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Stress Physiology  

 

 
 قدمة:ـم

 ةرارـحلا chilling دةيدـشلا دةروـلبا ،دةيدشلا ةءضاإلا لثم ةيداع ريغ فظرول عرضتت ىلتا تالنباتا
 

 نيـعم زاـغ زيركت دةياز وأ مةاسلا تازاغالب ءاوس ثولتلا ـ عاعشإلا ـ قيغرلتا  ـ شيطعلتا  ـ دةيدشال

 ةـلبيئيا داـإلجها لـماوع نـم اـرهيغو لـماوعلا كـلت لك .ةضيمرلا تبباسمالب ةصابإلا ،ألوزونا لمث

factors stress Environmental . جاـنتإ دةاـيز ىـف عضبـلا اهضعب طشتنو طشنت لماوعلا كلت لك 

.active oxygen species  

 
 لاألنسجة ضد عمليات األكسدة الناتجة عن فعلحماية ل ومن المعروف أن نوعيات معينة من اإلنزيمات تتدخ

species oxygen active ظروف تحت أصال والناتجة .stress 

 شديد نقص وأوضحت الفسيولوجية العمليات على المنخفضة الحرارة درجة تأثير على دراسات أجريت أيضا

 صـقن ىلع دةبش رثؤي هنأ دوجف 3O ألوزونا زاغ رأثيت ىلع تاسارد تيجرأ امك ىئولضا ءلبناا ةليمع فى

ة ـيمك ىـف حـاضو صقن أيضاو تلنباتال ناقيسالو ورذجلا لوط ىف حاضو صقن ـ  ىئولضا ءلبناا ةليعم

ة ـقائفلا ةتردق ىلإ رجعي 3O نع ةببستملا phytototxicity دةيدشلا ةيمسلا ىف ببسالو تلنباا لوصمح

 لمث specie) molecular toxic (generate سامة جزئيات إلنتاج التأكسد على والشديدة

.super oxide anion, hydroxyl radicals, hydrogen peroxide  

 رـشبام رـيغلا وأ رـشباملا رأثيـلتل رجعي Stress فظرول تيمملا وأ رلضاا رلتأثيا نأ ىلع ءاملعلا أجمع
 

 اإللكترون.ل والتأثير على سلسلة نق radicals oxygen activated  على تكوين Stress اإلجهاد للعوام
 

 اـيضأ وحظل stress water فروظ تحت radicals oxygen activated كمارتو جنتاإ تثباإل ةبجرت فى

 . peroxides Lipid فى هدم األغشية وزيادة فى زيادة
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Free radicals and role of antioxidants 

 ةرارـحلا رجةدل ديدشلا عافتإلرا وأ ضافخنإلا لثم ةيساقلا ةيجولا فظرولا نم ديدعلل عرضتت ىلتا تالنباتا

 .قـيغرلتا وأ )ءاـملا صقن( شيطعلتا فروظ وأ ةيذمغلا رناصعلا نم ةبرلتا ىوتحم ىف ديدشلا صقلنا أو

 ةءاـضإلا وأ ألوزوناـب ثوـلتلا وأ ةضيمرلا تبباسمالب ةصابإلا وأ ةيداع ريغلا ةيوجلولبيا فظرولا كلكذ

 ل.المحصو وكمية وجودة النباتات نمو على سلبا تؤثر الظروف تلك لك الشديد. اإلشعاع أو الشديدة

 نـم كـلذ عتبي امو stress ارهكذ قابسلا داإلجها فظرول تلنباتاا ةابجتإس ةساردب ءاملعلا نم ديدعلا مقا

 داوـملا اـأيضو ةلنباتيا جةسنألاو ياخاللل مدهو رامد ببتس ىالتو radicals Free   ةحرلا تاريذجلا تحرر
 

 stress.  المضادة لألكسدة والتى تقوم بحماية هذه الخاليا واألنسجة النباتية تحت ظروف
 

 بما عليها التغلب يتم radicals Free المسمى أو species oxygen Reactive (Ros)  أن المعروف من
 

هذا  ولكن النباتية. واألنسجة الخاليا فى radicals Free بمعادلة تقوم والتى لألكسدة المضادة المواد يسمى

فى  (التقدم الشيخوخة أو stress اإلجهاد ظروف بزيادة وذلك تدريجياً محتواها ليق لألكسدة المضادة المواد

 enzymes  oxidative دةـسكمؤلا تاـميزنإلا طانش ىف حوظةلم دةياز اهدنع ثدحي فظرولا ذههو )عمرال

 اـيخاللا هوردت دةياز ىلإ ىدؤيو ببيس اذه لكو species oxygen Reactive (Ros)  جإنتاب موقت ىوالت
 

.plantsSenescent  النباتات فى طور الشيخوخةل أو األنسجة النباتية ودخو 
 

خوخة يـشلا ورـط ىف تلنباا لخودل ةيدمؤلا لماوعلا مهأ نم radicals  free  Oxygen نأ فرومعلا من

 توـمو اـيخاللا مده ىلإ ىدؤت ىالتو ةيوجلولبيا تيئاجزلل ةرلضاا دةسكألا تليامع طيشنت قيرط نع كلوذ

 النبات.

 التى تظهر أو تنتج فى الخاليا واألنسجة النباتية تحت ظروف اإلجهاد:ل العوام أهم

1- activity Lipoxygenase.  

2- species Activated oxygen.  

3- as promoting compounds suchStressed  ;  
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Jasmonic acid -B.  

Ethylene -A.  

activity  Lipoxygenase لهو إنزيم يهدم ويحل acids fatty unsaturated Poly بواسطة األكسجين 

 ةـيدلليبيا ةيـشألغا مدـه ىـف ماـه ورد ميزنإلا اذه بعلي كلذكو products peroxide hydro طىعلي

stress induced bylipids membrane breakdown of  
 

Types of free radicals ةرحـلا دراوشـلا عاوـأن 

 :Activated oxygen species includes * *  

 ةـلنباتيا جةسنألاو ياخاللل مةداهالو ةيسئيرلا دةسكمؤلا دةاملا ىه طةشلنا نيجسكألا عاونأ نأ فرومعلا من

 وهذا األنواع األكسجينية هى: stress ظروف تحت

Super oxide radicals O-
2 -1 .Hydroxy radicals OH -2 

Singlet oxygen radicals O2- 3 Peroxyl radicals H2O2 -4 

5- Alkoxyl radicals Ro  6- Roo Peroxyl radicals.  

7- acids fatty Poly unsaturated.  8- radicals quinine freeSemi  

Atomic oxygen radicals (O-) -9 Photolytic ozonation radicals (O3)  -10

Sulfar monoxide radicals (So-) -11 

 وتقوم جداً قوية مؤكسدة مواد (O2) , (OH) وخاصة species oxygen activated المواد هذه

 ىف ديدش للخ ىلإ ىدؤي امم DNA تئيازج لثم Biomolecules ةيوجلولبيا تئياجزلا جمةابمه ريعاًـس

 تاـليمع

metabolism وظيفى ال يمكن إصالحه أو تعويضه مما يؤدى إلى موت خاليا األنسجة النباتية.ل واختال 
 

 Antioxidants دةـسكألل دةضامـلا ادومـال
 

 اإلنزيمات المضادةالمواد المضادة لألكسدة منها ما هو إنزيمي ومنها ما هو غير إنزيمى. ومن أمثلة 
 

 

 
1-dismutase Superoxid  2-Catalase  

.Antioxidative enzymes  لألكسدة 

3-Peroxidaese  4-enzymes glutathion cycle-Ascorbat  
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5-peroxidaes Ascorbate  6-reductase  dehydro ascorbate-Mono

7-ascorbate reductase Dehydro   8-reductase Glutathion  

 :antioxidativeenzymatic Non  أمثلة للمواد غير اإلنزيمية المضادة لألكسدة 
 

1- Ascorbate (Vit.C) 

2- Glutathion 

3- &-(Vit.E) Tocopherol  

4- Caroteine 

5- Flavonoids.  

 وهذه المواد تتواجد بوفرة فى الكلوروبالست

 والميتوكوندريا والبيروكسيزوم.

 دةـسكألل دةاـضملا داوـملا لالـخ نم ةايحملا ماظن موقي conditions  Normal ةيعبيطلا فظرولا تتح

system defense Antioxidative .يقوم بحماية النظام الخلوى ضد (من) األكسجين النشط 

 داوـملل عىافدـلا ماـظلنا قهاط نم ربكأ هطانش ونكيو ًادج ةاليع رجةدب طشلنا نيجسكألا دةياز دنع نكول
 

stress داـجهإ نإـف خوخةيـشلا وأ system antioxidant المضادة لألكسدة فى ظروفل كما هو الحا 
 

 produced stress Oxidative األكسدة يظهر بوضوح

 الفسيولوجى لجذيرات األكسجين النشطة فى األنسجة النباتية الدور

Physiological Roles of activated oxygen radicals in plant tissues 

 يمكنها أن تلعب دوراً مهماً فى العمليات الفسيولوجيةجذيرات األكسجين الحرة الناتجة فى الخاليا النباتية  -

 ل:مث

1- damage Cellular.  

2- Promotors of senescence. 

3- Metabolic oxidation.  

radicals  superoxide  (O2) لـعافلتا لالخ نم PSI نيجـسكألا اذـه 

 

 

 
 فى الكلوروبالست يتم إنتاج -

 

)scaveng(  ورةـص ىـف O2 نسـك وإذا لم يتم H2O2 تحويله إلىل النشط يتم السيطرة علية من خال 
 

H2O2 والناتج من   PSI فى الكلوروبالست فإن تثبيت CO2 إلى كربوهيدرات fixation)  (Co2 سوف 
 

 واضح.ل ثوانى مما يؤدى لحدوث ذبول يتوقف خال
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 cycle Calvin تاـميزنإ ضـعب طتثبيب موقي PSI لالخ نم O2 نم جلناتا H2O2 نم مرتسملا جنتاإلا -

 وكذلك أكسده وهدم نواتج عمليه البناء الضوئى.
 
 
 
 
 
 

 بعض االصطالحات المهمة في مجال البيئة النباتية
 
 
 

تكيف   Adaptation              االجهاد stress     
           localization      or    اقلمة                           
شد        strain 
استجابة     Response    or                   or 

ضغط   pressure 
مقاومة    Resistance 

تحمل    Bearing 
 
  
 

 

 )NO( كلذـكو radical free oxygen  جاـنتإ ىف دةياز اهنع جنتي ةيسرويفلا وأ ةبيروكيملا ةصابإلا
 

Peroxynitrite oxide .Nitrogen ينتج عنهل ويحدث بين جذيرات األكسجين وأكسيد النتروجين تفاع 
 

 تاـيئجزلا هترنتو دةسكأ لالخ نم تارفط ثادحإ كلذكو ةلنباتيا جةسنألا ياالخ دةسكأ ببيس بمركلا اذوه
 

)Oxidation and nitration of various biomolecules(
 الحيوية.
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 لبعض المواد الكانسة أو المثبطة للجذيرات الحرة أمثلة

radicals Scavengers and inhibitors of free  

1- myloperoxidase) Azide (inhibit.  

2- 1.4  -(DABCO). 3 octan2( -2-)2 –bicycle  –diazo 

.Diphenylisobenzofuran (as O2 trap) 

4- oxide Deuterium.  

5- Superoxide anion dismutase (SOD) convert (O2 to H2O2). 6- Sulfite 

.(scavenge O2 produced by xanthin oxidase) 

7- Mannitol  -Benzoate (Trap for OH). 8

)scavenge OH.(  

Ascorbic acid (it is oxidized by both H2O2 to dehydromonoascorbate). 10- Triton  -9

(iron chelator) (inhibit peroxiadase).  

11- Catalase.  

12- Cyanide  -lipoxygenase). 13 Sallicyl hydroxamic acid (SHAM) (inhibit

)inhibitor metablic.(  

.Detergents (chloro mercuri benzoate) (inhibit NADPH2 oxidase) -14 

 

 تعتبر المواد السابق ذكرها مواد كانسة أو مثبطة لجذيرات األكسجين النشطة

Activated oxygen radical scavengers or inhibitors 

 لـثم اهب ةاصخالو Scavengers ةسانكلا وأ ةفظنملا دامولا ىلع ىوتحت ةلنباتيا ةليخلا نأ فرومعلا ومن

 األمينية. األحماضـ  النووية األحماضـ  الكربوهيدراتـ  اإلنزيمات
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