهم فً عملٌة تكوٌن ا

 واالنزٌمات

المجموعة الرابعة : وتشمل عناصر الحدٌد-النحاس-الزنن-المولبدنم حٌث تعمل هذه العناصر على انتمال 

 االلكترونات اي انها تتدخل فً عملٌات االكسدة واالختزال التً تحدث بداخل النبات 

 



Methods of studing plant nutritinطرق دراسة تغذية النبات 

لمد ادرن الباحثون فً تغذٌة النبات بان التربة هً وسط معمد وغٌر متجانس والٌصلح الجراء تجارب دلٌمة 

بشان تعٌن العناصر الضرورٌة الداخلة فً تغذٌة النبات ولهذا فمد ابتكروا طرٌمة خاصة لزراعة نباتاتهم فً 

كمٌة  ونوعٌة العناصر الداخلة فً  اوساط غذائٌة غٌر التربة كالمحلول المغذي الذي ٌمكن السٌطرة على

 تركٌبه واهم الطرق المستخدمة لدراسة تغذٌة النبات هً :

اوال تحليل الرماد :هً طرٌثة لمعرفة نوعٌة وكمٌة العناصر الغذائٌة فً انسجة النبات وذلن بتعرٌض المادة 

ى رماد ثم تحلٌل الرماد كٌمٌاوٌا (م لمدة من الزمن لتحوٌلها ال611الجافة للنبات الى درجة الحرارة العالٌة )

 لمعرفة نوعٌة العناصر الغذائٌة والكشف عنها 

: Sand culture  ثانية المزرعة الرملية 

وفٌها ٌزرع النبات فً الرمل النظٌف )الكوارتز(المغسول عدة مرات بحامض الهٌدكلورٌن المخفف ثم 

وٌجب ان ٌكون الرمل ذو درجة معنٌة  بالماء الممطر حتى ٌزول كل الحامض )خلو الرمل من الحامض(

ادناه وتزود المزرعة الرملٌة بالمحلول المغذي المناسب  (7)من النعومة للمحافظة على الماء كما فً الشكل

من ولت الخر وٌمكن اضافة المحلول المغذي اما بصبه على الرمل مباشرة ثم السماح له بالترشٌح من 

ل او تنمٌطه لطرة لطرة وهذا وتستعمل سنادٌن خاصة لهذا الغرض المستعمثموب جانبٌة فً اسفل الوعاء 

اما مصنوعة من البولً اثٌلٌن الخالٌة تماما من اٌة عناصر غذائٌة او الفخار المطلً ذات فتحات جانبٌة 

ٌركب علٌها انبوٌة زجاجٌة لصرٌف المحلول المغذي الزائد واعادته الى السنادٌن حتى الٌفمد اي شً من 

المضافىة العناصر   

 

 

تخطٌطً لمزرعة رملٌة  ( رسم7)شكل  

 



 ومن محاسن المزرعة الرملية

سهولة الزراعة وعدم الحاجة الى سنادٌن مضلمة لمساعدة النباتات على الولوف-7  

النباتات غٌر معرضة للتكسٌر حٌث ان جذورها مثبتة بطرٌمة تشبه الزراعة فً التربة-2  

الكافً للجذرتهئ المزرعة الرملٌة الظالم -3  

الل كلفة حتى النحتاج الى ضخ هواء او تبدٌل المحلول المغذي -4  

 اما عيوب المزرعة الرملية  

صعوبة الحصول على رمل نمً وخالً من بعض العناصر المغذٌة-7  

للتمطٌعالٌمكن مرالبة نمو الجذور والحصول علٌها كاملة حٌث تكون عرضة -2  

عدم امكانٌة الحصول على المجموعة الجذرٌة بصورة كاملة لغرض دراستها حٌث تكون الجذور -3

 متشابكة 

Water culture or solution culture ثالثا : المزرعة المائية 

 ٌزرع النبات فً محلول مغذي ٌحتوي على المغذٌات الكبرى والصغرى ٌسمى المحلول المغذي 

فٌحدث من المحلول المغذي اما التراكٌب الكٌمٌاوي  اما العنصر المراد دراسته  Nutrient solution 

 للمحلول المغذي فٌجب ان ٌحتوي : 

مغنٌسٌوم-كالسٌوم-بوتاسٌوم–ثالثة عناصر غذائٌة كبرى بصورة اٌونات موجبة -أ  

الكبرٌتات -فوسفات-ثالثة مغذٌات كبرى بشكل اٌونات سالبة كالنترات-ب  

ت الصغرى بتراكٌز واطئةٌجب ان تضاف المغذٌا-ج  

من زجاج الباٌركس كما تضاف بعض تذاب االمالح عادة فً الماء الممطر وتوضع المحالٌل فً اوانً   

لمنع نمو االحٌاء المجهرٌة الضارة واالعشاب وٌجب   Antibioties مبٌدات االعشاب والمضادات الحٌوٌة 

ان تحاط االوعٌة بمواد مانعة الختزان الضوء والذي ٌشجع نمو الطحالب كما ٌجب تهوٌة المحلول المغذي 

 لتنفس الجذور وان  ٌغٌر المحلول المغذي من ولت الخر لمنع حدوث تغٌرات كٌمٌاوٌة وٌجب المحافظة 

(2فً المحلول )شكل رلم   PHعلى رلم ال 



 

ة( رسم تخطٌطً للمزرعة المائ2ٌشكل )  

 

 محاسن المزرعة المائية

التحكم فً كمٌة العناصر الغذائٌة المراد اجراء البحوث علٌها-7  

ٌمكن الحصول على المجموعة اجذرٌة بصورة كاملة دون تعرضها للمطع-2  

ٌمكن تتبع نمو الجذور فً اي ولت نشاء من مراحل النمو المختلفة -3  

 مساوئ المزرعة المائية

تصادٌةمكلفة من الناحٌة االل-7  

تتعرض النباتات النامٌة للكسر واالضطجاع لعدم ثبات جذرها-2  

ٌجب تهئٌة الظالم الكافً للمحلول المغذي -3  

 الوظائف الفسلجية للعناصر المعدنية

Nitrogen(N) 1-وظائف النتروجين 

ٌشكل النتروجٌن الجزء المهم فً تركٌب االحكاض االمٌنة وبالتالً البروتٌنات-أ  

RNA,DNA ٌوجد فً تركٌب مركبات مهمة مثل االحماض النووٌة-ب  

ٌدخل فً تركٌب جزئٌات الكلوروفٌل والساٌتوكرومات-ج  



والساٌتوكٌنٌات  IAA ٌدخل فً تركٌب الهرمونات النباتٌة مثل -د  

تحوي الفٌتامٌنات على النتروجٌن -ه  

Phosphorus(P) 2-الفسفور 

والمواد االخرى الناتجة من عملٌة البناء الضوئً وتزوٌد الطالة للعملٌات الحٌوٌة  تحلٌل الكاربوهٌدرات-أ  

RNA,DNA ٌدخل فً تركٌب االحماض النووٌة -ب  

له اهمٌة كبٌرة فً عملٌة التكوٌن وانمسام الخالٌا-ج  

NAD,NADP ٌشارن فً تركٌب المرافمات االنزٌمٌة مثل -د  

ات االٌضٌةتلعب دورا اساسٌا فً العدٌد من العملٌ  ADP,ATP مركبات الفوسفات العضوٌة مثل-ه  

Calcium(Ca) 3-الكالسيوم 

احد المكونات االساسٌة فً تركٌب جدار الخلٌة حٌث ٌدخل فً تركٌب الصحٌفة الوسطى بشكل بكتات -أ

 الكالسٌوم

لٌساعد الكالسٌوم فً تكوٌن مادة الكروماتٌن حٌث ٌؤثر على تركٌب الكروموسومات وخٌوط المغز-ب  

ٌموم الكالسٌوم بتنشٌط انزٌم االمٌلٌز وعدد من االنزٌمات االخرى-ج  

ٌدخل فً تركٌب االغشٌة الخلوٌة-د  

ر ضروري لعملٌتً االنمسام الخلوي واالتساع الخلويعنص-ه  

Magnesium(Mg) 4-المغنيسيوم 

ٌعتبر من العناصر الكبرى الضرورٌة لبناء الكلوروفٌل وبروتٌن النبات -أ  

ٌلعب دورا اساسٌا فً عملٌتً البناء الضوئً واٌض الكاربوهٌدرات-ب  

له دور فً التفاعالت الخاصة ببناء االحماض النووٌة-ج  

ٌساعد فً نمل حامض الفوسفورٌن وتراكم الفوسفات فً البذور واجزاء نباتٌة اخرى-د  

Potassium(K) 5-البوتاسيوم 

والٌمكن االستعاضة عنه باي عنصر اخرٌلعب دورا اساسٌا فً التنظٌم االزموزي -أ  

منشط لعدٌد من العملٌات الحٌوٌة مثل التنفس والبناء الضوئً وتكوٌن الكلوروفٌن-ب  



حفظ التوازن المائٌحٌث له دور مهم فً عملٌة فتح وغلك الثغور-ج  

ٌنشط البوتاسٌوم عدد كبٌر من االنزٌمات-د  

Lipids ٌساعد البوتاسٌوم فً بناء اللبٌدات -ه  

Sulfar(S) 6-الكبريت 

Coenzyme A ًوالمرافك االنزٌم Purine ٌوجد فً مرافمات انزٌمٌة مثل البٌورٌن -أ  

كالسستٌن والمٌثٌونٌن التً توجد فً البروتٌناتٌوجد احد المكونات فً تركٌب االحماض االمٌنٌة -ب  

لها دور فً تعٌٌن تركٌب البروتٌن  (S-S) الجسور الكبرٌتٌة -ج  

ٌساهم فً االنشطة االٌضٌة للفٌتامٌنات -د  

Iron (Fe) 7-الحديد 

الفٌرودوكسٌن بروتٌن ٌحتوي على الحدٌد وٌعمل كحامل لاللكترونات فً الفسفرة الضوئٌة-أ  

ٌدخل فً تركٌب وبناء البالستٌدات الخضراء وله دور فً بناء الكلوروفٌل-ب  

له دور فً تنشٌط بعض االنزٌمات-ج  

Manganes (Mn) 8-المنغنيز 

ٌنشط عدد من االنزٌمات الناللة للفوسفات -أ  

ٌوجد بكمٌات كبٌرة فً االجزاء النشطة من النبات وخاصة االوراق -ب  

ٌعتبر ضروري للتنفس والتحول الغذائً فً النبات -ج  

له دور فً عملٌة االكسدة واالختزال-د  

ٌلعب دور فً عملٌة البناء الضوئً-ه  

Copper(Ca) 9-النحاس 

النحاس له دور فً عملٌة البناء الضوئً حٌث ٌعمل بطرٌمة ما فً بناء الكلوروفٌل-أ  

ٌعتبر احد مكونات عدٌد من االنزٌمات-ب  

 



Zinc (Zn) 11-الزنك 

التربتوفانوذلن من خالل دوره فً بناء   IAA للزنن عاللة فً تخفٌف الهرمون -أ  

ٌحضر عدد من االنزٌمات نمل الفوسفات-ب  

عملٌىة البناء البروتٌنات وتكوٌن النشاٌؤدي دور فً -د  

Boren(B) 11-البورون 

ٌعتمد ان له دور فً عملٌة نمل الكاربوهٌدرات داخل النبات-أ  

له دور فً تكوٌن االحماض النووٌة ونشاط الهرمونات النباتٌة-ب  

له دور فً عملٌة االخصاب حٌث انه ضروري النبات ونمو حبوب اللماح-ج  

Molybdenum(M0) 12-المولبدينوم 

الذي ضروري لتثبٌت النتروجٌن  Nitrogenase ٌعد جزء مهما فً تركٌب انزٌم -أ  

وبالتالً البالستٌدات الخضراء   (C) ٌؤثر فً مستوى حامض االسكوربن فٌتامٌن-ب  

ٌلعب دورا فً تفاعالت الفسفرة-ج  

Na 13-الصوديوم 

ATP منشط النزٌمات -أ  

تاسٌوم فً بعض العملٌات الفسلجٌة ٌستعاض جزئٌا عن الصودٌوم بالبو-ب  

 العوامل االساسية التي تؤثرعلى النباتات من العناصر المعدنية

عوامل البٌئة حٌث اثبتت العدٌد من الدراسات على انها تتحكم الى حد معٌن فً المحتوى المعدنً للنبات-7  

نوع العناصر المعدنٌة فً النباتات للوراثة اثر كبٌر فً تكٌف النباتات مع البٌئة والذي ٌؤثر على كمٌة و-2  

لتركٌب التربة وغٌرها من العوامل البٌئٌة تاثٌرا على نسب العناصر المختلفة التً ٌمتصها النبات-3  
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تعبير يقرد بو طهل ساعات الشيار، وىي عامل يسكن أن يؤثر    Photoperiodism : :   الفترة الضوئية
  .اتالحيهانو  الشباتات عمى

ان تحهل السرستيسات الخزرية الى مرستيسات تكاثرية تبدأ بالظيهر نتيجة تاثيرات متداخمة بين التركيب 
ي الشسه التكاثري لمشبات بذكل كبير ىه الهراثي لمشبات والعهامل البيئية ومن العهامل البيئية التي تؤثر ف

 عمى نسهىا التكاثري الى : او الفترة الزهئية. وتقدم الشباتات تبعًا لتاثير طهل فترة األضاءة الظبيعية  ءالزه 

: وىي الشباتات التي تزىر فقط في حدوث فترات  Short-Day Plantsنباتات الظهار القصير  -1
اضاءة قريرة ندبيًا وقد يحدث االزىار بذكل بظئ في فترات اضاءة تظهل نهعًا ما ولكن اذا طالت 
فترات االضاءة اكثر من ذلك او اصبحت مدتسرة فان نباتات الشيار القرير التزىر وتبقى بحالة 

ات الشيار القرير الذميك ، البظاطا، البشفدج ونباتات خزرية الى أمد غير محدود ومن أمثمة نبات
  الحدائق التي تزىر في أوائل الربيع والتي تعيش في السشاطف السعتدلة.

 
: وىي الشباتات التي تزىر فقط في حدود فترات  Long-Day Plantsنباتات الظهار الطويل  -2

باقرى مايسكن من الدرعة وكذلك أضاءة طهيمة ندبيًا أو األضاءة السدتسرة. اذا يحدث االزىار 
يحدث وله برهرة ابظأ واقل كثافة في فترات ضهئية اقرر ولكن اذا قررت فترات االضاءة عن 
ذلك فان ىذه الشباتات تبقى بحالتيا الخزرية حتى الشياية. ومن بين نباتات الشيار الظهيل الدبانخ ، 

ت الحدائق التي تزىر في أواخر الربيع أو البشجر ، الفجل ، الخس ومعظم الحبهب وكذلك معظم نباتا
 أوائل الريف في السشاطق السعتدلة.

وىي الشباتات التي تزىر فقط في مجال معين من  : Intermediate Plantsالظباتات الوسطية  -3
 .أطهال الشيار. والتزىر في فترات األضاءة األطهل أو االقرر من ذلك مثل نبات الفاصهليا البرية 

 
ىي تمك الشباتات التي تزىر في مجال واسع  : Indeterminate Plantsغير الطحدودةالظباتات  -4

من أطهال الشيار يتراوح بين فترات اضاءة قريرة ندبيًا وأضاءة مدتسرة ومن أمثمتيا الظساطة ، 
 القظن، اليشدباء والتبغ.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86


2 
 

ان االساس الكيسيائي لعسمية األزىار البد   Mechanism of Photoperiodism: آلية التآقت الضوئي
وان يكهن ذو طبيعية ىرمهنية . وان معدل تكهين وتحميل مثل ىذه السهاد يتأثر كثيرًا بدورة التاقت الزهئي 
ودرجة الحرارة. كسا ان الظروف البيئية التي يتم فييا تكهين ىذه السهاد يختمف من نبات الى آخر . وقد 

السهجية لمزهء السرئي نذظة في احداث مثل ىذه التفاعالت ولكن تهجد مشظفة  لهحظ ان جسيع األطهال
خاصة بالشياية البعيدة لمظيف السرئي في الجزء األزرق السخزر يكهن أكثر تأثيرًا في احداث التفاعالت 

ية الزرورية لمتاقت الزهئي. ويسكن تشذيط االزىار في بعض األنهاع عمى األقل باستخدام مركبات كيسياو 
معيشة استخدامًا خارجيًا. مثال يسكن ازىار نباتات االناناس بسعاممتو بسركب االثيمين أو بهاسظة بعض 

ليا تأثير مثبط عمى االزىار في  IAAو  NAAاألوكديشات. فزاًل عن ذلك وجد ان بعض األوكديشات مثل 
  بعض األنهاع الشباتية عشدما تكهن بتراكيز عالية ندبيًا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














