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Plant Response to Stress 

 النمو على ضحوا تأثير لها ويكون طبيعية وغير معاكسة خارجية لظروف النبات تعرض لبفع اإلجهاد يحدث

للنباتات.  واإلنتاج

stress  :Biotic ةيـسرويفلا ـ  ةيرتيكلبا ـ  ةيطرفلا تصاباإلا لثم هيحلا تائناكلا نع جلناتا داإلجها هوو 

stress :abiotic ئية.)بيل عواممؤثرات فيزيائية أو كيميائية (ل وهو اإلجهاد الناتج عن فع 
 

(abiotic) Environmental 

1- logging – water  2- Drought  

 البيئيةل العوام

3- temperatuse low High r  4- Salinity Soil  

5- soil the Inadequate mineral in  6- light Too much or too little 

7- (Ozone) Phytotoxic compounds  

 ةـلرحم ـ  ىاثورلا بيركلتا ـ  تلنباا وعن ىلع داإلجها فظرول تلنباتاا ةيساحس وأ ومةاقم رجةد فقووتت

 النمو.

 ل.مث ةالبيئي اإلجهاد لظروف النبات استجابة درجة تحدد التى لالعوام من العديد هناك أن كما

 النبات. له يتعرض الذى اإلجهاد نوعـ  ١

 لإلجهاد. النبات فيها يتعرض التى المرات عددـ  ٢

 اإلجهاد. لظروف التعرض فترةـ  ٣

 اإلجهاد.) (شدة اإلجهاد درجةـ  ٤

 للنبات. العمرية مرحلةـ  ٥

 الوراثى. التركيبـ  ٦
 

Stress resistance داـإلجها دةوش رثاآ ةفعضامل جعةشملا طةشنملا لماوعلا عضب دجوو ـ ٧ 
 

mechanisms .ميكانيكية مقاومة اإلجهاد 
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 أحد طريقين:ل عملية مقاومة اإلجهاد يكون من خال

mechanismAvoidance  اإلجهاد لظروف التعرض تجنبـ  ١ 
 

 فورـظل رضـعلتا لـبق كلذو مولنا نيسحت ـ مةلقألا تليامع ءاجرإ لثم داإلجهل لحملتل تلنباا عفد ـ ٢

 mechanism lerance .To اإلجهاد

بار ـوالصى كوـالش ينـالت نبات لمث األقلمة لخال من وذلك اإلجهاد لظروف لتتحم النباتات بعض أن لوحظ

 اـمك ة.ـالترب فى المتعمقة والجذور العصيرية واألوراق المتورقة السيقان حيث للجفاف بمقاومتة المعروف

 بها تغيرات فسيولوجية من شأنها تزيد إسموزية العصير الخلوى ألنسجة النبات. يحدث

 الداخلية للهرمونات تنظيم عملية بها يتم أنه اإلجهاد لظروف بتحملها تتميز التى النباتات بعض فى وجد كما
 

& acid iconmJas & enylehEt لكو كلذ عـضخي  ABA acid) (abscisic لاألنسجة النباتية مث فى 

 expression .Gene والتحكم الجينى لللعم
 

 Salinity and drought to lerance To الجفاف والملوحة لتحم

 وحةإجهاد الجفاف والملل ضبط اإلسموزية ودوره فى تحم  لتعدي
 

   تاـلنبا دعاـتس ىلتا ةيكانيكيملا ىه ةلنباتيا جةسنألا ياخالل ةيموزسإلا طبض نأ فرومعلا نم 

 على األقلمة تحت ظروف الجفاف والملوحة.

   اـيالخ ةيموزإس نأل كلذو ةبرلتا نم ءاملا صتصامإ عيطتيس ال تلنباا نأ ًيضاأ فرومعلا نم 

 التربة المحيطة بالنبات فى ظروف الملوحة.ل من إسموزية محلول الجذور أق

   اـمينب تموتو لبذت اورهذج نإف ىبالتالو داإلجها فظرول ةربيك رجةدب ةساحس تلنباتاا عضب 

 بعض النباتات مقاومة لظروف اإلجهاد بدون أن يحدث لخالياها أى بلزمة.

   زـيركت دةاـيز لالـخ نم اهياالخ ةيموزإس ليدعت نم نمكتت فافجلا داجهإل ومةاقملا تلنباتاا 

 الخلوى ببعض المكونات التى ترفع من الضغط اإلسموزى لمقاومة ظروف اإلجهاد. العصير
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   نليروـلبا ـ   ياخاللا ةيموزإس دةياز اهنمكي ىلتا تبامركلا نم )Proline( ، نيـيتب نليورـب 

.)Pinitol (ل ، بنيتو)Manitol (ل ، مانيتو)betaine praline(  

 اإلجهاد ظروف تحت النباتات بعض stress) (Salt ينشط ينماب السكروز تخليق بثبيط لخال من 

وز انـملا ركـسلل ةـلزتمخلا ةورـالصوه لوانيتملا كروس )Manitol( لوانيتملا كرس قليتخ

)Mannose( تباتان ىف ثدحت ةهراظلا ذههو )Celery( تاـباتن ورذبل نمكي كلذلو .سفركلا 

 اإلنبات بكفاءة تحت ظروف الملوحة المرتفعة. الكرفس

   لولبنتا كرس اهب كمارتي داإلجها فروظ تحت تلنباتاا عضب )Pinitol( تياكرـسلا نـم وـهو 


Sesbania  لالصنوبرية والعائلة البقولية مثالحلقية الكحولية ويتراكم فى بعض نباتات العائلة 
 

sp لوتـسيسالو تسالبورولكلا ىف لولبنتا كرسلا اذه كمارت ميتو حىلم لولمحب اهير متي امدنع 

 فى الفجوات العصارية. إطالقاً ال يتراكم بينما

 األسموتين لمث البروتينات أنواع أحد تراكم لوحظ )Osmotin( ىـف تراكمي قلوى بروتين وهو 

 ةعالية ـرجدب نتيروـلبا اذه كمارت وحظل امك .حىلملا داإلجها فظرول ةضمعرلا ناخدلا تبان قاأور

 ماثيرـجالو طرفلا تافيه مون طثبي نتيرولبا اذهو ةضيمرلا تبباسملل تلنباا عرضت دنع

 أيضاً.
 

)Transcription of sn Osmotin     نتيموـسالا قـليخت نع لوئسملا نيجلا قليخت طيشنت متي 

gene :تحت الظروف التالية 
 

 Ethylene وجودـ  ٢

 TMV بالفيروس اإلصابةـ  ٤

 UV بنفسجية الفوق األشعةـ  ٦

 الفطرية. اإلصابةـ  ٨

 ABA وجودـ  ١

 Auxin وجود ـ ٢

 ٧ نقص الماءـ  ٥

 الجروح –
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active oxygen 

Oxidative stress 

 طةـشلنا نيوجـسكألا تاريذج )AOS( جنتاإ فروظ تحت داإلجها نم وعلنا اذه ثديح
 

species الفإت أيضاًو  البالزميةلها  المقدرة على  إتالف عمليات التحوالت الغذائية واألغشية  والتى  DNA 

 الخاليا. وموت
 

 البيئية المسببة لظروف اإلجهاد باألكسدةل العوام

Environmental factors that Oxidative stress 

1- oxide) air pollution (Ozone & Sulfur.  

2- dichloride).  Oxidant Forming herbicides (paraquat

3- metals Heavy.  

4- Drought.  

5- stress. Heat and cold 

6- Wounding.  

7- light Uv.  

8- photoinhibition Intense light that stimulate.  

9- infection Pathogen.  

   نأ وحظل Ros لـثم anion oxide super & peroxide Hydrogene متـيو ًادـج نيـهمم 


 عاـفدو ةايمح ةيلوس هنأل ًادج مهم بمركلا اذهو )lignification( ننيجللا نيوكتل مهليإ جتيااإلح
 

 infection .Pathogen اإلصابات المرضية ضد
 

   ألوزونا Ozone متـيو .ةـيلنباتا جةـسنألا ياالخ ىف دةسكألا تلياعمل ةببسملا تبامركلا مهأ نم 


 ينأكاسيد النيتروج،  )Hydrocarbones( من الهيدروكربوناتل األوزون عند توافر ك تخليق

No2)  & (No أكسيد الكبريت & )So( مع أشعةل والتى تتفاع UV فيتم تخليق األوزون .)O3( 

    ىعلل فهو يعم سلبياً يؤثر األوزون على النباتات 

1- decreased photosynthetic rate 

2- Leaf injury.  

3- roots &of shoots Reduced growth .  
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4- Senescence. Accelerated 

5- yield CropReduced .  

 فى درجة حساسيتها أو تحملها للتعرض لألوزون. أيضاً النباتات وتتفاوت

   مدـه متـيف ةـيواميكولبيا تاـيوتمحلل ةراض دةسكأ تليامع ألوزونا ببيس proteins   Lipids 


 ،Hydroxyl radicals ،  radicals Free  جاـنتإ ببـيس كلذـك ، ةـيالزملبا ةيـشألغوا 
 

ion Supesoxide ، peroxide hydrogen األوزون مع اإليثيلين.ل وذلك بتفاع 

   كمارتو نيثيليإلا نيوكت ىلع حجرولا جعيش ألوزونا acid   Salicylic ىـلع لمعي ألوزونا نأ امك 

 األغشية البالزمية كما سبق ذكره فيحدث لألغشية: هدم
 

1- transport alter ion.  

2- membrane permeability. Increase 

.Inhibits H + Pump activity -3 

4- potential Collapses membrane.  

5- .Increases Ca+2 uptake from apoplasm 

 ةدسـألكا داهـجإ لمحـت

Tolerance to Oxidative stress 

 يادةإلى ز األكسدة يشجع وتؤدىزيادة تخليق مركبات ومواد مضادات األكسدة وكذلك إنزيمات مضادات 

 stress .Oxidative األكسدة إجهاد لتحم

 وأ دةـسكألل دةاـضملا داموالو ةفتلخم تبباسمب دةسكألاب داإلجها فظرول ةثلألما طىعي ىلتالا لودجوال

 اإلجهاد مسببات من حالة لك فى وذلك باألكسدة اإلجهاد لتحم إلى تؤدى التى األكسدة مضادات إنزيمات

 باألكسدة:
 

Stress Conditions, antioxidants or enzymes 

 ظروف اإلجهاد (مسبب اإلجهاد)

Stress Condition 

 المادة أو اإلنزيم المضاد لألكسدة

Antioxidant or antioxidant enzyme 
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Chilling – high Co2 Anionic peroxidase 

Drought – Co2 – Ozone – high light intensity Ascorbate peroxidase 

Chilling Catalase 

Chilling  – drought , heat – Co2 - Ozone , So2 Glutathion 
Chilling – drought - Co2 – Ozone - paryuate Glutathion reductase 
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drought-Deficiency of K , Ca , Mg , Mn , S , B –  

ozone -heat  

– Chilling - Co2 - highlight – Ozone – paraquat 

So2 

Polyaminase 

 

Super oxide dismutase SOD 
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 وكذلك )SA( إنتاج السالسيليك أيضاً والذى ينشط H2O2 يسبب زيادة المحتوى من أيضاً  لألوزون  التعرض

 & Phytoalexins & Lignins & Callose لـثم ةائيذغلا تحواللتا نم جةلناتا ةيولثانا تبامركلا بعض

.extensins  
 

Heat stress 

 عاوـنأ قليختو ةائيذغلا تحواللتا ىف دةيدش تاريغت اهب ثدحي عةفترم ةرارح تارجدل عرضتت ىلتا تالنباتا

 رضـعت ام اذإ ًالباغ اذه ثدحيو proteins shock Heat (HSP) مسإب فعري ىذالو نتيرولبا نم دةيجد

 ةيـشألغل داسفو ـ   ياخاللل مده ًيضاأ ثدحي امك .ْم ٥ ىالحوب لثألما دحلا نم ىلعأ ةرارح تارجدل تالنباتا

 البالزمية.
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