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ققد يبدو الهواء املحيط بك فارًغا ، لكنه ليس كذلك. يتكون الهواء من مكونات صغ�ة

نسميها الجزيئات. إذا كان لديك ما يكفي من جزيئات الهواء، فسيكون �قدورك وزنهم 

اثن� من الجزيئات املكونة للهواء ه� األكسج� وثا� أكسيد الكربون. قد تعتقد أن 

األكسج� هو الجزيء األك£ أهمية – نحن نحتاجه للبقاء عىل قيد الحياة. لكن الكربون 

مهم جدا. جميع الكائنات الحية عىل األرض مصنوعة من الكربون 

إذا قمت بإزالة املاء من أجسامنا، فستجد أن الكربون يشكل معظم ما تبقى

من الوزن أو الكتلة. وينطبق اليشء نفسه عىل النباتات. نحن نحصل عىل 

الكربون من طعامنا، ولكن من أين تعتقد أن النباتات تحصل عىل الكربون؟ 

 .انهم ال يحصلون عىل الكربون من الرتبة أو من الشمس أو من املاء 

.انهم ينتزعون الكربون من الهواء. للمزيد من قصة الكربون، اتبع السهم الوردي ¸و النباتالهواءالطاقة

يتم نفخ البالون بالهواء الذي يتكون يف الغالب من

النيرتوج� واألكسج� وثا� أكسيد الكربون. تتكون 

جزيئات ثا� أكسيد الكربون من ذرات الكربون 

واألكسج�. ½تص النباتات ثا� أكسيد الكربون من الهواء 

الهواء

الطاقة
هناك حاجة إىل الكث� من الطاقة يف النمو

النباتات تحصل عىل طاقتها من الشمس

الثغور

الثغور

رشيحة ورقية
½تص النباتات ثا� أكسيد الكربون من

خالل فتحات صغ�ة تسمى الثغور 

ثا� أوكيد الكربون

يتم يف البالستيدات الخرضاء  استخدام الكربون

واملاء والطاقة لصنع سكر يسمى الجلوكوز 

       Éتسمى هذه العملية بأكملها التمثيل الضو

البالستيدات الخرضاء

توجد داخل الخاليا النباتية أجزاء خلية

متخصصة تسمى البالستيدات الخرضاء 

 Éحيث تتم عملية التمثيل الضو

تبدو الخاليا النباتية خرضاء بسبب الجزيئات

يف البالستيدات الخرضاء التي تعكس الضوء األخرض 

معظم بقية مكونات الخاليا عادة ما تبدو واضحة

الخاليا النباتية

يتكون املاء من ذرات الهيدروج� واألكسج�

تحصل النباتات عىل الهيدروج� عن طريق

امتصاص املاء من خالل جذورها 

املاء

إذا قمت بتجفيف أي نبات، فسيتبقى

لك الكربون يف الغالب. من األزهار 

الصغ�ة إىل أشجار الخشب األحمر 

الضخمة، تحصل معظم النباتات عىل 

الكربون الذي تستخدمه لتنمو من الهواء 
هل تعلم أن بعض

النباتات تصل نسبة 

املاء فيها إىل ٪95 ؟ 

تتحد بعد ذلك  جزيئات الجلوكوز

لتشكل سالسل طويلة تسمى السليلوز 

جلوكوز

ثم يتم استخدام السليلوز لبناء املكونات

النباتاتية  مثل جدران الخاليا. هذه 

الرتاكيب النباتية وما تحويه من مواد 

هي أيضاً مكونة من املاء 

السلولوز

هل النباتات مصنوعة من طبقة هواء رقيقة؟
قصة عن كيفية استخدام النباتات للكربون يف النمو

¸و الخاليا
الخاليا تنمو وتنقسم ، م�

ينتج عنه خاليا جديدة 

¸و جديد
خاليا جديدة تستخدم يف النمو الجديد

للنبات. هذا يتيح للنبات أن يكرب 
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وصفة للنبات


