
الجمعية االمريكيه لالحياء النباتية

 المبادئ ١٢
لألحياء النباتيه



 العمليات البيولوجيه والبناء الضوئي.

١-صانع السكريات.

 النباتات تحتوي على نفس العمليات
 البيولوجية والكيموحيوية املوجودة في
 امليكروبات والحيوانات. ولكن مع ذلك،

 النباتات فريدة من نوعها في قدرتها على
 استخدام الطاقة من اشعة الشمس مع

 العناصر الكيميائية  االخرى للنمو.

  عملية البناء الضوئي هذه توفر إمدادات
العالم من الغذاء والطاقة.



٢-اطعم خضارك .

العناصر غير العضويه والمحيط الحيوي.

 النباتات تتطلب عناصر غير عضوية معينة
 للنمو وتلعب دورا اساسيا في توزيع هذه

املواد الغذائيه داخل املحيط الحيوي.



٣- بذور التغيير.

 التطور، االكسجين، االوزون.

 نباتات االرض تطورت من اسالفها التي
 كانت تعيش في املحيطات وتشبه الطحالب ،

 والنباتات لعبت دوراً في تطور الحياة ، بما
 في ذلك إضافة  االكسجني واالوزون في

الغالف الجوي .



 ٤-التكاثر الجنسي،
 الحشرات، ودور حبوب

اللقاح.
 الزهور والحبوب ; التكاثر الال جنسي.

 التكاثر في النباتات املزهره يحدث
 جنسياً، مما يؤدي الى انتاج البذور .

ايضاً يمكن ان يحدث التكاثر ال جنسياً.



٥- النباتات تتنفس ايضا !!

التنفس والطاقه.

 النباتات مثل الحيوانات والعديد من
 امليكروبات ، تتنفس وتستخدم الطاقة للنمو

والتكاثر.



٦-شكرا لدعمك !

 جدران الخاليا ومواد البناء.

 توفر جدران الخاليا الدعم الهيكلي للنبات
 وكذلك توفر الياف ومواد بناء للبشر ،

والحشرات، وللطيور، وكائنات اخرى كثيره.



 ٧-التنوع البيولوجي
كبير و صغير.

التنوع و٣٥٠،٠٠٠ صنف من النباتات.

 النباتات تظهر تنوع كبير في االحجام
 واالشكال، من مستوى الخلية الي مستوى

االشجار العمالقه.



 ٨- قوس قزح من
االستخدامات.
الياف، ادويه، ومواد مهمه.

 النباتات مصدر رئيسي لأللياف ، واالدوية،
 وعدد ال يحصى من منتجات اخرى مهمه في

 االستخدام اليومي.



 الدفاع من االصابة باالفات واالمراض و
 الجروح.

٩- لئيم ولونه اخضر.

 النباتات مثل الحيوانات تتعرض لالصابة
 وللموت، بسبب االمراض املعدية التي

 تسببها الكائنات الحيه الدقيقه. النباتات
 لديها طرق فريده للدفاع عن نفسها ضد

 االفات واالمراض.



 ١٠-انابيب المياه في
النباتات.

دورة المياه ،النمو ، والبنيه.

 املاء  هو املادة الرئيسية املوجودة في الخاليا
 واالعضاء النباتية. وباالضافة الى ان املاء
 يلعب دورا اساسيا في بنية النبات ونموه
 وتطوره، فيمكنه ان يكون مهما ايضا في

  التداول الداخلي للجزيئات العضوية
واالمالح.



 ١١- في اي اتجاه
 يحصل النمو؟

الهرمونات والمؤثرات الخارجية.

 نمو النباتات وتطورها يقع تحت سيطرة
 الهرمونات، ويمكن ان يتأثر بالعوامل

 الخارجية مثل الضوء والجاذبية واللمس
 والضغوط البيئيه.



 ١٢- علم البيئه
الخضراء.

 البيئه، الموطن ،والنظام البيئي.

 النباتات تعيش وتتكيف في العديد من
 البيئات املختلفة. النباتات توفر مالجئ

 متنوعه للطيور والحشرات وايضاً الحياه

البرية في النظم االيكولوجية.



 تمت الترجمه بواسطة: داليا الشهراني. 
 مركز الزراعه والتصحر بجامعة الملك عبدالله للعلوم

   والتقنية.

المصادر:

 - كتاب حياتي كنبته من اعداد الجمعيه
 االمريكيه لالحياء النباتية.
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