Prof : zeddig houda

)Physiologie Végétale (Ecologie Et Environnement L2

Chapitre 1: la cellule végétale
المركس الجبمعي عبذ الحفيظ بوالصوف ميلت
المقيبش :فيسيولوجيب النببث Module: physiologie végétale /

طلبت :السنت الثبنيت بيئت و محيظ
)Ecologie et Environnement L2 (LMD
Année universitaire : 2021-2022 /S3
Unité d’Enseignement Découverte/ UEM : 2/1/2
أستبرة المبدة :زديق هذىEnseignante : Zeddig Houda /

مقدمة عامة
فيسيولوجيا النبات ) (La Physiologie végétaleهو أحد فروع علوـ الحياة الذي يهػمـ بد ارسػظ اػواهر حيػاة
النبات .واواهر حياة النبات هػ عبػارة عػف مجموعػظ مػف اللمليػات الييزيا يػظ والايميا يػظ المػ محػدث أانػا حيػاة
النبات فماال انمشار غاز انان اواسيد الاربوف عف طريؽ الاغور ملد عمليظ فيزيا يظ اما اف اممصاص االيونات
عػف طريػؽ محلػوؿ المربػظ بواسػطظ الجػػذور هػ ماػاؿ للمليػظ فيزيا يػظ .إاػافظ الػػك ذلػؾ فػاف محويػؿ انػا

اواسػػيد

الاربوف الك ااربوهيدرات وبنا الدهوف والبرومينات ملد أمالظ للمليات ايميا يظ .
ملد دراسظ علـ فسلجظ النبات أساسيظ واروريظ لاؿ اللامليف بيروع االنماج النبػام وال يسػمطيع أي باحػث
ف ػ أي مػػف هػػذو اليػػروع اف يسػػمغن عػػف د ارسػػظ هػػذا الللػػـ فهػػو يوج ػ أبحاانػػا ف ػ مجػػاؿ االنمػػاج النبػػام موجيه ػا
صػػحيحا .وقػػد اػػاف لهػػذا الللػػـ مسػػاهمظ ابي ػرة ف ػ مقػػدـ الللػػوـ الزراعيػػظ حيػػث هػػذا ايريػػر الػػك االرمقػػا بملرفمن ػا
بملاـ اللمليات الم محدث رالؿ حياة النبات والحصوؿ علك أعلك حاصؿ وأفاؿ نوعيظ.
علـ فسيولوجيا النبات يرمص بدراسظ وملرفظ الطريقظ المك مؤدى بها اواهر الحياة ،هػذو الاػواهر الحيويػظ
المرمليظ مأرذ ماانها فك دارؿ راليا النبات واؿ عاو مف أعاا النبات يرمص بمأديػظ واييػظ ملينػظ ولػو أف
هنػػاؾ مرابطػػا بػػيف هػػذو الواػػا ؼ المػػك مػػؤار وممػػأار ببلاػػها الػػبل

 .ولاػػك نحصػػؿ علػػك مللومػػات اافيػػظ عػػف

اػواهر الحيػػاو فػػك النبػػات يلػػزـ أف نػدرس بدقػػظ جميػػع اللمليػػات الحيويػػظ الهامػظ المػػك يقػػوـ بهػػا النبػػات رػػالؿ أدوار
حيام ػ المرمليػػظ وأهميمهػػا ل ػ بوصػػي اػػا ف ح ػ ينمػػو ويحػػس ويمحػػرؾ ويػػمالـ وييػػرح ويمػػألـ.....الخ مػػف ماػػاهر
الحيػػاة .اػػذلؾ يلػػزـ د ارسػػظ الم ػواد المػػك ينمجهػػا النبػػات دارػػؿ جسػػم ومػػدى اسػػمردام لهػػذو الم ػواد .وي ػرمبط علػػـ

1

Prof : zeddig houda

)Physiologie Végétale (Ecologie Et Environnement L2

Chapitre 1: la cellule végétale

فسيولوجيا النبػات بيػروع علػـ النبػات المرمليػظ المػك بػدورها مػرمبط ببلاػها الػبل

وبػذلؾ موجػد عالقػظ وايقػظ بػيف

الاواهر اليسيولوجيظ والبي ظ الرارجيظ المك ينمو فيها النبات.
وسنمناوؿ ف الجزء األول ) (la 1ére partieموايحا لما سبؽ ذارو ف عدة محاور أساسيظ

):(chapitres

الرليظ النباميظ .l’organisation de la cellele végétale
المغذيظ الما يظ la nutrition hydrique

النمح .la transpiration
المغذيظ الملدنيظ .la nutrition minérale
المغذيظ النيمروجينيظ la nutrition azotée

المغذيظ الااربونيظ :la nutrition carbonée
أمػا فػ الجززء الازا

) (la 2eme partieسػنقوـ بد ارسػظ المطػور عنػد النبامػات  le développementو ياػـ عػدة

محاور أررى ):(chapitres
ماويف البذرة formation de la graine
اإلنبات la germination
النمو la croissance
اإلزهار la floraison
اإلامار la fructification
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الخمية ال باتية

La Cellule Végétale

الرليػػظ هػ الوحػػدة ايساسػػيظ للاا نػػات الحيػػظ .هنػػاؾ مجموعمػػاف ر يسػػيماف مػػف الراليػػا ،الراليػػا بدا يػػظ
النواة  Eucaryotesأو الباميريا الم ال محموي علك نواة وراليا حقيقيظ النواة  Procaryotesالم ال محمػوي علػك
نواة .وف هذا اليصؿ ،سيمـ دراسظ الراليا حقيقيظ النواة فقط.
الرليظ (الشكل  )1ه الوحدة المرايبيظ والوايييظ ايساسػيظ للحيػاة .وفػ الاا نػات وحيػدة الرليػظ ملمبػر
الرليظ اا ف ح اامؿ بينما ف الاا نات الراقيػظ عديػدة الراليػا فأنػ يوجػد مجمػع للػدد ابيػر مػف الراليػا المرمليػظ
والم مناـ باؿ دقظ لماوف نسيجا و اينسجظ المرمليظ ماػوف عاػوا ،وعػدة أعاػا ماػوف الاػا ف الحػ (النبػات)
مػػف رػػالؿ عمليػػظ النمػػو

Growth

والمطػػور  Developmentأو المغيػػر الشػػال

 Morphogenesisوالمػ يحػػدث

راللها تخصصات وظيفية .وبالرغـ مف ملدد واا ؼ للراليػا إال أف الراليػا ممشػابهظ إلػك حػد ابيػر فػ احموا هػا
علػػك عديػػد مػػف اللاػػيات الم ػ يػػمـ فيهػػا التفززاع ت الكيماويززة اػػذلؾ ممشػػاب ف ػ ايغشػػيظ البالزميػػظ وايحمػػا
النوويظ  ADNو  ARNوالم ملمؿ اماونات أساسيظ ف مياانيايظ نقؿ المللومات ف جميع الراليا.

شكل  :1أج از الرليظ النباميظ
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يمراوح حجـ الرليظ ما بيف عدة ميارونات إلك عدة ملليممرات .ويموقؼ حجـ و شاؿ النبات الراقك
عامظ علك عػدد و شػاؿ و طريقظ منسيؽ الراليا الماونظ ل (الشكل  .)1ممميز الرليظ النباميظ الحيظ حقيقيظ النواة
بوجود جز يف ر يسيف هما:
جدار الرليظ Paroi Pectocellulosique

البروموبالزـ ( Plasmodesmesمكو ات المادة الحية ف الخمية).

 .1الجدار

الخموى Paroi Pectocellulosique

وهو الغالؼ الصلب المحيط ببروموبالست الرليظ النباميظ وسػمؾ جػدار الرليػظ يمػراوح مػف  .μm 3-1وبصػورة
عامظ يقسـ جدار الرليظ الك االقساـ الماليظ (شكل :)2
1.1

الصفيحة الوسطى

وهو الجدار الذي ييصؿ بيف الراليا الممجاورة ومماوف مف أمالح بامات الاالسيوـ والمغنيسوـ وه مساعد لربط
الراليا الممجاورة مع بلاها البل
2.1

الجدار االول

.

Paroi Primaire

وهػو جػدار رقيػؽ ومػرف يماػوف مػف السػليلوز  celluloseوالبامػيف وبلػ

المػواد االرػرى .وياػوف قابػؿ للممػدد

والنمو مبلا الزدياد حجػـ الرليػظ .والجػدار االولػ ييػرزو السػييموبالزـ علػك الصػييحظ الوسػطك .وقػد يماػوف الجػدار
الرلوي ف بل

الراليا مف الجدار االول فقط وقد ييرز بروموبالزـ هذو الراليا علك الجدار االول مواد ممنع

نياذيظ الما رالل االسوبريف  Suberinوالايوميف .cutin
3.1

الجدار الاا وي Paroi secondaire

بل

هذا الجدار يقوـ بإفراز السايموبلزـ علك الجدار االول ف

أنواع الراليا الم محماج الك قوة وصالبظ

وممانظ اايلياؼ وايوعيظ الرشبيظ والقصيبات وياوف السليلوز الجز االابر ف مرايبظ الجدار الاانوي وعند
اامماؿ ماويف جدار الرليظ الاانوي فاف الرليظ سوؼ ياممؿ ويموقؼ وممج الرليظ نحو الواييظ والمرصص.
 وظائف جدار الخمية
 .1مساندة الرليظ مياانيايا بإعطا ها الصالبظ والممانظ.
 .2يلد الجدار الرلوي واسطظ لمبادؿ اييونات بيف الرليظ ومحلوؿ المربظ.
 .3حيا ماونات الرليظ مف المحيط الرارج .
 .4المساعدة ف نمو الرليظ عف طريؽ مرونظ جدار الرليظ االول .
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شكل  :2تركيب جدار الخمية

 .2البروتوب زم

( Plasmodesmesمكو ات المادة الحية ف الخمية)

هو الذى يحوي اللديد مف اللايات البروموبالزميظ .ويحػػاط السػػيموبالزـ  Cytoplasmeبغشػػا رقيػؽ يلػرؼ
بالغشا البالزمك .Membrane Cytoplasmique
وم ػ ػػف اللاػػ ػػيات البروموبالزمي ػ ػػظ الميمواونػػ ػػدريا  ،Mitochondriesالبالس ػ ػػميدات  ،Chloroplasteالريبوسػػ ػػومات
 ،Ribosomesالبيرواسػيزومات  ....Peroxysomesموجػد بلػ

المرايبػات الغشػا يظ ماػؿ الشػباظ اإلندوبالزميػػظ

 ،Réticulum Endoplasmiqueجهػاز جػولجك  ،L’appareil de Golgieامػا مماػؿ اليجػوات Les Vacuoles

جز اً مف مرايب الرليظ النباميظ أيااً وهك مرملؼ فك الحجـ وفك طريقػظ موزيلها دارؿ الرليظ ،امػا محمػوى علػك
سػػا ؿ يطلػػؽ عليػػظ اللصػػير الرلػػوى و الػػذى يحمػػوى علػػك سػػاريات وأمػػالح و صػػبغات و بللػػورات  ....الػػخ .امػػا
يرملؼ حجـ الرليظ مف نسيج يرر.
يلمبر البروموبالزـ ه المادة الحيظ الموجودة بشاؿ مادة هالميظ ممجانسظ وه مماوف مف محلوؿ غروي
ممجانس نسبيا يلرؼ بالسايموبلزـ ) .Cytoplasme (cytosol
وبالنسبظ لبروموبالزـ الرليظ حقيقيظ النواة هناؾ مع السايموبلزـ موجد عايات أاار ااافظ مف السايموبالزـ
كزال واة والبمسزتيدات الخضزراء والمايتوكو زدريا والرايبوسزومات واالجسزام الدقيقزة وغيػر ذلؾ(امػا ذاػر سػابقا).
والبرومػوبالزـ يماػوف أساسػا مػف المػا والبرومينػات وايحمػا
5
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المػواد اللاػويظ ايرػرى .وهػو يشػغؿ الراليػا اليميػظ بأاملهػا أمػا الراليػا البالغػظ  les cellule matureفانػ ياػوف
شريط يحيط بجدار الرليظ مف الدارؿ مموسط فجوة عصاريظ ابيرة جدا  %09 -80مف حجـ الرليظ.
 وظائف البروتوب زم

 .1القياـ باللمليات الحيويظ الب ائية االبنا الاو .
 .2القياـ باللمليات الحيويظ الهدمية االمنيس.
 .3القياـ بلمليظ النمو.

ايي

 .4القياـ بلمليظ المااار.

) (métabolismeه اافظ عمليات الهدـ والبنا الم محدث ف الرليظ).

و الهدـ  Cataboliqueالبنا . Anabolique

 1.2المكو ات البروتوب زمية

اف ملاـ اللايات الرلويظ موجودة دارؿ البروموبالزـ الذي يماوف مف السيموبالزـ.
 ال واة ):(Noyau

الم محموي علك االقؿ علك نويظ واحدة الواييظ الر يسيظ لهػا هػ بنػا الحػام

النػووي  ARNدارػؿ النػواة

يوجد  ADNوهو المادة الوراايظ المسؤولظ عف السيطرة علك جميع مااهر الورااظ للاا ف الح وذلؾ عف طريؽ
مقدرم ػ

بالمسػػاعدة علػػك ماػػويف عػػدة أن ػواع مػػف  RNAه ػ  ARNmو  ARNtو  ARNrبلمليػػظ مسػػمك النسػػخ

 .Transcriptionوالنواة أهـ ماونات السيموبالزـ ف الرليظ وممراب مف الغالؼ النووي(غشا مػزدوج) و الػبالزـ
النووي والشباظ الارومامينيظ والنويات.
 الدور الفسيولوجى لم واة

 .1هػ المػ مػػمحاـ ومسػػيطر علػػك جميػػع عمليػػات النشػػاط الحيػػوي فػ الرليػػظ بمحامهػػا فػ بنػػا البرومينػػات
والبرومينات واإلنزيمات الالزمظ للمحوالت الغذا يظ ف الرليظ.

 .2أي أنهػػا مػػمحاـ فػ جميػػع الواػػا ؼ الحيويػػظ للرليػػظ .امػػا أنهػػا ممصػػؿ بجميػػع الراليػػا ايرػػرى عػػف طريػػؽ
الشباظ ايندوبالزميظ.

 الريبوسومات )(Les Ribosomes

الم مماوف جز يا مف  ARNrالذي يماوف ف النويظ .و ملد الريبوزومات أمااف مواجد البػروميف أي مسػمجيب

إلػػك  ARNmالقػػادـ مػػف النػواة و إلػػك اؿ  ARNالناقػػؿ  .RNAtإف  ARNmينقػػؿ المللومػػات الوراايػػظ مػػف الجينػػات
 ADNف حيف أف  ARNtيقوـ بنقؿ ايحما

ايمينيظ  Acide Aminéeالماونػظ للبػروميف و هػذو اللمليػظ مسػمك

المرجمظ .Traduction
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 الميتوكو دريا )(La Mitochondrie
محػدث فيهػا عمليػظ المػنيس الرلػوي ،إذ اف الواييػظ

المػ

الر يسظ للميمواوندريا ه إنماج  ATPالذي يلد مصػدر الطاقػظ
لللديػد مػف اللمليػػات المػ

محػػدث فػ

الرليػظ .وهػ أجسػػاـ

بروموبالزميظ حيظ لها القػدرة علػ النمػو واالنقسػاـ موجػد مغموسػظ
ف السيموبالزـ.
 ومن أهم الوظائف الفسيولوجية لمميتوكو دريا
 .1أنها عبارة عف محطات أو مرااز الطاقظ ف الراليا .حيث مللػب دو اًر هامػا فػ ميػاعالت المػنيس إلنمػاج
الطاقظ الالزمظ للراليا.
 .2اما أنها محموى علك اللديد مػف اإلنزيمػات المرمليػظ الالزمػظ لػدورة اػربس وميػاعالت السػيموارومات (يػمـ
اياسدة البيولوجيظ).
 .3ومأرػػذ أشػػااؿ مرمليػػظ منهػػا الاػػروي أو اللصػػوي أو البياػػك واللاػػوي هػػو السػػا د وقطرهػػا ح ػوال 4-3
مياروف وسيمـ المحدث عنها بالميصيؿ فيما بلد ف جز المنيس.
 الشبكة اال دوب زمية )(Réticulum Endoplasmique

وهػ نػوعيف االولػك ملػرؼ بالشػباظ االندوبلزميػظ
انخشننُح

Réticulum Endoplasmique Granuleux

) (REGوسػميت بهػذا االسػـ الرمباطهػا بالرايبوسػومات
وف حالظ عدـ ارمباطهػا بالريبوسػومات ملػرؼ بالشػباظ
االندوبالزميػظ الناعمػظ Réticulum Endoplasmique
).Lisse (REL

اليلاليػات االياػيظ للرليػظ مرمبطػظ باالنزيمػات

بلػ

الموجػودة علػك أغشػيظ الشػباظ االندوبالزميػظ .امػا اف
هػذو ايغشػيظ أياػا لهػا دور فػ عمليػات النقػؿ دارػؿ
الرليظ.
 ومن أهم وظائفها:
 .1أهـ وسيلظ سطحيظ النمااـ وموزيع اإلنزيمات وزيادة مسطح المياعالت.
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 .2إرساؿ المنبيهات المرمليظ مف النواة إلك ايج از المرمليظ ف الرليظ.
 .3لها دور ف مرليؽ البرومينات.

 .4لها دور ف سهولظ مرور المواد دارؿ الرليظ أو مرزينهػا راصػظ المرابػات البرومينيػظ ونقلهػا إلػ أجسػاـ
جولوج أو ممبرعـ منها حويصالت برومينيظ.

 .5لها دور ف النقؿ بيف الراليا المصالها بالروابط البالزميظ.

 أجسام كولج

)(Appareil de Golgie

أجساـ جولج لها عالقظ بلمليظ بنا جدار الرليظ واذلؾ بل

الواا ؼ ايررى المهمظ.

 أهم وظائف أجسام جولجى:
 .1الواييظ ايساسيظ ه اإلفراز  .Sécrétionحيث أف المرابات الميرزة مماوف دارؿ انميارػات .اػـ منيصػؿ
ف صورة حويصالت طرفيظ مررج عف طريؽ الغشا السيموبالزمك الرارج وملاـ اإلف ارزات إنزيميظ.

 .2قػػد ينمقػػؿ البػػروميف مػػف أسػػطح الريبوسػػومات عبػػر الشػػباظ االندوبالزميػػظ إلػ أجسػػاـ جولػػوج قبػػؿ محولػ
واف ػ ػ ارزو ويمحػ ػػوؿ هػ ػػذا البػ ػػروميف م ػ ػرمبط بالاربوهيػ ػػدرات جلياػ ػػوبروميف ) ) glycol-proteinsدارػ ػػؿ أجسػ ػػاـ

جولوجك.

 .3لػ عالقػظ بماػويف الجػدار الرلػوي والصػييحظ الرلويػظ  Cellplateواػذلؾ لػ دور فػ ماػويف البامػات أانػا
الصييحظ الوسط الجديدة,

 .4لػ أهميػػظ ابيػرة عنػػد انقسػػاـ الراليػػا حيػػث يسػػاعد علػ ماػػويف الغشػػا البالزمػػك فػ الراليػػا الحدياػػظ .أي
يلل ػػب دور ه ػػاـ فػ ػ انقس ػػاـ الرالي ػػا .وذل ػػؾ يف المحموي ػػات الموج ػػودة دار ػػؿ الحويص ػػالت عب ػػارة ع ػػف

الاربوهيػػدرات الم ػ مػػدرؿ ف ػ ماػػويف الجػػدار الرلػػوي والصػػييحظ الوسػػطك .والبرومينػػات الم ػ مػػدرؿ ف ػ
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الغشا السيموبالزمك .والمواد اإلف ارزيظ ايرري ه إنزيمات ميػرز لرػارج الرليػظ .وعمومػا يرملػؼ عػددها

حسب عمر الرليظ وحالمها وواييمها.

 االنيببات الدقيقة Les Microtubules

جميع الراليا مقريبا ه مساهـ ف عمليظ انيصاؿ الاروموسومات رالؿ االنقساـ الريط واذلؾ ماػويف جػدار

الرليظ و لربما عمليات أررى.
 أهـ واا يها ه :

 .1محػػدد انقسػػاـ الن ػواة وموجػػد مػػع رػػيط المغػػزؿ  Spindleف ػ االنقسػػاـ الميمػػوزى ) (mitoseومسػػاعد راصػػيظ
االنقبا

علك موزيع الاروموسومات إل قطب الرليظ.

 .2لها دور ف ماويف ونمو مادة الجدار الرلوي حيث أنها ماوف الصييحظ الرلويظ.

 .3محدد امجاو الحراظ االنسيابيظ للسيموبالزـ ومؤدى إل حدواها . Cytoplasmic Streaming
 .4عبارة عف هياؿ نهسيتىتالصو  Cytoskeletonأي مدعم ومقويظ وملطيظ شال .
 .5ممحاـ ف شاؿ الرليظ النها .

 .6لها ارمباط وايؽ بايهداب  Ciliaوايسوط  flagellaوه أعاا الحراظ ف الاا نات الدقيقظ.
 .7نقؿ المواد بيف الراليا وموجد ف الحواؼ الرارجيظ للسيموبالزـ وف الراليا المرسميميظ أانا اسمطالمها.

 الجسيمات الدقيقة )(Microbodies

الجيلواسيسومات Glyoxysomes

البيرواسيسومات Peroxisomes

االسييروسومات SPherosomes

 من أهم الوظائف الفيسيولوجية:

 .1مقوـ بمحليؿ الجزي ات الابيرة للمواد الدارلظ ف مرايب بروموبالزـ الراليا.
 .2لها دور ف محليؿ محمويات ايوراؽ ف النبامات ممساقطظ ايوراؽ والابيرة السف.
 .3لها دور ف محليؿ راليا اليليف وايلياؼ والقصيبات وايوعيظ عند ناجها.

 .4محمػػوي علػ مرابػػات دهنيػػظ وانزيمامهػػا الراصػػظ ماػػؿ إنػزيـ  estaraseلػػذا فهػ مػربط بلمليػػظ بنػػا ومرػزيف
الليبدات ف الرليظ.

 الب ستيدات )(Les plastes

وه عايات مرملؼ ف واا يها حسب اللوف .البالسميدات أو الصانلات ه عايات بروموبالزميظ مميزة
للرليظ النباميظ مأرذ أشااالً وحجوما وألوانا مرمليظ ،ولهػا دور اً هامػا فػ الميػاعالت االسػمقالبيظ والنشػاط الحيػوي
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للرليػظ إذ يلػد بلاػها مراػ اًز هامػا الصػطناع المػواد ايوليػظ والغذا يػظ وفػ بلاػها ايرػر مرمػزف مػواد غذا يػظ
االنشا  ،ومقسـ إلك االاظ أنواع مبلا لألصبغظ الم مشممؿ عليها:
الصا عات الخضراء Chloroplastes
الصا عات الممو ة Chromoplastes

الصا عات عديمة المون Leucoplastes
الصبنعبث الخضراء Chloroplastes

تتىاجذ خاصح وتكثشج في األوساق ،هني خضنشا انهنىٌ
َتيجح نىجىد األصثغح انيخضنىسةح  Chlorophyllsانتني
تقنىو تعًهينح انتًثينم انضنىيي ،تأخنز أشنكا ا عذةنذج فني
انُثاتاخ انشاقيح يُها انعذسي  ،انكشوي  ،انثيضىي ،أينا
في انُثاتاخ انذَيا فتكىٌ ضخًح ششةطيح أو صفيحيح كًا
في طحهة انسثيشوجيشا وتسنً ب حنايالخ انصنثا

Tradescantia fluminensis

Chromoatophores
الصبنعبث الملونت Chromoplastes

تتىاجنذ انصناَعاخ انًهىَنح فني خالةنا تعن األصهناس
وانثًناس وانثنزوس و انجنزوس ,نهنا أشنكا ا يتثاةُنح يُهنا
انًسنتذةش ،انًضنه  ،انًغضنني وانحثيثني ،وتأخنز أنىاَنا
تخته ن تنناختال َننى األصننثغح شننث انكاسوتيُيننح
(انهيكىتيٍ – انكضاَتىفيم – انكاسوتيٍ ) وكًثال عه
تىاجننذها تانتشتيننة انًننزكىس فنني ثًنناس انثُننذوسج،
ا صهاس)تتالخ انتىنية(انجزوس انثًشةح)انجضس).
َثاخ انطًاطى:

Solanumlycopersicum.sp

الصبنعبث عذيمت اللون Leucoplastes

عضنياخ صنغيشج تشنتًم عهن األصنثغح راخ أشنكال
غيش يحذدج تخته تاختال انُثاخ ،تصناد فني جًين
األعضا وانُسج انُثاتيح وتاألخص انًيشستيًيح يُها كًا
أَهننا تتشكننض فنني األجننضا غيننش انًعشضننح نهضننى
وانًطًىسج كانجزوس  -انذسَاخ  -انثزوس واألتىا .
•تقسى إن ثالثح أَىا تحسنة طثيعنح انًنىاد اإلدخاسةنح
فيها  - :صاَعاخ تشوتيُيح Proteoplast
 و صاَعاخ صةتيح Oleoplastَثاخ انثطاطا:
 إضافح إن انصاَعاخ انُشىةح Amiloplastes10

Solanum tuberosum
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وأاارهػا أهميػظ البالسػميدات الراػ ار وهػ ماػاف لحػدوث عمليػظ البنػا الاػو

المػ

ملػد أهػـ ،ومػف أهػـ

واػػا ؼ أنهػػا أابػػر مص ػانع حيويػػظ إلنمػػاج م ػواد عاػػويظ بهػػا ،واييػػظ البالسػػميدات الرا ػ ار ه ػ محويػػؿ الطاقػػظ
الاو يظ للشمس إل طاقظ مرزنظ ف الغذا المصنع علػك صػورة سػاريات ونشػا ويرػزف السػار علػ صػورة نشػا
يسمك نشا انمقال أو ممايل  .حيػث مػمـ عمليػظ لبنػا الاػو

الاربوهيدراميظ الملقدة وايواسجيف.

بهػا مػف بػدايمها حمػك نهايمهػا وياػوف نامجهػا المػواد

 الفجوة العصارية )(Vacuole

 أهـ الواا ؼ اليسيولوجيظ لليجوة اللصاريظ:
 .1الحياا علك جلؿ الراليا ف حالظ اممال اامؿ بالما دا ما وهو لػ أهميػظ ابيػرة للمػذيبات حيػث محػافا
علػ هياػػؿ وشػػاؿ وانمصػػاب ايعاػػا النباميػػظ ومماػػف الرليػػظ مػػف القيػػاـ بجميػػع اللمليػػات الحيويػػظ علػػك
أحسف صورة.
 .2صيانظ اغط اممال الراليا والمحاـ ف حراظ الما ف الراليا نمجيظ الجهد ايسموزي للصػيرها والػذي
يمراوح مف  5-إل  39-بارز.
 .3ملمػ ػػؿ امسػ ػػمودعات مرػ ػػزف بهػ ػػا الم ػ ػواد الغذا يػ ػػظ الالزمػ ػػظ للنشػ ػػاط الميمػ ػػابوليزم

(عمليػ ػػات ايي ػ ػ

) (Métabolismeوأياا ملمؿ امااف لمجميع المرليات والنوامج الاانويظ للمليات المحػوؿ الغػذا

)

وأياػا

المواد السػامظ الغيػر مرغػوب فػ وجودهػا فػ السػيموبالزـ مرػزف بليػدا عػف اللاػيات المرمليػظ وال يسػمح
غشا ها باللودة إل السيموبالزـ.
 .4اللصػػير الرلػػوي يميػػؿ للحمواػػظ ول ػ رقػػـ  pHومػػا بػػيف  6.2-4وهػػذا ارجػػع لوجػػود ايحمػػا
الذا بظ ماؿ أحما

اللاػػويظ

الرليؾ  acide acetiqueوالسمريؾ  acide citriqueوالماليؾ  Maliqueوالاربونيػؾ

 carboniqueوأمالحها الم لها دور هاـ ف مقاومظ المغير ف رقـ ال . PH
 .5يمانها عف طريؽ  Pinocytosisابمالع الحويصالت المحمويػظ علػ البرومينػات والمرابػات الاربوهيدرلميػظ
مف أجساـ جولوج وأياا ابمالع اللايات الابيرة ماؿ الميمواوندريا ومحليلها لوجود اإلنزيمػات المحللػظ
نم  DNA RNA,والبروميف والنشا بها والم منطلؽ إل السيموبالزـ عند الشيرورظ.
 .6غشا  Tonoplastالح المحيط باليجوة يللب دور هاـ ف المحاـ ف نياذيظ ونقؿ المواد منها واليها مف
رالؿ النقؿ النشط عف طريؽ الحوامؿ ومارات البروموف واإلنزيمات.
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اما موجد اللديد مف الصبغات باليجوة اللصاريظ ماؿ صبغظ ايناوسيانيف واليالفونو المك يرجع إليها ملويف اللديد
مػػف ايزهػػار والامػػار مبلػػا لمغي ػػر ال ،PHموجػػد بهػػا أياػػا غػػازات ما ػػؿ  CO2 ،O2والبلوريػػات ومنهػػا بلػػورات م ػػف
أاساالت الاالسيوـ واربونات الاالسيوـ.
 األشغشية السيتوب زمية membranes cytoplasmiques

إف اللايات ملامها أو جميلها باسمانا الرايبوسػومات ماػوف محاطػظ بأغشػيظ .ممراػب ايغشػيظ أسػاس مػف
ماونيف هػ البرومينػات واليوسػيوليبدات ويوجػد ملهػا ماونػات أرػرى هػ السػاريات اللديػدة  DND,RNAوأياػاً
 .Ca, Mg, znالبرومينات منيذ المواد القطبيظ بينمػا الطبقػظ الذهينػظ منيػذ مػف راللهػا الغيػر قطبيػظ (المػ مػذوب فػ
ػروح م ػػف  9.0 :1أو  4:1وملمم ػػد ه ػػذو النس ػػبظ عل ػػك الطبيلػػػظ
ال ػػدهف) بس ػػرعظ .نس ػػبظ ال ػػدهف إلػ ػ البرومين ػػات ممػ ػ ا
الييزيوايميا يظ وأنوع المرابات النياذة.

وايغشيظ نوعاف:
 .1الغشاء الب زم الخارج

plasma membranes

و هو الػذي يلػ جػدار الرليػظ مباشػرة و هػو يحػيط بماونػات الرليػظ إحاطػظ مامػظ و يممػاز بأنػ ذا نياذيػظ ارمياريػظ
بملنك أن يسمح بمرور بل

المواد دوف ايررى بػالرغـ مػف مشػابهها فػ الحجػـ و الشػحنظ الاهربا يػظ( .الغشػا

البالزم عبارة عف طبقظ دهنيظ مزدوجظ مع بروميف منغمس أو مندس ف هذو الطبقظ) ( أنار الشاؿ).
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والغشا البالزم الرارج قطرو  9نانوممر ول اللديد مف الواا ؼ يماف إدراجها باآلم :

 .1الغشا البلزم الرارج حاجز للنياذيظ حيث ان يلمؿ علك منايـ ومنسيؽ حراظ المواد مف والك الرليظ
واذلؾ اللايات الموجودة دارؿ الرليظ.

 .2يلد الغشا البالزم واسطظ لمبادؿ المللومات بيف اللديد مف ماونات الرليظ.
 .3يلد الغشا البالزم هياؿ رلوي محدث علي بل
 .4يلػد الغشػػا

البالزمػ

ماانػا لبنػا

المياعالت االنزيميظ.

اللديػد مػف المرابػات اللمالقػظ المػ

وزنهػا الجزي ػ

عػال

)(Macromolécule

واما ذارنا سابقا فاف الغشا البالزم الرارج يللب دو ار مهما ف منايـ حراظ المواد المرمليظ مف والك الرليظ
النباميظ وهناؾ اللديد مف اآلليات الم مسمطيع مف راللها المرابات المرمليظ مف المػرور عبػر الغشػا البالزمػ
الرارج (النقؿ السلب  ،النقؿ النشط ،اإلرراج الرلوي).
بالنسبظ للما الذي هو عبارة عف مراب قطبي بسبب الصرة الهيدةوجينير ونظرةا ألن الغشرء هرو عبرءة عرن
طبق دهني وان الطبق الدهني هي جزيئ قطبي فءن المرء يتحرة عرن طةير قنروا
المءئي . Aquaporins

خءصر تسرم الثقروب

 .2الغشاء الب زم الداخم
واييم الر يسيظ ه منايـ الجهد الما

للرليظ النباميظ . Potentiel hydrique

 أهم الوظائف الفسيولوجية لألشغشية:
 .1المحاـ ف النياذيظ االرمياريظ أي أنها ممحاـ ف منايـ دروؿ ورروج المواد المرمليػظ إلػ الراليػا وأياػا
اللايات بملنك أنها مسمح بدروؿ مرابات ملينظ وممنع دروؿ مواد أرري ف وقت مليف وأيااً مسمح
برروج المرابات مف الرليظ أو درولها إل اليجوة باميات محددة وبملدالت مرمليظ حسب درجظ ذوبانها
ف ػ ػ ػ ػ منػ ػ ػ ػػاطؽ الغشػ ػ ػ ػػا المرمليػ ػ ػ ػػظ حسػ ػ ػ ػػب حاجػ ػ ػ ػػظ الرليػ ػ ػ ػػظ إليهػ ػ ػ ػػا .فػ ػ ػ ػػالمواد القطبيػ ػ ػ ػػظ ماػ ػ ػ ػػؿ مجػ ػ ػ ػػاميع
 CHO,NH2,OH,COOHوايمالح الملدنيظ مدرؿ الرليػظ ببطػو والمرابػات الغيػر قطبيػظ ماػؿ الاحوليػات
والالوروفػ ػػورـ المػ ػ ػ م ػ ػػذوب فػػ ػ الػ ػػدهف مني ػ ػػذ بس ػ ػػرعظ.اما أف ايغش ػ ػػيظ غيػ ػػر مني ػ ػػذة للس ػ ػػاريات اللدي ػ ػػدة
واليوسيوليبدات والبرومينات.
 .2ملط حمايظ مياانيايظ للسيموبالزـ ايساس حيث مقوـ اللديد مف اإلنزيمات بأنشػطمها ومياعالمهػا علػك
أسطحها.
 .3محػػيط اػػؿ عاػػي وميصػػلها عػػف السػػيموبالزـ ومسػػاعد ف ػ بنػػا مرملػػؼ الجزي ػػات الابي ػرة ف ػ الرليػػظ أي
محدث علك أسطحها عديد مف المياعالت واينشطظ اييايظ.
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 .4محموي إنزيمات ومسمقبالت وحوامؿ ملمؿ احوامؿ لنقؿ المواد واإلشارات مػف عاػي يرػرى ومػف رػارج
إل دارؿ الرليظ واللاس.
 .5يػػمـ االنمقػػاؿ ايمػػالح الملدنيػػظ عبػػر ايغشػػيظ عػػف طريػػؽ النقػػؿ الغيػػر نشػػط (السػػالب)والنقؿ والنشػػط الػػذي
يحماج لطاقظ عف طريقظ الحوامػؿ وماػرات البروميف.والنقػؿ الغيػر نشػط (السػالب)وهو انمقػاؿ طبيلػ أو
فيزيق ػ يراػػع للا ػواهر الييزيقيػػظ ويػػمـ مػػراـ اييونػػات عاػػس منحػػدر المرايػػز دوف االحمجػػاج إل ػ طاقػػظ
أياػيظ مػػف الرليػظ ويػػمـ النقػػؿ السػالب بصػػور هػ المبػػادؿ اييػػون -امػزاف دونػػاف-ميػار المػػذيب –المحػػوؿ
الايما  .وسوؼ يمـ شرحها ف اممصاص وانمقاؿ اللناصر أو اييونات دارؿ النبات.
 المكو ات شغير الحية:
الماون ػػات غي ػػر الحي ػػظ الموج ػػودة فػ ػ الرالي ػػا النبامي ػػظ هػ ػ نػ ػوامج للملي ػػات المح ػػوؿ الغ ػػذا

و أحيان ػػا مما ػػؿ ه ػػذو

الماونات مواد مرزنػظ از ػدة عػف حاجػظ الرليػظ .و موجػد هػذو الماونػات فػ اليجػوات اللصػاريظ أو السػيموبالزـ ،و
ه ماوف إما ذا بظ أو صلبظ أو ف حالظ غرويظ و ه إما عاويظ أو غير عاويظ مف أمالمها:
 الاربوهيدرات ماؿ الساريات ،النشا  ،السليلوز.
 البرومينات
 الدهوف
 اللبف النبام latex
 الرامنجات
 الدباغ
 القلويدات
 اللجنيف
 المواد البامينيظ
 الصموغ (الشمع)
 البلورات ماؿ أاسالت الاالسيوـ و اربونلت الاالسيوـ


المواد المراطظ.
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