
 فـسيولوجيا اإلزهـار والـتأقت الـضوئى  

لقد درس العديد من العلماء العمليات الضوء حيوية التى تحدث وتتم فى خاليا النبات ومـن بينهـا  

ـ   إستطالة  تنبيط  ـ  الورقى  اإلنبساط  ـ  الضوئى  اإلنتحاء  ـ  ال كلوروفيل  تمثيل  ـ  الضوئى  التمثيـل 

 الساق ـ التزهير  

 ـ التأقت الضوئى. 

ول فترة الضوء والظالم المتعاقبة. وقد أظهرت  والمقصود بالتأقت الضوئى هو إستجابة النبات لط

كثير مـن التجارب أن النباتات المختلفة تحتاج إلى نهار له طول معين لتدخل فى طور األزهار  

 لتأثير طول فترة اإلضاءة الطبيعية فى نموها التكاثرى إلى:   ً وبالتالى قسمت النباتات تبعا 

"( وهى تزهر فقط إذا تعرضت لفترات  Shorrt – day" plantsـ نباتات "النهار القصير" )  ١

طولها   )  ١٢إضـاءة  الشبيط  مثل  أقل،  أو  والشليك  Cooklebur: Xanthiumساعة   )

(strawberry  .) 

٢  ( الطويل"  "النهار  نباتات  إضاءة  Long – day plantsـ  فترة  إلى  لألزهار  تحتاج  (، وهى 

 (. radish( والفجل ) beet)( والبنجر Spinachساعة أو أكثر، مثل السبانخ ) ١٢طولهـا 

3 ( المحدودة  غير  النباتات  يعتمد indeterminate or photoneutral plantsـ  ال  وفيها   ،)

 (.  cotton( والقطن )tomatoاإلزهـار على طول النهار، مثل الطماطم )

( للنهار  أمثل  طوال  هناك  أن  من  "  optimum day – lengthوبالرغم  نباتات  فى  لإلزهار   )

الطويـل " ونباتات "النهار القصير"، فإن اإلزهار يحدث على مدى كبير حول هذا الطول النهار  

( حرجة  إضاءة  فترات  لها  القصير"  "النهار  فنباتـات  هـذا  وعلـى   criticalاألمثل، 

photoperiod  إذا تعرضت لفترات إضاءة  اال  (، وال يحدث اإلزهار فى هذا النوع مـن النباتات



الحرجة. الفترة  من  وال   أطول  حرجة،  إضاءة  فتـرة  لها  الطويل"  "النهار  نباتات  فإن  وبالمثل، 

 يحدث اإلزهار بها إال إذا تعرضت لفترات إضاءة يومية تزيد عن الفترة الحرجة.  

أن يكون   ً ونظرا  المحتمل  فمن  المجموعتين،  نباتات كل من  اإلزهار فى مدى معين فى  لحدوث 

لإلزهار فى نباتات "النهار  ً لفترة اإلضاءة مناسبا هناك نوع مـن التداخل، أى قد يكون طول معين 

"النهار  نباتات  فتشبه  المحدودة  غير  النباتات  أما  الطويل"  "النهار  نباتات  فى  وكذلك  القصير" 

الطويل" فى أنها ال تزهر إال فى مجـال مـن طول النهار أطول من الفترة الحرجة، إال أن فترات 

 منها فـى نباتات "النهار الطويل".  اإلضاءة الحرجة فيها تكون بصفة عامة أقصر

 ـ النباتات الوسطية   ٤ 

وباإلضافة إلى المجموعـات الثالثـة السـابقة، فهنـاك مجموعـة رابعـة تسـمى النباتـات "الوسـطية  

(  "intermediate plants وال النهار،  أطوال  من  معين  مجال  فى  فقط  تزهر  التى  وهى   ،  )

األقصر من ذلك، أى أن لها فترتين من اإلضاءة الحرجة،   تزهر فـى فتـرات اإلضاءة األطول أو 

النهار األقصر  القصوى وال فى أطوال  الفترة الحرجة  النهـار األطول من  فال تزهر فـى أطـول 

 من الفترة الحرجة الصغرى. ومن النباتـات التى تنتمى لهذه المجموعة: الفاصوليا البرية 

 الم ضاهمية فترة ال

مجاال  يدع  ال  مما  تتأثر    ًثبت  والقصير  الطويل  النهار  نباتات  من  كل  فى  التزهير  أن  للشك 

أستجابتها لطول فترة اإلظالم عن تلك لفترة اإلضاءة، ومعنى ذلك أن نباتات النهار القصير تزهر  

بعد تعرضها لفترة إظالم أكبر من فترة حرجة أما نباتات النهار الطويل تزهر بعد تعرضها لفترة 

من ذلك نصل إلـى طول فترة اإلظالم أكثر أهمية لتشجيع التزهير إال   إظالم أقل من فترة حرجة.

 أن فترة اإلضاءة لها تأثير كمـى علـى التزهيـر . )عـدد المنشئات الزهرية( 



كما أن طول فترة الظالم تحدد إنشائية المنشئات الزهرية األولية إال أن طول الفترة الضوئية يؤثر 

 على عدد تلك المنشئات األولية. 

النباتات في حالة خضرية التزهر على الرغم من تعرضها لدورة الحث  ويمكن   المحافضة على 

 .  Light breakالضوئي وذلك بكسر او تجزئة فترة الضالم المستمر بطول فترة اضاءة قصيرة 

 الفيتوكروم

( وصورة Prصبغة الفيتوكروم توجد فى صورتين، صورة الفيتوكروم الممتص للضوء األحمر )

( البعيد  األحمر  لضوء  الممتص  كروم  فسيولوجيا.  Pfrالفيتو  والفعالة  النشطة  الصورة  هى   )

كيموضوئيا  بينهم  فيمـا  تتحـوالن  )ً والصورتان  صورة  أن  كما   .Pfr صورة إلى  ببطء  تتحول   )

(Pr  لصورة اإلظالمى  والتحول  نشط.  غير  معروف  غيـر  مركب  إلى  تتحول  أو  الظالم  فى   )

(Pfr( إلى صورة )Prيظه )  .ـر أنهـا محصـورة فـى ذوات الفلقتين 

فى أزهار كل من نباتات النهار الطويل أو القصير ويجب معرفة أن كى   ً مهمة جدا   Pfrملحوظة:  

. ولكى يحدث اإلزهار Pfrتحدث أزهار فى نباتات طويلة النهار البد من تركيز عالى من صبغة  

 . Pfr فى النباتات قصيرة النهار فالبد من تركيز منخفض من صبغة

 Pfr    تثبـيط  ــــــــــــ يحـدث  بينما  الطويل  النهار  نباتات  لإلزهار فى  فوق مستوى معين تشجيع 

 . Pfrإلزهـار نباتات النهار القصير فى وجود هذا التركيز المرتفع من 

     ضالم         

pfr  على شكل تراكميتحول وي  ــــــــــــــــ Pr  من المحتوى ونقص Pfr نباتات إزهار يشجع   

 

 .خضرى نمو  حالة فى الطويل النهار  نباتات تظل بينما القصير النهار

 



(. تحـت  Pr( إلى صـورة )Pfrودور فترة الظالم إنها تقدم الوقت للتحول الظالمى من صورة )

( فإن نباتات النهار الطويل تظل فى الحالة الخضرية أى ال تزهر. Pfrالمسـتوى الحرج لصورة )

( وجود  فـإن  آخـر  يشجع  Pfrوبمعنـى  سوف  ذلك  فإن  الحرج  المستوى  من  أقل  مستوى  فى   )

( أن صورة  اإلعتبار  فى  نضع  أن  والبد  القصير.  النهار  نباتات  كل  Pfrتزهير  لتزهير  الزمة   )

 نباتات النهار القصير والطويل. 


