ژباره اولیکنه  :انجینر عبذا لخالق ساپی

د نباتی حجرې فیزیالوژي
حجره ــــ د ژوند جوړښتيز او وظيفوي واحد ته وېل کيږي چې د يو قابل نفوذ دېوال پواسط احاط
او د خپل مثل د جوړولو قابليت لري  .د راز راز ژونديو ارګانيزمونو حجرې ځان ته ځانګړې
قابليت لري  .ټول ارګانييزمونه په د وه ډ لو وېشل شوي :
 ، Prokaryotes )1چې حجرې يې منظمې هستې نه لري
 ، Eukaryotes )2چې

حجرې يې حتما د منظمو هستو لرونکي دي .

د يو ارګانيزم په جوړښت کې د شاملو حجرو تر منځ د پام وړ توپيرونه موجود وي  .په
کثيرالحجروي ارګانيزمونو کې لوړ ې اختصاصی شوې حجرې شتون لري چې ځانګرې دندې
تر سره کوي د بېلګې په ډول د جرړو(( Root

د جرړو د وېښتو()Root hair

حجرې د فلويم يا د پاڼې د مېزوفيل د حجرو سره يو شان نه دي  .په هر حال د حجرو
مطالعه نبايد د هغو د توپيرونو په څرګندولو سره شروع کړو بلکه د هغو په ورته والي بايد
ځان پوه کړو  .د ټولو حجرو لپاره يوشان دندې ځانګړې شوي کوم چې د هغوپه واسط په
ټوليز ډول ژوند مشخصېږي  .ټولې حجرې د خپل مثل په توليد،د انرژي په کارولو او بدلولو
 ،د سترو او پېچلو ماليکولونو په جوړولو قادر دي  .حجره لکه ټول ژوندي موجودات

د

اوږد مهال د تکامل پايله ده چې د خپل لوړ انتظام لرونکې جوړښت له وجې
مشخصېږي  .د حجروي جوړښت کشف نېغ په نېغه د مايکروسکوپ د اختراع سره تړاو
لري  .په  1965کال هالندي پوه روبرت ګوک ساده مايکروسکوپ ته نوی شکل ور کړ او
دهغه په مرسته يې د کاک ټوټه مطالعه کړه هغه ددې ټوټې پر مخ ځانګړی جوړښتونه تر
سترګو کړل چې وروسته يې د حجرې په نوم ياد کړل  .د ډېرو څېړنو وروسته د م . .شلېدن
( )1838بوتانيک  ،او زولوګ ت .شوان ( )1839لخوا د ارګانيزم د حجري ي جوړښت
تيوري ترتيب شوه  .د دې تيوري پر بنسټ ټول ژوندي موجودات د حجرې او د هغه د مشتقاتو
څخه جوړشوی  .د ا رګانيزم د حجريي جوړښت تيوري

څو اړخيز ارزښت لري  .ددې

تيوري په رڼا کې دهغو اندونه يووالې کوم چې د ژونديو موجوداتو د منځ ته راتک په اړوند

وړاندی شوي وه خپل سموالی تر السه کوي اود ژونديو موجوداتو د مطالعې لپاره د حجرې په
کچه د څېړنو امکان برابروي  .د کثيرالحجروی ارګانيزمو د مطالعې په وخت کې بايد هېر نکړو
چې هره حجره د بلې سره په ټينګ ،نيژدې او متقابل ارتباط کې عمل کوي يعنې ارګانيزم د
مفرداتو کل دی نه دا چې د حجرو مجموعه .
په د څپر ګي کې :
 )1د حجری جوړښت
 )2حجريي دېوال
 )3سيتوپالزم
 )4ميتوکاندريا
 )5هسته
د وراثت ساتنې او دهغه دمعلوماتو د لېږد ماليکولي بنسټ :
 )1پروتينونه
DNA )2

او دهغه رول د وراثت په لېږد کې

 )3ارثي کود
 )4د پروتينو بيوسنتز
د موادو د راکړی ورکړی د انتظام ځانکړتيا
د اوبو لېږد نباتي حجرې ته :
 Diffusion and Osmosis )1خپرېدل او ازموس
 )2حجره لکه ازموتيک سيستم
په نباتي حجره کې د موادو لېږد را لېږد :
 )1اکتيف او پاسيف لېږد
 )2د لېږد را لېږد پړاونه
د نباتي حجرې جوړښت
ډېره موده داسی انګېرنه وه چې حجره د سيتوپالزم يوه کتله ده  ،چې د حجري دېوال پواسط احاط او
د هستې لرونکې ده  .دا انګېرنې د ميکروسکوپي مېتود د څېړنو د نوښت څخه د مخه شتون درلود .د
نوري ځواکمن ميکروسکوپ د ليد ځواک 151ـ 211نانومتره ده چې نشي کوالی ډېری برخې

وښي او د هغو جوړښت را په ګوته کړي دا امکانات د برېښنايي ميکروسکوپ اختراع برابر کړل.
ددې ميکروسکوپ ليد ځواک د نوري ميکروسکوپ پر تله

 3-2برابره لوړ دی چې د1-1.1

نانومتره رسېږي .د برېښنايي ميکروسکوپ په مټ وښودل شوه چې حجره د يو پېچلي جوړښتيز
سازمان په دلودو سره داسی يو سيستم دی چې په ځانګړو غړو وېشل شوې .

د نباتي حجرې انځور
 )1حجري دېوال
 )2پالزمالېما
 )3پالزموديم
Microtubules )4
 )5هسته
 )6ګلد جي اپارات
 )7واکول
 )8ميتوکاندريا
 )9کلوروپالست
)11

اندوپالزماتيک ريتکولم

نباتي حجره د حجري ديوال او دهغې د محتوياتو څخه جوړه شوې  .د ژوند اساسي ځانګړتيا په
حجري محتوياتو يعنې پروتوپالست پورې تړلې ده  .يوه بالغه نباتي حجره د واکول ( )vacuoles
يا تشې لرونکې ده چې په حجري عصاره يا شربت ډکه شوې  .پروتوپالست د هستې ،سيتوپالزم او
په هغه کې د نغښتو غړو  :پالستيد او ميتوکاندريا

څخه چې د نوري ميکروسکوپ په واسط د

ليد وړتيا لري جوړشوی  .مګر سيتوپالزم د يو پېچلي سيستم په درلودو سره په ځان کې يوشمېر
ممبران لرونکې جوړښتونه لکه ګولجي اپارات ،اندوپالزماتيک رېتيکولم ،لېزوزوم او غېر ممبران
لرونکي جوړښتونه لکه ميکروتروبلسونه،ريبوزوم او داسی نور رانغښتي  ،دا ټول نومول شوی
غړي د سيتوپالرم په ماتريکس يا په اساسي پالزما کې غوټه شوي  .ټول دا ياد شوي غړي ځان ته
جوړښتونه او اولتراسترکچرونه لري  .اولتراسترکچر ـــ په فضا کې د هغو ما ليکولونو د ځای په
ځای کېدو موقيعت ته وايي چې نوموړی غړې ورڅخه جوړ شوی  .د ډېرو کوچنيو غړو(ريبوزوم)
اولتراسترکچر

ليدل هم د برېښنايي ميکروسکوپ پواسط ممکن نه دي  .د علم د تکامل سره سم نور

نوي جوړښتونه په سيتوپالزم پېدا کېږي  ،زمونږ اوسنې معلومات د حجرې د جوړښت په اړوند په
هېڅ ډول پوره نه دي  .د حجرې او دهغې د ځينو غړو تقريبي اندازې په الندې ډول اټکل شويدي :
حجره  ،11هسته 5ــ ، 31کلوروپالست 2ـ  ، 6ميتوکاندريا 1،5ــ  5ميکرومترو او ريبوسوم 25
نانومتره اټکل شوي دي  .د حجرې د غړو(  ) organellesپه supramolecular
 Structuresکې د ضعيفو کېميايي اړيکو ( )weak chemical bondsپه نوم جوړښت تر ټولو
ستر رول لوبوي  .دلته تر ټولو مهم رول هاېدروجني  ،وا ن دروالس ( )van der Waalsاو ايوني
اړيکي تر سره کوي  .ددې اړيکو څخه د رامنځ ته شوې انرژي

مهمه ځانګړتيا په دې کې ده

چې هغه د ماليکول د حرارتي خوځښت کېنيتکې انرژي په لږه اندازه لوړوي  .له همدې وجې
ضعيف کېميايې اړيکې ژر رامنځه ته کېږي او بېرته ژر له منځه ځي  .ددې اړيکو د ژوند پاېښت
يواځې يوه ثانيه ده  .ددي اړيکو په څنګ کې  hydrophobic interactionsد ستر ارزښت
لرونکي دي  .دا په دې وجه چې په اوبلن چاپېلایر کې هاېدروفوبيک ماليکول يا دهغه يوه برخه
داسی ځای نيسي چې ونشي کوالی د اوبو سره په تماس شي  .په دې حالت کې د اوبو ماليکولونه
داسې يو بل سره يوځای کېږي چې غېر قطبي ګروپونه سره تمبوی او هغوی سره نژدې نژدې کوي .
همدا  weak chemical bondsتر ډېرې کچې د داسی ماکروماليکولونو لکه پروتين او
نيوکليک اسيد شکل ټاکي په همدا شان د ماليکولو د متقابل عمل او د  subcellularجوړښت د self-
 assemblyاو جوړو منجمله د حجرې د غړو په بنسټ کې قرار لری.
سيتوپالزم د خپل پېچلي جوړښت د ساتنې لپاره انرژي ضرورت لري د ترموډېناميک د دوهم قانون
پر بنسټ ټول سيستمونه د ترتيب اوتنظيم د کمښت په لور مېالن کوي يعنی د انتروپيي په لور .
Entropyــــ د سيستم بي نظمي ته وېل کيږي .له همدې وجې د ماليکول هر با ترتيبه موقيعت د
انرژي يو باندني جريان ته ضرورت لري  .د ځانګړو  organellesد فيزيالوژيکو دندو تشريح د
حجرو څخه د هغو د بيلولو ( ) insulation

د ميتود په ودې پورې اړه لري  .دا ميتود د

ديفرنسيال سا نتريفوژ( )differential centrifugationپه نامه يادېږي چې د پروتوپالست د
ځانکړو برخو په وېشلو بنا شوی دی .د برېښنايي ميکروسکوپي او ديفرنسيال سا نتريفوژ يوځای
کارونې ددې امکان برابر کړ څو د ځانګړو

 organellesد جوړښت او دندو تر منځ اړيکي را

وسپړو.
په د څپر کې :

 )1حجريي دېوال

 )2سيتوپالزم
 )3ميتوکاندريا
 )4هسته
د نباتي حجرې حجريي دېوال
Cell wall of plant cells
نباتي حجره د يو کلک حجريي د ېوال په لرلو سره ځانګړې شوې ده  .حجريي د ېوال د حجرې
شکل ټاکي  ،نباتي حجرو او انساجو ته ميخانيکي ټينګوالی او اتکا ورکوې ،د حجرې دننه د
ډېرېدونکي هاېدروستاتيک فشار د تخريب څخه د سيتوپالزماتيک پوښ ساتنه کوي  .په هر حال
نشو کوالی چې دا د ېوال ته يواځې د ميخانيکي چوکاټ په سترګه وګورو  .نوموړی د ېوال د داسې
خواصو لرونکې دی چې کوالی شي د حجري دننه د اوبو د فشار په وړاندې مقاومت وکړي اوپه عېن
زمان کې د ودې او پراختيا د خاصيت لرونکې دی  .هغه د يو انتي انفکشن د ېوال په شان د منرالي
موادو په جذب کې برخه اخلي او د يو خاص ايون بدلونکي په څېر دنده سرته رسوي .
داسی معلومات تر السه شوی ،چې د حجريي د ېوال د کاربوهايدريدي برخو تعامل د هارمونونو سره
ديو لړ فيزيالوزيکو بدلونو د رامنځ ته کېدو سبب ګرځي  .د ځوانو وده کونکو حجرو لپاره لمړنی
حجريی د ېوال يوه ځانګړتيا ښودل شوې د هغو د زړېدو سره سم دوهم حجريي دېوال رامنځ ته کېږي
 .لمړنی حجريي دېوال د قاېده سره سم لږه اختصاصي شوې بڼه لري د دوهمي د ېوال په انډول ساده
جوړښت او لږ پنډوالی لري  .د حجريي د ېوال په جوړښت کې سلولوز  ،هيموسلولوز  ،پکتيني مواد
 ،شحمونه او يوه اندازه پروتينونه شامل دي  .د حجريي د ېوال اجزاوې د حجرې د حياتی فعاليت
محصوالت شمېرل کېږي  .هغوی د سيتوپالزم څخه ترشح کېږي او د پالزماليم پر مخ بدلون مومي .د
لمړنی حجريي د ېوال د موادو ترکيب په الندی ډول سره ښودل وی:
25سلمه سلولوز 25،سلمه هيموسلولوز 35 ،سلمه پېکتيني مواد د 1ــ 8سلمې جوړښتيز پروتينونه .
په دوهمي حجريی دېوال کې د سلولوز اندازه ډېره ده اود حجريي د ېوال اسکليټ له تړل شوو ميکرو
او ماکروفبريلونه څخه جوړ شوی  .سلولوز  (С6Н10О5)nد اوږد او غېر شاخ شاخ شوي ذ
نځير په شان جوړښت لري چې له 3ــ 11زره د ډی ــ ګلوکوز له بقاياو څخه چې د  4 ، b-1ــ
 glycosidesپه شان نښتي دی جوړشوی  .د سلولوز ماليکولونه د  micelleسره او هغه بيا له
ميکروفبريل سره او وروستی بيا له ماکروفبريل سره نښتی دی دا درې واړه د يوې هاېدروجني
اړيکې پواسط يوځای شوي  .د ميسلونو قطر 5نانومتره،د ميکروفبريلونو 25ــ31نانومتره او
ماکروفبريلونو  1.5ميکرومتره ټاکل شوی دی .د ميکروفبريلونو او ماکروفبريلونو جوړښت يو شان
نه دی  .د ښه کرستال شوو منظمو برخو په څنګ کې غېر کرستالي (امورف ) برخې هم شتون لري

ميکرو او ماکروفبريل سلولوزونه د حجريي غشا په ژالتيني امورف کتله ـــ ماتريکس کې غوټه شوی
دي  .ماتريکس له هيموسلولوز  ،پېکتيني موادو او پروتين څخه جوړ شوی دی .
هيموسلولوز د پنتوز pentoseاو هکسوز hexoseله مشتقاتو څخه شمېرل کېږي  .د نوموړو
مرکبونو د پوليميريزشن درجه د سلولوز په انډول لږه ده (151ـ 311مونومېره د  b-1,3او
 b-1,4ګلوکوزيد د اړيکو په شان )  .د هيموسلولوز له جملې څخه تر ټولو زيات اهميت ګلوکان اسيد
لري چې د لمړني حجريي د ېوال په جوړښت کې شامل دی .ګلوکان اسيد د ډيـی ــ ګلوکوز بقايا او د
 b-1,4ګلوکوزيد رابط لری چې د ګلوکوز د شپږم کاربن څخه يي جانبي ذ نجير راوځی په خاص
ډول د ډي ــ کيسلوز له بقاياو څخه  .د کيسلوز سره کوالی شي د ګلکتوز او فوکوز بقاياوې يو ځای
شي  .هيموسلولوز د سلولوز سره د نښتلو وړتيا لري نو له همدې وجې هغوی د ميکروفبريل په شا
اوخوا سلولوزي پوښ جوړوي او هغه په يو پېجلي ذ نځير پورې تړي .
پېکتيني مواد ـــــ د کاربن هاېدريد له
ټيپ څخه

پوليمري مرکباتو ته وېل

کېږي  .دا مرکبات د حجريي غشا د
لوړ ې کچې د اوبو ساتنې وړتيا لري
.د پېکتينی موادو تر ټولو مهم
استازی ramnogalakturonan
دی چې د oc-D-galacturonic
acidد بقايا پر بنياد منځ ته راغلې او
ځنې وخت د هغو سره رامنوز يو
ځای کېږي .رامنوز

( )С6Н1205ــ

ګلوکوز دمشتقات شمېرل کېږي  .د رامنوز د شاملېدو له

وجې د نوموړي  polysaccharideاساسي ذ نځير ذيګزاکس شکل غوره کوي .ځنې وختونه د
رامنوز د کاربن څلورم اتوم د ګالکتوز ځای نيسی .پېکتيني مواد په ډېره کچه د کاربوکسيل د ګروپ
لرونکي دي چې کوالی شي د دوه وال نسه فلزاتو ايونونه سره يوځای کړي د بېلګې په ډول Са+2
چې د حجريي دېوال د غړو په يو ځای کولو کې مهم رول لوبوي  Са+2.ايون کوالی شي د
 +Кاو  +Нايون سره تعويض شي او په دې شان د کاتيون د تعويض وړتيا تامين کړي.حجريي
دېوال تر11سلمې د protein extensions
لرونکی دی  .دا ګليکوپروتيد دی چې تر 31سلمې يي ټوله امينو اسيدي برخه د پروتين په اوکسي
پرولين تبديله شوې  .د اوکسي پرولين سره د کاربوهايدريد ذ نځير چې د ارابينوز د مونو ساکاريد له

څلور بقاياو څخه جوړ شوی يو ځای کېږي  .د  D. Lamportد څېړنو پر بنياد همدا د ارابينوز
ذنځير دی چې د  extensinجوړښت ته ثبات وربښي  .او په همداشان  extensionalچې د پولی
ساکاريدونو تر منځ د اتصال د يوې کړۍ په شان دنده سر ته رسوي د حجريي دېوال په جوړښت کې
شتون لري دا ټول په يو واحد اسکليت سره يو ځای کوي  .ددې په څنګ کې د حجريي دېوال په
جوړښت کې ځانګړی کاربوهايدرايد چې پروتين او پېکتين سره نښلوي شتون لري  ،چې د
معاصرو معلوماتو له مخې د حجرو د متقابل عمل د پېژندنې په تامينولو  ،اخستونکوو خواصو
( ) receptor propertiesاو له انفکشن څخه د ساتنې په برخه ونډه اخلی .
په حجريي دېوال کې يو لړ انزايمونه په خاص ډول ( hydrolasesګلوکوزيد  ،ګليکوزيد او نور
) ځای په
ځای شوي  .دا انزاېمونه اړونده اړيکي را خالصوي او کوالی شی حجريي دېوال تر فشار الندې
راولي .
حجريي دېوال د خپل پنډوالي او
بڼې د بدلولو وړتيا لري،چې له
همدې وجې د هغه دوهم جوړښت
رامنځ ته کېږي .د حجريي د ېوال
پنډوالی د لمړنی د ېوال پر مخ د
نوو پوړونو(قشرونو) په راوتلو تر
سره کېږي  .په دې معـنی چې دا
راوتل د يو کلک پوړ پر مخ رامنځ
ته کېږي ،سلولوزي فبريلونه(الياف) په هر پوړ کې په موازي ډول ځای په ځای شوی او په ګاونډي
پوړ کې يوبل سره په يو زاويه کې موقيعت نيسی .داسی اټکل کېږی چې  microtubulesد
سلولوزي اليافو د لوري دټاکلو دنده په غاړه لري  ،چې تر ډېرې کچې دا حالت د دوهمي د ېوال د
کلکوالي له وجې رامنخ ته کېږي  .په هر اندازه چې د سلولوزي پوړونو تعداد ډېرېږي په هغه اندازه د
ېوال پنډوالی زياتېږي  ،هغه خپله االستيکي او د ودې وړتيا له السه ورکوي  .په دوهمي حجريي
دېوال کې د سلولوز اندازه زياتېدونکې حالت غوره کوی ځنې وختونه تر  61سلمې رسېږي  .د
حجريي دېوال ماتريکس د حجرې په زړېدو سره د راز راز موادو لکه ليګنين او سوبرين
Lignin, suberin

پواسط ډکېږي .

 Ligninــ دا هغه پوليمير دی چې د معطرو الکولو د condensationپواسط تر السه کيږي .

د لي ګنين منځ ته راتګ د لرګيکېدو د کلکوالي د زياتېدو او د هغه د اوږدښت د کمېدو سره ملتيا لري.
د سوبېرين مونومېرونه عبارت دي له مشبوع او غېر مشبوع  oxo fatty acidsڅخه  .په سوبېرين
لړلې حجريي دېوالونه (د غشا کاک کېدل) د اوبو او محلولونو د نفوذ په وړاندې خپله وړتيا لږه وي .
د حجريي دېوال پر مخ کېدای شي کوتين او شحم را پېدا شي .کوتين له  oxo fatty acidsاو د هغه
له مالګو څخه جوړه شوی ماده ده چې له حجريي دېوال څخه د اپيدرميس د حجرو پر مخ راوزي او
د کيوتيکل په جوړولو
کې برخه اخلي .د
کيوتيکل په جوړښت
کې شحم ( )wax
چې له سيتوپالزم څخه
راوځي شامل دی  .د
کيوتيکل ماده د اوبو له
تبخير څخه مخنيوی
کوي او د نباتي
انساجو د اوبو او تودوخې رژيم تنظيموي  .څېړنو په حجريي دېوال کې د ټولو پورته يادوشوو
مواد متقابل موقيعت او اثر د يو احتمالي مودل په وړاندې کولو سره تثبت کړ .د دې مودل پربنسټ
په لمړني حجريي دېوال کې سلولوزي الياف په بې ترتيب ډول او يا خو اساسا ً عمود د حجرې د اوږد
محور  .د سلولوزي اليافو تر منځ د هيموسلولوز ماليکولونه چې په خپل وار سره د پېکتيني مواد
پواسط له پروتينو سره نښتي ځای پر ځای شوي  .لدې ځايه کوالی شو چې د دې موادو تسلسل په
الندی ډول وړاندې کړو :
سلولوزـــ هيموسلولوزــ پېکتيني مواد ــ پروتين ــ پېکتيني مواد ــ هيموسلولوزــ سلولوز .

سلولوزي الياف او د حجريي غشا د ماتريکس مواد په خپل منځ کې سره اړيکې لري .
د سلولوزي اليافو او هيموسلولوز تر منځ هايدروجني رابط
کېږي(تر ډېرې کچې ksiloglyukan

يواځنې غېر کووال نسي رابط شمېرل

)  .د کيسلوګلوکان او پېکتيني موادو او همداشان د

پېکتيني موادو او پروتينی  extensinتر منځ کوواال نسي رابط رامنخ ته کېږی .
 )1سلولوزي ميکروفبريل

 )2هيموسلولوز
Ramnogalakturonan )3
 )4پروتينی extensin
 )5پېکتيني مواد
د نباتي حجرې حجريی دېوال د پالسمودسمونو پواسط د نفوذ وړتيا لري  .هغوی په حجري دېوال
کې په متساوي يا ګروپي ډول موقيعت اختياروی .پالسمو د سمونه د نباتاتو د ټولو ګروپونو په حجرو
کې پېدا شوي غېر له هغو چې  reproductiveحجرې لري  .په هر 111мкм2د حجريي دېوال
کې له 11ــ  31پورې پالسمودسمونه اټکل شوي  .پالسمودسم د يو کانال په شان چې

1MKM

سور لري د پالزماليما پواسط ډک شوی  .د دې کانال په مرکز کې دسموتروبکا چې د
اندوپالزماتيک جال د ګاونډ يو حجرو د ممبران څخه جوړ شوی شتون لري  .دسموتروبکا د
پروتينو او سيتوپالزم د پوړونو پواسط احاط شوې چې په خپل وار سره د ګاونډيو حجرو دسيتوپالزم
سره يوځای کېږي  .د پالسمودسم له برکته ټول سيتوپالزم په يو واحد يعنې  symplastکې را
نغښتې دی  .د حجريي دېوالونو د متقابلو اړيکو سيستم او بين الجروي خال د ( apoplastازاده فضا
)

په نامه يادوي  .سيمپالست او اپوپالست د حجرو تر منځ د اوبو او منرالي موادو د لېږد را لېږد

مهمه الره شمېرل کېږي  .د اپوپالست حجم او د پالسمودسم خوځنده جوړښت )(U. V Gamaley
د ترانسپورتي د ندو د انتظام لپاره مناسبه الر شمېرل کېږي  .د حجريي دېوال پنډوالی په راز راز
نباتاتو کې د يوې لسمې څخه تر  10 мкмپورې متغېر دی  .د  cortical parenchymaيا د
پوټکي د پارنشيما حجرو تر ډېرې کچې نري مګر د اپيدرمس د اختصاصي حجرو ،
 xylem, phloemاو نور يو اندازه پنډ دي  .د حجرې د حجريي دېوال اړخونه کېدای شي د
پالسمودسم د شمېر او پنډوالی له مخې يو شان نه وي  .د اپيدرمس د حجرې د حجريي دېوال
باندنی اړخ د هغه د دننني (داخلي) اړخ پر تله پنډ او د لږ پالسمودسم لرونکې دی  .د دوو ګاونډ يو
حجرو د حجريی دېوال ترمنځ د هغو د تماس په برخه کې د منځنۍ صفحې په نوم صفحه شتون لري
چې د هغې په جوړښت کې پېکتيني مواد د کلسيم د  ( pectatesد پېکتين اسيد

کلسيمي مالګې )

په شان شامل دي  .دا مواد وده کوونکي حجري کلک او سره جوته کوی  .د کلسيم په کمښت سره
پېکتيني مواد په ( slimeبلغم) بدلېږي او ددې سره جوخت د انساجو  osliznenieاو د حجرو
ټوټه کېدل  tissue macerationتر سترګو کېږي  .د مېوې د پخېد لو په صورت کې د حجرو تر
منځ د منځنۍ صفحې پېکتينی مواد چې حجرې سره جوته وي ځان ته محلولي بڼه (مايع) نيسي له
همدې وجې ميوه نرمېږي  .د حجرې د انقسام په وخت کې لمړی د منخنې صفحې پوړ جوړېږی .
حجريي دېوال د االستيکي (بېرته ګرځېدونکی) او پالستېکي (بېرته نه ګرځېدونکی) کشش وړتيا

لري  .االستېکي کشش په حجره کې د اوبو د زياتېدونکي فشا ر (د تورګر د فشار) له وجې را منخ ته
کېږي .د سلولوز ماکروفېبريلونه په خپل منخ کې يو بل سره اړيکی نه لري هغه يواځې د ماتريکس
سره نښتي دي .
دغه فبريلونه د فشار له وجې يو د بل څخه جال کېږی او په دا شان حجريي د ېوال خان نری کوي .
پالستيکي بېرته نه ګرځېدونکی کشش په حقيقت کې د حجريي دېوال وده شمېرل کېږي  .د حجريي د
ېوال وده د هغه د نرمېدلو سره شروع کېږي  .ميکروفبريلونه عمال ا په اوږدوالي کشش نه لري ،
ددې لپاره چې د غشا کشش رامنځ ته شې هغوی بايد د کشش د محور په شا او خوا وخوځي تر څو يو
له بل څخه جال شي .د ميکروفبريلونه خوځښت د يو بل تر څنګ د کشش د ودې د تامين لپاره خورا
مهم شمېرل کېږي  .هر څومره چې دا خوځېد نه اسانه رامنځ ته شي هغومره د حجريي دېوال
پالستيکي وړتيا ډېرېږي  .هايدروجني رابطې د ميکروفبريلونو او د کيسلوګلوکان (پېکتيني مواد) تر
منځ د خوخښت اسانتيا رامنځ ته کوي  .ددغو رابطو ځانګړتيا د هغو په  labilityيعنې اسان تخريب
او تعمير کې ده چې د انرژي ډېره کارونه په کې نه پکارېږي  .وروسته له هغه چې د حجري کشش
رامنځ ته شو د نوو جوړو شوو سلولوزي ميکروفبريلونو د ماتريکس د موادو تر منځ رابط رامنځ ته
کېږي  .تېزابيکېدل د حجرو کشش زياتوي  ،دلته  extension.مهم رول تر سره کوي دا څرګنده
شوې چې دغه پروتين د حجريي دېوال د کشش مربوط  рНکاتاليز کوي  .د ګلوکاناز
 glucanase enzymesانزايم چې د کيسلوګلوکان د تجزيې سبب ګرځي د حجريي دېوال په
نرمولو اغېزه کوی  .حجريي دېوالونه غېر فعال او په پوره اندازه استوار دي چې د ميخانيکي او
دفاعي دندود سره ته رسولو په تامين کې ونډه اخلي  .مګر د پاتوجنو د اغېزې په صورت کې هغوی
کوالی شي په يوه ثانيه کې نوې بڼه غوره کړي  .غېر لدې د حجريي دېوال د مواد د تجزيې څخه
السته راغلی ماليکول د يو سګنال رول لوبوي  ،چې نباتی ارګان ته د انفکشن په وړاندې د دفاعي
دندو د سرته رسولو معلومات رسوي  .څرګنده شوې چې د حجريي دېوال تحريب کېدای شي د هغو
اليګوساکاريدو د را ټولېدو سبب وګرځي ،کوم چې د سګنالي ماليکول (فيتو الېکسن ،اتلين اونور) د
جوړولود تحريک وړتيا لري او د پاتوجن سره په ګډه د ځنو نورو جال شوو برخو

د نورو

سيګنالو ،ودې او مورفوجنوس سبب ګرځي ) . ) I. A Tarchevsky

لمړی
د نباتي حجرې سيتوپالزم
سيتوپالزم يو پېچلې څو برخه ايز  ،شکل بدلونکی  ،دېفرنسيال سيستم دی چې يو لړ ممبران لرونکي
او غېر ممبران لرونکي جوړښتونه يي په ځان کې رانغښتي دي  .د ميتابوليزم ټول اساسي جريانات په

س يتوپالزم کې تر سره کېږي  .د سنتريفوګېشن په مرسته کوالی شو سيتوپالزم په دوه برابرو برخو
ووېشو  .ټول يو اندازه درانده  organellesد رسوب په شان په الندنۍ برخه کې

ليدل کېږي او د

سيتوپالزم اساسي ماده  hyaloplasmد يوې مايع په شان په پورتنې برخه کې تر سترګو کېږی .
هيالوپالزم يا اساسي پالزما هغه برخه ده چې هلته د حجرې ټول  organelleځای پر ځای شوي
دي  .د حجرو ترمنځ د موادو د لېږد را لېږد او همدا شان د يو لړ

 organellesتر منځ داړيکو

ټول بهير په سيتوپالزم کې دننه او يا دهغه له طريقه تر سره کېږي .دلته ډېر مهم بيوشيمک جريانات
تر سره کېږي او يو لړ انزايمونه هم شتون لري .
 Hyaloplasmهيالوپالزم ـــ دا يوه بې سترکچره کتله نه ده  .هغه پېچلی دېفرنسيال مګر اسانه بيا
رغوو نکی جوړښت لري چې د  vesicleاو  organelleد حياتي فعاليت داسی جريانات لکه
بين الحجريي ترانسپورت  ،د انزايمي جرياناتو ځواکمنتوب او دهغو مېشته کېدل دا ټول د هيالوپالزم
د حالت سره تړاو لري  .د  Hyaloplasmجوړښت د ايمونوفلورسانس د ميکروسکوپي د اختراع
سره څرګند شو هغه په خپل جوړښت کې مغلقه پروتيني شبکه cytoskelet
 microfilamentsا وmicrotubule s

لري چې د

څخه جوړه شوې ده .سيتواسکليت د ميتوز،ميوز په

جرياناتو ،د سيتوپالزم په بين الحجريي حرکت(سيکلوز)  ،د حجريي د دېوال په منځ ته راتلو ،د اوبو
په لېږدونه او داسې نورو کې ستر رول لوبوي .
 Microfilamentsـــ نري پروتيني تارونه چې د  5—7 нмقطر لري د اکتين د ګلوبال پروتين
د اوږد ذ نځيرڅخه جوړشوی  .داسی ځانګړي پروتينونه کشف شوي چې په خپل منځ کې
ميکروفيالمنتونه سره يوځای او دهغو شبکه رامنځ ته کوي  .د ميکروفيالمنتونو جوړښت د هغو په
يوځای کوونکو پروتينو پوری تړلی دی او له همدې وجې دا جوړښت ډېر حساس ګڼل کېږي .
ميکروقيالمنتونه تر راز راز اغېزو الندې (تر ټولو ډېر د کلسيم د تراکم په صورت کې) په ځانګړو
ټوټو تجزيه او بېرته بيا سره يو ځای کېږي ،چې دا په خپله د سيتوپالزم د ماتريکس د داسې خواص
لکه د سرښناکتوب د بدلون ،د خوځښت  ،د جيل څخه سول او دهغه برعکس حالت ته د اوښتو
ټاکوونکی دی.
 Microtubulesـــ ګوګ (منځ خالي) استواني غړي دي چې  20—25 нмقطر لري او
اوږدوالی يي تر څو ميکرومترو رسېږي .داسې اندونه ده چې د ميکروتوبوليس د دېوالو پنډوالی —5
 8 нмدی او د توبولين له ګلوبال پروتين څخه چې مارپېچ شکل لري جوړ شوی ،دا جوړښتونه د
تخريبېدو او بيا جوړېدو وړتيا لري .د هغو سره د سيتوپالزم خوځښت  ،د  organelleد راز راز
مېشته کېدو بڼه تړاو لري او همدا شان وطل کېږي چې هغوی د حجريي دېوال په جوړولو کې
برخه لري .

ريبوسوم ـــ د ا ممبران نه لرونکي د ريبونوکلوپروتيد راټول او تنطيم شوي زرات دي چې 20
 нмقطر لري  .هغوې د پروتين او د ريبونوکلئيک اسيد له ځانګړي ټيپ ـــ ريبوسومي((rRNA
څځه جوړ شوي دي  .هر حجره د لسګونو زرو ريبوسومونو لرونکې ده .هغوې يواځې په سيتوپالزم
کې نه بلکه په هسته  ،ميتوکاندريا او پالستيدونو کې هم ځای په ځای شوي له همدې وجې هغوۍ په
دوه ټيپو وېشل شوي :
80S )1ـــ سيتوپالزماتيکي
70S )2ـــ په  organelleکې ځای په ځای شوي
د پروکاريوت ريبوسومونه د 70Sـــ

 sedimentationد ظريب لرونکي دي ،دا ظريب د

زراتو د رسوب سرعت د اولتراسنتريفوګېشن په وخت کې مشخصوي  .د ريبوسومونو اساسي دنده د
پروتينو سنتزول يا جوړول دي .ريبوسومونه له دوو کوچنيوواحدو(  ) subunitيعنې لوی او کوچني
څخه جوړشوي  .په لوی  subunitکې يو لوړ ماليکولي او دوه ټيټ ماليکولي

 RNAشامل

دي او په کوچني سب يونټ کې يواځې يوماليکول لوړماليکولي  RNAشامل دی.
د ريبوسوم په جوړښت کې لسګوني راز راز پروتيني ماليکولونه شتون لري  RNA .او پروتينونه په
ريبوسوم کې د نوکليوپروتين په يوه غوټه کې يوځای شوي  .ريبوسومي  RNAد نوکليوتيد د يو ال ذ
نځير بڼه لري مګر د ذ نځير د ځانګړو حلقو تر منځ د تعامل له وجې ځای ځای مارپېچ شکل لري
.مارپېچ برخې د ذ نځير د اوږدوالی  71سلمه جوړوی چې ثابت شکل نلري کله پېدا کله پنا شی  .د
ريبوسومونو منځ ته راتک د په خپل سر راټولېدو(  ) self-assemblyله طريقه صورت نيسي .
د ريبوسوم جوړونکې برخې په هسته کې منځ ته راځي  .په دا ډول ريبوسومي  RNAپه هسته کې
جوړېږي ،چې هستي  DNAد ماتريس په شان کاروي ،مګر ريبوسومي پروتين په هستګۍ کې
جوړېږي  .د ريبوسومي  RNAاو ريبوسومي پروتين جوړېدل يو بل سره پوره همغـږي لري له
همدې وجې په حجره کې هېڅکله د دي موادو ډېرښت نه رامنځ ته کېږي  .داسې باور دی کله جې
د  RNAغوټه په ټاکلي ډول په غېر ماپېچه برخه را تاو شي دهغه سره د پروتين ماليکول تعامل تر
سره کوي  .د پروتين او د  RNAد ماليکول تر منځ اړيکې اصال د  Mg+2د ايون په مرسته رامنځ
ته کېږي  ribosomal subunit association .تامينېدل د مګنيزيم او کلسيم د دوه والنسه
کاتيونونه پواسط هم تر سره کېږي  .ريبوسومونه کوالی شي په سيتوپالزم کې په ازاده توګه او يا د
اندوپالزماتيک ريتکولم په ممبران پورې ونښلي .

