
 plastids البالستيدات
 في plant cell النباتية الخاليا في الموجودة الميمة السايتويالزمية العضيات من ىي   

 ويقتصر  الحيوانية الخاليا في موجودة وغير  Eukaryotesالنواة حقيقية الكائنات
   prokaryote الخاليا الوحيدة االحياء من وقسما   النباتية الخاليا عمى فقط  وجودىا

 مميزة صفبحية تراكيب النباتية الخاليا في    فتواجد    واالبتدائيات الطحالب وباالخص
 .النباتية الخاليا في    الموجودة الناضجة ا البالستيدات عمميا في تكافى

 
 ووظيفتيا سموكيا الى تبعا ووظيفتيا وعددىا وحجميا  شكميا  في البالستيدات تتغير
 : الى استنادا البالستيدات تقسم.  والنباتات االنسجة نوع الى وتبعا

 . الصبغات نوع وكذلك الحبيبات وجود عدم او وجود  -1
 والدىون كالنشويات الغذائية العناصر وخزن البناء عمميتي عمى قدرتيا -2

 . والبروتينات
 
  Plastid Classification البالستيدات تصنيف  -
 
 Proplastid االولية البالستيدات-1

 يوجد( المون عديمة) الصبغات من نوع اي عمى التحتوي الحجم صغيرة بالستيدات وىي
 خاليا في أو Meristematic cells   المرستيمية الخاليا في البالستيدات من النوع ىذا

 من االخرى االنواع منو تنشأ الذي المصدر وتعتبر مزدوج بغالف تحاط النامي الجنين
 . البالستيدات

 
 Etioplast الشاحبة البالستيدات – 2
 النامية النباتات leaves وراق ا في وجودىا يكثر الشكل منتظمة غير بالستيدات وىي 

 بالستيدات الى تتحول ان يمكن لمضوء البالستيدات ىذه تعرض وعند الظالم في
 .  chromoplast ممونة بالستيدات أو chloroplast خضراء

 



 
 
 
 Leukoplast الممونة غير البالستيدات -3
 الجنينية الخاليا في موجودة وتكون الحبيبات من خالية تكون او تفتقر بالستيدات وىي 

  Roots كالجذور لمضوء المعرضة غير النباتية االجزاء وفي المرستيمية والخاليا
 : الى المواد خزن في وظيفتيا عمى اعتمادا البالستيدات ىذه وتصنف

 
 . . proteinoplast البروتينية البالستيدات - أ

 Amyloplast النشوية البالستيدات  - ب
 Elaioplast الدىنية البالستيدات  - ت
 
 Chromoplasts  الممونة البالستيدات -4
 الحمراء االصباغ حبيبات عمى وكذلك الكموروفيل عمى تحتوي بالستيدات وىي  

 البناء عممية في فعالة تكون الكموروفيل عمى تحوي وعندما(  الكاروتين اشباه) والصفراء
 الى وتفتقر  فقط  الصبغية الحبيبات عمى تحوي عندما أما photosynthes  الضوئي

 في بكثرة البالستيدات ىذه تتواجد  الضوئي البناء عممية في فعالة غير تكون الكموروفيل
 وظيفتيا اىميجية أو دائرية بأشكال تتواجد فقد اشكاليا تتباين الزىرة اجزاء وفي   الثمار

 . التمقيح عممية لتحص الحشرات جذب ىي االساسية
 
 ىي الضوء امتصاص عمى القدرة ليل التي الكموروفيل غير الحبيبات اىم من  -
: 
 عمى القدرة ليا التي البنية الطحالب في  Fucoxanthin الفيكوزانثين  -1

 phaeoplast  الداكنة او المظممة البالستيدات  ب النوع ىذا ويسمى الضوء امتصاص
. 



 البالستيدات ب وتسمى الحمراء الطحالب في phycoerythrin أرثرين الفيكو  -2
 . Rhodoplast الحمر

3- Bacteriochlorophyll  الكبريت بكتريا في . 
4- Chromatophore المزرقة الخضر الطحالب في  
5-  
 Chloroplasts الخضراء البالستيدات -6
  الكاروتينات واشباه  chlorophyll الكموروفيل حبيبات عمى تحتوي بالستيدات وىي 

 واالنسجة االجزاء في البالستيدات ىذه وتتواجد الضوئي البناء عممية تحفيز في اداة وتعد
 .  لمضوء المعرضة النباتية

 
 
 
  

 البالستيدات اشكال
 
 Ultrastructure الدقيق التركيب 
 : قسمين من التركيبية الناحية من بالستيدة كل تتكون 
 :المحدد الخارجي الغشاء -1

  تحديد عمى ويعمل ءات واالنطوا البروزات الى يفتقر  وىو مزدوج غشاء عن  عبارة ىو
 الداخمي الغشاء ويكون العضية وداخل السايتوبالزم بين المواد نقل وتنظيم العضية
 العضيات اغشية لبقية مشابيا الخارجي الغشاء ويكون كما  الخارجي لمغشاء موازي

 .  ولبيد بروتين من ويتكون االخرى السايتوبالزمية
 
 :Stroma  الستروما – 2
 نشوية حبيبات عمى البالستيدة تحوي وكذلك الباستيدة في تتواجد بروتينية مواد ىي 

 غير البالستيدة تكون عندما عددىا يزداد osmophilic droplets اوزموفيمية وقطرات



 عمييا يطمق مزدوج غشاء من متكونة مغمورة تركيب توجد الستروما في.  فعالة
 مايعرف مكونة كمجاميع منتظمة Thylakoid بالثايميكويد او Lamellae بالصفائح

 االنبوبية االغشية من شبكة بواسطة داخميا متصمة الكرانا وتكون  granum بالكرانم
 بصفيحة أو thylakoid lamella الثاليكويد بصفيحة سميت وقد الستروما باتجاه

 فمثال النباتات نوع عمى اعتمادا الكرانا عدد يختمف  Stroma lamella الستروما
 واحدة كرانا عمى الوغمينا تحوي فمثال قميل يكون ورقيا تطورا االقل النباتات في عددىا

 السبانغ نبات في  بالستيدة لكل كرانا 64- 44 وجد حين في  بالستيدة لكل   فقط
spinach . 

 
 
  

 البالستيدة تركيب
 

 Photosynthesis الضوئي البناء
  الزىرية النباتات في  الخضر لمبالستيدات الرئيسة الوظيفة ىي  الضوئي البناء عممية 

 اغشية وتحوي البالستيدة داخل توجد التي الثايميكويد اغشية في العممية ىذه وتحدث
 الى العممية ىذه ةتحتاج  الضوئية الطاقة تأخذ التي الكموروفيل صبغ عمى الثايميكويد

 بواسطة الماء انشطار  العممية ىذه في يتم حيث  بيا الخاصة االنزيمات من العديد
 ثاني وأختزال الخضر البالستيدات في الموجودة الضوئي البناء بصبغ الضوء امتصاص

 .  الكاربوىيدرات مستوى الى الكاربون اوكسد
 
 االكسدة وجيد تدرج لتوليد تستخدم  الكموروفيل بواسطة الممتصة الضوئية الطاقة ان

 معادالت في موضح كماىو ADP من ATP لبناء ذلك بعد تستخدم التي واالختزال
 : الضوئي البناء

 
 ضوء 



  ATP    ADP+PI----------------      
Chloroplast 

  ضوء
 H2O------------------H  +   OH  
 
4OH---------------2H2+O2+4e- 

NADP+H+2e- --------------- NADPH 
 في الكموكوز لبناء اعاله الضوئية التفاعالت من الناتجة ATP,NADPH   ال تستخدم
 . الكاربوىيدرات مستوى الى CO2 ال اختزال

 
6CO2+18ATP+ 12NADPH+12 H2O-----------------

(CH20)n+ 18 ADP  +12 NADPH +6O2 +6 H2O 
 الى الكاربون اوكسيد ثاني  اختزال يتم حيث الستروما في تحدث الظالم تفاعالت 

 الكاربوىيدرات مستوى
 Origin of plastids البالستيدات منشأ

 
   proplastid االولية بالبالستيدة تسمى اوال موجودة بالستيدة من دائما البالستيدة تتكون
 قابميتيا تفقد ما لسبب التي البالستيدة المثال سبيل فعمى  تستنسخ ان ممكن انيا ويعتقد
 النقص نفس من تعاني بالستيدة تنتج الكموروفيل انتاج عمى

 
 
 
 
 
 
 



 


