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 التأثير الفسيولوجي للضوء على المحاصيل الحقلية

  Photosynthesisعملية التمثيل الضوبي أوالً : 

تعتبر عملية البناء ) التمثيل( الضوبي من أهم العمليات الحيوية التي تتم على سطح الكرة األرضية، فهي ظاهرة 

بيولوجية تؤثر في حياة جميع المخلوقات الحية على كوكب األرض حيث أنها  المصدر الربيسي لتكوين 

زمة حيث تستخدم نوات  البناء الضوبي في األكسجين الالزم لتنفس جميع تلك المخلوقات وإمدادها  بالطاقة  الال

تصنيع مركبات عضوية تدخل بدورها في تكوين األحماض النووية، والدهون ، والبروتينات، والهرمونات، 

وؼيرها  من المركبات الحيوية ومن ثم يمكن  القول بأنّه لوال عملية البناء الضوبي لما وجدت حياة على سطح 

في كل من  الكلوروبالستالبناء الضوبي بأنها عملية كيميابية معقدة تحدث في  األرض.  ويمكن تعريؾ عملية

على شكل  كهرومؽناطيسية من طاقة الطاقة الضوبية الشمسية تحويلالطحالب والنباتات الراقية،  يتم فيها 

بليون طن من المادة العضوية  ٓٓ٘. ينت  نحو   الجلوكوز ُتخزن في روابط سكر طاقة كيميابية فوتونات إلى

 الى جانب أنتاج األوكسجين الالزم لحياة كل الكابنات الحيه 

 التسلسل التاريخي للتعرؾ على التمثيل الضوبي

 م  1ٔتم االهتمام بعملية التمثيل الضوبي في بداية القرن   .ٔ

 يحصل على ؼذابه من التربة في صورة مخلفات نبات وحيوانذكر اإلؼريق ان النبات  .ٕ

ساانوات وأعتقااد أن الماااء هااو ٘شااجرة صفصاااؾ معلومااة الااوزن لماادة  بزراعااة Van Helmontقااام العااالم  .ٖ

 المسبول عن ؼذاء النبات.

وجود مااد  فاي الترباة تنتقال الاى النباات وتسابب نماو   عناد معاملاة نباات  Woodwardٔٙ11أستنت  العالم  .ٗ

 عناع بعينات ماء مختلفة .الن

 الى أهمية الضوء في نمو النبات . Halesٔ1ٕ1نبه العالم   .٘

إلى تبادل الؽازات في عملية التمثيل الضوبي )تجربة الفأرة مع أؼصاان النعنااع Priestley ٔ11ٕأشار العالم   .ٙ

 (. CO2في جو ملوث بـ 

 يتم إال في وجود الضوء الO2 الى أن تكوين الـ  Priestleyو  Ingenhouszتوصل العالم   .1

 O2لعملية التمثيل الضوبي وإنتاج الـ  CO2أهمية  Senebierأوضح   .1

حادوث ناوعين مان التباادل  (11ٙٔفاي كتاباه )أبحااث كيميابياة للنباتاات الخضاراء عاام  De Saussureنشر  .1

 CO2اص الؽااازف فااي النبااات فااي  وجااود الضااوء وفااي الظااالم  واألنسااجة الخضااراء هااي المساابولة عاان امتصاا

 في وجود الضوء . O2وإخراج 

ان الشمس هي المصدر الوحيد للطاقة يمتصاها النباات ويحولهاا الاى طاقاه  1ٕٗٔعام  Robert Mayerأقر   .ٓٔ

 كيميابية أثناء التمثيل الضوبي .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
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األولااى عملياة تفاعاال سااريع -أن البنااء الضااوبي عمليااة كيميابياة بيولااوجي  1ٓ٘ٔعااام  Blackmanاكتشاؾ   .ٔٔ

 الثانية تتم ببطيء وال تحتاج الى ضوء )تسمى تفاعالت الظالم ( .–تحتاج الى ضوء 

ات إلتمااام عمليااة موجااود فااي النباا  Hكمسااتقبل طبيعااي للااـ  Ferridoxinدور الااـ  Hillأكتشااؾ  1ٖٕٔعااام   .ٕٔ

 التمثيل الضوبي 

 
Photosynthesis:  is the process by which plants use the energy from sunlight to produce sugar 

% من الطاقة ٘تجدر اإلشارة إلى أن الضوء الزم لعملية التمثيل الضوبي وأن النباتات تستفيد فقط  بنحو 

بليون طن سنوياً من المادة العضوية  ٕٓٓ: ٓ٘ٔالشمسية التي تصل إلى األرض ورؼماً عن  ذلك  ُتنت  ما بيــن 

ومن نوات  عملية التمثيل الضوبي الجلوكوز الذف يتحول إلى مركبات أخرى ويستهلك جزء من الؽذاء  ،الجافة

رت كمية الكربون المستهلكة  في هذ  العملية بحوالي  Respiration المتكون في عمليـة التنفس وكذا  قُدِّ

صدر هذا الكربون هو ؼاز ثاني أكسيد الكربون الذف ال تزيد نسبته في الجو عن بليون طن / السنة  وم ٕٓٓ

 % من مكونات الهواء الجوف.ٖٓ.ٓ

 

بساطة معادلة التمثيل الضوبي  في وضعها السابق إال أن  ميكانيكيتها تتم  في خطوات معقدة، يمكن  اً عن رؼم

 توضيحها على النحو اآلتى:ـــ

  Reactions Photochemicalية التفاعالت الكيميوضوب -ٔ

  Light dependent reactionsوهى التفاعالت المعتمدة على الضوء            

 Thermochemical Reactionsالتفاعالت الكيميوحرارية  -ٕ

 CO2تفاعالت الظالم، دورة كالفن، تثبيت                               

 

 البالستيدات الخضراء والبناء الضوبي

الخاليا  تحتوى ، البالستيدات الخضراء هي العضيات في الخلية النباتية  المسبولة عن عملية البناء الضوبي

الميتوكوندريا ، وال يمكن تمييزها إال بواسطة  المرستيمية للنباتات الراقية على بالستيدات صؽيرة تشبه في بنيتها

 ، وتعتبر هذ  البالستيدات منشأ أو أصل Prop lasts بالبالستيدة األولية المجهر اإللكتروني وتسمى

 البالستيدات األخرى ومنها الخضراء 
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تحاط البالستيدة الخضراء بؽشاءين : أحدهما خارجي ، واآلخر داخلي ، وينظم الؽشاءان انتقال المواد من 

 البالستيدة وإليها وتحتوى :ــ 

 Grana   راناالج .ٔ

(  مفردها  قريص  ٓٓٔــ   ٕٓالمتراصة فوق بعضها البعض يتراوح عددها ) وهى مجموعة من القريصات 

وتنتظم هذ  القرصيات بطريقة تسمح لها بامتصاص الحد األقصى من الضوء. وتتكون   Granum) )جرانم 

وهو مكان حدوث   Thylakoidsالقريصات من أؼشية رقيقة مسطحة متراصة فوق بعضها البعض تعرؾ 

 على أصباغ مختلفة تمتص وتقتنص الطاقة الضوبية و أهمها  Thylakoids الضوبي وتحتوىتفاعالت البناء 

 Chlorophyll  

 Chlorophyll a            

Chlorophyll  b            

 

صبؽات مساعدة مثل     :         

 Carotene الكبروجين   

 Xanthophyll  الزانثىفيل 

 Phycocyanin الفبيكىسيبنين 

  cytochromesاألنزيمات وعلى نواقل لإللكترونات من أهمها بروتينات السيتوكرومات تحتوى على بعض .ٕ



 
 ا.د/ محمد صبحى بدران             (ـ كلية الزراعة بدمنهور  تخصص المحاصيل  الرابعةالسنة   ٕٕٓٓالفصل الصيفى  )مقرر:  فسيولوجى المحاصيل الحقلية فى  محاضرات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 
 

 

 )النخاع(  Stroma سابل .ٖ

يحتوى    Stroma الحيز الموجود بين الؽشاء الداخلي للبالستيدة الخضراء والجرانا يمأل  سابل كثيؾ يسمى

،  RNA و   DNA حبيبات نشوية ، وجزيباتعلى معظم األنزيمات الالزمة لعملية البناء الضوبي إضافة إلى 

ورايبوسومات، وهذا يعنى قدرة البالستيدة الخضراء على النمو والتضاعؾ ، وبناء عدد من البروتينات 

 . )األنزيمات ( الخاصة بها

 Chlorophylls  صبؽات

النباتات اللون والكلوروفيل أو اليخضور عبارة عن صبؽة خضراء ُتكسب  Chlorophyll a&b     وأهمها

األخضر ، وكلمة كلوروفيل مشتقة أساساً من اللؽة  اليونانية  وتعني الورقة الخضراء بمعنى أنه  ليس هناك 

عالقة بين الكلوروفيل وعنصر الكلور. وأهمية اليخضور ال تكمن فقط في إعطاء اللون األخضر للنباتات إنما 

ه أهم أنواع الصبؽات النباتية في امتصاص الطاقة الضوبية يلعب دورا هاما في عملية البناء  الضوبي إذ أن

وتحويلها إلى طاقة كيمابية تدفع الخلية لبناء المواد الكربوهيدراتي.  ويتواجد الكلوروفيل في صفابح 

الجرانا داخل البالستيدات الخضراء مرتبطاً بالبروتين ومن خصابص الكلوروفيل  أنه   (Grana) القريصات

لماء ولكنه يذوب في المذيبات العضوية مثل األسيتون ، األثير ، الميثانول . وُيعتبر كلوروفيل )أ( ال يذوب في ا

أهم صبؽات البناء الضوبي على اإلطالق ويوجد بجميع النباتات التي تقوم بهذ  العملية أما  كلوروفيل )ب( 

ويتكون   ٖ:ٔإلى كلوروفيل )ب( ؼالباً فيوجد مترافقاً مع كلوروفيل )أ( ومساعداً له،  ونسبة كلوروفيل  )أ( 

 .وذيل كار  للماء  (Hydrophilic)  جزفء الكلوروفيل من رأس محب للماء
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المنطقة البنفسجية بينما أعلى امتصاص لكلوروفيل ب عند  nm ٖٓٗأعلى امتصاص لكلوروفيل أ عند الطول الموجي  

 nm ٖ٘ٗالطول الموجي 
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  reactionsLightتفاعالت الضوء   

 على جزيبات الضوء فوتونات ويتم خاللها امتصاص الطاقة الضوبية من الشمس بواسطة الصبؽات الضوبية  فعند سقوط 

في جرانا البالستيدات الخضراء  تكتسب جزيبات الكلوروفيل طاقة  وتصير نشطة أو مثارة مما يدفع  الكلوروفيل

للعودة إذ تميل اإللكترونات األقل في الطاقة إلى مستويات أعلى ؼير أنها حالة ؼير ثابتة اإللكترونات للقفز من مستوياتها 

ض فلورسنت التي اكتسبتها على شكل ومي الطاقة إلى مدارها األصلي )خالل جزء من الثانية( وأثناء عودتها ُتطلق

Fluorescence أما الطاقة  .فيصير الكلوروفيل ؼير منشط  مرة ثانية ويستطيع امتصاص الضوء لينشط مرة أخرى

 وأيونات الهيدروجين أيونات إلى (H2O) المنطلقة من جزيبات الكلوروفيل فُيستؽل جزءاً منها في تحلل جزيبات الماء

 مكوناً  مركب   NADP  مع مساعد إنزيمي في البالستيدة يرمز له بالرمز الهيدروجين د أيونحيث يتح األكسجين

NADPH2  ُتسمى بتفاعالت فإنها  وحيث يلزم لحدوث هذ  التفاعالت توفر الضوء بشكل مباشر.  األكسجين بينما ينطلق

إذ أنها  Photo phosphorylationوكذا تشتهر تسميتها بعملية الفسفرة الضوبية   Light Reactionsالضوء 

 (  في وجود الضوء pi     والفوسفات ؼير العضوف    (ADPمن  ATPتعنى تكوين الـ  

ADP + P + Energy = ATP 

 

 نسبة إلى مكتشفها باحث الكيمياء الحيوية هل،  Hill reactionكذا ُيطلق عليها تفاعل هل 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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قد يعمل أحد النظامين و الكلوروفيل وما يتبعه من صبؽيات ومستقبالت للضوء تنتظم في نظامين ضوبيين 

 بمفرد  أو يعمل معاً 

 

 

 Non cyclic electron transport   النقل اإللكتروني ؼير الدابرف

في سلسلة التفاعالت الضوبية، حيث تكون البداية  PSIو   PSIIويحدث عندما يدخل كال النظامين الضوبيين 

نانوميتر مما يؤدف إلى تهي  اإللكترونات في هذا النظام   1ٓٙالضوء األحمر عند طول موجي  PSIIبامتصاص 

فتقفز اإللكترونات إلى  مدار أبعد من نواة الذرة ويتم التقاطها  بواسطة البالستوكينون والذف يقوم بتمريرها إلى 

فتحدث عملية أكسدة   cytochrome complexنقل اإللكترونات المؤلفة من السيتوكرومات سلسلة 

ثم تنتقل هذ  اإللكترونات إلى   ATPواختزال أثناء نقل هذ  اإللكترونات مما يتسبب في توليد طاقة على شكل 

PSI   ( وبشكل مشابه لما سبق  تثار الكتروناتP700 عند امتصاص الضوء بطول موجي )نانوميتر،  1ٓٓ

والذف باكتسابه لهذ     +NADPإلى  electron transport chainوتنتقل إلى سلسلة نقل اإللكترونات 

( يتم PSII)وفي النظام الضوبي  NADPH اإللكترونات وبالتقاطه أيون الهيدروجين )بروتون( يختزل الـ  

تعويض اإللكترونات المفقودة من خالل عملية انشطار الماء الموجود بشكل طبيعي في الجزء الداخلي لؽشاء 

 الثايالكويد حيث يتم شطر  حسب المعادلة التالية :

        4H+  + O2  +  4e- 2H2O                

http://aldhaban.blogspot.com/2012/02/process-photosynthesis.html
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( يتم تعويض اإللكترونات المفقودة من اإللكترونات التي تصل إليه من PSIبينما في النظام الضوبي )

(PSII وذلك كما توضحه الرسوم التخطيطية التالية:ــ ) 

 

    ATP and NADPH+H ــ تنت  خالل السفرة الضوبية ؼير الدابرية مركبات طاقة علي صورة

الهيدروجين وأيونات األكسجين،  أيونات إلى O)2(H ُيستؽل جزء من الطاقة الضوبية في شطر جزيبات الماء

التالية وينطلق األكسجين وبالتالي فإن مصدر األكسجين  العمليات الحيوية في الهيدروجين حيث يدخل أيون

الماء المشطور، أف أنه أكسجين الماء بعد نزع الهيدروجين النات  من عملية البناء الضوبي يكون ناتجاً من 

منه والذف تتنفسه جميع الكابنات الحية عالوة على وظابفه الحيوية األخرى في أجسامها  وبذلك يتحقق قول 

التفاعالت الضوبية هي ويكون نوات    ٖٓاألنبياء  ( أََفال ُيْؤِمُنونَ  اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي   ِمنَ  َوَجَعْلَنا  ( هللا

:   ATP  و  NADPH . وؼاز األكسجين ، 

 Cyclic electron transportالنقل اإللكتروني الدابرف 

( هو الفعال فقط في سلسلة التفاعل الضوبي، حيث يتم إثارة اإللكترونات ونقلها PSIويحدث عندما يكون الـ )

والبالستوسيانين بدالً من انتقالها    f   بر السسيتوكروم ع P700عبر سلسلة نقل اإللكترونات لتعود ثانيًة إلى 

أف أنه في هذا المسلك يعود نفس اإللكترون  الى مركز التفاعل وينت  خالل ذلك  مركبات طاقة   +NADPإلى 

  ATPعلي صورة 
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واللذان يتم استخدامهما في تفاعالت  NADPHو   ATPكمن أهمية التفاعالت الضوبية في إنتاج ت

  CO2والتي يتم من خاللها تثبيت    Stromaالتصنيع الحيوف لعملية التمثيل الضوبي التي تحدث في الـ  

الذف ينتشر خارج البالستيدات الخضراء وتستخدمه الكابنات الحية في  O2وتصنيع الجلوكوز وإنتاج الـ  

 التنفس .

التفاعالت الضوبية هي أساس تثبيت الطاقة الشمسية في التفاعالت التالية ) تفاعالت الظالم ( والتي جعلها  -

الخالق سبحانه وتعالى المسبولة عن إنتاج المواد الكربوهيدراتية والمنشا األصلي للعديد من المركبات 

 الحيوية في الكابنات الحية . 

ا  استمرار واتزان النظم البيبية، وأّف خلل فيها يحدث خلالً عاماً في نظم استمرار التفاعالت الضوبية معن -

النظام البيبي، وتوقؾ هذ  العملية معنا  التوقؾ الالحق والسريع لجميع العمليات الحيوية في النظام البيبي 

 في الكرة األرضية. 

ة الساقطة عليه ، وال يلجأ النبات من الطاقة الضوبي  ATPفي تفاعالت الضوء ينت  النبات مركب الطاقة  - 

إلى استؽالل الطاقة المخزنة فيه ، لذلك فالنبات األخضر عند  المقدرة على إنتاج المواد الكربوهيدراتية 

 بكميات زابدة تستؽل في تؽذية الكابنات الحية األخرى . 

متشابهة في جميع الكابنات  الماالختالؾ بين الكابنات الحية في تفاعالت الضوء بينما تفاعالت الظ يتمثل  --

 القادرة على القيام بها .
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 Dark reactionsتفاعالت الظالم       

وهي تفاعالت ؼير مرتبطة في حدوثها  بوجود الضوء حيث  تتم في الضوء والظالم على حد سواء وهى   

الكربوهيدرات  لمستوى CO2بالكلوروبالست الختزال    Stromaتفاعالت  كيموحيوية تتم في اإلستروما

الناتجين من تفاعل الضوء وبالتالي يتوقؾ نشاط تفاعالت الظالم على    NADPH  &ATP  2بواسطة

بين النباتات  CO2اختزال الطاقة المنتجة بواسطة تفاعل الضوء  بنظاميه األول والثاني،  وتختلؾ طريقة 

بحسب تركيب األوراق والمناخ السابد بمنطقة نموها، وهناك ثالثة أنواع من المسارات لتثبيت ثاني أكسيد 

 :الكربون  في النباتات هي كما يلي

  :C3 plants نباتات ثالثية الكربون - أ

  : C4 plants نباتات رباعية الكربون - ب

   Crassulacean Acid Metabolism    CAM النباتات العصارية - - ت

 

 :C3 plants النباتات ثالثية الكربون

After the energy from the sun is converted and packaged into ATP and NADPH, the cell 
has the fuel needed to build carbohydrate molecules. The carbohydrate molecules 
made will have a backbone of carbon atoms. Where does the carbon come from? The 
carbon atoms used to build carbohydrate molecules comes from carbon dioxide, which 
diffuses into the leaves through the stomata. The Calvin cycle is the term used for the 
reactions of photosynthesis that use the energy stored by the light-dependent reactions 
to form glucose and other carbohydrate molecules (Figure 1) 
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Figure 1 The light-dependent reactions harness energy from the sun to produce ATP 
and NADPH. These energy-carrying molecules travel into the stroma 
where the Calvin cycle reactions take place. 

In plants, carbon dioxide (CO2) enters the chloroplast through the stomata and diffuses 
into the stroma of the chloroplast—the site of the Calvin cycle reactions where sugar is 
synthesized. The reactions are named after the scientist who discovered them, and 
reference the fact that the reactions function as a cycle. Others call it the Calvin-
Benson cycle to include the name of another scientist involved in its discovery. 

 

Figure 2 Light reactions harness energy from the sun to produce chemical bonds, ATP, and NADPH. These 
energy-carrying molecules are made in the stroma where carbon fixation takes place. 

The Calvin cycle reactions (Figure 2) can be organized into three basic stages: fixation, 
reduction, and regeneration. In the stroma, in addition to CO2, two other molecules are present 
to initiate the Calvin cycle: an enzyme abbreviated RuBisCO (which stands for ribulose-1,5-
bisphosphate carboxylase/oxygenase, in case you’re interested), and the molecule ribulose 
bisphosphate (RuBP). RuBP has five atoms of carbon and a phosphate group on each end. 
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RuBisCO catalyzes a reaction between CO2 and RuBP, which forms a six-carbon compound 
that is immediately converted into two three-carbon compounds. This process is called 
carbon fixation, because CO2 is ―fixed‖ from its inorganic form into organic molecules. You 
can think this as the carbon being converted from the ―broken‖ form in CO2 (which 
organisms are not able to directly use) into a ―fixed‖ form, which organisms are able to 
utilize. Because of this very important role in photosynthesis, RuBisCO is probably the most 
abundant enzyme on earth.  

ATP and NADPH use their stored energy to convert the three-carbon compound, 3-PGA, into 
another three-carbon compound called G3P. This type of reaction is called a reduction 
reaction, because it involves the gain of electrons. A reduction is the gain of an electron by 
an atom or molecule. The molecules of ADP and NAD

+
, resulting from the reduction reaction, 

return to the light-dependent reactions to be re-energized. 

One of the G3P molecules leaves the Calvin cycle to contribute to the formation of the 
carbohydrate molecule, which is commonly glucose (C6H12O6). Because the carbohydrate 
molecule has six carbon atoms, it takes six turns of the Calvin cycle to make one 
carbohydrate molecule (one for each carbon dioxide molecule fixed). The remaining G3P 
molecules regenerate RuBP, which enables the system to prepare for the carbon-fixation 
step. ATP is also used in the regeneration of RuBP. 

In summary, it takes six turns of the Calvin cycle to fix six carbon atoms from CO2. These six 
turns require energy input from 12 ATP molecules and 12 NADPH molecules in the reduction 
step and 6 ATP molecules in the regeneration step. 

The Calvin cycle is an important and complicated series of biochemical reactions that take 
place in photosynthetic organisms and results in the fixing of carbon from carbon dioxide 
into organic molecules. One of the light-independent (dark) reactions used for carbon 
fixation, this metabolic pathway uses the energy stored in ATP and uses NADPH as a source 
of electrons (reduction potential), both provided during light-dependent reactions, to reduce 
carbon dioxide and fix it into the higher energy organic molecules. It is a "cycle" in that some 
of the product is recycled. The Calvin cycle takes place in the stroma of chloroplasts. It also 
is known as the Calvin–Benson-Bassham cycle (CBB cycle), reductive pentose phosphate 
cycle, or C3 cycle. 

The Calvin cycle is one of the most metabolic pathways on Earth. All of the carbon fixed by 
green plants, whereby relatively low-energy carbon dioxide molecules are converted into 
high-energy organic molecules, comes via this series of reactions. The coordination of this 
finely-tuned, complicated partway, involving several steps, a number of three- to seven-
carbon molecules, a large 16-subunit enzyme, and other components, reflects on the 
stunning harmony found in nature. 
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  plants 4Cالنباتات رباعية الكربون  

إذ تم جميع النباتات الحقلية ب CO2لتثبيت  دورة كالفن ليست هي الطريقة الوحيدةالدراسات العلمية أن  أثبتت

دورة  وذلك إلى جانب حدوث  Oxaloacetic acid (OAA)اكتشاؾ مركب رباعي ذرات الكربون وهو 

وأُطلق على    C4 pathwayوقد تم  تسمية هذ   النباتات رباعية الكربون   CO2كالفن كمسار ربيسي لتثبيت 

 M.D.Hatch andه ينسبة لمكتشف وذلك Hatch -- Slak pathwayبها    CO2مسار تثبيت 

C.R.slack  المجموعة تتميز أوراقها بصفات تشريحية   نباتات هذ .  وقد لوحظ  أن 1ٙٙٔأستراليا عام  في

تمكنها من التكيؾ مع ارتفاع درجات الحرارة العالية وتحمل شدة اإلضاءة  فجدر خالياها  سميكة وال توجد 

مفتوحة خالل النهار وال   ثؽورهافراؼات بين الخاليا وتحتوى على عدد كبير من البالستيدات الخضراء  وتظل 

كما تمتلك  آليات كيموحيوية  المتصاص ثنابي أكسيد  ، تحدث بها  عملية التنفس الضوبي وذات إنتاجية عالية

 C4  &  C3لتثبيته بحيث يكون مسار  Rubisco إنزيم الكربون بشكل سريع مع سرعة  تمرير   مباشرة إلى

يكون مستوى ثنابي أكسيد  معزوالً حيث  Rubisco منفصلين في أجزاء مختلفة من الورقة ويكون أنزيم 

 بعملية التنفس الضوبي منخفضاً وهذا ما يقلل وأحياناً يلؽي فقد الكربون األكسجين الكربون عالياً ومستوى

 

الماء ولذا فإنها   التي تعيش في البيبات الجافة والحارة بكفاءتها الممتازة في  استعمال C4نباتات  تتميزكما 

فعال في  ؼير أن ذلك يكون ؼير C3الضوبي لكل جرام ماء مقارنًة بالنباتات  تستطيع مضاعفة  عملية التمثيل

وقصب  الشامية والرفيعة الذرةالبيبات الباردة أو المظللة،  ومن أهم النباتات التي تنتمي إلى هذ  المجموعة 

 السكر

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
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 المسار األيضي لدورة هاتش و سالك

خاليا و   عن طريق الثؽور Mesophyll اآلتية من الهواء الخارجي إلى خاليا الميز وفيل CO2 تمر جزيبات (ٔ

mesophyll  في هذ  النباتات تفتقر إلى وجود أنزيمRubisco  الموجود فيmesophyll  نباتاتC3 

 Oxaloacetate الثالثي الكربون ويتكون Phosphoenol-pyruvate (PEP) مع CO2يتكاثؾ  (ٕ

 حيث يتحول Phosphoenol pyruvate carboxylase ريالكربون وينشط التفاعل بتأثالرباعي 

Oxaloacetate إلى Malate أو Aspartate النبات  حسب نوع 
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ومركب ثالثي ذرات الكربون  والذف  CO2قل المركب النات  إلى خاليا الحزمة الؽمدية حيث يتم تحطيمه إلى ينت (ٖ

فيدخل دورة كالفن في خاليا  CO2أما  PEPوتحويله مرة أخرى إلى   mesophyllيتم إعادته إلى خاليا 

 .ويتم إنتاج السكريات Rubiscoالحزمة الؽمدية الؽنية بإنزيم 
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 C3مقارنًة بنباتات  C4مميزات نباتات 

 يتم إيصاله إلى أنزيم CO2أسرع في التمثيل الضوبي تحت ظروؾ شدة اإلضاءة والحرارة المرتفعة ألن  .ٔ

Rubisco يسمح له بالتقاط األكسجين والقيام بالتنفس الضوبي وال. 

بشكل أسرع وال توجد  CO2يأخذ  PEP Carboxylase أكثر كفاءة في استخدام الماء ألن أنزيم .ٕ

 الثؽور مفتوحة )بالتالي فقد ماء أقل عن طريق النتح( بالنسبة لنفس الكمية من ضرورة لبقاء

CO2ستخدمة في التمثيل الضوبيالم. 

  Photorespirationعملية التنفس الضوبي  

      يحدث في وجود الضوء 

    يستهلك طاقه منATP   وNADPH2   

   يحدث في النباتات ثالثية الكربونC3 ( مٖ٘-ٕ٘مثل الفول والقطن في الجو الحار الجاؾº حيث تقوم )

في داخل األوراق وينشط التنفس الضوبي بارتباط السكر الخماسي  CO2النباتات بؽلق ثؽورها  فينخفض 

،  ويعتمد ارتباطه O2و  CO2 من اإلنزيمات القادرة على االرتباط بكل من  Rubisco. فإنزيم   O2مع 

.إال  O2 ـــ بمقارنًة بارتباطه     CO2ــــ ببهما على التركيز النسبي لكليهما ؼير أنه ينجذب لالرتباط أكثر  

 محدوداً في خاليا النبات CO2أنه تحت ظروؾ اإلجهاد من الحرارة المرتفعة أو الجفاؾ أو الملوحة يكون 

وبالتالي فإن ذلك يوفر الفرصة لإلنزيم  لالرتباط باألكسجين أى يستهلك األكسجين من خاليا النبات وهو ما 

 PEPالحتوابها على أنزيم  C4يسمى بالتنفس الضوبي  وال يحدث في النباتات رباعية الكربون 

carboxylase  والذى ال يرتبط بـ O2  
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  The enzyme Rubisco (ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase) has some 

special features of its own. It is the only enzyme, which can catalyze carboxylation or 

oxygenation reaction depending upon the molecular concentration of CO2 or O2.  

   As a carboxylase enzyme, it catalyzes combination of RuBP and CO2 resulting in 

the formation of two molecules of 3-PGA.  

 As an oxygenase, it plays the key role in the production of p-glycolate, the first 

intermediate in the photo-respiratory pathway.  

  Rubisco constitutes more than 50% of soluble leaf protein. This indicates how 

important this enzyme into the plant. 

 In C3 plants, Rubisco is located in the Stroma of all chloroplasts. However, in 

C4 plants it may be restricted to the chloroplasts of the bundle sheath cells 

مما يؤدف إلى انخفاض معدل   C3ُيعتبر التنفس الضوبي إهداراً لطاقة النبات وهو ما يحدث بالفعل  في نباتات 

الرايبيولوز ثنابي الفوسفات إلى جزبيين  RuBPالتمثيل الضوبي  ألنه بدالً من أن يتحول السكر الخماسي  

PGA  فإنه عندما يرتبط معO2  يشكل جزفء واحد من phosphoglycolate   PGA   وبالتالي  ال ،

واستهالك األكسجين. أما  في  CO2وإنما ينت  عن ذلك  انطالق   NADPHأو   ATPيتم إنتاج سكريات أو 

وبذلك يعيق  بواسطة أنزيم ليس له تالبم في االرتباط مع األكسجين يتم تثبيته  الجوف CO2 فإن   C4 نباتات 

في موقع اإلنزيم عن  CO2تتميز بامتالكها آلية تزيد من تركيز   C4نباتات  كما أن  .التنفس الضوبي عملية

ثم تحطيمه في خاليا الحزمة  mesophyllطريق تشكيل الحمض العضوف رباعي ذرات الكربون في خاليا  

دم حدوث تنفس (  ونتيجة لعoxygenase( وال يعمل كـ )carboxylaseالؽمدية  وبالتالي يعمل كـ )

ضوبي في هذ  النباتات نجد أنها  تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها الكبيرة لشدة الضوء العالية ودرجة 

 الحرارة المرتفعة.

 كراسيالسيا(أيض الحمض العصارف التمثيل الضوبي في النباتات العصارية )

   Crassulacean Acid Metabolism    CAM Photosynthesis in  

 Crassulacean Acidيعااارؾ هاااذا الناااوع مااان التركياااب الضاااوبي باسااام أياااض الحماااض العصاااارف )

Metabolism .تنمو هذ  النباتات في بيباة جافاه أو شابه جافاه( بسبب تخزين ثاني أكسيد الكربون ليالً كحمض  

وبي حياث تتاراوح  ، ذات كفااءة منخفضاة جادا  فاى التمثيال الضاوتتميز بأوراق صؽيرة سميكة األدمة قليلاة الثؽاور

 C4و     C3/ ساعة.  يحدث بهاا مساار ٕمليجرام /ديسيمتر ٗــ ٔالسرعة العظمى لصافى عملية التمثيل الضوبي  

حيث تكون الثؽور مفتوحة ويتخذ الكرباون مساار دورة هااتش .أساسا فى الظالم )أثناء الليل(   2COحيث تمتص 

ربااعي الكرباون فاي الفجاوات العصاارية )الهادؾ مان  الماليك حمض  في صورة   2CO ويخزن  4Cوسالك مثل 

ثام يتخاذ الكرباون مساار دورة كاالفن مثال  ( الناتح في األوراق مؽلقة في النهار لتقليل الثؽور هذ  العملية هو إبقاء

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/carboxylation
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/oxygenases
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/leaf-protein
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/chloroplast
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bundle-sheath-cells
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%BA%D8%B1_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%BA%D8%B1_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D8%AD
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C3  يد الكربون، فهاى تشابه نباتاات خالل النهار حيث  يتحول حمض الماليك إلى ثاني أكس C4  لكنهاا  تفصال باين

 ومن أمثلة النباتات العصارية  الصبار والتين الشوكي  واألناناس  في الزمان وليس المكان  C4  & C3حلقتي 
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  Water Relations -Plant العالقات المابية للنبات

% من 1ٓحيث أنه يكون أكثر من  Fluid of lifeالماء هو تلك المادة التي يطلق عليها اسم سابل الحياة  

التركيب الكيميابي للعديد من الكابنات ويشارك في جميع عمليات التمثيل الضوبي ويعتبر الماء ذو خواص 

 Molecules  :فريدة من نوعها وذلك يرجع إلى التوزيع الفراؼي لجزيباته والرابطة الهيدروجينية

configuration Hydrogen bonds & 

( وكما هو الحال في الجزبيات القطبية األخرى فلذلك له سطح مشحون، ومن Polarالماء جزيا   قطبي )

( فهو سالب O2الواضح أن الماء مادة ذات قطبين حيث يعتبر الهيدروجين قطب موجب أما القطب اآلخر )

، اما الزاوية بين ذرتي electrophilicالشحنة نتيجة لخاصية األكسجين في جذب اإللكترونات 

 درجة.   109الى 104.5الهيدروجين المرتبطتين في ذرة االكسجين فهي 

 

بخاصية التماسك ونتيجة لهذا التوزيع الؽير متناسق فإن جزيبات الماء ترتبط ببعضها البعض وهو مانسمية 

وتبلل المركبات األخرى )أف أنها ذات خاصية التصاقية بالمواد األخرى( ولهذ  الخاصية أهمية  او الترابط

 خاصة في حركة الماء خالل التربة وكذلك انتقال الماء في النباتات.

انجذاب ذرة الهيدروجين الموجبة لجزئ ماء مع ذرة أكسجين ذات شحنة سالبة في جزئ آخر من الماء ينت  

قوية نسبياً وعلى هذا األساس ليس هناك حدود معينة  bonds Hydrogenروجينية عنه رابطة هيد

 لتجمع جزبيات الماء التي ترتبط معاً بواسطة الروابط الهيدروجينية.

 Water Potential(    الجهد المابي    ) 

وبالتالي فإن الجهد الجهد الكيميابي هو الطاقة الحرة لكل مول )وزن جزيبي( ألف مادة في النظام الكيميابي 

الكيميابي للمادة تحت ظروؾ ثابتة من الضؽط والحرارة يعتمد على عدد موالت المادة الموجودة، وفي تناولنا 

 (.wلعالقة النبات بالماء فنحن عادة ما نعبر عن الجهد الكيميابي للماء بالجهد المابي )

كلما كان الجهد المابي قليل كلما كان ارتباط الماء بالوسط كبير وكذلك فكلما جؾ الوسط )التربة( كلما زاد 

 االرتباط بينه وبين الماء أف أن جهد  المابي ينخفض وهذا يعتبر ذو اهمية مطلقة في عملية االنبات البذرف 
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مصطلح الجهد لى ما ُيعرؾ بالجهد المابي. وتعتمد حركة جزيبات الماء الى داخل وخارج الخلية النباتية ع

المابي يوضح ما هو موجود من طاقة في الماء وحالتها، فالطاقة هى القدرة على بذل ُشؽل، وجزيبات الماء 

وجزيبات الماء النقية ؼير المرتبطة بأية جزيبات أُخرى تكون لديها أقصى طاقة ممكنة  قادرة على بذل ُشؽل.

. حيث أنها تكون ؼير مقيدة بجزيبات أخرى كاأليونات أو األمالح أو السكر مثالً أو أقصى جهد مابي ممكن

وقد إُتفق على أن الجهد المابي للماء وبالتالى فإن جزيبات الماء تكون حرة ويمكنها التحرك بسهولة ويسر. 

ى ماء نقى فإن . ولكن عند إذابة بعض جزيبات السكر فالحر النقي تساوف صفراً )أعلى قيمة للجهد المابي(

جزيبات السكر سوؾ ترتبط بجزيبات الماء وتقيد من حركتها أى ُتقلل من جهدها المابي )ًيصبح أقل من 

 الصفر أى تكون قيمته سالية(.

 القوى المؤثرة على الجهد المابي:ـــ

  قوى االلتصاق أو اإلدمصاص Adhesion Forces  أو فى أنسجة النبات، وُيعرؾ مع ؼرويات التربة

حيث إن الماء يمكن أن يحيط  (   يرمز لهذا الجهد بالرمز ) و Matric potential   بالمصطلح 

( وبما أن هذ  H-bondبجزيبات كبيرة مثل البروتينات والسكريات المتعددة بواسطة روابط  هيدروجينية )

وفي  تكون سالبة.  (   القوى ُتحد من حركة الماء فإنها تؤدف الى خفض الجهد المابي ولهذا فإن ) 

قليلة جداً لهذا فإنه  في أكثر األحيان ُيهمل  matricأنسجة النبات تكون نسبة الماء الُمقّيد بواسطة قوى الــ 

 مهماً للجهد المابي.  (   ة يكون ) في النباتات ولكن في نظام الترب (   )  تأثير 

  (الجهد األوزموزف   )   Osmotic Potential     وهو الجهد النات  من وجود المواد الذاببة

(Solutes حيث إن وجود المواد الذاببة في الماء يؤدف الى تقليل النشاط للجزيبات المابية وهذا يقلل أو .)

 ُيخفض من الجهد المابي. أى أن الجهد األوزموزف يكون دابماً ذا قيمة سالبة أف أقل من صفر. 

  جهد الضؽط (   )  Potential   Pressure ولتفهمه ننظر الى الشكل التالى:ــ 

 

يالحظ  من الشكل وجود ؼشاء شبه منفذ يفصل بين مذابات وأن تركيزها على جانبه األيسر أعلى من 

تركيزها على جانبه األيمن، وبالتالى فإن حركة الماء تكون مقيدة فى الجانب األيمن بدرجة أقل أى أن جهد 

فى الجانب األيمن يكون أعلى من الجانب األيسر مما يتسبب فى مرور جزيبات الماء من (    ) الماء 

ضؽط يمكن معادلته من  عنهاالجانب األيمن )أعلى طاقة( الى الجانب األيسر )أقل طاقة( وتلك الحركة يتولد 

 خالل دفع المكبس حتى تتوقؾ حركة جزيبات الماء بين الجانبين.
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 جهد المابي : العوامل المؤثرة على ال

 درجة الحرارة ، عالقة طردية .  .ٔ

  عكسية.عالقة  األمالح،وجود  .ٕ

 الضؽط : زيادة الضؽط تؤدف إلى زيادة فرق الجهد المابي .  .ٖ

وجود بعض الجزيبات الصلبة : مثل بعض حبيبات الطين والرمل في التربة أو بعض المواد الليفية  .ٗ

 والؽروية في جدر الخاليا . 

 الجاذبية أو االرتفاع : وعادًة تهمل في حالة النباتات القصيرة وقد يكون لها أهمية في األشجار الطويلة .  .٘

 مكونات الجهد المابي : 

 = الجهد الكلي للماء .   األسموزفجهد الجاذبية + الجهد الحبيبي + جهد لضؽط + جهد األمالح 

  = الجهد الكلي للماءYW   . 

  = جهد األمالحYS  . 

  = جهد الضؽطYP  . 

  = الجهد الحبيبي للبذرة أو التربةYM . 

  = جهد الجاذبيةYg.  

والجهد الحبيبي  الجاذبية،جهد  كأل منونظراً ألنه سيكون تعاملنا مع نباتات المحاصيل فإنه يمكن إؼفال 

 للتربة والبذور ً لقلة تأثيرها على الجهد المابي في النبات . 

  : في النبات Yw
- = YS

-  + Y+
P   .  

  : في التربة YW = Ys + YM   .  

 حيث تم إؼفال جهد الضؽط نظراً لقلة أهميته في التأثير في الجهد المابي للتربة . 

  المابي:وحدات الجهد 

 1 atm = 1.013 bars 

 1 bar = 0.987 atm = 106 alu nes / cm2 

 1 pascel ( ra ) = 1 newton / m2 

 1 mpa = 106 pa = 10 bars = 9.87 atm 

  ( الناتجة  اإلسموزيةيتحرك الماء خالل أوعية الخشب نتيجة لفرق الجهد المابي وبسبب الفقد المصاحبة )

 من عملية النتح ، حيث زيادة النتح يزيد من فرق الجهد المابي وبتالي حركة الماء إلى أعلى . 

 ى تماسك هذا العمود المابي قوى التجاذب والتالصق ، يتكون عمود الماء داخل األوعية الخشبية ويساعد عل

حيث جزيبات الماء ترتبط مع بعضها البعض نتيجة لوجود الروابط الهيدروجينية ، كذلك فإن الماء يلتصق 

ببعض الجزيبات الفردية على جدر الخاليا وعمود الماء ، هنا يستمر متصالً ما دام النبات في حالة  جيدة من 

ى الشد والتماسك التي سبق ذكرها . ولكن تحت ظروؾ معينة قد يحدث انقطاع في عمود النتح وتحت قو

 حيث يتكون لفقاعات المابية التي تمنع استمرارية حركة الماء .  Cavitationالماء مسبباً ما يسمى 
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   عند وصول الماء إلى األوراق حيث يستخدم جزء بسيط منه في عملية البناء الضوبي بينما الكمية الكبرى

( عن طريق عملية النتح حيث يتحرك الماء من األوعية الخشبية إلى الخاليا   % 98تفقد على شكل بخار ) 

 ية النتح . ومن ثم يفقد عن طريق الثؽور إلى الخارج بواسطة عمل mesophyllالوسطية 

 ومن ثم فإن المعادلة النهابية للجهد المابي ُتصبح:ـ

              

وحدة القياس ويكون ذو قيمة موجبة.    يكونان ذو قيمٍة سالبة بينما       مع األخذ فى اإلعتبار ان 

 -إلى  ٔ-للنباتات من ). ويتراوح  الجهد المابي  Barُتعرؾ بالبار األكثر استعماالً في حساب الجهد المابي 

بار(. وإن أنسجة النبات المختلفة لها جهد مابي مختلؾ حيث  ٖٓ -بار (  وفي بعض الحاالت يصل إلى ) ٘ٔ

أن الجهد المابي لألوراق يكون أقل )ذا قيمة سالبة أكبر( من الجذور. وأن حركة الماء في الخاليا واألنسجة 

 الى الجهد المابي المنخفض. وفي كل نبات تحصل من الجهد المابي العالي

 ةحركة جزيئبت المبء جحث ظروف اإلجهبد وعالقة ذلك ببلجهد المبئي

 Water stressوالً:ــ إجهاد الجفاؾ أ

عند تعرض النباتات إلجهاد الجفاؾ فإن حركة جزيبات الماء تتأثر بالجهد المابي، حيث ينعدم تقريباً بخار 

يتحرك الماء من داخل الخلية الى خارجها، ؼير ان الهواء الموجود خارج  الماء فى المسافات البينية، وبالتالى

الخلية ال يمكنه الدخول الى الخلية من خالل الجدار الخلوف ألن ذلك يحتاج الى طاقة كبيرة جداً. وبالتالى يكون 

 معدل فقد الماء مرتفعاً مما يؤدى فى النهاية الى انهيار الخلية.

 :Drought resistance مقاومة الجفاؾ

 واألصناؾ المختلفة من النباتات المنزرعة وخاصة عند من األهمية بمكان دراسة مدف مقاومة األنواع المختلفة بل

مقاومة الصنؾ  الجافة أو التي تتعرض من فترة إلى أخرى لظروؾ الجفاؾ حيث يتوقؾ علي مدف الزراعة في المناطق

أو مناطق نصؾ  Arid Zones عليها مناطق جافة مناطق والتي يطلقالمنزرع للجفاؾ مدف نجاح زراعته في هذ  ال

مقاومة الجفاؾ يمكن أن تطلق لإلشارة إلى المعاني المختلفة والتي يتعرض  اصطالح Semiarid Zones. جافة 

وبصفة أساسية فان  .المحيطة به في البيبة Water Stress النبات لفترات من نقص الماء أو إلى اإلجهاد المابي لها

 انتزاع الماء منه علي الحياة إما ألن البروتوبالزم فيها يكون قادراً علي احتمال النباتات المقاومة للجفاؾ تكون قادرة

Dehydration  أن من صفاته الفسيولوجية تجنب أو تحمل  دون حدوث ضرر دابم له أو ألنه ذو تركيب خاص أو

  فقد  أو ءذلك المستوف المميت من نقص الما

   Desiccation Toleranceتحمل البروتوبالزم للجفاؾ - أ

مالحظة  ذلك في الكثير من  ويمكن Dehydration يمكن  أن يظل البروتوبالزم حيا عند نزع الماء منه

الجافة . ويعتبر الزيتون من احسن األمثلة في هذا الشأن. حيث  األعشاب والشجيرات التي تنمو في المناطق

وقد وجد أن من . ينمو حيث يكون الجفاؾ علي اشد  وال تناسب البيبة أف نوع آخر من األشجارأن  يمكنه
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مؽطاة بطبقة سميكة من الكبوتين وكذلك مؽطاة  صفاته مقاومة األوراق نزع الماء منها بشدة ، كما أن أوراقه

 وصؽيرة.   بطبقة من الزؼب كما أنها جلدية

  تجنب الجفاؾ أو تأخير حدوثه - ب

وقد يرجع ذلك إلى بعض الصفات المورفولوجية والفسيولوجية،   Mesophytesالــ ذلك في معظم النباتات ويوجد

 :ــ  وقد يتم ذلك بالعديد من الطرق منها Water Stress تجنب حدوث نقص الماء والتي ينت  عنها

  تعديل موسم النمو 

فبعد سقوط األمطار علي سطح  كما في حالة الكثير من الحوليات التي تنمو وتزهر خالل اسابيع قليلة. 

 Water التربة ال يلبث أن ينمو النبات ويزهر ويكمل حياته قبل أن يحدث النقص الشديد في الماء

Stress الجفاؾ حيث أن فترة حياته قصيرة وينمو في  أمكن للنبات تجنب الفترة التي يحدث فيها وبذلك

 محددة.خالل أسابيع 

  انتشار المجموع الجذرف 

الجفاؾ.   حيث يعتبر المجموع الجذرف المنتشر من اكثر العوامل المؤثرة في حماية النباتات ضد ضرر

اؾ الن جذور  النبات من الجف فالعمق الكبير واالنتشار الواسع والتفريػ الكثير للجذور يعمل علي وقاية

 طبقات التربة ولذا يتجنب النبات ضرر الجفاؾ. في هذ  الحالة تكون قادرة علي امتصاص الماء من

  التحكم في معدل النتح  

النتح بالتفاؾ أوراقه فيقلل ذلك من معدل  حيث يتفاعل النبات مع الظروؾ المحيطة به لكي يعمل علي تقليل معدل

عن طريق إؼالق ثؽورها.  واستجابة النباتات للـ  Water Stress النباتات تتفاعل معكما أن الكثير من  . النتح

Water Stress  وإؼالقها لثؽورها يكون بمجرد بدء حدوث النقص المابي في هذ  الحالة Water Stress 

ذا يمكن للنبات النتح وب وجود طبقة من الكيوتين علي األوراق والتي ينت  عنها تحكم شديد فعال في معدل كما أن

 مقاومة أو تجنب حدوث الجفاؾ 

  Hardening: ـ التقسية جـ

يتسبب عنه ضرراً كبيراً مقارنًة بالزيادة  Water Stress ُيعتقد أن الزيادة أو االرتفاع الفجابي والقاسي فى  الــ 

لفترة أو اكثر من النقص بيد أن النباتات التي تتعرض  .لفترة زمنية طويلة Water Stress التدريجية فى  الــ 

تبقي حية تحت ظروؾ الجفاؾ دون حدوث ضرر عكس  يمكن أن Moderate Water Stress المتوسط للماء

في  تؤدى الى إحداث  تؽيرات ربيسية Hardening لمثل هذ  المعاملة.  فالتقسية النباتات التي لم تتعرض

وكذا زيادة لزوجته ونقص في   Water Binding Capacity البروتوبالزم كزيادة في الماء المرتبط الــ

  نفاذيته. 

وذلك بمعاملة البذور قبل الزراعة  بنقعها فى  فكرة التقسية  العلماء لمحاولة زيادة مقاومة النباتات للجفاؾ وقد قادت

تحمل صفات    Water Stress للــأو فى محلول ملحى ثم تجفيفها هوابياً.  حيث أن النباتات التي تتعرض  الماء
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زيادة اإلمداد المابي ألنسجة األوراق،  كما تتميز بمعدل نتح أقل/ وحدة المساحة من سطح الورقة حيث ان  تعمل علي

لم  تكون قادرة علي التحكم في فقد الماء مقارنًة  بالنباتات التي ولذا  Water Stressالثؽور تؽلق عند حدوث ألـ

يكون    moderate Water stress لــلوحظ ان النباتات التي تتعرض كما   water Stressتتعرض لــ  

إعادة ريها  وذلك مقارنة  بتلك النباتات التي لم  نموها في بعض األحيان أكثر ؼزارة وأسرع نمواً وخاصة عند

  Water Stress تتعرض لــ

Crop-water relations 

High-yielding crops require large amounts of water during the growing season. A healthy, high-yielding 
wheat or canola crop requires up to 480 millimeters (mm) or 19 inches of water during the growing 
season. A good, average crop will take up 300 mm (12 inches) of water from the soil over the course of 
the growing season, which works out to about 2,718,000 lb/ac of water over the growing season. 

The difference in water availability (irrigation versus no irrigation) caused visible distinctions in these 
two areas of the same barley field. High-yielding crops require large amounts of water during the 
growing season. 

Water is required in far greater amounts than any other nutrient taken up from soil. 
Crops need water for both growth and cooling. Crop water use can be determined on a daily, weekly or 
growing season basis. 

A number of factors affect the amount of water used by a crop, including: 

 crop type 

 different stages of crop growth 

A prolonged water deficit will have a significant adverse effect on a crop growth and reduced yield 
potential. 

Crop water use and evapotranspiration 

Crop water use is referred to as evapotranspiration or ET. Evapotranspiration is the combination of 
water evaporation (E) from soil and plant surfaces, and water used by plants for growth and 
transpiration (T).   

Transpiration refers to the water lost to the atmosphere through the stomata, which are small pores 
mostly on the undersides of plant leaves. Water released through the stomata keep plants cool to avoid 
heat stress. Evaporation losses are usually only significant when the soil surface is moist or when the 
crop canopy is wet, which occurs after precipitation or irrigation events. After the top two to four 
centimeters (cm) of surface soil have dried, evaporation of water from soil is usually minimal. 

Evaporation from the soil surface is gradually reduced as the crop canopy closes in to completely 
shade the soil surface. At full crop canopy, almost all the ET is from transpiration by the crop. 

Maximum ET rate occurs when soil water is not a limiting factor and crops are able to take up water to 
completely meet growth requirements and transpiration needs for keeping cool.   

Crops utilize their root system to extract water from the soil. The rate and amount of water taken up by a 
crop is affected by the soil water content, stage of plant growth and effective rooting depth. Typically, 
barley, canola and wheat will root to about 100 cm to extract moisture, while pea typically will only root 
to about 75 cm. 

The average daily amounts of ET for barley, canola, pea, and wheat during the growing season are 
provided in Figure 1. Daily crop water use is low at the beginning of the growing season and gradually 
increases as the crop develops through the various vegetative growth stages, peaks at reproductive 
growth and then gradually declines as the crop matures. 
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The approximate growing season water requirement for barley is 380 to 420 mm; canola requires 400 to 
480 mm; pea requires 300 to 370 mm and spring wheat requires 420 to 480 mm, based on research in 
southern Alberta. These moisture-use curves and total crop water use values are based on adequate 
soil moisture conditions. Crop water use can be quite variable depending on environmental conditions. 
For example, wheat and canola water use can be 10 mm per day when air temperatures are over 30 C 
and the weather is sunny and windy. 

Water use for vegetative growth 

For annual crops such as barley, canola, pea and wheat, a certain amount of moisture is needed to 
initiate germination and take the crop through the vegetative growth stages. These four crops typically 
need at least 100 mm (four inches) and often closer to 125 mm (five inches) of water to get a crop from 
germination through to the start of reproductive growth stage. The amount of moisture needed during 
vegetative growth varies because crops do not need as much moisture for transpiration in a cooler 
spring compared to a warm, windy spring. 

Most crops grown in Western Canada are cool season crops, with the exception of few crops, such as 
corn. For cool season crops, daytime high temperatures in the range of 20 C are ideal for growth. Under 
ideal temperature conditions, plants use soil moisture more efficiently for vegetative crop growth. 

Cereal crops at tillering use about two to three mm of water per day, and at the stem elongation stage, 
need about three to five mm of water per day. When temperatures are above 25 C, the moisture needed 
is about five mm per day. On warm days at the stem elongation growth stage, a cereal crop will use 
about 20 to 35 mm of water in one week, depending on environmental conditions including solar 
radiation, temperature, humidity and wind. 

When cereal crops are at the heading stage, water use is seven to eight mm per day under ideal 
conditions. This means that peak water use is substantial from mid-June to late July or early August for 
cereal crops. If moisture is lacking during this period, significant yield reduction can occur. 

Water use for reproductive growth 

Once a crop shifts from vegetative to reproductive growth, water use remains high. Cereal crops after 
heading and canola at the flowering growth stage will continue to use seven to eight mm of water per 
day from heading to flowering and to grain filling, under optimum growth conditions. But during this 
time, water use can be over 10 mm per day on very hot days. As grain filling nears completion, crop 
water use declines and drops off rapidly as plants approach maturity. 

Alberta research has shown that under good environmental conditions, for each 25 mm (one inch) of 
water used during reproductive growth, wheat produces about five to eight bushels per acre, barley 
produces seven to 10 bushels per acre and canola produces 3.5 to five bushels per acre. 

The first effect of a moisture deficit condition during vegetative growth is a reduction in the growth rate 
of leaves and stems. When soil moisture availability becomes limited, cell expansion and division within 
the plant slows down and plants reduce the production of enzymes and proteins needed for growth. 

As soil moisture deficiency increases, plant roots cannot take up enough water to meet transpiration 
needs of a crop to remain cool. Plant leaves show signs of wilting in mid-day heat. Crops respond to 
moisture stress by closing their stomata. As evening approaches, air temperatures cool down and solar 
radiation decreases. Plants gradually recover from mid-day wilting and stomata re-open to meet 
transpiration needs. 

When wilting becomes more prolonged in cereal crops, older leaves and tillers are aborted and stem 
elongation is reduced. When wilting becomes more prolonged in oilseed crops, plants respond by 
abortion of older leaves, reduced stem elongation, reduced branching and flowers may be aborted, 
which reduce crop yield potential. 

If the moisture deficiency becomes very advanced, wilting becomes more prolonged each day until 
plants reach a condition where recovery overnight does not occur, and plants will completely senesce 
and die. 


