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فسیولوجیا النمو الخضري
 Physiology of vegetative growth

Øقوى تأثیر تحت البعض، بعضھا سیر معدالت على الحیویة، العملیات بعض تؤثر 
Regulatory مختلفة تنظیمیة powers ھذه معدالت تنظیم تتولى النبات، داخل  

 في محصلتھا، تكون بحیث البعض، ببعضھا وربطھا بینھا والتنسیق الحیویة، العملیات
 أخرى، إلي مرحلة من وانتقالھ والوزن، الحجم، في النبات زیادة تحقیق ھي النھائیة،

  .حیاتھ دورة في
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Øغالبا – المصحوبة النبات، حجم في العكسیة، وغیر المستمرة، الزیادة ھذه -  
 بالضرورة، ذلك، یصحب ما مع النبات، بنمو عنھا یعبر ما ھي الوزن، بزیادة

 عنھ یعبر ما وھو النبات، ھذا وفسیولوجیا وتركیب، شكل، في تغیرات من
 .Differentiation التمیز أو ، Development بالتكشف

Øالتي الحیویة العملیات أعقد ھما بھ، المرتبط والتغیر النمو، عملیتي أن شك وال 
.اإلطالق على النبات في تجرى
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:النمو قیاس طرق    

Øالمستعملة، الطریقة وتتوقف .النبات نمو عن للتعبیر المستعملة الطرق من الكثیر ھناك 
 في الزیادة تقدیر ھو مثال، الطرق ھذه فإحدى نموه، وطبیعة النامي، العضو نوع على
 تعوزھا طریقة أنھا ولو نموه، معدل قیاس المراد النباتي، العضو أو النبات، حجم

 .للنبات بالنسبة الحجم قیاس لصعوبة نظرا الدقة،

Øفي الزیادة قیاس یمكن األوراق، حالة في فمثال، علیھا، یدل بما تستبدل ولذلك 
 الطول، في الزیادة قیاس یمكن والسوق، الجذور، حالة وفي الحجم، من بدال مساحتھا،

  .القطر في الزیادة تقدر الكرویة، الثمار حالة وفى
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:الخلیة نمو مراحل    

Ø الناتج الجنین خالیا معظم یكون الزیجوت، من تكونھ عند النبات، حیاة بدایة ففي 
 وتمر تستطیل، أن المنقسمة الخالیا بعض تلبث ال ثم االنقسام، في ونشطة مرستیمیة،

  .مرستیمیا الخالیا من القلیل ویبقى بالغة، خلیة إلي بتحولھا تنتھي مراحل، بعدة
 .متمیزة بالغة، خالیا إلي الخالیا، معظم تتحول البادرة، وبتكون
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Øخالیا ومنطقة والسوق، للجذور، النامیة القمم في المرستیمیة الخالیا وتنحصر  
 المحور اتجاه في أساسا، النبات خالیا استطالة وتحدث .عام بوجھ الكامبیوم

 في النبات ویزداد األمام، إلي المرستیمیة المناطق تدفع وبذلك لھ، الطولي
.ینمو أي الطول،

Øیتم الذي الخلوي، لالنقسام مباشرة كنتیجة یحدث النبات، نمو أن المعروف من 
.النبات من خاصة مناطق في أساسا
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: االستطالة ظاھرة    

Ø محتویاتھا وتضغط االمتالئى، ضغطھا فیزداد الماء، امتصاص في الحدیثة الخلیة تبدأ 
 المسافات وتتسع التمدد، في ویأخذ مقاومتھ، فتضعف الداخل، من الجدار على

.رقیقا ویصبح للجدار، المكونة السلیولوزیة الجزیئات بین الموجودة

Øزیادة في أساسیا، دورا، یلعب الذي األوكسین، تأثیر تحت الجدار مساحة زیادة وتتم 
 .االبتدائي الجدار مرونة

Øنتیجة للخلیة، االسموزیة االمتصاص قوة النخفضت الحد، ھذا عند األمر وقف ولو  
 حتى تدریجیا إلیھا الماء دخول یقل وبالتالي إلیھا، الداخل بالماء محتویاتھا تخفیف
 .نموھا ویقف یتوقف
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:النبات نمو مراحل    

Ø    البذرة إنبات بمرحلة النبات نمو یبدأ Seed germination ، عنھا وینتج  
Seedling البادرة stage ، الخضري النمو بمرحلة لتمر خضریا، البادرة تنمو ثم  

Vegetative growth ، الخضري النمو وبنھایة.
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Øالتكاثر مراحل تبدأ Reproductive growth التزھیر بمرحلة Flowering
stage ، البذور وتكوین الثمار عقد ثم Fruiting and seed formation .

 
Øتمر الخلیة، وحیدة فالكائنات .وتركیبھ أنواعھ باختالف النبات، حیاة دورة وتختلف 

 بالغة، لخلیة البسیط، االنقسام عملیة عن ناتجة بخلیة، تبدأ بسیطة، حیاة دورة في
  تستنفذه ما حساب على والنمو، الحجم في الزیادة في الخلیة ھذه تأخذ ما سرعان

  مرة لالنقسام وتتھیأ تنضج، حتى المحیطة، البیئة في موجودة غذائیة مواد من
....وھكذا أخرى
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.العوامل التي تؤثر على النمو الخضري    

:العوامل البیئیة الخارجیة•

الحرارة§
الضوء§
الماء§
األمالح والمنشطات والمثبطات§
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:العوامل التي تؤثر على النمو الخضري

:العوامل الداخلیھ •

Dormancy and rest periodالسكون وطور الراحة في النبات §


