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د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل دخووو ېنجنیل وبدېلفوېل برالکله
د لوړ هدک کد ههلست هخل
کربل ۱۳۹۸

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۳۱۱عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۹۶طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۹۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۲ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۳کتابونه د ۱ Afghanistan-Schulenکتاب د صافی بنس  ۲کتابونه د سهلواک
اېډ  ۸کتابونه د کانراد ادناور بنس ۱ KASکتاب په آملان کې د اناسهیس کمپنیه لګهوا) پهه مهايل
مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۲۰۱۰ه  )۲۰۱۴کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

" د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههواد و ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو .د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړو د موسسهاتو
لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۹۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۲۰۱۰نه تر  ۲۰۱۶پورې په افغانستان کې د کهار امرانهات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له رسپرست وزوهر پوهنمه دوپلهوم انجنیهر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري
معین ډاکرت احمد سیر مهجور مايل رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې
سالکار ډاکرت ګ رحی صايف د پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګهه مننهه
کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتهاب لهه مؤلهف
ګه ډېر منندوی ي او ستاينه وې کوم چې خپه د کلونهو-کلونهو زيهار وهې پهه وړيها توګهه ګرانهو
محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت الله عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب فربوري ۲۰۲۰
د دفرت ټیليفون۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴ ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :
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لومړی څپرکی
نوري تنفس او د کیم میتابولیزم
 ۱.۱رسیزه
په لومړين څپرکي کې مو دا په ډاګه کړه چې تنفيس او فوتوسنتیزي عملیې دواړه ،مخالف تعامالت
ګڼل کیږي .په داسې حال کې چې ضیایي ترکیب د وچو موادو را ټولیدنه په بر کې نیسې  ،او د
تنفيس عملیې په جریان کې نبات خپل وچ وزن دالسه ورکوي .همدا شان د فوتوسنتیز په عملیه کې
کاربن ډای اکسایډ اخیستل او اکسیجن ورکول کیږي ،خو بااملقابل د تنفيس عملیې په جریان کې
نوموړي ګازونه تبادله کیږي .د فوتوسنتیز عملیې اندازه ګیري البته په هغو رشایطو کې چې مصف
شوی کاربن ډای اکسایډ او اکسیجن پکې دخیل وي ،دقیق نه دی .نوموړې اندازه ګیري مونږ ته د
فوتوسنتیز عملیې ظاهري اندازه ګیري را په ګوته کوي نه هغه صحیح او واقعي اندازه ،ځکه هغه
حجرې چې فوتوسنتیزیکي عملیه رسته رسوي په ورته وخت کې د تنفس عملیه هم د یاده نه
اوبايس.
د فوتوسنتیز عملیې ظاهري اندازه د یوې پاڼې په نظر کې نیولو رسه او د نوموړې پآڼې د مساحت
واحد د وخت په يف واحد باندې ،د تثبیت شوي کاربن ډای اکسایډ د مقدار په محاسبه کولو رسه
اندازه ګیري شوې وه ،چې بیا وروسته له هغې نوموړی نبات په تیاره ځای کې وساتل شو .د نوموړې
پاڼې د مساحت څخه د آزاد شوي کاربن ډای اکسایډ اندازه ،د نوموړې دورې په ورته وختونو کې
وپېژندل شو .وروسته بیا د فوتوسنتیز علمیې د ظاهري اندازې لپاره نور قیمت هم اضافه شو ،تر څو
اصيل اندازه په الس رايش .له دې ځایه بیا داسې وانګېرل شوه چې د تنفيس عملیې اندازه کوم چې
په تیاره کې اندازه کیږي د هغې اندازه رسه چې په رڼا کې صورت نیيس ،یو شان او ورته دی.
نوموړې انګیرل شوی حالت یواځې د څو محدودو نباتاتو لپاره د تطبیق وړ ده ،لکه ګني او جوار .په
نوموړو نباتاتو کې د تنفيس عملیې اندازه په ثابت حالت کې قرار لري ،البته که چېرې په تیاره او یا
رڼا کې کېښودل يش .رسه له دې چې ،د زیاترو لویو نباتاتو د تنفيس عملیې اندازه نظر تیارې ته ،په
رڼا کې ډېره ده .دا ځکه چې په پاڼه کې د کلورروفیل لرونکو حجرو لپاره نور د تنفيس عملیې د
1

تحرک المل ګرځي ،چې دې ته بیا د ( )photorespirationیا د نوري تنفيس عملیې اصطالح
کارول کیږي.
( )photorespirationنظریه د ملړي ځل لپاره د ډیکر او ټایو لخوا په کال ۱۹۵۹م کې وړاندې
شوه .هغه تنفيس عملیه چې په ټولو ژوندیو حجرو کې بدون له دې چې نور کوم تاثیر پرې ولري
صورت ومومي ،نو دې ته بیا د ( )dark respirationاصطالح کارول کیږي .نو په همدې اساس،
هامغه ده چې بیا په نباتاتو کې د تنفيس عملیې لپاره دوه ډولونه پېژندل کیږي.
لکه څنګه مو چې په مخکینۍ برخه کې ذکر کړل ،هغه تنفيس عملیه چې په تیاره کې صورت نیيس
پکې ګلوکوز د آزاده شوې انرژۍ رسه لکه د ( )ATPمالیکولونو په ډول ،کاربن ډای اکسایډ او اوبو
ته اکسیدایز کیږي ،له هغه ځایه چې د نوري تنفيس عملیې لپاره الندینۍ برخه ګالیکولیک اسید دی
کوم چې  ۲کاربن لرونکی مرکب دی .نوموړې انرژي د ( )ATPمالیکولونو په ډول نه ساتل کیږي،
خو د حرارت په ډول تیت او پرک کیږي .نو په همدې اساس ،د نبات په انرژیکي رسچینو کې د
نوري تنفيس عملیې کارول هومره اړین نه دی ،که چېرې هم نوموړې عملیه رسته ورسول يش هامغه
ده چې بیا ضعیف او ورو تولید ته الره هواریږي .د ګني او جوارو په ډول نباتات کوم چې له ځانه
کومه نوري تنفيس عملیه نه ښکاره کوي ،د وچو موادو په را ټولولو کې مؤثر متامیږي.
د هغې تنفيس عملیې چې په تیاره کې صورت نیيس او د نوري تنفيس عملیې په منځ کې ډېر
توپیرونه شتون لري ،لکه د الندې  ۱۴-۱جدول په مطابق .د هغې تنفيس عملیې اندازه چې په تیاره
کې صورت نیيس ،د اکسیجن په غلیظ کېدلو رسه یواځې دوه فیصده زیاتیږي .د نوموړي عنص د
غلظت څخه بغیر د هغه تنفيس عملیې په اندازه کې چې په تیاره کې صورت نیيس ،هېڅ کوم
زیاتوالی نه ښکاره کیږي.
 ۱.۱جدول مونږ ته د هغه نوري تنفيس عملیو تر منځ توپیر را ښيي چېیویې په تیاره کې او بل یې په
رڼا کې صورت نیيس.
ملریز تنفس

تیاره تنفس

یواځي په کلوروفیل لرونکو حجراتوکې

 :۱په ټولو ژوندیو موجوداتو کې تررسه کیږي.
تررسه کیږي.
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 :۲د حجرې په داخل کې نوموړې عملیه د حجرې په سایتو دا عملیه په کلوروپالسټ پروکسیزم او
مایتوکاندریا پالزم او مایتوکاندریا کې تررسه کیږي.
 :۳قندونه ،شحمیات او پروټینونه یې مواد دي .ګالیکولیک اسید یې مواد دي.
 :۴انرژي د  ATPپه شکل حاصلیږي .انرژي نه ذخیره کیږي بلکه مصفیږي.
 :۵د روښنايي پورې تړيل نه ده .په روښناييد روښنايي پورې تړيل ده او یواځي په روښنايي پور
او تیاره دواړو کې تررسه کیږي.
 :۶د دوه فیصدو څخه زیات غلظت یې نه زیاتیږی .د اکسیجن غلظت یې د  ٪۲۱څخه زیات
زیاتیږی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له بله اړخه نوري تنفيس عملیه د اکسیجن غلظت رسه یوځای حتی ۲۱فیصدو ته هم رسیږي ،کوم
چې د امتوسفیري اکسیجن غلظت دی .نو په همدې اساس ،په طبیعت کې د نوري تنفيس عملیې
اندازه نظر هغې تنفيس عملیې ته چې په تیاره کې صورت نیيس،څوځلې زیاته ده .له هغه ځایه چې د
هغې تنفيس عملیې چې په تیاره کې رسته رسیږي ،تعامل یې په مایتوکاندریا کې صورت نیيس او
نوري تنفيس عملیه بیا د غړي په یو بل ډول کې چې د ( )peroxisomesپه نوم یادیږي ،رسته رسول
کیږي .د نوري تنفيس عملیې اندازه کول یوډېرګران کار دی،ځکه کله چېیوه پاڼه د نور الندې
کېښودل يش نو هامغه ده چې بیا نوري تنفيس عملیې په لحاظ کاربن ډای اکسایډ په کلوروفیيل
حجرو کې تولیدیږي .رسه له دې چې ،نوموړی کاربن ډای اکسایډ هېڅکله هم نه آزادیږي ،خو په
ورته حجرو کې د فوتوسنتیز عملیې لپاره دوباره په کار یوړل کیږي .په پایله کې د تنفيس عملیې د
اندازې تشخیص لپاره یو غیر مستقیم میتود کارول کیږي.
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 ۱.۲د نوري تنفيس عملیې ټاکل د کاربن ډای اکسایډ د جرباين نقطې په واسطه
په نوموړي میتود کې ملړی د نبات کاربن ډای اکسایډي جرباين نقطه ټاکل کیږي .د نوموړی هدف
لپاره نبات په هغه شیشه ای کوټه کې چې هوا یې تړل شوې ده ،کېښودل کیږي .په پیل کې که چېرې
وګورو نو وینو چې په هغه اندازه چې د کاربن ډای اکسایډ غلظت په شیشه ای کوټه کې شتون لري،
په ورته اندازې رسه په هوا کې هم موجود دی ،چې مساوي کیږي له  ۰،۰۳فیصده یا  ppm ۳۰۰رسه.
کله چې نبات د نور الندې کېښودل يش ،نو هامغه ده چې کاربن ډای اکسایډ په تیزۍ رسه له
نوموړې کوټې څخه کمیږي ،او د فوتوسنتیزیکي عملیې لپاره په کار یوړل کیږي .نو په همدې
اساس ،د کاربن ډای اکسایډ غلظت په نوموړې کوټه کې په تیزۍ رسه کمیږي .په ورته وخت کې ،د
پاڼې روښانه شوې حجرې نوري تنفيس عملیه را په ګوته کوي .په پایله کې ،د کاربن ډای اکسایډ
غلظت په کوټه کې زیاتیږي .د یو څه وخت څخه وروسته د کاربن ډای اکسایډ غلظت په ثابت
حالت پاتې کیږي ،ځکه چې د فوتوسنتیز په عملیه کې د مصف شوي کاربن ډای اکسایډ حجم د
نوري تنفيس په عملیه کې د آزاد شوي کاربن ډای اکسایډ له حجم رسه په مساوی حالت کې راځي.
د نوموړې عملیې په جریان کې د کاربن ډای اکسایډ هېڅ ډول کومه خالصه السته راوړنه او دالسه
ورکول ،صورت نه مومي ،چې دغې نوموړې پدیدې ته د کاربن ډای اکسایډ د جرباين نقطې ( CO2
 )Compensation pointاصطالح کارول کیږي .ځکه هغه کاربن ډای اکسایډ چې د فوتوسنتیز
عملیې په په واسطه په مصف رسېدلی ،کټ مټ په هامغه ډول رسه د هغه کاربن ډای اکسایډ په په
واسطه چې د تنفيس عملیې په واسطه آزاده شویده ،جربانیږي .د کاربن ډای اکساید په جربانیدونکي
نقطه کې ،خالصه فوتوسنتیزیکي عملیه صفر ده .نو په همدې اساس ،نوموړې جربانیدونکې نقطه بیا
د نوري تنفيس عملیې د اندازې لپاره یو رضیب ګڼل کیږي .په هغو نباتاتو کې لکه غنم او نخود کوم
چې له خپل ځانه نوري تنفيس عملیه ښکاره کوي ،د کاربن ډای اکسایډ جربانیدونکې نقطه یې لوړه
ده ( )ppm۵۰-۱۵۰پورې .له بله اړخه په هغو نباتاتو کې لکه جوار او ګني چې نوري تنفيس عملیه
پکې تقریباً نشته ،نوموړې جربانېدونکې نقطه پکې ډېره ټیټه ده ( )ppm۰-۱۰پورې.
مخکې له دې چې د نوري تنفيس عملیې د کار او فعالیت په اړه بحث وکړو ،دا اړینه ده تر څو د هغو
نباتاتو تر منځ چې له خپله ځانه نوري تنفيس عملیه ښکاره کوي او هغه یې چې نه ښکاروي،
اناتومیکي او فزیولوژیکي توپیر باندې ځان پوه کړو .دغه دواړه نبايت ګروپونه په یوه لحاظ له یوه او
بله رسه توپیر لري .ټول هغه نباتات چې له خپل ځانه نوري تنفيس عملیه رسته رسوي ،په فوتوسنتیز
کې د کاربن ډای اکسایډ ارجاع لپاره د کالوین دوران له ځانه ښکاروي .کالوین دوران ته د ()C3
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دوران هم ویل کیږي ،له هغه ځایه چې په نوموړې مجراء کې ملړنی ثابت تولید ()PGAدی کوم
چې یو درې کاربن لرونکی مرکب ګڼل کیږي نو په همدې لحاظ ټول هغه نباتات چې له ځانه نوري
تنفيس عملیه څرګندوي ،د ( )C3نباتاتو په نوم رسه یادیږي .هغه نباتات لکه ګني او جوار کوم چې له
ځانه نوري تنفيس عملیه نه ښکاروي ،په فوتوسنتیزي عملیه کې د هېچ – سلک په مجراء کې د
کاربن د ارجاع سبب ګرځي .دلته بیا ملړنی ثابت تولید لکه د مالیک اسید په ډول ۴ ،کاربن لرونکی
مرکب دی ،نو په همدې اساس د نوموړو نباتاتو لپاره د ( )C4اصطالح کارول کیږي.
 ۱.۳د  C3او  C4نباتاتو تر منځ توپیر.
د  C3او  C4نباتاتو تر منځ ډېر توپیرونه شتون لري لکه د ( )۱۴.۲جدول مطابق.
 ۱.۲جدول مونږ ته د  C3او  C4نباتاتو تر منځ توپیر را په ګوته کوي.
د  C3نباتات
 .۱بیلګې

د  C4نباتات

ټول حبوبات ،اکرثه غله ګڼې،
جات ،د تیلوتخمونه ،معتدل اوامارنتوس
او ټروفیکل ونو انواع

 .۲په ضیایې ترکیب کې د
کاربن ډای اکسایډ د تثبیت
کیدو کړنالره.
 . ۳د کاربن ډای اکساید
قبلوونکی
 . ۴لومړنی ثابت محصول
 . ۵بنسټیز برخه اخیستونکی
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جوار،

رسګم،

انزایم
. ۶بنډل شیټ
 . ۷د کاربن ډای اکساید د ppm co2 ۱۰۰ – ۵۰
رقابت ټکی
 . ۸د رڼا د مشبوع وايل ټکی

f t.c ۴۰۰۰ – ۱۰۰۰

. ۹په مکمل ملریز روښنایې

کمه اندازه

کې د ضیایي ترکیب شبکه
()ft.c۱۵۰۰۰ -۱۲،۰۰۰
 . ۱۰د ضیایې ترکیب لپاره

 ۲۵—۱۰سانتي ګراد

حد اقل د حرارت درجه
 . ۱۱په ضیایي ترکیب باندې په امتسفیرکې د اکسیجن
د اکسیجن اغیزې

غلظت ()٪۲۱

 . ۱۲نورې تنفس

حارض دم

لکه څنګه چې وار دمخه ذکر شو ،د فوتوسنتیز په عملیه کې د کاربن ارجاع کېدل دکالویندوران په
ډول په ( )C3نباتاتو کې دی خو بیا نوموړې عملیه د هېچ – سلک مجراء په ډول په ( )C4نباتاتو کې
شتون لري .په ( )C4نباتاتو کې نوري تنفيس عملیه ډېره سسته ده او حتی په نشتون کې حسابیږي ،په
پایله کې د وچ شوي نبات د وزن کموالی د نوموړې پروسې په خاطر په ټیټه سطحه کې قرار لري .نو
په همدې اساس )C4( ،نباتات په لوړې سطحې رسه خالصه فوتوسنتیزیکي عملیه رسته رسوي .له بله
اړخه په ( ) C3نباتاتو کې رسه له دې چې د نوري تنفيس عملیې سطحه ډېره لوړه ده ،خو بیا هم
خالصه فوتوسنتیزیکي عملیه پکې ډېره ټیټه ده .زیاتره ( )C4نباتات د ( )Gramineaeکورنۍ پورې
تړاو لري ،کوم چې په استوایي سیمو کې وده کوي او عبارت دي له :جوارو ،ګنیو ،غنم او داسې نور.
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رسه له دې چې ،دوه مشیمه ای نباتات لکه ( )Amaranthusاو ( )Portulacaهم د نوموړيګروپ
پورې تړاو لري .د نباتاتو زیاترډولونه لکه :د نخودو او لوبیاووګروپ ،غله جات ،غوړ لرونکي دانې او
استوایيګرمې ونې د ( )C3نباتاتو لپاره مختلف نوع ډولونه شمېرل کیږي .له هغه ځایه چې په ()C4
نباتاتو کې د کاربن ډای اکسایډ جرباين نقطه ډېره ټیټه ده ( )ppm۰-۱۰پورې )C3( ،نباتات په لوړه
سطحه د کاربن ډای اکسایډ جرباين نقطې سبب ګرځي ( .)ppm۵۰-۱۰۰د نوموړو نباتاتو
فوتوسنتیزیکي عکس العمل په لحاظ هغه هم د نور شدت په مقابل کې ،په پراخه توګه یو له بله رسه
توپیر لري .په ( ) C3نباتاتو کې فوتوسنتزیکي عملیه د نور د شدت په زیاتېدو رسه زیاتیږي ،هغه هم
یواځي ft۲۰۰۰-۳۰۰۰پورې ،او د نوري شدت په زیاتېدو رسبېره نوموړې اندازه خپل ثابت حالت
سايت .په بله معنی رسه ویلی شو چې ( )C3نباتات د نور مشبوع کېدل ،په ډېرټیټ شدت رسه
حاصلوي .په دې معنی چې ،نوموړي نباتات کولی يش چې د الرسسیوړ ملریزو وړانګو ته تر ۲۰-۲۵
فیصدو پورې خپل عکس العمل ښکاره کولی يش (په استوايي سیمو کې ملریز نوري شدت بیا له
 ft.c۱۲۰۰۰-۱۵۰۰۰ته اوړي ،چې دا بیا د ورځني وخت ،موسمونو او د ځای په لوړوايل پورې تړاو
لري) .له بله اړخه په ( )C4نباتاتو کې د فوتوسنتیزیکي عملیې اندازه حتی د ملریز نوري شدت په
زیاتوايل رسبېره هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي .نو په همدې اساس ،د ملریزو نوري وړانګو تر
طبیعي حاالتو الندې ( )C4نباتات په لوړه سطحه خپل فوتوسنتیزیکي عملیه نظر ( )C3ته رسته
رسوي .رسبېره پردې ،د نوموړو ۲نبايت ګروپونو د پاڼو اناتومي هم یو د بله رسه د پام وړ توپیر لري.
د ( 𝟒𝑪) نباتات په جوارو کې د پاڼې جوړه یې مجراوې د یوې پنډ لرونکې طبقې چې د پراخو
حجروي دیوالونو لرونکي دي ،پوښل شويدي ،چې بیا نوموړې طبقه د()bundle sheathیا د جوړه
ای پردې په نوم یادیږي .پورتنۍ طبقه په نوموړو نباتاتو کې په ښه ډول رسه انکشاف کوي کوم چې
د لویو کلوروپالستونو لرونکې ده ،البته د نوموړو کلوروپالستونو اندازهپه شاوخوا میزوفیيل حجرو
کې کمه ده .د ( 𝟒𝑪)نباتاتو د ساختامين خصوصیت دغه شکل ته د جرمني ساینسپوه د نوم څخه
وروسته ،د()Krens anatomyاصطالح کارول کیږي.مخکې له دې چې د ال زیات انتقال لپاره
جوړه ای حجرو ته ورسیږيپه میزوفیيل حجرو کې د فوتوسنتیزیکي عملیې تولید شوي مواد ملړید
جوړه ای پردو څخه تیریږي .له بله اړخه ،په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې ددې امکان شتون لري چې نوموړې
جوړه ای پرده هېڅ موجوده نه وي .که چېرې احیانا ً نوموړې پرده شتون ولري ،نو انکشاف به یې ډېر
ورو او د کلوروپالست کمښت به پکې له ورایه محسوسیږي .په نوموړو  ۲نبايت ګروپونو کې د
فوتوسنتیز عملیې لپاره مطلوبه حراريت درجه هم تغیر کوي .له هغه ځایه چې د ( 𝟑𝑪)نباتاتو لپاره
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مطلوبه حراريت درجه له ۱۰ـ ۲۵درجه د سانتي ګرید پورې رسیږي ،خو په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې د
نوموړې عملیې لپاره بیا نوموړې حراريت درجه لوړیږي کوم چې اندازه یې له  ۴۵-۳۰درجو د سانتي
ګرید پورې دوام کوي .په نوموړو دوو نبايت ګروپونو کې خالصه فوتوسنتیزیکي اندازه هغه وخت یو
له بله رسه توپیر نه پیدا کوي ،کله چې د حرارت درجه له  ۲۵درجو د سانتي ګرید څخه کمه وي .د
حرارت د درجې په لوړېدلو رسه ،د فوتوسنتیز عملیې اندازه بیا په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې  ۴۵درجو د سانتي
ګرید پورې لوړیږي ،خو په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې نوموړې اندازه بیا په خپل ثابت حالت رسه پاتې کیږي.
په پایله کې ،د سانتي ګريد په  ۴۵درجو کې د ( 𝟒𝑪)نباتاتو د فوتوسنتیزیکي عملیې اندازه بیا نظر
( 𝟑𝑪)نباتاتو ته تقریباً دوه چنده دی.
نوموړي دواړه نبايت ګروپونه د اکسیجن په مقابل کې د غربګون په لحاظ ،هم یو له بله رسه توپیر
لري .په ( ) 𝐶3نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیې اندازه هغه وخت خپل اعظمي حد ته رسیږي کله چې د
اکسیجن غلظت په امتوسفیر کې ( )0,2%یعني ډېر ټیټ وي ،خو هغه وخت نوموړې عملیه کمیږي
کله چې د نوموړي ګاز غلظت زیات وي .د اکسیجن پواسطه د فوتوسنتزیکي عملیې دغه غیر
تعاديل حالت ته د ()Warburg effectاصطالح کارول کیږي .کله چې د اکسیجن غلظت په
امتوسفیر کې  ۲۱سلنه وي ،نو دا بیا په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې د خالصې فوتوسنتیزیکي عملیې لپاره د پام
وړ غیر تعاديل حالت د منځته راتللو سبب ګرځي .له بله اړخه ،په امتوسفیر کې د اکسیجن غلظت بیا
د ( 𝟒𝑪)نباتاتو د فوتوسنتیزیکي عملیې په اندازې باندې کوم تاثیر نه اچوي.
د ( 𝟒𝑪)په نباتاتو کې د اوبو مؤثریت بیا نظر ( 𝟑𝑪)نباتاتو ته لوړ دی ،په دې معنی چې ( 𝟒𝑪)نباتات
نظر ( 𝟑𝑪)نباتاتو ته د وچو دانو د تولید لپاره لږو اوبو ته اړتیا لري .نو د نوموړو وجوهاتو له مخې
( 𝟒𝑪) نباتات د هغه چاپیریال چې د حرارت لوړې درجې لرونکي وي یا د لوړ نوري شدت او هغو
استوايي سیمو رسه چې وچ اقلیمي موسم لري ،اړخ نه لګوي .په حقیقت کې ،نوموړي ( 𝟒𝑪)نباتات
په استوایي سیمو کې البته هغه هم د تکامل د مرحلې په جریان کې منځته راځي.
 ۱-۴د نوري تنفيس عملیې میکانیزم
د فوتوسنتیز په عملیه کې ټینګ شوی کاربن تقریباً  ۴۰-۳۰سلنې پورېد ( 𝟑𝑪)نباتاتو د نوري تنفيس
عملیې په جریان کې کاربن ډای اکسایډ ته دوباره بدلیږي .په نوموړو نباتاتو کې کله چې پاڼې د نور
الندې کېښودل يش ،نو هامغه ده چې بیا په دوه کاربن لرونکي اسید باندې چې د ګالیکولیک اسید
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په نوم رسه یادیږي په لوړې اندازې رسه د سنتیز عملیه پرې رسته رسول کیږي .رسهله دې چې ،د
( 𝟒𝑪)نباتاتو په پاڼو کې ډېر کم ګالیکولیک اسید د ورته حاالتو الندې منځته راځي .نو په همدې
اساس ،په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې نوري تنفيس عملیه د لوړ سنتیز شوي ګالیکولیک اسید رسه یو ځای
کیږي او نشتون یې په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې د ګالیکولیک اسید له کمښت رسه تړاو لري.
په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې د ګالیکولیک اسید سنتیز کیدل په څو عواملو پورې تړاو لري .نور یو مهم او
حیايت برخه ګڼل کیږي او همدارنګه د کالوین حلقه بیا د خاورې الندینۍ برخې مونږ ته تهیه کوي.
دوهم دا چې د ګالیکولیک اسید د تولید اندازه په تیزۍ رسه کمیږي ،هغه هم کله چې په امتوسفیر
کې د کاربن ډای اکسایډ غلظت زیات يش او ددې په څنګ کې امتوسفیري اندازه()0.03سلنه
وي.له بله اړخه ،د اکسیجن غلظت بیا د نوموړې عملیې په مقابل کې متقابل تاثیر لري .کله چې په
بیروين امتوسفیر کې د اکسیجن غلظت کم يش ،نو هامغه ده چې د ګالیکولیک اسید تولید هم
وررسه یو ځای او په یوه وخت کې کمیږي .نو په همدې اساس ،د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ
غلظت بیا د ګالیکولیک اسید سنتیز د تنظیم لپاره یو له مهمو عواملو څخه شمېرل کیږي.د کالوین په
حلقه کې ،ریبولوز ۱،۵ -ډای فاسفیت د یو غیر ثابته مرکب د جوړښت لپاره له کاربن ډای اکسایډ
رسه یو ځای کیږي .نوموړی مرکب بیا د فاسفوګالیسیریک اسید( )PGAپه  ۲نورو مالیکولونو باندې
وېشل کیږي ،چې دلته بیا ذمه لرونکی انزایم د ریبولوز ډای فاسفیت کاربوکسیل دی .دا باید په ډاګه
يش چې نوموړی انزایم ،دوه ګونی کار رسته رسوي .نوموړی انزایم کله چې کاربن ډای اکسایډ ته د
الرسسی امکان شتون ولري ،هامغه ده چې بیا په ریبولوز  ۱،۵ډای فاسفیټ باندې د کاربوکسیل
عملیه رسته رسوي او کله چې بیا د اکسیجن ګاز ته د الرسيس امکان شتون ولري ،نو هامغه ده چې
بیا ورته انزایم ریبولوز  ۱،۵ډای فاسفیټ د ()PGAیو مالیکول او د -۲فاسفوګالیکولیک اسید بل
مالیکول ته اکسیدایز کوي .نو په همدې اساس ،په ریبولوز ډای فاسفیت باندې د کاربوکسیل کېدلو
عملیې ته د ()RuDP oxygenaseاصطالح هم کارول کیږي .په راتلونکي تعامل کې په -۲
فاسفوګالیکولیک اسید باندې د فاسفوتیز انزایم په ذریعه دوهم ځيل د فاسفورایلیشن عملیه رسته
رسول کیږي ،ترڅو ګالیکولیک اسید تولید کړي .نو له همدې وجه ګالیکولیک اسید په پاڼو کې
تولیدیږي .هامغه ده چې د کالوین حلقې څخه د ګالیکولیک اسید د سنتیز د جهت تغیر د
() PGAد جوړښت په مصفېدو رسه را ښيي .له هغه وخته چې ورته انزایم د دوو مختلفو تعامالتو د
منځته راتللو سبب ګرځېدلی ،د نوموړې مجراء د جهت تغیر د اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ د
شتون په اساس صورت مومي.
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لکه څنګه چې ټولو ته دا څرګنده ده ،چې امتوسفیر تقریبا ً په پراخه اندازې رسه د اکسیجن او په لږه
اندازې رسه د کاربن ډای اکسایډ لرونکی ده خو بیا هم د ګالیکولیک اسید جوړښت ته ترجیح
ورکول کیږي .نو هامغه ده چې د ( 𝟐𝑶𝑪)زیات شوی غلظت له ملړين تعامل رسه اړخ لګوي ،چې
دا بیا په زیاتې اندازې رسه د ()PGAجوړښت ته الره هواروي ،کوم چې د کاربوهایدریتونو د
سنتیزي عملیې لپاره په کار یوړل کیږي .له بله اړخه ،د اکسیجن زیات شوی غلظت له دوهم تعامل
رسه اړخ لګوي کوم چې په پراخې اندازې رسه د ګالیکولیک اسید د تولید لپاره الره هواروي ،او په
نوري تنفيس عملیه کې ترې کار اخیستل کیږي .نو هامغه ده چې نوموړی تعامل په کلوروپالست
کې ځای په ځای کیږي.
اوس ګالیکولیک اسید له کلوروپالست څخه بهر ته انتقال او یو بل غړي ته رسیږي ،چې د
()peroxisomesپه نوم رسه یادیږي (۱-۱۴شکل).نوموړي حجروي جسمونه بیا په نوموړو حجرو
کې،د کلوروپالستونو په خوا کې شتون لري )peroxisomes( .معموالً د نباتاتو نوري تنفيس عملیې
په جریان کې په پراخه اندازې رسه د میزوفیل په حجرو کې شتون لري او معموالً د ( 𝟒𝑪)ډولونو په
حجرو کې په نشتون حسابیږي .په ()peroxisomesکې ،ګالیکولیک اسید اکسیدایز کیږي چې بیا
ګالیګزولیک اسید او وروسته بیا امینو اسید ته بدلیږي ،کوم چې ګالیسین ()glycineدی او د ۲
کاربن لرونکی اسید دی.
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۱-۱انځور مونږ ته د ګالیکولیک اسید د تولید لپاره دوهم ځلی شیام او میتابولیزم را په ګوته کوي،
البته هغه هم د ( 𝟑𝑪) نباتاتو د نوري تنفيس عملیې په جریان کې .دا په یاد ولرئ چې نوري تنفيس
عملیه په  ۳غړو کې تکمیلیږي .ګالیکولیک اسید په کلوروپالست کې تولیدیږي ،چې دا بیا په
( )peroxisomeکې ګالیسین ته بدلیږي .ګالیسین وروسته بیا په سیرین باندې هغه هم په
مایتوکاندریا کې د کاربن ډای اکسایډ په آزادېدو رسه ،بدلیږي.
رسبېره پردې ،د ګالیسین میتابولیزم بیا مایتوکاندریا ته اړول کیږي کوم چې له ()peroxisomesڅخه
په ورته ډول انتقال شویدی .د ګالیسین دوه مالیکولونه رسه یو ځای کیږي تر څو د سیرین یو
مالیکول کوم چې  ۳کاربن لرونکی اسید دی تولید کړي او همدارنګه د کاربن ډای اکسایډ یو
مالیکول ،منځته راوړي.نو له همدې وجه کاربن ډای اکسایډ د نوري تنفيس عملیې په دوران کې
آزادیږي .دا چې له سیرین رسه بیا څه پیښیږي ،زمونږ د بحث اصيل موضوع نه ګڼل کیږي .د مختلفو
تعامالتو په تسلسل رسه ،سیرین په کاربوهایدریتونو باندې بدلیږي.
نو په همدې اساس ،د کالوین حلقه بیا د ()PGAله تولید څخه خپل جهت ته تغیر ورکوي او بالخره
کاربن ډای اکسایډ آزادیږي.بناء نوري تنفيس عملیه یوه ضایع کوونکې پروسه ده ،او د خالصې
فوتوسنتیزي عملیې دوران کموي .په پایله کې ،په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې نوري تنفيس عملیه کمیږي ترڅو
دېته الره هواره کړي چې محصول زیات کړي .رسه له دې چې ،هغه هڅې او تجربوي کړنې چې د
نوري تنفيس عملیې د کمولو لپاره د سنتیزی شوي اغیزمن ګالیکولیک اسید چې د نبايت تغذیې
لپاره په کار یوړل شول ،کومه السته راوړنه پکې ونه لیدل شوه.
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۱.۵

په 𝐶4نباتاتو کې نوري تنفيس عملیه

په 𝟒𝑪 نباتاتو باندې تجربوي کړنه رسته رسول کیږي ،کوم چې په حقیقت کې له ځانه کومه نوري
تنفيس عملیه نه تررسه کوي .کېدلی يش هغه نظریه کوم چې د ورته نباتاتو میزوفیيل حجرې د
کالوین د حلقې په فوتوسنتیزي عملیه کې د کاربني یوځای کیدنې سبب نه ګرځي ،باطل يش خو
نوموړې نظریه بیا د هېچ او سلک مجراوې تر څارنې الندې نیيس .په ( 𝟑𝑪)نباتاتو کې کاربن ډای
اکسایډ د ()PGAتولید لپاره له ریبولوز ډای فاسفیت رسه نه ،بلکې له یو بل مرکب رسه کوم چې د
فاسفونول پایرویک اسید په نوم یادیږي خپل تعامل رسته رسوي تر څو مالیک اسید چې د څلور
کاربن لرونکی دی ،تولید کړي .نوموړې تعامل بیا د ()PEPکاربوکسیيل انزایم پواسطه ،صورت
مومي .هامغه ده کله چې ( 𝟑𝑪)نباتات په خپل ځان کې د ریبولوز ډای فاسفیت کاربوکسیل ولري نو
( 𝟒𝑪)نباتات د یو مهم انزایم په توګه بیا د ()PEPکاربوکسیل سبب ګرځي .نو په همدې اساس ،د
نباتاتو هغه پورتني دوه ډولونه کوم چې مو مخکې ترې یادونه وکړه ،مختلفې طریقې او الرې چارې
څاري.
هغه مالیک اسید کوم چې په میزوفیيل حجرو کې منځته راغلی ،اوس حجروي جوړه ای پردو ته
انتقالیږي .دلته مالیک اسید باندې د کاربوکسیل کېدو عملیه رسته رسول کیږي ،ترڅو پایرویک اسید
او کاربن ډای اکسایډ تولید کړي .پایرویک اسید بېرته میزوفیيل حجرو ته انتقالیږي ،او همدارنګه
نوموړی دوراين تعامل خپل فعالیت ته ادامه ورکوي .هغه آزاده شوی کاربن ډای اکسایډ چې په
نوموړو حجروي او جوړه ای پردو کې آزاده شوی ؤ ،د کالوین حلقې لپاره ترې کار ځینې اخیستل
کیږي .وروسته بیا نوموړی آزاده شوی کاربن ډای اکسایډ له ریبولوز ډای فاسفیت رسه یو ځای
کیږي ،ترڅو ()PGAاو وروسته کاربوهایدریتونه تولید کړي.
په همدې اساس په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې دواړه ،د کالوین حلقه او همدارنګه د هېچ او سلک مجراوې هم
شتون لري .له هغه ځایه چې د کالوین حلقه او هغه اړین ریبولوز ډای فاسفیت کاربوکسیل د
حجروي جوړه ای پردو پورې محدود شویدی ،خو د هېچ او سلک مجراء او هغه مشخص انزایم
چې د ()PEPکاربوکسیل په نوم رسه یادیږي ،یواځې په میزوفیيل حجرو پورې ټاکل شویدی .هامغه
ده چې په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې د کاربني ټینګښت لپاره دوه مجراوې په فضاء کې رسه جدا کیږي.
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د ( 𝟒𝑪)نباتاتو ()PEPکاربوکسیل د کاربن ډای اکسایډ او وروسته د ریبولوز ډای فاسفیټ
کاربوکسیل لپاره د ډېر نږدېوايل سبب ګرځي ،چې په پایله کې ( 𝟒𝑪)نباتات نظر ( 𝟑𝑪)نباتاتو ته
کاربن ډای اکسایډ ډېر ټینګوي .د ( 𝟒𝑪)نباتاتو میزوفیيل حجرې لکه د نوموړو حجرو په ډول کوم
چې د هغه تعامل لپاره چې د ریبولوز ډای فاسفیت کاربوکسیل په نوم یادیږي ،کوم خاص او اړین
انزایم نه برابروي او همدارنګه کومګالیکولیک اسید نه تولیدوي .رسه له دې چې په نوموړو
حجروي جوړه ای پردو کې نوموړی انزایم شتون لري ،خو بیا هم ریبولوز ډای فاسفیټ البته
ګالیکولیک اسید ته نه اکسیدایز کوي .دا په دې خاطر چې حجروي جوړه ای پردې د میزوفیيل
حجرو په خالف ،په پاڼه کې د موقعیت په لحاظ له امتوسفیري اکسیجن رسه په مستقیم ډول په
متاس کې واقع نه دي .کله چې حجروي جوړه ای پردې د میزوفیيل حجرو په واسطه محارصه يش،
نو هامغه ده چې بیا نوموړې پردې په مستقیم ډول نيش کولی چې اکسیجن ته الرسيس ومومي .له
همدې امله ،ګالیکولیک اسید یا په مکمل ډول منځته نه راځي او یا هم ډېر کم جوړیږي .ځکه نو
په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې د پورتنیو اړینو موادو په نشتون کې ،نوري تنفيس عملیه منځته نه راځي.
۱-۶

د کراسولیشن اسید میتابولیزم یا)(CAM

زیاتره نباتات په دښتو او شاړو ځمکو کې د ودې عملیه رسته رسوي ،او د نوموړي وچ اقلیم په سمون
خپلې شیرې ته انکشاف ورکوي.نوموړی خاصیت نباتاتو ته دا وړتیا وربخښي ،تر څو اوبه په اقتصادي
لحاظ مصف او د وچکالۍ په موسم کې د زیات وخت لپاره ژوندي پاتې يش .په ځینو نباتاتو کې پاڼې
ډېرې پنډې او تازه وي لکه د ()Liliaceae( ،)Orchidaceaeاو ( )Crassulaceaeکورنیو د غړیو په ډول،
خو په ځینو نباتاتو کې بیا پاڼې یې ډېرې کمې او یا هم مخکې له دې چې د نوموړي نبات ساقه یا هم تنه
یې تازه حالت ځانته غوره کړي ،توییږي لکه د اغزن بوټي او یا هم ( .)euphorbiasورته نباتات بیا د
ورځني عضوي او اسیدي میتابولیزم ،کوم چې د )(CrassulaceanAcid(Metabolismپه نوم هم
یادیږي ،خاصیت ځانته غوره کوي چې دا بیا ورته تازه او اوبلن نباتاتو ته چې ورته میتابولیزم په خپل ځان
کې لري ،د()CAMنباتاتو اصطالح کارول کیږي.
د نوموړو نباتاتو عادي شکل دا ډول دی چې د پاڼې او د تنې په مخ باندې داسې یو ډبل او پنډ پوټکی
شتون لري ،چې د پوټکي په باندنۍ طبقه کې بیا په پراخې اندازې رسه د شین رنګه حجرې لرونکې دي
کوم چې د لویو رګونو پواسطه چې د نبات د شیرې څخه ډک دي ،احاطه شویدي خو د مجرایي جوړه
ای پردو کمښت پکې احساسیږي .د نوموړو پاڼو مسامات بیا د پوټکي په باندنۍ طبقه کې ډوبیږي ،او د
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ورځې په جریان کې نږدې واقع کیږي کله چې د شپې لخوا هوا آزاده ،وچه او ګرمه وي نو د حرارت په
ټيټې درجې رسه هم خپل تقرب نوموړې طبقې ته ښيي .دغه ځانګړی توافق بیا ددې لپاره صورت نیيس
تر څو د اوبو ضایع کېدل را کم او د حجرو هغه ټاکلې اندازه اوبه وسايت کوم چې د ورځې په جریان کې
د پاڼو په نسجونو کې د کاربن ډای اکسایډ له شیندل کېدو څخه هم مخنیوي کوي .نوموړې عملیه بیا د
ورځې او شپې په جریان کې ،د پاڼو د حجرو له ټاکيل عضوي اسیدونو د اندازې رسه یو ځای کیږي.د
ورځې په جریان کې د پاڼو د حجرو ټاکلې عضوي اسیدي اندازه بیا کمیږي او د شیرې لرونکې حجرې
()pHمقدار زیاتیږي ،له هغه ځایه چې د شپې په جریان کې عضوي اسیدي اندازه په پراخې اندازې رسه
زیاتیږي او د شیرې لرونکې حجرې ()pHمقدار په تقابيل بڼې رسه کمیږي.
د شپې په جریان کې ،کله چې د پاڼو مسامات پرانیستی شکل ځانته غوره کړی وي نو هامغه ده چې
کاربن ډای اکسایډ د پاڼو په حجرو کې رسه شیندل کیږي او د فاسفونول پایرویک اسید په ذریعه
جذبیږي ،چې دا بیا د ( 𝟒𝑪)لرونکي ډیکاربوکسیلیک اسید د جوړښت سبب ګرځي یعني( oxaloacetic
)acidاو ( .)malic acidمالیک اسید بیا د شیرې په حجره کې زېرمه کیږي ،چې دا بیا د ()pHمقدار د
کمېدلو سبب ګرځي .د کاربن ډای اکسایډ دا ډول ټینګېدل بیا د هغو ( 𝟒𝑪)نباتاتو ته ورته اجراء کیږي،
کوم چې مو مخکې ترې یادونه رسته رسوله .د ورځې په جریان کې ،مالیک اسید د نبايت شیرې له حجرې
څخه بهر ته را وځي او سایتوپالزم ته داخلیږي ،بنا ًء خپل د()pHمقدار لوړوي .په سایتوپالزم کې ،مالیک
اسید د()NADPپه ذریعه د کاربوکسیل کېدو عملیه پرې رسته رسول کیږي ،چې په پایله کې مونږ ته د
کاربن ډای اکسایډ آزادېدل او د پایرویک اسید د تولید محصول را په ګوته کوي .هغه آزاده شوی
( 𝟐𝑶𝑪)بیا له ریبولوز ډای فاسفیټ رسه یو ځای او د ( 𝟑𝑪)نباتاتو ته داخلیږي ،چې دا بیا د (،)PGA
قندونو او نشایسته موادو جوړښت ته الره هواروي.
رسه له دې چې ،د پایرویک اسید اخري نقطه کوم چې د هېچ – سلک په ( 𝟒𝑪)نباتاتو کې له ورایه
معلومیږي ،خو دلته بیا متفاوته بریښي .لومړی ()PEPته د اوښتلو په خاطر د فاسفورایلیشن عملیه پرې
اجراء کیږي کوم چې د کاربن ډای اکسایډ قبلونکي عامل په ځای ،د هغو تعامالتو لړۍ ته داخلیږي چې د
ټرایوز فاسفیټ ،هګزوز فاسفیټ او د نشایسته موادو جوړښت ته الره هواروي .وروسته بیا ()PEPد شپې
لخوا هغه هم په دوهم ځيل توګه له نشایسته موادو څخه تولیدیږي ،چې بیا د امتوسفیري ( 𝟐𝑶𝑪)د
قبلونکي عامل په توګه عمل رسته رسوي ،لکه د (۲-۱۴شکل) مطابق .د هغو تعامالتو جزئیات کوم چې په
نوموړې پروسه کې ونډه اخيل ،تر اوسه پورې په مکمل ډول نه دي پېژندل شوي.
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۱.۲انځور مونږ ته د ( )𝐶𝑂2جذبېدل هغه هم د ( )CAMپه ذریعه را په ګوته کوي .دا باید په یاد
ولرو چې د (  ) 𝐶4نباتاتو مجراء کوم چې د شپې په دوران کې خپل فعالیت رسته رسوي ،د حلقې په
پورتنۍ برخه کې شتون لري او د (  )𝐶3نباتاتو مجراء کوم چې په ورځ کې خپل فعالیت رسته رسوي،
د حلقې په ښکتنۍ برخه کې خپل شتون په ډاګه کوي.
د کاربن ډای اکسایډ د جذبېدو په لحاظ ( 𝟒𝑪)او ()CAMنباتات معین او ټاکلی ورته والی لري .د
نوموړو دوو نبايت ټولګیو په پروسو کې دواړه( 𝟒𝑪)او ( 𝟑𝑪)نبايت مجراوې شتون لري .رسه له دې
چې ،په ( 𝟒𝑪) نباتاتو کې دواړه مجراوې په هوا کې رسه جال کیږي او د پاڼې په مختلفو حجرو کې
منځته راځي ،د ( 𝟒𝑪)مجراء بیا د میزوفیل په حجرو کې او د ( 𝟑𝑪)مجراء بیا په حجروي جوړه ای
پردو کې منځته راځي .د ()CAMپه نباتاتو کې د نبايت ډولونو دواړه مجراوې بیا په ورته میزوفیيل
حجرو کې منځته راځي خو د وخت په اساس بیا یو دبله جال کیږي ،د امتوسفیري کاربن ډای
اکسایډ ټینګښت هغه هم د ( 𝟒𝑪)نباتاتو په ذریعه زیاتره د شپې لخوا او د ( 𝟑𝑪)نباتاتو مجراء بیا د
ورځې لخوا صورت نیيس .د مالیک اسید په کاربوکسیل کېدو کې د تولید شوي پایرویک اسید
آخرنی نقطه بیا د نباتاتو په دوو ګروپونو کې مختلف دی.
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دویم څپرکی
د نایرتوجن میتابولیزم
 ۲-۱په نباتاتو کې نایرتوجن
د کاربن ،هایدروجن او اکسیجن څخه عالوه ،نباتات په پراخې اندازې رسه په خپل ځان کې
نایرتوجن لري .دا ډول عنص په نباتاتو کې زیاتره د عضوي ترکیباتو په ډول منځته راځي ،کوم چې د
زیاترو مختلف ډول عضوي مرکباتو د تشکیل سبب ګرځي دغه عضوي مرکبات کېدلی يش چې
پروټینونه ،نیوکلیک اسیدونه ،کلوروفیل او ویټامینونه وي ،چې د نبايت نوعې لپاره ډېر اړین شمېرل
کیږي .د نبات د مجموعي وزن  ۲۵-۵سلنې پورې نایرتوجني عضوي مرکبات شتون لري .د
پروتوپالزم لپاره تر ټولو زیات مهم او حیايت برخه پروټینونه تشکیلوي ،او تر ټولو هغه مهم او حیايت
خصوصیات چې پروتوپالزم پکې را نغاړل کیږي د هغه د پروټیني اجزاوو له کبله دی .هغه په زرهاوو
انزایمونه کوم چې د حجرو لپاره د میتابولیکي ماشین د پرمخ وړلو مسئولیت په غاړه لري ،هغه پخپله
همدا مهم او حیايت پروټینونه دي .همدارنګه پروټینونه د غیر منحل کېدونکې مادې په ډول پیدا
کیږي ،کوم چې د نباتاتو په ریښو کې د غذایي موادو په شکل زیرمه کیږي .نایرتوجن د نباتاتو د
ودې او همداسې نورو نبايت فعالیتونو لپاره یو اړینه برخه ګڼل کیږي ،او په نباتاتو کې یې کموالی بیا
د مختلفو نبايت امراضو ته الره هواروي کوم چې مو وار دمخه په  ۹څپرکي کې بیان کړل .په نباتاتو
کې د نایرتوجن جذبېدل او د سنتیز د علمیې اجراء کېدل تر څو عضوي مرکباتو ته واوړي ،هومره
اړین نه دی لکه څومره چې کاربن دی.
 ۲-۲د نباتاتو په واسطه د نایرتوجن جذبېدل
ټول هغه نایرتوجن کوم چې په نباتاتو کې شتون لري ،له محیط یا چاپیریال څخه په غیرعضوي ډول
۴

السته راځي .په امتوسفیر کې ګازي نایرتوجن په پراخې اندازې رسه شتون لري ،نایرتوجن د هوا
برخه تشکیلوي .خو د ځینو استثناتو په لحاظ ،نوموړی آزاد ګاز بیا د نباتاتو په ذریعه نه جذبیږي .د
شین رنګ لرونکې نبايت ځمکې لپاره د نایرتوجن اسايس منبع او رسچینه ،د نایرتوجني مرکباتو
بشپړول دي کوم چې په خاوره کې شتون لري .نوموړې خاوره عضوي او هم غیرعضوي نایرتوجني
۵
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رسچینې لري .پورتنۍ برخې بیا په لوړې اندازې رسه په هغو تورو خاورو کې موجود دي کوم چې د
پخوانیو خوسا شویو نبايت او حیواين بقایه جاتو څخه منځته راغيل دي .هغه پیچيل او مغلق عضوي
مرکبات لکه پروټینونه ،د لوړ قد لرونکو نباتاتو په ذریعه نه جذبیږي .د هغوي هغه تجزیه کېدونکي
محصوالت لکه :امینو اسید ،امیدز او یوریا هم په کار یوړل کیږي .یوریا د امکان تر حده لومړی په
امونیا او کاربن ډای اکسایډ باندې د بدلېدو په لحاظ د هایدروالیز عملیه پرې اجراء کیږي ،البته
مخکې له دې چې یا په کار یوړل يش او یا هم په مستقیم ډول جذب يش.
په خاوره کې غیرعضوي نایرتوجني مرکبات عبارت دي له :نایرتیتونو ،نایرتایتونو او د امونیا مرکبات.
نو له همدې وجه ،نایرتیتي نایرتوجن د نباتاتو لپاره ډېر اړین دي .د اوبو د تصفیه کېدو تجربې مونږ
ته دا را وښوده چې نباتات هغه وخت ښه ښیرازه کېدلی يش چې د هغه نایرتوجن پواسطه کوم چې د
نایرتیت په شکل شتون لري وکارول يش ،نظر هغه کارونې ته چې د امونیا مالګې پکې موجود وي.
په لږو غلظتونو کې ،څومره چې امونیا د نایرتوجن لپاره یوه ښه منبع ګرځېدلی يش هومره د نایرتیت
ایونونه خپل شتون کم ن ه ګڼيرسه له دې چې ،په لوړو غلظتونو کې د نبات لپاره زهري متامېدلی يش.
همدارنګه د امونیا استعامل د نایرتوجني منبع په حیث ،د خاورې په خاصیت او طبیعت پورې تړاو
لري .په آهکي خاورو کې ،نباتات په مساویانه او ښه ډول رسه ښیرازه کېدلی يش البته هغه هم کله
چې د امونیا نایرتوجن پکې استعامل يش .د نوموړې عملیې د پوهېدو لپاره دوه برخې په دا ډول
توضیح کېدلی يش .فرض کړو که چېرې لومړی امونیا د خاورېنې باکرتیا په ذریعه نایرتیک اسید ته
اوکسیدایز يش ،نو هغه آهکي مواد چې په نوموړې خاوره کې شتون لري بیا نوموړي مواد اسید
جوړونکي کل سیم نایرتیت له ځایه بېځایه کوي ،نو هامغه ده چې د خاورې د اسیدي خاصیت د
زیاتوايل مخه نیيس .دوهم دا چې ،د امونیا مالګې د ساده ( )𝑁𝐻4رادیکال او د یوه اسیدي رادیکال
لرونکي دي .نوموړی ساده رادیکال د نبات په ذریعه نظر هغه اسیدي رادیکال ته ډېر په بېړه رسه
جذب یږي ،نو په همدې اساس وروسته بیا خاورې ته را ټولیږي او هامغه ده چې خاوره ځانته اسیدي
خاصیت اختیاروي ،چې دا بیا د نبايت ریښو لپاره ډېر مرض متامېدلی يش .د خاورې نوموړی اسیدي
خاصیت بیا د آهکي موادو په ذریعه ،له منځه تللی يش .که چېرې امونیم نایرتیت خاورې ته عالوه
يش ،نو هامغه ده چې بیا دواړه هم ساده او هم اسیدي رادیکالونه په مساوي ډول چمتو کیږي چې په
پایله کې د خاورې په تعامل کې کوم د قدر وړ تغیر نه حس کیږي .نو په همدې اساس ،نوموړې
مالګه د نباتاتو لپاره تر ټولو بهرتینه نایرتوجني منبع بلل کیږي.
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ورته مربوط او مهم نایرتیت او امونیا نایرتوجن هم د نبايت دورې په ذریعه ،تر تاثیر الندې راځي.
کالرک او شیف په کال ۱۹۳۹م کې وښودل چې په یو بېطرفه او القيل چاپېریال کې ،د رومي بانجانو
ځوان نبات د امونیم مالګې کامالً ډېر په آسانۍ رسه جذب کړې ،البته په داسې حال کې چې په یو
اسیدي چاپیریال کې د نایرتیتونو جذبېدل ډېر په رسعت رسه صورت وموند ،له هغه ځایه چې په زړو
نباتاتو کې د نایرتیتونو جذبېدل زیات شول نو هامغه ؤ چې د امونیم مالګې په غیر ترتیبي ډول رسه د
چاپېریال له تعامل څخه کم شول.
په عمومي لحاظ ،خاوره د ځینو نایرتیتي نایرتوجن لرونکې ده .لکه څنګه چې په راتلونکې برخه کې
به ولیدل يش چې ،نایرتیتونه د نباتاتو په نایرتیتي ارجاع کې د منځ غړي په ډول شتون لري .د اوبو د
تصفیه کېدلو تجربې مونږ ته دا په ډاګه کړه چې ،نباتات پخپله هم کولی يش چې نایرتیت وکاروي
خو ددې شک شتون لري چې نوموړې مالګه کله هم په طبیعت کې د نباتاتو لپاره د نایرتوجن ښه
منبع ګرځېدلی يش او کنه .په خاوره کې ،نایرتیتونه د نایرتوجن لپاره مختلفې زېرمې تشکیلوي البته د
ریښو د جذبېدلو څخه مخکې ،لومړی نایرتیتونو ته د اوښتلو لپاره د اکسیدیشن عملیه پرې اجراء
کیږي.
د نوموړې عملیې په پرمختګ رسه به دا په ډاګه يش چې په خاورینو اوبو کې د نایرتیت ایونونه د
شین رنګه نباتاتو لپاره د نایرتوجن یوه عمده او اسايس رسچینه ګرځي .د نایرتوجن لرونکو
مالګوجذبېدل د غلیظې مادې په مقابل کې په یو نواخت ډول رسه منځته راځي ،البته په هغه ورته
ډول رسه کوم چې په عمومي لحاظ حل کیږي.
هغه نایرتیت چې د ریښو پواسطه جذب شویدی ،په زایلم کې د تاو او خوله کېدونکي جریان ته
داخلیږي چې په پایله کې د نبات پاڼو ته خپل ځان رسوي .دا بیا په پاڼو کې په اسايس توګه نایرتیت
د ال زیات فعالیت لپاره تهیه او را ټولیږي .رسه له دې چې ،د نبات په نورو برخو کې هم د نایرتیت
ډېر کم مقدار را ټول او جمع کیږي .نایرتیت په ورته ډول رسه نيش کولی تر څو د نبايت حجرو په
واسطه را جمع کړلی يش ،بلکې لومړی امونیا ته را کمیږي .په دوهمه مرحله کې ،امونیا عضوي
اسیدونو رسه یوځای کیږي تر څو امینو اسیدونه منځته راوړي .بالخره امینو اسیدونه د مختلفو
ساختامين پروټینونو او انزایمونو د سنتیزیکي عملیې لپاره پکار یوړل کیږي.
د نایرتیت ارجاع کېدل امونیا ته ،په هغه تعامل کې صورت مومي کوم چې انرژي مصفوونکی تعامل
بلل کیږي .نوموړې انرژي بیا کاربوهایدریتونو ته ورته د فوتوسنتیزیکي عملیې په ذریعه ،پکار یوړل
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کیږي .دوهم دا چې ،عضوي اسیدونه کوم چې د تنفيس حلقې لپاره د منځ غړي په ډول خپل
فعالیت رسته رسوي ،د امونیا د یو ځای کېدو لپاره ترې کار اخیستل کیږي تر څو امینو اسیدونه منځته
راوړي .د نوموړو دوو وجوهاتو په لحاظ ،د خاورې لپاره د نایرتیتونو پکار اچونه د نبايت
کاربوهایدریتي اندازه را ټیټوي ،لکه په الندې ډول:

 ۳. ۲نایرتیتي ارجاع کېدنه
هغه نایرتوجن کوم چې په نایرتیتونو کې شتون لري ،په لوړې اندازې رسه په اکسیدایز شوي حالت
کې واقع دی او په امینو اسیدونو کې بیا نایرتوجن په لوړې اندازې رسه هغه هم په تنزیيل ارجاعي
شکل کې څرګندیږي .نو په همدې اساس ،نایرتیت مخکې له دې چې د امینو اسیدونو سنتیزیکي
علمیې لپاره په کار یوړل يش ،لومړی باید چې امونیا ته ارجاع کړای يش .نایرتیتي عمومي تنزیل او
ارجاع کېدل کېدلی يش چې د الندې معادلې په ډول ارایه يش:
𝑂  → 𝑁𝐻3 + 3𝐻2ــــــــــــــــــــــ ∗ 𝐻𝐻𝑁𝑂3 + 3
امونیا ته د نایرتیت ارجاع کېدل په دوو طریقو رسه صورت نیيس .لومړی ،نایرتیت ( 𝟑𝑶𝑵)البته
نایرتایت ( 𝟐𝑶𝑵)ته ارجاع کیږي .د اکسیجن یو اتوم د اوبو په شکل بېځایه کیږي .په دوهم قدم کې،
نایرتایت ( 𝟐𝑶𝑵)بیا امونیا ( 𝟑𝑯𝑵)ته ارجاع کیږي .په نوموړي تعامل کې ،د اکسیجن دوه اتومونه د
اوبو د مالیکولونو په ډول بېځایه کیږي.
د نایرتیت ارجاع کېدل نایرتایت ته د ()nitrate reductaseانزایمي کتلست په واسطه اجراء کیږي.
نوموړی انزایم بیا له نباتاتو څخه خارج او تصفیه کیږي)nitrate reductase( .هغه(metallo-
)flavoنوع پروټین دی ،کوم چې په خپل ځان کې ()flavin-adeninedinucleotideیا
()FADپروستیتیکي ګروپ لري او مولبدینیم ()Moهم د هغه د عامل فکتور په حیث خپله دنده
رسته رسوي .نو په همدې اساس ،نوموړی انزایم غیر فعاله دی او د نایرتیت ارجاع کېدل په نوموړې
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مرحله کې خپل شتون نه څرګندوي البته هغه هم کله چې مولبدینیم په خاوره کې په نشت وشمېرل
يش .د مولبدینیم د کموالی په حالت کې ،نبات له خپل ځانه د نایرتوجن کمښت را څرګندوي چې
دا بیا د نبايت امراضو ته الره هواروي ،لکه په ورته ډول حاالتو کې د نبات پاڼې خپل رنګ دالسه
ورکوي.
د ارجاع کېدلو دغه طاقت بیا د تنفيس عملیې له الرې د ()NADHانزایم په واسطه صورت مومي.
دغه انزایم بیا د ځمکې په الندینۍ ګوهر مایه کې ،په زور رسه خپله عملیه رسته رسوي .دا په دې مانا
چې د ګوهر مایې په نشتون کې ،نوموړی انزایم نه موندل کیږي .کله چې هغه نایرتیت ته کوم چې
نوموړې ګوهر مایه په کار یوړل کیږي ،نو هامغه ده چې نوموړي انزایم ډېر ژر را ښکاره کیږي.
د( )NRفعالیت په تیاره کې ډېر ضعیف او ورو دی .له بله اړخه ،که چېرې د نبات پاڼې د کاربن ډای
اکسایډ په شتون کې د لوړ شدت لرونکي نور په مقابل کې کېښودل يش ،نو هامغه ده چې د نوموړی
انزایم فعالیت به زیاتوالی ومومي .په بله مانا رسه ویلی شو ،هغه عوامل چې فعاله فوتوسنتزیکي
عملیې رسه اړخ لګوي ،نو د نوموړي انزایم فعالیت ته زیاتوالی ور بخښي .دوهم دا چې ،د
()NRفعالیت هم هغه وخت له خنډ او ځنډ رسه مخ کیږي کله چې نایرتیت په جمعي تعامل کې
السته رايش .نوموړې عملیه هغه وخت پیښيږي کله چې له خنډ او ځنډ رسه مخ يش .نایرتیت هغه
وخت رسه را ټولیږي ،کله چې د امونیا د تشکیل لپاره د الزیات استعامل وړ ونه ګرځي .دغه حالت
په هغو نباتاتو کې منځته راځي ،کوم چې د کلسیم له کمښت رسه مخ دي.
د نایرتیت د ارجاع کیدلو په جریان کې ،یوه جوړه الکرتونونه اضافه او هایدروجن د
( 𝟐𝑯)NADلخوا ورکول کیږي .د اکسیجن یو اتوم له اوبه جوړونکي نایرتیت او نایرتایت څخه
حذف کیږي ،لکه په الندې ډول:
𝐷𝐴𝑁  → 𝑁𝑂2 + 𝐻2 𝑂 +ـــــــــــــــــــــ 𝑁𝑂3 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2
پورتنی تعامل په څو مختلفو مرحلو کې منځته راځي)NAD𝑯𝟐 ( .البته ()FADته د څو الکرتونونو
مرسته او همکاري کوي ،هامغه ده چې بیا ( 𝟐𝑯)FADته تنزیل کوي:
𝐷𝐴𝑁  → 𝐹𝐴𝐷𝐻2 +ـــــــــــــــــــــــــــ𝐷𝐴𝐹 𝑁𝐴𝐷𝐻2 +
وروسته بیا الکرتونونه له ( 𝟐𝑯)FADڅخه مولبدینیم ته انتقالیږي:
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𝐷𝐴𝐹  → 𝑀𝑜 2𝐻 +ــــــــــــــــــــــــــــــ𝑜𝑀 𝐹𝐴𝐷𝐻2 +
په آخرين قدم کې الکرتونونه له مولبدینیم څخه نایرتیت ته انتقالیږي .په پایله کې نایرتیت بیا
نایرتایت ته ارجاع کیږي ،هامغه ده چې بیا اوبه منځته راوړي:
𝑂  → 𝑁𝑂2 + 𝑀𝑜 + 𝐻2ـــــــــــــــــــــــــــــ𝐻𝑁𝑂2 + 𝑀𝑜2
هغه انتقالیدونکی ځنځیر شکله الکرتون کوم چې په خپل ځان کې د نایرتیت د ارجاع کېدو عملیه
لري ،کېدلی يش چې په الندې ډول رسه ارایه يش:

 ۱. ۲انځور مونږ ته د نایرتیتي ارجاع کېدلو په  ،ځنځیري بڼه را په ګوته کوي.
 ۲-۴د نایرتایت ارجاع کېدل
په دوهمه مرحله کې ،نایرتایت بیا ( 𝟑𝑯𝑵) ته ارجاع کیږي .هغه انرژي کوم چې نوموړې ارجاعي
عملیې ته طاقتوربخښي ،هغه د فوتوسنتیز عملیې له نوري تعامل څخه السته راځي .نو په همدې
اساس ،نوموړی تعامل د نورمال فوتوسنتیزیکي عملیې په لحاظ صورت مومي .په غیر دوراين
فاسفورایلیشني عملیه کې هغه الکرتون چې د کلوروفیل څخه آزاد شویدی ،د فیرودوکسین د کمېدو
سبب ګرځي .په راتلونکې مرحله کې ،کم شوی فیرودوکسین په ترتیب رسه له ()NADPڅخه
()NADPHته ارجاع کیږي .وروس ته بیا د فوتوسنتزیکي عملیې په کدري تعامل کې د کاربن ډای
اکسایډ د ارجاع کېدو هغه هم کاربوهایدریت ته ،په کار یوړل کیږي .دغه ځنځريي شکله تعامالت
په منځنۍ پړاو کې داخلیږي ،البته هغه هم کله چې د نایرتیت ارجاع کېدل صورت ومومي .تنزیل
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شوی فیرودوکسین بیا د پورتني تعامالتو له سلسلې څخه اړول کیږي او د نایرتایت د ارجاع کېدو لپاره
کوم چې امونیا ته صورت مومي،په کار یوړل کیږي.
د نوموړي تعامل خالصه په الندې ډول رسه هم لیکل کېدلی يش:
𝑂  → 𝑁𝐻4 + 2𝐻2ـــــــــــــــــــــــــــــ ∗ 𝐻𝑁𝑂2 + 6𝑒 − + 8
نوموړی تعامل د نایرتایت ریډکټز انزایم په ذریعه کتلست کیږي ،کوم چې د ()metallo-flavo
پروټین په نوم هم یادیږي چې بیا دغه نوموړی پروتین په خپل ځان کې اوسپنه او مس لري .په
نوموړي تعامل کې د نایرتایت هر مول لپاره  ۶الکرتونونه ارجاع کیږي کوم چې ارجاع شوی
فیرودوکسین او  ۸پروتونونه مصفیږي ،او هامغه ده چې بیا د اوبو دوه مالیکولونه تولیدیږي .نوموړی
تعامل د مختلفو مرحلو په تسلسل کې منځته راځي .په فريض توګه دا ګڼل شوېده چې ،په هره مرحله
کې د الکرتونونو یوه جوړه عالوه کیږي تر څو منځ غړی مرکب منځته راوړي .نایرتایت داسې فرض
شویدی چې ،هایپونایټرایټ ()HNOته د اوښتلو په لحاظ د ارجاع کېدو عملیه پرې رسته رسول
کیږي البته نوموړې عملیه هغه وخت صورت نیيس کله چې دوه الکرتونونه ور اضافه يش .رسه له دې
چې ،په احتاميل توګه د لوړو نباتاتو په نسجونو کې تر اوسه پورې هایپونایرتایت ندی تثبیت شوی،
ځکه چې دا یو غیر ثابت حالت کې شتون لري .وروسته له هغې د الکرتونونو یوه بله جوړه
هایپونایرتایت ته اضافه کیږي ،کوم چې هایدروګزایالمین منځته راوړي .په آخرنۍ مرحله کې دوه
نور الکرتونونه هایدروګزایالمین ته اضافه کیږي ،تر څو امونیا منځته راوړي .نو په همدې اساس ،کله
چې په نایرتیت باندې البته امونیا ته د اوښتلو لپاره د ارجاع کېدلو عملیه رسته ورسول يش نو هامغه
ده چې په خپل ځان کې د الکرتونونو  ۴جوړې په خپل ځان کې را نغاړي ،لکه په الندې ډول:
𝟑𝑯𝑵 → 𝑵𝑶𝟑 + 𝟐𝒆− → 𝑵𝑶𝟐 + 𝟐𝒆− → 𝑯𝑵𝑶 + 𝟐𝒆− → 𝑵𝑯𝟐 𝑶𝑯 + 𝟐𝒆−
دا مونږ ته ښيي چې د پورتنۍ معادلې آخرنی تولید ،امونیا دی .که چېرې له امونیا څخه په لوړې
اندازې رسه کار وانه خیستل يش او همدارنګه را ټول کړای يش ،نو د نایرتایت لپاره د ارجاع کېدو د
عملیې زیاتوالی کوم چې امونیا ته صورت نیيس ،د واکنش په ذریعه ترې مخنیوي کیږي .د امونیا د را
ټولېدلو د مخنیوي لپاره دا تر ټولو مؤثره میکانیزم بلل کیږي ،کوم چې د نبايت حجرو لپاره زهري
متامېدلی يش.
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همدارنګه په ریښو کې نایرتایت البته امونیا ته د اوښتلو لپاره د ارجاع کېدو عملیه پرې رسته رسول
کیږي .رسه له دې چې ،په ریښو کې د فوتوسنتیزيکي عملیې د نشتوايل په اساس د ورته تعامل لپاره
د ارجاعي عملیې قوت او انرژي له تنفيس عملیې څخه السته راځي .د ارجاع شوي فیرودوکسین په
ځای ،کېدلی يش چې داسې نور انتقالوونکي عاملونه ونډه واخيل .د ورته انتقالوونکو عواملو
خاصیت او ماهیت تر اوسه پورې نه دی پېژندل شوی.
امونیا په اوبه جوړونکي امونیم هایدرواکسایډ کې حلیږي)N𝐻4 𝑂𝐻( .په ترتیب او نوبت رسه امونیم
او د هایدروکسیل ګروپ جوړونکي آیونونه ،آیونایز کوي .نوموړی تعامل بیا په رجعي بڼه صورت
نیيس ،البته هغه هم په الندې ډول رسه.
𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 ⇌ 𝑁𝐻4 + + 𝑂𝐻 −
برعالوه ددې چې ،امونیا کېدلی يش چې په نباتاتو کې په ډېرو نورو طریقو رسه هم تولید يش .کله
چې یوریا د رسې او یا هم د پارو په ډول ترې کار ځینې واخیستل يش ،نو هامغه ده چې بیا د هغه
انزایم پواسطه چې امونیا او کاربن ډای اکسایډ آزادوي ،تجزیه کیږي.
 → 2𝑁𝐻2 + 𝐶𝑂2ــــــــــــــــــــــــــــ𝑂 𝑁𝐻2 𝐶𝑂𝑁𝐻2 + 𝐻2
د امونیم آیون هم کېدلی يش چې په مستقیم ډول جذب يش ،البته هغه هم هغه وخت کله چې د
امونیم مالګې د پارو او یا هم د رسې په ډول ترې کار ځینې واخیستل يش.
آزاده امونیا حتی که چېرې لږ هم وي ،د نبايت حجرو لپاره په لوړې اندازې رسه مرض او زهري
متامېدلی يش .په نبات کې د امونیم مثبت آیون په پراخې اندازې رسه نه را ټولیږي .البته هر کله چې
امونیا په نبات کې تولید شو ،نو هامغه ده چې بیا ډېر ژر را غونډ او جمع کیږي.
 ۲-۵د امینو اسید جوړیدل
د نایرتیت ارجاع او د پروټین سنتیزیکي عملیې لپاره دوه مهم او اسايس مرکزونه شتون لري،چې یو
یې د شین رنګه پاڼو او بل یې د وړو ریښو په نوم رسه یادیږي .راتلونکې مرحله ،د  αکیتو اسیدونو
څخه د امینو اسیدونو تولید دی کوم چې د امونیا د کړنې په ذریعه صورت مومي .د امینو اسیدونو
سنتیزیکي عملیه د الندې دوو میتودونو په ذریعه ،صورت موندلی يش.
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په اسايس ډول ،په حجرو کې د امینو اسید سنتیزیکي عملیه په دوه برخو کې صورت نیيس ،چې
عبارت دي له :مایتوکاندریا او کلوروپالستونو څخه .سنتیز شوی امینو اسید بیا د نبايت حجرې نورو
برخو ته حرکت کوي .یوه برخه یې په واکیول کې زېرمه کیږي ،او بله برخه یې د پروټینونو د
سنتیزیکي عملیې لپاره هغه هم په ریبوزومونو کې پکار یوړل کیږي .امینو اسیدونه د حل کېدو ښه
قابلیت لري ،او په لوړې اندازې رسه ډېر ژر خپل حالت ته بدلون ورکوي.نوموړي اسیدونه بیا له یوې
حجرې څخه بلې حج رې ته او همدارنګه د نبات په تنه کې د فلویم نسج له یوې برخې څخه بلې
برخې ته انتقالیږي.
د امین ګروپ کمیدنه
په دې ډول تعامل کې ،عضوي اسیدونه په مستقیم ډول له امونیا رسه تعامل کوي ،چې په نتیجه کې
امینو اسیدونه منځته راوړي .دا ډول امینیشن د عضوي اسید له ارجاعي عملیې رسه جوړه کیږي ،او د
ارجاع شوي ( 𝟐𝑯)NADانزایم په شتون کې د ډیهایدروجنیز انزایم پواسطه کتلست کیږي .داسې
انګېرل کېږي چې یواځې ګلوټامیک اسید په نباتاتو کې د ملړين امینو اسید په ډول تولیدیږي ،البته
هغه هم د  αکیتوګلو تاریک اسید د مستقیم امینیشن په ذریعه .د ګلوتامیک ډیهایدروجنیز انزایم،
کوم چې نوموړی تعامل کتلست کوي د مایتوکاندریا منشاء لري.
𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑎𝑡𝑢𝑙𝐺

𝑐𝑖𝑚𝑎𝑡𝑢𝑙𝑔

→ 𝛼 − 𝑘𝑒𝑡𝑜𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 𝑁𝐻3
𝑂 + 𝑁𝐴𝐷 + 𝐻2

دا ترټولو مهم تعامل دی ،د کوم پواسطه چې امونیا پکې پکار یوړل شویدی α .کیتوګلو تاریک
اسید هم په تنفيس پروسه کې ،د منځ غړي عنص په حیث تولیدیږي-۳ .فاسفوګالیسیریک اسید د
فوتوسنتیزیکي عملیې په کدري تعامل کې تولیدیږي ،او شاید چې تر یوې اندازې پورې هغه هم د
 αکیتوګلو تاریک اسید په تولید کې د تنفيس پروسې پورې خپله مجراء پیدا کړي .نو په همدې
اساس ،د فوسنتیزیکي ،تنفيس او د پروټین د سنتزیکي عملیې ډېر نږدې یو له بله رسه تړاو لري .امینو
اسیدونه او پروټینونه کېدلی يش په یو ځای هغه هم په نوموړې فوتوسنتیزیکي عملیه کې د
کاربوهایدریتونو رسه یو ځای منځته رايش.
کل ه چې ریښې د امونیم مرکباتو رسه کوم چې د نایرتوجن د درانده ایزوتوپ ( 𝟓𝟏𝑵)پواسطه په نښه
شویدی یو ځای کارول کیږي ،زیاتره په نښه شوی نایرتوجن په بیړه رسه په ګلوتامیک اسید کې را
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ظاهریږي .ځینې یې کېدلی يش چې ،په اسپارتیک اسید کې هم را ښکاره يش .ددې احتامل شتون
لري چې د امونیا یوه برخه چې د اسپارتیک اسید او االنین په تولید کې د اوګزاالسیتیک اسید او
پایرویک اسید د ارجاعي امینیشن په ذریعه ،وکارول يش کوم چې د تنفيس عملیې په پروسه کې د
منځ غړي په حیث خپله دنده رسته رسوي.
𝑂 𝑂𝑥𝑎𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 𝑁𝐻3 → 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 + 𝑁𝐴𝐷 + 𝐻2
𝑂 𝑃𝑦𝑟𝑢𝑣𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 𝑁𝐻3 → 𝐴𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑒 + 𝑁𝐴𝐷 + 𝐻2
خو د نوموړو تعامالتو لپاره د ډیهایدروجنیز انزایمونه تر اوسه پورې ندي پېژندل شوي ،او د
ګلوټامیک اسید تولید د نایرتوجن په را ټولیدو کې هغه هم د نباتاتو په ذریعه یو ډېر مهم څیز دی.
د امینونو د ګروپ انتقال
کله چې د امینو اسید ملړنی ګلوتامیک اسید په یو وار رسه د امینیشن مستقیمې ارجاعي عملیې په
ذریعه تولید يش ،نو دا بیا د امینو ګروپ دی کوم چې کولی يش نورو کیتو اسیدونو ته انتقال يش .د
امینو ګروپ دغه انتقال له یوه مرکب څخه بل ته د ټرانزامنیز ګروپ د انزایمونو په ذریعه کتلست
کیږي ،نو هامغه ده چې د ()transaminationاصطالح ورته کارول کیږي .په همدې اساس،
ګلوتامیک اسید کېدلی يش چې له اوګزالوسیتیک اسید او پایرویک اسید رسه تعامل وکړي البته
دواړه په یوه تنفيس پروسه کې رسه تولیدیږي ،تر څو په ترتیب رسه اسپارتیک اسید او االنین ته
پورته يش .په پروتین باندې د سنتیزیکي عملیې پروسه ،کوم چې د تنفيس عملیې رسه تړاو لري،
کېدلی يش چې د الندې شیام په واسطه وښودل يش:
𝐴𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑+

𝐴𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑒+

𝑒𝑠𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡

→ 𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑐𝑎𝑜𝑙𝑎𝑥𝑂 𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 +
𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑔𝑜𝑡𝑒𝑘ـ ∝

𝑒𝑠𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡

→ 𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑢𝑟𝑦𝑃 𝐺𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 +
𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑔𝑜𝑡𝑒𝑘ـ ∝

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑠𝑛𝑒𝑑𝑛𝑜𝑐

→ 𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎𝑙𝐴 𝐴𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 +نور پروتینوجنیک
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑊 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 +
اسیدونه هم کولی يش چې له ګلوتامیک اسید څخه د ټرانزیمینیشن په ذریعه له نورو اسیدونو او
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پروټینونو رسه یو ځای ،البته هغه هم د انزایمي تراکم پواسطه منځته رايش .همدا ډول نور غیر پروتیني
امینو اسیدونه کېدلی يش چې خپل د امینو ګروپونه عضوي اسیدونو ته ،تهیه او چمتو کړي .وار
دمخه داسې انګېرل شوېده چې ،ټرانزمینیز ګروپونه کېدلی يش چې د نبايت حجرو د مایتوکاندریا په
ملړیو کې واقع یا شتون ولري.
نوموړي ټرانزمنیز ګروپونه پایرودوکسل فاسفیتونو ته اړتیا لري ،کوم چې د پایرودوکسین (ویتامین بی
 ) ۶د حیايت او مهم کو انزایم په ډول دی .دغه ورته انزایم د امینو اسید د ګروپ نایرتایت قبلوي ،چې
بیا په پایرودوکسین فاسفیت باندې بدلیږي کوم چې کولی يش له عضوي اسیدونو رسه تعامل وکړي
او د خپل نایرتایتي ګروپ هغوي ته انتقال کړي ،ترڅو امینو اسیدونو ته یې واړوي.
د نایرتیتونو ارجاعي او د امینو اسیدونو او پروټینونو سنتیزیکي عملیې د میتابولیکي انرژي په ذریعه
فعاله کیږي .په همدې اساس ،د تنفيس عملیې لوړه اندازه د پروټیني سینتیزیکي عملیې له لوړې
اندازې رسه یو ځای کیږي .د پروتیني سینتیزیکي عملیې هغه برخه کوم چې مونږ ته را ظاهریږي ،د
مایتوکاندریا په نوم یادیږي .ځینې داسې امینو اسیدونه هم شته ،کوم چې په کلوروپالستونو کې
سنتزیکي عملیه پرې اجراء کیږي .اوس ،هغه ورته انزایم کوم چې د نایرتیتونو او امینیشن ارجاعي
عملیې منځته راوړي ،کېدلی يش چې هغه( )NADP𝐻2واويس کوم چې په فوتوسنتیزیکي عملیه
کې تولیدیږي .امینو اسیدونه په اوبو کې د حل کېدو ښه قابلیت له ځانه ښيي ،او کولی يش چې په
ټول سایتوپالزم کې حل يش هامغه ده چې بیا د پروتیني سنتیزیکي عملیې لپاره آماده کیږي.
پروتیني سینتیزیکي عملیه یوه دوامداره عملیه ګڼل کیږي .د پروتین مالیکولونه په دوامداره ډول رسه
له منځه ځي ،او نوي مالیکولونه همزمان او په یوه وخت کې رسه منځته راځي ترڅو د منځه تللو
مالیکولونو ځای ونیيس.
له ساده غیرعضوي نایرتوجني مرکباتو او کاربوهایدریتونو څځه د پروټینونو جوړښت او تشکیل ته د
لومړنۍ پروټیني سنتیزیکي عملیې()primary protein synthesisاصطالح کارول کیږي .دوهمه
پروټیني سینتیزیکي عملیه هم شتون لري ،په کوم کې چې د زېرمه شویو غړو پروټینونه د
پروټیالیټیک انزایمونو په ذریعه د هایدروالیز عملیه پرې رسته رسول کیږي ،چې د نوموړې
ه ایدروالیزیکي عملیې په پایله کې چې کوم محصول السته راځي بېرته ځاي په ځای کیږي او د
نبات په نورو برخو کې په دوهم ځلی ډول د سنتتیزیکی عملیه پرې اجراء کیږي ترڅو پروټینونو ته
واوړي.
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له هغه ځایه چې اړین موادو ته د الرسسی امکان شتون ولري ،د پروټینونو لومړنۍ سنتزیکي عملیه
کېدلی يش چې په څرګند ډول رسه په یوه ژوندۍ حجره کې منځته رايش .نوموړې عملیه بیا په ریښو
او د ریښو په میرسټیمونو کې ډېر فعاله دي ،چې دا بیا نوموړو نبايت دانو ته پراختیا ور بخښي
همدارنګه نوموړې عملیه بیا په ټولو ورته ساحو او منطقو کې چې فعال حجره ای وېش او نوي
پروتوپالزمونه منځته راځي ،صورت نیيس.
 ۶ . ۲د امینو اسیدونو داخيل عنارص
ټول امینو اسیدونه تقریبا ً یو اسید یا د کاربوکسیل ګروپ په خپل ځان کې لري .یو امینو اسید کولی
يش چې له امونیا رسه تعامل وکړي ،تر څو د کاربوکسیل ګروپ ()OHبرخه د نایرتایت پواسطه
ونیول يش .هغه محصول چې د نوموړي تعامل په صورت کې منځته راځي ،د امینو اسید د ګروپ یو
مالګین مرکب دی چې د ( )amideپه نوم رسه یادیږي .نوموړی تعامل کېدلی يش چې په رجعي بڼه
هم بېرته خپل حالت ته را وګرځي ،چې بیا د هایدروالیزیز په عملیه کې امینو اسید او امونیا تولیدوي.
نوموړی تعامل بیا د یو ()amideجوړولو ته الره هواروي ،چې دېته بیا د(،)amidationاو د
هایدروالیزیز په عملیه کې چې بیا کوم رجعي تعامل صورت نیيس د ()deamidation
اصطالحګانې کارول کیږي .د  ۱-۱۵جدول د دوو امینو اسیدونو لرونکی دی :اسپاراجین
( )asparagineاو ګلوتامین ( .)glutamineنوموړي اسیدونه په ترتیب رسه د اسپارتیک اسید او
ګلوتامیک اسید منځ غړي عنارص بلل کیږي ،او د امونیا په ټینګېدو رسه د نوموړو امینو اسیدونو په
واسطه صورت نیيس هامغه ده چې بیا نوموړي اسیدونه منځته راځي البته هغه هم د ( )ATPد هغو
انزایمونو تر تاثیر الندې کوم چې د ()asparagine synthaseاو()glutamine synthaseپه نوم
رسه یادیږي.
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منځ غړي عنارص نظر امینو اسیدي ګروپ ته او یا هم هغه ګروپ ته ( 𝟐𝑯𝑵𝑶𝑪)کوم چې په لوړې
اندازې رسه خپل تعامل رسته رسوي ډېر نایرتوجن په خپل ځان کې لري ،کوم چې کولی يش د نورو
عضوي اسیدونو امینیشن منځته راوړي .په تیزۍ رسه د ریښو په واسطه د امونیا جذبېدل ،د نوموړو
منځ غړي عنارصو تشکیل ته الره هواروي .دا بیا هغه ساحو ته چې هلته پکې ښه وده کولی يش
انتقالیږي .د ټرانزمینیشن په ذریعه کېدلی يش د امینو اسیدونو د تولید لپاره ترې کار ځینې واخیستل
يش.

یوه بله دنده هم نوموړو منځ غړي عنارصو پورې تړل کیږي .هغه داسې چې ،د پروتوپالزم حفاظت
دی د امونیا د هغو زهري تاثیراتو په وړاندې کله چې په لوړې پیامنې رسه استعامل کړای يش .د ورته
منځ غړیو تشکیل ددې سبب ګرځي تر څو امونیا غیر مرضه ()amideګروپ ته واړوي .ورته حالت
هغه وخت واقع کیږي ،کله چې د قحطي او د لوږې حاالتو الندې پروټینونه د امونیا په آزادېدو رسه
له منځه الړ يش .د امونیا یو ځای کېدل له()amideمالیکول رسه نه یواځې دا چې پروتوپالزم د امونیا
زهري تاثیراتو په مقابل کې حفاظت کوي ،بلکې امونیا په هغه ډول رسه پخپل ځان کې زېرمه کوي په
کوم کې چې کولی يش په چمتو شوې بڼه ورته د الرسيس امکان شتون ولري ،د مثال په ډول د
ټرانزمینیشن یا د تنزیيل امینیشن لپاره او همدارنګه د زیاترو میتابولیتونو په سنتیزیکي عملیه کې لکه
()pyrimidinesاو ()purinesکې ترې کار ځینې اخیستل کیږي.
۱۵.۷امینو اسیدونه
امینو اسیدونه د عضوي اسیدونو مشتقات ګڼل کیږي ،په کوم کې چې د هایدروجن یو اتوم د ∝-
کاربن له اتوم رسه کوم چې د کاربوکسیل ګروپ ته نږدې واقع دی ،رسه وصل دی او د امینو د یوه
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ګروپ ( 𝟐𝑯𝑵)−په ذریعه بې ځایه کیږي .البته د هغه دوهمي امینو اسیدونو په استثناء رسه کوم چې
الندینۍ عمومي فارموله لري.

په نوموړي فارموله کې()Rد ځنځیر هغه برخه کوم چې د ∝-کاربن رسه وصلیږي ،را په ګوته کوي.دا
کېدلی يش چې د هایدروجن یو ساده اتوم او یاهم مغلق او پیچلی عضوي مرکب وي .تر ټولو ساده
امینو اسید ګالیسین (𝑯𝑶𝑶𝑪 )𝑯𝟐 𝑵 − 𝑪𝑯𝟐 −دی ،کوم کې چې ()Rد هایدروجن یو اتوم
دی .نوموړی مرکب بیا له اسیتیک اسید (𝑯𝑶𝑶𝑪  )𝑪𝑯𝟑 .څخه اخیستل شویدی البته هغه هم د
( 𝟑𝑯𝑪)−ګروپ څخه د هایدروجن یو اتوم باندې د امینو اسید د ګروپ په ځای کولو رسه نوموړې
عملیه رسته رسول کیږي .تر اوسه پورې تقریبا ً  ۲۰امینو اسیدونه شتون لري کوم چې د پروټینونو
مختلفو انواعو ترکیب ته داخلیږي .د پروټینوجنیک اسیدونو طبقه بندي ،د هغوي نومونه او
ساختامين فارموله یې په الندیني جدول کې ارایه کيږي .د امینو اسیدونو مختلف نوع فارمولې د
هغوي تر منځ مختلف فرقونه منځته راوړي ،البته هغه هم د ()Rګروپونو د طبیعت مطابق.

 ۱. ۲جدول  :پروتینوجینیک اسیدونه ،د هغوي طبقه بندي ،نوم او فارمولونه .د اسیدونو لنډ شوي
سمبولونه د هغوي د نومونو څخه وروسته په قوسونو کې لیکل شویدي.

فرمول

نوم

لومړنی ټولګی د الفاتیک امینو اسیدونه تشکیلوي
 :Aفرعي ټولګی.
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 :۱ګالیسین () gly

 -۲االنین ()Ala

-۳والین ()val

 -۴لیوسین ()Leu

 -۵ایزولیوسین () ilu
:Bفرعي ټولګی هایدرو اکسی امینو اسید.
دا ټولګی د ځنځیر په یوه اړخ کې د(𝑯𝑶)−ګروپ لرونکی دی.

 -۶سیرین ) )ser
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 -۷تریونین
:Cفرعي ټولګی
اسیديک یا مونو امینو-ډیکاربوکسیلیک اسیدونه
دا ټولګی د ځنځیر په یوه اړخ کې د کاربوکسیل()-COOHګروپ لرونکی دی .نوموړی اضايف
کاربوکسیيل ګروب ،امینو اسیدونو ته د پام وړ اسیدي خصوصیات وربخښي.

 -۸اسپارتیک اسید ()Asp

 -۹ګالټامیک اسید ()Glu
:Dفرعي ټولګی
دا ټولګی یو اضايف امینو (  )-𝑁𝐻4یا ایمینو()-NH-ګروپ د نوموړي تعامل د ځنځري په یوه اړخ
کې شتون لري ،او په زیاتې اندازې رسه د پام وړ اسايس خصوصیاتو سبب ګرځي.

 :۱۰الیسین ()Lys
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 -۱۱ارجنین ( )Arg

 :۱۲هیسټیډین ( ) His
همدارنګه دې ته بیټروسایکلیک امینو اسید هم ویل کیږي.
:Eفرعي ټولګی – اسید ایامیډ امینو اسید
دا ټولګی د ځنځیر په یوه اړخ کې د یو ایامیډ( 𝟑𝑯𝑵 )−𝑪𝑶.ګروپلرونکیدی.

 :۱۳اسپاراجین ()Asn

 :۱۴ګلوتامین ()Glu
 :Fفرعي ټولګی– سلفر لرونکی امینو اسیدونه
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 :۱۵میتیونین ()Met

 :۱۶سیسټین ()Cys
 :۱۷الف .سیسټین ( )Cysاکسدایزشوي

د سیسټین څخه
-۲ټولګی :اروماتیک امینو اسیدونه

 :۱۷فینایل االنین ()Phe

 . ۱۸ټرپټوپان ( ) try
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 :۱۹دریم ټولګی دوهمي امینو اسیدونه :پرولین ()pro

 -۲۰پروفین ()pro

 .۲۱هایدروپرولین ()hypro
امینو اسیدونه هغه امفوتریک مرکبات دي کوم چې د القلیو په مقابل کې د اسیدونو په ډول ،او د
اسیدونو په مقابل کې بیا د القيل په ډول کړنې رسته رسوي .دا ځکه چې ،د نوموړو مرکباتو په
مالیکول کې تقریبا ً د یوه اسید او یا هم د کاربوکسیيل ( )-COOHګروپ ،همدارنګه د امینو
( 𝟐𝑯𝑵 )-د یو یا د څو ګروپونو د شتون له کبله دی .د یو امینو اسید مالیکول کاربوکسیيل ګروپ
کولی يش چې د اوبو په لیرې کولو رسه د بل امینو اسید مالیکول له کاربوکسیيل ګروپ رسه تعامل
رسته ورسوي .نوموړی تعامل چې د یو انزایم پواسطه کنټرولیږي ،داسې یو محصول په الس راکوي
چې په هغه کې د امینو اسید دوه مالیکولونه کوم چې د هغه مخصوص ایامیډ ځنځیر پواسطه چې د
()peptide bondپه نوم یادیږي ،نوموړي ځنځري ته داخلیږي .د نوموړي ځنځیري تعامل په نتیجه
کې داسې یو مرکب په الس راځي چې د ()peptideنوع لري ،او د ()dipeptideپه نوم رسه
یادیږي.کوم چې په الندیني  ۲-۱۵شکل کې هم ښودل کیږي:
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۲. ۲انځور مونږ ته د ()dipeptideجوړښت او تشکیل را په ګوته کوي ،دلته 𝟏𝑹او 𝟑𝑹 عضوي
ګروپونه دي.
 Dipeptideپه داسې یو ډول رسه منځته راغلی دی کوم چې د مالیکول په یوه نقطه کې یو امینو
ګروپ ،او په بله نقطه کې د کاربوکسیل بل ګروپ شتون لري .دا بیا کېدلی يش چې د ()peptideد
ځنځري په ذریعه د امینو اسید بل مالیکول رسه په تړاو کې را يش ،هامغه ده چې بیا د ()tripeptideد
منځته راتللو سبب ګرځي .د نوموړې پروسې په امتداد رسه د امینو اسید مالیکولونه په لوی تعداد رسه
کولی يش چې د ()peptideځنځیرونو په ذریعه یو ځای يش ،تر څو د امینو اسید پولیمیرونو لوی
ځنځیرونه تشکیل او منځته راوړي ،چې دېته بیا د ()polypeptideکلیمه استعاملیږي .ځینې پروټینونه
دي چې د یو پويل پیپټایډي ځنځري لرونکي دي ،له هغه ځایه چې په ځینو مواردو کې څو پويل
پیپټایډونه یو له بله رسه را ټولیږي تر څو د  ۳-۱۵شکل مطابق ،د پروټین مالیکول منځته راوړي .دا
اړینه نده چې د()Rټول ګروپونه د باید متفاوت او مختلف وي ،بلکې دا باید په یاد ولرو چې د پويل
پیپټایډ په ځنځیر کې په تناويب ډول شتون لري نو که چېرې یوه شبکه په داسې ډول رسه منځته رايش
چې د ()Rټول ګروپونه رسه په ارتباط کې راويل ،نو هامغه ده چې په نتیجه کې باید داسې یو ځنځیر
منځته راوړي چې مارپیچ شکل ځانته اختیار کړي .د پیپټایډ ځنځیرونو په ذریعه د امینو اسید
مالیکولونو یو ځای کول د انزایمونو په پواسطه کتلست کیږي ،او هغې انرژۍ ته اړتیا پیښیږي کوم
چې د ()ATPهایدروالیزیز په ذریعه تهیه کیږي .نوموړې پروسې ته د ګوانین ټرای فاسفیټ
()GTPاړتیا هم محسوسیږي ،په دغه پروسه کې کومه دنده رسته رسوي تر اوسه پورې معلومات په
الس کې نشته.
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۲-۳انځور مونږ ته د پروټین مالیکولونه را په ګوته کوي .په پاسنۍ برخه کې ،یو کوچنی پروټین له یوه
پويل پیپټایډ ځنځري پواسطه جوړیږي؛ په الندینۍ برخه کې ،یو پروټین د پويل پیپټایډ له دریو
ځنځیرونو څخه تشکیلیږي B،A .او  Cټول رسه یو ځای کیږي.
د پروټین یو مالیکول له  ۵۰څخه تر څو زرو امینو اسیدي مالیکويل واحدونو لرونکی دی ،کوم چې
د پیپټایډ ځنځیرونو په واسطه رسه را ټولیږي .ټول یا  ۲۰امینو اسیدونه کېدلی يش چې په منظمه او
برابر ډول رسه شتون ولري ،کوم چې د هر مشخص او ټاکيل پروټین لپاره ډېر خاص اهمیت لري .د
پروټینونو زر مختلف ډولونه شتون لري .نوموړي پروټینونه د امینو اسیدونو په مربوطه شلو طاقه اي
جوړو کې یو له بله څخه فرق کوي ،په هغه ترتیب رسه کوم کې چې امینو اسیدونه په نوموړي ځنځیر
کې رسه را ټولیږي .د امینو اسید  ۲۰مختلف واحدونو باندې څو سوه او یا څو زره ځایونه ډکېدلی
يش ،هامغه ده چې بې نهایت مختلف نوع پروټینونه کېدلی شيمنځته رايش.
هر امینو اسید تقریبا ً د یو امینو ګروپ او یو کاربوکسیلیک ګروپ لرونکی دی .ځینې امینو اسیدونه
بیا یو اضايف امینو ګروپ لري ،چې دېته بیا د اسايس امینو اسیدونو اصطالح کارول کیږي ،لکه د
مثال په ډول :ارجینین ،الیسین او هیستایدین .ځینې امینو اسیدونه بیا د دوه ( )COOHګروپونو
لرونکی دی ،چې بیا نوموړو ګروپونو ته د اسیدیک امینو اسیدونو اصطالح کارول کیږي ،لکه د مثال
په توګه :اسپارتیک اسید او ګلوتامیک اسید .ډېر ځيل یو هایدروکسیيل ()OHګروپ کېدلی يش
چې په دا ډول شتون ولري ،په کوم ډول چې په سیرین او تریونین کې موجود دي .داسې نور
اروماتیک امینو اسیدونه لکه د تایروسین او فینایالالنین په ډول شتون لري ،او نور یې لکه ټرایتوفان
هایرتوسیکلیک په ډول یو ځنځیري جوړښت لري .باوجود ددې چې ،ټول امینو اسیدونه د
(،O،H،Cاو)Nلرونکي دي ځینې داسې امینو اسیدونه هم شته لکه سیستین ،سیستاین او میتیوناین،
چې په خپل ترکیب کې اضايف سلفر هم لري.
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امی نو اسیدونه په دوه ډولونو خپله کړنه رسته رسوي چې هم د اسیدونو او هم د القلیوپه ډول ،له هغه
ځایه چې نوموړي اسیدونه هم د امینو او هم د کاربوکسیلیک ګروپونو لرونکی دی)pH(.مونږ ته په
امینو اسید کې هېڅ داسې خالصه چارچ نه را ښکاره کوي چې دا بیا د ایزوالکرتیکي نقطې په نوم
یادیږي.په عمومي توګه ویلی شو چې ،اسیتیک امینو اسیدونه ډېر ټیټ ایزوالکرتیکي نقطه لري چې
()pHیې تقریباً  ۳دی ،وروسته بیا اسايس امینو اسیدونه دي کوم چې د ()pHمقدار یې له  ۸-۷پورې
دی.
سټیرو-ایزومیریزم
د کاربن اتوم کوم چې د امینو اسیدونو د ()COOHګروپ رسه په نږدې خوا کې شتون لري ،د ∝-
کاربني اتوم په نوم پېژندل کیږي .ځینې وختونه د ∝-کاربني اتوم په غیر تناسبي ډول رسه واقع وي،
چې دا بیا  ۴نورو مختلفو ګروپونو رسه نغښتی دی .د مثال په ډول ،په االنین کې له (،)COOH
نایرتایت ،هایدروجن او ( 𝟑𝑯𝑪)رسه په نغښتي ډول شتون لري .ورته امینو اسیدونه په نوري ډول فعال
دي ،او کولی يش چې د قطبي شوي نور مستوي تغیر او تبدیل کړي .د امینو اسیدونو دوه ایزومیرونه
د لیدلو وړ دي ،چې عبارت دي له-D :امینو اسیدونه او -Lامینو اسیدونه .د یو کاربني اتوم په شاوخوا
هغه هم د هایدروجن او نایرتایتونو په ترتیب کې ،یو له بله څخه فرق کوي .ژوندي ارګانیزمونه
یواځې د -Lامینو اسیدونو لرونکي دي ،خو بیا  -Dډولونه په خپل ځان کې نلري.
د پیپټایډ ځنځیر
له هغه ځایه چې امینو اسیدونه دواړه ،هم ()COOHاو هم د ( 𝟐𝑯𝑵)ګروپونه په خپل ځان کې لري،
دوه امینو اسیدونه کولی يش چې د اوبو په لیرې کولو رسه را ټول کړي کوم چې د (CO-
)NHارتباطي جوړښت له ځانه رسه لري.
د  ۲-۱۵شکل مطابق)CO-NH( ،ارتباطي جوړښت د پیپټایډ ځنځیر په نوم هم یادیږي ،او هغه
محصول چې بیا د نوموړي تعامل په پایله کې په الس راځي ،ډای پیپټایډ بلل کیږي .پیپټایډ کېدلی
يش چې د  ۲او یا له هغه څخه د زیات او ورته مختلفو امینو اسیدونو د تراکم کېدو په پایله کې منځته
رايش .پروټینونه بیا پخپله پويل پیپټایډونه بلل کیږي .کله چې اسیدیک امینو اسید لکه د اسپارتیک
اسید په ډول ،پیپټایډونه رسه د نورو امینو اسیدونو منځته راوړي یواځې د ()COOHیو ګروپ کوم
چې د نایرتایت ګروپ رسه په نږدې خوا کې قرار لري هغه وخت بیا د پیپټایډ ځنځري منځته راوړي
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کله چې د ( )COOHبل ګروپ آزاد پرېښودل يش .په پایله کې داسې یو محصول په الس راځي
چې پروټیني اسیدي خاصیت لري .په ورته ډول پروټین په هغه وخت کې په اسايس توګه شتون لري،
کله چې اسايس امینو اسیدونه د منوړي تعامل ترکیب ته ور دننه يش .د همېش لپاره دا د (I-
)𝑁𝐻2او یا هم د ()I-COOHګروپ دی چې د پروټینونو د منځته راتللو په مرحله کې ونډه اخيل،
له هغه ځایه چې د ( )𝑁𝐻2او یا د ()COOHګروپونو ته ورته داسې نور او له دې څخه زیات
ګروپونه هم د نوموړو پروټینونو په تشکیل کې ونډه اخيل.
د امینو اسیدونو دندې
الف :د نورو مرکباتو سنتیزیکي عملیه :د پروټینونو او انزایمونو د سنتیزیکي عملیې لپاره امینو اسیدونه
ډېر اړین بریښي .برسېره پردې ،نوموړي اسیدونه د ویټامینونو ،هورمونونو ،پیورینز او پایریمیډینز په
سنتیزیکي عملیه کې هم خپله ونډه له یاده نه وبايس .کله چې په امینو اسیدونو باندې د
ډایکاربوکسیيل عملیه رسته ورسول يش ،نو هامغه ده چې مونږ ته د ()aminesجوړښت په الس را
کوي .په ګالنو او مېوو کې چې کوم شیرین بوی شتون لري ،هغه هم د ځینو ()volatileaminesد
موجودیت له کبله دی.
ب :هغه امینو اسیدونه چې د مختلفو عواملو په مقابل کې د ډال په حیث دنده رسته رسوي :امینو
اسیدونه په حجرو کې د ډال په حیث عمل رسته رسوي .د امینو اسیدونو دا ډول خاصیت په هغو کې
د موجوده اسیدي او اسايس ګروپونو د شتون له کبله دی .نوموړي اسیدونه بیا د حجرو په ()pHکې
د بڼې د تغیر په مقابل کې مقاومت له ځانه ښکاره کوي.
ج :تنفيس ګوهرمایه :د ضعیف او ورو فوتوسنتزیکي حاالتو الندې ،کله چې د کاربوهایدریتونو
زېرمه کمه يش نو امینو اسیدونه بیا کېدلی يش چې د تنفيس عمل په حیث وکارول يش .د
()deaminationعملیې په جریان کې د عضوي اسیدونو آزادېدل په الس را کوي کوم چې وررسه
امینو اسیدونه واردمخه تشکیل شوي دي .عضوي اسید بیا په نوبت رسه کولی يش چې د
()Krebsحلقې ته ننوځي ،او د تنفيس ګوهرمایې په ډول خپله دنده رسته ورسوي.
د :د زهري موادو د فع کول :کله چې نباتات د وچکايل وخت ته داخل يش ،هامغه ده چې نوموړي
نبات امونیا رسه را ټولیږي .خو که چېرې نوموړې امونیا له نبات څخه لیرې کړای يش ،نو هامغه ده
چې نوموړي نبايت حجرو ته زهري متامیږي .نوموړې عملیه بیا په  ۲مرحلو کې صورت نیيس .امونیا
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کولی شی چې د اسپارتیک اسید په ډول کوم چې ایامیډ او اسپاراجین دي منځته راوړياو له
اسیدیک امینو اسیدونو رسه یو ځای يش .دوهم دا چې ،امونیا کېدلی يش د یو بل امینو اسید
سنتیزیکي عملیې لپاره کوم چې د پرولین ()prolineپه نوم یادیږي ،پکار یوړل يش .نو په همدې
اساس ،د وچکالۍ په حالت کې پرولین او ایامیډز رسه را ټولیږي.

 ۲-۸د پروټین ترکیبیدل
په نباتاتو کې ټول نایرتوجني میتابولیزم د پروټین په سنتیزیکي عملیه کې خپلې اعظمي درجې ته
رسیږي .د نایرتوجن امونیا()ammoniaغیرعضوي مرکبات له غیرعضوي اسیدونو رسه یو ځای
کیږي ،تر څو پروټینونه منځته راوړي .د پروټین دا ډول سنتزیکي عملیه یواځې په نباتاتو کې
معلومېږي ،چې دا بیا د انسانانو او حیواناتو لپاره ډېر اهمیت لري کوم چې باید خپله نایرتوجني تغذیه
له نوموړو نباتاتو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول السته راوړي.
پروټینونه مختلف ډولونه لري ،کوم چې د دواړو فزیکي او کیمیاوي خصوصیاتو له کبله یو له بله رسه
فرق لري .پروټینونه ډېرې مغلقې او پیچلې مادې ګڼل کیږي ،چې د اندازې له پلوه د سرتو او لویو
مالیکولونو لرونکي دي او د الندې بېلګو په ذریعه کېدلی يش چې په ښه ډول رسه توضیح کړای
يش)Zein( :داسې یو پروټین دی کوم چې په جوارو کې منځته راځي ،کیمیاوي فارموله یې هم په دا
ډول ده( 𝟓𝟖𝟔𝑪 𝟏𝟔𝟏𝟏𝑯 𝟒𝟖𝟏𝑵 𝟖𝟎𝟐𝑶 𝟓𝑺) ،او په غنمو کې د ()gliadinپروټین چې کیمیاوي
فارموله ی 𝟓𝟖𝟔𝑪 𝟖𝟔𝟎𝟏𝑯 𝟔𝟗𝟏𝑵 𝟐𝟏𝟐𝑶 𝟓𝑺څخه عبارت ده .د نوموړو پروټینونو مالیکويل وزن ډېر
زیات دی ،څو ځلې په پنځو شکلونو رسه خپل فعالیت ته دوام ورکوي .نو په همدې اساس،د ورته
مغلقو او پیچلو مادو سنتزیکي عملیه هومره ساده خربه نه ده .د پروټین د سنتیزیکي عملیې پروسه
اوس په مناسب او په ښه ډول رسه پېژندل کېدلی يش .د پروټینونو آخرنۍ سنتزیکي عملیه داسې
انګیرل شوېده چې ،د زیاتو منځ غړو تولیداتو د تشکیل څخه مخکې منځته را تلونکې عملیه ده .د
مشهورو نظریو مطابق ،د نایرتوجن حل کېدل د هغو زیاتو امینو اسیدونو له جملې څخه ګڼل کیږي
کوم چې له قند ،نایرتوجن او په ځینو حاالتو کې له سلفر څخه هم منځته راځي .امینو اسیدونه د ټولو
پروټینونو د ساختامن لپاره د جوړیدونکي عامل په حیث پېژندل کیږي .نوموړې نظریه د الندې
قوانینو او قواعدو په اساس منځته راغلې ده)۱(:د هایدروالیز په عملیه کې پروټینونه د قوي اسیدونو
رسه یو ځای امینو اسیدونه د آخرين تولید په حیث په الس را کوي)۲( .د امینو اسیدونو سرت او لوی
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تعداد په نباتاتو کې موندل کیږي .غالبا ً  ۳۰امینو اسیدونه رسه جال او تر مطالعې الندې نیول شویدي،
چېتقریبا ً د هغو له جملې څخه  ۲۰یې د پروټیني اجزاوو په حیث پېژندل شوي .ځینې داسې پروټینونه
هم شته چې ټول  ۲۰مختلف امینو اسیدونه پخپل ځان کې لري ،له هغه ځایه چې کېدلی يش په ځینو
کې یې له یو یا له یوه څخه زیات پخپل ځان کې د نوموړو اسیدونو له کمښت رسه مخ يش.د امینو
اسیدو د اجزاوو په منځ کې شامله برخه د هر ډول پروټین په ذریعه ټینګیږي)۳( .په نباتاتو کې د
پروټینونو را غونډېدل د امینو اسیدونو د اندازې په کمېدو رسه ،صورت مومي)۴( .په البراتوار کې په
نوموړو امینو اسیدونو باندې د عضوي اسیدونو رسه د امونیا د تعامل په واقع کېدو ،سنتیزیکي عملیه
اجراء کیږي)۵( .په البراتوار کې چې څومره زیات  ۱۸ساده امینو اسیدونه رسه په تړاو کې راځي تر
څو مرکبات منځته راوړي ،هومره ساده پروټینونه را څرګندوي.همدارنګه پروټینونه په خپل ترکیب
کې د سلفر عنص هم له یاده نه اوبايس .هغه نوموړی سلفر چې پروټینونه پخپل ځان او ترکیب کې
لري ،د سلفیټونو په شکل د خاورې څخه السته راځي چې بیا دغه نوموړی عنص په ملړیو کې له
ځینو امینو اسیدونو رسه یو ځای کیږي.
۲-۹

د پروټیني د ترکیبیدو میکانیزم

یوه واحده حجره په زرهاوو مختلف ډول پروټینونه په خپل ځان کې لري .تقریباً د پروتوپالزمي
پروټینونو  ۹۰سلنه ،انزایمونه تشکیلوي هر یو په برابر ،مساوي او په خاص ډول رسه منځته راځي او
دغه منځته راتلل یې هم د پروټین په مالیکويل سلسله کې د یو زیات شمېر مختلفو امینو اسیدي
واحدونو په لحاظ ،صورت نیيس .د معینو او ټاکلو پروټینونو سنتزیکي عملیه د ()DNAجنیتیکي
کنټرول الندې صورت نیيس .د یو لوی او سرت مالیکول د()DNAخصويص شکل ،هغه ټینګه شوې
برخه او د نیوکلوټایډ جوړو هغه سلسله ده کوم چې د دوه چنده حلزوين جوړښت په اوږدوايل کې
واقع ده .په همدې ترتیب ،د ()DNAهره نوع د ( )DNAله بلې هرې نوعې څخه فرق لري .یو واحد
جن د ()DNAد لوی او سرت مالیکول یوه برخه ده ،کوم چې د مشخص او ټاکيل پروټیني مالیکول
سنتیزی کي عملیه تر خپل کنټرول الندې سايت .نوموړی سګمنټ بیا د پروټین مشخصې نوعې
سنتیزیکي عملیې ته جنتیکي معلومات انتقالوي .نوموړي معلومات بیا د کوډي بڼې په ډول د
نیوکلوټایډ قاعدو په سلسله کې هغه هم د ( )DNAمالیکول په یوه واحده برخه کې ساتل کیږي .د
( )DNAپه مالیکول کې د نیوکلوټایډ څلور نوعې شتون لري .قند او فاسفیت په عادي ډول رسه د
نیوکلوټايډ ټولو څلورو نوعو لپاره عادي مثال ګرځېدلی يش کوم چې د هغوي د قاعدوي برخې په
لحاظ یو له بله رسه فرق او تفاوت لري .اوس په ډاګه شوه چې د دریو قاعدو سلسلې ته د
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()tripletاصطالح کارول کیږي ،کوم چې د یو مشخص او ټاکيل امینو اسید لپاره د جنیتیکي
معلوماتو لرونکی دی .د نوموړې نوعې()tripletواحد ته د ()codonاصطالح کارول کیږي .د
()DNAپه نیوکلوټایډونو کې د نایرتوجني قاعدو څلور مختلف ډولونو رسه ،د نوموړو قاعدو ۶۴
مختلف ترکیبونه د امکان حد ته رسیدلی يش هغه هم که چېرې په یوه وخت کې درې یې ترې
واخیستل يش ،نو بنا ًء مونږ رسه  )codons( ۶۴شتون لري .د امینو اسیدونو هغه تعداد کوم چې کوډ
وهلو ته اړتیا لري د  ۱-۱۵جدول په مطابق  ۲۰دی .د نوموړي کوډونو په څارلو رسه ،دا ښيي چې د
هرو  ۲۰امینو اسیدونو لپاره له یوه څخه زیات ()codonشتون لري.
په هغه ځای کې چې د پروټین سنتیزیکي عملیه رسته رسول کیږي ،د سایتوپالزمیکي ریبوزومونو په
نوم رسه یادیږي .په سایتوپالزم کې ()DNAد پروټیني سینتیزیکي عملیې تر هستې پورې محدود
شویدی ،او هېڅکله هم له نوموړې علمیې څخه بهر نه وځي .دا بیا د ریبونیوکلیک اسید منځ غړیو
مالیکونه له لیري څخه کنټرولوي ،کوم چې له()DNAڅخه رانقل شویدی .د اصيل او حقیقي
ریبونیوکلیوټایډونو (کوم چې د قند ریبوز لرونکي دي) د را ټولولو لپاره)DNA( ،د یو قالب په ډول
عمل رسته رسوي کوم چې د ()RNAاصيل نوعې د تبدیلېدو په خاطر له هستوي شیري څخه را
اخیستل کیږي .ملړی ریبوټایډونه د اډینوسین ټرای فاسفیت()ATPپه ذریعه فعالیږي ،چې دا بیا
ریبوټایډ ټرای فاسفیتونو ته بدلیږي او نوموړې مادې بیا د پایروفاسفیټ ()PPپه له منځه تللو رسه د
()RNAپولیمیریز انزایم په شتون کې د پولیمیرایز کېدو سبب ګرځي .د ()DNAیواځې یوه برخه په
()RNAباندې د سنتیز عملیه رسته رسوي.د ()RNAپه یوه واحده برخه کې قاعدوي سلسله ،د
() DNAیوې واحدې قاعدوي سلسلې لپاره د یو او بل تکمیلوونکی یا بشپړوونکی دی ،کوم چې په
هغه ډول رسه سنتیزیکي عملیه رسته رسوي چې د ( )DNAادینین دغه بشپړوونکې پروسه په
()RNAکې تر یوراسیل پوري رسته رسیږي ،لکه د  ۴-۱۵شکل مطابق.
ریبوزومل آر.ان.ای
ریبوزومل آر.ان.ای ()r.RNAد ریبوزومونو لپاره یو ثابته برخه یا جز ګڼل کیږي .ریبوزومونه هغه
نیوکلوپروټینونه دي چې د ریبونیوکلیک اسید او پروټین څخه په مساوي ډول منځته راځي .په
پروکاریوتیکي حجرو کې د ()RNAاندازه په لږ مقدار رسه لوړ دی ( )۵۰-۶۰سلنې پورې ،او په
یوکاریوتیک حجرو کې یې مقدار ډېر لږ دی ( )۴۵سلنه دی .د ریبوزومونو مول wt..میلیونهاوو
اندازې پورې جریان پیدا کوي .د یوکاریوت حجرې رسويب ثابته اندازه  S۸۰دی .ځینې وختونه په
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څو برخو کې رسه یو ځای کيږي ،تر څو د لوړ  Sمقدار ډایمیرونه منځته راوړي .یو ریبوزوم د دوو
غیر مساوي فرعي واحدونو ( )S۶۰او ( )S۴۰څخه منځته راځي)r.RNA( .په میتابولیکي لحاظ ثابت
بریښي ،په غیر مشخص ډول شتون لري کوم چې په لوړې اندازې رسه مول  wt.لري ،حتی ددې
امک ان لري تر څو میلیونهاوو ته ورسیږي .په فعاله سنتیزیکي حجرو کې ،څلور او یا له هغه څخه
زیات ریبوزومونه کېدلی يش چې د ( )m.RNAبرخې په ذریعه یو له بله رسه یو ځای يش ،تر څو د
()polyribosomeیا()polysomeله السه تليل ګروپونه رسه د هغوي لوړ رسويب مقدار د ۵-۱۵
شکل په مطابق ،منځته راوړي .ریبوزومونه هغه سایتوپالزمي ځایونه دي کوم کې چې امینو اسیدونه
یو له بله رسه یو ځای کیږي ،تر څو پويل پیپټایډ ځنځیرونه منځته راوړي.

 ۲-۵شکل مونږ ته د یوکاریوتیک ریبوزوم او پويل ریبوزوم فرعي واحدونه ،را په ګوته کوي.
پیغام رسوونکی ار،ان،ای
()messenger RNAیا ()m.RNAد هستې څخه چې د()DNAپه نوم یادیږي ،را انتقالیږي چې په
خپل طويل برخه کې د (قاعده)sسلسلې لرونکی دی کوم چې د اصيل ()DNAپه مالیکول کې د
نوموړې قاعدې تکمیلوونکی دی.چې دا بیا مشخص او ټاکيل پروټیني سینتزیکي عملیو لپاره د
()DNAکوډ لرونکی پیغام ،سایتوپالزمي ریبوزومونو ته انتقالوي .جنتیکي معلومات بیا په
()DNAکې ساتل کیږي ،اوس د ()m.RNAقاعده په ټرای پلیټونو کې ځای په ځای کیږي .دا په
دې خاطر چې ،نوموړی ()RNAد هستوي ()DNAکوډ لرونکي معلومات بیا سایتوپالزمي
ریبوزومونو ته انتقالوي ،نو ځکه ورته د ()messenger RNAاصطالح کارول کیږي .د یو مشخص
او ټاکيل امینو اسید لپاره د ()m.RNAپه مالیکول کې د قاعدې هر ټرایپلیټ ته د()codonاصطالح
کارول کیږي .با وجود ددې چې ،هغه جنیتیکي مواد کوم چې د پروټینونو سینتیزیکي عملیه اداره
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کوي هغه ()DNAده ،په جنتیکي ژبه کې د ()codonاصطالح د هغو دریو قاعدوي سلسلو لپاره
پکار یوړل کیږي کوم چې د ()m.RNAپه مالیکول کې شتون لري ،نه د ()DNAپه مالیکول کې.
د ()m.RNAمالیکول دومره کوچنی ده ،چې د ()DNAله مالیکول رسه د مقایسې وړ ده .له هغه
ځایه چې ،د ()DNAمالیکول په پراخه اندازه کې شتون ولري هامغه ده چې په زیات شمېر رسه د
() m.RNAپه مالیکولونو باندې د سنتیز عملیه رسته رسوي ،چې هر یو یې بیا د پروټین یو مشخصې
نوعې ته مکمل جنیتیکي معلومات انتقالوي .د ()m.RNAلپاره داسې ډېر ډولونه شتون لري ،چې هر
یو ډول بیا د اصيل ()DNAبرخې مشخص او ټاکلی سیګمنټ بشپړوونکی دی البته هغه هم د
پروټین یو ټاکيل نوعې لپاره.
د ()m.RNAیو مالیکول هغه مشخص پروټین ټاکي کوم چې د  ۱۵۰امینو اسیدي واحدونو لرونکی
دی چې په یو خاص ترتیب رسه منظم شويدي ،په مساوي او برابره توګه )codons( ۱۵۰ترتیب او
تنظیموي چې هر یو یې بیا د دریو قاعدوي ترکیبونو لرونکی دی .مشخص او ټاکلی ()m.RNAپه
مجموعي ډول  ۴۵۰قاعدې پخپل ځان کې سايت.
د () m.RNAمالیکولونه سایتوپالزم ته د هغو مساماتو له الرې کوم چې په هستوي غشاء کې شتون
لري ،لیږدول کیږي او هلته بیا هر یو یې د یو ریبوزوم او یا څو ریبوزمونو رسه تړل
کیږي) m.RNA(.یواځې هغه وخت خپله دنده رسته رسوي ،کله چې د یو یا څو ریبوزومونو رسه په
تړيل حالت کې واقع يش .دلته بیا د یو قالب په ډول خپله دنده رسته رسوي په کوم کې چې د امینو
اسیدونو د مالیکولونو حقیقي او اصيل ډولونه رسه په دقیقو او مساوي سلسلو کې یو ځای کیږي ،تر
څو یو مشخص پروټین منځته راوړي.

 ۲-۶شکل د ( )t.RNAمالیکول عمومي ساختامن را په ګوته کوي .هغه تورې حلقې د بدلېدونکي
(قاعده )sښکارندوی کوي.
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د انتقالوونکې عامل په توګه
انتقالوونکی ار ان ای د کوچنیو مالیکولونو یوه کورنۍ ده ،د کوم دنده چې د واحد امینو اسید
مالیکولونو اخیستل د سایتوپالزمي ځالې څخه او بیا یې انتقال ریبوزومونو ته ده ،کوم ځای کې چې
د پويل پیپټایډ ځنځیر رسه یو ځای کیږي .دا بیا تقریباً د  ۸۰-۷۰نیوکلوټایډونو (ریبوټایډونو) څخه
منځته راځي ،چې مالیکويل وزن یې هم تقریبا ً  ۲۵۰۰۰دی .د هغوي د مالیکولونو د کوچنۍ اندازې
په لحاظ په اوبو کې د حل ښه قابلیت لري ،نو په همدې اساس د حل کېدونکي()RNAیا د
()s.RNAپه نوم یادیږي .هر  ۲۰پروتینوجنیکي امینو اسیدونه تقریبا ً یو ()t.RNAلري کوم چې د
نوموړي لپاره مشخص دی .زیاتره امینو اسیدونه د یو څخه زیات مشخص ()t.RNAلري ،نو په
همدې لحاظ په زیاتې اندازې رسه ()t.RNAشتون لري چې هر یو یې بیا د امینو اسید مشخص ډول
لپاره خاص ګڼل کیږي)t.RNA( .مالیکولونه د  ۶-۱۵شکل مطابق د الونګو پاڼې ته ورته ساختامن
لري .ټول ()t.RNAپه 5′پاییزه نقطه کې د Gقاعده لري ،او غیر جوړه ای د  3′په هایدروکسیيل
پاییزه نقطه کې()-C-C-Aقاعدېسلسله لري .په وروستنۍ نقطه کې یو ()t.RNAد خپل مشخص امینو
اسید رسه یو ځای کيږي .هر ()t.RNAد دریو غیر جوړه ای قاعدویوه سلسله په خپل ځان کې لري
کوم چې د()anticodonپه نوم یادیږي ،د نوموړي په ذریعه خپل ځان د ()t.RNAپه قاعده کې
د( )codonقاعدو ته ځان را تاووي البته هغه هم د هایدروجني ځنځريونو پواسطه.نو په همدې
اساس)t.RNA( ،په دوه طریقو رسه ټاکل کیږي :دا بیا د یو مشخص امینو اسید لپاره ټاکل کیږي،
همدارنګه دا بیا په ()t.RNAکې د یو ټاکيل()codonلپاره ځان مشخصوي.
جنیتیکي کوډ
پوښتنه داده چې کوم یو ()m.RNAکاډن د کوم امینو اسید لپاره ټاکل کیږي .جنتیکي کوډ په
تجربوي لحاظ رسه د مارشال وارن نیرن برګ ،رابرت هويل او هارګوبنډ خورانا پواسطه رمز ګشايي او
بشپړ شو ،نوموړو ته ددغه خدمت په تررسه کولو رسه په کال ۱۹۶۸م کې د نوبل جایزه هم تفویض
شوه .دهغوي دغه کار بیا په  ۲-۱۵جدول کې ښودل کیږي.
د پروټین په سنتیزي عملیه کې د ملړنۍ مرحلې په اساس ،د امینو اسید هر مالیکول لومړی د
()ATPپه ذریعه فعاله کیږي البته هغه هم د هغه انزایم په ذریعه کوم چې د ( aminoacyl
)synthetaseپه نوم یادیږي .نوموړی انزایم بیا د یوه امینو اسایل)ATP(-مرکب د جوړښت او
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تشکیل او همدارنګه د یوه پایرو فاسفیت د آزادېدو په پایله کې السته راځي .بیا هم نوموړی انزایم
همدغه مرکب کې د یو ځنځري په شکل پاتې کیږي ،کوم چې امینو اسایل انزایمي مرکب تشکیلوي.
دغه تعامل د ()Mgآیونونو ته اړتیا لري تر څو خپل عملیه په ښه ډول رسه رسته ورسوي ،او په الندې
ډول رسه ارایه کیږي.

د هرو شلو پروټینوجنیکي اسیدونه خپل مشخص سنتیزیکي انزایم لري .نوموړی انزایم دوه د تړل
کېدو ځایونه لري ،چې یو یې د مشخص امینو اسید او بل یې د ()ATPلپاره دی.
په دوهم پړاو کې ،د امینو اسید (-)ATPانزایم مرکب د ()t.RNAمالیکول رسه خپل تعامل رسته
رسوي ،کوم چې د هر امینو اسید لپاره خاص بلل کیږي .د  3′په پاییزه نقطه کې ټول ()t.RNAد
نیوکلویټایډونو ورته درې سلسلې لري (.)-C-C-Aد امینو اسید -ATP-مرکب ()COOHآزاده ګروپ
بیا د ( )OH-𝟑′آخرين ادینوسین له ګروپ رسه تعامل رسته رسوي او هاملته پاتې کیږي ،بیا په
نوموړي ځای کې د لوړې ځنځیري انرژۍ پواسطه د ()t.RNAپورې محدودیږي ،چې په پایله کې
مونږ ته د امینو اسایل ( )t.RNAمرکب په الس را کوي.

 ۲-۲جدول مونږ ته جنتیکي کوډ را ښيي.
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په نوموړي تعامل کې کوم چې کېدلی يش د الندینۍ معادلې په ذریعه ارایه يش ،انزایم او
()AMPدواړه آزادیږي:
↔tRNA-C-C-A l H+HOl OC.RCH.NH2- AMP- E
(Aa ~ AMP).EtRNA
O

C. RCH.NH2+ E+AMPـــ RNA- C-A
امینو اسیتال ــ tRNA

 ۲-۷.انځور مونږ ته د مختلفو پړاوونو دیاګرام راښيي ،د پويل پيپټایډ ځنځیري سنتیزیکي عملیې په
مناسبو سلسلو کې ،د ریبوزومونو فرعي واحداتو )m.RNA( ،)t.RNA( ،)RNA( ،او د انټي کاډن-
کاډن د تړل کېدو دندې روښانه کوي .د  𝟓′پاییزه نقطه کې ( )AUGاو په  𝟑′پاییزه نقطه کې
( )m.RNAاو ( )UAAپه ترتیب رسه د کاډن لپاره د پیل او ختم نقطې دي .هغه دوامداره کرښه کوم
چې د شکل په آخرنۍ برخه کې شتون لري د د ریبوزوم حرکي جهت او هغه کرښه چې د ( )-شکل
لري د ( )m.RNAحرکي جهت په ډاګه کوي.
د امینو اسایل) t.RNA(-په پاییزه مرکب کې امینو اسید په فعاله ډول رسه په خپل حالت کې پاتې
کیږي .دا به هم ولیدل يش چې ،دوهم تعامل د ورته امینو اسایل سنتزیکي انزایم په واسطه کتلست
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کیږي کوم چې ړومبنی تعامل یې کتلست کړیدی .نو په همدې اساس ،نوموړی انزایم د دواړو
مشخصو امینو اسید او مشخص ()t.RNAلپاره ټاکل کیږي.
د ()m.RNAمالیکول له هستې څخه سایتوپالزم ته په هسته کې د شامل مسام په ذریعه لیږدول
کیږي ،او ملړی د ریبوزوم له کوچني فرعي واحد رسه د  5′پاییزې نقطې پورې تړل کیږي .په
مستقیم ډول رسه ،د ریبوزوم لوی فرعي واحد له کوچني فرعي واحد رسه یو ځای کیږي .نوموړی
ریبوزوم ،د ()m.RNAپهاوږدوايل کې د  5′پاییزې نقطې څخه د  3′پاییزې نقطې پورې حرکت
کوي .په دې طریقه کې ،د مختلفو ()m.RNAساحو (سګمنټونو) رسه په مختلفو وختونو کې یو
ځای کيږي .په ټاکيل وخت کې یواځې د ()m.RNAساحه د عميل کېدو وړ ده ،هغه هم کوم چې
له ریبوزوم رسه یو ځای شویدی البته د  ۷-۱۵شکل مطابق .په هره ()m.RNAځنځیري ساحه کې ،د
مشخص امینو اسید لپاره کاډن انتقالوي .مختلف ()m.RNAساحې د مختلفو ()t.RNAرسه په
مختلفو وختونو کې په متاس کې راځي .د نوموړي متاس په پایله کې ،هر()t.RNAخپل مشخص
امینو اسید د ()m.RNAد ځنځري ټاکيل ځای ته آزادوي ،هغه هم هر یو یې په یوه وخت کې
صورت نیيس .بنا ًء کله چې په هر مشخص وخت کې ،ریبوزوم د ()m.RNAله سیګمنټ رسه په
متاس کې راغی کوم چې د ()GUCکاډن لرونکی دی ،نو وروسته د ()t.RNAمالیکول کوم چې د
()CAGانټي کاډن لرونکی دی ،په نوموړې نقطه کې بیا له()m.RNAرسه په تړاو کې راځي.
نوموړی ()t.RNAخپل مشخص امینو اسیدي والین انتقالوي .امینو اسید بیا د ()t.RNAله مالیکول
څخه جال کیږي ،او بیا د پويل پیپټایډ له انکشايف ځنځیر رسه په نوموړې نقطه کې یو ځای کیږي.
هغه آزاده شوی()t.RNAبیا بېرته سایتو پالزم ته حرکت کوي ترڅو د والین یو بل مالیکول السته
راوړي.له هغه ځایه چې ،ریبوزوم او د ریبوزوم ګروپ د ()m.RNAپه اوږدوالی کې په یوه استقامت
رسه له یوې پاییزې نقطې څخه بلې ته حرکت کوي ،هر یو مختلف کاډنونه بیا د ( )m.RNAپه
اوږدوايل کې انتقالیږي او د مشخص()t.RNAڅخه مشخص امینو اسید را اخيل .هامغه ده چې بیا
مختلف امینو اسیدونه د ()m.RNAمختلفو سیګمنټونو رسه یو په بل پسې په متاس کې راځي .د
هایدروجني ځنځیرونو په ذریعه دا ډول په متاس کې را تلل د()t.RNAد انټي-کاډن د قاعدو په منځ
کې او همدارنګه د ()m.RNAد کاډن په قاعدو کې صورت نیيس .وروسته بیا مختلف نوع امینو
اسیدونه د یو او بل رسه د پیپټایډ ځنځیرونو په ذریعه یو د بل پسې رسه یو ځای کیږي ،او د پیپټایډ
سنتیز انزایم تر تاثیر الندې د پويل پیپټایډ لوی ځنځیر منځته راوړي .په نوموړي ځنځیر کې د امینو
اسیدونو سلسله بیا د هغو سلسله ای کاډنونو په ذریعه مشخص کیږي کوم چې د ()m.RNAپه
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مالیکول کې شتون لري .د کاډنونو د پراخې اندازې په ساتلو رسه هر ()m.RNAپه کايف اندازې رسه
اوږده دي ،تر څو یو حجروي پروټین د یو آزاد پويل پیپټایډ ځنځیر په ډول د سنتیزیکي عملیه پرې
رسته ورسوي .بنا ًء د () m.RNAد مرکب ریبوزوم د پیپټایډ ځنځیرونه اداره کوي کوم چې د امینو
اسیدونو په منځ کې شتون لري تر څو مشخص پروټینونه منځته راوړي ،هر یو یې بیا د مختلفو امینو
اسیدونو کوم چې پخپل پويل پیپټایډي ځنځیر په خوا کې شتون لري ،یو ټاکلې سلسله لري .نوموړې
مرحله بیا په  ۷-۱۵او  ۸-۱۵شکلونو کې خالصه کیږي.

 ۲-۸انځور د پروټین سنتیزیکي عملیې د میکانیزم خالصه را په ګوته کوي.
داسې فرض شوېده چې ،پروټینونه د ریبوزومونو په سطحه باندې د سنتیزیکي عملیه اجراء کیږي او
بیا د ()ERپه پردو کې انتقالیږي او د ()ERد پردو په نل لیکو کې د وړو ذرو په ډول رسه جمع او را
ټولیږي .وروسته بیا پروټینونه د ()ERڅخه خارجیږي او د ()ERپه خارجي ساحه کې بیا د وړو ذرو
په ډول منځته راځي .د ()ERپه غشاء کې څنګه د نوموړو پروټین حرکت صورت مومي ،تر اوسه
پورې ندی پېژندل شوی.
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دریم څپرکی
پروټینونه او د هغوي طبقه بندي
د کاربن ،هایدروجن ،اکسیجن او نایرتوجن په څنګ کې پروټینونه هم معموالً په لږه اندازې رسه د
سلفر لرونکي دي .نوموړي بیا د کوچنیو مالیکولونو څخه چې د امینو اسیدونو په نوم یادیږي ،منځته
راځي .د  ۱۰۰څخه زیات امینو اسیدونه په نباتاتو کې منځته راځي ،رسه له دې چې د  ۲۰څخه زیات
یې په عادي ډول د پروټینونو د ترکیب ته د ننوتلو لپاره ،منځته نه راځي .بیا هم باوجود ددې چې ،ډېر
وخت داسې کیږي چې د هرو  ۲۰امینو اسیدونو تکرارېدل په دې لحاظ صورت نیيس تر څو هر
پروټین په خپل ترکیب کې په عمومي ډول رسه په سل هاوو امینو اسیدونه ولري .نو په همدې لحاظ
رسه ،پروټینونه په خپل ترکیب کې د لویو او سرتو مالیکولونو لرونکي دي ،چې مالیکويل وزن یې له
څو زرو څخه میلیونهاوو ته رسیږي .پروټینونه د پروتوپالزم مکملې برخې په حیث خپل فعالیت رسته
رسوي ،ځکه نو په هره ژوندۍ حجره کې خپل شتون نه هیروي .زیاتره پروتوپالزمي پروټینونه ،په
حجروي میتابولیزم کې د انزایم په ډول خپل فعالیت رسته رسوي .حجروي هستې په پراخې اندازې
رسه د مخصوصو پروټینونو څخه ،جوړ شویدي .زیاتره نبايت پروټینونه په طبیعت کې په کلوئيدي یا
د رسیښناکې مادې په ډول شتون لري ،او د پام وړ هایدروفیلیکي خصوصیاتو د منځته راتللو سبب
ګرځي.
د پروټین مالیکول د یو مغلق او پیچيل ساختامن لرونکی دی .د یو پروټین بیولوژیکي خصوصیات د
هغه په ساختامن پورې تړاو لري ،کوم چې د ()secondary( ،)primaryاو ()tertiaryپه بڼه طبقه
بندي کیږي.
لومړنی جوړښت
کله چې د  Aاو  Bدوه امینو اسیدونو په یو ځای کېدو رسه ډای پیپټایډ منځته راوړي ،نو هامغه ده
چې بیا  ۴مختلف نوع ترکیباتو ته د منځته راتللو امکان زېږوي ،لکه .)BB،BA،AB،AA( :هغه ۲۰
امینو اسیدونه کوم چې د پروتین په سنتیزیکی عملیه کې ونډه اخيل ،کولی يش چې  ۴۰۰مختلف
ډای پیپټایډونه منځته راوړي .د پروتین هر مالیکول کوم چې د پويل پیپټایډونو لرونکي دي له ۱۰۰۰
څخه زیات امینو اسیدونه په خپل ځان کې لري .البته نوموړي  ۲۰امینو اسیدونه څو ځلې رسه
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تکراریږي .په پایله کې ،د مختلفو ترکیباتو او د امینو اسیدونو رسه د پروټینونو بې شمېره نوعې منځته
رايش .هر ژوندی ارګانیزم د پروټین لرونکي نوعې په اساس یو له بله رسه فرق لري.د پروټین ماهیت
او خصوصیات د ملړۍ شمېرې امینو اسیدونو په ذریعه کوم چې په خپل ځان کې یې لري پېژندل
کیږي ،او همدارنګه ورته پیښه په هغه سلسله کې چې نوموړي امینو اسیدونه رسه مرتب او تنظیم
شویدي هم تر سرتګو کیږي .رسه له دې چې ،د امینو اسیدونو مقدار او اندازه د پروټین په مالیکول
کې ډېر په آسانۍ رسه پېژندل کیږي او دا هغه وخت صورت موندلی يش ،چې کله هم په پروټین
باندې د هایدرولیز عملیه رسته ورسول يش او امینو اسیدونه په الس را کړي .د پروټین په مالیکول کې
د نوموړو امینو اسیدونو د سلسلې پېژندل ،یو ستومانوونکې او وخت مصفوونکې پروسه بلل کیږي.
د پروټینونو د خصوصیاتو د پېژندلو په اړه چې کوم معلومات الس ته راځي ،هغه ډېر اړین او مهم
دي .د ځینو تجربو په پایله کې مو د پروټینونو د امینو اسیدي سلسلې په اړه چې مو لږ فهم او پوهه
السته راوړه ،هغه انسولین او ریبونوکلیز دي.
د امینو اسیدونو یو خطي سلسله د پويل پیپټایډ ځنځري ته پراختیا ورکوي .د پروټین مالیکول ،د  ۲او
یا له هغه څخه زیات د موازي پويل پیپټایډي برخو لرونکی دی.نوموړې برخې بیا د ډای سلفایډ
ځنځیرونو()-S-Sپواسطه رسه یو ځای کیږي .نوموړي ډای سلفایډي ځنځیرونه بیا د سلفر لرونکي
امینو اسیدونو په ذریعه لکه میتیونین او سیستین ،کوم چې په مختلفو پويل پیپټایډي ځنځريونو کې
شتون لري ،منځته راځي .دا په دې مانا ،چې ملړنی ساختامن د پويل پیپټایډي ځنځیرونو او ډای
سلفایډي رابطو په ذریعه منځته راځي.
دوهمي جوړښت
د پروټین په مالیکول کې ،پويل پیپټایډي ځنځیرونه په مستقیم ډول شتون نلري .له بله اړخه ،نوموړي
ځنځیرونه د تاو را تاو شوي یا حلقه ایز مارپیچ ساختامن ،لرونکي دي .دغه مارپیچي ډوله ساختامن
بیا د دوو قوو په ذریعه رسه یو ځای او ساتل کیږي .نوموړې قوې بیا د وانډروالز قوو او هایدروجني
رابطو په نوم یادیږي ،چېدا بیا د دوهم ساختامن یوه برخه ګڼل کیږي.
دریمي جوړښټ
د پروټین دریم ساختامن ددې لپاره نومول شویدی چې ،هغه تاو را تاو او حلقه ایز مارپیچ ډوله پويل
پ یپټایډي ځنځیرونه په مختلفو الرو او طریقو رسه بیا را قاتیږي .همدارنګه نوموړي قات شوي
ساختامنونه ،د هایدروجني رابطو په ذریعه ساتل کیږي.
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دا د پروټین دوهمي او دریمي ساختامن دی ،کوم چې خپل بیولوژیکي فعالیت را څرګندوي .د
انزایمونو فعالیت هم د هغو دوهمي او دریمي پروټیني ساختامن له کبله دی ،کوم چې د نوموړو
ساختامنونو څخه منځته راځي .د پروټین مالیکول خپل دوهمي او دریمي ساختامن د حرارت لوړې
درجې الندې او همدارنګه د قوي اسیدونو او القلیو د شتون په صورت کې له السه ورکوي .د ورته
حالت په پایله کې داسې انګیرل کیږي چې د پروټین په طبیعي او نورو خواصو کې فرق منځته راغلی
دی .کله چې د کوم پروټین په طبیعي او ورته نورو خواصو کې فرق ولیدل يش ،نو هامغه ده چې بیا
د پروټین مالیکول نيش کولی خپل اصيل ساختامن او خصوصیات السته راوړي.
الف :د ترکیب او جوړښت په لحاظ د پروټینونو طبقه بندي
د ترکیب په اساس تصنیف بندي :ددې طبقه بندۍ په لحاظ پروټینونه د الندېنیو دریو ګروپونو
لرونکي دي.
 -۱ساده پروټینونه ::دا ډول پروټینونه هغه وخت منځته راځي ،کله چې د اسیدونو او انزایمونو رسه
یو ځای ،په امینو اسیدونو باندې د هایدرولیز عملیه رسته ورسول يش.
 -۲وصل پروټینونه ::دا هغه وخت منځته راځي کله چې ساده پروټین له نورو غیر پروټیني مادو رسه
ترکیب او یو ځای يش ،نو د دوهمي مادې د طبیعت په اساس طبقه بندي کیږي .نوموړې مادې بیا په
نباتاتو کې په عادي ډول شتون نلري .تر ټولو مهم یې فاسفورس لرونکي نیوکلوپروټینونه دي.
نوموړي پروټینونه بیا د ساده پروټینونو او نیوکلیک اسید مرکبات دي ،کوم چې د ()nucleiپه حجره
کې موندل کیږي.
رنګینه پروټینونه:کروموپروټینونو ته هغه رنګ ورکول کیږي ،کوم چې د پروستاتیکي ګروپ
لرونکي دي او په خپل ځان کې اوسپنه ()leghaemoglobinاو مس ( ascorbic acid
)oxidaseلري.د ډیهایدرو جنیز انزایمونه هم د نوموړې طبقې پورې تړاو لري .د هغوي یو ځای
شوي غیر پروټیني مادې د ()FMN(،)NADP(،)NADیا فالوین مونو نیوکلوټایډ او ()FADفالوین
ادینین ډاینوکلوټایډ ،عضوي مرکباتو لرونکي دي .دغه همکار انزایمونه د هغوي د اکسیدایزي
خصوصیاتو مسئولیت په غاړه لري.
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 -۳مشتق شوي پروټینونه:نوموړي پروټینونه د ساده پروټینونو د تجزیې او د ناتکمیله هایدروالیزیز
عملیې په پایله کې منځته راځي .نوموړي پروټینونه د تغیر منونکي مرکباتو په ډول ،هېڅکله هم په
نباتاتو کې نه را ټولیږي.
ب :د حل کېدو د قابلیت په لحاظ د پروټینونو طبقه بندې:
انحاللیت :ددې طبقه بندۍ په اساس پروټینونه د الندې پنځو کتګوریو په لحاظ تقسیم شويدي.
-۱البومینونه :نوموړي پروټینونه په اوبو کې د حل کېدو ښه قابلیت لري ،او د مالګېن موادود لوړو
غلظتونو په ذریعه رسوب کوي .د هغوي شتون د نبات په دانو یا تخمونو کې حس کیږي ،د بېلګې په
ډول ()legumelinچې د لوبیا د ګروپ د حبوباتو په دانو کې لیدل کیږي)leucosin( ،چې په غله
جاتو او ()ricinپه تریخ او غوړ لرونکي نبات کې ځای لري.
 -۲ګلوبولینز :دا ډول پروټینونه په رقیقو اوبلن مالګین محلولونو کې د حل کېدو ښه قابلیت له ځانه
ښکاره کوي ،خو په اوبو کې نه حلیږي او بیا نوموړې پروسه د حرارت درجې پواسطه له خنډ او ځنډ
رسه مخ کیږي .همدارنګه نوموړي پروټینونه بیا د لوړ غلظت لرونکي مالګینو محلولونو کې نه
حلیږي .ورته پروټینونه بیا پرته له غله جاتو او حبوباتو څخه ،په نبايت دانو کې په زیاتې اندازې رسه
موندل کیږي .د مثال په ډول)gluten in( ،په نخودو او ()tuprinد کچالو په مونډ کې پیدا کیږي.
 -۳ګلوتلینز :دا ډول پروټینونه په رقیقو اسیدونو او القلیو کې د حل کېدو ښه قابلیت لري ،خو په اوبو
او مالګین محلولونو کې د حرارت درجې په مقابل کې له خنډ او ځنډ رسه مخ کېدلی نيش .نوموړي
پروټینونه یواځې په نباتاتو کې موندل کیږي .د بېلګې په ډول)glutenin( :په غنمو او ()glutelinپه
جوارو کې شتون لري.
 -۴پروالمینز :د دا ډول پروټینونو خصوصیات په  ۸۰-۷۰سلنې لرونکي ایتایل الکول کې د هغوي د
حل کېدو د ښه قابلیت له کبله دی ،خو په اوبو او خالصو الکولو کې د حل کېدو قابلیت له ځانه نه
ښکاره کوي .په زیاتې اندازې رسه په نباتاتو پورې محدود دي .ددې کتګورۍ ساده بېلګې
()gliadinپه غنمو)horde in( ،په وربشو او ()Zeinپه غله جاتو کې تر سرتګو کیږي.
 -۵اصيل او اسايس پروټینونه  :دا ډول پروټینونه په هغو اوبو کې چې د امینو اسیدونو لکه ارګینین او
الیسین ،څخه غني وي د حل کېدو ښه قابلیت لري .نوموړي پروټینونه له نیوکلیک اسید رسه یو ځای
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کيږي ترڅو نیوکلوپروټینونه منځته راوړي .د دوو اسايس پروټینونو ټولګي تشخیص شويدي.
()histonesپه ساقه (تنه) لرونکي حجرو کې د( )nucleo-histonesپه ډول ،او
()protaminesزیاتره د ماهي په سپرمونو کې د نیوکلوپروټینونو په ډول منځته راځي.
تجربوي کړنې
د هګۍ هغه سپینه ماده د خپل حجم څخه اته برابره زیاتو اوبو رسه یو ځای کړئ ،او بیا د فلرت کولو
عملیه پرې اجراء کړئ .د پروټینونو فلرت کول په الندې ډول رسه رسته ورسوئ:
 ۴-۱بېلګه :زبېښل (-)coagulationپه یو ټسټ ټیوب کې محلول ته حرارت ورکړئ ،او د سپین رنګه
زبېښل شوي موادو منځته راتلل وګورئ .په یو بل ټسټ ټیوب کې محلول ته لږ الکول ور اضافه
کړئ ،او د ورته زبېښل شوي موادو جوړښت ته پام وکړئ.
 ۱۵-۲بېلګه :هغه تعامل چې د زیړ رنګ لرونکی پروټین ولري(-)Xanthoproteic reactionپه یو
ټسټ ټیوب کې د محلول لپاره د قوي نایرتیک اسید څو قطرې ور اضافه کړئ ،نو هامغه ده چې یو
سپین رنګ لرونکې وریځ ته ورته ترسب تولیدیږي .که نوموړي ترسب ته حرارت ورکړل يش ،نو زېړ
رنګ ته به واوړي .بیا نوموړی ټسټ ټیوب یخ او امونیا ور اضافه کړئ ،چې بیا نارنجي رنګ
اختیاروي .نو نوموړی تعامل ددې سبب ګرځي تر څو بیرونۍ سطحه یا پوټکۍ د نایرتیک اسید رسه
په متاس کې راتللو رسه ځانته زیړ رنګ اختیاروي.
 ۴.۲بېلګه :بایریت تعامل(-)Biuret reactionپه یو بل ټسټ ټیوب کې د پروټني لږ محلول را
واخلئ ،او د کاستیک سودا او د پتاس په ذریعه نوموړی محلول القيل وګرځوئ .د مسو د سلفیتو د
محلول یوه قطره نوموړي محلول ته ور اضافه کړئ .نو ګورو چې آيب-بنفش ته ورته رنګ تولیدوي.
 ۳-۴بېلګه :د میلون تعامل(-)Millon’s reactionپه یو ټسټ ټیوب کې د پروټین محلول واچوئ .د
میلون کیمیاوي موادو څو قطرې ور اضافه کړئ .دا کېدلی يش چې په ساړه موادو کې د نایرتیک
اسید دوو قوي برخو ته د سیامبو د یوې برخې په اضافه کولو رسه تهیه او ترتیب يش .کله چې
سیامب په ډېرې اندازې رسه حل يش ،نو د مکمل محلول لپاره لږ نرمو او ګرمو موادو ته اړتیا
پیښیږي .نوموړی تعامل د اوبو د زیاتې اندازې په ذریعه ،رقیق حالت ځانته اختیاروي هامغه ده چې
بیا سپین رنګ لرونکي رسويب مواد منځته راځي .د نوموړي رسويب موادو په جوشولو رسه ،ځانته
پیکه سور رنګ اختیاروي.
 ۴.۴بېلګه :آیوډیني آزمایښت(-)Iodine testلږ پروټیني محلول ته آیوډین ور اضافه کړئ .هامغه
ده چې په پایله کې ،زېړ ته ورته نصواري رنګ تولیدیږي .غذایي مواد لکه شنه نخود او لوبیا له اوبو
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رسه یوځای تهیه او ترتیب کړئ ،او بیا پرې د فلرت کولو عملیه رسته ورسوئ .د فلرتیشن عملیې په
جریان کې چې کوم تولید را څرګند شو ،دا یې په ډاګه کړه چې پروټینونه د شنو نخودو او د لوبیاوو
په دانو کې شتون لري.
 ۴.۵بېلګه :مایکرو کیمیاوي آزمایښتونه(-)Micro-chemical testsد یوې چاړې په ذریعه د شنو
نخودو او لوبیاوو هغه کوچنۍ پاڼې چې نوې له نوموړو دانو څخه رس را ایستی دی ،پرې کړئ .د
آیوډین محلول په پاسنۍ سطحې باندې واچوئ .وبه لیدل يش چې ،نوموړي مواد د نشایسته موادو
په دانو کې د الندې په طرف درومي ،او آيب رنګ اخيل .داسې ډېرې کوچنۍ دانې شتون لري ،کوم
چې د پروټینونو لپاره زېړ نصواري ته ورته رنګ ښکاره کوي.
په ورته ډول رسه ،د غنمو او جوارو وچ انډوسپرم قطع شوې برخې هم له ځانه ورته حالت را
څرګندوي .نوموړې قطع شوې برخې د آیوډین محلولونو په پاسنۍ برخه کې واچوئ او الورین دانو
محدودېدل د دانې تر هغې طبقې پورې کوم چې د نوموړې دانې د پوښ الندې شتون لري ،وګورئ.
د غنمو او شنو نخودو د غیر زنګ وهلو برخو د پېژندلو لپاره د میلون او باریوت آزمایښتي کړنو ته پام
وکړئ ،او رنګي تغییرات پکې وګورئ.
پوښتنې
-۱په نباتاتو کې د نایرتوجن د جذبېدلو او جمع کېدو اندازه په ډاګه کړئ؟
 -۲په خالصه توګه ووایاست چې څنګه په پروټینونو باندې سنتیزیکي عملیه رسته رسول کیږي؟
 -۳کوم ډول شین رنګ لرونکي نباتات له خپل محیط او چاپېریال څخه نایرتوجن السته راوړي ،او د
هغې پروسې او مرحلې په جزیاتو باندې هم بحث وکړئ چې له کوم ځایه په نباتاتو کې نایرتوجن
جذب او د پروټینونو د منځته راتللو سبب ګرځي؟
 . ۴د امی نو اسیدونو سنتیزیکي عملیې ،د امینو اسیدونو هغې سنتیزیکي عملیې په اړه چې پروټینونه
منځته راځي ،د نایرتیت ارجاع کېدل او نایرتیت د ارجاعي عامل په توګه توضیحات ورکړئ؟
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څلورم څپرکی
د نایرتوجن نصبیدل
په اسايس ډول ،نایرتوجن د غاز په ډول په امتوسفیر کې شتون لري .د نوموړي عنص غلظت د حجم
له لحاظه ،تقریبا ً  ۸۰سلنې ته رسیږي .که څه هم په ورته لوړ غلظت رسه په نوموړې ګازي کره کې
شتون لري ،خو بیا هم نباتات په مکمل ډول رسه نيش کولی تر څو د خپل کیمیاوي تعامل په لحاظ
وکاروي .د مختلفو تجربو په پایله کې دا ثابته شوېده چې ،په آسانۍ رسه نيش کولی تر څو د تحمض
او ارجاع په پروسه کې ونډه واخيل تر هغو پورې چې د حرارت تر لوړې درجې او لوړ فشار الندې
رانيش .په عميل توګه باید ووایو چې هغه جمعي نایرتوجن چې نبات ورته اړتیا لري ،په خاورینو اوبو
کې د حل شوي نایرتوجني مرکباتو په ډول السته راوړي .بنا ًء پوښتنه داسې رابرسېره کیږي ،چې
څنګه د امتوسفیر هغه ګازي نایرتوجن ،خاورې ته د نایرتوجني مرکباتو په شکل را رسیږي.
د  ۳پروسو په جریان کې د امتوسفیر نایرتوجن البته نایرتوجني مرکباتو ته اوړي ،چې عبارت دي له:
 -۱بریښنا -۲ ،صنعتي تبدیلېدل او  -۳بیولوژیکي ټینګښت کوم چې په اسايس توګه د باکرتیا او په
ځینو حاالتو کې د الجي او فنجي په ذریعه رسته رسول کیږي.
 ۴.۱د بریښنا او صنعتي تبدیلېدو په واسطه
هر کله چې په امتوسفیر کې بریښنا را منځته يش ،نو د برق د لوړ ولتاژ د بې چارچه کېدل صورت
نیيس .د منوړې پروسې په جریان کې ،امتوسفیري نایرتوجن یا نایرتیت ته اکسیدایز کیږي او یا هم
په لږه اندازې رسه امونیا ته ارجاع کیږي .نایرتیت او امونیا د امتوسفیري لندبل رسه حل کیږي ،او د
ځمکې خاورې ته د باران د اوبو په شکل را رسیږي .نو د نوموړې مرحلې په ذریعه یواځې ۱۵-۱۰
ال-يب نایرتوجن په يف جریب ځمکه کې اضافه کیږي .نوموړې اندازه بیا د نبات نایرتوجني اړتیا په
مقایسه ډېره کمه او ناچیزه ده ،لکه حبوبات او غله جات چې نایرتوجني اړتیا یې په يف واحد جریب
کې  ۱۵۰-۱۰۰ال-يب پورې رسیږي.
ورته اصل او قاعده بیا د امونیا په صنعتي تولید کې هم کوم چې د هیرب-بوچ پروسې په نوم یادیږي،
صدق کوي دا بیا رسې یا پارو ته د نایرتوجن آخرنۍ اړول یا تبدیلول دي .نوموړې پروسه د زیاتې
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انرژۍ مصفوونکې مرحله ده .دوهم دا چېد نایرتوجني پاروګانو صنعتي تولید اقتصادي نه متامیږي،
له هغه ځایه چې نباتات یواځې د پکار لوېدلې پارو یا رسې یوه برخه پکار اچوي او هغه نور یې بیا
تنزیل او فلرت کیږي.
 ۲. ۴د نایرتوجن بیولوژیکي نصبیدل
که څه هم نباتات نيش کولی چې په مستقیم ډول ،امتوسفیري مالیکويل نایرتوجن وکاروي ،خو
ټاکيل مایکرو ارګانیزمونه کولی يش چې نوموړی نایرتوجن وکاروي او په عضوي نایرتوجني مرکباتو
باندې د سنتیز عملیه رسته ورسوي ،نوموړې پروسه د ()Biological Nitrogen Fixationیا د
نایرتوجن بیولوژیکي ټینګښت بلل کیږي .نایرتوجن ټینګوونکي مایکرو-ارګانیزمونه بیا په دوو برخو
وېشل کیږي .یو یې هغه آزاد ژوندي جسمونه دي کوم چې د ()a symbiotic organismsاصطالح
ورته کارول کیږي او نور یې بیا هغه ()symbioticجسمونه دي کوم چې په طبیعت کې د لوړو نباتاتو
په ریښه ای سیستم کې رسه یو ځای کیږي.
ای مشرتک نایرتوجني نصبیدل
د ارګانیزمونو درې داسې ډولونه شتون لري ،کوم چې په اسایموبیوتیکي لحاظ د نایرتوجني ټینګښت
وړتیا لري ،چې عبارت دي له -۱ :انایروبیک باکرتیا ،لکه ( -۲)Clostridiumایروبیک باکرتیا ،لکه
()Azotobacterاو  -۳آيب-شین رنګ لرونکی الجي ،لکه (.)Anabaena
هغه ایروبیک او انایروبیک باکرتیاوې چې مو مخکې ترې یادونه وکړه ،سپروفایتیک ارګانیزمونه دي .په
پایله کې ،نوموړي باکرتیاوې یواځې په هغه خاوره کې چې د ښې عضوي رسې ورکونکې خاصیت
ولري ،د نایرتوجن د ټینګوايل عملیه رسته رسوي .له بله اړخه ،آيب-شین رنګه الجي هغه خود پروره
فوتوسینتیزیکي ارګانیزمونه دي کوم چې په مشبوع او لندو خاورو کې چې د وریژو کښت پکې صورت
نیيس ،ښه وده کوي .په نوموړي ترتیب کې د ( )Nostocalesاو ( )Stigonematalesد کورنیو غړي ډېر
مهم دي )Anabaena cylenderica( .په پراخه اندازې رسه مطالعه شویدی .دا بیا د کوچنیو څانګو کوم
چې د حجرو دوو برخو څخه جوړ شویدی ،شامل دی .شین رنګ لرونکي فوتوسنتیزیکي حجرې
امتوسفیري کاربن ډای اکسایډ او آزاده شوی اکسیجن په ملریز نور کې د فوتوسنتیز عملیې په ذریعه
ټینګوي .د حجرو بل ډول ( )hetrocystsدي کوم چې په لږې اندازې رسه بېرنګه اوږدې شوې حجرې
بلل کیږي .نوموړې حجرې غیر فوتوسنتیزیکي خاصیت لري ،خو کولی يش چې امتوسفیري نایرتوجن
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په ایروبیکي ډول رسه ټینګ کړي .نو په همدې اساس ،دلته فوتوسنتیزیکي عملیه او د نایرتوجن ټینګښت
په بېطرفه ډول رسه جال او په مختلفو حجرو پورې محدودیږي .ځینې آيب-شین رنګه الجي ګانې کوم چې
له ځانه ( )hetrocystsنه تولیدوي ،د  ۱-۱۶جدول مطابق کولی يش چې نایرتوجن ټینګ کړي خو د
نوموړې عملیې ماهیت او خاصیت پېژندل شوی ندی .دغه آيب-شین رنګه الجي ګانې په خاوره کې هغه
هم په آزاده ډول رسه خپل ژوند رسته رسوي .څو ځلې دغه نوموړي الجي ګانې د لوړو نباتاتو په نسجونو
باندې هم خپل تعرض رسته رسوي ،او په دایمي ډول په نوموړو نسجونو کې ځانته ځاله یا د اوسېدو ځای
پیدا کوي.
 ۱۶-۱جدول د نایرتوجن نصب کوونکي آزادو ژوندي جسمونو ( )a symbioticمایکرو ارګانیزمونه
را په ګوته کوي.
غیرکڅوړه یې مختلف شکله

آبې ـ شنه الجیان

جوړښتونه

مختلف کڅوړه شکله

بکرتیا

جوړښتونه
اويس التاریا

انابینا

ازوتوبکرتیا

الینګبیا

ناسټک

کالسټریډیم

ګلیوټرایکیا

سایټونیام

روډو سپیریلیم

مایکروارګانیزم
رایزوبیم
اکتینومایسیتیز
مایکروهیزا
انابینا
انابینا
ناسټک
ناسټک سایتون

د نبات نوع
میزبان
انجیوسپرم
لیګومیناسیا نباتات
انجیوسپرم
عالوه د لیګومیناسیا
.
نباتات
جمنوسپرم
سیکاس
غوټۍ لرونکي
ازوال
برایوفایتا
انتي سیروس
د فنجي ځانګړی نوع الیکینونه
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د ( )Anabaena( ،)Anthocerosکوم چې د پاڼو په اوبیز خايل ځایونو کې شتون لري)Azolla( ،
او ( )Coralloidچېد()Cyeasریښې دي په رسیښناکو خايل ځایونو کې د ( )Nostocشتون ولري،
نو د  ۲-۱۶شکل په اساس ښې بېلګې ګرځېدلی يش.
 ۲. ۴نایرتوجن ټینګوونکي سیمبیو تیکي سیستمونه
د آيب-شین رنګه الج ي نایرتوجن ټینګوونکې وړتیا هغه وخت زیاتیږي کله چې نوموړي الجي ګانې
د لوړو نباتاتو رسه د ()hetrocystsد لوړ تعداد د تولید رسه یو ځای يش .داسې یوه بېلګه شتون لري
او ښيي چې ،نایرتوجني مادې په منظم ډول د سمندري اجزاوو څخه لوړو نباتاتو او کاربوهایدریتونو
ته هغه هم په بېرته را ګرځېدونکي جهت رسه ،تیریږي .دا مونږ ته ښيي چې ،د سمندري اجزاوو او
لوړو نباتاتو تر منځ دغه یو ځای والی په اتفاقي بڼه نه ،بلکې په سیمبیوتیکي لحاظ صورت نیيس.
همدارنګه ()Nostocاو ()Scytonemaد فنجي رسه یو ځای سیمبیوتیکي بڼه لري .ورته یو ځای
والی ،د جال او بېل ارګانیزمونو په ډول په نظر کې نیول کیږي چې دېته بیا د()lichensاصطالح
کارول کیږي .دلته په دوهم ځيل ډول دا سمندري برخه ده کوم چې د عضوي مرکباتو په شکل د
مالیکويل نایرتوجن د ټینګېدو مسئولیت په غاړه لري ،او ورته کړنه بیا د سیمبیوتیکي رشیک رسه کوم
چې د ()fungusپه نوم یادیږي ،هم رسته رسوي.
د نایرتوجن مشرتک نصبیدل
تر ټولو مهم میتود چې د نایرتوجني ټینګښت لپاره اړین دی ،هغه سیمبیوتیکي ارګانیزمونه بلل کیږي،
چې په دوه برخو رسه ویشل کیږي -۱ :د ( )Rhizobiumنوعه کوم چې د لوبیا کورنۍ د حبوباتو په
ریښو کې یوه وړه او کوچنۍ غوټکۍ منځته راوړي -۲ ،د فنجي څو هغه نوعې چې د
()Actinomycetesپورې تړاو لري او کوم چې د ()Pinus(،)Casurinaاو په نورو نباتاتو کې د
اکتوتروپیک او اندوتروپیک ()mycorrhizaeلپاره یوه مهمه برخه ګڼل کیږي.
له دې څخه هاخوا ،د لوبیا د کورنۍ په نباتاتو کې د نایرتوجن ټینګښت د ()Rhizobiumډولونو په
ذریعه چې په مکمله او بنیادي توګه د نایرتوجن د ټینګښت لپاره مرسته او همکاري کوي ،ډېر اړین
او مهم دی .دوهم دا چې  ،د نوموړي سیمبیوتیکي ټینګښت میکانیزم ډېر په زیار او زحمت رسه رسته
رسول کیږي.
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د حبوباتو د کورنۍ په زیاتره نباتاتو کې ،لکه :لوبیا ،شنه نخود ،باقيل ،سویابین او د داسې نورو نباتاتو
په ریښو کې ورته غوټکۍ منځته راځي ،رسه له دې چې اقلیت یې بیا دا خاصیت نلري .له هغه ځایه
چې د ()Papilionataeفرعي کورنۍ تقریبا ً په ټولو نباتاتو کې ورته غوټکۍ را څرګندیږي ،یواځې
 ۳۰سلنه هغه ډولونه کوم چې د ()Caesalpinatacکورنۍ پورې تړاو لري ،ورته غوټکۍ را ښکاره
کوي .حتی په ورته جنس او ډول کې لکه په ()Cassiaکې ځینې ډولونه نوموړې غوټکۍ را
څرګندوي له هغه ځایه چې بیا نورو څخه نه را څرګندیږي.
کله چې هم یوه غله یا حبوبات وده کوي ،د ودې په دوران کې د خاورې د پارو لرونکي خاصیت د
ډېرېدو سبب ګرځي .رسه له دې چې ،په کال ۱۸۸۸م کې د جرمني باکرتیالوجیست بیجرینک په
ذریعه دا په اثبات رسېدلې وه چې وروسته بیا باکرتیا د ()Rhizobiumپه حیث وپېژندل شوه کوم
چې کولی يش ریښه ای سیستم ته عفوين خاصیت وروبخښي دا بیا ددې سبب ګرځي تر څو په
نوموړي سیستم کې ورته غوټکۍ را منځته يش .اوس دا واضیح او ښکاره ده چې د ()Rhizobium
څو ډولونه د نوموړې پروسې لپاره د مسئولیت بار په غاړه اخيل.
د حبوباتو نباتات کولی يش چې په ښه ډول رسه حتی په هغه خاوره کې چې په مکمله توګه له
نایرتوجن څخه خايل وي ،وده وکړي خو نور نباتات بیا نوموړی خاصیت له ځانه نه ښکاره کوي .دا
په دې خاطر چې ،امتوسفیري نایرتوجن اساساً د امینو اسیدونو په ډول هغه هم د باکرتیا په ذریعه
کارول کیږي .نوموړي امینو اسیدونه د انتقالوونکي جریانونو رسه یو ځای د نوموړي نبات مختلفو
برخو ته انتقالیږي .بیا په نوبت رسه باکرتیا خپل غذایي اړتیا ،د حبوباتو له نباتاتو څخه السته راوړي.
نو په همدې اساس ،د نوموړو موادو په یوځای کېدو رسه دواړه ،هم بکرتیا او هم نبات له دواړو
خواوو څخه تر تاثیر الندې راځي .دغه ارتباط یا تړاو د()sybiosisپه نوم یادیږي .د بکرتیا په نشتون
کې ،نوموړي غوټکۍ په ریښه ای سیستم کې منځته نه راځي .د غلې د نباتاتو په نشتون کې ،باکرتیا
پخپله هغه هم په یواځې ډول نيش کولی چې د نایرتوجن ټینګوالی منځته راوړي.
هغه باکرتیا چې د ورته غوټکیو په منځته راتللو کې رول لري ،په پراخه اندازې رسه په خاوره کې
شتون لري .کله چې د حبوباتو یو نبات په ورته خاوره کې وده وکړي ،نو هامغه ده چې ریښه ای
سیستم یې ځینې قندونه او امینو اسیدونه پټوي .ورته عملیه بیا ددې سبب ګرځي تر څو باکرتیا ځانته
را جذب او د ریښې خواته یې نږدې راويل .هامغه ده چې باکرتیا هم د ریښه ای سیستم د زون رسه
په خوا کې زیاتیږي .وروسته له هغې چې باکرتیاوي نفوس په کايف اندازې رسه زیات يش ،نو هامغه
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ده چې بیا د ریښو نازک او نري تارونه عفوين کوي .د نوموړې عملیې په جریان کې ،ځینې داسې
تغیرات د ریښې په نرمو او نازکو تارونو کې منځته راځي ،چې سایتوپالزمي جریان زیات او د ریښو
د نرمو او نازکو تارونو په اندازه کې زیاتوالی راويل .حجروي دیوال سست او آزادیږي ،او د
پروتوپالزم په دننه کېدو رسه نوموړې باکرتیا را ایساریږي .هامغه ده چې بیا د ریښې تارونه کاږه او یا
حلقه ایز شکل ځانته اختیاروي .د ریښې د نرمو او نازکو تارونو په منځ کې نوموړې باکرتیا ،تار ته
ورته حالت اختیاروي ،چې دېته بیا د ()infection threadاصطالح کارول کیږيInfection (.
 )threadبیا په څو نورو څانګو رسه ویشل کیږي ،او نوموړې څانګې بیا له یوې حجرې څخه بلې
ګاونډي حجرې پورې وده کوي او د ریښې د داخيل پوستکي لرونکي حجرو پورې پراختیا مومي .د
نوموړي پوستکي حجرې په تیزۍ رسه په وېشل کېدو باندې رشوع کوي .په نوموړې ساحه کې د
حجروي وېش تحرک او ملسون ،د هغو مادو چې په مشخص ډول ()auxinsاو ()cytokininsدي
د ودې په ذریعه منځته راځي ،کوم چې د باکرتیا پواسطه پټ کړل شويدي .د حجروي زیادښت په
لحاظ ،یو غوټې ته ورته ساختامن په ریښه کې را څرګندیږي ،چې نوموړي پړسوب او غوټې ته د
()noduleاصطالح کارول کیږي ،لکه د ۱-۱۶شکل په مطابق .په مکرر ډول رسه نوموړې غوټه د ټټرا
پلوییډ حجرو لرونکې ده ،د هغوي د منځته راتللو دلیل او علت تر اوسه پورې نامعلوم دی .دغه غوټه
وده کوي او د پام وړ اندازه سايت ،کوم چې د افقي پړسويب شکل غوندې را څرګندیږي او په آسانۍ
رسه له نوموړې ریښې څخه د جال کېدو وړ ده .ددغې غوټي داخيل مواد د هغه نوکې ته پراختیا هم
موندلی يش .باکرتیا د ریښې د غوټې په داخيل حجره کې په تیزۍ رسه زیاتیږي .هغه متاثره شوی تار
اوس هګۍ ته ورته کروي حجرو ته انتقالیږي ،چې دېته بیا د ()bacterioidsاصطالح کارول کیږي.
د نایرتوجن ټینګوالی هم له نوموړو بکرتیاوویډز څخه بهر ته انتقالیږي.
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۴-۱انځور د حبوباتو په نبات کې د غوټکۍ منځته راتلل را په ګوته کوي ،د ریښې نورمال نازک او
نری تار= ، Aد ریښې هغه نازک او نری تار چې د تاثیر الندې راتللو څخه وروسته کږیږي= ،Bد
تاثیر الندې راغلې لړۍ وېشل کېدل په څو څانګو باندې= ،Cیوه کوربه حجره کوم چې په دننه کې
مونږ ته باکرتیاوویډز را ښيي= ،Dد ریښې شعاعي  L.Sد هغې غوټې تر څنګ کوم چې
مجراییارتباطات را په ګوته کوي= ،Eد حبوباتو په ریښه کې نوموړې غوټې را څرګندوي=.F
په نباتاتو کې دغه منځته راتلونکې غوټې ،ګاليب رنګ له ځانه را څرګندوي .دغه ګاليب رنګ د هغه
پګمنټ د شتون په لحاظ دی ،کوم چې د ()leghaemoglobinپه نوم رسه یادیږي .نوموړی
پګمنټ د کوربه حجرو په ذریعه سینتیزیکي عملیه ،د باکرتیاوي تاثیر د غربګون په لحاظ اجراء
کیږي.دا بیا د يت لرونکي نباتاتو د وینې سور رنګ لرونکې حجرو هیموګلوبین ته ورته دي .له هغه
وخته چې د حبوباتو د کورنۍ په نباتاتو کې خپل شتون ښودلی دی ،نو ځکه ورته د
()leghaemoglobinاصطالح کارول کیږي .د حبوباتو نورماله ریښه ای حجرې ددې توانایي نلري
ترڅو ورته پګمنټ تولید کړي .په ورته ډول که چېرې ،باکرتیا په یواځې توګه تصفیه يش ،نو هامغه
ده چې بیا نوموړی پګمنټ نيش تولیدولی .له بله اړخه ،نوموړی پګمنټ یواځې هغه وخت تولیدیږي
کله چې دغه باکرتیا کوربه ریښه ای حجرې تر تاثیر الندې راويل .نو په همدې اساس ،د نوموړي
پګمنټ تولید د باکرتیا د متقابل عمل څخه کوم چې د کوربه ریښه ای حجرو رسه صورت نیيس،
منځته راځي .نوموړی پګمنټ ډېر اړین او مهم دی ،له هغه ځایه چې د نبايت غوټکۍ د نایرتوجن
ټینګولو وړتیا د هغه پګمنټي مقدار پورې اړه لري کوم چې په خپل ځان کې یې لري .هغه زړې
غوټکۍ چې دغه پګمنټ یې دالسه ورکړیدی ،ځانته شین او نصواري رنګ خپلوي او کوم عمل نه
تررسه کوي .نو ورته غوټکۍ بیا په نایرتوجني ټینګښت کې پاتې راځي.
()leghaemoglobinد اکسیجن د انتقال لپاره یو مؤثر عامل ګڼل کیږي .د پایلې په اساس ،اکسیجن
د تیزې تنفيس عملیې او د ()ATPسنتیزیکي عملیې لپاره په نوموړې غوټکۍ کې د الرسسی وړ
ګرځي .له امتوسفیري نایرتوجن او عضوي مرکباتو څخه د نایرتوجن ټینګېدل ،هغه ارجاعي پروسه
ده کوم چې په ښه مقدار او اندازې رسه انرژۍ ته اړتیا لري .نوموړې پروسې ته دغه انرژي بیا د تیزې
تنفيس عملیې په ذریعه ،کارول کیږي .د تنفيس عملیې لپاره اکسیجن د هغه ()leghaemoglobin
پواسطه سمبالیږي ،کوم چې د انتقالوونکي اکسیجني عامل په ډول فعالیت کوي.
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 ۴.۴د نایرتوجن نصبیدلو میکانیزم
دا خو ټولو ته جوته ده چې ،نایرتوجن په ( )bacterioidsکې امونیا ته ارجاع کیږي ،لکه په الندې
ډول رسه.
𝟑𝑯𝑵𝟐 → 𝑯𝟔 𝑵𝟐 +
هغه انزایم چې د نایرتوجن د ارجاعي عملیې مسئولیت په غاړه لري ،د( )nitrogenaseپه نوم
یادیږي .دا بیا د دوو فلزي برخو لرونکی دی ،چې یو یې مولبدینیم او بل یې اوسپنه ده .نوموړی
تعامل هومره ساده نه بریښي .د هایدروجن اتومونه په ښه ډول نایرتوجن رسه یو ځای کیږي ،کوم
چې د څو منځ غړیو مرکباتو د جوړښت سبب ګرځي .رسه له دې چې ،نوموړي مرکبات هومره ثابت
نه ديځکه نو نوموړي مرکبات په مشخص او معین ډول رسه نه دي تشخیص شوي .ددې امکان شتون
لري چې نوموړي مرکبات د ډایامیډ ()NH=NHاو بل یې (  )𝑵𝑯2 − 𝑵𝑯2وي .کله چې امونیا
یو ځل منځته رايش ،دا بیا د عضوي اسیدونو لکه ∝-کیتوګلوتاریک اسید رسه یو ځای کیږي ،کوم
چې د هغه تنفيس عملیې د حلقې لپاره یو منځ غړی ګرځي چې په پایله کې ګلوتامیک اسید منځته
راوړي .د امینو ګروپ په انتقال رسه ،کوم چې مخکې ور څخه یادونه وشوه بیا په نورو امینو اسیدونو
باندې سنتیزیکي عملیه رسته رسوي .کله چې د امینو اسیدونو په یوه برخه باندې سینتیزیکي عملیه
رسته ورسول يش ،بیا د بکرتیا په ذریعه د هغوي د ودې ،زیاتوايل او یوه برخه یې بیا په کوربه نبات
کې ځای په ځای کیږي .نوموړي تعامل ته هایدروجن د()NADHپه ذریعه ورکول کیږي ،برسېره
پردې ()ATPته هم اړتیا پیښيږي .نوموړې دواړه برخې بیا د تنفيس عملیې پواسطه مرسته کیږي.
که څه هم د( )nitrogenaseانزایم د خپل فعالیت لپاره د تنفيس عملیې تولیداتو ته چې د
()ATPاو( )NADHپه نوم یادیږي ،اړتیا لري چې نوموړی انزایم بیا د اکسیجن په شتون کې غیرفعاله
کیږي .نو په همدې اساس ،امونیا او تنفيس عملیې ته د نایرتوجن انزایمي ارجاعي عملیه کوم چې د
نوموړي ارجاعي عملیې قوت او طاقت سمبالوي ،باید په حجره کې دوو اصيل مختلفو برخو پورې
محدود کړای يش .نوموړې برخې باید په څو برخو ووېشل يش تر څو هر تعامل بغیر له دې چې یو
او بل رسه دخیل يش ،صورت ونیيس .دا خو جوته خربه ده چې ،کله هم د نایرتوجن ارجاعي عملیه
په باکرتیاوویډز کې د انایروبیکي حاالتو الندې منځته رايش نو د نوموړې پروسې لپاره د ارجاعي
عملیې طاقت د کوربه حجرو د تنفيس عملیې په ذریعه تولیدیږي.
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د باکرتیا په شتون کې د لوړ قد لرونکي نباتات نيش کولی چې مالیکويل نایرتوجن ټینګ کړي،
ځکه چې نوموړي نباتات د هغه حیايت انزایم کمښت احساسوي کوم چې د ()nitrogenaseپه نوم
رسه یادیږي .په هر ترتیب ،که چېرې د لوړ قد لرونکي نباتات د ښې جنتیکي سمبالېدو په ذریعه دېته
واداره کړای يش چې نوموړی انزایم تولید کړي ،نو دا به د زراعت په برخه کې یو لوی انقالب منځته
راوړي.
۴.۴

عضوي نایرتوجن

هغه پروټین کوم چې د مړو شویو او خوسا شویو نباتاتو او حیواناتو پواسطه منځته راځي ،په خاوره
کې د عضوي نایرتوجن لپاره تر ټولو اسايس منبع او رسچینه بلل کیږي .په هر ترتیب ،هغه پروټینونه
چې د م کرومالیکولونو په ډول شتون لري ،نيش کولی چې ریښه ای سیستم ته ور داخله يش .له بله
اړخه ،کله چې په نوموړو پروټینونو باندې د خاورې د میکروب په واسطه د هایدروالیز عملیه رسته
ورسول يش ،هامغه ده چې امینو اسیدونه منځته راځي .لوړ قد لرونکي نباتات کولی يش چې په تیاره
ډول امینو اسیدونه جذب او وکاروي .البته نوموړې نظریه هغه وخت ارایه شوه کله چې ،د نبات
نسجونه او د حجرې بیلې شوې برخې په هغه محیط او چاپیریال کې چې امینو اسیدونه شتون لري،
تصفیه شوې .که څه هم په خاوره کې امینواسیدونه په مکمل ډول غیر ثابت دي،نوموړي اسیدونه د
سپروفایتیک باکرتیاوي ګروپونو په ذریعه هغه هم د امونیا په آزادېدو رسه تجزیه کیږي ،چې نوموړې
پروسې ته بیا د ( )ammonificationاصطالح کارول کیږي .بالخره امونیا بیا نایرتیتونو ته کوم چې
په الندې برخه کې توضیح او روښانه کیږي ،اوړي.
۵. ۴

نایرتوجن لرونکی امونیا

کله چې امونیا او د امونیا مالګې په خاوره کې د پارو او یاهم د رسې په ډول شتون ولري ،نو هامغه
ده چې د خاورینې باکرتیا په ذریعه امونیا په تیزۍ رسه نایرتیتونو ته اکسیدایز کیږي .نوموړې پروسه
بیا د نایرتیفیکیشن په نوم یادیږي ،کوم چې په دوو مرحلو کې صورت نیيس .په لومړی مرحله کې،
امونیا د نایرتوجن لرونکي باکرتیا د ګروپ په ذریعه کوم چې د ()Nitrosomonasاو بل یې د
()Nitrosococcusپه نوم یادیږي ،نایرتیت ته اکسیدایز کیږي.
𝑶 𝟐𝑯𝟐 𝟐𝑵𝑯𝟑 + 𝟑𝑶𝟐 → 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟐 +
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د نایرتایتونو په ذریعه د اکسیدیشن عملیې ارجاع کېدل نایرتیتونو ته د نورو نایرتوجن لرونکو
باکرتیاوو په ذریعه رسته رسول کیږي ،کوم چې د ()Nitrobacterپه نوم رسه یادیږي.
2𝐻𝑁𝑂2 + 𝑂2 → 2𝐻𝑁𝑂3
د امونیا اکسیدیشني عملیه هغه هم د اکسیجن په شتون کې په هغه خاوره کې چې په مناسبه او کايف
اندازې رسه هوا لري ،صورت نیيس .نایرتیت بیا په وار رسه د نبايت ریښو په ذریعه اخیستل کیږي .له
بله اړخه ،د انایروبیک حاالتو الندې کله چې خاوره د اوبو څخه مشبوع وي نو هامغه ده چې د
امونیا د اکسیدیشن عملیه کوم چې نایرتیتونو ته صورت مومي ،مخنیوی یې کیږي .په پایله کې د
ورته حا التو الندې نایرتوجن د امونیا په ډول منځته راځي .کله چې امونیا په ورته حالت رسه
واخیستل يش ،نو کېدلی يش چې نبات ته سودمند متام يش ځکه حتی کله چې نایرتیتونه نوموړي
امونیا جذب کړي نو دا باید بېرته امونیا ته په حجرو کې ارجاع يش ،هغه هم مخکې له دې چې رسه
را ټول او یو ځای کړای يش .نوموړې ارجاعي عملیه بیا انرژي مصفوونکې عملیه ګڼل کیږي .خو د
زیاتو نباتاتو لپاره امونیا حتی په لږ غلظت رسه هم ،زهري متامېدلی يش .نو په همدې اساس ،امونیا د
نایرتوجن کوم عادي شکل او جوړښت ندی کوم چې د نبات پواسطه اخیستل کیږي.

۶. ۴

نایرتوجن لرونکې رسې

نباتات نظر هغو نورو حیايت او مهمو غیرعضوي عنارصو په نسبت ،د نایرتوجن لوړ مقدار او اندازې
ته اړتیا لري .په عمومي لحاظ ،نایرتوجن په خاوره کې د دوو وجوهاتو په اساس ډېر کم موندل
کیږي .نایرتوجن په لوړ مقدار او اندازې رسه اخیستل او کارول کیږي .دوهم دا چې ،د یو آنیون په
حیث د خاورې له ذراتو رسه نه یو ځای کیږي .د یوې پایلې په اساس ،د خاورې په محلول کې
موجود نایرتوجن د حل کېدونکې مالګې په ډول شتون لري .نوموړی عنص په خاوره کې هغه وخت
له کمښت رسه مخ کیږي ،کله چې باران او اوبه ور ورسیږي .نو په همدې اساس ،دېته اړتیا پیښیږي
چې په مکرر ډول او په پراخې اندازې رسه نایرتوجن لرونکې رسې یا پارو ته مراجعه وکړو .په
اسايس توګه نوموړېرسې په دریو شکلونو رسه کارول کیږي -۱ .د یوریا په شکل -۲ ،د پوتاشیم او
کلسیم نایرتیتونه ،او  -۳امونیم لرونکې مالګې.
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د نایرتوج ن لرونکو رسو کارول په خاوره کې ،څو ځلې ددې سبب ګرځي چې د نبات په تنه کې د
کاربوهایدریتي مقدار او اندازه کمه يش .بااملقابل کله چې د نایرتوجن مقدار او اندازه په خاوره کې
کمه يش نو هامغه ده چې د نبايت کاربوهایدریتونو مقدار زیات يش .دا ځکه چې کله هم په خاوره
ک ې نایرتوجن ته د الرسسی امکان شتون ولري ،دا بیا د عضوي اسیدونو رسه یو ځای کیږي تر څو
امینو اسیدونه منځته راوړي .عضوي اسیدونه بیا په وار رسه له کاربوهایدریتونو څخه د ()TCAد
تنفيس عملیې په حلقه کې منځته راځي .نو په همدې اساس ،د نبات کاربوهایدریتي اندازه هغه
وخت کمیږي کله چې نایرتوجن د امینو اسید له سنتیزیکي عملیې رسه یو شان او برابر يش .دوهم دا
چې ،د نایرتیت ارجاع کېدل هغه هم نایرتایت او بالخره امونیا ته یوه انرژي مصفوونکې پروسه ده.
نوموړې انرژي له دواړو تنفيس او فوتوسنتیزیکي عملیې څخه په الس راځي .په بله مانا ،د نایرتوجن
یو ځای کېدل بیا د کاربوهایدریتونو د تنفيس عملیې د کمبود زیاتوالی ته او د نوموړو
کاربوهایدریتونو را جمع کېدل کوم چې د فوتوسنتیزیکي عملیې په ذریعه صورت نیيس ،الره
هواروي.
۷. ۴

د نایرتوجندوران

لکه څنګه مو چې مخکې ترې یادونه وکړه ،امتوسفیري نایرتوجن نشی کېدلی چې په مستقیم ډول د
یو بل عنص رسه د کیمیاوي تعامل په حیث وکارول يش .که څه هم په لوړه درجه د حرارت او فشار
کې ،کولی يش چې د هایدروجن رسه یوځای او امونیا منځته راوړي ،چې نوموړی اصل او قاعدې بیا
د امونیا صنعتي تولید کارونې ته الره هواره کړېده .هر کله چې په طبیعت کې برښنا منځته رايش ،نو
امتوسفیري نایرتوجن بیا نایرتیت ته اکسیدایز کیږي کوم چې بیا د باران د اوبو په ذریعه خاورې ته را
رسیږي .په طبیعت کې تقریبا ً  ۱۰سلنه ټول نایرتوجني ټینګښت ،د برښنا د شتون په صورت کې را
منځته کیږي او باقي  ۹۰سلنه نایټروجني ټينګښت بیا په بیولوژیکي لحاظ صورت نیيس ،البته هغه هم
د مایکرو ارګانیزمونو د فعالیت په لحاظ .تر دې دمه خو په دې اړه بحث وکړ چې څنګه امتوسفیری
نایرتوجن نباتاتو ته رسيږي ،او برعکس نایرتوجن بېرته امتوسفیر ته د ګاز په شکل د نباتاتو او
حیواناتو په ذریعه انتقالیږي .کله چې نباتات او حیوانات مري ،نو بیا په خاوره کې د مختلفو خاورینو
مایکرو ارګانیزمونو په واسطه د تجزیه کېدو عملیه پرې رسته رسول کیږي .هغه پروټینونه کوم چې په
نباتاتو او حیواناتو کې شتون لري ،امینو اسیدونو ته د اوښتلو په لحاظ د هایدروالیز عملیه پرې اجراء
کیږي .بیا په وار رسه امینو اسیدونه تجزیه او امونیا ترې آزادیږي ،چې بیا نوموړې پروسې ته د
( )ammonificationاصطالح کارول کیږي .د عضوي فاضله موادو امونیفیکیشن بیا د دواړو
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سپروفایتیک باکرتیا او د فنجي موادو په ذریعه انتقالیږي کوم چې په خاوره کې موندل کیږي .امونیا
په خاورین لندبل کې حلیږي او امونیم هایدرواکسایډ منځته راوړي کوم چې په خاوره کې موجود
کاربن ډای اکسایډ رسه خپل تعامل رسته رسوي تر څو امونیم کاربونیت منځته راوړي .د باکرتیا یو
ګروپ له امونیا او د امونیم له مالګو رسه خپل تعامل رسته رسوي او بیا نایرتیتونو ته د اوښتلو په
لحاظ ،په نوموړي امونیا او د امونیم په مالګو باندې د اکسیدیشن عملیه رسته رسوي.
نایرتیتونه په تیاره ډول رسه ،د نباتاتو په ذریعه اخیستل او پکار یوړل کیږي .د ()denitrification
عملیې په ذریعه نایرتایت او نایرتیت ګازي شکل ته اړول کیږي ،کوم چې بیا امتوسفیر ته فرار کوي.
همدارنګه نوموړې ( )denitrificationعملیه د معین او ټاکيل باکرتیا چې د ( Bacterium
 )denitrificansپه نوم یادیږي ،په مخ یوړل کیږي .زیاتره وخت نوموړې پروسه د انایروبیک حاالتو
الندې صورت نیيس .نو په همدې اساس ،په طبیعت کې په منظم او صحیح ډول له امتوسفیر څخه
بېځایه او په خاوره کې ټینګیږي ،وروسته بیا نباتاتو او بالخره حیواناتو ته انتقالیږي .نایرتوجني
مرکبات او حیوانات له مړه کېدو او خوسا کېدو څخه وروسته تجزیه او بالخره د نایرتوجني ګاز په
شکل ،امتوسفیر ته انتقالیږي .نو د نایرتوجن ورته تکاميل مرحله کوم چې له امتوسفیر څخه ژوندي
موجوداتو ته او برعکس بېرته امتوسفیر ته انتقالیږي ،د ()Nitrogen Cycleیا د نایرتوجن د تکاميل
مرحلې په نوم یادیږي.
پوښتنې
-۱معموالً په کوم ډول لوړ قد لرونکي نباتات نایرتوجن حاصلوي او یا یې السته راوړي ،او دا هم
ووایاست چې په خاوره کې څنګه نایرتوجن په دوامداره توګه بشپړیږي او لوړ قد لرونکو نباتاتو ته د
الرسيس وړ ګرځي؟
 -۲د نایرتوجن د تکامل په اړه خپل مفصل معلومات ارایه کړئ؟
 -۳ووایاست چې څنګه حبوبات خپل نایرتوجني اړتیا پوره کوي؟
 -۴د ریښو د غوټکیو ،خود پروره نایرتوجني ټینګونکو ،نایرتیفیکیشن او د بیولوژیکي نایرتوجني
ټینګښت په اړه خپل معلومات ارایه کړئ؟
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پنځم څپرکی
په نباتاتو کې د تغذیې مخصوص میتودونه
۱. ۵

اوتوتروف اوهیرتوف نباتات

په مخکینیو څپرکو کې مو د شین رنګ لرونکو نباتاتو د تغذیې د میتودونو په اړه معلومات ارایه کړل.
د کلوروفیيل ښیګڼې په شتون کې ،نوموړي نباتات کولی يش چې خپله عضوي تغذیه له ساده
غیرعضوي موادو لکه کاربن ډای اکسایډ،اوبو او مرنالونو څخه کوم چې له خپل محیط او چاپیریال
څخه یې السته راوړي ،تهیه کړي .ورته نباتاتو ته د ()autotrophicیا ()autophytesاصطالح
کارول کیږي .زیاتره دانه لرونکي نباتات د ورته ګروپ پورې تړاو لري .که څه هم ،د نوموړو نباتاتو
مطالعه په خاص ډول رسه صورت نیيس،نود نوموړو نباتاتو د غذایي تغذیې میکانیزمونو مختلفې
مرحلې چې تر اوسه پورې یې انکشاف ندی کړی ،را څرګندیږي .د ورته حاالتو په جریان کې دا
اړینه ده چې د نوموړو نباتاتو تغذیه په هغه شکل او انداز رسه صورت ومومي کوم چې کولی يش په
یو وار رسه را ټول يش .ورته مرحله له نوموړي حالت رسه هغه وخت مخامخ کیږي کله چې د دانې
ټوکېدل او د نوموړو دانو تشکیل صورت ونیيس البته مخکې له دې چې د شنو پاڼو انکشاف منځته
رايش .وروسته له هغې نبات خپله تغذیه له عضوي موادو څخه چې په دانه کې شتون لري ،السته
راوړي .د زیاترو خود پرورو نباتاتو ریښې او د زیاترو الجي ګانو تالیک مواد ،کولی يش چې بوره او
اسپارجین هغه هم که چېرې په رقیق محلول کې شتون ولري ،جذب کړي .دا مونږ ته ښيي چې هر
نبات کولی يش عضوي مواد هغه هم که چېرې په یو خاص ډول رسه پکار یوړل يش ،جمع او را ټول
کړي .زیاتره داسې نباتات شته چې ددې قوت نلري تر څو غیر عضوي مواد له محیط یا چاپیریال
څخه السته راوړي او له نوموړو عضوي موادو څخه د تغذیې استفاده هم په جدا او یا هم په مکمل
ډول رسه د کلوروفیل د کمښت په لحاظ ،له السه ورکوي .ورته نباتات ،کوم چې باید د خپل تغذیې
لپاره وار دمخه چمتو شوي عضوي موادو باندې تکیه وکړي دېته بیا د ()hetrotrophicیا د
()hetrophystesنباتاتو اصطالحګانې کارول کیږي.
د غیر خود پروره ()hetrotrophicنباتاتو دوه داسې ټولګی شتون لري ،کوم چې د تغذیې په هغو
موادو باندې تکیه کوی چې له نورو څخه السته راځي .نوموړي نباتات باید خپله تغذیه له نورو
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ژوندي ارګانیزمونو یا له مړو شویو او خوسا شویو حیواناتو او سبزیجاتو څخه السته راوړي .په
پخوانیو وختونو کې نوموړو نباتاتو ته د پرازیتونو کلیمه پکار یوړل کېده ،خو اوس ورته د
()saprophytesاصطالح کارول کیږي .د هغوي تغذیه په ترتیب رسه د پرازیتیک یا د
( )saprophyticپه ډول ارایه کیږي .هغه نباتات چې خپل جمعي او کيل تغذیه د ورته میتودونو په
اساس السته راوړي ،د ()total parasitesیا( )total saprophytesپه نوم ،او هغه چې یواځې په
جال توګه خپله تغذیه د نوموړو میتودونو په اساس السته راوړي د ()partial parasitesیا د
()partial saprophytesپه نوم یادیږي ،کوم چې د تغذیه ای موادو په رسچینې پورې اړه لري.
د خود پروره نباتاتو تغذیه د نبايت لویې کورنۍ( )kingdomد ټولو غړیو په شکل صورت نیيس
مخصوصا ً د فنجي او باکرتیا په ډول ،د ()saprophytesاو پرازیت تر څنګ ،د داسې په زړه پورې
نباتاتو کوچنی ګروپ هم شتون لري کوم چې د هیرتوتروف نباتاتو ګروپ کې باید شامل يش.
نوموړي نباتات عبارت دي له حرشه خوړونکو()insectivorousڅخه ،کوم چې د نورمال تغذیې د
میکانیزم د منځته راتللو سبب ګرځي خو خپله نایرتوجني تغذیه د حرشاتو په نیولو رسه پوره کوي.
 ۲ . ۵پرازیتونه
دا ډول ژوندي جسمونه خپله تغذیه د نورو ژوندیو نباتاتو او حیواناتو څخه السته راوړي .هغه نبات
او حیوان کوم چې غذایي مواد ورته چمتو کوي ،د ()hostیا د کوربه نبات په نوم رسه یادیږي .په
فنجي او باکرتیا کې پرازیت په عادي ډول شتون لري .په فنجي کې ()myceliumد کوربه نبات په
نسج کې د مخصوص انزایمونو په مرسته کوم چې د کوربه نبات د حجروي دیوال له موادو رسه حل
کیږي ،نفوذ کوي .دغه ()myceliumکېدلی يش چې د حجرو په دننه کې نفوذ او یا پکې ځای په
ځای يش یا کېدلی يش چې د هغو فاصلو تر منځ کوم چې په نوموړو حجرو کې شتون لري په څو
برخو ووېشل يش ،په ورته حالت کې بیا د کوربه نبات حجرو ته کوم چې په خاص ډول رسه د
غذایي موادو د جذبېدلو ساختامن چې د ()haustoriaپه نوم یادیږي ،واستول يش.
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۱. ۵انځور کې ()Cuseutaښودل کیږي .په ښيلوريړکې دپرازیتیوه برخه دکوربه نبات دتنې رسه په
متاس کې واقع ده ،په کیڼ لوري کې د پرازیت او د کوربه نبات یوه برخه ده کوم چې ()haustoria
راپه ګوته کوي.
د پرازیت لرونکي فنجي ساده بېلګې ،سور او تور رنګه فنجي دي .پرازیتي باکرتیا د زیاترو نباتاتو
لپاره د مختلفو امراضو مسئولیت په غاړه لري ،د بېلګې په توګه د مڼې او شنه نخودو هغه مرض د
تولید سبب ګرځي کوم چې نبات خوسا کېدو یا ( )Fire blightته اړ بايس ،نوموړي مرض د
()Bacillus amylovorusپه ذریعه منځته راځي.د رومي بانجانو ()Crown gallډول مرض کوم
چې د ()Bacterium tumefaciensپه ذریعه منځته راځي ،د سرتوس میوې ( Citrus
)cankerډول مرض چې د ()Pseudomonas citriپه ذریعه تشکیلیږي او د()Solanaceaeبیا
()Brown rootمرض چې د ()Ps.solanacearumپه نوم یادیږي ،منځته راځي .د انسانانو او
حیواناتو زیاتره امراض د باکرتیا پواسطه څارل کیږي ،لکه لویه تبه ،کولرا ،توبرکلوز او داسې نور
پرازیتونه په ګل راوړونکو نباتاتو کې ډېر کم او لږ لیدل کیږي .تر ټولو هغه عادي ډول یې بیا
()Cuscutaنومیږي .ورته پرازیت په عمومي توګه هغه نباتات چې د دوا په شکل کارول کیږي ،بوټي
او ونې تر خپل ښکار الندې راويل .ورته پرازیت په عادي ډول ()durantaاو ()jujubeونې تر
خپل تاثیر الندې راويل .د نوموړو نباتاتو زېړ بخون رنګ ته ورته تنې (ساقې) لري ،کوم چې د وړو
او کوچنیو پاڼو لرونکې دي چې د کوربه نبات څانګې یې لکه د  ۱-۱۷شکل مطابق په خپل ځان کې
را پېچلې دي .په ټاکلو فاصلو رسه نوموړې پاڼې بیا د زبېښونکې ریښو او ()haustoriaپه ذریعه د
کوربه نبات نسج ته استول کیږي .د()haustoriaزایلم د کوربه نبات له زایلم رسه په متاس کې
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راځي ،د کوم متاس په ذریعه چې مرنالونه او اوبه جذبیږي .د ()haustoriaفلویم د کوربه نبات له
( )haustoriaرسه په متاس کې راځي ،هامغه ده چې بیا خپل عضوي تغذیه له نوموړو څخه په الس
راوړي)Cuscuta(.د نوموړي نبات دګلونو غونچو ته انکشاف ورکوي او له هامغه څخه میوې او
دانې خپل انکشاف ته ادامه ورکوي .نوموړې دانه بیا په خاوره کې را ټوکیږي ،چې دا بیا د یو جنین د
منځته راوړلو سبب ګرځي کوم چې له ځانه هغه ملړنی ټوکېدلی کوچنۍ پاڼه چې د ټوکېدلو څخه
وروسته منځته راځي ،نه ښيي .د ټوکېدلې دانې څوکه له ځمکې رسه په وصلیديل ډول راځي ،او هغه
آزاده برخه یې په دایروي انداز رسه حرکت کوي او یو مارپیچ ډول شکل را څرګندوي ،لکه د ۲-۱۷
شکل مطابق.

۲. ۵انځور(،)Cuscutaدټوکېدلو مرحله راپه ګوته کوي.
که چېرې د مناسب کوربه نبات رسه په متاس کې رايش ،هامغه ده چې بیا کروي ډول رسه نوموړي
نبات د پیچک په ډول را پيچي چې دا بیا په زیات شمېر د ()haustoriaد انکشاف سبب ګرځي.
هغه الندینۍ برخه یې چې په متاس کې راغلې ده له منځه ځي ،او پرازیت په هامغه وصلیديل ډول
د کوربه نبات رسه پاتې کیږي .دا بیا خپل پیچېدونکي حالت ته او همدارنګه هغه برخې چې په
څانګو او برخو وېشل کیږي ،ادامه ورکوي ترڅو نبات د پرازیت په پېچېدونکي ساقو کې را ګیر او
بالخره ومري البته هغه هم د هغه کمې انرژۍ په خاطر کوم چې یې باید د نوموړي پرازیت څخه د
غذایي مواد د اخیستلو په لحاظ په مصف رسولې وای .که چېرې هېڅ ډول کوربه نبات شتون

ونلري ،نو هامغه ده چې د ټوکېدلو پروسه له منځه ځي .د پرازیتي نبات یو بل ډول د ( Cassytha
)filiformisدی،چې د ()Lauraceaeد کورنۍ غړی بلل کیږي.دا ډول نبات د سمندر په غاړه کې
پیدا کیږي ،چې په دقیق ډول خپله تغذیه د ()Cuscutaپه ډول السته راوړي.
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ځینې نباتات په پرازیتیکي ډول د نورو نباتاتو په ریښو کې وده کوي ،چې دېته بیا د (root-
 )parasitesاصطالح کاروي ،او په مقایسوي ډول د ()Cuscutaنبات له ()stem-parasitesرسه
واقع دی .عادي بېلګې یې دادي ()Cistanche( ،)Orbancheاو ()Strigaدي)Orbanche(.د
هغو غله جاتو له ریښو رسه مخ کیږي چې د ()Solanaceaeاو ()Cruciferaeپورې تړاو لري ،لکه:
بانجان ،تنباکو او شلغم)Cistanche( .یو کوچنی نبات دی کوم چې بې پاڼې ساقه یا تنه لري او
اوږدوالی یې هم  ۱،۵فوټه دی ،او په عادي ډول د ()Calotropisپه هموارو او مسطحو ریښو باندې
موندل کیږي)Striga( .په عادي ډول د ګنیو په ریښو کې وده کوي .په ()Deccanکې دا بیا په
()sorghumباندې حمله کوي ،او په ډېر خراب شکل رسه د ()jowarپه غلې باندې خپل تاثیر
اچوي .د ریښه اي پرازیتي بل ډول ()Balanophoraدی ،کوم چې په عادي ډول په هغو ځنګلونو
کې چې د باران لرونکي او د ()Burma(،)Assamرسه مخ کیږي .د نوموړي فزیولوژیکي ګروپ یو
بل ډول نبات ()Rofflesiaدی کوم چې په برما او اندونیزیا کې موندل کیږي .نوموړی نبات په پراخه
اندازې رسه په نبايت لویې کورنۍ پورې کوم چې د لویې پاڼو لرونکی دی ،تړاو لري او د اندازه کېدو
واحد یې هم (𝒓𝒆𝒕𝒆𝒎𝒂𝒊𝒅)𝒚𝒂𝒓𝒅⁄دی .د نوموړي نبات هغه ګل کوم چې له لیرې څخه د
پېژندل کېدو وړ دی ،د نبات هغه یواځينۍ برخه ده کوم چې د خاورې سطحې ته راوځي .د دانې د
ټوکېدو برخه یې په مکمل ډول رسه د ځمکې الندې شتون لري ،او د ډېرو فنجي لرونکو څانګو
لرونکی ده لکه د هغو کرښو په ډول کوم چې پرازیتونه د نورو نباتاتو په ریښو کې لري.

۳. ۵انځور په بلوط لرګي کې ()Viseum albumراپه ګوته کوي .په نوموړي تصویرکې دنوموړي
نبات دودې خاص طرزالعمل یوسکیچ،اودنوموړي کوربه نبات له تنې (ساقې) رسه د
()haustorialپه لحاظ یوتړاوښودل کیږي.
نو په همدې اساس ،هغه نباتات چې مخکې ترې یادونه وشوه ،په مکمل ډول له کلوروفیل څخه
خايل دي او په مجموعي ډول پرازیتونه بلل کیږي .داسې نور پرازیتي نباتات شتون لري کوم چې
یواځې اوبه او مرنايل مادې له کوربه نبات څخه په الس راوړي .دا بیا د شین رنګ لرونکو پاڼو د
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منځته راتللو سبب ګرځي او کولی يش چې خپل عضوي غذایي مواد د فوتوسنتیز عملیې په ذریعه په
الس راوړي.د نوموړي نباتاتو ()haustoriaپه یواځې توګه د کوربه نبات د تنې له زایلم رسه په تړاو
کې راځي )Viscum(.لکه د  ۳-۱۷شکل مطابق او ()Loranthusد نوموړې کتګورۍ پورې تړاو
لري .نوموړي نباتات نظر د هغوي دتغذیې او تیت پرک شکل ته را ظاهریږي .دا بیا د مذکر جنس له
رسیښناکې مادې څخه چې د نبات په تنه کې شتون لري ،تولیدیږي .دغه مذکر جنس د مرغۍ
پوسیله خوړل کیږي او د رسیښناکې مادې په خاطر کوم چې د نبات په تنه کې شتون لري بیا د مرغۍ
په مښوکه کې نښيل .نوموړې نبايت دانې بیا د ونې په کوچنیو لرګیو پورې نښيل او هامغه ده چې بیا
وچیږي .د وخت په تېرېدو رسه ،نوموړې نبايت دانې ټوکیږي ،او د ټوکېدلو په دوران کې د دانې
ریښه د نبايت تنې په لوري پرمخ ځي او یوه داسې نښتلې صفحه د پوستکي الندې منځته راوړي کوم
چې ( )haustoriumپکې منځته راځي چې دا بیا د ونې پوستکي ته له کومه ځایه چې خپرېدلی ؤ،
داخلیږي .له هغه ځایه چې نبايت تنه او څانګه یې په کوم باندې چې یو بوټی د پنډوايل په لحاظ وده
کوي ،نو هامغه ده چې پرازیت د کوربه نبات په نسج کې نصب کیږي .د کوربه نبات څانګې په هغه
برخه کې چې پرازیت وده کړې را پړسیږي او په غیر منظم ډول رسه پراخیږي ،خو د څو کلونو لپاره
نه بلکې د یو وخت لپاره مړینې حالت ته نه راځي ،له هغه ځایه چې د نبات اسايس تنه (ساقه) ډېر لږ
تر حملې الندې راځي نو د له منځه تللو نوموړی حالت هم بیا ډېر لږ واقع کیږي.
دواړه ،هم ()Viscumاو ()Loranthusپه هاملیا کې منځته راځي)Viscum album(،په عادي ډول
په بوټو او د ګلدیس په ونو کې پیدا کیږي ،او نور یې بیا د میوه ای ونو په حیث کرل کیږي.
()V.articulatumاو()V.Japonicumد هاملیا په لویدیځه برخه کې د پرېړو پاڼو لرونکو ونو کې
لکه بلوط او داسې نورو کې موندل کیږي )Loranthus longiflorus(.پرازیتي عامه او ساده برخه
ده کوم چې هاملیا ته ورته ساحو او په پراخه اندازې رسه په پنجاب او اوتراپرادیش کې تر سرتګو
کیږي .د پرازیت یو بل ډول چې په هاملیا کې پیدا کیږي هغه ()Arceuthobiumدی .د نوموړي
پرازیت دوه ډولونه بیا د هاملیا په لویدیځه برخه کې منځته راځي)A.oxycedri( ،د صرب په ونو کې

منځته راځي کوم چې ارتفاع یې  ۱۰۰۰۰فوټ ته رسیږي ،او ()A.minutissimumپه ( Pinus
)excelsکې منځته راځي .یو بل پرازیتي برخه ()Santalum albumکوم چې د لرګین ښایسته بوی
په لحاظ مشهوره دی ،او د سوداګرۍ په لحاظ هم کارول کیږي .ورته نبات یو شین رنګه ونه ده کوم
چې په سویيل هندوستان کې په پراخه اندازې رسه وده کوي ،بالخصوص په مایسور ،کورګ او د
کراناتاکا په نورو والیتونو کې هم تر سرتګو کیږي.په متفاوت ډول رسه د پرازیت نور ډولونه ورته
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پورتنۍ برخې ارایه کوي ،د صندل نبات یو ریښه ای پرازیت بلل کیږي .د نوموړي نبات ریښې په
زیاتې اندازې رسه ()haustoriaته انکشاف ورکوي کوم چې په پراخې اندازې رسه د ګاونډ
ټوکېدلې برخې رسه په متاس کې راځي .د صندل نباتاتو د دانې ټوکېدل د یوه کال په جریان کې
ددې وړتیا نلري چې خپله وده رسته ورسوي ،مګر دا چې د نورو نباتاتو له ریښو رسه په متاس کې را
تللو رسه خپله تغذیه رسته ورسوي ،چې د هغې څخه پرته بیا د ټوکېدلو په ملړين کال کې د نوموړي
نبات کمرنګه کېدل،مړاوي کېدل او وچېدل منځته راځي.که څه هم ،نوموړی صندل نبات کېدلی
يش چې تقریبا ً د نورو نباتاتو په ریښو باندې حمله رسته ورسوي ،خو بیا هم په ښکاره ډول د ټاکيل
او معین ډول (نوع) رسه په ګډه ښه وده او غوره ټوکېدنه منځته راوړي .نوموړي نبات لپاره تر ټولو ښه

کوربه نباتات په دا ډول ديEculyptus (،)Dalbergia sissoo(،)Albizza labek( :
Morinda
(،)Vitex
negundo(،)Gossypium
arboretum(،)globulus
)citrifoliaاو(.)Wrightia tinctoria
 ۳. ۵سیمبیوسیز (مشرتک ژوند)
د پرازیت او د هغه د کوربه نبات رسه یو ځای کیدل ،ټول تغذیه ای ګټې د پرازیت په برخه کې
منځته راځي نه د کوربه نبات په برخه کې .په حقیقت کې ،د پرازیتونو زیاتې برخې د نوموړي کوربه
نبات لپاره مرض او رضرناک متامېدلی يش .که څه هم په ټاکلو حاالتو کې ،د دوو نباتاتو تر منځ یو
ځای کېدل بیا دواړو ته مفید او سودمند متامېدلی يش ،چې بیا نوموړې پدیدې ته د
()reciprocal symbiosis،mutualismاو یا هم په ساده ډول د ()symbiosisکلیمه کوم چې
هغو نباتاتو ته ارایه کیږي چې خپل د ژوند مرحله په یو ځای ډول رسه رسته رسوي .د نوموړې برخې
یوه ښه بېلګه ،د ګل سنګ مادې د ګروپ په ذریعه چمتو کیږي .یو ګل سنګ البته هغه ارګانیزمي
ترکیب دی کوم چې د الجي او فنجي ډولونو له یو ځای کېدو څخه منځته راځي .نوموړی الجي بیا د
فنجي لپاره کاربوهایدریتونه چمتو کوي بیا په وار رسه اوبو ،مرنايل مادو او عضوي نایرتوجن ته هم
ورته عملیه رسته رسوي .د حبوباتو د نبات او نایرتوجن ټینګوونکي باکرتیا تر منځ یو ځای کېدل هم
یو سیمبیوتیک بڼه لري)mycorrhizae( .بیا په ښکاره ډول د سیمبیوسیز لپاره یوه بله نوع شمېرل
کیږي)mycorrhizae( .د فنجي او د هغو ریښو رسه کوم چې په خاوره کې شتون لري ،د یو ځای
کېدو له امله منځته راځي .نوموړي نباتات په معمويل ډول په ځنګيل ونو کې شتون لري ،او هغه هم
په هغه برخه کې چې د تورې خاورې څخه غني وي .نوموړي الجي یا د کوچنیو ریښو په بهرنۍ
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طبقه کې پاتې کیږي تر څو په نوموړې سطحه کې یو نسج منځته راوړي ،او یا هم د نوموړي برخې
()myceliumد پوستکي ریښه جذبوي او په نوموړو حجرو کې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي.
لکه څنګه مو چې مخکې ترې یادونه وکړه)mycorrhizae( ،لکه د بلوط په ونه کې د
()ectotrophicپه ډول او د چارمغز په ونه کې بیا د ()endotrophicپه ډول ارایه کیږي.
د( )mycorrhizaeریښې ډېرې کوچنۍ او پنډ پاتې کیږي ،او د ریښه ای تارونو څخه محروم دي .د
ریښه ای تارونو ځای بیا د فنجي کرښو په ذریعه نیول کیږي کوم چې نبات ته د اوبو په جذب او د
غذایي موادو په چمتو کولو کې مرسته او کمک کوي البته هغه هم هغه وخت کله چې نبات نوموړي
مواد د عضوي غذاوو په حیث تهیه او چمتو کړي.
 ۴. ۵سپروفایټس
دا ډول مادې بیا په پراخې اندازې رسه په فنجي او باکرتیا کې لیدل کیږي .خمیرمایه ،قالب ته ورته فنجي لکه
(،)Mucorمرخیړي ،د خوسا شویو موادو باکرتیا او د نوموړو موادو تجزیه کېدل ،ټول ()Saprophytesبلل
کیږي .نوموړي سپروفایټیکي باکرتیا په پراخه او په سرت ډول په طبیعت کې مهم دی ،ځکه چې مغلق او
پیچيل عضوي مرکبات البته ساده عضوي مرکباتو ته اړوي کوم چې کولی يش بېرته د نباتاتو په ذریعه پکار
یوړل يش .خو د هغوي لپاره به تغذیه ای عنارص هغه هم په مړو شویو ژوندیو جسمونو کې مقید وي ،کوم
چې به د همېش لپاره به په دې نړۍ کې له منځه الړ يش .د شیدو تریول ،د پنیر پخول او همدارنګه د رسکې
تولید ،ټول د سپروفایټیک باکرتیا د فعالیت په پایله کې منځته راځي .د خاورې نایرتوجن ټینګونکی باکرتیا
هم د تغذیه ای موادو په لحاظ سپروفایتیکي بڼه لري .دقیق او سم سپروفایټس تقریبا ُ په لوړ قد لرونکو نباتاتو
کې شتون نلري ،که څه هم د ()Lycopodiumاو ()Botrychiumځینې ډولونه په هغو خاورو کې چې د
وراسته او خوسا شویو عضوي موادو لرونکې وي ښه ښريازه کیږي .ځینې داسې لږ نباتات لکه د مرغۍ ځالې
ته ورته ()Neottiaاو ()Monotropaچې په عمومي ډول د هندوستان په ساحو کې د سپروفایتیکي ژوندي
اجسامو په توګه البته په هغه خاوره کې چې تور رنګ لري ارایه کیږي ،خو په واقعیت کې دا په پرازیتیکي
ډول رسه شتون لري له هغه ځایه چې غذایي مواد تجزیه او بیا د ()mycorrhizaeد ()myceliumپه ذریعه
جذبیږي ،او وروسته بیا د ګل ورکوونکي نبات ته انتقالیږي .نوموړي نباتات هېڅکله هم د یو ځای شوي
فنجي څخه بغیر ،ددې وړتیا ونلري تر څو وده وکړي.
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 ۵. ۵حرشه خوړونکي نباتات
د کاربوهایدریتي تغذیه ای موادو د عالقې په لحاظ خود پروره نباتات بلل کیږي ،ځکه چې د
کلوروفیيل میکانیزم د منځته راتللو سبب ګرځي .نوموړي نباتات په هغو سیمو کې چې هلته نباتات
په والړو او مردارو اوبو کې دریديل شکل ولري ،او د نایرتوجن کارېدل هم پکې لږ حس کیږي،
خپل ژوند رسته رسوي او هغه خاوره کې چې ورته نباتات خپل ژوند پکې رسته رسوي ،له اوبو څخه
مشبوع او هېڅ ډول فضاء او هوا په ځان کې نلري .ورته حاالت بیا د باکرتیاوي نایرتوجني چمتو
کېدو لپاره نامناسب ګڼل کیږي ،خو د نوموړي باکرتیاوي نایرتوجني ایستل کېدو لپاره مناسب بلل
کیږي .وروسته بیا د نایرتیتونو او امونیا وده او تجزیه کېدل هغه هم نایرتوجن ته صورت نیيس ،تازه
نایرتیتونه پکې منځته نه راځي .نو په همدې اساس ،نوموړې خاورې بیا د نایرتیتونو د کمښت
احساس کوي .هغه نباتات کوم چې په ورته حاالتو کې خپله وده رسته رسوي ،نيش کولی چې د
خپل پروټینونو باندې د سنتیز عملیه رسته ورسوي .ورته نباتات بیا د نایرتوجني غذایي موادو د اړتیا د
پوره کولو لپاره د حرشاتو په نیولو او بیا د هغوي د هضمولو له الرې ،نوموړې عملیه رسته رسوي.دا
باید په یاد ولرل يش چې ،نوموړي نباتات خپله اصيل او واقعي غذایي تغذیه د فوتوسنتیزیکي عملیې
په ډول ده ،خو دغه خاصیت چې دوی خپله غذايي تغذیه له حرشاتو څخه پوره کوي دا پدې خاطر
چې تر څو وکولی يش له نوموړي محیط او چاپیریال رسه توافق وښيي نو د نایرتوجني غذایي موادو
د کمښت د پوره کولو لپاره له ورته عادت څخه چې د حرشو خوړل دي ،کار اخيل.ورته حرشه
خوړونکي نباتات په ښه او عايل ډول رسه خپل مختلف نوع وسیلو ته کوم چې د حرشاتو د نیولو په
خاطر ترې استفاده کوي ،انکشاف ور کړيدي ،چې ځینې یې په الندې ډول رسه ارایه کیږي.
کوزه ډوله نباتات
د نوموړي نبات د پاڼې په یوه برخه کې داسې بدلون منځته راغلی تر څو ورته خاصیت چې د کوزه ډوله
په نوم یادیږي ،تشکیل او منځته راوړي.په ځینو نباتاتو کې بیا ورته خاصیت پوښلې بڼه لري ،له هغه ځایه
چې په نورو کې یې بیا کوم پوښ شتون نلري.د نوموړي نبات لپاره چې ورته خاصیت لري ښه بېلګه یې
()Nepenthesدی ،کوم چې ورته خاصیت لرونکي پاڼې یې بیا پخپل ځان کې یو پوښ لري .د پوښ
الندینۍ برخه په ښه ډول رسه آزاده دی ،چې د رسیدلو او بالغ کېدو څخه وروسته د نوموړي خاصیت
لرونکي پاڼې د باران له اوبو څخه سايت چې دا بیا د یو زړه راښکونکی او رنګ لرونکې سطحه لري ،کوم
چې د خوږو اوبو په واسطه تهیه او چمتو کیږي او د حرشې په ملس کېدو رسه نوموړې حرشه په خپله
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لومه کې را نیيس .په نوموړي نبات کې ورته خاصیت بیا د یوې نازکې پردې په ذریعه کوم چې په ۴-۱۷
شکل کې ښودل کیږي ،منځته راځي او د نوموړې پاڼې پوښ بیا د هامغې پاڼې خاصیت او نوعیت مونږ
ته را په ډاګه کوي .هغه پلنه شوې پاڼې ته ورته برخه کوم چې د نبايت ساقې (تنې) الندې شتون لري ،د
پاڼې قاعده بلل کیږي .د کوزه ډوله څنډه ډېر په ښکيل ډول رسه تولۍ ته ورته شکل اختیار کړیدی کوم
چې د خوږو اوبو د غدو پواسطه تهیه او ترتیب کیږي .د ورته خاصیت لرونکې پاڼې د داخيل پورتنۍ
برخه بیا د وړو او کوچنیو غدو په ذریعه پوښل شوېده .بیا د هغې برخې الندې یوه داسې نرمه او
ښوییدونکې سطحه شتون لري کوم چې الندې طرف ته تیره تارونو ته ورته ویښتان لري .د نوموړي
خاصیت لرونکې پاڼې الندینۍ برخه بیا د اوبه لرونکي مایعاتو په ذریعه ډکه شوېده ،کوم چې په کیمیاوي
تعامل کې د ورته خاصیت لرونکې پاڼې د ترشحي او افرازي غدو په سبب ،له ځانه اسیدي خاصیت را
څرګندوي .بیا د نوموړې پاڼې هغه زړه راښکونکی رنګ ،او نوموړې خوږې ترشحي غدې ددې سبب
ګرځي تر څو د حرشې پام ځانته را جذب کړي .کله چې د نوموړې پاڼې په داخيل برخه کې حرشه را
ګیره يش ،نو هامغه ده چې په نوموړې داخيل برخه کې دغه حرشه الندې خواته ښوییږي او په موجوده
مایع کې ډوبیږي ،او کله چې هم وغواړي تر څو په خاپوړو او په ښویېدو رسه له نوموړې پاڼې څخه را
ووځي ،بیا د ویښته لرونکي پوښ په ذریعه ترې مخنیوي کیږي .د حرشې په ننوتلو رسه نور اضايف
ترشحي مواد منځته راځي ،کوم چې د قوي اسیدي تیزابو لرونکي دي .نوموړي اسیدي تیزاب بیا یو
پروتیزي انزایم لري کوم چې د نوموړي حرشې د هضمېدلو عملیه منځته راوړي ،چې بیا د حرشې له
هضمېدلو څخه وروسته ،السته راغلی محصول د نوموړې پاڼې په ذریعه جذبیږي.

۵.۴انځور( )Nepenthesرا په ګوته کوي ،کوم چې د ()pitcherیوه برخه ګڼل کیږي.
په ()Sarraceniaکې یو بل ډول نبات چې ورته کوزه ډوله خاصیت او ښکر لرونکی شکل لري ،د
وزر لرونکي تنې (ساقې) په بدلون او سمون رسه منځته راځي ،چې بیا دغه طبقه د نوموړي نبات
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پوښ تشکیلوي .نو په همدې لحاظ ،هېڅ ډول انزایم د ورتې عملیې څخه پټ نه پاتې کیږي ،هامغه
ده چې بیا نوموړي حرشات د هغه باکرتیاوي عمل په ذریعه کوم چې په اوبو کې شتون لري ،تجزیه
کیږي .د ورته خاصیت لرونکي نور ډولونه عبارت دي له)Darlingtonia( :او
()Cophalotusڅخه.
حرشه خوړونکي یا Sundewنباتات
د دا ډول نبات ریښې ډېرې سستې او ضعیفې دي کوم چې په جبه زارو او چېرته چې د ډبرو سکاره
ځمکه شتون ولري نو هلته خپله وده رسته رسوي ،او تقریبا ً نیم درجن اسايس او بنیادي پاڼې په خپل
ځان کې لري کوم چې په نسکور شوي ډول هغه هم د یو ګل په شکل په ځمکه کې منځته راځي .د
نوموړي نبات د تنې په نیامیي برخه کې واړه او کوچني ګلونه را برسېره کیږي چې بیا وده او لویږي.
ځینې ډولونه یې په استوانه ای شکل رسه تنه (ساقه) منځته راوړي کوم چې پاڼې یې د مارپېچ ډوله
شکل باندې را ظاهریږي .هره پاڼه د یوې اوږدې او نرۍ تنې (ساقې) لرونکې ده ،کوم چې په زیاتو
یا کمو دایروي پاڼو باندې ختمیږي او هغه راوتلې څنډه او سطحه یې هم کوم چې په زیاتې اندازې
رسه لرګیو ته ورته ویښتان او ښکر ډوله برخې لري لکه د  ۵-۱۷او  ۶-۱۷شکلونو مطابق او د هر ښکر
څوکه یې یو غده ای رس لري کوم چې د رسیښناکې او هضموونکې شیرې لرونکی دی .د نوموړې
برخې هضموونکې شیره بیا ملر ته ورته د شبنم څاڅکې لري ،هاخوا بیا ورته نبات په اوسط ډول په
یوه پاڼه کې دوه سوه غده ای برخې شتون لري او څنډه یې نظر مرکزي برخې ته ډېره اوږده ده .یوه
جوړه ای مجراء بیا د هرې غدې قاعدې ته ننوځي او بیا د نوموړې غدې له قاعدې څخه هغه
چسپناکې برخې ته حرکت کوي ،وروسته بیا د غدې رس ته پراخیږي .د نوموړې څوکې یا رس د
مجرايي نسج په شاوخوا کې د منځنۍ طبقې د اوږدې شویو حجرو په ذریعه یو له بله څخه جال
کیږي ،بیا د حجرو یوه طبقه د ګاليب رنګه مایع او همدارنګه هغه بیرونۍ برخه یې بیا د یوې بلې
طبقې چې کتاره ای شکله حجرې دي ،ډکیږي .نوموړې دواړه بیرونۍ طبقې بیا د غدې یوه پټه برخه
بلل کیږي.
د نوموړي نبات پاڼې د روښانه رنګ په لحاظ ،نوموړې پټې برخې روښانه کوي او د ښه بوي په
خاطر حرشې ځان خواته را جذبوي .کله چې هغه بې خربه حرشه په نوموړې پاڼې باندې کښيني،
هامغه ده چې بیا دنوموړې پټې برخې پواسطه نیول کیږي .هغه غدې ای برخې چې د متاس په
وخت کې ډېرې حساسې دي ،د نوموړې حرشې په را نیولو پیل کوي .هغه پټه غده ای برخه بیا په
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ډېرې زیاتې اندازې رسه اسیدي خاصیت ځانته خپلوي .نوموړې شیره د یوه انزایم لرونکې ده کوم
چ ې د هضموونکي پروټین په نوم یادیږي ،چې د حیواناتو د معدې له تیزاب رسه ورته والی لري .د
هضمېدلو عملیې په پایله کې ،نوموړي پروټینونه بیا د حل کېدو حالت ته ورګرځي ،چې محصول او
تولید یې بیا د نوموړو غدو په ذریعه جذبیږي .د یو څه وخت څخه وروسته ،دغه غدې بیا خپل
ا صيل ځای ته را ګرځي؛ او د نوموړې حرشې هغه برخې چې د هضمېدلو قابلیت نه لري ،له نوموړي
نبات څخه بهر ته را ووځي او ایستل کیږي.

 ۵.۵انځور( )Droseraکوم چې یو حرشه خوړونکی نبات دی ،را په ګوته کوي .د پاڼې په سطحه
باندې هغو ویښتو ته ورته تارونو ته پام وکړئ.

 ۶. ۵انځور( )Droseraنبات را په ګوته کوي -A .لوی کړل شوې پاڼه -B ،د نوموړې غده ای برخې
په لوړه اندازې رسه لوی کړل شوې برخه.
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 ۷. ۵انځور( )Dionaeaکوم چې دنوموړي نبات طبیعت اوخاصیت راپه ګوته کوي.

 ۸. ۵انځور()Dionaeaراښيي -A .حساس خارونه -B ،هغه ترشح کوونکې غدې چې د پاڼې په
سطحه کې لیدل کیږي.
()Dionaeaیا د الوتونکو لپاره د لومې یو ښکلی ځای
ورته نبات بیا د ډېرو یا لږو او کمو هغو پاڼو لرونکی دی چې په نسکور شوي بڼه شتون لري ،او کوم
چې د نوموړي نبات په منځنۍ برخه کې یو ګل را ټوکیږي .هره پاڼه یې د الوتونکي حرشو لپاره د
لومې یوه برخه ګڼل کیږي .ځینې برخې یې ډېرې هموارې یا وزرینه تنه لري کوم چې د نوموړې
طبقې د هغو رګونو پورې چې یو او بل قطع کوي ،محدودیږي .نوموړې دایروي طبقه بیا تقریباً په
دوو ورته نیامیي برخو باندې ویشل کیږي ،کوم چې د هغو رګونو پواسطه چې په خپل ځان کې یې
لري ،رسه بیلیږي لکه د  ۷-۱۷او  ۸-۱۷شکولونو په مطابق .د دغې طبقې دواړه نیامیي برخې بیا په
یوه او بل باندې هغه هم د نوموړو رګونو دپاسه حرکت کولی يش ،او ډېر په عاجله او بیړې رسه یو او
بل ته را نږدې کیږي .د هرو نوموړو رګونو په شاوخوا کې دولسو څخه تر شلو پورې اوږده غاښونه
شتون لري.د هرې نیامیي مرکزي برخو کې په زیاته اندازې رسه ګاليب ګل ته ورته غدې شتون لري،
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او د دواړو خواوو په پاسنۍ برخه یعني تقریبا ً مرکز ته نږدې ویښتانو ته ورته درې تارونه شتون لري
کوم چې بیرون خواته وتيل حالت باندې واقع دي .نوموړي ویښتانو ته ورته تارونه د جامدو جسمونو
په وړاندې ډېر حساس دي او کله چې یو له هغو څخه یې په دوهم ځيل توګه ملس کړای يش نو د
نوموړې پاڼې هغه دوه نیامیي برخې په لږې اندازې رسه محدب شکل ځانته اختیاروي او یو بل
باندې خوله لګوي ،د یوې برخې غاښونه بیا د بلې برخې په خايل ځایونو کې رسه نښيل او هامغه ده
چې بیا په ښه ډول رسه د صحرايي موږک د نیولو سبب ګرځي .که چېرې له نوموړې پاڼې رسه یوه
حرشه په متاس کې را يش ،نو هامغه ده چې دواړه نیامیي برخې ډېر په تیزۍ رسه یعني تقریباً د یوې
ثانیې په جریان کې خپله خوله بندوي ،چې په همدې لحاظ رسه نوموړې حرشه د نبايت پاڼې په لومه
کې را لویږي.

 ۹. ۵انخور ( )Utriculariaکې نوموړې نبايت کڅوړې لیدل کیږي.
د ګل ته ورته غدې پټېدل ،په مستقیمه توګه څارل کیږي چې بیا د نوموړې پاڼې دغه بند شوی حالت
تر یوې او یا دوه اونیو پورې دوام کوي البته دا بیا د نوموړې حرشې په اندازې پورې اړه لري .هامغه
ده چې بیا دغه حرشه هضمیږي او نوموړې پاڼه بالخره خپله خوله خالصوي .که چېرې نوموړې
حرشه ډېره غټه او لویه وي ،نوپاڼه بیا هېڅکله هم خپله خوله نه خالصوي او حتی د طبیعي حالت
الندې هم ډېرې قوي پاڼې ډېر لږ ددې وړتیا لري تر څو نوموړې حرشه هضم کړي ،چې د خپل ټول
عمر په جریان کې کېدلی يش چې له دوو یا له هغه څخه زیات یعني تقریباً درې ځلې د هضمېدلو
عملیه رسته رسوي.
د ()Dionaeaحرشه خوړونکي نبات تر څنګ یو بل داسې حرشه خوړونکی نبات د اوبو ورږه
خوړونکی نبات دی ،چې د ()Aldrovandaپه نوم یادیږي کوم چې د بنګال په سیمو کې موندل
کیږي .نوموړی نبات یوه نرۍ او بې ریښې تنه (ساقه) لري او د داسې مشخصو پاڼو لرونکی دی چې
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پخپل ځان کې کړۍ لري .هره پاڼه بیا یوه چاقو ته ورته ساقه لري او د دوو هغو پاڼه لرونکو طبقو
څخه مشتمل دی کوم چې په شاوخوا کې یې غاښونه شتون لري .سطحه یې د ډېرو زیاتو حساسو
ویښتانو چې یو ځای شوی ساختامن لري ،لرونکې ده او همدارنګه بې رنګه غدې هم په ځان کې
لري او پاڼې یې هغه وخت خپله خوله بندوي کله چې د اوبو ورږه ،چینجیان او داسې نور حرشات
ور نږدې يش.

 ۱۰. ۵انځور ( )Utriculariaرا په ګوته کوی -A .د نبات ډوبه شوې برخه کوم چې پکې موجودې
کڅوړې ښودل کیږي -B .یوه کڅوړه پکې لویه ښودل شوېده -C .د کڅوړې یوه برخه -D .د
کڅوړې په داخيل سطحه کې جذبېدونکې حجرې ښودل کیږي.
اوتري کولریا یا باد ګیاه
د نوموړي نبات زیاتره ډولونه په اوبو کې خپل ژوند رسته رسوي ،او داسې تنه ای جوړښت یا تشکیل
لري چې له ریښو څخه بې برخې دي لکه د  ۹-۱۷او  ۱۰-۱۷شکلونو مطابق .د نوموړي نبات تنه بیا په
لوړې اندازې رسه په څو څانګو ویشل کیږي ،او په ښه ډول رسه په ټوټو ویشل کیږي .ځینې وړې
پاڼې بیا د غټو پاڼو ورته ساختامن ته بدلیږي .هر لویه او غټه پاڼه په ساده ډول منځته راځي خو د
حرشې په خوړولو کې ډېر حساس متامېدلی يش .نوموړې پاڼه خونې ته ورته یو سوری لري کوم
چې یو کوچنۍ مجراء لري دا بیا د زړه د نلکې یا د حرشه خوړونکي دروازې په ذریعه صورت
مومي ،ورته عملیه د کش شويو ویښتانو په واسطه رسته رسول کیږي او کولی يش چې دا دروازه
داخل طرف ته خالصه کړي ،البته د  ۱۰-۱۷شکل مطابق.
د کڅوړې داخيل سطحه د زیاتو اوبه جذبوونکو ویښتانو ته ورته تارونو په شکل په لیکه کې راغيل
دي ،چې هر یوه برخه یې د څلورو څانګو لرونکې ده .د هغوي د نوموړې عملیې په پایله کې ،د مایع
81

حجم او په کڅوړه کې داخيل فشار را کمیږي .په نوموړي حالت کې ،د نیول کېدو په دروازه کې
کوم چې کېدلی يش د یوې وړې حرشې لکه د اوبو د ورږې په ذریعه چې په نوموړو ویښتاتو ته
ورته تارکې را ګیر کیږي ،صورت مومي چې دا بیا د نوموړې دروازې د خالصولو لپاره کايف بلل
کیږي تر څو نوموړې حرشه په دغې کڅوړه کې له منځه یويس .په کڅوړه کې د زیات شوي فشار
پایله به دا وي چې نوموړې دروازه بنده کړي .له هغه ځایه چې دغه دروازه بیرون خواته نه
خالصیږي ،نو هامغه ده چې نوموړې حرشه د امکان تر حده د وتلو الرې چارې لټوي او د یو څه
وخت څخه وروسته معموالً له یوې تر دریو ورځو پورې دوام کوي ،هامغه ده چې بیا نوموړې حرشه
له منځه وړي او بدن یې خوسا کیږي ،چې بیا د تجزیه کېدلو څخه وروسته چې کوم حاصل په الس
راځي ،جذبیږي .په نوموړې عملیه کې هېڅ داسې انزایم شتون نلري چې هغه دې ترې پټ پاتې
کړلی يش .ل ه هغه ځایه چې اوبه د نوموړو ویښتانو په ذریعه جذب کړای يش نو هامغه ده چې
داخيل فشار یو ځل بیا کمیږي او نوموړې حرشه بیا د منظم کېدو حالت ته ورګرځي.

 ۱۱. ۵انځور کې ( )Pinguiculaښودل کیږي -A .نبايت طرزالعمل  -Bیوه لویه شوې پاڼه
رسیښناکې پاڼې یا  Butterwortنباتات
دا ډول حرشه خوړونکی نبات معموالً ګل ته ورته طرزالعمل لري .ورته نبات د هیاملیا په غرونو کې
منځته راځي .د نوموړي نبات هغه لویې او مزي لرونکې پاڼې یې د رنګ په لحاظ زیړې دي او څنډې
یې لږ بیرون خواته د راتاو شوي بڼه لري ،کوم چې د کم عمقه لګن ته ورته شکل منځته راوړي لکه د
 ۱۷-۱۱شکل مطابق .د پاڼې په پاسنۍ سطحه کې دوه ډوله غدې شتون لري ،چې یوه یې هضمېدونکې
او بله یې رسیښناکه غدې بلل کیږي .ملړنۍ غده یې د دوه حجره لرونکې تنې درلودونکې ده په کوم
کې چې یو رس شتون لري چې په خپل ځان کې اته حجرې لري .دوهمه غده یې بیا د لویې تنې
لرونکې ده کوم چې رس یې د چرتۍ ته ورته جوړښت لري ،لکه د  ۱۲-۱۷شکل مطابق .کله چې یوه
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حرشه د نوموړي نبات په پاڼه باندې لګیږي ،نو هامغه ده چې بیا د زیاتې شوې رسیښناکې پټې برخې د
تحریکېدلو سبب ګرځي او په پایله کې نوموړې حرشه په رسیښناکه مایع کې نیول کیږي .د پاڼې څنډه
ډېر په قراره توګه داخل طرف ته را تاویږي ،او په نوموړې حرشه باندې د ښکار عملیه رسته رسوي او
داخل خوا ته یې را کاږي او په پراخې اندازې رسه غده ای عملیو ته یې برابروي.

 ۱۲. ۵انځور ( )Pinguiculaښودل کیږي -A .رسیښناکه غده  -Bهضموونکې غده.
د حرشې بدن بیا د پټو هضموونکي غدو په ذریعه هضم او بالخره جذبیږي ،او هغه نه هضمېدونکې
برخې یې بیا په څو برخو باندې ویيش .د ()Pinguiculaهغه پټه برخه د تومنه کوونکې شیدو په ډول
خاصیت له ځانه ښکاره کوي.
پوښتنې
۱ـ هغه مهم طرزالعملونه چې یو حرشه خوړونکی نبات د حرشو د نیولو لپاره کاروي ارایه کړئ ،او
همدارنګه د تغذیه ای فزیولوژیکي اندازه هم په ډاګه کړئ؟
-۲د هر پرازیتیکي انجیوسپرم او کوربه نبات ترمنځ ،مخصوص مورفولوژیکي او فزیولوژیکي تړاوونه
په مکمل ډول ارایه کړئ؟
 -۳د ځینو عادي پرازیتیکي انجیوسپرمونو شکل او ساختامن توضیح کړئ؟
-۴په نباتاتو کې د مخصوص تغذیه اي دستور اندازه په ډاګه کړئ؟
 -۵الندې اصطالحات توضیح کړئ:
الف ،)Cuscuta(-ب ،)Luranthus( -ج.)Drosera( -
 -۶د الندې برخو په اړه خپل لنډ معلومات ارایه کړئ:
الف ،)Symbiosis( -ب.)Mycorrhiza( -
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شپږم څپرکی
غوړ او داسې نور میتابولیتونه
 ۱. ۶په نباتاتو کې عضوي مادې
وار دمخه پوه شو چې څنګه قندونه د فوتوسنتیز عملیې په ذریعه په شین رنګ لرونکو نباتاتو کې
تولیدیږي .همدارنګه ومو لیدل چې څنګه له هګزوز قندونو څخه ډېر مغلق او پیچيل
کاربوهایدریتونه او پروټینونه په نبايت حجرو کې تولیدیږي .د نوموړو دوو مادي ټولګیو تر څنګ،
زیاتره داسې نور عضوي مرکبات هم شته کوم چې په نبايت جسم کې تولیدیږي ،چې د هغو له جملې
څخه غوړ ،حیايت او مهم غوړ ،عضوي اسیدونه ،ګلوکوسایډز ،انتوسیانین پګمنټونه ،ټانین،
رسیښناکې مادې او داسې نور ...دي .له نوموړو مادو څخه زیاتره یې د مغلقو ،پیچلو او همدارنګه لږ
پېژندل شوي مالیکويل ساختامنونو سبب ګرځي ،چې د نوموړو مادو څخه یې ځینې په خلص ډول
الندې توضیح کیږي.
 ۲. ۶شحمیات او غوړ
غوړ ته ورته مادې د چريب اسیدونو او الکولونو اسرتونه بلل کیږي .نوموړي غوړ لرونکې مادې بیا په
ساده غوړ لرونکې مادو ،ترکیبي غوړ لرونکو مادو او مشتق شوي غوړ لرونکي مادو په لحاظ طبقه
بندي کیږي .ساده غوړ لرونکې مادې بیا د مونوکاربوکسیلیک الفاتیک اسیدونو ،الفاتیک الکولونو
اسرتونه بلل کیږي کوم چې یواځې نوموړې مرکبات د هایدروالیزیز عملیې څخه په الس راځي .د
ترکیبي غوړ لرونکي موادو په مالیکولونو کې نور داسې ګروپونه هم شامل دي ،لکه :فاسفولیپیډز
چې فاسفوټایډز هم ورته ویل کیږي کوم چې د فاسفوریک اسید او ګالیکو لیپیډز چې د
کاربوهایدریت لرونکي دي ،مشتمل دي .د حجروي غړیو او فرعي حجروي ساختامنونو تر ټولو
مهم جوړونکی جز ،فاسفولیپیډز دي .مشتق شوي لیپیډز بیا د طبیعي منځته راتلونکي لیپیډز چې
شامل د غوړ لرونکي اسیدونو ،الکولونو او د هغو الکولونو چې اشباع شوي نه دي ،د هایدرولیتیکي
تولید په پایله کې منځته راځي.
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تر ټولو زیات او فزیالوژیکي مؤثر ساده لیپیډز عبارت دي له غوړاو مومڅخه دي.شحمیات بیا د لوړ
مالیکويل وزن لرونکو چې غوړین اسیدونه او ګالیسیرول يش ،اسرتونه بلل کیږي .ګالیسیرول بیا
ټرای هایدریک الکول دي کوم چې کولی يش غوړین اسیدونو له دریو مالیکولونو رسه خپل تعامل
رسته ورسوي تر څو یو غوړ لرونکی مالیکول چې په الندې ډول ښودل کیږي ،تولید کړي:

د ګالیسیرول د یو ،دوو او یا هم ټول درې هایدروکسیيل ګروپونو په یو غوړین مالیکول کې ،کولی
يش چې د غوړین اسیدونو رسه کوم چې په ترتیب رسه مونو ،ډای او ټرای ګالیسیریدونه منځته
راوړي ،یو ځای يش .په یو ټرای ګالیسیرایډ کېدرې غوړین اسیدي مالیکولونه کوم چې د
ګالیسیرول له یوه مالیکول رسه یو ځای کیږي چې کېدلی يش یا عین شان وي لکه ()tripalmitinاو
کېدلی يش چې مختلف هم واويس .ټول غوړین مواد د ګالیسیرول لرونکي دي خو د غوړین
اسیدونو د شتون او د هغوي مربوطه اندازې په لحاظ یو له بله فرق لري .غوړین اسیدونه په غوړو کې
د دوو عمده برخو لرونکي دي ،چې په مشبوع شوي او غیر مشبوع شوي بڼه شتون لري .تر ټولو
عادي او معمويل مشبوع شوي غوړین اسیدونه بیا ()palmitic acidاو سټیریک اسید بلل کیږي،
ملړنۍ برخه یې چې مشبوع شوی حالت دی په زیاتې اندازې رسه د سبزیجاتو په غوړ لرونکي موادو
کې شتون لري ،لکه :د خرما په غوړ کې .کاپریک اسید بیا د ناریال په غوړ کې منځته راځي .تر ټولو
ساده او معمويل غیر مشبوع غوړین مواد عبارت دي له :اولیک اسید ،لینولیک اسید او لینولینیک
اسید څخه .غیرمشبوع غوړین اسیدونه بیا د ویلی کېدو ډېره ټیټه درجه لري .نو په همدې اساس،
لینولینیک اسید د کتان د دانې یوه برخه ګڼل کیږي چې د ویيل کېدو نقطه یې  ۱۴،۵درجې د سانتي
ګرید بلل کیږي .د حرارت په معمولی او عادي درجه یعنی  ۲۰درجه د سانتي ګرید کې د سبزیجاتو
غوړ په مایع حالت کې شتون لري ،ځکه چې د غیرمشبوع اسیدونو څخه غني شمېرل کیږي .د غوړ
لرونکو غذاوو ټولې غوړینې اسیدي برخې په جفت رقم رسه د کاربن اتومونه په خپل ځان کې لري.
تر ټولو ساده او معمويل غوړین اسیدونو په مالیکول کې د کاربني اتومونو لږ شمېر  ۱۶دی .په
استثنایي توګه کاپریک اسید ()Capric acidد  ۱۰کاربني اتومونو لرونکی دی.
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د کاربوهایدریتونو او پروټینونو رسه یو ځای ،غوړ لرونکي مواد د نبايت غذاوو لپاره تر ټولو مهم درې
ګروپونه جوړوي .غوړ لرونکي مواد لکه د کاربوهایدریتونو په ډول د کاربن ،هایدروجن او اکسیجن
مرکبات دي خو د مالیکويل ساختامن له مخې یو له بله توپیر لري ،په حقیقت کې نظر
کاربوهایدریتونو ته نوموړي مواد د کاربن او هایدروجن په نسبت د ډېر کم اکسیجني مقدار لرونکي
دي.
غوړ لرونکي مواد په اوبو کې د حل کېدلو قابلیت نه لري او کويل يش چې په زیاته اندازې رسه هغه
هم بدون له دې چې آزموتیکي ارتباطاتو ته کوم اختالل منځته رايش ،په نوموړو حجرو کې زېرمه
کیږي .په خاص ډول په نبايت دانه کې په پراخې اندازې رسه موندل کیږي کوم چې د مهم غذايي
منبع په حیث منځته راځي لکه په ځمکنی بادام ،پنبه دانه ،بادام ،غوز ،د کتان دانه ،غوړلرونکي شلغم،
ناریال او کجورې .زیاتره غوړین مواد په نباتاتو کې هغه هم د حرارت په نورماله او عادي درجه کې
په مایع حالت منځته راځي ،چې دا بیاتیلبلل کیږي .خو بیاهم د ناریال غوړ د حرارت په نورماله او
عادي درجه کې په جامد حالت کې منځته راځي .نوموړي مایع غوړین مواد په حجرو کې د وړو
قطرو په شکل هغه هم په یوه لحظه کې منځته راځي ،چې دا بیا وړې او کوچنۍ مجراوې منځته
راوړي ،چې دواړه بیا په یوه وخت حرکت کولو رسه ځینې نور لوی او غټې مجراوې منځته راوړي.
جامد غوړین مواد بیا په مستحلب ډول منځته راځي.
غوړین مواد د نوموړو حجرو لپاره هم د تنفيس او هم د ساختامين مهم او حیايت جز په حیث ګڼل
کیږي .د اکسیدیشن په عملیه کې د ورته کاربوهایدریتونو مقدار ته ،ډېره زیاته انرژي آزادوي .په
اوسط ډول ،د غوړینو موادو مکمل اکسیدیشني عملیه له دوه ځلو څخه زیات هومره انرژي منځته
راوړي څومره چې ورته د نشایسته موادو وزين اندازه یې تولیدوي.دا مونږ ته دا په ډاګه کوي چې ،په
مقایسوي ډول د غوړینو موادو زیاته اندازه په نبايت دانو کې منځته راځي له هغه ځایه چې نبايت دانې
زیاته انرژي په کمو او لږ ځاینو کې زېرمه کړي.
 ۳ . ۶د شحمي موادو ترکیب
د هایدروالیزیز په عملیه کې غوړین مواد ،ګالیسیرول او غوړین اسیدونه منځته راوړي چې نوموړې
پروسې ته د ()saponificationاصطالح کارول کیږي .نوموړې پروسه رجعي بڼه لري او په عمومي
ډول داسې انګیرل کیږي چې په نباتاتو کې په غوړینو موادو باندې د ګالیسیرول د یوه مالیکول هغه
هم د غوړینو اسیدونو له دریو مالیکولونو رسه د تراکم په پایله کې د لیپیز انزایم د تاثیر الندې،
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سنتیزیکي عملیه رسته رسول کیږي .ګالیسیرول او غوړین اسیدونه د څو منځنیو مرحلو په جریان کې
د کاربوهایدریتونو له انزایمي عمل څخه مشتق شویدي .په نوموړو غوړینو موادو باندې د
کاربوهایدریتونو سنتیزیکي عملیه دالندې خلص شوي مرحلې په ذریعه ښودل کیږي.

پورتنۍ پایله په هغه حقیقت باندې استوار دی کوم چې د نبايت دانو د اشباع کېدلو په جریان کې د
غوړینو موادو را جمع کېدل او را ټولیدل ،د کاربوهایدریتي اندازې د متقابل کمېدلو رسه یو ځای
کیږي.
د شحمي اسیدونو جوړیدل
په غوړینه سنتیزیکي عملیه کې د غوړینو اسیدونو شاملېدل د یو اوږده ترکیبايت ځنځیر په ډول
صورت نیيس ،کوم چې په مالیکول کې یوه جوړه کاربني اتومونه لري .په نوموړو اوږدو ځنځیر
شکله مالیکولونو باندې د لوړ تعامل کوونکي مرکب چې د اسیتایل مرسته کوونکي انزایم په ذریعه د
سنتیز عملیه اجراء کیږي .نوموړی مرکب بیا د اسیتیت ،یو پاتې شونی  ۲کاربن لرونکی دی کوم چې
د قندونو او غوړینو موادو د تنفيس عملیې لکه د ۱۱-۲۱شکل مطابق د پرې کېدو په عملیه کې د منځ
غړي په شکل تولیدیږي .نوموړې سنتیزیکي عملیه بیا په سلسله واره توګه صورت نیيس او یاهم په
مکرر او مرحله واره تعامالتو په ډول رسته رسول کیږي .په هره مرحله کې ،د کاربن ځنځري د
()acetyle-CoAد اضافه شوي دوه کاربني اتومونو په ذریعه د ()acetyle-CoAکاربوکسیلیز انزایم
په شتون کې لویږي .نو ځکه یو غوړین اسیدي مالیکول همېشه یوه جوړه کاربني اتومونه په خپل
ځان کې لري .هره مرحله بیا د دوو تعامالتو لرونکې ده کوم چې په خپل ځان کې دوه نور مولټي
انزایمونه لري .د ټولو مخصوصو انزایمونو له جملې څخه ویټامین بیوټین دي کوم چې پروستاتیکي
ګروپ یې د ()ATPمرستندویه انزایمونو ته چې د ()acetyle-CoAد فعالولو لپاره انرژي پکار وړي،
اړتیا لري .منګان او کاربن ډای اکسایډ د نوموړي انزایم لپاره د حیايت او مهم مرستندویه عامل په
توګه بلل کیږي .بیوتین له کاربن ډای اکسایډ رسه یو ځای کیږي تر څو د بیوتین-کاربن ډای اکسایډ
مرکب منځته راوړي ،کوم چې د نوموړي انزایم رسه په متاس کې راځي .دوهمي انزایم د
87

( )𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻2مرستندو یه انزایم ته اړتیا لري کوم چې د ارجاع عملیه منځته راوړي .څو ځلې بیوتین
د یو مرستندویه انزایم په ډول د ملړين انزایم لپاره ارایه کیږي ،خو دا بیا د انزایمي پروټین رسه په
کلکه تړل شویدی ،نو په همدې اساس دا یو پروستاتیکي ګروپ بلل کیږي .په ملړنی تعامل کې،
کاربن ډای اکسایډ له ()acetyle-CoAرسه یو ځای کیږي تر څو په لوړې اندازې رسه تعامل
کېدونکي ()malonyl-CoAتولید کړي ،کوم چې د -۳کاربن لرونکي مالونیک اسید مشتق بلل
کیږي.

په دوهم تعامل کې د لوړې اندازې تعامل کوونکی ()malonyl-CoAد ()acetyle-CoAله بل
مالیکول رسه د مخصوص او مرستندویه انزایم ( 𝟐𝑯𝑷𝑫𝑨𝑵)په شتون کې کوم چې د کاربن ډای
اکسایډ آزادېدل رسته رسول کیږي ،خپل تعامل رسته رسوي .دا پورتنی ټول تعامل کېدلی يش چې په
الندې ډول رسه ارایه يش.

( 𝟐𝑯𝑷𝑫𝑨𝑵)بیا د دوهم تعامل لپاره پکار یوړل کیږي ،کوم چې د پنټوز فاسفیت په مجراء کې
تولیدیږي نو  ۱۵-۲۱برخې ته د مراجعه ويش ،همدارنګه له ( 𝟐𝑯𝑫𝑨𝑵) څخه کوم چې په مالیک
اسید کې هغه هم د ()malic dehydrogenaseد عمل پواسطه د هیچ – سلک په فوتوسنتیزیکي
حلقه کې تولیدیږي.
وروسته بیا -۴کاربن لرونکی مرکب د ()malonyl-CoAد بل مالیکول رسه په تراکمي حالت کې
واقع کیږي هغه هم د ورته تعاميل سلسلې په مکرره ډول تکرارولو رسه د -۶کاربن لرونکي اسید د
()CoAاسرت ته لوړ يش.نوموړې پروسه تر هغه وخته پورې دوام موندي ،تر څو هغه لوی ځنځیر
منځته راوړي کوم چې د -۱۶کاربني اتومونه (پاملیتیک اسید) لرونکی دی ،چې دا بیا په  ۷مرحلو
کې صورت مومي.
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په حجره کې دوه داسې برخې شتون لري چېرې چې په غوړینو اسیدونو او غوړلرونکي موادو باندې
د سنتیز عملیه رسته رسول کیږي .تر ټولو اسايس او نرمه برخه (کوم چې ریبوزوم په الس کې نلري) د
اندوپالزمیک ریتیکومل او د مایکروزومونو غړی دی .دا بیا د لیپیډز لرونکي ملړنۍ سنتیزیکي عملیه
ده کوم چې تر -۱۶اتومه کاربونه پورې منځته راځي .نوموړی سیستم د پورتني میکانیزم د استعامل
موارد را په ګوته کوي او انزایم یې هم په حل کېدونکي حالت رسه د سایتوپالزمیکي ځاله کې منځته
راځي .دوهمه برخه بیا د مایتوکاندریا په ذریعه تهیه او چمتو کیږي .مایتوکاندریایي سیستم بیا د
اضافه ()acetyl-CoAتر غوړین ()acyl CoAمشتقاتو پورې لرونکی دی هغه هم د( 𝟐𝑯𝑫𝑨𝑵)او
( 𝟐𝑯𝑷𝑫𝑨𝑵)په مرسته صورت مومي ،او دا بیا د ()malonyl-CoAپورې تړاو نلري .د پایریډین
هغه کم شوي م رستندویه انزایمونه کوم چې د نوموړي میکانیزم لپاره ورته اړتیا لیدل کېده ،د کریبس
حلقې په اکسیدیشني تعامل کې تولیدیږي ،نو  ۱۱-۲۱مې برخې ته د مراجعه ويش .دغه
مایتوکاندریایي سیستم د کاربني ځنځیرونو له اوږدوالی توب رسه تړاو لري او د هغو مشبوع او
غیرمشبوع شویو غوړینو اسیدونو کوم چې په نوموړي مالیکول کې  ۱۸یا زیات کاربني اتومونو
لرونکی دی ،په تولید کې منځته راځي .د نوموړي سیستم ټول تعامل کېدلی يش چې د الندیني
خلص شوي تعامل په ذریعه وښودل يش:
𝑅. 𝐶𝐻2 . 𝐶𝑂. 𝑆𝐶𝑜𝐴 + 𝐶𝐻3 . 𝐶𝑂. 𝑆𝐶𝑜𝐴 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻2
𝑃𝐷𝐴𝑁 → 𝑅. 𝐶𝐻2 𝐶𝐻2 . 𝐶𝐻2 . 𝐶𝑂. 𝑆𝐶𝑜𝐴 + 𝑁𝐴𝐷 +
𝐻𝑆 + 𝐶𝑜𝐴.
د ګالیسیرول جوړیدل
د غوړینو موادو ګالیسیرويل برخه د ډایهادروګزایسیتون فاسفیت لخوا د سنتیز عملیه پرې اجراء
کیږي ،کوم چې د  ۱،۶ډای فاسفیت فرکتوز څخه د تنفيس عملیې په ګالیسیرويل تعامالتو کې د منځ
غړي په ډول تولیدیږي ،نو  ۲۱څپرکي ته د مراجعه ويش .نوموړی مرکب بیا ( 𝟐𝑯𝑫𝑨𝑵)مرستندوی
انزایم څخه ګالیسیروفاسفیت ته په انزایمي ډول ارجاعي عملیه رسته رسول کیږي.
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وروسته بیا ګالیسیروفاسفیت له غوړینو ()acyl-CoAرسه خپل تعامل رسته رسوي تر څو ∝-
فاسفاتایدیک اسید په الس را کړي .د فاسفیت ګروپ بیا له نوموړي انزایم څخه د مشخص فاسفوتیز
په ذریعه کوم چې ∝او  βډای ګالیسیراید تولیدوي ،له منځه وړل کیږي .ډای ګالیسیراید بیا په
انزایمي ډول د یو بل غوړین ()acyl-CoAمالیکول رسه تعامل رسته رسوي تر څو یو ډای ګالیسیراید
تولید کړي ،کوم چې د هایدروالیزیز په عملیه کې ګالیسیرول په الس را کوي.
د غوړو موادو جوړیدل
د غوړینو موادو د جوړیدو عملیې آخرنۍ مرحله د  ۳غوړینو اسیدي مالیکولونو تراکم دی د
ګالیسیرول له یوه مالیکول رسه هغه هم د ()lipaseانزایم په مرسته.په نوموړې پروسه کې ،غوړین
اسیدي مالیکول لوموړی د()ATPاو ()CoAپه ذریعه د ()fatty acyl CoA synthetaseاو د منګان
مرستندویه عامل په شتون کې فعاله کیږي .نوموړی تعامل په دوو مرحلو کې پیلیږي او بالخره د
غوړین ()acyl-CoAمغلق او پیچلی مرکب تشکیل منځته راوړي ،لکه په الندې ډول رسه.

د غوړ اسید فعاله شوی مالیکول بیا د ګالیسیرول له یوه هایدروکسیيل ګروپ رسه تعامل کوي.
همدارنګه په نباتاتو کې داسې ډېر او زیات غوړینې مادې موندل کیږي ،د بېلګې په ډول :موم،
کوتین او سوبرین .موم ته ورته غوړ مواد بیا د لوړ مالیکويل وزن مونوهایدریک الکولونو اسرتونه او
د غوړینو اسیدونو لوړ مالیکويل وزن اسرتونه بلل کیږي .اسیدونه او الکولونه په عادي ډول د کاربن
په ځنځیرونو کې کوم چې  ۱۶څخه تر  ۴۰کاربني اتومونو لرونکي دي ،دخیل دي .د نبايت موم ډوله
غوړین مواد ساده او عادي بېلګه بیا د کوکنارو هغه موم دي کوم چې د سیریل الکول او پاملیتیک
اسید یو مرکب بلل کیږي .یو بل الکول کوم چې په موم ډوله غوړینو موادو کې په ساده او عادي
ډول منځته راځي هغه سیتایل الکول دي .که څه هم ،نوموړي موم ډوله غوړین مواد د همېشه لپاره نه
بلکې د یو څه وخت لپاره له نورو غوړینو موادو څخه سخت دي خو بیا هم د غوړینو موادو په
نسبت کومه هایدروالیزیکي عملیه له ځانه نه ښکاره وي.
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نوموړي موم ډوله غوړین مواد بیا ددې قابلیت نلري تر څو اوبه پخپل ځان کې جذب کړي ،او د هغو
نباتاتو خاصیت لري کوم چې پخپل طبیعي ځای کې وچ حالت ځانته اختیاروي له هغه ځایه چې
ددې مخنیوي کوي تر څو د نبايت پوښ خوله وکړي .نوموړی موم ډوله غوړین مواد بیا د دانو یا
لرګیو په ډول د پاڼې او میوو په سطحه کې زېرمه يش کوم چې یو ګلوکوزي پوښ منځته راوړي او بیا
نوموړي پوښ ته د ()bloomیا د غوړېدلو اصطالح کارول کیږي .دغه غوړېدل کېدلی يش چې د
()Agave americanaاو ()Calotropisپه پاڼو کې همدارنګه د آلو او شفتالو په میوو کې ولیدل
يش.د غوړېدلو دغه موم ډوله غوړین مواد هم د المبو وهونکي نباتاتو د پاڼې په پاسنۍ برخه کې
شتون لري .دا بیا د پاڼو د مساماتو له سوریو څخه کوم چې رسیښناکه خاصیت غواړي ځانته خپل
کړي مخنیوی ی ې کوي ،البته هغه هم په هغه وخت کې کله چې اوبه وغواړي د موم ډوله غوړین
موادو سطحې ته دننه يش.
کوتین او سوبرین بیا داسې نور مرتبطه مادې ګڼل کیږي .کوتین د نباتاتو د بهرنۍ برخې په حجرو
کې موندل کیږي ،او ځینې وختونه بیا د یوې پنډې طبقې د منځته راتللو سبب هم ګرځي چې د
()cuticleپه نوم یادیږي .سوبرین بیا د دیوالونو د حجرو خصوصیات لري او ځینې وختونه بیا د
نباتاتو د تنې په داخيل حجروي دیوالونو کې پیدا کیږي .نوموړې دواړه مادې بیا حجروي دیوالونو ته
داسې یو خاصیت وربخښي چې ونيش کولی اوبه له ځانه تیرې کړلی يش.
۴. ۶

مهم او حیايت غوړ او د ونو رسیښناکې مادې

مهم او حیايت غوړ هغه بدلیدونکي اروماتيکي مادې بلل کیږي کوم چې د()ethereal oilsاصطالح
ورته کارول کیږي ،له هغه ځایه چې په تیاره ډول په ایرت کې حل کېدونکي دي .نوموړي غوړ بیا په
مکمل ډول له نورو چريب موادو او غوړینو تیلو څخه فرق کوي ،چې په متام معنی غوړ نه بلل
کیږي .زیاتره یې ()terpenesدي ،چې دا بیا په یواځې توګه د عضوي مرکباتو کوم چې له کاربن او
هایدروجن څخه منځته راځي ،یو واحد ګروپ ګڼل کیږي خو هغه نور یې بیا د الدیهایدونو،
کیتونونو او الکولونو یو ترکیب بلل کیږي .ورته غوړ بیا کوم غذایي ارزښت نلري او د نبايت میتابولیزم
لپاره د مصفیدونکي تولیداتو په حیث انګیرل شویدي .د زیاترو نباتاتو هغه ښه بوی ،ښه خوند او د
ګالنو هغه ښه بوی په زیاتې اندازې رسه د منوړو غوړینو موادو د شتون له کبله دی .د لیمو غوړ ،د
لونګو غوړ ،کافور ،وی لنی او د هوږې غوړ د نوموړو غوړینو موادو ښې بېلګې بلل کیږي .د هوږې
غوړ بیا د پیازو په ډول طعم او بوی لري .دغه غوړین مواد بیا د عطریه جاتو،سینګارونو ،د غذایي
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موادو خوشبو ،د رنګاملۍ د ځال ،ادویه جاتو ،بدبويي ضد ،سوځېدونکي موادو ،د حرشاتو له منځه
وړلو او داسې نورو تولیداتو لپاره اقتصادي اهمیت لري.
ځینې نباتات بیا له ځانه رسیښناکې مادې()resinsتولیدوي ،نوموړي رسیښناکې مادې د
() terpenesاکسیدیشني تولیداتو په پایله کې منځته راځي .دغه رسیښناکې مادې بیا په زیاتې اندازې
رسه په جلغوزیو کې موندل کیږي ،له هغه ځایه چې دغه نوموړي مواد په مخصوصو مجراوو پورې
محدود شویدي .نوموړي مواد بیا د قوي ،مغلقو او پیچلو مادو همدارنګه د لویو مالیکولونو یو
ترکیب بلل کیږي .کاناډايي ،پیرو او د تولو شهد بیا د نوموړو موادو لپاره ښې بېلګې ګڼل کیږي.
()Asafoetidaجامده او عنرب فوسیيل رسیښناکې مادې شمېرل کیږي.
۵. ۶

ګالیکوسایډز انتوسیانین او تانینز

ګالیکوسایډز هغه په اوبو کې حل کېدونکي مواد دي کوم چې په عادي ډول د حجرې په شیره کې
موندل کیږي .نوموړي مواد بیا د مختلفو موادو د تجزیه کېدو ،ګلوکوز(ورته نور قندونه) او د ځینو
اروماتیکو موادو څخه په الس راځي .هغه قندونه چې په خپل ځان کې ګلوکوز ولري ،نو هامغه ده
چې بیا د ګالیکوسایډز کلیمه ورته کارول کیږي .د نوموړو موادو لپاره ساده او عادي بېلګې
()amygdalinچې د تریخو بادامو په دانو او بل یې ()sinigrinکوم چې په تور ()mustardکې
موندل کیږي .د()amygdalinد تج زیه کېدلو یو تولید بنزال دیهاید دی کوم چې د تریخو بادامو
لپاره د ښه بوی او د ښه خوند جوړولو مسئولیت په غاړه لري.
همدارنګه نباتات په زیاته اندازه پګمنټونه تولیدوي .په نباتاتو کې پګمنټونه یو ډیره مؤثره دنده په
غاړه لري ،ددې ترڅنګ چې نوموړو نباتاتو ته رنګ وربخښي همدارنګه د غذایي موادو سنتیزیکي
عملیې رسه خپله مرسته او همکاري له یاده نه اوبايس .دېته مو پام وي چې ټول پګمنټونه نوموړې
پروسې پورې تړاو نلري ،بلکې هغه شین رنګ لرونکي کلوروفیلونه کوم چې مو مخکې ترې یادونه
وکړه ،نوموړې دنده رسته رسوي .ورته پدیده بیا په ټولو خود پروره نباتاتو کې منځته راځي .زېړ،
نارنجي ،سور او آيب رنګه پګمنټونه له کلوروفیل رسه یو ځای کیږي تر څو د پاڼو او الجي ظاهري
بڼه منځته راوړي .د پاڼو زېړ رنګ د ()carotenoidsاو ( )flavonesله کبله ،سور او آيب رنګ د
()anthocyaninsاو ( )phycobilinsله کبله ،نصواري رنګ د ()fucoxantholله کبله او شین رنګ
بیا د کلوروفیل له کبله منځته راځي.
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()anthocyaninsپه اوبو کې حل کېدونکي پګمنټونه بلل کیږي .نوموړي مواد بیا په حجروي شیره
کې په حل کېدونکي حالت رسه منځته راځي ،او منځته راتګ یې هم کله په کرستايل او کله هم په
غی ر کرستايل جامدې بڼېرسه صورت نیيس .ذکر شوي مواد بیا د زیاترو ګالنو او مېوو لپاره د سور،
ګاليب او آيب رنګونو مسئولیت په غاړه لري ،او هغه سور رنګ خو بیا په عام ډول رسه په غوټۍ او
انکشايف پاڼو کې له ورایه معلومیږي .د جغندر ریښې سور رنګ ،د ()Euphorbia pulchirrima
نبات د ګالنو پاڼې او د سور رنګه کرم پاڼې هم د نوموړي پګمنټ د شتون له کبله دی .د دانه لرونکو
نباتاتو تر څنګ نوموړی پګمنټ په ځینو ریښه ای او نازکو ،نرمو نباتاتو کې هم لیدل کیږي ،خو
شتون یې بیا په الجي او فنجي کې نه حس کیږي .د()anthocyaninsرنګ د حجروي شیرې د
کیمیاوي تعامل په پایله کې را ښکاره کیږي ،هغه وخت آيب رنګ ځانته خپلوي کله چې نوموړې
حجروي شیره القيل او هغه وخت سور رنګ خپلوي کله چې اسیدي خاصیت ولري ،خو د
()anthocyaninsاصيل او واقعي رنګ څو ځلې د نورو موادو لکه ()tanninsاو
()anthoxanthinsپه ذریعه ټاکل کیږي .د انتوسیانین جوړښت د اريث عواملو په ذریعه ټاکل کیږي،
او زیاتوالی یې هم په نبايت نسجونو کې د قندونو په را ټولېدو رسه صورت مومي .د هغو بیروين
عواملو په منځ کې کوم چې د نوموړي پګمنټ سنتیزیکي عملیې ته زیاتوالی وربخښي هغه عبارت
دي له :شدید نور ،د حرارت ټیټه درجه ،وچکايل ،په خاوره کې نایرتوجني کموالی او د اکسیجن
کارونې څخه .په طیف کې د ملر ټولې هغه لیدونکې وړانګې له بنفش څخه تر زیړې برخې پورې د
نوموړي پګمنټ د سنتیزیکي عملیې په کموايل کې مؤثر متامیږي او د ماوراء بنفش وړانګې بیا نظر
هغو لیدونکو وړانګو ته چې مو مخکې ترې یادونه وکړه ،زیات مؤثر متامېدلی يش .د انتوسیانین
دنده په روښانه ډول تر اوسه پورې پېژندل شوې نده .د نوموړي پګمنټ شتون والی بیا د حجروي
شیرې د آزموتیکي فشار د زیاتوايل سبب ګرځي ،او دې کې هېڅ شک نشته چې نوموړی پګمنټ د
حرشو په نیولو رسه د القاح په عملیه کې خپله مرسته او همکاري رسته رسوي .په تنفيس او
فوتوسنتیزیکي عملیه کې د همکار په حیث دنده رسته رسول او په قوي نور کې د کلوروفیل د تجزیه
کېدو په مخنیوی کې هم بې اعتباره نه ګڼل کیږي.
په اوبو کې حل کېدونکی بل ډول پګمنټ()anthoxanthinsدی کوم چې تقریباً د هر ګل په سپین
رنګ لرونکې ګلپاڼه کې چې کله هم د امونیا تر بخار الندې رايش نو په زېړ رنګ رسه را ظاهریږي.
په سپین رنګ لرونکو ګالنو کې ()anthoxanthinsپه خپل اصيل حالت چې بې رنګه دی ،منځته
راځي .انتوسیانین ته ورته  ،نوموړي پګمنټونه په حجروي شیره کې په حل شوي بڼه شتون لري خو نه
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په ( .) plastidsد نارنج ته ورته رنګ لرونکو میوو هغه زیړ رنګ ،د زیړ رنګ لرونکي باغي ګالنو
ګلونه ،او د ځینو ونو د پوستکي او لرګیو رنګونه بیا د نوموړي پګمنټ د شتون په لحاظ منځته راځي.
راځئ چې د پاڼې هغه کلنی خزاين رنګ ته وګرځو کوم چې په معتدله ساحو کې منځته راځي .په
هر خزاين موسم کې د نباتاتو پاڼې ،باالخصوص د ونو او بوټو پاڼې زېړ او یا هم سور رنګ ځانته
خپلوي کوم چې د روښانه رنګونو یوه ښکلې ننداره مونږ ته را په ګوته کوي ،چې په الندې ډول رسه
نوموړې پېښه منځته راځي .په عادي ډول ،د نوي کلوروفیل جوړښت او د زوړ کلوروفیل له منځه
تګ د نور د وړانګو په شتون کې په یوځایی ډول رسه ادامه پیدا کوي ،تر څو پاڼې خپل شین رنګ
وسايت .کله چې د خزان موسم را نږدې يش ،نو دپاڼې په قاعده کې د تویېدلو یوه طبقه منځته راځي
او په پایله کې هغه پاڼه چې د ورته حالت رسه مخ ده د نبايت تنې څخه جدا او په ځمکه را لویږي .د
نوي کلوروفیل منځته راتګ او جوړښت متبول کیږي او د هغه کلوروفیيل ویجاړتوب پروسه کوم
چې وار دمخه په پاڼه کې شتون لري تیزیږي ،نو هامغه ده چې ډېر ژر پاڼه خپل شین طبیعي رنګ
دالسه ورکوي.هغه ()carotenoidsچې تر اوسه پورې د کلوروفیل په ذریعه پټ ساتل شوي ؤ ،په
دې وخت کې را څرګندیږي او پاڼې ته زېړ رنګ وربخښي.
له هغه ځایه چې زېړ رنګ ،عمومي خزاين رنګ بلل کیږي په ترکیبي ډول له نورو رنګونو رسه چې
سور او ګاليب-سور ته ورته رنګونو کې را ظاهریږي ،موندل کیږي لکه په ډېرو نورو نبايت ډولونو کې
چې منځته راځي لکه په بلوط او داسې نورو ونو کې .نوموړي رنګونه د ()anthocyaninsسنتیزیکي
عملیې له کبله منځته راځي او هغه وخت خپلې پروسې ته په تیزۍ رسه ادامه ورکوي چې ورځ
روښانه او ملریز وي ،او شپه یخه وي خو د یخوايل درجه باید چې د کنګل کېدلو له درجې څخه په
لوړه اندازه کې شتون ولري .د مختلفو رنګونو تاثیرات چې له روښانه سور رنګ څخه طالیي او
نارنجي زېړ رنګ پورې لوړیږي ،د مختلفو پګمنټونو د ترکیب په ذریعه تولیدیږي او یو ځای کېدل
یې هم د نصواري ()tanninsله کبله دی .نوموړي روښانه رنګونه بیا د یو څو ورځو لپاره را ښکاره
کیږي .کله چې د شپې لخوا د حرارت درجه نوره هم کمه يش ،هامغه ده چې د پاڼې نسجونه او
پګمنټونه غیرمنظم شکل ځانته اختیاروي ،په پایله کې پاڼه نصواري رنګ خپلوي او مري ،بالخره له
نباتاتو څخه را لویږي.
()Tanninsبیا د مغلقو او پیچلو مرکباتو له جملې څخه شمېرل کیږي ،کوم چې ډېر تند او تریخ ذایقه
لري .نوموړي مواد بیا په اوبو کې د حل کېدو ښه قابلیت له ځانه ښکاره کوي او ځینې وختونه بیا په
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حجروي شیره کې هم شتون لري.د بېلګې په ډول ،د چاي په پاڼه او اومه مېوو لکه ()Pyrus
او()prunusکې چې شتون لري ،خو په پراخې اندازې رسه هغه هم په عادي ډول د نبايت پوستکي
په مړو شویو نسجونو او د زیاترو ونو په لرګیو کې کوم چې په حجروي دیوالونو کې رسه را ټولیږي،
موندل کیږي .د بلوط د ونو ،غوز )chestnut( ،او د ()Acacia Arabicaپوستکي په مخصوص ډول
له ورته موادو څخه غني دي .د ()Acacia catechuکوچنۍ څانګه یا منډکي کوم چې له
() tanninsڅخه غني دي د غاښونو په پاکولو کې ترې کار ځینې اخیستل کیږي .د فیریک اسید رسه
نوموړي مواد بیا آيب او شین رنګ له ځانه ښکاره کوي ،نو له همدې وجه د رنګونو په تولید کې
پکار یوړل کیږي .دا بیا له حیواين رسیښناکې مادې ()gelatinرسه یو ځای کيږي تر څو غیر منحل
کېدونکي مرکبات اوټاکيل پروټيني مواد منځته راوړي .نوموړي خاصیت بیا ددې سبب ګرځېدلی
چې په صنعت کې د چرمي پوست په منځته راوړي .په نوموړي صنعت کې اسايس پروسه بیا د
پروټینونو تړل کېدل دي په نوموړی اومه څرمن (پوستکي) کې ،چې بیا په پایله کې نوموړی پوستکی
نرم او د بدلېدو خاصیت خپلوي .د ټانیک اسید اکسیدیشني عملیې له وجه د زیاترو مېوو او
سبزیجاتو هغه تازه پرې کړل شوې برخې تورې کیږي ،بالخصوص د نوموړي چاقو د اوسپنې د
شتون له کبله نوموړی خاصیت ځانته خپلوي.
 ۶ . ۶الکالوید ډوله رسیښناکه مواد
الکالوید ډوله مواد په ځینو نباتاتو کې منځته راځي .نوموړي مواد بیا د مغلقو او پیچلو عضوي
نایرتوجني مرکباتو له ډلې څخه شمېرل کیږي او له پروټینونو څخه السته راځي .دا ډول مواد بې بویه،
خو د ذایقې په لحاظ تریخ حس کیږي .که څه هم ،نوموړي مواد د نبايت نوعې د استعامل لپاره ترې
کار ځینې نه اخیستل کیږي خو بیا هم ډېر اقتصادي او دوایي ارزښت لرونکي مواد بلل کیږي .د
ادویه جاتو لږې اندازې په توګه په انسانانو او حیواناتو کې د تحریکوونکي او بې سده کوونکي
عامل په ډول تاثیرات لري ،او زیاته اندازه یې بیا مهلک او وژونکي بلل کیږي .نوموړي القيل ډوله
مواد بیا د دارویي نباتاتو په وړاندې د زهري عامل په ډول را څرګندیږي .ځینې پېژندل شوي القيل
ډوله مواد عبارت دي له :د تنباکو نیکوتین ،د کوکنارو د تریاکو مورفین ،د()Cinchonaونې د
پوستکي کیونین ،د قهوې په دانو کې کافین ،د ککاو په پاڼو کې کوکائین ،د ()Nux vomicaډول
نبات کې ()strichnineاو په ()Colchicumکې (.)colchicine
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()Gumsغیر کرستايل نیمه شفاف مواد دي کوم چې له مشخص او ټاکيل لرګین نباتاتو د تنې څخه
د ترشحي موادو په ډول را څرګندیږي ،د بېلګې په ډول د()Acacia Arabicaاو ()A. Senegalپه
نباتاتو ،د()tragacanthموادو په ډول د()Astragalusپه نبات کې او د شفتالو ورته مواد پخپله
شفتالو او داسې نورو موادو کې را څرګندیږي .نوموړي مواد په زیاتې اندازې رسه اوبه پخپل ځان
کې جذبوي او پړسیږي تر څو جیيل ته ورته یوه کتله منځته راوړي .د زیاتو اوبو د لرلو خاصیت په
لحاظ ،کېدلی يش د هغو نباتاتو لپاره ډېر اړین وبریښي کوم چې په وچو سیمو کې خپل ژوند رسته
رسوي .ورته عريب مواد بیا له اوبو رسه یوځای یوه رسیښناکه مایع منځته راوړي کوم چې د رسیښناکو
موادو په ډول د ژاولو جوړولو په صنعت کې او د آراموونکي عامل په توګه د ټوخي په رشبت کېکار
ځینې اخیستل کیږي.
() Mucilagesبیا هغه ښوی او رسیښناکه مواد دي کوم چې په اوبو کې را پړسیږي ،تر څو رسیښناکه
مستحلب منځته راوړي .نوموړي مواد بیا د انجیر په اوبلن او شیره لرونکي تنه ،د صرب ونې په پاڼو،
( )malvaceaپه ګالنو ،د ()lady’s fingerاو ()Lassooraپه مېوو او همدارنګه د ( Cydonia
 )vulgarisپه دانو کې منځته راځي.
زیاتره فنجي او باکرتیاوې انتي بیوتیکي مواد له ځانه تولیدوي ،کوم چې د مشخصو باکرتیاوي
امراضو په له منځه وړلو کې د دارويي کارونې په لحاظ خاص ارزښت لري .انتي بیوتیک هغه مواد
دي کوم چې د یو ډول مایکرو ارګانیزم پواسطه تولیدیږي ،او کوم چې د نورو مایکروارګانیزمي
ډولونو د ودې مخنیوي او تخریب منځته راوړي .ورته مواد بیا د عفوين باکرتیا په مقابل کې مؤثر
متامېدلی يش .د انتي بیوتیک ډولونه دادي :پنسلین ( ،)penicillinسټریپټومایسین
( )streptomycinاو تیرا مایسین (.)terramycin
 ۷. ۶عضوي اسیدونه
زیات شمېر عضوي الیفاتیک اسیدونه په نباتاتو کې منځته راځي ،چې په دوه برخو یعني په
سایتوپالزم او په حجروي شیره کې شتون لري او د نسجونو د تریوايل مسئولیت په غاړه لري .ځینې
یې بیا د مېوو په خوند او مزه کې خپله مرسته او همکاري له یاده نه وبايس .زیاتره یې بیا په مهمو
میتابولیکي پروسو لکه تنفيس عملیه ،د ( )𝐶4راټولیدلو په مرحله کې چې کاربن ډای اکسایډ ته
صورت مومي او د ()CAMنباتاتو د کاربن ډای اکسایډ د ټینګېدلو په مرحله کې د منځ غړي مواد په
ډول رسه منځته راځي.
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اسیدونه په عادي ډول په هغو نباتاتو کې چې په خپل مالیکولونو کې له  ۲څخه تر  ۶پورې کاربني
اتومونه ولري ،موندل کیږي .د الیفاتیک اسیدونو هغه اوږده ځنځیرونه بیا د غوړینو اسیدونو په نوم
باندې یادیږي.
د ځینو عادي عضوي اسیدونو شتون په نباتاتو او د هغوي په ساختامنونو کې د  ۱-۱۸شکل په اساس
ښودل کیږي .داسې درې ډوله -۲کاربني اسیدونه شتون لري چې د ګالیکولیک ،ګالیګزایلیک او
اوګزالیک اسیدونو په نوم رسه یادیږي .لومړين دوه ډوله اسیدونه بیا مونوکاربوکسیلیک اسیدونه بلل
کیږي ،چې په اسايس ډول د پاڼې په کلوروپالستونو کې منځته راځي .ګالیګزایلیک اسید
() gloxylic acidد ګالیګزولیت په حلقه کې د غوړینو موادو د تنفيس عملیې رسه یو ځاي کیږي،
تولیدیږي .همدارنګه دا بیا د ګالیکولیک اسید د اکسیدیشني عملیې چې د مالیکويل اکسیجن په
ذریعه صورت نیيس هغه هم د ګالیکولیک اسید انزایم په شتون کې چې د نوري تنفيس عملیې په
جریان کې اکسیدایز کیږي ،منځته راځي.

 ۱. ۶انځور په نباتاتو کې د ځینو ساده او عادي عضوي اسیدونو ساختامن را په ګوته کوي.
اوګزالیک اسید ()Oxalic acidپه نباتاتو کې هومره په عادي او ساده ډول شتون نلري ،خو په ځینو
نباتاتو کې بیا په لوړ غلظت رسه منځته راځي لکه په()Oxalisاو()spinachکې ،چېرې چې کېدلی
يش په نوموړې مجراء کې د کلسیم اوکسیلیت کرستالونو په ډول پر مخ یوړل کیږي .اهيل حیوانات
بیا د هغو نباتاتو څخه تغذیه کوي کوم چې د اوګزالیک اسید څخه چې په خپل ځان کې کلسیم نه
لري ،غني وي .دا کېدلی يش چې په ګالیوګزایلیک اسید باندې د ال زیات اکسیدیشني پروسې په
پایله کې تولید يش خو په اسايس توګه کېدلی يش چې د اوګزالوسیتیک اسید ( oxaloacetic
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) acidڅخه منځته رايش ،ورته عملیه بیا یواځې په صنعتي تولید کې البته هغه هم د هېڅ ډول پېژندل
شوې میتابولیکي دندې په نشتون کې صورت مومي.
د -۳کاربن لرونکي دوه اسیدونو له جملې څخه ،پایرویک اسید د حجروي تنفيس عملیې لپاره د یو
مهم منځ غړي تولید په ډول ارایه کیږي .همدارنګه نوموړي مواد کېدلی يش چې امینو اسید االنین ته
واوړي یا کېدلی يش د غوړلرونکو اسیدونو سینتزیکي عملیې ته البته هغه هم د ()acetyl-CoA
اوړېدلو څخه وروسته داخله يش.
ګالیسیریک اسید د خپل فاسفیتي ایسرت ،فاسفوګالیسیریک اسید ()PGAپه شکل ،په دواړو عملیو
کې چې فوتوسنتیزیکي او د قندونو تنفيس عملیې يش ،د یو مهم میتابولیکي منځ غړي په ډول شتون
لري .نوموړی غړی بیا دواړه پروسې رسه په تړاو کې را ويل او کېدلی يش چې انابولیکي
()anabolicاو ()catabolicمجراء ته داخل يش ،چې دا بیا د حجرې داخيل محیط او چاپیریال یا
بیروين حاالتو پورې تړاو لري.
ټول پنځه -۴کاربونه اسیدونه بیا ډایکاربوکسیلیک اسیدونه بلل کیږي .تارتاریک اسید بیا هېڅ ډول
فزیولوژیکي او میتابولیکي دنده په غاړه نلري .نوموړي اسیدونه په زیاترو نباتاتو باالخصوص په
انګورو)malic( ،)fumaric(،)Succinic( ،او ()oxaloacetic acidsکې منځته راځي ،کوم چې ټول
د کریبس ()Krebsد تنفيس عملیې په ټرایکاربوکسیلیکي اسیدي حلقه کې د مهم منځ غړيو
تولیداتو په ډول شتون لري.یواځې مالیک اسید د ورتې مېوې لکه د مڼې د حجرو په کايف غلظت
کې را جمع او ټولیږي.
هغه یواځينی -۵کاربنه اسید چې په نباتاتو کې پېژندل شویدی هغه ∝-کیتو ګلوتاریک اسید دی،
نوموړی اسید په تنفيس عملیه کې تر ټولو مهم منځ غړی مرکب ګڼل کیږي .د امینیشن د ارجاعي
عمل په ذریعه بیا کېدلی يش چې امینو اسید او ګلوتامیک اسید ته واوړي .د ورته پروسې په ذریعه،
اوګزالوسیتیک اسید کېدلی يش چې بیا امینو اسید او اسپارتیک اسید ته واوړي .نو کله چې امینو
اسیدونه د حجره لرونکي پروټینونو سنتیزیکي عملیې ته په داخلیدو رسه ،تولیدیږي.
سیرتیک اسید او ایزوسیرتیک اسید بیا -۶کاربن لرونکی ترای کاربوکسیلیک اسیدونه بلل کیږي ،او
د ()Krebsد تنفيس عملیې په دوران (حلقه) کې د منځ غړي میتابولیتونو په حیث شتون لري.
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سیرتیک اسید په لوړې اندازې رسه د سرتوس په مېوو کې را ټولیږي ،هامغه ده چې بیا په نوموړې
مېوه کې د تریوايل سبب ګرځي.
پایرویک ،ایزوسیرتیک-∝ ،کیتو ګلوتاریک)succinic( ،او مالیک اسیدونه په نوموړې تنفيس
عملیه کې د ()dehydrogenationپروسې په ذریعه د هغو انزایمونو او مرستندویه انزایمونو په شتون
کې اکسیدایز کیږي ،کوم چې په  ۲۱څپرکي کې تر بحث الندې نیول شویدي.
تجربوې کړنې
 ۱. ۶بېلګه :له نباتاتو څخه د انتوسیانینز جالکول :د سور رنګه جغندر (لبلبو) یوه ټوټه قطع کړئ.
 ۲۰ګرامه اندازه یې په ۱۰۰ملی لیرت اوبو کې واچوئ .اوبو ته حرارت ورکړئ ،تر هغه وخته پورې چې
اوبه ځانته تیز سور رنګ اختیار کړي .بیا نوموړی محلول تصفیه کړئ .وروسته د نوموړي محلول
څخه یو څو لیرته یې په یو ټسټ ټیوب کې واچوئ .بیا د رقیق امونیم هایدرواکسایډ یو څو قطرې
عالوه کړئ او ویې ښوروئ .هامغه ده چې بیا نوموړی محلول ځانته آيب رنګ خپلوي .بیا نوموړي
محلول ته د رقیق اسیتیک اسید څو قطرې عالوه کړئ .آیا خپل اصيل رنګ ته بېرته را ګرځي؟ هغه
تغییرات چې په نوموړي رنګ کې منځته راځي ،روښانه کړئ.
 ۲. ۶بېلګه :نیم کیلو ګرام توره زردکه په څو برخو قطع کړئ .د نوموړي نبات د ریښې هغه آيب رنګ
یې هم د انتوسیانین پګمنټ له کبله دی .بیا په هغو دوه لیرتو اوبو کې چې په یو اوبیزه جګ کې
ساتل کیږي ،واچوئ .بیا ساده مالګه او  ۲۵ګرامه ()mustardدانې ورعالوه کړئ .نوموړی پګمنټ
بیا له ریښو څخه د آهسته او ورو شیندنې په ذریعه راوځي او هامغه ده چې بیا اوبو ته آيب رنګ
ورکوي .بیا په  ۲او یا  ۳ورځو کې نوموړي رنګ ،بیا سور رنګ ته اوړي .هغه تغییرات چې په
نوموړي رنګ کې منځته راځي ،روښانه کړئ.
 ۳. ۶بېلګه :د غوړینو موادو آزمایښت
(الف)-د غوړ او تند بوی لرونکي ناریل داخيل دانې په یو سپني نري کاغذ کې رسه وموښئ ،او بیا
یې د نور په مقابل کې ونیسئ .یو خړ او نیمه شفافه نقطه به را ښکاره يش کوم چې د غوړینې مادې
څرګندوي کوي.
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(ب)-د ځمکني بادام تیل یا غوړ د ( )Sudan redرسه یو ځای په یو ټسټ ټیوب کې وښوروئ.
هامغه ده چې نوموړي غوړ به تیز ګاليب رنګ ځانته خپل کړي .کوتین او سوبرین بیا په ورته ډول
عملیه رسته رسوي.
(ج)-د بادام تیل  ۵ميل لیرته د  ۴۰سلنې کاستک سودا له محلول رسه وویشوئ ،بیا نوموړی محلول
پرېږدئ چې ښه یخ يش.بیا اوبه ور عالوه کړئ او ویې ښوروئ .نو هامغه ده چې نوموړي غوړ به په
صابوين کف ته ورته ځګ په ډول منځته رايش.
 ۴. ۶بېلګه :د tanninsموادو آزمایښت :د ()Acaciaد ونې پوستکی له اوبو رسه وویشوئ .پرېږدئ
چې ښه یخ يش او بیا یې توی کړئ .د شیرې د السته راوړلو لپاره الندې آزمایښتونو ته مراجعه
وکړئ:
(الف)نوموړې شیرې رسه د فیریک کلوراید یوه قطره عالوه کړئ .هامغه ده چې بیا یو آبی یا تور ته
ورته رنګ تولیدیږي.
(ب)د پوتاشیم ډای کرومیت یا د رسب-اسیتیت عالوه کړئ .هامغه ده چې بیا ترسبي مواد منځته
راځي.
(ج)-پوتاشیم فیری سیاناید عالوه کړئ .نو محصول یا شیره به یې هم سور تیز رنګ وي.
پوښتنې
-۱په نباتاتو کې د غوړ لرونکي میتابولیزم لږه اندازه په ډاګه کړئ؟
 -۲د نبايت پګمنټونو په اړه یوه وړه لیکنه رسته ورسوئ؟
 -۳په نباتاتو کې د غوړلرونکي موادو د سنتیزیکي عملیې د کار ډول او ماهیت په اړه معلومات ارایه
کړئ؟
 -۴په نباتاتو کې د عضوي اسیدونو د منځته راتللو لږه اندازه په ډاګه کړئ؟
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اووم څپرکی
د حل شویو موادو ځای په ځای کېدل
 ۱. ۷د نوموړو موادو د ځای په ځای کېدو جهتونه
د یو نبات ټولې برخې خپلې تغذیې او انکشاف لپاره دوامدار غذایي سمبالېدلو ته اړتیا لري .نباتات
په لوړه سطحه د جوړښت له مخې رسه توپیر لري .په یو ساده نبات لکه په ()Spirogyraکې ټولې
حجرې شین رنګ لري او هره حجره کولی يش چې په کايف ډول خپل اړتیا وړ غذایي مواد جوړ
کړي .لوړ قد ل رونکي نباتات بیا د ساختامين لوړ تشخیص او د مختلفو کارونو په تقسیم رسه په نښه
شویدي .دلته بیا شین رنګ لرونکې حجرې په اسايس توګه هغو پاڼو پورې محدودې دي کوم چې د
کاربوهایدریتونو او همدارنګه په د امکان تر حده د پروټينونو لپاره یوه اسايس مرکزي نقطه جز ګڼل
کیږي .د نباتاتو هغه برخې چې شین رنګ نلري ،لکه د ()vizتنه او ریښه کوم چې باید خپل غذایی
سمبالېدنه له پاڼو څخه السته راوړي .مخکې له دې چې غذایي مواد وکولی يش نوموړو غیر شین
رنګ لرونکو برخو ته ورسیږي ،باید له جال کېدونکو حجرو او نسجونو څخه تیر کړای يش .په
نباتاتو کې غذایي مواد په اوبو کې د حل کېدونکي حالت رسه خپل حرکت رسته رسوي .د غذایي
موادو حرکت له یوې حجرې څخه بلې ته هغه هم په یو نسج کې له یوې برخې څخه بلې برخې ته،
د حل شویو موادو د ځای بدلون (تغیر) یا ()translocation or conduction of solutesاصطالح
کارول کیږي.
په طويل بڼه د ځای تغیر
د غذایي موادو (عضوي حل شوي موادو) د ځای تغیر په نبات کې په ټولو جهتونو رسه صورت
مومي .ځيني تغییرات بیا د نبات په ریښه او تنه کې په افقي ډول منځته راځي .په هر حال ،د غذايي
موادو اسايس جریانونه پورته او ښکته خوا ته صورت نیيس .د غذايي موادو د جریان جهت د نبات د
ټول ژوند په دوران کې په ثابت ډول نه دی .ځینې وخت کېدلی يش چې نوموړې غذا د نبات په یوه
برخه کې ښکته خواته او په بل وخت کې پورته خواته صورت ونیيس.
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هغه غذایي مواد چې په پاڼه کې تولیدیږي ،ښکته خوا ته اداره کیږي البته تنې او ریښې پورې .له دې
ځایه بیا کېدلی يش چې د زړو حجرو روزل او یا د نویو حجرو منځته راتلل صورت ومومي ،ځينې
یې بیا کېدلی يش چې د غیر منحل غذایي موادو د زېرمو په حیث په زړو برخو یا په مخصوصو او
ټاکلو غړیو کې زېرمه يش .د غذایي موادو پورته خوا ته حرکت بیا د دانو د ټوکېدلو په ملړنیو مرحلو
کې صورت نیيس ،هغه هم کله چې ټوکېديل دانې بیا د الندې زیرمه شویو غړیو څخه انکشاف
وکړي .په ورته حاالتو کې غذا بیا په تیزۍ رسه له دانې یا ټوکېدونکي زېرمه ای غړي څخه د ودې
څوکې ته لیږدول کیږي ،کوم ځای کې چې بیا په تیزۍ رسه په مصف رسول کیږي .دغه پورته خواته
تلونکی حرکت بیا تر هغه وخته پورې دوام کوي چې دانه یا نوي ټوکېديل دانې فوتوسنتیزیکي
فعالیت ته انکشاف ورکړي البته هغه هم هغه وخت کله چې د حل شویو موادو د ځای د تغیر جهت
بېرته شا خواته را وګرځوي .همدارنګهد غذایي موادو دغه پورته خواته حرکت د حبوباتو د دانې د
انکشاف رسه یو ځای صورت نیيس کله چې د غنمو د وږي څوکه آخرنۍ نقطه وي .د غذا د پورته
خوا ته د انتقال یوه بله بېلګه د لرګینو نباتاتو په تنه یا ساقه کې کوم چې په پرسيل کې صورت نیيس،
مخ کیږي .په دې وخت کې غوټۍ کوم چې خپله وده یې درولې وه ،په ژمي کې بیا مخ په وړاندې
حرکت رسته رسوي او خپلې ودې ته ادامه ورکوي او هغه غذا کوم چې د ودې د انقطاع یا د پریکون
په وخت کې په زړو برخو کې زېرمه شوي ؤ ،پورته خواته هغه هم د غوټۍ د نیښ وهلو تر نقطې
پورې په حرکت کولو پیل کوي .کله چې نوې پاڼې انکشاف کوي ،ځینې هغه غذايي مواد چې د
نوموړو پاڼو په ذریعه تولیدیږي ښکته خواته په حرکت پیل کوي.
له مخکې برخې څخه به دا روښانه شوي وي چې ،د غذايي موادو د انتقال جهت یا مسیر د لوړ
غلظت لرونکې ساحو څخه کم غلظت لرونکي ساحو په طرف وي ،چې لومړنۍ ساحې ته یې کېدلی
يش چې د ()supply endیا ( ،)sourceاو دوهمي ته یې د ()consumption endیا
د() sinkاصطالح کارول کیږي .د عضوي منحل موادو هغه سمبالېدونکې نقطې ،شین رنګ لرونکې
پاڼې او د غړو زېرمې دي کوم ځای کې چې په نوموړې زېرمه شوې غذا باندې هغه هم په شیندل
شوي شکل کې د هایدروالیز عملیه پرې رسته رسول کیږي ،هامغه ده چې مصفیدونکې نقطې بیا
وده لرونکې ساحې بلل کیږي کوم ځای کې چې د غذا مصفېدل او زېرمه شوې ساحې په تیزۍ رسه
ځای نیيس له هغه ځایه چې غیر منحلې زېرمې پکې منځته راځي.
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په افقي بڼه د ځای بدلون :د تغذیه ای موادو یوه برخه د ځای د تغیر په مجراوو کې هم په افقي
جهت رسه بدلیږي ،دواړو خواوو یعني بیرونۍ خوا (پوستکي خواته) او بل یې دننه خوا (مرکز) ته
صورت نیيس.
 ۲. ۷د ځای د بدلون (تغیر) مجراء
په ساده نباتاتو لکه ()Tallophytaاو ()Bryophytaکې د ځای د بدلون مسئله ډېره ساده بريښي ،له
هغه ځایه چې مواد باید په کوچنیو فاصلو کې رسه حذف کړای يش .له بله اړخه ،په لوړ قد لرونکو
نباتاتو کې اوږدې فاصلې د منبع ،د کښیناستلو نقطې او د غذايي موادو په منځ کې را منځته کیږي او
په زیاترو پیښو کې دا بیا څو سوو فوټو ته حرکت کوي له هغه ځایه چې په اوږدو تنو یا ساقو کې
مواد له پاڼو څخه تر د وړو او کوچنیو ریښو څوکو پورې لیږدول کیږي .نو په ورته پیښو کې باید په
کايف اندازې رسه کانالونه شتون ولري کوم کې چې نوموړي غذايي مواد انتقالیږي .هغه کوم نسجونه
دي کوم چې د کانالونو په ډول غذايي مواد انتقالوي؟ په هر حال ،زیاته ګټه چې په الس راځي هغه د
نسجونو مطالعه ده کوم چې د غذایي موادو له طويل حرکت رسه تړاو لري .اوس دا په ډاګه شوېده
چې د غذايي موادو بدلون په پورته او ښکته طرف ته ،په فلویم ()phloemکې منځته راځي .د
نوموړي رقابت په حامیت کې داسې ډېر شواهد شتون لري .اسايس بېلګې یې په الندې ډول دي:
(الف)-د نورو نسجونو لیري کول :د ځمکې د نسجونو حجرې په مقایسوي ډول په عضوي غذايي
موادو کې ډېر په ضعیف ډول رسه شتون لري او هرکله چې ورته مواد په نوموړو حجرو کې په هرې
اندازې رسه شتون ولري ،نو هامغه ده چې بیا په غیر منحل ډول منځته راځي .دا بیا کېدلی يش چې د
نومو ړو حجرو لپاره د زېرمې په ډول نظر د غذايي موادو د ځای بدلون ته چمتو کړای يش .بیا ځيل،
د ځمکني نسج حجرې په مقایسوي ډول کوچني اوږدوالی لري ،نو په همدې اساس د غذايي موادو
د طويل تغیر په حیث نه پېژندل کیږي .د لرګینو تنو او ساقو د کمزوریو برخو قوت او پوستکی یې
ز یاتره له مړو شویو حجرو څخه ترکیب کیږي ،نو په همدې اساس د طويل تغیر لپاره غیر مناسب ده.
نوموړي انزایم بیا د هغې شیرې پواسطه ډکیږی کوم چې پورته خواته حرکت کوي او په پایله کې
ښکته خواته بهیدونکي غذايي مواد له نوموړي نسج څخه ایستل کیږي ،چې دا بیا فلویم یواځې د
ظاهري نسج په توګه له ځانه پریږدي.
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(ب) -د فلویم جوړښت او توزیع کېدل:د اوږدو صافو ټیوبونومداوم سیستم یو او بل پسې تړل
کیږي ،چې د نوموړو ټیوبونو په آخرنۍ برخه کې کوچني سوري پکې جوړیږي کوم کې چې
پروتوپالزمي تداوم ساتل کیږي او په ښه ډول نوموړي مقصد لپاره مناسب ګڼل کیږي .څو ځلې
داسې پیښیږي چې د فلویم اندازه د ځای د تغیر د اړتیا په اساس اختیاري حالت کې راځي .په هغو
نباتاتو کوم کې چې د ځای د تغیر د پروسې تیزوايل ته پکې اړتیا محسوسیږي نو هامغه ده چې پاک
او صاف ټیوبونه په غیر معمويل ډول لوی دي او فلویم په ښه توګه انکشاف کوي .دا په خاص ډول
د لویو او نازکو مېوو واقعي تنه او ساقه را په ګوته کوي .په کدو شکله نبات کې یې پاڼې یې ډېرې
لویې او د غذايي موادو تګ الندې طرف ته په مقایسوي توګه نري او نازکې تنې ته په تیزۍ رسه
جریان پیدا کوي .دغه کموالی یا کمښت بیا د ()bicollateralعروقي (رګي) جوړو د انکشاف په
ذریعه هغه هم د زایلم په داخيل برخه کې د اضايف فلویم ،پواسطه جربانیږي.
(ج) -د فلویم د مخنیوي کولواغیزئ:کله چې یوه غوټه په نوموړو صافو صفحو کې کېښودل يش،
هامغه ده چې بیا د نوموړو موادو د ځای په ځای کېدلو مرحله درول کیږي .کله چې فلویم د مرض
په پایله کې زیامنن یا مخنیوي یې ويش نو هامغه ده چې بیا ورته تاثیر تولیدیږي.
(د) -د فلویم کیمیاوي تجزیه کېدل :د فلویم حجرې په نسبی توګه د زیات مقدار
کاربوهایدریتونو او عضوي نایرتوجني مرکباتو لرونکې دي .نوموړي مواد په فلویم کې هغه هم په
حل کېدونکي شکل رسه شتون لري کوم چې ددې ښکارندوي کوي چې هغوی د زېرمه کېدلو مواد
نه دي بلکې تغیر یا بدلون پکې راځي .د ()Masonاو()Maskellپه تجربوي کړنه کې کوم چې د
پنبې په نبات باندې اجراء شوه ،په نوموړې مسئله کې یې زیات مقدار نور په نوموړي نبات باندې
واچاوه .نوموړو محقیقینو بیا د قند او د پاڼو ،د نوموړي نبات د لرګي او د نبايت تنې د پوستکي (کوم
چې د فلویم لرونکی دی) نایرتوجني اندازې په اړه یوه احصایوي مطالعه رسته ورسوله .هغوي دا
وموندل چې د پوستکي او پاڼو په غلیظ قندي مواد کې ورځنی ځای په ځای کېدل حس کیږی ،او
دایې وم وندل چې په پاڼه کې ځای په ځای کېدلونه په څو کمو ساعتونو کې منځته راځي چې بیا
بېرته په نبايت پوستکي کې تولیدیږي ،لکه د  ۱-۱۹شکل په مطابق .د ورځې په جریان کې د
مجموعي قندونو غلظت په پاڼه کې د فوتوسنتیزیکي فعالیت د پایلې په اساس ،زیاتوالی ښيي .د یو
څه وخت څخه وروسته ورته زیاتوالی په نوموړي نباتې پوستکي کې را څرګند شو .د شپې له خوا د
قندونو غلظت په نوموړې پاڼه کې کم او یا لږ وښودل شو ،چې بیا د څو ساعتونو په جریان کې ورته
کموالی په پوستکي کې هم ولیدل شو .د مالحظې په جریان کې په لرګي کې د قندونو مجموعي
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غلظت په څرګند ډول کوم تاثیر له ځانه ونښود .همدارنګه نوموړو محقیقینو په پاکو او صافو ټیوبونو
کې هغه هم د قندونو په غلظت کې ځای په ځای کېدل د نوموړو پاکو او صافو ټیوبونو د تعداد رسه
سم ځای په ځای کیږي .ورته پایلې بیا د عضوي نایرتوجني مرکباتو په نسبت السته راوړل کیږي.
نوموړې پایلې په ښکاره ډول دا هم وښوده چې قندونه او نایرتوجني مرکبات په زایلم کې نه بلکې د
پاکو او صافو ټیوبونو ښکته خواته حرکت کوي.

۷.۱انځور د پنبې نبات په پاڼه ،پوستکي او لرګي کې د مجموعي قندونو غلظت را په ګوته کوي .کوم
چې د ( )Masonاو ( )Maskellپه واسطه هغه هم په دوهم ځيل توګه رسم شویدی.
ورته پایله بیا د نښه شوي کاربوهایدریتونو د حرکت د مطالعه کولو په اساس ،السته راځي .په کال
۱۹۵۴م کې ()Rabideauاو ()Burrدا وموندل ،چې کله هم د لوبیا نبات هغې فوتوسنتیزیکي عملیې
الندې په کاربن ډای اکساید لرونکي امتوسفیر کې کوم چې د کاربن ( )𝐶 13ایزوتوپ رسه جوړ
شویدی ،رسته ورسول يش نو د کاربوهایدریتونو حرکت په چمتو شوې بڼه د نبات په تنه کې هم
ښکته او هم پورته خوا کې منځته راځي هغه له هغې څوکې څخه چې نوموړې پاڼې وررسه په
وصلیديل ډول واقع وه .کله چې د تنې کوچنۍ برخې د نوموړې څوکې په دواړو خواوو کې د ګرمو
موم ډوله موادو له کارونې رسه سم له منځه یوړل شول ،نو هامغه ؤ چې د کاربوهایدریتونو هېڅ ډول
پورته او ښکته خواته حرکت منځته رانغی .د ورته حاالتو الندې ،د مرنالونو پورته خواته تلونکی
حرکت ادامه پیدا کړه او دا یې وښوده چې نوموړي مواد د هغه زایلم په دننه کې انتقالېدل کوم چې د
له منځه وړلو په پایله کې هم کوم تاثیر حس نه کړای شو .ګرم موم ډوله مواد د فلویم حجرې له منځه
یوړې او له بلې خوا د کاربوهایدریتونو په ځای په ځای کېدلو کې اختالل منځته راوړ.
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(ذ)-د تجربوي احاطه کوونکي کړنو ثبوت:د فلویم په مرسته تر ټولو مهم ثبوت د ښکته خواته
تلونکی تغیر کوم چې د تجربوي کړنو د احاطه کولو څخه مشتق کیږي ،د هغه کانالونه دي .د احاطه
کولو په جریان کې ،د هغو نسجونو تړل دي کوم چې د زایلم په بهرنۍ برخه کې شتون لري او دا بیا د
لرګینې تنې له چاپیریال څخه د یو واحد ()collateralعروقي (رګي) جوړو د احاطه کولو رسه یو
ځای حذف کیږي .په همدې اساس ،ټول هغه نسجونه چې د زایلم په بهرنۍ برخه کې شتون لري په
شمول د ( ،) cambiumحذف کیږي البته هغه هم د هغې پایلې په اساس چې د هغوي طويل تسلسل
تقریبا ً  ۲-۱انچونو پورې د احاطه کولو په ساحه کې اختالل منځته راځي ،حال دا چې هغه زایلم او
نسجونه چې په داخل طرف ته درومي ،روغ او رمټ پاتې کیږي .د احاطه شوي تنې په را چاپیرولو
رسه ،زایلم د اوبلن پوښ په ذریعه د وچېدلو څخه مخنیوی کیږي .نوموړې عملیه کوم چې د تنې د
یوې څانګې په الندینۍ برخه کې رسته رسول کیږي ،دوه ډوله تاثیرات تولیدوي .لومړی ،عضوي
غذايي مواد یواځې د احاطه شوې برخې دپاسه رسه را ټولیږي کوم چې د راټولېدلو په پایله کې
پړسیږي ،حال دا چې د هغو نسجونو غذايي اندازه کوم چې د احاطه شوې برخې څخه په الندې پوړ
کې شتون لري په عايل ډول د هغوي محيل اندازې په استفادې رسه کمیږي .دوهم دا چې ،د
نوموړې احاطه شوې برخې په پاسنۍ طبقه کې قوي وده ځای نیيس او که چېرې نوموړې تجربه
جاري وساتلی يش نو په ناڅاپه ډول به د ریښو انکشاف منځته رايش .هغه نسجونه چې بیا د احاطه
شوې برخې څخه په الندې طبقه کې شتون ولري ،نو ډېر ژر به د قحطۍ (لوږې) نښې را څرګندې
کړي .هامغه ده چې بیا د نوموړو نسجونو وده له خنډ رسه مخ او د ریښو د انکشاف مخه هم نیول
کیږي او بالخره نسجونه وروسته له دې چې زېرمه شوي غذایي مواد په مصف ورسول يش ،مري .په
هر حال ،د اوبو جذبېدل او په پورته خواته تګ کې ځای په ځای کېدل حس کړای يش نو تر هغه
وخته پورې به ادامه پیدا کړي څومره چې ریښې ژوندۍ پاتې وي.د قحطۍ په پایله کې چې کومې
ریښې له منځه ځي نو هامغه ده چې بیا وروسته پسې نوموړی نبات هم مري .که چېرې دغه احاطه
کېدل په کايف توګه په عمیق ډول رسه یواځې دومره شتون ولري چې د پوستکي الندینۍ برخه
حذف کړي تر څو په فلویم کې کوم اختالل منځته رانيش ،د غذايی موادو بدلون په څرګند ډول
متاثره نيش او د ریښو انکشاف د نوموړې احاطه شوې برخې الندې ادامه پیدا کړي .په دوه شاخه ای
نباتاتو کې چې یوه جوړه ()collateralیا ()bicollateralجوړه ای احاطه شوې برخې لکه د بېلګې
په ډول په ()cucurbitaceaeکې ولري او ()monocotyledonousنباتات چې شیندل شوې جوړې
لري ،احاطه کېدل بیا نيش کويل چې پورتنۍ پایله تولید کړي ځکه چې ټول فلویم له منځه نه وړي.
نوموړې تجربوي کړنې بغیر له دې چې کومه سهوه پکې را منځته يش هغې پایلې ته اشاره کوي چې
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یو فلویم دی ،او دا یواځې هغه فلویم دی کوم چې د حل شویو غذايي حل شویو موادو د ښکته
خواته تلونکي بدلون پورې تړاو لري.
په مېوه لرونکو ونو کې د احاطه کولو پروسه زیات عملی اهمیت لري .کله چې مېوې انکشاف پیدا
کوي ،نو د نبايت تنې (ساقې) احاطه کېدل د غذايي موادو د الندې خواته تللو څخه مخنیوي کوي
کوم چې په نوموړې احاطه شوې برخه کې صورت نیيس په پایله کې ټوله هغه غذا چې په نوموړو
پاڼو کې چې د احاطه شوې برخې په پاسنۍ برخه کې منځته راځي بېرته مېوو ته را ګرځول کیږي
کوم چې د اندازې له پلوه ډېر لوی دي .د کارونې په صورت کې ،یواځې یوه نرۍ ډوله احاطه شوې
برخه جوړیږي او ()cambiumروغ او رمټ پاتې کیږي تر څو د یو څه وخت څخه وروسته هغه
ویجاړه شوې برخه ،روغ حالت ته را وګرځي.
پورته خواته د عضوي حل شویو موادو ځای په ځای کېدل
د ډېر وخت لپاره داسې انګېرل کېدله چې ،د غذايي موادو ځای په ځای کېدل پورته خواته د بخار له
جریان رسه یو ځای په زایلم کې منځته راځي .نوموړې نظریه د الندې ثبوتونو په اساس ارایه کېدله.
(الف)-د زیاترو لرګینو نباتاتو لپاره د زایلم شیره د مرنايل موادو تر څنګ د پام وړ قندي ،امینو اسیدونو
او پروټیني موادو اندازې لرونکې ده)Dixon( .لوړ ارزښت لرونکي غذايي مواد ،نوموړې شیرې ته
منسوب کړل .د بېلګې په ډول ،د ()Mapleپه ونه کې د پام وړ قندي موادو اندازه په پورته تلونکې شیره
کې کوم چې د پرسيل په ملړیو کې منځته راځي ،شتون لري .نوموړي قندي مواد بیا له نشایسته موادو
څخه مشتق شوي ؤ ،کوم چې د ودې د مخکیني موسم په جریان کې په مغزي شعاعګانو او په پراخه
زایلم کې زېرمه شوي ؤ)Anderson( .په مقایسوي ډول د ګاليب ونې باندې یې خپله تجربه رسته
ورسوله او د زایلم په مجراوو کې د قندي موادو لوړ غلظت کوم چې د ژمي او د پرسيل په ملړیو کې
واقع کیږی ،وموند .د ودې د پروسې په بیا پیلولو رسه وښودل شول چې ،د قندي موادو غلظت په تیزۍ
رسه کمیږي او بالخره صفر ته تقرب کوي .دا بیا داسې ښکاري چې قندي مواد په زایلم کې د وده
لرونکي ساحو ته البته هغه هم پورته خواته حرکت کړی ؤ .په هر حال ،د نوموړې تجربوي کړنې
توضیح بیا الندې وجوهاتو ته راجع کیږي -۱ :د زایلم په شیره کې د قندي موادو غلظت هومره لوړ
ندی -۲ .د قندي موادو لوړ غلظت په ژمي کې موندل کیږي ،هغه هم کله چې د ځای په ځای کېدل
مرحله کوچنۍ وي -۳ .ددې امکان شتون لري چې ،مخکې له دې چې د نوموړې شیره خپل پورته
خواته تلونکي حرکت پیل کړي ،قندي مواد په زایلم کې له نظر څخه پټیږي.
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(ب) -د تجربوي احاطه کوونکي کړنو ثبوت
)Hartig(:)experimentsپه مني کې د ځوان لرګین نبايت تنې څخه یوه برخه لیرې کړه ،البته هغه هم
وروسته له دې چې نشایسته مواد د نبات په اسايس برخه کې زېرمه شوي ؤ .هغه داسې شواهد وموندل
چې ،په پرسيل کې هغه نشایسته مواد کوم چې په مغزي (نخاعي) شعاعګانو او په پراخه لرګي کې زېرمه
شوی ؤ له اسايس برخې څخه کوم چې د پیشنهاد شوي برخې الندې واقع دي ،ورک شول نوموړي
مواد باید حل شوي شکل ته اوښتيل وای او د پورته تلونکې شیرې پورته تلونکې برخې ته انتقال شوی
وای .له بله اړخه)Curtis( ،د نوموړو نشایسته موادو ورکېدل د خپل محيل کارونې او د فلویم د ښکته
خواته تلونکي جریان کوم چې ریښو ته صورت نیيس ،منسوب کړل.
د پورتنۍ نظريې په خالف ،دا د ()Curtisنظر ؤ چې ویې ویل :د غذایي موادو پورته خواته تلونکی
حرکت په فلویم کې منځته راځي .نوموړې پایله د لرګین ټوکېدونکي ودې باندې د احاطه کوونکي
تجربو په اساس والړه ده ،کوم چې د نوموړي نبات څخه د پاڼو د را اخیستلو مرحله هم د نوموړې
احاطه کوونکې برخې باندې صورت نیيس .د نباتاتو په یوه مجموعه (سیټ) کې-)A(:د نسجونو یوه
برخه کوم چې د زایلم په بهرنۍ برخه کې شتون درلود له منځه یوړل شو او په بله مجموعه (سیټ)
کې (-)Bد زایلم یوه ب رخه بغیر له دې چې فلویم او پوستکی له منځه یوړل يش ،بیل شو له هغه ځایه
چې دریمه مجموعه (سیټ) (-)Cباندې کومه خاصه عملیه اجراء نشوه تر څو د سمبالیدونکي عامل
په حیث دنده رسته ورسوي .داسې و انګیرل شوه چې د ( )Aمجموعه نظر د ()Bمجموعې ته د
احاطه کوونکې برخې دپاسه ډېره کمه او لږه وده له ځانه وښوده او د احاطه شوې پاسنۍ برخې د وچ
حاصل شوي وزن او د قندي موادو اندازه د( )Aپه مجموعه یا سیټ کې خورا ډېر لږ او کم ؤ .تر
ټولو واضیحه او ښکاره پایله داده چې ،د فلویم په تسلسل کې اختالل د ودې له تنقیص او د ( )Aد
مجموعې د احاطه شوې برخې دپاسه د نوموړې برخې د وچ حاصل شوي وزن کمېدلو رسه یو ځای
را منځته کیږي ،ځکه چې د عضوي حل شویو موادو مخ په پورته خواته تلونکی تغیرکې منځته نيش
راتليل .په بله معنی ،د عضوي حل شویو موادو مخ په پورته خواته تلونکي تغیر په فلویم کې را منځته
کیږي .د()Rabideauاو ()Burrهغه تجربوي کړنې چې په نښه شویو کاربوهایدریتونو د حرکت
لپاره تررسه شوې وې ،هم نوموړې نظریه تائیدوي.
د پنبې په نبات باندې چې کومې تجربوي کړنې د ()Masonاو ( )Maskellلخوا رسته ورسېدې ،هم
نوموړې نظریه تائیدوي .کله چې د پنبې نبات څخه غوټۍ او هغه توپ ډوله میوې یې حذف کړای
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شوې ،نو د نبات په پوستکي کې به په لوړې اندازې رسه به د غذايي موادو ټولیدل یا جمع کېدل
ولیدل يش .د پاکو او صافو ټیوبونو عمومي قندونه او عضوي نایرتوجني مرکبات هم په څرګند ډول
زیاتوالی را ښکاره کړ .نو مونږ ته به داسې یوه پایله په الس را کړي چې ،د عضوي غذايي موادو د
انتقال لپاره اسايس کانال فلویم بلل کیږي.
له مخکینۍ برخې څخه داسې څرګندیږي چې د غذايي موادو د ځای په ځای کېدو اسايس مجراء
کوم چې په طويل جهت رسه شتون لري ،په فلویم کې واقع دي .د ټاکلو حاالتو الندې ځینې مخ په
پورته تلونکي تغیر هم په احتاميل ډول په زایلم کې شتون لري.

۷.۲انځور د فلویم انساجو اناتومي
فلویم یو ترکیبي نسج لري کوم چې د پنځو مختلفو حجروي برخو څخه منځته راځي ،چې نوموړي
عبارت دي له -۱ ،پاک او صاف ټیوبونه  -۲د فلویم پراخوالی -۳ .رشیکې حجرې  -۴د فلویم تارونه
او  -۵د فلویم ډېرې کوچنۍ حجرې لکه د  ۲-۱۹شکل مطابق .نوموړي تارونه بیا د مړو شویو حجرو
او نازکو مجراوو لرونکي دي ،نو په همدې اساس د ځای په ځای کېدل پروسې لپاره غیر مناسب
ګڼل کیږي .نوموړي تارونه بیا د فلویم میخانیکي نسج لپاره یو مهم جز ګڼل کیږي .بیا دغه ډېرې
کوچنۍ حجرې له افقي بدلون رسه مرسته کوي کوم چې د حجره ای انتشار په ذریعه منځته راځي او
نوموړې پروسه ډېره یوه ورو او سسته پروسه بلل کیږي .په عمومي ډول داسې منل شوې ده چې
طويل بدلون په دواړو جهتونو رسه هغه هم په زیاتې اندازې رسه په صافو او پاکو ټیوبونو کې منځته
راځي .نوموړي صاف ټیوبونه بیا د فلویم لپاره یوه سرته برخه ګڼل کیږي ،او د فلویم هغه یواځیني
ژوندي عنارص کوم چې په عمومي ډول په مجراء لرونکي نبات کې شتون لري،نوموړې اشرتاکي
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حجرې بیا په()Pteridophytesاو ()Gymnospermsکې یې شتون نه حس کیږي او د فلویم
پراخوالی په ()monocotsکې نه لیدل کیږي .په غوټه اخیستونکي نباتاتو کې د اشرتاکي حجرو دنده
د ()albuminousحجرو په ذریعه رسته رسول کیږي.
د پراخه حجرو لرونکی فلویم د دندې د شتون په لحاظ ،دوه نظریې شتون لري .که چېرې نوموړې
حجرې پاکو او صافو ټیوبونو ته د غذايي موادو د حرکت میتابولیکي الره د نوموړو ټیوبونو په آخرنۍ
او بهرنۍ برخه کې هغه هم په مصفوونکې نقطه کې چمتو کړي،نود فوتوسنتیزیکي موادو رسه په
انتقال کې مرسته او همکاري کوي کوم چې له ()chlorenchymatousحجرو څخه پاک او صاف
ټیوبونو ته رسته رسیږي.
د نبايت نسج د برخو نوري مایکروسکوپ له الکرتوين مایکروسکوپ رسه یو ځای کیږي چې بیا د
ټاکلو حاالتو الندې د ()parenchymaپه مجراء کې د حجرو یوه خاصه نوع را څرګندیږي ،چې په
پایله کې پاکو ټیوبونو ته نږدې واقع کیږي.نوموړې حجرې بیا د انتقالوونکي حجرو( transfer
)cellsپه نوم یادیږي ،چې دا بیا د داخيل دیوايل ودې د پړسوب وايل او د هغه غړي چې د
سایتوپالزم څخه غني دي ،مشخصه بلل کیږي .نوموړې حجرې بیا په مشخص ډول د
()Leguminosaeځینو نوعو د پاڼې په الندینیو رګونو کې په عادي ډول رسه موندل کیږي .د
() Pisumنبات په پاڼو کې ،په یوه وخت کې انتقالوونکي حجرې رسه تشخیص کیږي البته هغه هم
په هغه وخت کې چې د پاڼو څخه د میتابولیتونو د صادرېدلو مرحله پیل يش .د نوموړو حجرو د
انکشاف مرحله په تیاره کې پاتې راځي .همدارنګه دغه حجرې د ډېرو حبوباتو په ټوکېديل غوټۍ
کې االبته د ټوکېدلو د دوران په ملړنۍ مرحله کې هم تشخیص کیږي .ورته حجرې بیا کېدلی يش
چې د حل شویو موادو د را ټولولو لپاره هم ،کوم چې د فلویم څخه او یاهم فلویم ته انتقالیږي،
تشخیص يش .نوموړې مسئله کېدلی يش دا ډول و انګیرل يش چې ،ورته دیوايل داخيل وده په نبات
کې بیا د غده ای حجرو او د ()haustorialغړو مشخصه بلل کیږي ،کوم ځای کې چې فعال حل
شوي مواد پکې منځته راځي.
اشرتاکي حجرې بیا داسې انګیرل کیږي چې ،نوموړې حجرې د یو ځای او پوره شویو صافو ټیوبونو
په دندې باندې هسته ای کنټرول سايت ،له کومه ځایه چې خپله هسته نه را څرګندوي .د فلویم د
عنارصو په منځ کې دیوالونه ډېر نري دي او پروتوپالستونه یې په ګڼ شمېر مندکو کې چې په جدا او
بیلو دیوالونو کې شتون لري ،رسه وصلیږي .کله چې یوه مشرتکه حجره له منځه ځي ،نو هغه یو ځای
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شوي پاک او صاف ټیوبونه خپلې دندې له السه ورکوي .دوه حجروي ډولونه د یو ځانګړي واحد په
ډول دنده رس ته رسوي ،نوموړې اشرتاکي حجرې دغه انرژي په کار وړي او بیا د پاکوونکو ټیوبونو
عنارص عضوي تغذیه ای موادو ته د انتقالوونکي کانالونو په حیث فعالیت کوي او په نوموړې پروسه
کې دغه انرژي په مصف رسوي.
همدارنګه په اتوماتیکي ډول رسه ،دغه پاکوونکي ټیوبونه بیا د نوموړې دندې رسته رسولو لپاره په ښه
ډول رسه برابریږي .د فلویم د ټولو عنارصو څخه نوموړي ټیوبونه ډېر اوږدوالی لري او د موادو د
حرکت لپاره ډېر کم او لږ مقاومت وړاندې کوي .دغه ټیوبونه بیا په عمودي ډول د الندیني دیوالونو
په ذریعه رسه یو ځای کیږي البته هغه هم په هغې طریقې رسه چې ،تر څو د هغه مداوم سیستم لپاره
چې د ریښو څخه تنې ته اجراء کیږي ،یو جز وګڼل يش .د ټیوبونو هغه الندینۍ مایل شکله دیوالونه
بیا د مساماتو (ټیويب صفحو) په ذریعه نفوذ کوي په کوم کې چې د مجاور پاکوونکو ټیوبونو هغه
مداوم سایتوپالزم د ()plasmodesmicارتباطاتو په ډول ځای په ځای کیږي .نوموړي ارتباطي
سیستم بیا په ښه ډول رسه د موادو حرکت کوم چې په متقاطعو دیوالونو کې رسته رسیږي ،آسانه
کوي .هر پاک او صاف ټیوب یو مرکزي مجراء لري ،چې په نوموړي مجراء کې موجوده شیره له
قندونو څخه غني ده .نوموړې مجراء بیا د سایتوپالزم په ذریعه احاطه شویدی کوم چې یوه نرۍ طبقه
تشکیلوي چې په حجروي دیوال کې د یو نرمې او پستې مادې په ډول شتون لري .دغه سایتوپالزم په
دا ډول را څرګندیږي چ ې ،هم اوبه او هم حل شوي مواد ځانته جذبوي .د نوموړو صافو ټیوبونو د
ځوانۍ په جریان کې حداالقل یوه هسته پکې شتون لري ،خو د اشباع کېدو په دوران کې بېرته تجزیه
کیږي .ځینې داسې کړنې چې د مختلفو پوهانو لخوا رسته رسېديل دي ،دا په ډاګه کوي چې د
نوموړې کړنې په رسته رسېدلوو رسه نوموړو صافو ټیوبونو د دندې په فعالیت کې انقطاع یا پریکون
منځته راوړي ،او تر هغه وخته پورې دوام لري چې نوموړی سایتوپالزم شتون ولري .په پاکو ضعیفو
ټیوبونو کې ،دوه شاخه ای مؤقت یا دایمي ()callusبیا په ټیويب صفحو کې زېرمه کیږي .دا بیا د پاکو
او صافو ټیوبونو د دندې د فعالیت د دایمي یا مؤقتي انقطاع او پریکون سبب ګرځي.
 ۴. ۷د هادي فلویم میکانیزم
په پاکو ټیوبونو کې د غذايي موادو د طويل هدایت په اړه درې مختلف ډوله نظریې وړاندې شوې،
خو یو یې هم په بشپړه توګه سودمند متام نه شو.
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د ډیفوژن فرضیه
له پخوا څ خه مونږ ته دا جوته شوېده چې ،د غذایي موادو د جریان جهت د لوړ غلظت لرونکو حل
شویو موادو له ساحو څخه تر لږ غلظت لرونکو ساحو پورې او د نوموړو موادو تغیر بیا تر هغه وخته
پورې ادامه پیدا کوي چې مثبت یو نواخته غلظت د سمبالیدونکې آخرنۍ نقطې څخه تر د
مصفیدونکي آخ رنۍ نقطې پورې ،شتون ولري .برسېره پردې ،د موادو د ځای په ځای کېدلو اندازه د
نوموړي غلظت د یکنواختې اندازې په زیاتېدو رسه زیاتیږي .د شیندل شویو موادو زیات شوی تولید
کوم چې د سنتیزیکي یا د هایدروالیز عملیو پواسطه د سمبالیدونکې برخې په آخرنۍ نقطه کې او د
مصفی دونکې برخې په آخرنۍ نقطه کې د حذفیدلو په ذریعه یا د کارېدونکې نقطې او یا هم غیر
منحلو موادو ته د اوړېدلو په پایله کې رسته رسول شویدی ،چې دا بیا د غلظت یکنواخته حالت
مشبوع کوي او د نوموړو موادو د تغیر د اندازې په حالت کې زیاتوالی راويل .ورته حالت او داسې
نورې کتنې او شواهد داسې یوې نظریې ته الره هواروي چې ،په پاکو او صافو ټیوبونو کې ځای په
ځای کېدل ،یوه خپرېدونکې مرحله بلل کیږي .په حقیقت کې هره منحله ماده د خپل غلیظې شیوې
په درلودلو رسه حرکت کوي او مختلف ډول منحل مواد کېدلی يش چې په یو ځای ډول هغه هم په
مخال ف جهتونو رسه خپل حرکت رسته ورسوي ،چې دا بیا نوموړې نظریې رسه په حامیوي ډول
مرسته کوي له هغه ځایه چې نوموړي حرکتونه بیا د خپرېدونکي قوانینو پورې یو اصل ګڼل کیږي.
د خپرېدونکې فرضیې ته چې شدید او ناځوابه اعرتاض متوجه دی هغه داده چې ،په فلویم کې د
اجراء شوي موادو د ځای په ځای کېدلو مرحلې ته ساده خپرېدونکې پروسه نه شمېرل کیږي .په
نوموړي فلویم کې وار دمخه د خپرېدونکي قند رضیب  ۴۰۰۰۰-۲۰۰۰۰هومره زیات دی څومره
چې په اوبو کې د ګني قند شتون لري)Mason( .او ()Phillisپه نوموړې فرضیه کې یو څه تغیر او
سمون منځته راوړی دی .هغوي داسې یوې نقطې ته متوجه شول چې ،په فلویم کې د عضوي منحل
موادو حرکت د یوې ساده خپرېدونکې پروسې په ذریعه صورت نه مومي ،بلکې د هغې پروسې او
مرحلې په ذریعه صورت نیيس کوم چې د خپرېدونکې مرحلې رسه ورته والی لري .د پاکو او صافو
ټیوبونو پروتوپالزم داسې انګیرل شویدی چې د منحله موادو د خپرېدلو مرحلې ته یا د خپرېدونکو
مالیکولونو د فعالولو په ذریعه ،او یا هم د خپرېدلو د مقاومت په کمولو رسه چټکتیا ور بخښي .د
نوموړې نظریې د مالتړ لپاره کومه خاصه تجربوي کړنه تر اوسه پورې رسته نه ده رسېدلې.
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د پروتوپالزم د جریان او بهېدلو نظریه
د ()De Vriesپه کال ۱۹۸۵ز او وروسته د ()Curtisپه ۱۹۳۵ز کال د نظریو مطابق ،د موادو د ځای
په ځای کېدلو تیزه پروسه په نوموړو پاکو ټیوبونو کې د پروتوپالزم د بهیدونکي او جریاين حرکتونو
له کبله ؤ .د پروتوپالزم هغه بهیدونکي تیز حرکتونهداسې انګیرل شوي ؤ چې د ځای په ځای شويو
منحل موادو ذرې له یوې آخري نقطې څخه بلې آخري نقطې ته انتقالوي .له یوه صاف او پاک
ټیوب څخه بل ټیوب ته حرکت په نوموړو صافو صفحو کې ،د انتشار په ذریعه صورت نیيس او تر
یوې اندازې پورې رسعت مومي هغه فاصله چې نوموړې پروسه پکې رسته رسول کیږي ،ډېره
کوچنۍ ده)Curtis( .کېدلی يش چې د پاک ټیوب د سایتوپالزم بهیدونکی حرکت د نوموړو منحل
موادو د تیز حرکت په اساس وشمېرل يش ،کوم چې په یو ځای ډول رسه په دواړو جهتونو کې
صورت مومي.
نوموړې فرضیې ته چې کومه نیوکه متوجه ده هغه داده چې ،نوموړې پروسه میتابولیکي انرژۍ ته اړتیا
لري ،کامل او روښانه پاک ټیوب بیا په میتابولیکي لحاظ رسه غیر فعاله کیږي .په هر حال،په کال
۱۹۶۲م ()Camyاو ()Thaineپه ۶۴-۱۹۶۱ز کال کې په آزادانه ډول د پاک او صاف ټیوب په
عنصونو کې واقعي سایتوپالزمي بهیدونکی جریان وښود.برعالوه ددې هغوی دا هم وښودل چې د
پاک او صاف ټیوب عنصونه د یو داسې سایتوپالزمي دیوايل طبقې لرونکي دي کوم چې د شیرې
څخه ډک واکیول یې احاطه کړیدي .ورته څو داسې سایتوپالزمي برخې شتون لري کوم چې د
شیرې په هغو پاکو او صافو ټیوبونو کې خپل جریان رسته رسوي او د مجاورو پاکو ټیويب عنارصو په
منځ کې د نوموړو پاکو ټیوبونو د صفحو له سوریو څخه تیریږي ،کوم چې دوامداره ( transcellular
)strandsمنځته راوړي لکه د  ۳-۱۹شکل مطابق .نوموړي تارونه بیا په ګڼ شمېر پاکو ټیوبونو کې د
لویو فاصلو په ډول رسه پراخیږي او په خطي ډول رسه ترتیب کیږي ،هامغه ده چې بیا یو دوامداره
() symplastمنځته راوړي .نوموړي تارونه تیز بهیدونکي جریانونه را ښيي ،کوم کې چې د منحله
موادو ذرې په لویو فاصلو رسه البته هغه هم په طويل جهت او په تیزه رسه انتقالیږي .د نوموړې
پروسې لپاره چې کومې انرژۍ ته اړتیا پیښیږي د هغو اشرتاکي حجرویا هم د هغې مایتوکاندریا په
ذریعه سمبالیږي کوم چې د سایتوپالزم په پاک ټیوب کې شتون لري.په مجاور ( transcellular
)strandsکې د منحله موادو ذرې په مخالف جهت رسه حرکت کوي .دا کېدلی يش چې په ورته
ټیويب مجراء کې د منحله موادو دو سمتي جهرتا په ګوته کوي .همدارنګه په سایتوپالزمي بهیدونکي
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جریان باندې د تاثیر په لحاظ ،نوموړی میکانیزم هم د منحله موادو په حرکت باندې حرارت درجه او
میتابولیکي مخنیوي کوونکي او حساس مواد مونږ ته را ښيي.

 ۳. ۷انځور د پروتوپالزم د بهیدونکي جریان په ذریعه د منحله موادو میکانیزم را ښيي.
د  Munchفرضیه
ن وموړې فرضیه داسې انګیرل شوېده چې منحل مواد د پاک او صاف ټیوبونو په شیره کې ځای په
ځای کیږي ،کوم چې د تراکمي فشار تر رضیب الندې ()en masseد زېرمه شوې آخرنۍ نقطې
څخه تر د مصفېدو تر آخرنۍ نقطې پورې جریان پیدا کوي .د زېرمه شویو موادو د آخرنۍ نقطې په
حجرو کې د منحله موادو لوړ آزموتیکي غلظت (د بېلګې په ډول ،د پاڼې په حجرو کې کوم چې د
فوتوسنتیزیکي عملیې په پایله کې منځته راځي) له زایلم څخه هغه هم د نوموړو حجرو د تراکمي
فشار د زیاتوايل رسه البته هغه هم په تیزۍ رسه د اوبو جذب منځته راوړي .د مصفیدلو په آخرنۍ
نقطه ک ې (لکه د بېلګې په ډول ،د ریښو په حجرو کې یا په زیرمه شویو غړیو کې چې شتون لري)
منحله مواد یا د استفادې الندې نیول کیږي او یا هم د منحله موادو په زیرمه شوي تولیداتو باندې
بدلیږي البته د هغې پایلې په اساس چې آزموتیکي غلظت او هغه پایله چې د نوموړو حجرو په
هام غه آخرنۍ نقطه کې د تراکمي حجرو په اثر السته راځي ،په مقایسوي توګه ډیر کوچنی بریښي .د
حجرو تراکمي فشار د زیرمه شوې برخې په آخرنۍ نقطه کې ډېر لوړ دی ،هغه اوبه چې نشی کولی
بېرته ترشحي حالت ته را وګرځي نو هامغه ده چې بیا په پاکو ټیوبونو کې د مصفیدلو آخرنۍ نقطې
په طرف هغه هم په غیر فعال ډول د بهیدونکي جریان په توګه کوم چې په خپل ځان کې منحل مواد
انتقالوي خپل حرکت رسته رسوي .په نوموړو پاکو صفحو کې د ()plasmodesmataله پلوه ،د پاکو
114

او صافو ټیوبونو پروتوپالستونه یو دوامداره ()symplastمنځته راوړي.په بهرنۍ سطحه کې یې
پروتوپالزم په نسبي توګه په غیر نفوذي ډول شتون لري ،خو په لوړې اندازې رسه په ټوله غشاء کې
یې بیا د نفوذ پذیريقابلیت زیات دی تر څو په پاکو صفحو کې د شیرې غشايي حرکت په مقایسوي
توګه په آسانه رسه صورت ومومي .کله چې د نوموړې شیرې جریان مصفیدونکې آخرنۍ نقطې ته
ورسیږي ،نو هامغه ده چې بیا منحله مواد له محلول څخه حذفیږي او پاتې شوې اوبه بیا زایلم ته
ترشح کیږي له هغه ځایه چې بیا د خوله کېدونکي جریان په ډول هغه هم په مخالف جهت رسه
انتقالیږي .د ()mass flowیا په دقیق ډول ()pressure flowاسايس او اصيل فرضیه د الندې ۴-۱۹
شکل په اساس ښودل کیږي.

 ۴. ۷انځور نوموړی ډیاګرام مونږ ته د ()Munchدفرضیې اصل راپه ګوته کوي.
دوه آزموتیکي غشاوې چې هر یو یې Aاو بل یې Bدی ،کوم چې یو د بله رسه د Tټیوب پواسطه
مرتبط شويدي نو بنا ًء یو تړلی سیستم یې منځته راوړی دیA.د لوړ غلظت لرونکي قندي موادو له
محلول څخه ډک شویدی کوم چې په نبات کې د زېرمه شوي آخرنۍ نقطې رسه مطابقت لري ،له
هغه ځایه چېBله اوبو څخه ډک شویدی کوم چې د مصفیدونکې آخرنۍ نقطې رسه مطابقت ښيي.
همدارنګه  Tد اوبو لرونکی دی او د پاکو ټیوبونو له طويل سیستم رسه کوم چې پاڼې او د ریښو
حجرې رسه په ارتباط کې راويل ،مطابقت لري .غشاوې یا پردې بیا په اوبو لرونکی رګ او مجراء کې
ډوبیږي کوم چې د زایلم د مجراوو له سیستم رسه مطابقت څرګندوي .د Aد لوړ غلظت لرونکي
قندي موادو ته د اوبو آزموتیکي انتشار په تیزۍ رسه صورت مومي او هامغه ده چې بیا په نوموړي
تړيل سیستم کې فشار منځته راوړي .دغه انتشاري فشار به Bته انتقال يش چې په پایله کې به له
نوموړې غشاء څخه اوبه وایستل يش .د محلول مجموعي جریان به له Aڅخه Bته صورت ونیيس ،او
تر هغه وخته پورې به دوام ومومي چې د نوموړي محلول غلظت په دواړو غشاء ګانو کې رسه مساوي
يش  .په دې صورت کې به په نوموړي تړيل سیستم کې محلول د بهرنۍ اوبو رسه په تعادل حالت کې
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واقع وي ،او په پایله کې به د Tپه ټیوب کې به هېڅ ډول د اوبو حرکت تر سرتګو نه يش .که چېرې په
هرې طریقې رسه د Aپه لوړ غلظت لرونکي قندي موادو کې مداوم تولید او دهغه حذفیدل په Bکې
ترتیب او تنظیم يش ،نو د Aڅخه Bته د محلول مجموعي مداوم حرکت او له Bڅخه بهرنۍ مجراء ته
د اوبو مجموعي تیرېدل منځته رايش.
د  Munchفرضیې مطابق ،یو آزموتیکي میکانیزم پورتني حالت ته ورته په داسې ډول را څرګندیږي
چې په فلویم کې د عضوي موادو الندې خواته حرکت سمبالوي ،لکه څنګه چې په ډیاګرامي ډول
رسه په  ۵-۱۹شکل کې وړاندې کیږي.

 ۵. ۷انځور د ( )Munchفرضیې لپاره د فشاري جریان میکانیزم په ډیاګرامي ډول رسه ښودل کیږي.
دلته ،د ( )cambiumحجرې مساوي کیږي له  Cرسه ،د پاکو ټیوبونو سیستم مساوي کیږي له  Pرسه
او د زایلم مجراوي بیا مساوي کیږي له  Xرسه.
د فوتوسنتیزیکي عملیې په پایله کې ،د میزوفیل حجرو آزموتیکي غلظت په لوړ پوتنشیل کې ساتل
کیږي ،با وجود ددې چې ځینې منحله مواد بیا د فلویم ښکته خواته په حرکت راځي .د پاڼې په
حجرو کې د اوبو د زیاتې اندازې کارونه په زایلم کې د هغه د پورته خواته حرکت په لحاظ ساتل
کیږي .نوموړي دواړه عوامل بیا د پاڼې په میزوفیيل حجرو کې د لوړ تراکمي فشار له کبله منځته
راځي .دا بیا ددې سبب ګرځي چې ځینې حجروي محلولونه د Pپاکو ټیوبونو ته په شدید ډول رسه
دننه کیږي .دا د ()plasmodesmataد شتون په لحاظ د امکان وړ ګرځي کوم چې د میزوفیل
حجرې او بالخره پاک او صاف ټیوبونه یو دبله رسه په ارتباط کې راويل .اکرثه منحله مواد له
میزوفیيل حجرو څخه کمیږي چې بیا په فوتوسنتیزیکي عملیه کې د سنتیز عملیه پرې رسته رسول
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کیږي.هامغه ده چې بیا وروسته منحله مواد د پاکو ټیوبونو د ()symplastښکته خواته حرکت کوي.
د منحله موادو لږه او کمه اندازه بیا په اړخیز ډول له پاکو تیوبونو څخه د )Cambium(Cته حرکت
کوي او داسې نورې ژوندۍ حجرې او په نوموړي پاکو ټیوبونو کې اضايف اوبه په شدید انداز رسه
د()Cambiumپه ذریعه د Xزایلم ته ځي کوم ځای کې چې د اوبو پورته خواته تلونکي جریان رسه
یو ځای کیږي او دوباره د پاڼې حجرو ته ځان رسوي .رسه له دې چې ،زیاتره منحله مواد ریښو ته
خپل ځان رسوي کوم ځای کې چې یا په میتابولیزم کې ترې کار ځینې اخیستل کیږي یا هم د غیر
منحل موادو زیرمه ای تولیداتو ته اوړي ،بنا ًء د ریښه ای حجرو آزموتیکي فشار د پاڼې د حجرو په
مقایسه په ټیټه درجه کې سايت .د منحله موادو حرکت تل د تراکمي فشار له لوړې درجې څخه کمې
درجې په لوري صورت نیيس .همدارنګه نوموړی میکانیزم کېدلی يش چې د زیرمه شویو نسجونو
څخه د پورته خواته تلونکي موادو د ځای په ځای کېدلو لپاره وشمېرل يش .هغه اسايس ثبوت چې
نوموړی میکانیزم څخه مالتړ کوي د هغې شیرې څخه چې په زیاترو ډولونو کې شتون لري ،مشتق
شوی دی البته هغه هم کله چې د فلویم په تنه کې انقطاع منځته رايش.
هغه اسايس تعرض چې نوموړې فرضیې ته متوجه کیږيکوم چې د موادو ځای په ځای کېدنه یوه
خالصه فزیکي پروسه په نظر کې نیيس ،دادی چې دا د ژوندیو جسمونو د پاک ټیوبونو اړتیا ،د
حراريت درجې تاثیر او میتابولیکي حساسیت نه روښانه کوي چې دغه د موادو ځای په ځای کېدنه به
یو فزیولوژیکي پروسه تجویزوي کوم چې انرژۍ ته اړتیا لري ځکه چې نوموړې پروسه کومه له نظره
تیرېدونکې پروسه پدیده نه حسابیږي .وار دمخه داسې تجویز شویدی چې د حرارت درجه او
حساس عوامل د موادو ځای په ځای کېدنې باندې مستقیم تاثیر نلري خو نوموړې عوامل بیا د پاکو
ټیوبونو په اسايس میتابولیزم باندې کوم چې په مقایسوي توګه ورو او سست بریښي ،خپل تاثیر نه
هیروي .برسېره پردې ،د هستې نشتون دا څرګندوي چې په نوموړې پروسه کې میتابولیکي انرژي
ګډون نه کوي.
په کال ۱۹۵۹ز کې ()Swansonدا وښوده چې د فوتوسنتیزیکي پاڼو له حجرو څخه د قندي موادو
حرکت د پاکو ټیوبونو عنصونو ته د غلیظ رضیب په مقابل کې صورت نیيس ،نو په همدې اساس دا
یوه فعاله پروسه ده کوم چې میتابولیکي انرژۍ ته اړتیا لري .همدارنګه وار دمخه داهم تجویز
شویدی چې ،نوموړو پاکو ټیوبونو ته قندي مواد د قندي فاسفیت په ډول حرکت رسته ورسوي او دا
چې دغه حرکت د()ATPپه ذریعه رسعت مومي .د قندي موادو فاسفورایيل عملیه کوم چې د
() ATPپواسطه صورت نیيس کېدلی يش چې د نوموړي حرکت ته چې په حجروي غشاوو کې رسته
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رسول کیږي سهولت ور وبخښي او یاهم کېدلی يش چې د قندي موادو مالیکول فعاله کړي ،دا بیا
دېته توانايي وربخښي چې له یو انتقالوونکي عامل رسه یو ځای يش تر څو داسې یو مرکب منځته
راوړي ک وم چې وار دمخه په حجروي غشاوو کې خپل حرکت رسته رسوي .له پاکو او صافو تیوبونو
څخه د قندي موادو حرکت چې حجرو ته په مصفیدونکي آخرنۍ نقطه کې رسته رسول کیږي هم د
انرژي لرونکې فعالې پروسې په ډول را څرګندیږي.
نو په همدې اساس ،مجموعي جریان کوم چې د()Munchلخوا محسوس شوی ؤ ،یوه خاصه
فزیکي پروسه نه بلل کیږي ۶-۱۹ .شکل مونږ ته هغه د امکان وړ میکانیزم را په ګوته کوي کوم چې د
ګني په انتقال کې چې د کلوروپالست څخه د پاڼې پاکو ټیوبونو ته صورت نیيس ،عملیه رسته
رسوي .له فوتوسنتیزیکي پاڼې څخه د قندي موادو دوه سمتي ځای په ځای کېدل د نېښ وهلو او د
ریښو برخو ته ،په جدا او جال پاکو مجراوو کې د منځته راتللو په انګیرلو رسه توضیح کیږي.

تجربوې کړنې
 ۱. ۷بېلګه:د پاڼو څخه د کاربوهایدریتونو ځای په ځای کېدل :د ملرګيل (ګل آفتاب پرست) له
نبات څخه څو پاڼې د ماسپښني لخوا هغه هم په یوه ملریزه ورځ کې را واخلئ .په سبا یې یوه جوړه
نورې پاڼې هم له نوموړي نبات څخه را واخلئ .دواړه طریقې په نشایسته موادو کې لکه په معمولې
طریقې رسه د کلوروفیل د استخراج څخه وروسته وآزمایئ .ملړۍ طریقه به یو قوي نشایسته ای
آزمایښت له ځانه وښيي .دا روښانه کړئ ،چې د پاڼو په هغه بله جوړه کې چې کوم نشایسته مواد د
ورځې په جریان کې منځته راځي په زیاته اندازه دشپې لخوا له نظره غایب کیږي.
 ۲. ۷بېلګه :د نشایسته موادو لپاره د ملرګيل د نبات یوه پاڼه د روښانې ورځې په ماسپښني کې
وازمايئ .یو قوي او شدید آزمایښت باید په الس رايش .هغه دوه نورې پاڼې یې هم را واخلئ او د یو
کوچني اوبو په بوتل کې یې ډوب کړئ .نوموړي نبات او هغه جال شوې پاڼې یې په اوبو کې د  ۲یا
 ۳ورځو لپاره هغه هم په تیاره کې وساتئ .په آخره کې ،د نوموړي نبات جال شوې او دواړه ورته پاڼې
د نشایسته موادو لپاره په معمويل طریقې رسه وآزمایئ .د نوموړو پاڼو د دوو جوړو د نشایسته ای
موادو اندازې رسه پرتله کړئ ،او هر توپیر چې په کې منځته راځي هغه وشمېرئ او ویې ګورئ .آیا
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تاسې د جال شویو پاڼو نشایسته ای اندازې کموالی د تنفيس عملیې او د نوموړو موادو ځای په ځای
کېدنې پورې منسوبوئ؟ نو د خپل ځواب د روښانه کولو لپاره خپل دالیل وړاندې کړئ.
 ۳. ۷بېلګه:حلقه کوونکې تجربوي کړنه :د یو لرګین نبات یوه څانګه انتخاب کړئ کوم چې خپله
اعظمي وده یې رسته رسولې ده او په خپل اړخ کې د  ۵۰سانتي مرتو څخه بغیر نورې داسې څانګې
په خپل ځان کې ونلري .د نوموړي لرګین نبات له څوکې او له نیاميي تنې څخه یوه حلقه پوټکی
چې  ۱سانتي مرت پنډوالی ولري را واخلئ او پالش ورکړئ تر څو هېڅ ډول ()cambiumپاتې نيش،
پام مو وي چې زایلم در څخه ټپي نيش .نوموړي زایلم په یو ګرم پارافین (موم ډوله ماده) باندې
وپوښوئ.
د یوې میاشتې څخه وروسته د حلقې دپاسه او ښکته تنې قطر رسه پرتله کړئ .په ورته ډول رسه ،د
هغه نشایسته موادو اندازه هم کوم چې د حلقې په پورتنې او ښکتنۍ برخه کې د ټوټو په ایښودلو رسه
د آیوډین په محلول کې ( 𝐼𝐾 )𝐼2 +رسه پرتله کړئ .هغه توپیر چې پکې تر سرتګو کیږي،
وشمېرئ؟ که چېرې د یوې ونې تنه حلقه کړای يش ،د نبات کومه برخه به لومړی ومري؟
 ۴. ۷بېلګه:انکشايف مېوو ته د غذايي موادو انتقال :نوموړې تجربوي کړنه په دوه مشیمه ای
نباتاتو باندې کوم چې د اوږدو او لویو مېوو درلودنکي دي ،ښه اجراء کیږي لکه :شفتالو او سرتوس
نباتات .نیم درجن هغه میوې چې په نیاميي ډول یې انکشاف رسته رسولی وي ،انتخاب کړئ .لکه د
پورتنۍ تجربوي کړنې په ډول ،هم په پورتنۍ او هم په ښکتنۍ نقطه کې د نبايت پوټکي حلقې کوم
چې پکې یوه میوه د څانګې پورې نښتې ده حذف یا ایسته کړئ ،ترڅو د دوو حلقو ترمنځ هېڅ ډول
داسې پاڼه شتون ونلري .نوموړې میوې ونښلوئ او وشمیرئ .داسې نیم درجن نورې میوې په
مقایسوي اندازې رسه د غیر حلقه شویو څانګو څخه را واخلئ .ونښلوئ او ویې شمېرئ .د نومړو
دوو میوه ای جوړو محیط رسه اندازه کړئ .په دوهمي ځيل وخت په وخت نوموړې میوې اندازه
کړئ او د هغوي هغه اندازه رسه پرتله کړئ په کوم کې چې د حلقه شویو او غیر حلقه شویو میوو
څانګې رسه زیاتیږي .له نوموړو کتنو او شواهدو څخه ستاسې ذهن څه ډول پوهه السته راوړي البته
په هغه اړوند چې نسجونه د غذايي موادو په انتقال کې چې نوموړو میوو ته صورت نیيس ،تړاو لري؟
آیا کدويي میوې نوموړې تجربوي کړنې لپاره مناسب دي او کنه؟ د خپلو ځوابونو لپاره دالیل
وړاندې کړئ؟
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پوښتنې
-۱ستاسو په اند کوم نسجونه په اسايس ډول د غذايي موادو په پورته خواته انتقال رسه تړاو لري؟
 -۲څه فکر کوئ چې کومه فرضیه په فلویم کې د غذايي موادو د انتقال لپاره په بهرتینه توګه
حسابیږي؟
 -۳په کومو دالیلو رسه به د یوې ونې د تنې په حلقه کولو په پایله کې د نبات د مرګ سبب ګرځي؟
او د ونې کومه برخه به لومړۍ ومري؟
 -۴په خاصو سلسلو کې د نبات په مختلفو پروسو کې د حلقه کېدلو تاثیرات وښایاست؟
Sachs -۵دا وموندل چې پاڼې کله چې له نبات رسه په وصلیديل ډول شتون ولري نو د شپې لخوا
خپل وزن ډېر بایيل نظر دېته چې کله هم له نوموړو نباتاتو څخه جال او بیل کړای يش؟ روښانه کړئ
چې ولې؟
 -۶په لوړ قد لرونکو نباتاتو کې د عضوي موادو د ځای په ځای کېدلو پروسه واضیح کړئ؟
 .۷په نباتاتو کې د عضوي موادو د ځای په ځای کېدلو په اړه یو دلیل وړاندې کړئ؟
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اتم څپرکی
تنفس
 ۱. ۸تنفيس عملیه د اکسیدایزي انرژي آزادونکې پروسې په ډول
یو ژوندی نبات په فعاله مداوم حالت کې قرار لري .نوموړي فعالیت په طبیعت کې ډېر زیات تر
سرتګو کیږي او دا پخپله مونږ ته وده ،د نباتاتو حرکتونه او پروتوپالزم د حجرې په دننه کې جذبېدل،
جمع کېدل  ،د منحله موادو لیږدېدل ،تاسیس کېدل ،د نسجونو د پړسېدلو حالت ساتل را په ګوتو
کوي او په حجرو کې د موادو کیمیاوي بدلون کوم چې بالخره دې ته الره هواروي تر څو هغه مغلق
او پیچيل مرکبات منځته راوړي کوم چې نوموړی نبات ترې تشکیلیږي .په ورته ټولو مرحلو او داسې
نورو زیاترو پروسو کې ،په زیاتې اندازې رسه کار رسته رسېدلی دی او د انرژۍ د زیاتې اندازې
مصفېدل رسته رسول کیږي .په دې ترتیب رسه ،یو ژوندی نبات د یو ماشین په ډول رسه را
څرګندیږي .د کار د اجراء لپاره ،یو واحد ماشین ثابتې کارېدونکې انرژۍ ته اړتیا لري .دغه انرژي
ماشین ته د سوځېدونکي موادو په ډول کارول کیږي ،لکه لرګی ،د ډبروسکاره او تیل .نوموړي مواد
بیا انرژي په غیر فعال شکل رسه کوم چې د کیمیاوي انرژي په نوم یادیږي ،سايت .دغه انرژي باید
چې فعال او کنیتیکي انرژۍ ته واوړي البته مخکې له دې چې وکولی يش کوم کار رسته ورسوي.
نوموړې عملیه د لرګیو ،ډبرو سکارو او د تیلو تجزیه کېدو څخه کوم چې ساده برخو ته رسته رسول
کیږي ،صورت مومي .د سوند موادو د تجزیه کېدلو په پروسه کې کوم چې د انرژۍ په آزادېدو رسه
یو ځای رسته رسیږي ،اکسیجن له امتوسفیر څخه جذبیږي او بالخره کاربن ډای اکسایډ او اوبه
تولیدیږي .نوموړې پروسه د اکسیدیشن له پلوه ډېره حیايت بریښي او کله چې د حرارت په لوړه درجه
کې منځته صورت ونیيس نو دا بیا احرتاق یا سوځېدنه بلل کیږي .په نباتاتو کې ،انرژي د عضوي
موادو په ذریعه کارول کیږي کوم چې د نوموړي نبات لپاره غذايي مواد باالخصوص
کاربوهایدریتونه تشکیلوي .هغه انرژي چې په کاربوهایدریتونو او داسې نورو نبايت عضوي مرکباتو
کې شتون لري ،د پوتنشیل په ډول موجود دي .نوموړې پوتنشیيل انرژي بیا د نبات په ذریعه کنتیکي
انرژۍ ته د هغې پروسې په جریان کې چې احرتاق عملیې ته ورته والی لري ،اړول کیږي .هغه
عضوي غذايي مواد چې په حجرو کې شتون لري د هوا له اکسیجن رسه یو ځای کیږي او بیا ساده
موادو ته تجزیه کیږي ،چې بیا په نوموړې پروسه کې انرژي په فعاله توګه آزادیږي ،چې بیا نوموړې
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پروسې ته د تنفيس عملیې ()respirationاصطالح کارول کیږي .تنفيس عملیه د احرتاقي عملیې په
خالف ،د حرارت په عادي او نورماله درجه کې صورت نیيس چې دا یواځې په ژوندیو حجرو کې
منځته راځي .مړې او بې حرکته حجرې تنفيس عملیه له ځانه نه ښکاره کوي .په حقیقت کې ،تنفيس
د عملیې دنده پروتوپالزم پورې تړاو لري .نوموړې عملیه زیات یا کم په ټولو ژوندیو حجرو کې
خپل فعالیت رسته رسوي او کوم خاص غړي یا نسج پورې نه محدودیږي .دا یوه انرژي آزادونکې
پروسه ګڼل کیږي په کوم کې چې غذایي مواد په ډیرو ساده وو مرکباتو باندې تجزیه کیږي ،لکه
کاربن ډای اکسایډ او اوبه چې د اکسیدایز کېدلو د پروسې په ذریعه منځته راځي او هغه انرژي چې
په نوموړي غذايي موادو کې شتون لري ،په فعال ډول رسه آزادیږي .نوموړې انرژي بیا د نبات په
ذریعه د ودې په برخه کې او داسې نورو فزیولوژیکي پروسو کې ترې کار ځینې اخیستل کیږي ،کوم
چې د انرژي مصفېدلو ته پکې اړتیا پیښیږي .رسه له دې چې ،هغه ټوله او مجموعي انرژي چې د
تنفيس عملیې په جریان کې آزادیږي ،د نبات پواسطه نه کارول کیږي .زیاتره هغه انرژي چې د
تنفيس عملیې په جریان کې آزادیږي ،د حرارت په ډول را څرګندیږي چې دا بیا د نبات لپاره کومه
ګټه نلري او له نوموړي نبات څخه چاپیریال ته د وړانګو په ډول دالسه ورکول کیږي .هغه فهم او
پوهه مو چې د فوتوسنتیزیکي عملیې په جریان کې السته راوړه ،دا ده چې هغه انرژي کوم چې په
نبايت غذايي موادو کې شتون لري ،له ملر څخه مشتق کیږي .نو دا هامغه انرژي ده کوم چې د
تنفيس عملیې په ذریعه د عضوي موادو د تجزیه کېدلو په جریان کې آزادیږي .لکه څنګه چې به
تاسې ته له مخکیني بحث څخه دا جوته شوي وي چې ،تنفيس عملیه هغه ()catabolicکاتابولیکي
پروسه ده کوم کې چې مغلق او پیچيل مالیکولونه په ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي هامغه ده
چې بیا په پایله کې د انرژۍ آزادېدل منځته راځي.هګزوز قندي مواد هغه اسايس او اصيل مواد دي
کوم چې په تنفيس عملیه کې د الندې معادلې په مطابق استعاملیږي.
𝑙𝑎𝑐𝑘 𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 6𝑂2 = 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2 𝑂 + 673
باوجود ددې چې ،نوموړې معادله په ریاضیکي لحاظ رسه په تعادل حالت کې واقع ده خو په
بیولوژیکي لحاظ رسه دقیق او صحیح نه ده ،ځکه چې همدارنګه د اوبو شپږ مالیکولونه نوموړي
تعامل ته داخلیږي .له بله پلوه ،تصحیح شوې دقیق او صحیح معادله په الندې ډول رسه ارایه کیږي:
𝑙𝑎𝑐𝑘  → 6𝐶𝑂2 + 12𝐻2 𝑂 + 673ــــــــــــ𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 6𝐻2 𝑂 + 6𝑂2
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دا په دې معنی چې د ګلوکوز یو ګرام مالیکول کوم چې  ۱۸۰ګرامه کیږي ،په مکمله اکسیدیشني
عملیه کې  ۶۷۳کیلو کالوري یا  ۶۷۳۰۰۰کالوري انرژي په الس را کوي .دا مونږ ته د تعامل اندازه
شوې انرژيکي تغیر را په ګوته کوي .ددې تر څنګ داسې هېڅ ډول د  ۱۸۰۰۰کالوري غیر اندازه
شوی انرژيکي تغیر نه لیدل کیږي ،که چېرې دواړه رسه جمع کړای يش نو  ۶۹۱۰۰۰کالوري په الس
را کوي ،چې دې ته بیا د تعامل آزاده انرژيکي تغیر اصطالح کارول کیږي کوم چې د تعامالتو او
تولیداتو د آزادې انرژي تر منځ تفاوت او توپیر ښکاره کوي .غوړین مواد او پروټینونه په مقایسوي
ډول د انرژي لپاره یوه ښه منبع ګرځېدلی يش چې لومړنيو موادو کې په اوسط ډول  ۹،۱کالوري په
فی ګرام رسه او په دوهمي موادو کې تقریباً  ۶،۷کالوري په يف ګرام رسه الس ته راځي.
 ۲. ۸د تنفس عملیې مختلف ډولونه
تنفيس عملیه د الندې مرحلو لرونکې ده( ،الف(د اکسیجن جذبېدل او د کاربن ډای اکسایډ تولید،
(ب(د انرژۍ آزادېدل( ،ج)د اوبو جوړښت او (د)د عضوي موادو اکسیدیشني عملیه کوم چې په
تنفيس حجرو کې شتون لري البته د هغې پایلې په اساس چې نبات پکې خپل وزن دالسه ورکوي.
ګازي تبادلې :تنفيس عملیه په ټولو ژوندیو حجرو کې په مداوم ډول رسه رسته رسول کیږي،
همدارنګه اکسیجن په دوامداره توګه جذب او کاربن ډای اکسایډ آزادیږي .د اکسیجن هوایي
کڅوړه او د کاربن ډای اکسایډ آزادېدل په نبايت مساماتو او عدسیو کې صورت نیيس .د تنفيس
عملیې تر ټولو واقعي او اصيل پروسه د عضوي موادو د اکسیدیشني عملیې لرل دي کوم چې د
ژوندیو حجرو په پروتوپالزم کې منځته راځي ،ګازي تبادلې بیا بهرين څرګندېدونکې عوامل ګڼل
کیږي او د تنفيس عملیې رسه په مشرتک ډول واقع دي .د ګازي تبادلو شدت بیا د تنفيس عملیې په
شدت پورې تړاو لري .دا په مقایسوي توګه په ()meristematicاو وده لرونکي نسجونو کې په تیزۍ
رسه خپله عملیه رسته رسوي ،له هغه ځایه چې د حجروي دیوال او د نویو حجروي موادو جوړښت
په لوړ انداز رسه د انرژۍ کارونې ته اړتیا لري او په مقایسوي ډول په رسیديل ،بالغو او پخوانیو حجرو
کې ډېر کم تر سرتګو کیږي البته هغه هم د میتابولیکي فعالیت د ورو کېدو په لحاظ.
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 ۱. ۸شکل هغه وسیله کوم چې په تنفيس عملیه کې د کاربن ډای اکسایډ تولید را په ګوته کوي.
په تنفيس عملیه کې د کاربن ډای اکسایډ تولید کېدلی يش چې د یوې وسیلې په کارولو رسه را
څرګند يش ،لکه څنګه چې په  ۱-۲۰شکل کې وښودل شو .هوا لومړی له کاربن ډای اکسايډ څخه د
سودیم او کلسیم اکسایدونو په تیرولو رسه خايل کیږي .وروسته بیا د باریم هایدرواکساید په محلول
کې تیریږي همدا ده چې بیا روښانه پاتې کیږي البته هغه هم که چېرې نوموړي اکسایدونه چې د
سودیم او کلسیم څخه عبارت دي ،خپل کار په صحیح او مناسب ډول رسه رسته ورسوي .بیا دې ته
الره هواریږي چې هوا په یوې تړلې کوټې باندې واوړي کوم چې تنفيس مواد په خپل ځان کې لري.
د نوموړي هدف لپاره کېدلی يش چې د دانو د ټوکېدلو یا د ګالنو د غوټیو د انکشاف څخه کار
واخیستل يش .که چېرې یو شین رنګه نبات د تنفيس موادو په حیث وکارول يش او پرې تجربوي
کړنه د ورځې لخوا رسته ورسول يش ،نو هغه زنګ ته ورته مرتبان چې نوموړی نبات یې تړلی دی
باید چې د تور رنګه پوښ په ذریعه وپوښول يش تر څو د نور څخه مخنیوی او فوتوسنتیزیکي عملیه
له منځه یويس .هغه هوا چې له تنفيس کوټې څخه را ښکاره کیږي په هغه رګ یا مجراء کې تیریږي
کوم چې په خپل ځان کې باریم هایدرواکسایډ لري .د باریم کاربونیټ نابربه سپین رنګ ته ورته
جوړښت د کاربن ډای اکسایډ د تولید یو ښه ثبوت ګرځېدلی يش کوم چې د تنفيس موادو په ذریعه
صورت نیيس ،لکه د هغې هوا په ډول کوم چې تنفيس کوتې ته ننوځي خو هېڅ ډول کاربن ډای
اکسایډ پکې شتون نه لري.
(ب) د حرارت آزادېدل :وار دمخه مو دا ذکر کړل چې هغه زیاته اندازه انرژي چې په تنفيس عملیه
کې آزادیږي ،د حرارت په ډول را څرګندیږي .په حیواناتو کې دغه حراريت انرژي بیا د بدن د
حرارت په ساتلو کې خپله دنده رستهرسوي .په زیاترو نباتاتو کې بیا دغه حرارت په تیزۍ رسه د
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وړانګو په ډول له منځه ځي .په معینو او ټاکلو نباتاتو کې کوم چې د طبیعي حاالتو الندې خپله وده
رسته رسوي ،دغه حرارت بیا په نبات کې د حرارت د لوړولو سبب ګرځي ،د بېلګې په توګه( Arum
 .)italicumد نوموړي نبات په ()spadicesکې حرارت د چاپیریال له  ۳۶درجې د سانتي ګرید څخه
هم لوړ دی.
په ځینو فنجي او باکرتیاوو کې څه مقدار انرژي چې په حجروي اکسیدیشني عملیه کې تولیدیږي د
نور په شکل را ظاهریږي ،چې دا بیا د شپې لخوا له ځانه ځال او روښنايي ښکاره کوي .لکه څنګه
چې نوموړې عملیه په فوتوسنتیزیکي عملیه کې رسته رسول کیږي خو دغه پدیده بیا د
فوتوسنتیزیکي عملیې برعکس خپله عملیه رسته رسوي ،په پایله کې د کیمیاوي انرژۍ بدلیدل نوري
انرژۍ ته صورت مومي چې دې ته بیا د()bioluminescenceاصطالح کارول کیږي .د هغې باکرتیا
ښه بېلګه چې له خپله ځانه نور را څرګندوي عبارت ده له ( .)Achromobacter fischeriنوموړې
پدیده بیا د فوټون د ذرو د حذفولو په پایله کې السته راځي البته هغه هم هغه وخت کله چې د
() luciferinپه نوم د ورته مادې اکسیدایز کېدل کوم چې د حرارت په مقابل کې د مقاوم انزایم او یا
هم د انزایمونو د سلسلې چې د ()luciferaseپه نوم یادیږي،د شتون په صورت کې رسته رسول
کیږي .باکرتیاوي ()luciferinد ارجاع شوي فالوین مونولوټایډ ( )FMN𝐻2د الدیهایدي مرکب په
حیث ټاکل شویدی .د فالوین مونولوټایډ ()FMNاکسیدایزي شکل دوباره د ( )NAD𝐻2په ذریعه
ارجاع کیږي.
𝑂𝐻𝐶 … … … … … 𝐶𝐻3ـــ 𝐹𝑀𝑁𝐻2ـــــــــ𝑂𝐻𝐶 𝐹𝑀𝑁𝐻2 + 𝐶𝐻3 … … … .
𝐻𝑂𝑂𝐶 𝐹𝑀𝑁 + 𝐶𝐻3 … … … … .

𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙

→ 𝐶𝐻3 … … . 𝐶𝐻𝑂 + 𝑂2ـــ 𝐹𝑀𝑁𝐻2
نور +

𝐷𝐴𝑁  → 𝐹𝑀𝑁𝐻2 +ـــــــــــــــــــ 𝐹𝑀𝑁 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2
(ج)د اوبو تشکیل :هغه اوبه چې په ضمني تولید رسه په تنفيس عملیه کې تولیدیږي ،د میتابولیکي
اوبو په نوم رسه یادیږي او په عمومي لحاظ د نبات ټولې تنې ته جذبیږي.
(د)د تنفيس عملیې په جریان کې د وزن بایلل:تنفيس عملیه د هغو عضوي موادو چې په حجرو کې
شتون لري په کیمیاوي تجزیې باندې مشتمله ده ،نو په همدې اساس د وزن د بایللو سبب ګرځي.
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 ۳. ۸تنفس او ضیایي ترکیب
جرباين نقطه
که چېرې د فوتوسنتیزیکي او تنفيس عملیو کیمیاوي تعامالتو ته نظر واچوو ،نو وبه لیدل يش چې
نوموړې دواړه پروسې په دقیق ډول یو د بل مخالفې عملیې دي .فوتوسنتیزیکی عملیه د کاربن ډای
اکسایډ په جذبولو او داکسیجن په آزادولو رسه کاربوهایدریتونه منځته راوړي؛ تنفيس عملیه بیا د
اکسیجن په جذبولو او د کاربن ډای اکسایډ په آزادولو رسه کاربوهایدریتونه تجزیه کوي .د تنفيس
عملیې تخریب کوونکې پروسه په ټولو ژوندیو حجرو کې هر وخت رسته رسول کیږي؛ د
فوتوسنتیزیکي عملیې جوړونکې پروسه یواځې د ملریزو وړانګو په شتون کې پرمخ وړل کیږي چې
دا بیا یواځې شین رنګ لرونکو حجرو پورې محدود شویدی .د فوتوسنتیزیکي او تنفيس عملیو تر
منځ مختلفې مقایسوي نقطې د الندې  ۱-۲۰جدول په اساس خالصه کیږي.
 ۱. ۲۰جدول مونږ ته د فوتوسنتیز او تنفيس عملیې توپیر را ښيي.
تنفيس عملیه

فوتوسنتیزعملیه

-۱دا یوه ()anabolicپروسه ده ،کوم کې چې ۱ـ دا یوه ()catabolicپروسه ده ،کوم کې چې
پیچيل مالیکولونه له ساده مالیکولونو څخه پیچيل او مغلق مالیکولونه په ساده مالیکولونو
منځته راځي.

باندې تجزیه کیږي.

۲ـ غذايي مواد پکې را ټول او جمع کیږي او د ۲ـ غذايي مواد پکې مصفیږي او د نبات وزن
نبات وزن هم زیاتیږي.

کمیږي.

۳ـ هغه خام مواد چې په نوموړې پروسه کې ترې ۳ـ هغه خام مواد چې په دې پروسه کې کار
کار ځینې اخیستل کیږي ،عبارت دي له :کاربن ځینې اخیستل کیږي ،عبارت دي له :ګلوکوز،
ډای اکسایډ او اوبه.

اکسیجن او داسې نور غذايي مواد.

۴ـ آخرين تولیدات یې هګزوز قندي مواد او ۴ـ آخرين تولیدات یې کاربن ډای اکسایډ او
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اکسیجن دي.

اوبه دي.

۵ـ یواځې په شین رنګ لرونکي نباتاتو کې ۵ـ ورته پروسه بیا په ټولو نباتاتو کې منځته
منځته راځي.

راځي.

۶ـ یواځې په هغو حجرو کې منځته راځي کوم ۶ـ دا بیا د نبات په ټولو ژوندیو حجرو کې منځته
چې د کلوروفیل لرونکې وي.

راځي.

۷ـ دا یواځې د نور په شتون کې منځته راځي ،نو ۷ـ دا بیا د نور څخه په مستقل او آزاده ډول په
په همدې اساس په طبیعت کې د ورځې لخوا ټولو ساعتونو کې یعني هم په ورځ او هم د شپې
صورت نیيس.

لخوا صورت نیيس.

۸ـ نوموړې پروسه انرژي جذبوي او نوري انرژي ۸ـ دا بیا د قندي موادو د مالیکولونو پوتنشیيل
په پوتنشیل کې د قندي موادو د مالیکولونو په انرژي ،د نبات د استعامل لپاره آزادوي.
ډول زېرمه کوي.

۹ـ په نوموړې پروسه کې اکسیجن جذب او

۹ـ په نوموړې پروسه کې کاربن ډای اکسایډ کاربن ډای اکسایډ بیرون ته انتقالیږي.
جذب او اکسیجن بیرون ته انتقالیږي.

 ۴. ۸د تنفس اندازه کول
د تنفس اوضیایې ترکیب دپاره کیمیاوې معادلوته په راجع کولورسه ښیې چې پورتنې دواړه مرحلې یو
د بل رسه متضادې وي .ضیایي ترکیب د کاربن ډای اکسایډ په جذبولورسه کاربوهایدریټونه
جوړوې،او اکسیجن ازادوې .اود تنفس پروسه د اکسیجن په جذبولورسه کاربوهایدریټونه جوړوې.
اوکاربن ډای اکسایډ ازادوې .هروخت د تنفس تخریب شوی پروسه په ټولو ژوندیو حجروکې
جریان پیداکوي .د ضیایې ترکیب پروسه یواځې د ملرد رڼا په موجودیت کې پرمخ ځې .اوهمدارنګه
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په شنوحجراتوکې ځای په ځای ساتل کیږي .تنفس او ضیایې پروسې د the various points
ofcomparisonپه منځ د ضیایې ترکیب او تنفس کې په الندې چوکاټ کې خالصه شودیده.

 ۲. ۸انځور  :نوموړی انځور د تنفس د اندازه کولو تګالرې ښودنه کوي.
 ۵ . ۸تنفسې ویش
د کاربن ډای اکسایډ د حجم هغه تناسب چې د اکسیجن رسه یوځای کیږي د اکسیجن اندازه یا
حجم نه جذبوې ،چې په تنفس کې ورته اکسیجن او کاربن ډای اکسایډ ویل کیږي .تنفسې ویش په
دې ډول لیکل کیږي لکهR.Qدا مطلقه اندازه د تنفسې ویش واحد کله چې شپږکاربنه
قند()Hexosesugarیا په تنفس کې بل ډول قندې مواد وویشل يش.
6 CO2+6 H2O
6vol

C6H12O6+ 6O2
6vol

په داسې حال کې چې زیاتره صحیح دې دا حالت پدې مقصد کې هروخت له دغې مطلقه قیمت
څخه واقع کیږی .خو په الندې حاالتوکې.
:aد تنفس په موادو کې د نورو څخه کاربوهایدریټ کله چې په موادوک ې اکسیجن نه وي .نو
کاربوهایډریټ اکسدایز په تنفس کې دی .مطلقه تنفسې ویش کم دی .د یو څخه په غټوتخمونو په
جریان کې له دې وجې.
2C51H98O6 + 145O2 → 102CO2 + 98H2O
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ترای پاملیتین
102

= + 145 = 0,7 C57 H104 O6 + 80 O2 → 57 CO2 +

𝐶𝑜2
𝑂2

= 𝑄 𝑅.

triolein 52 H2O
𝐶𝑜2
57
=+
= 0,7
𝑂2
80

= 𝑄 𝑅.

د ټاکل شوی اندازې په دوران کې د تنفسې ویش تقریبې اندازه ۰،۷دی .دا حالت د نبات په پورتنیو
برخو کېدی .د ټاکل شوی اندازې تنفسې ویش تقریباُ  ۰،۵وي.
کله چې ماده قیمتې وې په اکسیجن کېRespiredدیValue .د تنفس د لوی دی .په عضوی
اسیدونو کې د یوه څخه تنفس رامنځ ته کیدل روښانه دی په الندې معادلو کې په تنفسې ویش کې
په څلورو مراحلو اکزالیک اسید  ۶،۱په حاالتو کې دی .تارتاریک اسید  ۳،۱په مالیک اسید کې.
𝑂2(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 + O2 → 4𝐶𝑂2 + 2𝐻2
اکزالیک اسید
𝐶𝑜2
4
=+ =1
𝑂2
1

= 𝑄 𝑅.

2C4H6O6 + 5 O2 → 8CO2 + 6H2O
تارتاریک اسید
𝐶𝑜2
8
= + = 1,6
𝑂2
5

= 𝑄 𝑅.

C4H6O5 + 3O2 → 4CO2 + 3H3O
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مالیک اسید
𝐶𝑜2
4
= + = 1,3
𝑂2
3

= 𝑄 𝑅.

 :bد کاربوهایدریټ نا مکمل اکسدیشن :په ځینو حاالتو کې کاربوهایډریټونه د اکسیجن په
موجودیت کې نه اکسدایزکیږي .یعنې په مکمل ډول په کاربن ډای اکسایډ او اوبو باندې نه
بدلیږي.لکن یوه برخه یې د اکسدیشن واقع کیږي .دا عملیه بالخصوص په اوبیزو نباتاتوکې د تنفس
په جریان کې زیات صورت نیسې .لکه په هندې انځرکې .همدارنګه کاربوهایډریټونه منځ ته راځې.
کله چې د شپې له خوا سټوماتا خالص وي او پدې وخت کې زیاته انرژې منځ ته هم راوړې .دا
عملیه د عضوې تیزابونورسه د یو ځای کیدو په صورت کې پیښیږي .لکه په الندې معادلوکې.
2C6H2O6 + 3O2 → 3C4H6O5 + 3H2O
𝐶𝑜2
0
=+ =0
𝑂2
3

= 𝑄 𝑅.

د تنفسې ویش په وخت کې د هر د وخت دپاره د یوه څخه کم وي او څو ځلې د صفر په شان
اکسیجن جذبوې .بغیرد د کومې رابطې څخه او کاربن ډای اکسایډ ازادوې .د ورځې په جریان کې
اسیدونه په مکمل ډول اکسدایزکیږي اوکاربن ډای اکسایډ تولیدوې کوم چې یوځل په ضیایي
ترکیب کې استعاملیږي .د valueپه دوران کې د تنفسې ویش تقریبآ  ۰،۷دا حالت په پورتنیو د پشان
دی .دValueتنفسې ویش تقریبآ  ۰،۵دی.
کله چې ماده قیمتي وي په اکسیجن کېRespiredدیValue .د تنفسې ویش څخه لوی دی.په
عضوي اسیدونوکې د یوه څخه تنفس واقع کیدل روښانه دی .په الندې معادلو کې په تنفسې ویش
کې په څلورو حاالتو کې کزالیک اسید ۱،۶دی .تارتاریک اسید په مالیک اسید کې  ۱،۳دی .لکه په
الندې معادلوکې.

2(cooH)2+O2

4 CO2+ 2H2O
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اکزالیک اسید
=4

𝐶𝑂2

4

= !R. Q = 𝑂2

!1

8 CO2 + 6 H2O

2 C4 H6 O6 + 5 O2

تارتاریک اسید
𝐶𝑂2 8

= 1, 6
+ 3 H2O

!R.Q= 𝑂2! = 5

4 CO2

C 4 H 6 O5 + 3 O 2

مالیک اسید
4

=3! = 1, 3

𝐶𝑂2

!R.Q = 𝑂2

 :Bد کاربوهایدریتونو نامکمل اکسدیشن :په ځینوحاالتوکې کاربوهایدریتونه د اکسیجن په
موجودیت کې نه اکسدیشن کیږي .یعنې په مکمل ډول په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې نه تجزیه
کیږي .لکن یوه برخه د اکسدیشن واقع کیږي .بالخصوص دا عمل په اوبیزو نباتاتو کې د تنفس په
جریان کې صورت نیسې .لکه په opuntiaکې .همدارنګه کاربوهایدریتونه منځ ته راځي .کله چې د
شپي له خوا سټوماتا خالص وي او زیاته انرژي منځ ته راځي دا عملیه د عضوي تیزابونو رسه
پیښیږي .لکه په الندې معاله کې.
2 C6 H12 O6 + 3 O2

3 C4 H6 O5+ 3 H2O
0

=3! = 0

𝐶𝑂2

!R.Q= 1𝑂2

د تنفسې ویش په وخت کې هر وخت د یوه څخه کم وي او څو ځيل د صفر په پشان اکسیجن
جذبیږي .بغییرد کومې رابطې څخه کاربن ډای اکساید ازادوې .د ورځي په جریان کې اسیدونه په
مکمل ډول اکسدایزکیږي او کاربن ډای اکساید تولیدوي کوم چې یو ځل په ضیایي ترکیب کې
استعاملیږي.
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 :Cد میتابولیک د مرحلو په نورو سیستمونو کې یو ځای کیږي او منځ ته راځي .اکسیجن کولی يش
چې د میتا بولیک په نورو سیستمونو کې رسه یو ځای يش .د مثال په ډول د  Anthocyaninاو د
لویو کاربوهایدریتونو په جوړښت کې .د لویو تخمونو او د ریښي په جریان کې چې دلته شتون نه
لري خوکه کومه رابطه تولید د کاربن ډای اکساید په مشاهده د تنفسې په ویش کې .په همدې وجه
باندې اکسیجن د یوه څخه کم دی .په شکل کې د جوړیدو لوی پراخ د موادو دکاربوهایدریتونو د
انتقال په جریان کې یوه اندازه اکسیجن په داخيل برخو کې ازادوي ،د تنفس په ژر اخیستنه کې چې
اکسیجن د خارج له خوا اخيل او په نتیجه کې هغه تنفسې ویش ډیرښه وي د یوه څخه
 :Dد اکسیجن څخه بغییرد تنفس :په مخکینو حاالتوکې هغه مواد په ډیره کمه د اکسیجن په نه
موجودیت او مواد په ډیرزیات اوږد نه خپریديل او کاربن ډای اکساید به تولیدولو لکه چې د
غیرهوازي تنفس په سیستم کې مولیدلی وو په ( ۲۰.۸انځورکې) .په دې حاالتوکې په داخل کې
تنفسې ویش د یوه څخه ډیر ښه وه .د تنفسې ویش تصمیم جوړشو د  ganongiد تنفسې آيل په
واسطه د  monometerکیښوده د سیامبو ( )Hgاوبه ترهغې پورې نه استعاملیږي ترڅو چې کاربن
ډای اکساید حل شوی نه وي Dessolves .کله چې تنفسې برخه یو ځل وي د کاربو هایدریت د
اکسدیشن په جریان کې د مایعاتو په مقابل کې مساوي پايت يش تقریبآ په ثابت ډول ځکه هغه حجم
د کاربن ډای اکساید چې ازاد شوی وي مساوي کیږي .کله چې د اکسیجن د حجم رسه کیوتیکل
موجود نه وي پتاشيم وررسه عالوه کوود هغه موادو څخه د کاربن دای اکساید د هغه په را ټولیدنه
کې تری جذب کړي او په همدې وجه د اندازه يش د اکسیجن هغه حجم چې جذب شوی دی هغه
چې واق عې اندازه دی د کاربن ډای اکساید د حجم رسه چې ازاد شوی دی .مساوي به يش .کله چې
تنفسې ویش د یوه څخه د تنفس په جریان کې وي د غنمو او جوارو برابر دی .د مایعاتو وتل د
 limbrisesکله چې په کمه اندازه کاربن ډای اکساید ورکوي جذب شوی اکسیجن فرض کوو .د
اکسیجن سپام چې mlV1او هغه  Caustic potashجمع کیږي .نو دواړه یو ځای را پورته کیږي .د
 V2mlپه حالت کې دا د دې مرکباتو حجم دی ،چې کاربن دای اکساید یې ازادوي د اکسیجن ټول
هغه حجم چې ازاد شوی وي بیا به  V1+V2په دې اساس چې تنفسې ویش له وجې وي.
𝑣2
𝑣1 + 𝑣2

=

کله چې تنفسې ویش لولی دا به ښه وي چې د یوه څخه نو د مایعاتو مساوي کیدنه به ټیټیږي کله
چې زیات مقدار کاربن ډای اکساید تولید شوی وي .د اکسیجن څخه د جذب کیدو څخه حاصل یا
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خالصون به یې وي V1ml .لکه زیات مقدار کاربن دای اکساید تولید يش .نو په تصمیم رسه به جمع
شوی وي Caustic potashV2ml .او بیا د اکسیجن حجم یوځای کوي V2=v1 .او تنفسې ویش به
يش.
𝑣2
𝑣2 − 𝑣1

=

تنفسې ویش همدارنګه چې فیصله شوی ده د ګیس په طریقه د تجزیي تولیدونکی په یوه ډول
معلومیږي د تنفس په اندازه د تنفس د نرخ (.۴،۲۰سیکند ) .د ګاز د تجزیي په اساس تنفسې ویش
جمع کیږي .په الندې ډول دی.
𝑄 𝑅.
𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝐶02 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 − 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝐶𝑜2 𝑎𝑡 𝑡ℎ
=
𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑂2 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑂2 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑.
هغه پریکړه د تنفسې ویش نښه ده ،چې څو ځيل ورته اشاره ورته شوی دی .لکه د valueپه د
طبیعې مادو د تنفس لپاره استعاملیږي او همدارنګه د کیمیاوي موادو په لیږدونه کې اخیستل کیږي .د
مراحلو په جریان کې په دې وجه یو حقیقت دی تنفسې ویش په ریښو کې چې معلومه شوی د
جوارو او  ۰،۶۴ریښي او هغه چې ونه شيندل يش یوه موده ورسته غټ يش.
۶. ۸

دتنفس الندېني برخه

د ارګانیزم د جسم حجره کوم چې په تنفسې مرحله کې کارکوي دا چې پوهیږو کله چې تنفسې
جسم یا په تنفسې substrateکې هغه میله د فکروړ ده چې دا ښایې استثنې ( )exceptدی .د جوارو
د غوړیو هغه ساده قندونه هغه مواد دي چې په تنفس کې هم استعاملیږي .لومړی لیږدونه د ساتلو
قندونه د ساده قندونو رسه مخکي له دې چې اخیستل شوی په تنفس کې هغه مقدار غوړي چې په
دانې کې موجودي وي د تنفس مهم کومکي عامل کڼل کیږي .لکه دا ماده په یو ډول
کاربوهایدریت تبدیلوي .قند مخکي له دې چې تنفسې مرحيل ته داخل يش د پروټین یو ځای کول
یواځي کله چې قندونه غوړ او یا نه پیدا کیدونکی وي.
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۷. ۸

هغه عوامل چې تنفس متاثروي

هغه عوامل چې داخلې او خارجي تنفس اغیزمن کوي .اساسې داخيل فکتورونه دا د پروتو پالزم
حاالت او مقدار دي او همدا ډول د تنفسې موادو اندازه دی .خارجې فکتورونه عبارت دي له د هوا
د حرارت درجه،اوبه ،د اکسیجن غلظت،د کاربن ډای اکسااید غلظت،رڼا،معدنې مالګي او د دې د
زیانونو څخه عبارت دي .د برسۍ د څیړنو په اساس د فردې فکتورونو اغیزه ،د محدودو فکتورونو په
اساس دا باید په هروخت کې په ذهن کې وګرځي او په لنډ ډول ویلی شو چې فختلف فکتورونه
ارتباط لري.
پروتوپالزمیک عوامل
د تنفس رسعت په انساجو کې د پروتوپالزم د مقدار اود هغه د فعالیت پورې تړلی ده .دا په ځوانو
فعالو او ودیزو حجراتو کې د زړو او د پخو نیو انساجو په نسبت زیات دي .ځکه چې په ځوانو
حجراتو کې نسبتآ زیاته اندازه فعال پروتوپالزم موجود وي او په پخو حجراتو کې خنثې مواد غالب
وي .عالوه پردې وده کوونکي برخي د زړو ځایونو په نسبت ډیره زیاته انرژي ته اړتیا لري ،اودا د
تنفس د لوړ ساعت په واسطه تا منیږي .په عمومي ډول د تنفس رسعت د نبات د عمر د زیاتیدو رسه
کمیږي .عین حالت په مختلفو اعضاوو کې هم صدق کوي.
د لومړين موادو غظت
که چیرې نور فکتورونه ثابت وي نو د یوه نسج د تنفس رسعت د هغو موادو په اندازي پورې اړه لري
چې په تنفس کې استعاملیږي .بالخصوص سکروز.
په تیاره کې شني سطحي وږي پايت کیږي او Etiolatedسطحي د تنفس په اندازه کې کمښت ښيي.
که چیرې دا سطحي په یوه قندي محلول کې کیښودل يش د تنفس رسعت یې زیاتیږي .په مشابه
ډول شني سطحي د رڼا د یوې دورې څخه ورسته په تنفس کې له دې امله زیات والی ښيي چې د
ضیایي ترکیب په واسطه په تنفس کې د استعاملیدونکو موادو اندازه ورکي زیاته شوي وي .د قندونو
لوړ غلظتونه په تنفس باندې معکوس اغیزې لري کله چې ازموتیک عوامل ورکي موجود وي.
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د حرارت درجه
د حرارت درجه د هغو مهمو فکتورونو له جميل څخه دی چې په تنفس باندې اغیزه لري .د
صفرسانتي ګرید څخه تر  ۳۵سانتي ګرید پورې د حرارت د درجي لوړیدل د تنفس په رسعت کې د
تناسب زیاتوالی رسه یو ځای وي .د همدې حدودو په داخل کې د تنفس د حراريت رضیب
)𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑡(+10𝑐0

یا

!)𝑟𝑎𝑡𝑒 1𝑐0

= )(Q10د حرارت د  ۲څخه تر  ۲،۲پورې زیاتیږي .د دې معنې دا ده چې د

C ۱۰په زیاتیدو رسه د تنفس رسعت د  ۲ـــ  ۲،۲چندو پورې لوړیږي .د تنفس له پاره ترټولو مناسب
درجه حرارت د دریشو او څلویښتو ترمنځ ده .د ذکرشوي حرارت د حجم څخه پورته د تنفس
رسعت یو ابتدایي زیاتوالی کوي ،چې ورسته بیا کمښت ورکي منځ ته راځي .د تنفس په اندازه کې
دا کمښت ممکن د رضورې انزایمونو د  denaturingکیدو له امله وي .هر څومره چې د حرارت
درجه لوړ وي په هامغه اندازه کمښت واقع کیږي .د صفرسانتي ګرید څخه د حرارت ټیټیدل هم د
تنفس په رسعت کې کمښت را ويل .د حرارت تر ټولو ټیټه درجه چې تنفس پکي جریان پیداکوي
دا په مختلفو حاالتوکې فرق کوي .په عادې حاالتوکې تنفس حتې د  ۲پورې هم دا چې کم رسعت
رسه ادامه پیداکوي .هم غیرفعال تخمونه چې په  ۵۰سانتي ګرید کې ساتل شوی وي هم خپل
وساتت سايت .دا په دې معنې چې دوې باید په نوموړي درجه کامیابه پايت شوي وي او باید په
نوموړی حالت کې یې هم تنفس کړی وي .د حرارت په زیاتوالی او کم والی کې هم د تنفس
رسعت د یو څو ساعتونو له پاره زیاتیږي .په تنفس او ضیايي ترکیب باندې د حرارت د اغیزو مقایسه
په زړه پورې نقطه راښيي .د ضیایي ترکیب له پاره ترټولو مناسب د حرارت درجه د  ۲۰سانتي ګریدو
او  ۲۵سانتي ګریدو ترمنځ اود تنفس له پاره ترټولو د حرارت مناسبه درجه د سانتي ګرید د ۳۵په شاو
خوا کې ده .کله چېد حرارت درجه د  ۲۵سانتي ګرید څخه لوړیږي د تنفس تولیدي پرويس په
تدریجې ډول کمیږي او تخریبې پرويس یې ریاتیږي .په دې اساس په لوړو درجو کې د ضیایي
ترکیب په واسطه د توپیرشویو عضوي غذا اندازه کمیږي .اود تولید شویو موادو یوه زیاته برخه
تجزیه کیږي .زیات مقدار یې په تنفس کې تجزیه کیږي ،چې دا بیا د هغو اضايف غذایي موادو په
مقدار کې د مسلسل کموالی سبب کیږي ،چې موجودیت یې د  ،bulbsمېوو او غنمو د موجودیت له
پاره رضوري دی .که چیرې د دې حاالتو په موجودیت کې په تنفس کې د مصفیدونکو عضوي
غذایي موادو اندازه د ضیایي ترکیب د تولیداتو څخه زیاته یا وررسه برابره يش ،چې دې ته معاوضوي
نقطه یا  compensation pointویل کیږي .نو نبات وده نيش کولی له دې امله لوړ حرارت د نبات د
ښه والی له پاره ښه نه دی .د ضیایي ترکیب او تنفس ترمنځ تناسب (چې په تیاره کې اندازه يش)یا د
0
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𝑝

!𝑅 تناسب د ټولو نباتاتو په کامیابۍ کې یو مهم فکتور دی .نباتات غذایي مواد زیرمه کوي ،لوی
𝑃

ذخیروي اعضاوي منځ ته راوړي .اود !𝑅 تناسب په لوړ وايل کې ښه وده کوي .هر هغه فکتور چې د
تنفس اندازه زیاته کړي او یا د ضیایي ترکیب اندازه کمه کړي .د دې تناسب قیمت کوي او د نبات
فزیولوژیکي پرويس په معکوس ډول متاثره کوي .د دا ډول عواملو د جملې څخه یو یې هم لوړ
𝑃

حرارت دی ،چې پورته ذکرشو .نور عوامل چې د !𝑅 تناسب کموي .د وچ کالۍ ډیرو ټیټو د حرارت
درجې او د وریځو د موجودیت څخه عبارت دي ،چې د رڼا د شدت پکي کم وي .د داسې رشایطو
په موجودیت کې نباتات په ډیره کمه اندازه مواد تولیدوي او یا یې هیڅ نه تولیدوي .خو خپل د ژوند
په هره دقیقه کې د تنفس په واسطه غذایي مواد مصفوي .د ضیایي ترکیب او تنفس ترمنځ دا ډول
رابطه د ځنګلونو د ونو په وده اود کرنیزو فصلونو په حاالتوکې ډیراهمیت لري .دا تناسب په هغه
وخت کې ډیر ښه کیدلی يش چې د مختلفو رشایطو الندې د کچالو د منځ ته راتلوونکي اندازه په
نظرکې ونیسو .کله چې ورستۍ د حرارت درجې لوړوالی د حرارت درجې هم لوړوي .په نتیجه کېد
اضايف قندونو اندازه کمیږي او کچالو کوچني پايت کیږي .سړي شپي د کچالو د غټوايل اود حاصل
د زیاتیدو سبب کیږي .په همدې اساس د شپي د حرارت درجې د ذخیروې اعضاوو په انکشاف کې
مهم فکتور ګڼل کیږي .د کچالو تر ټولو غني حاصالتو په ازادو محیطونو او ملرینو مناطقو کې لیدل
کیږي .په دې ډول رسه ضیایي ترکیب د زیاتیدو پر ځای د تنفس د کمیدو په واسطه اضايف
محصوالت په الس راځي.
په تنفس باندې د حرارت د درجو د تاثیراتو د مطالعې د غذایي محصوالتو د ذخیروې او ترانسپورت
د میتودونو په ښه کیدو او اصالح کې هم کومک کړی وي .مېوې او سبزیجات په همدې دلیل د
ترانسپورت او ذخیرې په وخت په یخچال کې ساتل کیږي .د حرارت ټیتي درجي د تنفس اندازه
اضغرې حالت ته را ويل او تازه مېوي او سبزیجات تر ډیره وخته پورې خپله ذایقه او کیفیت په ښه
ډول ساتلی يش .دا غذایي مواد د حرارت په لوړه درجه کې کیفیت د السه ورکوي .ځکه چې د
تنفس د لوړي اندازې رسه تړيل عوامل ورباندې اغیزه کوي.
اکسیجن
اکسیجن د عايل نباتاتو په نورمال تنفس کې یو تعامل کوونکي ماده ده ،چې موجودیت یا نه
موجودیت یې د تنفس ډول اود تنفس د محصوالتو نوعه تعینوي .اود نباتاتو د تنفس له پاره په کافې
اندازه اکسیجن لري .په هوا کې د موجود اکسیجن اندازه بې له دې چې د نبات په تنفس باندې اغیزه
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واچوي ،زیاتیدای او کمیدای يش .خوکه اکسیجن کامآل نه وي موجود یعنې نبات د نایرتوجن په
امتسفیرکې شتون لري تنفس په هغه ډول چې د قندونو په مصف اود محیط کاربن ډای اکساید په
تولید باندې اندازه کیږي ،د کمیدو پرځای زیاتیږي ،چې دې ډول پیښي ته  Pasteur effectویل
کیږي .ځکه چې لومړی ځل  Louis Pasteurپه مایکرو ارګانیزمونو کې دا پیښه کشف کړي وه.
 PFKیا  phasphofructo kinaseد ګالیکولیزد کنرتولوونکو انزایمونو د جملې څخه یو مهم انزایم
دی .په نورمال هوازې ( )aerobicتنفس کې ATPاو creb cycleکې تولیدیږي .دواړه  ATPاو
سټریک اسید د دې انزایم  allostericمخفې کوونکي دي .په نتیجه کې په هوازې حاالتوکې د
 creb cycleد فعالیت په وخت کې نوموړی انزایم اود  glycolysisد عملې فعالیت کنرتول شوی
وي .کله چې حاالت غیرهوازې يش او  creb cycleنه وي موجود ،نو سرتیک اسید او  ATPنه
تولیدیږي PFK .انزایم هم نه مخفې کیږي .د انزایم د فعالیت د زیاتیدو له امله  glycolysisزیاتیږي.
دا د  Pasteur effectاساس تشکیلوي.
کاربن ډای اکسایډ
په امتسفیرکې د کاربن ډای اکسایډ زیاتوالی تنفس کې کموالی را ويل او د ډیرو تخمونو شنه کیدل
مترضره کوي .په هغه خاوره کې چې وده کمزورې دی ،د مایکروازګانیزمونو د موجودیت په اساس
کاربن ډای اکساید تجمع کوي .اود ریښي نورمال تنفس مترضره کوي .دا په نبات باندې منفې
تاثیرات لري .دا به واضح وي چې د کاربن ډای اکساید لوړ غلظت او د اکسیجن ټیټ غلظتونه به د
مېوه جاتو او ذخیروې کیفیت د تنفس د رسعت د کمولو په واسطه وسايت .خوپه زیاته اندازه
استعاملیدونکي طریقه د  Refrigerationمیتود دی.
د تنفس بحراين حالت
ځینې مشهوري مېوي لکه کیله د تنفس یوه دلچسپه منونه له ځانه ښیي .په دې حالت کې کله چې
مېوه په نبات کې خپل اعظمي حد ته رسیږي د تنفس اندازه یې کمیږي .اود ټولولو په وخت کې تر
ټولو کمي درجي ته رسیږي .کله چې دا مېوه جات په ګودامونو کې د رسیدو ( )Ripeningیا پخیدو
له پاره کیښودل يش ،تنفس یې بیرته زیاتیږي او تر ټولو لوړي درجي ته رسیږي ،چې د ې ته
 Respiratory climactericویل کیږي .دا په رسعت رسه د تنفس په کمیدو باندې تعقیبیږي( .د
پخیدو ) پرويس د رشوع نقطه ښیي .دا ډول مېوه جات د  climactericمېوه جاتو په نامه یادیږي .په
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بل خوا کې د لیمو او انګورو پشان مېوي د تنفس دا ډول خصوصیا نه لري ،چې د همدې له امله دا
مېوه جات د  Non climactericمېوه جاتو په نوم رسه یادیږي.
اوبه
د اوبو د اندازي د زیاتیدو رسه یو ځای د تنفس اندازه هم تریوه ښکاره حده پورې زیاتیږي .په
تنفس باندې د اوبو اغیزې په تخمونو کې په ښه ډول لیدلی شو .په وچو تخمونو کې تنفس ډیر
کمزوری وي .خوکله چې د کرلو په وخت کې اوبه جذب کړي په عین ډول ډیر زیاتیږي .په همدې
اساس که چیرې مونږ وغواړو د تخمونو د ذخیره کولو په وخت کې د هغوې کیفیت په ښه ډول د
ساتنو په هغوې کې د موجوده اوبو اندازه ډیر اهمیت پیدا کوي .که چیرې د تخمونو رطوبت تر هغې
اندازي کم کړو چې تنفس خپل اضغري حالت ته ورسیږي د یوې خوا به مو تخمونه ژوندي ساتلی
وي او د بلی خوا به مو د هغوې د کیفیت له خرابیدو څخه مخنیوې کړی وي .د مختلفو انواع تخمونو
له پاره د رطوبت محفوظ اندازه د یوبل رسه یوه اندازه تفاوت لري .دا د غنمو او جوارو له پاره د
هغوې د تازه وزن  ٪۱۰د سویابین د پاره  ٪۹،۳د هندواڼو له پاره  ٪۸،۴د  Flaxseedله پاره  ٪ ۹،۷له
پاره ده .د محصوالتو د ساتلو له پاره هم عین ترتیبات ښه ګڼل کیږي.
په تنفس باندې د اوبو تاثیرات د الندې علتونو له کبله دی )۱( .دا د تنفس کوونکو حجراتو تورګور
یا ارتجاعیت سايت )۲( .دا ذخیروې کاربوهایدریتونه د حل کیدو وړ قندونو باندې بدلوي چې دا بیا
په تنفس کې استعاملیږي )۳( .د تنفيس انزایمونو کار اسانه کوي )۴( .دا هغه وسط جوړوې په کوم
کې چې اکسیجن ورکوونکي پروتوپالزم ته نفوذ کوي.
رڼا
تنفس په شپه کې هم ادامه پیداکوي ،چې د دې څخه معلومیږي چې رڼا د دې پروسې له پاره
رضوري نه ده .خو رڼا په شنو نباتاتوکې د تنفس د زیاتوالی سبب ګرځي ،چې دا اغیزه یې مستقیم نه
بلکه غیرمستقیم دی .رڼا د حرارت درجه لوړوي Stomata .خالصوي .اود ضیایي ترکیب په واسطه
هغه مواد تجمع را پیداکوي چې د تنفس په عملیه کې په مصف رسیدای يش .دا ټول فکتورونه
تنفس زیاتوي .کله چې د شني رنګ نه لرونکي حجرات آبې رنګ ته مخامخ يش (۴۵۰ملی
مایکرون ) د تنفس اندازه یې زیاتیږي ،چې ممکن علت یې د  carotenoidاو  flavoproteinد
رنګونو په واسطه رڼا جذب دی .په اکرثو نباتاتوکې رڼا د ضیایي ترکیب په عملیه کې د کاربن د
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نصبیدو د میتابولیکي الرې ( )calvin cycleد تقرباتو سبب ګرځي ،چې نتیجه یې د بین البیني
محصوالتو سوزیدل وي ،چې دې ته  photo respirationویل کیږي ۱۴( .فصل وګورئ) .نو په یو
څو نباتاتو کې لکه جوار ،ګني نورې تنفس بالکل موجود نه دی.
کیمیاوي مواد
په تنفس باندې د مختلفو کیمیاوي موادو لکه کلورو فارم ،ایرت ،اسیتون ،فارم په داخل او د ډیرو
الکالویدونو او  glucosidesتاثیرات مطالعه شوی دی .په عمومي ډول د نورو موادو کمه اندازه د
تنفس په رسعت کې د یوه موقعتي زیاتوالی ورسته د تنفس د بطې کیدو سبب ګرځي .په لوړو
غلظتونو کې د تنفس زیاتیدنه د لږ وخت له پاره دوام کوي اویا بالکل نه وي موجود.
زخم (ټپ)
د نباتاتو د یوې عضوې زخمې کول د تنفس د زیاتیدو سبب ګرځي .د یو څه وخت څخه ورسته
تنفس بیرته نورمال حالت ته را ګرځي .د کچالو د زخم په وخت په زخمي برخه کې د قند اندازه
زیاتیږي .په تنفس کې مصفیدوونکي قند د نه زیاتوالی د تنفس د زیاتوالی سبب ګڼل کیږي.
 Lundegardhاو  )۱۹۳۳( Burstromکې پیدا يې کړه چې کله چې یونبات د خالصو اوبو څخه د
مالګي محلول ته انتقال يش .د تنفس رسعت یې زیاتیږي ،چې دې ډول تنفس ته مالګین تنفس یا
 Salt respirationویل کیږي .له دې امله چې بوټي باید د مالګي د اخیستلو او تجمع دپاره زیاته
 ATPمصف کړي .نو د تنفس اندازه هم زیاتیږي.
 ۸. ۸غیرهوازي تنفس
د تنفس په نورماله پروسه کې د اکسیجن په مرسته د عضوي موادو اکسدیشن صورت نیيس .دا ډول
تنفس چې ازاد اکسیجن ته اړتیا لري د هوازي تنفس یا  An aerobic respirationپه نامه یادیږي .د
حیواناتو تنفس یو ډول هوازي تنفس دی .اود اکسیجن په نه موجودیت کې کامآل توقف کوي .خو
زیات شمیر نباتات د دې وړتیا لري چې د اکسیجن په نه موجودیت کې هم تریو څه وخته پورې د
تنفس عملیه اود کاربن ډای اکساید ازادولو ته ادامه ورکړي ،چې دې ډول تنفس ته An aerobic
 respirationیا غیرهوازي تنفس ویل کیږي ،چې په دې تنفس کې انرژي هم ازادیږي .که چیرې په
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تنفس کې د  Hexoseکوم قند په مصف رسیږي نو د کاربن ډای اکساید څخه پرته ایتایل الکول
تولیدیږي .په دې صورت کې کیمیاوي تغیرات د الندې معاديل په واسطه ښودل کیږي.
C2 H5 – OH+ 2CO2+ 54 k cal

C6 H12 O6

په غیرهوازي تنفس کې غذایي مواد په غیرمکمل ډول وي.
 ۹. ۸تخمر
خمیره جوړیده ( )Fermentationد ازاد اکسیجن یا د اکسیجن په نه موجودیت کې ( An aerobic
 )respirationته ورته د خمیره کیدو پړاوونه یا مرحيل دی چې په هغه کې عضوي مواد په ساده
مرکباتو تجزیه کیږي .د کوچنیو ژوندیو موجوداتو په واسطه د خمیره کیدو تر ټول پخوانۍ او ښه
بیلګه د بورې یا الکويل خمیره کیدل دي ،چې په انګلیيس ژيب کې ورته Alcholic fermentation
یا الکويل تخمر هم ورته وایې Vedas .چې پنځه زره کلن قدامت لري د الکويل مرشوباتو یا
څښوونکي شيانو یوه بیلګه ده ،چې په عمومي ډول ورته  Somarasهم ویل کیږي .په دې پروسه
کې ګلوکوز په ایتایل الکولو او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه کیږي .د دې پروسې تر ټولو مهم
ارګانیزمونه د خمیري فنجیان یعنې ( )saccharomycesدی .خود غیر هوازي یا د اکسیجن په نه
موجودیت کې د تنفسې رشایطو الندې الکول د نورو فنجیانو په خصوصې ډول د مولډ فنجیان
( )Mould fungiبکرتیاو او حتې د عايل نباتاتو په واسطه تولیدیږي او هغه کیمیاوي تغیرات چې په
دې پروسه کې را منځ ته کیږي په الندې معادله کې ښودل کیږي.
C6 H12 O6 → 2C2 H5OH+ 2 CO2+energy
ایتایل الکول او په کمه اندازه نور مواد هم لکه ګلرسول ،اسیتایل په داخل ،پایرو ویک اسید او ډیر
غلیظ الکول ( )Higher alcoholهم تولیدیږي .د خمیرې حجري د الکولو په واسطه له منځه ځي
او مړي کیږي .کله چې د دې غلظت د ۱۰ــ  ٪۱۵ته ورسیږي .اود بورې جوړولو پروسه ودریږي .د
خمیرې جوړیدنه ،د خمیري خصوصیات د بیرجوړولو او د کلچو جوړولو په فابریکو کې د استعامل
وړ دی .هغه مواد چې په لومړي قدم کې په الس راځي د الکولو څخه عبارت دی او ورستی ماده یې
د کاربن ډای اکساید غاز وي ،چې د خمیرې د روڼ یا ځالنده ساتلو لپاره پکاریږي .د الکويل
تخمرمنځ ته راتلل یوه انزایمي پروسه ده .اود انزایم سیستم د خمیرې د حجرو په واسطه د Zymes
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تولیدات د خمیري دشريې په شکل په مارکیټونو کې خرڅیږي او په محلول ډول د هکزوزشکرو په
لرلو رسه په یوه ازاده الکويل محیط کې خمیرجوړیدنه په الس راوړي .د خمیرې حجرې هم سکروز
او مالتوزجوړوې .ځکه چې هکزوز بورې ته د هایدرولیز یا د تجزيي څخه ورسته سکروز او مالتوز
هم خمیره کیږي .لکه څرنګه چې خمیره کیدای يش.
 Zymesد اوسپنې لرونکي د څو انزایمونو مجموعه ده ،چې په خمیره کې کشف شوی دی .لکن تر
اوسه پورې په نبايت نړۍ کې په طبیعې ډول رسه پیداکیږي .ګالیکولیز او  Carboxylaseد دې
پیچيل انزایم په زړه پورې او مشهور اجزاوي دي .د لومړنې هکزوز بوره په مالتوز رسه میتایل ګلرسول
پیداکیږي او ورسته بیا کاربن ډای اکساید او تیزاب د کاربوکسیل د جال کولو په واسطه کتلیزکیږي.
 Zymesد غیرعضوي فاسفیټ د مرستندویه انزایم یا کو انزایم په موجودیت کې کار تررسه کوي .د
 Zymesد ځانګړې دندې له پاره د مګنیزیم ایونونه هم ډیر زیات رضورې دی ،چې لوړ درجه د
حرارت یې  ۳۰سانتي ګرید دی.
نور حالتونه د خمیرې د جوړولو بیوتاریک تیزاب (لکتیک تیزاب ) خمیره کیدل دی .د بیوتاریک
تیزابو په موجودیت کې خمیره کیدنه کې اخرې تولیدات بیوتاریک تیزاب ،کاربن ډای اکساید او د
هایدروجن عنص دی .دا عملیه د یو شمیر بکرتیاو په واسطه تررسه کیږي ،چې په عموموي ډول یې
دا بکرتیا عبارت دي له  pasteruriamum ،Clostridium bacteriumاو Bacillus butyricus
څخه .دا بکرتیاوي غیرهوازي بکرتیاوي دي چې په نشایستي ،بوره ،اولیک اسید تیزابو خپل عمل
تررسه کوي ،چې یو مثال یې د بیوتاریک خمیره کیدنه ده .کوم چې په کوچو کې ګډیږي او خواړه
په غوړیو تبدیلوي .دا پروسه د الندې معادلې رسه سم پرمخ ځي.
CO2 + H2o

H2C4 H8 O2
بیوتاریک اسید
C4 H8 O2+ 2H2+ 2CO2

C6 H12 O6 +
قند
2C3 H6 O3

لکتیک اسید
د لکتیک تیزاب د شمیر بکرتیاو په واسطه هغه وخت منځ ته راځي کله چې شيدې تروشې يش.
ځینې یې غیرهوازي دي .د بیلګې په ډول  Bacterium lactic acidie.g.خو ځینې نور یې هوازي
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دي د بیلګې په ډول  e.g. Bacterium acidi lacticiذکرشوي دواړه ډوله بکرتیاوي په شيدو کې
پیداکیږي .لومړنۍ پايت شوين یې په زیات مقدار رسه د شيدو په الندې برخه (تل) کې او ورستۍ
برخه یې د شيدو په پاسنۍ برخه کې پيداکیږي .دا بکرتیاوي د لکتیک تیزابو په تولیدولو رسه د شيدو
لکتوز منځ ته راوړي .د لکتوزد هایدرولیز په نتیجه کې د هکزوز قند ،ګلوکوز او ګلکتوز ذکر شوي
ټول مرکبات بیا په لکتیک اسید تبدیلیږي.
C6 H12 O6 + C6 H12 O6
ګلکتوز

C12 H22 O11 +H2O
لکتوز

ګلوکوز

C6 H12 O6

2 C 3 H 6 O3
لکتیک اسید

هکزوز

د لکتیک تیزابو بکرتیا د هوازي په حالت کې په کم مقدار رسه ایتایل الکول او د لکتیک تیزابو تر
څنګ استیک تیزاب هم جوړوې.
دلته استیک اسید یا د رسکي تیزابو جوړیدنه (خمیره کیدنه) هم د یادولو وړ ده .کوم چې د همدا
تیزابو په واسطه رامنځ ته کیږي .لکه  aceto bacter aceti,Axylinim,او  rancensدی .دا
بکرتیاوي ایتایل الکول د رسکي په تیزابو تبدیلوي .یعنې اکسدایزکوي یې ،چې معادله یې په الندې
ډول ده.
C2H5-OH + O2

118, 2 calCH3- CooH+ H2O

د پورتني معادلې څخه دا څرګندیږي چې د رسکي د تیزابو جوړیدنه د اکسیجن د داخلیدو یا یو
ځای کیدو عملیه ده او د نورو پروسو څخه توپیر لري .کوم چې غیرهوازي دي .دا پروسه په حقیقت
کې په نورمال ډول د اکسیجن یو ځای کیدل دی .تنفس ته یوه نژدې پروسه ده .د دې پروسې مهم
والی په دې کې دی چې انرژي په الس راځي.
کوچني ژوندې موجودات د خپل تنفس په جریان کې په زیاته یا کمه اندازه سرتیک تیزاب او
اکزالیک تیزاب تولیدوې .لکه چې د  Aspergillus nigerپه قند کې منځ ته راځي .د دا ډول
فنجیانو تنفس د اکسیجن موجودیت هوازي تنفس دی ،چې په هغه کې قند لومړی په سرتیک تیزابو
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بدلیږي .بیا په اکزالیک تیزابو او ورسته په کاربن ډای اکساید تبدلیږي .اود دې پروسې معادلې په
الندې توګه ذکرکیږي.
2C6 H8 O7 + 4H2O + 397 cal

2 C6 H12 O6 + 3O2

سرتیک اسید
C6 H8 O7 + 6O2→C2 H2 O4 + 2H2O +587, 8 cal
اکزالیک اسید
+ 361, 2 Cal

12 CO2 + 6H2O

6 C2 H2 O4+ 3O 2

نو د دې څخه دا څرګندیږي چې مختلف مراحل د کوچنیو موجوداتو په واسطه تررسه کیږي .کوم
چې انزایمونه تولیدوې.
خوکیدای يش چې دا انزایمونه د کوچنیو موجوداتو په واسطه اطراح يش .اود خمیرې په جوړیدنه
کې استعاملیږي.
د خمیرې د جوړیدنې نورې عملې هم وجود لري ځینې ورکي د پروتین او نور نایرتوجنې مواد د
بکرتیا په واسطه تجزیه کیږي ،چې هایدروجن سلفاید او داسې نور بد بویه مواد تولیدوې .دغه
تجزیه کوونکي عملې ته خوسا کیدل یا  puter factionsویل کیږي او بالعموم د مړو حیواناتو په
اجسادو کې تر سرتګو کیږی .د بکرتیاو دا فعالیت (خوساکیدنه) د انسانانو له پاره یو اقتصادې اهمیت
لري او تراوسه پورې یې چې کوم نباتات اود هغوې ساقي په ځمکه کې دې ژغوريل دي.
نیوې نظريي د خمیرې د جوړیدنې په اړه دا جوتوي چې کوچني موجودات د خپلو پروسو له پاره
انرژي په الس راوړې او هغه تګالره هم په ګوته کوي کوم کې چې د هوازې میتود د کارولو څخه
مخکې په ساده حالت کې د ژوند د انرژي تولید بشپړیږي .کوچني ژوندي موجودات د موادو څخه
د کار اخیستني په تعقیب د خمیرې جوړیدنه هم په لوړه کچه مشخص کوي ،چې په هغه کې
اکسیجن موجود نه وي دومره اقتصادي نه دی .لکه چې په هوازې تنفس رسه یا چې پکي اکسیجن
موجود وي .هغه مواد په بشپړه توګه تجزیه کیږي ځکه چې نو د جوړیدلو په فابریکه کې د اهمیت
وړ دی .د بیلګې په توګه د شيدو په تروش کیدو کې د الکولی تیزابو جوړیدنه ،د پنیرجوړیدل،
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سنډجوړیدل ،د متباکویا چای په عالج یا مخنیوې کې ،د څرمنې رنګول دا ټول د اقتصادي لړۍ
بیلګي دي .کوم چې د بکرتیاو په مرسته ترالسه کیږي.
ازمایښتي کړنې
 ۸.۱مثال کې د اکسیجن جذب او کاربن ډای اکساید خارجیدل یو  aerobicتنفس دی .یعنې د
اکسیجن عنصپه تنفس کې شامل دی.
د سلنډر یا ګاز ډيب پشان دوه لوښي را واخلئ په هغه کې څو دانې چڼې یا نخود واچوئ اود یو
کوچنۍ تيل په واسطه د هغه هوا اندازه کړئ ،چې د سوزونې د عملې له پاره کافې اکسیجن ولري .بیا
په ګریسو باندې غوړ شوي ګیالسونه یا لوښي یو پربل باندې چپه کیږدئ او د څه وخت له پاره هغه
کیږدئ او صبا ورځ ته د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د معلومولو له پاره داسې د سلینډر هوا
معلومه کړئ یا یې امتحان کړئ .د ګیالس په لری کولو رسه په احتیاط رسه یوه کوچنۍ ترازه په
سلنډرکېپه داخل کړئ .اود ترازه مړه کیدل نوټ کړئ .په دوهم ګیالس کې د چونې لږې اوبه واچوئ
اوس دا ګیالس وښوروئ ترڅو چې اوبه یې د شيدو پشکل محلول يش .وویاست چې د دې تجريب
څخه مو کومي نتیجې تر السه کړی؟
 ۸.۲تجربه  :د کاربن ډای اکساید تولید .یو څو داين تیغه وهوونکي تخمونه د الندې جاذب کاغذ د
ټوټو رسه یو ځای داسې بوتل یا jarکې کیښودل يش چې خوله یې د کارک په لرګي باندې بنده اود
کارک د لرګي څخه داسې یو شيشۍ ټيوب وتلی وي یوه ضلع یې په قایمه زاویه رسه کوږ شوی وي.
د ټیوب خالصه څوګه په اوبو کې کیښودل کیږي ،چې د  sealپه شان کار کوي ( ۲۰.۴شکل) .د
بوتل رس د کارک د یو بل سوري څخه د اوبو د یوي داسې کوچنۍ ذخیروې شييش ټیوب څخه
تیرشوی وي ،چې یو  stopperولري .د اوبو د  scalاو بند شوی stopperپه موجودیت کې تخمونه
پریښودل کیږي ،چې د یونیم ساعت له پاره اکسیجن واخيل .ورسته د  sealد اوبو پرځای lime
 waterاچول کیږي Stopper .خالصیږي ،د تخمونو د تنفس بوتل ته اوبه اچول کیږي .د اوبو
تویدل د دې سبب کیږي چې هوا د بل شييش ټیوب د الرې خارج يش .کله چې دا هوا د lime
 waterڅخه تیریږي د ابو رنګ د شيدو پشکل اوړي .دا کار د کاربن ډای اکساید ښودنه کوي .که
چیرې د تخم پر ځای شني سطحي وکارول يش نو تجربه باید په تیاره کې تررسه يش .د عین مقصد
په خاطر ترتیب شوی یو ډول ساده سامان په  ۲۰.۵شکل کې ښودل شوی دی.
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 ۸.۳تجربه :د  ۲۰.۶شکل په شان یو سامان رسه وتړۍ او په کوچني دیګي کې سیامب واچوئ .په
لومړي مرحله کې سیامب د شيشئ میيل په داخل کې په هامغه اندازه والړ وي چې د دیګي د
سیامبو د سطح رسه سمون خوري .کله چې کرل شوي تخمونه تنفس کوي تولید شوی کاربن ډای
اکساید د غلیظ پټاس د محلول په واسطه جذبیږي او سیامب په ټیوب کې په جیګیدو پیل کوي،
چې په flaskکې د فشار د کمیدو ښودنه کوي .سیامب معموآل د ۱۵سانتي مرت په اندازه رسه پورته
خواته لوړیږي .اود هغه څخه ورسته توقف کوي .دا نقطه د امتسفیرفشار پنځه برخه په ګوته کوي او
1

د دې څخه معلومیږي چې تخمونه یواځي د امتسفیر! 5برخه مصفوي .له دې امله چې اکسیجن په
1

تقریبي ډول د هوا ! 5برخه تشکیلوي .نو په منطقې ډول دا نتیجه ګیرې کولی شو .نباتات د تنفس له
پاره د همدې ګاز څخه استفاده کوي .خو دا موضوع داسې تایدولی شو چې د  flaskد خويل څخه
کارک لري کړو .اویوه بیله شوي  splinterور داخله کړو .وبه لیدل يش چې  splinterخاموشه
کیږي ،چې دا د اکسیجن د نه موجودیت ښونه کوي.

 ۴. ۸انځور په تنفس کې د کاربن ډای اکساید تولید او  ۲۰.۵انځور.پدې تجربه کې د کاربن ډای
اکساید اثبات کیږي.
1

 ۴ . ۸تجربه :د  Tamhaneتجربه چې په تنفس کې د هوا برخه (د اکسیجن) مصفیدل ښيي .په
!5
 ۷ .۲۰شکل کې ښودل شوی تجربه داسې تنظیم کړی چې په troughکې اوبه اچول شوی وي .د
چڼو ښه شنه شوي تخمونه چې تیغه یې وهيل وي .د  Muslinټوټي په یوه اندازه کې خالصه کړئ،
چې د تیغې او د ریښو د ودې له پاره سورې سورې شوي وي ،اچوو .د نوموړې فاصلې د الندې
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ساتلو له پاره د رخت یوه پلتي ته ورته ټوټي څخه استفاده کوو .یو داسې ټیوب چې غلیظ پټاس
ورکي وي .د شييش د میيل رسه تړو.
بوتل د نښو په واسطه په پنځو مساوي برخو باندې ویشوو .کله چې اوبه  troughته واچول يش ،هوا
1

په jarکې بندیږي .د یوې او یا دوو ورځو څخه ورسته اوبه ! 4برخې ته را پورته کیږي ،چې په تنفس
کې د هوا د استعاملیدنې د برخې ښودنه کوي .په تنفس کې تولید شوی کاربن ډای اکساید په غلیظ
پټاس کې جذبیږي .دا تجربه د هغه تجريب رسه هم مقایسه کیدای يش .په کوم کې چې د هوا په یو
1

تړلی حجم کې د ننه فاسفورس سوځول کیږي او د هوا فعاله برخه (! 5یا اکسیجن) په احرتاق کې په
مصف رسیږي.
 ۵. ۸تجربه  :د  ۲۰.۸د تجريب په شان یوه آله نصب کړئ .په  Aانبق کې وچ تخمونه او په دوو نورو
کې الندې تخمونه اچول شوی وي ،چې محلول یواځي د  Cانبق په ښپه کې پورته خواته ځي او د
تجريب نتیجه توضیح کړئ.
 ۶. ۸تجربه  :په تنفس کې د حرارت تولید .دوه کوچني ترموزې بوتلونه را واخلئ ،چې خويل یې د
داسې کارک لرونکی وي ،چې په مرکزې برخه کې یې ترمامیرتتیرشوی وي .یو ترموس ترنیامیې
برخې پورې د وده کوونکو تخمونو څخه او بل د وچو تخمونو څخه ډک کړئ .د هرترمامیرت Bulb
باید په تخمونو کې پټه کړل يش ( ۲۰ .۹انځور) بوتلونه په یوه ساړه ځای کې کیږدئ ،چې د خارجې
حرارت د لویو غیرمساوي تغیراتو رسه مخامخ نه يش .د  ۲۴ساعتو څخه ورسته د دواړو ترمامیرتونو په
واسطه د حرارت د جمع شوي اندازه ثبت کړئ .د تجريب نتایج توضیح کړئ.
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 ۶ . ۸انځورکې په ثبوت رسیږي چې د هوا اکسیجن د نباتاتو په تنفس کې استعاملیږي.
 ۷ .۸انځور د تامهنزپه تجربه کې د هوا یو پرپنځمه برخه د نباتاتوپه تنفس کې استعاملیږي.
 ۷. ۸تجربه  :په تنفس کې د وزن کمیدل .د لوبیا یا  cablabپنځوس داسې تخمونه چې تقریبآ یو د
بل رسه مساوي اندازه ولري را ټول کړئ .د  ۲۴ساعتونو له پاره یې په اوبو کې واچوئ او بیا یې په
دوو پنځه ویشت دانه یې برخو باندې جوش کړئ او هره برخه جال جال وزن کړئ .دواړه برخې باید
تقریبآ باید مساوي وزنونه ولري .یوه برخه په sawdustکې ولرئ او په یوه تیاره اطاق کې کیږدئ .د
بلې برخې څخه د نښتیځلو په واسطه Testasلري کړئ .په یوه چټو (آونګ) کې تخمونه په ښه ډول
رسه میده کړئ .اوبیا یې د معلوم وزن لرونکي یوه کايش لوښي ته انتقال کړئ .بیا یې په یوه نغري
باندې تر  ۱۰۵سانتي ګریده پورې کیږدئ .ترڅو چې اوبه وچې يش ۲۴ .ساعته ورسته لوښي د نغري
څخه لری کوو او په یوه جاذب چاپیریال کې یې سړوو .اوبیا یې وزن معلوموو .دا اندازه تاسې ته د
تیغې نه لرونکو تخمونه وچ وزن را په ګوته کوئ( .د  Testasوزن ورڅخه منفې کړئ .ځکه چې
مونږوررسه رسوکار نه لرو) .د  ۱۰۰تخمونو له پاره وچ وزن محاسبه کړئ.
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 ۱۰ورځي ورسته ،کله چې د بلې برخې تخمونه وده کړی وي .د  sawdustڅخه یې په احتیاط رسه
لری کړئ ،اود منځنۍ او بیا یې وزن کړئ .وچ وزن یې د مخکې په شان معلوم کړئ او د مخکې ځل
په شان یې په نغرۍ او جاذب محیط کې د مساوي وختونو له پاره وساتۍ .وچ وزن د  ۱۰۰تخمونو له
پاره محاسبه کړئ .د تخمونو وچ وزن د نه کرل شویو تخمونو رسه مقایسه کړئ .تاسې به ووینۍ چې
د تخمونو د زرغونیدو په اوږدو کېیو څه اندازه وچ وزن د السه ورکړی دی .تاسې الزمې قیمتونه
محاسبه کړئ .دا به په لسو ورځو کې د وچ وزن د له السه ورکولو فیصدې ( )۲د هر تخم له پاره د
وچ وزن د السه ورکولو اندازه د وچ وزن دغه کمښت د څه علت په اساس وي.

 ۹. ۸انځور د په تنفس کې د حرارت تولید  .الف .د تخم خالص وزن.
 ۱۰. ۸انځور مونږه ته د تنفس او ضیایي ترکیب مقایسه را ښيې.
 ۸. ۸تجربه  :د تنفس او ضیایي ترکیب مقایسوې مطالعه .په یوه اوږده غاړه لرونکي flaskکې یو څو
تازه شني سطحي واچوئ .په یوه بل مشابه flaskکې یو څو ځوان ګلدان واچوئ .سطحي او ګالن په
لږو اوبو رسه لوند کړئ .فالسکونه په سیامبو کې رسچپه کړئ .اود شکل په شان یې ثابت وساتئ.
( ۲۰ .۱۰انځور) دواړه فالسکونه د اطاق په منترشه رڼا کې وساتئ .په ماښام کې د هر یوه فالسک په
خولۍ کې یو څه اندازه  Caustic potashور وچوائ .اود فالسکونو په غاړو کې د سیامبو پورته
تګ وګورئ .د نرۍ غاړې بوتل د  Aشني سطحي شاميل دي .سیامب ممکن په ډیررسعت رسه د
پ جدار کې لوړه يش B .چې چې د ګالنو شکل به اختیارکړي .دا ډول تجريب د نری غاړې
ټیوب ّ
فالسک  Aد هوا په داخلیدو کېکاربن ډای اکساید زیاته فعاله ونډه اخيل .البته په شنو پاڼو اود
ضیایي ترکیب په عملیه کې لکه چې تجربو وښودله د روښنایي خپرول ضیایي ترکیب به دومره فعاله
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نه وي ،په تنفس کې ممکن یوه اندازه کاربن ډای اکساید به را ټول يش .د نرۍ غاړې فالسک په
دیوالونو کې سیامب به په امتحاين نل ټیوب کې پورته خواته پورته يش .دا چې په دې ځای کې د
تنفس عملیه وجود نه لري نو سیامب به په ډیر رسعت رسه د ټیوب په دیوالونو کې پورته کیږي.
 ۹. ۸تجربه  :د تنفس د برخې اندازه ګیري .دا په الندې تجربه کې ترڅیړين الندې نیول کیږي.
(۲۰.۱۱انځور).
 ۱۲۰دانې ټوکیديل دانې چې پوستکی ورڅخه لری شوی وي استعامل کړئ .د بوتل د کارک لرګی
تری لري کړئ .رس یې خالص کړئ .د ربړ د ټیوب هوا په جاذب کاغذ باندې جذب کړئ ،ترڅو
اوبه د خپلو نښه شویو دیوالونو ته پورته يش .رس ور باندې بند کړئ .د اوبو سطحه معلومه کړئ .دا
عملیه په دواړو ټیوبونو باندې تررسه کړئ .د  ۴ساعتونو څخه ورسته او ووایاست چې د اوبو لیول که
چیرې د  Aپه ټیوب کې لیول نه وي دغه دا معنې لري چې کاربن ډای اکساید حجم تولید د
اکسیجن رسه مساوي دی که چیرې د اوبو لیول ښکته یا پورته وي .نو په احتیاط رسه یې په نښه کړئ.
د اوبو لوړ والی دا ښيي چې په کمه اندازه کاربن ډای اکساید تولید شوی دی .د اکسیجن په نسبت
که د اوبو سطحه ټیټه وي نو په زیاته اندازه کاربن ډای اکساید د اکسیجن په نسبت تولید شوی دی.
په Bکې د تخم د ودې له پاره کاربن ډای اکساید تولید شوی دی او په زړه پورې لوړوالی په اوبو کې
منځ ته راغلی دی .دا لوړ والی د اکسیجن د حجم استعامل څرګندوې ،چې د کاربن ډای اکساید د
حجم اندازه معلومه يش .نو د  Aلیول څخه یې کم کړئ او یا یې وررسه د  Aپه لیول کې د کموالی په
صورت کې را ټول کړئ.

 ۱۱. ۸انځور په کرسي اعدادو باندې د تنفس اندازه کول.
Q.R= CO2 .O2
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همدارنګه  R.Qد شنو پاڼو په سطحه کې معلومیږي .دا ممکن د نرې ټوکر یا ململ د سوریو په
واسطه بند يش .دا تجربه شاید چې په تیاره کې تررسه يش.
د ملرګلی سطحي په یوه تجربه کې کاربن ډای اکساید  and those of losein anotherپه ورستۍ
حالت کې د دواړه پورته کیدونکی لیول او سطح په  Aاو Bکې په یو شان نه وي .دا ځکه چې دا
سطحي کاربن ډا اکساید نه تولیدوې .دا ساده حالت په  ۲۰ .۱۲انځور کې ښودل شوی دی ،چې دغه
برخه د تخمونو د تنفس د معلومولو له پاره ده .دا تجربه په نورو تخمونو باندې هم امتحان کړئ .کله
جوار ،چڼي ،شغلم ،پنبه ،یا د مرچو په تخم باندې د سیامب په حرکت کې څه نه لیدل کیږي.Q= .
1Rد سیامبو لوړیدل د ټیوب په کیڼه خوا کې څرګندوې چې  Rاو  Qد یوه څخه لږ دی .د سیامب
لوړیدل ښکاره کوي چې د  Rاو  Qلیول د یوه څخه زیات دی.

 ۱۲. ۸انځور :د تنفس د برخې اندازه ګیرې.
 ۱۰. ۸تجربه  :دری مساوې اندازه سیټونه لکه چې په  ۱۲.۲۰انځورکې ښودل شوی دی ،خو د
پتاشيم کاربونیت ټیوب ورڅخه لری کړئ .په یوه داسې ټیوب کې چې غاړه یې نرۍ وي یوه دانه
تیغه وهيل د لوبیا تخم واچوئ .په دوهم ټیوب کې د عین وزن لرونکی نوی تیغ وهيل د شلغم
تخمونه او سطحي او دریم ټیوب خالې پریږدئ .دا په داسې حال کې چې د حرارت درجه یې په یو
حالت کې وي پریږدئ .د ۳ـ ۴ساعتونو څخه ورسته وګورئ چې د اوبو سطحه به د هغه ټیوب په
څنډو کې پورته شوی وي .په کوم کې چې تخمونه قرار لري او نور به یې په خپل حالت کې وي .دا
واقعیت چې R.Qد یوه څخه کم وي د نوموړې نبات د تخم شحمیات یا غوړې د نبات د تخمونو په
لحاظ یوالی ښيي .دریم ټیوب بغیر د کوم حرکت د کنرتول دنده رسته رسوي.
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 ۱۱. ۸تجربه  :د غیرهوازې تنفس استعامل .د شپږ دا نوچڼو څخه پوشتکی لري کړئ .یو لوی
ګیالس د سیامبو څخه ډک کړئ .د قفګیرپه واسطه دا تخمونه د ټیوب الندې کیږدئ .دا تخمونه به
د اوبو په رسالمبو ووهي ۲۰ .۱۳( .انځور) کوښښ وکړئ چې د ازموینې ټیوب ودرول يش .لږ ورسته
به په ټیوب کې یو ډول ګاز را پیدايش چې سیامب په الندې طرف ټیل وهي .اوس وررسه کاسټک
پوتاش یو ځای کړئ .سیامب( )Hgبه پورته خواته حرکت وکړي .نتجیه یې واضح کړئ.
 ۱۲. ۸تجربه  :د قندې موادو تخمرکیدل د خمیره مایه په واسطه .یو  ٪۱۰محلول د ګلوکوز په اوبو
کې تیارکړئ .اوپه اوبو کې د نانوایي خمیره واچوئ او ترهغې پورې وي ښوروئ ،چې یومحلول
جوړښت رامنځ ته کړي .د ګلوکوز په محلول کې دا مخلوط حل کړئ .بیا دا محلول صفا کړئ .د
تخمرپه ټیوب کې ( ۲۰.۱۴انځور) د ټیوب پورتنی برخه ډکه کړئ .دا ټیوب د نیم ساعت له پاره په
ګرم ځای کې کیږدئ .خمیره کیدل په رسعت رسه رشوع او ګازپه ټیوب کې را ټولیږي ،چې دا ګاز
کاربن ډای اکساید دی او یوه نری لرګی د کږولو رسه او د تخمرپه کیدو رسه د الکولو بوې حس
کیږي .د تجزی په رشوع کېدا مایع په ازاد ډول سطح ته را نژدې کیږي .اود بوتل په غاړه کې را
ښکاره کیږي .د دې واقعیت په هکله چې خمیرمایع د ګالیکوجن په رسیدو رسه خمیره کیږي او
الندې رسوب کوي.

 ۱۳ .۸انځور د  soakedد تخمونو په شاو خوا کې د سیامبو په واسطه الف .په پیل کې ب .د څو
ساعتونو څخه وروسته
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پوښتني
 :۱تاسې د غیرهوازې تنفس د داخلی مالیکول په برخه کې څه زده کړل؟ د هوازې او غیرهوازې
تنفس ترمنځ څه رابطه ده؟ اوپخواين مطالعات په ورستیو کیمیاوي مطالعاتو باندې څه رڼا اچولی
يش؟
 Quotient :۲تعریف کړئ .د هغې نورمال اندازه ذکرکړئ اود هغې څخه مختلف انحرافات
ذکرکړئ .د دې تناسب ګټه څه يش دی؟
 :۳د هوازې او غیرهوازې تنفس ترمنځ توپیرڅه يش دی؟ او په کومه طریقه الکولیک ،او ورستی
تخمردې ته ورته دی؟
 :۴د حرارت او رڼا اغیزې د غیرهوازې تنفس په اندازه باندې خربي او بحث وکړئ.
 :۵مختصنوټ ورباندې ولیکئ.
الف :د پایروویک اسید هوازې اکسدیشن.
ب :معویضی نقطه.
ج :تخمر.

د :د  oxidativeاغیزه

هـ  :خنثې کوونکی اغېزه

خ :ګالیکولیزس

 : ۶د نباتاتو د تنفس د اندازه کولو له پاره مختلفې طریقې وښایاست؟ اوکه په هغې کې کومې
نیمګړتیاوي وي وي لیکئ.
 :۷د نباتاتو په تنفس کې شحم او پروتین کله او څنګه استعاملیږي؟
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نهم څپرکی
د تنفس میخانیکیت
 ۱ . ۹تنفسې انزایمونه
د اکسدیشن او ریډکشن عملیه د تنفس په پروسه کې برخه لري .په خپل وار رسه د تحمض کوونکي
او ارجاع کوونکي انزایمونو په واسطه کتلست کیږي ،چې دې انزایمونو ته  Oxido reductasesویل
کیږي .په دې کتګوری کې انزایمونه اکسدایز dehydrogenases ،oxyganases ،per oxidases،د
دې انزایمونو څخه عالوه یو شمیرنورهم وجود لري ،چې د اکسدیشن او ریدکشن په عملیه کې برخه
نه اخلې .خود نورو په فعالولو کېربخه اخلې او د کتلست دنده تررسه کوي ،چې عبارت دی له.
 carboxylases ،desmolases ،hydrases ،phasphoylases ،Transphorylasesاو
.isomerases
اکسې ډور ډکتاسیز
په نباتاتوکې اکرثه د اکسدیشن مرحلې د هایدروجن دفع کول او د اکسیجن عالوه کول دی.
هایدروجن په یوه فعاله مرحله کې دفع کیږي او ځای یې یوه بله ماده نیيس ،دغه ماده د کومې چې
هایدروجن لري کیږي Oxidised .ورته ویل کیږي ،اود هغه رسه چې هایدروجن عنصیو ځای يش
د هایدروجن قبلوونکی یا  Hydrogen acceptoreویل کیږي .دا انزایمونه په الندې کالسونو ویشل
شوي دي.
د هایدروجن قبلوونکي
د انزایمونو سب کالسونه
()hydrogen acceptore
()sub class of enzymes
مالیکولی اکسیجن (Molecularoxygen
اکسداز()oxidase
پراکسداز ()peroxidaseهایدروجن پراکسایډ(O2(hydrogen peroxide(H2
اکسیجناز (Oxigen in directly after)oxigenase
ډی هایدروجناز ()dehydrogenaseد انزایمونو جذب ()absorbtion of enzymes
یا some intermediate co enzyme
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اکسدایزس
اکسدیشن تقریبآ د امتسفیریک اکسیجن په منځ ته راځي .کوم چې د هایدروجن قبلوونکي په
صفت کار کوي .د پري شوې کچالو د پرې شوي برخې رنګ بدلیدل اود ګنی د رشبت توریدل اود
نباتاتو رنګ توریدل د هغوې د ویستلو څخه ورسته دا د اکسدیشن د عملیي مثالونه دي ،چې دا
عملیه د اکسدایزپه موجودیت کې د امتسفیریک اکسیجن څخه منځ ته راځي .د سایتوکروم رنګه
ماده یا پګمنټ هم په دوې پورې اړه لري .ځینې داسې پروتینونه وجود لري چې په خپل ترکیب کې
د پروستاتیک ګروپ لري او په ځینونباتاتوکېداسې سایتوکروم وجود لري چې په خپل ترکیب کې د
اوسپنې انزایمي امتونه لري ،کوم چې د اکسیجن په واسطه اکسدایزکیږي او د فیرس حالت څخه د
فیریک حالت ته بدلیږي .سایتوکروم  a3مس لري .اوداسې لیدل کیږي چې د اکسیجن د مالیکول
رسه په تعامل کې برخه اخلې .په عمومې ډول دوه ډوله اکسدایزس پیژندل شوي دي ،چې عبارت
دي له  phenolasesاو  tyrosinasesاو لومړی د  phenolicد مرکباتو په اکسدیشن کې برخه اخلې.
د بیلګې په توګه  phyrogallol ،cresolsاو  guaiacolاو په اخرکې phenolic aminoacidد
 tyrosineد اکسدایزسبب کیږي ،چې نوموړی په سور پګمنټ اوبیا په تورپګمنټ باندې بدلیږي،
چې  Melaninنومیږي Phenolase .په ځینوفنجیانو او عايل نباتاتوکې tryosinasesلیدل کیږي .د
کچالو په ریښوکې او هم د غنمو په بوسو کې پیداکیږي.

پراکسدایزس
دا انزایم تقریبآ د هایدروجن پراکساید یا ځینې ارګانیک اکساید په نتیجه کې منځ ته راځي .دغه
پراکساید هایدروجن دفع کوي .په اوبو کې تولیدیږي(د ارګانیک په حالت پراکساید فعال اکسیجن
اوپراکساید تولیدیږي دا فعال اکسیجن) بیا د اکسدایزس انزایم په واسطه لکه د  phenolicمرکباتو په
څريد  phyrogallolاو  catecholپه شکل تولیدیږي .د کتلست په مثال دی .دا انزایم کوم چې په
نباتاتوکې پراختیا مومي هایدروجن پراکساید د اوبو رسه یوځای یو مالیکول اکسیجن ازادوې مثآل
2H2O

H2 O2 + H2O

O2 +
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اکسیجناسیز
دا انزایم په خپله اکسدایزکیږی ،چې یو پراکساید جوړوي .یا اکسدایزپه دې ډول کیږي لکه
 catecholچې په امتسفیریک اکسیجن په مرسته یو ارګانیک پراکساید تولیدوي .یا ورڅخه
هایدروجن پراکساید تولیدیږي .دا پراکساید بیا ماتیږي اود  peroxidasesپه اجزاو باندې فعال
اکسیجن تولیدیږي .کوم چې په ځینوکې میتابولیک اکسدایزس حجراتوکې ډیررضورې دي ساتنه
کوي .دا ټولی مرحلې په دې برخه کې څرګندیږي.
) AO2( Organicper oxide

𝑒𝑠𝑎𝑛𝑒𝑔𝑖𝑥𝑜

)A+ O+O (active oxygen

A + O2

A

𝑒𝑠𝑎𝑑𝑖𝑥𝑜 𝑟𝑒𝑝

O2
→ 2H2 +2 O

2H2O

اکسیجن قبلوونکی
په عمومي ډول اکسی جنیسزنه وي یواځي د پراکساید ډی سیزپه موجودیت کې اغېزه لري.
ډی هایدرو جناسیز
دا هغه  an aerobicانزایمونه دي .په کوم کې چې هایدروجن جذبوې .یو عضوي کوانزایم دی .په
نتیجه کې یو هایدروجن له منځه ځي ،چې sub strateڅخه په کوانزیم تبدلیږي .د غه تبدیل شوی
کوانزایم چې اکسدایزشوی دی یو تعامل ته اړتیا لري چې هغه بیا په کوانزایم باندې تبدیل يش ،چې
ښه بیلګي یې د  dehydro genasesکوانزایم،)NAD(Adenin di nucleotide ،Nicotinamid ،
 )NADP(adinin di nucleotid phosphate ،cutin amidدي .یو مشخص dehydro genases
انزایم دتعامل له پاره چې هغه  catalysesشوی اکسدیشن د  dehydro genasesانزایم په واسطه د
 Malicacidپه  oxaloaceticacidباندې اکسدیشن کیږي.
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ټرانسفوس فوری السیز
که څه هم په تنفسې تعامالتو کې نوموړي انزایمونه اکسدیشن او ریدکشن کې شامل نه دي .خود
ځینو کاربوهایدریټونو په انتقال کې مهم رول تررسه کوي .د تنفس په مرسته او مخکې کولو پروسو
کې کاربوهایدریتونه په تنفس کې نه استعاملیږي .خو په دې ډول چې لومړی د فاسفیټ په مرکب
باندې تبدیلیږي چې د انزایم د ګروپ په واسطه کتلست شوی دی.
ترانسفاسفورلیزکتلست د فاسفیټ راډیکل د یوه عضوي مالیکول باندې یې بدلوي اویا د یوه موقعیت
څخه وبل موقعیت ته یې په عین مالیکول کې تغیر کوي .د مګنیزیم ایونونه د کوفکتورپه حیث د
دې فعالیت له پاره رضورې یوه عضوي مالیکول ته د فاسفیت ګروپ یو ځای کولوته
 phosphorylationوایې Phosphorylation .د کوانزایم ( )ATPپه موجودیت کې د Transphos
 phorylaseانزایم په واسطه منځ ته راځي ATP .د فاسفیت د ګروپ د ورکړی په حیث دنده اجرا
کوي .اود  ATPانزایم په واسطه په خپله هایدرولیز کیږي .ادینوزین ډای فاسفیټ ( )ADPجوړول
لکه په الندې توګه.
ADP + phosphate

ATP + H2O

د  ATPد یو فاسفیټ د ګروپ انتقال د  ATPپه ترمنل کې تعامل دی .همدارنګه یوه نوی مالیکول ته
انتقال مومي کوم چې خالیګاه پیداکوي ADP .اوړی د  Phosphorylationد فاسفیټ ګروپ لري
کوي .د یوه عضوي مالیکول څخه د فاسفیټ ګروپ اخلې او په خپله په  ATPباندې بدلیږي او یا
ور داخلیږي .د دې ګروپ انزایمونه او تعامالت چې کتلست دي په الندې جدول کې شتون لري .د
ګالیکولیزتعامالت بیرته په خپلواجزاوو باندې را ګیر وي.
 ۲۱.۱د  Transphos phorylaseانزایمونو جدول
انزایمونه
۱

Hexokinase

دا خلې محصول
adenosine tri

Sub strate
Glucose or

phosphate+glucose of

fructose+adenosine tri

fructose 6-phos phate

phosphate
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Fructose-1,6 di phos

phasphohexokinase

۲

phate+adenosine di

Fructose 6-phosphate+

phos phate

adenosine tri phosphate

1,3-di phos phorglyceric

3-phospho glyceric

acid+ade nosindi phos

acid+adenosine di phos

phate

phate

2-phos pho eno-pyruvic

Pyruvic acid+ade nosin

acid+ade nosin di phos

tri phos phate

phate

Phasphoglyceric
transphosphorylase

۳

Phosphopyruvate

۴

transphosphorylase

فاسفورلیزس
) هغه انزایمونه دي چې د فاسفوریک په مرسته دesterases( دا هایدروالتیک انزایمونه
 دا تعامالت د انزایم په واسطه منځ ته. دا تغیرالشکل رسته رسیږي.کاربوهایدریټ فاسفیټ جوړوي
 دا تعامالت چې د دې انزایمونو په واسطه. چې عملیه یې په معکوس شکل رسته رسیږي،راځي
 الندې دواړه تعامالت د تنفسې تعامالتو بیلګي. په نامه رسه یادیږيphosphorylases تیزیږي د
.دي
𝑔𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠𝑎𝑛

Starch+ H3Po4𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ𝑜𝑟𝑦𝑙𝑎𝑠𝑒!Glucose-1-phosphate
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Glucose-1-phosphate+frutose
𝑒𝑠𝑜𝑟𝑐𝑢𝑠

!𝑒𝑠𝑎𝑙𝑦𝑟𝑜Sucrose+H3Po4𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ
ډی سمولیزس
د دې ګروپ پورې مربوط انزایمونه تعامالت کتلیزکوي .داسې چې د کاربن ډای اکساید
ځنځیرماتوی او یا یې اوږدوې .د بیلګې په توګه  aldolaseانزایم چې دا انزایم د فرکتوز  ۶،۱ډای
فاسفیټ دا مرکبات په -۳فاسفوګالی سیرپه داخل او ډای هایدروکسی اسیتون فاسفیټ باندې بدلوي.
هایدراسیز
دا نزایم تعامالت کتالیزکوي .یوه اندازه اضافه والی موجود وي یا اوبه خارجوې بغیرجه د
هایدروالتیک په وجه د مالیکولونو د لیږد څخه منځ ته راځيEnolase .د دې ګروپ انزایم دی .د
ګالیکوالیز تعامل یو بیرته را ګرځیدونکی کتالیزتعامل دی.
 Aconitaseاو  fumaraseد هایدرولیز نور بیلګي دي ،چې د تنفس په عملیه کې برخه اخلې .د
پورته ذکرشوي انزایمونو څخه کاربوکسلیزهم برخه لري .کوم چې عضوي مالیکول د کاربن ډای
اکساید لري .یا دا چې دا د عضوي مالیکول رسه یو ځای کوي .دا عملیه رسیع کوي او ایزومیرونه
هم د تنفس په عملیه کې شامل دي.
 .۱د تنفس میخانکیت
په عموموې ډول تنفس په دوه مرحيل لري )۱( :لومړی د بیرته را ځیدو وړ تعامالتو څخه عبارت
دی ،چې باالخره ګلوکوز په پایرو ویک اسیدو او یا یایرو ویټ باندې بدلیږي ،چې دا عملې ته
 glycolaseویل کیږي )۲( .د پایرو ویک اسیدو د اکسدیشن څخه جوړه ده .هغه تغیرات چې په
ګالیکولیز کې لیدل کیږي .په ټولو ارګانیزمونو او مختلفو انساجو کې یو ډول وي .اود اکسیجن په
موجودیت او نه موجودیت کې نه اغیزمن کیږي .په دوهمه مرحله کې د پایرو ویک اکسدیشن د څو
مختلفو مراحلو څخه تیریږي ،چې دا ارګانیزم د انساج پورې ارتباط لري او بالخصوص د مختلفو
ایونونو او مرکباتو په موجودیت او نه موجودیت پورې اړه لري .دا فکتورونه دواړه مرحيل په اندازه او
هغه مواد چې تولیدیږي .د هغوې انواع او اندازه اغیزمن کوي.
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ګالیکولیز
کاربوهایدریټونه په تنفس کې په کار نه وړل کیږي .دوې د د فاسفورولیشن په واسطه د  ATPرسه
لومړی فعالیت کوي ،چې په نتیجه کې مختلف النوع هکزوفاسفیټ تولیدوې .دا فاسفورولیشن د
هکزوس شکري د انزایمونو په واسطه کتلست کیږي ،چې د  transphophorylaseګروپ
لري( ۱.۲۱ټیبل وګورئ).
( )۱ګلوکوز لومړی د  ATPانزایم په موجودیت کې په ګلوکوز  ۶فاسفیټ باندې بدلیږي .دا یو
معکوس تعامل دی .د  transphophorylaseګروپ انزیم په واسطه کتلیزکیږي ،چې hexo kinase
نومیږي او مګنیزیم مرسته کوونکي عامل ته اړتیا لري .لومړی نشایسته یا سکروز د  degradationاو
 esterificationد عملې الندې د فاسفوریک اسید رسه د هایدروالتیک د کتلست انزایم د اغیزې
الندې راځي ،چې د  phosphorylaseد ګروپ انزایم د ګلوکوز -۱فاسفیټ په الس راځي .دا مرکب
بیا د  phosphoglucomutaseتر اغیزې الندې په ګلوکوز  -۶فاسفیټ باندې بدلیږي.
( )۲ګلوکوز یا  -۶فاسفیټ په خپل ایزومیرباندې بدلیږي .فرکتوز  -۶فاسفیټ د فاسفوهکزوس
ایزومیراز د انزایم تر اغیزې الندې راځي .دا تعامل یو رجعې تعامل دی .دا تعامل یواځې په نباتاتوکې
پيژندل شوی دی او په نباتاتوکې منځ ته راځي .په کوم کې چې ګلوکوز او فرکتوز یو تربله عمل
کوي .فرکتوز  -۶فاسفیټ مستقیآم د  hexo kinaseتر اغیزې الندې جوړیږي .په همدې طریقه په
کوم چې ګلوکوز  -۶فاسفیټ د ګلوکوز څخه جوړیږي.
( )۳څرنګه چې فاسفورلیشن د فرکتوز  -۶فاسفیټ د  ATPپه مرسته منځ ته راځي ،چې په نتیجه کې
فرکتوز  ۶،۱ډای فاسفیټ جوړوي .دا عمل هغه وخت څرګندیږي ،چې د phosphor hexo
kinaseانزایم په واسطه واپس يش او کتلست یې په کوم کې چې مګنیزیم د کوفکتور په حیث اړین
دی .په پورتني تعامالتوکې د انزایمونو شمول په الندې شکلونو کې لیدل کیږی.
نشایسته phosphorylase↑↓H2PO4 +
ګلوکوزphosphor glucomutase↑↓phosphate -۱ -
𝑒𝑠𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑥𝑒𝐻

Glucose-6-phosphate+ADP

!
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(1) glucose +ATP

↑↓phospho hexose isomerase
𝑒𝑠𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑜𝑥𝑒𝐻

Fructose – 6- diphosphate+ADP

!

(2) fructose+ ATP

𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ𝑜−

(3) fructose- 6- phosphate+ATP𝐻𝑒𝑥𝑜 𝑘𝑖𝑛𝑎𝑠𝑒 Fructose -1-6 di phosphate+ ADP
!

( )۴د  aldolase –desmolyticد انزایم له کبله فرکتوز  ۶،۱ډای فاسفیټ باندې بدلیږي .ورسته بیا د
یو تعامل څخه ورسته د ترایو فاسفیټ دوه مالیکوله تولیدوې .د مثال په ډول 3-phospho glycer
 )3-PGAL( aldehydeاو  di hydrxi acetone phosphateدوه مالیکوله ایزومیرجوړوي.
اوکیدای يش چې دا په ترایو فاسفیټ ایزومیرایز انزایم باندې يش.
( )۵برسیره پر دې میتابولیزم اکرثه په ( )3-PGALپورې اړه لري .کیدای يش دوه مالیکوله یې د یو
هکزوس څخه جوړ يش .ځکه چې د ایزومیرونو انزایم په شکل عمل کوي،Nicotine amaid .
 )NAD(adenine di nucleotideپه موجودیت کې د  phosphor glycer aldehyde3-یا د ترایو
فاسفیټ د ( )3-PGALرسه تعامل کوي .د غیرعضوي فاسفیټ رسه چې دا په  ۳،۱ډای
فاسفوګلرسویک اسید باندې اکسدایزکیږي .په دې تعامل کې  ۳،۱ډای فاسفوګلرسپه داخل یو
منځنۍ مرکب دی NAD .د ډای هایدرو جنیز یو کوانزایم دی او د NADH2په واسطه په دې تعامل
کې ارجاع کیږي .اکسدیشن د ډای هایدرو جنیز څخه ورسته ( )3-PGALد  NADرسه یو ځای
کیږي د دغې فاسفورلیشن رسه مکمل تعامالت په الندې ډول ښودل کیږي.
( NADH2 )۶د تنفس د عملې په نتیجه کې په  NADباندې بیرته دکسدایزکیږي .په راتلونکی تعامل
کې  ۳،۱ډای فاسفوګلرسیک اسید د  ADPرسه تعامل کوي اود فاسفیټ ګروپ له منځه ځي او
PGAجوړوي او په  ADPباندې بدلیږي .دغه تعامل د phosphor glycerc transpho
 sphorylaseانزایم په واسطه رسیع کیږي .یوه زیاته اندازه تیزاب د منځنۍ محصول په حیث ضیایي
ترکیب کې تولیدیږي .په ډول داتنفس د فاسفوګلرسیک اسید کوالی يش د ضیایي ترکیب کړۍ یا
دوران ته داخل يش .یا تنفسې میتابولیزم ته داخل يش .یا په بل عبارت ضیایي ترکیب او تنفس د
فاسفوګلرسیک د عملې پورې تړلی ده.
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( )۷د ګالیکولیزپه راتلونکی مرحله کې  -۳فاسفوګلرسیک اسید د  phosphor glumutaseانزایم
په واسطه هغه په  -۲فاسفوګلرسیک ایزومیراز باندې بدلیږي .په دې عملیه کې د یومالیکول په
داخلولو رسه د فاسفیټ ګروپ ته انتقال ورکوي.
( )۸دا مرکب باالخره یو مالیکول اوبه د السه ورکوي .اوپه phosphor- enol phyruvic acid
باندې بدلیږي ،چې دا تعامل د  enolaseانزایم په واسطه کتلیزکیږي ،چې د  Hydraseانزایم ګروپ
په واسطه هم تررسه کیږي.
( )۹د ګالیکولیز په اخرې تعامل کې د فاسفورلیشن په لری کیدو رسه فاسفوانیول پایرو ویک اسید د
 ADPانزایم په موجودیت کې د phosphor pyruvic trans phosphorylaseانزایم په واسطه تړل
کیږي ،چې په نتیجه کې مګنیزیم ته د کوفکتور په حیث اړین دی او په اخرکې پایرو ویک اسید
جوړیدو ته اړتیا لري .د تنفس لومړی مرحله چې ډیره عامه ده په ایروبیک او ان ایروبیک دواړو کې
تررسه کیږي .په دغه تعامالتوکې دوه مالیکوله د پایرو ویک اسید (دری کاربنه مرکب)تولدیږي .د
قند د هر مالیکول څخه مختلف کتلستی تعامالت او انزایمونه ورکړل شوی وي ۲۱.۱ .انځور کې دا
تعامل د کتلست رسه ارتباط لری .اود  )EMP( Embden-meyerhof-parnasباندې شوی دی .په
ډیر احرتام رسه دری جرمني بیوشيمي پوهان د ګالیکولیز د میکانیزم له پاره کار کړی دی .په دې
باندې ټینګارکیږي چې ګالیکولیز په پورتني تعامالتوکې د امتسفیراکسیجن موجود نه دی .دا
څرګندوې چې څرنګه ایرو بیک او ان ایروبیک په لومړې مرحله کې دواړه رسه یو شان وي .په
ت نفس پایرو ویک اسید یومهم مرکب دی چې دا تعامل وړاندې په مختلفو کړیو باندې ویشل کیږی.
اود مختلف مرکبات تولیدوې ،چې په ایروبیک او ان ایروبیک رشایطو پورې اړه لري .یا په بل
عبارت د تنفس د میکانیزم ویش په دې مرحله کې صورت نیسې ،چې یوه الره ان ایروبیک تنفس
تولید تررسه کوي ،چې بله الره یې د ایروبیک تنفس تولیدات رسته رسوې.
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 ۱. ۹انځور  :د glycolysisتعامالتو انځور

د پایرو ویک اسید په واسطه د ان ایروبیک ماتیدل
ان ایرو بیک هغه وخت تررسه کیږي چې د هوا اکسیجن موجود او یا نه وي کوم چې په مصف ونه
رسیږي .د ان ایروبیک رشایط الندې پایرو ویک اسید په غیرمکمل ډول تجزیه کیږي .په مختلفو
انساجو او ارګانیزمونوکې د ارګانیزمونو اقسام او اندازه د نهایي تولیداتو په مختلف ډول جوړیږي.
ځینې د دغو تولیداتو د پایرو ویک اسید څخه چې مختلف ډولونه يې عبارت دي له د acet
 lictic acid ،ethyl alcohol ،aldehydeاو  butyric acidدا د تعامالتو د مختلفو کړیو په واسطه
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جوړیږي .په خمیرمایه او ډیریو نباتاتو کې ان ایرو بیک تنفس د ایتایل الکول د جوړیدو سبب
کیږي.
( )۱۰د  pyruvicاولنی مرحله د  de corboxylisانزایم په واسطه د de ،pyruvic acid
 corboxylationدی ،چې په نتیجه کې ایتایل په داخل د منځنۍ مرکب د جوړیدو سبب کیږي.
Acet aldehyde

CH3CHO+CO2

𝑒𝑠𝑎𝑙𝑦𝑥𝑜𝑏𝑟𝑜𝑐 𝑒𝑑 𝑐𝑖𝑣𝑢𝑟𝑦𝑝
!

CH3 COCOOH

pyruvic acid
( )۱۱کو انزایم د  NADH2په موجودیت کېde hydro genaseپه واسطه په داخل په ایتایل الکول
چې یو معکوس تعامل دی ارجاع کیږي.
CH3-CH2OH+NAD
𝑒𝑠𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜𝑟𝑑𝑦𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑑𝑒ℎ
!

CH3CHO+NADH2

Ethyl alcohol
( )۱۲نور ارګانیزمونه د غیرهوازې تنفس په جریان کې ،همدارنګه تولیدات لکه لکتیک اسید،
بیوتاریک اسید او نور عضوي تیزابونه کیدای يش چې د پایرو ویک اسید څخه د تعامل په
مختلفوکړیو کې جوړ يش .په همدې ډول لکتیک اسید کیدای يش د لکتیک اسید بکرتیا د تنفس
په واسطه جوړيش.
CH3-CHOH-COOH+NAD

CH3-CO-

𝑒𝑠𝑎𝑛𝑒𝑔 𝑜𝑟𝑑𝑦𝑙𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 𝑑𝑒ℎ
!

COOH+NADH2
پایرو ویک اسید

لکتیک اسید

د ایتایل الکولو او لکتیک اسیدو تولید په هوازې تنفس کې ( ۱۱او  ۱۲تعامل) په لومړی تعامل
کې NADH2منځ ته راځي )۵( .ګالیکولیز اکسدایزکیږي NAD .کوم چې د دوهم ځل له پاره
 glycolyticمرحلې ته داخلیږي.
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راځي چې دا امتحان کړو چې د ګلوکوز د هوازې تنفس ګالیکولیز څخه د  ATPپه شکل څومره
انرژي حاصلیږي .د ګلوکوز د یومالیکول څخه د فرکتوز  ۶،۱ډای فاسفیټ تولیدیږي ،چې په دغه
تعامل کې دوه مالیکوله ATPاستعاملیږي .په ګالیکولیزکې د فرکتوزیو مالیکول  ۶ډای فاسفیټ
باالخره په دوه مالیکوله پایرو ویک اسید باندې بدلیږي .په  ۲۱.۲انځور کې یواځي د یو مالیکول
پایرو ویک اسید تولید ښودل شوی دی .دصحیح کولو له پاره دا تعامالت او تولیدات باید دوه چنده
يش .د یومالیکول په ګالیکولیز کې او بیا په مجموعې ډول د څلور مالیکوله  ATPد sub strate
phosphorylationپه واسطه منځ ته راځي ( ۶او ۹تعامالت) .دوه مالیکوله د NADH2چې په پنځم
تعامل کې تولیدیږي د هوازې تنفس رشایطو الندې د ایتایل الکولو او لکتیک اسیدو په تولید کې
استعاملیږي .مګر ATPنه تولیدیږي .دیوه خالص مالیکول ګلوکوز څخه دوه مالیکوله  ATPپه الس
راځي.
کله چې ګالیکولیزس د هوازې تنفس رشایطو الندې صورت نیسې باالخره  NADH2د ازاد اکسیجن
په واسطه اکسدایزکیږي .دغه بیولوژي اکسدیشن د  NADH2د دری مالیکولهATPپه تولید رسه یو
ځای وي .یا دا چې  NADH2د دوه مالیکول اکسدیشن دپاره  ATP۶مالیکولونو ته اړتیا وي .په
پنځم تعامل کې چې دغه  ATP ۸خالص په الس را تلل د ګلوکوز په یوه مالیکول په ۲۱ـ  ۲جدول
کې ښودل شوی دی.
په دې وجه باندې د هوازې تنفس مرحله څلور ځله د غیرهوازې مرحلې څخه د انرژي په ازادولو
کې ATPتولیدوي.
کرب سایکل (ټی سی ای سایکل )
د هوازې رشایطو الندې پایرو ویک اسید په اخر کې په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې د کرب
سایکل د یو لړ تعامالتو په دوران کې تجزیه کیږي ،چې نوموړې تعامالت په دوه ډوله دي de
 corboxylationاو .de hydro genation
 ۲۱.۲جدول د هوازې رشایطو الندې په ګالیکو الیزس کې د  ATPتولید.
(1) ATP used change in
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Reaction

ATP

Phosphorylation of glucose to fructose-1,
)6,di phosphate(reaction 1and 3
(2) ATP formed
)Reaction 6(×2

+2

)Reaction 6 (× 2

+2

)In aerobic oxidation of NADH2 (× 2

+6

Net gain in ATP

+8

د دې تعامالتو له جملې څخه په یوه کې هم مالیکولی اکسیجن په مستقیمه توګه نه استعاملیږي .د
de corboxilationپه واسطه د عضوي مالیکولونو څخه کاربن ډای اکساید لری کیږي .د کاربن
ډای اکساید د عضوي مالیکولونو څخه په الس راځي .د هوا د اکسیجن څخه منشاء نه اخلې .په دې
پروسه کې د  de corboxilationدری تعامالت صورت نیسې ،چې لومړی او دویم یې د یوه
مشخص کاربوکسلییزانزایم کتلیزکیږي ،چې په معکوس ډول فعالیت کوي .د de hydrogenation
تعامالت د  de hydrogenationانزایم په واسطه کتلیزکیږي .خو  NADته (اویا کوم بل کو انزایم
ته) اړتیا لري ،چې د هایدروجن قبلوونکي په حیث فعالیت کوي او د دې پروسې په ترڅ کې په
 NADH2باندې بدلیږي .ورسته  NADH2د الیکرتون اخیستونکو عضوي مالیکولونو د یوې سلسلې
په واسطه اکسدایزکیږي او د الرې په اوږدو کې ATPتشکیلوې .دا د الیکرتون اخیستونکو اخری
مرحله ده ،چې مالیکولی اکسیجن ورکې استعاملیږي او  terminal oxidationد  NADH2اخرې
اکسدیشن د هوازې تنفس د دوام له پاره اړین ده .ځکه چې د دې عملې په نتیجه کې NADدوباره
منځ ته راځي ،چې هغه بیا د تعامالتو سلسلې ته داخلیږي اود  de hydrogenationپه نورو تعامالتو
کې برخه اخلې.

165

د تعامالتو هغه سلسيل چې د پایرو ویک اسیدو په تدریجې تجزیه کې رول لري د  Kreb cycleپه
نامه دوره یې تعامالتوکې واقع کیږي Kreb cycle .ته  Citric acid cycleاویا tri carboxylic acid
( )TCAهم وایې .ځکه سرتیک اسید چې یو  tri carboxylic acidدی په دې سلسله کې لومړنۍ
بین البینې شکل دی اوبله داچې یو شمیرنور د دری کاربوکسیل لرونکي اسیدونه هم د بین البینې
تعامالتو په ډول منځ ته راځي .د تعامالتو په دې سلسله کې د  de hydrogenationاو de
 hydrogenationد تعامالتو په نتیجه کې په پرمختلونکې ډول په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه
کیږي.
د  Kreb cycleمختلف تعامالت په الندې توګه په ترتیب رسه توضیح کیږي .که دقیقآ ووایو نو
لومړين دوه تعامالت د  Kreb cycleاجزاوي نه دی .بلکه پایرو ویک اسید په یو فعال شکل
تبدیلوي ،چې هغه بیا دوران ته داخلیږي.
 -۱پایرو ویک اسید یو ډیرفعال مرکب دی په لومړي مرحله کې نوموړی اسید د ایتایل کو انزایم A
په نامه په یوه فعال مالیکول باندې بدلیږي ،چې په لنډ ډول  acetyl.s.co Aپه ډول لیکل کیږي .دا
مالیکول د کوانزایم ای په نامه د یوه ډیر مغلق مرکب رسه د پایرو ویک اسید د یو ځای کیدو څخه
منځ ته راځي .کو انزایم ای فوق العاده یو فعال مرکب دی او په ډیرو زیاتو میتابولیک تعامالتو کې
چې بیولوژیکي اهمیت لري برخه اخلې .د کو انزایم ای د مالیکول په اخری برخه کې یو ډیر فعال
 sulphydrlګروپ موجود دی چې د∼  co AHSپه ډول اویا په خلص ډول  Co-Aپه ډول لیکل
کیږي .دا ∼ عالمه یو فوق العاده تعامل کوونکی رابطه ښيي ،چې نوموړی کو انزایم ته تعامل
کوونکې خصوصیات ښیي .کو انزایم ای په خپله د panto thenic acidچې د  B-complexد
ګروپ یو ویټامین دی .اود ادینوزین ډای فاسفیټ (ډای نوکلیو تاید) د تعامل څخه منځ راځي ،چې
د دوهم مالیکول د رایبوز په دریم کاربن کې یو بل د فاسفیټ ګروپ لري .په بل عبارت کو انزایم
ای د پانتوتنیک اسید یو داسې مشتق دی چې د ادینوزین نوکلیو تاید ډای فاسفیټ وررسه د دری
فاسفیټ په ډول  esterشوی دی.
د پایرو ویک اسید او کو انزایم ای ترمنځ تعامل چې د پایرو ویک اسید د فعالیدو سبب کیږي .د
 NADکو انزایم ته اړتیا لري او پایرو ویک اکسدایز یا  pyruvic de hydrogenaseد مغلق انزایم
په واسطه کتلیزکیږي .د انزایمونو دا سیستم د دریو فرعې انزایمونو څخه منځ ته راغلی دی ،چې د
پایرو ویک ډای کاربوکسلیک lipoic reductase ،او  flavor proteinد  de hydrogenasisپه
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نومونو رسه یادیږي .همدارنګه  )TPP( Thiamine phyrophosphateچې د ویټامین  B1یو مشتق
دی .دا مرکب په خپل ترکیب کې د  prostheticګروپ لري او مګنیزیم ته د یو کو فکتور په ډول
باندې اړتیا دی .پایرو ویک اسید د کو انزایم ای رسه په تعامل کې د کاربن ډای اکساید یو مالیکول
د السه ورکوي او دوه کاربن لرونکي پايت شونې د کو ای رسه یو ځای کیږي او اسیتایل کو ای منځ
ته راوړې .د الندې عموموې معادلې په واسطه په اسیتایل کو ای باندې د پایرو ویک اسید بدلیدل
ښودلی شو
O

CH3
𝑐𝑖𝑣𝑢𝑟𝑦𝑝

Co2+NADH2CoA+S-∼CH3C𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒!+NADCOA∼HS+oC
COOH
Acetyl. CoApyruvic acid
پورتنۍ تعامل په څو مرحلو کې صورت نیيس ،چې په الندې توګه توضیح کیږي.
1: pyruvic acid+ TPP → acetyl- TPPcoplex+ Co2
2: acetyl – TPP coplex + lipoic acid →acetyl- lipoic acid compex + TPP
)(Oxi dised
3: acetyl – lipoic acid + CoA → acetyl- CoA+ lipoic acid
)(Reduced
4: lipoic acid+ NAD →lipoic acid + NADH2
(oxidized
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)

(redused

)

باالخره→ acetyl-coA + Co2 + NADH2pyruvic acid + CoA+ NAD
دا تعامل د  oxi di tive decorboxilytionد نوعې څخه شمیرل کیږي .ځکه چې د پایرو ویک
اسید  de corboxilationد ( hydrogenationاکسدیشن د NADپه واسطه) صورت نیيس .لکه د
مخه وویل شو د اسیتایل کو ای فوق العاده فعال مالیکول د پایرو ویک اسید یو دوه کابن لرونکی
(استیت) پايت شونې چې د پایرو ویک اسید څخه منشاء اخیستي ده پخپل ځان کې لري .د
ګالیکولیزس ټول تعامالت اود اسیتایل کو ای باندې د پایرو ویک اسید تجزیه په سایتوپالزم کې په
منحله برخه کې صورت نیيس.
 :۲اسیتایل کو ای په دوهم تعامل کې مایتوکاندریا ته داخلیږي او خپل اسیتایل ( )2Cګروپ
اکزالواستیک اسید (یو څلورکاربنه اسید) ته انتقال ور کوي ،چې په نتیجه کې پنځه کاربن لرونکې
سرتیک اسید منځ ته راځي .دا تعامل چې  citrogenaseیا  citric syn taseد یو ځای کوونکي
انزایمونو په واسطه تررسه کیږي ،د  CO-Aد ازادیدو سبب کیږي ،چې دا  CO-Aبیا د پایرو ویک
اسید یو دیومالیکول رسه تعامل کوي Kreb cycle .په سرتیک اسید باندې رشوع کیږي .هغه د پایرو
ویک اسید یو دوه کاربن لرونکی ټوټه د ځانه رسه لري ( .)۱۳.۴د  Kreb cycleدواړه لومړې
تعامالت د یوانزایم په واسطه چې د  aconitaseپه نامه یادیږي .اود  hydraseانزایمونو له جملې
څخه دی ،صورت نیسې .سرتیک اسیدلومړی hydrogenationdeکیږي ،چې cis-aconitic acid
جوړوي او هغه بیا د هایدریشن د معکوسې پروسې په واسطه ایزو سرتیک اسید جوړوي ،چې د
اتومي ګروپونو د دوباره تنظیم په نتیجه کې دا عملیه منځ ته راځي Aconitic .انزایم  Fe++ته د کو
فکتور په حیث اړتیا لري.
 :۳ایزوسرتیک اسید د ایزو سرتیک اسید د  de hydrogenasteانزایم په موجودیت کې په de
( hydrogenationاکسدیشن) یوځای کیږي .اکزالوسکسنیک اسید منځ ته راوړي .په ډیرو حاالتو
کو انزایم او NADنه وي .بلکه د معمول په خالف  NADPوي ،چې د ایزو سرتیک اسید څخه د
الیکرتون د انتقال په واسطه په  NADPH2باندې بدلیږي.
 :۴د دې پسې یو بل تعامل د ډی کاربوکسلیشن او  oxalo succinic acidدی چې د تیرتعامل د
انزایمونو په واسطه صورت نیسې او د الفا کیتوګلوتاریک اسید تولید اود کاربن ډای اکساید په
ازادیدو رسه پای مومي .منګانیزد دغه ډی هایدروجنیزانزایم دپاره یو رضوری کوفکتور دی .د ایزو
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سرتیک اسید ډی هایدروجنیشن اخری نتیجه د ایزوسرتیک اسید ډی کاربوکسلیشن دی ،چې الفا
کیتوګلوتاریک اسید ترې په پنځم او شپږم تعامالتو کې ورڅخه په الس راځي.
 :۵راتلونکی تعامل د الفا کیتوګلوتاریک اسید  oxidativeډی کاربوکسلیشن دی ،چې د
الفاکیتوګلوتاریک اسید ډی هایدروجنیزانزایم په واسطه صورت نیيس او په هامغه شکل صورت
نیيس لکه د پایرو ویک اسید په حالت کې چې صورت نیوو .د ډی انزایم د دې رضورې کو
فکتورونو کوانزایمونو د جملې څخه  co-Aاو  NADدی Mg++ .یې یو رضورې کو فکتور دی.

 ۹.۲د کرب سایکل د تعامل انځور.
د کرب سایکل تعامل په دوه پړاوونو کې صورت نیيس .په لومړی پړاو کې الفاکیتوګلوتاریک اسید د
کو انزایم ای او  NADرسه تعامل کوی .اوپه ډی کاربوکسلیشن او ډی هایدروجنیشن تحمل کوي.
د یو لړ مغلقو تعامالتو په نتیجه کې منځ ته راځي ،چې په الندې توګه یې ښودلی شو.
𝛼-ketoglutaric acid + co-A+ NAD → succinyl-co-A+ co2+ NADH2
په دوهمه مرحله کې د یو لړ مغلقو تعامالتو تراغیزې الندې د غیرعضوي فاسفیټ په موجودیت کې
منځ ته راځي( .کو فکتور دی) اوباالخره  succicnic acidورڅخه په الس راځي او کو انزایم ای
ازادوي .د  ATPیو مالیکول په دې تعامل کې په الس راځي او  guanosine diphosphateپه دې
تعامل کې د یو کو انزایم په حیث باندې دنده اجرا کوي .مونږه د دغه پیچيل تعامل خالصه په الندې
توګه لیکالی شو.
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Succinyl-co-A+ ip → Succinyl-p+ co-A
→ Succinyl-p+GDP +ADP

GTP+succicnic acid

GDP+ ADP → ATP+ GDP
Finally: Succinyl-co-A + ip +ADP → succicnic acid + ATP+ co-A
GTP stands for guaninosine tri phosphate.
 succicnic acid :۶په  fumaric acidباندې اکسدایزکیږي .یا په بل عبارت ډی هایدروجنیټ
کیږي ،چې دا تعامل د  succinic acid de hydrogenaseپه رسه صورت نیيس .هغه انزایم چې دا
تعامل رسته رسوي  )FAD( flavin adenine di nucleotideڅخه عبارت دی او  NADنه دی.
 fumaric acid :۷د یو  hydraseانزایم په واسطه چې  fumaraseپه نامه یادیږي هایدریټ کیږي.
اود  malic acidد  de hydrogenaseمالیک انزایم او کو انزایم NADپه واسطه اکسدایزکیږي.
ترڅو بیرته ورڅخه  oxalo acetic acidپه الس رايش .په دې ترتیب رسه کرب تکملیږي او دوباره په
الس راغلی  oxalo acetic acidد اسیتایل کو ای د یوبل مالیکول رسه یو ځای کیږيCitric acid .
جوړوي او نوموړې سایکل بیا ځان تکراروې .ترڅوچې د  pyruvic acidټول موجوده اندازه په
کاربن ډای اکساید اوبه باندې اکسدایزيش .د تعامالتو په دې حلقوي سلسله کې اکزالواستیک اسید
رصف د یوه کتلست په حیث باندې اجرا کوي .د کرب سایکل رسه تړلی مختلف تعامالت اود
هغوې اړین غوښتني په  ۲۱.۳جدول کې ښودلی شوی دی.
د یو مکمل دوران په نتیجه کې د یوه پایرو ویک اسید معادل په مکمل تحمضی ډیکاربوکسلیشن
باندې په پنځو مرحلو کېتحمل کیږي ،چې نوموړی مرحيل د ( ۸،۷،۶،۵او  ۱۰عبارت دي) دغه څلور
مرحيل په ډی هایدروجنیشن کې صورت نیيس او په دې څلورو ډی هایدروجنیشن مرحلو کې د یوه
کو انزایم په واسطه باندې د الیکرتونو یوه جوړه چې د هایدروجن اتومونه(دوه اتومونه) هم وررسه
ملګری وي .د دوه تعامالتو (د  ۷او  )۱۰په واسطه لري کیږی ،چې نوموړې انزایم د NADپه نامه
یادیږي .په یوه او پنځه تعامل کې NADPد ډی هایدروجنیشن عملیه اجرا کوي او په یوه بل تعامل
( )۸تعامل کې FADډی هایدروجنیشن عملیه اجرا کوي.
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تعامل

انزایم

 انزایمونه-کو

-کو
فکتورونه

1. Pyruvic acid+Co-A→acetyl-

Pyruvic

Co-

Mg++

Co-A

dehydrogenatione

A,NAD

None

2. acetyl.co-A+oxalosuccitic

Condensing

Flavin

Fe++

acid→citric acid

enzyme citro

None

Mg++,Mn++

3.4 citric acid→cis-conitic

genase

None

Mg++,ip

NADP

None
None

acid→iso citric acid
5.6 iso citric acid →oxalosuccinic

Aconitase.

coA,

acid→ketoglutaric acid

Iso citric

NAD,GDP none
flavin

7. ketoglutaric acid→succinly-coA→succinic acid

Dehydrogenase

FAD

8. succinic acid→fumaric acid

Ketoglutaric

None
NAD

9. fumaric acid→malic acid
10. malic acid→oxaloacetic acid

Dehydrogenase
Succinic
hydrogenase
Fumarase
Malic
dehydrogena

 د کرب. ) تولیدیږيFADH2 او1 NADH2, 2NADH2(د کو انزایم څلورم ارجاع شوی مالیکولونه
 عالوه.) تعامل کې د کاربن ډای اکساید دوه مالیکولونه تولیدیږي۷.۶( سایکل په دوو تعامالتو کې
 مالیکولونه هم تولید شوی ويNADH2 پردې پایرو ویک اسید په تحميض ډی کاربوکسلین کې د
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او کاربن ډای اکساید هم تولید شوي وه ،چې هغه لومړنی تعامل دی .نو مونږ د کاربن ډای اکساید د
 Reducedانزایمونه په نتیجه کې د کاربن ډای اکساید دری مالیکولونه لرو اود ارجاع شوی انزایمونو
پنځه مالیکولونه لرو چې دری پکي د  ،NADH2او یو یې  NADPH2دی او یې  FADH2دی .په
دې پروسه کې د پایرو ویک اسید د هراستعامل شوي مالیکول په مقابل کې تولیدیږي .د ارجاع
شویو کو انزایمونو د پنځه مالیکولونو تحمض د اکسیجن دوه نیمومالیکولونو ته اړتیا لري .په دې
اساس مونږ ویلی شوچې د پایرو ویک اسید تحمض د الندې لنډې معادلی په واسطه ښودل کیدای
يش.
O2

→3CO2+ 2H2O+ energ

1

CH3CO.COOH+ 2 2

که چیرې مونږه د معادلې چپې کیڼې خوا ته نیم مالیکول او دوه وررسه عالوه کړو ترڅو چې حرارت
(۵تعامل کې) د ګالیکوالیسیزشوی  NADH2ور باندې اکسدایز يش او د پایرو ویک اسید په تولید
کې منځ ته راغلی اوبه یا خو ښيې خوا ته واچوو نو په الس راغيل معادله به د اکسیجن په چپ خوا
کې ا و دری مالیکوله اوبه په ښيې خوا د ځان رسه به ولري .دا ډول معادله د یوه ټرایوز قند د مکمل
اکسدیشن له پاره ښه معادله وي .د دې معادلې په دوه چنده کولو رسه مونږه د یوه شپږکاربنه قند د
مکمل تحمض عمومي معادله په الس را وړلی شو ،چې په هغه شپږ او دوه په چپ خوا کې دي شپږ
او دوه په ښيۍ خوا کې وي .دا د بورې هر دوه مالیکول او د قند هر اکسدایز مالیکول په نظرکې نیول
کیږي.
2 CH3CO COOH-2H2O+ energy

𝑠𝑖𝑠𝑦𝑙𝑜𝑐𝑦𝑙𝑔
!

C6H12O6

6 CO2 + 4 H2O +energy

2

𝑠𝑏𝑒𝑟𝑘

𝑒𝑙𝑐𝑦𝑐 CH3COCOOH + 5 O2
→ C6H12O6+ 6𝑂2
6CO2+6H2O +energy

که چیرې ګلوکوز د تنفس کیدونکی مادې په حیث باندې د معادلې په رشوع کې په نظرکې ونیسو
نود تنفس ټول میکانیزم د  ۲۱.۳شکل په څیر خالصه کولی شو.
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۳. ۹

نهایي تنفس اود اکسیجن په واسطه د فاسفیټ نصب کیدل

په یوه نبايت حجره کې د هوازې تنفس په اخرې مرحله کې د مالیکولی اکسیجن په واسطه باندې د
ارجاع د شوی کو انزایمونو اکسدیشن یا تحمض دی .د بیلګي په توګه  NADH2په مشکل ډول د
هوا د اکسیجن په واسطه نه اکسدایز کیږي NADH2 .په هوا کې ثابت دی .د تنفس د معادلې د بین
البینې شکلونو تحمض په داسې ډول صورت نیسې چې د میتا بولیت د یوه مالیکول څخه دوه
الیکرتونه تیریږي او بیا دا دوه الیکرتونونه د  NADمالیکول ته په هایدروجن د امتسفیررسه یو ځای
انتقالیږي NAD .یا (نور کو انزایمونه لکه  NADPیا  )FADPارجاع کیږي .اود انرژي څخه ډک
 NADH2په الس راوړي .د  NADH2تحمض او نور ارجاع کوانزایمونه بیرته اکسدایزکیږي .په
داسې ډول چې الیکرتونونه یې د الیکرتون قبلونکی کو انزایمونو د مالیکول نو د یوې سلسلې باندې
انتقالیږي .اود الرې په جریان کې ATPتشکیلوي.

 ۳. ۹انځور .د تنفسې پروسې مکمل دیاګرامیک خالصه

173

په اخری سمت کې الیکرتونونه د هایدروجن د اتومونو یا د ایونونو د پروتونونو رسه یو ځای مالیکولی
اکسیجن ته ور انتقالیږي .ترڅو چې اوبه جوړی کړي .مالیکولی اکسیجن یواځي په دې اخری مرحله
کې په مصف رسیږي ،چې دغې مرحلی ته مونږ اکسدیشن وایو .په عین وخت کې د دې اکسدیشن
رسه یو ځای په NADH2کې موجوده انزژي ازادیږي .اود هغې یوه برخه  ATPپه جوړیدو کې په
مصف رسیږي ATP .په دې ځای کې د تنفس انرژي په حجراتو کې مصفولی يش.
هغه میتابولیکه الره چې د ارجاع شویو کو انزایمونوالکرتونونه ورباندې تیریږي د الکرتون د
ترانسپورت سیستم ( )ATSد الکرتون د انتقال ځنځیر( )ETCیا د تنفسې ځنځیرپه نامه یادیږي.
د الکرتون د ترانسپورت ځنځیر الکرتوناخیستونکي په یوه صحیح ترتیب باندې په الندې دي .د الکرتون
قبلونکي ټول  pyridine nucleiotideدي( NADاو  .)NADPفالوین دی ،او یو څو د سایتوکروم
پګمنټونه ( )metalloporphyrinsدی .نوموړي ټول الکرتون قبلونکي د مالیکولی اکسیجن رسه په
مستقیم ډول باندې تعامل نيش کولی .اوځینې یې د نورو څخه په اکسدایزکوونکي توان په نتیجه کې دا
انزایمونه باید د ګروپونو په ډو ل عمل کې چې د دې ګروپونو په واسطه باندې د ارجاع شویو مرکباتو
څخه الکرتونونه د اکسدایزکوونکو عواملو په منځ کې انتقالیږي او اکسیجن ته رسول کیږي .په ژوندیو
سیستمونو کې د الکرتون انتقالونکي مالیکولونه د پروتینونو رسه یو ځای پیداکیږي.

 ۴. ۹انځور د الکرتون د انتقال سیستم په ګوته کوي.
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د  terminal oxidationد میکانیزم د توضیح کولو دپاره په اکزالو استیک اسید باندې مالیک اسید
اکسدیشن د یو مثال په ډول باندې ذکرکوو .په تعامل کې د مالیک اسید دوه الکرتونونه  NADته
انتقالیږي ،چې په دې ځای کې NADد هایدروجن قبلونکي په شکل عمل کوي او په NADH2
باندې بدلیږي ۲۱.۴( .انځور) NADH2 .ورسته د فالوین ،ډینین ډای نوکلیوتاید ( )FADپه نامه د
دوهم لکرتون اخیستونکي رسه تعامل کوي چې د الکرتون قبلونکي مالیکول د flavor protein
انزایم په واسطه چې دا یو کو انزایم دی او فعال  protheticګروپ یې فالوین دی .هغه د ویټامین B2
( )Riboflavinیو مشتق ګڼل کیږي .فالوین په قابل ارجاع ډول باندې به اکسدیشن او ریډکشن
باندې اخته کیږی .کیدای يش چې د فالوین اکسدایز شکل رنګ ونه لري .اود ارجاع شکل زیړدی.
د دې تعامل په نتیجه کې د  NADH2څخه دوه الکرتونونه  FADته انتقال اومومي .په نتیجه کې د
 NADاکسدیشن څخه  NADاو  NADH2منځ ته راځي .په دې برخه کې الکرتونونه د خپيل انرژي
یوه برخه د السه ورکړي( .)k cal ۱۲،۲ذکرشوی انرژي د  ATPد انرژي څخه ډک مرکب  ATPپه یو
مالکیول کې ساتل کیږی ،چې دا مالیکول په یو وخت کې د پورتني تعامل رسه په همزمان ډول د
غیرعضوي فاسفیټ ( )iPاو  ADPد فاسفورلیشن یا د یو ځای کیدو څخه منځ ته راځي.
الکرتونونه د دې څخه ورسته په تدریجې ډول باندې د سایتوکروم په نامه د لرونکو مرکباتو په یوه
ګروپ کې انتقالیږي .سایتوکرومونه مزدویج شو ی پروتینونه دي ،چې د پروتین پسې نښتی د
پروفیرین اوسپنه لرونکي  prostheticګروپ لري .ډیر سایتوکرومونه په حجراتوکې پیژندل شوي
دي .د الکرتونونو په دې لیږد کې کم ترکمه څلور ډولونه یې رول لري .الکرتونونه په سایتوکرومونو
کې د الندې سلسلې په اساس انتقالیږي .سایتوکروم  b-سایتوکروم  c-سایتوکروم  .a3سایتوکرومونه یو
د بل څخه د خپل پروتینې برخې د طبعیت په اساس اود پروتین رسه د اوسپنې پروفیرین د نښلیدو په
اساس یو د بل رسه تفاوت کوي او په دې اساس دوي د تعامل په وړتیاو کې خصوصآ د الکرتونونو د
اخیستلو او ورکولو وړتیاو کې یو د بل رسه توپیرلري .سایتوکرومونه په قابل ارجاع او ریډکشن باندې
اخته کیږي او هره یوه یې بیا په الس راځي .کله چې یو سایتو کروم خپل الکرتونونه د دې سلسلې
دوهم عضوې ته ورکړي نو لومړۍ بیرته یا دوباره په الس راځي .د سایتوکرومونو تحمض شوی
شکل فیریک ( )Fe+++اوسپنه پخپل ترکیب کې لري .د یو سایتوکروم یو مالیکول یواځي یو مالیکول
اخیستی يش .اود اکسدیشن هره مرحله دوه الکرتونونه غواړي باید د دوو سایتوکرومونو د مالیکولونو
څخه الس ته رايش.
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 FADH2په هوا کې ثابت دی ،خود سایتوکروم  bانزایم په واسطه په فوری ډول باندې په FADH2
باندې اکسدایزکیږي .ود سایتوکروم  bاوسپنه فیرس سلفیټ باندې ارجاع کیږي .د ارجاع شوي
سایتوکروم  bانزایم څخه د الکرتونونو جوړه سایتوکروم  cته انتقالیږي .د دې انتقال په وخت کې د
الکرتونو یوه جوړه بیا هم انرژي د السه ورکوي( .)k cal۱۵۲اود  ATPیو بل مالیکول جوړیږي ،چې
ازاد شوی انرژي سايت .د دې څخه ورسته الکرتونونه سایتوکروم  aته انتقالیږي .اود دې څخه ورسته
باالخره سایتوکروم  a3ته انتقال مومي ،چې د سایتوکروم اکسدایزپه نامه هم یادیږي .د دې لیږد په
جریان کې هرسایتوکروم اوسپنه په نوبتي ډول ارجاع او تحمض کیږي.
د سایتوکروم  aاکسدایزانزایم ته د الکرتونونو په نهای لیږدیدنه کې د الکرتونونو انرژي لیول په رسیع
ډول په زیاته اندازه را ښته کیږي .په دې مرحلې کې د الکرتونونو د یوې جوړې د انرژي د ضیاع
اندازه  ۲۴،۵کیلوکالوري ده ،چې د لومړي مرحلې د  ۱۲،۲کیلوکالوري او د دوهمي مرحلې د ۱۵،۲
کیلوکالوري څخه زیاته ده .د دې الس ته راغيل انرژي څخه ۸،۰۰۰کیلوکالوري انرژي مصفیږي
ترڅو د  ATPیو بل مالیکول د  iPد  ADPد فاسفورلیشن په نتیجه کې منځ ته رايش .د انرژي نوره
برخه د حرارت په شکل ضایع کیږي او په مکمل ډول بې ځایه مصف راځي .ځکه چې په یوه
مرحله کې یواځي یو مالیکول  ATPلیدلی شو .د سایتوکروم اکسدایزډیرمهم دی .ځکه چې نوموړی
انزایم په ارجاع شوي شکل کې د معادلې د اکسیجن په واسطه باندې د تحمض وړتیا لري .تل د دې
انزایم اوسپنه نه د سایتوکروم  aڅخه یو الکرتون ترالسه کړی نو Reduceکیږي .اوکله چې دا
الکرتون اکسیجن ته انتقال يش اوسپنه بیا اکسدایز کیږي .د حجراتو په واسطه مصفیدونکي د ٪۹۵
اکسیجن د سایتوکروم د oxidaveپه واسطه مصف را منځ ته کیږي .په دې کې د اوسپنې څخه
عالوه د مسو ایون هم وجود لري .داسې فکرکیږي چې د دې انزایم د مسو ایون د همدې فیرس د
ایون څخه یو الکرتون اخلې او په د مسو ایون باندې تبدلیږي .نو ویلې شو چې د مسو ایون په اخري
مرحله کې د مالیکولی اکسیجن په واسطه اکسدایزکیږي او اوبه منځ ته راځي .د سایتوکروم a3
اکسدیشن اخری تعامل د ارجاع وړ نه دی .د مالیکولی اکسیجن په موجودیت کې د الکرتون د لیږد
سیستم د الکرتوين مالیکولی اکسیجن په موجودیت کې د عضوي میتابولیک څخه د اکسیجن په
طرف یواځي په یوه طرف کې فعالیت کوي ،چې په نتیجه کې میتابولیت اکسدایزکیږي .اکسیجن په
اوبو باندې ارجاع کیږي .اوADPتولیدیږي .که چیرې انزایم غیرفعال يش لکه د سیانایدو په عالوه
کولو رسه نتیجه یې د اکسیجن د خرابوالی اود  ATPد تولید ناکامیدل دي ،چې د حجراتو د انرژي
اړتیا نيش پوره کولی او باالخره د مرکب سبب ګرځي.
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باید تاکید وکړو چې د تنفس انزایمي مرکبات (رجعي کو انزایمونه) د هوا د امتسفیرو په واسطه په
مستقیم ډول اکسدایزکیږي .په دې اکسدیشن کې د تنفس د بین البینې ډولونو الکرتونونه د الکرتون د
انتقالونکي مالیکولونو په یوه ځنځیرکې انتقال مومې او ورسته بیا د الندې سلسلې په واسطه د
امتسفیرې اکسیجن په واسطه اکسدایز کیږ
a3cyt.Cyt.a→Cyto b. →Cytoc. → → O2
→ NADp→ FADیاNAD
د پورته څلورو ذکرشویو سایتوکرومونو څخه یواځي  a3حقیقآ اکسدایزڅخه یو صحیح انزایم دی،
چې مالیکولی اکسیجن د هایدروجن قبلونکی په حیث استعاملیږي .دری نور الکرتونونه یواځي د
الکرتون انتقالونکي دي .په ډیرو نبايت حجراتوکې ویټامین  kد سایتوکروم او  FADد الکرتون د بین
البینې انتقالونکي په حیث دنده تررسه کوي.
د پورته توضیح شوي میکانیزم د  ETSد سیستم د الرې د مالیکويل اکسیجن په واسطه د NADH2
تحمض د  ATPد فاسفورلیشن جوړښت رسه تړلی دی .دې ډول فاسفورلیشن ته oxidative
 phosphorylationویل کیږي .ځکه چې په دې پروسه کې اکسیجن په مصف رسیږي .د
فاسفورلیشن  oxidativeتعامل په مایتوکاندریا کې صورت نیيس ،چې هلته د الکرتون د انتقال
سیستم او نورې اړین اجزاوې موجودې دي .د هرمالیکول  NADH2د اکسدایزکیدو په نتیجه کې د
 ATPدری مالیکولونه د الکرتون د لیږد په مختلفو برخو کې تشکیلیږي .لومړی برخه چې ATP
ورکي منځ ته راځي د  )NADP( NADاو FADد دې تعامل د اتصال نقطه ده .د سیمي کولون
دوهمه برخه چې  ATPورکي جوړیږي د سایتوکروم  bاو سایتوکروم  cاو دریمه د سایتوکروم  aاود
سایتوکروم  C3د اتصال نقطه ده .د الکرتون انتقالونکی لومړی منځ ته راځي او بیا دوباره
اکسدایزکیږي او په دې ډول راتلونکی خپل خپل الکرتونونه اشغالوي .ترڅو چې اخرې مرحلې ته
ورسیږي ،چې هلته د اکسیجن الکرتونونه انزایم ته جذبوې او اخرې مرکب چې اوبه دی په الس
راځي .ځینې وخت د یو ځای مادې څخه د امتسفیرې اکسیجن دپاره د هایدروجن د انتقال په وخت
کې د اوبه په ځای هایدروجن پراکساید منځ ته راځي .هایدروجن پراکساید سمدستي د Catalase
او peroxidaseانزایمونو په واسطه تجزیه کیږي.
د مایتوکاندریا  oxidaveفاسفورلیشن د کلوروپالستونو د فوتو فاسفورلیشن رسه ډیرزیات توپیرلري.
په کلورو پالستونو کې فوتوفاسفورلیشن اکسیجن ته اړتیا نه لري .اوهر نورې انرژي په دفع کولو رسه
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مخ په وړاندې ځي ،چې د کلورو فیل په واسطه باندې را نیول شوی دی Oxidave .پروسه اکسیجن
ته اړتیا لري او د هغه کیمیاوي انرژي څخه استفاده کوي ،چې په ارجاع شوي عضوي موادو کې
موجوده وه(د سون د موادو انرژي) .په داسې حال کې چې په فوتوفاسفورلیشن کې د رڼا انرژي په
ATPکې ذخیره کیږي.
 ۹.۴تنفس د انرژي ساتونکي پروسې په حیث
په پورته ډول مو ولیدل چې د تنفس په نتیجه کې د غذایي موادو ګلوکوز کیمیاوي انرژي د ATPد
کیمیاوي انرژي په ډول ذخیره کیږي .په لومړې مرحله کې د ګلوکوز انرژي  Reduceد ارجاع شوي
کو انزایمونو ته انتقالیږي .د نوموړو مرکباتو په تحمض کې انرژي ازادیږي او ورسته ازاده شوی
انرژي د  ATPپه هغه مالیکولونو کې چې د الکرتونو د لیږد سیستم ځنځیرپه اوږدو کې منځ ته راځي
ساتل کیږي .د الکرتون ترانسپورت سیستم په واسطه د  NADH2د یوه مالیکول اکسدیشن په دریو
مختلفو موقعیتونو کې د ATPمالیکول دې ورته حاالت د  isocitric acidد اکسدیشن په نتیجه کې
منځ ته راغلی NADH2په تشکیل کې هم لیدل کیږي .د  succinic acidد اکسدیشن څخه منځ ته
راغلی  FADH2یواځي دوه مالیکوله  ATPد یوه مالیکول په رس باندې یواځي دوه مالیکولونه
تولیدوي .دا زیان دuccinic acidد جوړیدو په جریان کې دATPد تولید شوی مالیکول په واسطه
بیرته پوره کیږي(اووم تعامل)۳.او FADH2دواړه د یوه  NADH2رسه معادله نیولی کیږي۲۱.۲ .
انځورته په کتلو رسه معلومیږي چې د  pyruvic acidد یوه مالیکول د مکمل تحمض de
 corboxilationڅخه د ارجاع شوی کو انزایمونو د یوه مالیکولګالیکو الیسیزکې پنځه مالیکولونه
منځ ته راځي .د  PGALد پایرو ویک اسید ( ۲۱.۱انځور) د یوځای کیدو څخه یو مالیکول
NADH2تولیدیږي .په عین پروسه د لومړنې موادو د تعامل له امله دوه  ATPمالیکولونه هم
تولیدیږي .په دې اساس چې یو مالیکول ګلوکوز دوه مالیکوله پایرو ویک اسید تولدیوي .نو د دې
له پاره چې د یوه مالیکول ګلوکوز اکسیجن څخه د منځ ته راغيل استعامل وړ انرژي چې د  ATPپه
مالیکولونو کې ساتل کیږي معلومه کړو .پورتني ټول قیمتونه دوه چنده کوو .د  ATPدوه مالیکولونه
په فرکتوز ډای فاسفیټ  ۱،۶ډای فاسفیټ باندې د ګلوکوز د مالیکول د بدلیدو دپاره استعاملیږي .د
پورتنیوتفصیالتو په نظرکې نیولو رسه پوهیږو چې د یوه مول ګلوکوز د مکمل هوازې اکسدیشن څخه
 ۳۸مالیکوله  ATPپه الس راځي ،چې دا مطلب په خلص ډول  ۲۱.۴جدول کې ښودل شوی دی .په
یاد ولرو چې د یوه مالیکول  NADH2یا  NADPH2اکسدیشن ۳ ATPمالیکولونه او د FATH2
اکسدیشن دوه  ATPمالیکولونه تولیدوي.
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 ۲. ۲۱د یومول ګلوکوز په مکمل اکسدیشن کې د  ATPمحصول جدول
په الس راغيل مثبت دارجاع شوی کو نوموړی تعامل په
اود السه وتيل منفي انزایم په الس

الندې شکل کې

ATP

ښودل شوی دی

د تعامل پروسه

.

.

.

کالیکوالیزس

+2

.

1,2

په ګلوکوزباندې د فاسفورس

+4

.

6,9

+6

2x1NADH2

5

.

.

.

+6

2xNADH2

1

+6

2xNADH2

5

نصب کیدل
د فاسفورس دنصب کیدو
لومړين مواد ()x2
د فاسفوګالیرسپه داخل
اکسدیشن
Oxidation of 2 pyruvic
acid
Pyruvic acid to acetylecoA
Iso citric to oxalosuccinic
acid
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Ketoglutaric to succinic

)+8(6+2

2x1NADH2

7

+4

2x1FADH2

8

Succinic to fumaric acid

+6

2x1NADH2

10

Malic acid to oxalo acetic

+38

NADH2=8

Total=12

acid

acid
1glucose+6O2→6cO2+6H2O

NADHP2=2
FADH2=2

د اندازې مؤثریت
د ګلوکوز هرمالیکول په هوازې تنفس کې په مصف ورسیږي  ATP۳۸انرژي خارجوي .د ګلوکوز
هریو مالیکول  ۶۷۳کیلوکالوری پوتنشالی انرژي لري .اوهر  ATPلوړه انرژیکي رابطه لري ،چې
تقریبآ  ۱۰کیلوکالوری انرژي لري .د دې څخه معنې داده چې د  ۶۷۳کیلوکالوری انرژي څخه
۳۸۰کیلوکالوری انرژي په تنفس کې د ذخیرې په ډول پايت کیږي .دا تقریبآ  ٪۵۶پوری کیږي .د دې
څخه مطلب دادی چې په تنفس کې د انرژي کاریده او تبدلیدل تقریبآ تر ٪۵۶پوری دی .پايت ٪۴۴
انرژي یې د حرارت په شکل خارجیږي .تر اوسه پوری په ژوندیو حجراتوکې انرژي د یو شکل څخه
وبل شکل ته د تبدلیدو لوړ قابلیت لري .بیا هم په ټولو ژوندیو سیستمونو کې لکه برقی انرژي بدلیدل
په رڼا یا باندې ،د موټر چلولو د پاره په دغوکې د انرژي قابلیت یا اغیزه رصف  ٪۲۵ -۱۰پوری دی .د
۵۲،۰۰۰

 NADH2د تحمضی مکمل تعامل په نتیجه کې !𝑙𝑜𝑚  calپه الس راځي .که چیرې دا عملیه په
لومړي مرحله کې تررسه يش بیا به رصف یو ATPجوړیږي ETC .انرژي ته دا وړتیا ورکوي چې په
کوچنیو بسته خانوکې ازادې يش .د  ETCپه دریو ځایونو کې کافې انرژي پيداکیږي .په هرځای کې
د یو مالیکول  ATPد جوړیدو له پاره کافې انرژي موجود وي .په نتیجه کې  ATP۳جوړیږي .د
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 NADH2د هریو مالیکول د حجرې د تحمض په واسطه همدا اندازه صحیح ده .د حجرې تحمض
𝑃𝑇𝐴38

د ګلوکوز دپاره چې په ترتیب رسه تحمض !𝑙𝑜𝑚 حاصلیږي .د یو پرځای که چیرې مکمل
تحمض عمل صورت ونیسې په یوه مرحله کې لکه سوزیدل د څه يش څخه دی.
۵. ۹

د  ATPاهمیت

لکه څرنګه چې د ټولو ژوندیو موجوداتو د فعالیتونو دپاره د انرژي مسلسل کارونه اړین دي .د ډیرو
کیمیاوي او ط بیعې عملیو له پاره انرژي رضورت وي .مثآل د نایرتیشن د ارجاع عملیه د پروتین
جوړیدل ،غوړي ،اویا داسې نور مغلق اجزاوي د حجراتو په ځینو فعالیتون لکه د جزب عملیه،
راټولیدنه  ،د مالګي په مقابل کې د اجزاو حل کیدنه ،او د یوځای څخه وبل ځای ته انتقال ،د نباتاتو
حرکت ،څومره انرژي چې د دنیا په ژوندی موجوداتو کې جریان لري .د ملرد وړانګو څخه په الس
راځي .د ملر دا انرژي د کلوروفیل په واسطه جذبیږي .اود حجری د عضوې په څیر د ګلوکوز د
کیمیاوي انرژي په څري ذخیره کیږي .ورسته بیا ذخیره شوی انرژي ازادیږي .لکه ګلوکوز د مالیکول
چې د حجری په مایتوکاندریا کې تحمض يش .او د حجری دا انرژي د مختلفو افعالو د تررسه کولو
له پاره استعاملیږي .لکه د ملر انرژي جذبیدل د کلورو فیل په واسطه یا په تحمض په مایتوکاندریا
کې .د نباتاتو د دندو د اړتیاو د رسته رسولو د پاره کافی نه دی .د ملر انرژي یا هغه انرژي چې د
تنفس په واسطه منځ ته راځي .په ساده ډول نبات ته حرارت ورکوي .ترڅو چې د انرژي د استعامل
دپاره یو مناسب میخانیکیت موجوده دی .یواځي د سنګ زوغال سوزیدل انجن نيش چلولی .تر څو
چې د سنګ زغال انرژي په مخصوص ډول د خاص میخانیکیت په طریقه په کار واچول يش .په
نباتاتو کې دغه میخانیکیت د  ATPپه شکل موجود وي .ضیایي ترکیب د ملرد تعامل په
څومرحلوکې ATPمالیکول جوړیږي او په تنفس کې د غیرعضوي فاسفیټ زیاتول  ADPته دغه
تعامل ته په اوسط ډول ۱۰کیلوکالوري انرژي ته اړتیا دی.
H2OATP+

ATP

ADP + iP + 10 k cal

هغه انرژي چې د  ATPد جوړولو د پاره د ملرڅخه په الس راځي .یا په تنفس کې د تحمض د
عميل په واسطه د قند جوړیدنه په دې باندې تاکید کیږي د فاسفورس نصب کیدل د  ADPپه ATP
باندې .په لومړی مرحله کې برقې انرژي تبدلیږي او د کیمیاوي انرژي ځای نیيس .دا هغه کیمیاوي
انرژي ده چې په ژوندي نړۍ کې په دوران کې ده .د تنفس په جریان کې د  ATPجوړیدل چې قند
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د تحمض په جریان کې جوړ شوی دی انرژي استعامل کړي .د جوړیدو په دوهمه مرحله کې کومه
انرژي چې د تنفس په عملیه کې ازادیږي او هغه په ATPکې ذخیره کیږي .باالخره دا ډول د ملر
انرژي ده .هغه انرژي چې د  ATPپه مالیکول کې ذخیره شوی دی بیا د حجراتو د دندو تررسه کولو
دپاره ورته سپارل کیږي ATP .د انرژی یو غنی مالیکول دی .د انرژي د ذخیري رسه رسه د فاسفیټ
ذخیره شوی رابطه چې د فاسفیټ ګروپ  ATPته په اضافه کولو رسه جوړ یږي .کله چې ATP
تجزیه يش په  ADPاو فاسفیټ باندې ویشل کیږي .د دغه رسه چې کومه انرژي چې د فاسفیټ
رابطې کې ذخیره شوي ده هم ازادیږي او کومه انرژي چې ازادیږي باالخره تجزیه کیږي او د
ملرانرژي ته انتقال مومي .اود نبات د دندو د تررسه کیدل او اړتیاو د پوره کولو دپاره ورکول کیږي.
یعنې ATPد پوسته خانې دنده په غاړه لري .د ملر څخه انرژي په الس راوړې یا د نورو تعامالتو په
نتیجه کې انرژي په الس راوړې .اود دندو د اجرا کولو دپاره جوړوي .نو دا به مناسبه وي چې وویل
يش چې په طبیعي ډول په حجره کې د انرژي تبادله ده .په حجرو کې هغه کارونه چې انرژي ته اړتیا
لري د همیشه دپاره د انرژي د ازادیدو تعامل رسه تړلی وي .اود دوې ترمنځ  ATPعام دی .دا په
حقیقت کې یو ډول محصول دی .د انرژي د ازادولو په پروسه کې تعامل کوونکي رابطه کار کوي.
هغه مرحله چې انرژي ته اړتیا لري اود انرژي د لومړي مرحيل څخه تر اخره پورې د انتقال دنده
تررسه کوي.
په ډیرو حیايت تعامالتو کې دوه فاسفیټ ( )2phosphate group=ppازادیږي .د انزایم د اغیزې په
نتیجه کې د  ATPڅخه اوباالخره  AMPجوړیږي.
͠ PATP + H2O - - AMP + P
د  ATPڅخه اورتو فاسفیټ ( )Pیا پایرو فاسفیټ جال يش په مساوي اندازه انرژي ازادوي .د)(P ͠ P
فایرو فاسفیټ اود زیاته انرژیکي رابطه لري .خو دا انرژي د حجرو په واسطه د دوهم ځل دپاره نه
استعاملیږي .کومه انرژي چې د  PPله  ATPد جال کیدو په وخت کې ضایع کیږي .هغه د
 2x7,500calرسه برابره ده .لکن د دغه انرژي یواځي د  ATPپه مالیکولونو کې ذخیره شوي انرژي په
وړو کڅوړو کې ( )7,500calپه یوه کڅوړه کې د حجری انرژي غوښتونکو پروسې ته ورکول کیږي،
چې د تجزیي په وخت کې زیاته انرژي ازادوې .بیا ځینې نور فاسفیټونه لکه اسرتglycerol ،
 )AMP(adenosine monophosphate ،ethyle phosphate ،phosphateاو داسې نورد زیاتو
انرژي لرونکي فاسفیټ ګروپ په سمبولیک لحاظ په دغه  ͠ Pرسه څرګندیږي .اود کمه انرژي
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لرونکي فاسفیټ ګروپ په سمبولیک لحاظ په ͠ Pرسه لیکل کیږي .څرنګه چې د نوم څخه یې
معلومیږي چې  Tri phosphate ،ester ،adenosine،ATPاو د لومړې فاسفیټ ترمنځ کمه انرژي
لرونکی رابطه وجود لري او اخري دوه د زیاتو انرژیکي لرونکو رابطو لرونکي وي او په دغو کې
اضافه انرژی هم ذخیره کیږي .نو بیا د  ATPمالیکول په الندې فرمول رسه ښودل کیږي.
A- P ͠ P ͠ P
دلته د  Aڅخه مطلب  adenosineاود  Pڅخه مطلب یو مناسب مخفف نوم دی .د فاسفیټ د
ګروپ د پاره دا اسطالح د زیايت انرژي د پاره ده .اګرچه د  ATPرسه د رابطې په ډول استعاملیږي.
خودا خربه صحیح نه ده چې زیات مرکبات لکه ګلوکوز د  ATPپه نسبت زیاته انرژي لري .زیاته
ګټه د  ATPداده چې په مستقیم ډول د انرژي په تعامل کې برخه اخلې .د دې څخه صحیح اسطالح
به دا وي چې  ATPد لوړ فاسفیټ ګروپ د انتقال ظرفیت لري .د دې مطلب به دا وي چې د
کیمیاوي تعامالتو په واسطه جذب د فاسفیټ ګروپ په عاجل ډول نورو مرکباتو ته انتقالیدای يش .د
پورته مطلب څخه دا واضح شوه چې د ملر انرژي په مستقیم ډول د نباتاتو د حجرو په واسطه د
 ATPڅخه بغیرنه استعاملیږي .یعنې د زیاتو تجزیوی تعامالتو او فزیکي دندو کې ونډه اخلې او
زیاته اندازه مصف هم ورکي شامل وي.
 ۶ . ۹د پنتوز فاسفیټ د تعامل سلسله
د  kreb cycleاو  EMPد الرو په هکله چې ډیر زیات ګلوکوز کسدایز کیږيداسې فکرکیږي چې په
زیاتو حجراتو کې ډیرژوندې موجودات ډیري متبادلې الری د ګلوکوز د اکسدایز دپاره لري ،چې د
دې الرو څخه یوه مهمه الره  pentose phosphate path wayده .په دغه میکانیزم کې ګلوکوز
مستقیآم اکسدایزکیږي .خو دا کار  de dorboxilationاو  glycolysisد مداخلې څخه پرته تررسه
کیږي .ځکه چې دا میکانیزم د  glycolytic path wayڅخه پرته بله الره غوره کوي ،چې دې ته
 Hexose mono phosphate shuntویل کیږي .دا اخرنی مرکب څخه دا څرکندیږي چې د
ګلوکوز اکسدایزمهم منځنۍ تولیدونکی پنتوز دی .د اکسدایزدا کار ته  hexose phosphateانزایم
په واسطه پرمخ بیول کیږي(د کتلست په موجودیت کې) .دا انزایم د  NADPڅخه عبارت دی .بلکه
 NADنه دی .د دې تعامل د الرې ترتیب په ( ۲۱.۵انځورکې) په الندې ډول دی.
( )۱د ګلوکوز ۶فاسفیټ د NADPپه واسطه د هایدروجن د نصبولو د تعامل لومړنۍ الره ده.
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( )aد د الرې لومړنۍ تعامل د  NADPپورې تړلی انزایم ګلوکوز  ۶فاسفیټ ډی هایدروجنیشن کول
دی ،چې په نباتاتوکې په زیاته اندازه رسه واقع کیږي .د تعامل اخری نتیجه د  ۶فاسفوګلونیټ
جوړیدل دي ،چې د ګلوکوز  ۶فاسفیټ یو اکسدایز شوی شکل دی.
Glucose – 6-P + NADP + H2O → 6 – phosphor gluconate + NADH2
د کاربن ډای اکساید لری کیدل لومړنۍ ماده په یوه پنځه کاربنه مرکب باندې چې د رایبوز فاسفیټ
په نامه یادیږي بدلوي .دا تعامل هم په  NADPپورې تړلی انزایم  ۶فاسفوګلوکونیټ ډی
هایدروجنیشن په واسطه تررسه کیږي.
Ribolose- s –P+ NADPH2 + co2

𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑔 𝑜6−𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ
!𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑒𝑔 𝑜𝑟𝑑𝑦𝑑𝑒 ℎ

6 –P- glucose +NADP

دا څرګنده ده چې د کاربن ډا ی اکساید د یومالیکول یا د کاربن یو اتوم د لري کولو څخه ورسته
باید د تحمض دوه تعامله اجرا يش.
ورسته د یو لړ بین البینې انتقالی تعامالتو په واسطه چې مالیکولونه ورکي ټوټي کیږي .اود اتومونو د
دوهم ځلی ترتیب او ایزومیرایزیشن ورکي صورت نییسې ،یو شمیربین البینې مرکبات تشکیلیږي .په
دې کې نور پنتوزس لکه رایبولوز او زایلوز او اوه کاربنه ،څلورکاربنه او دری کاربنه قندونه شامل
دي .د دری کاربنه قند بیلګه  ۳فاسفوګلیرسپه داخل دی .اود یوې داسې الرې په واسطه جوړیږي
چې د ضیایي ترکیب معکوس تعامالت ورکي صورت نیسې .باالخره د ګلوکوز د هرو  ۶مالیکولونو
په مقابل کې پورتنۍ لړۍ ته داخلیږي .د فرکتوز  ۶فاسفیټ پنځه مالیکولونه تولیدیږي .دا مالیکولونه
د فاسفوهکزو کانیزایزو میرایز انزایم په واسطه په ګلوکوز  ۶فاسفیټ باندې ایزومیرازکیږي .په دې
ډول د دوران په یوه دوره کې د ګلوکوز د  ۶مالیکولونو د جملی څخه یو په مکمل ډول
اکسدایزکیږي او پايت  ۵یې بیرته جوړیږي .د ګلوکوز  ۵مالیکولونه د یوبل مالیکول ګلوکوز په
زیاتیدو رسه یو ځل بیا دوان رشوع کولی يش .د دغه دوران تعامالت چې د رایبوز  ۵فاسفیټ د ۶
مالیکولونو څخه ورسته رشوع کیږي .په الندې ډول دی(زایبوز  ۵فاسفیټ د  ۶مالیکوله
ګلوکوز oxidative caroxylationپه الس راځي) .لکه په الندې معادالتوکې.
2 ribose-5-P + 4 xylolase-5-P

𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑚 𝑜𝑠𝑖
!
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(3) 6- Ribolose-5-P

(5C)
(4)

2P-glycer aldehyde+ 5 sedoheNADP ptulose-7-P
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒

2ribose-5-P+2 xyloluse𝑘𝑒𝑡𝑜𝑙𝑎𝑠𝑒!
(3C)-5-P(5C)
(5C)
(5) 2 sedo hep+2-P—glycocer aldehyde

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑑𝑜𝑙𝑎𝑠𝑒
!

2erythrase+fructose
-6-P-4-P(3C)tolose-7-P
(6c)(4C)(7C)

(6) 2xylulose+ 2 erythrose

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑡𝑜𝑙𝑎𝑠𝑒
!

2P-glycer aldehyde+2fructose
-6-P-4-P-5-P
(6C) (3C)(4C)(5C)

𝑎𝑙𝑑𝑜𝑙𝑎𝑠𝑒

(7) 2P-glycer aldehyde𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒! Fructose-6P
(6C)(3C)
𝑝ℎ𝑜𝑠𝑝ℎ𝑜 ℎ𝑒𝑥𝑜𝑠𝑒

(8) 5fructose-6-phosphate

𝑖𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑠𝑒!

5glucose-6-phosphate
(6C)(6C)

5 fructose-6-phosphate →5 glucose-6-P.په نتیجه کې په الس راځي
 چې دا بیا رایبوز، رسه ایزومیردیRiboluse-5-P  دا د. دهRiboluse-5 ډیره مهمه منځنۍ الره
Ribulose 1,5  رسه تعامل کولی يش او داATP  د جوړولو اود انزایم دپاره دا هم دRNA  د.جوړوي
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 diphosphateورکوي چې دا هم مهم کردار تررسه کولی يش .د ضیایي ترکیب په  calvinدوران
کې کوم  NADH2چې جوړیږي د غوړو په تجزیه کې هم استعاملیدای يش .اوس نو بیا په دغه الره
د ضیایي ترکیب د پروسې تنفس تړلی .اود غوړو ترکیب کیدو رسه  NADH2د هوا په موجودیت کې
اکسدیزکیږي .په نتیجه کې دری مالیکوله  ATPجوړیږي .د هرمالیکول د  NADH2په اکسدایزرسه
یو مالیکول  ATPجوړیږي .په دې کې ترټولو بین البینې مهم مرکب رایبولوز فاسفیټ دی .دا مرکب
په رایبوز ۵فاسفیټ باندې ایزومیرایزکیدای يش .هغه د  RNAاو د نوکلیوتاید د انزایمونو له پاره د
زایبوز واحدونه برابروي .دا مرکب کولی يش چې د  ATPرسه تعامل وکړي او رایبوز  ۱-۵ډای
فاسفیټ جوړکړي ،چې دا بیا د ضیایي ترکیب په کالوین سایکل کې مهم رول تررسه کوي .هغه
 NADPH2چې په دې الره کې منځ ته راځي .د شحمو په تولید کې استعاملیدای يش .په دغه
تګالرې رسه د الرې د تنفس عملیه د ضیایي ترکیب اود شحمو د تولید د عملیورسه تړيل ده.
 NADPH2د الکرتون د ټرانسپورت د سیستم د الرې د امتسفیرد هوا په واسطه اکسدایزکیږي .اود
پروسې په جریان کې د  NADPH2د هراکسدایزشوی مالیکول په مقابل کې د  ATP۳مالیکولونه
تولیدوي .د یوه مالیکول ګلوکوز د اکسدیشن په نتیجه کې ۱۲مالیکوله  NADPH2او  ۳۶مالیکوله
 ATPتولیدیږي.

 ۵. ۹انځور د پنتوز فاسفیټ په دوران کې د ګلوکوز اکسدیشن.
دا الره په هامغه اندازه موثره ده لکه څومره چې د  kreb cycle EMPالره مهمه ده .په دې الره
کې NADPH2لومړۍ په  NADPH2باندې بدلیږي .کوم چې ورسته تنفسې ځنځیرته داخلیږي.
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NADPH2 + NAD → NADP + NADPH2
دا فرضیه چې د کاربوهایدریټونو تحمض په قمسی ډول د پنتوزفاسفیټ د الرې صورت نیسې .د هغو
شواهدو په واسطه هامیه کیږي ،چې د دوو منابعو څخه السته راغيل دي .لومړی په کرب سایکل
باندې د  Malonic acidمنع کوونکي اغیزه لري .دا د تیزابو رسه چې succinic de
 ،hydrogenasesد انزایمونو ،پروتینونو fumaric acid ،succinic acid ،باندې اکسدایزکوي
یوځای کیږی .د دې تعامل په مانع رسه ټول کرب سایکل اود  ATPتولید منع کیږي .په دې رشایطو
کې د قندونو تحمض د پنتوز فاسفیټ د الرې څخه چې د رشوع کیدو دپاره  ATPته اړتیا نه لري
ادامه پیدا کوي .دوهم ثبوت د هغو مطالعاتوڅخه چې په نښه شوی کاربن په واسطه اجرا شوی دی
په الس راغلی .د EMPکرب سایکل په طریقه کې د ګلوکوز  ۳او څلور منربکاربنې امتونه دي چې د
کاربن ډای اکساید په شکل ازادیږي .ورپسې دوهم او دریم منربکاربنونه او په اخرکې د مالیکول د
څنډو اول او شپږم کاربنونه ازادیږي .د پنتوز په طریقه کې ترټولو مخکې لومړی منربکاربن د کاربن
ډای اکساید په شکل ازادیږي .ورپسې  ۶منربکاربن ازادیږي .دا مطالعات دا ښيي چې په داسې حال
کې چې krebsطریقه موثره ده .څود پنتوز فاسفیټ طریقه د ګلوکوز د ۱۰فیصده میتابولیزم مسؤله ده
او د ځینو معلومو رشایطو په موجودیت کې مؤثره الره ګڼل کیږي .په ځوانو وده کوونکو
حجراتوکېاساسې الره ده .خو په زړو حجراتوکې د پنتوز فاسفیټ الره زیات اهمیت لري .د دې
الرې انزایمونه د سایتوپالزم ماتریکس کې موجود دي .خو د  NADPH2اخرنی اکسدیشن په
مایتوکاندریا کې صورت نیيس.
 ۷. ۹د شحمیاتو تنفس د ګالیو اکزالیت دوران
په هغو تخمونوکې چې شحم اساسې ذخیروې غذا تشکیلوې .لکه د  ،lin sedد پنبې دانې او caster
 beanد کرب سایکل کې یو تغیرشوی شکل لیدل کیږي .د دغه تخمونوپه شنه کیدو د  R.Qقیمت د
یوه څخه کمه ده ،چې په تنفس کې د شحمیاتو د مصف ښودنه کوي .دا هم معلومه شوي ده چې د
شحمیاتو لرونکو تخمونو کې ذخیره شوی شحم د شنه کیدو په وخت کې په کاربوهایدریټونو
بدلیږي .خو د دغه بدلیدو میکانیزم معلومه نه وه .شحم لومړی په مسلسل ډول د lipaseپه واسطه په
ګلرسول او شحمي اسیدونو باندې هایدرولیزکیږي .ګلرسول لومړی د ATPپه واسطه فاسفوریلیټ
کیږي او باالخره د ډای هایدروکسی اسیتون فاسفیټ په ټرایوز قند باندې بدلیږي.
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د شحمي اسیدونو برخه د کاربوهایدریتونو په جوړښت کې برخه لري .د شحمي اسید مالیکول
لومړی د  Co-Aد ترکیب په واسطه فعالیږي .فعال شوی مرکب د یو شمیرتعامالتو په ترڅ کې په یو
ډول اکسدایزکیږي ،چې د بیټااکسدیشن په نوم یایږي .د دې ټول اکسدیشن په نتیجه کې د لومړې
مرکب یو دوه کاربنه یا اسیتایل  Co-Aد شحمي اسید د مالیکول څخه جال کیږي .استایل Co-A
یواځي یو مالیکول په یوه قدم کې لري کیږي ،چې د دوو کاربنو په اندازه شحمي اسید د کاربنې
ځنځیرد لنډیدوسبب کیږي ( .)۲۱.۵په دوهمه مرحله کې بیا د شحمي اسید قطع شوی برخه Co-A
رسه یو ځای د عین تعامالتو څخه تیریږي او یوه بله اسیتایل  Co-Aورڅخه جالکیږي .د شحمي
اسیدو دا ډول مرحله ورو په ورو مخ په وړاندې ځي او په هره مرحله کې اسیتایل  Co-Aیو مالیکول
ورڅخه جالکیږي .هغه میکانیزم چې د شحمي اسیدونو د بیټا اکسدیشن څخه په الس راغلی اسیتایل
پ سکروز بدلیږي.
 Co-Aترې ّ

 ۵. ۹Aانځور د شحمي اسیدو د بیټا اکسدیشن
 H.L.korn berاو  H.L.krebsپه ۱۹۵۷م کال کې د  pseudomonadبکرتیا باندې د کارکولو په
نتیجه کې کشف شوه .دا میکانیزم چې د کرب سایکل یو تغیرشوی شکل دی .د glyoxalate cycle
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په نامه یادیږي .په دې دوران کې اسیتایل  Co-Aکرب سایکل ته داخلیږي .خوپه مکمل ډول په
کاربن ډای اکساید او اوبه نه اکسدایزکیږي Iso sitric acid .چې اسیتایل  Co-Aپکي شامله ده .په
 glyoxalateاو Malateباندې پرته د دې چې د کاربن نصب کیدل شامل يش بدلیږي .دا پیښه د
هغو دوو تعامالتو په نتیجه کې چې ګالیکواکزالیت دوران د دوو لویو انزایمونو malate
 synthetaseاو iso sitriclyaseپه واسطه تررسه کیږي .تاسې وینی چې  glyoxalateدوران کرب
سایکل د  ۷،۶،۵تعامالتو څخه یواځي

نظرکوي ،په نوموړو تعامالتو کې کاربن ډای اکساید او اوبه ازادیږي Succinic acid .په لومړی
تعامل کې په الس راځي .په اکزالواستیک اسید باندې لکه کرب سایکل کې بدلیږي .ورستی مرکب
د  glycolysisد معکوسی عميل په واسطه په  phos phenol pyruvic acidباندې او هغه بیا په قند
باندې بدلیږي .د  glyoxalateدورانې تعامالت په  ۲۱.۵ Bانځورکې ښودل شوی دی.

 ۵ . ۹Bانځورد ګالیو اکزالیټ دوران
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پورتنی دوران د شحم لرونکو تخمونو د شنه کیدو په وخت کې په glyoxysomesکې تررسه کیږي.
دا دوران په هغو تخمونو کې چې نشایسته ورکي اساسې ذخیروې غذا ده هم لیدل شوی دی .حتې
په غوړ لرونکو تخمونو کې د شحمو د ذخیرو د کموالی رسه  glyoxalateدوران بطې کیږي او
باالخره توقف کوي Glyoxysomes.د  dr hydrogenaseاود کاربن د نصب ولو انزایمونو
 NADPH2اکسدایزاو سایتوکرومونو څخه پرته د  glyoxalate cycleاو کرب سایکل ټول انزایمونه
د ځانه رسه لري .هغه ځای چې اکزالواستیت پکي په قند ونو بدلیږي تراوسه پورې پیژندل شوي نه
دي.
 ۷ .۱Aد پروټینونو تنفس
پرټین په عامه توګه د تنفس د خامو موادو په شکل نه کارول کیږي .لکن د زیاتو پروتین لرونکو
تخمونو په تنفس کې چې په  papilionataeکورنۍ پورې تړلی دی د لوږې په وخت کې پروتینونه
تنفس کیږي .دا لومړی د  proteasesاو  pepttidisisد انزایمونو په واسطه په ازادو امینو اسیدونو
باندې بدلیږي .په نباتاتوکې یواځي د  glutamic acidپه نامه امینواسید glutamic acid de
 hydrogenesesانزایم په واسطه اکسدایزکیږي ،چې دا د نباتاتو په حجراتوکې یوه عمومي پیښه ده.
د دې اکسدیشن په نتیجه کې امینواسید په الفا ګلوتاریک اسیدو باندې بدلیږي.
∝

Glutamic acid + NAD + HOH → ! Ketoglutaric acid + NH3 + NADH2
الفا کیتوګلوتاریک اسید د تنفس په پروسه کې یو بین البینې مرکب دی .اود کرب سایکل ته
داخلیږي .نور امینو اسیدونه کولی يش چې د  tarns aminisد انزایمونو تر اغیزې الندې خپل د
امینو ګروپ الفا کیتوګلوتاریک اسید ته ورکوي اود ګلو تاریک اسید د طریقې څخه کرب سایکل
ته داخلیږي .دا هم امکان لري چې  aspartic acidلومړنی  alanineپه ترتیب رسه اکزالواستیک
اسید او پایرو ویک اسید باندې د انزایامتیک ډی هایدروجنیشن باندې بدل يش .اوبیا امکان لري
چې د کرب سایکل رسه د ارتباط لرونکو تعامالتو په واسطه اکسدایزيش .اویا هم دا او
نورامینواسیدونه کرب سایکل ته داخل يش.
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 ۸. ۹د حجروي تنفس موقعیت
د  glycolysisاو تخمر( )fermentationاود پنتوزفاسفیټ  shuntانزایمونه د سایتوپالزم په منحله
برخه یعنې ماتریکس کې واقع وي .ممکن چې د انډوپالزمیک رتیکومل اویا د مایتوکاندریا یا د
خارجې غشا رسه وصل وي .د  EMPد تګالرې تعامالت اود پنتوز  shuntتعامالت او پایرو ویک
اسید فعالیدل ټول په سایتوپالزم کې صورت نیيس .ډی هایدروجناس او نور انزایمونه چې د پایرو
ویک اسید اکسدیشن رسته رسوي همدارنګه د کرب سایکل بین البینې مرکبات،pyridine ،
نوکلیوتایدونه ( )NADد  flavinانزایمونو منشاء لري .د عضوي اسیدونو د هوازې اکسدیشن پروسه
د  FADH2 ، NADPH2 ، NADH2د ارجاع شویو کو انزایمونو اخرنی اکسدیشن او
د phosphorylationoxidativeپروسه په مایتوکاندریا کې صورت نیيس .د حجراتو په دغه
ارګانیلونوکې د اسیتایل  co-Aoxidative de corboxilationاود کرب سایکل د بین البینې مرکباتو
 oxidative de corboxilationترهغې پورې ورو ورو مخ په وړاندې ځي چې په کاربن ډای
اکساید او اوبه او نورو اطراحي موادو باندې تجزیه يش .هغه انرژي چې په راتلونکو oxidative
مرحلوکې ازادیږي د  ATPپه مالیکولونو کې په ډیره مؤثره توګه ذخیره کیږي .د فاسفورلیشن د
پروسې په واسطه د  ATPتولید د الکرتون د لیږد د سیستم په واسطه د  terminal oxidativeد
پروسې رسه یو ځای ده .د مایتوکاندریا طبقه لرونکي جوړښت ( )critaeد دې مقصد له پاره ډیرښه
مناسب دی ،چې د تنفسې پګمنټونو او انزایمونو د احاطه کولو د پاره یوه لویه سطحه او دری اړخیز
محیط لري .د الکرتوين مایکرسکوپ الندې د مایتوکاندریا د کري ()critaeسطحي شکل د
tennisد توپ په شکل  ۷۰انګسرتوم په اندازه اجسام لري ،چې د  ۳۵انګسرتوم اوږده د ساقو
رسهوصل دی .دې اجساموته )EP( elementary particulesویل کیږي.او کیدای يش چې د
 oxisomesپه نامه د الکرتون د انتقال د زراتو څخه منایندګي ورګړي ۰۲۱.۶انځور) .کرب سایکل
اکرثه تحمضې او نور انزایمونه او د ځینې غیرعضوي کو فکتورونو لکه  H3po4 ،Mg+ ،k+په
ماتریکس کې په محلول ډول واقع کیږي.

191

 ۶. ۹د مایتوکاندریا د  cristaeد یوه مقطع انځور.

 ۷. ۹میتابولیکي ژرنده چې د تنفس مکمل میکانیزم د ایروبیک او غیرهوازې د پرويس ترمنځ د
ارتباط د ښودلو انځور
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د  NADPاو  FADاوسایتوکروم انزایمونه چې په تنفسې ځنځیرکې برخه لري .همدارنګه succinic
 de hydrogenis ATP synthesisد کرسټا او مایتوکاندریا په داخلې غشاؤ کې په غیرمنحل ډول
موجود دي .د الکرتون لیږد د سیستم مختلف اجزا په یوه مشخصه او منظمه سلسله کې ترتیب شوي
دي .ترڅو د مالیکولونو داسې وړې مجموعي جوړي کړي چې په منظمه فاصلورسه په elementri
particleکې ویشل شوي دي .د الکرتونونو لیږد د ATPد جوړښت رسه د الکرتون ترانسپورت یو
ځای پیښیږي .په دې ساس مایتوکاندریا ته یوه داسې کڅوړه ویلی شو چې د اکسدیشن او
فاسفورلیشن د عملیو دپاره ټول هغه انزایمونه چې چې اړین ورته دي پکي شامل دي .مایتوکاندریا ته
د حجرې د مرکزې برق تولیدونکي مرکز نوم په مناسب ډول ورکړل شوی دی .دا د حجرې د انرژي
د انتقال اساسې الره ده .اود oxidativeتعامالتو اوATPترمنځ تر ټولو مؤثره الره ده .په دغه ځا ی
کې ټوله هغه انرژي چې حجره یې د خپل د کار دپاره جذبوې ازادیږي .د مایتوکاندریا څخه خارج
ته یواځي  ٪۵ازادیږي .په دې اساس د مایتوکاندریاؤ حالت او فعالیت د حجرې په ټولو دندو باندې
اغیزه کوي .په مایتوکاندریا کې تولید شوي  ATPمالیکولونه په تدریج رسه سایتوپالزم ته ترشح
کیږي او انرژي ته د اړتیا په وخت کې په مصف رسیږي .هغه حجرات چې د انرژي مصفوونکو
پروسه کې برخه لري .برجسته او په زیاته اندازه مایتوکاندریاوي لري .امینواسیدونه کرب سایکل ته د
 glutamic avidد الرې داخل يش امینواسیدونه د د  Trans aminitionپه پروسه کې خپل
اماینوګروپونه الفا ګلوتاریک اسید ته ورکوي .اوګلوتاریک اسید منځ ته راوړې.
 ۱. ۹د بکرتیایي تنفس ځانګړې ډولونه
د تنفس په تیرشوي بحث کې مو ولوستل چې تنفس د عضوي موادو اکسدیشن ته ویل کیږي .په
داسې حال کې چې نوموړی مطلب د اکرثو نباتاتو له پاره صدق کوي ،ډیر داسې بکرتیاوي شتون
لري چې خپل حیايت فعالیتونو له پاره انرژي د هغو غیرعضوي مرکباتو څخه چې دوې د محیط څخه
یې په الس راوړې الس ته راځي .په اکرثو دا ډول حاالتوکې د عضوي موادو تحمض نه لیدل کیږي.
د بکرتیاو دا ډول ځانګړې انواع  chemo syntheticخواص لري .د ځینو دا ډول بکرتیاو تنفسې
میکانیزمونه په  ۱۳ ،۱۱برخه کې ترشیح شوي دي.
لکه څنګه چې په دوهم فصل کې وویل شو بکرتیاوي مایتوکاندریا وي نه لري .نو په همدې اساس
د اکسدیشن میکانیزم د شنو نباتاتو د میکانیزم څخه توپیرلري .د بکرتیا حجروې غشاء په زیات
شمیراکسدایز کوونکي انزایمونه لري او ممکن د نباتاتو د مایتوکاندریا په ډول دنده اجرکوي.
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لسم څپرکی
وده او انکشاف
 ۱ . ۱۰مقدمه
ټول په دې پوهېږو چې نباتات په ټاکلې اندازې رسه وده کوي ،چې د ودې دغه اصطالح مونږ ته په
نبات کې مقداري زیاتوالی را په ګوته کوي .دغه زیاتوالیکېدلی يش چې د نبات په لوړوايل،
پنډوايل ،لوندوايل او وچوايل کې او یاهم د هغه په مختلفو برخو په خاص ډول د ودې په برخه کې
منځته رايش .دوهم دا چې ،په نبات کې مقداري زیاتوالی د هغه ودې پورې اړه لري کوم چې ملړين
حالت ته د بېرته را ګرځېدلو امکان شتون ونه لري .په پایله کې د اوبو جذبېدل د نبات په واسطه او د
لرګي د حجم زیاتېدل د اوبو په وسیله،یوازې د ودې په حیث نه پېژندلکیږي .په ورته ډول ،په اوبو
کېد نبات د دانې ملدېدل او همدارنګه مقداري زیاتوالییې ددغو اوبو په واسطه ،یوازې د ودې په
پدیدې پورې اړه نه لري .په ذکرشویو دواړو حاالتو کې ،د هغوي اندازه د وچېدو په اثر بېرته خپل
ملړين حالت ته را ګرځي .رسبېره پردې ،د ودې دغه پديده یوازې د ژوندیو موجوداتو پورې محدود
شوي دی .که څه هم د لرګې یوه ټوټه چې یوغیرژوندی موجود دی ،هم کولی يش چې د اوبو په
وسیله مقداري زیاتوالی وښيي خو وده نيش کولی.
په معینو او ټاکيل حاالتو کې ،د ودې مرحله کولی يش چې د موادو د وچېدو څخه وروسته را ښکاره
يش .نو په همدې اساس ،د هغو دانو ټوکېدل چې په تیاره کې صورت نیيس نظر هغو نورو دانو ته
چې وچ دي ،مقدار او وزن یې په عايل ډول رسه منځته راځي .خو د تنفسکولو او د نبات د مختلفو
برخو د بافت په پایله کې به نبات په داسې ډول رسه ومیندل يش ،چې وچوالی یې له منځه تللی وي.
پورتني حالت ته د آلوګانو د ودې ښه مثال وړاندې کېدلی يش ،کوم چې د نېښ وهلو مرحله یې په
تیاره کې صورت نیيس .رسبېره پردې،دغه توپیر په ظاهري ډول مونږ ته ښکاري خو په حقیقت
کېداسې نه دی .د ودې مرحله په ټوله دانه او یاهم په ریښه کې صورت نه نیيس ،بلکې په محدودو
برخو کې منځته راځي .په هغو برخو کې د ودې پروسه رسته رسیږي ،چې د مختص شوي موادو
لپاره تغذیه په دوامداره توګه صورت موندلې وي ،چې ځینې یې د تنفس په دوران کې اکسیدایز
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کیږي .که څه هم په نتیجه کې ،هغه برخې چې د ودې په حالت کې دي د وچېدو په اثر له منځه ځي
خو په حقیقت کې د وچېدو په حالت کې هم وده کوي.
له بله اړخه انکشاف هغو کیفي تغییراتو ته کوم چې په نبات کې منځته راځي ،راجع کیږي .دغه
تغییرات کېدلی يش چې د دانې نېښ وهل ،د ګلونو او مېوو منځته راتګ ،د پاڼو توېېدل او همداسې
نور وي .په حقیقت کې وده او انکشاف ،په دوه نورو بېلو پديدو باندې نيش تجزیه کېدلی کوم چې
په مختلفو وختونو کې منځته راځي .له بله پلوه ،یو اوبل داسې تعقیبوي چې په بېړه رسه یو د بل لپاره
ځایناستی ګرځي .د مثال په ډول یو ډول نبات چې د ( )Meristemپه نوم یادیږي ،د ټوکېدنې څخه
وروسته بیا تولیدوونکي حالت ته تغییر کوي ،چې دغه تغییر ته د انکشاف (توسعې) مرحله ویل
کیږي .رسه له دې چې ،تشخیص شوی نبات ( )Meristemباید مخکې له دې چې په زیاته اندازه
جال يش البته هغه هم د ګل او ګلپاڼو حالت ته ،باید وده وکړي او همدارنګه کېدلی يش چې د
تخمدان او تناسيل غړیو جوړښت هم صورت ومومي .نو په همدې اساس ،وده او انکشاف هغه دوه
مشرتکې مرحلې دي کوم چې یو د بل رسه ګډ تړاو لري.
په همدې اساس ،کله نا کله د ودې لپاره د نبات ژوند هم یوه دوامداره پدیده حسابیږي ،چې په دوه
مرحلو باندې وېشل کېږي :ټوکېدونکې وده او بل یې هم بیا تولېدوونکې وده ده.
ټوکېدونکې وده هغې ودې پورې تړاو لري کوم چې د نبات راښکاره کېدل له دانې څځه تر غوړېدلو
پورې ،ټوله مرحله په بر کې نیيس .د ټوکېدونکې ودې لپاره د جریان موده د ټوکېدونکی دوران په
نوم یادیږي .له بله اړخه د بیا تولیدونکې وده د هغې ودې پورې تړاو لري ،کوم چې د غوړېدلو د
پروسې له ملړیو څخه پیلیږي او د دانې د جوړېدو پورې ختمیږي.
مورفوجنسیز د یوجوړښت د منشاء معنې ورکوي .دا بل څه نه دي بلکه د یوه ساختامين لیدونکي
ټیکي څخه (نه د فزیولوژيک ټیکي څخه) د انکشاف مطالعه ده .کله چې هم یو نبات وده کوي ،نو
دا د هغه جوړونکې حجرې دي چې دهغه تنه یې تشکیل کړېده او مونږ ته پکې وده را ښيي .د نبات
د ودې په جریان کې ،هم یې حجرې د وېشلو په پایله کې زیاتیږي او هم د اندازې له پلوه غټیږي.
رسه له دې چې ،د نبات تنه نه یوازې دا چې د لویو حجرو په سبب منځته راغلې بلکې مختلف ډول
نسجونه او غړي هم پکې شتون لري .نو په همدې اساس ،د حجرو وېشل او لوی والی یوازې د نبات
د ودې اصيل المل نيش ګرځېدلی .نوې منځته راغلې حجرې تشخیص کیږي ،چې بیا مختلفو
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نسجونو او غړو ته انتقالیږي .د حجرو د تشخیصولو پروسې ته په خپله د تشخیص اصطالح کارول
کیږي .نو په همدې اساس ،تشخیص هم د ودې لپاره یو مهمه برخه ګرځېدلی يش.
۲. ۱۰

د ودې مختلفې مرحلې
حجروې وېش

د حجرې وېش د نباتاتو د ودېیوه موسمي برخه ده.چې د یوحجروې زایګوټ څخه پيل کیږي،که
چېرېیو څو حجروېریشاموباالخره یو نبات منځ ته رايش نو باید حجروي ویش رسته ورسیږي .که
چیرې یوه حجره په دوامداره توګه انقسام وکړي الس ته راراغيل حجراتو اندازه به په پرله پسې ډول
داسې نه کوچنی کیږي دلیل یې دادی چې حجرات د انقسام په دوران کې اصيل ابتدایي اندازې ته
لویږي.
د یو نبات د منې اندازه د حجراتو د نوموړې نبات د حجراتو په شمیر او د حجراتو د اندازې پورې
تړيل ده .خوبیا هم د نبات د تني شکل د حجراتو د انقسام په محور پورې مربوطه ده .که چیرې د
یونبات حجروې انقسام په بارز ډول عرضاين وي غړې په ساقه او ریښوکې غزیږي او که چیرې د
نبات حجروې انقسام په زیاته توګه طوالنې وي پس د نبات دایروې احاطه یا قطرکمیږي.
د حجرې غزیدنه
د نبات د ودې دوهمه مرحله د حجرې وسعت،پراختیا او یا غزیدل دي .رسه له دې چې د حجرې
پراخېدل په ټولو برخو کې په مساوي ډول رسته نه رسیږي ،خو په نتیجه کې غیرمشابه شکلونه او
اندازې منځته راځي چې د پراخېدلو مرحله یې هم په اوږدو باندې رسته رسیږي .نو په همدې اساس،
داسې پایله السته راوړو چې وده په دوامداره توګه د حجرې اوږدیدل بلل کیږي .د حجرې د
اوږدیدلو په جریان کې ،نوي جوړې شوې حجرې د اندازې له پلوه زیاتیږي .نوې حجره د هغه
آزموتيک فعاله موادو په واسطه چې پخپل ځان کې یې لري ،اوبه جذبوي .د دا ډول جذبولو په پایله
کې ،د حجم د زیاتواليپه واسطه فشار رامنخته کیږي .هغه حجره ایز دیوال کوم چې د اوږدیدلو
قابلیت لري ،لویږي .څومره چې ډېرې اوبه حجرې ته داخلیږي ،هومره واکیولونه د اندازې له پلوه
زیاتیږي.
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مخکې له دې چې د حجرې وېش او یاهم د حجرې اوږدیدل رسته ورسیږي،یوڅه میتابولیکي
تغییرات منخته راځي چې نوکلیک اسید ،پروټینونه،غوړ،کاربوهایدریتونه او یوه جوړه میتابولیتونه رسه
یوځایکیږي .دا ټول د پروتوپالزم او د هغه د مهمو څانګو چې عبارت دي له :مایتوکاندریا،
ریبوزومونه ،پالسټایدونه او داسې نورو رسه د یوځایکېدلو له پلوه کارول کیږي .د حجرې د
اوږدیدلو په جریانکې د پروتوپالزم ترکیب په نسبي توګه د حجرې د حجم له زیاتېدو رسه زیاتیږي.
په پایله کې ،پروتوپالزم د یو نرۍ طبقې په ډول رسه جوړیږي کوم چې په حجروي دیوالکې د داخل
لخوا نښتې ده او یو اوږد واکیول د حجروي شريېپه واسطه ډک شویدی ،چې د حجرې مرکز یې
پکې رانغښتی ده نو د ( ۲.۲انځور ته د کتنه ويش) .د حجروي دیواالوږدیدل په دایمي توګه د اصيل
دیوال په طرف جوړشویدی هغه هم د نوي حجروي دیوال د موادو د زیاتېدوپه واسطه ،چې په پایله
کې په لږه اندازه پ نډوايل او د اوږدېدو د قابلیت په لرلو رسه منځته راځي ،د نوي حجروي دیوال
لویېدل په دوه طریقو رسه صورت مومي .نوي مالیکولونه کېدلی يش چې د اوږد شوي دیوال د
اصيل مالیکولونو په منځ کې ځای په ځای يش ،چې دغه مرحله بیا د Intussusceptionیا د
داخلولو د مرحلې په نوم هم یادیږي .بله طریقه یې د appositionیا د یواوبل رسه د نږدې اېښودلو
طریقې په نوم یادیږي ،په کوم کې چې نوي مواد د پروتوپالزم په وسیله له منځه وړلکیږي او د
حجروي دیوال په داخلکې په نښتيډول رسه شتون لري او وار دمخه نوموړې طبقه شتون لري .نو په
همدې اساس ،د حجروي دیوال زیاتوالی د الندې سببونو په واسطه منځته راځي ،لومړی د پړسوبپه
واسطه او دوهم یې د نویو موادو جوړېدل د زړو موادو په له منځه تللو رسه.
حجروي تفریق
د حجراتو ناڅاپې ویش او اوږدوالی رسه نیوي جوړشوي حجرات پخیږي او ځانګړې کیږي په دې
وخت کې حجرات خپل شکل ته تغیر ورکوي حجروي دیوال ذخیم کسب کوي .اکرثه وخت
 Ligninاو  Subrinپه حجروي دیوال کې ځای په ځای کیږي .د حجراتو ځانګړیتوب د غه عملیه
ترڅو مختلفې دندې رسته ورسوي د حجراتو تفریق یا  differentiationوایې.د ځانګړو حجراتو
انکشاف لکه فلویم همدغه غلبیيل حجرات دي او د منفذونو محافظوي حجرات د ساده پرانشیم
حجراتو څخه يې نور د تفریق نور مثالونه دي.
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پس د نبات د جسم ټول حجرات د یوحجروې زایګوټ د پرله پسې مایتوسس ویش څخه منځ ته
راځي ،ټول حجرات ،ټول حجرات د یو ډول کروموزومونو او جنتیکې موادو لرونکي وي .پس سوال
دا پیدا کیږي چې ولې د زایلم حجرات د فلویم د حجراتو څخه مختلفې وي؟ کوم چې د پارامشیم
حجرات د یوې پاڼې د کلک حجراتو څخه توپیرکیدای يش په داسې حال کې چې دواړه د یو ډول
جنټیکې موادو لرونکې وي .دلیل داده چې د تفریق په مهال ځینې جنټیکې معلومات ترفشار الندې
په داسې حال کې چې نور بیا ښه بارز يش .پدې ډول مختلف حجرات په مختلفو طریقو انکشاف
وکړي چې په ساختامنې او وظیفوې غړو انساجو لوري ته رهناميې يش .په حقیقت کې نوموړی تر
کنټرول الندې تفریق د بیولوژي د غیر حل شوي ستونزي لپاره ډیر مهم دی.
د حجراتو تفریق همدارنګه یو کیفیتي تغیر دی اما دا یواځي د حجراتو په سویه وي .یواځی له خارج
څخه لیږونکی کیفیتي تغیرات انکشاف ته راجع کیږي لکه د ګالنو ،میوو او نورو په جوړیدو کې.
 ۳.۲۲مرسټیم :پست نباتات د نبات د ټوله تنه یا ممکن د ودې قابلیت ولري اما په عايل نباتاتو کې
وده د ریښوو په څوکو او د ساقي په څوکې پورې محدوده ده .نوموړو وده کوونکو برخو
مریسټامتیک زون ویل کیږي .په مرسټامتیک زون کې حجرات همیشه د ویش په حالت کې وي او
په دوامداره توګه د نبات د جسم د ودې په موخه نیوې تولیدوي .پدې ساحه کې حجرات اکرثه
وخت کوچني نري د یوال لرونکي یو ډول قطر لرونکي واکیول نه لرونکي او د متکاثف(ګڼ)
پروتوپالزم لرونکي وي .نوموړي حجرات په میتابولیکي ډول زیات فعال او په لوړه اندازه ښيې .هغه
حجرات چې نیوې جوړې شوي اوږدیږي او تفریق کیږي .د یو نبات د ساقي د څوکې په متوسط
محورې یا طوالنې مقطع کې د ودې ټويل درې مرحيل حجروي ویش ،حجروي اوږدوايل او
حجروې تفریق ورته وایې لیدل کیږي ( .په یوه او یا عین مقطع کې د څوکې څخه مخ ښکته لوري
ته  ۶-۲شکل) .په ټ ولو دوه مشیمي نباتاتو کې دا یواځنی مرستیم دی چې د نبات د جسم د اوږدوالی
د زیاتوايل رسه تړاو لري .خو بیا هم په یومشیمي نبات کې د څوکې مرستیم برسیره یوبل مرستیم د هر
بند د فاصيل په قاعده کې یوبل مرسټیم لیدل کیږي .دې ته  intercalaryویل کیږي .کوم چې د
اوږدوايل په زیاتیدو کې برخه لري.
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هغه وده چې د ریښې په څوکه کې پیل شوي ده د ساقې څوکه او انرتکلري مرستیم ته ابتدايې وده
وايې .ابتدايې وده په عمده ډول د لومړنیو انساجو د جوړیدو او د ساقې او د ریښې اوږدوايل ،او د
لري ملحقاتو لکه پاڼي ،ذخې او ګالنو رسه ارتباط لري.
په اکرثه یو مشیمي نباتاتو کې ابتدايې وده یواځنۍ وده ده چې لیدل کیږي ،په داسې حال کې چې په
دوه مشیمي نباتاتو او باطن البذر کې یو بل ډول وده شتون لري چې ثانوې وده کوم چې د ریښې او
ساقې پنډوالی منځ ته راوړې ثانوې وده ورته وایې.
ثانوې وده د دوه نورو مرستیمونو په واسطه حاصلیږي .پدې ځاي کې د نبات د جسم په ټول طول يې
غزیدلی یو سلنډر په  Tsکې موجود دی .نوموړی سلینډر د یوې مرکزي حلقي په څیر ښکاري.
نوموړې سلنډرونه ثانوې وعايې کمبیم دي .کوم چې په دوامداره توګه د اخل لوري ته ثانوې زایلم
او خارج لوري ته ثانوې فلویم جوړي .په عین ډول یو بل کمبیم چې کارک کمبیم ورته وایې کوم
ثانوې قرش او کارک جوړوي .د نوموړو دواړو د ګډ فعالیت په نتیجه کې د نبات د محور (ریښه ،او
 )Shootپه پنډوايل او قطر کې زیاتوالې راځي.
 ۴. ۱۰دودې اندازه کول
وده کولی شو چې د یو شمیر میتودونو په واسطه اندازه کړو .یویا بل میتود د نوموړی اندازه ګیری
لپاره مناسب موندل کیږي چې د اړتیا پورې تړلی وي.
خطې اندازه ګیري
وده په وقفوي وختونو کې اکرثه وخت د نبات د تنې او ریښي په اوږد وايل کې د زیاتوايل له مخې
اندازه کولی شو .همیشه د ساقي اوږدوالی د ځمکې د سطحې خاورې څخه په بشپړه پراخه شوي
پورتنی پاڼي تر قاعدي پورې په مرت رسه راخیستلی شو .په لنډو وقفو کې کله چې د ودې زیاتوالی
کم وي د سرتګو په واسطه اندازه کوونه ممکن حقیقي نه وي .پس وده د اګزانومرت په واسطه اندازه
کولی شو .اکرثه وخت د اوږدوايل اندازه کول د ودې د شاخص په ډول حقیقي نه وي او دانسان په
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غلط لوري رهناميې کوي .که چیري یو تخم په تیاره کې او بل تخم په روښنايې کې وده کوي .په
تیاره کې د ساقي په زیاته اندازه اوږدیږي مګر ډیري نری او کمزوري وي په دايس حال کې چې په
رڼا کې رازرغون شوی نبات لنډ اوضخیم وي .دوهمه خربه داده چې خطې اندازه کول د انساجو
سختوالی نه راښې .دوه تني ممکن عین اوږدوالی ولري اما یوه ممکن زیات شمیر حجرات او بله کم
شمیر حجرات اوزیات يې بین الخاليې مسايف ولري.
د تازه وزن اندازه ګیري
د تازه راټولو شویو نباتاتو وزن د تازه اندازه ګیری ،د تازه وزن په نوم یادیږي کوم چې د شنه نبايت
وزن په نوم یادیږي .دا عملیه زیايت ګټي لري .د ودې د اندازه ګیری تازه وزن په توګه عملیې کولی
شو کله چې په غړي باندې تاکید اندازه کول بی مانا وي لکه میوه جات ،غیرمنظم جسمونه لکه
ټیوبر ،د ریښې زخې اودايس نور..
خوبیاهم یوه بې ګټې اندازه ګیري د تازه وزن داده چې نبات بایدار لري او په مختلفو ټوټو لکه ساقه،
ریښه ،پاڼو او نورو رسه جال يش .دوهمه داچې تازه وزن غلط لوري ته هم رهناميې کوي ځکه چې
تر  ۹۰فیصده تقریبا زیات وزن شوی اندازه اوبه وي او تازه وزن د نبات د جسم داوبو په محتویاتو
پورې په زیات اندازې پوري تړيل ده .د اوبو موجودیت په نبات کې د نوموړې نبات د اوبو په جذب
پورې تړاو لري .له همدې امله حتی تازه وزن د ورځې او شپي د مختلفو وختونو په دوران کې
مختلف وي .دوهمه داچې تازه وزن د یونبات په تیزی رسه له منځه ځي حتی د وزن کولو پرمهال
اوبه دوامداره توګه تري تبخیریږي.
دوچ (خالص) وزن اندازه کول
د لته نبايت محتویات لومړی ریبل کیږي او بیا او لومړی په منقل کې ۶۰۰درجې او وروسته  ۸۰درجې د څو
ورځو لپاره وچیږي تر دې چې ثابت وزن يې په الس رايش .د وچ وزن اندازه ګیری هم حقیقي نه وي
ځکه چې د یوه نبات وچ وزن ممکن د ساتوونکي غذا لکه نشایستي د ترسب پواسطه زیات يش .دوهمه
دا چې د نبات د جسم وچ وزن د وده کوونکي او غیر وده کوونکي محتویاتو دواړو د وزن مناینده ګي
کوي .په ځینو حاالتو کې کله چې یوه زرغونیدل په تیاره کې کیښودل يش مجموعي وچ وزن کمښت
ښایې چې د تنفس له امله په داسې حال کې چې زرغون شوی نبات وده کوي.
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د پاڼي د وجهې اندازه کول
د پاڼې د وجهي اندازه کول هم د ودې د شاخص په توګه کارول کیږي ،خو بیا هم دا اسانه ده چې د
پاڼو ټويل وجهي کومي چې په نبات پورې اتصال لري اندازه کړو .له همدې امله ،په مجموعي ډول
نبات په منظمو وختونو کې د بیلګې په ډول د پاڼو وجهي په یوه پاڼه ګراف کې ښودل کیږي او یا د
پاڼي یو سانتی مرت مربع تازه وزن معلوم کړو او بیا وروسته د ټولو پاڼو تازه وزن اندازه کړو .د پاڼی د
واحدې ساحې نسبت د تازه وزن رسه محاسبه کړو .تازه وزن د تازه وزن شوي نسبت هغه ساحې ته
راجع کیږي چې د مخه محاسبه شوي دي.
نوموړي ټول میتودونه د عايل نباتاتو د ودې د مطالعې لپاره کارول کیږي .په یو حجروي اورګانیزمونو
لکه الجې ،خمرمایه او بکرتیا ګانو کې د موجودو حجراتو حقیقی شمیر د وسط په  Aliquotکې
محاسبه کیږي .خوبیا هم د عايل نباتاتو د ریښو او ساقې د حجراتو حقیقي شمیر معلومول ډیر
ستونزمن دي ځکه چې حجرات يې د یوبل څخه نه شو جال کولی .نوموړې حجرات په شکل ،سایز
او نورو برخو کې د یو بل رسه توپیر لري.
د حجم اندازه ګیري
که چیرې د یو نبات غړي غیر منظم وي لکه  ،Tubersساقي Corns ،او د ریښو زخي د نوموړې
نبات حجم کولی شو چې د اوبو څخه د لري وايل په واسطه اندازه کړو .خو بیاهم  ،نوموړی اندزه
ګیري هم حقیقي نه ده .ځکه چې د انساجو د سختوايل او بین الخاليل مسافو اختالف نه حسابیږي.
له همدې امله وده یوه مغلقه عملیه ده او کولی شو چې د یوې څخه د زیاتو میتودونو پواسطه اندازه
کړو .خو بیاهم هر میتود خپل ځانګړې ګټې او زیانونه لري .له همدې امله نوموړې اندازه ګیری د
نباتاتو په برخو او موقعیت پورې تړلې ده ،چې د یو څخه زیات پارامیرتونه يې اندازه کړو.
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 ۱۰.۵د ودې ګراف
کله چې د نبات د هریوه میتود پواسطه د نبات د ژوند په مختلفو دورانونو کې اندزه کیږي او د وخت
رسه پرتله کیږي ،همیشه د  Sتوري پشان ګراف او یا د سلام انحنايې پایله ( ۱-۲۲انځور) .د انحنا
شکل د ودې په اندازه کولو کې که هغه د نبات والی ،تازه وزن ،وچ وزن یا حجم وي په عین ډول
پايت کیږي.

 ۱۰.۱انځور د بالسم په نباتاتوکې د هغوې وده په سانتي مرته رسه د هغوې د لوړ وايل څخه
معلومیږي.
حتی د ځانګړو غړو لکه پاڼه ،میوه ،ریښه او دايس نورو وده هم د سلام انحنا تعقیبوي .اکرثه وخت د
ودرې  Lagمرحله وايې .پدې ځای کې وده په جغرافیايې پرمختګ کې دوه چنده کیږي لکه -۸-۴-۲
 ۱۶-۳۲او په همدې ډول دوخت په مختلفو مرحلو کې د ورستیو مرحلو په ټول دوران کې وده بیا
مخکته بطې کیږي ،چې دې حالت ته زوړوالی مرحله وایې.
د سګام د ودې پدې انځورکې د لوړوايل مجموعي زیاتوالی د وخت په تیریدو رسه ښودل کیږي.
خو بیاهم ،مونږ ته نه رابښې چې نبات په څومره اندازه هر ورځ او یا هره هفته کې څومره وده کوي.
ترڅو نهايې لوړوايل ته ورسیږي .که چیري مونږ د غه ډول لوړوايل کې زیاتوالی په هر واحد وخت
کې اندازه کړو دې ته د ودې اندازه یا مربوطه ودې اندازه وايې .کله چې د ودې اندازه د وخت په
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مقابل کې مقایسه يش اکرثه وخت زنګ شکله منحني باندې پای مومي .پدې ځای کې د ودې
اعضمې اندازه د  ۴۵ورځو څخه وروسته ته راځي.

 ۲. ۱۰انځور د ودې اندازه د بالسم په نباتاتو کې د لوړ وايل له نقطې نظره .

وده په الجربي حساب د  V.bپه واسطه ښیو  ،)۱۹۹۰( Black manچې د یو انګریزي نبات
فزیولوژیست د الندې فرمول په واسطه ښیې.
W2=W1ert
په کوم ځای کې چې  W2وروسته د یو وخت څخه اخرې اندازه.
 =W1ابتدایې اندازه
 =Rد وخت پرمهال د ودې اندازه
 =Eد طبیعې  Logقاعده
ددې څخه دا لیدل کیږي چې اخرې اندازه د نبات د ابتدايې اندازې ،د ودې رسعت ،دوخت مسايف
پورې تړيل ده .دا مساوات په الندی ډول هم لیکلی شو.
Log-e-w2-Loge-w1
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log −𝑒−𝑤2−𝑙𝑜𝑔−𝑤1
𝑇2−𝑇1

=RGrR

پدې کې  = w2په دوهم وخت کې  =T2کې خالص وزن او  =W1په لومړي وخت کې  =T1دوچ
وزن او  =Rد ودې اندازه
د ودې اندازه ) RGR(rیعنی اړونده ودې د اندازې پنوم هم یادیږي او مساوات په یو ډول دی کله
چې د  ۱۰پرقاعده لوګاریتم پرځای قاعده لوګاریتم عميل يش پس نوموړې مساوات په الندې ډول
يش.
2.3.3(𝑙𝑜𝑔10 𝑤2−𝑙𝑜𝑔10 𝑤1
12−𝑡1

=RGR

د دې مساوات له مخې د ودې زیاتوايل د مرکباتو د دلچسپی قانون تقیبوي .کوم چې د ودې
زیاتوالی په یو واحد د وخت کې د آماده شوی اندازي او د موجود او نهايې حاصل شوي اندازې د
نسبت رسه مساوي دی .د دې له مخې دا واضحه کیږي چې د نباتاتو د ودې رسه چې حاصلیږي د
نبات نهای اندازه د دواړو لوستل شویو اندازو ترمنځ توپیر ورو ورو کمیږي .کوم چې د ودې اندازه
په انکشافی ډول کمیږي .کله چې نبات پخیږي او خپل نهای اندازی ته رسیږي.
کله چې د ودې اندازه د وخت رسه مقایسه کړو د زنګ شکله انحنا په الس راځي ( .)۲-۲۲د استونځه
ده چې د دغه ډ ول خصوصیاتو فزیولوژیکي تفصیل پیداکړو په استثنا د دې چې کله د ودې اندازه
لوړه وي او ټول هغه میتابولیتونه چې وده ورته اړتیا لري محدود نه وي .کله چې یو نبات زیړیږي
نوموړې میتابولیتونه محدودیږي.
د نباتاتو نوعي د ودې په اندازه کې اختالف ښیې .د یو طرفه د  bambcoنبات کوم چې راپور
ورکړی شوی چې د ورځي  60Cmوده کوي پداسې حال کې چې اکرثه کرل شوي نباتات د ورځي
د  1-2cmڅخه زیات وده ښیې.
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اړونده د ودې اندازه ډیر حقیقي نه ښکاري ځکه چې د لته وچ وزن د ټول نبات د لومړين او آخري
وزن لپاره حسابیږي .اما نبات ټويل برخې د ودې لپاره د نویو موادو په جوړیدو کې برخې اخیستو ته
رضورت نلري .د بیلګې په ډول ساقه کوم چې په لرګینو نباتاتو کې زیاته پړسیديل وي او په زیات
اندازه د مړو لرګیو لرونکي وي .خو بیاهم ،په زیاته اندازه دا پاڼي دي چې د نویو غذایې موادو په
تولید کې برخه اخيل .له همدې امله خالص یو ځاي کیدنې اندازه ( )NARباندې فکر کیږي چې په
زیاته اندازه ارتباطې وي NAR .په یو واحد وخت کې د پاڼو په یوه خاصه برخه کې د وچو موادو د
زیاتوايل نسبت ته راجع کیږي .د ورستیو مرحلو په ټول دوران کې وده بیا منخکته بطې کیږي ،چې
دې حالت ته د زوړوايل مرحله وایې.
 ۱۰.۶څرګند او ناڅرګنډه وده
په زیات شمیر نباتاتو کې د نبات و دیزه رس برخه د نبات په ټول ژوند کې ودیزه پايت کیږي او په
دوامداره توګه نوي انساج او غړي جوړوي چې د نبات په لوړوايل عالوه کیږي .ودیزه برخه پخپله
دایمی انساجو رسه توپیر يې نه کیږي دغه ډول نباتاتوته غیر محدود نبات وايئ .خوبیاهم ،په ځینو
نباتاتو لکه افتاب پرست د څوکي ودیزه برخه ډیر زر په غیر ملریزه برخه تفریق يش او په اوږدوايل
کې نوره وده ودریږي داسې نباتاتو ته محدود نبات ویل کیږي .حتې کله چې بنات غیر محدود وي
دواړه طرفه اتصالت يې لکه پاڼي ،ګالن او میوي محدوده وده ښيې .د لته د نوموړو غړو وده د یوڅه
مودې لپاره دوام کوي او کله چې بالغ اندازه الس ته رايش وده ودریږي.
 ۷. ۱۰د ودې دوراين توب
نباتات د ورځي په  ۲۴ساعتو کې د یو ساعت څخه بل ساعت ته په دوامداره توګه وده نه کوي .له بل
طرفه د ودې اندازه یو منظم دوران ښیې .دا په عمده ډول د رڼا ،حرارت د نبات په جسم کې د اوبو
شتون د تغیراتو له امله وي .په عمومي ډول په اکرثو نباتاتو کې د ودې اعظیمي اندازه د شپي له خوا
لیدل کیږي .له دې امله چې د شپي له مخې د تبخیر نه موجودیت عملیه د کوم له همدې امله چې
نبات حجرات یواځي د شپي له مخې سختوالی حاصلوي.
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د حجراتو سختوالی د حجروي ویش او دودې د اوږدیدو لپاره اړین دی .دې رسه هغه عملیې لکه
ضیايې ترکیب کوم چې د ودې او تنفس لپاره خام مواد برابروي او نوموړې مواد د انرژي اړتیاوې
پوره کوي هم پکې برخه اخيل .خو بیاهم د نوموړو عملیو مستقیمي اغیزې مونږ نشو حس کولی دا
چې یو نبات کوم چې زیات تنفس او زیات ضیایې ترکیب ته اړتیا لري زیاته وده نه ښیې.
موسمي وده
یو شمیر نباتات په ځانګړې ډول د  Perennialوين نوعي د ودې په اندازه کې دورانې حالت ښیې.
نوموړې دورانې حالت موسمي وي .مختلف محیطي موسمونه کوم چې په موسمونو ته تغیر ورکوي
حرارت ،وریځ حاالت او د اوبو موندنه ده.
په ټولیز ډول د ونو انواع دوه عمده او ښاخه د ودې دورانونه ښیې .لومړی دوران يې ډیر زر وروسته
له موسمي بارانونو څخه چې په جون او جوالی کې وي او اوبه په پراخه پیامنه موندل کیږي منځ ته
راځي .زیات ځانګړې نوعي خپله وده په اګست او سپتمرب میاشتو کې کله چې د منې فصل رشوع
يش ودروي.
په موقعتي نبايت نوعو کې پاڼي ورژیږي او د ودې زخې د اسرتاحت او ویده کیدو مرحلې ته داخيل
يش .نباتات په دوامداره توګه د ژمي په موسم کې چې تر جنوری پورۍ ادامه پیداکوي ویده پايت
کیږي .د سپريل په راتګ رسه په فروری او مارچ کې د ودې دوهم دوران پیل کیږي د سپرلی د ودې
نوموړی څرګندوالی ډیر مهم دی .ځکه چې نباتاتو په اوږدوايل او پلنوايل دواړو کې په دوامداره
ډول وده رامنځ ته کیږي .دا یواځیني د سپريل فصل دی چې د رګونو انتقالی برخې ډیري فعايل وي
او پراخه زایلم مواد جوړوي .دغه ډول پراخه زایلمي مواد په کال کې د سپريل په موسم کې یو ځلې
جوړیږي او متبادل ډول ډیره کمه اندازه زایلمی مواد د کال په نورو پايت دوران کې جوړیږي.
نوموړی کمزوری او پراخه برخه زایلمی مواد د نبات د ساقی په مقطع کې د یوې پنډی حلقی په څیر
راڅرګندیږي .نوموړو عملیوته کلنۍ حلقي وايې .ځکه چې دغه ډول حلقه په کال کې یوځل
جوړیږي .نوموړي معلومات همیشه د ونو د عمر د معلومولو لپاره په کار وړل کیږي.
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په ټولو شنو نباتاتو پاڼي په منې کې نه رژیږي تر هغې چې د ودې اندازه کمرتین حد ته ورسیږي او
په خپل ډول په ژمي کې پايت کیږي اما په پرسيل کې له ډیري تیزۍ رسه زیاتیږي .لکه چې د مخه
ترشیح شول .انکشاف د نبات په جسم کې د کیفیت تغیرات دي .د یو تخم د زرغونیدو څخه تر
پخیدو پورې نبات د یو شمیر انکشايف مرحلو څخه لکه د تخم زرغونیدل  ،د پاڼو جوړیدل ،ګالن،
میوي او تخمونه او باالخره زړښت او مړینه تیریږي .نوموړې انکشافې مرحلې یو په بل پسې انکشاف
ځانګړې عميل دي .نوموړي عملې هیڅ کله بدلولی او تغیر کولی نشو .محیطې حاالت ممکن د
هرې یوي انکشافې مرحلې پشپړتیا ورو او یا بنده ( ) کړي.
 ۸. ۱۰هغه فکتورونه چې وده اغیزمنه کوي
د نبات جسم د ودې او انکشاف عملیه د دواړو اريث او محیطي فکتورونو په واسطه اغیزمنه کیږي .د
جینیټکي فکتورونو اغیزې د هورمونونود جوړیدو پواسطه منځ ته راځي .هغه محیط چې یو نبات
پکې وده کوي مغلق دی .په ثانوې توګه د نبات د ریښو د سیستم وده په خاوره کې مختلفو محیطونو
ته راجع کیږي کله چې  Aerialبرخو رسه مقایسه يش .د محیطې فکتورونو په منځ کې حرارت،
روښنايې او رطوبت ډیر مهم دي.
حرارت
حرارت یو شمیر ژوندي کیمیاوي عکس العملونه اغیزمن کوي او پدې ډول د نبات په میتابولیزم
باندې اغیزه کوي .د حرارت ممد اغیزه یا  Q10د مختلفو ژوندي کیمیاوي عکس العملونو لپاره د یو
نیم څخه تر  ۲زیاتو پوري په هره عملیه کې رسیږي چې هره عملیه خپل اغظمي حرارت درجه لري.
کله چې حرارت له اعظمي حد څخه واوړي د عملیې اندازه کمیږي او باالخره عملیه په  ۶۰سانتی
ګراد او ددې څخه لوړ حرارت کې بندیږي .دا ځکه چې اکرثه انزایمونه پدې حرارت کې غیرفعالیږي
کوم چې نبات مړینې خواته بیایې.
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اغظمي حرارت په بله نوعه نباتاتو کې رسه توپیر لري .اکرثه وختونه د خاره نباتاتو د ودې لپاره
حرارت اغظیمي حد ( Temperateحرارت خوښونکی) نباتاتو لپاره لوړه او د دويب د موسم په
نباتاتو کې نسبت د ژمي د موسم نباتاتو په نسبت زیاته وي.
د حرارت تغیر په کوم کې چې وده په خاره نباتاتو کې ممکنه وي د  ۴۵ -۱۰سانتی ګراد او په معتدلو
نباتاتو کې نوموړې درجه د  ۳۵ -۵سانتی ګراد پورې وی.
رسه له دې چې حرارت یو شمیر عملیي متاثره کوي نوموړي عملیي تنفس او ضیايې ترکیب دی کوم
چې په زیاته اندازه اغیزمن کیږي .خالص ضیایې ترکیب چې د ودې لپاره شتون لري د ضیایې
ترکیب جوړه شویو موادو چې د ضیایي ترکیب په دوران کې منځ ته راځي او هغه مواد چې د تنفس
عملیه کې مصفیږي ترمنځ یو تعال دی.
د ضیایی ترکیب اندازه د کم حراريت رضیب لرونکي ده.Q10او داعملیه د نبات په شنه کلوروفیيل
برخی پورې محدودیږي کوم چې په زیات اندازه د ورځي د یو څو ساعتونو لپاره کله د ملر روښنايې
موجود وي شتون لري .یا په بل عبارت تنفس لوړه حراريت رضیب لرونکی وي  Q10C2او نوموړې
عملیه په شپه او ورځ کې په دوامداره توګه د نبات د جسم په ټولو برخو کې په  ۲۴ساعته ډول واقع
کیږي.
له همدې امله کله چې حرارت زیات يش د تنفس اندازه د ضیایي ترکیب داندازي څخه زیاتیږي .په
پایله کې د ورځي په لوړ حرارت او د شپي په ټیټ حرارت کې وده انتقايل وي .یعنې نوموړی عملیه
د ورځې په دورا ن کې د ضیایې ترکیب عملیه زیاته او د شپي په دوران کې تنفسې عملیې د السه
ورکول کیږي.
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حراريت دوران
د ودې په موخه نوسانې حرارت د ورځي او شپي لپاره ثابت نه وي او مختلف وي د بیلګې په توګه د
رسو بانجانو نبات ښه وده نه کوي که چیرې د ورځي او شپي په دوران کې په  ۲۵سانتي ګراد حرارت
کې وساتل يش .د دې پرځای هغه وخت ښه وده کوي چې ورځي حرارت د  ۲۵سانتي ګراد او د
شپي حرارت یې ۱۷ــ  ۲۰سانتي ګراد وي .په اکرثو نباتاتو کې نوساين حرارت د شپي له مخې نسبت
ورځي ته ټيټ وي .دا پیښه د حراريت دوران پنوم یادیږي .حراريت دوران داسې تعرف کیږي چې د
شپي او ورځي حرارت د نوسان د اختالف په مقابل کې د نیاتاتو د عکس العمل څخه عبارت دی.
برسیره پردې ،په ځینو نباتاتو کې د یو کم وخت لپاره ټیت حرارت ته اړتیا ده چې نبات د ګالنو د
زرغونیدو لوري وهڅوي .اود تخمونو د اسرتاحت له منځه یويس .دا به وروسته ( ۲۴او  ۲۵څپرکي )
کې ترشیح يش.
د حرارت درجه
د حرارت درجه د نبات په حیايت کیمیاوي تعامالتو او همدارنګه د نبات په میتابولیزم باندې خپل
اغیزې اچوي .د حرارت د درجې رضیب ( )Q_10د مختلفو حیايت کیمیاوي تعامالتو لپاره چې
قیمتونه یې د ۱.۵ـ ۲پورې وي ،په کار وړلکیږي .برسېره پردې هره مرحله ځانته د حرارت درجه لري.
که چېرې د حرارت درجه زیاته يش ،له بله اړخه د مرحلې پروسه کمیږی او په  °c۶۰یا د هغه څخه په
لوړه درجه کې دریږي،ځکه چې زیاتره انزایمونه په دغه درجه کې غیر فعاله کیږي ،او په نبات کې د
حجرې د منځه تللو سبب ګرځي.
د حرارت مطلوبه درجه هغه هم کله چې وده په لوړه سطحه کې قرار ولري ،او د حرارت زیاتوالی کله
چې د ودې امکان شتون ولري نو همدا ده چېیوه نوعه بلې نوعې ته اوړي .د ګرمو او مرطوبو سیمو
نباتات لپاره مطلوبه وده نظر د معتدلو سیمو نباتاتو ته زیاته ده ،او همدارنګه دغه وده نظر ژمني نباتاتو
ته د دويب نباتاتو په نسبت زیاته ده.
د حرارت د درجې زیاتوالی د ګرمو سیمو په نباتاتو کې البته په کوم کې چې د ودې امکان شتون
ولرله  °c۱۰-۴۵درجو پورې ده ،او د معتدلو سیمو د نباتاتو حرارت درجه °c۵-۳۵پورې ده .رسه له
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دې چې د حرارت درجه په ځینو نورو مرحلو باندې هم خپل اغیزه نه هیروي ،چې د هغوي له جملې
څخه یو یې د تنفس او بل یې د فوتوسنتیز عملیې دي او البته اغیزهیې په دغو دواړو عملیوباندې
زیات دی .دفوتوسنتیز د عملیې شبکه ای عملیه د هغې ودې لپاره د الرسسی وړ ده ،چې د فوتوسنتیز
د عملیې په جریانکې تشکیل شوی او په خپله د فوتوسنتیز د عملیې او همدارنګه د مصف شوي
تنفس ترمنځ خپل تعادل او توازن وښيي.
د فوتوسنتیز عملیې د حرارت درجه ډېره ټیټه ده او رضیبیې هم عبارت ده له
 Q_10=2رسه ،نوموړې عملیه د هغو نباتاتو لپاره چې د شني رنګې مادېپه واسطه خپله انرژي له
ملر څخ ه اخيل محدوده ده .له بله پلوه ،د نباتاتو د تنفس د عملیې حراريت رضیبډېر لوړ دی چې
عبارت ده له  Q10رسه .دغه عملیه په دواړو حاالتو کې چې شپه او ورځ يش خپل فعالیت ته دوام
ورکوي ،نوموړې عملیه په  ۲۴ساعتونو کې د نبات په ټولو برخو کې رسته رسیږي.
نو په همدې اساس ،کله چې د حرارت درجه زیاته يش نو د تنفس عملیه نظر د فوتوسنتیز عملیې ته
زیاتیږي .په پایله کې د ورځې د حرارت لوړه درجه او همدارنګه د شپې د حرارت ټیټه درجه ،ددې
سبب ګرځي تر څو د نباتاتو وده زیاته يش هغه هم لکه د فوتوسنتیز د عملیې په ډول چې په ورځکې
خپل فعالیت زیاتوي او د تنفس عملیه د شپې لخوا له السه ورکوي.
دحرارت د درجې تناوب (دوران)
د شپې او ورځې ودې لپاره د حرارت مطلوبه او ثابته درجه شتون نه لري ،بلکې تغییر پکې حس
کې ږي .د مثال په ډول ،که چېرې د رومي بانجانو نباتاتو ته نظر واچوو نو په شپه او ورځ کې ګورو که
چېرې د c°۲۵کې وساتل يش نو سمه وده نيش کولی بلکې ددې په ځای ،د هغه وده د ورځې په °۲۵
 cاو د شپې له  C °۲۰-۱۷پورې ښه وده کولی يش .په زیاترو نباتاتو کې د حرارت مطلوبه درجه د
شپې له خوا نظر ورځې ته ،کم حسابیږي ،چې دغې پدیدې ته بیا د  thermo-periodicityاصطالح
کارول کیږي .د حرارت د درجې تناوب یا دوران د نباتاتو د عکس العمل په نتیجه کې د روزمره او د
هرې شپې د حرارت د درجې د تغییرپه واسطه ښودلکیږي .رسبېره پردې ،په ځینو نباتاتو کې د
حرارت ټیټه درجه د یوې ټاکلې مودې لپاره محدودیږي ترڅو نبات او دانه دېته مجبوره کړي چې
وټوکېږي .نوموړې برخه به په راتلونکو  ۲۴او ۲۶څپرکوکې تر بحث الندې ونیول يش.
210

د حرارت درجه د نباتاتو له هغو مهمو برخو څخه ګڼل کیږي ،کوم چې په یوه ټاکلې سیمه کې وده
کوي .د حرارت درجه د هغو نبايت ډولونو د له منځه وړلوپه واسطه چې د حرارت د درجې په لوړه او
ټیټه درجه کې ژوندي نيش پاتې کېدلی ،په نبايت ژوند باندې خپله اغیزه اچوي .دوهم دا چې،یواځې
د هغو نباتاتو د کومو چې د حرارت درجه یې د مربوطې سیمې له ورځنۍ او شپنۍ د حرارت درجې
رسه ورته والی ښيي ،نو ټوکېدل به یې په یوه ټاکلې سیمه او ساحه کې صورت ونیيس.
د ټیټ حرارت او شبنم (پرخې ) اغیزې
د حرارت د ډېرې ټيټې درجې ساتل که ژر وي او یاوروسته هغه هم د ډېر وخت لپاره ،د نباتاتو د
منځه وړلو سبب ګرځي .د حرارت په هغه ټیټه درجه کې چې نباتات خپل ژوند له السه ورکوي ،په
پایله کې له یوه ډول څخه بل ډول ته اوړي .په عمومي توګه ،مخکې له دې چې اوبه خپل جامد
حالت ته رايش نو د ګرمو او مرطوبو سیمو نباتات خپل ژوند له السه ورکوي .له بله اړخه ،زیاتره ګرم
نباتات تر هغه وخته پورې چې یخچايل درجې ته نه وي رسیديل خپل ژوند له السه نه ورکوي .نو
هامغه ده چې ددا ډول نباتاتو مرګ هم د یخچايل درجې په واسطه چې پکې مایعات له مایع حالت
څخه جامد حالت ته اوړي،یقیني دی .ددې مرحلې په جریانکې ،البته په څو حجره ایزوډولونوکې
اوبه په لومړۍ برخه کې واورین حالت ځانته اختیاروي چې بیاوروسته په جامد (کنګل) حالت باندې
بدلیږي .د حجرو له په داخل څخه د اوبو د را ایستلوپه واسطه ،د یخ کرستالونه په مقداري لحاظ وده
او منو کوي .په پایله کې ،پروتوپالزم وچیږي او د حجرېشريه رسه را غونډیږي .دا کېدلی يش چې د
حجرې د غوټه کېدلو او په بېړه رسه د نښتلو سبب وګرځي ،چې په پایله کې حجره له منځه ځي او
مري .کله چې د کنګل کېدلو پروسه شدیده وي ،نو کېدلی يش چې د کنګل شویو اوبو کرستالونه د
حجرو په په داخلکې منځته رايش .کله چې اوبه کنګل يش ،نو د پروتوپالزم په په داخلکې د
موجودو میخانیکي قوو د فشارونو په واسطه ،پروتوپالزم خپل فزیکي ساختامن ته پراختیا وربخښي.
د څو حجره ایزو کنګل کېدلو جوړښت ډېرد مرګ سبب ګرځي نظر هغو څو حجره ایزوډولونو ته
چې پکې د کنګل کېدلو مرحله صورت نیيس .د د نباتاتو مختلف ډولونه خپل عکس العمل د پرخې
(شبنم) په وړاندې د لوړې اندازې په درلودلو رسه ،خپل حالت ته تغییر ورکوي .له هغه ځایه
چې،زیاتره کلني او واښه ډوله نباتات د پرخېپه واسطه مري او زیاتره هغه نباتات چې د اوږدې مودې
لپاره ژوندي پاتې کیږي د یخ وهلو (کنګل کېدلو) په وړاندې خپل مقاومت ښيي .هغه پرخې (شبنم)
چې په نابربه توګه واقع کیږي نظر هغو ته چې په تدریجي ډول منځته راځي ،د ډېر زیان سبب ګرځي
او ځانګړی دلیلیې دادی چې نبات په خپله په تدریجي ډول منځته راځي او تنظیمیږي ،نو په
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میتابولیکي لحاظ دېته چمتو وي ترڅو د پرخې(شبنم) په مقابل کې مقاومت وښيي .د نباتاتو د
حرارت درجه نږدې کول د اوبو د کنګل کېدو درجې ته ،د هغوي مقاومت نور هم د پرخې(شبنم) په
مقابل کې یې زیاتوي او سختوي .ورته پایله کېدلی يش چې هغه نباتات کوم چې په وچو سیموکې
شتون ولري ،صدق وکړي .په طبیعتکې د حرارت د درجې ټیټېدل په تدریجي توګه هغه هم په طبیعي
ډول ،البته د ژمي موسم په را نږدې کېدو رسه ددې سبب ګرځي ترڅو نباتات په طبیعي ډول سخت
او مقاوم کړي .په نباتاتو کې زیات شوی مقاومت د پرخې(شبنم) په مقابل کې ،د میتابولیزم له سمون
رسه مستقیامًتړاو لري .ذخیره شوې نشایسته څوځلې په قندیا بوره باندې بدلیږي ،اوهمدارنګه
پروټینونه په امینو اسید باندې چې په اټکيل توګه د اوبو د کنګل کېدلو نقطه ټیټوي ،او د ازموتیک
فشار د لوړېدلو سبب ګرځي .بل شکل یې مونږ ته په حجرو کې د جمع شویو اوبو زیاتوالی را په
ګوته کوي .راتلونکې مرحله یې د اوبو د جذبېدلو د زیاتوايل په پایله کې منځته راځي ،لکه نبايت
هایدروکاربونونه ،نبايت شريه او وښین مواد چې دا بیا په لوړه اندازه د وچېدلو خطر کموي .په لوړه
اندازه د حجرې د شريې غلظت ،د نباتاتو پیاوړتیا نوره هم زیاتوي ځکه چې:
۱ـ د سړیدو نقطه ټیټوي.
۲ـ د سړیدو داخيل او احتاميل جوړښت کموي.
۳ـ او د هغو اوبو مقدار او اندازه کموي کوم چېکېدلی يش د حجرې له خارجي کنګل شوي
جوړښت څخه ووځي.په حجره کې د جمع شویو اوبو د ظرفیت زیاتوالی ،د پرخه (شبنم) کېدلو په
مقابل کې مقاومت نور هم زیاتوي البته ددا ډول وجوهاتو په واسطه۱ :ـ د هغو اوبو کمول کوم چې د
کنګل کېدو امکان یې موجود وي۲.ـ داخلې کنګل جوړیدلواندازه نسبتآ کمیږي۳ .ـ د هغو اوبو
مقدار او اندازه کمول کوم چې د کنګل له خارجي جوړښت څخه له منځه ځي.
د حرارت د لوړې درجې تاثیر
د حرارت لوړه درجه هم کولی يش چې د نبات ژوند ته زیان ورسوي .د حرارت مطلوبې درجې
څخه لوړه درجه ،د نبات په وده او د هغه د ژوند په نورو پدیدو باندې البته تر یو ټاکيل حده پورې په
منفي ډول خپل اغیزه اچوي چې بیا په همدې رسه د نبات حیايت مرحلې کمیږي او باالخره نبات
مري .د حرارت لوړې درجې په مقابل کې د نباتاتو د پیاوړتیا قابلیت ،په عايل توګه بدلیږي .د الجي
ټاکلی ترموالکرتیکي قطب او باکرتیا په ګرمو فرني تارونو کې ځای په ځای کېږي او کولی يش چې
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د  C۷۰او  C ۸۰سانتي ګرېد درجو پورې خپله پیاوړتیا وښيي ،له هغه ځایه چې زیاتره نباتات د ۳۵°
څخه په زیاته درجه کې خپل ژوند د یو ټاکيل وخت په جریان کې له السه ورکوي .د زیاترو لوړو
نباتاتو لپاره ،د حرارت وژونکې درجه د  C۵۰او C۶۰°ترمنځ ده .د جوشېدلو په اثر نبات ته زیان
رسېدل او مرګ راتلل د پروتوپالزمي پروټینونو د نښتلو پورې چې د حرارت په لوړه درجه کې
موجود دي ،منسوبیږي .رسبېره پردې ،د حرارت مطلوبه درجه د فوتوسنتیز د عملیې لپاره نظر د
تنفس عملیې ته ټیټه ده .دوهم ،له هغه ځایه چې د ضیایي ترکیب عملیې لپاره حراريت رضیب تقریبا ً
 ۲دی ،خو د تنفس عملیې لپاره حراريت رضیب له  ۲څخه زیات دی .په پایله کې د حرارت درجې
په لوړېدو رسه د تنفس عملیه هم لوړیږي ،چې اندازه یې د ضیایي ترکیب له عملیې څخه هم ډېره
وي .په پایله کېوروسته له دې چې ،نبات ډېر وږی او د ناروغیو په مقابل کې له خپل ځان څخه
حساسیت وښيي ،همدا ده چې بیا نبات د مرګ خوا ته بیایي.
C

د نور اغیزه
هغه آسامين وړانګې چې ځمکې ته راځي ،د الکرتومقناطیيس وړانګو په نوم یادیږي .د موجونو
پراخوالییې له cm ۱۰-۴څخه تر  cm ۱۰۵پورې رسیږي .کوچني موجونه یې د هوایي موجونو او لوی
موجونه یې د وړانګین موجونو په نوم رسه یادیږي .رسه له دې چې ،په رنګي طیفکې د لیدلو وړ
برخه یې له  ۴۰۰-۷۰۰نانو مرتو پورې د هغوي طويل موج مونږ ته په ګوته کوي نو کله چې په دې
طیفکې د بنفش رنګ ،سور رنګ ته واوړي نو دا بیا د نبات په وده خپل اغیزه اچوي ،که چېرې
نوموړې وړانګې په نباتاتو باندې اغیزه وکړي ،لومړنی اړتیا داده چې نوموړې وړانګېباید د نباتاتو په
واسطه جذب يش .له همدې امله نباتات ځینې رنګه مرکبات چې پګمنټونه ورته وایې حاصلوې .د
پګمینټونو رنګ مونږ ته دا ښيي چې کوم طويل موج خورا لږ جذبیږي .د مثال په ډول ،د شني رنګ
لرونکي نبات پګمینټ په طیف کې د لیدلو وړ رنګونه چې سور او آسامين رنګ يش ،نور ډېر
جذبوي اما د شني رنګ په واسطه نور لږ جذبیږي .نو په همدې اساس ،شني رنګه نباتات په خپل
شني رنګ کې ښکاره کیږي.
د یادو شویو  Xوړانګو ،هوایي وړانګو او همدارنګه د ماوراء بنفش وړانګو طويل موج کمول د نبات
د ودې په برخه کوم حیايت رول نه لري .سبب یې دادی چې ،هغه نباتات کوم چې په شيشه اي
ساختامن کې وده کوي په نورمال ډول د هغې نبات له ودې رسه مساوي ده کوم چې ددا ډول
ساختامن په بهرنې ساحه کې وده کوي ،رسه له دې چې دغه وړانګې د شيشه لرونکي ساختامن په
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واسطه دفع کېږي .رسبېره پردې د وړانګو طويل موجونه ډېر پیاوړې دي ،چې په نبات کې د
میتابولیزم د اختالل او جنتیکي تغییر سبب ګرځي .په ورته ډول ،نباتات نيش کويل چې د وړانګو
لوی طويل موجونه جذب کړي مخصوصاً رادیویي طويل موجونه.
روښناييد نباتوده په عمده ډول د کلوروفیل ،انتوسیانین او نورو پګمنتونو په جوړیدو باندې د ضیایي
ترکیب او فوټوپریاډیزم د منفذونو خالصیدو او تبخیر په عملیو کې اغیزمن کوي .هغه هم په هغو
عملیو کې چې د ضیایي ترکیب،فوتوټروپیزم او همدارنګه د نبات د ټوکېدلو عملیه منځته رايش.
رسبېره پردې ،د نور اغیزې باید چې د ګل په غوړېدلو او د دانې د ټوکېدلو عملیو باندې هم له پامه
ونه غورځول يش.
د نور شدت
لکه څنګه چې مو مخکې وویل ،نور نيش کولی د نبات په وده کې خپل حیايت رول ولوبوي ،همدا
شان د نور شدت هم کوم خاص حیايت رول نيش تررسه کولی .که چېرې د تغذیي موادو ته د
الرسسی امکان شتون ولري نو وده هم کولی يش چې د دانې د ټوکېدلو په ډول ،په تیاره کې ونډه
واخيل .رسه له دې چې ،د نور د نشتوايل په صورت کې د دانې د ټوکېدلو مرحله ضعیفه ،پاڼې یې
ډېرې نرۍ ،اوږدې او یا هم وړې راځي چې بیا دا ډول ټوکېدنې ته ناسامله ټوکېدنه ویل کیږي.
دوهم دا چې ،په نبات کې د شني رنګې مادې پګمنټ انکشاف نه کوي او د دانې ټوکېدنه زېړ رنګ
ځانته اختیاروي چې ددا ډول ټوکېدنې عمر ډېر لنډ او ژر مري .له بله اړخه ،هغه دانې چې د نور په
شتون کې ټوکېدلی وي نظر هغو نورو ته چې مخکې مو ترې یادونه وکړه ،ډېر پیاوړي او د ساملو
غوټو درلودونکی وي همدارنګه د لویو او شنو پاڼو درلودونکي وي ،چې بیا دا ډول ټوکېدنه
دوامداره وده کوي.
د نور د اغیزو څخه یومهم اغیزه دادی ،چې غذایي مواد په ضیایي ترکیبکې وکارول يش رسه له دې
چې دا یوازینی اغیزه نيش کېدلی .په پایله کې ،که چېرې غذایي مواد په مساوې او منظم ډول د دانې
په ټوکېدلو کې د قندي موادو په ډول چې د شپې له خوا جوړیږيورسیږي ،خو بیا هم د دانې ټوکېدنه
ناسامله او زېړ رنګ ځانته اختیاروي .نور په ځینو هغو مرحلو کې چې د نورو مرحلو د پرمختګ
سبب ګرځي ،ونډه اخيل .نور د تنې د اوږدېدو په مرحله کې په لوړه اندازه ونډه اخيل ،خو په پاڼو
کې د شني رنګه موادو د تولید سبب ګرځي او پاڼې پراخوي .رسه له دې ،نور د ځینو اناتومي تغییراتو
سبب ګرځي .هغه پاڼې چې د نور په شتون کې وده کوي ،نو پنډیږي،څو طبقو ته یې انکشاف
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ورکوي او د ډبل پوښ او کوچنۍ تنې د منځته راتللو سبب ګرځي .دا ډول عملیه کېدلی يش ،چې په
طبیعت کې هم منځته رايش .هغه پاڼې چې د ملر په شتون او یا نه شتون کې منځته راځي ،تر منځ یې
توپیر په واضح ډول رسه لیدل کیږي .حتی په خپله نبات کې هم د هغو پاڼو چې د نور په شتون او یا
نه شتون کې منځته راغلې وي ،له ورایه معلومیږي.
د نور موده
له ډېر پخوا څخه خلک په دې پوهېدل چې د نبات وده او انکشاف هم د ورځینې د نور د وخت
پورې اړه لري ،چې نبات یې د ورځې له خوا السته راوړي .د نبات عکس العمل ددا ډول دوامدره
وړانګو په وړاندې دPhoto-Periodismیا د نورپه مقابل کې عکس العمل په نوم یادیږي ،چې ددې
برخې د ال زیاتو جزیاتو د السته راوړلو لپاره باید  ۲۵څپرکی تر بحث الندې ونیول يش.
د نور موده په نبات کې هغه وخت ټاکل کېدلی يش ،چې نبات خپله نبايت وده ودروي او د ګل د
ټوکېدلومرحله پیل کړي.د مثال په ډول ،د سویابین نبات د دوه میاشتو په جریان کې د ګل په
ټوکېدلو رشوع کوي هغه هم د آګست او سپټمرب په میاشتو کې ،چې طبیعي ملریزې وړانګې په
نسبي توګه لږ وي .دغه ګڼ ګلونه او مېوې په هامغه کال کېله منځه ځي .رسه له دې ،کله چې د شپې
له خوا هغه برخه چې پکې نبات وده کوي ،روښانه يش هغه هم د انسان په الس د منځته راغيل برقي
نور په وسیله ترڅو نبات  ۲۴ساعته د نور الندې وده وکړي نو هامغه ده چې نبايت تولید منځته راځي
خو د څو کلونو په موده کې به د ګل ټوکېدل رس را ښکاره نه کړي .رسبېره پردې ،نور کولی يش چې
د نبات د تنې په ریښود آلوګانو او پیازو په جوړښت باندې خپل اغیزه واچوي ،چې د بحث دا برخه
مخکې هم ذکر شوه.
د نور د طويل موج خاصیت
د روښنایي موج اوږد والی هم د نبات په وده باندې اغیزه لري او ارزښتناکه ده .رسبېره پردې ،په دې
پوهېږو چې نور خپل اغیزه د نبات په وده باندې اچوي ،چې دغه اغیزه زیاتره د ضیایي ترکیب په
عملیې باندې ډېر صورت نیيس او همدارنګه نور په نورو عملیو باندې هم خپل اغیزه واردوې لکه په
فوتوټ روپېزم او فوتومورفوجنیسېز .د پګمنټونو مختلفې نوعې شتون لري ،کوم چې د نور مشخص
طويل موج جذبوي.
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آسامين رنګ ته ورته نور( )۴۰۰-۵۱۰نانومرتو پورې دβهایدرو کاربون او دbویټامینونو د پګمینټونو
په واسطه جذبیږي ،چې ددې سبب ګرځي ترڅو د نبات غړي نور خوا ته او یا لیرې تاو يش .کله چې
سور رنګ د فایتوکروم (( )Prپه واسطه جذب يش نو وروسته بیا همدغه سور رنګ د فایتوکروم )Pfr
په واسطه جذبیږي .دغه پګمنټونه په څو فوټومورفوجنتیکي عکس العملونو په منځ کې ځای په
ځای کیږي لکه د دانې ټوکېدل او د ګل غوړېدل.
د تجربو په جریان کې نباتات د مختلفو نوري طويل موجونو الندې کېښودل شول ،ترڅو د هغوي
نسبي تغییرات وټاکل يش .ولیدل شول چې نبات په ښه توګه وده کوي او وچ دانه لرونکي برخې یې
رسه راټولې شوې وې ،او کله چې د بشپړ نوري طیف الندې راوستل شو نو د یوې وړانګې په ځای د
څو لږو طويل موجونو د لیدلو وړ د وړانګو ترکیب منځ ته راغی .د څو سپکرتونو په منځ کې هغه هم
په نارنجي-سور او آسامين-بنفش ته ورته رنګونو کې نباتات ښه وده کوي ،نظر شني رنګ ته.
لندبل او د اوبو کمښت
اوبه د نباتاتو لپاره یو له مهمو برخو څخه ګڼل کیږي ،چې دهغه عمده رول په دریم څپرکي کې
وړاندې شو .په نورمال حالت کې ،حجرې خپل بشپړ پړسوب سايت چې په پایله کې د نبات تنه
لوړیږي او پاڼې یې پکې په افقي ډول منځته راځي .کله چې د نبات حجرې خپل بشپړ پړسوب
ساتلو کې پاتې رايش ،نو هامغه ده چې نبات د اوبو له کمښت او وچوايل رسه مخ کیږي.
د اوبو کمښت هغه وخت منځته راځي ،کله چې په نبات کې د اوبو تبخیر او بخار زیات يش .په
موقتي ډول زیاتره نباتات د ماسپښین (غرمې) په وخت کې د اوبو له کمښت رسه مخ کیږي ،هغه هم
کله چې نباتات په نیمه ورځ کې له ځانه مړاوي توب ښکاره کړي خو نبات د شپې له خوا په یخو
ساعتونو کې بېرته خپل لومړين حالت ته را ګرځي .له بل اړخه ،د اوبو دوامداره کمښت هم په خاوره
کې د کايف اوبو د کمښت په لحاظ او هم د تبخیر د اندازې د کمولو له پلوه چې په خاوره کې د
ناحل شویو مالګو د زیاتوايل په واسطه منځته راځي ،واقع کیږي.
د اوبو کمښ ت د نبات د ودې او انکشاف لپاره ،تر زیاتې اندازې پورې زیان رسولی يش .تر ټولو
ساده زیان یې دادی چې د نبات تنه ټیټ پايت کیږي او د ریښو د ودې مانع ګرځي ،چې په پایله کې
نبات کوچنی راځي .د پړسوب کم شوي فشار په خاطر د حجرې دواړه برخې چې یو یې د حجرو
ویش او بل یې پراختیا ده،کمیږي .همدارنګه ددې سبب ګرځي ترڅو په پاڼو کې موجود سوري
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ختم او دېته الره هواره کړي ترڅو ګازي جوړې منځته رايش ،چې دا بیا د تنفس او د ضیایي ترکیب
په عملیو کې ځای نیيس.
همدارنګه د اوبو کمښت البته د پروټینونو د هایدریشني کموايل سبب ګرځي ،نو په همدې اساس په
پروتوپالزم کې د فزیکي او کیمیاوي تغییراتو ته الره هواروي لکه :غلظت ،د نفوذ پذیرۍ قابلیت او
همداسې نور ...رسبېره پردې ،د اوبو کمښت دېته الره هواروي ترڅو په نبات کې د هورموين
برابروايل ګډوډي رامنځته کړي .کله چې د هورمونونو مخکې تلونکې ودې ترکیب یعنی اوکسین،
ج ربلین او سایتوکینین کم يش ،نو د ودې ترکیب په هغو هورمونونو کې ځای نیيس لکه :آب
سیسیک اسید او ایتایلین کې چې وروسته بیا په فوق العاده ډول رسه زیاتیږي .همدارنګه د اوبو
کمښت د هغه ترکیب چې پروټینونه او نیوکلیک اسید دي ،د منځته راتللو سبب ګرځي .له بله اړخه د
نشایستیي موادو او پروټینونو د هایدروالیز د عملیې تېزېدل ،د قندونو او امینواسیدونو د راټولولو لپاره
الره هواروي .د امینو اسیدونو په منځ کې پرولینیو له هغو امینو اسیدونو څخه دی ،کوم چې څو نورې
برخې رسه را ټولوي.
د اوبو د کمښت په وړاندې د نبات عکس العمل د انکشاف د مرحلې رسه سم تغیر کوي او لوی
زیان یې په ټاکلې حیايت مرحلو کې منځته راځي ،هغه مرحلې عبارت دي له :ټوکېدل ،د ګل غوړېدل
او د دانې انکشاف.
نباتات د اوبو د کمښت په وړاندې د پیاوړتیا لپاره ،مختلف نوع اندازه ګیري لري .د ریښې سیستم په
پراخو څانګو وېشل کیږي او ښه انکشاف کوي ،ترڅو د حلولو پروسه آسانه کړي ،پاڼې ډېرې
کوچنۍ ،پوښ یې ډېر پنډ او د ویښتو په ډول ډېر ګڼ وي .د پاڼو رګونه یې په څو نورو څانګو ویشل
کیږي او سوري یې هم په زیاته اندازه کمیږي او څو ځلې د پاڼې په سوریو کې ننوځي چې وررسه د
پاڼې اناتومي هم بدلیږي چې څو حجره ایز ډولونه کمیږي ،هامغه ده چې حجرې رسه راغونډې
(متکاثفې) او کوچني کیږي .ددغه ډول نباتاتو خصوصیات چې په وچو سیمو کې ژوند کوي ،د اوبو
د کمښت په مقابل کې به د کامیابېدلو لپاره مرسته وکړي هغه هم د تبخیر دعملیې په کمولو او د
جذب دعملیې د زیاتولوپه واسطه.

217

د اوبو په واسطه مشبوع کېدل
په مخکینۍ برخه کې مونږ د اوبو د کمښت د زیان اغیزې تر بحث الندې ونیول .په خاوره کې د اوبو
ډېروالی هم د نباتاتو لپاره زیامنن حسابېدلی يش .یوه ښه خاوره چې د نبات لپاره مطلوبه وده را
منځته کړي ،باید چې په ساحه کې له  ۲۰-۳۰فیصدو پورې د لندبل ظرفیت ولري او خاورینه هوا یې
هم باید چې له  ۱۰-۲۰فیصدو پورې وي .د ريس خاورې ساحه ای ظرفیت نظر رسويب خاورې ته
لندبل ډېر سايت.
کله چې د خاورې د اوبو محتویات د خپل محیط ظرفیت زیات لوړ کړي ،نو دا د اوبو په واسطه د
خاورې مشبوع کېدل بلل کیږي .د مشبوع حالت الندې ویښته ډوله رګ د خاورو په ذرو کېسوري
جوړوي ،چې د اوبو په واسطه ډکیږي او پکې موجوده هوا بیځایه کوي چې په پایله کې خاوره د هوا
څخه خايل کیږي .په بله معنې د خاورې امتوسفیر د ځینو باکرتیاوو په شکل منځته راځي .تازه
کارول شوی اکسیجن د هوا له امتوسفیر څخه نيش کولی چې خاورې ته داخل يش ،له هغه ځایه
چې د اکسیجن خپرېدل په اوبو کې یوه ډېره سسته او ورو مرحله ده .د ذکر شویو حاالتو الندې،
باکرتیا لرونکې خاورې نایرتیت او سلفیت د امونیا او هایدروجن سلفاید په ځای ،په ترتیب رسه
کمیږي .دغه ګازونه زهري بڼه لري ،چې د لږ مقدار په موجودیت کې هم نبات د مرګ لوري ته
بیايي .رسبېره پردې د باکرتیاوي حاالتو الندې د تنفسی انرژۍ ته د نه الرسسی په لحاظ پوروړی
کیږي ،او د حجرې ایزې غشاء (پردې) د نفوذ پذیرۍ قابلیت هم بدلیږي .دغه پرده څڅېدونکې بڼه
ځانته غوره کوي ،او د فلرت شوې ریښې رسه حلیږي ،چې د ریښې حجروي پوښ ځوړوالی هم له
منځه ځي.
په پایله کې د اوبو وړانګین حرکت له ریښو څخه د نبات تر پوښ پورې ،خپل سکونت اختیاروي.
رسه له دې چې یو نبات په والړو اوبو کې په ښه توګه وده کوي ،نو د اوبو د جذب او انتقال د
کموايل په لحاظ نبات د اوبو له کمښت رسه مخامخ کیږي .د خاورې باکرتیاوي چاپېریال
نایرتیت،سلفر،اوسپنه او منګانیز کمیږي ،چې هامغه ده نبات ته د الرسسی وړ نه وي .دوهم دا چې،
د مرنال ونډه هم یوه فعاله پروسه ده چې د تنفيس انرژۍ پورې اړه لري او په نتیجه کې دا هم کمیږي.
نو په همدې اساس ،د مشبوع حاالتو الندې نبات د مرنايل کمښت تر اغیزې الندې راځي.
په همدې اساس د اوبو په واسطه د مشبوع کېدنې مرحله څو ځلې د ریښې او ټوکېدلو په وده کې،
ځای په ځای کیږي چې بیا د نبات پاڼې مړاوي کیږي .په زیاترو حاالتو کې پاڼې زیړ رنګ
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اختیاروي ،زړیږي او تویږي چې د ګل ټوکېدلو او د میوې ورکولو پروسه هم کمیږي او بیا دا ډول
حساس نبات ډېر ژر له منځه ځي.
دنباتاتو ځینې ډولونه د مشبوع کېدلو د مرحلې په وړاندې ډېر حساس دي .په یوه لحاظ ریژې او
ګني هغه نباتات دي کوم چې په والړو اوبو کې خپله وده رس ته رسوي او په بل لحاظ متباکو او
رومي بانجان د هغو نباتاتو له جملې څخه شمېرل کیږي ،کوم چې د مشبوع حالت الندې البته د ۲-۴
ورځو په جریان کې خپل ژوند له السه ورکوي.
د خاورې مرنايل اندازه او دهغه تریوالی
کله چې خاوره ونيش کولی چې د نبات لپاره هغه حیايت عنصونه چې نبات ورته رضورت لري پوره
کړي ،نو دلته بیا په نورمال میتابولیزم کې اوهم بیا په خپله نبات کې بې نظمي منځته راځي .نوموړې
پروسه بیا نورو دمختلفو موادو کمښت ته الره هواروي ،او په وده کې کموالی منځته راوړي.
د خاورې محلول معموالً ډېر رقیق وي .آزموتیکي پوتنشيل یې له  ۱څخه لږ دی .رسه له دې چې ،د
مالګې اندازه د خاورې په محلول کې ډېر وي نو آزموتیکي پوتنشيل به یې له  ۱۰څخه تر  ۲۰پورې
را کم يش .دا حالت معموالً هغه وخت منځته راتللی يش چې نباتات د ځمکې الندې اوبو په واسطه
خړوب يش ،د ځمکې الندې اوبه د کلورایدونو ،سودیم سلفیت او مګنیزیم درلودونکې دي ،چې
دېته بیا د خاورې تریوالی ویل کیږي .د خاورې تریوالی د نباتاتو له ودې رسه په سیندين ځمکو کې
کوم چې لندبل لري ،مخ کیږي .نباتات د هغوي غربګون ته په کتو د تریوايل په وړاندې ،په دوه
ډولونو ویشل کیږي .ځینې نباتات د مالګو د زیات غلظت په شتون کې هم وده کولی يش ،چې د
خاورې په محلول کې حتی تر  ۲۰فیصدو پورې هم دغه عملیه رسته رسولی يش ،چې دېته بیا د
halophytesاصطالح چې د هغو نباتاتو لپاره کوم چې کولی يش په مالګه لرونکي سیمو کې هم
وده وکړي ،کارول کیږيHalophytes.معموالً په مالګینو سیندين سیمو کې وده کوي .ددا ډول
حاالتو الندې ژوندي پاتې کېدلو لپاره نباتات په خاصډول رسه خپل مورفولوژیکي ،اناتومیکي او
فزیکي خصوصیات ته انکشاف ورکوي .له بله اړخه زیاتره نباتات نيش کولی چې حتی له ۱-۲
فیصدو پورې د مالګو په غلظت کې کوم چې د خاورې په محلول کې ځای لري ،وده وکړي ،چې دا
ډول نباتاتو ته دglycophytesاصطالح کوم چې په خوږو اوبو کې وده کوونکي نباتات ترڅېړنې
الندې نیيس ،کارول کیږي .له بده مرغه تریوالی د نبات په وده باندې د  ۲وجوهاتو له مخې اغیزه
کوي ،لومړی :آزموتیکي اغیزې دوهم :آیوين اغیزې د خاورې په محلول کې د مالګې زیاتوالی ،د
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هغه د آزموتیکي فشار د لوړېدو سبب ګرځي ،چې په پایله کې د خاورې د محلول البته د ( )DPDاو
د ریښو ترمنځ ځوړوالی ،ډېر کمیږي .په حقیقت کې حتی د خاورې د محلول ( )DPDنظر د ریښو
حجرو ته ډېریږي ،چې دا بیا ددې سبب ګرځي ترڅو اوبه د ریښو په واسطه ډېر په سختۍ رسه جذب
يش .په پایله کې نباتات ددې توان نه لري تر څو ټولې هغه اوبه چې د نبات نورمالې ودې لپاره
رضورت وي ،جذب کړي ،چې بیا وروسته نبات د اوبو له کمښت رسه مخ کیږي .دا بیا د آزموتیکي
فشار او فزیکي وچوايل په نامه رسه یادیږي .له هغه ځایه چې دغه وچوالی اوبو ته د نه الرسسی په
وجه نه رامنځته کیږی بلکې دا د نبات په واسطه د اوبو د جذبولو ضعف او ناتواين را په ګوته کوي.
دوهم دا چې د مالګینو حاالتو الندې چې کوم کلورایدونه ،سودیم سلفیت او مګنیزیم په زیاته
اندازه د خاورې په محلول کې شتون ولري ،نو نبات دغه عنصونه په لوړې اندازې رسه جذبوي .په
مشخص ډول ،د سودیم او کلوراید آیونونه نبات ته زهرجن متامېدلی يش .رسبېره پردې ،د سودیم او
کلورین عنارصوزیاتوالی د خاورې په محلول کې ،نورو عنصونو ته د الرسسی امکان له منځه
وړي.نو په همدې اساس ،رسبېره د زهرجنو عنارصولکه سودیم او کلوراید په شتون کې نبات د نورو
عنارصوله کمښت رسه هم مخ کیږي ،چې عبارت دي له :نایرتوجن ،پتاشيم ،مس ،سپنه ،کلسیم،
فاسفورس او همداسې نور .همدارنګه تریوالی په نبات کې د نورمال میتابولیزم د اختالل او ګډوډۍ
لپاره هم ،الره هوارولی يش هامغه ده چې بیا د پروټین او نوکلیک اسیدونو ترکیب منځته راځي .د
مالګې د تاثیر په لحاظ د حجروي غشا د نفوذ پذیرۍ قابلیت البته د حجروي غشا د پروټیني برخې د
بدلېدلو رسه سم بل حالت ځانته غوره کوي ،چې وروسته بیا د ریښې او د ټوکېدلو د ودې مرحله
منځته راځي .د پاڼو د اندازې کموالی مونږ ته په نبات کې د مرنايل عنصونو کمښت او زهري عالیم
را په ګوته کوي .د پام وړ نباتات لکه لوبیا او رسه مولۍ په لوړه اندازه د تریوايل په مقابل کې حساس
دي ،خو که وګورو د لبلبو ریښه او وریجې د تریوايل په مقابل کې په لوړې اندازې رسه له خپله ځانه
پیاوړتیا ښکاره کوي.

220

ضمیمه
د ودې لپاره د اندازه ګیرۍ وسیلې
د اوګزانومرت څو نوع حساسې وسیلې شتون لري کوم چې د نبات کوچنۍ اندازې او د ودې خطي
اندازه ګیرۍ د زیاتوايل لپاره په کوچنیو انټروالونو کې کارول کیږي .د اوګزانومرت یوه ساده منونه په
 ۲۲-۳شکل کې ښودل کیږي ،چې پکې یو تار د نبات د تنې ته ورته نوعې پورې البته په یو څرخ
باندې تړل شویدی او یو اوږده ستنه هم وررسه په نښتي ډول شتون لري کوم چې په درجه لرونکي
قوس باندې حرکت کوي .نوموړی تار په کش شوي شکل رسه هغه هم د وزين کش کېدلو په ډول
د هغې په آخري برخه کې تړل شویدی .کله چې د نبات تنه اوږدیږي نو هغه وزن د تار الندې برخې
پورې حرکت کوي چې دا بیا د څرخ ستنې ته هم حرکت ورکوي .د ستنې د حرکت کولو اندازه بیا د
هغه په ښودلشوي مقیاس کې لوستل کېدلی يش .که چېرې اوګزانومرت ۴انچه څرخ ولري البته د۲۰
انچه ستنې په درلودلو رسه هغه هم د څرخ له مرکز څخه ،نو وده به د اندازې له پلوه لس چنده لوی
وښودل يش.

 ۱۰.۳شکل قويس اوګزانومرت آله مونږ ته را ښيي.
د محساب تعادل وزن په واسطه کش شوی پايت کیږي .دغه استوانه ای ډوله ظرف په خپله زاویه
باندې د ساعت د عقربې په ډول په کراره توګه تاویږي ،ترڅو دغه آله په سطحه باندې یوه کرښه
منځته راوړي .ک ه چېرې کومه وده منخته نه وي راغلې ،نو دغه کرښه افقي حالت ځانته اختیاروي.
کله چې وده منځته رايش نو دلته بیا دغه آله الندې خوا ته ځي او په تور کاغذ باندې یو مارپیچ ډوله
کرښه منځته راوړي .په هغه اندازې رسه چې دغه استوانه ای ډوله آله څرخیږي ،نو د اوږدېدلو اندازه
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هم په آسانۍ رسه محاسبه کیږي .د لویو او کوچنیو څرخونو د وړانګو نسبت په منځ کې د اصيل
لویوايل اندازه د ثبتولو لپاره نور هم لویږي.
۲۲-۴شکل مونږ ته د Pfefferاتومايت اوګزانومرت را په ګوته کوي .یو تار د نبات ډوله تنې پورې تړل
شویدی چې د مرکبو څرخونو په یوه کوچني څرخ باندې کوم چې د لوی څرخ پورې نښتی دی
خپل حرکت رسته رسوي ،او په دقیق ډول رسه د ورته زاویې په مرکز کې ځای په ځای شویدی .یوه
نرۍ ستنه د هغه تار پورې چې په لوی څرخ باندې تاو شویدی ،تړل شوېده او داسې منځته راغلې
چې په یوه توره کاغذي سطحه باندې یو استوانه ای ظرف ته ورته یو شکل ترسیم کړي.

۱۰ـ۴شکل دPfefferاوګزانومرت آله را ښيي۲۲.ـ۵شکل پېچ لرونکی ذره بیني اوګزانومرت
د پورتني مطلب لپاره یوه بله آله چې د پیچي ذره بیني اوګزانومیرت په نوم یادیږي ،په۲۲-۵شکل کې
ښودل کیږي .په دا ډول آله کې د وزن ستنه نظر افقي حالت ته ،عمودي حالت ځانته اختیاروي چې
دغه ستنه بیا د غوړ او سیاميب ( )Hgموادو له سطحې رسه په متاس کې راويل هغه هم د ذره بین د
پیچ په څرخولو رسه ښکته او پورته خواته وړل کیږي .د متاس نقطه یې ډېر واضح او د لوستلو وړ
دی ،او امکان لري چې په عمودي ذره بین کې تر mm ۰.۰۱پورې ولیدل يش .که چېرې دغه غوړ په
مایع حالت کې شتون ولري ،نو لوښي د باید تر هغه وخته پورې ښکته خواته یوړل يش تر څو ستنه
په واضح ډول رسه ځوړند شکل ځانته اختیار کړي نو هامغه ده چې بیا د نوموړې آلې د پېچ
څرخېدل په محتاطانه ډول رسه زیاتیږي ،تر هغه پورې چې د غوړو هغه روښانه سطحه په ځان کې
خالیګاوې منځته راوړي البته د متاس د نقطې رسه .که چېرې پکې سیامب ( )Hgاستعامل يش ،نو د
مایکرومرت په منځ کې د تار کرښه په عمودي ډول را ځړول کیږي د ستنې او سیامبو رڼا او د متاس
نقطه د تار د بدلېدو په اثر کوم چې په سیامبو کې د انعکاس په واسطه منځته راځي ،مشخص کیږي.
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په دواړو حاالتو کې نوموړې آله باید په یو ټینګ او ثابت میز باندې کېښودل يش .هغه کړۍ چې د
دا ډول آلې په یوه څنډه کې واقع ده ،مونږ ته دا ښيي چې د څرخېدلو زاویه یې په عمودي توګه ده
او که نه .پورتني حالت ته په کتو ددا ډول کړۍ په څرخولو رسه ،به نوموړې کړۍ په خپل ځای
ټینګه او ثابته والړه وي .نو په همدې اساس ،که چېرې د نوموړې آلې ظرف د نوموړې سطحې کوم
کې چې مواد شتون لري ډک يش نو د نوموړو موادو حالت باید د څرخولو په جریان کې دوام
اومومي .د ودې د یو دوران څخه وروسته د ذربین پېچ څرخیږي ترڅو نوموړې ستنه یې خپل اصيل
ځای ته راويل ،البته ترڅو د تجربې په پیل کېدو رسه د نوموړو مایعاتو په اړه معلومات السته راوړل
يش .په هغه فاصله کې چې د ذره بین پېچ څرخیږي ،د عمودي ډوله ذره بین په واسطه لوستل کیږي.
بوس کرسکوګراف ،هغه حساسه آله ده چې د بوس په واسطه منځته راغلې او وده پکې له۱۰۰۰څخه
تر۱۰۰۰۰ځلو پورې زیات ټاکل کیږي.دا سیستم په څو مرکبو رافعو کې کار ورکوي کوم چې پکې
د ودې د انکشاف مرحله په دقیقه او حتی په ثانیو هم ښودل کیږي .پکې د څرخېدونکي تور او
دودې ظرف په ځای شيشه ای قاب استعاملیږي ،کوم چې په منظمو انټروالونو رسه پکې حرکت
کوي.
پوښتنې
 :۱وده تعریف او په نباتاتو کې په څه ډول رسه اندازه کیږي؟
 :۲په بحراين توګه په نباتاتو کې د ودې د اندازه ګیرۍ مختلف میتودونه تعریف ،او همدارنګه د ودې
لپاره یوه انحنایي کرښه هم رسم کړئ؟
 :۳هغه مختلف نوع فکتورنه چې د نبات په وده باندې خپل اغیزه اچوي ،تعریف یې کړئ؟
 :۴په نباتاتو باندې د چاپېریايل فشارونو اغیزې تعریف کړئ؟
 :۵په نباتاتو کې د کنګل کېدلو ،د اوبو کمښت ،د اوبو په واسطه مشبوع کېدل او د تریوايل اغیزې
تعریف کړئ؟
 :۶خپل معلومات د ودې ،تشخیص ،انحنایي کرښې او د حرارت د درجې د دوران په اړه ولیکئ؟
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یوولسم څپرکی
نبايت هورمونونه او ویټامینونه
 ۱۱.۱مقدمه
د نباتاتو وده او انکشاف د دوو داخلې فکتورونو تر کنرتول الندې دی چې په خپله د نبات په داخل
کې منځ ته راځي .غذایي فکتورونه لکه د کاربوهایدریتونو ،شحمیات او داسې نورموادو موجودیت
د ودې له پاره د خامو موادو حیثیت لري .د دې خامو موادو مناسب مصف د ځینې مشخصو
کیمیاوي پیغام وړونکي ترکنرتول الندې دی .دا کیمیاوي پیغام رسوونکي په هورمونونو او ویټامینونو
ویشلی شو.
د تعریف له مخې یو هورمون چې phyto hormonsهم ورته ویل کیږي .یوداسې خوراکي
غیرعضوي ماده ده چې د نبات په واسطه تولیدیږي .اوډیره کمه اندازه یې د نبات د تآمین د ودې او
انکشاف د زیاتیدو ،کمیدو او یا د تغیرسبب ګرځي .بله دا چې د یوه هورمون تولید ځای د هغې د
اغیزې د ځایه څخه توپیر لري .په دې معنې چې هورمون په یوه ځای کې تولیدیږي او د نبات په بل
ځای کې اغیزه کوي .ویټامینونه هم د هورمونو په څريخصوصیات لري .دا هم عضوي مواد دي چې
د نبات په واسطه تولیدیږي په ډیرکم غلظت کې فعال دي .داسې ګڼل کیږی چې دا مواد د نبات د
هامغې برخې په واسطه چې تولیدوي یې بیرته مصفیږي لیږدونې ته اړتیا نه لري .خو دا خربه حتمي
نه ده مثآل تایمین یو بی کمپلکس ویټامین دی دا ویټامین په پاڼوکې تولیدیږي .اوکوچنیوشاخونو
کې تولیدیږي .اوریښوته لیږدول کیږي .یوه بله موضوع دا ده چې اکرثه ویټامینونه په فزیولوژیک
ډول خپل فعالیت نه لري بلکه د انزایمونو رسه یو ځای د کو فکتور په ډول فعالیت کوي .خو هیڅ
ډول هورمون د کو انزایم فکتور په شکل عمل نيش کولی .په نباتاتوکې پنځه ډوله هورمونو تولید
معلوم شوی دی چې د  abscisic ،cytokinins ،gibberelins ،Auxinاو  ethyleneڅخه عبارت
دی .د دې څخه عالوه نباتات  forigenاو vernalinهم تولیدوي .خو دا ورستنۍ دوه استحصال او
تقطیرشوی نه وي .خو کیمیا پوهانو یو زیات شمیرمرکبات تولید کړي چې ځینې یې د طبیعې
هورمونونو رسه مشابهت لري .په نباتاتو کې نه وي موجود د هورمونو دا دواړه مصنوعې او طبیعې
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ډولونو ته په مجموعي توګه د  plant growth regulatorsیا plant growth sub stances
اسطالح استعاملیږي.
 ۱۱.۲اکسین
د اکسین د موجودیت لومړی نظریه په ۱۸۸۱م کې د charles Darwinپه واسطه وړاندی شو دی دا
وښودله چې د  canaryوښو ( )phallaris canariensisد دې وښو  coleoptileد رڼا خوا ته
کږیږي .کله چې  coleoptileقطع يش نو  coleoptileنه کږیږي .د دې په اساس دا نظر منځ ته راغله
چې د  coleoptileپه څوکه کې موجوده یوه ماده ښکته خواته انتقالیږي او د قاتیدو سبب کیږی .خو
اکسین په لومړې ځل د  avena sativaیوالف ( )Oatد نبات په coleoptileکې کشف شو (۲۱.۱
انځور) .کله چې د یوالف تخم تیغه تولیدوي لومړی برخه چې را ښکاره کیږي یو شني استوانایي
ټیوب ته ورته جوړښت دی چې  coleoptileورته ویل کیږي د  coleoptileپه داخل کې ابتدایې
پاڼه اود ساقي څوکه موجوده وي .ابتدایې پاڼه اود ساقي څوکه  coleoptileسوري کوي او ورڅخه
را وځي .دې ته ورته کولیب ټایلونه  graminaeد فامیلو په نورو اعضاؤ لکه غنم ،جوار ،وریجي او
نورو کې لیدل کیږي.

 ۱. ۱۱انځور د یږدن د  coleoptileجوړښت
په تیاره کې د  oatcoleoptileد ۷ــ ۶سانتي مرتوپورې وده کوي .د  ۲سانتي مرتو ودې څخه ورسته د
حجرو انقسام دریږي اود  coleoptileپايت ۴ـ ۵سانتي مرته وده د حجراتو د اوږدیدوڅخه منځ ته
راځي .که چیرې د  coleoptileڅوکه د ۲ـ ۳ميل مرتو په اندازه قطع يش وده یې دریږي .خوکه پري
کړل شوی برخه یې په مربوطه ځای باندې کیښودل يش وده یې بیا ادامه پيداکوي( .)۲۳.۲دا اړینه نه
ده چې د  coleoptileقطع شوي برخي کې د هغې خپله څوکه بیرته کیښودل يش د هر یو
بلcoleoptileڅوکه قطع شوی برخي کې کیښودلې يش دا د ودې د دوباره غیرمتناظرډول یوې
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خواته کیښودل يش نود  coleoptileوده به هم غیرمتناظره يش اود  coleoptileهغه اړخ چې څوکه
پري ایښودل شوی دی د متقابل خوا څخه زیاته وده کوي .د دې له امله  coleoptileقاتیږي(d
 ۲۳.۲انځور) .د دې څخه دا نتیجه اخیستلی شو چې یو ډول مانع د  coleoptileپه څوکه کې
تولیدیږي .موانع د  coleoptileد ودې له پاره رضورې ګڼل کیږي .نوموړي موانع د څوکي څخه
ښکته خواته انتشار کوي او د ودې سبب ګرځي .د  coleoptileد څوکي دا مانع د F.W wentپه
واسطه په ۱۹۲۸م کال کې د  Auxinپه نامه ونومول شوه او معلومه شوه چې دا یوه هورمونې موانع
ده .دی دا وښودله چې د  coleoptileپه څوکه کې موجود اکسین د  agarپه یوه نرۍ ټوټه کې را
ټولیدای يش .د یوڅه وخت څخه ورسته د  agarد ټوټي څخه څوکه لری کیږي او د  agarټوټه د
 coleoptileپه هغه پري شوي برخي برخې باندې ایښودل کیږي ،چې څوکه ورڅخه جال شوي وه.
دا کارهم په هامغه ډول د  coleoptileد مانع سبب ګرځي .لکه څنګه چې د  coleoptileڅوکه
ورباندې اغیزه لري ( ۲۳.۲انځور) .د  coleoptileپه څوکه کې موجود اکسین د  agarبالک ته نفوذ
کوي او ورکي راټولیږي .په دې طریقې رسه په الس راغيل اکزین اندازه ډیره کمه وه له دې امله
 Koglپه (۱۹۳۴م) کال کې د اکزین د استحصال دپاره یو بلی منبع ته مخه وکړه دی ادعا وکړه چې د
انسان د یورین څخه دری ډوله اکزین شتون لري لکه  Auxin-B ،auxin-Aاو Hetero auxin
اکزینونه استحصال کړی دی .د دې دا ادعا په ۱۹۸۲م کال کې د ( )Jacobsپه واسطه رد شوه ،معلومه
شوه چې د انسان په یورین کې دا ډول اکسین وجود نه لري .ورسته اکسین د Haagen smitپه
واسطه په (۱۹۴۶م ) کال کې دا د  Rhizopus suinus ،fungusاو د جوارو د  endo spermڅخه
په خالص ډول اکسین استحصال شو.

 ۱۱.۲انځورAد ګنډیايل کولیپټل جې په اګربالک کې پري شوی برخې جوړښت راښیي.
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د تعریف په اساس اکسین یو نبايت هورمون دی چې د یوالف ( )oatsپه غوڅ شوي coleoptile
باندې د تطبیق کیدو څخه ورسته د هغوې د ودې مانع ګرځي .اکسین په عمومي ډول په ټولو
نباتاتوکې وجود لري .اود الجیانو ،فنجیانو،لیور ورټس ،جمنوسپرم ،انجیوسپرم په جوړښت کې
موجودیت یې ښودل شوی دی.
طبیعې اکزین
په نباتاتوکې یواځي د اکسین یو ډول معلوم شوي دی .دا د  indol-3 acetic acidاویا په ساده ډول
انډول استیک اسید ( )iAAپه نامه یادیږي .خوپه نباتاتوکې د انډول نور مرکبات هم وجود لري ،چې
مثالونه یې  indol aceto nitrile ،indole pyruvic acidاو  indpl acet alde hydeدي دامرکبات
ترهغې پورې د اکسین په ډول عمل کوي ترڅو چې د نبات په داخل کې په انډول استیک اسید بدل
شوی نه وي.

مصنوعي اکسینونه
یو شمیرمصنوعي مرکبا چې د طبیعې  iAAرسه ورته عکس العملونه په نباتاتوکې منځ ته راوړې
موجود دی دا مرکبات په نباتاتوکې موجود نه وي اود مصنوعي اکسین په نامه یادیږي .مهم مصنوعي
اکسین di chloro ،)NAA(Naphtalene acetic acid,4,2 ،)iBA( indole butyric acid
 (PCPA(para chloro phenoxyacitic acid ،)D-4,2(،phenoxy acitic acidڅخه عبارت دي
دا مصنوعي اکسین د طبیعې  iAAزیات مؤثر دي او سبب یې دا دی چې  iAAپه نبات کې غیر
فعالیږي او مصنوعي اکسین ډیرثابت وي.
د اکسین کیمیاوي طبیعت
که چیرې یوه کیمیاوي ماده په نبات کې د اکسین په ډول عمل کوي نو باید په مالیکول کې حد اقل
د ځانه رسه څلور کیمیاوي ځانګړتیاوېولري.
 :۱غیرمشبوع دوران

 :۲د کاربوکسلیک اسیدو ګروپ ()CooH

 :۳د دوران او کاربوکسلیک اسید ترمنځه لږ ترلږه د کاربن یو اتوم.
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 :۴مالیکول باید یو م ُنفي او یو مثبت چارج ولري .اود دواړو چارجونو ترمنځ مصافه باید ۵،۵
انګسرتوم وي.
طبیعې  iAAاو مصنوعي اکسینونه ټول نوموړی ساختامين خصوصیات پخپل ځان کې لري(۲۴.۴
انځور).

 ۴. ۱۱انځور د یو شمیر اکسینونو جوړښت
انتي اکسین
که چیرې ځینې مرکبات په نباتاتو باندې استعامل يش د اکسین اغیزې له منځه وړې چې دې ډول
مرکباتو ته  Anti Auxinویل کیږي او ښه مثال یې  )DCA( 2,4 di chlora nizoleدی .انتي
اکسینونه د اکسین رسه د حجري په عین برخه کې رقابت کوي نو له دې امله شوه چې د اکزین
فعالیت د اکسین ضد په اسطه په رقابتي ډول منع کیږي.
اکسین بایوسنتیزس
ځای :په عايل نباتاتوکې د اکسین تولید د  coleoptileاود ساقي په څوکه کې صورت نیيس .د ودې
په حال کېسطحي ،ګالنوغوټۍ ،مېوي ،تخمونه ،د ګردي څوکه وهوونکي داين اود  legumensد
ریښو غوټۍ هم اکسین تولیدوي.
د تولید طریقه :د انډول استیک اسید تولید د امینواسید tryptophan ،څخه رشوع کیږي .دوه
مختلفې الرې موجودې دي .په یوه الره کې tryptophanلومړی په انډول پایرو ویک اسید او په
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دوهمه کې په  tryptaminباندې بدلیږي او په دواړو الرو کې انډول اسیت تولیدیږي ،چې باالخره
په انډول استیک اسید باندې اکسدایزکیږي( ۱۱.۵انځور).

 ۱۱.۵د انډول استیک اسید د تولید الرې انځور.
د اکسین تولید د یو لړ فکتورونو څخه اغیزمن کیږي .اکسین د تیاره په ځای په رڼا کې تولیدیږي .اود
ژمي په ځای د پرسلی په موسم کې تولیدیږي .د نبات ځوانې برخي زیات اکسین تولیدوي .اود نبات
د عمر په زیاتیدو رسه د اکسین د تولید ظرفیت کمیږي.
د اکسین انتقال
اکسین په ساقه او coleoptileپه یوه جهت کې انتقالیږي( .قطبې حرکت) عالوه په دې دا انتقال په
basipetalجهت کې د نبات د څوکي څخه د قاعدې په لور حرکت کوي .خو په ریښوکې د اکسین
انتقال  acropetalشکل لري او د ریښي د قاعدې څخه څوکي ته حرکت کوي .اکسین په ژوندیو
انساجوکې لکه  paranchymaاو فلویم کې انتقالیږي .د اکسین انتقال یوه فعاله پروسه ده او
میتابولیکي انرژي مصف ته اړتیا لري .په نتیجه کې د اکسین انتقال د میتابولیکي منع کوونکو لکه
سیاناید او ډای نایرتوفینول ( )DNPپه واسطه منع کیږي .د اکسین کثافت د ساقي په څوکه کې ترټول
زیات وي او په تدریجي ډول ښکته خواته کمیږي .اود ساقي ښکتنی برخه تر ټولو کم اکزین لري.
د اکسین غیرفعالیدل
د دې له امله چې نبات په دوامداره ډول اکسین تولید وي غلظت یې په نبات کې ډیرد رضورت څخه
زیات لوړیدای يش .په همدې اساس نباتات ځینې داسې طریقي خپل کړيي چې اکسین ترې
 detoxifyغیرسمې کړي او یا یې له منځه یويس .اکسین په دریو میتودونو باندې غیرفعالیږي.
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( )۱د رڼا په موجودیت کې اکسدایزکیدای يش.
( )۲د انډول استیک اسید اکسدایز انزایم په واسطه اکسدایزکیدای يش.
( )۳همدارنګه اکسین په هغه وخت کې هم غیرفعالیږي چې د ګلوکوزیا امینواسیدونو رسه وصل يش
او غیرفعال مرکبات منځ ته راوړې.
د اکسین بیولوژیکي معاینه
له دې امله اکسین او نور نبايت هورمونونه په ډیره کمه اندازه د نبات په ساقه کې موجود وي .همیشه د
کیمیاوي میتودونو په واسطه د هغې معلومول او اندازه کول ممکن نه وي .له دې امله د ځینونباتاتو
اود نباتاتو د ځینو برخو په واسطه د دې اندازه معلومیږي .د ژوندیو موجوداتو د هورمونونو د فعالیت
د اندازه کولو دې ډول تخنیک ته  bio assayویل کیږي .د اکسین د تشخیص له پاره معمول bio
 assayمیتودونه په الندې ډول دي.
 :۱د  avenaد منحنې کیدو معاینه.
 :۲د  avenaد مستقیمی ودې معاینه.
 :۳د جال شوی نخودو(چڼو) معاینه.
 :۴د  cressد ریښي د لري کولو معاینه.
د هغه نبات چې د اکسین اندازه یې معلوموو د اسیتون په شان په یوه عضوي محلول کې ټکول
کیږي .اوالس ته راغيل عصاره یې په مختلفو برخو باندې ویشل کیږي تصفیه کیږي او Chromato
 graphedورباندې اجرا کیږي .هغه ماده چې د کروماتوګرام په واسطه را جال شوي ده را ااخیستل
کیږي اود ماینې له پاره د پورتنیوو ارګانیزمونو څخه په یوه باندې تطبقیږي .د نبات د ناپیژندل شوي
عصاري په مقابل کې په الس راغيل ځواب د خالص  iAAد یوې معلومي اندازې د ځواب رسه
مقایسه کیږي او په دې ډول د نبات په شريه کې د اکسین موجوده اندازه تخمینیږي.
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د اکسین فزیولوژیکي رولونه (کردار)
د  coleoptileاوساقي وده
د اکسین کشف په دې اساس منځ ته راغلی ؤ ،چې کولی شود  avenaنبات  coleoptileاوږدولی
شو .اوس دا معلومه خربه ده چې د اکسین طبیعت د  avenaغنمو ،جوارو ،اونورو حبوباتو د
 coleoptileد زیاتوالی سبب ګرځي .خو دا زیاتوالی یواځي هغه وخت ممکن دی چې د
 coleoptileڅوکه د اکسین د طبقې څخه مخکې پري شوي وي .د دې علت دا دی چې که د
 coleoptileڅوکه سامله وي نو په خپله اکسین تولیدوي او سامل  coleoptileرسیع وده کوي .خو
کله چې څوکه ورڅخه جال کړل يش د اکسین طبعي انتقال نه موجودیت په اساس د  coleoptileوده
توقف کوي .د یوه داسې پري شوي coleoptileوده هغه وخت ادامه پیداکوي چې اکسن ورباندې د
خارج څخه تطبیق يش .همدارنګه دا ښودل شوي ده چې د  coleoptileد ودې علت یواځي او
یواځي د اکسین په واسطه د پخوا څخه د موجوده حجراتو د طول زیاتیدل دی .د دې رسه مشابه په
حالت به ساقه کې هم منځ ته رايش .په دې ځای کې هم اکسین د حجراتو د اوږدیدو د ودې مانع
ګرځي.
د حجراتو غزیدل
اکسین چې کله هم حجرات اوږدوي نو علت یې د حجروې دیوال نرمیدل دی .د حجرې کلک
دیوال نرمیږي او د کش کیدو غیر رجعې وړتیا ()plasticityزیاتیږي.
 :۱د دې اغیزو علت لومړی د حجروې دیوال د موادو انحالل دی.
 :۲د سلولوز او د دیوال د نورو موادو ترمنځ د کیمیاوي موادو ماتیدل دی.
 :۳د حجروې دیوال د نوې موادو تولید اود موجوده حجروې دیوال رسه د هغوې یوځای کیدل دی.
د حجروې دیوال دا ډول بطې والی د دیوال فشار ( )wall pressureچې د رسه یو ډول وي .زیاتیدل
دی .دا د اوبو د اخیستلو تورګور فشار د زیاتیدو اود واکیول د لویدو سبب ګرځي ،چې په نتیجه کې
حجره اوږدیږي.
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دوهمي وده
دا ښودل شوي ده چې د ملرګلی په نوې کرل شوي بوټو کې د ساقي څوکه غوڅه يش د اکسین د
تولید منبع لري کیږي او دا ډول بوټي ثانوي وده نه ښيي .خوکله چې دا ډول بوټي ته اکسین ورکړل
يش نود ثانوې وعایوي کمبیم ( )vascular cambiumتولید ادامه پیداکوي .د دې کمبیوم د فعالیت
له امله ثانوې وده منځ ته راځي .په دې اساس ویلی شو چې اکسین ثانوې وده یا د ساقي د ذخامت
زیاتوالی هم کنرتولوي.

د ریښو قطع کول
د ډیرو کلونو را په دیخوا دا لیدل شوي ده چې د ځینو نباتاتو لکه  ،Hibiscusګالب او نورو نباتاتو
غوڅ شوي ساقه مرطوبه خاوره کې د کینولو څخه ورسته په قاعدوې برخه کې په اسانۍ رسه
 adventiousریښي پیداکوي .که چیرې په غوڅ شوي ساقه باندې سطحي او غوټۍ موجوده وي نو
د ریښو جوړیدل زیاتیږي .د دې څخه دا معلومیږي چې په پاڼو او غوټیو کې تولیدونکي هورمونونه
ښکته خواته انتقالیږي .اوپه قاعدوې څوکه کې د ریښو د پیداکیدو سبب ګرځي.
اوس دا معلومه شوي ده چې په ځینو انواعو کې د اکسین تطبیق د ساقي د پرې شوي برخو د
پیداکیدو مانع ګرځي(تشویقیږي) .مصنوعې اکسینونه لکه  iBAاو  NAAنسبتآ زیات اغیزه لري .په
داسې حاالتوکې اکسین د دې سبب کیږی .د ریايت پرې شوي ساقي ریښي پيداکیږي او په هره ساقه
باندې نسبتآ زیايت ریښي را زرغونیږي .دا ډول په اکسین باندې ککړې شوي پرې ساقي ډیر ژر په
نویو نباتاتو باندې بدلیږي .له همدې امله ده چې اکسین په زیاته اندازه د میوو او زینتي بوټو په
 vegetativeتکرثکې د ریښود تشویق له پاره په زیاته اندازه استعاملیږي .مصنوعې اکسینونه  iBAاو
 NAAد  iAAپه نسبت زیاته اغیزه لري .ځکه چې دا اکسینونه په نباتاتوکې زیات ثابت دی .رسه له
د په ځینو نباتاتوکې لکه  ،guavaآم eucalyptus ،او نورو کې اکسین نيش کولی چې ریښي را پیدا
کړي.
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د څوکي غیرفعالیدل
په ځینونباتاتو لکه ملرګلی کې اصيل ساقه ودې ته ادامه ورکوي پداسې حال کې چې د اړخیزو
څانګو څرګند یدنه منع کیږي .خوبیا هم ،کله چې اصيل ساقه په ایفلورسنس کې اختطام اومومي یا
کله چې څوکه یې قطع يش د څوکي اغیزه په اړخیزو ذخو باندې له منځه الړ يش .اوس نوموړې
اړخیزې ذخې د څانګو په ډول را وځي .د نبات د څوکي د نوموړې اغیزې شتون د اړخیزو ذخو په را
څرګندیدلو باندې د څوکي د بارزیت پنوم یادیږي.
داسې ښودل شوي ده چې د څوکي غلبه د هغه اکسین په واسطه ده چې د شاخ په څوکه کې منځ ته
راځي او ښکته د قاعدې په طرف انتقالیږي او کومکي غوټو ته رسیږي .د اکسین غلظت په جانبې
څوکو کې د اړتیا وړ اندازې څخه لوړ ځي ،چې دا د جانبې غوټو وده او په شاخونو بدلیدل منع
کوي.
کله چې د ساقي څوکه پرې يش اویا په تیاره کې واقع يش د اکسین تولید او جانبې غوټو ته د هغې
رسیدل له منځه ځي .په همدې اساس داکسین غلظت په غوټوکې دومره لوړ نه ځي چې د اړتیا څخه
زیاته يش .په نتیجه کې نوې شاخونه راوځي .خو یواځي اکسین د څوکي غالبوالی مسؤل نه ده.
نورهورمونونه لکه سایتوکنین او جربلین هم ورکي دخیل ګڼل کیږي.

 ۱۱.۶انځورد څوکي په غیرفعالیدلو کې د اکسین رولA .
په ځینو نباتاتوکې لکه بادرنګ ،او پټۍ لرونکی تورۍ ( )Ridge gourdګالن یو جنسه ( monoe
 )ceiousوي خو په عین نبات باندې مذکر او مؤنث دواړه ډولونه را ټوکیږي .دا نباتات معموآل زیات
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شمیرنارینه ګالن اویو کم شمیرمؤنث ګالن تولیدوې .د اکسین تطبیق د مؤنث ګالنو شمیر زیاتوې او
د مذکر ګالنو شمیر کموې .په څو جنسه ( )di ceiousانواعوکې لکه بنګ ( )cannabisکې هغه
نباتات په جنیتکی ډول مذکر دي او یواځي نارینه ګلن تولیدوې .د اکسین په تطبیق باندې د مؤنث
ګالنو په تولید رشوع کوي .په دې ځای کې د اکسین اغیزه مستقیم نه دی .بلکه اکسین لومړی د ایتا
یلین په نوم یو بل هورمون تولیدوې Ethylene .بیا د مؤنث ګالنو طرف ته د جنسیت تناسب ته تغیر
ورکوي.
د القاح څخه پرته د مېوې جوړیدل
د ګرد اشانۍ او القاح څخه ورسته د ګل تخمدان په مېوه باندې بدلیږي او تخمي په تخم باندې
بدلیږي .ګرد فشاين په تخمدان کې د اکسین تولید زیاتوي .د اکسین تولید د وده کوونکو تخمونو په
واسطه صورت نیيس .که چیرې ګرد افشاين ناکامه يش ګل لویږي او یا مړاوې کیږي او میوه نه
تولیدوې خو په ځينو نباتاتوکې لکه بانجان رومی او توربانجان کې د اکسین تطبیق د ګرد افشانۍ او
القا ح څخه پرته د میوې د انکشاف سبب ګرځي .په میوه باندې د تخمدان دا ډول بدلیدل چې د
القاح څخه پرته صورت نیيس .د  parthenocarpyپه نامه یادیږي .د  parthenocarpyمیوه تخم نه
لري .ځکه چې د القاح پرته وده کړی وي .ځینې نباتات لکه کیله او نارنج په طبیعې ډول
 parthenocarpyدي .ځکه چې د دوی تخمدانونه د القاح څخه مخکې هم د اکسین لوړ غلظت
لري ،چې میوې په انکشاف کې وررسه مرسته کوي.
د سطحي غورزیدل
د پاڼو ،ګالنو او میوو غورزیدلو ته  Abscissionویل کیږي .کله چې پاڼه ځوانه وي شنه پرده یې
اکسین تولیدوې خوکه د سطحي شنه پرده زیامننه يش د سطحي ډنډرکۍ غورزې .همدارنګه کله
چې پاڼه زړه يش نو  Abscissionکوي .د دې علت دا دی چې په زړو او یا زیامننو شویو او زړو
پاڼو کې د اکسین د تولید ظرفیت کمیږي .که چیرې اکسین په داسې پاڼو باندې استعامل کړی يش د
 Abscissionمخه یې نیول کیږي .همدارنګه په ځینو بوټولکه مڼه او cetroseکې میوي د پخیدو
څخه مخکې په داسې حال کې چې د راټولیدو وخت یې نه وي د بوټي څخه غورزیږي .د اکسین
تطبیق د دې ګالنو او میوو د تویدو مخه هم نیيس .په تجاريت ډول باندې د همدې مقصد دپاره د
 NAAاو  2,4-D,1د تطبیق په واسطه د خام cetroseاو مڼود میوو د تویدو مخنیوی کیږي.
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د  Abscissionڅخه مخکې د سطحي یا د ګل ساقي په قاعده کې د  Abscissionطبقې په نامه یوه
طبقه تشکیلیږي .د  Abscissionطبقې حجرات په اناتومیکي ډول د نورو حجراتو څخه جال دي .دا
حجرات مرتاکم ،مستطیل شکله او د نری دیوال لرونکې دي .د  Abscissionد طبقې حجرات د
 celluloseاو  pectinaseپه نامه هایدروالتیک انزایمونه واضح کوي ،چې له دې امله حجروې
دیوال منحل کیږي نوموړی عضوي مرکب په همدې نقطه کې جال کیږي او غورزې .د اکسین تطبیق
د دې انزایمونو د منع کولو په واسطهد  Abscissionمخنیوې کوي.
متایول
د نبات اعضاء لکه څوکه ( ،)Coleoptileساقه ،ریښه د رڼا او د ځمکي د جاذبې قووي د یوطرف
منع کولو په وخت غیرمساوې وده ښيي چې له امله یې ساقه او ریښه قاتیږي .د رڼا په طرف تاویدنه د
 partheno tropismپه نامه اود جاذبې خوا ته د  Geo tropismپه نامه یادیږي.
کله چې د نبات څوکه یا ساقه یو طرفه رڼا خواته مخامخ يش او بل طرف یې په سیورې کې پايت يش
نو په څوکه کې تولید شوی اکسین ښکته خواته د انتقال په وخت کې د روښانه خوا څخه د سیورې
طرف ته کږیږي .په نتیجه کې د څوکي د روښانه نیامیي برخه  ٪۳۵اود سیورې نیامیي برخه یې ٪۶۵
اکسین ترالسه کوي .په نتیجه کې د څوکي د سیورې خوا د روښانه طرف څخه زیاته وده کوي.
اوڅوکه د رڼا خوا ته کږیږي.
اوهمدارنګه که چیرې څوکه په افقې موقیعت کې کیښودل يش نو د څوکي الندېنۍ نیامیي برخه د
پورتنۍ هغې په نسبت زیات اکسین ولري .په دې ځای کې بیا هم اکسین د انتقال په وخت د جاذبې
د منع تر تاثیرالندې د پورته طرف څخه ښکته خواته منحرف کیږي .د همدې امله د ساقي ښکتنی
برخه د پورتني برخې په نسبت زیاته وده کوي .په نتیجه کې څوکه یې پورته خواته تاویږي .په
همدې اساس ویلی شو چې اکسین  Photo tropismاو  Geo tropismکنرتولوې.
تنفس او د پروتوپالزم جریانات
 Staminalویښتانوکې د پروتوپالزمیک جریان د  cyclosisد پرمختګ د اکسین تطبیق د
 Tradescantiaسبب ګرځي .د  cyclosisدا زیاتوالی له دې امله پیداکیږي چې اکسین د پروتوپالزم
لزجیت کموې .دا هم معلومه شوي ده چې د اکسین تطبیق په اکرثو نباتاتوکې د تنفس مانع ګرځي.
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خو میکانیزم یې نه دی پیژندل شوی امکان لري چې اکسین د ځینو تنفسې انزایمونو د مانع سبب
يش .اویا هم د ودې د پروسې دپاره د  ATPمصف تشویق کړي .د  ATPدا ډول مصف د تنفس
 feed backله منع کیدل له منځه وړې او په نتیجه کې د تنفس مانع کیږي.
 ۳. ۱۱جربلین
جربلین په ۱۹۲۸م کال کې د  Kuro Sawaپه نامه د یوه جاپانې نبايت پتالوجست په واسطه کشف
شو .دا یې ولیدل چې د  )syn.fusarlum monilifforme(gibberella fujikuroiپه نامه هم
یادیږي .د فنګس په واسطه مبتال شوی د شولو بوټی د ساقي اضافی اوږد والی د ځانه ښيي چې دې
نښي ته  bakaneناروغي وایي .دا معلومه شوي وه چې نوموړی ناروغي د فنګس په واسطه د ترشح
کیدونکي د یوي مادې په واسطه را منځ ته کیده .دا ماده د همدې فنګس په نامه ()gibberellin
باندې ونومول شوه yabuta( .او  )۱۹۳۸ sumikiجربلین د  gibberella fujikuroiفنګس د کلچرد
فلرتشوی موادو څخه تصفیه او استحصال شوه .دې تصفیه شوی کیمیاوي مادې ته د gibberellic
 acidنوم ورکړل شو( crustisاو.)۱۹۵۴ cross
رسه د دې چې  gibberellic acidاصآل د فنګس څخه په الس راغلی ؤ اوس دا معلومه شوی ده چې
جربلیک اسید په عمومي ډول تر ټولو الجیانو ،فنجیانو ،لیورورټس او عايل نباتاتوکې موجود دي .په
اوس وخت کې په عاي نباتاتو او فنګسونو کې د جربلین  ۶۲مختلف انواع کشف شوي دی .دې
ډولونو ته د  GAمختصنوم ورکړل شوی او په پرله پيس ډول د  GA1څخه تر GA62پورې ګڼي
ورکړل شوي دي .ترټولوزیات منځ ته راتلونکی جربلین  GA3دی چې د جربلین اسید په نامه هم
یادیږي .که چیرې د جربلین کلیمه مشخصه نيش نو د جربلیک اسید معنې ورکوي.
د جربلین کیمیاوي مشخصات
په کیمیاوي لحاظ جربلین یو د بل رسه مشابه دي )۱( .جربلین د  di terpeneڅخه جوړ شوی دی.
اود جربلین کاربنې اسکلیټ لري ،چې د څلورو حلقو څخه جوړه شوي ده ،چې د  C,B,Aاو D
نومونه ورکړل شوي دي .ځینې جربلین  19د کاربن اتومونه او ځینې نور یې د کاربن  ۲۰اتومونه لري.
( )۲جربلین تیزابې خواص لري .اویو زیات شمیر د کاربوکسلیک ګروپونه لري )۳( .مختلف
جربلینونه د یو او بل رسه د جربلین د اسکلیټ د  AAد حلقي د اشباع په درجه اود هایدروکسلیک
ګروپونو په موجودیت یا نیشتوالی کې د یوه او بل رسه تفاوت لري( ۲۳.۷انځور).
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۱۱.۷د جربلین د اسکلیټ جوړښت او جربلیک اسید د فرمولونو انځور.

د جربلین تولید
د نبات په ساقه کې د جربلین تولید د  mevalonic acidڅخه رشوع کیږيKaurene .یوډول بین
البینې مرکب دی .لومړنی جربلین چې تشکیلیږي  GA4یا  GA12وي ،چې د هغې د تبدیلیدو څخه
مختلف د جربلین منځ ته راځي .ازاد جربلین بیولوژیکي فعالیت لري .خوکله چې د ګلوکوز د
مالیکول رسه یو ځای يش  gibberellin glucosidesجوړوې او غیرفعالیږي .د اکسین برخالف د
جربلین انتقال غیرقطبې او په ټولو جهتونو کې دی .جربلین په زایلم او فلویم دواړو کې حرکت کوي.
د جربلین ضد مواد
ځینې خاص کیمیاوي مواد شتون لري کوم چې کله په نباتاتو باندې تطبیق يش د جربلینونو د
جوړیدو مخ نیيس ،چې دې موادو ته Gibberellinantagonistsیا  anti gibberellinوایې.کله
چې دا کیمیاوي مواد په نورماله توګه په نباتاتو باندې استعامل يش د جربلین د تولید د مخنیوې له
امله د ساقي قد ټیټ پايت کیږي .له دې امله د جربلین  antagonistsد ودې بطې کوونکي یا د قد
ټیټونکي د ټولو څخه د ودې مخنیوې کوونکي  B-nine ،cycocelاو phosphon-Dدا ټول
مصنوعې کیمیاوي مواد دي چې په نباتاتوکې نوی واقع کیږي.
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د جربلین فزیولوژیکي فعالیتونه
د تخم غیر فعالیدل
د ځینو انواعو تخمونه چې ژوندې هم وي د مناسبو رشایطو لکه اوبه ،هوا او حرارت په جودیت کې
هم نه شنه کیږي .په ځينو حاالتوکې د جربلیک اسید استعامل د تخمونو غیرفعال حالت له منځه
وړې.
د  Lettuceیو ډول تخمونه چې د  grand rapidsپه نامه یادیږي .په تیاره کې تیغې نه وهې .د رڼا
دغه اړتیا د جربلیک اسید په واسطه باندې پوره کیدای يش .په همدې اساس په جربلین باندې ککړ
شوي تخمونه په تیاره کې هم تیغې وباسې.
همدارنګه د متوسطې هوا د ځینو انواع لکه مڼي او ناک تخمونه تر هغې پورې تیغې نه وهي ترڅو
چې د یو څو ورځو دپاره د حرارت د تیټي درجې ( ۱-۷سانتي ګرید) رسه نه وي مخامخ شوی.
خوکه چیرې جربلیک اسید ورته ورکړل يش نو تخمونه د ټیټي درجې حرارت مخامخ کیدو ته اړتیا
نه لري او په عادې حالت کې تیغې وهې .د همدې له امله جربلین د تخمونو د تیغې وهلو دپاره د رڼا
و ټيټ حرارت اړتیا پوره کوي.
د تخم تیغه وهل
همدارنګه جربلین د حبوباتو لکه اوربيش ،غنم او داسې نور په تیغه وهلو کې مهم رول لوبوې .کله
چې تخمونه اوبه جذب کړي ازاد جربلین په جنین کې د مرکب شکل څخه ازادیږي .جربلین د دې
څخه ورسته د  endosperm aleuroneحجراتو ته حرکت کوي .اود  amylaseپه نامه د یوه انزایم د
تازه تولید سبب کیږي .دا انزایم په انډو سپرم کې موجوده نشایسته په شکری باندې بدلوې .په دې
ډول غیرمنحله نشایسته منحلیږي او وده کوونکي جنین ته د الس ريس وړ وي .جنین د نوموړې
شکرې په مصفولو رسه په  Seedlingباندې بدلیږي .خو دا نه ده معلومه چې ایا جربلین د di coat
تخمونه په تیغه وهلو کې هم ورته رول لري اوکه نه .د اوربشو په  aleuronesحجراتوکې د  £امیالز
انزایم د فعالیت د زیاتولو د قانون څخه د جربلینود  bio assayپه میود کې کار اخیستل کیږي.
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د ساقي وده
د جربلینو تر ټولومهمه اغیزه د ساقي اوږد والی دی .د جربلین تطبیق د ساقي د چټک اوږدیدو سبب
کیږي .دا تاثیرد نباتاتوپه دوو انواعو کې ډیرواضح دي ،چې د جنټیکي ټیټ قدو او  Rosetteنباتاتو
څخه عبارت دی .په جوارو کې d1او d5میوټیشن لرونکی شکلونه ټیټ قدی پايت کیږي .اود یوه دوه
فوټو څخه زیاته وده نه کوي .د دې علت دا دی چې نباتات جربلین نيش تولیدولی .ځکه چې تولید
الره یې د میوټیشن په واسطه ناقصه شوی وي  .د جربلین په نه موجودیت کې د غوټوترمنځ برخې نه
وږدیږي .اوساقه ټیټه پاتې کیږي .خوکه چیرې جربلیک اسید نوموړو نباتاتو ته ورکړل يش وخت په
وخت په تیزۍ رسه اوږدیږي .اود نبات قد د جوارو د نور مالو لوړو ډولونو رسه د مقایسې وړ وي .د
جوارو د میوټیشن لرونکی شکل قد یواځي د جربلین په واسطه اوږدیږي ،چې د دې قانون څخه د
جربلین د  bio assayد میتود په ډول استفاده کیږي .په ګازرو او مولۍ کې په  vegetativeحالت
کې ساقه ډیره لنډه او د یوه سانتي مرتڅخه اوږده نه وي او پاڼه د یوه او بل رسه نږدې وي .دا ډول
مرتاکم او ټیکلۍ ته ورته ساقه د  Rosett stemپه نامه رسه یادیږي .د  Rosetteدا ډول خواص په
نبات کې د جربلین د کموايل له امله منځ ته راځي .کله چې جربلیک اسید د مولۍ په  Rosetteډوله
نبات باندې استعامل يش ساقه یې په رسعت رسه اوږدیږي او  ۳یا  ۴فوټه لوړیږي .د  Rosetteد
نبات د ساقي دا ډول چټک اوږد والی د  boltingپه نامه یادیږي Bolting .په طبیعې ډول په هامغه
وخت کې هم واقع کیږي چې  Rosetteنباتات ګالن نیسې .په دې وخت کې نبات په خپله د جربلین
زیات مقدار تولیدوې .په  Rosetteعادت کې ساقه د بند د نږدیوالی له امله ډیره لنډه وي .دا معلومه
شوي ده چې نوموړې حالت د داخلې جربلین د کموالی له امله د  apixڅخه الندې د مرسټیم په
برخه کې د حجراتو د انقسام د منع کیدو له امله منځ ته راځي .خوکله چې جربلین په نبات باندې
استعامل يش په نوموړې برخه کې د حجراتو انقسام زیاتوې .اود ساقي د رسیع ودې سبب کیږي.

د غوڅ شوی برخي ریښي شنه کیدل
په غیرمشابه ډول اکز ینونه د جربلیک اسید تطبیق په غیز متغیر ډول د ساقي په قطع کې د فرعي ریښو
جوړیدل منع کوی.
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د ګالنو نیول اود جنس ښودنه
د جربلیک اسید استعامل په دوه ډوله نباتاتوکې د ګالنو د راشنه کیدو سبب ګرځي .دا ډول نباتات د
اوږدو ورځو  Rosetteنباتات او هغه دوه کلن نباتات دي چې  vernilizationغواړې( ۲۶څپرکی).

۱۱.۸د ساقي په اوږدیدو باندې د جربلیک اسید اغیزه انځور.
د  samolus ،Hyos cyamusاو نور  Rosetteنباتات په لنډو ورځو کې وده کوي .خود اوږدو
ورځو څخه د مخامخ کیدو څخه ورسته ګالن تولیدوې ( ۲۵فصل) خود جربلین استعامل په لنډو
ورځو کې هم په نوموړو نباتاتو کې د ګالنو د را ټوکیدو سبب ګرځي.
همدارنګه د ګازرو د نبات د ګل دپاره دغې ته اړتیا لري چې د حرارت د ټيټي درجې رسه مخامخ
يش نوموړې پیښي ته  vernilizationویل کیږي ۲۶( .فصل) خود جربلین استعامل د ټیټ درجې
حرارت دا غوښتنه له منځه وړې .په دې اساس ویلی شو چې جربلین د نباتاتو د ګل کولو دپاره د
اوږدو ورځو او د حرارت د سړو درجې پرځای کار ورکوي.
د اکسین په خالف د جربلین تطبیق په بادرنګو ،پټه لرونکی تورې ،کدو او نورو کې د مذکرو ګالنو
شمیرزیاتوې .اود مؤنثو ګالنو اندازه کموې .کله چې د چرسو ( )cannabisپه ښځینه نبات باندې
جربلین استعامل يش نارینه ګالن تولیدوې .نوپه دې اساس ویلی شو چې  GAد ګالنو د جنسیت
تناسب ته د نارینوو په طرف تغیرورکوي.
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 ۱۱.۴حجروې محرکونه
اکسین او جربلین دواړه اساسآ د حجراتو د طول د زاتولو په واسطه وده زیاتوې .خو په وده کې یوه
بله پروسه مهم رول لري ،چې د حجروې انقسام څخه عبارت ده .په همدې اساس په نباتاتو کې د
میوو او تخمونو د انکشاف له پاره د یوه داسې هورمون موجودیت وړاند وینه کیده چې د حجروې
نقسام سبب کیږي .انکشاف کوونکی جنین د حجراتو فعال انقسام ښيي .داسې ښودل شوی دی چې
جنین ته د حجروې انقسام تنبیهات د پرمختلوونکو انډوسپرم له طرفه واردیږي .د کوپری()coconut
مایع انډوسپرم چې د کوپری اویا شيدی هم ورته ویل کیږيداسې مواد لري چې د حجروې انقسام
سبب کیږي .همدارنګه د جوارو انکشاف کوونکي انډوسپرم هم مشابه فکتورونه پخپل ځان کې
لري .د نوموړې موندنې څخه ورسته د  herringسپرم د  DNAد  ato claveکولو په واسطه یوه
داسې ماده په الس راغله چې د حجروې انقسام سبب ګرځیده .په لوړ حرارت او فشار کې ګرمولو ته
 ato claveته ویل کیږي(Millerاونور .)۱۹۵۵دا ماده چې د  kinetinپه نامه یاده شوه .په ډیرټیټ
غلظت کې هم کولی شو چې د تنباکو په  pithحجراتو کې د حجروې انقسام سبب يش.
خوkinetinپه هیڅ ډول په نبات کې نه پیداکیږي .دا یواځې د  DNAد تخریب څخه په الس راځي.
له همدې املهڅیړنې دوام اوموند ترڅو طبیعې واقع کیدونکي حجروې ویش چې په نباتاتو کې د
هورمونونود جوړیدو سبب کیږی کشف کړي .لیتامپه (۱۹۶۳م کال) کې پدې وتوانید چې د یو ډول
وده کوونکي جوارو څخه چې  Zea maysورته وایې دا ډول هورمونونه کشف جال (خالص) او
کرستالیز کړي .دې مادې ته د  Zeatinپه ډیرو نباتاتوکې پیداکیږي او ورسته دا هم ثابته شوه چې
 kinetinاو  Zeatinپه کیمیاوي جوړښت کې هم د یوبل رسه مشابه دي .ټول دا ډول د حجروې
انقسام منځ ته راوړونکي موادو ته  Cytokininsوایي= cell division(Cytokinins( .عالوه د دې
څخه دا وښودل شوه چې په نباتاتوکې د  Zeatinڅخه پرته څلور ډوله نور  Cytokininsهم وجود
لري .له دې امله چې دا مواد په ډیره کمه اندازه رسه منځ ته راځې نو په کافې اندازه یې استحصال او
السته راوړل ډیرمشکل دي .په همدې اساس کیمیا پوهانو دوه ډیرقوي  Cytokininsتولید کړل .یوه
یې د  kinetinپه نامه دی ،چې مخکې توضیح شوه اوبل یې د  Benzyl adenineپه نامه یادیږي.
( )BAد  Cytokininsپه اړه زمونږ معلومات د هغو کارونو په اساس والړ دي چې د دې دوه
مصنوعې Cytokininsپه واسطه تررسه شوي دي ځکه چې دا  Cytokininsپه اسانۍ رسه
پیداکیږي.
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د حجرې د محرکونو کیمیاوي خواص
طبیعې او مصنوعې دواړه ډوله  Cytokininsځینې ساختامنې مشابهتونه رسه لري .دا ټول د adenine
مشتقات دي ،چې هغه د نوکلیک اسیدونو د  purineهسته لري .بله دا چې د  adenineد دوران په
 N6موقعیت باندې د هایدروجن اتوم یا د بنزایل ګروپ په واسطه او یا د  Furfurylګروپ اویا هم د
 iso pentenylګروپ په واسطه تعویض شوی وي .د ذکرشوي دری واړه جانبې ګروپونو څخه په
ترتیب رسه  kinetin,benzyl adenineاو یا  zeatinپه الس راځې ۲۳.۹( .انځور).

 ۱۱.۹د ادینین او زیټین دجوړښت انځور.
د ( :occurrenceموقعیت) Cytokinins :په نباتاتوکې په ازاد ډول موجود وي د دې څخه عالوه د
حجراتو په انتقالونکی  )TRNA( RNAکې هم موجود وي .په عميل ډول دا مواد د نبات په هره برخه
کې پیداکیږي .د څوکي په مرسټیم ،په انکشاف کوونکو تخمونو ،د ریښوپه غوټو ،بکرتیایي تورمونو او
نورو ټولو هغو برخو کې چې د حجراتو فعال انقسام ورکي موجود وي  Cytokininsلیدل کیږي .د
 Cytokininsد تولید طریقه په مکمل ډول نه ده معلومه خو باید د  adenineپه میکانیزم مشابه وي.
د حجروې محرکونو فزیولوژیک دندې
حجروې انقسام او شکل ګیري
په نباتاتوکې د سایتوکینونو په رول باندې د پوهیدلو په برخه کې د انساجو په کلچرباندې تررسه شوی
څیړنو زمونږ پوهه ډیره زیاته کړي ده .پخوا داسې هڅي شوي وي چې د تنباکو د نبات د ساقي څخه
اخیستل شوی مغز( )pithنسج ته په البراتوارکې په داسې ډول وده ورکړل شو چې مرنالی مالګي،
ویټامینونه او سکروز یې په محیط کې موحوده وي .هغه د مغزحجرات چې وظیفوې حالت لري
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اوژوندی وي په دې ډول وسط کې وده نه کوي .خوکه وسط ته یې اکسین ور عالوه يش حجرات
انقسام نه کوي .خو که چیرې اکسین او  kinetinپه دې وسط کې واچول يش نود مغزحجرات په
رسعت رسه مایتوټیک انقسام کوي .اود غیرتفریح شوو حجراتو څخه د جوړ شوي را وتلی جوړښت
باندې بدلیږي .د حجراتو دا را وتلی کتلی ته  callusویل کیږي .په همدې اساس سایتوکینین داسې
تعریفوالی شو .هغه نبايت هورمون دی چې د تنباکو د مغز( )pithپه حجراتوکې د اکسین رسه یوځای
حجروې انقسام کولی يش .د حجروې انقسام دا ډول پرمختګ د انساجو په نورو انواعوکې ښودل
شوی دی .رسه د دې چې د تنباکو د مغز حجرات په نامحدوده اندازی رسه ویشنه کوي .خو تر هغې
۱۰

پورې په غیرتفریح شوی ډول پايت کیږي .ترڅو د اکسین پر سایتوکینین تناسب ! ۱اندازه وي .که
چیرې دا تناسب د اکسین د غلظت د زیاتوالی اویا د سایتوکینین د غلظت د کم والی په اساس
نوموړی تناسب لوړيش

۱۰۰
!۱

نو حجرات خپل ځانونه په خپله د اعضاؤ په ډول منظم کوي .اود متعددو
۱

ریښو په ډول تفریق کیږي .د بلی خوا اکسین پر سایتوکینین تناسب کم او ! ۱يش نو پر  callusباندې
د پاسه د ریښو پر ځای د شاخونو یو څو غوټۍ را پیدا او تفریق پذیری کوي .دا غوټۍ باالخره د
تنباکو په کوچنیو نباتاتو باندې نکشاف کوي .په همدې اساس سایتوکینین نه یواځې حجروې انقسام
کنرتولوې بلکه په ریښو او شاخو باندې د حجراتو د تفریق سبب هم ګرځي .د انکشاف د طریقې په
اختیارولو باندې د اکسین او سایتو کینین تناسب مهم دی.
د پاڼو د زړیدو وروسته والی
 Senescenceهغو تخریبې تغیراتو ته ویل کیږي ،چې باالخره د یوه عضوې یا ارګانیزم په مړینه
باندې خامته پیدا کوي .کله چې یوه پاڼه زړه يش نو  senescenceيش او غورزیږي د دې پروسې په
جریان کې پروتینونه ،کلوروفیل او هستوي اسیدونه په ساده مرکباتو لکه قندونه ،امینواسیدونه او
نورمیتابولیتونو باندې تجزیه کیږي .دا منځ ته راغيل منحل مواد د سطحي څخه د نبات نورو برخو ته
لیږل کیږي .د سطحي chloroticوچیږې او پریوزې.
د همدې تغیراتو رسه مشابه تجزیوې تغیرات په یوه ځوانه پاڼه کې چې د نبات څخه لرې يش اولکۍ
یې په اوبو کې ډوبه يش هم لیدل کیږي په دې ځای کې که چیرې سایتوکینین په پاڼو باندې واچول
يش اویا په هغو اوبو کې حل کړل يش چې پاڼه ورکي کیښودل شوی دی senescenceډیر ورسته
کیدای يش .نو په دې اسا س ویلی شو چې د سایتوکینین تطبیق senescenceرشوع کیدل ورسته
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کوي .د دې اغیزې علت دا دی چې سایتوکینین د میتابولیتونو سویه ثابته سايت .اود هغوې د تجزیي
څ خه مخنیوې کوي .خو دا امکان هم موجوده وي چې سایتوکینین د نوموړو موادو تولید زیات
کړي.

 ۱۱.۵ابسیسک اسید
ټول دري واړه هورمونونه په همدې ډول مطا لعه شوي چې نومونه یې اکزینونه ،جربلینونه او
سایتوکینونه دي کوم چې وده تقویه کوي  .خوا دا اړینه ده چې په نباتاتوکې باید داسې میکانیزم
موجوده وي چې وده د هوا او وخت رس عیاره کړې ترڅو یو متوازن او هامهنګ نبات را منځ ته يش
په ۱۹۶۱م کال کې د څيړینکو دوه ګروپونه چې یو یې په انګلستان د  P.F.wareingپه مرشۍ او په
امریکا کې د  F.T.addicottپه مرشۍ په دې وتوانیدل چې د ودې یو منع کوونکی هورمون کشف
کړي چې د  )ABA( Abscisic acidپه نامه ونوموو Abscisic acid .اصآل د Accer pseudo
 platanusپه پاڼو اود پنبې ( )cottonد نبات میوې څخه په الس راغيل ؤ .اوس معلومه شوي ده چې
 ABAپه ټولو عايل نباتاتوکې موجود دی .نوموړی هورمون د  Avocadoپه میوو په ګالب ،د تنباکو
په غیرفعالو میلو ( )Tubersاو د مڼې په تخم کې په زیاته اندازه وجود لري.

د  ABAکیمیاوي خصوصیات
په کیمیاوي لحاظ  ABAیوه  sesquiterpeneدی چې د کاربن  ۱۵اتومونه لري ABA .اسیدی
طبیعت اویو کاربوکسلیک ګروپ ) (cooHلري ۲۳.۱۰( .انځور)  Abscisic acidد دوو نورو
ایزومیرونو په شکل وجود لري .دواړه ډولونه یې بیولوژيکي فعالیت لري .خو یواځې dextro
ایزومیرډول یې ( )+ABAپه نباتاتوکې پیداکیږيLaevo .ایزومیر ( )-ABAمصنوعې دی اوپه نباتاتو
کې وجود نه لري .د  ABAتولید د  Mevalonateڅخه پیلیږي که ستاسو په یاد وي د جربلین تولید
هم د همدې مادې څخه پيلیږي ABA .د نبات د ساقي په ټولو برخوکې منځ ته راځي .اوپه ازاد ډول
هرې خواته منتقل کیږي.
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۱۱.۱۰انځورد ابسیسک اسیدو د جوړښت انځور.

فزیولوژيک اهمیت
وده او د نبات غیرفعالیدل
د  ABAتطبیق یا استعامل د ریښي ،ساقي ،سطحي او  coleoptileد ودې مخنیوې کوي .د دې مادې
ډیرکم غلظت هم اغیزه لري او منع کوونکی اغیزه یې د غلظت د زیاتیدو رسه زیاتیږي .د  ABAاغیزه
د جربلیک اسید په استعامل رسه لری کیږي او نبات د خپل نورمالی ودې ته ادامه ورکوي .په دې
اساس ویلی شو چې  Abscisic acidاوجربلیک اسید په نباتاتوباندې متضاد اغیزه لري.
د حاره سیموپه انواعو لکه  ،betulaتوت( ،)morusانځر( )figکې د  ABAاستعامل نه یواځي دا
چې د ساقي د ودې مخنیوې کوي بلکه د څوکي د غوټۍ د اسرتاحت حالت ته بیایي .د څانګي د
څوکي د غوټۍ وده دریږي او غوټه په وړو پردې ته ورته پاڼو باندې پټیږي ،چې شني رنګ هم نه
لري د  ABAاستعامل د ډیرو انواعوو تخمونه هم د اسرتاحت حالت ته بیایي .حتې چې دا تخمونه بیا
په مساعدو رشایطو کې هم نه زرغونیږي .د تخمونو او غوټیو د اسرتاحت دغه حالت د جربلیک اسید
په استعامل باندې له منځه وړلی يش.
حتې په طبیعې ډول هم د حاره د سیمو نباتات د ځینو انواعوو د څانګو د غوټۍ د منې په فصل کې د
اسرتاحت حالت ته ځي .همدارنګه د مڼې او شفتالو تازه را ټول شوی تخم اود کچالو ذخې چې په
لنډ وخت کې را اسیتل شوی وي نه زرغونیږي .دا معلومه شوي ده چې د نه زرغونیدو علت په
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نوموړو اعضاؤکې د  ABAد زیات مقدار را ټولیدل دي .د څانګو غوټۍ او تخمونه د پرسلی په را
رسیدو رسه زرغونیږي چې علت یې په دې وخت کې د  ABAد غلظت کموالی او په نبات کې د
جربلین غلظت زیاتوالی دی.
د  ABAپه اندازه باندې د وچکالۍ اغیزې
کله چې نباتات د اوبو د کموالی یا وچکالۍ رسه مخامخ يش د  ABAزیات مقدار پکي راټولیږي،
چې دا د نبات له پاره یوه بیولوژیکه ګټه ګڼل کیږي .د سټوماتا بندیدل د دې هورمون په کنرتول کې
دي .د دې هورمون را ټولیدل د سټوماتا د تړل کیدو سبب کیږي .دا کار د اوبو د ال زیايت ضایع مخه
نیيس .اونبات دا وړتیا پیداکوي چې موجوده رطوبت وسايت اود وچکالۍ د خرابوونکو تاثیراتو په
مقابل کې مقاومت وکړي.
د  ABAاستعامل د پاڼو ،ګالنو او مېوو زړیدل هم زیاتوي.
 ۶ .۱۱ایتایلین
د کیلو د پخیدو اود  pineappleد نبات د ګالنو د را ټوکولو دپاره د لوګی استعامل د پخوا څخه
معمول دي .په لوګي کې د دې اغیزو در لودونکي اصيل ماده ایتایلین ده( .په  Crocker ۱۹۰۸او
 )Nightکې ورسته دا وښودل چې د ګازد نبات د ګاز په واسطه تولیدیږي .اویو شمیر فزیولوژيکي
پروسې کنرتولوې )۱۹۳۵Crocker( .کې ایتایلین د بکرتیا ،فنګسونواود عايل نباتاتوپه واسطه
تولیدیدل د نبات د ټولی برخې ایتایلین تولیدوې خو پخیدونکي مېوې او نبات د نبات مرسټامتیکي
برخې دا ګاز په زیاته اندازه تولیدوي.
ایتایلین په نباتاتوکې یواځینی ګاز هورمون دی چې د حیواناتوپه عامل کې دا ډول ګازی هورمونونه
چې د  pheromonesپه نوم یادیږي زیات معمول دي .ایتایلین یو غیرمشبوع بی رنګه هایدروکاربنې
ګاز ده چې د هوا څخه یې وزن کم دی ۲۳.۱۱( .انځور) یو بل غیرمشبوع ګاز چې د  Acetyleneپه
نامه یادیږي په نباتاتو باندې د ایتایلین په څريمشابه اغیزې لري .خود نبات په واسطه نه تولیدیږي د
دې دپاره چې یو مالیکول بیولوژیک فعالیت د ځانه وښيي باید د کاربن د اتومونو ترمنځ یو غیر
مشبوع رابطه موجوده وي .ایتایلین او  Acetyleneدواړه ذکرشوی رابطه لري.
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ایتایلین عمآل د نبات د تنې په هره ژوندی حجره کې تولیدیږي .د ډیفوژن یا نفوذ په واسطه په
ټولوخواوو کې حرکت کوي .دا یواځینۍ هورمون دی چې په زیاته اندازه د نبات د تنې څخه په
منظم ډول فرارکوي .کاربن ډای اکساید د ایتایلین اغیزپه ارتباطې ډول باندې له منځه وړې .نو له دې
امله کاربن ډای اکساید ته انتی ایتایلین ویل کیږي .د درنو فلزاتو مالګي لکه املونیم نایټریټ هم د
ایتایلین د جزبولو له امله د هغې د اغیزو مخنیوېکوي.
CH

HC

H

H

د ایتایلین د جوړښت انځور (ایتایلین)
ایتایلین د نبات د تنې په هره حجره کې تولیدیږي .خود څانګي څوکه د ریښي څوکه اود غوټو برخې
د تولید عمده ځایونه دي .د ایتایلین د  metyionineپه نامه امینواسید څخه رشوع کیږي رڼا د
حرارت لوړه درجه او وچکايل ایتایلین زیاتوې .د اکسین استعامل هم د ایتایلین تولیدزیاتوې نو له
دې امله ایتایلین ته یو ثانوې هورمون هم ویل کیږي .په حقیقت کې ځینې اغیزې د اکسین په واسطه
منځ ته راځي .دا د اکسین د تولید پورې اړه لري.

فزیولوژیکي رولونه
( )۱د تخمونو او غوټیو اسرتاحت :د ایتایلین استعامل څو نوعې تخمونه د اسرتاحت څخه را وباسې.
همدارنګه د کچالو د ذخو اسرتاحت له منځه وړې اود را شنه کیدو سبب ګرځي.
( :Triple response )۲په دوه مشيمي تخمونو کې لکه نخود (چڼې) باندې د ایتایلین استعامل ۳
جال جال اغیزې را منځ ته کوي.
( )۱د جوانې د اوږدیدو مخنیوې ( )۲د ساقي د قطرزیاتیدل ( )۳د ریښونورمال جیوترافیک
خصوصیات ګډوډیدل.
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 :Epinastyپه دوه مشيمي  seedlingباندې د ایتایلین استعامل د پاڼو د ښکته خوا ته د قاتیدو سبب
ګرځي .هغه سطحي چې نورمال افقې حالت لري ښکته خواته زوړندیږي .ذکر شوی پیښي ته
 Epinastyوایې .د  Epinastyعلت دا دی چې د سطحي د لکۍ پورتني یا ( )adaialخورا نسبتآ
زیاته وده کوي .د بانجان رومی تنکی بوټی په دې خصوصیت کې په خاص ډول اساس دي.
د مېوو پخوونه
د ایتایلین ډیرمهمه اغیزه په مېوو باندې پخوونکي اغیزې دي ،چې کیله او مڼه کې ورسته د هغې
نوموړی مېوې را ټولی اود پخیدو دپاره په یوه ذخیره ګاه کې کیښودل کیږي .د مېوو د تنفس رسعت
ډیرزیات او اوج ته رسیږي .په دې پسې تنفسې رسعت په ناڅاپي ډول را لویږي ،چې دې حالت ته
 climacteric respirationویل کیږي او دې ډول مېوو ته climactericمېوې هم ویل کیږي.
نوموړی  climactericمیوې په ذخیره ګاه کې د ایتایلین ډیر زیات مقدار خويش کوي .ایتایلین
پخپل نوبت رسه د  climactericتنفس اوپخیدل رشوع کیږي.
په ذخیره ګاه کې د ایتایلین استعامل د  climactericپخیدل هڅوې .دا هغه حقیقت په هغو آمونو او
کیلو کې لیدل کیږي چې په مصنوعې ډول پخول کیږي .حتې مخکې له دې چې ایتایلین د یوې
نبايت هورمون په ډول وپيژندل يش د دې مقصد له پاره د ځای استعاملول خو دا نه وه معلومه چې د
توت فعاله ماده د ایتایلین څخه عبارت وه.
د دې له امله ایتایلین یو ډول ګاز ده په نبات باندې د استعامل له پاره باید نبات په یوه غرفه کې بند
يش اوس دا ستونځه حل شوی دی Ethrel .په نامه یوه کیمیاوي ماده چې په حقیقت کې ،۲کلورو
ایتاین فاسفوریک اسید دی په مایع شکل کې وجود لري .نوموړی کیمیاوي ماده په نباتاتو باندې
سپرۍ کیدای يش .کله چېEthrelنبايت حجراتو ته داخل يش حجرات یې ماتوې اوپه ایتایلین
بدلیږي.
په تجاريت لحاظ هورمونونه اود ودې د زیاتوونکو مواد په زیاته اندازه مصفیږي .په حقیقت کې د
ودې د هورمونونو استعامل په زراعت او باغدارۍ کې یو بدلون را ویستی د زیاتو معلوماتو دپاره د
۲۹فصل شپږمه برخه وګورئ.
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ویټامینونه هم عضوي مواد دي چې د نباتاتو په واسطه تولیدیږي اویوه کمه اندازه یې خپل فعالیت
رسته رسوې ،چې دا خصوصیت یې نبايت هورمونونو ته ورته وي .خو اکرثه ویټامینونه په خپله په
بیولوژیک ډول فعال نه وي .له بلې خوا ویټامینونه د انزایمونو د مصنوعې په څري دنده اجرا کوي .اود
انزایمونو فعالیت زیاتوې .هورمونونه بیا د انزایمونو د کومکې ګروپونو په ډول هیڅ فعالیت نه کوي.
پورتنې خصوصیات د نباتاتو د ودې زیاتونکي دوه ګروپه مواد (ویټامین او هورمون) ترمنځ اساسې
توپیرګڼل کیږي.
د زیات شمیرد ویټامینونود تولید طریقي او رول یواځې په مایکروارګانیزمونوکې پیژندل شوي دي .په
عايل نباتاتو باندې ډیرکم مطالعات تررسه شوي دي په اصل کې ویټامینونه د الف با په تورو یا
 D,C,B,Aباندې نومول شوې وه .ځکه چې کیمیاوي جوړښت یې معلوم نه ؤ ،په اوس وخت کې
کیمیاوي نومونه هم استعاملیږي.

ویټامین A
ویټامین ای په عايل نباتاتوکې وجود نه لري .خو د تایمین فاسفیټ په شکل کې په ازاد ډول وي
(کیروتین) په زیاته اندازه په نباتاتوکې وجود لري .کیروتین او نور رنګه مواد لکه زنتوفیل په عمومي
ډول د کیروتینواید په نامه یادیږي .دا مواد مېوو او ګالنو ته سور ،نارنجی او زیړرنګ ورکوي .اود
کلوروفیل رسه یو ځای په کلوروپالستونو کې پیداکیږي .له دې امله ویلی شو چې ممکن ویټامین ای
په شنو نباتاتوکې تنظیم کوونکې رول ونه لري.
ویټامین ( B1تایمین)
تایمین په نباتاتوکې په زیاته اندازه پیداکیږي چې یا خو په ازاد ډول او یا د تایمین فاسفیټ په څیرد
حبوباتو او دانه لرونکو نباتاتوتخمونه د دې ویټامین په لوړغلظت د ځان رسه لري.
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رایبوفالوین

بایوټین

اسکاربیک اسید ()AA

۱۱.۱۲انځورپه نباتاتوکې د یوشمیرمختلف ویټامینونود جوړښت انځور.

د حبوباتوپه تخمونوکې نوموړی ویټامین زیاته برخه  scutellumاو  aleuroneپه برخه کې موجوده
وي .په حقیقت کې دا ویټامین په لومړې ځل د وریجو څخه د پالش په واسطه په جال شوی موادو
کې موندل شوی دی.
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تایمین په پاڼوکې منځ ته راځي .داسې ښکارې چې د تولید دپاره د رڼا موجودیت اړین وي .د تولید
څخه ورسته په تیزۍ رسه انتقالیږي .نوموړی ویټامین د هغو decarboxylesانزایمونو د کومکي
ګروپ په ډول فعالیت کوي ،چې د  pyruvic acidپه میتابولیزم کې دخیل دی.
 Thiamine pyrophosphateد  Acetyle co-enzymeپه موجودیت کې د کو فکتور په حیث
برخه اخيل.
ویټامین (B2رایبوفالوین)
رایبوفالوین یوه روښانه زیړ رنګه ماده ده چې په پاڼو ،ګالنو ،ګرده او تخمونو کې پیداکیږي .د
زعفران ( )crocus sativusد ګالنود  stigmaبرخي د دې یټامین د ډیرو غنی منابعوڅخه شمیرل
کیږي .د تیغې وهلو په وخت کې یې مقدارپه نخودو کې زیاتیږي.
دا ویټامین په معمول ډول د  )FAD( Flavin-mononucleotideکو انزایمونوپه ډول دنده تررسه
کوي .نوموړې کو انزایمونه په بیولوژیکي تحميض تعامالتوکې برخه اخيل.
نیاسین (نیکوتانیک اسید)
نیاسین د نبات د ساقي په ټوله برخه کې توضیح شوی دی .د غنمو دانې د دې ویټامین لوړغلظت په
ځان کې لري .همدارنګه نوموړی ویټامین د  NADاو NADPپه نامه د دوو کو انزایمونو په
موجودیت کې هم لیدل کیږي .نوموړی انزایمونه د هایدروجن په انتقال کې رول لري .نیاسین په
تیاره او رڼا په دواړو حاالتوکې tryptophanڅخه په الس راځي .تاسو ته به په یاد وي چې
 tryptophanد اکسین (انډول استیک اسید) د پیش قدمی حیثیت هم لري .د نوموړې مشرتک پیش
قدم له امله نیاسین د  iAAرسه په ډیرو هغو تعامالتوکې چې د اکسین په واسطه منځ ته راغيل دي
ارتباط ټینګوي.
پایری ډوکسین (ویټامین)B6
پایری ډوکسین د نبات د تني په ټوله برخه کې پیداکیږي .د نبات ریښي نوموړی ویټامین نيش
تولیدولی خود نبات د ازادو برخو څخه نوموړی ویټامین ورته انتقالیږي.
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پایری ډوکسین د  pyridoxalپه شکل لیدل کیږي ،چې هغه بیا phosphorylatedکیږي .په
 pyridoxphosphateبدلیږي .دا یو فعال شکل دی .پایروډوکسیل فاسفیټ د decorboxylation
او د  tranaminationپه تعامالتوکې د کو انزایم په ډول فعالیت کوي.
پانتوتینیک اسید
د غنمو په دانه کې پانتوتنیک اسید ترټولو لوړ غلظت په aleuroneکې پيداکیږي .د دې مرکب د
تولید طریقه معلومه نه ده .پانتوتینیک اسید د کو انزایم  Aیو جزګڼل کیږي.
بایوټین
بایوټین هم د نبات په ټوله برخه کې وجود لري او امینواسیدونو او شحمي اسیدونو د میتا بولیزم په
ډیرو تامالتوکې برخه اخيل.
اسکاربیک اسید (ویټامین سی)
اسکاربیک اسید ( )AAپه عمومي ډول په نباتاتوکې موجود دي مېوې خصوصیات د  citrusکورنۍ
میوي د دې ویټامین ترټولو غنی منابع تشکیلوي .نوموړی ویټامین په تیاره او رڼا دواړه حاالتوکې
تولیدیږي .خو رڼا یې تولید زیاتوې .په داسېحال کې چې په وچو تخمونوکې په سختۍ رسهAAلیدل
کیږي .د جرمنیشن فعاله وده اود ګل نیولو په وخت کې د  AAغلظت په تیزی رسه زیاتیږي.
د اسیدی سلور نایرتیت په واسطه د  AAهستو کیمیاوي تثبیت ښيي چې  AAپه مایتوکاندریا ،هسته،
کلوروپالست او واکیولونو کې لیدل کیږي .خوپه نباتاتوکې ممکن ډی هایدرو اسکاربیک
اسید( )DHAهم لیدل کیږي DHA .د  AAد تحمض څخه منځ ته راځي .په نوموړې تعامل کې د
هایدروجن دوه اتومونه لری کیږي .اکسیجن په مصف رسیږي او اوبه تشکیلیږي .د اسکاربیک
اسید اکسدایز ،انزایم د نوموړې تعامل مسؤل شمیرل کیږي .نوموړې انزایم په نباتاتوکې په زیاته
اندازه توضیح شوی او مس یې د کو فکتور په ډول جوړښت کې شامل دی DHA .د شلفایډ
هایډرایل ( )SHمرکباتولکه glutathioneپه واسطه بیرته  AAته ارجاع کیدای يش .له دې امله چې
اسکاربیک اسید په رحعې ډول د تحمض او ارجاع وړتیا لري .داسې فکر کیږي چې د حجراتو په
ډیرو تحمضې ارجاعې تعامالتوکې رول لري.
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پوښتني
 :۱د نبايت هورمونونو په برخهکې یو مختصتوضیح ولیکئ؟
 :۲په نباتاتوباندې د الندې هورمونونو فزیولوژیک اغیزې ترشیح کړئ؟
الف :اکسین

ب :سایتوکینین

ج :ابسسیک اسید

د :ایتایلین

 :۳د اکسین ،جربلین او سایتوکینین ترمنځ توپیرونه خصوصآ په ځانګړې ډول په نباتاتو باندې د
هغوې د اغیزو ترمنځ توپیرونه واضح کړړئ ؟
 :۴په نباتاتو کې پيداکیدوونکي ویټامینونه په مختص ډول ترشیح کړئ؟
 :۵د اکسین ،جربلین او سایتوکینین باندې لنډ یاداشتونه ولیکئ ؟
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دولسم څپرکی
دتخم ټوکیدل او ویده کیدل
 ۱. ۱۲د تخم جوړښت
د تخم رامنځ ته کیدوونکي جوړښت د ټولو تخم لرونکو سپرماتو فایتا د تخمې د القاح په نتیجه کې
رامنځ ته شوي دي .د تخم د جوړښت مطالعه امکان لري چې ويش په دې عامو ډولونو لکه مټر،
باجره ،لوبیا  ،بادام یا ملرګلی .دا په یو ډول پالن کې نیول شوي دي .امکان لري چې دا په شکل او
اندازه کې رسه توپیر ولري .د دوې تخم او د نبات مختلفې برخې رسه نستبآ توپیرلري .د باجرې په
شکل کې ښودل شوي دي ( ۲۴.۱انځور) .په یوې خوا کې مدور دي اوپه بلې خوا کې را وتيل وي.
د خارج له خوا دا یو غټ خړې پردې په واسطه پوښل شویده .په داخلې برخه کې یوقرشده .سپینه
غشاء چې دا احاطه کوي د  tegmenپه نوم یادیږي .قرش او ټیګمین دا دوه مشیمي ابتدایي دوه قرشه
جوړښت رامنځ ته کوي .په کوم بوټي ک په ابتدایي حالت کې قرش لرونکي وي دا د قرش او ټیګمین
عدم موجودیت را ښیي .د باجرې تخم په یوه خوا کې کم زیات مدوره نښه وي ،په هغه حالت کې
چې دا ویده وي دې ته  Hilumویل کیږي .دا د یو ځای وايل نقطه په ګوته کوي د ابتدایي شکل
څخه واخله بیا تر شاخونو جوړښته پورې ،او همدا ډول تر ریښو پورې .په یو طرف چې د هلیوم په
طرف کې دی کوچني سوري قرار لري چې د مایکروفیل پنوم یادیږي .د هلوم څخه د مدور شکل
خواته امتداد لري یوه کرښه د  Raphaeپه منځ کې یو مثلث شکله یا د دې پشان یوه برخه ده چې د
 chalazaپنوم یادیږي .کوم چې په ابتدایي شکل کې د همدې نوم جوړښت ظاهروې.
کله چې تخم د مشیمي لرونکي وي یوه زیړه برخه ښکاره کوي چې د جنین پنوم یادیږي ظاهروي.
 ۲. ۱۲د تخم د عمر اوږدول
 Longevityد تخم د ژوند د هغه مودې څخه عبارت دی ترکوم وخته پورې چې ژوندي پايت
کیږي .یا د ټوکیدو قابلیت ولري .دا دوره د یوې نوعي څخه وبيل نوعي ته زیات توپیر د ځانه رسه
لري .د یوې خوا د ويل تخمونه دي کوم چې د یو څو ورځو د پاره په عام رطوبت او حرارت درجه
کې ژوند ی پايت کیږي ،او بيل خوا د هره زه بوټو نوعي دي کوم چې د ۱۰۰ـ  ۲۰۰کلونو پورې د
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ژوندې پايت کیدو قدرت لري .دا ښودل شویده هغه کوم چې د پخوانۍ  Harbariaد تخمونو د
ټوکیدو څخه را اخیستل شوی دی .د الزیاتو معلوماتو لپاره تجربې تررسه شويدي تر څو همدا
تخمونه په خاوره کې د خښیدو په واسطه او د مختلفو اوقاتو لپاره تر څو پورې تخمونه د ژوندې
پاتې کیدو وخت د ځانه وښيې .همدا شان تخمونه امتحان لري هغوې په ترتیب رسه د شنه کیدو
ظرفیت لري .په عمومي توګه د کرل شویو نباتاتو تخمونه د هغوې د ژوند لنډ وخت اکرثه د ۱ـ ۲
کلونو پورې وي .همدا شان ځنګيل بوټي د ژوندې پايت کیدو وخت یا موده زیاته وي.
 ۳. ۱۲د ټوکیدنې پروسه
وچ تخمونه تر زیايت مودې پورې غیرفعاله پايت کیږي .هرکله چې تخم په مناسبو حاالتوکې
ترخاورې الندې پايت کیږي .جنین فعالیږي او خپل فعالیت رشوع کوي .دا نتیحه کیږي د ځوان تخم
د تولید ( ۲۴.۲انځور) .وده او انکشاف د جنین یو تخم ته د تخم ټوکیدنه ویل کیږي .مهم حاالت
چې د یو تخم د ښاکره کیدو په وخت کې صورت نیيس .په الندې ډول دي.
 .۱جذب
 .۲پروتوپالزم ته اوبه ورکول.
 .۳فعالیدل او د انزایم یو ځای کیدل.
 . ۴په تنفس کې زیاتوالی.
 . ۵د نوکلیک اسیدو او د پروتینو د یو ځای کیدو زیاتوالی.
 . ۶د جنین څخه د هورمونو یو ځای کیدل او د السه ورکول.
 . ۷د حجرې په غټیدو کې زیاتولی او د تخم په ویش کې زیاتوالی.
 . ۸د  Resverfoodهایدرولیز د خوراک موجودیت په  Endospermاو پله کې.
 . ۹د من حل عضوي موادو خوراک څخه ګټه اخیستل د جنین د انکشاف په واسطه د راډیکل وده
ریښو ته او د  pulmulaڅخه د شاخونو تر پیداکییدو پورې که څه هم ،حقیقې نتیجه د پورته
حاالتو امکان لري چې په مختلفو انواعو کې مختاف وي.
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 ۴ . ۱۲هغه فکتورونه چې په ټوکیدنې باندې اغیزه لري
د تخمونو د السته راوړلو په وخت کې اکرثه تخمونه تر  ٪۱۰پورې لوند والی یا اوبه د ځانه رسه لري،
د دې څخه وروسته دا په زیايت سطحې باندې د اوبو کموالی دی .په دغه حاالتوکې جنین غیرفعال
وي او فعالیتونه صورت نيش نیولی .تخمونه د ځانه رسه مختلف هایدروفولیک کلوییدونه ،نشایسته
او پروتینونه د ځانه رسه لري .د دې څخه وروسته دا بیا په ماټریک پوتنشیال باندې فشار واردوې (↓
 )mد  ۱۰۰-ـــ  ۲۰۰-امتسفیر د هوا حاالتو کې ،امکان لري چې په اکرثه وخت کې د دې څخه هم
زیات مربوطه وه چې ځمکه په هغه پروسه کې چې په کومه اندازه اوبه د جذب د تکامل وخت د ۴ــ
 ۶ساعتونو په دوران کې په زیاتره تخمونو کې تکملیږي .په جذب رسه پروتوپالزم ته د اوبو ورکول
او فعال جوړښتي حالت رشوع کیږي .د تخم د توکیدو تر وخته پورې حد اقل د تخم د اوبو پوره
کیدو ته اړتیا لري .د ټوکیدو لپاره چې دا حاالت په مختلفو انواعو کې مختلف دي .مثال د حرارت
درجه ،اکسیجن او رڼا.
اوبه
دتخم دریښې ویستلو په وخت کې د۸ـ ٪ ۱۰د ځانه رسه رطوبت لري.له همدې امله ،په لوړه سطحه
باندې د اوبو لري کیدنې دی د یو رشط الندې جنین غیرفعال وي اومیتابولیک فعالیتونه نيش کوالي
چې کوم حالت دا تخم یې د ځانه څرګنددي .مختلف هایدروفولیک کلوییدونه لکه نشایسته او
پروټین له همدې امله ،دغه ښکاره کوي يوباالقوه مرتیک  100-200 atomsاکرثه رسه لري زیات
 1000 atomsپه نتیجه کې داوچ تخم ویشل کیږي په لوي مقدارداوبوهمدارنګه په نښتي توګه
دوچې خاورې پذريغه د Imbibitonدمرخلې دا Imbibitonبشپړیږي په باره د 4-6 horsپه اکرثه
تخمونوکې رسه د Imbibitonدپروتوپالزم هایدریشن اوفغال میتابولیزم رشوع کیږی واټن دټوکیدنې
ټول لږه اوبواندازه رضوري دي دټوکیدنې لپاره مختلف نوعوته.
حرارت درجه
دخرارت یوه مناسبه درجه رضورت لري دتخم دټوکیدنې لباره همدارنګه دانظریامفهوم کارول کيږي
ددرسواساسی نقطولپاره اړتیالري خرارت درجه دتخم ټوکیدنې لپاره ترټولولږه دخرارت درجه
راښکته خواته مخدودده اوترټولوزیاته اندازه دخرارت پورته مخدوده په کوم کې چې ټوکیدنه امکان
لري ټوکیدنه ډیره چټکه ده په Optimumکې د 20-25coلپاره دتخم دټوکیدنې بیاتخمونه په خاره
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يئ نوعوکې د 30-35c0اکرثه تخمونه کويل يش راشنه يش په يوثابت خرارت درجه کې دواړه په
جريان دورځې اوشپې که څه هم دتخمونوبعضې نوعې لکه Apium,Oenotheraاونوررضورت
لري په جریان دورځې اوښکته رضورت درجه دشپې په شپه کې لپاره دټوکیدنې.

اکسیجن یاهوا
تخمونه همدارنګه رضورت لري اکسیجن ياهواته دټوکیدنې په نتجه کې داپاتې کيږي چې شنه يش
په يواتوموسفیر دنایرتوجن یاکاربن ډاي اکساید.
دشنوپلیوتخم وروسته دملړين تنفيس اندازه ټینګه پاتې کیږي په جریان دملړين پړاواوAnoerobic
کې دازیاتره مخنوي کوي په شېندنه داکسیجن کې ځکه دا دتخم پوښ زرچودیږي یاخالصیږ ي
اوتقسیمیږي په ذريعه داضايف زیاتیدنې په تنفويس اندازه کې مربوطیدنه دخوندي کولوپه جريان
دکاربن ډاي اکسايد اندازه هم ورکول کيږي R2همدارنګه مختلف ده داښه ده ۱په علواودنوکې کوم
چې ځان کې لري کاربوهایداریډ اولږه ددې څخه دغواړیوپه تخم کې چیرته چې Fatt accidsدي
په تنفويس  substroteskدټوکیدنې په جريان کې دلته يوفعال ترکیب ددواړوDNAاوRNAپه
جنسین کې داتقسیمیږي په ذ ریغه دچټک Mitosisاوڅرکندیدنې دبنیاددااوله څرګنده نښه
دټوکیدنې ده اضافه لویدنه دتیغ (دوښو)په لګښت دحوندي کولو دغه زیرمه کیږي په ذریغه د Endo
 spermياتیغه هغه پاڼه چې دتخم څخه لومړي راوځي په واښوکې دغه ساتل کيږي په اندوسپرم کې
اکرثه په تیغوکوم چې په  Puroseدي دټوکيدنې په جريان کې هورمونونه پرښودل کېيږي په زريغه
دجنیسن اولیږل کیږي انډوسپرم ته الندې دنفوذ دهورمونونو Hadrolysingانزایمونه ترکیبیږي
دساتلوپه نتیجه کې کاربوهایدریت اوپروټني ترکیبيږي چې چې تشکیل کړي ساده بوري او Mino
 asidپه اوربشووریژواونوروعلودانوکې داهورمون زیرمه کيږي په زریغه دجنسین اوښودل کيږي چې
جربلین يش يا جربیلن وي کوم چې خرکت کوي Aleuroneحجروته دانډوسپرم په Aleurone
حجرومالیکولونه د Amylosپه تازه ډول ترکیببږي.
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نارسیدلی جنین
که څه هم داکسایدنورحالت مناسب وي خوبیا هم اکسیجن اړتیامختلفه ده ،دنوعوڅخه نوعوته
داتخمونه بعضې نوعې لکه ورژیږې کوالي يش را زرغون يش داوبوالندې چیرته چې داوبوشتوايل
کمزوري وي په دنوروشمیرو کې نوعوټوکیدنه چټکه ده ،داراغونډیدنه داکسیجن پورته خواته
زیاتیږي په دې ډول مناسب راغوندیدنه داکسیجن د21%دامتوسفیرداځکه چې پداسې ډول
تخمونوکې تخم پوښ سخت اوپه نښتي توګه کلک ده لپاره داکسیجن په داخل کې زیاتیږي په
اکسیجن کې  Tensionاسانیږي ښه شیندنه اوټوکیدنه ځکه بهرته ده.
رڼا
دتخمونواکرثه نوعې کوالي يش چې راشنې يش په ښه برابره توګه په راوالړوتیارواورڼاکې رڼا ته
توجو نده شوي چې رضوري ده دټوکیدنې لپاره که څه هم په يوڅونوعو کې تخمونه خرابیږي
ناکامیږي چې راشنه يش ترڅوچې دغه لوڅیږي رڼاته وروسته د Imbibitionبشپړیږي اوترنوري رڼا
پورې مخنوي کوي دټوکیدنې دغه مفهوم به څیړل شوي وي وروسته دبې کیفیته کیدلو.
 ۵. ۱۲د تخم ویده کیدنه
د تخمونو زیات ډولونه د پخیدو څخه وروسته په چټکی رسه را ټوکیږي .همدا شان د جوارو دانې
امکان لري چې د جوارو په توکي باندې را وټوکیږي .د سټروس په ځینو انواعو کې د میو په حالت
کې امکان لري چې را وټوکیږي او په ځینو نورو نباتاتوکې که څه هم یوه موده د ارام یا غیر فعالیدل
په صحي توګه تخم د پخیدو څخه تیريش او د دې څخه وروسته تر دې پورې چې خارجې برخه د
تخم زرغون يش .په هغه صورت کې چې حاالت مناسب وي .ځینې داسې شیان هم شتون لري چې
د ټوکیدنې مانع کیږي .د تخم د ژوندې پاتې کیدو څخه بیا تر شنه کیدو پورې دا هم په مناسبو
حاالتو کې صورت نیيس ،چې دې مودې ته د تخم د ویده کیدو حالت ویل کیږي .د تخم ویده
کیدل کیدای يش چې د مختلفو حاالتو باندې صورت ونیيس چې دا په الندې ډول طبقه بندې
شویدي مثآل سخت پوستکي تخمونه ،نارسیديل جنین او د رڼا تیروونکي تخمونه.
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دکلک زړو پوښ
دتخمونوزیاتې نوعې داډول لکه هغه چې دلوبیا کورنې پورې منسوبه او Malvaceueپه مشخص
ډول دتخم پوښ داډول تخمونه بې کیفیته پاتې کیږي د دا ډول خواصو لرل دسخت تخم پوښ
مخنوي کوي دټوکیدنې په دریودالیلورسه داتخم سخت پوښ مخنوي کوي په داخل داوبوپه تخم
کې دویم تبادوله کوي دغازونه زیات په مشخصه اندازه پورته کیدنه داکسیجن دخنډ څخه دتخم
سخت پوښ همدارنګه الندې کوي تخنیکې مخنوي لپاره دڅرګندیدنې ()Radiclکه څه هم
داالندې بې کیفیته تخم جنتیک راشین کیږي الندې په نښتي توګه.انبسات دپاڼودنیښ يادریښو
جوړښت په يوازې ياخپلوان جوړښت يامصنوعي نبات په جسم کې داستیف اوانډوسرتوم کوم چې
وچیږي اوپورته وچيږي په يوڅوخالتوکې ياقسمونوکې لکه بادرنګ اوپنبه داستیف کیداي يش
جو ړيش لکه پانه شنه بنسټ په ایښودلورسه دنېښ دوښوپه جسم دنبات دامرخله دټوکیدنې
بشپړکيږي.
 ۶. ۱۲د تخم د ټوکیدنې موانع او انکشاف ورکوونکي
ډیرزیات طبیعې مرکبات شتون لري ،کوم چې د تخمونو د شنه کیدو مانع ګرځي .د تخمونو زیات
انواع پیژندل شویدي کوم چې په کې فینولیک مرکبات شامل دي .لکه فیرولیک اسید ،پارا ساربیک
اسید ،کومار او نور مرکبات.
 ۱. ۲۴پرتخمونو باندې د رسو او بنفش وړانګو اغیزې.
تدابیر

تګالره
تیاره
کیدل
رڼا

ویده
زرغونیدل

رسه رڼا
ویده

بنفش رڼا
کیدل
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رسه  +بنفش
R÷fR+R
R+fr+R+fr
R+fr+R+fr+R
R+fr+R+fr+R+fr
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۷ . ۱۲د تخم د ویده کیدو بیولوژیکي اهمیت
د تخم ویده کیدنه زیات بیولوژیکي اهمیت لري .په همدې دوران کې تخم ځان جوړوې راتلونکي
یوسامل نبات ته .کله چې د په ښه حاالتو کې وټوکیږي دا د تخم د ودې لپاره مناسب وي .که چیرې
تخمونه ویده پايت يش او په هر ډول حاالتو کې را وټوکیږي .د تخم ژوندی پايت کیدل زیات وخت
نیيس او په دوامداره توګه د تخمونو د انواعو پايت کیدل ناممکن وي .همدا قدم یوځای والی د
 parasiteکربه نبات مطمین کوي.
پوښتني
 .۱د یو تخم جوړښت او ټوکیدنه واضح کړئ او هم د یو تخم د ټوکیدنې هغه فکتورونه چې په دې
پروسې کې رول لري واضح کړئ.
 .۲تعمیرې او فزیولوژیکي تغیرات په مسلسله توګه واضح کړئ .په هغه وخت کې چې تخم ټوکیږي.
 .۳د تخم ویده کیدل تعریف کړئ .د تخم د ویده کیدو سببونه ولیکئ او د دې په بیولوژیکي
اهمیت باندې نوټ ولیکئ.
 .۴نوټ ولیکئ.
 .۱د تخم ویده کیدل  .۲ترزیات وخته پورې د تخم ژوندی پايت کیدل.
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دیارلسم څپرکی
فوتوپریاډیزم اود ګالنو فزیولوژي
 ۱. ۱۳پیژندګلوي
ګالن د تولیدمثل د ښکاره زړې لرونکي جوړښت خاصیت لري .د نبات ابتدایې مرحلې د ټوکیدو
څخه رشوع کیږي،چې نوې پاڼي پيدا کړي .ویجیټیټیو تیغه امکان لري چې په شاخونو بدل يش.
لکن څه موده وروسته د مرسټیم پرځای د پاڼو د پیدا کیدو او د شاخونو په تولیدي جوړښت باندې
بدلیږي چې ورته ګالن ویل کیږي .د لنډې مودې د ټوکیدو څخه وروسته دا تولیدې جوړښت په
نبات کې د انکشاف دحالت لپاره زیات مهم دي اوپه هراړخیزه توګه مطالعه کیږي .د ګالنو د رامنځ
ته کیدو پروسه د دوو مهمو چاپیریايل فکتورونو په واسطه کنرتولیږي چې عبارت دي له )۱( .د رڼا
هغه موده چې د نبات په واسطه جذبیږي فوتوپریود ویل کیږي )۲( .د حرارت په کمه درجه کوم چې
تخم یا نبات ته ورکول کیږي چې موسمي حالت په طرف یې بیايي.
 ۲ . ۱۳فوتوپریاډیزم
دا عامه پوهـ ده چې رڼا د نبات په وده باندې اغیزه کوي .ترټولو مهمه پروسه چې رڼا په واسطه ور
باندې اغیزه کوي هغه ضیایي ترکیب دی .پدې پروسې کې د رڼا درې واړه خواوې چې عبارت دي له
( )۱د رڼا زیاتولی )۲( ،کیفیت او ( )۳د دوران اهمیت .دویمه پروسه چې رڼا ورباندې اغیزه کوي فوتو
ټراپیزم دی .کوم چې د نباتاتود ټیټیدو رسه ارتباط لري .دلته د رڼا شدت ،کیفیت او هم د دوران
مهموالی دی( ۲۷څپرکی د وکتل يش) .د رڼا بله مهمه اغیزه په فوټوپریاډیزم باندې دی .فوتوپریاډیزم د
رڼا تردوران پورې په نباتاتو کې د عکس العمل ښودنه کوي .دلته د رڼا دوران نباتاتوته یواځي عکس
العمل ورکوي او شدت ته کوم ډول عکس العمل نه ښيې .دا امکان لري چې بیا وویل يش چې د
نباتاتود فوتوپرياډیک عکس العمل اکرثه وخت یو ډول وي که نبات د ملررڼا ته ښکاره وي او یا هم د
برقي اللټین رڼا که هم د دې دواړو منابعوشدت ډیرزیات مختلف دي.
پدې برخه کې دا زیاته اړینه بریښي چې د غټ عنوان یو څه نا حه را کموي .دا عامه خربه ده چې په
جنويب هندوستان د ژمي په موسم کې ورځي لنډې او شپي اوږدې وي .په اوړې کې د دې بیا را
ګرځیدل یو واقعیت دی.
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 ۱. ۱۳جدول د نباتاتو ځینې فوټوپریاد عکس العملونه
اوږدې ورځي
لنډې ورځي
عکس العملونه
موانع
لوړیدل
۱ـ په  coleusکې د انتوسیانین یوځای کیدنه
موانع
لوړیدل
۲ـ په الوګانو کې د ټیوبر جوړښت
موانع
لوړیدل
۳ـ په پیازو کې د بلب جوړښت
موانع
۴ـ د ګازرو په ټاپ ریښوکې د غذایي موادو زیاتوالی اوذخیره لوړیدل
موانع
لوړیدل
 ۵ـ په بادرنګو کې د نارینه ګالنو جوړښت
موانع
لوړیدل
۶ـ په بادرنګو کې د ښځینه ګالنو جوړښت
موانع
لوړیدل
۷ـ دوباره فعالیدل او په زیاته اندازه د پاڼو غورزیدل
موانع
لوړیدل
۸ـ د  xanthiumګالن
موانع
لوړیدل
۹ـ د  hyoscyamusګلونه
موانع
لوړیدل
۱۰ـ  Rootingد cutting
 :۵په ځی نو نباتاتو کې لکه بادرنګ ،بنګ ،او جوارچې جنيس ګالن منځ ته راوړې .فوتوپریود
تعینوې د نارینه او ښځینه ګالنو اندازه تعینوې .خو چې اوږدې ورځي د نارینه ګالنو جوړښت ته
انکشاف ورکوي ،او لنډې ورځي ښځینه ګالنو شمیر زیاتوي.
 ۳. ۱۳د ګالنو فزیولوژي
 )۱۹۱۲( Tournoisاو  )۱۹۱۸( Klebsدوې مشاهده کړه چې د رڼا دوران د نباتاتو ګالن کنرتولوي.
ګارنر او االرډ په  ۱۹۲۰کال کې د امریکا په مایرلینډ کې د زراعت پورې اړوند په یوه شعبه کې کار
کوو ،د تجربو په واسطه دا معلومه کړه چې د نباتاتو د ګالنو رامنځ ته کیدل کنرتولیږي .د رڼا د دوران
د اوږد وايل رسه کوم رڼا چې په نباتاتو باندې پریوزي .دوې ثابته کړه چې د تنباکو د نبات تغیر والی
ته مایرلینډ ویل کیږي چې زیاته اندازه په هغه موسم کې ګالن نه ټوکیږي او د دې مایل کیدل کیدای
يش چې دا ګلدان لنډو ورځو ته کیښودل يش .دا امکان لري چې د ګالنو ټوکیدل په یو ګلدان کې
چې تررسه يش .همدا ډول سویابین نباتات چې په مختلفو وختونو کې کرل کیږي دمئ څخه تر
جنون میاشتي پورې.
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 ۱. ۱۳انځور په ګالنو باندې د مختلف الډوله فوتوپریاډیک اغیزې په ګوته کوي.
 ۴. ۱۳د ګالنو طبقه بندې
د لنډې ورځي نباتات
هغه نباتات کوم چې ګالن تولیدوې د هریو فوتوپریوډ په وخت کې تریو خاص اعظمې فوتوپریوډ
چې ورته د لنډې ورځي نباتات ویل کیږي .د مثال په ډول xanthium ،ګالن فوتوپریوډ د پنځلس
نیم ساعتونو پورې وخت نیسې .نور مثالونه هغه نباتات چې په لنډو ورځو کې ګالن وبايس Biloxy
 ،pharbitis nil ،soybeanاو  impatiens balsaminaنباتات دي.
د اوږدې ورځي نباتات
د دې نباتاتو ګالن د هرډول ورځو په اوږدو کې کوم چې زیات د کمي فوتوپریوډ په نسبت تر تر
تنقید الندې دي عبارت دي له .د یلګې په ډول  phyoscyamusدا نباتات د هر ډول فوتوپریوډ
الندې ګالن زرغوين ،چې دا د لس نیم ساعتونو څخه زیات فوتوپریوډ دي .د دې دا معنې ده چې د
مسلسل رڼا په نتیجه کې ګالن زرغونوي او دا کار تر  ۲۴ساعتونو پورې دوام کوي او نور مثالونه د
هغو ګالنو چې په اوږدو ورځو کې ګالن زرغونوې عبارت دي له ,Temulentum Lolium
 ,plantagolanceolataاوsamolus parviflorusنور.
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 ۸ ۱۳د شپې د وقفه يي رڼا د اغیزې څرنګوالی
اغیزه د شپې غوڅونه په سور او لیرې سور په ګل کېدنه د  xanthiumنباتاتوکې یاد اشت د تیاري
مواد باید جاري وي د ګل کېدنې سور رڼا ورکول کېږي په منځ د تیارې وخت کې مخنیوی کوي د
ګل کېدنې لیديل سور رانسکور کېږي دا اغیزه د سور رڼا او سور رڼا رانسکور کېږي په اغیزه دلیرې
سور .خطرناک یا حساس حد دعکس مودې د مثال په ډول  Hyoscyamusنباتات کولی يش چې
ګل يش الندې دکوم تصویر موډې کومچې زیات  10 12ساعتونو څخه راپدې معنا دا کولی يش ګل
يش په دوامداهر یا پرلپسې رڼا په  ۲۴ساعتونو کې په ښه ډول نور مثالونه داوږدې ورځې نباتاتو دي
 Loliumtemulentum, plantugolanceotataاو. Samolasparviflorus
د اوږدې او لنډې ورځې نباتات
همدارنګه دا پېژندل شویدي لکه د ورځې د اندازې اوږدوالی دا ډول نباتات ګل کېږي الندې د کوم
 Photoperiodelله لحاظه په دغه موده کې د مثال په ډول بانجان رومي ،بادرنګ او نور.
د لنډې او اوږدې ورځې نباتات
څرګه چې دا نباتات لکه  Brgophyllumdiagremontianumاو Cestrumnocturnum(night
) jagmineغربګ  photoperiodicرضورت لپاره د ګل کېدنې دانه ګل کېږي کله چې لوڅېږي یا
په اوږدو ورځوکې یا په لنډوورځوکې مګر دواړه رضوري دي.
دا ډول نباتات رضورت لري، ،چې لوڅ يش اوږدو ورځوته د بعضې مودې لپاره تعقیبیږي پواسطه په
لوڅېدنې په لنډو ورځوکې که چیرې دا سلسله رانسکور کېږي او لنډې ورځې ورکول کېږي اول
تعقیبیږي پواسطه داوږدوورځو اوخرابیږي چې کل يش دغه رضورت داوږدو ورځوتعقیبیږي پواسطه
د لنډو ورځو مخامخ کېږي په ذايت ډول اودغه نباتات ګل کېږي شاوخوا د سپتمرب اکتوبر په
میاشتوکې .
بعضې نباتات لکه  Coreopsis grandlf/oraهمدارنګه لري غربګ  Photoperiodicرضورت د
ګل کېدنې لپاره مګر په رانسکوریدنې سلسله یا ادامه کې ،د اول لنډو ورځو ته رضورت لري او بیا
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تعقیب رسه داوږدو ورځوته اودغه رضورت مخامخ کېږي په ذايت ډول اود نبات ګل کېدنه په جریان
د جوالی میاشت کې.
اکرثه دا کرل شوي غله یا محصول نباتات د ورځې دی ذايت قسمونه که څه هم د دوی بیدیانی یا
ځنګيل اصيل دي یا دلنډې ورځې نباتات یا داوږدې ورځې نباتات دا ځکه هغه دنبات نسل او کرنې
پیژندنه یا عید پیژندنه انتخاب شوي وي دا ورځې خشا بیل بیل لکه هغه کولی شیچې ګل يش الندې
د مختلف جغرافیايي موقعیت اوکولی يش چې شنه يش په لوړه پراخه ساحه کې.
 ۵. ۱۳د نورې دوران کیفې اومقداريغربګون
دواړه د لنډې او اوږدې ورځې نباتات کولی يش چې غیر لدې څخه طبقه بندي يش  .همداسې هر
وخت دا سټې قلمي کېږي اچول کې .يپه خاوره کېاغیزه کوي په بې ځایه کېدنه دریښو د
جوړښتلپاره دهدف د زرغونیدو یا خپریدو ،دغه اکرثه اجرا کېږي په جوالی ،اګست وروسته زر
بادانونو ،دا ځکه چې دا جوړښت دې ځایه کېدنې دریښو په قلمي ډول وده ورکول کېږي پذریعه
داوږدو ورځو او مخنیوی کوي پذریعه د لنډو ورځو.

 ۱ .۱۳انځور پرګالنو باندې د مختلفو فوتوپریوډیک اغیزې.
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 ۵په نباتاتوکې لکه بادرنګ کشن ااو جوار کوم چې زغمی غیر حبی ګالن دا Photoperiodڅرګندوي دا نسبت د نارینه او ښځینه ګالنو کله چې اوږدې ورځې وده یا پرمختګ ورکوي د
جوړښت د نارینه ګالنو ،لنډې ورځې زیاتوي دا تعداد د ښځینه ګالنو.
-6که څه هم  ،دا زیات مهم الس ته راوړل د  Photoperiodدی په دا ګل کېدنه دنباتاتوکې
مربوطیدنه په نوعو باندې دهغه رضوري ده دلنډو ورځو یا داوږدو ورخو او دواړه لنډې او اوږدې
ورځې په مشخص سلسله یا نتیجه کې لپاره د ودې د ګل کېدنې دا څېړل شویده په راتلونکي برخه
کې.
 ۱۲. ۱۳د ګالنو تحرک
مخکې له مخکې څرګنده شویده،داپاڼه به موقعیت دPerceptionدلنډوورخو،مګرداګل کېدنه
څرګندیږي دتنې په څوکه باندې یادڅانګوپه څوکه باندې،نوځکه دغهApicalیاافقي غوټې کېدل
کوم چې دي پرځایونودڅرګندونې دلنډې ورځې په نتیجه کې په څرګندډول بعضې زړې یاپارونه
بایدحرکت وکړي دپاڼې څخه غوټیوته دازړې په نظریې شويووچېHormonalيش په طبعیت کې
نومولشويوه دFlorigenپواسطه دChailakhganرويس نبات فزیالوژستFlorigen .یوفريض
یاhypotheticalګل دی دسبب کېدنې دهورمونHypothetical،ځکه چې دانده راایستل شوی
اوتصفیه شوی وروسته وروسته دڅیړنې به ښکاره يش.
Florigenتشکیل شوی ده په پاڼویې اوTranslocatedشوی ده پواسطه دSpbleom apicalته
اوافقي غوټیوسبب کېږي دګل کېدنېFlorigenکولی يش چې حرکت دیونبات څخه نوروته پواسطه
دپیوندګډون .داجوړیږي واضح پواسطه داسانه ازمایښتیوتعداد دxanthiumسپښ) (seedlingکرل
کېږي الندې داوږدو ورځو ورسول کيږي.
دغه معريف کېږي چې تشکیل کېږي یاتشکیل کړيUniform 2په کاورپه افقي څانګوکې پواسطه
دلرې کېدنې دتنې دڅوکوحرف دپاسه په . cotyledonsدانږدې څانګې په یوتعداد نباتاتویې نږدې
پیوند کېږي په یوځای په نړۍ کې اوس رصف داوروستنی څانګې لوڅیږي لنډوورځوته.
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ددغه سبب کېږي دګل کېدنې په ټولونباتاتو)(Fig 25.6نوځکهFlorigenحرکت کوي دیونبات څخه
نوروته پواسطه دپویندګډون اوداهمدارنګه حرکت کولی يش دواړوپورته اوښکته خواته کله چې
پهFlorgenتشکیلکېږي په پاڼوکې دغه هورمون کمیږي پخپله په نورو کلیامتو یا څرګندونو کې
 Florigenپخپله دایمي کېږي .دایوبیاداخاصیت ندی کتل شوی په کومو نباتاتو یا حیواناتو
هورمونونو کې .
دغه رصفvirusدی کوم چې لوی خاصیت ،نوځکه په دغه یوځلې فکرشویووپواسطه د James
 bonnerدغه ګل کېدنه په پورته ازمایښت په ځای دپیوند کېدنې یو xanthiumنبات نورودوه
مختلف نباتات کوم چېTadonomicallyمربوط دی کوملې چې پیونديش په یوځای.
Nicotiantobacumیوه لنډې ورځې نبات کله چېHyoscyamusnigerدیوې اودې ورځې نبات
ده دواړه تعلق لري په کورنۍد.Solanaceaeالندې دلنډوورځوکله چېNicotinaګل
کېږيHyoscyamas،پاتې کېږي زرغونېدونکي،که چیرې یوه څانګه  Nicotinerپیوندکېږي،
 Nyoscyamusرسه بیاHyascyamusنباتات همدارنګه پیل کوي ګل کېدنه داځکه چې Florigen
تشکیل شوی ده ،په الڅرګندیدل په دا ورپسې افقي څانګوکې تشکیل شوید .لدې امله دغه پاڼې
مګر نه راټوکېدل د کوڅو کوم چې  Preceiveدا اغیزه د لنډو ورځو نباتاتو ) (Fig – 25.5دویم ټول
دا پاڼې رضورت نلري چې ښکاره يش،یوه پاڼه یا حتی ماتېدنه دیوې پاڼې په باره د  25gcmساحه
کې ګټوره ده،چې  perceiveدا اغیزه د لنډې ورځې او سبب د ګل کېدنې ) (Fig. 25.5ازمایښت
ښايي چې پاڼې رضورت لپاره  receivingد Photoperiodاغیزې  xsanthiumنباتات کوم یې کرل
کېږي.
په غیر فعال ډول الندې داوږدو ورځو لوڅیږيلنډوورځو ته A .بشپړ نبات  defoliated Bغورځول
لپاره د یوې پاڼې  Cټول دا پاڼې لرې کېږي او رصف  25gcmد پردې ساتل کېږي  Dپه مکمل ډول
 deflicatedیاداښټ دا مکمل ډول  Deflicatedنبات نه کېږي (diagrammatic) .په منځکې د
مختلفو پاڼو دا ځوانې نیمه غورځیږي .رایبدکیدل ) (Inhibitionسبب کېږي پواسطه ددغه له السه
ورکول ،لدې امله د نبات ګل نیونه ،که چیرې داتوره دوره کمه وي د ټولو لږ  ۸ساعتونو ،تعبیر کوي د
 pfrنه  Prته نه بشپړیږي ځکه نو دا نبات غورځیږي چې ګل شيږ کله چې دا توره دوره پریکیږي
پواسطه د لنډې ځال درسې رڼا په منځ کې هر یو  Prچې وړاندې کېږي تغییر کوي واپس  PFrنو
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ځکه سور رڼا مخنیوی کوي د ګل کیدنې که چیرې سور رڼا تعقیبږي پواسطه دلیرې سور  PFrدوباره
تغیر شوی  PFrته لدې امله نبات غورځیږي.
قواعد د  Phytochromeپه اوږدو ورځوکې رصف په لنډو ورځونباتاتوکې  pfrراغونډیږي په اخر د
رڼا دوره کې همدارنګه په اوږدو ورځو نباتاتوکې PFr Triggersیوه لړۍ د عکس العملونوکوم چې
باالخره الرښوونه کوي نبات چې ګل يش .په نورو کلیامتوکې  PFrسببونه د ګل کېډنې د اوږدې
ورځونباتاتو کې  ،کله چې  Hyscyamusنبات لوڅیږي په  ۱۰ساعتونوکې رڼا ته او په  ۱۳ساعتونو
ستاره نه تغیرموندنه د  Pr, PFrته بشپړیږي په ستاره کې لدې امله داښه غوړیږي که چیرې دا توره
دوره زیاته وي د  PFrڅخه ورو کېږي او نوځکه د ګل کېدنې عضوي کوي که څه همکه چیرې یو
ځل د سور رڼا ورکول کېږي  Prتغیر کوي په  PFrساتل کېږي نو ځکه سور رڼا سببونه ګل کېدنه ده.
شمېر د  Photoperiodicدورې خووري ده د ګل کېدنې لپاره
 Aplotoperiodicدوره راجع کېږي یوې لنډې ورځې اویا یوې اوږدې ورځې نو بعضې دلنډې
ورځې نباتات لکه  Pharbitisاو xarthiomیوازې ډېر حساس دي ،دغه پاټې کېږي غیر فعال الندې
د اوږ دو ورځوکه څه هم کله چې دغه لوڅیږي یوازې د لنډې ورځې په جریان یې دادوره د نباتاتو
په چټک توب رسه ګل کمیږي ،مګر بعضې نباتات لکه  Bilody soybeanاو balsamرضورت
لري کم نه کم  ۳لنډو ورځوته د ګلکېدنې ) (Krishnamoorthy 1968همداسې بعضې اوږدې
ورځې نباتات لکه  Loliamtemulentumاو  Arabidopsis thalianoaرضورت لدې یوازې
اوږدې ورځې ته د ګل کېدنې لپاره به انورویی  Plantagolanceolataاو Hyoscyamusرضورت
لري یو شمیر اوږدو ورځوته د ګل کېدنې لپاره.

د سایتوکروم رول د لنډې ورځې په نباتاتو کې
 Xanthiumرشوع کوي ګل کېدنه کله چې راټول نباتات لوڅیږي لنډوورځو ته که څه هم دا نده
واضح چې کومه برخه  Preceivesد اغیزه دلنډوورځوپه بشپړ ډول  defdatedنباتاتو څخه
 Preceivesدا اغیزه دلنډو ورځو نوځکه نه ګل کېږي په نورويي دکوم څخه چې ټوکیدنې څوکه
لیرې کېږي مګر دا پاڼې ساتل کېږي ګل کېدنه رشوع کېږي کله چې لوڅیږي لنډو ورځ ته لکه
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ګالپ حراريت بدلون یاتبدیيل .کله چې تررسه کېږي  Phytochromeجذبول په سور رڼا کې دغه
اړول کېږي همدا ډول کله چې تررسه کېږي جذبول لیرې سور رڼايي دا تغیر کوي چې تررسه کېږي
دا پیژندل شويدي د  Photoconversionپه توګه  Photoconvorsionډېر چټک دي او بشپړ کېږي
په 1-4میلټوکې .عالوه ددې څخه پدغه کې  ،رصف تررسه کېږي  Phytochromeښودنه به
نورقمسونود بدلون کې تررسه کېدنه پخپله اړول کېږی په ستاره کې دا حالت د بدلون ډېر قرار اواخيل
یانیيس څو ساعتونه دا په حرارت درجه پورې اړه لري لدې امله ورته وايي حراريت بدلون تررسه
کېدنه یا رسته رسونه ښايي حراريت بدلون ( ۴ .۲۵انځور).دا رصف  Proformد Phytochromeکوم
چې په فزیالوژیکي ډول فعال وي Pr .غیر فعال شکل ده.دنده د  Phytochromeپه لنډ ورځې
نباتاتو په لنډو ورځو نباتاتوکې.
د سایتوکروم رول د اوږدې ورځې په نباتاتو کې
تر  donthiumدا زیات بڼه یا  Phytochromeراغونډیږي درڼا دمودې په اخر کې دا  PFrپاڼې یا
مايش سلسله په عکس العمل یې کومچې باالخره نتیجه نه ورکوي په مخنیوي د ګل کېدنې کې که
څه کله چې نباتات لوڅیږي  5/5ساعتونوکې یا زیات ددې څخه یا تیاره موده کې  PFrپه تیاره ډول
تغیر کوي .په  Prformکې کله چې Pfr.dis
 Ationsتیاروي د  390څخه نېولې تر  810آلت له همدې امله  ،دا د ګټې خربه ده ،چې پوه يش چې
د رڼا ویولتنه د طیف ترسولو اغیزمنه برخه ده ،ددې  xanthiumنباتاتو اوږدو ورخو الندې کرل
شویدي او بیا د لنډې ورځې رسه مخامخ دي .د لنډې ورځې توره دوره ده چې پریکیږي په منځ کې
پواسطه مختلفې رڼا ویولنتز راښودل شویده چې د سور رڼا ) ( 660muده په لنډو ورځو نباتاتو یې د
مخنیوي د طبقه ترټولو اغیزمنه برخه په ) (Fig.25.3خوکه چیرې په توره دوره ده چې تراوسه په سور
رڼا یې مداخله شویده چې ) (730muګل ندی اغیزمن شوی وروسته له هغه نبات د ګل د دوام په
توګه دا دوامداره تیاره به بندیږي خوتر ټولو په زړه پورې خربه داده که چیرې سور رڼا ورکړل شویي
وي په مخ کې د تورې دورې ژر تر ژره تعقبیږي پواسطه اقالً د نیږدې سور سیا دا نبات ګل کیږي.
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پوښتني
۱ـ د ګالنو د زرغونیدو میکانیزم ترشیح کړئ.
۲ـ واضح کړئ چې فوتوپریوډ څنګه د نباتاتو د ګالنو زرغونیدل کنرتولوې.
۳ـ په الندې در کړل شوي عناوینو باندې نوټ ولیکئ.
الف ـ فایتوکروم

ب ـ فلوریجن

د ـ حساس فوتوپریوډ.
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څوارلسم څپرکی
په کرهنه کې د نبايت فزیولوژي داستعامل پیژندنه
 ۱. ۱۴مقدمه
دنبات فیزیولوژي چې د نباتاتودفعالیتونودمطالعې رسه ارتباط لري پدې وروستیو کالونو کې ډېر
زیات ارزښت ښودلی دی،په کرهنه کې ددې استعامل په وجه پدې باندې زیات تاکید شویدی چې
په کرهنه کې ددې استعامل په وجه  ،پدې باندې زایات تاکید شویدی چې په کرهنه کې واضع
پرمختګ به دفیزیولوژي په نبات کې داسايس پلټنو په وجه رامنځته يش .دنړۍ زیات نفوس
اودکرهنې وړ ځمکو غربګون ګمیږي په تیزی رسه د ښاري کروندو او صنعت زیاتیدل یواځنی طریقه
دنړۍ د میلیونونو خلکو دخوراک او جامو اړتیا پوره کول دکرهنې په یوه واحده سیمه کې د خوراک
د زیاتیدلو په پایله کې تررسه کېدالی يش ،ددې هدف دترالسه کولولپاره دنبات فیزیولوژي اصول
کارول کېږي.
 ۲. ۱۴ضیایي ترکیب
ضیایي ترکیب دفیزیولوژي ترټولو زیات مهم عمل دی ،ترټولو لوی غیر کارول شوی منابع دملر درڼا
پواسطه ترالسه کېږي  .سبزی جات فقز دلومړنی ماشینونو پواسطه دشميس انرژۍ څخه مفت ترالسه
کېږي که څه هم دا دشميس انرژۍ د دوه قیصده نه زیات نه کارول کېږي دا کار زمونږد سیارې
پواسطه ترالسه شویدی ،ددې لپاره دخوراک دتولید زیاتولو دې عمل ته زیاته اړتیا شته کومچې
باالخره دخوراک د ورکولو تصمیمونه نیيس او د ځمکو څخه د سبزي جاتود ترالسه کولو تصامیم
نیيس.
دا اوس یو پیژندل شوی کار دا دی چې د فوټوسنتیټیک لوړ پیداوار د نباتاتو په ځانګړې ګروپ کې
لکه جوار  ،ګني ،د جوارو وږي اوداسې نوروکې تر السه کېږي ددېنباتاتوغړي هم په واضح ډول
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ترشیح کېدالی يش دکلوروپالسنټس درلودلو رسه د زیات پوښ لرونکوحجرو په پاڼې کې به دې ته
 C4نباتات وآيي .زیات نباتات لکه غنم ،وریژې ،دالونه ،غوړ لرونکي تخمونه او د  C3د سبزیو
فصلونه په ضیایي ترکیب کېد تثبیت شوي  CO2طریقه لري پدې نباتاتوکې ضیایي ترکیب لومړنی
پیداوار ضایع کېږي د رڼا تنفس پواسطه ،ددې لپاره د فوټوسنتیک مهمه برخه ضایع کېږي مخکې له
دې چې د ژوندې موجوداتو ذخیرو ته ولیږدول يش دا په محصوالتو کې د  ۴۰نه تر  ۵۰پورې
ضایعات حسابوي.
عالوه له دېنه د  C4په نباتاتو کې د رڼا تنفس په موجودیت کې محصوالت زیاتیږي ،د وړاندې د C4
نباتات په واښین ډول ،کمه تودوخه اود ملر د شدت رسه په ښه شان وړتیا لري چې په ګرمو سیموکې
مروج شویدی ،پدې اساس زیاته اړیتا ده چې درڼا تنفس ضایع عملکم کړل يش یا د
) (Photorepivationرڼا تنفس د کم وړتیا تخمونومختلف ډولونه وپیژندل يش په زیاتوفصلونو کې
محصوالت کمزوری وي دا د کمزوري فوټوسنتیټیک وړتیا نه (تناسب) بلکې فوټوسنتیک
محصوالت شنیې کېډونکي برخو په طرف ګرځي مثالً شاخونو اوپاڼوته په نتیجه کې دمیوو او
تخمونو پیداوار لپاره د ډېر کم څخه دفایدې اخیستلوکار اخیستل کېږي د دې څخه عالوه د فوټو
سنتیک تجزیه د شنه کېدونکي برخو لپاره ګټوره ده ،د فوټو سنتیک د تجزیي مختلف انواعو په ښه
شان پيژندلو رسه زیات پرمختګ تررسه کېږي د تولید په طرف.
 ۳. ۱۴مرنالی تغذیه
په کرهنه کې زیات عصي بدلون رامنځ ته شویدی د نباتاتومرنايل خوراک زمونږد پوهې په اساس دا
په پراخ ډول دکیمیاوي رسو د اصالح په وجه پرمختګ کړیدی ،زمونږ دموجوده علم څخه فایده
اخیستل او دمغذی ماد و کیفیت لوړ ساتل د نباتاتو پواسطه دا کار ممکن ګرځول شویدی ترڅو چې
مونږدنبات د ودې مرحله په ډېر دقیق ډول وپیژنو،چې کله به کیمیاوي رسوته زیات اړتیاوې اود
کیمیاوي رسې منونه پیژندل دي  .کوم چې دفصل په پیداوار کې زیات ګټور ثابت کېدالی يش
زیات وخت کله چې کیمیاوي رسې په سامل ډول ونه کارول يش نودا ښايي پیداوار د زیاتیدلو
پرځای کم کړي.
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د پنبې نبات لپاره د زیات ناییرتوجني کیمیاوي رسو استعامل دزیات زرغونیدو د ودې ملتیا په الس
راځي د ګالنوکمزوري کېدل اودکم محصول مخه نیيس  ،دې ته ورته د دالونو په لومړين مرحلوکې
دنایتوجني کیمیاوي رسوکارول د ولیو دزیاتې زخو دکمزوري پرمختګ مخنیوي کوي  ،ددې څخه
عالوه په اخرو مرحلوکې دزخې فعالیت رشوع کیږي کله چې نبات ګالن نیيس ،په خاص ډول دا کار
په هغه وخت کې تررسه کېږي چې نبات زیات نایرتوجن ته اړتیا ولري .پدې مرحله کې د نبات د
خاص ودې لپاره پو تاشیم نایرتیت ورکول کېږي چې په محصول کې ښکاره زیاتوالی رامنځ ته
کوي پدې اساس د کیمیاوي رسو دکارولو وخت هم مهم دي .دنباتاتو مرنايل اړتیا په سم ډول
پیژندل دمغذي محلولونو په جوړښټ کې ښه نتیجه ورکړیده.
مثالً د ) (Hoagland’sهوګی لنډز ) (Le nop’sناپس او ) (Sach’sساچس په محلولونوکې اوس دا
کارشونی دی چې نباتات د کرهنې په خاص محلولونوکې وکرو پرته دخارورو کارولو یعنې
) (Hydroponicsداتخنیک د سبزي سبزې جاتو په کرلو کې کارول کېږي اودا ډول د ښکال بوټي د
محدودو ځایونوکې لکه دکړکي دهلیزونو برنډواو دبرنډې پر رس لګول کیږي زیات وخت دمغذي
موادو موجودیدل په خاص ډول په خاوروکې زربینې مغذي مادې کموي.
 Genesپه کروموزوم کې موجود عامل چې اريث ځانګړنې لیږدوي لکه اوسپڼه اوزنک )(Zinc
غورځول کېږي او غیرموثره ثابتیږي لکه چې خاوره مالګینه وي نباتات شنه کېږي ددې ناقص
عنصونواستعامل دخاورو رسه مرسته نه کوي ځکه چې اضافه عنصغورځول کېږي  ،پداسې حالت
کې به د مغذي مادوکارول د پاڼو رسه کومک کوي ،کیمیاوي رسواستعامل ګټور ثابتیږیدلی يش اوپه
نباتاتو کې مغذي مادې زر راپورته کېږي ،ښايي دراتلونکي پیداوار بندونه مات يش د پاڼو جذبوي
ظرفیت په کاراچولو رسه د پرمختګ (وده) په نازکومرحلوکې د مغذي مادو برابول دنایتورجیني
کیمیاوي رسوکارول واحد ترټولو ستونزمن مصف شوی کار دی په ځانګړي ډول په حبوباتوکې
دفصل محصول را کموي د دې څخه عالوه لوبیا دوی په زخوکې فضايي نایرتوجن جوړولی يش.
که څه هم د لوبیا د ټولو نباتاتو په وریښو باندې زخې جوړیږي دا زخې په پراخه ډول مختلفې
دنایتورجن جوړولو خپل خپل وړتیاوې لري ،دوهمد زخوکاري ظرفیت ژوند ډېر کموي ،د څو اونۍ
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نه زیات نه وي،کومې زخې چې ګاليب وي زر په شین یا نسواري رنګ بدلیږي  ،او دنایرتوجن
جوړول بندوي د زخې دفعالیت جوړښت انزایم لرونکی او د ) (Rhizobialربزوئیل متقابل عملونه
دکوربه په شکل کارونه تررسه کوي .دنیاتروجن کیښودلو کوششونه تررسه کېږي په جګونباتاتو کې
نایرتوجن نصبیدونکي منځ ته)(Nifgeneراځي.
پدې اساس حبوبات هم پرته د بکټریا د مرستې مالیکیويل نایرتوجن جوړولی يش ،دهغه
عنصونوڅخه چې د زخې فعالیت کموي دنیاتروجني انزایم خاصه وړتیا ده  .دا انزایم  ۷۵فیصده
ګټور دي ،دا ځکه کله چې دخاورو هوا اخیستلوعمل کمزوری وي او دنایرتجن موجودیت کموي
نوالکرتونونه دنایرتوجن د کمولو پرځای کارول کېږي ،د پروتونونو رسه یوځای هایدوجن جوړوي.
په نتیجه کې له دې د نایرتوجن جوړولو پرځای هایدروجن خپر وي دا یو غیراړین عمل دی د تنود
فشار پیژندلو پوره پرمختګ تررسه کېږي کوم چې کم هایدروجن خپروي او نایرتوجن زیاتوي.
یو بل سوال چې اوس د زیاتې څیړنې الندې نېول کېږي چې ایا دلوبیا نبات په بشپړ ډول د زخو د
نایرتوجن اړتیا پوره کوالی يش اویا دنایرتوجني کیمیاوي رسو برابرول اړین دي دلوبیا نبات زیات
محصول ورکولو قابلیت پیدا کېږي ،دا چې پدې باندې مخکې بحث شویدی نبات فزیولوژي
پوهانوته یو ډول احساس پیدا شویدی چې د نایرتوجني رسو زیات کارول د پاسني پوستکي د
پرمختګ په وخت کې اړین دی ،ځکه چې پدې وخت کې د زخې فعالیت ډېر کموي د زیاتو
نایرتوجني رسو په کارولو رسه د لوبیا په زیاتو نباتاتو کې محصول زیاتیږي.

 ۴ . ۱۴د فشار فزیولوژي
د نبات فزیولوژي پوهان د اوږدې مودې راهیسې دنباتاتو ودې لپاره د چاپیریالی حدونو پیژندلو
لیولتیا لري،نبات د چاپیریايل سختوايل رسه غربګون ښیي مثالً د اوبو زیاتیدل یا کمیدل ،معدين
مالګې،لوړه او ټیټه تودوخه اوپه فضا کې ککړتیاؤ باندې په پراخه ډول کارکړیدی .لږې اوبه نیمګړی
اقتصاد رامنځ ته کوي ،دیوې سیمې زراعتي پیداوار په سختۍ رسه محدودیږي.
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کچیرې د کروندې لپاره اوبه په مناسب ډول ونه کارول يش ،د بده مرغه نباتات په زیاته اندازه اوبه
جذبوي او نږدې  ۹۸فیصده اوبه یوخوا بل خوا د خپریدو په وجه ضایع کېږي .پدې اساس د نبات
فزیولوژي پوهانو لپاره دا یوستونزمن کار دی،پدې باندې کارکول چې د نبات غیر اړینې برخوقطع
کول پکار دي ددې لپاره چې فصلونه داوبو په کم مقدار رسه راپورته يش او وده تررسه کړي.په خوله
لرونکی فزیولوژي باندې کارکول ترڅو چې داوبو له طرفه کمه يش .پرته دخپریدودرسیې پواسطه
داوبو ورکولو ډېرسېستم باندې تررسه کېږي یعنې زیاته ځمکه للمی ده.ځینې فصلونه په وچه کې بیل
محصوالت ورکوي مګر ځینې دکمو اوبو په موجودیت رسه کم محصول ورکوي.
اوس سوالونه دادي چې د سختې وچکالی کوم جوړښتونوڅخه ګټه پورته کېږی کوم چې د نبات
فزیولوژي پوهان دې سوال ته د ځواب ویلوکوشش کوي د کانايل پڼې په اساس پوره اسانتیا رامنځ
ته شویده کله ناکله زیاتې اوبه دفصل پیداوار ته سخت ګواښ رامنځ ته کوي .دا ستونزه نشاين
شویده چې په ډېری ځایونوکې راپورته شوي اوبه هم مالګینېوي ځینې نباتات لکه شولې په والړو
اوبوکې لګول کېږي مګر سبزي جات ،دالونه اوداسې نور نباتات د څو ساعتونولپاره اوبه قطع کولوپه
اساس ناموافق اغیزه ښیي.
تحويل برابرونې د اوبو ضایع کونې ښکاره مخه نیويل ده اودنبات د ودې نازکو مرحلو یعنې ماتیدو
مخه نیولې ده چې د وچکالی اود اوبو دقطع کولو ترټولو زیات زیانونه یې معلوم کړیدي .ددې
معلوماتو پر اساس یې دمختلفو فصلونو د اوبه خور مناسب کار تررسه کړي نه دي دا چې د نباتاتو
لپاره مرنالونه اړین دي مګر په خاوروکې یې زیاته اندازه زیامنن دي د اینډوګانګېټیک په میدان کې
دکرهنې لری لوی سیمې په تیزی رسه مالګینې کېږي ځکه چې د ځمکې الندې د بند اوبو پواسطه
پڼه کېږي .د پوستکي رسایت کول یا ډکیدل په ښه ډول پیژندل کېږي او د پورټوپالزم فزیکي وړښت
رسه کومک کوياوپه ځمکه کې د زیاتې مالګې د زیان جوړښت اوپیژين ،مختلف فصلونه کوم چې
په مالګینو ځمکوکې کرل کېږي پیژندلی شویدي کوششونه تررسه کېږي ترڅو په نباتاتوکې د ترېوالی
تولید مخه تخنیک پواسطه ونیيس.
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 ۵. ۱۴د نباتاتو د ډولونو اصالح
دخلکو د ژوندمعیار زیاتیدودکرهنې مزدوري ورځ په ورخ ډېره ګرانیږي که چیرې په ډېر کم (ارزان)
تناسب رسه غلې تولید يش نود زیات تولید ځواب د زیاتو ماشینونوکارول دي دودیز بدلونونه چې
دکرهنې الندې نیول کېږي دا مناسب نه وي د ماشیني کرهنې ،دمثال په ډول که دمالوچو فصل په
الس راټول يش نودواړوته اړتیا پیداکېږي لکه زیات مزدوري اوزیات وخت مصفول.
دمالوچ مختلف ډولونه کوم چې په تګالره کې نه څرګندوي د څو اونیو لپاره یو ډول خالص سوري
خپریدل ښیي ،داسې بدلونونه دماشیني کرهنې لپاره مناسب نه وي .پدې اساس څرګند بدلولونه
دنبات په ډولونو کې ترکیبي جوبات دی دنباتا تود ودې په حالت باندې پوهیدل اود دې مناسب
کنرتول د څانګو د ودې مناسبوالی مثالً دنبات د سی سی سی ورکړل شوی ترکیب ډولونه په اساس
د ماشیني کرهڼې لپاره مناسب دي درنګه غنمو ډولونه زیات نقصان ښيي په محصول کې پدې برخه
کې د سائیکوسیل رسیږي پواسطه ستونزه حل کېږي.
داد تعویض مخنیوی کوی ځکه چې سائیکوسیل ته ډېره لنډوي اوقوي کوي یې ځینې د ښکال
بوټي لکه بوګن ویلیا او سد الهار نبات دز یاتې ودې په وجه په ګلدانۍ کې نه لګول کېږي د سائیکو
سیل اوفاسفون ډی پواسطه د ودې لپاره د څانګو زیرمه کول او دنباتاتو تولید لپاره یو تجارتی عمل
دی اوپه ګلدانی کې د ګالنو اپستلو المل ګرځي د پوهنیز باغوانی د پرمختګ لپاره د نبات د
فزیولوژيډېر اصول کارول کېږي ،په انګورو کې ساقي دخاورو دلېول د پاسه کمربند جوړوي دې
کار رسه یو ډول حلقوي پوستکی لرې کېږي چې کوم نقصان نه پېښوي بلکې نسج تولیدوي دې کار
رسه دفوټو سنتتیک د ځمکې الندنۍ برخې په مؤثر ډول د بې ځایه کېدو په خاطر پرې کوي په
نتیجه کې د میوې اندازه ډېره غټیږي دا کار په پراخه ډول دانګورو په کرهنیز کې تررسه کېږي.
 ۶. ۱۴د نباتاتو د ودې مواد
ډېر زیات پرمختګ په تیرو وروستیوکې دنوي نبات د ودې اصول پیژندلوپه اساس رامنځ ته شویدیدا
ترکیبي هورمونونه دي چې په زیاتواندازو کې دنبات په جوړښت کې په ناڅاپي ډول ډېر زر بدلونونه
رامنځ ته کوالی يش ،نباتات غوټۍ اوبايس اودتنې په پرې کولو رسه د ولیو کړنه تیزیږي میوې
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پخیږي  ،دسبزي جاتو میوو د پرې شوي ګالنو رسه پاتې شوين برخې زیاتیږي دا په زراعت
اوپوهنیزه باغواين کې په پراخه ډول په تجاريت لېول باندې کارول کېږي داعلم دلته په لنډ ډول
تکراریږي.
د ریښو د برخو پرې کول
اکرثه میوه دارې ونې اودودانۍ د جوړولو تختې نباتات ډېر په مزه مزه وده کوي کله چې د تخمونو
پواسطه خپور يش دوهم داسې نوی نباتات د موجوده ونورسه دمیوې په قوت او کیفیت کې په
صحیح ډول مشابه نه وي دا علم په طبعیت کې دلوی نامتجانس اودوه جنسونو پیوند حل کېږي
دریښو پواسطه د تنوقطع کول.
د تنوقطع کول رسه ټولو نباتات بالځنډ وده نه کوي ،کله چې په ځمکه کې ولګول يش که څه هم
پرې شوی تنه ۱۰۰نه تر  PPM ۵۰۰په بورې ترکیبي اکسیونونه په ځمکه کې ژور ولګول يش لکه
 NAAاو  IBAپه وجه زیاتې ولې جوړیږي داسې پرېکونې (فورا ً) یعنې زر په خپله نوي مضبوط
نباتات جوړوي ،رسې ډیکس ) (Seridexپه تجاريت ډول داکسین رسه یوځای موجود وي چې
ددې هدف لپاره په پراخه ډول کارول کېږي.
د غیرفعال حالت ختمول
د تخمونوځینې ډولونه لکه مټه ،شفتالو اوانګورساکن (ویده) پاتې کېږي او وده نه پیلوي ترڅوچې
ژمی تیرنه وي که څه هم تخمونه په Gibberellicهم ګېربېلیک تیزايب محلول کې لوند کړل يش نو
پداسې حالت کې دساکن حالت ختمیږي اوتخمونه وروسته د کرنې زر زرغونیږي داعلم د دې
ډولنسل زیاتیدلو په وخت کې تررسه کېږي د پیوند شوي بوټوتخمونه د څارل کېدنې وخت
رضورت کمیږي.دې ته ورته د کچالوتازه کرل شوي زخې ساکن حالت عالج د کېربې لیک تیزاب
یا اتلین کلورایډرین رسه کېږي .د سپړېدلو مخنیوي د کچالو زخې او د پیاز زیر زمینې تنې په کال
کې ضایع کېږي .کله چې ذخیره کړل يش نودې زرغونېدنې رسه وزن کمیږي اوکیفیت یې خرابیږي.
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د کچالو د زرغونیدنې مؤثر مخنیوی عالج د  NAAیا )(MENAمیتله اسټر ) (Methylesterرسه
کېږي چې په اکسین کې موجود وي د پیاز پدې حالت کې د زیر زمینی تنو د زرغونیدو مخنیوی
عالج د ) (MH) (Maleic Hydrazideمائیت هائیډرازیډ پواسطه کېږي ) (MHددې هدف لپاره په
ځینوسبزي جاتوکې همکارولکېږي لکه ګازرې اوجغندر د نباتاتو جسامت کنرتولول په ګنیوکې
ج ېربېلیک تیزاب داوږدوايل زیاتیدلواود داخيل پړسوب لپاره کارول کېږي دې رسه د ګنی حجم
زیاتیږي ډېر ځنګيل د ښکال نباتات لکه بوکن ویلیا او روډ و ډنډرن په ګلداینوکې نه لګول کېږي
دزیات شنه کېدنې په وجه ودې کوونکي څانګې لکه سائیکوسیل ) (B. Nineبی نهه اوفاسفون ډی
د زیاتې ودې مخه نیيس اودنباتاتو جسامت لنډ تولید وي داکیمیا وي مواد هم پاڼې ډېری تیزې شنې
کوي اووررسه ګالنزیاتیږي .په متباکوکې ګالن زیات پیدا کېږي واړه اړخیز شاخونه کوي .زیېښونکی
شاخونه پیدا کوي چې د متباکو کیفیت خرابوي نو پدې اساس مالیک هائیډرازیډ کارول کېږی
ترڅو دګالنواوډېرزبېښونکی شاخونه د پیدایښت مخه ډوبه کړي همداسې د ګڼې زیات ګالن نیولو د
مخنیوي لپاره هم M.Hکارول کېږي که چیرې دګالنو رامنځته کېدل پرېښودل يش نو د  ۱۰نه تر ۲۰
فیصده پورې ګنی کم ظرفیت (حجم) رامنځته کوي.
د زرغونیدو مخه نیول
د  NAAکارورسه په انناس کې په مساوي ډول دګالنو پرمختګ اودیوساتونکي میوو حالت رامنځ ته
کېږي کومچې په یوه وختکې پخیږي تازه )(Ethephenدې اتیفون )(Etherelیواتلین پریښودونکی
مرکب ددې هدف دترالسه کولولپاره دانناس په باغونوکې کارولکېږي په کدولې ګلن دیوه جنسیت
خاوندوي په نبات کې دزیات ښځینه ګلونود تولید په اساس پیداوار محدودیږي  .دښځینه ګالنود
زیاتیدو په خاطر ات یفون کارول کېږي په نیتجه کې دبادرنګو ،کدو او نورو سبزي جاتو پیداوار
زیاتیږي.
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د جدایي کنرتول
په مڼه ،آم اونورومیووکې پرې کېدنې اودې پخوايل نه مخکې غورزیدنې په محصول کې پوره زیات
زیان رامنځته کوي .د ) (NAAپه واسطه رسه په مناسب ډول زیانونومخه نیول کېږي .دا کاردمڼې په
کرهنه کې ډیربریالی دی،که څه همددې هدف دترالسه کولولپاره  4,2ډي کارول کېږي په غت
پوستکي لرونکي میوو لکه (مالټا) کې دلومړنیووده کوونکوبرخو د غورځېدولو مخه ونیول يش زمونږ
په هېوادکې دمالوچ پیداوار په دقیق ډوملحدود دي حقیقت دادی چې د  60نه تر  70فیصده پورې
دخامې میوو غوزې پرې کېږي اوغورځیږي مرحوم پروفیرس  .R.Hډسټر یعنې دهندوستانی نبات
فیزیولوژي پالر د دې ستونزې د حلولو لپاره زیات کار کړیدی اوس دیوې بحرې د زیان مخنیوی
شونی دی.
د )(Naphthaleneacetcتیزاب ) (NAAپواسطه په تجارتی فارمول باندې کارول شوی
 (Planofix) NAAپالنوفیکس بلل کېږي چې دمالوچو په کرهنه کې په معیاري ډول تررسه کېږي .د
۱۰ــ  ٪۲۰د قندو لرونکي وي.
دمېووانکشاف اوتیادریدل
پهعادي ډولتخمونه وروسته دالقاح څخه په میووکې د غټیدو دنده رامنځ ته کوي اوتخمونوکې د
دانوزړي ،ځنې وخت خرابېدل ناکامیږي د ژوندينبايت کوچنیو سپورونودعدم جوړښټ په وجه یا
دمورنۍ نسج رسه دنبايت کوچنیو سپورونو په نامناسبوايل په وجه په داسې حاالتوکې ښځینه تولیدي
غړي مړاوي کېږي او غورځیږي ښه بیلګه یې په ژمي کې د بانجانو کرل دي.
د نبتي ٍکوچین سپورنونو دعدم موجودیت په وجه دمیتووترتیب ډېر کمزوری وي پدې حالت کې د
) (Parachlorophenoxyپآراکلوروفینوکسی اسیټیک تیزاب په پراخه ډول کارول کېږی ترڅو په
غیر القاح ګالنوکې دمیوو دترتیب المل وګرځي داسې میوې بې تخمه هم وي یا دالقاح پرته میوې
وي.
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په انځر اونورو نباتاتو کې الکین هم دمیووترتیب لپاره کارول کېږي د ودې کوونکو میوو په پراخه
ډول کارول کې.ی ترڅو میوې په مصنوعي ډول یخې يش کیلې،امونه اوتورنجان شکولی کېږي ،
چې میوو باندې دکیلشیم کاربائیډ پوډر اچول کېږي اود پخیدو لپاره ذخیره کېږي .یوډول کیمیاوي
بېرنګه غاز (اسیټلین) آب پايش په ډولپریښودل کېږي چې په میووکې پخوالی رامنځ ته کوي .ددې
هدف لپاره اتیفون هم کارول کېږي مګر دلته اتلین پریښودل کېږي  .دا کیمیاوي مواد دمیوو د پخولو
سبب ګرځي.
د هرزه نباتاتو کنرتول
په نهايي پراخه کچه اوتر ټولو زیات دنبات د ودې کاریدونکی مواد دبی کاره بوټو له منځه وړل دي.
د نباتاتو دکرل شویوترڅنګ وده کوي .ګنده بوټي اقتصادي زیانونه رامنځ ته کويځکه چې دا دفصل
نباتاتورسه په اوبو،غذايي مواد اودملر دوړانګې په برخه کې سیايل کوي او پیداوار کموي .دوهم بې
کاره بوټي دمرضوحرشاتو پناه ځایونه اوناروغي پیداکوي .دمثال په ډول ) (Cheuopodiumچینو
پوډیم (Tribalus) ،ټرائبولس (Phallaris) ،فالرس او ) (Typhaټائیفا دغنمواوشېلو په پټو کې په
یوځای وده کوي ځنې وخت فصل به بشبړ ډولدرول کېږي.
پدې اساس بې کاره بوټو له منځه وړل اړین کار دی .له بویو سیمو څخه دبې کاره بوټو په الس
کینولوکار د کاریدنې وړنه دی یعنې اسانه نه وي نو پدې اساس یو ډولرتکیبي کیمیاوي مواد بېکاره
بوټو له منځه وړلو لپاره کارول کېږي داسې کیمیاوي مواد د ګنده یا ځنګيل بوټوزهربلل کېږي.
که چیرې دا زهر په بې کاره بوټو باندې اغیزه وکړي نوبیا ېی دا دفصلی بوټو دنقصاان پرته دبېکاره
بوټو له منځه وړلو غوره انتخاب ګرځي  .په عمومې او پراخه ډول کاریدونکې دبیکاره بوټو زهر
ترکیبي اکسین  (Dichlorophenoxy) 2,4ډکلورفینوکسی اسیټیک تیزاب )(2,4Dدی.
کله چې اسپرې کړل يش نودا کیمیاوي موادرصفبې کاره بوټي له منځه وړي لکه )(Chenopodium
او نور هغه حبوبات چې سخت پوستکي ولري .د ) (2,4-Dنقصااناتوڅخه خوندې باتې کېږي  .هغه
میکانیزم چې د ) (2,4-Dپواسطه نبات له منځه وړي په بشپړ ډول معلومه ندی داسې ګڼل کېږي چې
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دا په ژوندي مجراوارګانیزم) (Cambiumباندې اغیزه کوي اورګانیز شعاعي حجرې د تنفيس تناسب
پرمختګ زیاتوي او عمومي حجرې له مرګ څخه ژغوري ښايي ددې نسجونوپه موجودیت کې
) (Monocoty ledonsمونوکوټیلیډنز ورکول کېږي  .د ) (2,4-Dرسه مقاومت ښيي .ترټولو زیات
دبې کاره بوټوډولونه دالندې  5ډوله د بوټو دزهرو پواسطه دمنځه وړلو لپاره غوره ګرځول کېدالی
يش .
.1

فینوکسی مرکبات د بیلګې په ډول 2,4,5 T . 2,4-Dاوداسې نور.

.2

ټریازینونه لکه سیام زین اوالټرازین

.3

سبټیټوټیډ یوریا ماده لکه مونویوران اوډای یوران.

.4

کلورو نیسټیډ الیفاتیک اسید لکه ډاالفان

.5

کاربامیټ لکه باربان

د هربې سایډ ترکیب او استعامل د عضوي کیمیاپوهانو او نبايت فزیولوژستانو د بحث موضوع ده .د
هربې سیایډ دواګانو فابریکې دا د څومیلونې ډالریزو سوداګرې ده او په څرګنډ ډول د دې پیړۍ
زراعتي بدلون یوه برخه تشکیلوې.

د انساجو کلچر
د نبات د جسم د مختلفو غړو او انساجو د ځایې او هورمونې اړتیاو باندې بشپړه پوه د نبات د قطع
شویو انساجو د بریايل کرنې سبب شوه لکه پارانکیم (پارانشیم) ،ګرده ،ځانګړې حجرات او حتې را
اخیستل شوي پروتوپالست په خارجې مصنوعي جوړه شوي میډیا کې .د نبايت فزیولوژي ونډه
اخیستنه د انساجو د کلچر د تخنیک د بریايل انکشاف په اړه ډیر واضح دی .د انساجود کلچر
تخنیک په پراخه اندازه د هیپالیډ نباتاتو د زیات وايل لپاره د نباتاتو د ګردې د کلچر په مرسته عملیې
کیږي .داسې نظریات ورکول کیږي چې د هغو نباتاتو چې درمل ورڅخه جوړیږي د تجاريت درميل
محصوالتو د السته راوړنې په موخه یې انساج کلچريش.
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له همدې امله دا باید ښکاره يش چې عصي زراعت په بنسټیزه توګه د نباتاتو فزیولوژي په اساساتو
والړ دی.

پوښتني
 .۱په زراعت کې د نبايت فزیولوژي دنده په لنډ ډول ترشیح کړئ.
 . ۲په زراعت کې د نبات تنظیموونکي استعامل واضح کړئ.
 . ۳په زراعت کې د نبايت هورمونونو تجاريت استعامل واضح کړئ.
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د مؤلف پیژنده
د کتاب ژباړونکی پوهنمل محمدطاهر میاخیل د محمدعمر زوی د
ننګرهار والیت د رسه رود ولسوالۍ د شمسه پور په کيل کې زیږدلی
دی .ابتدایه او متوسطه یې د مهاجرت په سختو رشایطو کې د بوشهره په
کمپ کې چې په کرم ایجنسی کې موقعیت لري تررسه کړیده.
همدارنګه ثانوي دوره یې د کرم ایجنيس عيل زایي هایرسیکنډري سکول کې په ۱۹۹۱م کال کې
بشپړه کړه .د مجاهدینو د اسالمي حکومت د رامنځته کیدو په پایله کې په ۱۳۸۴هـ ش کال کې د
دوهمي دوري په کانکور کې شامل او د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا
بیولوژي څانګې ته بریالی او د یادې څانګې څخه د عمومي اول منره په درجه فارغ شو.
په ۱۹۹۹م کال کې د صدیق اکرب رض عايل لیيس د مدیر په صفت مقرر شو .اود یادې لیيس مؤسس
هم ؤ .د اسالمي جمهوري دولت د جمهور ریس حامد کرزی د فرمان له مخې افغان پوهنتون په
 ۱۳۸۱هـ ش کال کې د پیښور څخه خوست والیت ته را انتقال او نوموړي پوهنتون د شیخ پوهنتون
په نوم ونومول شو .پوهنمل محمدطاهر میاخیل هم په ۱۳۸۲هـش کال کې د شیخ زاید پوهنتون د
ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا او بیولوژي په څانګه کې د کادري استاد په صفت مقرر شو .په
 ۱۳۹۰هـ ش کال کې د ماسټري دیپلوم لپاره د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ته ولیږل شو او
۱۳۹۲هـ ش کال کې د ماسټري درجه ترالسه کړه .په ۱۳۹۶هـ ش کال کې د شیخ زاید پوهنتون د
ښوونې او روزنې پوهنځي د بیولوژي څانګې د آمر په توګه وګامرل شو .پوهنمل محمدطاهر میاخیل
د بنګله دیش هیواد څخه د رهربیت (لیډرشیپ ) په برخه کې د برک په پوهنتون کې زده کړې تررسه
کړي دي .پوهنمل محمدطاهر میاخیل په پښتو ،دري ،اردو او اینګلیيس ژبو روانې خربې کوي او اته
ماشومان لري.
په درنښت
پوهنمل محمدطاهر میاخیل
د شیخ زاید پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنخي
د بیولوژي د څانګې آمر
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د افغانستان د پوهنتونونو د انجنيري ،زراعت ،طببعي علوم ،اقتصاد  ،ښوو ني او روز ني او ژورناليزم
چاپ شوو درسي کتاپونو لست (ننګرهار ،کابل ،کابل پولي تخنبک ،هرات ،بلخ او خوست) ۲۰۱۹-۲۰۱۵

شمیره
۳

 Aریايض
د نفوسو جغرافیه

حمیدالله یار
پروفیسور لطف الله
صافی

شمیره

۱

د کتاب نوم
عايل کلکولس ریايض 534 I

لیکوال

پوهنتون
ننګرهار

۲

ننګرهار

۴

فزیکی کیمیا III
۵

کیمیاوی کنتیک او کتلسس،

پوهاند دوکتور خیر

کروماتوګرافی او

محمد ماموند

ننګرهار

۷
۹
۱۱

۱۳

۱۵

د د ودانیو د تودولو تخنیک
لومړی برخه ،دسون تخنیک

احمدی

معیار های جدید اعامر

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

الجرب او د عددونو تیوری
لومړی برخه

سطان احمد نیازمن

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د

پوهندوی دیپلوم

لومړی صنفي کار متودیکي

انجنیر عبادالرحمن

الرښود

مومند

عضوی کیمیا ،کړیوال

پوهاند دوکتور محمد

ترکیبونه

غوث حکیمی

د ودانيو د جوړولو مهنديس

دیپلوم انجينېر

اساسات دویم ټوک

اسدالله ملکزی

ننګرهار

۱۰

د متیورولوژی مبادی

ننګرهار

۱۲

ننګرهار

۱۴

ننګرهار

۱۹

کيميايي عنرصونه دویم ټوک

محمد طاهر کاڼی

ننګرهار

۲۰

۲۱

عمومی ریاضیات

کل محمد جنت زی

خوست

۲۲

۲۳

خطي الجرب

داکرت عبدالله مهمند

ننګرهار

۲۴

۲۵

مبادی اقتصاد زراعتی

بلخ

۲۶

۲۷
۲۹

تأسیسات و تجهیزات تخنیکی

انجنیر محمد عمر

ساختامن

تیموری

د خاورې تخریب او د

پوهنیار محمد حنیف

چاپیریال ککړتیا

هاشمي

۳۱

حیوانات مفصلیه

۳۳

د پروژې تحلیل او مدیریت

۳۵

پروفیسور داکرت
دیپلوم علی آقا نحیف
پوهاند محمد بشیر
دویال

کلکولس او تحلیيل هندسه،

پوهندوی سید شیر

لومړی برخه

آقا سیدي

الکرتولیتی محلولونه او

ننګرهار

۱۸

فائز

عايل کلکولسII

نظر محمد

۸

ننګرهار

پوهاند ولی محمد

کورس

جنتی

د ژويو فزيولوژي

۱۶

۱۷

د عالی ریاضیاتو عمومی

محب الرحمن

الکرتو کیمیا

اسپکرتوسکوپی
داکرت غالم فاروق میر

د کتاب نوم

IIفزیکی کیمیا
۶

تخنیک
خوست

۳۰

هرات

۳۲

ننګرهار

۳۴

ننګرهار

۳۶

محمد ماموند
پروفیسور غنچه
ګل حبیب صافی
پروفیسور
عبدالغیاث صافی

چگونگی مرصف انرژی در
ساختامن های رهایشی

تیموری

د ژوند چاپېریال

جامداتو میخانیک

مهنديس اساسات لومړی
ټوک

کابل پولی

پوهاند دوکتور خیر

انجنیر محمد عمر

د ودانيو د جوړولو

۲۸

لیکوال

کیاميي عنرصونه لومړی
ټوک

پوهاند عارف الله
مندوزی
پوهنوال محمد
اسحق رازقی
دیپلوم انجينېر
اسدالله ملکزی
محمد طاهر کاڼی

د اقتصاد او تجارت

پوهنیار عبدالله

اصطالحات (انګلیيس-

عادل او امان الله

پښتو ترشیحي قاموس)

ورین

روانشناسی و رضورت آن
در جامعۀ افغانستان

داکرت اعظم دادفر

اساسات هندسه ترسیمی

پوهنوال سید

مسطح

یوسف مانووال

د رادیویي خپرونو تولید

پوهنوال دوکتور
ماسټر واحدي

تیوری و سیاست بودجه

پوهنوال داکرت

عامه

سید محمد ټینګار

عضوي کیمیا ،د اروماتیک

پوهنوال ډاکرت ګل

او هیرتوسیکلیک برخه

حسن ولیزی

د انجنیری میخانیک

پوهنوال محمد
اسحق رازقی

کلکولس او تحلیيل

پوهندوی سید

هندسه ،دوهمه برخه

شیر آقا سیدي

پوهنتون
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار

ننګرهار
کابل
پوهنتون
بلخ
خوست
کابل
کابل

ننګرهار

ننګرهار

۳۷

د کرنیزو محصوالتو بازار

کارتو گرافی با اساسات

پوهنوال دوکتور

توپوگرافی

محمد طاهر عنایت

پوهاند محمد طیب

ننګرهار

۳۸

اسد الله ملکزی

ننګرهار

۴۰

پوهاند خیر محمد ماموند

ننګرهار

۴۲

۴۳

حیاتی جغرافیه

پوهاند لطف الله صافی

ننګرهار

۴۴

۴۵

د ریايض په هلکه خربې اترې

سالطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۶

ګروه های اجتامعی بسته (مطالعه

داکرت احمد سیر

جامعه شناختی سکتها)

مهجور

پوهنتون

سلطان احمد نیازمن

ننګرهار

۵۰

ننګرهار

۵۲

وترنری عمومي پتالوژي

ننګرهار

۵۴

جیومورفولوژي

پوهنوال عزت الله

خوست

۵۶

اوسپنیز کانکرېټي عنارص،

پوهنوال ديپلوم انجنیر

لومړی برخه

عبادالرحمن مومند

ننګرهار

۵۸

زولوجی غیرفقاریه

ذاکره بابکرخیل

ننګرهار

۶۰

الجرب معارص

داکرت عبدالله مهمند

کابل

۶۲

معارص الجرب

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۴

آملاين د افغانانو لپاره

داکرت یحیی وردک

داکرت یحیی وردک

ټولو ته

۶۶

د پروژې مدیریت په عمل

محمد داود علم او

کې

يو اف  .ګهل

ننګرهار

۶۸

نبايت فزیولوژي لومړی

پوهنمل محمد

جلد

طاهر میاخیل

۳۹
۴۱

۴۷
۴۹
۵۱

موندنه
انرژي سمپا کوونکي ودانۍ
فزیکی کیمیا ګازونه او
کیمیاوی ترمودینامیک

الجرب او د عددونو تیوري
دوهمه برخه
په سیول انجنیري کې د

پوهنوال میا پاچا

اټوکډ استعامل

میاخیل

۵۳

انجنیري جیودوزی (رسو)

۵۵

د تلویزیوين خپرونو تولید

۵۷

زولوجی فقاریه

۵۹

د تهداب انجنیري

۶۱
۶۳

پوهندی ګل حکیم
شاه سیدی
پوهنوال داکرت ماسرت
واحدی
ذاکره بابکرخیل
پوهاند انجنیر زملی
خالقی

رهنمود موثریت حفظ انرژی

داکرت انجنري محمد

در تعمیرات

عمر تيموری

د افغانستان د پوهنتونونو د
درسی کتابونو چاپول

۶۵

آملانی برای افغانها

۶۷

صنعتي اقتصاد

۶۹

نبايت فزیولوژي دوهم جلد

پوهاند محمد بشیر
دودیال
پوهنمل محمد طاهر
میاخیل

کابل

۴۸

د موادو مقاومت
اطالعاتو ته د الرسيس الرې

پوهنمل بهرام
امیری

ننګرهار
خوست

دانش کړوخیل

ننگرهار

د فاضله اوبو انجنیري

زملی خالقی

ننګرهار

اقتصادي جیولوجي

پوهاند دوکتور

(کانپوهنه-فلزي کانونه)

رشیف الله سهاک

ګرم شدن کره زمین

محمد نعیم نسین

بلخ

اعامر ساختامنها (اساسات،

پوهندوی دیپلوم

کابل

مواد و سیستم ها)

انجنیر امان الله فقیری

چارې

پوهندوی محمد
طاهر کاکړ

داکرت عبدالله
مهمند

ننګرهار

پولیتخنیک
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
ننګرهار
بلخ
خوست
ټولو ته
ننګرهار
خوست

خوست

ټول کتابونه له دې ویبپاڼې څخه ډونلوډوالی شۍ www.ecampus-afghanistan.org :
مرسته کوونکی :د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټی ،د آملاين او افغانی پوهنتونونو ټولنې ،د آملان د فدرالی جمهوریت جرنال کنسولګري ،کانراد ادناور
بنسټ ،میخایل کلېت ،سلواک اید ،په جرمنی کې د اناسیس کمپنۍ او افغانیک
تطبیق کوونکی :ډاکټر یحیی وردګ د لوړو زده کړو وزارت ،څلورمه کارته ،کابل افغانستان ،فربوری ۲۰۲۰
دفرت ،075601640:امييلtextbooks@afghanic.de :

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 311 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by KinderhilfeAfghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2
textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of
Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2
textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8
textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by
inasys) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul,
Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are
holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be
mentioned that all these books have been distributed among all Afghan
universities and many other institutions and organizations for free. All the
published textbooks can be downloaded from www.ecampusafghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language textbooks
and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines
accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge
obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher
Education together with the universities will examine strategies to overcome
this deficit ”.

We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 190 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher
Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy
Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their
continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and
distributing the textbooks.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, February, 2020
Mobile: 0706320844
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid
for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that
have provided opportunities for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Prof Abdul Tawab Balakarzai
Acting Minister of Higher Education
Kabul, 2020

