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 Plastidsالبالستيدات . 2

هم العضددددددخدددة  الوجوددددي الووووالن  ا خالوتوخلنب الولددددة الالدددةتخدددي  ح خ خدددي الاوان أ واحددد ن    تعددد 

Eukaryoticوظخفتهة تحودل الطةقي الضوئخي إلى كخوخةئخي ( والطحجلخي، دوتجف شكجهة وع هة حسب نوع الوجخي .

  وزني  ا الوواال الغذائخي.

والتا تتوةدز إلى ع ن خليدددتخ ا  توتجف ع   Pro-plastidsتشددتا اللليددتخ ا     اللليددتخ ا  ا ولخي 

 وها كةآلتا: خعضهة اللعض  ا الوظخفي والتا تعتو  خ ورهة عجى الووقع
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 Chromoplast البالستيدات الملونة .أ

 Caroteinsتوتةن هذه ا نواع  خوووال الصددددلغة  الحوالال والصدددددفالال واللالت ةلخي وتسدددددوى الكةروتخاة  

تكسدددب ا عضدددةل الالةتخي الجو    ع وووال نسدددلي قجخجي    أغدددلةل  الكجورو خل( Xanthophyllوالزانثو خل  

 .الوجوني الطحةلب و ا خعض أنواع واللاجال كةلجفت خعض الجذور الوجونيو   ا ا نهةر والثوةر والوةص خهة. تو

 .الكةروتخ  : سؤول ع  الجو  ا حوال واللالت ةلا .1

 .الزانثو خل : سؤول ع  الجو  ا غفال .2

 .الفةدكويخةنخ  : سؤول ع  الجو  ا نرق .3

 :Leucoplastيدات عديمة اللون البالست .ب

التا توو  عةالن  ا كل أوزال الالة  اللعخ ن ع  ضددول الشددوا  كةلجذور اللليددتخ ا   ها نوع    أنواع

 وتدد عى الزدددت أو توزد   Amyloplastوتدد عى الاشددددددد  والدد رنددة  واللددذور(. وظخفتهددة التوزد    دد  توز 

Elaioplasts الحزاندة   ا اللطةطة. أ ة اللليتخ ا  الوةنني لجزدت  توو   ا  توو  اللليتخ ا  الوةنني لجاش. 

 Chloroplastالستيدات الخضراء الب .ت

خكوخة  وا الن  ع  Chlorophyllتوتةن هذه ا نواع    اللليدددددتخ ا  خوووال خوووال غدددددلغي الكجورو خل 

 خكالو   2-1لهة الور  ا عوجخي التوثخل الضوئا، يوكهة وووال نسدلي ضدلخجي    أغلةل الكةروتخ  والزانثو خل، 

وتوتجف اللليددتخ ا  الوضددالال  ( عضددخي لجوجخي الالةتخي الواح ن،41-21وع الهة خخ     خكالو  11-4و قطالهة 

ل أ ة  ا الالةتة  الواطلي  تتوذ أشدددكة (خخضدددوو أو كالوو ا أوغدددقال ي لهة شدددكل  ا شدددكجهة  فا الالةتة  الالاقخ

  كوخا أو حجزونا أو نجوا...(.  وتجفي

 التركيب العام للبالستيدات

 .تحةط اللليتخ ن خغشةئخ  خةروا والاخجا (: Double Membraneغلف  زالوج الطل ة    .1

وها ذا  طلخعي حلخلخي خهة  “الهو  –خالوتخاة   – ةل ”(: كتجي كثخفي  كوني    Stromaحشدون يةئجي   .2

 .DNAالكثخال    الالادلويو ة  خةإلضة ي إلى الـ 

 (: طل ة  غشةئخي  تواندي خهة غلغي الكجورو خل.Granaوالانة   .3

 (: تصل خخ  حواف الجالانة.Stroma Lamellaغفةئح حشودي   .4

 51-5 تالاغددددي الاخل لجالانة، ع الهة     الشددددكل قالغددددخي غشددددةئخي (: غددددفةئحThylakoidثخلكود    .5

 .غفةئح الكالانة وت عى أدضة   ثخلكود 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 :الجزء العملي

 ب ال.أنواع اللليتخ ا  خحسب احتوائهة عجى الصلغي الضوئخي أيوف ن وب خ رايي  ثةل عجى كل    

  البالستتيدات عديمة اللونLeucoplast :  الجب ال اخجا  خذ وزل غدغخال    ثوةر اللطةطة واكش  قجخل   

خذ وزل غددغخال    الجزل الالقخا  ، ثموايددتوال خةلكشدد  خ قي حتى تحصددل عجى وزل رقخا و ا  و الويددطا أ

 واريم  ة تشةه ه. 11× وان جه إلى شالدحي نظخفي. ضع قطالن  ةل والغطةل وا حص تحت ال ون

  البالستتتيدات الملونةChromoplastالجب ال اخجا  ل  : خذ وزل غددغخال    ثوةر الطوةطم واكشدد  قجخ   

 11× و الويطا، ضع السةئل عجى شالدحي نظخفي وضع عجخه قطالن الوةل غ  الشالدحي وا حص تحت ال ونأ

 واريم  ة تشةه ه.

 البالستيدات الخضراء Chloroplast: 

خددد ال خكشدددطهة  ددد  أحددد  او خدددذ ورقدددي حشدددةئ  خضدددالال وأخضدددال خدددذ شدددالدحي رقخ دددي  ددد  الفجفدددل ا  .1

خةإلضدددة ي إلدددى أحددد  اللشدددالتخ .  خ قدددي حتدددى تحصدددل عجدددى ودددزل رقخدددا وددد ا  خةلكشددد  الدددووهخ . وايتوال

خددذ وددزل غددغخال  دد  الجددزل الالقخددا وان جدده إلددى شددالدحي نظخفددي. ضددع قطددالن  ددةل والغطددةل وا حددص 

 واريم  ة تشةه ه. 11× تحت ال ون

عجى الشدددالدحي  Elodeaدوك  رؤدي اللليدددتخ ا  الوضدددال خشدددكل  لةشدددال وذلم خوضدددع ورقي    نلة   .2

 وقهة قطالن  ةل ثم تغطى خغطةل الشالدحي وتفحص تحت الوجهال.وتوضع  
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