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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى

 

 32/11/3113( انثالثبء 1يحبضرة )                                فطهجت ًَٕ ٔحطٕر انُببث
 

Pattern in Plant Development                                          اًَبط فً حطٕر انُببث

 

Growth ,development ,differentiation   ضنوً دظيً٘ر ًٗصْٞٞيز ٕيٜ عي ط عذيجًثس صْي

ى٘طييع عييور ّيي٘ثفٜ ٍييِ ثىضْلٞٞييٌثس ثىضييٜ صقظييو ىيْذييجس ميي ه هًٗر فٞجصيئ ٕٗيييٓ ثى ذييجًثس ٕييٜ 

 ثىَْ٘,ٗثىضطً٘ ٗثىضلٌٞٞ ثٗ ثىضنشع.

ٗىلٌع فٌٖ عَيٞز َّ٘ ٗصطً٘ ثىْذجس مٞفٞز صْظٌٞ ٕيٓ ثى َيٞز فأّئ ٍيِ ثىؼيًٌٗٛ ثُ ّ٘ػيـ ٍيجٕ٘ 

 -ثىَقظ٘ه دٖيٓ ثى ذجًثس ثىغ ط:

Development  :-ٍٚؾَيي٘ج ؽَٞييت ثىضلٞييٌثس ثىضييٜ َٝييٌ دٖييج ثىنييجةِ ثىقييٜ  عذييجًر مييجٍيز صطييي  عييي

  م ه هًٗر فٞجصٔ ٍِ ثالّذجس ,ثىَْ٘ ,ثىذي٘غ ,ثىضٌَٕٞ ٗثمٌٞث ثىشٞن٘مز.

 

 Plant development is the sum of growth and differentiation. 

 Development is all the changes that organisms go through-germination , 

growth , maturation , flowering and senescence. 

ٍغو ثىضق٘ه ٍِ ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ثىٚ ثىضٌَٕٞ ٗمييىل صقي٘ه ٍذيجها ثالًٗثل ثىيٚ  -أٍغيز عيٚ ثىضطً٘ :

 ثًٗثل صجٍز ثىَْ٘ ٗثىضّ٘ت .

 Examples of development include the transition from vegetative growth to 

flowering, and leaf primordium to expanded leaf. 

 Development can also be at subcellular or biochemical levels (for example 

when chloroplast is exposed to light for first time and photosynthetic 

enzymes are activated). 

 

س صقيش ثىني٘ٝيز ضعؼيٞجس ثىنيٞيزذ ٗمييىل ثىَْيض٘ٝجس عذجًر ثىضطً٘ َٝنيِ ثٝؼيجفٖج عييٚ ثىَْيض٘ٝج

ثىذجٝ٘مَٞٞجةٞز مَج ٝقوط عْو صنُ٘ ثىذ ّضٞوثس ثىنؼٌثء فٜ ثىً٘قز عْو ص ٌع ثىْذجس ىيؼ٘ء صذيوث 

ثالًٗثل دجالمؼييٌثً ٗصظييذـ ثالََّٝييجس ثىَْييؤٗىز عييِ عَيٞييز ثىذْييجء ثىؼيي٘ةٜ ٗمظ٘طييج ثّييٌَٝ 
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Rubisco  ٕٗيي٘ ثىَْييؤٗه عييِ ثمضييَثهCO2 ٕ٘ٞييوًثس فييٜ ؽَٞييت ثىْذجصييجس فٞييظ ٝظييذـ ثىييٚ مجًد

 ف جه عْو ص ٌع ثىْذجس ىيؼ٘ء.

CO2 

        H + e-     

CH2O 

Growth 
 

 A quantitative term related to changes in size and mass. 

 Sometimes measured as increase in cell number of fresh weight of packed 

cells. 

 In higher plants, dry weight is a more accurate measurement of growth than 

is fresh . 

  most tissues are 80% water and this can fluctuate greatly. 

  sometimes dry weight can be misleading. 

Growth :- ُعذييجًر مَٞييز ىٖييج ع قييز دييجىضلٌٞثس فييٜ ثىقؾييٌ ٗثىنضيييز َٗٝنييِ ىيَْيي٘ ثُ ٝقييٌٞ ثٗ ٝقييج

جّيضنوثً ثى وٝيو ٍيِ ثىَقييجِٝٞ ثىنَٞيز .فَيغ  ثىن ٝييج فيٜ ثىَيَثًج ثىْْيٞؾٞز َٝنييِ قٞيجُ َّٕ٘يج عيييٚ د

.ٗىنيِ فيٜ  pack cell volumeثّجُ ثىَٝجهر فٜ عيوهثىن ٝج ثٗ ثىيٍُ٘ ثىطيٌٛ ىين ٝيج ثىَظل٘ؽيز 

ديجىٌمٌ  فجُ ثىيٍُ٘ ثىطيٌٛ ثٗ ثىطيجٍػ الٝ ضذيٌ ٍقٞيجُ ٝ ضَيو عيٞئ  higher plantsثىْذجصجس ثىٌثقٞز 

%ذٍييِ ٍّٖٗييج ٍييجء ثٗ ثمغييٌ ٍجعييوٙ ضثىذيييًٗ 80ٍييِ ثُ ٍ ظييٌ ثالّْييؾز ثىْذجصٞييز صقضيي٘ٛ عيييٚ ٍييجء ض

ٗثىوًّجس ٗثالدظجهذ ثال ثُ  ثىَقض٘ٙ ثىَيجةٜ مَٞيز ميوٝور ثىضلٞيٌ ٗدجىضيجىٜ فيجُ ثىيٍُ٘ ثىطيٌٛ ٝضلٞيٌ 

 دوًؽز مذٌٞر ٍت صلٌٞثس ثىَقض٘ٙ ثىَجةٜ ىيْذجس .

Question:- Would dry weight or fresh weight be a better measure for 

growth of 10-day old dark-growth bean or pea 

 

 -ؽ٘ثح ثىْؤثه :

ثىٍُ٘ ثىؾجف ٕ٘ ٍقٞجُ ىنَٞز ثىذٌٗص٘د ًٍ ثٗ ثىَجهر ثىؾجفز ٕٗ٘ ثالمغٌ ثّيضنوثٍج ىيض ذٞيٌ عيِ ثىَْي٘ 

قٞقز ىَقٞجُ ثىَْ٘ .عييٚ ٍِ ثىٍُ٘ ثىطٌٛ ٗىنِ فضٚ ثىٍُ٘ ثىؾجف ثفٞجّج قو ٝ طٜ طً٘ر مٌٞ ط

ىيذجهًر دَج فٜ ىىل ٍُٗ ثىذيًر ثىْجٍٞز فٜ ثىظ ً ٕ٘ فيٜ ثى٘ثقيت ثقيو ٍيِ ثىٍُ٘ ثىؾجف -ّذٞو ثىَغجه :
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ثىٍُ٘ ثىؾجف ىيذيًر ى٘فيوٕج ديجىٌمٌ ٍيِ ثّْيج ّ فيث فيوٗط مَٞيز الديجُ دٖيج ٍيِ ثىَْي٘ ثُ ثىفقيو فيٜ 

ثىْجٍٞيز فيٜ ثىظي ً صقيً٘ د َيٞيز ثىضيْفِ  ثىٍُ٘ ثىؾجف ٝقوط فٜ ٍغو ٕيٓ ثىظيٌٗف ّظيٌث الُ ثىذيجىًر

ٗثّضْفجى ثىَ٘ثه ثىنجًدّ٘ٞز ثىَنَّز  فٜ ثىذيًر فٞظ ثّٔ فٜ ثىظ ً فجُ ٕيث ثىنيجًدُ٘ ثىَفقي٘ه ديجىضْفِ 

الَٝنِ ص ٘ٝؼٔ د َيٞز ثىذْجء ثىؼ٘ةٜ ٗدجىضجىٜ فجُ ثىذجهًر ص جّٜ ٍِ ثىفقو فٜ ثىَجهر ثىؾجفيز ٗفيٜ ٍغيو 

 ٛ قو ٝنُ٘ ثفؼو ٍقٞجُ ىيَْ٘ .ٕيٓ ثىقجىز فجُ ثىٍُ٘ ثىطٌ

دجىْْييذز ىيً٘قييز ثىضييٜ ٕييٜ فييٜ صّ٘ييت ٗثّييضطجىز فييجُ ؽيي٘ه ثٗ عييٌع ثىً٘قييز قييو ٝنييُ٘ ٕيي٘ ثىَقٞييجُ 

ثىَْجّخ ىيَْ٘ ٗٝؾخ ثُ ّشٌٞ ْٕج ثىٚ ثُ ْٕجك ثى وٝو ٍِ ثىَقيجِٝٞ ثىضيٜ َٝنيِ ثُ ّْيضنوٍٖج ىيض ذٞيٌ 

جفيظ ٗدلييغ ثىْظيٌ عيِ ثىَقييجِٝٞ عيِ ثىَْي٘ ٕٗيييث ٝ ضَيو ثىيٚ فييو مذٞيٌ عييٚ ثفضٞجؽييجس ثىشينض ثىذ

فجُ ؽَٞيت ثىَقيجٗالس ثىضيٜ صٖيوف ثىيٚ ثىض ذٞيٌ عيِ ثىَْي٘ مَقٞيجُ مَيٜ ثىَْضنوٍز ىيض ذٌٞ عِ ثىَْ٘ 

 عجهر ٍجٝ نِ ثىَذوث ثالّجُ ثىيٛ ٝق٘ه ثُ ثىَْ٘ ٕ٘ عذجًر عِ ٍٝجهر مٌٞ عنْٞز فٜ ثىنضيز ٗثىقؾٌ .

growth is irrevesilole increase in volume or size or mass. 

  

 Growth can occur without cell division .دوُٗ ثّقْجً م ٝج َّ٘ 

 in grass coleoptiles, cell division is completed very early but subsequent 

leaf growth is due to cell enlargement  

 wheat seeds irradiated with gamma rays to block DNA synthesis and cell 

division still germinate and grow in to small seedlings, they can survive 2-3 

weeks. 
 

 Cell division can occur without growth . َّ٘ ُٗثّقْجً ثىن ٝج دو 

 in embryos, cell division produces more but smaller cells with no overall 

increase in embryo size. 
 

 

                 

عيجهر   cell division and enlargementٗدجىٌمٌ ٍِ ثُ عَيٞز ثّقْجً ثىن ٝج ٗصّ٘ي ٖج            

صقوط ّ٘ٝز ثال ثّٔ ٍِ ثىٌَٖ ثُ ّيمٌ ثُ دجُ ثىَْ٘ َٝنِ ثُ ٝقوط ديوُٗ ثّقْيجً ثىن ٝيج  ٗثُ ثّقْيجً 

عَيٞز ثّقْجً ثىنيٞيز عيجهر ٍجصنضَيو فيٜ -جه :ثىن ٝج َٝنِ ثُ ٝقوط دوُٗ فوٗط َّ٘ . عيٚ ّذٞو ثىَغ

فييٜ ثىقشييجةع ٗد ييو ىىييل ٝقييوط ثىضّ٘ييت  coleoptilesثىٌَثفييو ثىَذنييٌر ٍييِ صطييً٘ مَييو ثىٌٗٝشييز 

enlargement  ثىٚ عَيٞز ثّيضطجىز ثىن ٝيج ٗعْيوٍج ٝيضٌ ص يٌٝغ  ىٖيث ثى ؼ٘ ٗثىضّ٘ت ٝ ٘ه دجىنجٍو

ٗثّقْيجً ثىن ٝيج ,فيجُ  DNAف عَيٞيز دْيجء ثهديًٗ ّذجس ثىقْطيز ثىيٚ ثّي ز مجٍيج دوًؽيز صنفيٜ الٝقيج
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عَيٞز ثّذجس ثىذيًٗ الصضيجعٌ ديو صْيضٌَ ٗثىْضٞؾيز ٕيٜ ديجهًثس طيلٌٞر ّجصؾيز فقيؾ ٍيِ عَيٞيز ثّيضطجىز 

ثىن ٝيييج ى٘فيييوٕج.ٍغو ٕييييٓ ثىذيييجىًثس الصْيييضٌَ دجىذقيييجء ثمغيييٌ ٍيييِ ثّيييذ٘عِٞ ثٗعييي ط ثال ثُ ٍظٌٖٕيييج 

ثمٌٙ فجّٔ مي ه ثىٌَثفيو ثالٗىٞيز ثٗ ثىَذنيٌر ٍيِ ثىنجًؽٜ ٝنُ٘ ثميخ ثالفٞجُ ؽذٞ ٜ .ٍِٗ ّجفٞز 

صْيضٌَ الّضيجػ صطً٘ ثىؾِْٞ فٜ ثىٌَٕر فجُ ثىؾِْٞ ٌَٝ مي ه ٌٍفييز ثىضيٜ فٖٞيج عَيٞيز ثّقْيجً ثىنيٞيز 

عوه مذٞيٌ ٍيِ ثىن ٝيج ثال ثُ ٕييٓ ثىن ٝيج صنيُ٘ طيلٌٞر دقٞيظ الصقيوط أٛ ٍٝيجهر ٗثػيقز فيٜ فؾيٌ 

 ثىؾِْٞ.

Differentiation 

  

 Differentiation is a qualitative term relating to things other than size . 

 Occurs when diving cell gives rise to daughter cells distend for different 

anatomical roles. 

 Differentiation is a tow-way street. 

 most differentiated cells may be stimulated to undergo cell division and 

grow as undifferentiated callus , eventually giving rise to new plants 

(transformation). 

  Totipotent is term used to describe cells that contain a complete genetic 

program, even though most information is not used at a given time. 

  Most plant cells are totipotent with the exception of certain highly 

specialized cells (such as  cell walls, etc.) whose development has been 

locked in. 

 see fig.15-1and color panel. 

  Genetic program can be determined by position effects. 

 

ٕٜٗ صطي  عيٚ ثىضلٌٞثس ثىضٜ الصشَو ثىضلٌٞثس فيٜ ثىقؾيٌ عذجًر ّ٘عٞز   -:  differentiationثىضَجَٝ 

ثىضٜ صظٌٖ ديِٞ ثىن ٝيج ٗثالّْيؾز ٗثالعؼيجء ثىضَيجَٝ ٝقيوط عْيوٍج ص طيٜ ثىنيٞيز ثىَْقْيَز  ميٞضيِٞ ميو 

ٍَْٖج صَْٚ ثىنيٞز ثىذْش َٕٗج ٝنضيفجُ ٍيِ ثىْي٘ثفٜ ثىضشيٌٝقٞز ٗثى٘يٞفٞيز ٗفيٜ ٌٍثفيو ثىضطيً٘ ثالٗىيٜ 

ؼز ثىَنظذزذ ّ٘ف ٝ طٜ م ٝج صظذـ ثٍج ؽيً ثّٗيجل ثٗ ٞذٞو ثىَغجه فجُ ثّقْجً ثىَثٝن٘س ضثىذعيٚ ّ
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ٍؾَ٘ج مؼٌٛ ىيىل ثىْذجس ٗميىل فجُ ثىن ٝج ثىذٌّنَٞٞز مٞيٌ ثىَضنظظيز ّي٘ف صذيوث دجىضنظيض ثٗ 

 ثىَ ْٞز .ٍنّ٘ز ثٍج ثٗعٞز مشذٞز ثٗ ثّجدٞخ مٌدجىٞز ٗعجةٞز ىنو ٍْٖج ٍظٌٖٓ ثىنجًؽٜ ٗٗيٞفضٔ  ثىضَجَٝ

ثىضَجَٝ ٗثىضنظض ىِٞ ٍِ ثىْٖ٘ىز صفٌْٞٓ عيٚ ثِّ مَٞز ٗىنِ عجهر َٝنِ ٗطفٔ عيٚ ثّجُ ّيْيز 

  .ٍِ ثىضلٌٞثس ثىْ٘عٞز .ثُ ثىضَجَٝ يجٌٕر ىٗ ثصؾجِٕٞ ثٗؽٌٝقِٞ 

قو صذوٗ عيٚ هًؽز عجىٞز ٍِ ثىضَجَٝ ثٗ ثىضنظيض ثالثّئ ٗدجىٌمٌ ٍِ ثُ ثىن ٝج ثىْذجصٞز فٜ ثىْذجس ثىذجىغ 

ّضَنِ ٍِ صقفَٕٞج ىنٜ ص ٘ه ثىٚ فجىز ثعٌ ؽْْٞٞز .د ذيجًر ثميٌٙ فيجُ ٍغيو ٕييٓ ثىن ٝيج صفقيو ثىضَٞيَ  ًمجىذج

دقٞظ صَْـ ىٖيج ديجُ ص ي٘ه ثٗص نيِ ثى َيٞيز ٗد يو  ًٗمَج ٝذوٗ فجُ ٕيٓ ثىن ٝج ثىفجقور ىيضََٞ ٍذٌٍؾز ؽْٞٞج

ٝج ثىَجم٘ىر ٍِ ىخ ّجل ّذجس ثىضذغ ل ٍنضيفز ؽوٝور .ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فجُ ثىن ىىل صضنض دجصؾجٓ ٍْجى

ثٗثىن ٝج ثىَجم٘ىر ٍِ ّذجس ف٘ه ثىظ٘ٝج َٝنِ صشؾٞ ٖج ٍِ ؽوٝو عيٚ ثالّقْجً ثٗ ثىَْ٘ ٍنّ٘ز مضيز مٌٞ 

ٗفيٜ ثىْٖجٝيز فيجُ ٕييث   un differentiation mass of cellٍضنظظيز  ٍيِ ثىن ٝيج صْيَٚ ثىنيجىِ 

ثىضيٜ ّ ْيٜ دٖيج قجديٞيز ثىن ٝيج ثىَضنظظيز عييٚ ثمي ف ثىنجىِ ّ٘ف ٝ طٜ ّذيجس ؽوٝيو. ٕييٓ ثىقجديٞيز  ٗ

Regeneration   ٜٗثعطييجء ّذييجس ؽوٝييو ص٘ػييـ ىْييج دييجُ ٍ ظييٌ ثىن ٝييج ثىْذجصٞييز ٕييtotipotent  ٕٓٗييي

دَ ْيٚ ثّٖيج صقضي٘ٛ عييٚ دٌّيجٍؼ ؽْٞيٜ مجٍيو ٖٝٞيب ىٖيج ثُ صنيُ٘ ّذيجس مجٍيو    Totipotencyثىظيجٌٕر

.ٗدجىٌمٌ ٍِ ثُ ثىَ يٍ٘جس ثىً٘ثعٞز الصْضنوً فٜ ؽَٞت ثالٗقيجس  ٕٗيث ٝطي  عيٞٔ ثىقوًر ثىنجٍْز ثىني٘ٝز

. 

ٗعييٚ ٕييث ثالّييجُ فيجُ ثىضطييً٘ الٝ ذيٌ عيِ فقييو ٍٍْيٜ فييٜ ثىَ يٍ٘يجس ثىً٘ثعٞيز ٗثَّييج فقيؾ دجّييضنوثً    

ثّضقجةٜ ىضيل ثىَ يٍ٘جس ثىً٘ثعٞز دٖوف صققٞ  ّ٘ثفٜ صطً٘ٝز ٍ ْٞز . ٗدجىطذت ىِٞ ؽَٞت ثىن ٝيج ثىْذجصٞيز 

 ٜٕtotipotent  فٞظ ثُ د ؼٖج عيٚ هًؽز عجىٞز ٍِ ثىضنظض ٍغو ؽوًثُ ثىن ٝج فيٜ ثالّْيؾز ٍغيو

ثىنشخ ٗثىيقجء ٕٗيٓ ثىن ٝج فيوعش ىٖيج صطيً٘ثس فيٜ ٍيجهر ثىذٌٗصي٘د ًٍ دقٞيظ ؽ يٖيج مٞيٌ قيجهًر عييٚ 

 صؾوٝو عَيٞز ثىضنظض ثٗ ثىضَجَٝ.

 

Control of growth and development :- 

 Orderly growth and development is controlled by three types of signals  

  intracellular (genetic control and gene expression) 

 intercellular (hormones) 

 environmental signals  
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 -ثىْٞطٌر ثٗصْظٌٞ َّ٘ ثىْذجس ٗصطً٘ٓ:

 ثج ٍِ ثىَؤمٌثس ثٗ ثالمجًثسثُ يذؾ عَيٞز ثىَْ٘ ٗثىضطً٘ فٜ ثىْذجس صقت صقش صجعٌٞ ع ط ثّ٘

    signals    intracellular ثالمجًثس هثمو ثىن ٝج -1

(genetic control and gene expression ىْٞطٌر ثىؾْٞٞز ٗثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ.ث 

 signals   intercellular ثالمجًثس دِٞ ثىن ٝج -2

signals among cells   intercellular 

  extra cellular signalsثالمجًثس ثىنجًؽٞز  -3

environmental signals 

دجىٌمٌ ٍِ ثد غ ثىذجفغِٞ َٝٞيُ٘ ثىٚ ثىضنٞيَ عييٚ ٗثفيو ثٗ ثمغيٌ ٍيِ ٕييٓ ثىَؤميٌثس ثٗ ثالميجًثس 

دييِٞ ٕيييٓ ثالمييجًثس ثٗ ثىَؤمييٌثس ثٗ ثىييٚ ثّيئ ٍييِ ثىَٖييٌ  ثُ ّيييمٌ ثُ ْٕييجك ثى وٝييو ٍييِ ثىضييوثم س 

ٞييٌثس فييٜ عَيٞييز ثىض ذٞييٌ ثىؾْٞييٜ ٗثىضييٜ ٍييِ ٍْييض٘ٝجس ثىْييٞطٌر فييٜ َّيي٘ ثىْذييجس ٗصطييً٘ٓ فَييغ  ثىضل

م ىٖج ّضنُ٘ ثىذٌٗصْٞجس ثىضٜ ٕٜ ٍْؤىز عِ ثىظفجس ثىً٘ثعٞز ىينجةِ ثىقٜ ٕيٓ ثى َيٞيز صيؤهٛ ثىيٚ 

ثفوثط صلٌٞثس فيٜ مَٞيز ثىنجًدٕ٘ٞيوًثس ثىْذجصٞيز ثٗفْجّيٞز ثىن ٝيج ثىْذجصٞيز ىيٌٍّٖ٘يجس ٍٗيِ ّجفٞيز 

س ثىْذجصٞز َٝنِ صغذٞضٖج ّٗي٘ف ّؾيو ثّٖيج صيؤعٌ فيٜ عَيٞيز ٍِ ثالّضؾجدجس ىيٌٍّٖ٘جثمٌٙ فجُ ثىنغٌٞ 

ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ .  ٗفٜ د غ ثىقجالس فضٚ ثى ٘ثٍيو ثىذٞتٞيز َٝنيِ صفْيٌٕٞج عييٚ ثّيجُ صقي٘الس فيٜ 

ثىغ عيز صضيوثمو ثىْ٘ثفٜ ثىؾْٞٞز ٗثمٌٞث فجُ ثىْٞطٌر عيٚ َّ٘ ثىْذجس ٗصطيً٘ٓ صقيش ٕييٓ ثىَْيض٘ٝجس 

 جٍيز ثىضٜ ٝنُ٘ عيٖٞج ثىْذجس.فٜ عور ؽٌل ىضقوٝو ثىظً٘ر ثىن

 

Genetic control:- 

  Cells do not lose genes ,rather they are turned of during 

differentiation and development . 

 Changes in gene expression is principle factor in regulating 

development at intracellular level. 

 Gene  expression can be divided into five principle stages . 

A - Gene activation  

 General discussion of DNA, histones, chromatin ,etc  

B – transcription  
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  Genetic control of plant developmentطرة انجٍُت فً حطٕر انُببثانطٍ    
  

ثىْذجصٞز ص ْٜ ثُ ؽَٞت ثىَ يٍ٘جس ثىؼًٌٗٝز ىضطً٘ ىين ٝج   Totipotencyثُ ثىقوًر ثىنجٍْز ثىني٘ٝز 

ىنو ميٞز فضٚ فٜ صيل ثىن ٝج ثىضٜ ٕٜ عيٚ  Genomeّذجس مجٍو ٕٜ ٍ٘ؽ٘هر فٜ ثىٖٞتز ثىؾْٞٞز 

هًؽز عجىٞز ٍِ ثىضنظض, د ذجًر ثمٌٙ فجُ ثىن ٝج الصفقو ثىؾْٞجس دجىٌمٌ ٍِ ثُ ثى وٝو ٍِ ثىؾْٞجس 

 ٍت صقوً عَيٞز ثىضََٞ ٗثىضطً٘. turned offض٘قفزذ الٝ ذٌ عْٖج ثٗ صنُ٘ مٌٞ فجعيز ضٍ

Gene expression                      protein  

Gene rexpression                    X 

ثُ عَيٞز ثىضطً٘ ىيْذجس صضطيخ صْيْو ٍذٌٍؼ ى َيٞز صف ٞو ثىؾْٞجس دٖوف ثىقظ٘ه عيٚ         

دجالػجفز ثىٚ ىىل فجُ ثىن ٝج ثىْذجصٞز ٝؾخ ثُ ثى٘قش ثىَْجّخ  ثىْ٘ثصؼ ثىؾْٞٞز ضثىذٌٗصْٞجسذ ٗىىل فٜ

صَضيل ثىقوًر عيٚ ثالّضؾجدز ىٖيٓ ثىْ٘ثصؼ ثىؾْٞٞز. ٍٗت صطً٘ ثىضقجّجس ثىقوٝغز ىيً٘ثعز ثىؾَٝتٞز 

molecular genetics  ٗصجعٌٕٞج عيٚ ٍ ٌفضْج ثى يَٞز عِ صطً٘ ثىْذجس ثطذـ ٍِ ثى٘ثػـ ثُ عَيٞز

ثى جٍو ثىٌةْٜٞ ٗثالّجّٜ فٜ صْظٌٞ عَيٞز صطً٘ ثىْذجس عيٚ ٍْض٘ٝجس هثمو ثىنٞيز  ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ٕٜ

. 

 DNAفٜ ؽَٝتز ثه nucleotidesثىؾْٞجس مَج ٕ٘ ٍ ٌٗف ٍ٘ىفز ٍِ ص جقخ عوه ٍِ ثىْٞ٘ميٞ٘صٞوثس 

ثىضٜ صشفٌ ىنو  codonٗص جقخ مو ع ط ٍِ ٕيٓ ثىْٞ٘ميٞ٘صٞوثس ص طٜ ٍجَْٝٚ دجىشفٌر ثىً٘ثعٞز 

ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فجُ ص جقخ ثىشفٌر ثى٘ثفور فٜ ثىؾِٞ ٝقوه ىْج ثىضٌمٞخ ثىٌةِٞ ْٜٞ فجٍغ ثٍ

ىضْيْو ثالفَجع ثالٍْٞٞز فٜ ؽَٝتز ثىذٌٗصِٞ ٗمجطز ثالََّٝجس ثىضٜ صقوه عَيٞز ثالٝغ ثىني٘ٛ 

cell metabolite . 

   gene expressionانخؼبٍر انجًٍُ  

 

ٗصْٞجس ٍ ْٞز ٍشطً٘ر د٘ثّطز ؽْٞجس مجطز . ثىؾْٞجس ٕ٘ عذجًر صطي  عيٚ صنيٞ  ثٗ دْجء دٌ    

ىْٞش دجؽَ ٖج ثٗدجمَيٖج صنُ٘ ف جىز فٜ مو ثالٗقجس ثال ثّٖج قو صنُ٘ ف جىز ثٗفجعيز ثعضَجهث عيٚ 

ثالفضٞجؽجس ثىضطً٘ٝز ثىَذٌٍؾز ثٗ ثّضؾجدز ىيضلٌٞثس فٜ ثىظٌٗف ثىذٞتٞز , ع  ص ٌع ثىْذجس ىظٌٗف 

ٗٝؤهٛ ثىٚ دْجء دٌٗصْٞجس ؽوٝور مٌٞ ٍ٘ؽ٘هر صقش ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ثىشو ثىَيقٜ ٝؤعٌ فٜ عَيٞز 

 ثىظٌٗف ثىطذٞ ٞز.

دجالػجفز ثىٚ ىىل فجُ ثالمض فجس فٜ عَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ص ضذٌ ثىّ٘ٞيز ثىٌةْٞٞز ثىَْؤىز عِ ثّ٘ثج 

 ثالََّٝجس ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثىنيٞز ٗدجىضجىٜ ٍْؤٗىز عِ َّ٘ ٗصطً٘ ثٝغ ثىنيٞز ثىَ ْٞز .
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َيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ فٜ ثىنجةْجس ثىقٞز فقٞقٞز ثىْ٘ثر َٝنِ صقَْٖٞج ثىٚ مَِ ٌٍثفو ثٗ مط٘ثس ثُ ع

: ٜٕ- 

 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى
 

 8/11/3113 انخًٍص( 3يحبضرة )                                                                       
 

 ثىضْشٞؾ ثىؾْٜٞ -ثىنط٘ر ثالٗىٚ :-1

 

ذ. DNAثىضٜ صنُ٘ ثىؾْٞجس ضثىؾِٞ عذجًر عِ قط ز ٍِ  DNAٜ ثىنط٘ر ثىضقؼٌٝز ىؾَٝتجس ثهٕ  

ثىيٛ ٝؾخ ثُ ٝ٘ػت فٜ فَٞ طلٌٞ ؽوث ٕ٘  DNAعجهر صقض٘ٛ عيٚ مَٞز مذٌٞر ٍِ ثهثىن ٝج ثىْذجصٞز 

ىٔ فقو ٝظو ؽ٘ Ryeىنيٞز ٍفٌهر ىْذجس ثىقَـ ثىشٞيَٜ  DNAثىْ٘ثر عيٚ ّذٞو ثىَغجه ثىث قَْج دَو ثه

ٍجٝنٌٍٗضٌ  5ٝؾخ ثُ ٝ٘ػت فٜ ّ٘ثل قطٌٕج الَٝٝو عِ  DNAثٍضجً ٍٗت ىىل فجُ ٕيث ثه 5ثىٚ 

عْجةٞز ثىشٌٝؾ ضٗثىضٜ صقض٘ٛ عيٚ ثىؾْٞجس فٜ ميٞز فقٞقٞز  DNA.َٗٝنِ عَو ىىل ثىشب الُ ؽَٝتز ثه

صنغٞع ٕيث ثىضٌمٞخ ْٝجعو فٜ  Histonesثىْ٘ثر ذصنُ٘ ٍيف٘فز ثٗ ٌٍد٘ؽز ف٘ه ؽَٝتجس مجطز صَْٚ 

condense ؽَٝتز ثهDNA  ٜٗٗػ ٖج هثمو ٍْجفز طلٌٞر ضثىْ٘ثرذ ٗٝ ضذٌ ثُ ثىنط٘ر ثالٗىٚ ف

ٍِ ٕيث ثىذٌٗصِٞ ضثىْٖضُ٘ذ دقٞظ صظذـ  DNAٕ٘ صقٌٌٝ ؽَٝتز ثه releaseعَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ 

 ؽجَٕر .

 

  transcriptionثالّضْْجك  -ثىنط٘ر ثىغجّٞز: -2

 

ض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ص ْٜ دْجء ثٗ صنيٞ  ؽَٝتز ٍِ ثىقجٍغ ثىْ٘ٗٛ ٕيٓ ثىنط٘ر ٍِ مط٘ثس عَيٞز ثى

ٗصٌصٞخ ثىق٘ثعو ثىْٞ٘ميٞ٘صٞوٝز ثىَ٘ؽ٘هر فٞٔ ٍنَيز ىضيل ثىق٘ثعو ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ؽَٝتز  RNAثه

ٝضٌ ثّضْْجمٖج عيٚ منو صْيْو  DNAفٜ ثىؾِٞ .ّٗظٌث الُ ثىَ يٍ٘جس ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثه DNAثه

 جُ ٕيٓ ثى َيٞز ٝطي  عيٖٞج عذجًر ثالّضْْجك .ف RNAذ فٜ ثهsequenceّٞ٘ميٞ٘صٞوٛض 

ذ RNA polymeraseض  RNAٕيٓ ثى َيٞز ٝضٌ صْشٞطٖج د٘ثّطز ثٌَّٝ ّ٘ٗٛ َْٝٚ ثٌَّٝ ديٌَر ثه

ثىٚ ثىْجٝض٘د ًٍ  DNAصقَو ثىَ يٍ٘جس فٜ ثىْ٘ثر فٞظ ٍ٘قت ؽَٝتز ثه RNAّٗظٌث الُ ؽَٝتز ثه

ثىٌّ٘ه  RNA  َْٚٝmRNAجُ ٕيث ثىْ٘ج ٍِ ثهثٗ ثىْجٝضّ٘٘ه فٞظ صقوط عَيٞز دْجء ثىذٌٗصِٞ ف

ثىٚ ثىْ٘ثر ْٗٝضنوً فٜ عَيٞز دْجء ثىذٌٗصِٞ ٝؾخ ثُ صؾٌٙ ىٔ عَيٞز ص وٝو ثٗ  mRNAٗقذو ثُ ٝ جه ثه

 . Processingصقٌ٘ٝ ٗثىضٜ صَْٚ ثه 
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                                                              Translationثىضٌؽَز     -ثىنط٘ر ثىغجىغز:-3

 

ثىَ وه ثٗ ثىَقً٘ ثىٚ  mRNAٕيٓ ثىنط٘ر صقوط فٜ ثىْجٝض٘د ًٍ فٞظ عْوٍج ٝظو ثه    

ثىْجٝض٘د ًٍ ٌٝصذؾ ٍت ثىٌثٝذٍّ٘٘جس فٞظ ثُ ثىٌّجىز ثىضٜ ٝقَيٖج ٝضٌ صٌؽَضٖج ثىٚ صْيْو ٍ ِٞ ٍِ 

 ثالفَجع ثالٍْٞٞز ثىضٜ صنُ٘ ثىذٌٗصِٞ ثىَ ِٞ .

 

            Transfer of amino acids َجع ثالٍْٞٞزّقو ثالف -ثىنط٘ر ثىٌثد ز:-4

 

صْيٌ ثىٚ ثىٌثٝذٍّ٘٘جس ٗثفوث د و ثالمٌ  mRNAثالفَجع ثالٍْٞٞز فْخ ثىٌّجىز ثىضٜ ٝقَيٖج    

ٝقً٘ دْقو ثالفَجع  tRNAٕيث ثهذ ثىْجقو transfer RNAض tRNAد٘ثّطز ؽَٝتز مجطز صَْٚ 

ُ ثىٌثدطز دِٞ فجٍغ ثٍْٜٞ ٗثمٌ د٘ثّطز ٌٍمخ ثىذذضجٝوذ ثالٍْٞٞز فضٚ ٝظو ؽ٘ه ثىْيْيز ثىذذضٞوٝزضال

د و ىىل ٝقوط صقٌٌٝ ىٖيٓ ثىْيْيز ثىذذضٞوٝز ثىضٜ صنُ٘  RNAثىٚ ؽ٘ه ثىٌّجىز ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثه

 دٌٗصِٞ ٍ ِٞ , عٌ ٌٝؽت ثىٌثٝذًّ٘٘ ىٞ ٞو ثىوًٗر ٌٍر عجّٞز ٗعجىغز ٕٗنيث .

 

   Modification of proteinصقٌ٘ٝ ثىذٌٗصْٞجس ثىْجصؾز -ثىنط٘ر ثىنجٍْز:-5
 

عْوٍج صقًٌٍِ ثىٌثٝذٍّ٘٘جس ٍذجمٌر ٗىيىل ٝؾخ ثُ صؾٌٙ  ثُ ثى وٝو ٍِ ثىذٌٗصْٞجس صنُ٘ مٌٞ ٍفٞور

 عيٖٞج د غ ثىض وٝ س ثٗ ثىضقٌ٘ٝثس دقٞظ صظذـ ّشطز ثٗ ف جىز.

ّضٞوثس ٍغو ثىذ شٞز صيٕخ ثىٚ ثى ؼٞجس ثىَقض٘ٝز عيٚ ثمعيٚ ّذٞو ثىَغجه ثىذٌٗصْٞجس ثىضٜ ٝؾخ ثُ 

ثىنؼٌثء ٝؾخ ٝؾخ ثُ صقض٘ٛ ّيْيز ٍِ ثالفَجع ثالٍْٞٞز ثىضٜ صنُ٘ مجًٕز ىيَجء ٍقذز ىيوِٕ ضالُ 

ٕيٓ ثالمشٞز ٕٜ عذجًر عِ ٍ٘ثه هْٕٞزذ ٗٝطي  عيٖٞج ثطط ؿ ثىضْيْو ثىٌةْٜٞ ٕٗيٓ ثالفَجع 

ىٖج صقيو ثٗ ثالٍْٞٞز صْٖو هم٘ه ثىذٌٗصِٞ م ه ثالمشٞز ٗفجىَج ٝظو ثىذٌٗصِٞ ثىٚ ٍ٘ق ٔ ٝقظو 

ثّق ه ,ْٕٗجك دٌٗصْٞجس صذقٚ مٌٞ ف جىز ثىٚ ثُ صقظٌ ثىْيْيز ثىذذضٞوٝز ٗىىل دضجعٌٞ د غ ثالََّٝجس 

ثىَقييز . فٜ فِٞ ثُ دٌٗصْٞجس ثمٌٙ صقضجػ ثػجفز مجًدٕ٘ٞوًثس ثىٖٞج ىنٜ صظذـ دٌٗصْٞجس ّنٌٝز 

glycoprotein  ىضٜ ٕٜ ػًٌٗٝز ىقوٗط .ٍٗ ظٌ ٕيٓ ثىضقٌ٘ٝثس صضؼَِ ّشجؽ ثََّٝجس ٍقوهر ٗث

 عَيٞز ص ذٌٞ ؽْٜٞ ّجؽقز.

ٗمو مط٘ر ٍِ ٕيٓ ثىنط٘ثس ثىنَِ صَغو هًٗ ٌٍٖ فٜ عَيٞز صطً٘ ثىْذجس ْٕٗجك د غ ثالهىز ثىضٜ 

 صشٌٞ ثىٚ ٗؽ٘ه ثمض فجس فٜ عَيٞز ثىْْل ٗثىضٌؽَز م ه ٌٍثفو صطً٘ ثىْذجس ثىَنضيفز.
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 رة انٓريٍَٕت نًُٕ انُببث ٔحطٕرِانطٍط          

 Hormonal regulation of plant growth and development. 

فٜ ىخ ّذجس ثىضذغ ثُ ثىضوثم س ٍجدِٞ ثىن ٝج ثىْذجصٞز ٕٜ مجٝز فٜ ثىض قٞو , ف يٚ ّذٞو ثىَغجه ميٞز دجىلز 

ز ٗىنِ ثىث صٌ صقٌٌٕٝج صفقو ثىقوًر عيٚ ثالّقْجً ٕٜٗ ٍضنظظز دجىوًؽز ثالّجُ عيٚ منو ميٞز مجٍّ

ٍِ ٍ٘ق ٖج دجىْجل عٌ ًٍعش فٜ ّٗؾ طْجعٜ فجُ ّفِ ٕيٓ ثىنيٞز ّ٘ف ٝضٌ صْشٞطٖج عيٚ ثالّقْجً 

ٍْضؾز مضيز عيٚ منو م ٝج ثىْذجصٞز مٌٞ ٍضنظظز ٗثىضٜ َّٞش دجىنجىِ ٍٗت ثىض٘ثٍُ ثىليثةٜ ثىَْجّخ 

ً ٍٗؾَ٘ج مؼٌٛ ٗفٜ ثىْٖجٝز ٗثىْ٘ج ثىظقٞـ ٍِ ثىٌٍّٖ٘جس فٜ ثىّ٘ؾ ثىليثةٜ ّ٘ف صنُ٘ ؽيٗ

ٞز ثىٜ ٕٜ ثُ ٍغو ٕيث ثىْي٘ك َٝنِ صفٌْٞ عيٚ ثّجُ ثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجص صضٌ عَيٞز ثم ف ّذجس مجٍو .

 intercellularصقَو ثىَ يٍ٘جس دِٞ ثىن ٝج   chemical messengerعذجًر عِ ًّو مَٞٞجةٞز

canals  ٝ َٜنِ ثُ صشؾت ثٗ صغذؾ ثى وٝو ٍِ ٗص٘ؽو ْٕجك عور ٍؾجٍٞت ٍِ ثىٌٍّٖ٘جس ّذجصٞز ثىض

ثى َيٞجس ثىضطً٘ٝز ثٍج دظً٘ر ٍْفٌهر ثٗ دجىض ُ٘ ٍت د ؼٖج ثىذ غ ّٗ٘ف ّضطٌل ثىٚ ٕيث ثىَ٘ػ٘ج 

 دظً٘ر ٍنضظٌر الفقج.

ٝقضجػ ثىٚ هًؽز ثىْذجصجس ٍض وهر ثىن ٝج ص و مجةْجس فٞز مجٝز فٜ ثىض قٞو ٗصطًٕ٘ج ثىَْظٌ ٗثىَْْ     

دِٞ ثىن ٝج. ٗىنٜ صقً٘ ثىن ٝج ثىْذجصٞز دضْْٞ  ف جىٞجصٖج ثىَنضيفز فجّٔ   coordinationعجىٞز ٍِ ثىضْْٞ 

 ٍِ ثىؼًٌٗٛ ثُ صنُ٘ ىٖج ثىقوًر عيٚ ثالصظجه ٍت د ؼٖج ثىذ غ ٗثفٞجّج عيٚ ٍْجفجس د ٞور.

ٍِ ثىّ٘جةو ثىٌةْٞٞز ىيض٘ثطو دِٞ ثىن ٝج ثىْذجصٞز ٕٜ ثىٌٍّٖ٘جس ثىضٜ ٕٜ عذجًر عِ ًّو مَٞٞجةٞز   

صْْٞ  َّٕ٘ج ٗصطًٕ٘ج ,ٗفٜ ثى٘قش ثىقجػٌ ْٕجك صقَو ثىَ يٍ٘جس دِٞ ثىن ٝج ٗدجىضجىٜ ص َو عيٚ 

مَِ ٍؾجٍٞٔ ٍِ ثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز ثىَقذ٘ىز ىوٙ ٍ ظٌ ثىذجفغِٞ ْٕٗجك ٍؾجٍٞت ثمٌٙ ص و فوٝغز 

ىثس ثطو ثالمضشجف ٗثىضٜ ٝ ضقو دجُ ىٖج ثهٗثً فْٞ٘ى٘ؽٞز فٜ َّ٘ ثىْذجس ٗصطً٘ٓ ميَز ٌٍُٕ٘ ٕٜ 

ْٕٗجك مَِ ثّٗقجؽ ٝؾخ ثُ صْطذ  عيٚ ٌٍمخ ٍج   activity arouserّٝ٘جّٜ ٗص ْٜ دجعظ ثىْشجؽ

 -ىنٜ َٝنِ ثعضذجًٓ ٌٍُٕ٘ ّذجصٜ ٕٜٗ:

 ثُ ثىٌٍّٖ٘ج ثىْذجصٞز ٝؾخ ثُ صنُ٘ ف جىز دضٌثمَٞ ػتٞيز ىيلجٝز . -1

 site of action or targetٝؾخ ثُ ْٝضؼ مٜ ميٞز ٍ ْٞز ثٗ ّْٞؼ ٍ ِٞ ْٗٝقو ثىٚ ٍنجُ عَئ  -2

cell . 

ذ. ٗعجهر ٝنُ٘ metabolic intermediatesثىٌٍُٖ٘ ثىْذجصٜ الٝ ضذٌ ٌٍمخ ثٝغ ّٗطٜ ض -3

 . 175ٍّٗٔ ثىؾَٝتٜ  IAAٌٍمخ دْٞؾ ٍِ ّجفٞز ثىضٌمٞخ ثىنَٞٞجةٜ ٍّٗٗٔ ثىؾَٝتٜ قيٞو , ٍغو 
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صؼنٌٞ ىيف و ثُ ثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز صْذخ ثى وٝو ٍِ ثىضجعٌٞثس ثىضٜ عجهر صٌثفقٖج عَيٞز  -4

 ثىفْٞ٘ى٘ؽٜ.

ىينيٞز ثىْذجصٞز ثىَْضيَز . ٗمَج ىمٌّج ّجدقج فجُ  receptorثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز ٝضٌ ثّضقذجىٖج د٘ثّطز  -5

ْٕجك مَِ ٍؾجٍٞت ٍِ ثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز ثىٌةْٞٞز ثىَقذ٘ىز ٕٜ ثالٗمْْٞجس ٗثىؾذٌىْٞجس 

ثمٌٙ ٍِ ثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز  ٗثىْجٝض٘مجْْٝجس ٗفجٍغ ثالدْْٞل ٗثالعيِٞ. ْٕٗجك ٍؾَ٘عز

 -ثىَنضشفز فوٝغج ٗصشَو ثالصٜ :

A. brassinolde 

B. systemin 

C. jasmonic acid 

D. salicylic acid 

E. polyamines  

ٕٜٗ ٌٍُٕ٘  Hypothetical hormonesدجالػجفز ثىٚ ىىل فجُ ْٕجك ٌٍّٕ٘جس ثفضٌثػٞز       

florigen ثه ٌٍُٕ٘ٗvernalin الُ ٗؽ٘هٕج ٝ ضَو عيٚ ثهىز  ٗص٘طع دجّٖج ٌٍّٕ٘جس ثفضٌثػٞز

ٌٍف٘ى٘ؽٞز فقؾ ٗىٌ ٝضٌ عَىٖج ٍِ ثىْذجس ٍٗ ٌفز صٌمٞذٖج ثىنَٞٞجةٜ ٗدجىْْذز ىيفيً٘ؽِٞ ٕ٘ ٌٍُٕ٘ 

 ثىضٌَٕٞ دجىْذجصجس ثىقْجّز ىيؼ٘ء فجُ ثالهىز ثىَض٘فٌر فٜ ثى٘قش ثىقجػٌ صشٌٞ ثىٚ ّ٘ج ٍِ ثىذٌٗصْٞجس.

 

 ب(انطٍطرة انبٍئٍت نخطٕر انُببث )خبرج انخالٌ

 in vivo mental of regulation of plant development (extra-cellular signal)   

  

فٜ ثٗقجس ٍنضيفز صْضطٞت  stimulusْٕجك ثى وٝو ٍِ ثى ٘ثٍو ثىذٞتٞز ثٗ ثىنجًؽٞز ثٗ ثىَؤعٌثس    

 ثُ صي خ هًٗ ٌٍٖ فٜ ثىْٞطٌر ثٗ صْظٌٞ عَيٞز صطً٘ ثىْذجس.

دجى٘ثقت ٍؤعٌثس فَٞٝجٗٝز مجىؼ٘ء ٗهًؽز ثىقٌثًر ٗثىؾجىدٞز  ٍٗ ظٌ ٕيٓ ثىَؤعٌثس ثىذٞتٞز ٕٜ

ٗثىضٜ صَضجٍ دجُ ىٖج صجعٌٞ ٌٍٖ فٜ ٕيٓ ثىنظ٘ص , ْٕٗجك ع٘ثٍو ثمٌٙ ٍغو ثىَؾجالس ثىَلْجؽْٞز 

ٗثىٌٝجؿ ٗثىظ٘س ٕٗيٓ ٍؤعٌثس ٍٞنجّٞنٞز قو صنُ٘ ىٖج صجعٌٞثس عيٚ َّ٘ ٗصطً٘ ثىْذجس ,ثالثُ ٕيٓ 

 ٗص٘ػٞقٖج فٜ صؾجًح دقغٞز . ثى ٘ثٍو ٍِ ثىظ خ هًثّضٖج

ع٘ثٍو دٞتٞز ثمٌٙ ٍغو ثىٌؽ٘دز فٜ ثىضٌدز ٗثىؾ٘ ٗثىضليٝز ثىَ وّٞز ثٝؼج صؤعٌ فٜ عَيٞز صطً٘ 

ثىْذجس ٗفجٝج فجُ ثى وٝو ٍِ ٍي٘عجس ثىٖ٘ثء ٗثىَجء صَغو صقوٛ دٞتٜ مذٌٞ ىيْذجصجس ٗقو صؤعٌ فٜ صطً٘ 

أ مجًػ ثىْذجس فجُ ثىْذجس ٝؾخ ثُ َٝضيل د غ ثىْذجس دوًؽز مذٌٞر ّٗظٌث الُ ثى ٘ثٍو ثىذٞتٞز صْش
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صلٌٞثس ثٝؼٞز عجدضز ثٗ  ٕيٓ ثىَؤعٌثس عٌ ّقيٖج ثٗ ّقو ٕيٓ ثىَ يٍ٘جس ثىٚ ثىّ٘جةو ثىضٜ صقً٘ دجّضقذجه

. ثُ فٌٖ ؽذٞ ز ثّضقذجه ثىَؤعٌثس ثىذٞتٞز ٝ و ٗثفور ٍِ ثٗىٚ ثىنط٘ثس فٜ فٌٖ صلٌٞثس دجٝ٘مَٞٞجةٞز 

فٜ ثىْٖجٝز ثىٚ ثالّضؾجدز ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز فقو ثطذـ ٍِ ثى٘ثػـ ثالُ ثُ ّيْيز ثى َيٞجس ثىضٜ صؤهٛ 

ثىذٞتٞز صؤعٌ ثٍج فٜ عَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ثٗ فٜ ف جىٞز  ٍ ظٌ ثُ ىٌ ٝنِ ؽَٞت صجعٌٞثس ثى ٘ثٍو

 ثىٌٍّٖ٘جس ثىْذجصٞز.

      phytochrome and photomorphognesis       انفبٌخٕكرٔو ٔانخشكم انضٕئً 

ثىيٛ ٕ٘ عذجًر عِ ٍ٘ؽجس مٌٍٖٗلْجؽْٞٞز ٝضجىع ٍِ ؽَْٞجس ثٗ ػ٘ٝتجس ثٗ ف٘صّ٘جس ثىؼ٘ء    

 -ٝؤعٌ فٜ َّ٘ ثىْذجس فٜ ثى وٝو ٍِ ثىْ٘ثفٜ ٕٜٗ مجالصٜ:

ثىؼ٘ء ٝ و ٍظوً ىيطجقز ثىضٜ صومو عجىٌ ثالفٞجء ٕٗيٓ ثىطجقز ٝضٌ ثقضْجطٖج د َيٞز ثىذْجء  -ثٗال:

 ثىؼ٘ةٜ فٞظ صضق٘ه ثىٚ ؽجقز مَٞٞجةٞز.

ثٗ ٍؤمٌ ٕيٓ ثالمجًر صؤعٌ فٜ َّ٘ ثىْذجس ٕٗيث ٝطي  عيٞٔ ثىَْ٘  signalثىؼ٘ء ٝ و ثمجًر  -ّٞج:عج

 phototropismٍغجه عيٚ ىىل يجٌٕر ثالّضقجء ثىؼ٘ةٜ   directional growthثالصؾجٕٜ 

ٗثىضٜ ّ ْٜ دٖج َّ٘ ثىْْٞؼ ثىْذجصٜ دجصؾجٓ ٍظوً ثىؼ٘ء ٗمجطز ثالعؼجء ثىْذجصٞز ٍغو ثالًٗثل 

 ْٞقجُ فٞظ صنُ٘ ٍ٘ؽذز ثالّضقجء ثىؼ٘ةٜ فٜ فِٞ ثُ ثىؾيًٗ ّجىذز ثالّضقجء ثىؼ٘ةٜ .ٗثى

ٕٗيث  seasonal changes in day lengthثىضلٌٞثس ثىََّ٘ٞز فٜ ؽ٘ه ثىيٞو ٗثىْٖجً  -عجىغج:

ٗٝذوٗ ثُ ثىْذجس َٝضيل  floweringثىضجعٌٞ ٌٍٖ ؽوث فٜ صطً٘ ثىْذجس ٗمجطز عَيٞز ثىضٌَٕٞ 

  . time measuring mechanismsٞجُ ثى٘قش ٍٞنجّٞنٞز ىق

  formative effect of light (photomorphognesis) ثىغجعٌٞثس ثىشنيٞز ىيؼ٘ء  -ًثد ج:

 

 انخغٍراث انُبحجت ػٍ انضٕء فً ًَٕ انُببث ٔحطٕرِ ٔػًهٍبحّ االٌضٍت انًخخهفت 

Photomorphogensis light induced changes in plant growth 

development and cellular metabolism 

ثُ َّ٘ ثىْذجس ٗصطً٘ٓ ٝ ضَو عيٚ ثىظٌٗف ثىذٞتٞز ٗثىضٌمٞخ ثىؾْٜٞ ىيْذجس , ٍِٗ ثىظٌٗف ثىذٞتٞز 

ٕ٘ ثىؼ٘ء ثىيٛ الٝقض٘ٛ عيٚ أٛ ٍِ ثىْذجصجس ٗثَّج ٝؤعٌ فٜ ثىطٌٝقز ثىضٜ ٝضٌ فٖٞج ثىض ذٌٞ عِ 

 ؟ين ٝج ثىْذجصٞز ثُ صْضؾٞخ ىيؼ٘ء ٗثىْؤثه ثالُ مٞع َٝنِ ىثىؾْٞجس فٜ ثىنجةِ ثىقٜ , 

ّظٌث الُ ثالمجًثس ثىؼ٘ةٞز صْشو مجًػ ثىن ٝج ثىْذجصٞز فجّٔ َٝنِ ثُ صضظً٘ ثُ ْٕجك  -ٗثىؾ٘ثح:
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ثىضٜ صضؼَِ ثّضقذجه ثالمجًر ثىؼ٘ةٞز عٌ ّقيٖج ٗد و ىىل  eventsّيْيز ٍِ ثى َيٞجس ثٗ ثالفوثط 

 صقوط ثالّضؾجدز ثىؼ٘ةٞز.

ثىؼ٘ةٞز ثٗ صجعٌٞثس ثىؼ٘ء صقضجػ ثىٚ طذلز ىٖج ثىقوًر عيٚ ثٍضظجص ثىؼ٘ء ثُ ثّضقذجه ثالمجًر 

دقٞظ صظذـ ثىظذلز ٍْشطز ػ٘ةٞج , ثىظذلز ثىضٜ ص َو دٖيٓ ثىطٌٝقز ٝطي  عيٖٞج ثطط ؿ 

ٗدجٍضظجص ثالؽ٘ثه ثىَ٘ؽٞز ىيؼ٘ء دظً٘ر ثّضقجةٞز ٕيث .  photoreceptorثىَْضقذو ثىؼ٘ةٜ 

ثىَ يٍ٘جس ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثىؼ٘ء عٌ ٝفٌْ ٕيٓ ثىَ يٍ٘جس فٜ ثىنيٞز ثىَْضقذو ثىؼ٘ةٜ مجَّج ٝقٌث 

عيٚ منو ف و فْٞ٘ى٘ؽٜ ٍ ِٞ ٕٗيث ثىف و ٝشَو صلٌٞثس صٌمٞخ ثىذٌٗصِٞ ثٗ صلٌٞثس مَٞ٘ػ٘ةٞز 

 ثٗ ثف جه فْٞ٘ى٘ؽٞز ثمٌٙ .

ٗدلغ ثىْظٌ عِ ؽذٞ ز ثىضجعٌٞ ثالٗىٜ فجُ ثٍضظجص ثىؼ٘ء دَْجعور ثىَْضقذو ثىؼ٘ةٜ ثٗ دْذخ 

initiate  ٜثٗ ٝقظ عوه ٍِ ثىضلٌٞثس ثىذجٝ٘مَٞٞجةٞز ثىضٜ صَْٚ ّيْيز ثّضقجه ثالمجًر ثىؼ٘ةٞز ٗف

ثىْٖجٝز فجُ عَيٞز ّقو ثىضجعٌٞ ثىؼ٘ةٜ صؤهٛ ثىٚ ثالّضؾجدز ثىضطً٘ٝز ثىَ ْٞز . ثُ ٍ ظٌ ثالّضؾجدجس 

ٍِ ثىَْضقذ س ثىشنيٞز ىيؼ٘ء فٜ ثىْذجصجس ثىٌثقٞز ٝذوٗ ثّٖج صقش ّٞطٌر ٗثفور ٍِ ع ط ثّ٘ثج 

 -ثىؼ٘ةٞز ٕٗيٓ ثىَْضقذ س ٕٜ :

    phytochromeانفبٌخٕكرٔو  -1

ٍِ ثىطٞع  red-far redٕٜٗ صَضض دجىوًؽز ثالّجّٞز فٜ ثىَْطقز ثىقٌَثء ثٗ ثالفٌَ ثىذ ٞو  

ثىٌَةٜ ضثالؽ٘ثه ثىَ٘ؽٞز فٞٔ ٍ ق٘ىزذ ٗصجعٌٞثصٖج ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ٕٜ ثمغٌ ثىضجعٌٞثس هًثّز فٜ 

 ؼ٘ةٜ .ٍ٘ػ٘ج ثىضشنو ثى

3- cryplochrome 

2- uv-receptor 

ٕٗجصِٞ ثىظذلضِٞ ٍْؤىضجُ عِ ثٍضظجص ثىؼ٘ء ثالًٍل ٕٜٗ صشَو د غ ثىظ٘ثٌٕ  

ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ٍغو ثالّضقجء ثىؼ٘ةٜ ٗعَيٞز فضـ ثىغلً٘ دْجء ثىنيً٘ٗفٞو ٗثالّضؾجدز ىيفجٝض٘مًٌٗ 

ٌ فٜ ثىذق٘ط ٕٜ ثالمغٌ ثَٕٞز دجىَقجًّز ٍت دقٞز ثىظذلجس فقو فؼٞش دجالٕضَجً ثىنذٞ

 ٗثىوًثّجس.
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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى
 

 31/11/3113 انثالثبء( 2يحبضرة )                                                                             

 Phytochromeانفبٌخٕكرٔو 

ز فٜ ثىؼ٘ء ؽيذش ثٕضَجً ثُ ثالمض فجس ثىنذٌٞر فٜ َّ٘ ٕٗٞتز ثىْذجصجس ثىْجٍٞز فٜ ثىظ ً ٗصيل ثىْجٍٞ

قو فوط ّضٞؾز ثىذجفغِٞ فٜ ٍؾجه فْيؾز ثىْذجس ى ور عق٘ه ٍِ ثىِْْٞ ثال ثُ فَٖققٞقز ٕيٓ ثىظجٌٕر 

ٍِ م ه هًثّضٌٖ عيٚ ّذجصجس ثىنِ  Borthwike  ٗ Hendrike َٕجثالدقجط ثىضٜ قجً دٖج منظجُ 

عز ثىث عٌػش ىفضٌر قظٌٞر ٍِ ثىقْجّز ىيؼ٘ء .ٕيٓ ثىذيًٗ الصْذش فٜ ثىظ ً ىنْٖج صْذش دٌْ

ثالػجءر ٗعْو هًثّز ٕيث ثىَ٘ػ٘ج دظً٘ر صفظٞيٞز ٗىىل عِ ؽٌٝ  ص ٌٝغ ثىذيًٗ ثىٚ ٍْجؽ  

ى ّذجس ٕٜ ثىَْجؽ  ثىقٌَثء ًٍنضيفز ٍِ ثىطٞع ثىٌَةٜ ٗؽو ثُ ثمغٌ ٍْجؽ  ثىطٞع ثىٌَةٜ صشؾٞ ج

10ّجٍّ٘ٞضٌ ضٗفور قٞجُ ثالؽ٘ثه ٗص جهه  660عيٚ ؽ٘ه ٍ٘ؽٜ قوًٓ 
-9

ٍِ ثىَضٌذ فٜ فِٞ ثُ صغذٞؾ  

 730عيٚ ؽ٘ه ٍ٘ؽٜ قوًٓ  (FR)ٌٍَٝ ىٔ far-redثالّذجس ثٗ ٍْ ٔ ٝقوط فٜ ٍْطقز ثالفٌَ ثىذ ٞو 

ذ ٗؽو Red and Far-red. ٗعْو هًثّز ثىضوثمو دِٞ صجعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ضّجٍّ٘ٞضٌ

ثىذ ٞو .ثُ فوٗط ثالم جج ثٗ عؤٍ ٝ ضَو  ثُ صجعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ َٝنِ ثُ ْٝقؼٖج ثىؼ٘ء ثالفٌَ

 -عيٚ ؽذٞ ز ثالم جج ثالمٌٞ ثىيٛ صض ٌع ىٔ ثىذيًٗ مَج ٕ٘ ٍ٘ػـ دجىؾوٗه ثالصٜ:

 

 Irradiation   َٕع االشؼبع Germination %انُطبت انًئٌٕت نالَببث 

70.0 R 

6.0 FR 

74.0 R / FR / R 

6.0 R / FR / R / FR 

76.0 R / FR / FR / R 

7.0 R / FR / R / FR / R / FR 

81.0 R / FR / R / FR / R / FR / R 

 

ٝ فث ٍِ ٕيث ثىؾوٗه ثُ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٕ٘ ثىيٛ ٝؤعٌ ٗثُ صأعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٝ نْٖج ثىؼ٘ء 

ثالفٌَ ثىذ ٞو ٕٗيٓ ثىظجٌٕر ٝطي  عيٖٞج ثطط ؿ يجٌٕر ثالّ نجُ ىيؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو 

R/FR reversibility  ثُ ثالفٌَ ٝشؾت ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ٝغذؾ ثالّذجس .ٍِٗ ثىققجة  ثىغجدضز ثّٔ عْوٍج
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ٍ ِٞ فأّٔ ٍِ ثىؼًٌٗٛ ثُ صقض٘ٛ ثّْؾز ثىْذجس دجٝي٘ؽٜ  ًصْذخ ٍْطقز ٍ ْٞز فٜ ثىطٞع ثىٌَةٜ صأعٌٞث

عيٚ ٍْضقذو ػ٘ةٜ ثٗ طذلز صقً٘ دجٍضظجص ثىؼ٘ء فٜ صيل ثىَْطقز . ٗقو ثقضٌؿ ثىذجفغجُ ثُ ْٕجك 

ٗثُ مو طً٘ر ىٖج  two alternative forms Pr and Pfrذلز ص٘ؽو فٜ طً٘صجُ ٍضذجهىضجُ َٕٗج ط

 -ثىقوًر ثُ صضق٘ه ثىٚ ثىظً٘ر ثىغجّٞز مَج ٕ٘ ٍ٘ػـ دجىَ جهىز ثىذْٞطز ثالصٞز:

       Red      

 Pfr    Pr   

Far-red                                                                                                          

 ًطذلز ّذجصٞز ٗقو ثؽي  عيٚ ٕيٓ ثىظذلز ثٌّ فجٝض٘مًٌٗ ٗص ْٜ فٌفٞج -:  phytochromeثىفجٝض٘مًٌٗ  

phyto   ٗ ص ْٜ ّذجسchrome  . ص ْٜ طذلز 

  

 انظٕاْر انفطٍٕنٕجٍت انًطٍطر ػهٍٓب يٍ قبم صبغت انفبٌخٕكرٔو 

ًٗ ثىفجٝض٘مًٌٗ فٜ ثّذجس ديًٗ ثىنِ ثىقْجّز ىيؼ٘ء ٗؽو ثُ ْٕجك ثى وٝو ٍِ د و ص٘ػٞـ ه      

فٜ فوٗعٖج ٕٗيٓ ثىظ٘ثٌٕ ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز  ًثّجّٞج ًثىظ٘ثٌٕ ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ صي خ طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ هًٗث

صقوط فٜ ثى وٝو ٍِ ثىْذجصجس ٍِ ثىطقجىخ ثىٚ ثىْذجصجس ثىٌَٕٝز ٗٝ٘ػـ ثىؾوٗه ثالصٜ د غ 

 جس ثىفْيؾٞز ىظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ .ثالّضؾجد
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  R/FR reversibilityظبْرة االَؼكبش انضٕئً          

ثُ ثالّ نجُ ثىؼ٘ةٜ ٕٜ ٍِ ثىظ٘ثٌٕ ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىَْٞطٌ عيٖٞج ٍِ قذو طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٗثىضٜ   

ٞو ثىَغجه يجٌٕر ثالٍٕجً عيٚ ّذٝضٌ ثٝؼجفٖج فٜ ثى وٝو ٍِ ثى َيٞجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز مٌٞ ثّذجس ثىذيًٗ 

flowering   فٜ ثىْذجصجس ثىقْجّز ىيؼ٘ءflowering photo periodic sensitine plants  ٜف

ٕيٓ ثىْذجصجس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٝشؾت ثىضٌَٕٞ فٜ فِٞ ثُ ثالفٌَ ثىذ ٞو ٝغذؾ ثىضٌَٕٞ ٗىقو قجً ثىذجفغجُ 

ضمَٞز ٍجَٝضض ٍِ   absorption spectrumدوًثّز ؽٞع ثالٍضظجص  ًثىييثُ ثمٌّج ثىَٖٞج ّجدقج

 ثىطجقز ثىؼ٘ةٞز دوىٞو ؽ٘ه ثىَ٘ؽزذ.

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

         

ذ ؽٞع ثالٍضظجص ىَقي٘ه طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىيٛ صٌ ثّضن طٔ ٍِ ّذجس 1ٗٝ٘ػـ ثىشنو ض   

ِ ٗٝقظو دٔ ص ذٌٞ دٞجّٜ ٝذaction spectrumٞ ثىش٘فجُ مَج قجً ثىذجفغجُ دوًثّز ؽٞع ثىف و ٗثالهثء

. ٗقو ى٘فث ثُ ْٕجك صطجد  دِٞ ؽٞع ثٍضظجص طذلز ف جىٞز ثؽ٘ثه ٍ٘ؽز ٍ ْٞز فٜ يجٌٕر فْيؾٞز ذ

ثىفجٝض٘مًٌٗ ٗؽٞع ثىف و ٗثالهثءٕٗيث ٝ ْٜ ثُ ثالؽ٘ثه ثىَ٘ؽٞز ثىضٜ صَضض ٕٜ ّفْٖج ثىضٜ صْذخ 

 حذ ؽٞع ثالهثء ٗثىف و ىظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ . -1ثىف و ثىفْٞ٘ى٘ؽٜ ٗٝ٘ػـ ثىشنو ض
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طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ صضقنٌ دجى وٝو ٍِ عَيٞجس ثىَْ٘ ٗثىضطً٘ ٍغو يجٌٕر ثىشق٘ح ثىظ ٍٜ       

etiolalion  ٜٕٗيٓ ثىظجٌٕر صقوط عْوٍج صَْ٘ ثىذجهًثس فٜ ثىظ ً ٗثىث ٍجقًّ٘ش دجىذجهًثس ثىْجٍٞز ف

ْ٘ثفٜ ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز فجىْذجصجس ثىْجٍٞز ثىؼ٘ء فجّج ّ فث ثمض فجس مذٌٞر فٜ ثىَظٌٖ ثىنجًؽٜ ٗد غ ثى

 -فٜ ثىظ ً  صَضجٍ دَجٝيٜ:

ثىْجل ؽ٘ٝيز ّٗقٞفز دوًؽز مذٌٞر ٗثًٗثقٖج ػ ٞفز ثىضنشع ثٗ ثىضطً٘ مَج صضقُ٘ ّٖجٝز ّجقٖج  -1

 . plumlar houkٍنّ٘ز ٍجَْٝٚ دجىنطجف ثىقَٜ 

 صنُ٘ مجىٞز ٍِ ثالطذجغ ٗمجطز ثىنيً٘ٗفٞو ضصظذـ طفٌثء ثىيُ٘ذ. -2

ٌثع ىيشق٘ح ثىظ ٍٜ الص ٘ه ى وً ف٘ط عَيٞز ثىذْجء ثىؼ٘ةٜ دوىٞو ثُ ثىضق٘ه ثىٚ ٕيٓ ثالع -3

ضٌثس ٍ٘ثطفجس ثىْذجصجس ثىْجٍٞز فٜ ثىؼ٘ء ٝقوط د و ص ٌٝغ ٕيٓ ثىْذجصجس ثىْجٍٞز فٜ ثىظ ً ثىٚ ف

 5ٗؽَٞر ٍِ ثىؼ٘ء . ٕيٓ ثالعٌثع َٝنِ صقيٞيٖج دوًؽز مذٌٞر عْو ص ٌٝؼٖج ىيؼ٘ء ثالفٌَ ىَور 

ٗصأعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٕيٓ َٝنِ عنْٖج عِ ؽٌٝ  ص ٌٝغ ثىْذجصجس ثىٚ ثىؼ٘ء ًٍٝ٘ٞج هقجة 

ٍَج ٝوه ثُ يجٌٕر ثىشق٘ح ثىظ ٍٜ ٕٜ صضقنٌ دٖج طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ  far-redثالفٌَ ثىذ ٞو 

الُ دْجء طذلز ثىنيً٘ٗفٞو ٝقضجػ ثىٚ فضٌثس ؽ٘ٝيز ٍِ ثالم ز فأُ ثىقظ٘ه عيٚ ثفٌج  ًّٗظٌث

 ز ٝقضجػ ثىٚ ٍْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثالم ز .مؼٌثء ؽذٞ ٞ
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 انخحٕل انضٕئً نهفبٌخٕكرٔو فً انخهٍت انُببحٍت         

 photoconverion of phytochrome in plant cells   

مجُ ٝ ضقو دجُ صق٘ه طً٘ر  عْو ثمضشجف يجٌٕر ثالّ نجُ ثىؼ٘ةٜ ثٗصق٘ه طً٘صٜ ثىفجٝض٘مًٌٗ    

فٜ ثىظ ً ٗهُٗ ثىقجؽز ىيض ٌع ىيؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو ثال ثُ ٍغو  ًىثصٞج ٝقوط prثىٚ   pfrثىفجٝض٘مًٌٗ 

ٕيث ثىضق٘ه فٜ ثىظ ً قو صٌ ثٝؼجفٔ فٜ د غ ثالّْؾز فٜ ثىْذجصجس ىثس ثىفيقضِٞ ٗىٌ ٝ٘ػـ فٜ ٍ ظٌ 

ضٍْض٘ٝجس طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىضٜ صَضض ثالفٌَ  pfrّذجصجس ىثس ثىفيقز ثى٘ثفور ٍٗت ىىل فأُ ٍْض٘ٝجس 

ٞوذ دظً٘ر عجٍز صقو دٌْعز فٜ ثىظ ً فٜ ٍ ظٌ ثّْؾز ثىْذجس ٗصقو ٍ ٖج مَٞز ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىنيٜ ثىذ 

َٝنِ ثٝقجفٔ ٗىىل عِ ؽٌٝ  ص ٌٝغ ثّْؾز ثىْذجس ثىٚ  pfrفأُ ٕيث ثىٖذ٘ؽ ثٗ ثالّنفجع فٜ مَٞز ثه

ٕٜ  pr ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فأُ طً٘ر prثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو فٞظ ٝضق٘ه ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىٚ طذلز 

ٕٜ طً٘ر pfrفٜ فِٞ ثُ طً٘ر  relativally stable formىيفجٝض٘مًٌٗ  ًثىظً٘ر ثىَْضقٌر ّْذٞج

ٗٝقوط ىٖج ثّق ه ٌّٝت هثمو ثىْْٞؼ ثىْذجصٜ ٗىِٞ  non-stable or able formمٌٞ ٍْضقٌر ثٗ قيقز 

ٕٜ  pfr ىيفجٝض٘مًٌٗ ٗىنِ ٝذوٗ ثُ طً٘ر  pfrٍِ ثى٘ثػـ مٞفٞز فوٗط ثّق ه ثٗ صقطٌ طً٘ر

ٕٜٗ صشضٌك فٜ ثدضوثء ّيْيز ٍِ ثى َيٞجس  biologically active form ًثىظً٘ر ثىْشطز دجٝي٘ؽٞج

 pfrثىضٜ صؤهٛ فٜ ثىْٖجٝز ثىٚ فوٗط ثالّضؾجدز ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز . ٗىيىل فأُ ؽٌٝقز عَو طً٘ر ثه 

 ىيفجٝض٘مًٌٗ صضؼَِ فوٗط صقيو ثٗ صقطٌ ىٖج .
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ثىضٜ صٌ فٖٞج ثّضنوثً ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو فأُ ثىَ جٍيز دجالفٌَ  ٗفٜ ٍ ظٌ ثىضؾجًح       

ثىذ ٞو قو عذطش صأعٌٞ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىث ثعطٞش د و ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٍذجمٌر ٗىنِ ثىث صأمٌس ثىَ جٍيز 

فٜ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو ىفضٌثس ٍٍْٞز فأُ ْٕجك ّقطز ثٗ ٗقش ٝنُ٘ فٖٞج ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو مٌٞ 

هً عيٚ عنِ صأعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٍَج ٝوه عيٚ ثُ ثى َيٞجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ دوةضٖج طذلز قج

ثىفجٝض٘مًٌٗ قو فوعش ٕٜٗ ٍْضٌَر ٗالَٝنِ ثٝقجفٖج ٕٗيٓ ثىفضٌر ثىٍَْٞز ثٗ ثىْقطز ثىضٜ عْوٕج الَٝنِ 

صٌمش ثالّْؾز ٗثىث   Escape timeعنِ عَيٞز صأعٌٞ ثىَ جهىز ٝطي  عيٖٞج ٍٍِ ثىٌٖٗح ٍِ ثىضأعٌٞ 

. فأُ ثىٖذ٘ؽ ثالٗىٜ   single exposureثىْذجصٞز فٜ ثىظ ً د و ص ٌٝؼٖج ىيؼ٘ء ثالفٌَ ىٌَر ٗثفور 

فٜ ٍْض٘ٝجس ثىفجٝض٘مًٌٗ ٝ قذٔ د و فضٌر فوٗط ٍٝجهر ٍَج ٝوه عيٚ ثُ ْٕجك صنيٞ  ىيفجٝض٘مًٌٗ دظً٘ر 

pr قجػٌ مغٌٞر ثال ثُ ثىفجٝض٘مًٌٗ فٜ ٍِ ؽوٝو ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فأُ ثالهىز ثىَض٘فٌر فٜ ثى٘قش ثى

ٕٗيٓ ثى َيٞجس صشَو  continuons turnoverثالّْؾز ثىْذجصٞز ثىْشطز ٝقوط ىٖج عَيٞز صق٘ه ٍْضٌَ 

ٗثىضقيو ثٗ ثىضقطٌ   inter conversionٗثىضق٘ه ٍِ طً٘ر ثىٚ ثمٌٙ    synthesisثىذْجء 

devtruction   ٍٜ ٗثىضق٘ه ٗثىضقطٌ ثىظpork reversion َج فٜ ثىشنو ثىضجىٜ:م- 

 Biologically action  ثىف و ثىذجٝ٘ى٘ؽٜ                                    

                        Red     

Synthesis    pr              pfr                 pevtruction 

                         Far-red  

              

                     

                       Park reversion                         

 properties of phytochromeخٕاص انفبٌخٕكرٔو 

 انفبٌخٕكرٔو يٍ انُٕاحً انكًٍٍبئٍت-أ

ٕٜٗ عذجًر عِ ؽَء طذلٜ   blue chromo protein ثىفجٝض٘مًٌٗ عذجًر عِ طذلز ًٍَقز    

 tetrapyroleعذجًر عِ صٌمٞخ ًدجعٜ ثىذجٌٝٗه  chromophoreٗؽَء دٌٗصْٜٞ ,ثىؾَء ثىظذلٜ 

ٕٗ٘ ٝشذٔ ثىظذلز ثىًَقجء ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثىطقجىخ ثىًَقجء ٕٗيث ثىؾَء ٌٍصذؾ دٌثدطز صْجَٕٞز ٍت 

ٗثىفجٝض٘مًٌٗ ىٔ ىًٗر ثٍضظجص عيٚ  cysteineثىذٌٗصِٞ ٗىىل عِ ؽٌٝ  ثىقجٍغ ثالٍْٜٞ ثىْْضِٞ 

ٝضؼَِ صلٌٞثس  pfrثىٚ طً٘ر  prٍٞضٌ مَج ثُ ثىضق٘ه ٍِ طً٘ر ّجّ٘ 770ٗ 660ثالؽ٘ثه ثىَ٘ؽٞز 

فٜ ثىْ٘ثفٜ ثىضٌمٞذٞز ى ؽَثء ثىقيقٞز ثىَ٘ؽ٘هر فٜ صٌمٞخ ؽَٝتز ثىفجٝض٘مًٌٗ مَج ٕ٘ ٍ٘ػـ دجىشنو 

مٞي٘هثصِ ٗعجهر ٕيث ثىضٌمٞخ ثىنجص دظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٝضأعٌ  165.ثىذٌٗصِٞ ىٔ ٍُٗ ؽَٝتٜ قوًٓ 

ٝؤهٛ ثىٚ فوٗط صفجعو ػ٘ةٜ مَٞٞجةٜ ٗثىيٛ ٝؤهٛ فٜ ثىْٖجٝز ثىٚ فوٗط ثىف و  دجىطجقز ثىؼ٘ةٞز ٍَج
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 pfrثٗ  prثىفْٞ٘ى٘ؽٜ دجالػجفز ثىٚ ىىل فأُ ؽٞع ثالٍضظجص ٝنضيع ٗىىل ٕيٓ ثىظً٘ر ّ٘ثء مجّش 

دجالػجفز ثىٚ ىىل ففٜ ثىْذجصجس ثىنؼٌثء فأُ ثىفجٝض٘مًٌٗ ٝنضيع عِ ىىل ثىَ٘ؽ٘ه فٜ ثىْذجصجس ثىْجٍٞز 

ٍِ  ًثىظ ً فجىْذجصجس ثىْجٍٞز فٜ ثىؼ٘ء صنُ٘ ثىفجٝض٘مًٌٗ قيٞيز ٍِ فٞظ ثىنَٞز ْٕٗجك ثمض ف ثٝؼجفٜ 

ٗدظً٘ر  half-life  pr pfrىًٗر ثالٍضظجص ىيؼ٘ء مَج ثُ ْٕجك ثمض ف فٜ فضٌر ثىذقجء ىيؼ٘ء 

 -:عجٍز ٝ٘ؽو ّ٘عِٞ ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىْ٘ج ثالٗه 

Type 1 phytochrome  :- 

 lightىفجٝض٘مًٌٗ ثىٌةْٜٞ فٜ ثىذجهًثس ثىْجٍٞز فٜ ثىظ ً ٗثىَْؤٗه عِ صقِْ مَٞز ثىؼ٘ء ٕٗ٘ ث    

quantity . 

Type 2 phytochrome :- 

عِ صقِْ ّ٘عٞز  ًٕٗ٘ ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىٌةْٜٞ فٜ ثىذجهًثس ثىْجٍٞز فٜ ثىؼ٘ء ٗقو ٝنُ٘ ٍْؤٗال    

  . light qualityثىؼ٘ء 

 -صَْٚ ؽْٞجس ثىفجٝض٘مًٌٗ ٕٜٗ: phytochrome genesَْٚ ْٕٗجك مَِ ؽْٞجس ىيفجٝض٘مًٌٗ ص

1- Phytochrome A gene 

2- Phytochrome B,C,D,E 

ٍْؤٗىز عِ  B,C,D,Eٕ٘ ػَِ ثىْ٘ج ثالٗه ثٍج ثالّ٘ثج ثالًد ز ثالمٌٙ ٕٜ  Aثىفجٝض٘مًٌٗ 

 ثّضجػ ثىْ٘ج ثىغجّٜ ىيفجٝض٘مًٌٗ .
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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى
 

 39/11/3113 انخًٍص( 4يحبضرة )                                                              

  phytochrome distributionٕاجذ صبغت انفبٌخٕكرٔو ححٕزٌغ ٔ

ٕٜٗ  lower plantٗثىْذجصجس ثى٘ثؽتز  ثُ طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٕٜ ٍ٘ؽ٘هر فٜ ؽَٞت ثىْذجصجس ثىٌثقٞز

ىل ثىطقجىخ ثىنؼٌثء ٗثىقٌَثء ٗثىذْٞز ٕٜٗ ٍ٘ؽ٘هر فٜ ؽَٞت ٍ٘ؽ٘هر فٜ ؽَٞت م ٝج ثىْذجس دَجفٜ ى

م ٝج ثىْذجس ثالثّٖج صنُ٘ ٍ٘ؽ٘هر دضٌثمَٞ عجىٞز ى ّْؾز ثىْذجصٞز ثىفضٞز مٌٞ ثىَضنظظز دَج فٜ ىىل 

ثىٌَّضَٞجس ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثىَؾَ٘ج ثىنؼٌٛ ٗميىل ثىؾيًٗ ثالثّٖج ٍ٘ؽ٘هر فٜ م ٝج قيْْ٘ر ثىؾيً 

root cap cells ٘ٝٗ ػـ ثىشنو ثالصٜ صٍ٘ٝت طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ هثمو ّذجس ثىذَثىٞج ٗٝ فث ثُ ْٕجك

ثىضٍ٘ٝت فٞظ ص٘ؽو ٍْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ فٜ ثىقٌَ ثىْجٍٞز ٗمظ٘طج ثىَْجؽ   ثمض ف فٜ

ثىؼ٘ء هًٗث ٍَٖج فٜ َّٕ٘ج ٗٝ فث فٜ ٕيث ثىشنو ثُ ثعيٚ صٌمَٞ ٝنُ٘ فٜ ٍْجؽ  ثىقَز ثىضٜ ٝي خ 

 ىيْجل. ثىْجٍٞز

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Local distributionانخٕزٌغ انًٕضؼً نصبغت انفبٌخٕكرٔو داخم انخهٍت 

ثىضٍ٘ٝت ثىَ٘ػ ٜ ىظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ هثمو ثىنيٞز ثٝؼج ٝنضيع فٞظ ٗؽو ثُ ٕيث ثىضٍ٘ٝت ٝ ضَو عيٚ 

نُ٘ فجُ ص٘ثؽوٕج دجالّجُ ٝ PRفجُ ص٘ثؽو ثىظذلز دظً٘ر  PFRثىٚ  PRصق٘ه ثىظذلز ٍِ طً٘ر 
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فٖٜ عجهر صنُ٘ ٍقؾٍ٘ر عيٚ منو ٍؾجٍٞت  PFRهثمو ثىْجٝض٘د ًٍ ثٍج عْوٍج صنُ٘ ثىظذلز دظً٘ر 

Aggregates . ٌٍصذطز دجالمشٞز ثىذ ٍٍٞز 

 

  phytochrome genes and proteinجٍُبث انفبٌخٕكرٔو ٔانبرٔحٍُبث 

يٞ  ثٗ دْجء طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ مَج ىمٌّج ّجدقج فجُ ْٕجك مَِ ثّ٘ثج ٍِ ثىؾْٞجس ثىَْؤٗىز عِ صن     

 Arabidopsisٗقو ثٗػقش ثالدقجط فٜ ٍؾجه ثىذجٝي٘ؽٜ ثىؾَٝتٜ فٜ ّذجس  A,B,C,D,Eٕٜٗ ثه 

 -ٍجٝيٜ:

ٝنُ٘ ٍ٘ؽ٘هث فقؾ فٜ ّذجصجس  Aفجُ ٕيث ثىفجٝض٘مًٌٗ ٕٗيث ثىْ٘ج ثىؾِٞ  Aدجىْْذز ىؾِٞ ثىفجٝض٘مًٌٗ -1

ثىضٜ صقوط م ه ثالّذجس ٗميىل ٍْؤٗىز عِ ثٍثىز  ٍلطجر ثىذيًٗ ٕٗ٘ ثىَْؤٗه عِ ثىضلٌٞثس ثالٗىٞز

 .  De-etiolation of seedlingsيجٌٕر ثىشق٘ح ثىظ ٍٜ دجىذجهًثس

ٝضجعٌ دوًؽز مذٌٞر دجىؼ٘ء , فٞظ ٗؽو ثُ ص ٌع  Aٕٗيث ثىؾِٞ ثىيٛ ٝؤهٛ ثىٚ ثّضجػ ثىفجٝض٘مًٌٗ 

ْضـ ٗثىضٌؽَز ٗفٜ ثىظ ً فجُ ثىْجصؼ ثىْذجصجس ىيؼ٘ء ٝقيو ٍِ صٌمَٞٓ ٗٝذوٗث ثُ ثىؼ٘ء ٝؤعٌ فٜ عَيٞز ثى

 ثىؾْٜٞ ثٗ ثىفجٝض٘مًٌٗ ّ٘ف ٝضٌثمٌ ثىٚ ٍْض٘ٝجس عجىٞز .

ٍِ ٍلطجر ثىذيًٗ  Eثىٚ  Bثٍج دجىْْذز ى َيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ الّ٘ثج ثمٌٙ ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ ٕٜ ٍِ -2

 PRميضج ثىظً٘صِٞ فجُ عَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ىٖج ٕٜ عَيٞز ٍْقيز عِ ثىؼ٘ء أٛ العضجعٌ دجىؼ٘ء ٗثُ 

ٝؤعٌ عيٚ ثىْ٘ج ثىغجّٜ ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ  Eثىٚ  Bثىفجٝض٘مًٌٗ ثىْجصؼ ٍِ  stableٕٜ ٍْضقٌر  PFRٗثه

 shadeفقؾ. ٗثىفجٝض٘مًٌٗ ْٕج ٕ٘ ثىَْضقذو ثىؼ٘ةٜ ثىيٛ ٝي خ هًٗث ثّجّٞج فٜ صقِْ ثىظو ٗصؾْذٔ 

detection avoidance الّ٘ثج ثىْذجصٞز دجُ صَٝو دٌْعز ٕيث ثىْ٘ج ٍِ ثالّضؾجدز َْٝـ ىي وٝو ٍِ ث

 قذو ثىْذجصجس ثىَْجفْز ىٖج . ثّضطجىز ثىْجل دوًؽز مذٌٞر عْوٍج صض ٌع ثىْذجصجس ىيضظيٞو ٍِ

عجهر ٝقو دوًؽز مذٌٞر ى٘ؽ٘ه ثالًٗثل ثىَقض٘ٝز عيٚ ثىنيً٘ٗفٞو ّظٌث الُ  PFRثىنَٞز ثىْْذٞز ىو    

مذٌٞر ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فجُ ثىيٛ ٝظو ثىٚ ٕيٓ ثالًٗثل مغٞفز ّ٘ف صَضض ثىؼ٘ء ثالفٌَ دوًؽز 

ثالًٗثل ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو . ٍِٗ م ه ثىقْجّٞز ىيؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو فجُ طذلز 

 ثىفجٝض٘مًٌٗ  صقفَ ثىْذجس دوًؽز ٍ ْٞز عيٚ ثّضقذجه ىُ٘ ثىؼ٘ء .

 floweringضٌَٕٞ فٜ يجٌٕر ثى day langthٝ ضذٌ ثىَْؤٗه عِ صقِْ ؽ٘ه ثىًٞ٘  Bثىفجٝض٘مًٌٗ    

 فٜ ثىذطجؽج . tuberizationٗصنِ٘ٝ ثىوًّجس 

ٕيث ثىْ٘ج ٝ ضذٌ ٍِ ثقو ثّ٘ثج ثىفجٝض٘مًٌٗ ثىنَْز ص٘ثؽوث مَْضقذو ػ٘ء  Cثٍج دجىْْذز ىيفجٝض٘مًٌٗ     

ْٕٗجك د غ ثالهىز ثىضٜ صشٌٞ ثال ثُ ثىفجٝض٘مًٌٗ قو صنُ٘ ىٔ د غ ثالهٗثً Arabidopsis فٜ ّذجس 
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فٜ صْظٌٞ ثّضؾجدز ثىْذجس ى مجًثس  A,Bىضٜ ٕٜ صنضيع عِ صيل ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثالّ٘ثج ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ث

ف  ص٘ؽو ٍ يٍ٘جس ٕجٍز عْٖج دجىْْذز ىي َيٞجس  E,Dثىؼ٘ةٞز . ثٍج دجىْْذز الّ٘ثج ثىفجٝض٘مًٌٗ 

 ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ ّضطٌل ىٖج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صبغت انفبٌخٕكرٔو االضخجبببث انفطٍٕنٕجٍت انًطٍطر ػهٍٓب يٍ قبم

 Phytochrome mediated responses   

ثُ ثىضجعٌٞثس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ صْٞطٌ عيٖٞج طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ص ضَو عيٚ ٍْض٘ٝجس ثىؼ٘ء ٕٗيٓ     

 -َٝنِ صقَْٖٞج ثىٚ ع ط ثّ٘ثج :

  Very low light responses -انُٕع االٔل:

o.oo1 mmol m>ؽوث صنُ٘ فٖٞج مور ثالػجءر ثقو ٍِ  فٖٞج مور ثالػجءر قيٞيزثالّضؾجدجس ثىضٜ    
-2

s
-

1 
 ٍجٝنٌٍٗ٘ه . ثىؼ٘ء ثالفٌَ. 
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ٗىىل ىلٌع  PFRٕيٓ ثالّضؾجدجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز صضطيخ ٍْض٘ٝجس قيٞيز ؽوث ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ دظً٘ر    

ثىْ٘ج ٍِ ثالّضؾجدجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ٍِ ثىظ خ هًثّضٔ  فوٗط ثالّضؾجدز ٗدظً٘ر عجٍز فجُ ٕيث

  Mesocotyl elongation in oatثع ثىذقظ ثى يَٜ. ٗمَغجه عيٚ ٕيث ثىْ٘ج ٍِ ثالّضؾجدز المٌ

 ثّضطجىز ثىْ٘ٝقز ثىّ٘طٞز ىْذجس ثىش٘فجُ .

  Low light responses-انُٕع انثبًَ:

 occuis at light levels   0.1- 0.001 mmolثالّضؾجدجس ثىضٜ صقضجػ ثىٚ مَٞجس قيٞيز ٍِ ثىؼ٘ء 

m
-2.

 s
-1

 red light  :ٜٕٗيث ثىْ٘ج ٍِ ثالّضؾجدجس ٝشَو ثالص- 

ثّذجس ثىذيًٗ ٍغو ديًٗ ثىنِ فٞظ صنُ٘ ثالّضؾجدز ثٍج ثٝؾجدٞز دَ ْٚ ثُ ثىؼ٘ء ٝشؾت ثالّذجس  . أ

ّيذٞز دَ ْٚ ثُ ثىؼ٘ء ٝغذؾ ثالّذجس ٗعجهر ٝطي  عيٚ ثىذيًٗ ثىضٜ ٝضجعٌ ثٗ قو صنُ٘ ثالّضؾجدز 

 ٝشؾت                               .   photablasticثّذجصٖج د٘ؽ٘ه ثىؼ٘ء 

  Seeds            ٝغذؾ    
 

 

  seedling development صطً٘ ثىذجىًثس -ح

فٜ ثىذجىًثس ٕٜ ثُ ٍ ظٌ ثىفجٝض٘مًٌٗ ٝنُ٘ ٗثفور ٍِ ٕيٓ ثىظ٘ثٌٕ ٕٜ يجٌٕر ثىشق٘ح ثىظ ٍٜ 

ج ثُ ٌّعز ثّضطجىز فجُ ثىٌٗٝشز صذوث دجالّفٌثػ مَٗعْوٍج صض ٌع ثىذجهًثس ىيؼ٘ء  PRدٖٞتز 

ثىْجل صضذجؽب ٗثىذ ّضٞوثس ثُ صضنُ٘ ٗٝذوث ثىيُ٘ ثالمؼٌ دجىظًٖ٘ ّضٞؾز ى٘ؽ٘ه طذلز 

ثىٚ  PRثىفجٝض٘مًٌٗ فٞظ ثُ ص ٌع ثىذجىًثس ثىٚ ثىؼ٘ء ّ٘ف ٝق٘ه طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٍِ ثه

PFR . 

 االضخجبببث انخً ححخبج انى كًٍبث كبٍرة يٍ انضٕء  -انُٕع انثبنث :

 Very high intensity responses <o.1mmol m
-2

.s
-1

    

ٕيث ثىْ٘ج ٍِ ثالّضؾجدجس ٝقوط صقش مور ثػجءر عجىٞز ٕٗ٘ ٝقضجػ ثىٚ فضٌثس قيٞيز ٍِ ثىض ٌع      

 leafى ػجءر ٍِٗ ثى َيٞجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ صضجعٌ دٖيٓ ثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز ٕٜ صّ٘ت ثالًٗثل

expansion  ثىْجل َّ٘ ,stem growth  . ٗعجهر فجُ ٕيٓ ثىضجعٌٞثس ثىْجصؾز عِ ٕيث ثىْ٘ج ٍِ مور

ثالػجءر صنُ٘ مٌٞ عنْٞز دظً٘ر صجٍز مَج ٕ٘ ثىقجه فٜ ثالّضؾجدجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ ثمٌّج ثىٖٞج 

ّجدقج فَغ  ميَج ٍثهس فضٌر ص ٌع ثىذجهًثس ثىٚ ٍْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثىؼ٘ء ثالفٌَ فجُ ٕيٓ ثىذجهًثس 

-blueثىذ ٞو ٗٝذوٗ ثُ مو ٍِ طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٗميىل طذلز ثالفٌَ صظذـ ثقو فْجّٞز ىيؼ٘ء 

light  ٗ ًٌٗٝشَو ثىؼ٘ء ثالًٍل ىيفجٝض٘مuv-Arecptors   ىٖج هًٗ فٜ ٕيٓ ثالّضؾجدجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز

ٗٝ٘ػـ ثىشنو ثالصٜ ثى  قز دِٞ مور ثالػجءر ٗثالّضؾجدجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثىغ ط ثىضٜ ثمٌّج ثىٖٞج ٍِٗ 



 ه.ٍؤٝو فجػو عذجُ                      فْيؾز 

 

36 

 

ثىوًثّز ٍِ قذو يمٌ ثُ ثىْ٘ج ثىغجّٜ ٍِ ثالّضؾجدجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ٕٜ ثالمغٌ ثَٕٞز ٍِ فٞظ ثىؾوٌٝ دجى

 ثىذجفغِٞ.

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اضخجببت انُببث نهفبٌخٕكرٔو ححج انظرٔف انطبٍؼٍت

phytochrome mediated responses in nature  

 -ْٕجك ثّضؾجدضِٞ ىظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ َٕج:

  End of day responseجٝز ثىًٞ٘ ثالّضؾجدز فٜ ّٖ -1

ٕيٓ ثالّضؾجدز ىٖج ع قز دجىَْ٘ ثىط٘ىٜ ىْجل ثىْذجصجس فٞظ ثُ عَيٞز ثىَْ٘ ثىط٘ىٜ صنُ٘ ٌٍصذطز 

 ىيفجٝض٘مًٌٗ ثىَ٘ؽ٘ه فٜ دوثٝز فضٌر ثىظ ً . PFRثًصذجؽ ٍذجمٌ دنَٞز ثه

  Shade avoidance  responseصؾْخ ثٗ صقجمٜ ثىظو  -2

ٕيٓ ثىْْذز صنُ٘ قيٞيز عْوٍج ٝنُ٘ ثىلطجء ثىْذجصٜ  R/FRدز ٝ ضَو عيٚ ّْذز ٕيث ثىْ٘ج ٍِ ثالّضؾج 

ٕ٘  Rمغٞع ّظٌث الُ ثىلطجء ثىْذجصٜ ثىنغٞع ٝؾ و ثىؼ٘ء مْٞج دجىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو الُ ٍ ظٌ 

 R/FR 0.5 wheat yield  ٍَضض عيٚ ّذٞو ثىَغجه فٜ فقو ّذجصجس ثىقْطز ثىْْذز دِٞ 
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R/FR 0.15 wood ْْذز ٍجدِٞ ثُ ثىR/FR ratio  ٕيٓ ثىْْذز صقوه ىْج ٍجٝطي  عيٞٔ ثطط ؿphoto 

equilibrium phytochrome  ثىض٘ثٍُ ثىؼ٘ةٜ ثىنَٞٞجةٜ ثىيٛ ٕ٘ عذجًر عِ ّْذزPFR  ٚثى

ٗعْوٍج صنُ٘ ٕيٓ  stem elongationٕٗيٓ ثىْْذز صْظٌ عَيٞز ثّضطجىز ثىْجل   P totalثىؼ٘ء ثىنيٜ

فجُ ثىْجل صضَوه ؽ٘ىٞج عيٚ فْجح ثالًٗثل ٗثىؾيًٗ ىنٜ  PFR/P total = lowثىْْذز ٍْنفؼز 

دَ ْٚ ثّٖج يٌٗف صضقجمٚ ثىظو ٗصظو ثىٚ ثىؼ٘ء ٗعْوٍج ٝظو ثىْذجس ثىٚ يٌٗف ػ٘ةٞز ٍ ةَز 

عجىٞز ّ٘ف صَهثه ضالُ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٝق٘ه  PFR/P total= highمْٞز دجىؼ٘ء ثالفٌَ فجُ ّْذز 

PR  ٚثىPFR  ّضطجىز ثىْجل ّ٘ف صضذجؽب ٗٝقوط صشؾٞت ى َيٞز صّ٘ت ثىً٘قز ٗديىل فجُ ٌّعز ث

 ٗصطً٘ ثىَؾَ٘ج ثىؾيًٛ .
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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى
 

 6/12/3113 انخًٍص( 5يحبضرة )                                                                

  Mode of action of phytochromeطرٌقت ػًم انفبٌخٕكرٔو 

ىيفجٝض٘مًٌٗ صنُ٘ ٌٍصذطز دجالمشٞز ثىذ ٍٍٞز ٕيث ثالًصذجؽ  PFRمَج ىمٌّج ّجدقج فجُ طً٘ر ثه

 -fluxes ionدجالمشٞز ٍِ مجّٔ ثُ ٝلٌٞ ٍِ م٘ثص ثىلشجء ٗدجىضجىٜ صْشٞؾ عَيٞز صوف  ثالّٝ٘جس

 -ٗدظً٘ر عجٍز فجُ صجعٌٞثس ثىفجٝض٘مًٌٗ صقٌْ ثىٚ قَِْٞ ٍِ فٞظ ؽٌٝقز عَيٖج:

  Rapid responsesاالضخجبببث انطرٌؼت  -االٔل :نُٕع ا

ٕٜٗ ىثس ؽذٞ ز صَْٚ  PFRثىٚ طً٘ر  PRٕيٓ ثالّضؾجدجس ّجصؾز ٍِ صق٘ه ثىفجٝض٘مًٌٗ ٍِ طً٘ر 

ٍَج ٝؤعٌ عيٚ م٘ثص ثىلشجء ٗىقو ثٗػقش ثىضؾجًح ثُ ثؽٌثف  bioelectric natureدجٝ٘مٌٖدجةٞز 

عْو ص ٌٝؼٖج ىيؼ٘ء ثالفٌَ ٗعجهر ٌٖدجةٞز ثىْطقٞز دٌْعز ثىؾيًٗ ٗثمَجه ثىٌٗٝشز صلٌٞ مقْضٖج ثىن

ٕيث ثىضلٌٞٞ ٌٝثفقٔ هم٘ه ثّٝ٘جس ثىذ٘صجًّٞ٘ ٗمٌٗػ ثّٝ٘جس ثىٖٞوًٗؽِٞ ٗصقً٘ دٖيٓ ثى َيٞز ثعؼجء 

ٗميىل ثى وٝو ٍِ  mimosa ّذٞو ثىَغجه ثًٗثل ّذجس ثىَْضقٜ عيٚ motor organsمجطز صَْٚ 

ٕيٓ ثى َيٞز ص ضَو  leaf foldingٕٗيٓ صظٌٖ يجٌٕر ثّغْجء ثالًٗثل  Albizziaّذجصجس ثى جةيز ثىذق٘ىٞز 

عيٚ صوف  ثالّٝ٘جس فٞظ صْذْؾ ثالًٗثل فٜ ثىؼ٘ء ٗصْغْٜ ثٗ صْط٘ٛ فٜ ثىظ ً ٕٜٗ صقش ّٞطٌر 

طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٕٗيٓ ثىقٌمجس صضجعٌ دجىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو فٞظ ٗؽو ثُ ثىض ٌع ىيؼ٘ء 

ثالًٗثل ٕٗيث ثىضجعٌٞ َٝنِ عنْٔ فٜ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو ٕٗيٓ ثىضجعٌٞثس ىيؼ٘ء  ثالفٌَ دْذخ ثّذْجؽ

ٕيٓ ثىضلٌٞثس صضؼَِ صضؼَِ صلٌٞثس فٜ هقجة  .ثُ  10ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو َٝنِ ٍ فظضٖج م ه 

ٝج . ثىؼلؾ ثالّضفجمٜ ٌٝثفقٖج فٌمز ثّٝ٘جس ثىذ٘صجًّٞ٘ ٗدجىضجىٜ ثىضجعٌٞثس عيٚ ثىن٘ثص ثالٍٍٍ٘ٛ ىين 

عجّٞز عيٚ ّذٞو ثىَغجه ص ٌٝغ ثمَجه ثىٌٗٝشز ثىْجٍٞز فٜ  15د غ ثالّضؾجدجس ثىٌْٝ ز صقوط م ه 

ثىظ ً ثىٚ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٝلٌٞ ٍِ م٘ثطٖج ثىنٌٖدجةٞز ٗٝؤعٌ ثٝؼج عيٚ فٌمز ثالّٝ٘جس ٗؽَٞت ٕيٓ 

ثالّٝ٘جس  ثىضلٌٞٞثس ثىٌْٝ ز صضؼَِ صلٌٞثس فٜ م٘ثص ثىْفجىٝز ى مشٞز ٍَج ٝؤعٌ عيٚ فٌمز

ٗمظ٘طج ثُٝ٘ ثىذ٘صجًّٞ٘ ّٗظٌث الُ ٕيٓ ثالّضؾجدجس صقوط دٌْعز فَِ ثىَْضذ و ثّٖج صنُ٘ ىٖج 

 ع قز د َيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ثٗ ف و ثىؾْٞجس ٕٗيث ثىضجعٌٞ ٝقت ػَِ ثىضجعٌٞثس ثىذطٞتز ىيفجٝض٘مًٌٗ.

 

  Relatively slow responses ًَطبٍب انبطٍئتاالضخجبببث  -: انثبًَانُٕع 

ٕٜ ثىظً٘ر ثىْشٞطز فْٞ٘ى٘ؽٞج ٕٗيٓ ثىظً٘ر صؤعٌ PFRٍِ ٕيٓ ثىضجعٌٞثس ٝذوٗ ثُ طً٘ر ثىفجٝض٘مًٌٗ 

فٜ عَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ فٞظ ثُ ثى وٝو ٍِ ثى َيٞجس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ٗثىضٜ ىظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ هًٗ ًةْٜٞ 
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ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ثىٚ ثىٌَٕٛ  ٗميىل ثىضق٘ه ٍِفٖٞج ٍغو ثّذجس ثىذيًٗ ٗثٍثىز يجٌٕر ثىشق٘ح ثىظ ٍٜ 

ٝضؼَِ صلٌٞثس فٜ عَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ ٍِٗ ثمغٌ ثىؾْٞجس ثىضٜ صضجعٌ دجىفجٝض٘مًٌٗ ٕٜ ثىؾْٞجس ثىْ٘ٗٝز 

ثىَْؤٗه عِ ثّضجػ ثىذٌٗصْٞجس ٗقو صٌ ثّضجػ ّ٘عِٞ ٍِ  Mrnaثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثىْ٘ثر ٕٗيٓ ثىؾْٞجس صشفٌ 

 -ثىذٌٗصْٞجس :

 -ثىْ٘ج ثالٗه:

 َْؤٗه عِ صنِ٘ٝ صقش ثى٘فوثس ثىظلٌٞر الٌَّٝ ثىٌثدْن٘ .ثىْ٘ج ثالٗه ثى

 -ثىْ٘ج ثىغجّٜ:

ٕ٘ ثىَْؤٗه عِ صنِ٘ٝ ثىذٌٗصْٞجس ثىٌَصذطز دظذلز ثىنيً٘ٗفٞو أ ٗح ثىَ٘ؽ٘ه فٜ ٍ قو ثىقظجه 

 . Light harvesting complex (LHC) ثىؼ٘ةٜ 

ْجس ثىيثةذز ٗثىَ٘ؽ٘هر دنَٞجس مذٌٞر ٕيِٝ ثىْ٘عِٞ صٌ هًّضٌٖ فجىذْْذز ىيٌثدْن٘ ثىيٛ ٕ٘ ثفو ثىذٌٗصٞ  

  CO2ثػجفز    Carboxylationفٜ ثىذ ّضٞوثس ثىنؼٌثء ٗثىَْؤٗه عِ صق٘ه مط٘ر ثىنجًد٘مْيَٞ 

CO2+H2O+Rubs                                                                                                

دجىْ٘ثر عٌ ٝضقٌك ثىٚ ْؤٗه عِ ٍ قو ثىقظجه عَيٞز ثىشفٌ ىٔ صقوط ٗدجىْْذز ىيذٌٗصِٞ ثىغجّٜ ثىَ

 ثىْجٝض٘د ًٍ فٞظ ٝضٌ دْجءٓ عيٚ ثىٌثٝذٍّ٘٘جس عٌ ٝضقٌك ثىٚ ثىذ ّضٞوثس ثىنؼٌثء.

ٍٗت صطً٘ ٍ يٍ٘جصْج فٜ ثىذجٝي٘ؽٜ ثىؾَٝتٜ ثصؼـ ثُ طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ صؤعٌ فٜ عَيٞز ثىض ذٌٞ ثىؾْٜٞ 

ْْل ٕٜ ثىضٜ صقً٘ د َيٞز صْظٌٞ ثى PFRثىْ٘ثرذ ٗٝذوٗ ثُ طً٘ر ثىفجٝض٘مًٌٗ ٗىىل فٜ مط٘ر ثىْْل ضفٜ 

 . PFRثىؾْٜٞ ٗقو ثٗػقش ثىوًثّجس ثُ ثه
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ثىؾَء ثىنجص ٍِ ثىؾِٞ ثىيٛ ٕ٘ مٌٞ ٍشفً٘ ثىَْؤٗه ثالُ عْظٌ ثىضْظٌٞ ثىؼ٘ةٜ ٝنُ٘ ٗثقت فٜ    

ىيٛ ٕ٘ عْظٌ ثىضْظٌٞ ثىؼ٘ةٜ ْٝشؾ عَيٞز ثّضْْجك ثىؾِٞ ث CREعِ ثّضجػ ثى٘فوثس ثىظلٌٞر 

 mRNAثىَْؤٗه عِ صنِ٘ٝ ثى٘فور ثىظلٌٞر الٌَّٝ ثىٌثدْن٘ ٗعَيٞز ثىضْشٞؾ ٕيٓ صؤهٛ ثىٚ ثّضجػ 

ٕٗيث ٝضقٌك ٍِ ثىْ٘ثر ثىٚ ثىْجٝض٘د ًٍ ٗعْوٍج ٝظو ثىٚ ْٕجك ٝ٘ثؽٔ عَيٞز صٌؽَز ثىٌَمخ ثىذجها 

ىيذٌٗصِٞ ثى جةو ىيٌثدْن٘. د و ىىل ٕيث ثىٌَمخ ثىذجها ثىذٌٗصِٞ ثى٘فور  ssuىضقش ثى٘فور ثىظلٌٞر ثه 

ْٝضقو ثىٚ ثىذ ّضٞوثس ثىنؼٌثء ٗصقوط ىٔ عَيٞز صقٌ٘ٝ ٗد و ىىل ٌٝصذؾ ٍت  ssuثىظلٌٞر ثىيٛ ٕ٘ 

 صقش ثى٘فوثس ثىنذٌٞر ٗصضنُ٘ ىوْٝج ثٌَّٝ ثىٌثدْن٘ ثىف جه .

  Physiology of floweringفطهجت االزْبر 

ه هًٗر ثىقٞجر ثىطذٞ ٞز ىيْذجصجس ثى شذٞز فجُ ْٕجك فضٌر َّ٘ مؼٌٛ ٗٝ قذٖج ٌٍفيز ثالٍٕجً , ثالُ م 

ْٕجك ثمض فجس مذٌٞر دِٞ ثىْذجصجس دجىْْذز ىيفٌل دِٞ ٕجصِٞ ثىٌَفيضِٞ فٜ ثىَْ٘ عيٚ ّذٞو ثىَغجه ثىقْطز 

فِٞ ّذجصجس ثمٌٙ ٍغو  ٌٍٕٗر ثىشَِ ٝ٘ؽو ثمض ف ٗثػـ دِٞ ٌٍفيز ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ٗثىضنجعٌٛ فٜ

ثىطَجؽج فجُ ٌٍفيضٜ ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ٗثىٌَٕٛ صقوعجُ ّ٘ٝز ٍٗت ىىل فجّٔ فٜ ميضج ثىَؾَ٘عضِٞ ْٕجك 
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فٜ ّذجس   extremeعوه ٍ ِٞ ٍِ ثالٝجً ٝنُ٘ فٖٞج َّ٘ مؼٌٛ فقؾ , ٗفٜ فجىز ٍضطٌفز

Chenopodium ruburm L.  ًٗثل ثىفيقٞز ٕيث ثىْذجس ٌَٕٝ ٍذجمٌر د و ثالّذجس د و صنِ٘ٝ ثال

ثّضؾجدز ىظٌٗف ثىْٖجً ثىقظٌٞ .ثُ فضٌر ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ صنضيع عجهر ثال ثُ ْٕجك فضٌر ٍِ ثىَْ٘ ثىضٜ 

ٗفٜ ثّ٘ثج ثمٌٙ ٍِ ثىْذجصجس ٗثىضٜ  Shoot apexعْوٕج ٝضٌ صنِ٘ٝ ثى وٝو ٍِ ثالًٗثل فٜ ٍْطقز ثه 

ٌٍٗفيز ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ فٜ ٕيٓ ٕٜ ٍ ٌَر فجُ عوه ثالًٗثل ٝنُ٘ قو صقوه ٍْذقج فٜ ٌٍفيز ثىْنُ٘ 

ثىضٜ صنّ٘ش فٜ ثىْْز ثىْجدقز مَج ٕ٘ ثىقجه  leaf primordialثىْذجصجس صضؼَِ ثصْجج ٍذجها ثالًٗثل 

 فٜ ثى وٝو ٍِ ثالمؾجً ثىنشذٞز ٗثالدظجه.

  -يٓى: ضؤال

ٕو ْٕجك ع٘ثٍو هثميٞز ثٗ  ٍجٕ٘ ثىشٞب ثىيٛ ٝؾ و ثىٌَّضٌٞ ثىنؼٌٛ ٝضق٘ه ثىٚ ٌٍّضٌٞ ٌٍٕٛ ؟

ٞنجّٞنز هثميٞز ٝقوهٕج ثىضٌمٞخ ثىؾْٜٞ ىيْذجس ؟ ثً ثُ ىىل ٝ ضَو عيٚ ثىظٌٗف ثىنجًؽٞز ثىضٜ ٝض ٌع ٍ

 ىٖج ثىْذجس ؟ 

 -انجٕاة:

فذ غ ثىْذجصجس فٜ ثى٘ثقت ثُ ثىْذجصجس صنضيع دوًؽز مذٌٞر ٗىىل فٜ ٍْجّذضٖج ىيظٌٗف ثىنجًؽٞز      

ىنجًؽٞز ٗدشٌؽ ثُ صنُ٘ ٕيٓ ثىظٌٗف ىيظٌٗف ث  Relatively insensitiveمٌٞ فْجّز ّْذٞج 

ثىنجًؽٞز ٍ ةَز ىيَْ٘ ّ٘عج ٍج فجُ ٕيٓ ثىْذجصجس ّ٘ف صٌَٕ عيٚ ٍوٙ ٗثّت ٍِ ثىظٌٗف ثىذٞتٞز. فٜ 

فجُ صنِ٘ٝ ثىَذجها ثىٌَٕٝز   flower primordiaد غ ثالّ٘ثج ثىْذجصٞز فجُ صنِ٘ٝ ثىَذجها ثىٌَٕٝز 

ٌ صقوط صقش يٌٗف ٍ ْٞز ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثٗهًؽز فْجُ ؽوث ىيظٌٗف ثىنجًؽٞز ٗعَيٞز ثىضٌَٕٞ ى

ثىقٌثًر دجىٌمٌ ٍِ ثُ م  ثى جٍيِٞ ٍ ةَِٞ ىيَْ٘ دوًؽز ٍْجّذز ٕيث ٝ ْٜ ثُ ثالفضٞجؽجس ثىذٞتٞز  فٜ 

عَيٞز ثىضٌَٕٞ ىِٞ دجىؼًٌٗر ثُ صنُ٘ ّفْٖج ٕٜ ثىَ ةَز ى َيٞز ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ . ّٗظٌث الُ 

ٌر ؽوث دجىْْذز ىضيل ثالّ٘ثج ثىْذجصٞز ثىضٜ ٕٜ فْجّز ىيظٌٗف ٍ يٍ٘جصْج عِ فْيؾز ثالٍٕجً ٕٜ مذٞ

فٜ ٕيٓ ثىْذجصجس ثىقْجّز عٌ د و ىىل ّضطٌل ى ٍٕجً فٜ ثىذٞتٞز فجّْج ّ٘ف ّٖضٌ دوًثّز فْيؾز ثالٍٕجً 

 صيل ثالّ٘ثج ثىْذجصٞز مٌٞ ثىقْجّز.

 

  Quantitative measurements of flowering responsesانقٍبضبث انكًٍت نظبْرة االزْبر 

ثُ ثىفٌل دِٞ فجىز ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ٗثالٍٕجً ٕ٘ فٌل ّ٘عٜ ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فجّٔ ٍِ ثالَٕٞز فٜ    

ٍنجُ عْو هًثّز فْيؾز ثالٍٕجً ثُ َّضيل ٍقٞجُ فقٞقٜ َٝنْْج ٍِ ثىض ذٌٞ عِ ثالّضؾجدجس ىيضٌَٕٞ 
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هىٞو ىيض ذٌٞ عِ  indices  ٗindexىي وٝو ٍِ ثىَ جٍ س ثىضٜ ّؾٌٖٝج ٗقو ثّضنوٍش ثى وٝو ٍِ ثىوالةو 

 -ثالّضؾجدجس ىيضٌَٕٞ ٗقو صؼَْش ٕيٓ ثالهىز ثّٗٗجةو ثىقٞجُ ٍجٝيٜ:

 ثىْْذز ثىَت٘ٝز ىيْذجصجس ثىٌََٕر فٜ ٍؾَ٘عز ٍِ ثىْذجصجس ثىضٜ ص ٌػش ثىٚ ٍ جٍيز ٍ ْٞز . -1

 ثى وه ثىنيٜ ى ٍٕجً ثٗ ثىًْ٘ثس ثىٌَٕٝز. -2

يَج ٍثهس ثالّضؾجدز ىيضٌَٕٞ فٜ ٍ جٍيز ٍ ْٞز أٛ ثُ ثى٘قش ىظًٖ٘ ثٗه ٌٍٕر ميَج قظٌ ثى٘قش م -3

 ثىَ جٍيز ف جىز ىظًٖ٘ ثٗه ٌٍٕر.

 عوه ثالًٗثل ثىضٜ صضنُ٘ قذو عَيٞز صنِ٘ٝ ٍذجها ثالٍٕجً . -4

ٕٜ ثىطٌٝقز ثىَ ضَور ٗص ضَو عيٚ ثىضلٌٞٞثس ثىضشٌٝقٞز  Scoring methodٕيٓ ثىطٌٝقز صَْٚ  -5

ىنؼٌٛ ثىٚ دٌعٌ ٌٍٕٛ ٗفٜ ٕيٓ ثىطٌٝقز عجهر ثىضٜ صقوط ثٗ صٌثف  عَيٞز صق٘ه ثىذٌعٌ ث

عْوٍج صنُ٘ ثالٍٕجً ىثس ثد جه ٍؾٌٖٝز ٗمٌٞ ٍنضَيز ثىضطً٘ ٗعجهر ٝضٌ ثّضنوثً ّظجً صْضنوً 

 ىض٘ػٞـ عَيٞز صطً٘ ثالٍٕجً. 8-1ثىضٌقٌٞ ٍِ 

فيقو ثٗػقش ثىوًثّجس عيٚ فْيؾز ثالٍٕجً ثُ ثالٍٕجً فٜ د غ ثىْذجصجس ٝضجعٌ دط٘ه ثىفضٌر      

ثىْذجصجس   photo periodic sensitive plantsثه  ثىؼ٘ةٞز ٕٗيٓ ثىْذجصجس ٝطي  عيٖٞج ثطط ؿ 

ثىقْجّز ىيؼ٘ء ٗقو فؼٞش ٕيٓ ثىْذجصجس دوًثّجس ٍّ٘ ز ٗدق٘ط . ثٍج ثىَؾَ٘عز ثالمٌٙ ٍِ 

ذجصجس ثىْذجصجس فٖٜ ثىْذجصجس ثىضٜ ٝذوٗ ثُ ىوًؽز ثىقٌثًر ثىَْنفؼز هًٗث ٍَٖج فٜ ثٍٕجًٕج ٗصَْٚ دجىْ

ّٗ٘ف ّضطٌل ثٗال   Low temperature sensitive plantsثىقْجّز ىوًؽز ثىقٌثًر ثىَْنفؼز 

  ثىٚ عَيٞز ثالٍٕجً فٜ ثىْذجصجس ثىقْجّز ىيفضٌر ثىؼ٘ةٞز.

  Photo periodismانخٕاقج أ انخأقج انضٕئً 

, ٗمجّش ثٗه صؤعٌ فٜ صٍ٘ٝت ثىْذجصجس  latitudeٍِ ثىَ ٌٗف ثُ ثىضلٌٞٞثس فٜ مط٘ؽ ثى ٌع   

فٜ   Tourinoisثىؾٖ٘ه ثىذقغٞز ىوًثّز صأعٌٞ ؽ٘ه ثىًٞ٘ فٜ عَيٞز ثىضٌَٕٞ ص ٘ه ٍِ ثىذجفظ ثىفٌّْٜ 

ٕيٓ ثىْذجصجس ثٌٍٕر دلَثًر فٜ فظو ثىشضجء  Hemp ٗHopsفٞظ ٗؽو ثُ ّذجصجس ٍغو  1912عجً 

ثًر ٗثىٌؽ٘دز ٗمور عْوٍج ٗػ ٖج فٜ دٞش ٍؽجؽٜ ٗقو ثّضذ و ٕيث ثىذجفظ ثىفٌّْٜ مو ٍِ هًؽز ثىقٌ

ثّضْضؼ ثُ ّفِ ٕيث ثىذجفظ  1914ثالػجءر م ٘ثٍو دٞتٞز ٍْؤٗىز عِ ٕيث ثالٍٕجً ثىلٌَٝ ٗفٜ عجً 

قظٌ ثىْٖجً ثٗ ؽ٘ه ثىيٞو مجُ ثى جٍو ثىَْؤٗه عِ ثالٍٕجً ثىَذنٌ فٜ ٕيِٝ ثىْذجصِٞ ٗىْ٘ء ثىقث فجُ 

دٔ فٞظ قضو فٖٞج ٗفٜ ّفِ ثى٘قش مجُ فوٗط ثىقٌح ثى جىَٞز ثالٗىٚ ٍْت ثّضٌَثً ٕيث ثىذجفظ فٜ صؾجً

ٕيث ثىذجفظ قجً دوًثّز ثٍٕجً د غ ثىْذجصجس ثى جةور ىي جةيز ثى ظجًٝز  klebsْٕجك منض ثمٌ ٝوعٚ 

منئ ٍغو ثىً٘هر مضجءث ٗعْو  rosetteٗثفو ٕيٓ ثىْذجصجس مجُ َْٝ٘ عيٚ منو ّذجس مؼٌٛ ٍضً٘ه 
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ثهس ثىٚ ثّضطجىز ثىْجل   جفٞز فجُ ٕيٓ ثىَ جٍيزٗػت ٕيٓ ثىْذجصجس فٜ دٞش ٍؽجؽٜ ٗثعطجءٓ ثػجءر ثػ

ثُ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ٕ٘ ثى جٍو ثىَشؾت ىيضٌَٕٞ صقش  klebsٗفوٗط عَيٞز ثىضٌَٕٞ ٗثّضْضؼ ٕيث ثىذجفظ 

طٞجمز عذجًر ثىضجعٌٞ ثىٌَٖ ىط٘ه ثىفضٌر  ثىظٌٗف ثىطذٞ ٞز ٍٗت ىىل فجُ ٕيِٝ ثىذجفغِٞ ىٌ ْٝضطٞ ج 

 ثىؼ٘ةٞز فٜ عَيٞز ثىضٌَٕٞ.

ثى ذجًر ثىضٜ ص ذٌ عِ صجعٌٞ ؽ٘ه ثىًٞ٘ فٜ ثىضٌَٕٞ ٗثىضٜ ٝطي  عيٖٞج ثطط ؿ ؼو فٜ طٞجمز ثُ ثىف

فٞظ قجٍ٘ث دظٞجمز ٕيٓ ثى ذجًر ّضٞؾز ىذق٘عٌٖ  Allard   ٗGarnerثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ٝ ٘ه ثىٚ ثىذجفغجُ 

ٗثّضؾجدجس  عيٚ ّذجصٜ ثىضذغ ٗف٘ه ثىظ٘ٝج ٗقجٍج دجّضنوثً ع٘ثٍو ثىضليٝز ٗهًؽز ثىقٌثًر ٗثىٌؽ٘دز

ؽ٘ه ثىًٞ٘ ىٔ صجعٌٞ مذٌٞ فٜ ثىضٌَٕٞ عٌ طجمج عذجًر ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ٗد و ىىل فجُ ٕيِٝ ثىذجفغِٞ قجٍج 

دضّ٘ٞت هًثّضَٖج دقٞظ صَنْ٘ث ٍِ ٗطع طفجس ثىضٌَٕٞ الّ٘ثج ّذجصٞز مغٌٞر ٗثقضٌفج ثُ ٕؾٌر ثىطًٞ٘ 

ٞز ىٔ صجعٌٞ الٝقضظٌ عيٚ يجٌٕر ىٖج ع قز دط٘ه ثىًٞ٘ ٗفٜ ثى٘قش ثىقجػٌ فجُ ؽ٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ة

 ثىضٌَٕٞ فقؾ ٗىنِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ٝ ضذٌ ٍنُ٘ ثّجّٜ ٌٍٖٗ فٜ صْظٌٞ ثى وٝو ٍِ ّي٘ك ثىْذجصجس ٗثىقٞ٘ثّجس .
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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى
 

 12/12/3113 انخًٍص( 6يحبضرة )                                                                

 

  Photo periodic response typesإَاع االضخجبببث نطٕل انفخرة انضٕئٍت 

ثُ ثّضؾجدز ثىْذجصجس ىط٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز دجىضٌَٕٞ قو ثهٙ ثىٚ صقٌْٞ ثىْذجصجس ثىٚ ع عز ٍؾجٍٞت    

 -ًةْٞٞز ٕٜ :

 Short Day Plants SDPّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ-1

ثّضؾجدز ىط٘ه ثىًٞ٘ ضؽ٘ه ثىْٖجًذ ثىيٛ ٕ٘ ثقظٌ ٍِ قَٞز ٍ ْٞز   ثٕٜ صيل ثىْذجصجس ثىضٜ صٌَٕ ٍذنٌ   

 ّجعز . 24ٍقوثًٕج   Photo periodic cycleم ه هًٗر ػ٘ةٞز 

 Low Day Plants LDPّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو -2

 ٕٜ صيل ثىْذجصجس ثىضٜ صٌَٕ فقؾ ثٗ صٌَٕ دٌْعز ثّضؾجدز ىط٘ه ثىًٞ٘ ثىيٛ ٕ٘ ثؽ٘ه ٍِ قَٞز ٍ ْٞز .   

  Day Neutral Plants DNPّذجصجس ثىْٖجً ثىطذٞ ٞز ضثىْذجصجس ثىَقجٝورذ-3

 ٕيٓ ثىْذجصجس صٌَٕ دلغ ثىْظٌ عِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ .   

د غ ثىْذجصجس صذقٚ فٜ فجىز مؼٌٝز دظً٘ر هثةَٞز ثىث صٌ ًٍثعضٖج صقش يٌٗف ؽ٘ه ًٝ٘ مٌٞ ٍ ةَز 

 Obligate photo periodicؿ ثٗ مٌٞ ٍْجّذز ٕٗيٓ ثىَؾَ٘عز ٍِ ثىْذجصجس ٝطي  عيٖٞج ثطط 

plants  ثىْذجصجس ىثس ثالفضٞجؽجس ثىؼ٘ةٞز ثالؽذجًٝز الّٖج صقضجػ ثىٚ فضٌر ػ٘ةٞز ٍ ْٞز ٕٗيٓ صشَو ٜٕ

ٗميىل ّذجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو  Xanthiumٍؾَ٘عز ٍِ ثىْذجصجس عيٚ ّذٞو ثىَغجه ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ 

Hyoseymous  

  Facultative Photo Periodic Plantsًٝز ّذجصجس ىثس ثفضٞجؽجس ّٖجً ثمضٞج-4

ؽ٘ٝو ٍ ِٞ ٗىنِ فٜ ثىْٖجٝز  ٕيٓ ثىَؾَ٘عز ثٍٕجًٕج قو ٝقوط دٌْعز صقش يٌٗف ّٖجً قظٌٞ ثٗ ّٖجً

ثىْذجصجس عجهر صظٌٖ فجّٖج صٌَٕ فضٚ ى٘ ص ٌػش ثىٚ يٌٗف ّٖجً مٌٞ ٍْجّذز ٗىيىل فجُ ٍغو ٕيٓ 

ّذجس ثىٌٍ مَغجه عيٚ ّذجس ّٖجً قظٌٞ .ٗثىقْطز  عيٚ ّذٞو ثىَغجه  Quantitativeثّضؾجدجس مَٞز 

 ثىيٛ ٕ٘ ّذجس ّٖجً ؽ٘ٝو .

ىط٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز صَضجٍ  Absoluteثٗ   obligateثىْذجصجس ىثس ثالفضٞجؽجس ثالؽذجًٝز ثىَطيقز  ثُ  

ثقو ٍْٔ ثٗ ثعيٚ ٍْٔ فجُ ثالٍٕجً ّ٘ف ىِ ٝقوط فٜ  Critical day lengthدجٍض مٖج ؽ٘ه ًٝ٘ فٌػ 

جصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ٗثىقظٌٞ فٜ فِٞ ثُ ثىْذجصجس ىثس ثالفضٞجؽجس ثىؼ٘ةٞز ثالمضٞجًٝز صظٌٖ فقؾ ّذ

 صوًػ ٍقوٗه فٜ ثالّضؾجدز ىط٘ه ثىًٞ٘ ٗىِٞ ْٕجك فو فٌػ ٗثػـ .
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ثالفضٞجؽجس ثىؼ٘ةٞز صؤعٌ عيٖٞج ع٘ثٍو مجًؽٞز ثمٌٙ ٍغو هًؽز ثىقٌثًر عيٚ ّذٞو ثىَغجه           

 قو صْضؾٞخ مَٞج عيٚ هًؽز فٌثًر ثمٌٙ.ضثٍج ّٖجً قظٌٞ ثٗ ؽ٘ٝوذ يذجس ّ٘عٞز ّذجس قو َٝضيل ٍضط

دجالػجفز ثىٚ ٕيٓ ثىَؾجٍٞت ثىٌةْٞٞز ىيْذجصجس ٍِ فٞظ ثىْذجصجس ثّضؾجدضٖج ىط٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ْٕجك 

غ ثى وٝو ٍِ ثىْذجصجس ثىضٜ صظٌٖ ثّضؾجدجس ىظٌٗف ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٗثىط٘ٝو ّ٘ٝز . مَج ثُ قَْج ٍِ د 

ثىْذجصجس ثّضؾجدضٖج ىط٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز دوًؽز ثىقٌثًر . ثى وٝو ٍِ ثىْذجصجس ثى جةور ىيؾِْ 

Bryophyllum  ٌّٞذجصجس ّٖجً ؽ٘ٝو قظ ٜٕSDP and LDP  ٚأٛ ثّٖج صٌَٕ فقؾ ثىث ص ٌػش ثى

ضٜ عوه ٍقوه ٍِ ثٝجً ؽ٘ٝيز قذو ثُ صض ٌع ثىٚ يٌٗف ّٖجً قظٌٞ ٗثى نِ طقٞـ دجىْْذز ىيْذجصجس ثى

 . Trifoliumٕٜ ّذجصجس ّٖجً قظٌٞ ّٖجًؽ٘ٝو ٍغو ّذجس ثىذٌٌّٞ ثالدٞغ 

قذو ثُ صظذـ    د غ ثىْذجصجس ٍغو ٍقجطٞو ثىقذ٘ح ثىشض٘ٝز صقضجػ ثىٚ ٍ جٍيز دوًؽز فٌثًر ٍْنفؼز

فْجّز ىيفضٌر ثىؼ٘ةٞز دَْٞج ثّ٘ثج ثمٌٙ ىٖج ثفضٞجؽجس ػ٘ةٞز ّ٘عٞز ٍِ هًؽز فٌثًر ٍ ْٞز ثٗ 

 ز مَٞز فقؾ فٜ هًؽز فٌثًر ثمٌٙ .ثفضٞجؽجس ػ٘ةٞ

 intermediate dayعوه ٍقوه ٍِ ثىْذجصجس ىٖج ثفضٞجؽجس مجطز ؽوث ىيضٌَٕٞ ٕيٓ ثىْذجصجس صَْٚ 

length plants  صَْٚ دجىْذجصجس ىثس ثالفضٞجؽجس ثىّ٘طٚ ىط٘ه ثىًٞ٘ ٕيٓ ثىْذجصجس صٌَٕ فقؾ ٜٕٗ

ُ ثىًٞ٘ ؽ٘ٝو ؽوث ثٗ قظٌٞ ؽوث مَج ثُ ْٕجك ثّضؾجدز ثىٚ ؽ٘ه ًٝ٘ ٍضّ٘ؾ ٗىنْٖج صذقٚ مؼٌٝز ثىث مج

 Madiaٍغو ّذجس   amphophotoperiodismّ٘ج ٍِ ثىْي٘ك ىذ غ ثىْذجصجس ٝطي  عيٞٔ ثطط ؿ 

elegans ًّجعز .  14-12ٝضٌثٗؿ ٍِ  فٜ ٕيث ثىْذجس ثىضٌَٕٞ ٝضجمٌ ثىث ص ٌػش ثىْذجصجس ثىٚ ؽ٘ه ّٖج

 ّجعز . 18ثٗ 8ثىٚ ؽ٘ه ّٖجً دِٞ ثٍج  ثالثُ ثىضٌَٕٞ ٝقوط دٌْعز ثىث ص ٌػش ثىْذجصجس

ٗدظً٘ر عجٍز ْٕجك ثمض فجس مذٌٞر دِٞ ثالّ٘ثج ثىْذجصٞز دجىْْذز ىيَؾجٍٞت ثىٌةْٞٞز ثىضٜ ثمٌّج ثىٖٞج ثالثُ 

ثىشب ثىٌَٖ ٕ٘ ثّٔ ٍجٍ ٌٗف ٍِ ثىْجفٞز ثى يَٞز عِ ثالٍٕجً فٜ ثىْذجصجس ؽجء ّضٞؾز ىيذق٘ط ثىضٜ 

ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٗثىط٘ٝو ٗٝ٘ػـ ثىؾوٗه ثالصٜ ثٍغيز ىذ غ ثؽٌٝش عيٚ عوه طلٌٞ ّْذٞج ٍِ 

 ثالّ٘ثج ثىْذجصٞز ثىضٜ صظٌٖ ثالّ٘ثج ثىٌةْٞٞز ثىغ عز ٍِ ثالّضؾجدز ىط٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز. 
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  Critical day lengthطٕل انٍٕو انحرج 

دِٞ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ّٗذجصجس ثىْٖجً  distinctionٍِ ثىٌَٖ ثُ ّفٌٖ دجُ ثىفٌل ثٗ ثىضََٞٞ     

  Xanthium  (LDP) ثىط٘ٝو الٝ ضَو عيٚ ثىط٘ه ثىَطي  ىيًٞ٘ ٗعيٚ ّذٞو ثىَغجه ّذجس ثىَثّغًٞ٘

ّجعز دجىًٞ٘ ٗىنِ  15-12م َٕج ٌَٕٝثُ عيٚ فضٌر ػ٘ةٞز ٍقوثًٕج    Hyoscymous(LDP)ّٗذجس

ّٖجً قظٌٞ فٜ فِٞ ثُ ّذجس ثىٖجّٝ٘جَُٝ٘ ٝظْع عيٚ ثّٔ  ّذجس ثىَثّغًٞ٘ ٝظْع عيٚ ثّجُ ثّٔ ّذجس

 ّذجس ّٖجً ؽ٘ٝو .
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 Behaviorثُ صظْٞع ثىْذجس عيٚ ثّٔ ّذجس ّٖجً قظٌٞ ثّٗذجس ّٖجً ؽ٘ٝو ٝ ضَو عيٚ ّي٘مٔ    

دجىْْذز ثىٚ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىقٌػ , فجىْذجصجس ثىضٜ صٌَٕ عْوٍج ٝنُ٘ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثقظٌ ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ 

ثٍج صيل ثىضٜ صٌَٕ ثّضؾجدز ثىٚ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىيٛ ٕ٘ ثؽ٘ه  ثّٖج ّذجصجس ّٖجً قظٌٞ ثىقٌػ صظْع عيٚ

ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىقٌػ فجّٖج ّذجصجس ّٖجً ؽ٘ٝو . ٗعيٞٔ فجُ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىقٌػ ىْذجس ّٖجً قظٌٞ ثىيٛ ٕ٘ 

 15ّجعز ّٗظع ٕٗيث ٝ ْٜ ثُ ٕيث ثىْذجس ٌَٕٝ عْوٍج ٝنُ٘ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثقو ٍِ  15ثىَثّغًٞ٘ ٕ٘ 

 ّجعز . 24ّجعز ّٗظع فٜ هًٗر ٍقوثًٕج 

ّجعز أٛ دَ ْٚ  12فٜ فِٞ ثُ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىقٌػ ىْذجس ثىٖجّٝ٘جَُٝ٘ ضمْجل ثىوؽجػ ٗثىْنٌثُذ ٕ٘ 

ثّٔ ٌَٕٝ عْوٍج َٝٝو ؽ٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز عِ صيل ثىقَٞز . ٍِٗ ثى٘ثػـ ثىُ ثُ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىققٞقٜ 

يٍ٘جس ثمٌٙ الٝ طْٞج ٍ يٍ٘جس ٗثػقز عِ ّ٘ج ثىيٛ ٌَٕٝ عْوٓ ثىْذجس فٜ فجىز عوً ٗؽ٘ه ٍ 

ثالّضؾجدز . ٗعيٞٔ فجّٔ دجىٌمٌ ٍِ ثُ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ صَٞو ى ٍٕجً فٜ ثىنٌٝع ّٗذجصجس ثىْٖجً 

ثىط٘ٝو صَٞو ثىٚ ثالٍٕجً فٜ ٍْضظع ثىظٞع فجُ صظْٞع ّذجس عيٚ ثّٔ ّذجس ّٖجً قظٌٞ ثٗ ؽ٘ٝو 

 ثىْْز ثىيٛ ٌَٕٝ فٞٔ ثىْذجس .الٝ طْٞج دجىؼًٌٗر ثى٘قش ثىققٞقٜ فٜ 

ٝ٘ػـ ثىشنو ثالصٜ فنٌر ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىقٌػ فٜ ّذجس ثىَثّغًٞ٘ ضثؽ٘ثه ثىًٞ٘ ثىقٌؽز ٍ٘ػقز دجىنط٘ؽ 

% 100ثىَْقطز ٗٝ فث ثُ ّذجس ثىَثّغًٞ٘ ٌٍَٕ عْوٍج ٝنُ٘ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثقظٌ ثىٚ ثُ ٝظو ثىٚ 

  ٗميىل ٌَٕٝ عْوٍج ٝنُ٘ ؽ٘ه ثىْٖجً ثؽ٘ه ذ.
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  Photoperiodic inductionانحث انسْري         

ثُ ثى وٝو ٍِ ثىْذجصجس صقضجػ ثىٚ ثىض ٌع ثىَْضٌَ ّ٘عج ٍج ىفضٌر ػ٘ةٞز ٍْجّذز فضٚ صذوأ ٍذجها     

ىضطً٘ عٌ صقوط عَيٞز ثىضٌَٕٞ فٜ ٕيٓ ثىْذجصجس دظً٘ر ّجؽقز .فٜ فِٞ ثُ ثّ٘ثج ثمٌٙ صضؾٔ ثالٍٕجً دج

ص ٌٝؼٖج ثىٚ فضٌر ػ٘ةٞز ٍْجّذز ٗىٌَر ٗثفور فقؾ دجىٌمٌ ٍِ ثعجهر ثىْذجصجس ّق٘ ثىضٌَٕٞ فضٚ ثىث صٌ 

ٗثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز  Flower inductionٍغو ٕيٓ ثىْذجصجس ٝقجه عْٖج ثّٖج فوط ىٖج عَيٞز فظ ٌٍٕٛ 

 . inductive treatmentثىَْجّذز ثىضٜ ّذذش ثىضٌَٕٞ ٝطي  عيٖٞج ثطط ؿ ثىَ جٍيز ثىقجعز 

ىٌَٕٛ صغٌٞ ثىنغٌٞ ٍِ  ثىظ٘ثٌٕ ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز د ظٖج مٌٞ ٍقي٘ه ثٗ مٌٞ ٍ ٌٗف ىقو ثُ يجٌٕر ثىقظ ث

ٕٗيث  inductionثالُ دجىضجمٞو قو فوط صلٌٞٞ فْٞ٘ى٘ؽٜ فٜ ثىْذجصجس ثىضٜ فوعش ىٖج عَيٞز ثىقظ 

فٞظ صضنُ٘  shoot apexثىضلٌٞٞ ٝذقٚ دجىٌمٌ ٍِ عوً ٗؽ٘ه صلٌٞثس صشٌٝقٞز ثٗ ٍظٌٖٝز فٜ ٍْطقز 

دجالػجفز ثىٚ ىىل فجُ فوٗط عَيٞز ثىقظ ثىٌَٕٛ ىٖج ثى وٝو ٍِ ثىف٘ثةو فٜ ثىضؾجًح ثىنجطز  ثىٌَٕر

دجالٍٕجً فٞظ ثُ ثفو ثالّذجح ثىضٜ ؽ يش ّذجس ثىَثّغًٞ٘ ْٝضنوً عيٚ ّطجل ٗثّت فٜ صؾجًح ثىضأقش 

فٞظ ثُ ّذخ فوٗط ثىضٌَٕٞ دظً٘ر مٌٞ  short day cycleثىؼ٘ةٜ ٕ٘ ثُ هًٗر ّٖجًٓ قظٌٞر 

 جديز ى ّ نجُ فضٚ د و ّقو ثىْذجس د و ٕيٓ ثىَ جٍيز ثىٚ يٌٗف ثىْٖجً ثىط٘ٝو .ق

ثُ ٍغو ٕيٓ ثىقْجّٞز ثىَضطٌفز ىيقظ ثىٌَٕٛ ٕٜ ىْٞش مجة ز ٗىنِ صٌ ص٘ػٞقٖج فٜ د غ ّذجصجس 

عَيٞز ثىقظ  Lolium (ldp)ٗميىل ّذجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو   Phorbitis nilثىْٖجً ثىقظٌٞ ٍغو ّذجس 

وط عيٚ هًؽجس ٗدجىٌمٌ ٍِ ثُ ّذجس ثىَثّغًٞ٘ ّْٞضؾٞخ ثىٚ هًٗر ػ٘ةٞز فجعز ٗثفور فجُ ثىٌَٕٛ صق

 صنِ٘ٝ ٍذجها ثالٍٕجً ٝنُ٘ ٌّٝ ج ٗمٌَٝث ثىص ٌع ثىْذجس ثىٚ عور هًٗثس فجعز .

ّذجصجس ثمٌٙ قو صظٌٖ فظ ؽَةٜ ثٗ صوًٝؾٜ دَ ْٚ ثُ ٍؾَ٘ج عور هًٗثس فجعز دْذخ ثىضٌَٕٞ فضٚ 

 . Plantagoٌٞ فجعز ٗصقوط ٕيٓ ثىظجٌٕر فٜ ّذجس ى٘ صنييضٖج هًٗثس م

ثفٞجّج ثىقْجّٞز ىط٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز دضلٌٞٞ ٍت ثى ٌَ عيٚ ّذٞو ثىَغجه د غ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ 

ٍغو ف٘ه ثىظ٘ٝج ٕيث ثىْذجس ٌَٕٝ فقؾ عْوٍج ٝنُ٘ صقش يٌٗف ثىْٖجً ثىقظٌٞ عْوٍج صنُ٘ ثىْذجصجس 

ىْذجصجس فٜ ثى ٌَ فجّٖج صظذـ قجهًر عيٚ ثىضٌَٕٞ فضٚ فٜ يٌٗف ٗىنِ عْوٍج صضقوً ث youngفضٞز 

  ثىْٖجً ثىط٘ٝو.
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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى 
 

 20/12/3113 انخًٍص( 7يحبضرة )                                                                

 انذٔر انرئٍطً نفخرة انظالو 

ثفضٌػج ثُ ثىْجصجس صْضؾٞخ ى ؽ٘ثه ثىَ٘ؽٞز  Carner  ٗ Allardفٜ ثالدقجط ثالطيٞز ىيذجفغِٞ 

ٗثىضٜ ؽيًٕٗج ص ٘ه ثىٚ ثىيلز ثىّٞ٘جّٞز  photoperiodisomٗعذجًر  day and nightىيؼ٘ء ٗثىظ ً 

ص ْٜ ثىفضٌرذ ٕيٓ ثى ذجًر صذوٗ ٌٍدنز ٗمٌٞ  poriodisomص ْٜ ػ٘ء ٗ  photoثىقوَٝز ٗص ْٜ ض

دجُ ثىْذجس ٝقِٞ فضٌر ثىؼ٘ء م ه ثىًٞ٘ فٜ ثىققٞقز ثُ ثىْذجصجس الصقِٞ طقٞقز ّظٌث الّٖج ص ْٜ ػَْج 

 dark periodالثىط٘ه ثىْْذٜ ىيْٖجً ثٗ ثىيٞو ٗالؽ٘ه ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز دو ثّٖج صقِٞ ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً 

 Hamnerصٌ ص٘ػٞقٖج دظً٘ر الصقذو ثىشل ٗىىل ٍِ م ه ثىذق٘ط ثىضٜ ثؽٌثٕج ثىذجفغجُ ٕٗيٓ ثىْضٞؾز 

ٗBonner  ً٘ٞٗىىل ٍِ م ه هًثّضٌٖ عيٚ ّذجس ثىَثّغXanthium  ٗىىل دجّضنوثً هًٗر ثٗ هًٗثس

cycle=light ,dark  ّجعز ٍِ ثىؼ٘ء ٗثىظ ً ٗالفظ٘ث ثُ ٕيث ثىْذجس ثٌٍٕ عْوٍج مجُ  42ٍقوثًٕج

 8ّجعز ػ٘ء ٗ 16ّٗظع ٗىنِ دقٜ دقجىز مؼٌٝز عيٚ هًٗثس ٍِ  8ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً ثمغٌ ٍِ 

ّجعجس ي ً فجُ ثىْذجصجس دقٞش دقجىز  8ّجعجس ػ٘ء ٗ 4 ً ثٍج عْو ص ٌٝغ ثىْذجس ٍِ ّجعجس ي

مؼٌٝز دجىٌمٌ ٍِ ثُ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ٕٜ ثقظٌ دنغٌٞ ٍِ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ثىقٌؽز ىٖيث ثىْذجس ٗثىذجىلز 

ّذذش ّجعز ي ً  32ّجعز ػ٘ء ٗ 16ّجعز ّٗظع. ٍِٗ ّجفٞز ثمٌٙ فجُ ثىوًٗثس ثىَنّ٘ز ٍِ  15

ّجعز ّٗض  15ٝجهر ٌّٝ ز فٜ ثىضٌَٕٞ دجىٌمٌ ٍِ ثُ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ثؽ٘ه ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ثىقٌػ ٍ

 -ىٖيث ثىْذجس . ٕيٓ ثىْضجةؼ ثهس ثىٚ ثالّضْضجؽجس ثىضجىٞز :

ثُ ثىط٘ه ثىْْذٜ ىيٞو ٗثىْٖجً ٕ٘ ىِٞ ثى جٍو ثىَقوه فٜ يجٌٕر ثىض٘ثقش ثىؼ٘ةٜ الُ ّْذز ثىؼ٘ء  -1

 -فٜ ثىشنو ثىضجىٜ: B,C,Dىَ جٍ س ثىٚ ثىظ ً ٕٜ ّفْٖج فٜ ث

 ثُ ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً ٕ٘ ثىٌَٖ . -2

ثىشٞب ثىَََٞٞ ىٖيٓ ثىضؾجًح ٕ٘ ثُ ّذجس ثىَثّغًٞ٘ ّ٘ف ٌَٕٝ ميَج مجُ ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً ثمغٌ ٍِ  -3

 ّجعجس ّٗض . 8ّجعجس ّٗض ٗٝذقٚ مؼٌٝج ميَج مجُ ؽ٘ه فضٌر ثىؼ٘ء ثفو ٍِ  8

الّجّٜ ثٗ ثىٌَمَٛ ىفضٌر ثىظ ً ٗىىل عِ ؽٌٝ  قطت فضٌر ثىظ ً ٕيثُ ثىذجفغجُ قجٍج دجعذجس ثىوًٗ ث 

ذ صقش ٕيٓ ثىظٌٗف ضفضٌر  Hثىٚ  Eثىَْضٌَر دض ٌٝؼٔ ثىٚ فضٌر دْٞطز ٍِ ثىؼ٘ء ضثىَ جٍ س ٍِ 

ّجعجس ي ً ٗقو صٌ ثدطجىٔ صَجٍج ٗىىل عْوٍج صنييش  9قيٞيز ٍِ ثىؼ٘ءذ فجُ صجعٌٞ ثىضٌَٕٞ ثىْجصؼ ٍِ 

قظٌٞر ٍِ ثىؼ٘ء. ٗىنِ ثىث عٌػش ثىْذجصجس ثىٚ فضٌر دْٞطز ٍِ ثىظ ً ٕٜ ثىَ جٍيز  فضٌر ثىظ ً فضٌر

 ذ فجُ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ثىط٘ٝيز ىِٞ ىٖج صأعٌٞ ٝيمٌ عيٚ ثىضٌَٕٞ .Hض
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ثىضؾجًح ٍت ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ثعطش ّفِ ثىشٞب ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ ٝذوٗ ثُ يجٌٕر ثىض٘ثقش 

ً دقو ىثصٔ هثةَج ثالّضؾجدز ٕٜ عذجًر عِ ثّضؾجدز ثىٚ فضٌر ٗص٘قٞش ثىؼ٘ةٜ ىِٞ ىٖج ع قز دط٘ه ثىٞ٘

فضٌثس ثىؼ٘ء ٗثىظ ً ٗعيٞٔ فجُ ثىًٞ٘ ثىقٌػ ىْذجس ّٖجً قظٌٞ ٕ٘ فٜ ثى٘ثقت َٝغو ىْج ثقظٌ ؽ٘ه ٍِ 

ّجعز . دقٞظ ٝضَنِ ٕيث ثىْذجس ٍِ صيل ثىوًٗر فٜ ثىقظ٘ه عيٚ فضٌر  24ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ثىَنّ٘ز ٍِ 

٘ه ٍْجّخ ٗفٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو فجُ فضٌثس ثىظ ً ٕٜ ٍغذطز ىيضٌَٕٞ ٗثُ ؽ٘ه ي ً ىثس ؽ

ّجعز دقٞظ ٝؾ و ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً قظٌٞر دوًؽز  24ٜ هًٗر ٍقوثًٕج ثىْٖجً ثىقٌػ ٕ٘ ثقو ؽ٘ه ف

 مجفٞز ىنٜ صَْـ دجىضٌَٕٞ .

نُ٘ عجىٞز ٗفٜ ّذجس ىِٞ ٍِ ثىؼًٌٗٛ ثُ ص Night breakثُ مور ثالػجءر ىَ جٍيز مٌْ ثىظ ً    

ثىؼ٘ء ثالدٞغ ىٗ مور  incandescent lightثىَثّغًٞ٘ ٍغ  ٗؽو ثُ هقٞقز ٗثفور ٍِ ػ٘ء ثىَظجدٞـ 

ثػجءر ٍْنفؼز ٍغ  هقٞقز ٗثفور ٍِ ػ٘ء ثىَظجدٞـ ىٗ مور ثػجءر ٍْنفؼز قجهً عيٚ ٍْت ثىضٌَٕٞ 

ٌٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٗٝ٘ػـ ىْذجس ثىَثّغًٞ٘ ٗفضٚ ػ٘ء ثىقٌَ ثىْجؽت قو ٝنُ٘ مجفٞج ىَْت ثىضَ

 ذ ثىوًٗ ثىٌةْٜٞ ىفضٌر ثىظ ً ىْذجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ .4-20ثىَنطؾ ضثىشنو
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 ْٝأه ٕو ثُّٗظٌث الُ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ صقضجػ ثىٚ فضٌر ٍقوهر ٍِ ثىظ ً ىنٜ ٝقوط ثىضٌَٕٞ فقو 

 .ىْذجصجس صقضجػ ثىٚ أٛ فضٌر ٍِ ثىؼ٘ء؟ثىضٌَٕٞ ٝقوط دٌْعز فٜ ي ً صجً ثٗ ثُ ٕيٓ ث

 -٘ثح:ؾثى

 ٗقو ثصؼـ ثُ ٍ ظٌ ثىْذجصجس صقضجػ ثىٚ ص جقخ ٍْضظٌ ٍِ ثىؼ٘ء ٗثىظ ً ىنٜ ٝقوط ثىضٌَٕٞ.   

فجىْؤثه ٕ٘ ٕو ثُ ٗد و ثُ عٌفْج ثُ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٝقضجػ ثىٚ ص جقخ ػ٘ء ٗي ً 

 ثىؼ٘ء ْٝذ  ثىظ ً ثٗ ثى نِ؟

 -ثح :ثىؾ٘

ٍِ ثالعذجس ثُ فضٌر ثىظ ً ثىط٘ٝيز ىْذجس  Hamner ٗBonnerد٘ثّطز عور صؾجًح صَنِ ثىذجفغجُ    

 .high intensity lightثىَثّغًٞ٘ ٝؾخ ثُ ْٝذققٖج فضٌر ٍْجّذز ٍِ ػ٘ء ىٗ مور ثػجءر عجىٞز 

 -ّؤثه:

فضٌر ػ٘ةٞز ٍقوهر ثىوثىز عيٚ أٛ ؽَء ٍِ ثىْذجس ْٝضقذو ثالمجًر ثّضقذجه ثالمجًر ثىؼ٘ةٞز   

perception of photoperiodic signal؟ 

 -ؽ٘ثح:

ثُ ىضلٌٞٞ ثىققٞقٜ فٜ ٌٍفيز ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ثىٚ ثىضنجعٌٛ ثٗ ثىٌَٕٛ ٝقوط فٜ ٍْجؽ  ٌٍّضَٞٞز عجهر  

عٌ د و ىىل ٝظٌٖ فٜ ثىذٌثعٌ ثىؾجّذٞز . ٗعيٚ عنِ ٍجٕ٘ ٍض٘قت فجُ  shoot apexدوثٝز ؽٌف ثىفٌج 

ٕٜ ثى ؼ٘ ثىْذجصٜ  leafٗثَّج ثىً٘قز  shoot apexر ثىؼ٘ةٞز الٝضٌ ثّضقذجىٖج ٍِ قذو ثمجًر ؽ٘ه ثىفضٌ

ثىيٛ ٝقً٘ دٖيٓ ثىََٖز ٕٗيث ثىشٞب صٌ ص٘ػٞقٔ فٜ ثى وٝو ٍِ ثىضؾجًح . د غ ثىضؾجًح ثالٗىٞز ثؽٌثٕج 

جً ٕيث ثىذجفظ ىمٌ ثُ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجس ثىوثٗٗهٛ ثىيٛ ٕ٘ ّذجس ّٖ chaliakhyonثىذجفظ ثىٌّٜٗ 

عٌ ص ٌٝؼٖج ثىٚ ثىٚ  defoliationٗثىيٛ صٌ ثٍثىز ثالًٗثل ثى يٞج ٍْٔ عٌ عٌع ثىؾَء ثى ي٘ٛ  قظٌٞ

ذ ثىْذجصجس دقٞش دقجىز Aض  ؽ٘ٝوّٖجً قظٌٞ ٗثىؾَء ثىْفيٜ ثىَقض٘ٛ عيٚ ثًٗثل صٌ ص ٌٝؼٔ ثىٚ ّٖجً

ٔ صٌ ص ٌٝؼٔ ثىٚ ٗعْوٍج ثعٞوس ثىضؾجًح دظً٘ر ٍ نّ٘ز أٛ ثُ ثىؾَء ثى ي٘ٛ ثىََثىز ثًٗثق مؼٌٝز.

ثىضٌَٕٞ ٝقوط فضٚ ثىث  ذ.(B ّٖجً ؽ٘ٝو ٗثىؾَء ثىْفيٜ ثىٚ ّٖجً قظٌٞ فجُ عَيٞز ثىضٌَٕٞ قو فوعش

هًٗ ثىً٘قز دجّضقذجه ثىَْذٔ  ٝ٘ػـ 20-5منو  ذ.Cًٗقز ٗثفور صٌ ص ٌٝؼٖج ىظٌٗف ّٖجً قظٌٞض

 ةٞز فٜ ّذجس ّٖجً قظٌٞ ثىذٌٞال .ثىؼ٘ةٜ ىيفضٌر ثىؼ٘
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ٗفٜ صؾجًح الفقز مَج ٍ٘ػـ دجىشنو ٍت ّذجصجس ثمٌٙ ٍغو ثىَثّغًٞ٘ صٌ ثٍثىز ؽَٞت ثالًٗثل         

ثٌٍٕس ٍجعوٙ ًٗقز ٗثفور ٗعْوٍج عٌػش ٕيٓ ثىً٘قز ثىٚ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ثىظقٞقز ثىْٖجً ثىقظٌٞ 

 .ثىْذجصجس 

ثىيٛ ٝضٌ فغٔ ػ٘ةٞج عٌ صط َٞٔ  صؾجًح ثمٌٙ ثٗػقش دجّٔ دجالٍنجُ ثٍثىز ثالًٗثل ٍِ ثىْذجصجس      

عيٚ ّذجصجس ثمٌٙ مٌٞ ٍ ٌػز ىَ جٍ س فجعز ٕيٓ ثالمٌٞر ّ٘ف صٌَٕ ٗفٜ ثفو ثىضؾجًح ٗؽو ثُ 

ثالًٗثل فضٚ ٗثُ مجّش مٌٞ ٍ٘ؽ٘هر عيٚ ثىْذجس َٝنِ فغٖج ػ٘ةٞج ف ْو ص ٌٝغ ثًٗثل ّذجس ثىذٌٞال 

ٌػش ٕيٓ ثالًٗثل ثىَقط٘عز ثٗ ثىَفظ٘ىز ّذجس ّٖجً قظٌٞ ٗؽو ثُ ثالًٗثل ثىَفظ٘ىز ٍِ ثىْذجس عٌ ع

ط َٖٞج عيٚ ّذجصجس مٌٞ ٍ ٌػز ثىٚ ٍ جٍيز فجعز فجُ ٕيٓ ثىْذجصجس ثىٚ ّٖجً قظٌٞ ٗد و ىىل صٌ ص

ثٌٍٕس فضٚ ى٘ صٌ ٗػ ٖج صقش يٌٗف ثىْٖجً ثىط٘ٝو ٕيٓ ثىضؾجًح ثعطش هىٞ  قجؽ ج دجُ ثالًٗثل 

ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز دجىٌمٌ ٍِ ثُ عَيٞز ثىضق٘ه ٍِ ثىقجىز ٕٜ ثالعؼجء ثىْذجصٞز ثىضٜ صقً٘ دجّضقذجه ثمجًر 

.فْجّٞز ثالًٗثل  apex  shoot ثىنؼٌٝز ثىٚ ثىقجىز ثىٌَٕٝز صقوط فٜ ؽٌف ثىفٌج ثىيٛ ٕ٘
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الّضقذجه ثالمجًر ثىؼ٘ةٞز ثٝؼج صضلٌٞ ٍت صقوً ثىْذجس دجى ٌَ ٗفٜ ّذجس ثىوثٗٗهٛ ثصؼـ ثُ ثالًٗثل 

 ّٞز ٕيٓ ثىضؾجًح ٗمٌٕٞج ثٗػقش ثٌٍِٝ َٕجكثىفضٞز صجٍز ثىضفضـ ٕٜ ثالمغٌ فْج

ثُ ثىً٘قز ٕٜ ثىَْؤٗىز دظً٘ر ٍْضقيز عِ ثّضقذجه ثٗ صقِْ ثالمجًر ثىؼ٘ةٞز ثىقجعز ثٗ ثىَؤهٝز -1

 ثىٚ ثىضٌَٕٞ.

ٍْذذز ثىضق٘ه  shoot apexثُ ثىً٘قز صذوث ثٗ صْذخ ّيْيز ٍِ ثىَ يٍ٘جس ثىضٜ صْقو ثىٚ ٍْطقز ثه -2

 floral stimulantsثىَْ٘ ثىٌَٕٛ ٗٝ٘ػـ ثىشنو ثالصٜ ثّضقجه ثىَْذٔ ثىٌَٕٛ  ٍِ ثىقجىز ثىنؼٌٝز ثىٚ

فٜ ثىْذجصجس ثىَط َز فٞظ ٝ فث ثُ ثى وٝو ٍِ ثىْذجصجس صٌ صط َٖٞج دجّضنوثً ؽٌٝقز ثىضط ٌٞ دجىيظ   

approach grafting  ٕٗيٓ ثىْذجصجس صٌ صط َٖٞج ثىٚ ّذجس ٗثفو ٝقض٘ٛ عيٚ ًٗقز صٌ فغٖج ػ٘ةٞج

ثٌٍٕس ٍَج ٝوه ثُ ثىَْذٔ ثٗ ثىَقفَ ثىٌَٕٛ قو ثّضقو ٍِ ًٗقز ثىٚ ٗثفور صٌ ثُ ؽَٞت ثىْذجصجس  ّ فث

 فغٖج ػ٘ةٞج ثىٚ ؽَٞت ثىْذجصجس.

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

  The role of phytochromeدٔر صبغت انفبٌخٕكرٔو فً االزْبر ٔانحث انسْري 

قِْ ثٗ ْٝضقذو ثالمجًر فٖيث ٝ ْٜ ثُ ثىً٘قز ٝؾخ ثىث مجّش ثىً٘قز ثىْذجصٞز ٕٜ ثى ؼ٘ ثىْذجصٜ ثىيٛ ٝض 

   Measuring timeثُ صنُ٘ ىٖج ثىقوًر عيٚ قٞجُ ثى٘قش 

 مٞع صقً٘ ثىً٘قز دقٞجُ ثى٘قش؟ -ثىْؤثه ثالُ:
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 -ثىؾ٘ثح:

مٌٞ ٍ ٌٗف دجىؼذؾ ثال ثّْج ّ يٌ دجُ طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ىٖج هًٗ فٜ ٕيٓ ثى َيٞز ٍِٗ ثى٘ثػـ ثُ 

فقو ثٗػقش ٍغو ً ثىضٜ ص طٚ م ه فضٌر ثىظ ً ثىط٘ٝيز ثعطضْج د غ ثىَ يٍ٘جس صجعٌٞثس مٌْ ثىظ 

ٕيٓ ثىَ جٍ س ثُ صجعٌٞثس مٌْ ثىظ ً الص ٘ه دجىوًؽز ثالّجّٞز ى َيٞز ثىذْجء ثىؼ٘ةٜ ٗثَّج صشَو ثٗ 

 Actionصضؼَِ ٍشجًمز طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٗىقو ثٗػقش ثىوًثّجس ثىَّ٘ ز ىطٞع ثىف و ٗثالهثء 

spectrum   ىضجعٜ ٍ جٍ س مٌْ ثىظ ً فٜ ّذجصٜ ف٘ه ثىظ٘ٝج ٗثىَثّغًٞ٘ ثصؼـ ثُ ؽٞع ثىف و ْٕج

ٍَجعو ىطٞع ثىف و ىيضجعٌٞثس ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز ثالمٌٙ ثىَْٞطٌ عيٖٞج ٍِ قذو طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٍغو ثّذجس 

ؼ٘ء ثالفٌَ ثىذيًٗ ٗثٍثىز يجٌٕر ثىشق٘ح ثىظ ٍٜ دجالػجفز ثىٚ ىىل فقو صٌ ٗػت ثىضق٘ه ثى نْٜ ىي

ىضجعٌٞثس مٌْ ثىظ ً ٕٗيث ثعطٚ هىٞ  قجؽ ج دجُ عَيٞز  R/FR reversibilityٗثالفٌَ ثىذ ٞو 

ثىضٌَٕٞ ْٝٞطٌ عيٖٞج ٍِ قذو طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ فٜ مجىذٞز ثالّ٘ثج ثىْذجصٞز ثىضٜ صٌ هًثّضٖج فجُ عَيٞز 

ر هقجة ذ ثالثُ ْٕجك د غ صْشٞؾ ثىضٌَٕٞ عِ ؽٌٝ  ثىض ٌع ثىٚ فضٌثس قظٌٞر ٍِ مٌْ ثىظ ً ضعو

ثالّ٘ثج صقضجػ ثىٚ فضٌثس مٌْ ي ً ثؽ٘ه عيٚ ّذٞو ثىَغجه ّذجس ثىوثٗٗهٛ ٝقضجػ ثىٚ ٍ جٍيز مٌْ 

 ّجعجس. 4ي ً ٍقوثًٕج 

 

 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى
 

 37/12/3113 انخًٍص( 8يحبضرة )                                                                

 

   The role of phytochrome measuring timeر صبغت انفبٌخٕكرٔو فً قٍبش انٕقج  دٔ

ثُ صجعٌٞ ٍ جٍيز مٌْ ثىظ ً دجىؼ٘ء ثالفٌَ َٝنِ عنْٖج دجالفٌَ ثىذ ٞو ثالثُ ثىفضٌر صنضيع ٕٜٗ قو 

 ٗ pharbitisهقٞقز فٜ ّذجس ٍغو ثىَثّغًٞ٘ ٗىنِ فٜ ّذجصجس ّٖجً قظٌٞ ثمٌٙ ٍغو  40صظو ثىٚ 

kalanchie ٗchenopodium  ُ٘ػًٌٗٝزٕيٓ ثىْذجصجس ثىغ عز ثىَ جٍيز دجالفٌَ ثىذ ٞو ٝؾخ ثُ صن 

. ثُ صجعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ثىضٜ ص طٚ م ه ىلٌع ثدطجه صجعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ 

دوًؽز  فضٌر ثىظ ً صوه دظً٘ر ٗثػقز دجُ ثىضجعٌٞثس ثىَشؾ ز ىيضٌَٕٞ ىفضٌر ثىظ ً ثىط٘ٝيز صضجعٌ

فجُ ّْذز  main photoperiodفٜ ثىً٘قز . ففٜ ّٖجٝز فضٌر ثىؼ٘ء ثىٌةْٞٞز  pfrمذٌٞر دَْض٘ٝجس ثه

ّ٘ف  pfrٗىنِ دًٌَٗ ثى٘قش فجُ ٍْض٘ٝجس ثه pfrعجىٞز ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ صنُ٘ ٍ٘ؽ٘هر عيٚ طً٘ر 

ٗىنِ ثىث  reversionثٗ ثىضق٘ه  degredationصقو دٌْعز م ه فضٌر ثىظ ً ثىضجىٞز ثٍج دْذخ ثىضقيو 

صٌ ثىض ٌٝغ ثىٚ فضٌثس قظٌٞر ٍِ ثىؼ٘ء ثالفٌَ د و عور ّجعجس ٍِ ثىظ ً فجُ ثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز 
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ّ٘ف صضنُ٘ ٍَج ْٝذخ صجعٌٞثس ٍغذطز عيٚ ثى َيٞجس ثىَشؾ ز ىيضٌَٕٞ ٗثىضٜ ٝذوٗ ثّٖج صقضجػ  pfrٍِ ثه

منو ٝ٘ػـ ذ 9-8دجىشنو ضىيفجٝض٘مًٌٗ مَج ٕ٘ ٍ٘ػـ  pfrثىٚ ٍْض٘ٝجس ٍْنفؼز ٍِ طً٘ر ثه

ىيفجٝض٘مًٌٗ فٜ ثىً٘ثل م ه م ه فضٌر ثىظ ً ٗثىضٜ صٌ قط ٖج  pfrثىضلٌٞثس ثالفضٌثػٞز فٜ طً٘ر ثه

 دفضٌثس قظٌٞر ٍِ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ضٍ جٍيز مٌْ ثىظ ًذ .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز م ه فضٌر صجعٌٞثس ٍ جٍيز مٌْ ثىظ ً ٗثىضٜ ثعطٞش عيٚ فضٌثس ٍنضيفذ 9-7مَج ٝ٘ػـ ثىشنو ض

 ثىظ ً .
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 نهفبٌخٕكرٔو فً َببحبث انُٓبر انقصٍر  pfrانخبثٍراث انًشجؼت نهخسٍْر بصٕرة ال

Flower promoting effect of pfr in short-day plants 

 

ىيفجٝض٘مًٌٗ ٕٜ  pfrْٕجك ٍِ ثالهىز ثىضٜ صشٌٞ ثالثّٔ دجىٌمٌ ٍِ ثُ ثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز ٍِ طً٘ ثه    

عْوٍج ص طٚ م ه فضٌر ي ً فجعز ؽ٘ٝيز ,ففٜ ثٗقجس ثمٌٙ ٍِ ثىوًٗر ثىؼ٘ةٞز  ز ىيضٌَٕٞ ٗىىلٍغذط

. ٗعيٞٔ فجُ ثىضٌَٕٞ فٜ  pfrفجُ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ قو ٝشؾت دَْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثه

ىؼ٘ء ثالفٌَ ّذجصجس ّٖجً قظٌٞ ٝقو دوًؽز مذٌٞر عْو ص ٌٝغ ثىْذجس ثىٚ ث pharbitisدجهًثس ّذجصجس 

عْوٍج ص طٚ ٍ جٍيز ثالفٌَ ثىذ ٞو فٜ ّٖجٝز ثىفضٌر  ٗىىل PFRٗثىيٛ ٝقيو ٍِ ٍْض٘ٝجس ثه FRثىذ ٞو 

.ٕٗنيث ٝذوٗ ثُ ْٕجك ٌٍفيز ثٗ ٗقش م ه ثىوًٗر ثىٍٞ٘ٞز ضػ٘ء/ ي ًذ ثىضٜ فٖٞج ثىؼ٘ةٞز ثىٌةْٞٞز 

ٍِ ثىظ ً فجُ ثىضٌَٕٞ ّ٘ف  ٗىنِ د و عور ّجعجس pfrثىضٌَٕٞ ٝضٌ صشؾٞ ٔ دَْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثه

ٝغذؾ مَج ٕ٘ ٗثػـ فٜ ٍ جٍ س مٌْ ثىظ ً دجّضنوثً ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىضٜ ثمٌّج ثىٖٞج فٜ ثىفقٌثس 

ثىْجدقز ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ ٝذوٗ ثُ عَيٞز ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٝضٌ صشؾٞ ٖج عِ ؽٌٝ  

ىل فٜ ّٖجٝز فضٌر ثىؼ٘ء ثىٌةْٞٞز ٝغذؾ د٘ثّطز ٗى pfrثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ عيٚ طً٘ر ثه

ٗىىل فٜ ٗقش ٍضجمٌ فٜ فضٌر ثىظ ً ٍَج ٝوه عيٚ ثُ طذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ  pfrثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز ٍِ ثه

فٜ ثىْٞطٌر عيٚ ثىقظ ثىؼ٘ةٜ ى َيٞز ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً  double actionصجعٌٞ ٍَهٗػ  

 ثىقظٌٞ .

  Responses of LD plantsٌٕم اضخجببت َببحبث انُٓبر انط

مَج ٕ٘ ثىقجه فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ فجُ صجعٌٞثس فضٌر ثىظ ً ثىط٘ٝيز عيٚ ّذجصجس ثّٖجً ثىط٘ٝو ثٝؼج 

ْٕج ٕيٓ ثىَ جٍيز صشؾت  ٗىنِ night breakٝيلٚ عِ ؽٌٝ  ىفضٌثس قظٌٞر ٍِ ٍ جٍيز مٌْ ثىظ ً 

ضٌر ثالػجءر ٗىقو ثٗػقش ثىوًثّجس عيٚ ؽٞع ثىف و ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو الّٖج صطٞو ف

ثىْنٌثُ ثٗ مْجك ثىوؽجػ  Hyoscymousىضجعٌٞ ٍ جٍيز مٌْ ثىظ ً عيٚ ّذجس ثىش ٌٞ ٗميىل ّذجس 

ّجٍّ٘ٞضٌ ٕٜ ثىف جىز  660ٗؽو دجُ ثىَْطقز ثىقٌَثء ٍِ ثىطٞع ثٝؼج ٗثىضٜ ٕٜ عيٚ ؽ٘ه ٍ٘ؽٜ  قوًٓ 

ؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو فٜ د غ ثىقجالس ىْذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو  ٗثُ صجعٌٞثس ثىؼ٘ء ثالفٌَ ْٝفٖٞج ثى

ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ فجُ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ثقو فْجّٞز ىَ جٍ س مٌْ ثىظ ً ٍقجًّز دْذجصجس ثىْٖجً 

جىز فٜ د غ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ دجىٌمٌ ٍِ ثُ ٍ جٍيز مٌْ ثىظ ً ٍقوثًٕج ّجعز ثّٗجعضِٞ ٕٜ ف 

ضجعٌٞ ٕ٘ ميٜ َٝهثه ميَج ٍثهس فضٌر ثىؼ٘ء ٗثُ ثىقظ٘ه عيٚ ثقظٚ صجعٌٞ ٝقضجػ ثىٚ ثىط٘ٝو ثال ثُ ثى

دٖوف ثؽجىز فضٌر  Supplementary illuminationفضٌر ثؽ٘ه ٗعْوٍج صٌ ثّضنوثً ثػجءر ثػجفٞز 
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ثالػجءر ثىقظٌٞر ٗثىَ طجر ىَ جٍيز ػ٘ةٞز فقو ٗؽو ثُ ٍَٝؼ ٍِ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ٕ٘ 

جىٞز فٜ صشؾٞٔ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ٍقجًّز دجىؼ٘ء ثالفٌَ ى٘فوٓ مَج ٍ٘ػـ ثمغٌ ف 

منو ٝ٘ػـ صجعٌٞ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ٍَٗٝؼ ٍَْٖج عيٚ ّذجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ذ 9-9دجىشنو ض

lolium . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ضػ٘ء ثىشَِذ د و ىىل صٌ ثىْذجصجس عٌػش ثىٚ عَجّٞز ّجعجس ٍِ ثىؼ٘ء ثىٍٜٞ٘ ثالعضٞجهٛ     

ثمٌٙ ص ٌٝؼٖج ثىٚ عَجُ ّجعجس ػ٘ء ثػجفٞز .د و ىىل عٌػش ثىٚ عَجُ ّجعجس ػ٘ء ثػجفٞز 

 دجّضنوثً ثؽ٘ثه ٍ٘ؽٞز ٍ ْٞز مَج فٜ ثىشنو ثىقٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ٗثىََٝؼ ٍَْٖج.

ؽو ثّٔ عْو ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٗثالفٌَ ثىذ ٞو ىِٞ ٍِ ثىؼًٌٗٛ ثُ ص طٚ ّ٘ٝز ٗعيٞز ففٜ ٕيث ثىْذجس ٗ

ّجعجس ٍِ ػ٘ء ثىشَِ ثٗ ثىْٖجً ٕيٓ ثىَ جٍيز  8دٖوف ثؽجىز ثه Rثّضنوثً ثىؼ٘ء ثالفٌَ ى٘فوٓ

مجّش مٌٞ ف جىز فٜ فظ ثىضٌَٕٞ فٜ ٕيث ثىْذجس ٗىنِ ثىث صنيو ٕيث ثىؼ٘ء عور ّجعجس ٍِ ثىؼ٘ء 

جك ٗقش ٍغجىٜ ٗقو ٗؽو ثُ ْٕ  loliumفجُ عَيٞز ثىضٌَٕٞ قو فوعش فٜ ّذجس  FRثالفٌَ ثىذ ٞو ثه

Optimum time  ّجعجس ػ٘ةٞز ٍِ  8ثّٔ د و ف٘ثىٜ  ٗٝذوٗٝنُ٘ ثىض ٌع فٞٔ ىيؼ٘ء ثالفٌَ ف جال

ٗثىْجصؾز ٍِ ثىؼ٘ء ثالفٌَ صقيو  pfrػ٘ء ثىشَِ فجُ ثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز ٍِ ثىفجٝض٘مًٌٗ عيٚ طً٘ر 

ى جىٞز صظذـ ٍ ةَز ىيضٌَٕٞ ث pfrثالّضؾجدز دجىضٌَٕٞ فٜ فِٞ د و ٍور ٍِ فضٌر ثىظ ً فجُ ٍْض٘ٝجس ثه

فجُ ثىض ٌع ىيؼ٘ء ثالفٌَ ٝشؾت ثىضٌَٕٞ ٗقو ٗؽو ثُ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ثىذ ٞو ٝشؾت ٗفٜ ٕيث ثى٘قش 

ّجعز ٍِ ثالفٌَ  16ّجعجس ٍِ ثىؼ٘ء ثالعضٞجهٛ .ٗىنِ د و ف٘ثىٜ  6ثىضٌَٕٞ د و ٗط٘ه ثىْذجس ثىٚ 
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٘ء ثالفٌَ ٗعيٞٔ ٝذوٗ ثّٔ مَج ٕ٘ ثىقجه فٜ ثىذ ٞو ٝنُ٘ صجعٌٞٓ قيٞو ٗثىضٌَٕٞ ثالُ ٝضٌ صشؾٞ ٔ دجىؼ

صشؾت ثىضٌَٕٞ فٜ ثٗقجس  pfrفجُ ثىَْض٘ٝجس ثى جىٞز ٍِ طً٘ر ثىفجٝض٘مًٌٗ ثه  ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ

ٍقوهر ٗصغذطٔ فٜ ثٗقجس ثمٌٙ ثالثُ ص جقخ ثىضْشٞؾ ٗثىضغذٞؾ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ٕ٘ عنِ 

ٝذوٗ ثُ ْٕجك صشجدٔ فٜ ّي٘ك ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ّٗذجصجس  ٍجٝقوط فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٕٗنيث

فجُ ثّضؾجدضٌٖ ىظذلز ثىفجٝض٘مًٌٗ ٕٜ ٍض جمْز دقٞظ ثُ فضٌثس  ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٗىنِ فٜ ّ٘ثفٜ ٍقوهر

ثىظ ً ثىط٘ٝيز صشؾت ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ثالثّٖج صغذطٔ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو دجالػجفز 

فٜ م  ثىْ٘عِٞ ٍِ ثىْذجصجس فجس صجعٌٞثس فضٌر ثىظ ً َٝنِ صقَْٖٞج دَ جٍيز مٌْ ثىظ ً ثىضٜ ثىٚ ىىل ف

 . pfrصْذخ ٍْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثه

ٗم ه ثىٌَثفو ثالٗىٞز ٍِ ثىوًٗر ثىٍٞ٘ٞزضػ٘ء/ي ًذ فجُ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٝضٌ 

 pfrصنُ٘ فٞٔ ٍْض٘ٝجس ثه sequenceثىٚ ص جقخ ٗىيىل فٖ٘ ٝقضجػ  pfrصشؾٞ ٔ دَْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ثه

عجىٞز م ه فضٌر ثىؼ٘ء ثىٌةْٞٞز ٍْٗنفظز م ه فضٌر ثىظ ً ثى فقز ثٗ ثىضجىٞز  ٗعيٚ ثى نِ ٍِ ىىل 

الّٖج صٌَٕ فضٚ فٜ  pfrفجُ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو الصقضجػ ثىٚ ٍغو ٕيث ثىضلٌٞٞ ثىٍٜٞ٘ فٜ ٍْض٘ٝجس ثه

ٗىنِ  pfrػ٘ء ثىَظجدٞـ ثىيٛ ْٝضؼ ٍْض٘ٝجس ٍْنفظز ٍِ ثه continuous lightثىؼ٘ء ثىَْضٌَ 

ىيفجٝض٘مًٌٗ قو صٌ  pfrصقش يٌٗف صؾٌٝذٞز مجطز فجُ ٕيث ثالمض ف ثىٍٜٞ٘ فٜ ثىقْجّٞز ىظً٘ر ثه

 pfrمنو صنطٞطٜ ٝ٘ػـ ثىضفجع س ثىضٜ صضطيٜ ٍْض٘ٝجس عجىٞز ٍِ ذ 9-11ص٘ػٞقٔ مَج فٜ ثىشنو ض

 .فٜ صفجع س ثٍٕجً ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ّٗذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ.ٗىىل  pfrثهٍْٗض٘ٝجس ٍْنفؼز ٍِ 
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صقوط ٍذنٌث فٜ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ثىٌةْٞٞز  pfrفٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ فجُ ثى َيٞجس ثىضٜ صقضجػ ثه

ّفِ ثىضفجع س ٗعجهر ٝ قذٖج فضٌر ٝنُ٘ فٖٞج ثىفجٝض٘مًٌٗ ٍغذطج ىيضٌَٕٞ . فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو فجُ 

 ٕٜ ٍ٘ؽ٘هر ٗىنِ ص٘قٞضٖج ٝنضيع دوًؽز مذٌٞر عِ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ .

 

   The flowering stimulusانًُبّ أ انًحفس انسْري 
 

ٝ ضَو عيٚ ثىظٌٗف ثىضٜ صض ٌع ىٖج  ىقو ثٗػقْج ثُ ثّضؾجدز ثىْذجس ىط٘ه ثىًٞ٘ ضػ٘ء/ي ًذ      

ىضق٘ه ٍِ ٌٍفيز ثىَْ٘ ثىنؼٌٛ ثىٚ ثىَْ٘ ثىٌَٕٛ صقوط فٜ ثالًٗثل دجىٌمٌ ٍِ ثُ ثالّضؾجدز ثٗ ث

ٕيٓ ثىَ فظز ص ْٜ ثّٔ صقش ثىظٌٗف ثىَْجّذز ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ فجُ ثىْ٘ج  shoot apexؽٌف ثىفٌج 

ٍِ ثىَْذٔ ثٗ ثىَقفَ ى ٍٕجً ٝضنُ٘ ٍِ ثالًٗثل ْٗٝضقو ثىٚ ثىٌَّضَٞجس ثىقَٞز فٞظ صقوط عَيٞز 

د و فضٌر ٍِ  chaliakhyon.قجً دطٌفٖج ثىذجفظ ثىٌّٜٗ  Hypothesisثىضٌَٕٞ ٕيٓ ثىفٌػٞز صَْٚ 

ثمضشجفٔ دجُ ثالًٗثل ٕٜ ثالعؼجء ثىْذجصٞز ثىضٜ صقً٘ دجّضقذجه ثىَ جٍيز ثىقجعز ىيضٌَٕٞ ٗقو ثفضٌع 

ٍ٘ىو ثالٍٕجً . ٗثفضٌع دجُ  florigeneٕ٘ ثىفيً٘ؽِٞ  flower hormoneثىذجفظ دجُ ْٕجك ٌٍُٕ٘ 

ْجءٓ فٜ ثالًٗثل صقش ثىظٌٗف ثىَْجّذز ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ عٌ ٝضقٌك ثىٚ ثىقٌَ ثىْجٍٞز ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ ٝضٌ د

فٞظ صقوط عَيٞز ثىضق٘ه ثىٌَٕٛ ٗدجىٌمٌ ٍِ  ٗؽ٘ه هىٞو ق٘ٛ ىوعٌ ٕيٓ ثىفٌػٞز ثال ثّٔ ٗفٜ ثى٘قش 

ثىقجػٌ ىٌ ٝضٌ عَه ٗهًثّز ٕيث ثىٌٍُٖ٘ دظً٘ر مَٞٞجةٞز ٗىقو ثٗػقش ثىوًثّجس ثىقوٝغز عيٚ 

ٙ ثىذجٝ٘ى٘ؽٜ ثىؾَٝتٜ ثُ ثىفيً٘ؽِٞ ًدَج ٕ٘ ثفو ثىذٌٗصْٞجس ثىضٜ صضنُ٘ فٜ ثالًٗثل صقش ثىَْض٘

ثىظٌٗف ثىَْجّذز ٍِ ؽ٘ه ثىًٞ٘ ٗصْضقو ثىٚ ٍْطقز ثىفٌج فٞظ صقوط عَيٞز ثىضق٘ه ىيٌَّضٌٞ ثىنؼٌٛ 

 ثىٚ ثىٌَٕٛ ّٗضطٌل ثىٚ ٕيث ثىَ٘ػ٘ج الفقج .

فْٞ٘ى٘ؽٞز ثىضٜ ثٗػقش ٍِ هُٗ ثهّٚ مل دجُ ْٕجك ٗدظً٘ر عجٍز فجُ ْٕجك ثى وٝو ٍِ ثىضؾجًح ثى

ٍجهر ٍج صضنُ٘ فٜ ثالًٗثل ٗصْضقو ثىٚ ؽٌف ثىفٌج فٞظ صقوط عَيٞز ثىضق٘ه ثىٌَٕٛ ٍِٗ ٕيٓ 

ثىضؾجًح ثىفْٞ٘ى٘ؽٞز صيل ثىضٜ ثؽٌٝش عيٚ ّذجس ثىَثّغًٞ٘ فٞظ ى٘فث ثُ صٌَٕٞ ٕيث ثىْذجس صقش 

مجُ مجفٞج ىقظ  1/8َٞت ثالًٗثل ٗىنِ عَِ ثىً٘قزالٝقوط ثىث صَش ثٍثىز ؽيٌٗف ثىْٖجً ثىقظٌٞ 

ثىضٌَٕٞ فٜ ٕيث ثىْذجس ٗفٜ صؾجًح ثمٌٙ ثىضٜ ثّضنوً فٞٔ ّذجس ٍنُ٘ ٍِ فٌعِٞ ٗؽو دجُ ٕيث ثىَْذٔ 

ثىٌَٕٛ ثٗ ثىٌَمخ ثىْجصؼ ٍِ ًٗقز ٗثفور مجفٜ الُ ْٝذخ ثىضٌَٕٞ ىِٞ فقؾ فٜ ثىفٌج ثىيٛ ص٘ؽو فٞٔ 

غجّٜ ثىيٛ صَش ثٍثىز ؽَٞت ثًٗثقٔ ٗفٜ صؾجًح ثػجفٞز  ثٗػقش ثُ ثىً٘قز ٗثَّج ثٝؼج فٜ ثىفٌج ثى

ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ َٝنِ ثُ ْٝضقو عِ ؽٌٝ  ثىضط ٌٞ ف ْوٍج صٌ صط ٌٞ ّذجصجس ٍِ ثىَثّغًٞ٘ ٗعٌع ثفو 

ثىْذجصجس ثىٚ يٌٗف ثىْٖجً ثىقظٌٞ فجُ ثىضٌَٕٞ ثٝؼج فوط ىِٞ فقؾ ىٖيث ثىْذجس ٗىنِ فٜ ثىْذجس ثىيٛ 
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ثىٚ فضٌر فجعز ىيضٌَٕٞ ٗثؽٌٝش ثى وٝو ٍِ ثىضؾجًح ثىضٜ ثٗػقش دوُٗ ثهّٚ مل ىٌ ٝ ٌع ثؽ قج 

دجّضقجه ٕيث ثىَْذٔ ثٗ ثىَقفَ عِ ؽٌٝ  ثىضط ٌٞ فٞظ ٝضنُ٘ ٍِ ثالًٗثل صقش ثىظٌٗف ثىقجعز ىيضٌَٕٞ 

  فٞظ ٝقوط ثىضٌَٕٞ . shoot apexْٗٝضقو ثىٚ ٍْطقز 
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 ىبطى هللا انرحًٍ انرحٍ
 

 17/1/2013 انخًٍص( 9يحبضرة )

 

 Time measurement in photoperiodismقٍبش انٕقج فً انخأقج انضٕئً 

 

ىقو أٗػقْج ثُ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصيجس ثىْٖيجً ثىقظيٌٞ ٝقيوط عْيوٍج ص٘ػيت ثىْذجصيجس صقيش ييٌٗف ٍيِ       

 critical darkز ؽي٘ه ثىٞييً٘ ضىٞو/ّٖييجًذ ٝنييُ٘ فٞيئ ؽيي٘ه فضييٌر ثىظي ً َٝٝييو عييِ فضييٌر ثىظيي ً ثىقٌؽيي

period   ٚهقٞقييز  15. ٗد ييغ ثىْذجصيجس صْيضطٞت ثُ صضقْييِ ثمض فيجس فيٜ ؽيي٘ه فضيٌر ثىظي ً صظييو ثىي

ّيجعز عييٚ  8.30ٗعيٞٔ فجُ د غ ثىْذجصجس ٍغو ّذيجس ثىَثّغٞيً٘ ثىييٛ ىئ فضيٌر يي ً فٌؽيز صذييغ في٘ثىٜ 

ّٗفيِ ثىشيب فيأُ ثميض ف  ً ٝظٌٖ ٕييث ثىْي٘ج ثى يجىٜ ٍيِ ثىقْجّيٞز ىطي٘ه فضيٌر ثىظي 25ًهًؽز فٌثًر 

هقٞقز فٜ ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً َٝنِ ثُ ٝقوه ٕو إُ ّذجس ٍغو قظخ ثىْينٌ َٕٝيٌ ثً ال ٍيِ ىىيل  15ٍقوثً 

ٝذوٗ ثُ ٕيٓ ثألّ٘ثج ثىْذجصٞز ىٖج ٍٞنجّٞنٞز ىقٞجُ ثى٘قش دطٌٝقز ٍؼذ٘ؽز ؽوث ْٕٗجك ثى وٝيو ٍيِ ثًٟثء ثٗ 

نٞييز ىقٞييجُ ثى٘قييش ٗقييو ثقضييٌؿ ثُ ْٕييجك ّييجعز ثىَقضٌفييجس ثىضييٜ ؽٌفييش ىض٘ػييٞـ ؽذٞ ييز ٕيييٓ ثىَٞنجّٞ

Biological clock  دجٝي٘ؽٞيز ثىضيٜ ٝنيُ٘ فٖٞيج ثى٘قيش ثىي ًٍ ثٍيج ىضيٌثمٌ ٍيجهر ٍ ْٞيز ثىيٚ ٍْيض٘ٙ ٍقيوه

َٝغو ىْج عَيٞز قٞجُ ثى٘قش ّٗظٌث الُ ثىضٌَٕٞ فٜ ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٝقضجػ ثُ ٝنُ٘ ثىفجٝض٘مًٌٗ فيٜ 

مييي ه  prثىييٚ  pfrصقييي٘ه صييوًٝؾٜ ٍييِ ثىفييجٝض٘مًٌٗ ٍيييِ طييً٘ر ٗثُ ْٕييجك  Prثألًٗثل عيييٚ طييً٘ر 

ثىْجعجس ثألٗىٚ ٍِ ثىظ ً فقو ثقضٌؿ دجُ فضٌر ثىظ ً ثىقٌؽز قو صَغو ىْج ثى٘قش ثىيٛ ٝأميٓ ثىفيجٝض٘مًٌٗ 

ٗىنيِ ٗؽيو ديجُ  prىنٜ ٝظيو ثىيٚ ٍْيض٘ٙ ٍقيوه ٍيِ ثه pfrٗثىيٛ ٕ٘ ٍ٘ؽ٘ه فٜ ثألًٗثل عيٚ طً٘ر 

ّيجعجس ٍيِ ثىظي ً فيٜ فيِٞ ثُ فضيٌر ثىظي ً ثىقٌؽيز  3-2ٝنضَيو د يو في٘ثىٜ  prثىيٚ   pfrٕيث ثىضفجعيو 

ّجعز ٗميىل ثىث مجُ ؽ٘ه فضٌر ثىظ ً ثىقٌؽز ٝضقوه دجى٘قش ثىيٛ ٝضق٘ه فٞئ  8.30ىْذجس ثىَثّغًٞ٘ ٕٜ 

فييٜ دوثٝييز فضييٌر ثىظي ً ٝؾييخ ثُ ٝقيييو ٍييِ ؽيي٘ه فضييٌر ثىظيي ً  frفييجُ ثالميي جج دجّييضنوثً ثه prثىيٚ  pfrثه

 ز ثىؼًٌٗٝز الٍٕجً ّذجصجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ثالُ ٕيث ثىضجعٌٞ ىٌ ٝقوط فٜ ٍ ظٌ ثالفٞجُ.ثىقٌؽ

عيٚ ٕيث ثالّجُ ٗالّذجح ثمٌٙ ٝذوٗ ثّٔ ٍِ مٞيٌ ثىَقضَيو ديجُ صنيُ٘ ّيٌعز صقي٘ه ثىفيجٝض٘مًٌٗ ٍيِ   

ٌٞ ٕ٘ ثى جٍو ثىَقوه ىط٘ه فضيٌر ثىظي ً ثىقٌؽيز فيٜ ّذجصيجس ثىْٖيجً ثىقظي prثىٚ طً٘ر ثه pfrطً٘ر ثه

ٗعيٞٔ فْقِ ثُ ّجمي دْظٌ ثالعضذجً صفٌْٞ ثمٌ ىظجٌٕر قٞيجُ ثى٘قيش فيٜ ثىضجقيش ثىؼي٘ةٜ ٗثفيو ثٕيٌ ٕييٓ 

 Endogenous Rhythmus inثىضفْييٌٞثس ٕييٜ ثُ ّظٌٝييز ثالٝقييجج ثىييوثميٜ فييٜ ثىضجقييش ثىؼيي٘ةٜ 

photoperiodisom  ّٜىي وٝيو ٍيِ ثىْيِْٞ ميجُ ثىذجفيظ ثالىَيج .Bünning ٗ ٚؽي٘ه قيو ؽييخ ثالّضذيجٓ ثىي

ثٝقجعييجس عجدضييز ٍييِ ثىْذجصييجس فٞييظ قييجً دوًثّييز ثىضلٞييٌثس ثىٍٞ٘ٞييز فييٜ ثًٗثل ّذييجس ثىفجطيي٘ىٞج ثىَثففيييز 
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Runner beans  ِٗثىضٜ فٖٞج ثالًٗثل ثالٗىٞز صْذْؾ ثٗ صْفضـ ثعْجء ثىْٖجً عٌ صْغيٜ ثٗ صْطي٘ٛ ٍْيجءث ٍٗي

الّضفجمٜ فٜ ق٘ثعيو ثالًٗثل عٌ صذوث دجعجهر ثىقٌمز طذجفج. ٕيٓ ثىقٌمجس ّجؽَز عِ صلٌٞثس فٜ ثىؼلؾ ث

ثالثّٔ ثىث صٌ ص ٌٝغ دجهًثس ثىذيجق ء ثىيٚ فضيٌر ٍيِ ثىؼي٘ء عيٌ ٗػي ش فيٜ يي ً ٍْيضٌَ ى يور ثٝيجً فجّٖيج 

ّييجعز  24ّيي٘ف صْييضٌَ دجيٖييجً ٕيييٓ ثىقٌمييز ثىٍٞ٘ٞييز ثىضييٜ ٕييٜ ثالّذْييجؽ ٗثالّغْييجء عيييٚ هًٗر ٍقييوثًٕج 

ثىؼي٘ء ٗثىظي ً د ذيجًر أميٌٙ فيجُ ّذيجس ثىذيجق ء دجىٌمٌ ٍِ ثّٔ ىٌ ٝضٌ ص ٌٝؼٖج ثىٚ فضٌثس ٍض جقذيز ٍيِ 

ٕيييث ٝظٖييٌ إٝقييجج هثميييٜ عجدييش فييٜ فٌمييز أًٗثقيئ ٗإىث صييٌ ًّييٌ ثىضلٞييٌثس فييٜ ٗػيي ٞز ثىً٘قييز ٍييِ فٞييظ 

ٗصْيضٌَ فضيٌر ثىظي ً فيجُ  sinusoidal curveثالّفضجؿ ثٗ ثالّغْجء فئّْج ّقظو عييٚ ٍْقْيٚ ٝطيي  عيٞئ 

س ٍٗيِ ٕييٓ ثىقجىيز ّقضيجػ ثىيٚ ثىض يٌع ٍيِ ؽوٝيو دجىؼي٘ء ىيذيوء فٌمز ثىً٘قز صظذـ قيٞيز ؽوث فٜ ثىْذيج

 دجالٝقجج ثىوثميٜ ٕٗنيث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕيٓ ثىَ فظز عيِ فٌميز ثالًٗثل ثٗػيقش ثُ ْٕيجك ثى وٝيو ٍيِ ثى َيٞيجس ثىضيٜ صقيوط فيٜ ثىْذيجس        

 -ٗثىضٜ ىٖج ثٝقجج ٍٜٝ٘ ٍْضظٌ ٍِٗ ٕيٓ ثىَٖيٞجس ّيمٌ ثالصٜ:

1-opening and closing of flower  

2-root pressure  

3-growth rate  
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4-respiration and other metabolic processes  

5-activity of curtain enzymes 

6-mitosis of size of nucleus 

 

ؽ٘ه ثىفضٌر ثىَفٌهر ىإلٝقجج ثىوثميٜ ٕيث صقٌٝذج ٍِٗ ثىَٖيٌ ثُ ّضييمٌ دجّئ صقيش ثىظيٌٗف ثىطذٞ ٞيز         

ثالٝقييجج ثىييوثميٜ ىيْذييجس ٝؾييخ ثُ ٝنييُ٘ ٍضْجّيي  ثٗ ٍضفيي  ٍييت ثىييوًٗر ثىٍٞ٘ٞييز ىيٞييو ٗثىْٖييجً ٝذييوٗ ثُ فييجُ 

 dusk lightثىؼ٘ء ٝ طٜ ثمجًر ثىذوء ٗعْوٍج ٝنيُ٘ ثىؼي٘ء مٞيٌ ٍ٘ؽي٘ه ٗثىييٛ ٝقيوط عْيو ثىليٌٗح 

off  هثمييٜ ٍيِ ثٝؼج ٝ طْٞج ثمجًر ى ٝقجج ثىوثميٜ ٗعيٚ ٕيث ثالّجُ الٝ٘ؽو ثهّٚ مل ٍِ ٗؽي٘ه ثٝقيجج

ثقضييٌؿ ٗؽيي٘ه ثٝقييجج هثميييٜ فييٜ ثىقْجّييٞز ىيفضييٌر ثىؼيي٘ةٞز عييٌ قييوً   büningثىْذجصييجس. ثىذجفييظ ثألىَييجّٜ 

فٌػٞز ثٗ ّظٌٝز ثىض٘ثقش ثىؼ٘ةٜ ص ضَو عيٚ ٕيث ثالٝقجج ثىوثميٜ فقو ثقضٌؿ دجّٔ ثعْجء ثىْٖجً فيجُ ّذجصيجس 

فييز ثىَقذييز ىيؼي٘ء ٗىىيل عْييوٍج أٛ ثىٌَ photophile phaseثىْٖيجً ثىقظيٌٞ ٕيٜ فييٜ ٌٍفييز ثّيَجٕج 

ٝنُ٘ ثىؼ٘ء ٍ ةَج ىيضٌَٕٞ ٗثّٔ ثعْجء ثىيٞو فجُ ٕيٓ ثىْذجصجس ٕٜ فٜ ٌٍفييز ٍقذيز ىيظي ً ٗثىضيٜ ثّيَجٕج 

ص ْٜ ي ً فٜ ثىيليز ثى صْٞٞيزذ ٗثىضيٜ ٝنيُ٘ فٖٞيج ثىْذيجس ٍقيخ ىيظي ً  skotoض skotophile phaseدجه

ٌٕٞ فٜ فِٞ ثُ ثىؼ٘ء ٍغذؾ ىٔ ٗعيٞٔ َٝنْْج ثُ ّضظيً٘ ديجُ ٗفٜ ٕيٓ ثىٌَفيز فجُ ثىظ ً ٕ٘ ٍ ةٌ ىيضَ

ْٕييجك ثٝقييجج ٍْييضظٌ فييٜ فْجّييٞز ثىْذجصييجس فييٜ ثىفضييٌر ثىؼيي٘ةٞز ٗىىييل عْييوٍج صييومو ثىْذجصييجس ثٗال ثىٌَفيييز 

ثىَقذز ىيؼ٘ء عٌ د و ىىيل صيومو ثىٌَفييز ثىَقذيز ىيظي ً . ٗقيو ثقضيٌؿ ديجُ ّذجصيجس ثىْٖيجً ثىقظيٌٞ ّي٘ف 

طجد  فضٌثس ثىؼ٘ء ٗثىظي ً ثىٍٞ٘ٞيز ٍيت ثىٌَثفيو ثىضيٜ فٖٞيج ثىْذجصيجس ٍقذيز ىيؼي٘ء صٌَٕ ٗىىل عْوٍج صض

ٍٗقذييز ىيظيي ً ٗد ذييجًر ثمييٌٙ عْييوٍج صنييُ٘ ثىْذجصييجس صقييش يييٌٗف ثىْٖييجً ثىقظييٌٞ فييجىث ص ٌػييش ثىييٚ 

يٌٗف ثىْٖجً ثىط٘ٝو فجُ ثىؼ٘ء ّ٘ف َٝضو ثىٚ ثىٌَفيز ثىضٜ ٝنُ٘ فٖٞج ثىْذجصجس ٍقذز ىيظ ً ٍَج ٝغذؾ 

 ٌَٕٞ. ثىض

ْٕجك ثى وٝو ٍِ ثالهىز ثىضٜ صؤٝو ٕيٓ ثىفٌػٞز ٗثىضٜ ّ ْٜ دٖج ٗؽي٘ه ثٝقيجج هثمييٜ ىيقْجّيٞز ىيفضيٌر        

ثىؼ٘ةٞز ٍِٗ ٕيٓ ثالهىز صيل ثىضؾجًح ثىضٜ ثؽٌثٕج ثىذجفظ ٕجٌٍْ ٍت ّذجصجس ثىْٖيجً ثىقظيٌٞ في٘ه ثىظي٘ٝج 

 daily cyclesؽي٘ثه ثىيوًٗثس ثىٍٞ٘ٞيز فٞظ قجً ٕيث ثىذجفظ عييٚ صَْٞيز ثىْذجصيجس عييٚ ٍيوٙ ٗثّيت ٍيِ ث

ّيجعز  62-8ّجعجس ٍيِ ثىؼي٘ء ٝ قذٖيج فضيٌثس ٍيِ ثىظي ً ٝضيٌثٗؿ ؽ٘ىٖيج ٍيِ  8ٗمو ّذجس فظو عيٚ 

ّيجعز  24ٗقو ٗؽو ٕيث ثىذجفظ ثُ ثالٍٕجً مجُ ثعيٚ ٍجَٝنِ عْوٍج مجُ ؽ٘ه ثىوًٗر ثىقجعز ىيضٌَٕٞ ٕ٘ 

دقجىيييز مؼيييٌٝز عْييوٍج مجّيييش ثؽييي٘ثه ثىيييوًٗثس  ّيييجعز ثالثُ ثىْذجصيييجس دقٞييش 72-48-24ثٗ ٍؼييجعفجصٖج 

 ذ 15-9ضّجعز مَج ٍ٘ػـ دجىشنو 60ثٗ  36ِ صضٌثٗؿ ٍ

 



 ه.ٍؤٝو فجػو عذجُ                      فْيؾز 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثىيٚ هًٗثس فجعيز ىيضَٕٞيٌ ٍنّ٘يز ٍيِ عيور ثؽي٘ثه. ثىْذجصيجس   Bioloxiثّضؾجدز ّذجس ف٘ه ثىظ٘ٝج طْع 

ثفقٖج فضيٌثس ٍيِ ثىظي ً ّجعجس ػ٘ء ىٗ مور عجىٞز ٌٝ 8عٌػش ثىٚ ٕيٓ ثىوًٗثس مو هًٗر ٍنّ٘ز ٍِ 

فجعييز ىثس ثؽيي٘ثه ٍنضيفييز ثٗ ٍ ييجٍ س مْييٌ ثىظيي ً ثعطٞييش فييٜ ثٗقييجس ٍنضيفييز ٍييِ هًٗر ٗثفييور ؽ٘ٝيييز 

صطجدقش ٍت ثىفٌػٞز ثىضٜ صق٘ه دجُ ْٕجك دجى٘ثقت ثٗ دجىققٞقز ثٝقيجج هثمييٜ ىيقْجّيٞز ىيفضيٌر ثىؼي٘ةٞز مَيج 

 . bunningثقضٌفٖج ثىذجفظ ثالىَجّٜ 

 

 نًؤدٌت انى حخهٍق أ بُبء ْريٌٕ انخسٍْرحطهطم انؼًهٍبث ا

The sequence of processes leading to synthesis of the flowering hormones 

 

ٍِ ثىََنِ أالُ أُ ّض ٌف عيٚ عوه ٍِ ثى َيٞجس ثىَؤهٝز ثىٚ ثّضجػ ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ ثٗ ٍْذٔ ثىضٌَٕٞ     

Flowering stimulus ّْييضطٞت ثُ ّينييض صْيْييو ٕيييٓ ثى َيٞييجس فييٜ ّذجصييجس ثىْٖييجً ثىقظييٌٞ ٗثال ُ

 -صوثم صٖج:
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 high intensity light redaction ٗقذو مو مب ْٕجك فجؽز ثىٚ صفجعو ػ٘ةٜ ىٗ ميور عجىٞيز   -أٗال:

ضػًٌٗٛ ىق٘ط عَيٞز ثىذْجء ثىؼ٘ةٜذ ٕٗيث ثىضفجعيو ٝيضٌ ثىقظي٘ه عيٞئ ٍيِ قذيو ثىْذجصيجس مي ه ثىفضيٌر 

ٝؾَٖ ىِٞ فقؾ ثىطجقز دو ثٝؼج ٍ٘ثه ثىضفجعو ثىضٜ ٕٜ ػًٌٗٝز ىي َيٞيجس ثىؼ٘ةٞز ٗٝذوٗ ْٕج دجُ ثىؼ٘ء 

 ثىضٜ صقوط م ه فضٌر ثىظ ً ثى فقز.

ْٕيجك ٍيِ ثالّيذجح ٍجٝيوعّ٘ج ثىيٚ ثالعضقيجه ديجُ  صيجعٌٞثس طيذلز ثىفيجٝض٘مًٌٗ ثٝؼيج ىٖيج هًٗ مي ه  -عجّٞج:

ضّٖيجً  kalanchoeذيجس ثىن٘ىٞيُ٘ ثىفضٌر ثىؼ٘ةٞز ّظيٌث الُ ثٍٕيجً د يغ ّذجصيجس ثىْٖيجً ثىقظيٌٞ ٍغيو ّ

قظٌٞذ ٕيٓ ثىْذجصجس عْوٍج ص٘ػت فٜ ي ً ٍْضٌَ ىفضٌر ؽ٘ٝيز فجُ ثٍٕجًٕج ٝضٌ صشؾٞ ٔ دفضٌثس قظيٌٞر 

ٗىىيل ٍيِ مي ه  pfrٍِ ثىؼ٘ء ثالفٌَ ٍَج ٝوه عيٚ ثُ ْٕيجك ٍْيض٘ٙ ٍ يِٞ ثىفيجٝض٘مًٌٗ عييٚ طيً٘ر 

ٗفٜ ّٖجٝز ثىفضٌر ثىؼي٘ةٞز فيجُ ثىفيجٝض٘مًٌٗ  فضٌر ثىؼ٘ء ٍِ ثؽو فوٗط ثىضٌَٕٞ صقش ثىظٌٗف ثىطذٞ ٞز

ٗمي ه ثىْيجعجس ثالٗىيٚ ٍيِ فضيٌر ثىظي ً فيجُ  pfrٗثه prٝنُ٘ ٍ٘ؽي٘هث صقٌٝذيج دضٌثمٞيَ ٍضْيجٗٝز ٍيِ ثه

ىيفييجٝض٘مًٌٗ ٕييٜ ثالُ ثىْييجةور . ثُ عَيٞييز صنيٞيي  ٌٍٕييُ٘  prّيي٘ف ٝضقيييو ٗديييىل فييجُ طييً٘ر ثه pfrثه

ِ ثىظي ً ثىضيٜ ثؽيقْيج عيٖٞيج ٍظيطيـ فضيٌر ثىظي ً ثىقٌؽيز ٗد يو ثىضٌَٕٞ ال صذوث قذو ًٌٍٗ فضٌر ٍ ْٞز ٍي

ىىل فجُ عَيٞز صنيٞ  ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ صقيوط دْيٌعز فجةقيز مي ه ّيجعجس ثالميٌٙ ثىذجقٞيز ٍٗيِ ثىظيجٌٕ 

ىليٌع فيوٗط عَيٞيز صنيٞي  ٌٍٕيُ٘ ثىضَٕٞيٌ  prفجّٔ ٍِ ثىؼًٌٗٛ ثُ ٝنُ٘ ثىفجٝض٘مًٌٗ عيٚ طً٘ر 

ٝغيذؾ ثىضَٕٞيٌ . ثال ثُ  pfrثىيٚ prىؼ٘ء م ه فضٌر ثىظ ً ٗثىييٛ ٝقي٘ه ثهالّْج مَج ّ يٌ ثُ ٍٗؼز ٍِ ث

عَيٞييز صنيٞيي  ٌٍٕييُ٘ ثىضَٕٞييٌ الصييٌصذؾ دظييً٘ر ٍذجمييٌر ثٗ مٞييٌ ٍْييٞطٌ عيٖٞييج دظييً٘ر ٍذجمييٌر دضقيييو 

 pfrىيفيجٝض٘مًٌٗ ّظيٌث الُ فضيٌر ثىظي ً ثىقٌؽييز ثؽي٘ه دنغٞيٌ ٍيِ ثى٘قيش ثىي ًٍ ىضقيييو ثه pfrطيً٘ر ثه

ُ فقو ثقضٌؿ دجّٔ الدو ٍِ ٗؽي٘ه ٍٞنجّٞنٞيز ىقٞيجُ ثى٘قيش ٗثىضيٜ صْيٞطٌ دظيً٘ر ٍذجميٌر ٗعيٚ ٕيث ثالّج

قٞيجُ ثى٘قيش  زعيٚ دوثٝز عَيٞز صنيٞ  ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ ٗىقو أٗػقْج دجّٔ ٍِ ثىَقضَو ثُ صنيُ٘ ٍٞنجّٞنٞي

قٞيجُ  صضؼَِ ثٝقجج هثمييٜ ٗثُ هًٗ ثىفيجٝض٘مًٌٗ فيٜ عَيٞيز  ثىضَٕٞيٌ قيو ٝ ي٘ه ثىيٚ صجعٌٞثصئ عييٚ عَيٞيز

ثى٘قييش دييوال ٍييِ صجعٌٞثصيئ ثىَذجمييٌر فييٜ عَيٞييز صنيٞيي  ٌٍٕييُ٘ ثىضَٕٞييٌ . ثُ ٕيييٓ ثالفنييجً َٝنييِ صينٞظييٖج 

 -دجىَنطؾ ثالصٜ:
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 بطى هللا انرحًٍ انرحٍى

  31/1/2013 انخًٍص( 10يحبضرة )

 The nature of the flowering stimulusطبٍؼت ْريٌٕ أٔ يُبّ انخسٍْر 
     

ّجدقج, فجُ ثى وٝو ٍيِ صؾيجًح ثىضط يٌٞ ثٗػيقش دقي٘ر ديجُ ٍْذئ ثىضَٕٞيٌ ٝضنيُ٘ فيٜ  مَج أٗػقْج     

أًٗثل ّذجصيييجس ثىْٖيييجً ثىط٘ٝيييو ٗثىقظيييٌٞ صقيييش ثىظيييٌٗف ثىقجعيييز ىيضَٕٞيييٌ ٗد يييو ىىيييل ْٝضقيييو ثىيييٚ 

ثىٌَّضَٞجس ثىٌَٕٝز ثىضٜ ٕٜ ثٍج قَٞئ ثٗؽٌفٞئ. فٞيظ  ٝذيوث دضق٘ٝيو  ؽيٌف ثىفيٌج ثىييٛ ٕي٘ دقجىئ 

ٌَٕٞ , دجالػجفز ثىٚ ىىل, ٝذوٗ ثُ ٍْذٔ ثىضٌَٕٞ ٝضنُ٘ فٜ مو ٍيِ ّذجصيجس ثىْٖيجً مؼٌٝٔ ثىٚ فجىٔ ص

, ثىيييٛ ٕيي٘ ّذييجس ّٖييجً kalanchoeثىقظييٌٞ ٗثىط٘ٝييو ,مَييج ص٘ػييـ ثىضؾٌديئ ثالصٞيئ ّذجصييجس ثىن ّشييٞج 

      ثىيييٛ ٕيي٘ ّذييجس ّٖييجً ؽ٘ٝييو , في٘ثميييّج ثفييٌج مؼييٌٝٔ ٍييِ ّذييجس ثه sedumقظييٌٞ ّٗذييجس 

sedumٌٗف ثىْٖيجً ثىقظيٌٞ عيٌ ؽ َيش عييٚ ثفيٌج ٍيِ ّذيجس ثىن ّشيٞج ثىْيجٍٜ صقيش ثىْجٍٜ صقش ي

يٌٗف ثىْٖجً ثىقظٌٞ فجُ ثىضٌَٕٞ ّ٘ف ٝقيوط  فيٜ ميو ٍيِ ثالطيو ٗثىط يٌ  ديجىٌمٌ ٍيِ ثُ ّذيجس 

ّفْيئ ال َْٝيي٘ صقييش يييٌٗف ثىْٖييجً ثىقظييٌٞ, ثىث ْٕييجك ٍْذيئ صييٌ ثّضجؽيئ فييٜ ّذييجس ثىْٖييجً  sedumثه

ٗ ىي٘ ثؽٌْٝيج ثىضؾٌدئ sedum  خ ثىضَٕٞيٌ فيٜ ّذيجس ثىْٖيجً ثىقظيٌٞ ٗثهثىقظٌٞ ثىن ّشٞج ٕٗيث ّٕ٘ذ

دظً٘ر ٍ نّ٘ٔ  , أٛ ثميّج ثفٌج مؼيٌٝٔ ٍيِ ّذيجس ثىن ّشيٞج ّجٍٞئ صقيش ييٌٗف ّٖيجً ؽ٘ٝيو عيٌ 

ثىْجٍٜ صقش يٌٗف ّٖجً ؽ٘ٝو فجُ ييٌٗف ميو ٍيِ ثالطيو ٗثىط يٌ  sedumؽ َش عيٚ ّذجس ثه 

قجً دجّضجػ ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ صقش ييٌٗف ثىْٖيجً sedum ٘ٝو ثهقو ثٌٍٕ. ٗعيٞٔ, فجُ ّذجس ثىْٖجً ثىط

ثىط٘ٝو ٗثىيٛ ثهٙ ثىٚ صٌَٕٞ ّذجس ثىْٖجً ثىقظٌٞ ثىن ّشٞج. ٕيٓ ثىضؾجًح صؼيَِ ديجُ ٍْذئ ثىضَٕٞيٌ 

ٕ٘ ٍضَجعو فٜ مو ٍِ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ٗثىقظٌٞ. ثُ ٍغو ٕيٓ ثىضؾيجًح ثىضيٜ ٗطيفش ثعي ٓ عيٜ 

ٍ ِٞ ٝضنُ٘ فٜ ثالًٗثل صقش يٌٗف ثىٞيً٘ ثىقجعئ  stimulusدجُ ْٕجك ٍطجدقٔ ىيفٌػٞٔ ثىضٜ صق٘ه 

ىيضٌَٕٞ ْٗٝضقو م ه عَيٞٔ ثىضط ٌٞ ٗدجىٌمٌ ٍِ ٗؽ٘ه ثى وٝو ٍِ ثالهىٔ ثىفْٞ٘ى٘ؽٞٔ عِ ٗؽ٘ه ٍْذئ 

, ثالُ ثُ ؽَٞيت ثىَقيجٗالس ى يَه ٕييث florigenثٌٍُٕٗ٘ ثىضيجٌٍٕٞ ٗثىييٛ ثؽيي  عيٞئ ثطيط ؿ ثه

ثىْجفٞٔ ثىنَٞٞجةٞز قو دجةيش دجىفشيو ثىيٚ ٍْٝ٘يج ثىقيجىٜ . ثُ ثىفشيو فيٜ عيَه ٕييث  ثىٌٍُٖ٘ ٗهًثّضٔ ٍِ

 ثىٌٍُٖ٘ ٍِ ّذجصجس ثىْٖجً ثىط٘ٝو ٗثىقظٌٞ ٍقٌٞ ثال ثُ ْٕجك د غ ثىضلٌٞٞثس ٍْٖٗج:.

 

 قو ٝنُ٘ ٍ٘ؽ٘هث دضٌثمَٞ ػتٞيز ىيلجٝز hypothetical hormoneثىٌٍُٖ٘ ثالفضٌثػٜ ثه -1

فٞييظ ثُ ؽييٌل ثالّييضن ص unstable قييو ٝنييُ٘ مٞييٌ عجدييش  ثُ ٕيييث ثىٌٍٖييُ٘ ثالفضٌثػييٜ  -2

 ٗثىضقوٌٝ ثىَض٘فٌر فٜ ثى٘قش ثىقجػٌ مٌٞ فْجّز ىوًؽٔ مجفٞٔ.

ّظٌث الُ ثىٌٍّٖ٘جس ثىطذٞ ٞز ثىَ٘ؽ٘هر فٜ ثىْذجصجس ٕٜ ٌٍمذجس دْٞطٔ ّْيذٞٔ  فقيو ثفضٌػيْج ديجُ    

٘ؽو ّيذخ الّيضذ جه ثالفضَجىٞيز ديجُ ثال ثّٔ الٝ’, ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ ثىََعً٘ أٝؼج ٕ٘ ٍجهر دْٞطز ّْذٞج

ٌٍُٕ٘ ثىضٌَٕٞ قو ٝنُ٘ ؽَٝتز ٍ قور ٗمٌٞ ٍْيضقٌر . ثُ ثىققٞقيز ديجُ ٕييث ثىٌٍٖيُ٘ َٝنيِ ثُ ْٝضقيو 

دجىضط ٌٞ ٗىنِ الَٝنِ ثّضن طٔ قو صنُ٘ ٍضطجدقز ٍت ٕييٓ ثىفٌػيٞز الّْيج ّقضيجػ ثىيٚ صقْيجس مجطيز 

 ى َىٔ ٗثىض ٌف عيٞٔ.

ٗإَّيج عَيٞيئ ثىقييظ ثىَٕيٌٛ ىيْذجصييجس ثىقْجّييز قيو ص ضَييو عيييٚ قيو الٝنييُ٘ ْٕيجك ٌٍٕييُ٘ صَٕٞييٌ  -3

ثمض فجس مَٞٔ فٜ ٍْض٘ٝجس د غ ثىَ٘ثه ثىضٜ ص٘ؽو دظً٘ر ؽذٞ ٞئ فيٜ ثالّْيؾٔ ثىْذجصٞيز ثال ثُ 
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ثىوًثّجس ثىقوٝغٔ  قو ثٗػقش دجُ  ثىفيً٘ؽِٞ ٕي٘ ٍ٘ؽي٘ه ٗٝيضٌ ثّضجؽئ فيٜ ثًٗثل ثىْذيجس صقيش 

ٗٝ َييو   shot apexnersقييو ثىيٚ  ٍْطقيئ ٌٍّيضٌٞ ثىفيٌج ثىظيٌٗف ثىَؤهٝيز ثىييٚ ثىضَٕٞيٌ عيٌ ْٝض

عيٚ فظ ثىضٌَٕٞ . ٗصشٌٞ ثىوًثّجس أىقوٝغز عيِ ٕييث ثىَ٘ػي٘ج ديجُ ْٕيجك ٍشيجًمٔ ىي وٝيو ٍيِ 

ثى ٘ثٍييو ثىضييٜ صييؤهٛ فييٜ ثىْٖجٝييز ثىييٚ فييوٗط عَيٞيئ ثىضَٕٞييٌ . ٍٗ ظييٌ ثألدقييجط ثىقوٝغييز عيييٚ 

ثىْذيييجس ثىييييٛ  Arabidopsis thaliana ثىفييييً٘ؽِٞ قيييو صٌميييَس عييييٚ ثّيييضنوثً ّذيييجس ثه

ٕ٘model planet  ٌٞٗقيو ثٗػيقش ٍغيو ٕييٓ ثىوًثّيجس ديجُ  ثىْذجس ثىَْ٘ىػ  ّذجس ّٖجً قظي .

   -:عَيٞٔ ثىضٌَٕٞ فٜ ثىْذجصجس َٝنِ صقَْٖٞج ثىٚ ع عز ٌٍثفو

Mechanism of flowering consist of three stages: 

1- photoperiocle regulated initiation 
  

ٗٝشيفٌ  mRNAىذيوث عَيٞئ ثىضَٕٞيٌ صذيوث دجّضيجػ  signal, ثُ ثالميجًر ثهArabidopsisجس ثهفٜ ّذ

ّيجعٔ ٍيِ  12ٝيضٌ ثّضجؽئ د يو في٘ثىٜ  mRNA ٕييث ٍيت ثه constans ٕييث ثىيٚ عجٍيو ّْيل ْٝيَٚ

ٗعجهٓ ٕيٓ ثىوًٗر ٝضٌ صْؼَٖٞج ٍيِ قذيو ثىْيجعٔ ثىذجٝ٘ى٘ؽٞئ ثىضيٜ  dawn  ,ComRNAدَٗغ ثىفؾٌ

ٕٗيث ٝنيُ٘ عجديش فيٜ , Co potein د و ىىل ٝضٌؽٌ ثىٚ دٌٗصِٞ َْٝٚ  mRNAٕٗيث  ٝضَينٖج ثىْذجس

ثىؼ٘ء ٗىيىل ٍْض٘ٝجصٔ صنُ٘ ٍْنفؼز م ه ثىْٖجً ثىقظٌٞ ٗٝظو ثىٚ أقظٚ ٍْض٘ٙ عْيو ثىليٌٗح 

 flowering ٗىىل فٜ ّٖجٝٔ ثىًٞ٘ ثىط٘ٝو . ٕيث ثىذيٌٗصِٞ ٝ َيو عييٚ صشيؾٞت ّْيل ؽيِٞ أميٌ ْٝيَٚ

locus t (ft). 

2- signal translocation via the pholem 

, ْٝضقيو عيِ ؽٌٝي  ثىيقيجء ٗٝظيو ثىيٚ ؽيٌف Coذ , ثىذيٌٗصِٞ ثىْيجصؼ ٍيftِفٜ ٕيٓ ثىٌَفيز فجُ ثهض 

 .shoot apicalثىفٌج ثه

3-induction of flowering at the shoot apical meristem 
 

ضنُ٘ دضيوثمو ٍيت عجٍيو ّْيل ٕي٘ ٗثىَ coذ  ثىذٌٗصِٞ ثىْجصؼ ٍِ (FTفٜ ٍْطقٔ ؽٌف ثىفٌج فجُ ثه  

ذ ٕٗيث ثىضوثمو ٝؤهٛ ثىٚ صْشٞؾ ثىؾْٞجس ثىَْؤٗىز عِ صنيِ٘ٝ ٍذيجها ثهٍٕيجً ٍَيج (FD proteinثه

إىيٚ ٍْطقيز ؽيٌف ثىفيٌج ٗصوثميئ ٍيت FT protein ٝؤهٛ إىيٚ عَيٞئ ثىقيظ ثىَٕيٌٛ . ثُ ٗطيو ثه

 Soc1, AP1ذٞيٌ ثىؾْٞيٜذ , عجهر ٕيث ثىضوثمو ّ٘ف ْٝشؾ د غ ثىؾْٞجسض صْشيٞؾ عَيٞئ ثىض  FDثه

 ٕٗيٓ ثىْضٞؾز صؤهٛ ثىٚ  ثىضٌَٕٞ .

FT/ FD             Stimulate flowering gene             flowering 
 


