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 :Plastids البالستيدات -
عمى مجسؾعة مؽ  8181عاـ  Schimper استخجـ مرظمح البالستيجات الوؿ مخة مؽ قبل العالؼ شيسبيخ     

 ولؼ تذاىج في الخاليا بجائية الشؾاة  Eukaryotes العزيات الدايتؾبالزمية التي شؾىجت في الخاليا حكيكية الشؾاة 
prokaryotes   الدايتؾبالزمية التي تختبط ببعزيا بعالقة تظؾرية وىي تسثل انؾاع متعجدة ومختمفة مؽ العزيات

تكؾف البالستيجات  .Proplastids ويظمق عمى ىحه االنؾاع جسيعيا في مخاحل نسؾىا االولى بالبالستيجات االولية
االولية صغيخة ججًا بحيث يرعب تسييدىا بالسجيخ الزؾئي غيخ انيا تالحظ باستعساؿ السجيخ االلكتخوني وربسا 

رجر نذؾء جسيع انؾاع البالستيجات في الشباتات الخاقية اما بالشدبة لمبالستيجات الشاضجة فيسكؽ تسييدىا تعتبخ م
 :عمى اساس محتؾياتيا الى انؾاع مختمفة مشيا

 : Chromoplasts . البالستيدات السلهنة1

عجيجة األشكاؿ وذات ألؾاف مختمفة فسشيا األلؾاف الحسخاء والبختقالية والرفخاء ويعدى المؾف إلى  ىي بالستيجات
 .صبغة الكاروتيشؾيجات )الكاروتيؽ والدانثؾفيل( وتؾجج في ثسار الظساطؼ وجحور الجدر وبتالت األزىار

  :Leukoplasts بالستيدات عديسة اللهن .  2
خالية مؽ الربغات تؾجج في األجداء الغيخ معخضة لمزؾء فتؾجج في خاليا درنات البظاطذ  الستيجاتب    

 وفمقات البحور وأوراؽ الكخنب الجاخمية .
تخدف الشذا  Amyloplasts أف تقؾـ بتكؾيؽ وتخديؽ السؾاد الغحائية فسشيا بالستيجات نذؾية تدسى وعيفتيا   

تقؾـ بتخديؽ الجىؾف في خاليا  Elaioplast الستيجات دىشية تدسىفي خاليا حبؾب القسح ودرنات البظاطذ وب
البحور مثل بحور الدسدؼ والقظؽ و دوار الذسذ ويسكؽ ليحه البالستيجات أف تتحؾؿ مؽ نؾع آلخخ ولؾف آخخ 
 فسثاًل البالستيجات عجيسة المؾف في البمح والظساطؼ يسكؽ أف تتحؾؿ إلى البالستيجات الخزخاء ثؼ البالستيجات

السمؾنة عشج الشزج وأيزًا نذاىج تحؾؿ لؾف البالستيجات عجيسة المؾف في درنات البظاطذ إلى خزخاء عشج 
 تعخضيا إلى الزؾء .

تؾجج في  وتحؾؿ البالستيجات الخزخاء إلى عجيسة المؾف في سؾؽ نبات االسبخجذ عشج حفغيا في الغالـ .
 .ئج مشيا ىؾ الذكل العرؾي جسيع الخاليا الشباتية وتأخح أشكااًل مختمفة فالدا
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 :Chloroplasts البالستيدات الخزراء.  3
يخجع المؾف األخزخ السسيد لمشباتات لؾجؾد صبغات خزخاء تعخؼ بأصباغ     

وتؾجج في الخاليا السعخضة  Carotenoids باإلضافة إلى صبغات الكاروتيشؾيجات Chlorophyll الكمؾروفيل
لمزؾء في األوراؽ والديقاف وال تؾجج في الجحور ويختمف شكل وحجؼ وعجد البالستيجات الخزخاء باختالؼ 

  األنؾاع الشباتية .
في خاليا السيدوفيل لمشباتات الخاقية وشكميا عجسى في  851ويرل عجدىا في الخمية مؽ واحج في الظحالب إلى 

 ميكخوف . 81 -4ويتخاوح قظخىا مؽ الشباتات الخاقية 
 : The structure of chloroplastتركيب البالستيدات الخزراء  -

عشج فحص البالستيجة الخزخاء لمشباتات الخاقية تحت السجيخ االلكتخوني يغيخ بانيا تتكؾف مؽ نؾعيؽ مؽ     
مايكخوميتخ وتفرل طبقتي الغذاء عؽ  5سسكيا حؾالي  Unit Membrane الظبقات الغذائية وكل طبقة تسثل

اف غالؼ البالستيجة الخزخاء ىؾ نرف ناضح يذبو في مغيخه غالؼ  ،مايكخوميتخ 8-2بعزيا مدافة سسكيا 
 السايتؾكؾنجريا ولؾ أف غالؼ البالستيجة الخزخاء يشفجخ او يتسدؽ عشج اصابة الشبات بالفايخوس السدسى

 Tobaco Mosaic Virus  بيشسا يبقى غالؼ السايتؾكؾنجريا والغالؼ الشؾوي سالسًا عمى الخغؼ مؽ اصابة
الشبات بيحا الفيخوس. اف الغذاء الخارجي الحي ال يستمػ طيات او امتجدات يحجد البالستيجة الخزخاء ويشغؼ نقل 

ذاء الخارجي وتشذأ مشو اما بالشدبة لمغذاء الجاخمي فيؾازي الغ ،السؾاد بيؽ الدايتؾبالـز والجدء الجاخمي ليا
انظؾاءات داخمية كثيفة. اف الشسؾ الجاخمي لمغذاء الجاخمي يؤدي الى تكؾيؽ سالسل مؽ االغذية الجاخمية يظمق 

اما السحتؾى  .Stroma وتذكل ىحه الرفائح سالسل معقجة مؽ االغذية ضسؽ الػ Lamellae عمييا الرفائح
وىحه   (Stroma)ح االغذية فيسثل ارضية البالستيجة ويدسىالجاخمي لمبالستيجة الخزخاء الحي يحسل صفائ

اف االرضية الحبيبية تحتؾي عمى  .االرضية تحؾي سائاًل حبيبيًا يغيخ غامقًا ندبيًا في صؾر السجيخ االلكتخوني
جديسات متشؾعة وقج لؾحظ وجؾد حبيبات نذؾية كسا اشارت صؾر السجيخ االلكتخوني الى وجؾد عجد مؽ 

وتدسى  Eilipsoidal Structures ومجاميع مؽ تخاكيب  Osmophilic granulesاالوزمؾفيميةالحبيبات 
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وجديسات تذبو   (DNA)كسا تشتذخ فييا سالسل الحامض الشؾوي  Stromacenters مخاكد االرضية
                             اف معغؼ الرفائح تكؾف مشغسة لتؤلف اكياس او انابيب قخصية .الخايبؾسؾمات
وتكؾف ىحه االخيخة مخصؾفة بذكل صفؾؼ فؾؽ بعزيا البعض   Small Thylakoids  عمييا الذكل يظمق
 وحيث اف ىحه االنابيب (مايكخوميتخ 611-811)يتخاوح قظخىا بيؽ  Granum مفخدىا Grana يظمق عمييا

 Thylakoidsتكؾف دائخية فاف الػ Grana مذابية لسجسؾعة مؽ الشقؾد السخصؾفة فؾؽ بعزيا البعض  تغيخ
 مؽ (81-2)وكل واحجة مشيا مكؾنة مؽ  Grana مؽ الػ (61-41)وتحتؾي البالستيجة الخزخاء الشسؾذجية بيؽ 

 Thylakoidsوباستسخار فاف جدء صغيخ مؽ االنبؾبThylakoid  يتسج شعاعيًا في االرضية Stroma   ليكؾف
   Small Thylakoidsالحي يختبط باالنابيب الرغيخة  Thylakoid Largeاالنبؾب الكبيخاالنبؾب الفخعي او 

 .)Stroma Iamellae(االرضية   برفائح والذبكة   التفخعات  عمى  ويظمق Grana وبالتالي بػ  االخخى 
 

  وظيفتها : -
في الخمية الشباتية ألنيا تقؾـ بعسمية البشاء الزؾئي مؽ بجايتيا حتى نيايتيا وىي  تعتبخ أىؼ أنؾاع البالستيجات   

العسمية الحيؾية األساسية السدؤولة عؽ تحؾيل الظاقة الزؾئية إلى طاقة كيسيائية مخدنة في أغذية الجخانا ويشفخد 
ية بالظاقة إلى الدتخوما التي األكدجيؽ وتدسى تفاعالت الزؾء وتشتقل الظاقة الكيسيائية في صؾرة مخكبات غش

يتؼ فييا اختداؿ ثاني أكديج الكخبؾف والساء وتحؾيمو إلى سكخيات )مخكبات كخبؾ ىيجراتية معقجة( وتدسى تفاعالت 
لحا تعتبخ أىؼ عسمية حيؾية عمى سظح األرض ويسكؽ اعتبارىا مرانع حيؾية داخل خاليا الشباتات  الغالـ .

 الخزخاء .
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 البالستيدة الخزراءتركيب 

الستيجات خالية مؽ الربغات تؾجج في األجداء الغيخ معخضة لمزؾء فتؾجج في خاليا درنات البظاطذ ب    
 وفمقات البحور وأوراؽ الكخنب الجاخمية .

تخدف الشذا  Amyloplasts أف تقؾـ بتكؾيؽ وتخديؽ السؾاد الغحائية فسشيا بالستيجات نذؾية تدسى وعيفتيا   
تقؾـ بتخديؽ الجىؾف في خاليا  Elaioplast في خاليا حبؾب القسح ودرنات البظاطذ وبالستيجات دىشية تدسى

البحور مثل بحور الدسدؼ والقظؽ و دوار الذسذ ويسكؽ ليحه البالستيجات أف تتحؾؿ مؽ نؾع آلخخ ولؾف آخخ 
ؽ أف تتحؾؿ إلى البالستيجات الخزخاء ثؼ البالستيجات فسثاًل البالستيجات عجيسة المؾف في البمح والظساطؼ يسك

السمؾنة عشج الشزج وأيزًا نذاىج تحؾؿ لؾف البالستيجات عجيسة المؾف في درنات البظاطذ إلى خزخاء عشج 
 تعخضيا إلى الزؾء .

 تؾجج في وتحؾؿ البالستيجات الخزخاء إلى عجيسة المؾف في سؾؽ نبات االسبخجذ عشج حفغيا في الغالـ .
 .جسيع الخاليا الشباتية وتأخح أشكااًل مختمفة فالدائج مشيا ىؾ الذكل العرؾي 

  :Chemical structure of chloroplast التركيب الكيسيائي للبالستيدة الخزراء -
 مؽ الؾزف الجاؼ لمبالستيجات %66تذكل البخوتيشات السكؾف الخئيدي لمبالستيجات الخزخاء وتذكل حؾالي     

الخزخاء. وتؾجج البخوتيشات بشؾعييا الحائبة وغيخ الحائبة غيخ انو لحج االف لؼ تعدؿ جسيعيا. وقج لؾحظ وجؾد 
وتالحظ في الرفائح اف معغؼ الحامض ، Stroma في ارضية البالستيجة RNA , DNA الحامزيؽ الشؾوييؽ

 ية البالستيجة. اف كسية الحامض الشؾوي يكؾف متالزمًا مع االجداـ الذبيية بالخايبؾسؾمات في ارض RNA الشؾوي 
DNA  مؽ وزنيا الجاؼ وبالخغؼ مؽ قمة كسية الحامض الشؾوي  %1018قميمة ججًا أي ما يعادؿ DNA  لكشيا
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كافية لحسل معمؾمات كافية عؽ البخوتيشات لمبالستيجة الخزخاء بزسشيا العجيج مؽ االنديسات التي تذتخؾ في 
الخاص بالبالستيجة الخزخاء خالؿ فتخة االنقداـ  DNA تشغيؼ الحامض الشؾوي عسمية التخكيب الزؾئي اال اف 

 %84الزاؿ غيخ واضح. تجخل الجىؾف واالصباغ الحائبة في التخكيب الكيسيائي لمبالستيجة الخزخاء حيث تذكل 
       )K فيتاميؽ)وضسشيا  Phospholipids  ، Galactosyl مؽ وزنيا الجاؼ. اف اكثخ الجىؾف شيؾعًا ىي

الخزخاء السرجر الخئيدي لمؾف االخزخ وعمى  Chlorophyll وكسا تعتبخ صبغة الكمؾروفيل Sterols والػ
الخغؼ مؽ اختالؼ الكمؾروفيل مؽ الشاحية الكيسيائية في الشباتات السختمفة اال اف تخكيبيا يكؾف متذابيًا في 

في الشباتات جسيعيا والتي  a يؾجج كمؾروفيل   d,c,b,aاالساس واىؼ انؾاع صبغات الكمؾروفيل السعخوفة ىي
 فيعتسج عمى نؾع (d,c,b) تذتخؾ في عسمية التخكيب الزؾئي غيخ اف وجؾد االنؾاع االخخى مؽ الكمؾروفيل ومشيا

مثل  Caratenoids  وتحتؾي البالستيجات الخزخاء عمى مخكبات تدسى، b الشبات مثاًل الشباتات الخاقية تحتؾي 
والدانثؾفيل( والتي تكؾف معزسيا صفخاء بختقالية او حسخاء واف معغؼ ىحه الربغات تكؾف مؾجؾدة الكاروتيؽ )

عمى صفائح البالستيجة الخزخاء وقج اعتقج باف وعيفتيا ىي كاصباغ مداعجة المتراص الزؾء خالؿ عسمية 
  Mnلشحاس والسشغشيدالتخكيب الزؾئي كسا تحتؾي عمى العجيج مؽ العشاصخ عمى شكل ايؾنات مثل الحجيج وا

 . E,K وفيتاميؽ Cytochromes والخارصيؽ وباالضافة الى االنديسات الػ
 

 :Function الهظيفة -
 .. اف البالستيجات الخزخاء تمعب دورًا ميسًا في عسمية التخكيب الزؾئي1 
 .البشاء الحبؾي لالحساض الجىشية. 2

 .NH3 الى NO2 اختداؿ. 3

 .–SH الى ثايؾؿ SO4 داؿ الكبخيتاتتاخ. 4 

 بشاء عجد محجد مؽ البخوتيشات. 5

 . Photorespiration بعسمية التشفذ الزؾئي Glycolate تكؾيؽ الكاليكؾليت 6.

 : Origin and Development of Plastids مشذأ وتكهين البالستيدات -
تتكؾف مؽ ججيج في الخمية او بؾاسظة  وكحلػ الحاؿ في السايتؾكؾنجريا فانو ليذ مؽ السعخوؼ اف البالستيجات   

نؾع مؽ انؾاع االستشداخ بظخيقة مساثمة لبعض الكخومؾسؾمات وىشالػ بعض السعمؾمات غيخ السباشخة تثبت فكخة 
االستشداخ وقج جاءت ىحه السعمؾمات مؽ مالحغة االستسخار الؾراثي وبقائو في ذرية البالستيجة فعمى سبيل السثاؿ 

بب ما تفقج قابميتيا عمى انتاج الكمؾروفيل تشتج بالستيجة تعاني مؽ نفذ الشقص. وقج تتكؾف البالستيجة التي لد
وىي اجداـ كخوية ذات قظخ ) Proplastid البالستيجة دائسًا مؽ بالستيجة مؾجؾدة اواًل وتدسى بالبالستيجة االولية

 درس فؾف وتدتيخوف  8656كثيفة( وفي عاـ  مايكخوف محاطة بغذاء مددوج محتؾية داخميا عمى ستخوما 1.5
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Von Wettsterin  تكؾيؽ البالستيجات الخزخاء في الشباتات الخزخاء واقتخح عجد مؽ الخظؾات يسكؽ اف
 :تذتخؾ في نذؾء البالستيجة الخزخاء وىي

 .تستج مؽ الغذاء الجاخمي Proplastid . بشاء حؾيرالت داخل البالستيجة االولية1
 .. تتجسع ىحه الحؾيرالت وترظف برؾرة متؾازية في الدتخوما لتكؾف سالسل مفخدة2
 .. ثؼ تتؼ اعادة تختيب وانجماج ىحه الدالسل لتكؾيؽ اغذية او صفيحات مددوجة متؾازية ثؼ يتؼ تكاثخىا3
مع بعزيا بؾاسظة . تشسؾ بعج ذلػ وتحؾر الى صفيحات الكخانا او الدتخوما يبقى القميل مؽ الثايالكؾيج متراًل 4

 .صفائح انبؾبية او الدتخوما
تتؼ كل ىحه العسميات السحكؾرة اعاله بؾجؾد الزؾء اما عشج عجـ وجؾد الزؾء فتعظي البالستيجات االولية     

بالستيجات غيخ فعالة وتكؾف عمى شكل اقخاص او سمدمة مؽ حمقات متعجدة السخكد او بمؾرية. وقج تشذأ 
  .الخزخاء في بالستيجة سابقة عؽ طخيق االنقداـ الحي يحجث لمبالستيجة فتشذأ اثشتيؽ مؽ البالستيجات البالستيجة

 


