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თბილისი 
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ლექციების  მოკლე კურსი განკუთვნილია ბიოლოგიის, ეკოლოგიის, ფარმაციის საბაკალავრო 
პროგრამის სტუდენტებისათვის. განხილულია  მცენარეთა  ცხოველქმედების  თავისებურებანი 
და ზოგადი მექანიზმები. აღწერილია მცენარის ორგანიზმში მიმდინარე ძირითადი პროცესები : 
უჯრედის ფიზიოლოგია, ფოტოსინთეზი, სუნთქვა, წყლის რეჟიმი, მინერალური კვება, 
ნივთიერებათა ტრანსპორტი, ზრდა, განვითარება, მოძრაობა და ჰორმონალური რეგულაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  მცენარეთა ფიზიოლოგია არის მეცნიერება მცენარის ბუნების და მასში მიმდინარე პროცესების 
შესახებ. მცენარეთა ფიზიოლოგია სწავლობს მცენარეში, მის ორგანოებში, ქსოვილებსა და 
ცალკეულ უჯრედებში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესებს. ფიზიოლოგიის ერთ-ერთი 
მთავარი ამოცანაა სტრუქტურისა და ფუნქციის ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა, 

ცოცხალი ორგანიზმების ყველა პროცესის ზუსტი და სრული შესწავლა გარემო პირობებთან 
კავშირში, მცენარეთა ცხოველმყოფელობის კანონზომიერებათა შეცნობა და მათი 
გეგმაზომიერი წარმართვა, საჭირო ხარისხის რაც შეიძლება მეტი პროდუქციის მისაღებად 

მცენარეთა ექსპერიმენტული ფიზიოლოგიის შესწავლას საფუძვლად დაედო ჰოლანდიელი 
მეცნიერის იან ვან ჰელმონტის ცდები მცენარეთა კვებაზე (მე-18 ს. პირველი ნახევარი). 

მცენარეთა ფიზიოლოგიის განვითარების ძირითადი ეტაპები დაკავშირებულია ჯ. პრისტლისა 
და ჟ. სენებიეს მიერ ფოტოსინთეზის აღმოჩენასთან, ლიბიხისა და ბუსენგოს მიერ მინერალური 
კვების თეორიის დამუშავებასთან, პალადინის და ბახის მიერ მცენარეთა სუნთქვის მექანიზმების 
შესწავლასთან.   

    ფიზიოლოგია შეისწავლის მცენარეში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესებს: ფოტოსინთეზსა 
და ნივთიერებათა გადაადგილებას, სუნთქვასა და ნივთიერებათა ცვლას, ნიადაგიდან კვებას, 

წყლის ცვლას, ზრდასა და განვითარებას. ყველა პროცესი ცოცხალ ორგანიზმში მჭიდროდაა 
დაკავშირებული და განუყოფელია. 

 

 

მცენარეული უჯრედის ფიზიოლოგია.  

პროტოპლაზმის თვისებები. უჯრედი, როგორც  ოსმოსური სისტემა 

     ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის ცხოველმოქმედების განმსაზღვრელ ერთეულს უჯრედი 
წარმოადგენს. მცენარეთა ფიზიოლოგიის შესწავლა იწყება მცენარის უჯრედში მიმდინარე 
პროცესებით. მცენარეული და ცხოველური უჯრედების აგებულების ერთიანობის მიუხედავად, 

მათ შორის არსებობს განსხვავებაც, რაც ეხება, როგორც მათ გარეგნულ ფორმასა და ზომას, 

ასევე შინაგან აგებულებას.   

   უმეტესი მცენარეული უჯრედის პლაზმური მემბრანა გარშემოკრულია მკვრივი, სქელი 
გარსით, რომელიც შედგება უჯრედისისა და ცელულოზისაგან. ასეთი გარსის არსებობა 
აპირობებს უჯრედის მკვეთრ საზღვრებს. მცენარეებში უჯრედები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან 
განლაგებული და ერთმანეთზე ზედაწოლის შედეგად აქვთ ერთფეროვანი ფორმა. 



მცენარეული უჯრედები ბევრად მსხვილია ცხოველურ უჯრედებზე, ვინაიდან მათი ციტოპლაზმა 
შეიცავს დიდი რაოდენობით უჯრედის წვენს. უჯრედული წვენია პირობებს არა მარტო 
მცენარეული უჯრედის სიდიდეს. გარემოდან წყლის შეწოვის შედეგად იგი ქმნის დიდ 
შიდაწნევას—ტურგორს, რომელიც უზრუნველყოფს უჯრედის გარსის დაჭიმულობას. ამით არის 
განპირობებული მცენარეული უჯრედისა და მათ მიერ შექმნილი შრეების დრეკადობა. 

ცხოველურ უჯრედებს უჯრედული წნევა არ გააჩნიათ, ისინი შიდა წნევას მოკლებულიარიან, 

რის გამოც მათ მიერ შექმნილი ქსოვილები რბილია.  პროტოპლაზმა მეტად მოძრავი სისტემაა, 

მასში განუწყვეტლივ მიმდინარე ნივთიერებათა ცვლის გამო იგი მუდმივ ცვალებადია. ცოცხალი 

პროტოპლაზმის შესწავლამ ცხადყო, რომ იგი რთული კოლოიდური სისტემაა, რომელიც 

ადვილად იცვლება გარემო პირობების ცვალებადობისა და უჯრედის ფიზიოლოგიური 

მდგომარეობის მიხედვით. 

    იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ პროტოპლაზმის ძირითადი თვისებები, საჭიროა მოკლედ 

გავეცნოთ კოლოიდური სისტემის თავისებურებას. არსებობს ჭეშმარიტი ანუ მოლეკულური 

ხსნარები და კოლოიდური ხსნარები.კოლოიდურ ხსნარებს ასევე კოლოიდურ სისტემას 

უწოდებენ.  მოლეკულურ ანუ ჭეშმარიტ ხსნარში ნივთიერება იმყოფება მოლეკულებისა და 

იონების სახით-ისეთი უწვრილესი ნაწილაკების სახით, რომლებიც ულტრამიკროსკოპითაც არ 

ისინჯება. მაშასადამე, ჭეშმარიტი ხსნარი ოპტიკურად ცარიელი სისტემაა.  

    კოლოიდურ სისტემაში გახსნილი ნივთიერების ნაწილაკები მნიშვნელოვნად მსხვილია. ისინი 

წარმოადგენენ მოლეკულათა ჯგუფს, რომელიც ადვილად ისინჯება ულტრამიკროსკოპით 

კვლევის დროს. კოლოიდური ხსნარი ერთგვაროვანი არ არის, იგი ყოველთვის ორფაზიანი 

სისტემაა: შეწონილი ნაწილაკები ქმნიან დისპერსიულ ფაზას, ხოლო სითხე, რომელშიც ისინი 

არიან განაწილებული—დისპერსიულ არეს. კოლოიდურ მდგომარეობაში მყოფ ნივთიერებათა 

საერთო დამახასიათებელი თვისებაა ის, რომ, ჯერ ერთი, ისინი ვერ გადიან ნახევრად შეღწევად 

(კოლოიდურ) მემბრანაში, მაშინ, როდესაც ჭეშმარიტი ხსნარები მთლიანად გადიან მასში., 

მეორე, დისპერგირებულ კოლოიდურ ნაწილაკებს აქვთ სინათლის გაბნევის დიდი უნარი, რის 

გამოც მათში გამავალი სინათლი სხივი ხილულია, ჭეშმარიტ ხსნარში—უჩინარი.  

   ნაწილაკების ხასიათის მიხედვით კოლოიდური სისტემა ორი სახისაა: ემულსიები და 

სუსპენზიები. ემულსიებში დისპერსიული ფაზა წარმოდგენილია თხევადი ნაწილაკებით, 

სუსპენზიებში-მყარი ნაწილაკებით. 

  კოლოიდური ხსნარის შეწონილ ნაწილაკებს ეწოდება მიცელები. ისინი შეიძლება იყოს 

სხვადასხვა ფორმის და იზომება 0,0001-დან 0,1-მკმ-დე. ხსნარში მიცელები თანაბრად 

ნაწილდება, რადგან აქვთ ერთსახელიანი მუხტი და ურთიერთისაგან განიზიდებიან. სწორედ 

ამით აიხსნება კოლოიდური ხსნარის მდგომარეობა. მაგრამ ამა თუ იმ გარემო ფაქტორის 

ზეგავლენით (მაგ. ქიმიური ნივთიერების) კოლოიდური ხსნარის ნაწილაკების მუხტის 



ნეიტრალიზაციისას ნაწილაკები აღარ განიზიდებიან, უერთდებიან ერთმანეთს და ქმნიან დიდ 

გროვებს, რომელნიც ილექებიან ხსნარში ნალექის სახით. ხდება კოლოიდური სისტემის 

შეუქცევადი დაყოფა და დისპერგირებული ნაწილაკების გამოყოფა. ამ მოვლენას ეწოდება 

კოაგულაცია. 

   კოლოიდურ სისტემაში შეწონილი მაწილაკების ნეიტრალიზაციის გარდა ხდება სისტემის 

გამკვრივება: უფრო თხევადი მდგომარეობიდან—ზოლიდან, უფრო მკვრივ—ჰელის 

მდგომარეობაში გადასვლა. ამ პროცესს ჟელატინიზაცია ეწოდება. კოაგულაციისაგან 

განსხვავებით, ჟელატინიზაციის დროს არავითარი ღრმა ცვლილება იმ ნივთიერებებში, 

რომლებიც ქმნიან კოლოიდურ ხსნარს არ ხდება. ჰელი შეიძლება კვლავ გადავიდეს ზოლში, 

ჟელატინიზაციის შექცევად პროცესს ტიკსოტროპია ეწოდება. 

  კოაგულაცია და ჟელატინიზაცია—კოლოიდური სისტემების დამახასიათებელი მოვლენებია, 

რომელთაც უდიდესი ბიოლოგიური მნიშვნელობა აქვთ და უჯრედის ძირითად სასიცოცხლო 

პროცესებს განაპირობებენ. 

   პროტოპლაზმა არ შეიძლება მივაკუთვნოთ არც მყარ, არც თხევად სხეულებს. მასში 

შეთანაწყობილია სხვადასხვა კოლოიდური ფაზა, რომლებიც მეტად არამდგრად 

მდგომარეობაში იმყოფებიან და ადვილად იცვლებიან გარემო პირობების ზემოქმედებით. 

უჯრედის უნარი შეინარჩუნოს თავისი რთული ფორმა და ციტოპლაზმის მნიშვნელოვანი 

დრეკადობა, ახასიათებს მას, როგორც მყარ სხეულს. პირიქით, ციტოპლაზმაში შეიმჩნევა 

ნაწილაკთა ბროუნის მოძრაობა, და უჯრედის ჩხვლეტისას მისი გადმოღვრა მიუთითებს მის 

თხევად მდგომარეობაზე. ორივე ეს თავისებურება, რომელიც თითქოსდა ეწინააღმდეგება 

ჩვენს წარმოდგენას სხეულთა ფიზიკურ მდგომარეობაზე, ახსნას პოულობს პროტოპლაზმის 

კოლოიდურ თვისებებში, მასში თხევადი და მყარი კოლოიდური ფაზების შეთავსებაში. ამითვე 

აიხსნება პროტოპლაზმის აქტიური მოძრაობის უნარი, ერთი ფიზიკური მდგომარეობიდან 

მეორეში მისი ადვილი გადასვლა, ხან გათხევადება, ხან კვლავ გამკვრივება გარემო პირობების 

ცვალებადობისა და უჯრედის ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში 

დიდი მნიშვნელობა აქვს პროტოპლაზმის მიერ წყლის შთანთქმისა და გამოყოფის თვისებას, 

რაც თავის მხრივ, მისი სიბლანტის ცვალებადობას განაპირობებს.  

  პროტოპლაზმა ჰეტეროგენული კოლოიდური სისტემაა. ჩვეულებრივი კოლოიდებისაგან იგი 

არსებითად განსხვავდება იმით, რომ მისი შემადგენელი ცილებისა და ლიპიდების 

მაკრომოლეკულები განსაზღვრული წესით არიან შეკავშირებული და უჯრედის რთულ 

სტრუქტურულ საფუძველს შეადგენენ. ამ კავშირების სიმტკიცის, მაკრომოლეკულათა ჯაჭვის 

სიგრძის, მათი კოაგულაციის და აგრეგაციის ხარისხის ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს 

ზოლის გარდაქმნა ჰელად და პირუკუ. ასეთ ცვლილებებს იწვევს სხვადასხვა პირობები: 

პროტოპლაზმაში წყლის შემცველობის მატება ან კლება, ტემპერატურის რყევა და სხვ.  
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  პროტოპლაზმის მაკრომოლეკულურ სტრუქტურას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

უჯრედშიდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესებისა და უჯრედის ცხოველქმედებისათვის, ეს 

პროცესები კი, თავის მხრივ, აპირობებენ პროტოპლაზმის სტრუქტურას. მაშასადამე, 

პროტოპლაზმის სტრუქტურას და       მის ფუნქციას—ნივთიერებათა ცვლას—შორის არსებობს 

მეტად მჭიდრო კავშირი. ნივთიერებათა ცვლის ცენტრში კი დგას ცილა. სწორედ ცილა 

განიცდის მრავალნაირ გარდაქმნას. თვით გარდაქმნაში კი ითრევს პროტოპლაზმის სხვა 

შემადგენელ ნაწილებს, განსაზღვრავს მის უნატიფეს სტრუქტურას და მის რთულ 

ცხოველქმედებას.  

ნახევრადგამტარი მემბრანის ფორმირება, რომელიც შემოსაზღვრავს უჯრედს, იყო ერთ-ერთი 

უმთავრესი ნაბიჯი უჯრედული ორგანიზაციის ჩამოყალიბების გზაზე. მათ უჯრედის შიგთავსი 

გამოყვეს გარემოსაგან და უზრუნველყვეს მისი ქიმიური შედგენილობის გარკვეული 

სტაბილურობა. უჯრედის პლაზმური მემბრანა მოქმედებს როგორც ბარიერი, მაგრამ არა 

ყველა მოლეკულისათვის. 

უჯრედია მემბრანა მოქმედებს როგორც ნახევრადგამტარი ბარიერი – უჯრედში ატარებს 

მოლეკულების შეზღუდულ ჩამონათვალს და ამავე დროს ხელს უშლის უჯრედიდან ორგანული 

მოლეკულების გასვლას. უჯრედის მემბრანის დაწვრილებითი სტრუქტურა მოცემულია 

სურათზე 1.             

 

სურათი 1. ---- პლაზმური მემბრანის ულტრასტრუქტურა  

   ფოსფო- და და გლიკოლიპიდები – უჯრედის მემბრანის უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული 

კომპონენტებია. ფოსფოლიპიდები წარმოადგენენ ლიპიდების წარმოებულებს, რომლებშიც 



სამიდან ერთი ცხიმოვანი მჟავა შეცვლილია ფოსფორმჟავას ნაშთით ([PO4]-), რაც ლიპიდის 

მოლეკულას გარდაქმნის ისე, რომ მას უკვე გააჩნია პოლარული (ჰიდროფილური) ,,თავი” და 

ორი არაპოლარული (ჰიდროფობული) ,,კუდი” 

უჯრედულ მემბრანაში რამოდენიმე ტიპის სტრუქტურული ცილაა წარმოდგენილი. 

ზედაპირული ცილები – ჰიდროფილური მოლეკულებია და ლოკალიზებული არიან მემბრანის 

ზედაპირზე. პერიფერიული ცილების ჰიდროფობული უბანი ჩაძირულია ფოსფოლიპიდურ 

ბიშრეში, ხოლო ჰიდროფილური უბანი – ორიენტირებულია მემბრანის გარე ზედაპირებისაკენ. 

 ფუნქციონალურ ცილებს შორის აღსანიშნავია ინტეგრალური ცილები, რომლებიც 

გასჭოლავენ მთელ მემბრანას და ნაწილი ქმნის პორებს ნივთიერებათა ტრანსპორტისათვის, 

ხოლო ნაწილი – ასრულებს რეცეპტორების – მოლეკულების შეცნობის ცენტრების როლს.  

  მემბრანის გარეთა ზედაპირი მდიდარია გლიკოლიპიდებით, რომელთა მოლეკულების 

ჰიდროფობულული ლიპიდური უბნები ჩაშენებულია მემბრანაში, ხოლო ჰიდროფილური 

ნახშირწყლოვანი უბნები – ორიენტირებულია გარეთ. ეს უბნები, გლიკოპროტეინების 

ნახშირწყლოვან უბნებთან ერთად ასრულებენ ანტიგენების (რომელთა საშუალებით, უცხო 

მოლეკულები, ან ორგანიზმები შეიცნობენ მათ მფლობელ უჯრედს), ან რეცეპტორების 

(რომელთა საშუალებით, მათი მფლობელი უჯრედი შეიცნობს უცხო მოლეკულებს, ან 

ორგანიზმებს) როლს. 

წყალი, ნახშირორჟანგი და ჟანგბადი – იმ მცირე მოლეკულათაგანია რომლებსაც შეუძლიათ 

პლაზმურ მემბრანაში გაღწევა დიფუზიით.  

დიფუზია – ერთ-ერთი იმ პრინციპულ მეთოდთაგანია, რომლითაც ნივთიერებები 

გადაადგილდებიან უჯრედში და აღწევენ პლაზმური მემბრანის ორივე მხარეს. გაზთა ცვლა 

ფილტვებსა და ლაყუჩებში სწორედ ამ გზით ხორციელდება. ნახშირორჟანგს ყველა უჯრედი 

წარმოქმნის მეტაბოლიტური პროცესების შედეგად. უჯრედში მისი კონცენტრაცია მუდმივია. ამ 

მუდმივ რაოდენობაზე მეტად გამოყოფილი ნახშირორჟანგი უნდა გამოიდევნოს უჯრედიდან. ეს 

ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პლაზმური მემბრანის მიღმა, უჯრედის გარეთ ამ გაზის 

კონცენტრაცია უფრო დაბალია, ვიდრე უჯრედში. ადამიანის ორგანიზმში, უჯრედიდან 

ნახშირორჟანგის გადასვლა ხდება სისხლში, სადაც მისი კონცენტრაცია მუდმივად დაბალია, 

რადგან მასში არსებული ჭარბი რაოდენობის ეს გაზი  გამოიდევნება ფილტვებში, 

ნახშირორჟანგის კიდევ უფრო დაბალი კონცენტრაციის არეალისაკენ. სწორედ ამ 

უკანასკნელის უზრუნველყოფა მოითხოვს სუნთქვის განუწყვეტელ პროცესს. იგივე პრინციპით 

უჯრედში ხვდება ჟანგბადი, ოღონდ პირუკუ მიმართულებით, რადგან უჯრედში მიმდინარე 

მეტაბოლიტური პროცესების მიერ მისი მოხმარების გამო, ამ გაზის კონცენტრაცია მუდმივად 

დაბალია.  
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რომელიმე აირის დიფუზიის მიმართულება ყოველთვის იქნება მისი მაღალი კონცენტრაციის 

არიდან დაბალი კონცენტრაციის არისაკენ. ძალას, რომელიც დიფუზიის მიმართულებას 

განსაზღვრავს, დიფუზური წნევა ეწოდება. დიფუზური წნევის სიდიდე დამოკიდებულია მაღალი 

და დაბალი კონცენტრაციის არეებს შორის გრადიენტის დახრილობაზე: რაც უფრო მეტია 

კონცენტრაციათა შორის სხვაობა, მით უფრო დიდი სიჩქარით ვრცელდება მადიფუნდირებელი 

ნივთიერება.  

ოსმოსი – არის წყლის გადაადგილება ნახევრადგამტარ მემბრანაში, მისი მაღალი 

კონცენტრაციის ადგილიდან - დაბლისაკენ. მდინარის წყლის ერთ ლიტრ მოცულობაში წყალი 

უფრო მეტია, ვიდრე იგივე მოცულობის ზღვის წყალში. ამიტომ, თუ მდინარისა და ზღვის წყალს 

გავყოფთ ნახევრადგამტარი მემბრანით, წყლის მოლეკულები ოსმოსური წნევის 

ზემოქმედებით გადაადგილებას დაიწყებენ ზღვის წყლისაკენ (სურათი 2).  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  სურ.2. ოსმოსის პროცესი.  

ის მიმდინარეობს მანამ, სანამ მემბრანის ორივე მხარეზე ოსმოსური წნევა (წყლის 

კონცენტრაცია) არ გათანაბრდება. (* ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მარჯვენა სურათის მარცხენა 

სვეტში მოქმედებს ორი ძალა – სიმძიმისა და ოსმოსური, რომელთა ჯამი უნდა გაუტოლდეს 

მარჯვენა სვეტში არსებულ ოსმოსურ წნევას.)  
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       სუფთა გამხსნელისაგან ან სხვა კონცენტრაციის ხსნარისაგან გამოცალკევებული ფოროვანი 

აპკის საშუალებით წყლის ცალმხრივი დიფუზიის შედეგად მილის კედელზე წარმოქმნილ 

ჰიდროსტატიკურ წნევას ოსმოსური წნევა ეწოდება. ოსმოსური წნევა წარმოიქმნება 

ყოველთვის, როცა ფოროვანი აპკის ორივე მხრიდან წყლის დიფუზურ წნევათა სხვაობაა. 

უჯრედული მემბრანა, ისევე როგორც, მაგალითად, ძეხვეულის ცელულოზააცეტატური გარსი, 

სწორედ ნახევრადგამტარი მემბრანების ტიპს მიეკუთვნება.  

გახსნილი ნივთივთიერება ზრდის ხსნარის ოსმოსურ წნევას. რაც მეტია წყალში გახსნილი 

ნივთიერების რაოდენობა, მით უფრო მაღალია მიღებული ხსნარის ოსმოსური წნევა. 

ოსმოსური წნევის მაჩვენებლის მიხედვით, უჯრედს მიმართ სხვადასხვა ხსნარები იყოფა: 

1. ჰიპერტონული – ხსნარის ოსმოსური წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე უჯრედის შიგთავსის. თუ 

უჯრედს მოვათავსებთ ასეთ ხსნარში, ოსმოსური წნევის ზეგავლენით, წყალი დაიწყებს 

მოძრაობას უჯრედიდან და ის გაუწყლოვდება. 

2. ჰიპოტონური--ხსნარის ოსმოსური წნევა უფრო დაბალია, ვიდრე უჯრედის შიგთავსის. თუ 

უჯრედს მოვათავსებთ ასეთ ხსნარში, ოსმოსური წნევის ზეგავლენით, წყალი დაიწყებს 

მოძრაობას უჯრედში და ის გაიბერება, მანამ სანამ არ გასკდება. 

3. იზოტონური - ხსნარის ოსმოსური წნევა ისეთივეა, როგორც უჯრედის შიგთავსისა. მაგრამ ეს 

არ ნიშნავს, რომ თუ უჯრედს მოვათავსებთ ასეთ ხსნარში, მემბრანაში წყლის მოძრაობა 

შეწყდება. ასეთ პირობებში, უჯრედიდან იგივე რაოდენობის წყალი გამოედინება, რამდენიც 

შედის. სხვადასხვა უჯრედის ქცევა, სხვადასხვა ოსმოსური წნევის ხსნარებში, მოცემულია 

სურათზე 3.  

 

 



სურ.  3. მცენარეული უჯრედის ქცევა სხვადასხვა ოსმოსური წნევის ხსნარებში.  

   მცენარეული უჯრედი ჰიპოტონურ ხსნარში იბერება, მაგრამ არ სკდება, რადგანაც პლაზმური 

მემბრანა ებჯინება რიგიდულ (მკვრივ, დაჭიმულ) უჯრედის კედელს. რაც უფრო მეტია 

პლაზმური მემბრანის ასეთი ზემოქმედება უჯრედის კედელზე, მით მეტი ძალით აწვება უჯრედის 

კედელი პლაზმურ მემბრანას. ეს პროცესი მიმდინარეობს მანამ, სანამ უჯრედის კედლის მიერ 

წარმოქმნილი წნევა არ გაუტოლდება იმ ოსმოსურ წნევას, რომელიც აიძულებს წყალს 

შეაღწიოს უჯრედში. წონასწორობის დამყარების შემდეგ ოსმოსი წყდება. ეს მოვლენა 

ცნობილია ტურგორის სახელით. 

     ჰიპერტონული ხსნარში უჯრედის მოთავსებისას წყალი დაიწყებს მოძრაობას უჯრედიდან. 

ამასთან უჯრედის მოცულობა მცირდება, პროტოპლაზმა თანდათან ჩამოცილდება უჯრედის 

გარსს—ეს მოვლენა ცნობილია პლაზმოლიზის სახელ- წოდებით. უჯრედის პროტოპლაზმისა 

და და ვაკუოლის მიერ წყლის დაკარგვის შემდეგ პროტოპლაზმა იკუმშება, უჯრედის გარსს 

კუთხეში სცილდება და პატარა მორგვის სახით უჯრედის ცენტრში თავსდება. ამრიგად, 

პლაზმოლიზი მაშინ ხდება, როცა უჯრედი წყლის გარკვეულ რაოდენობას კარგავს.                           

     წყალში  უჯრედის  ჩაშვებისას წარმოიქმნება პროტოპლაზმაზე მოქმედი ოსმოსური წნევა-P, 

ხოლო  პროტოპლაზმის საშუალებით უჯრედოვან გარსზე იმოქმედებს ჰიდროსტატიკური 

წნევა,რომელსაც ტურგორული ეწოდება-T, ტურგორული წნევა განაპირობებს უჯრედის 

დაჭიმულ მდგომარეობას. ტურგორული   წნევის მოქმედებით უჯრედის გარსი იჭიმება, მაგრამ 

მას ახასიათებს შეზღუდული გაჭიმვა.  ამიტომ ის გამოიწვევს უჯრედის შიგთავსზე უკუწნევას და 

წინაღობას გაუწევს წყლის შესვლას. ეს წნევა აღინიშნება-W ასოთი, ის უდრის ტურგორულ  
წნევას საწინააღმდეგო ნიშნით.  

   როდესაც უჯრედი მთლიანად გაჯერებულია წყლით, ოსმოსური წნევა-P უდრის    

ტურგორული წნევა-T-ს და უდრის უჯრედის გარსის უკუწნევას-W. იქმნება დინამიკური 

წონასწორობა და უჯრედში იმდენივე წყალი შედის, რამდენიც გამოდის.  

   სრულიად გაჯერებულ მდგომარეობაში ყოველთვის მხოლოდ წყალქვეშა მცენარეების 

უჯრედები არიან. ხმელეთის მცენარეები კი ამა თუ იმ ხარისხით არიან გაჯერებული წყლით და 

მაშასადამე, ოსმოსური წნევა ტურგორულზე მეტი იქნება. ოსმოსურ და ტურგორულ წნევებს 

შორის ეს განსხვავება P-T=S -ის ოსმოსური ძალაა, რომლითაც უჯრედი შეიწოვს წყალს. მას 

უწოდებენ უჯრედის შემწოვ ძალას და აღნიშნავენ – შ-ით. შემწოვი ძალის სიდიდე არ არის 

მუდმივი და იცვლება წყლით უჯრედის გაჯერებასთან დაკავშირებით. მაგ, პლაზმოლიზის 

დროს, როდესაც ტურგორს უჯრედი კარგავს, შემწოვი ძალა იქნება ოსმოსური წნევის ტოლი. S= 

P-0 ანუ S= P 
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   მცენარის სხვადასხვა ორგანოს ოსმოსური წნევა განსხვავებულია. ქვედა ფოთლებს უფრო 

დაბალი ოსმოსური წნევა აქვთ, ვიდრე ზედას. უფრო მცირე ოსმოსური წნევა აქვთ მცენარეებს, 

რომლებიც იზრდებიან ტენიან და ჩრდილიან ადგილებში, უფრო მაღალი მინდვრის 

კულტურულ მცენარეებს, განსაკუთრებით მაღალი ჰალოფიტებს-მარილიანი ნიადაგების 

მცენარეებს. ოსმოსურ წნევაზე გავლენას ახდენს მცენარის ფიზიოლოგიური მდგომარეობაც, 

კვების პირობები, ასაკი და ა.შ. 

  ჟანგბადისა და ნახშირორჟანგის დიფუზია, წყლის ოსმოსი პასიური ტრანსპორტია, 

უჯრედისაგან არ საჭიროებს ენერგიის არავითარ ხარჯს და მიმდინარეობს კონცენტრაციული ან 

ენერგეტიკული (პოტენციალთა სხვაობა მემბრანის ორივე მხარეს) გრადიენტის მიხედვით. 

ნივთიერებათა ნაწილი უჯრედში შედის კონცენტრაციის გრადიენტის საწინააღმდეგოდ. 

აქტიური ტრანსპორტი– მიმდინარეობს კონცენტრაციული გრადიენტის საწინააღმდეგოდ და 

უჯრედისაგან ენერგიის ხარჯს მოითხოვს, ძირითადად ატფ – ის სახით. მაგ.ფესვის ბუსუსებს 

შეუძლიათ ნიადაგიდან კალციუმის შთანთქმა, როცა კალციუმის კონცენტრაცია უჯრედის 

შიგნით უფრო მაღალია, ვიდრე მის გარეთ, ასევე კალიუმის იონებიც შედიან უჯრედში, თუმცა 

მისი კონცენტრაციაც უჯრედის შიგნით უფრო მაღალია. 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
სურ.  4,აქტიური ტრანსპორტის    სახეები 

 

ტრანსპორტის ეს სახე, ძირითადად ორი ტიპისაა:   

1. მოლეკულის გადატანა ენერგიის გამონთავისუფლებით მიმდინარე რეაქციასთან 

შეუღლებით. როგორც წესი, ასეთი რეაქციაა ატფ-ის ჰიდროლიზი. ასეთ ტრანსპორტში 
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მონაწილეობენ ცილა გადამტანები – ტრანსლოკაზები, რომლებიც ცნობილია იონური 

ტუმბოების სახელით;  

2. X მოლეკულის გადატანა (გრადიენტის საწინააღმდეგოდ) შეუღლებულია სხვა მოლეკულის 

პასიურ ტრანსპორტთან (კონცენტრაციის გრადიენტის მიმართულებით). ამ დროს 

გამოთავისუფლდება ენერგია, რომელიც უფრო მეტია იმ ენერგიის რაოდენობაზე, რომელიც 

საჭიროა X მოლეკულის აქტიური ტრანსპორტისათვის.  

აქ ორი მექანიზმია შესაძლებელი: სიმპორტი – ცილა გადამტანს ორივე მოლეკულა გადააქვს 

ერთი მიმართულებით, ანუ, რომლებიც დიფუნდირებენ თავისი კონცენტრაციული გრადიენტის 

მიხედვით, თითქოს თან ,,მიათრევენ” X მოლეკულებსაც; ანტიპორტის დროს, მოლეკულების 

გადატანა ხდება ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით, Y მოლეკულები თითქოს იცვლება X 

მოლეკულებში. 

უჯრედის პლაზმურ მემბრანასთან დაკავშირებული ვეზიკულები და ვაკუოლები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ნივთიერებების ტრანსპორტისათვის უჯრედში და უჯრედიდან.  

ეგზოციტოზი– 

ეწოდება  

ნივთიერებების 

ტრანსპორტს 

უჯრედიდან 

გარემოში. 

 

 

 

 

სურ.5 ეგზოციტოზი 

 

 

     ენდოციტოზის დროს, გარემოში არსებული მოლეკულა ეხება უჯრედის პლაზმურ მემბრანას, 

წამოიქმნება ჩაღრმავება – ინვაგინაცია, რომელიც შემდგომ გადაიქცევა ვაკუოლად ან 

ვეზიკულად.  ენდოციტოზი სამი ტიპისაა: 
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1. ფაგოციტოზი – მყარი ნაწილაკების ენდოციტოზია. შედეგად წარმოიქმნება საჭმლის 

მომნელებელი ვაკუოლი. 

2. პინოციტოზი – წყალში გახსნილი ნივთიერებების ენდოციტოზია. შედეგად წარმოიქმნება 

ვეზიკულა. 

3. რეცეპტორებით განპირობებული ენდოციტოზი -  ხორციელდება მაშინ, როდესაც მოლეკულა 

ვეზიკულებით ტრანსპორტირდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაუკავშირდება უჯრედული 

მემბრანის ზედაპირზე არსებულ რეცეპტორს. შედეგად წარმოიქნება ე.წ. შემოსილი ვეზიკულა. 

სურ.6.  ენდოციტოზის სახეები. 

 

ფოტოსინთეზი 

    ყველა ჩვენგანისთვის ცნობილია გამოთქმა: ჩვენ ვიკვებებით რათა ვიცოცხლოთ... ჩვენს 
მიერ მიღებული საკვები-ეს არის ენერგიის წყარო, რაც საშუალებას გვაძლევს ვიმოძრაოთ, 
ვიფიქროთ, შევქმნათ..... ანუ ვიცხოვროთ. მაგრამ ეს ენერგია საკვებიდან რომ ამოვიღოთ, ჩვენ 
უნდა ვისუნთქოთ, რადგან ხატოვნად რომ ვთქვათ, საკვები იწვის ჟანგბადის ალში, იწვის და 
გამოათავისუფლებს ჩვენთვის საჭირო ენერგიას. ამდენად, ენერგიის საწარმოებლად ჩვენ 
გვჭირდება საკვები და ჟანგბადი.  სუნთქვა და კვება ესაჭიროება ყველა ცოცხალ ორგანიზმს 
დედამიწაზე...... ამიტომ, საკვები და ჟანგბადის მარაგი მუდმივად უნდა შეივსოს და ეს 
ყველაფერი ხდება მცენარეთა საოცარი უნარით აწარმოოს ფოტოსინთეზი, რისთვისაც იგი 
იყენებს სხვა ორგანიზმების მიერ გამოყოფილ ნახშირორჟანგსა და წყალს.  



     ფოტოსინთეზი – პროცესია, რომლის დროსაც მცენარეები, ზოგიერთი ბაქტერია და 
პროტისტა იყენებს მზის ენერგიას შაქრების სინთეზისათვის, რომლისგანაც ყველა ყველა 
ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედები წარმოქმნიან ატფ-ს. მზის ენერგიის გარდაქმნა ქიმიური 
ბმების ენერგიად დაკავშირებულია მწვანე პიგმენტ ქლოროფილთან. ფოტოსინთეზის პროცესი 
ასევე საჭიროებს წყალსა და ნახშირორჟანგს, შედეგად გამოიყოფა ჟანგბადი, რომელიც 
ყველა აერობული ორგანიზმის სიცოცხლის საწინდარია. 

    ზოგადად ფოტოსინთეზის პროცესი შეიძლება დაიწეროს შემდეგნაირად: 

6H2O + 6CO2 ----------> C6H12O6+ 6O2 

     ანუ ფოტოსინთეზის დროს 6 მოლეკულა წყლისა და 6 მოლეკულა ნახშირორჟანგისაგან 
წარმოიქმნება ერთი მოლეკულა გლუკოზა და 6 მოლეკულა ჟანგბადი.  

  მცენარეები- ერთადერთი მაფოტოსინთეზირებელი ორგანიზმებია, რომლებსაც გააჩნიათ 
ფოთლები. ეს უკანასკნელნი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მზის ენერგიის კოლექტორები 
(შემგროვებელი მოდულები).  

ფოტოსინთეზის ნედლეული – წყალი და ნახშირორჟანგი მიეწოდება ფოთოლს და იქიდან 
წარმოქმნილი შაქარი მიემართება მთელ მცენარეში. 

    წყალი შეიწოვება ფესვების მიერ და ფოთლებამდე ტრანსპორტირდება სპეციალიზებული 
მცენარეული უჯრედების – ქსილემის (ჭურჭლები) მიერ. ხმელეთის მცენარეებს ევოლუციურად 
ჩამოუყალიბდათ სისტემა, რომელიც არეგულირებს მათგან წყლის აორთქლების 
ინტენსიობასა (იცავს მცენარეს ჭკნობისაგან) და ატმოსფეროსთან გაზთა ცვლას. ეს სისტემა 
ცნობილია ბაგეების სახელწოდებით. ნახშირორჟანგი ვერ აღწევს ფოთლის დამცველობით 
ცვილის შრეში (კუტიკულა), ამიტომ ის მაფოტოსინთეზირებელ უჯრედებამდე აღწევს ბაგეების 
გავლით, რომლის დაკეტვასა და გახსნას არეგულირებს სპეციალური ჩამკეტი უჯრედები. 
ანალოგიურად, ფოტოსინთეზისას წარმოქმნილი ჟანგბადიც, ატმოსფეროში ხვდება ბაგეების 
საშუალებით. გაზების ასეთი ტრანსპორტისას, მცენარე კარგავს საკმაოდ დიდი რაოდენობით 
წყალს, რომელიც ორთქლდება ფოთლიდან.  



 

 ერთუჯრედიანი და წყლის ავტოტროფების მიერ ნახშირორჟანგისა და წყლის შეწოვა ხდება 
ორგანიზმის მთელი ზედაპირით. მათ ამისათვის სპეციალიზებული სტრუქტურები არ გააჩნიათ.   

   ფოტოსინთეზი   ეს არის რთული ბიოლოგიური მოლეკულების სინთეზი მარტივისაგან  
სინათლის გამოყენებით. მასში გამოყოფენ 2 სტადიას: სინათლისა და სიბნელის. სიბნელის –ეს 
არის ჯაჭვი ქიმიური რეაქციებისა ნახშირორჟანგის შაქრებად  გარდასაქმნელად. ეს პროცესები 
რომ წარიმართოს საჭიროა ენერგია, მაგრამ ნებისმიერი კი არა, არამედ ის, რომელიც 
ილაპარაკებს მორეაგირე მოლეკულებთან მათ ენაზე-ქიმიური გარდაქმნების ენაზე. სანამ 
სინთეზი ჩაირთვება საჭიროა მზის ენერგიის დაჭერა  და მისი ტრანსფორმაცია. რაც 
წარმოადგენს სინათლის რეაქციების  ამოცანას. ენერგიის ტრანსფორმაციის პროცესი კი 
წარმოადგენს ფოტოსინთეზის პროცესის მთავარ მოვლენას. მოქმედების ადგილს 
წარმოადგენს  მცენარეული უჯრედი., კერძოდ ქლოროპლასტები, რომელთაც შეიძლება 
ვუწოდოთ ენერგიის ფოტოგენერატორები. სინათლეზე დამოკიდებულ ფოტოსინთეზურ 
პროცესებში (სინათლის რეაქციები) ქლოროფილის მოლეკულაზე სინათლის ზემოქმედების 
შედეგად, მისი ელექტრონები აღიგზნებიან და გადადიან უფრო მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე. 



რიგ რეაქციებში აგზნებული ელექტრონები სპეციალური გადამტანების საშუალებით 
ტრანსპორტირდება ელექტრონების სატრანსპორტო ჯაჭვში, რის შედეგად მათი ენერგია 
ტრანსფორმირდება ატფ-დ და ნადH-ად. ამავე დროს მიმდინარეობს წყლის მოლეკულების 
ფოტოლიზი (დაშლა სინათლის ფოტონების ზემოქმედებით) და გამოიყოფა ჟანგბადი, 
როგორც რაქციის გვერდითი პროდუქტი. წარმოქმნილი ატფ-სა და ნადH-ის ენერგია, 
სინათლისაგან დამოუკიდებელ პროცესებში (სიბნელის რეაქციები), გამოიყენება შაქრების  C-C 
ბმების წარმოსაქმნელად.  

  სიბნელის რეაქციებში ატმოსფეროდან შთანთქმული ნახშირორჟანგი წყლის ფოტოლიზის 
შედეგად წარმოქმნილი წყალბადის პროტონებით ტრანსფორმირდება ნახშირწყლების 
(ზოგადი ფორმულა [CH2O]n) კომპონენტებად. ორგანულ ნაერთების შემადგენლობაში 
ნახშირორჟანგის ჩართვა ცნობილია ნახშირორჟანგის ფიქსაციის სახელწოდებით. მის 
განსახორციელებლად ენერგიის წყაროს წარმოადგენს ფოტოსინთეზის სინათლის რეაქციები. 
ცოცხალი სისტემები მზის ენერგიას უშუალოდ ვერ იყენებენ, თუმცა რთული რეაქციების ჯაჭვის 
წყალობით გარდაქმნიან მას C-C ბმების ქიმიურ ენერგიად, რომელიც შემდგომ გამოიყენება 
გლიკოლიზის ან სხვა მეტაბოლური რეაქციების მიერ. 

 

 

 

   ახლა ჩვენ უნდა შევეცადოთ ვუპასუხოთ კითხვას, სად  და როგორ მიმდინარეობს 3 
ძირითადი პროცესი: სინათლის ენერგიის შთანთქმა, გადაცემა და ტრანსფორმაცია? ამ  
პროცესის მთავარი მოქმედი პირებია- ქლოროფილები, რომელთაც შეუძლია შთანთქას და 
გადასცეს ის დანიშნულების მიხედვით და გარდაქმნას სინათლის ენერგია  ქიმიურ ბმის 
ენერგიად. 
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   გავეცნოთ სინათლის ბუნებას:  თეთრი შუქი დაყოფილია სხვადასხვა ფერის სინათლეებად, 
რომლის დაფიქსირება შეიძლება პრიზმაში მისი გატარებით.  

სინათლის ტალღა ვრცელდება სინუსოიდით. სინათლის ტალღის სიგრძე წარმოადგენს 
სინუსოიდის ორ მეზობელ პიკს შორის მანძილს. სინათლის ენერგიის სიდიდე სინათლის 
სიგრძის უკუპროპორციულია: შედარებით გრძელ ტალღებს ნაკლები ენერგია აქვთ, ვიდრე 
უფრო მოკლეს.  

 

 

 

 

 

 

 

სურ. სინათლის ტალღის ძირითადი მახასიათებლები. 

    სინათლის ფერი განპირობებულია მისი ტალღის სიგრძით. ხილული სინათლე 
ელექტრომაგნიტური სპექტრის მხოლოდ მცირე ნაწილია. რაც უფრო გრძელია ხილული 
სინათლის ტალღის სიგრძე, მით უფრო გადანაცვლებულია მისი ფერი წითელისაკენ. 
ანალოგიურად, შედარებით უგრო მოკლე ტალღების ფერი გადანაცვლებულია იისფერისაკენ. 
წითელი სინათლის სიგრძეზე უფრო გრძელ ტალღებს ინფრაწითელი ეწოდება, ხოლო 
იისფერის სიგრძეზე ნაკლები სიგრძის ტალღებს – ულტრაიისფერი.  

     სინათლე შთაინთქმება ქლოროფილებითა  და  დამატებითი პიგმენტებით. პიგმენტი – 
ეწოდება ნებისმიერ ნივთიერებას, რომელსაც შეუძლია სინათლის აბსორბცია (შთანთქმა). 
პიგმენტის ფერი განისაზღვრება არეკლილი სინათლის (შთაუნთქმელი) ტალღის სიგრძით. 
ქლოროფილი მწვანე პიგმენტია, რომელიც დამახასიათებელია ყველა 
მაფოტოსინთეზირებელი უჯრედისათვის. ის აბსორბირებს ყველა სიგრძის ხილულ სინათლეს, 
გარდა მწვანე ფერისა, რომელსაც ის აირეკლავს. ამიტომ პიგმენტი ქლოროფილი მწვანე 
ფერისაა. შავი პიგმენტები აბსორბირებენ მათზე დაცემული სინათლის ყველა სიგრძის 
ტალღას. თეთრი პიგმენტები კი აირეკლავენ ყველა, ან თითქმის ყველა მათზე დაცემულ 
სინათლეს. ყველ პიგმენტს გააჩნია ინდივიდუალური შთანთქმის სპექტრი.  



     ქლოროფილი--რთული აღნაგობის მოლეკულაა. ცნობილია მისი რამოდენიმე ტიპი. ყველა 
მაფოტოსინთეზირებელ ორგანიზმს გააჩნია ქლოროფილი ა. დამატებითი პიგმენტები 
აბსორბირებენ ხილული სინათლის სპექტრის იმ ნაწილს, რომლის აბსორბცია არ შეუძლია 
ქლოროფილი ა-ს. ესენია: ქლოროფილი ბ (ზღვების წყალმცენარეებში და ზოგიერთ 
მიკროორგანიზმში, ასევე წარმოდგენილია ც, დ და ე ქლოროფილიც), ქსანტოფილები და 
კაროტინოიდები. ქლოროფილი, ძირითადად, აბსორბირებს ხილული სინათლის იისფერ-
ლურჯ და ნარინჯისფერ-წითელ ტალღებს. 

კაროტინოიდები და ქლოროფილი ბ აბსორბირებენ მწვანე სინათლის ნაწილს. ეს 
ევოლუციურად ჩამოყალიბებული მოვლენაა. ქლოროფილი ა-ს მიერ აბსორბირებადი 
იისფერ-ლურჯი სხივები, რომლებიც შედარებით მოკლეტალღოვანია, ვერ აღწევენ წყალში 5 
მეტრზე დაბლა. ამიტომ ზღვების შედარებით ღრმა წყლებში მობინადრეები 
ფოტოსინთეზისათვის მზის ენერგიას სპექტრის მწვანე უბანში აბსორბირებენ ქლოროფილი ბ 
და კაროტინოიდებით, რადგან სინათლის ეს უბანი კარგად აღწევს 5 მ-ზე უფრო დაბალ 
სიღრმეზე. 

 

 

ქლოროფილი ა და ბ-ს მოლეკულური სტრუქტურა მოცემულია სურათზე. 

ქლოროფილი ა-ს ფორმულაა    C55H72O5N4Mg 

ქლოროფილი ბ-ს ფორმულაა   C55H70O6N4Mg 



      სხვადასხვა მაფოტოსინთეზირებელ ორგანიზმებში სხვადასხვა მაფოტოსინთეზირებელი 
პიგმენტების თვისობრივი და რაოდენობრივი შედგენილობა განსხვავებულია. ყოველი 
მათგანი შთანთქავს ხილული სპექტრის სხვადასხვა უბანს და იყენებს მას ფოტოქიმიური 
რეაქციების ინიციაციისათვის. უჯრედებში მაფოტოსინთეზირებელი პიგმენტების ფართო 
სპექტრი საშუალებას აძლევს მათ მაქსიამლურად გამოიყენონ ხილული სინათლის მთელი 
სპექტრი ფოტოსინთეზური პროცესებისათვის. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი 
მაფოტოსინტეზირებელი ორგანიზმი არსებობს ისეთ გარემოში (წყალსატევები, ზღვები და 
ოკეანეები), რომელშიც აღწევს ხილული სინათლის მხოლოდ გარკვეული სპექტრი. ასეთ 
მაფოტოსინთეზირებელ ორგანიზმებს თვისობრივად და რაოდენობრივად სწორედ ისეთი 
პიგმენტები გააჩნიათ, რომლებიც მსგავს პირობებში უზრუნველყოფენ არსებული ხილული 
სპექტრის მაქსიმალურ გამოყენებას.  

 

 

სურ. მაფოტოსინთეზირებელი პიგმენტების შთანთქმის სპექტრები 

    ფოტოსისტემები – ტილაკოიდებში ჩალაგებული ქლოროფილისა და სხვა პიგმენტების 
ფუნქციონალური ელემენტებია. მრავალ პროკარიოტს აქვს მხოლოდ ერთი ფოტოსისტემა.  
ეუკარიოტებში წარმოდგენილია ორივე ფოტოსისტემა. ფოტოსისტემა I-ში ფუნქციონირებადი 
ქლოროფილი ცნობილია   P 700-ის, ხოლო ფოტოსისტემა II-ში - P P680-ის სახელწოდებით. 
ორივე პიგმენტი ტილაკოიდების მემბრანაში ასოცირებულია ცილებთან – ასეთი კომპლექსი 
აქტიურად ფუნქციონირებადი ფოტოსინთეზური ერთეულია.  

 

qlorofili b

qlorofili a
karotinoidebi

fikoeriTrini

fikocianini

qlorofili a

qlorofili b

sinaTlis talRis sigrZe (nm-Si)

ab
so

r
bc

ii
s

in
t
en
si

o
ba

(p
r
o
c
en
t
eb

Si
)



 

 

   სინათლის სხივები შთაინთქმება 200-300 მოლეკულისაგან შემდგარი ჯგუფით, რომელსაც 
უწოდებენ ანტენებს. ანტენების კომპლექსი წარმოდგენს ,, ძაბრს”, რომელიც მზის ენერგიას 
აგროვებს და გადასცემს მას რეაქციულ ცენტრს. რც არის ქლოროფილის უნიკალური  
მოლეკულა, რომელსაც გააჩნია იშვიათი და ფასეული თვისება-ენერგიის ტრანსფორმაციისა.  
მას კიდევ უწოდებენ    ,,ფოტოსისტემის გულს”, მაგრამ მას მარტო, მიიღებს რა ენერგიას, მისი 
ტრანსფორმაცია არ შეუძლია. მარტო იგი აინთება და ჩაქრება დაკარგავს რა ენერგიას სითბოს 
სახით. თუ ის იქნება რეაქციული ცენტრი, მაშინ გახდება ცენტრალური რგოლი იმპულსის 
გადაცემის ჯაჭვში. ბუნება ბრძენია და ყველაფერი ისეა მოწყობილი,რომ მიიღებს რა ენერგიას 
ანტენური კომპლექსისაგან, რც-ს ქლ გადასცემს მას ჯაჭვში, რომელსაც ეწოდება 
ელექტრონების გადაცემის ჯაჭვი...  

 საიდან მოვიდა ელექტრონი და რა მოუვიდა სინათლის ენერგიას? სინათლის მოქმედებით 
ქლ. ელექტრონეიტრალური მოლეკულა გამოდის წონასწორობის მდგომარეობიდან და 
უარყოფითად დამუხტული ელექტრონი ამოვარდება მოლეკულიდან ტოვებს რა მის ადგილას 
დადებითად დამუხტულ ცარიელ ადგილს-ე.წ. ხვრელს. ამოტყორცნილი ელექტრონი კი 
მიიტაცება ახალი მოლეკულის მიერ და იწყებს მოგზაურობას ამ ჯაჭვში ერთი გადამტანიდან 
მეორეზე. ამდენად სინათლის ენერგია ტრანსფორმირდება მოძრავი ელექტრონის ენერგიად. 
თვითონ ქლოროფილის მოლეკულა კი დროებით უმოქმედოა. მან რომ შეძლოს ახალი 
ენერგიის პორციის მიღება, უნდა შეივსოს ის ხვრელი ახალი ელექტრონით. საიდან მოდის ის 
ელექტრონი? წყლიდან. სინათლის მოქმედებით წყალი განიცდის დაშლას წყალბადის 
პროტონებად, ელექტრონებად  და ჟანგბადად.  ელექტრონები ავსებენ ხვრელს, პროტონები 
გამოიყენება ფოტოსინთეზის  პროცესში, ჟანგბადი კი ატმოსფეროში გამოიყოფა. 



   რა ემართება გადამცემ ჯაჭვში მოსეირნე ელექტრონს, ეს ელექტრონი მდიდარია ენერგიით. 
გზის დასაწყისში   ეს ენერგია არის  მაქსიმალური. შემდგომში მოგზაურობისას  ერთი 
გადამტანიდან მეორეზე მისი ენერგია მცირდება-ეს გზა შეიძლება შევადაროთ კიბეს, რომელიც 
დაბლა ეშვება, მაგრამ ენერგია ამ დროს კი არ იკარგება, სითბოდ კი არ გარდაიქმნება არამედ 
განიცდის ტრანსფორმაციას ქიმიურ ენერგიად. ინახება კონკრეტული მოლეკულა შუამავლების 
სახით. 

   და  ეს  შენახული ქიმიური ენერგია უკვე კი არ იფანტება, არამედ გამოიყენება საჭიროების 
მიხედვით, სწორედ ეს ენერგია უზრუნველყოფს მცენარეულ უჯრედში საკვებ ნივთიერებათა 
სინთეზს. რომელია ეს მოლეკულა შუამვლები? ეს არის ცნობილი ატფ-ს მოლეკულა. ატფ-ს 
ბიოენერგეტიკაში  ასეც უწოდებენ-ენერგეტიკული ვალუტა. მისით უჯრედები იხდიან ყველა იმ 
პროცესების საფასურს, რომელიც საჭიროებს ენერგიის მიწოდებას. ეს არის ტრანსპორტი და 
ნითიერებების სინთეზი. ხოლო ბანკის ფუნქციას ასრულებს ისეთი პროცესები, როგორიცაა 
სუნთქვა, დუღილი, და რა თქმა უნდა ფოტოსინთეზის სინათლის სტადია. ამდენად ატფ 
უნივერსალური ვალუტაა ყველა დედამიწაზე მცხოვრები ორგანიზმებისათვის. 

       ფოტოფოსფორილირება – სინათლის მიერ აღზნებული ელექტრონის ენერგიის ადფ-ის 
მოლეკულისადმი არაორგანული ფოსფატის მიერთების ენერგიად გარდაქმნის პროცესია. 
ენერგიის გადაცემის ანუ ტრანსფერის პროცესი მიტოქონდრიებში მიმდინარე ქემიოსმოსის 
მსგავსია. სინათლის ენერგია იწვევს ფოტოსისტემა II-ის პიგმენტი P680-იდან ელექტრონების 
მოხლეჩას. ასეთ პირობებში P680-ზე ჩნდება ელექტრონების ვაკანსია, რომლის შევსება ხდება 
წყლის H+ და O-2 იონებად დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ელექტრონების ხარჯზე. O-2 
იონების შეერთებით წარმოიქმნება ჟანგბადის მოლეკულა, რომელიც ფოთლის ბაგეებიდან 
ხვდება ატმოსფეროში. ანტენური პიგმენტის დასხივების შედეგად წარმოქმნილი აღგზნებული 
ელექტრონი იმყოფება მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე, უერთდება ელექტრონის პირველად 
აქცეპტორს, რომელიც ინიციირებს რიგ ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს – ელექტრონი 
რამოდენიმე გადამტანის საშუალებით ფოტოსისტემა I-დან ხვდება ფოტოსისტემა II-ში. ამ 
დროს წარმოიქმნება ტრანსმემბრანული ელექტრონული პოტენციალი, რომლის განმუხტვა 
(ფოტოფოსფორილირება) ხდება ატფ-სინტაზური კომპლექსით. შედეგად წარმოიქმნება ატფ 
(მიტოქონდრიებში მიმდინარე ქემიოსმოსური პროცესების მსგავსად).ფოტოსისტემა I-ის P700 
პიგმენტზე სინათლის ზემოქმედებისას ასევე წარმოიქმნება აღგზნებული ელექტრონი მაღალი 
ენერგეტიკული დონით, რომელიც ასევე გადაეცემა პირველად აქცეპტორს რომლიც 
განსხვავდება ფოტოსისტემა I-ის აქცეპტორი მოლეკულებისაგან. შემდგომ ელექტრონი 
გადაეცემა სხვადასხვა გადამტანებს ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციებით და საბოლოო ჯამში 
უერთდება ნადH+-სა და H-ს, შედეგად წარმოიქმნება  ნადფH, რომელიც სიბნელის რეაქციებს 
ამარაგებს ენერგიით. ფოტოსისტემა I-ში  P700-ზე წარმოქმნილ ელექტრონის ვაკანსიას ავსებს 
ფოტოსისტემა II-ის P680-დან წამოსული ელექტრონი. ამრიგად იქმნება ელექტრონების 
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განუწყვეტელი (არაციკლური) ნაკადი წყლის მოლეკულიდან   ნადფ-მდე. ეს ენერგია 
გამოიყენება ნახშირორჟანგის ფიქსაციისათვის. 

 სურ. ელექტრონების არაციკლური ნაკადი ფოტოსინთეზის პროცესში. 

   ზოგიერთ მაფოტოსინთეზირებელ ეუკარიოტსა და პრიმიტიულ ბაქტერიაში მიმდინარეობს 
ელექტრონების ციკლური ნაკადი. ამ დროს არ წარმოიქმნება NADPH,სინთეზდება მხოლოდ 
ატფ-ის მოლეკულები. ეს პროცესი ხორციელდება, თუ უჯრედში ჩნდება მოთხოვნილება ატფ-
ის დამატებით მოლეკულებზე, ან გარკვეული პირობების გამო იქმნება ნადH+-ის დეფიციტი. 
ფოტოსისტემა II-დან ელექტრონები არ გადაეცემა ფოტოსისტემა I-ს, ამიტომ მასში 
წარმოქმნილი ელექტრონების ვაკანსია ივსება იმ ელექტრონების ციკლური ნაკადის ხარჯზე, 
რომლებიც ნორმაში ნად+-ის აღსადგენად გამოიყენება. ადფ-სადმი არაორგანული ფოსფატის 
მიერთებას ენერგიით ამარაგებს ტილაკოიდურ მემბრანაში წარმოქმნილი ელექტრონული 
გრადიენტები (მიტოქონდრიაში ქემიოსმოსის მსგავსად) 

სურ. ელექტრონების ციკლური ნაკადი ფოტოსინთეზის პროცესში. 

 



ატფ-ის სინთეზი მიმდინარეობს ტილაკოიდურ მემბრანებში ქემიოსმოსური მექანიზმით და 
მიტოქონდრიულ მემბრანებში ატფ-ის სინთეზისას მიმდინარე პროცესების მსგავსია. 

ფოტოსინთეზის სიბნელის რეაქციები  

   ფოტოსინთეზის  პროცესში სხვადასხვა მცენარეში სხვადასხვა ნახშირწყალი წარმოიქმნება. 
მეტწილ მცენარეში ნახშირწყლების სინთეზი  მიდის სახამებლამდე. ზოგიერთ ერთლებნიან  
მცენარეში ეს სინთეზი ჩერდება უკვე მონოშაქრებსა და დიშაქრებზე. ამასთან ნახშირწყლები არ 
წარმოადგენენ ფოტოსინთეზის ერთადერთ  საბოლოო პროდუქტს, ამ დროს სხვა ორგანული 
ნაერთები, მათ შორის ცილებიც წარმოიქმნება.  

  ფოტოსინთეზის პირველადი პროდუქტების საკითხის გადასაწყვეტად გამოყენებულ იქნა  
ნიშანდებული ატომების მეთოდი. ფოტოსინთეზურ უჯრედებში შეაქვთ რადიოაქტიური CO2, 
გარკვეული დროის შემდეგ შეისწავლიან ქიმიურ ფრაქციებს და ზომავენ მათ 
რადიოაქტიურობას. ამ მეთოდით შესაძლებელია შესწავლილ იქნას ის გზა, რომელსაც 
ნიშნული   გაივლის უჯრედში. ეს მეთოდი გამოყენებულ იქნა კალიფორნიის უნივერსიტეტის 
თანამშრომლების კალვინისა და ბენსონის მიერ. დადგენილ იქნა, რომ პირველი სტაბილური 
პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ნიშნულ ატომს და რომელიც წარმოიქმნება – CO2 -იდან არის 
ფოსფოგლიცერინის მჟავა. მას შემდეგ, რაც ამ მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ფოტოსინთეზის 
პირველი სტაბილური პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ნიშანდებულ  14C , მათ დაიწყეს იმ 
ნივთიერების ძებნა, რომელიც დაგროვდებოდა მცენარეში CO2-ის მარაგის გამოლევის 
შემთხვევაში.  ისინი თვლიდნენ, რომ ასეთ პირობებში დაგროვდებოდა ნივთიერება, რომელიც 
გვევლინება CO2 -ის აქცეპტორად. ასეთი ნივთიერება აღმოჩენილ იქნა, ეს იყო რიბულოზი დი 
ფოსფატი-5 ნახშირბადოვანი ფოსფოლირებული ნივთიერება, რომელიც   CO2 -ის მიერთების 
შემდეგ იშლება ორ მოლეკულა ფოსფოგლიცერინის მჟავად(ფგმ). რეაქციის პროდუქტი, 
ექვსნახშირბადიანი შუალედური ფორმა იმდენად არასტაბილურია, რომ იგი მაშინვე შუაზე 
იხლიჩება და 3-ფოსფოგლიცერატის ორ მოლეკულას წარმოქმნის. ფერმენტი, რომელიც 
აკატალიზებს ამ რეაქციას რიბულოზი დი ფოსფატ-კარბოქსილაზა---რუბისკო. ის არის 
ყველაზე უფრო გავრცელებული ცილა ქლოროპლასტებში და შესაძლოა ყველაზე 
გავრცელებული ცილა დედამიწაზეც. 

  ფოსფოგლიცერინის მჟავა ანუ 3-ფოსფოგლიცერატის თითოეული მოლეკულა ატფ-დან 
ფოსფატის დამატებით ჯგუფს იღებს და 1,3-ბისფოსფოგლიცერატად გარდაიქმნება. შემდეგ, 
ელექტრონების წყვილი, რომელსაც NADPH გასცემს, 1,3-ბისფოსფოგლიცერატს 
კარბოქსილის ჯგუფს  ალდეჰიდის ჯგუფამდე აღადგენს, რომელიც მეტ პოტენციურ ენერგიას 
აგროვებს. წარმოიქმნება ფოსფოგლიცერინის ალდეჰიდი. აღდგენა ხდება ატფ-სა და ნადფ-ს 
ენერგიის ხარჯზე. ორი მოლეკულა ფოსფოგლიცერნის ალდეჰიდი შეერთდება და წარმოქმნის 
ჰექსოდიფოსფატს (ფრუქტოზო დი ფოსფატი). იგი განიცდის დეფოსფოლირებას,  რომლის 
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შემდეგ წარმოქმნილი ჰექსოზის ნაწილი იხარჯება უჯრედის სხვადასხვა მოთხოვნილებაზე, 
ორგანულ ნივთიერებების, მათ შორის გლუკოზისა და სხვა ნახშირწყლების, სინთეზზე.  ხოლო 
ნაწილი კვლავ აღადგენს რდფ-ს.  ფოტოსინთეზის რეაქციის ჯაჭვში CO2–ის გზა რთული და 
გრძელია. ყველაზე აღიარებულად ითვლება კალვინის მიერ წარმოდგენილი სქემა. 
მცენარეები, რომლებიც გამოიყენებენ CO2–ის ფიქსაციის გზას კალვინის სქემით იწოდებიან C3 
მცენარეებად, რადგან პირველი სტაბილური პროდუქტი ფოტოსინთეზისა არის სამ 
ნახშირბადოვანი ნაერთი –ფგმ. ეს C3 მცენარეები მათ მიერ ფიქსირებული ნახშირბადის 
ნაწილს კარგავენ ფოტოსუნთქვის პროცესში.  

 

 

   მშრალი, არიდული კლიმატის პირობებში ნახშირბადის ფიქსაციის ალტერნატიული 
მექანიზმები ჩამოყალიბდა. მას შემდეგ, რაც მცენარეები დაახლოებით 475 მილიონი წლის წინ 
პირველად გადავიდნენ ხმელეთზე, ისინი ხმელეთზე არსებობას, კერძოდ კი, დეჰიდრატაციის 
პრობლემას ეგუებიან. ფოთოლში, ფოტოსინთეზისთვის საჭირო CO2 ბაგეების, ფოთლის 
ზედაპირზე არსებული ფორების, გავლით ხვდება, თუმცა, ბაგეები სუნთქვის ძირითადი 
მაგისტრალებიცაა, საიდანაც წყალი აორთქლების საშუალებით იკარგება. ცხელ, მშრალ დღეს 
მცენარეების უმრავლესობა ბაგეებს ხურავს, ეს არის საპასუხო რეაქცია, რაც წყალს ინარჩუნებს. 
ეს რეაქცია აგრეთვე ამცირებს ფოტოსინთეზის გამოსავალს CO2 -ის მისაწვდომობის 
შეზღუდვის საშუალებით. ნაწილობრივ დახურული ბაგეებითაც კი, CO2 -ის კონცენტრაცია 
ფოთლის საჰაერო საკნებში შემცირებას იწყებს, ხოლო სინათლის რეაქციებისას გამოყოფილი 



O2-ის კონცენტრაცია იზრდება. როგორც ჩანს, ეს პირობები ფოთოლში ხელს უწყობს, 
მფლანგველ პროცესს, რომელსაც ფოტოსუნთქვა ეწოდება. 

   ფოტოსუნთქვა იმითაა გამოწვეული, რომ ჟანგბადის თანაობისას კალვინის ციკლში მოქმედ 
ფერმენტს რდფ-კარბოქსილაზას, შეუძლია მიუერთოს რდფ-ს (RuBP) არა მხოლოდ CO2, 
არამედ O2–ც და შეასრულოს– RuBP ოქსიგენაზის ფუნქციაც. RuBP –ზე ჟანგბადის მიერთება 
იწვევს მის ისეთ  დაშლას, რომ ორი მოლეკულა ფგმ-ს ნაცვლად წარმოიქმნება ერთი 
მოლეკულა ფგმ და ერთი მოლეკულა ფოსფოგლიკოლის მჟავა. ფოსფოგლიკოლატი 
განიცდის დეფოსფოლირებას გლიკოლის მჟავამდე, რომელიც მოხვდება სხვა ორგანელაში 
პეროქსისომაში, სადაც გლიკოლატი იერთებს O2-ს და წარმოიქმნება გლიოქსალატი და 
წყალბადის ზეჟანგი. ეს უკანასკნელი იშლება წყლად და ჟანგბადად, გლიოქსალატი 
გარდაიქმნება ამინომჟავა გლიცინად. შემდგომში უკვე მიტოქონდრიებში 2 მოლეკულა 
გლიცინიდან წარმოიქმნება 1 მოლეკულა ამინომჟავა სერინი და გამოიყოფა CO2.  ამგვარად, 
ნახშირბადის რაღაც ნაწილი, რომელიც უნდა ფიქსირებულ იყო კალვინის ციკლში იკარგება 
ისე, რომ მცენარე ამ ნახშირბადს ვერ გამოიყენებს. 



 

  ფოტოსუნთქვა არის ევოლუციური ტვირთი – გაცილებით უფრო ადრინდელი საიტის 
მეტაბოლური რელიქტი, როდესაც ატმოსფეპირველად ჩამოყალიბდა, ფერმენტის აქტიური 
უუნარობა გამოერიცხა O2, მცირე როში ნაკლები O2 და მეტი CO2 იყო, ვიდრე ამჟამად. 
უძველეს ატმოსფეროში, რომელიც გაბატონებული იყო, როდესაც რუბისკო სხვაობას თუ 
გამოიწვევდა. ამ ჰიპოთეზაზე დაყრდნობით ვარაუდობენ, რომ თანამედროვე რუბისკო 
ინარჩუნებს თავის შემთხვევით აფინურობას O2-ის მიმართ, რომელიც ახლა იმდენად 
კონცენტრირებულია ატმოსფეროში, რომ ფოტოსუნთქვა, გარკვეული რაოდენობით, 
გარდაუვალია.    

    ყველა მცენარეს როდი ახასიათებს ფოტოსუნთქვა. ფოტოსინთეზის ინტენსივობაც, 
სხვადასხვა მცენარეს განსხვავებული აქვს. მაგ. სიმინდს, შაქრის ჭარხალს ფოტოსინთეზი 2-ჯერ 
ინტენსიური აქვს, ვიდრე ბრინჯს, ხორბალს, ისპანახს. ის მცენარეები, რომლებიც ორჯერ უფრო 



ინტენსიურად აწარმოებენ ფოტოსინთეზს იწოდებიან C4 მცენარეებად. 1965 წელს აღმოაჩინეს, 
რომ ერთ-ერთ ტროპიკულ მცენარეს-შაქრის ჭარხალს ფოტოსინთეზის პირველი პროდუქტი 
განსხვავებული აქვს და ეს არის მჟავა, რომელიც ნახშირბადის 4 ატომს შეიცავს. შემდგომში 
აღმოაჩინეს სხვა ტროპიკული მცენარეები, რომელთაც მსგავსი პროცესები ახასიათებთ. 1966 
წელს ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ხეტჩმა და სლეკმა უჩვენეს, რომ  C4 მცენარეები უფრო 
ეფექტურად შთანთქავენ CO2 -ს, ვიდრე   C3  მცენარეები. ასეთი მცენარეების მიერ CO2 -ის 
ფიქსაციას  და მის შემდგომ გარდაქმნას უწოდეს ხეტჩ-სლეკის ციკლი. ამ მცენარეებისათვის 
დამახასიათებელია ფოთლის განსხვავებული ანატომია, ე.წ. კრანც-ანატომია.  ყოველი 
გამტარი კონა გარშემორტყმულია პარენქიმული უჯრედების ორი შრით—გამტარი კონების  
შემომფენი უჯრედებითა და მეზოფილის უჯრედებით.  ექსპერიმენტში განისაზღვრა ამ ორი 
ტიპის უჯრედებში ფერმენტების აქტივობა. აღმოჩნდა, რომ მეზოფილის უჯრედებში უფრო 
აქტიურია ფოსფოენოლპირუვატ-კარბოქსილაზა, რომელიც აკატალიზებს CO2–ის მიერთებას 
ფოსფოენოლპირუვატთან (ფოსფოენოლპიროყურძენმჟავასთან—ფეპ-თან) და წარმოქმნის 
ოთხ ნახშირბადოვან მჟავებს: მჟაუნმჟავა ძმარმჟავას, ან ვაშლმჟავას, ან ასპერგილის მჟავას. 
შემომფენ უჯრედებში აქტიურია რდფ-კარბოქსილაზა, რომელიც მონაწილეობს კალვინის 
ციკლში ფოსფოენოლპირუვატი, ნახშირბადის სამი ატომის შემცველი ნივთიერება, 
ნახშირორჟანგის მიერთებით გარდაიქმნება ოქსალოაცეტატად (ოთხ ნახშირბადოვან მჟავად). 
ეს უკანასკნელი ერთვება კალვინის ციკლში, ხოლო სამ ნახშირბადოვანი ნაერთი ბრუნდება 
მეზოფილურ უჯრედებში  და განიცდის რეგენერაციას ფეპ-ამდე. მის შემდეგ ფეპ-ი მზადაა 
მიიერთოს კვლავ  CO2    ფოსფოენოლპირუვატისადმი ნახშირორჟანგის მოლეკულის 
მიერთება კატალიზდება ფერმენტით – ფოსფოენოლპირუვატკარბოქსილაზა, რომელსაც 
ნახშირორჟანგისადმი უფრო მეტი სწრაფვა აქვს, ვიდრე 
რიბულოზობიფოსფატკარბოქსილაზას. 
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სურ.  C-4  მეტაბოლური გზა. 

     C4 მცენარეებს ფოტოსუნთქვა სუსტადაა აქვთ გამოხატული, რაც მათი აგებულებიდან 
გამომდინარეობს. ამ მცენარეებში CO2-ის  საბოლოო ფიქსაცია მიმდინარეობს შემომფენ 
უჯრედებში, რომლებიც მჭიდროდ ეკვრიან მეზობელ უჯრედებს. ასეთ კომპაქტურ ქსოვილში 
უჯრედშორისების გარეშე ჟანგბადის რაოდენობა ძალზედ მცირეა. სწორედ ჟანგბადის ასეთი 
მინიმალური რაოდენობა აფერხებს ფოტოსუნთქვას. მაგრამ ასეთ კომპაქტურ ქსოვილში CO2 -
ის შეღწევაც ჭირს, სწორედ ამიტომ ენიჭება დიდი მნიშვნელობა ორი სახის უჯრედების 
კოოპერატიულ მუშაობას. მეზოფილის უჯრედები ამ შემთხვევაში გვევლინებიან CO2–ის 
დამგროვებლად, აქ ხდება მათი პირველადი ფიქსაცია. ფიქსაციის პროდუქტები შემდგომ 
შემომფენ უჯრედებში იშლებიან CO2-ის გამოყოფით, რომელსაც ეს უჯრედები იყენებს.  

 

სურ. C3 და C4 მცენარეების ფოთლების ანატომიური განსხვავაება  

   სუკულენტები იყენებენ CO2 -ის ფიქსაციის C4 გზას. ამ მცენარეებს ბაგეები ღია აქვთ ღამით, 
დღისით კი დახურული. ღამით შთანთქავენ CO2 -ს და წარმოქმნიან 4 ნახშირბადოვან 
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ნაერთებს. დღისით, როცა ქლოროფილი აღიგზნება მზის სხივებით 4 ნახშირბადოვანი 
ნაერთები იშლება CO2 -მდე და C3-მდე. მათგან შემდგომ წარმოიქმნება შაქრები კალვინის 
გზით. ნახშირბადის ფიქსაციის ამ მოდელს კრასულაციურ მჟავამეტაბოლიზმს, ანუ CAM-ს 
უწოდებენ, მცენარეთა ოჯახის Crassulaceae-ს, სუკულენტების მიხედვით, რომლებშიც ეს 
პროცესი პირველად იქნა აღმოჩენილი. CAM გზა C4-ის მსგავსია, რაც იმაში გამოიხატება, რომ 
ნახშირორჟანგი, ვიდრე კალვინის ციკლში ჩაერთვებოდეს, ჯერ ორგანულ შუალედურ 
პროდუქტში ინკორპორირდება. განსხვავება ისაა, რომ C4 მცენარეებში, ნახშირბადის 
ფიქსაციის საწყისი საფეხური კალვინის ციკლისგან სტრუქტურულად განცალკევებულია, მაშინ 
როცა CAM მცენარეებში, ორივე საფეხური სხვადასხვა დროს, მაგრამ ერთსა და იმავე უჯრედში 
მიმდინარეობს. 

  ჩვენ თვალს მივადევნეთ ფოტოსინთეზს--- ფოტონიდან საკვებამდე. სინათლის რეაქციები 
იჭერს მზის ენერგიას და მას ატფ-ის წარმოსაქმნელად და ელექტრონების წყლიდან NADP+-ზე 
გადასაცემად იყენებს. კალვინის ციკლი კი, ატფ-სა და NADPH-ს ნახშირორჟანგიდან შაქრის 
წარმოსაქმნელად იყენებს. ენერგია, რომელიც ქლოროპლასტში მზის სინათლის სახით შედის, 
ორგანულ ნაერთებში, როგორც ქიმიური ენერგია ინახება.  როგორია ფოტოსინთეზის 
პროდუქტების მეტაბოლური გზა? ქლოროპლასტებში წარმოქმნილი შაქარი მთელ მცენარეს 
ქიმიური ენერგიითა და ნახშირბადის ჩონჩხით ამარაგებს, რომელიც მცენარის უჯრედის ყველა 
ძირითადი ორგანული მოლეკულის სინთეზისთვისაა საჭირო. ფოტოსინთეზის დროს 
წარმოქმნილი ორგანული ნივთიერებების 50% მცენარის უჯრედის მიტოქონდრიებში 
შთაინთქმება, როგორც საწვავი უჯრედული სუნთქვისთვის. მცენარეთა უმრავლესობა 
ყოველდღიურად უფრო მეტი ორგანული მასალის წარმოქმნას ახერხებს ვიდრე ესაჭიროება, 
როგორც საწვავი სუნთქვისთვის და როგორც ბიოსინთეზის წინამორბედი. ზედმეტ შაქარს ისინი 
სახამებლის სინთეზის საშუალებით იმარაგებენ, ნაწილს თვით ქლოროპლატებში ინახავენ, 
ხოლო დანარჩენს – ფესვების, გორგლების, თესლებისა და ნაყოფების სამარაგო უჯრედებში. 

 

 

 

 

 

 

მცენარეთა სუნთქვა 



    მეტაბოლურ გზებს, რომლებიც რთული მოლეკულების დაშლის შედეგად ათავისუფლებენ 
შენახულ ენერგიას, კატაბოლური გზები ეწოდება. ერთ-ერთი კატაბოლური გზა _ დუღილი, 
არის შაქრების ნაწილობრივი დაშლა, იგი ჟანგბადის გამოყენების გარეშე მიმდინარეობს. 
Mმაგრამ ყველაზე მეტად გავრცელებული და ეფექტური კატაბოლური გზაა უჯრედული 
სუნთქვა, რომელშიც ჟანგბადი ორგანულ საწვავთან ერთად იწვება. ეუკარიოტულ უჯრედებში, 
უჯრედული სუნთქვისათვის აუცილებელი მეტაბოლური აღჭურვილობის უმეტესობა 
მიტოქონდრიებშია მოთავსებული. 

    მცენარეთა სუნთქვა თავისი არსით ცხოველთა სუნთქვის ანალოგიურია. სუნთქვის დროს 
გამოთავისუფლებული ენერგიის ხარჯზე ნივთიერებათა მეორადი სინთეზი წარმოებს და 
ზრდის პროცესები მიმდინარეობს. სუნთქვა ყოველი ცოცხალი ორგანიზმის თვისებაა და მათში 
განუწყვეტლივ მიმდინარეობს.  

    სუნთქვის პროცესში ორგანული ნივთიერებების ჟანგვა, სხვა ფიზიოლოგიურ პროცესთა 
მსგავსად, მჟანგველ-აღმდგენელი ფერმენტების მონაწილეობით მიმდინარეობს. 

 სუნთქვის პროცესი ფოტოსინთეზის საპირისპირო პროცესია. ამ დროს ფოტოსინთეზის 
პროცესში წარმოქმნილი შაქრები იშლება CO2-მდე და წყლამდე. მისი შეჯამებული 
ფორმულაა: 

C6H12O6+ 6O2---------->6H2O + 6CO2 +Q 

   გლუკოზა არის უჯრედების მიერ ყველაზე ხშირად გამოყენებული საწვავი. გლუკოზის დაშლა 
ეგზოთერმული პროცესია, რომლის თავისუფალი ენერგიის სხვაობა ერთი მოლი გლუკოზის 
დაშლისას 686კკალ-ის (-2,870კჯ) ტოლია. 

ჟანგვა და აღდგენა- ისმის კითხვა-კატაბოლური მიმოცვლის გზები როგორ იძლევიან 
ენერგიას გლუკოზისა და სხვა ორგანული საწვავების დაშლით? პასუხის საფუძველს 
წარმოადგენს ელექტრონთა გადატანა ქიმიური რეაქციების დროს. ელექტრონების 
გადაადგილება, ორგანულ მოლეკულებში შენახული ენერგიის გამოთავისუფლებას იწვევს და 
ეს ენერგია, საბოლოო ჯამში, ატფ-ის სინთეზისათვის გამოიყენება. 

ჟანგვა-აღდგენის პრინციპი 

 მრავალ ქიმიურ რეაქციაში ერთი ან უფრო მეტი ელექტრონი (e-) გადაიტანება ერთი 
მორეაგირე ნივთიერებიდან მეორეზე. ამ სახით ელექტრონთა გადატანას ჟანგვა-აღდგენის 
რეაქციები ეწოდება. ჟანგვა-აღდგენის რეაქციებში, ერთი ნივთიერების მიერ ელექტრონების 
დაკარგვას დაჟანგვა ეწოდება, ხოლო მეორეზე ელექტრონის დამატებას აღდგენა. 
(ყურადღება მიაქციეთ, რომ ელექტრონის დამატებას აღდგენა ჰქვია. ატომზე უარყოფითი 
ელექტრონის დამატება, ამ ატომის დადებით მუხტს ამცირებს).  



მაგ. ნივთიერება X-ს, ელექტრონების დონორს, აღმდგენი აგენტი ეწოდება. იგი აღადგენს Y-ს, 
რომელიც გაცემულ ელექტრონს ღებულობს. ნივთიერება Y, ელექტრონთა აქცეპტორი, 
დამჟანგავი აგენტია. ის ჟანგავს X-ს მისგან ელექტრონის მოშორებით. რადგან ელექტრონის 
გადატანა მოითხოვს როგორც დონორს, ისე აქცეპტორს, დაჟანგვა და აღდგენა ყოველთვის 
ერთდროულად მიმდინარეობს. ამრიგად, დაჟანგვის არსია დასაჟანგი ნივთიერებიდან 
ელექტრონის ართმევა. მასთან სულერთია ართმეული ელექტრონი ჟანგბადის მიერ იქნება 
შთანთქმული, თუ სხვა რომელიმე ნივთიერების მიერ. უჯრედში  დაჟანგვის სამივე ტიპს 
ვხვდებით-ჟანგბადის მიერთებას დასაჟანგავ ნივთიერებაზე, დასაჟანგავი ნივთიერებიდან 
წყალბადის ართმევასა და ელექტრონის მოცილებას. 

  თუკი საწვავიდან ენერგია ერთდროულად გამოთავისუფლდება, ის არ შეიძლება ეფექტურად 
იქნას გამოყენებული კონსტრუქციული მუშაობისათვის. მაგალითად, თუკი ბენზინის ავზი 
აფეთქდება, ის მანქანას ძალიან სწრაფად ვერ წაიყვანს. უჯრედული სუნთქვის პროცესშიც 
ასევეა, გლუკოზის დაჟანგვა ერთი ფეთქებადი საფეხურით კი არ ხდება, არამედ, გლუკოზა და 
სხვა ორგანული საწვავების დაშლა რამოდენიმე საფეხურად მიმდინარეობს. ყოველი 
საფეხური ფერმენტით კატალიზდება.  

სუნთქვის ფერმენტული რეაქციები 

   ცოცხალ სუბსტრატში სუნთქვითი ჟანგვის დროს დასაჟანგავ ნივთიერებას წყალბადის 
ატომები ჩვეულებრივ ორ-ორად სცილდებიან ენზიმებით, რომელთაც დეჰიდრაზები ეწოდება. 
ამ დროს თვითონ დეჰიდრაზები შთანთქავენ, რა წყალბადს, აღდგენას განიცდიან. აღდგენილი 
დეჰიდრაზები ისევ იჟანგებიან გადასცემენ, რა შთანთქმული წყალბადის ატომებს ენზიმებს, 
რომლებიც მიეკუთვნებიან ფლავინური პროტეინების ჯგუფს, რომლებიც ამ დროს აღდგებიან 
და ხელახლა იჟანგებიან, ათავისუფლებენ რა წყალბადის იონს (პროტონს) და გადასცემენ, რა 
ელექტრონს ციტოქრომას. ამ დროს აღდგება ენზიმი, რომელიც ფლავინურ პროტეინებს 
მიეკუთვნება. აღდგენილი ციტოქრომიდან კიდურა ოქსიდაზას-ციტოქრომოქსიდაზას 
საშუალებით ელექტრონი გადაეცემა ჟანგბადს, რომელიც მაშინ ფლავინური პროტეინების 
მიერ განთავისუფლებული წყალბადის იონს უკავშირდება, რის შედეგადაც წყალი 
წარმოიქმნება.  

  მაშასადამე, დასაჟანგავი სუბსტრატიდან მოხლეჩილი წყალბადის ატომები (პროტონები და 
ელექტრონები), სანამ ჟანგბადს მიუერთდებიან და წყალს წარმოქმნიან ენზიმიდან ენზიმზე 
რიგი თანმიმდევრული საფეხურებით გადაეცემიან. სუნთქვით ჟანგვაში მონაწილე ფერმენტის 
ყველა ჯგუფი თავისი ქიმიური თავისებურებებით ხასიათდება: 

დეჰიდრაზები-ენზიმებია, რომლებიც დასაჟანგავ სუბსტრატს წყალბადის ორ ატომს ართმევენ. 
დეჰიდრაზები მრავალია, ყოველი დასაჟანგი მასალისათვის თავისი დეჰიდრაზა არსებობს, 



მათ იმ სუბსტრატის მიხედვით აღნიშნავენ, რომელსაც წყალბადი აერთმევა. მაგ. დეჰიდრაზა, 
რომელიც ვაშლმჟავას აართმევს წყალბადს, ვაშლმჟავა დეჰიდრაზას სახელს ატარებს. 
ყოველ დეჰიდრაზას აქვს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი და სხვა დეჰიდრაზასაგან 
განსხვავებული ცილოვანი ნაწილი. არაცილოვანი ნაწილი-კოენზიმი-სხვადასხვა დეჰიდრაზას 
ერთნაირი აქვს. დეჰიდრაზას ცილას აქტიურობისათვის კოენზიმს (კოფერმენტს) 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ცალ-ცალკე არც კოფერმენტი და არც დეჰიდრაზას 
ცილა აქტიური არ არის. სუბსტრატის დაჟანგვისას კოფერმენტი აღდგება, რადგან ის 
წყალბადის ატომებს იძენს, აღდგენილი კოფერმენტის დაჟანგვა ხდება ფლავინური 
პროტეინების მიერ. 

ფლავოპროტეინები-მათ არაცილოვან ნაწილში ყვითელი პიგმენტი რიბოფლავინი (B2) აქვთ. 
სპეციფიურ ცილასთან დაკავშირებულ რიბოფლავინს აქვს უნარი დასაჟანგავ ნივთიერებას 
აართვას  წყალბადი და გადაიტანოს იგი სხვა შენაერთებზე. ასევე უშუალოდ აქტივირებულ 
ჟანგბადზე. ამიტომ მათ აერობულ დეჰიდრაზებსაც უწოდებენ, განსხვავებით იმ 
დეჰიდრაზებისაგან, რომელთაც ეს უნარი არა აქვთ, რის გამოც მათ ანაერობულ დეჰიდრაზებს 
უწოდებენ. ანაერობული დეჰიდრაზას კოფერმენტი არის 
ფოსფოპირიდინნუკლეოტიდი(ნადფ),აერობულისა-ფად-(ფლავინადენინ დი ნუკლეოტიდი). 

ციტოქრომები-სისტემებია, რომლებიც შუალედურ გადამტანებს წარმოადგენენ 
ფლავოპროტეინებსა და სხვა- ან შუალედურ გადამტანებს, ან  კიდურა ოქსიდაზებს შორის.  
ცნობილია რამდენიმე ციტოქრომი. უმაღლეს მცენარეებში ფართოდაა გავრცელებული 
ციტოქრომი ჩ. იგი პროსტეტიკური ჯგუფის სახით შეიცავს რკინაპორფირინის ბირთვებს, 
საერთო სტრუქტურით  ციტოქრომული პორფირინი ქლოროფილსა და ჰემოგლობინში 
მყოფი პორფირინის მსგავსია. პორფირინული ბირთვები მტკიცედაა დაკავშირებული 
ფერმენტის ცილოვან ნაწილთან და რკინასთან, რომელიც ცენტრალურ ადგილს იკავებს და 
მისი ფუნქციონალური ჯგუფია. დაჟანგულ ციტოქრომში რკინა სამვალენტიანია. მისი აღდგენა 
წარმოებს დასაჟანგი ნივთიერებიდან რკინის ატომზე ელექტრონის გადატანით, რის 
შედეგადაც წარმოიქმნება რკინის ორვალენტიანი ფორმა. მაშასადამე, სუნთქვაში ციტოქრომის 
როლი იმაში მდგომარეობს, რომ იგი დასაჟანგავ ნივთიერებას აართმევს არა წყალბადს, 
არამედ დეჰიდრაზის, კერძოდ ფლავინური პროტეინების მიერ შთანთქმული წყალბადისაგან 
ელექტრონს. ამ დროს წყალბადის იონი თავისუფლდება რიბოფლავინიდან და გამოიყოფა იმ 
გარემოში, სადაც რეაქცია მიმდინარეობს. აღდგენილი ციტოქრომის ჟანგვა ხორციელდება 
ფერმენტ ციტოქრომოქსიდაზათი (ან პოლიფენოლოქსიდაზათი), რომელიც კიდურა 
ოქსიდაზაა. იგი ამ ელექტრონს გადასცემს ჟანგბადს, რომელიც ამით აქტიურდება და შეუძლია 
მიიერთოს განთავისუფლებული წყალბადის იონი და წყალი წარმოქმნას.  

 



 

 

 

 სუნთქვის ქიმიზმი-სუნთქვის პროცესის საწყისი ფაზაა ჰექსოზებიდან პიროყურძენმჟავას 
წარმოქმნა და მას ეწოდება გლიკოლიზი. ის ახასიათებს ყველა ორგანიზმს და მიმდინრეობს 
ციტოპლაზმაში. 

   გლიკოლიზი ქიმიურ ენერგიას აგროვებს გლუკოზის პირუვატამდე დაჟანგვით. სიტყვა 
გლიკოლიზი ნიშნავს `შაქრის გახლეჩას~ და ეს ზუსტად ასახავს იმას, რაც ხდება მიმოცვლის ამ 
გზის დროს. გლუკოზა, ექვსნახშირბადიანი შაქარი, იხლიჩება ორ სამნახშირბადიან შაქრად. ეს 
უფრო მცირე შაქრები შემდგომში იჟანგებიან და მათი ატომები ისე გადანაწილდებიან რომ 
წარმოქმნან 2 მოლეკულა პირუვატს. (პირუვატი არის პიროყურძნის მჟავას იონური ფორმა). 
გლიკოლიზი შეიცავს 9 საფეხურს, რომლებიც შეიძლება 2 სტადიად 

გაიყოს. ენერგიის დაბანდების (ინვესტირების) სტადიაზე უჯრედი ატფ-ის 2 მოლეკულას 
ხარჯავს. ამ ინვესტიციის გადახდა დივიდენდებით ხდება ენერგიის გაცემის (გადახდის) 
სტადიაზე, როცა ატფ წარმოიქმნება სუბსტრატული ფოსფორილირებით და ნად+ აღდგება 
ნადH-მდე საკვების (ამ შემთხვევაში გლუკოზა) დაჟანგვისას გამოთავისუფლებული 
ელექტრონებით. გლუკოზის ერთი მოლეკულიდან გლიკოლიზის პროცესში მიღებული 
საბოლოო ენერგია შეადგენს 2 ატფ-ს დამატებული 2 ნადH. გლუკოზაში თავდაპირველად 
არსებული ნახშირბადის ატომები, პირუვატის 2 მოლეკულაში აღირიცხება. გლიკოლიზის 
პროცესში არც ერთი CO2 არ გამოიყოფა. გლიკოლიზი მიმდინარეობს როგორც ჟანგბადიან, 
ისე უჟანგბადო არეში. მაგრამ, თუ კი არეში O2 არის წარმოდგენილი, პირუვატსა და ნადH-ში 
შენახული ქიმიური ენერგია შეიძლება ამოღებულ იქნას ლიმონმჟავა ციკლითა და ჟანგვითი 
ფოსფორილირებით, შესაბამისად. 

ინვესტიციის ფაზა-გლუკოზა ხვდება უჯრედში და ფოსფორილირდება ფერმენტ 
ჰექსოკინაზათი, რომელსაც ფოსფატის ჯგუფი გადააქვს ატფ-იდან შაქარზე. ფოსფორილირება 
გლუკოზას ასევე ქიმიურად უფრო აქტიურს ხდის. ამ დიაგრამაზე, ფოსფატის  გლუკოზო-6-
ფოსფატი გადაეწყობა საკუთარ იზომერად, ფრუქტოზო-6-ფოსფატად. ამ ფერმენტს 
ფოსფატის ჯგუფი ატფ-იდან გადააქვს შაქარზე, გლიკოლიზის პროცესში მეორე მოლეკულა 
ატფ-ის ჩადებით (გახარჯვით). აქამდე, 2 ატფ დაიხარჯა. მოპირდაპირე ბოლოებზე არსებული 
ფოსფატის მოლეკულის გამო, შაქარი ახლა უკვე მზად არის შუაზე გასახლეჩად. ეს არის 
გლიკოლიზის რეგულაციის საკვანძო საფეხური; ფოსფოფრუქტოკინაზა-   ფერმენტის 
მოლეკულა ხლეჩს შაქრის მოლეკულას 2 განსხვავებულ სამნახშირბადიან შაქრად: 
დიჰიდროქსიაცეტონფოსფატად (ფოსფოდიოქსიაცეტონი) და გლიცერალდეჰიდ- 3-



ფოსფატად. ეს ორი შაქარი ერთმანეთის იზომერები არიან. იზომერაზა აკატალიზებს ორ 
სამნახშირბადიან შაქარს შორის შექცევად გარდაქმნას. ეს რეაქცია უჯრედში წონასწორობას 
ვერასოდეს აღწევს, რადგან გლიკოლიზის შემდგომი ფერმენტი სუბსტრატად მოიხმარს 
მხოლოდ გლიცერალდეჰიდ-3-ფოსფატს (და არა დიჰიდროქსიაცეტონ ფოსფატს). ეს 
წონასწორობას გადახრის გლიცერალდეჰიდ-3-ფოსფატის მიმართულებით, რომელიც 
წარმოქმნისთანავე შორდება. ასე, რომ საბოლოო შედეგი მე-4 და მე-5 საფეხურებისა არის 
ექვსნახშირბადიანი შაქრის გახლეჩა 2 მოლეკულა გლიცერალდეჰიდ-3-ფოსფატად. პირველი, 
შაქარი ჯერ იჟანგება ელექტრონებისა და H+-ის გადატანით ნად+-ზე, და წარმოიქმნება ნადH 
(ჟანგვა-აღდგენის რეაქცია). ეს რეაქცია ძლიერ ეგზოთერმულია და ფერმენტი გამოყოფილი 
ენერგიის გამოყენებით ფოსფატის ჯგუფს მიაბამს დაჟანგულ სუბსტრატზე და წარმოქმნის 
ძლიერ მაღალი პოტენციური ენერგიის მქონე პროდუქტს. ფოსფატის წყაროს წარმოადგენს 
არაორგანული ფოსფორის იონების მარაგი, რომელიც მუდამ იმყოფება ციტოზოლში. 
ყურადღება მიაქციეთ, რომ ენერგიის გამომუშავების ფაზაში კოეფიციენტი 2 ყველა 
მოლეკულას უდგას წინ. ეს საფეხურები მიმდინარეობენ მას შემდეგ რაც გლუკოზა ორ 
სამნახშირბადიან შაქრად გაიხლიჩება. (მე-4საფეხური).გლიკოლიზი წარმოქმნის ატფ-ის 
გარკვეულ რაოდენობას სუბსტრატული ფოსფორილირების გზით. წინა საფეხურზე 
დამატებული ფოსფორის ჯგუფი გადაიტანება ადფ-ზე ეგზოთერმული რეაქციის შედეგად. 
გლიკოლიზის პროცესში ჩართული გლუკოზის თითოეული მოლეკულისათვის, მე-6 საფეხური 
წარმოქმნის 2 ატფ-ს, რადგან ყოველი პროდუქტი შაქრის გახლეჩის საფეხურის ორმაგდება. 
გაიხსენეთ, რომ 2 ატფ იყო ჩადებული შაქრის გასახლეჩად მოსამზადებლად. ატფ-ის ეს ვალი, 
ახლა გადაიხდება. გლუკოზა გარდაიქმნება 2 მოლეკულა 3-ფოსფოგლიცერატად, რომელიც 
შაქარი არ არის. შაქრების დამახასიათებელი კარბონილის ჯგუფი იჟანგება კარბოქსილის 
ჯგუფად (-COO-), ორგანული მჟავების დამახასიათებელი ნიშანი. შაქარი დაიჟანგა მე-6 
საფეხურზე და ახლა დაჟანგვის შედეგად მიღებული ენერგია გამოიყენება ატფ-ის 
წარმოსაქმნელად. შემდეგ, ეს ფერმენტი კვლავ დააბინავებს დარჩენილ ფოსფატის ჯგუფს. ეს 
საფეხური სუბსტრატს შემდეგი რეაქციისათვის ამზადებს. ეს ფერმენტი სუბსტრატში წარმოქმნის 
ორმაგ ბმას წყლის მოლეკულის გამოყოფით, და იძლევა ფოსფოენოლპირუვატს (ფეპ). 
სუბსტრატის ელექტრონები ისე გადალაგდებიან, რომ დარჩენილი ფოსფატური ბმა ძალიან 
არასტაბილური ხდება და სუბსტრატს ამზადებს შემდგომი რეაქციისათვის. გლიკოლიზის 
ბოლო რეაქცია კიდევ წარმოქმნის ატფ-ს ფოსფატის ჯგუფის ფეპ-დან ადფ-ზე გადატანით. ეს 
არის სუბსტრატული ფოსფორილირების მეორე მაგალითი. რადგან ეს საფეხური ორჯერ 
მიმდინარეობს თითოეული გლუკოზის მოლეკულისათვის, 2 ატფ წარმოიქმნება. ჯამში, 
გლიკოლიზი ენერგიის ინვესტირების ფაზაში (პირველი და მე-3 საფეხურები) მოიხმარს 2 ატფ-
ს და წარმოქმნის 4 ატფ-ს ენერგიის გამომუშავების ფაზაში, 2 ატფ სუფთა მოგება მიიღება. 
გლიკოლიზი ატფის ინვესტიციას 100%-ით იხდის. დამატებითი ენერგია ინახება მე-5 საფეხურზე 
ნადH-ში, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ატფ-ის წარმოსაქმნელად ჟანგვითი 
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glukozo-6-fosfati

atf

atf

fruqtozo-6-fosfati

fruqtozo-1,6-difosfati

2x gliceraldehid-3-fosfati

2x 1,3-difosfoglicerati

2x nadH

2x atf

2x 3-fosfoglicerati

2x 2-fosfoglicerati

2x 2-fosfoenolpiruvati

2x atf

2x piruvati

f

ფოსფორილირების გზით, თუკი არეში ჟანგბადი არსებობს. გლუკოზა იხლიჩება და იჟანგება 
პირუვატის 2 მოლეკულამდე.  

 

                             

                   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



glukoza

2 piruvati

2 acetaldehidi

2 eTanoli

2 piruvati

2 laqtati

glukoza

 

სურ. გლიკოლიზის ზოგადი სქემა. 

   ანაერობული მეტაბოლიზმის გზები- ანაერობული პირობების ქვეშ გულისხმობენ უჟანგბადო 
არეს. ასეთ პირობებში ორგანიზმების მიერ პირუვატის მოხმარება შეიძლება წავიდეს სამი 
შესაძლო გზით: რძემჟავა დუღილი, სპირტული დუღილი ან უჯრედული (ანაერობული) 
სუნთქვა. სპირტული დუღილის განხორციელება ადამიანის ორგანიზმს არ შეუძლია, რადგან 
მას არა აქვს შესაბამისი გენეტიკური ინფორმაცია. ეს ბიოქიმიური რეაქციები, 
მრავალრიცხოვანი რეაქციებით, რომლებიც კატალიზდება დიდი რაოდენობის სხვადასხვა 
ფერმენტებით, ძალიან რთულია და ექვემდებარება მკაცრ გენეტიკურ კონტროლს.  

სპირტული დუღილი – არის შაქრიდან სპირტის წარმოქმნა. ამ პროცესის განხორციელების 
უნარი გააჩნიათ საფუვრებს, ანაერობულ პირობებში. გლიკოლიზის შედეგად მათ უჯრედებში 
წარმოქმნილი პირუვატი განიცდის კიდევ ერთ გარდაქმნას და წარმოიქმნება ნახშირბადის 2 
ატომის შემცველი სპირტი (ეთანოლი, ღვინის სპირტი)  

 

სურ.. ეთანოლის ფერმენტაცია (მარცხნივ). საფუვრები (მარჯვნივ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზოგიერთ 
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განახორციელოს პირუვატის დუღილი სხვა ნაერთებში, მაგალითად, რძემჟავაში. ასეთი 
პროცესი მიმდინარეობს ადამიანის კუნთებში, როდესაც მათი მუშაობისას ჟანგბადის ხარჯი ვერ 
კომპენსირდება სუნთქვით და იქმნება ნაწილობრივ ანაერობული პირობები.  

 

 

 

 

 

 

 

სურ. რძემჟავა დუღილი. 

 

აერობული სუნთქვა 

      როდესაც სისტემაში წარმოდგენილია ჟანგბადი (აერობული პირობები) ატფ-ის 
სინთეზისათვის ორგანიზმების უმრავლესობას გააჩნია კიდევ ორი მექანიზმი – კრებსის 
(ლიმონმჟავას, ტრიკარბონმჟავების) ციკლი და ელექტრონების სატრანსპორტო ჯაჭვი. ეს 
პროცესები ეუკარიოტებში მიმდინარეობს მიტოქონდრიებში, ხოლო პროკარიოტებში – 
ციტოპლაზმაში.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

სურ.უჯრედული სუნთქვის  პროცესების სქემატური გამოსახულება. 

      გლიკოლიზი გლუკოზაში შენახული ქიმიური ენერგიის მეოთხედზე ნაკლებს 
ათავისუფლებს. ენერგიის უმეტესი ნაწილი რჩება პირუვატის 2 მოლეკულაში. თუ კი არეში 
მოლეკულური ჟანგბადი არსებობს, პირუვატი შედის მიტოქონდრიაში, სადაც ლიმონმჟავა 
ციკლის ფერმენტები დაასრულებენ ორგანული საწვავის დაჟანგვას. აქტიური ტრანსპორტის 
გზით მიტოქონდრიაში შესასვლელად პირუვატი იჟანგება და დეკარბოქსილირებას განიცდის. 
ორნახშირბადოვანი ნაერთი აცეტატი  მიუერთდება ნივთიერებას კოფერმენტ A-ს და 
წარმოიქმნება აცეტილ ჩოA. გამოყოფილი ელექტრონები ფერმენტს გადააქვს ნად+-ზე და 
ენერგია ინახება ნად H-ის ფორმით. 3 ამ ქიმიური სამზადისის პროდუქტი აცეტილ ჩოA, ახლა 
მზად არის თავისი აცეტილის ჯგუფის ლიმონმჟავა ციკლში შემდგომი დაჟანგვისათვის 
ჩასართავად. 

     ეს მოვლენები წარმოადგენენ კრებსის ციკლის დასაწყის რეაქციებს. 
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     აცეტილ Co-A (C2 –ნაერთი) უერთდება ოქსალოაცეტატს (C4-ნაერთი), შედეგად მიიღება 
ლიმონმჟავა (C6- ნაერთი). Co-A კი უერთდება აცეტატის ახალ მოლეკულას და ისევ 
წარმოიქმნება აცეტილ Co-A, რომელიც ხელახლა ერთვება ციკლში. ლიმომჟავის მიღების 
შემდეგ, კრებსის ციკლი ფაქტიურად წარმოადგენს სისტემიდან ნახშირორჟანგის გამოყვანის 
პროცესს. გამონთავისუფლებული ენერგია აკუმულირდება ატფ-ის, ნადH-ისა ფადH2-ის სახით. 
კრებსის ციკლის საბოლოო ეტაპებზე ისევ წარმოიქმნება C4– ნართები. საბოლოო პროდუქტს 
წარმოადგენს ოქსალოაცეტატი, რომელიც ისევ ერთვება ციკლში და იწყება ციკლის კიდევ 
ერთი, ახალი ბრუნი. 

კრებსის ციკლის ჯამური შედეგი მოცემულია სურათზე. 

 

 

 

სურ. კრებსის ციკლის ჯამური შედეგი. 

 



   კრებსის ციკლის რეაქციები მიმდინარეობს მიტოქონდრიის მატრიქსში, ხოლო 
ელექტრონების ტრანსპორტული სისტემის კომპონენტები განლაგებულია კრისტებში. კრებსის 
ციკლის ერთი ბრუნის შედეგად წარმოიქმნება ატფ-ის მხოლოდ ორი მოლეკულა, ამასთან ნად 
და ფად გადაყავს ენერგეტიკულად უფრო მაღალ ნაერთებში ნადH და ფადH2. ელექტრონულ 
ტრანსპორტულ ჯაჭვში ეს მაღალენერგეტიკული ნაერთები იჟანგება და წარმოიქმნება ატფ. 
ციტოქრომები ელექტრონების ტრანსპორტული ჯაჭვის ძირითადი კომპონენტებია, 
რომლებსაც კასკადურად გადააქვთ ელექტრონები ფად და ნად-იდან. ენერგეტიკულად 
დაღმავალი მიმართულებით ელექტრონების გადანაცვლებისას თავისუფლდება ენერგია, 
რომელიც ხმარდება ადფ-სადმი ფოსფატის მიერთებას და, შედეგად ატფ-ის სინთეზს. ამ გზით 
ატფ-ს წარმოქმნას ჟანგვითი ფოსფორილირების გზა ეწოდება.  

  ჟანგვითი ფოსფორილირების მექანიზმს წარმოადგენს წყალბად იონების გრადიენტი, 
რომელიც წარმოიქმნება მიტოქონდრიის შიდა მემბრანის ორივე მხარეზე. ეს მექანიზმი 
ცნობილია, როგორც ქემიოსმოსური შეუღლება (ქემიოსმოსი).  

  მიტოქონდრიის შიდა მემბრანაზე განლაგებულია ცილოვანი კომპლექსის მრავალი ასლი, 
რომელთაც ატფ სინთაზებს უწოდებენ. ეს ფაქტიურად არის ფერმენტი, რომელიც ამზადებს 
ატფ-ს ადფ-ისა და არაორგანული ფოსფორისაგან. ატფ სინთაზა მუშაობს შექცევადად 
მართვადი იონური ტუმბოს მსგავსად. იონური არხები გრადიენტის საწინააღმდეგოდ იონთა 
გადასაქაჩად ენერგიის წყაროდ ჩვეულებრივ ატფ-ს იყენებენ. ამ პროცესის საპირისპიროდ, 
ატფ სინთაზა არსებული იონური გრადიენტის ენერგიას ატფ-ის სინთეზისათვის იყენებს. 
იონური გრადიენტი, რომელიც ფოსფორილირებას მართავს, არის პროტონული (წყალბადის 
იონი) გრადიენტი. ატფ-სინთაზასათვის ძალის წყაროს წარმოადგენს H+-ის კონცენტრაციის 
სხვაობა მიტოქონდრიის შიდა მემბრანის მოპირდაპირე მხარეებზე. (ჩვენ ასევე შეგვიძლია ეს 
გრადიენტი მოვიაზროთ როგორც pH -ის მნიშვნელობებს შორის სხვაობა, რადგან pH არის H+-
ის კონცენტრაციის საზომი). პროცესს, რომლის დროსაც მემბრანის მოპირდაპირე მხარეებზე 
არსებული, წყალბადის იონების გრადიენტის ფორმით შენახული ენერგია გამოიყენება ისეთი 
სახის უჯრედული სამუშაოს შესასრულებლად, როგორიცაა ატფ-ის სინთეზი, ქემიოსმოსი 
(ბერძნულიდან- ოსმოს, ბიძგი) ეწოდება. მაინც, როგორ წარმოქმნის და ინარჩუნებს 
მიტოქონდრიის შიდა მემბრანა H+-ის გრადიენტს, რომელიც ატფ სინთაზას ცილოვან 
კომპლექსში ატფ-ის სინთეზს წარმართავს? H+-ის გრადიენტის წარმოქმნა ელექტრონთა 
გადამტანი ჯაჭვის ფუნქციაა. 

რეაქციები შემდეგი თანმიმდევრობით მიმდინარეობს: 

1.წყალბადის ატომები ფერმენტ გადამტანების საშუალებით ხვდებიან მიტოქონდრიის 
კრისტების წარმომქმნელ შიგნითა მემბრანაზე, სადაც იჟანგებიან H-eH+ 



2. წყალბადის პროტონი H+ (კათიონი) სპეციალური გადამტანის დახმარებით გადადის 
მიტოქონდრიის კრისტების გარე ზედაპირზე, პროტონებისათვის ეს მემბრანა გაუმტარია, 
ამიტომ ისინი გროვდებიან მემბრანებს შორის არეში და წარმოქმნიან პროტონების 
რეზერვუარს. 

3.წყალბადის ელექტრონები გადაიტანებიან კრისტების მემბრანის შიგნითა ზედაპირზე. აქვე 
ფერმენტ ოქსიდაზას დახმარებით უკავშირდებიან ჟანგბადს და წარმოქმნიან უარყოფითად 
დამუხტულ აქტიურ ჟანგბადს (ანიონს)O2+e O2

- 

4. კათიონები და ანიონები მემბრანის ორივე მხარეს წარმოქმნიან სხვადასხვა ნიშნით 
დამუხტულ ელექტრულ ველს. მემბრანა გარედან დამუხტულია დადებითად, შიგნიდან კი 
უარყოფითად. მემბრანის ორივე მხარეს საპირისპიროდ დამუხტული ნაწილაკების 
კონცენტრაციის ზრდასთან ერთად მათ შორის მატულობს პოტენციალთა სხვაობა. როდესაც 
იგი კრიტიკულ სიდიდეს მიაღწევს, ელექტრული ველის ძალით იწყებს მოქმედებას 
პროტონული არხი. 

5.ამ არხის საშუალებით წყალბადის პროტონები H+ მიისწრაფიან მიტოქონდრიის შიგნით. ამ 
დროს თავისუფლდება დიდი რაოდენობით ენერგია, რომლის ნაწილი ატფ-ს ქიმიური ბმების 
ენერგიად გარდაიქმნება, ხოლო პროტონები H+ ურთიერთქმედებენ აქტიურ ჟანგბადთან O2- 
და წარმოქმნიან წყალს. 

 სატრანსპორტო ჯაჭვი არის ენერგიის გარდამქმნელი, რომელიც ელექტრონთა ეგზოთერმულ 
ნაკადს იყენებს H+-ის გადასაქაჩად მემბრანის მეორე მხარეზე, მიტოქონდრიული მატრიქსიდან 
მემბრანათშორის სივრცეში. H+-ს, გრადიენტის მიმართულებით, მემბრანის გავლით ისევ უკან 
დაბრუნების მიდრეკილება აქვს. და ატფ სინთაზები ერთადერთი ადგილებია მემბრანაში, 
რომლებიც თავისუფლად ატარებენ H+–ს. იონები გადიან არხში, რომელიც მოთავსებულია 
ატფ სინთაზაში. ეს უკანასკნელი კი H+-ის ეგზოთერმულ ნაკადს იყენებს ადფ-ის 
ფოსფორილების წარსამართად.  ამრიგად, H+-ის გრადიენტში აკუმულირებული ენერგია, 
მემბრანის მეორე მხარეზე ელექტრონთა გადამტანი ჯაჭვის ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს ატფ-
ის სინთეზთან აუღლებს.  ეს არის ქემიოსმოსის მაგალითი. 

    ელექტრონთა გადამტანები მემბრანაში სპეციალურად ისე არიან განლაგებული, რომ H+ 
მიიღება მიტოქონდრიული მატრიქსიდან და გროვდება მემბრანათშორის სივრცეში. მიღებულ 
H+-ის გრადიენტს ეწოდება პროტონ-განპირობებული (მოტივირებული) ძალა. იგი ხაზს უსვამს 
გრადიენტის უნარს – შეასრულოს მუშაობა. ძალა H+-ს წარმართავს უკან, მემბრანის მეორე 
მხარეზე სპეციფიური H+-ის არხების საშუალებით, რომლებიც ატფ სინთაზათია 
უზრუნველყოფილი. ზოგადად, ქემიოსმოსი არის ენერგია-შეუღლებული მექანიზმი, რომელიც 
მემბრანის გამჭოლ H+-ის გრადიენტის ფორმით აკუმულირებულ ენერგიას იყენებს უჯრედული 



მუშაობის წარსამართად. მიტოქონდრიაში, გრადიენტის წარმოსაქმნელი ენერგია მიიღება 
ეგზოთერმული ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციებიდან, ხოლო ატფ-ის სინთეზი არის 
შესრულებული სამუშაო. მაგრამ ქემიოსმოსი მიმდინარეობს სხვაგანაც და სხვადასხვა 
ფორმითაც. ქლოროპლასტები ქემიოსმოსს იყენებენ ფოტოსინთეზის პროცესში ატფ-ის 
სინთეზისათვის; ამ ორგანოიდებში, სინათლე (და არა ქიმიური ენერგია) წარმართავს, 
როგორც ელექტრონთა გადამტან ჯაჭვში ელექტრონთა გადაადგილებას, ისე ამ 
გადაადგილების შედეგად  H+-ის გრადიენტის წარმოქმნასაც.  

   1978 წელს პიტერ მიჩელმა ნობელის პრემია მიიღო ქემიოსმოსური მოდელის 
ორიგინალურად შემოთავაზების გამო. 

 

 

 უჯრედული სუნთქვის დროს წარმოქმნილი ატფ-ის აღრიცხვა 

  ახლა კი იმისათვის, რომ უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ უჯრედული სუნთქვის საკვანძო 
პროცესები, მოდით დავუბრუნდეთ მის ზოგად ფუნქციას: საკვებში არსებული ენერგიის 
დაგროვება ატფ-ის სინთეზისათვის. 



  სუნთქვის დროს, ენერგიის უმეტესი ნაწილი მიედინება შემდეგი თანამიმდევრობით: გლუკოზა 
→ ნადH →ელექტრონთა გადამტანი ჯაჭვი → პროტონ-განპირობებული ძალა → ატფ. ჩვენ 
შეგვიძლია გარკვეული ბუღალტერია ვაწარმოოთ ატფ-ის მოგების გამოსაანგარიშებლად, 
როცა უჯრედული სუნთქვის შედეგად გლუკოზის ერთი მოლეკულა იჟანგება ნახშირორჟანგის 
6 მოლეკულამდე. ამ მეტაბოლური საწარმოს სამ ძირითად განყოფილებას წარმოადგენენ 
გლიკოლიზი, ლიმონმჟავა ციკლი და ელექტრონთა გადამტანი ჯაჭვი, რომელიც ჟანგვით 
ფოსფორილირებას წარმართავს. მოცემულია გლუკოზის ერთი მოლეკულის დაჟანგვის 
შედეგად მიღებული ატფ-ის დეტალური აღრიცხვა. ის მოიცავს, როგორც ქიმიურ, ისე 
ტრანსპორტულ პროცესებს. ამ პოტენციალის განმუხტვა ხდება ელექტრონტრანსპორტული 
ჯაჭვის სამ წერტილში – იქ სადაც ხდება ადფ-დან ატფ-ის სინთეზი. ნადH ელექტრონების 
სატრანსპორტო ჯაჭვის დასაწყისში ერთვება და შედეგად წარმოიქმნება ატფ-ის სამი 
მოლეკულა. ფადH2 უკავშირდება კოფერმენტ – Q –ს და შედეგად წარმოიქმნება 2 მოლეკულა 
ატფ. ამრიგად, ერთი მოლეკულა გლუკოზის დაშლის შედეგად კრებსის ციკლში წარმოიქმნება 
– 6 ატფ (გლიკოლიზის შედეგად წარმოქმნილი 2 ნადH-იდან სუნთქვით ჯაჭვში) + 6 ატფ 
(აცეტილ CoA-ს წარმოქმნისას აღდგენილი 2 ნადH-დან სუნთქვით ჯაჭვში) + 2 ატფ (კრებსის 
ციკლის შედეგად) + 18 ატფ (კრებსის ციკლის შედეგად წარმოქმნილი 6 ნადH-იდან სუნთქვით 
ჯაჭვში) + 4 ატფ (კრებსის ციკლის შედეგად წარმოქმნილი 2 ფადH2-იდან სუნთქვით ჯაჭვში) = 36 
ატფ ამრიგად ერთი მოლეკულა გლუკოზის მეტაბოლიზირებისას უჯრედში გლიკოლიზისა და 
კრებსის ციკლის შედეგად წამოიქმნება 2 + 36 = 38 მოლეკულა ატფ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

მცენარეთა წყლის რეჟიმი 

   წყალი არის ნივთიერება, რომელიც აქ, დედამიწაზე, შესაძლებელს ხდის სიცოცხლის 
არსებობას. ყველა ჩვენი მსგავსი ორგანიზმი ძირითადად წყლისგან შედგება და ცხოვრობს 
გარემოში, სადაც წყალი დომინირებს. დედამიწაზე და შესაძლოა სხვა პლანეტებზეც, წყალი 
ბიოლოგიური გარემოა.          

   დედამიწაზე სიცოცხლე წყალში დაიწყო და ვიდრე ხმელეთზე გავრცელდებოდა, იქ 3 
მილიარდი წლის განმავლობაში ვითარდებოდა. ყველა ცოცხალ არსებას ნებისმიერ სხვა 
ნივთიერებაზე მეტად წყალი ესაჭიროება. თვით ხმელეთზე სიცოცხლეც (ხმელეთის 
ბინადართათვის), წყალთან დაკავშირებული რჩება. უჯრედების უმრავლესობა წყლით არის 
გარემოცული, ხოლო თვით უჯრედის 70-90% წყალი შეადგენს. დედამიწის სამი მეოთხედი 
წყლითაა დაფარული. თუმცა, წყლის უდიდესი ნაწილი თხევადი ფორმით არსებობს, იგი 
დედამიწაზე აგრეთვე ყინულისა და ორთქლის სახითაცაა წარმოდგენილი. წყალი ბუნებრივ 
გარემოში არსებული ერთადერთი ჩვეულებრივი ნივთიერებაა, რომელიც მატერიის სამივე 
ფიზიკურ მდგობარეობაში-მყარში, თხევადსა და გაზობრივში, გვხვდება.                                                                          

  წყალი არეგულირებს ჰაერის ტემპერატურას, რადგან იგი უფრო თბილი ჰაერიდან შთანთქავს 
სითბოს, ხოლო დაგროვილ სითბოს უფრო გრილ ჰაერში გამოყოფს. წყალი მოქმედებს 
როგორც სითბოს ბანკი, ვინაიდან მას შეუძლია შედარებით დიდი რაოდენობით სითბოს 
გამოყოფა, რომლის დროსაც საკუთრივ მისი ტემპერატურა უმნიშვნელოდ იცვლება. 

   მცენარეთა მასის უდიდესი ნაწილი წყალია. განსაკუთრებით მას შეიცავს პროტოპლაზმა 
საშუალოდ 85-90%-ს. ძალზე ბევრია წყალი, აგრეთვე წვნიან ნაყოფში. ახალი ფოთოლი 
შეიცავს -80-90%, ფესვები-70-95%, ნედლი ხის მერქანი_50%, მწიფე თესლები_10-15%, ხოლო 
ზოგიერთი ზეთოვანი კულტურების თესლების-5-7%-ს.                                                                                                         
სავეგეტაციო პერიოდში ნიადაგში ტენის მარაგის ძირითად წყაროს წარმოადგენს 
ატმოსფერული ნალექები, კერძოდ წვიმები, მათ რაოდენობას ვადებს, მოსვლის სიხშირეს, 
ინტენსივობას, აგრეთვე სხვა მეტეოროლოგიურ ფაქტორებთან-ტემპერატურასთან, ქართან და 
ა.შ. კავშირს დიდი მნიშვნელობა აქვთ.                                                                                                                          
მცენარეების მიწისზედა ნაწილების სისტემა, იმყოფება რა დედამიწის ზედაპირის ჰაერში, 
განუწყვეტლივ კარგავს წყალს აორთქლების საშუალებით და ამ დანაკარგის აღსადგენად 
მცენარე ცდილობს ამოიღოს ნიადაგიდან წყალი, რათა შეინარჩუნოს ზრდა-



განვითარებისათვის საჭირო პირობები, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი იღუპება. მცენარეს 
შეუძლია, აგრეთვე მიიღოს წყალი ყველა მისი მიწისზედა ნაწილებიდან, ძირითადად იგი 
წყლის უდიდეს ნაწილს იღებს ნიადაგიდან ფესვების მეშვეობით, ხოლო ის მცენარეები, 
რომლებიც მოკლებულნი არიან ფესვთა სისტემას, მათ უხდებათ წყლის შეწოვა უშუალოდ 
თავიანთი მიწისზედა ნაწილებით.  ამჟამინდელი მცენარეების წინაპარი ერთუჯრედიანი 
ორგანიზმები, რომლებიც წყალში იზრდებოდნენ, ისრუტავდნენ წყალს, მინერალებსა და 
ნახშირორჟანგს (CO2) უშუალოდ წყლიდან. მათი არც ერთი უჯრედი აღნიშნული 
ინგრედიენტებისგან შორს არ იყო. ხავსებში ასევე არ არის განვითარებული ტრანსპორტირების 
სისტემა; ასე რომ, მათ მხოლოდ ძალიან ტენიან გარემოში შეუძლიათ არსებობა. რაც შეეხება 
ჭურჭლოვან მცენარეებს, ხმელეთზე ევოლუციურმა გადმოსვლამ გამოიწვია მცენარის 
ორგანიზმის ფესვებად (მიწისქვეშა ნაწილი) და მიწისზედა ორგანოებად დიფერენცირება. 
ფესვები ისრუტავს წყალს და მინერალებს ნიადაგიდან, ტოტები, ფოთლები და ყვავილები კი 
ისრუტავს სინათლესა და ატმოსფერულ ნახშირორჟანგს, რაც ფოტოსინთეზისთვისაა საჭირო. 
ქსილემას წყალი და მინერალები ფესვებიდან მცენარის მიწისზედა ნაწილში გადააქვს. 
ფლოემას გადააქვს შაქარი მისი წარმოქმნის ან შენახვის ადგილიდან იმ ადგილას, სადაც ის 
საჭიროა ზრდისა და მეტაბოლიზმისთვის. ნივთიერებათა ასეთი ტრანსპორტირება, რომელიც 
საჭიროა მცენარის, როგორც ერთიანი ორგანიზმის ფუნქციონირებისთვის, შეიძლება დიდ 
მანძილზე განხორციელდეს.                                                                                                       
მცენარეში შესული წყლის დიდი რაოდენობიდან აითვისება მისი მხოლოდ უმნიშვნელო 
ნაწილი და შედის წარმოქმნილ ორგანულ ნივთიერებათა შემადგენლობაში, ხოლო 
დანარჩენი აორთქლებაზე დახარჯულ წყალს ანაზღაურებს. მცენარეში არსებული წყალი 
თავისი მდგომარეობითა და ფიზიოლოგიური როლით განსხვავებულია. Gგანასხვავებენ 
ბმულსა და თავისუფალ წყალს. ბმული წყალი მცენარის უჯრედებში უმთავრესად, 
ჰიდროფილური კოლოიდების მიზიდულობის ძალითაა დაკავებული. Bბმულ წყალს თვისებები 
მნიშვნელოვნად აქვს შეცვლილი. მისი სითბოტევადობა დაქვეითებულია, ხოლო სიმკვრივე 
ამაღლებული. ის კარგავს გამხსნელის თვისებებს და იყინება უფრო დაბალ ტემპერატურაზე, 
ვიდრე თავისუფალი წყალი.  

   ახალგაზრდა მცენარეში ბმული წყლის რაოდენობა მეტია, ვიდრე ხნიერში, რაც 
განპირობებულია უჯრედების კოლოიდების ჰიდროფილურობის შემცირებით დაბერების 
დროს. ამიტომ მცენარის ზრდასთან ერთად ბმული წყლის რაოდენობა მცირდება, 
თავისუფალი წყლისა კი მატულობს. თავისუფალი წყალი უჯრედში ქმნის გარემოს, სადაც 
ნივთიერებათა ცვლისა და ცხოველმყოფელობის სხვა პროცესები მიმდინარეობს და 
თვითონაც ადვილად ერთვება ამ პროცესებში. თავისუფალი წყალი ეს სახარჯი წყალია. 
აორთქლებაზე დახარჯული წყლის უდიდესი რაოდენობა, ძირითადად, თავისუფალი წყალია 
და ბმულ წყალთან ერთად, ცოცხალი მატერიის კონსტიტუციური წყალიცაა. 



    ფესვები მცენარის სპეციალიზებული ორგანოებია ნიადაგიდან წყლისა და მინ. 
ნივთიერებათა შესათვისებლად. ფესვების მიერ წყლის შთანთქმა უფრო ნელა მიმდინარეობს, 
ვიდრე წყლის ხარჯვა აორთქლების დროს, რადგან უკანასკნელ შემთხვევაში მოქმედი ძალები 
გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე ფესვის უჯრედებში ოსმოსური გადაადგილების ძალები. 
ამ განსხვავებას მცენარე შთანმთქავი ფესვების ფართობის ძლიერი განვითარების ხარჯზე 
ინაზღაურებს. 

  მცენარეებში წყლის შეღწევა ძირითადად დამოკიდებულია ნიადაგის ტემპერატურაზე, რადგან 
იგი გავლენას ახდენს შემწოვ მოქმედ ფესვებზე და ნიადაგში წყლის მოძრაობაზე. 
ტემპერატურის დაწევის დროს ფესვთა სისტემაში წყლის შესვლა მცირდება. 200-დან 00-მდე 
ტემპერატურის დაწევის დროს ფესვთა სისტემაში წყლის შესვლის სიჩქარე, შესვლის საწყის 
სიჩქარესთან შედარებით 25-30%-ით კლებულობს. მცენარეზე განსაკუთრებით ძლიერ 
გავლენას ახდენს ტემპერატურის მკვეთრი ცვლა. 

      ტემპერატურის დაწევისას წყლის შთანთქმის შემცირება არ შეიძლება ავხსნათ წყლის 
დიფუზიის სიჩქარის დაქვეითებით, რადგან ამ შემთხვევაში, ეს უკანასკნელი ძალიან 
უმნიშვნელოდ იცვლება. სამაგიეროდ ძალიან იზრდება პლაზმის სიბლანტე. ზოგიერთი 
მცენარის, მაგ. Nნესვის, ბამბის პროტოპლაზმა შეიძლება სულაც გაირინდოს +200-ზე დაბალი 
ტემპერატურის დროს, ისევე როგორც ლაბა მყარდება ოთახის ტემპერატურის პირობებში. 
Pპროტოპლაზმის სიბლანტის გადიდება ძალიან ამცირებს მასში წყლის შესვლის სიჩქარეს. 
გარდა ამისა, სითბოსმოყვარულ მცენარეებში, წყლის შთანთქმაზე გავლენას ახდენს ფესვებში 
დაბალი ტემპერატურის დროს წარმოქმნილი  ტოქსიური ნივთიერებები. 

     მცენარეში წყლის შესვლა დამოკიდებულია აგრეთვე ნიადაგის ხსნარის ქიმიურ 
შედგენილობასა და კონცენტრაციაზე. ხსნარში ნახშირორჟანგისა და ორგანული 
ნივთიერებების ანაერობული დაშლის პროდუქტების არსებობა ცუდად მოქმედებს მცენარის 
მიერ წყლის შთანთქმაზე. Nნიადაგის ხსნარის კონცენტრაციის გავლენა იმაში გამოიხატება, 
რომ ფესვის უჯრედების შემწოვი ძალა მეტი უნდა იყოს ნიადაგის ხსნარის ოსმოსურ წნევაზე. 
Aმიტომ რამდენადაც ნაკლებია ნიადაგის ხსნარსა და ფესვის უჯრედების კონცენტრაციათა 
შორის სხვაობა, მით უფრო ნაკლებად შეიწოვს მცენარე წყალს. 

    ნიადაგის ხსნარის კონცენტრაციის გარდა ფესვების მიერ წყლის შთანთქმას ეწინააღმდეგება 
ნიადაგის ნაწილაკების ზედაპირზე წყლის შემაკავებელი ძალები. 

     მცენარეს უნარი აქვს ნიადაგიდან შთანთქას მასში არსებული წყლის არა მთლიანი 
რაოდენობა, არამედ ის ნაწილი, რომელსაც ფესვის უჯრედების შემწოვ ძალაზე ნაკლები ძალა 
აკავებს. ამის მიხედვით ნიადაგის წყალს ყოფენ მისაწვდომ და მიუწვდომელ წყლად. ფესვები 
ყველაზე ადვილად იწოვენ იმ წყალს, რომელიც ავსებს ნიადაგის ნაწილაკებს შორის არსებულ 



შედარებით ფართო ღრუებს და რომელსაც გრავიტაციული წყალი ეწოდება. ნიადაგში ეს 
წყალი დგება, ნალექების ან მორწყვის შემდეგ. გრავიტაციული წყალი ადვილად მოძრავია და 
ნიადაგში ვერ ჩერდება, სიმძიმის ძალის გავლენით ის ეშვება ქვემოთ და ქმნის გრუნტის წყალს. 
Gგრავიტაციული წყლით მცენარეები სარგებლობენ მცირე ხნით, სანამ იგი ფესვების 
გავრცელების დონეზე დაბლა არ დაეშვება.  

    წყალი, რომელიც ავსებს ნიადაგის ვიწრო კაპილარებს კავდება დაახლოებით 0,1 ატმ. 
ძალით და სიმძიმის ძალის გავლენით დაბლა ვერ ჩადის. ასეთ წყალს კაპილარულინ წყალი 
ეწოდება. მას ადვილად იწოვენ ფესვის ბუსუსები. ეს წყალი მთელი წყლის ის ძირითადი 
ნაწილია, რომელსაც მცენარე ნიადაგიდან იღებს.  

    ნიადაგის  ნაწილაკების ზედაპირზე ადსორბციის ძალით შეკავებულ წყალს აფსკური წყალი 
ეწოდება. ის ნაკლებმისაწვდომია მცენარისათვის და ისიც მხოლოდ გარეთა შრის ფენიდან, 
აფსკური წყლის შინაგანი ძალები კი 1000 ატმ. ძალით კავდებიან და ამიტომ ფესვებისათვის 
მიუწვდომელი რჩებიან.  წყლის მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის დაკავება შეუძლია 
ნიადაგს იწოდება სრულ ტენტევადობად. უფრო მეტი ტენტევადობისაა ტორფიანი და მძიმე 
თიხნარი ნიადაგები, უფრო ნაკლების ქვიშიანი. ტორფიანი და მძიმე თიხნარი ნიადაგებისათვის 
ჭკნობის კოეფიციენტი (ჭკნობის კოეფიციენტი ეწოდება მცენარის მიერ ნიადაგიდან 
მიუწვდომელი წყლის ისეთ რაოდენობას, რომლის შეთვისებაც მათ არ შეუძლიათ და 
გადადიან ჭკნობაში) უფრო მაღალია, ვიდრე ქვიშისათვის.  

  ნიადაგის სტრუქტურას დიდი მნიშვნელობა აქვს წყალმომარაგებისათვის. სტრუქტურულ 
ნიადაგში მეტია კაპილარული წყალი და მცენარე ამ წყალს კარგად იყენებს. სტრუქტურული 
ნიადაგი ისრუტავს და კარგად ინახავს ატმოსფერულ ნალექებს და ფესვისათვის აერაციის 
კარგ პირობებს ქმნის. მცენარის მიერ აორთქლებაზე დაკარგული წყალი ანაზღაურდება 
ფესვთა სისტემის მიერ ნიადაგიდან წყლის შეწოვის ხარჯზე.                                                                                      
მცენარის მიერ ნიადაგიდან წყლის შეწოვა მნიშვნელოვანი პროცესია, მაგრამ არა ნაკლები 
მნიშვნელობა აქვს ბაგეების ტრანსპირაციასაც, რომლის დროს წყალი რომელიც უჯრედებს 
შორის შესულია ორთქლის მაგვარ მდგომარეობაში, ბაგეების მეშვეობით ორთქლდება და 
მიდის ატმოსფეროში. ეს პროცესი აორთქლების ფიზიკურ კანონს ემორჩილება.  

 



 

ფოთოლმა შეიძლება ააორთქლოს საკუთარ წონაზე მეტი წყალი ერთ დღეში და წყალი 
შეიძლება მოძრაობდეს ქსილემში 75 სმ/წთ. სიჩქარით, რაც დაახლოებით კედლის საათის 
პატარა ისრის თავის სიჩქარეს უდრის. თუ ტრანსპირაციის ძალა ფოთლებამდე საკმარისი 
რაოდენობით წყალს აქაჩავს, ფოთლები არ დაჭკნება. ტრანსპირაციის სიჩქარე ყველაზე 
დიდია მზიან, თბილ, მშრალ და ქარიან დღეს, რადგან ეს გარემო ფაქტორები ზრდის 
აორთქლებას. მართალია, მცენარეებს შეუძლიათ, შეეგუონ ასეთ პირობებს ბაგეთა ხვრელების 
გახსნის ზომის რეგულირების მეშვეობით, წყლის გარკვეული ოდენობა აორთქლების გზით 
მაინც იკარგება მაშინაც კი, როცა ბაგეები დახურულია. თუ გვალვა ხანგრძლივი გამოდგა, 
ფოთლები იწყებს ჭკნობას, რადგან მათი უჯრედები კარგავს ტურგორულ წნევას. აორთქლების 
შედეგი ასევე არის გაგრილება, რამაც შეიძლება დასწიოს ფოთლის ტემპერატურა 10-150-ით 
გარემოს ტემპერატურასთან შედარებით. კაქტუსსა და უდაბნოს სხვა სუკულენტებს, რომლებსაც 
აორთქლების დაბალი სიჩქარე ახასიათებთ, შეუძლიათ ფოთლის მაღალი ტემპერატურის 
ატანა; ამ შემთხვევაში, წყლის კარგვა აორთქლების გამო უფრო დიდი საფრთხეა, ვიდრე 
გადახურება. კაქტუსის ბიოქიმიის ევოლუციამ განაპირობა მისი მაღალი ტემპერატურის 
პირობებში გადარჩენა.                                                                                                                                       
ტრანსპირაციის ინტენსივობა ბევრადაა დამოკიდებული ბაგეების აპარატის მუშაობაზე, 
რომელზეც მრავალი ფაქტორი მოქმედებს (ტემპერატურა, სინათლე, ჰაერის ტენიანობა, 
მცენარის წყლით უზრუნველყოფა, ფოთლის ასაკი და ა.შ).                                                                                                                                                
აღსანიშნავია, რომ ჩრდილის ამტანი მცენარეები წყლის ნაკლებობის შემთხვევაში, სწრაფად 
ხურავენ ბაგეებს, ვიდრე სინათლის მოყვარულები, რომლებიც ამით თავიდან იცილებენ 
ფოთლების დაზიანებას წყლის დეფიციტისაგან.                                                                                                                                                                         
სხვადასხვა მცენარის ტრანსპირაციის შესადარებლად საჭიროა მისი გამოსახვა გარკვეული 
სიდიდეებით: 



   უფრო მეტად გავრცელებულია ფოთლის ზედაპირის ფართობის ერთეულზე დროის 
ერთეულში ტრანსპირებული წყლის გამოთვლა. ამ სიდიდეს ტრანსპირაციის ინტენსიურობა 
ეწოდება. ტრანსპირაციის ინტენსიურობის ფარდობას თავისუფალი წყლის ზედაპირის 
აორთქლების ინტენსიურობასთან ფარდობითი ტრანსპირაცია ეწოდება. გამოსახავენ რა 
ტრანსპირაციას პროცენტობით მთელ მცენარეში წყლის საერთო შემცველობასთან 
ღებულობენ წყლის ხარჯვის სიჩქარეს. ეს სიდიდე გვიჩვენებს, თუ რა სიჩქარით აღდგება 
მცენარეში არსებული წყალი. წყლის ხარჯვის სიჩქარემ შეიძლება მიაღწიოს 100%-ს, ე.ი. ერთი 
საათის განმავლობაში მცენარემ შეიზლება იმდენი წყალი დაკარგოს, რამდენიც მასშია 
მოთავსებული. 

  მცენარის მშრალ მასაზე ტრანსპირაციის გაანგარიშებას იძლევა ე.წ. ტრანსპირაციული 
კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენი წყალი დახარჯა მცენარემ ორგანული 
ნივთიერებათა მშრალი მასის ერთეულის შექმნაზე----ანუ ორგანულ ნივთიერებებსა და დროის 
ამავე მონაკვეთში დახარჯული წყლის რაოდენობის ფარდობა. შებრუნებულ სიდიდეს ეწოდება 
ტრანსპირაციის პროდუქტიულობა ანუ დაგროვილი ორგანული ნივთიერებების შესაქმნელად 
დახარჯული წყლის რაოდენობა გამოსახული კილოგრამობით.  

   მცენარის მიერ დაკარგული წყლის დაახლოებით 90% გადის ბაგეების ხვრელების გავლით, 
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფორებს ფოთლის გარე ზედაპირის მხოლოდ 1-2% უკავია. 
ცვილისებრი კუტიკულა ზღუდავს წყლის დაკარგვას ფოთლის დარჩენილი ზედაპირიდან. 
ბაგის თითოეული ხვრელი გარშემორტყმულია ორი ჩამკეტი უჯრედით, რომლებიც თირკმლის 
ფორმისაა ორლებნიანებში და ჰანტელის ფორმის – ბევრ ერთლებნიანში. ჩამკეტი უჯრედები 
აკონტროლებს ბაგის ხვრელის დიამეტრს ფორმის შეცვლით. ამით ისინი ორ უჯრედს შორის 
არსებულ მანძილს ზრდიან ან ამცირებენ. ფოთლის მიერ დაკარგული წყლის ოდენობა 
დამოკიდებულია ბაგის ხვრელების რიცხვზე და მათი გახსნის საშუალო ზომაზე. ფოთლის 
ბაგეთა სიმჭიდროვე, რომელიც ერთ სმ2-ზე 20.000 შეიძლება იყოს, როგორც გენეტიკურ, ისე 
გარემოს კონტროლს ექვემდებარება. მაგალითად, ბუნებრივი შერჩევით ევოლუციის შედეგად, 
უდაბნოს მცენარეებს ბაგეთა ხვრელების ნაკლები სიმჭიდროვე ახასიათებთ, ვიდრე ჭაობის 
მცენარეებს. თუმცა ბაგეთა ხვრელების სიმჭიდროვე ასევე ბევრი მცენარის განვითარების 
კონკრეტული ეტაპის მახასიათებელია. 

    ფარულთესლოვანი მცენარეების უმეტეს სახეობებში, ჩამკეტი უჯრედების კედლები 
არათანაბრად სქელია და ცელულოზის მიკროფიბრილები მიმართულია ისე, რომ ეს იწვევს 
ჩამკეტი უჯრედების გარეთა მიმართულებით გაზნექვას დაბერილ მდგომარეობაში. ეს გაზნექვა 
ჩამკეტ უჯრედებს შორის ფორის ზომის ზრდას იწვევს. როცა უჯრედები კარგავს წყალს და 
სუსტდება, ისინი ნაკლებად მოხრილი ხდება და ფორასაც ხურავს. ჩამკეტ (მკეტავ) უჯრედებში 
ოსმოსური წნევის გადიდება ხდება ფოტოსინთეზისას, ასევე მათში არსებული სახამებლის 



შაქრად გარდაქმნისას. სიბნელეში პირიქით ხდება-შაქრებიდან სახამებელი წარმოიქმნება, 
ოსმოსური წნევა ეცემა და ბაგეები იხურება. სინათლეზე ბაგეების გახსნას ეწოდება გახსნის 
ფოტოაქტიური რეაქცია, ხოლო დახურვას ფოთლის წყლით არასაკმარისი გაჟღენთის დროს-
დახურვის ჰიდროაქტიური რეაქცია. დღისით ბაგეების დახურვა შეიძლება გამოიწვიოს წვიმების 
დროს ეპიდერმული უჯრედების ძლიერმა გაჟღენთამ, რის გამოც ეს უჯრედები ერთმანეთს 
აწვებიან. ეს უკანასკნელი კიდევ ბაგეების უჯრედებს და ფორები                 (ხვრელები) 
პასიურად იხურება. ეს არის დახურვის ჰიდროპასიური რეაქცია.  წვიმების შეწყვეტის შემდეგ 
ეპიდერმული უჯრედების მოცულობა კლებულობს და ბაგეები პასიურად იხსნებიან. 

  ცვლილებები ტურგორულ წნევაში, რომელიც აღებს და ხურავს ბაგეების ხვრელებს, 
უპიველეს ყოვლისა, ჩამკეტი უჯრედების მიერ კალიუმის იონების შექცევადი მიღების და 
გაცემის შედეგია. ბაგეთა ხვრელები იღება, როცა ჩამკეტ უჯრედებში აქტიურად მიმდინარეობს 
კალიუმის იონების აკუმულირება მეზობელი ეპიდერმული უჯრედებიდან. ნივთიერების 
ამგვარად მიღება იწვევს წყლის პოტენციალის უფრო უარყოფითად გახდომას ჩამკეტ 
უჯრედებში, და ეს უჯრედები ოსმოსის გზით წყლის შედინებასთან ერთად უფრო იბერება. (K+)-
ისა და წყლის უმეტესი ნაწილი ვაკუოლში ინახება და, მაშასადამე, ვაკუოლის მემბრანა ასევე 
თამაშობს როლს ჩამკეტი უჯრედების წყლის პოტენციალის რეგულირებაში. ბაგეების 
ხვრელების დახურვა წარმოადგენს (K+)-ის ჩამკეტი უჯრედებიდან მეზობელ უჯრედებში 
გადასვლის შედეგს, რასაც მივყავართ წყლის ოსმოსურ დაკარგვამდე, ჩამკეტი უჯრედების 
გაღებასა და დახურვაში, მემბრანების წყალგამტარობის ცვლილების გზით. ბაგის გახსნა 
უკავშირდება (H+)-ის აქტიურ ტრანსპორტირებას ჩამკეტი უჯრედებიდან. შედეგად მიღებულ 
ძაბვას (მემბრანის პოტენციალს) შემოაქვს K+ უჯრედში მემბრანის განსაკუთრებული არხებით. 
ზოგადად, ბაგეები იხსნება დღისით და იხურება ღამით. ეს ხელს უშლის მცენარის მიერ წყლის 
დაკარგვას, როცა ფოტოსინთეზისთვის ძალიან ბნელა. ერთ-ერთი სტიმულატორი, რომელიც 
იწვევს ბაგეების გახსნას, არის შიდა „საათი~ ჩამკეტ უჯრედებში. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მცენარე 
მთელი დღე იქნება ბნელ კარადაში, ბაგეები გააგრძელებს გახსნისა და დახურვის დღიურ 
რიტმს. ყველა ეუკარიოტულ ორგანიზმს აქვს შიდა საათი, რომელიც ციკლურ პროცესებს 
არეგულირებს. ციკლები, რომლებსაც დაახლოებით 24-საათიანი ინტერვალი აქვთ, იწოდება 
ცირკადულ რიტმებად.  გარემო სტრესმა შეიძლება გამოიწვიოს ბაგეების დახურვა დღის 
განმავლობაშიც. როცა მცენარე წყლის ნაკლებობას განიცდის, ჩამკეტი უჯრედები კარგავს 
სიმტკიცეს და იხურება. დამატებით, ჰორმონი, რომელსაც აბსციზის მჟავა ეწოდება და 
რომელიც ფესვებში გამოიყოფა წყლის დეფიციტის საპასუხოდ, აძლევს ჩამკეტ უჯრედებს 
სიგნალს, დახურონ ბაგეები. ეს საპასუხო ქმედება ამცირებს შემდეგ ჭკნობას, მაგრამ 
ამავდროულად ზღუდავს ნახშირორჟანგის მიღებას და, მაშასადამე, ანელებს ფოტოსინთეზს. 
ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რატომ ამცირებს გვალვა მოსავალს. ჩამკეტი უჯრედები 
სხვადასხვაგვარად არეგულირებს ფოტოსინთეზისა და აორთქლების ურთიერთქმედებას 
სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა შიდა და გარე სტიმულატორის გამოყენებით.  



     მშრალ კლიმატს შეგუებულ მცენარეებს, რომლებსაც ქსეროფიტები ეწოდება, აქვთ 
ფოთლის სხვადასხვა მოდიფიკაცია, რომლებიც ამცირებს აორთქლების სიჩქარეს. ბევრ 
ქსეროფიტს აქვს მცირე ზომის სქელი ფოთლები. ეს არის ადაპტაცია, რომელიც ზღუდავს 
წყლის კარგვას ზედაპირის ფართობის 

შემცირებით ფოთლის მოცულობასთან შედარებით. სქელი კუტიკულა ზოგ ფოთოლს 
ტყავისებურ კონსისტენციას აძლევს. ქსეროფიტების სხვა ადაპტაციებს შორისაა არეკვლის 
დიდი უნარის მქონე ფოთლები და ბუსუსებიანი ფოთლები, რომლებიც წყლის განაპირა შრეს 
იჭერს. ქსეროფიტების ბაგეები კონცენტრირებულია ქვედა (დაჩრდილული) ფოთლების 

ზედაპირზე, და ისინი ხშირად განლაგებულია სიღრმეებში, რომლებიც იცავს ფორებს მშრალი 
ქარისგან. ყველაზე მშრალ თვეებში, ზოგ უდაბნოს მცენარეს ფოთლები სცვივა. სხვები, 
როგორიცაა კაქტუსები, იმ წყლით სარგებლობს, რომელსაც მცენარე ხორციან ღეროში 
ინახავს წვიმიანი პერიოდის განმავლობაში. Crassulaceae-ის ოჯახის სუკულენტები კარგად არიან 
შეგუებული მშრალ გარემოს, ისევე, როგორც ყინულის მცენარეები და მცენარეთა ბევრი სხვა 
ოჯახი. ეს მცენარეები ახდენენ ნახშირორჟანგის ასიმილაციას ფოტოსინთეზის ალტერნატიული 
გზით, რომელსაც CAM ეწოდება -კარბომჟავების მეტაბოლიზმი. CAM მცენარის მეზოფილურ 
უჯრედებს აქვთ ფერმენტები, რომლებსაც შეუძლიათ ნახშირორჟანგის ორგანულ მჟავებში 
შეყვანა ღამის განმავლობაში. დღისით, ორგანული მჟავები იშლება, რათა გამოყონ 
ნახშირორჟანგი იმავე უჯრედებში, შაქარი კი სინთეზირდება ფოტოსინთეზის ჩვეული გზით (C3). 
რადგან ფოთოლი ნახშირორჟანგს ღამით შთანთქავს, ბაგეები შეიძლება დაიხუროს დღისით, 
როცა ყველაზე მეტია აორთქლება. 

  მცენარეები საოცარი რაოდენობით წყალს კარგავს ტრანსპირაციის პროცესში, რაც წყლის 
ორთქლის დაკარგვაა ფოთლებიდან და სხვა მიწისზედა ნაწილებიდან. მაგალითად, სიმინდის 
ერთი მცენარე აორთქლებს 125ლ. წყალს ზრდის სეზონის განმავლობაში. სიმინდის ყანა, 
რომელიც ერთ ჰექტარზე 75,000 მცენარის ტიპიური სიმჭიდროვით იზრდება, დაახლოებით 10 
მილიონ ლიტრ (10 მილიონ კგ.) წყალს აორთქლებს თითო ჰექტარზე ყოველ სეზონზე. თუ 
აორთქლებულ წყალს ფესვებიდან ტრანსპორტირებული წყალი არ შეცვლის, ფოთლები 
დაჭკნება და მცენარე საბოლოოდ დაიღუპება.   

  ქსილემის წვენი ადის სიმაღლემდე, რომელიც 100 მეტრს აჭარბებს ყველაზე მაღალ ხეებში. 
წვენი ფესვებიდან იტუმბება ზემოთ.  ღამით, როცა აორთქლება ძალიან მცირე ან ნულის 
ტოლია, ფესვის უჯრედები აგრძელებს მინერალური იონების ჭურჭლოვანი ცილინდრის 
ქსილემაში გადატუმბვას. ამავდროულად, ენდოდერმა ხელს უშლის იონების გარეთ გაჟონვას. 
შედეგად მიღებული აკუმულირებული მინერალები ამცირებს წყლის პოტენციალს ჭურჭლოვან 
ცილინდრში. წყალი შემოდის ფესვის ქერქიდან, რაც იწვევს ფესვის წნევის აკუმულირებას და 
ქსილემის წვენის ზევით აწევას. ზოგჯერ, ფესვის წნევა იწვევს მეტი წყლის შედინებას 



ფოთლებში წყლის იმ რაოდენობასთან შედარებით, რომელიც ორთქლდება, რაც გუტაციით 
მთავრდება. ეს არის წყლის წვეთების გამოყოფა, რაც დილით ჩანს ბალახის წვეროებზე ან 
ზოგი მცირე ზომის ბალახოვანი ორლებნიანების ფოთლების კიდეებზე. გუტაციის სითხე 
განსხვავდება ცვრისგან, რომელიც წარმოადგენს ტრანსპირაციის დროს წარმოქმნილ 
კონდენსირებულ ტენს. მცენარეთა უმეტესობაში, ფესვის წნევა არის საკმაოდ უმნიშვნელო 
მექანიზმი, რომელიც ქსილემის წვენის ზევით მოძრაობას იწვევს; ძირითადად, ის წყალს ზემოთ 
მხოლოდ რამდენიმე მეტრზე ექაჩება. ბევრი მცენარის ფესვს არ აქვს ფესვის წნევა. იმ 
მცენარეებშიც კი, სადაც გუტაცია ხდება, ფესვის წნევა ვერ უტოლდება აორთქლების სიჩქარეს 
მზის ამოსვლის შემდეგ. ძირითადად, ქსილემის წვენი ქვემოდან კი არ ამოდის ზემოთ ფესვის 
წნევის ზეგავლენით, არამედ მას თავად ფოთლები ქაჩავენ ზევითკენ.  

ქსილემის წვენის აქაჩვა: ტრანსპირაცია-გადაბმა-დაჭიმვა (მექანიზმი) 

   ნივთიერების ზევით ასატანად, შეგვიძლია, გამოვიყენოთ დადებითი წნევა ქვემოდან ან 
უარყოფითი წნევა ზემოდან (ეს იგივეა, რაც სითხის შეწრუპვა საწრუპით). აქ ყურადღებას 
გავამახვილებთ იმ პროცესზე, რომლის მეშვეობითაც 

წყალი ადის ზემოთ ქსილემაში არსებული უარყოფითი წნევის ზეგავლენით. 
ტრანსპორტირების ამ მექანიზმის კვლევისას, ვნახავთ, რომ ტრანსპირაცია აწევის ძალას ქმნის, 
წყლის მოლეკულების გადაბმა კი, წყალბადის ბმების მეშვეობით, ატარებს აწევის ძალას 
ქსილემის მთელ სიგრძეზე ფესვებამდე. 

ბაგეების ხვრელები, რომლებიც წარმოადგენს მიკროსკოპულ ფორებს ფოთლის ზედა 
ზედაპირზე, ქმნის ჰაერის შიდა ზონების ლაბირინთს, რომლებიც მეზოფილურ უჯრედებში 
ნახშირორჟანგს უშვებს, რაც მათ ფოტოსინთეზისთვის ესაჭიროება. ამ ზონებში არსებული 
ჰაერი გაჟღენთილია წყლის ორთქლით, რადგან ის უჯრედების ტენიან კედლებთანაა 
კონტაქტში. უმეტესობა დღეებში, ჰაერი ფოთლის გარეთ უფრო მშრალია, ასე რომ, მას წყლის 
უფრო დაბალი პოტენციალი აქვს, ვიდრე ჰაერს ფოთლის შიგნით. ამგვარად, წყლის ორთქლი 
ფოთლის ჰაერის ზონებში დიფუზირდება წყლის ნაკლები პოტენციალის მქონე ზონაში და 
გამოდის ფოთლიდან ბაგების ხვრელების გავლით. წყლის ორთქლის სწორედ ასეთ 
დაკარგვას ფოთლიდან დიფუზიის გზით ეწოდება ტრანსპირაცია. მაგრამ როგორ უკავშირდება 
ფოთლიდან წყლის ორთქლის დაკარგვა მცენარეში წყლის ზევით მოძრაობისთვის საჭირო 
ამწევ ძალას? უმთავრესი ჰიპოთეზა მდგომარეობს შემდეგში: უარყოფითი წნევა, რომელიც 
იწვევს წყლის ქსილემაში ზევით მოძრაობას, წარმოიქმნება ჰაერისა და წყლის შეხების 
ზედაპირზე მეზოფილური უჯრედების კედლებში. წყალი ფოთლებში ქსილემის გავლით 
ფოთლის ძარღვებში მიდის და შემდეგ გადადის მეზოფილურ უჯრედებში და მათ კედლებში. 
პირველად, წყალი ორთქლდება წყლის თხელი აპკიდან, რომელიც საზღვრავს მეზოფილური 
უჯრედების გარშემომრტყმელ ჰაეროვან ზონებს. ვინაიდან თანდათან მეტი წყალი იკარგება და 



გადადის ჰაერში, ჰაერისა და წყლის შეხების ზედაპირი შედის უფრო ღრმად უჯრედის 
კედელში და უფრო მრუდი ხდება.  მეტი მოლეკულის აორთქლებით, სიმრუდის ხარისხი და 
წყლის მოლეკულების ზედაპირის დაჭიმულობა იზრდება და წნევა ჰაერისა და წყლის შეხების 
ზედაპირზე თანდათან უფრო უარყოფითი ხდება. წყლის მოლეკულები ფოთლის უფრო 
ჰიდრირებული ნაწილებიდან შემდეგ გადადის ამ ნაწილში, რაც ამცირებს დაჭიმულობას. ეს 
გამწევი ძალები გადადის ქსილემაში, რადგან წყლის თითოეული მოლეკულა გადაბმულია 
მეორესთან წყალბადური ბმებით. ასე რომ, აორთქლების ძალა დამოკიდებულია წყლის ზოგ 
იმ განსაკუთრებულ თვისებაზე, როგორიცაა შერწყმა, გადაბმა და ზედაპირული დაჭიმულობა. 

   უარყოფითი წნევის როლი შეესაბამება ზემოთ განხილულ წყლის პოტენციალის ტოლობას, 
რადგან უარყოფითი წნევა (ძაბვა) ამცირებს წყლის პოტენციალს. რადგან წყალი მოძრაობს 
უფრო მაღალი პოტენციალის არეალიდან უფრო დაბალი პოტენციალის არეალისკენ, მზარდი 
უარყოფითი წნევა ჰაერისა და წყლის შეხების ზედაპირზე იწვევს ქსილემიდან წყლის 
გადასვლას მეზოფილურ უჯრედებში, რომლებიც კარგავს წყალს. წყალი გადადის ჰაეროვან 
ფორებში, საიდანაც ის დიფუზირდება გარეთ ბაგეების ხვრელების გავლით. ქსილემის წვენის 
ტრანსპირაციის ძალა გადადის ფოთლებიდან ფესვის წვერებამდე და ნიადაგის ხსნარამდეც. 
გადაბმა და შერწყმა ხელს უწყობს ამ ძალის ასეთ დიდ მანძილზე გადატანას. წყლის გადაბმა 
წყალბადის ბმების წყალობით საშუალებას იძლევა, ზევიდან ამოიქაჩოს წვენის სვეტი წყლის 
მოლეკულების განცალკევების გარეშე. ტრანსპირაციის ძალის მიერ წარმოქმნილი ძაბვა 
ამცირებს წყლის პოტენციალს ფესვის ქსილემაში იმდენად, რომ წყალი პასიურად გამოდის 
ნიადაგიდან ფესვის ქერქის გავლით და შედის ჭურჭლოვან ცილინდრში. ტრანსპირაციის ძალა 
ქვევით ფესვებამდე შეიძლება გავრცელდეს მხოლოდ წყლის მოლეკულების უწყვეტი ჯაჭვის 
მეშვეობით. კავიტაცია, წყლის ორთქლის ჯიბის ფორმირება ძარღვში, როგორც ხდება, 
მაგალითად, ქსილემის წვენის გაყინვისას ზამთარში, არღვევს ამ ჯაჭვს. კავიტაციის შედეგად 
წარმოქმნილი ჰაერის ბუშტუკები იზრდება და ემბოლიაში გადაიზრდება, რაც ქსილემში წყლის 
არხების დაბლოკვაა. ჰაერის ბუშტუკების სწრაფი ზრდა ზომაში კავიტაციის დროს იწვევს 
ტკაცუნის ხმას, რომელიც შეიძლება დაფიქსირდეს ღეროს ზედაპირზე სენსიტიური 
მიკროფონების დადებით. ფესვის წნევა საშუალებას აძლევს მცირე ზომის მცენარეებს, შეივსონ 
ემბოლიზებული ჭურჭლები გაზაფხულზე. თუმცა ხეებში ფესვის წნევას არ ძალუძს წყლის ხის 
კენწერომდე აქაჩვა, ასე რომ, წყლის ორთქლის ჯიბიან ჭურჭელს, ჩვეულებრივ, აღარ შეუძლია 
კვლავ წყლის მილსადენის ფუნქციის შესრულება. მაგრამ მოლეკულების ჯაჭვს შეუძლია, 
გვერდი აუაროს ამ ჯიბეს ახლომდებარე ტრაქეიდებს ან ჭურჭლებს შორის არსებული ზონებით. 
ასევე, მეორადი ზრდის შედეგად, ყოველ წელს ქსილემას ახალი ფენა ემატება. Mმხოლოდ 
ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე განაპირა მეორადი ქსილემა ატარებს წყალს. მართალია, 
ძველ მეორად ქსილემას უკვე აღარ აკისრია წყლის ტრანსპორტირების ფუნქცია, მაგრამ ის 
საყრდენს ქმნის ხისთვის. 



  ტრანსპირაციის-გადაბმის-დაჭიმვის მექანიზმი, რომელიც ახდენს ქსილემის წვენის 
ტრანსპორტირებას გრავიტაციის ძალის საპირისპიროდ, შესანიშნავი მაგალითია იმისა, 
როგორ მიესადაგება ფიზიკური პრინციპები ბიოლოგიურ პროცესებს. წყლის დიდ მანძილზე 
ტრანსპორტირებისას ფესვებიდან ფოთლებამდე მოცულობით ნაკადში, სითხის მოძრაობა 
განპირობებულია წყლის პოტენციალში არსებული განსხვავებით წყალგამტარი მილის 
საპირისპირო ბოლოებში. მცენარეში გამტარის ფუნქციას ასრულებს ჭურჭლები ან 
ტრაქეიდების ჯაჭვები. წყლის პოტენციალში განსხვავება აკუმულირდება ფოთლის ბოლოში 
ტრანსპირაციის ძალის მეშვეობით, რაც ამცირებს წყლის პოტენციალს (ზრდის ძაბვას) 
ქსილემის „ზედა” ბოლოზე. უფრო მცირე მასშტაბით, წყლის პოტენციალის გრადიენტ 
განაპირობებს წყლის ოსმოსურ მოძრაობას უჯრედიდან უჯრედამდე ფესვისა და ფოთლის 
ქსოვილში გახსნილი ნივთიერების კონცენტრაციასა და ტურგორულ წნევაში განსხვავება ხელს 
უწყობს მოკლე მანძილზე ტრანსპორტირებას. ამის საპირისპიროდ, მოცულობითი ნაკადი 
მხოლოდ წნევაზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი განსხვავება ოსმოსისგან იმაში მდგომარეობს, 
რომ ოსმოსი მხოლოდ წყალს ამოძრავებს, მოცულობითი ნაკადი კი მთლიან ხსნარს, 
რომელშიც წყალთან ერთად შედის მინერალები დანებისმიერი სხვა ნივითიერება, რომელიც 
წყალშია გახსნილი. მცენარე არ გამოყოფს არანაირ ენერგიას ქსილემის წვენის აქაჩვაზე 
მოცულობით ნაკადში. ამის ნაცვლად, მზის სხივების  შეწოვა იწვევს აორთქლებას _ წყალი 
ორთქლდება მეზოფილური უჯრედების ტენიანი კედლებიდან და ამით მცირდება ფოთოლში 
ჰაერის ბალიშებში არსებული წყლის პოტენციალი. ასე რომ, ქსილემის წვენის ზევით აქაჩვა 
საბოლოოდ მზის ენერგიით ხდება. 

ამდენად, წყლის გადაადგილებას ფესვებიდან ფოთლებისაკენ განაპირობებს ქვედა ბოლო 
მამოძრავებელი-ფესვური წნევა და ზედა ბოლო მამოძრავებელი-ტრანსპირაცია. 

 

 

 

მცენარეთა მინერალური კვება 

 

     ენერგიისა და ბიოლოგიური მასალების ურთიერთგაცვლა მუდმივი პროცესია გარემოსა და 
ცოცხალ ორგანიზმებს შორის. ეკოსისტემის დონეზე მცენარეები და სხვა ფოტოსინთეზური 
ავტოტროფები ასრულებენ მთავარ როლს- არაორგანული ნივთიერებების ტრანსფორმაციას 
ორგანულ ნივთიერებებად. 



   თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ავტოტროფული არ ნიშნავს ავტონომიურს. მცენარეებს 
სჭირდება სინათლე, რაც ფოტოსინთეზისთვის ენერგიის წყაროა. ორგანული ნივთიერების 
სინთეზისთვის მცენარეებს ასევე სჭირდება ნედლეული არაორგანული მკვებავი ნივთიერებების 
სახით: წყალი, მინერალები და ნახშირორჟანგი. ჩვეულებრივ, მცენარე წყალსა და 
მინერალებს იღებს ნიადაგიდან, ხოლო ნახშირორჟანგის წყარო მცენარისთვის ჰაერია. 
ჭურჭლოვანი მცენარის დატოტვილი ფესვები და ყლორტების სისტემა უზრუნველყოფს 
მცენარის ამ არაორგანული საკვების მარაგის წყაროს ინტენსიურ გამოყენებას. მცენარეებს, 
ზრდისა და განვითარების სრული ციკლის გასავლელად, სჭირდება კონკრეტული ქიმიური 
ელემენტები. უზარმაზარი მცენარის შეხედვისას შეუძლებელია არ გაიფიქრო: როგორ ხდება 
ასეთი მასის აღმოცენება ესოდენ მცირე ზომის მარცვლიდან?  

მცენარის ზრდისთვის აუცილებელია ნიადაგი, წყალი და ჰაერი. მცენარეები ნიადაგიდან 
იღებენ მინერალურ საკვებსა და აუცილებელ ქიმიურ ელემენტებს არაორგანული იონების 
სახით. მცენარეები ისრუტავენ აზოტს, მაგალითად, აზოტის ნიტრატების სახით (NO3−), თუმცა 
მინერალურ საკვებს მცენარის მთლიანი მასის ჩამოყალიბებაში მხოლოდ მცირე წვლილი 
შეაქვს. უნდა აღინიშნოს, რომ მცენარის 80-90%-ს შეადგენს წყალი და მცენარეები იზრდებიან 
ძირითადად თავიანთი უჯრედების ცენტრალური ვაკუოლში წყლის დაგროვების გზით. წყალი 
ასევე წარმოადგენს საკვებს, რომელიც მცენარეს აწვდის წყალბადის ატომების უდიდეს ნაწილს 
და ასევე ჟანგბადის ატომებს გარდაქმნის რა მათ ფოტოსინთეზის შედეგად ორგანულ 
შემადგენლობად. თუმცა, ისიც ცხადია, რომ მცენარის მიერ შეწოვილი წყლის მხოლოდ მცირე 
ნაწილი აწვდის ატომებს ორგანულ მოლეკულებს. მაგალითად, გაანგარიშებულია, რომ 
სიმინდის მიერ შთანთქმული წლის 90% ტრანსპორტირებისას (მცენარის ჭურჭლოვან სისტემაში 
მოძრაობის დროს) იკარგება. მცენარეში ამ პროცესის შემდეგ დარჩენილი წყალი სამ ფუნქციას 
ასრულებს: ის მოქმედებს როგორც მიკროელემენტების გამხსნელი, ხელს უწყობს უჯრედების 
ზრდასა და გამრავლებას და უჯრედების დაჭიმულ მდგომარეობას. თუ მცენარის წონაზე 
ვისაუბრებთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ მცენარის ორგანულ მასალის ძირითადი ნაწილი არ 
წარმოიქმნება წყლისა და ნიადაგში არსებული მინერალებისგან, არამედ ჰაერიდან 
შთანთქმული ნახშირორჟანგისაგან (CO2). წყლის შემცველობა მცენარეში შეიძლება 
გავზომოთ, თუ ავწონით მცენარეს მანამ, სანამ მას წყალმომარაგებას შევუწყვეტთ და 
შევადარებთ მისი სრული გახმობის შემდეგ დარჩენილ მასას. ასევე შესაძლებელია 
დავადგინოთ უკვე გამხმარი მცენარის (მშრალი წონის) ნარჩებებში არსებული ქიმიური 
შემადგენლობა. გამომშრალი მცენარის წონის 96% შეადგენს ორგანული ნივთიერებები, 
ხოლო არაორგანული ნივთიერებები _ დანარჩენ 4%. ორგანული მასალის დიდი ნაწილი 
ნახშირწყლები და უჯრედების კედლის ცელულოზაა (უჯრედისია). აქედან გამომდინარე, 
ნახშირწყალბადის შემადგენლობა – ნახშირბადი, ჟანგბადი და წყალბადი მცენარის მშრალი 
მასის შემადგენელი ელემენტების უდიდეს ნაწილს შეადგენს. ვინაიდან ზოგიერთი ორგანული 



მოლეკულა შეიცავს აზოტს, გოგირდს ან ფოსფორს, მცენარეც, რასაკვირველია, შედარებით 
დიდი რაოდენობით შეიცავს აღნიშნულ ელემენტებს. 

  მაკროელემენტები და მიკროელემენტები 

   მცენარის არაორგანულ ნივთიერებათა შორის ორმოცდაათზე მეტი ქიმიური ელემენტია 
დადგენილი, მაგრამ ყველა ელემენტი როდია მნიშვნელოვანი მცენარის ზრდა-
განვითარებისთვის. ქიმიური ელემენტი მცენარისთვის აუცილებელია იმ შემთხვევაში, თუ ის 
ხელს უწყობს მცენარის ზრდის სრული ციკლის შესრულებას და გამრავლებას. მცენარის 
ქიმიური შემადგენლობის შესწავლის დროს ჩვენ უნდა განვასხვავოთ ელემენტები, რომლებიც 
აუცილებელია და ელემენტები რომლებსაც არა აქვთ სასიცოცხლო მნიშვნელობა, მაგრამ 
მაინც მცენარის შემადგენლობაში ფიქსირდება. მცენარეში არსებული ქიმიური ელემენტები, 
გარკვეულწილად, მიუთითითებენ ნიადაგის შემადგენლობაზეც. მცენარეები, რომლებიც 
ბუნებრივი წიაღისეულის საბადოების ტერიტორიაზე იზრდებიან, ხშირ შემთხვევაში შეიცვენ მაგ: 
ოქროს ან ვერცხლს, მაგრამ ამ ელემენტებს, მცენარის კვების თვალსაზრისით, არანაირი 
ფუნქცია არ აქვთ. მცენარის ზრდა-განვითარებისთვის აუცილებელი ელემენტების დასადგენად, 
მეცნიერებმა გამოიყენეს ჰიდროპონიკის მეთოდი (hydroponic culture), როდესაც მცენარეს 
გაზრდა ნიადაგის გარეშე, მხოლოდ მინერალებით ხდება. ასეთი კვლევების საშუალებით 
დაადგინეს 17 ელემენტი, რაც აუცილებელია ყველა მცენარისთვის. აუცილებელი 
ელემენტებიდან, ცხრა საკვები მაკროელემენტია, ვინაიდან მცენარეებს ისინი დიდი 
რაოდენობით სჭირდება. ჩამოთვლილთაგან, პირველი ექვსი ძირითადი შემადგენელი 
ორგანული ელემენტია, რომლებიც მცენარის სტრუქტურას ქმნის: ნახშირბადი, ჟანგბადი, 
წყალბადი, აზოტი, ფოსფორი და გოგირდი. სხვა მაკროელემენტებია კალიუმი, კალციუმი და 
მაგნიუმი. დანარჩენი რვა აუცილებელი ელემენტი ცნობილია როგორც მიკროელემენტები, 
ვინაიდან მცენარეები მათ მცირე ოდენობით იღებენ. ასეთ ელემენტებს მიეკუთვნება: ქლორი, 
რკინა, მაგნიუმი, ბორი, თუთია, სპილენძი, ნიკელი და მოლიბდენი. მცენარეებში 
მიკროელემენტები ასრულებენ ე.წ. ალგებრული დანამატის ფუნქციას, რაც ფერმენტების 
რეაქციის არაპროტეინული სახის დამხმარებას ნიშნავს. მაგალითად, რკინა ციტოქრომის 
მეტალოკომპონენტია, ცილა, რომელიც ქლოროპლასტისა და მიტოქონდრიების ელექტრონ-
ტრანსპორტულ გზაში მონაწილეობს. ეს განპირობებულია იმით, რომ საკვები 
მიკროელემენტები ძირითადად კატალიზატორის როლს ასრულებენ, რაც მცენარეებს ძალიან 
მცირე რაოდენობით სჭირდებათ. მაგ. მიკროელემენტი მოლიბდენი იმდენად მცირე 
რაოდენობითაა საჭირო, რომ თუ გამხმარი მცენარის მასალაში 60 მილიონ წყალბადის 
ატომია, ამ იშვიათი ელემენტის – მოლიბდენის _მხოლოდ 1 ატომი შეიძლება აღმოვაჩინოთ. 
თუმცა ისიც ხაზგასმით უნდა განვაცხადოთ, რომ თუნდაც ერთი ელემენტის, როგორიცაა 
მოლიბდენი, ან სხვა ნებისმიერი მიკროელემენტის ნაკლებობამ შეიძლება მცენარე დაასუსტოს 
და საბოლოოდ გაანადგუროს კიდეც.  



ცალკეული ელემენტის როლი 

ნახშირბადი—მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმაCO2) - Mმშრალ ქსოვილში  მასის 45%---
მცენარის ორგანული ნივთიერების ძირითადი კომპონენტი 

ჟანგბადი-მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(O2)-Mმშრალ ქსოვილში  მასის 45%---მცენარის 
ორგანული ნივთიერების ძირითადი კომპონენტი 

წყალბადი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(H2O)-Mმშრალ ქსოვილში  მასის 6%---
მცენარის ორგანული ნივთიერების ძირითადი კომპონენტი 

აზოტი--მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(NO3-, NH4+)-Mმშრალ ქსოვილში  მასის 1,5%., 
ნუკლეინის მჟავების,  ცილების, ჰორმონებისა და ქლოროფილის კოენზიმების კომპონენტი.  

კალიუმი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა (K+)- მშრალ ქსოვილში მასის   1%, 
კოფაქტორი, რომელიც ცილების სინთეზში მონაწილეობს; წყლის ბალანსში მონაწილე 
ძირითადი ხსნადი ნივთიერება, ბაგეების ფუნქციის წარმართველი. მას  შეიცავს მცენარის 
ყველა ნაწილი. ის მჭიდროდ არის დაკავშირეული პროტოპლაზმის ცხოველქმედებასთან, 
რითაც განპირობებულია მისი უპირატესი დაგროვება ფოთლებსა და მერისტემულ 
ქსოვილებში. კალიუმი ადვილად გადაადგილდება მცენარის მომაკვდავი ნაწილებიდან ახალ 
განვითარებად ორგანოებისაკენ, სადაც ხელახლა გამოიყენება.  ჩამოცვენილ ფოთლებში  
კალიუმი თითქმის არ არის. მერისტემულ ქსოვილებში კალიუმი ხელს უწყობს ცილების 
სინთეზს. ფოტოსინთეზში კალიუმი მონაწილეობას ღებულობს როგორც უშუალოდ, ისე 
არაპირდაპირ—ხელს უწყობს ნახშირწყლებისა და მათ წინამორბედ ნივთიერებათა 
გარდაქმნას და გადაადგილებას. კალიუმის ნაკლებობის დროს ქლოროპლასტების აქტივობა 
შეზღუდულია. კალიუმის ნაკლებობისას ფოთლები ყვითლდება (ჯერ ხნიერი, მერე 
ახალგაზრდა). სიყვითლე გვერდებიდან წვეროსაკენ ხდება. შემდგომ ფოთლის წვერო და 
კიდეები ჟანგისფერი ხდება. ფოთლები, როგორც დამწვარი ისე გამოიყურება.  

კალიუმის სასუქები ხელსაყრელად მოქმედებენ ვეგეტატიურ განვითარებაზე, მცენარეზე 
წარმოიქმნება მეტი ფოთოლი, დიდდება მათი ფართობი. კალიუმით კვების გაუმჯობესება 
აძლიერებს მცენარეთა გვალვაგამძლეობას. 

კალციუმი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(Ca +)- Mმშრალ ქსოვილში  მასის 0,5%-
მნიშვნელოვანია უჯრედის გარსის ფორმირებასა და სტაბილურობაში და მემბრანის 
სტრუქტურისა და განვლადობის შენარჩუნებაში; ააქტიურებს ზოგ ფერმენტებს; არეგულირებს 
უჯრედის მრავალ რეაქციას სტიმულზე. ეს ელემენტი მტკიცედაა შეკავშირებული მცენარეულ 
ქსოვილებში. პექტინოვან მჟავებთან ერთად ის ქმნის კალციუმის პექტატს—შუალედ 
ფირფიტას, რომელიც ცემენტის მსგავსად ქსოვილებში ერთმანეთთან აკავშირებს მოსაზღვრე 



უჯრედებს. კალციუმი დიდ გავლენას ახდენს პროტოპლაზმის შეღწევადობაზე. ასაკთან  ერთად 
იზრდება კალციუმის რაოდენობა და მცენარის ყველაზე ხნიერი ნაწილები მდიდარია 
კალციუმით. კალციუმის ნაკლებობას უფრო განიცდიან ახალგაზრდა, მერისტემული 
ქსოვილები და ფესვთა სისტემა. გაყოფის პროცესში მყოფ უჯრედებს არ წარმოექმნებათ 
უჯრედის კედლები და შედეგად წარმოიქმნება მრავალბირთვიანი უჯრედები. არ წარმოიქმნება 
გვერდითი ფესვები და ფესვის ბუსუსები, ფესვის ზრდა ჩერდება. ფოთლების წვერო და კიდეები 
ჯერ უფერულდება, შემდეგ შავდება და ფოთლის ფირფიტა ჩაეხვევა.  

მაგნიუმი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა (Mg 2+)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 0,2%-ია. 
ქლოროფილის კომპონენტია, ააქტივებს მრავალ ფერმენტს-კინაზებს, (რომლებიც 
ახორციელებენ ფოსფორმჟავას მოხლეჩას ატფ-დან), ფერაზებს (რომლებიც ახორციელებენ 
ფოსფორმჟავას გადატანას შაქრის მოლეკულაში ნახშირბადის ერთი ატომიდან მეორეზე). 
მაგნიუმის უკმარობას უფრო განიცდიან ქვიშიან ნიადაგებზე მოზარდი მცენარეები. მაგნიუმის 
ნაკლებობისას მცენარეში ფოსფორის შემცველობა მცირდება, რაც გამოწვეულია 
ფოსფორორგანული ნაერთების სინთეზის შემცირებით. ფოთლის ძარღვებზე ჩნდება ლაქები 
და ხაზები ღია მწვანე და ყვითელი ფერის. ფოთლის კიდეები წითლდება. მაგნიუმის დეფიციტი 
ჯერ უჩნდება ხნიერ ფოთლებს, შემდეგ ვრცელდება ახალგაზრდაზე.  

ფოსფორი--მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(H2PO4
-, HPO4

2-)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 
0,2%-ია. ნუკლეინის მჟავების, ფოსფოლიპიდების, ატფ-ისა და რამდენიმე ფერმენტის 
კომპონენტია. ფოსფორი შედის უჯრედის ბირთვის ცილის შემადგენლობაში, ამიტომ 
მერისტემული ქსოვილები გამოირჩევიან მისი მაღალი შემცველობით. ფოსფორი 
მონაწილეობს  უჯრედის უმნიშვნელოვანესი ნაერთების ბიოსინთეზში. ფოსფორს აქვს 
მეორეული გამოყენების უნარი. იგი ძველი, მომაკვდავი ნაწილებიდან ინაცვლებს 
ახალგაზრდა, განვითარებად ორგანოებისაკენ და ხელახლა ერთვება ნივთიერებათა ცვლაში. 
მისი დეფიციტისას ფოთლებს აქვთ ბრონზეს ფერი. ფოთლები უფრო წვრილი და პატარაა. 
ზრდა ფერხდება, მომწიფება იგვიანებს. განსაკუთრებით მგრძნობიარეა მცენარეები 
ფოსფორის ნაკლებობისადმი ზრდა-განვითარების ადრეულ ეტაპზე. 

გოგირდი- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(SO4
2-)--მშრალ ქსოვილში  მასის 0,1%-ია. 

ცილებისა და კოენზიმების კომპონენტია. გოგირდი გავლენას ახდენს ქლოროფილის 
წარმოქმნაზე, თუმცა მის შემადგენლობაში არ შედის. მის უკმარობის პირობებში გამოზრდილ 
მცენარეებს აქვთ ბაცი მწვანე ფერი (ფოთლები უყვითლდებათ.) 

 

 

მიკროელემენტები 



 რკინა-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა (Fe3+, Fe2+)---მშრალ ქსოვილში  მასის 0,01%-ია.  
ციტოქრომის კომპონენტია, აქტივირებს ზოგიერთ ფერმენტს. მისი ნაკლებობისას 
ქლოროფილის წარმოქმნა არ ხდება, თუმცა თვითონ არ შედის ქლოროფილის მოლეკულის 
შემადგენლობაში. რკინის ნაკლებობისას მცენარეებს აქვთ ქლოროზული სახე. თუ ვეგეტაციის 
პერიოდში მყოფი მცენარისათვის რკინა მიუწვდომელია, მაშინ ქლოროზი ვლინდება მხოლოდ 
ახლად განვითარებად ორგანოებზე. მაშასადამე, რკინა მტკიცედ იკვრება უჯრედებში და არ 
შეუძლია მობერებული ქსოვილებიდან ახალგაზრდა ქსოვილებისაკენ გადაადგილება. რკინა 
საჭიროა აგრეთვე უფერული მცენარეებისათვის—სოკოებისა და ბაქტერიებისათვის. ამდენად, 
მისი როლი მხოლოდ ქლოროფილის შექმნაში მონაწილეობით არ იზღუდება. რკინა შედის 
სუნთქვის ფერმენტების შემადგენლობაში-ციტოქრომოქსიდაზაში, კატალაზაში, 
პეროქსიდაზაში და მონაწილეობს სუნთქვაში, წარმოადგენს, რა ელექტრონის გადამტანს. 1 
ლიტრ მკვებავ ხსნარზე საკმარისია 1მგ. რკინა, ამიტომაც იგი მიკროელემენტებს მიეკუთვნება. 

ქლორი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(CI-)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 0,01%-ია. 
საჭიროა ფოტოსინთეზის წყლის დაშლის სტადიისათვის, ფუნქციონირებს წყლის ბალანსში.  

 ბორი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(H2BO3)მშრალ ქსოვილში  მასის 0,002%-ია.—
ქლოროფილის სინთეზის კოფაქტორია, შეიძლება მონაწილეობდეს ნახშირწყალბადის 
ტრანსპორტში და ნუკლეინის მჟავების სინთეზში, მონაწილეობს უჯრედის გარსის 
ფუნქციონირებაში. ბორის ნაკლებობა იწვევს რიგ დაავადებებს: შაქრის ჭარხლის გულის 
სიდამპლეს, სუფრის შაქრისა და თალგამის შიგნითა ლაქიანობას, ყვავილოვანი კომბოსტოს 
თავების გამურაფერებას. ბორის გავლენით იცვლება რიგი ფიზიოლოგიური პროცესები: 
იზრდება პლაზმის ჰიდრატაცია, ძლიერდება კათიონების, განსაკუთრებით კალციუმის 
შთანთქმა, ანიონების შთანთქმა კი სუსტდება.  

  ბორი დიდ გავლენას ახდენს მტვრის გაღივებაზე და რიგ შემთხვევაში, მცენარეთა 
შეუჯვარებლობა აიხსნება ბორის უქონლობით დინგის გამონადენში. დინგზე ბორმჟავას სუსტი 
ხსნარის დასხურება უზრუნველყოფს მტვრის ნორმალურ აღმოცენებასა და განაყოფიერებას. 
ბორის უთანაობისას მცენარეს უკვდება ზრდის წერტილი, ყვავილის კოკრები არ ვითარდება 
და ფესვები ზრდას აჩერებენ. 

მანგანუმი-მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(Mn 2+)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 0,005%-ია. 
აქტიურია ამინომჟავების სინთეზისას, ააქტივებს ზოგიერთ ფერმენტს, საჭიროა ფოტოსინთეზის 
წყლის დაშლის სტადიისათვის. მისი დეფიციტისას დაავადების სიმპტომებია ფოთლის 
ძარღვებს შორის ქლოროზული ლაქების გაჩენა. მარცვლოვნებს უჩნდებათ ქლოროზული 
ქსოვილის წაგრძელებული ხაზები, შემდეგ ჩნდება შესუსტებული ტურგორის წვრილი ზონა, 
რის შედეგადაც ფოთლის ფირფიტა ქვევით ეშვება. მანგანუმის მკვეთრი ნაკლებობისას ეს 



სიმპტომები ღეროზეც ვრცელდება. ამ დაავადებისას განვითარებული ფოთლები მურა ფერს 
იღებენ და კვდებიან. 

    რუხი ლაქიანობის სახელით ცნობილი დაავადება ფართოდ არის გავრცელებული ჰუმუსით 
მდიდარ ნიადაგზე, რომელთაც ტუტე რეაქცია აქვთ. ეს დაავადება უჩნდებათ მარცვლოვნებს, 
განსაკუთრებით ხორბალს, შვრიას, ჭვავსა და სიმინდს.  

    ჭარხალში მანგანუმის ნაკლებობა იწვევს დაავადებას, რომელიც ცნობილია ლაქიანი 
სიყვითლის სახელწოდებით. ფოთლებზე ჩნდება ყვითელი ქლოროზული კერები, შემდეგ კი 
ფოთლის კიდეები აეხვევიან ზემოთ. მართალია მანგანუმი არ შედის ქლოროფილის 
შემადგენლობაში, მაგრამ მის გარეშე ქლოროფილი არ წარმოიქმნება და მცენარე ხდება 
ქლოროზული. ქლოროზი ვლინდება მცენარეში მანგანუმის ჭარბი შემცველობისასაც. ამ 
შემთხვევაში მანგანუმი ჟანგავს რკინას და ქლოროზი უკვე რკინის ნაკლებობის გამო 
ვითარდება.  

  ცინკი- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(Zn 2+)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 0,002%-ია. 
აქტიურია ქლოროფილის ფორმირებაში, ააქტიურებს ზოგ ფერმენტს. მისი ნაკლებობით 
გამოწვეული დაავადება ფართოდაა გავრცელებული ხეხილოვან კულტურებში. თუთიის 
ნაკლებობისას კარგად კარგად განვითარებული ფოთლებისა და ნორმალური, გრძელი 
ყლორტების ნაცვლად დაავადებული მცენარეები გაზაფხულზე წვრილი, შეჯგუფული 
ფოთლების როზეტს ქმნიან. ნიადაგში თუთიის მარილების შეტანისას ან თუთიის მარილების 
ხსნარით მცენარის შესხურებისას, განსაკუთრებით კი გოგირდმჟავა თუთიის შეტანით 
გაბურღულ ხვრელებში—დაავადება ისპობა.  

 სპილენძი- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა(Cu+
, Cu 2+)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 0,001%-ზე 

ნაკლებია. ჟანგვა აღდგენისა და ლიგნინის ბიოსინთეზის ფერმენტია. რადგანაც იგი შედის 
მჟანგავი ფერმენტების შემადგენლობაში, მას სუნთქვის პროცესში განსაკუთრებული როლი 
ენიჭება. სპილენძი ამაღლებს მცენარეთა ყინვაგამძლეობას.  

  ნიკელი-- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა (Ni2+)-- მშრალ ქსოვილში  მასის 0,001%-ზე 
ნაკლებია. აზოტის მეტაბოლიზმის ფერმენტების კოფაქტორია.  

  მოლიბდენი- მცენარისათვის მისაწვდომი ფორმა (Mo2+)-- შრალ ქსოვილში  მასის 0,0001%-ზე 
ნაკლებია. აუცილებელია აზოფიქსირებად ბაქტერიასთან  სიმბიოზური კავშირისათვის, აზოტის 
აღდგენის კოფაქტორია. 

 მინერალების დეფიციტის სიმპტომები 

მინერალების დეფიციტის სიმპტომები ნაწილობრივ დამოკიდებულია მკვებავი ელემენტის 
ფუნქციაზე. მაგალითად, მაგნიუმის ნაკლებობა, რაც ქლოროფილის შემადგენელი ნაწილია, 



იწვევს მცენარის ფოთლების გაყვითლებას და ცნობილია როგორც ქლოროზი. ზოგჯერ 
მინერალების ნაკლებობა და სიმპტომებს შორის ურთიერთდამოკიდებულება არაპირდაპირია. 
მაგალითად, რკინის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ქლოროზი მიუხედავად იმისა, რომ 
ქლოროფილი არ შეიცავს რკინას. ეს ხდება იმიტომ, რომ რკინის იონებს საჭიროებს 
კოფაქტორი, ქლოროფილის სინთეზის ფერმენტული პროცესის ერთ-ერთი ეტაპისთვის. 
მინერალების დეფიციტის სიმპტომები, ასევე, დამოკიდებულია 

მკვებავი ელემენტის არა მარტო ფუნქციაზე, არამედ მის მობილობაზე მცენარეში. იმ 
შემთხვევაში, თუ მკვებავი ელემენტი თავისუფლად მოძრაობს, სიმპტომები პირველ რიგში 
გამოვლინდება მცენარის ძველ ორგანოებში, ვინაიდან ახალგაზრდა, ზრდის პროცესში მყოფი 
ქსოვილები უფრო ძლიერ უმკლავდებიან საკვები ელემენტების ნაკლებობას. მაგალითად, 
მაგნიუმი შედარებით მობილური ელემენტია და დიდ ხანს რჩება მცენარის ნორჩ ფოთლებში. 
აქედან გამომდინარე, მაგნიუმის ნაკლებობის პირველი სიმპტომები– ქლოროზი, 
თავდაპირველად, მცენარეს შედარებით უფრო ადრეულ ფოთლებზე გამოჩნდება. ნაკლებად 
მობილური მინერალის დეფიციტი, პირველ რიგში, გავლენას ახდენს მცენარის ახლად 
წამოზრდილ ნაწილებზე, ხოლო ზრდადასრულებული ნაწილები ახერხებენ შეინარჩუნონ 
ასეთი სახის მინერალები დეფიციტის დროს. 

მაგალითად, რკინა მიეკუთვნება ისეთი ელემენტების რიცხვს, რომლებიც მცენარეში 
თავისუფლად არ გადაადგილდება და რკინის დეფიციტი, პირველ რიგში, იწვევს 
ახლადწამოზრდილი ფოთლების გაყვითლებას, ხოლო შემდეგ ძველ ფოთლებზე ახდენს 
გავლენას. აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის ნაკლებობა ხშირია მცენარეებში. 
მიკროელემენტების ნაკლებობას, ხშირ შემთხვევაში, ნიადაგის შემადგენლობა განაპირობებს 
და აქედან გამომდინარე, კონკრეტულ გეოგრაფიულ რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. 
მცენარის მინერალური დეფიციტის მიზეზის დადგენა შეუძლია ფიზიოლოგს ან გამოცდილ 
ფერმერს. დასმული დიაგნოზის დასასაბუთებლად  მცენარისა და ნიადაგის მინერალური 
შემადგენლობის ანალიზია საჭირო. ჩვეულებრივ, დეფიციტის აღმოსაფხვრელად მინიმალური 
რაოდენობის მიკროელემენტია საკმარისი. მაგალითად, თუთიის ნაკლებება ხეხილის ხეებში 
ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მინიმუმამდე დავიყვანოთ, თუ თუთიის ლურსმნებს ჩავაჭედებთ 
მცენარის ღეროში. ზომიერების დაცვა აუცილებელია, ვინაიდან გადაჭარბებული დოზებით 
მინერალების მიწოდებამ შეიძლება მცენარეების მოწამვლა გამოიწვიოს. ჰიდროპონური 
მეთოდი მინერალების ოპტიმალურ მიწოდებას უზრუნველყოფს. თუმცა, ეს მეთოდი ფართოდ 
არ გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში, რადგან ჩვეულებრივ ნიადაგზე მოსავლის 
მოყვანასთან შედარებით, უფრო დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 
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აზოტი. მინერალურ ელემენტებს შორის აზოტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მცენარის ზრდისა 
და უხვმოსავლიანობის თვალსარისით. მცენარეებისთვის აუცილებელია აზოტი, რომელსაც 
შეიცავს ცილები, ნუკლეინის მჟავები, ქლოროფილი და სხვა მნიშვნელოვანი ორგანულ 
მოლეკულები. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ატმოსფეროს დაახლოებით 80%-ს აზოტი 



შეადგენს, თუმცა მცენარეები მაინც აზოტის უკმარისობას განიცდიან. ატმოსფერული აზოტი 
აირია- N2 და ამ სახით მცენარეებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. იმისთვის, რომ მცენარემ 
შეითვისოს აზოტი, საჭიროა აზოტის გარდაქმნა ამონიუმად(NH4

+)  ან ნიტრატად (NO3
-). სხვა 

მინერალებისგან განსხვავებით, ნიადაგში არსებული NH4
+ და NO3

- არ არის კლდოვანი მასის 
დაშლის შედეგად წარმოქმნილი მინერალი. ასეთი მინერალების წყარო არის მიკრობების 
მიერ დაშლილი ნეშომპალა (humus).  

ნიადაგის ბაქტერიის როლი მცენარეების მიერ აზოტის ათვისების დროს.   ამონიუმი 
მცენარეებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება ორი ტიპის ბაქტერიის წყალობით: ბაქტერიათა ერთი 
ტიპი (აზოტმაფიქსირებელი) ახდენს ატმოსფეროში არსებული აზოტის N2 დაჭერას, ხოლო 
მეორე ახდენს ორგანული მასალის დაშლას (ამონიფიცირებული ბაქტერია). მიუხედავად 
იმისა, რომ მცენარეები ამონიუმის ნაწილს ნიადაგიდან იღებენ, ისინი ძირითადად ისრუტავენ 
ნიტრატს, რომელსაც ნიტრიფიცირების ბაქტერია გამოიმუშავებს ამონიუმისგან. მცენარეები 
ნიტრატს კვლავ ამონიუმად აღადგენენ მანამ, სანამ მოხდება აზოტის ორგანულ 
ნივთიერებებთან ასიმილაცია. ქსილემას გადააქვს აზოტი ფესვიდან მცენარის ღეროებში 
ნიტრატის, ამონიუმის მჟავისა და სხვა ორგანული ნაერთების სახით (ტრანსპორტირებული 
ნივთიერებები დამოკიდებულია მცენარის სახეობაზე). ასეთ მიკრობებს შორისაა აზოტბაქტერია 
(ammonifying bacteria). დაშლის შედეგად, ცილებსა და სხვა ორგანულ ნაერთებში არსებული 
აზოტი გარდაიქმნება არაორგანულ შემადგენლობად, რომელსაც ხელმეორედ იყენებენ 
მცენარეები მინერალების სახით. აზოტის ნაწილი იკარგება, როდესაც ნიადაგის მიკრობები, 
როგორიცაა დენიტრიფიკაციის ბაქტერია, ახდენს NO3-ის გარდაქმნას N2-ად, და ამ 
შემთხვევაში, აზოტი ნიადაგიდან ატმოსფეროში გადადის აირის სახით. თუმცა, სხვა სახის 
ბაქტერია – ე.წ. აზოტმაფიქსირებელი ავსებს აზოტის მინერალების მარაგს ნიადაგში. ეს 
ბაქტერია მეტაბოლური პროცესის დროს ატმოსფეროდან აღებულ N2-ს გარდაქმნის NH3-ად 
(ამონიუმად), ამ პროცესს აზოტის ფიქსაცია ეწოდება. 



 

     დედამიწაზე ცოცხალი არსებების სიცოცხლე დამოკიდებულია აზოტის ათვისებაზე, ამ 
პროცესს კი მხოლოდ რამდენიმე ბაქტერია მართავს. ასეთი ბაქტერიების ნაწილი 
თავისუფლად ბინადრობს ნიადაგში, ხოლო დანარჩენები მცენარის ფესვებში თანაცხოვრობს 
სიმბიოზური კავშირების საშუალებით. აღსანიშნავია, რომ აზოტის ფიქსაცია საკმაოდ 
,,ძვირადღირებული~პროცესია, თუ გავითვალისწინებთ მეტაბოლური ენერგიის ხარჯვას, 
ბაქტერია ATP-ის რვა მოლეკულას იყენებს ამონიუმის თითოეული მოლეკულის სინთეზისთვის. 
აზოტის ფიქსატორი ბაქტერია მრავლადაა ორგანული მასალით მდიდარ ნიადაგში რაც, თავის 
მხრივ, უჯრედული სუნთქვის მამოძრავებელიძალაა და ATP-ის გამომუშავებას უწყობს ხელს. 
ნიადაგის ნარევში (soil solution) ამონიუმი იძენს მეორე წყალბადის იონს იმისთვის, რომ შექმნას 
ამონიუმის იონი(NH4+), რომელსაც ადვილად ისრუტავს მცენარე. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ 
მცენარეები აზოტს ძირითადად ნიტრატის სახით იღებენ (NO3−) და ასეთი სახით აზოტი 
წარმოიქმნება ნიადაგში ნიტრიფიცირების ბაქტერიის მიერ, რომელიც ახდენს ამონიუმის 
მჟავად გადაქცევას. მას შემდეგ, რაც აზოტს მცენარის ფესვები შეიწოვენ, მცენარის ფერმენტები 
აზოტს კვლავ ამონიუმად გარდამქნიან და სხვა ფერმენტების მიერ ის უერთდება ამინომჟავებს 
და სხვა ორგანულ ნაერთებს. მცენარეთა უმრავლესობაში აზოტი ფესვებში სინთეზირების 
შემდეგ ქსილემის საშუალებით ნიტრატის ან სხვა ორგანული შენაერთის სახით მცენარის 
ფესვებიდან ყლორტებში გადადის. 



 

 

   აზოტის შეწოვას მცენარეების მიერ და მის გარდაქმნას ცილებად და სხვა ორგანულ 
ნივთიერებებად დიდ მნიშვნელობა აქვს ადამიანის კეთილდღეობისთვის, ვინაიდან, ადამიანები 
ხშირ შემთხვევაში სწორედ ცილების ნაკლებეობას განიცდიან. განვითარებად ქვეყნებში 
ადამიანთა უმრავლესობა მხოლოდ მცენარეული საკვებით საზრდოობს და აქედან 
გამომდინარე, ცილებს მხოლოდ მცენარეების საშუალებით იღებს. სამწუხაროდ, მცენარეთა 
უმრავლესობაში ცილების დაბალი შემცვლობაა და ასეთ მცენარეებში ცილების 
შემადგენლობას შესაძლოა აკლდეს ერთი ან მეტი ამინომჟავა, რაც აუცილებელია ადამიანის 
სრულყოფილი კვებისთვის. აგრონომების უპირველეს მიზანს წარმოადგენს მცენარეებში 
ცილების რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდა. მცენარეთა ახალი ჯიშების გამოყვანის შედეგად 
მეცნიერებმა მიიღეს სიმინდის, ხორბლისა და ბრინჯის სხვადასხვა სახეობა, რომლებიც 
მდიდარია ცილებით. თუმცა, სწორედ ამ სახეობებს დიდი ოდენობით აზოტი სჭირდება ზრდა-
განვითარებისთვის და არსებულ დეფიციტს ქარხნული წესით დამზადებული სასუქით 
აღიდგენენ. ბიოლოგიური აზოტფიქსატორის მსგავსად, ამონიუმისა და ნიტრატის 
ატმოსფერული აზოტისგან წარმოებისას დიდი რაოდენობით ენერგია იხარჯება. სასუქის 
მწარმოებელი ქარხანა დიდი რაოდენობით საწვავს მოიხმარს. ცილებით მდიდარი ნათესები 
ისეთ ქვეყნებსსჭირდება, რომლებიც ნაკლებად არიან გადახდის უნარიანი და საწვავისთვის 
საჭირო ხარჯების დაფარვა ნაკლებად ძალუძთ. მომავალში  ახალი კატალიზატორების 
(მექანიზმი, რომლის მეშვეობით ნიტროგენეზით ხდება აზოტის ფიქსაცია) წყალობით, აზოტის 
წარმოება ნაკლედ ხაჯებთან იქნება დაკავშირებული. რამდენიმე ხნის წინ, ბიოქიმიკოსებმა 
დაადგინეს რიზობიუმში (აზოტმაფიქსირებელი ბაქტერიის ნაირსახეობა) ნიტროგენეზის 
სტრუქტურა და ეს გახდა კატალიზატორის შექმნის მოდელი ქიმიკოსებისთვის. ნათესებში 
ცილების რაოდენობის გაზრდა ასევე შესაძლებელია სიმბიოზური აზოტფიქსატორის 
პროდუქტიულობის გაზრდით.  



   მცენარის მკვებავი სისტემა ხშირ შემთხვევაში სხვა ორგანიზმებთან უშუალო კავშირის 
დამყარების საფუძველზე მუშაობს. მცენარეთა უმრავლესობას აქვს კვების ადაპტაციის უნარი, 
რომელიც სხვა ორგანიზმების ჩართვასაც გულისხმობს. ასეთ ურთიერთობათა ორი სახეობაა 
მუტუალისტური: აზოტის სიმბიოზური ფიქსაცია, რომლის დროსაც ურთიერთქმედებაშია 
მცენარის ფესვები და ბაქტერია, და მეორე– მიკორიზული: როდესაც ურთიერთქმედებაშია 
მცენარის ფესვები და სოკოები.  

   აზოტმაფიქსირებელ ბაქტერიასთან სიმბიოზური ურთიერთქმედება ზოგიერთი მცენარისთვის 
ასათვისებლად მზა აზოტის მუდმივი წყაროა. სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით რომ 
განვიხილოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტური სიმბიოზი აზოტმაფიქსირებელ 
ბაქტერიასა და მცენარეებს შორის ჩანს პარკოსან მცენარეთა ოჯახში: ბარდა, ცერცვი, ლობიო, 
სოიო, მიწის თხილი, იონჯა და სამყურა. პარკოსანი მცენარეების ფესვებს ე.წ. კოჟრები გასდევს, 
რომელთა შემადგენლობაში შედის მცენარეული უჯრედები, რომლებიც `ინფიცირებულია~ 
აზოტფიქსატორი რიზობიუმით (`ფესვში მობინადრე ბაქტერია~). ამ კვანძებში რიზობიუმის 
ბაქტერია ბაქტეროიდის ფორმას იღებს, რომელიც ბინადრობს სათესლე ვეზიკულაში, 
რომელსაც ფესვების უჯრედები ქმნიან. რიზობიუმის ბაქტერიას შეუძლია ატმოსფეროში 
არსებული აზოტის შესრუტვა და მცენარისთვის მიწოდება ამონიუმის სახით, ხოლო ამონიუმს, 
როგორც ცნობილია, მცენარე ადვილად ითვისებს. პარკოსან-რიზობიუმის სიმბიოზის დროს 
ხდება უფრო სასარგებლო აზოტის გენერირება მცენარისთვის, ვიდრე, ნებისმიერი ქარხნული 
წესით დამზადებული სასუქის ზემოქმედების შედეგად. ამ სიმბიოზის შედეგად მცენარისთვის 
საჭირო რაოდენობის აზოტი გამოიყოფა და რაც ყველაზე მთავარია – ფერმერისთვის ეს 
სრულიად უფასო `მომსახურებაა~. ამარაგებს რა აზოტით პარკოსან მცენარეებს, სიმბიოზური 
აზოტის ფიქსაციის დროს მნიშვნელოვნად მცირდება სასუქით მომარაგების აუცილებლობა 
შესაბამის ნათესებში. 

 

ნივთიერებათა ტრანსპორტი მცენარეში 

ტრანსპორტირება ჭურჭლოვან მცენარეებში სამ დონეზე ხდება:  (1)  წყლისა  და  გახსნილი  
ნივთიერებების  ტრანსპორტირება  ცალკეული  უჯრედების  მიერ,  როგორიცაა  ფესვის 
ბუსუსები;  (2)  ნივთიერებების  მცირე  მანძილზე  გადატანა უჯრედიდან უჯრედამდე 
ქსოვილებისა და ორგანოების დონეზე, როგორიცაა შაქრის ტრანსპორტირება ფოთლის იმ 
უჯრედებიდან,   რომლებიც   ფოტოსინთეზზეა   პასუხისმგებელი, ფლოემის საცრისებრ 
მილებში; და (3) დიდ მანძილზე ტრანსპორტირება ქსილემისა და ფლოემის შიგნით მცენარის 
მთელ სიგრძეზე.  ტრანსპორტირების  ამ  სამ  სხვადასხვა  ტიპში  სხვადასხვა  ფიზიკური  
პროცესებია  ჩართული. მცენარეული უჯრედის პლაზმური მემბრანის შერჩევითი გამტარობა 
აკონტროლებს  გახსნილი  ნივთიერებების  მოძრაობას  უჯრედში და უჯრედიდან გარეთ. 



გახსნილ ნივთიერებებს ახასიათებს დიფუზია საკუთარი კონცენტრაციული  გრადიენტის  
მიმართულებით  და  ამ  დიფუზიას მემბრანის გავლით პასიური ტრასპორტი ეწოდება, ვინაიდან  
ეს  ხდება  უჯრედის  მიერ  მეტაბოლური  ენერგიის  პირდაპირი გამოყენების გარეშე. აქტიური 
ტრანსპორტი ეწოდება გახსნილი   ნივთიერებების   მემბრანის   გავლით   გადაქაჩვას 
ელექტროქიმიური  გრადიენტის  საწინააღმდეგოდ,  რაც  წარმოადგენს    მემბრანის    
გასწვრივ    გახსნილი    ნივთიერების კონცენტრაციული   გრადიენტისა   და   ძაბვის   
(განსხვავება მუხტში)  კომბინირებულ  ეფექტს.  ამას  ეწოდება  ,,აქტიური” ტრანსპორტირება, 
რადგან უჯრედმა უნდა დახარჯოს ენერგია, ჩვეულებრივ, ატფ-ს სახით, რათა გახსნილი 
ნივთიერება მისი  დიფუზიის  ძირითადი  მიმართულების  საპირისპიროდ გადააადგილოს. 
გახსნილ  ნივთიერებათა  უმეტესობა  ვერ  კვეთს  ლიპიდების ორმაგ შრეს მემბრანაში; მათ 
უნდა გაიარონ მემბრანაში ჩაშენებული სატრანსპორტო ცილები. ზოგი სატრანსპორტო ცილა  
შერჩევით  იერთებს  გახსნილ  ნივთიერებას  მემბრანის ერთ  მხარეს  და  მეორე  მხარეს  
უშვებს  მას.  სხვა  სატრანსპორტო ცილები ქმნის შერჩევით არხებს მემბრანის გავლით. 
მაგალითად,   მცენარეული   უჯრედების   უმეტესი   ნაწილის მემბრანებში  არის  კალიუმის  
არხები,  რომლებიც  კალიუმის იონებს ატარებს, მაგრამ სხვა იონებს არა, როგორიცაა, 
მაგალითად, ნატრიუმის იონები.  

 

 

 

 

ორგანული საკვები ნივთიერებების  გადაადგილდება ფლოემისმეშვეობით 

ქსილემის წვენი მიედინება ფესვებიდან ფოთლებამდე,იმ მიმართულების საპირისპიროდ,  
რომელიც აუცილებელია შაქრის ფოთლებიდან მცენარის სხვა ნაწილებში გადასატანად. 
სწორედ მეორე ჭურჭლოვან ქსოვილს -ფლოემას გადააქვს ფოტოსინთეზის პროდუქტები. 
ორგანული საკვები ნივთიერებების ამ ტრანსპორტირებას მცენარეში ტრანსლოკაცია ეწოდება. 
მოძრაობა ხდება შაქრის წყაროებიდან შაქარში ჩაძირულ ორგანოებამდე ფარულთესლოვან 
მცენარეებში. ფლოემის სპეციალიზებული უჯრედები, რომლებიც ტრანსლოკაციის ფუნქციას 
ასრულებს, არიან საცრისებრი მილის უჯრედები. ეს უჯრედები განლაგებულია ბოლოებით 
ერთმანეთისკენ და ქმნის გრძელ მილს. 



 

უჯრედებს შორის არის საცერი – სტრუქტურა, რომელიც სითხის დინებას უზრუნველყოფს 
საცრისებრ მილში.  ფლოემის სითხე არის წყალხსნარი, რომელიც შემადგენლობით 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქსილემის წვენისგან. 

ყველაზე დიდი შემცველობით ფლოემის სითხეში არის შაქარი; უმეტესობა სახეობებში ეს არის 
დისაქარიდი- საქაროზა. საქაროზის კონცენტრაცია შეიძლება 30%-მდე იყოს წონის მიხედვით, 
რაც სითხეს სიროფის სისქეს ანიჭებს. ფლოემის სითხე შეიძლება ასევე შეიცავდეს მინერალებს, 
ამინომჟავებსა და ჰორმონებს. 

ქსილემის სითხის ფესვებიდან ფოთლებამდე ერთი მიმართულების ტრანსპორტირების 
საპირისპიროდ, ფლოემის სითხის დინების მიმართულება ცვლადია. თუმცა, საცრისებრი 
მილები ყოველთვის ატარებს შაქარს შაქრის წყაროდან შაქარში ჩაძირულ ორგანომდე. 
შაქრის წყარო არის მცენარის ორგანო, რომელიც შაქრის ძირითადი 
მწარმოებელია,ფოტოსინთეზის გზით ან სახამებლის დაშლით. ზრდასრული ფოთლები 
შაქრის უმთავრესი წყაროა. შაქარში ჩაძირულია ის ორგანო, რომელიც შაქრის ძირითადი 
მომხმარებელი ან შემნახველია. ესენია ზრდადი ფესვები, კვირტები, ღეროები და ნაყოფი. 
შემნახველი ორგანო, როგორიცაა, მაგალითად, ბოლქვი, შეიძლება იყოს შაქრის წყარო ან 
შაქარში ჩაძირული ორგანო, რაც სეზონზეა დამოკიდებული. როცა ნახშირწყლებით 
დამარაგება ხდება ზაფხულში, ის შაქრის საცავი ან შაქარში ჩაძირული ორგანოა. 
გამოღვიძების შემდეგ, გაზაფხულზე, ის არის წყარო, ვინაიდან მისი სახამებელი იშლება  
შაქრამდე, რომელიც მცენარის მზარდ წვეროებს გადაეცემა. შაქარში ჩაძირული ორგანო, 
ჩვეულებრივ, შაქარს უახლოესი წყაროებიდან იღებს. ტოტის უფრო მაღალმა ფოთლებმა 



შეიძლება გააგზავნოს შაქარი ზრდადი წვეროსკენ, მაშინ, როცა უფრო დაბალი ფოთლები 
ახდენს შაქრის ექსპორტს ფესვებში. ზრდადმა ნაყოფმა შეიძლება მის გარშემო არსებულ 
შაქრის წყაროებზე მონოპოლია მოიპოვოს. თითოეული საცრისებრი მილისთვის, 
ტრანსპორტირების მიმართულება დამოკიდებულია ამ მილის მიერ დაკავშირებული წყაროსა 
და საცავის, ან მომხმარებელი ორგანოს ადგილმდებარეობაზე. მაშასადამე, მეზობელმა 
მილებმა წვენი შეიძლება საპირისპირო მიმართულებით ატარონ. დინების მიმართულება ასევე 
შეიძლება განსხვავდებოდეს სეზონის ან მცენარის განვითარების ეტაპის მიხედვით.შაქარი უნდა 
შევიდეს საცრისებრი მილის უჯრედებში, სანამ მოხდება მისი საცავში ან მოხმარების 
ადგილისკენ ექსპორტირება. ზოგ სახეობაში, ის მოძრაობს მეზოფილური უჯრედებიდან 
საცრისებრი მილის უჯრედებში სიმპლასტის მეშვეობით, პლაზმოდესმის გავლით. სხვა 
სახეობებში, ის მოძრაობს სიმპლასტისა და აპოპლასტის გზებით. 

 მაგალითად, სიმინდის ფოთლებში საქაროზა დიფუზირდება სიმპლასტის გავლით 
ქლოროპლასტის შემცველი მეზოფილური უჯრედებიდან, მცირე ზომის ძარღვებში. მისი დიდი 
ნაწილი შემდეგ აპოპლასტში გადადის და გროვდება ახლომდებარე საცრისებრი მილის 
უჯრედებში, პირდაპირ ან თანამგზავრი უჯრედების მეშვეობით. ზოგ მცენარეში, თანმხლებ 
უჯრედებს აქვს ბევრი შიდა წანაზარდი კედლებში, რაც ზრდის ნივთიერებათა გადატანას 
აპოპლასტსა და სიმპლასტს  შორის. ასეთ მოდიფიცირებულ უჯრედებს გადამტანი უჯრედები 
ეწოდება. სიმინდსა და ბევრ სხვა მცენარეში, ფლოემის ავსება მოითხოვს აქტიურ 
ტრანსპორტირებას, რადგან საქაროზის კონცენტრაცია საცრისებრი მილის უჯრედებში ორჯერ, 
სამჯერ მეტია, ვიდრე მეზოფილში. საქაროზისა და (H+)-ის პროტონული ამოტუმბვა და 
თანატრანსპორტირება საშუალებას აძლევს უჯრედებს, დააგროვონ საქაროზა . 

ფლოემა ტოვებს საქაროზას საცრისებრი მილის ბოლოში (შაქარში ჩაძირულ ორგანოსთან). 
ეს პროცესი განსხვავებულია მცენარის სხვადასხვა ჯიშში და ორგანოს ტიპში. თუმცა, 
თავისუფალი შაქრის კონცენტრაცია, შაქარში ჩაძირულ ორგანოში ყოველთვის უფრო 
დაბალია, ვიდრე საცრისებრ მილში, რადგან დატოვებული შაქარი მოიხმარება ამ ორგანოს 
უჯრედების ზრდისა და მეტაბოლიზმის დროს, ან გარდაიქმნება უხსნად პოლიმერებად, 
როგორიცაა სახამებელი. შაქრის კონცენტრაციის ამ გრადიენტის შედეგად, შაქრის 
მოლეკულები დიფუზირდება ფლოემიდან შაქარში ჩაძირული ორგანოს ქსოვილებში, რასაც 
მოსდევს წყლის დიფუზია ოსმოსის მეშვეობით. 

ფარულთესლოვან მცენარეებში ფლოემის წვენი მიედინება წყაროდან შაქარში ჩაძირულ 
ორგანომდე 1მ/სთ. სიჩქარით. ეს სიჩქარე ძალიან დიდია,რათა შესაძლებელი იყოს მისი 
დიფუზიით ან ციტოპლაზმური დინებით ახსნა. ფარულთესლოვანი მცენარეების შესწავლისას, 
მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ წვენი მოძრაობს საცრისებრ მილში მოცულობითი ნაკადის 
მეშვეობით, რასაც დადებითი წნევა განსაზღვრავს (აქედანაა სინონიმი – „წნევის 



ნაკადი”), წნევის მატება წყაროს ბოლოში და წნევის კლება შაქარში ჩაძირული ორგანოს 
ბოლოში იწვევს წყლის წყაროდან შაქარში ჩაძირულ ორგანომდე დინებას, რასაც თან შაქარიც 
მიაქვს. ქსილემა წყალს შაქარში ჩაძირული ორგანოდან წყარომდე ბრუნვაში ისევ აბრუნებს. 
წნევის ნაკადის ჰიპოთეზა ხნის, რატომ მიედინება ფლოემის წვენი წყაროდან შაქარში 
ჩაძირულ ორგანომდე.  

ამდენად,  შაქრის ტრანსპორტირება სამ დონეზე, შემდეგია: უჯრედის დონეზე პლაზმური 
მემბრანების გავლით(საქაროზის დაგროვება აქტიური ტრანსპორტირებით ფლოემაში); 
ორგანოებში მცირე მანძილზე ტრანსპორტირება (საქაროზის მიგრაცია მეზოფილიდან 
ფლოემაში სიმპლასტისა და აპოპლასტის გავლით); და დიდ მანძილზე ტრანსპორტირება 
ორგანოებს შორის (მოცულობითი ნაკადი საცრისებრ მილებში).  

 

 

 

მცენარეთა ზრდა. 

ცნება ზრდის შესახებ 

გარემო არიდან მცენარის მიერ ნივთიერებათა შეთვისება იმას იწვევს, რომ 
მცენარე იზრდება, ე.ი. მატულობს წონასა და ზომაში. თუმცა წონისა და ზომის 
ყოველგვარი მატება ვერ ჩაითვლება ზრდად. ასე მაგ. წყალში მოთავსებული თესლები 
იჯირჯვებიან, მათი მოცულობა მატულობს, მაგრამ კვლავ გამოშრობისას ისინი ისევ 
უბრუნდებიან წინა მოცულობას: წყალში თესლების გაჯირჯვება, მიუხედავად მათი 
მოცულობის აშკარა გადიდებისა, ზრდითი მოვლენების კატეგორიას ვერ მიეკუთვნება. 
ზრდისათვის დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს მისი შეუქცევადობა. 

ზრდის პროცესების შუქცევადობა იმით აიხსნება, რომ ზრდის დროს ადგილი 
აქვს უჯრედების ცალკეული ელემენტების ახლად წარმოქმნას. 

მცენარეთა ფიზიოლოგიაში ზრდას უწოდებენ მცენარის ზომისა და წონის 
შეუქცევად მატებას, რომელიც დაკავშირებულია უჯრედების ახლად წარმოქმნა-
შექმნასთან. 

მწვანე მცენარის ზრდა გვესახება, როგორც მისი ცალკეული ორგანოების 
ზრდით, ისე მათი რაოდენობის გადიდებით. ზრდის ზღვარი იფარგლება მოცემული 



მცენარეული სახის ბიოლოგიური თვისებებით და ერთდროულად მეტად ძლიერ 
ხარისხით განისაზღვრება არსებული გარემო პირობებით. ასე მაგ. ფიჭვი ნარგაობის 
გარეშე ზრდისას, თავისი სიმაღლით, ხის ტანის დიამეტრით, კრონის წრეხაზით და 
სიგრძით, წიწვების რაოდენობით და ზომით განსხვავდება მისივე თანახნოვანობის იმ 
ფიჭვისგან, რომელიც იზრდება ნარგაობაში. უკანასკნელი ხასიათდება უფრო წვრილი 
და მაღალი ღეროთი, ვიწრო და მოკლე კრონით. 

თავისი გარეგნული შესახედაობით და ზომით კიდევ უფრო განსხვავდება 
დაჭაობებულ ადგილებზე მოზარდი ფიჭვი: იგი მცირე მოზარდია, ღერო მისი წვრილად  
თხელი კრონისაა, აქვს წვრილი და მცირერიცხოვანი წიწვები. 

ზრდა, როგორც ნივთიერების დაგროვება იმის შედეგად ხდება, რომ დაშლის 
პროცესებთან შედარებით ადგილი აქვს სინთეზური პროცესების აშკარა რაოდენობრივ 
სიჭარბეს. უკანასკნელი (ე.ი. დაშლის პროცესები), აბსოლუტურად აუცილებელია, 
რადგან სწორედ ამ დროს ხდება ენერგიის განთავისუფლება. ეს ენერგია მცენარის 
მიერ იხარჯება ბიოქომიურ პროცესებზე, მსგავსად იმისა, როგორც მცენარეთა ზრდა 
წარმოგვიდგება მისი ორგანოების ზომის და რაოდენობის გადიდებით, ასევე ყოველი 
ორგანოს ზრდა, თავის მხრივ, შედგება მისი შემადგენელი უჯრედების ზომისა და 
რაოდენობის გადიდებით. უმაღლეს მცენარეთა ზრდა გრძელდება თითქმის მცენარის 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე, მაგრამ იგი (ე.ი. ზრდის პროცესი) მაინც 
ლოკალიზებულია იმ ქსოვილთა გარკვეულ არეში, რომელთაც წარმომშობი ანუ 
ემბრიონალური ქსოვილები ეწოდებათ. ეს. უკანასკნელი ფესვისა და ღეროს 
დაბოლოებებში (წვეროში) მდებარეობენ და მათ კენწრული მერისტემა ეწოდებათ. 
მათი დაყოფით ხდება ღერძითი ორგანოების სიგრძივი ზრდა, აგრეთვე ფოთლებისა 
და ყვავილების ჩასახვა. ღეროსა და ფესვების გამსხვილება უზრუნველყოფილია 
მერქანსა და ლაფანს შორის მდებარე ე.წ. გვერდითი მერისტემის - კამბიუმის 
საშუალებით. ზოგიერთ მცენარეს, როგორიც არიან მაგ. ხორბლოვნები, აქვთ აგრეთვე 
„ჩამატებითი“ მერისტემა, რომელიც ყლორტს საშუალებას აძლევს გაგრძელდეს არა 
მარტო კენწრული ზრდის წერტილის ხარჯზე, არამედ ჩამატებითაც. 

 მერისტემის ტიპის და მიუხედავად, მისი მოქმედება მოიცავს:  

1)უჯრედების დაყოფას. 

2)უჯრედების ზრდას 



3)და უჯრედების ელემენტების დიფერენცირებას. რადგან უმეტეს შემთხვევაში 
მოზრდილი უჯრედი მხოლოდ რამდენჯერმე აღემატება მის საწყის ზომას. ე.ი. 
უმნიშვნელოდ იზრდება, ამიტომ ორგანოს ზრდა და მცენარესიც მთლიანად, ხდება 
უმთავრესად დაყოფის გზით, ახალი უჯრედების წარმოქმნის ხარჯზე. ჩანასახის ზრდა 
დასაწყისში თესლის სამარაგო ნივთიერების ხარჯზე მიმდინარეობს, შემდეგში კი იმ 
პლასტიკურ ნივთიერებათა ხარჯზე, რომლებიც ფოთლებშიც გამომუშავდება და, 
აგრეთვე, იმ ნივთიერებებიდან, რომლებსაც ნიადაგიდან ფესვები შეიწოვენ. 
მრავალწლოვან მცენარეებში გაზაფხულზე ზრდის განახლებას თან სდევს იმ სამარაგო 
ნივთიერებათა გამოყენება, რომლებიც ადრევე დაგროვდნენ. ყველა ამ შემთხვევაში 
ერთი სახის ნივთიერებისა სხვა სახის ნივთიერებად ბიოქომიურ გადამუშავებაში 
განსაკუთრებით მნიშნელოვანი როლი ფერმენტებს ეკუთვნის. თვით ფერმენტების 
მოქმედება კი დამოკიდებულია გარემო პირობებზე და პირველ რიგში ტემპერატურასა 
და წყალმომარაგებაზე. 

მაშასადამე, პირობები, რომელშიც მცენარე იმყოფება, შეიძლება 
სხვადასხვანაირად მოქმედებდეს მის ზრდაზე, განაპირობებდეს ორგანულ 
ნივთიერებათა პირველადი წარმოქმნის შესაძლებლობას, განსაზღვრავდეს უჯრედების 
დაყოფის ან გაჭიმვის და დიფერენციაციის ტემპს და, აგრეთვე არეგულირებდეს 
ფერმენტული მოქმედების მიმართულებას და სიჩქარეს.  

ზრდის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სუნთქვის პროცესს, 
ამიტომაცაა, რომ თესლის გაღვებას ზოგჯერ თან სდევს მისი მშრალი წონის 25-30% 
დაკარგვა. თესლთა წონაში დაკლება აიხსნება იმ აუცილებლობით, რომ ორგანული 
ნივთერებები იხარჯება სუნთქვის პროცესის დროს ენერგიის განთავისუფლებისათვის. 
მცენარის მზარდი ორგანოები შედარებით უფრო ინტენსიურ სუნთქვას ამჟღავნებენ. 

უჯრედის ზრდის ფაზები.  ახალი უჯრედების წარმოქმნის ძირითად ტიპს. 
მცენარის წარმომშობ ქსოვილში წარმოადგენს დედა უჯრედის დაყოფა, რომელსაც 
თან სდევს მისი ბირთის კარიოკინეზული დაყოფაც. ასეთი გზით წარმოიქმნება 
უჯრედები როგორც კენწრული, ისე გვერდით მერისტემებში. დაყოფის უნარის მქონე 
მერისტემული უჯრედების დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს მათში 
ცელულოზის თხელი გარსის არსებობა, მათი პროტოპლასტი ჩვეულებრივ 
უმნიშვნელო რაოდენობის უჯრედის წვენს შეიცავს. კენწრული მერისტემა უჯრედების 
ფორმით არიან პარენქიმული, ხოლო გვერდითი მერისტემის (კამბიუმი, პროკამბიუმი) 
კი - წაგრძელებული (ე.ი. გრძელი ღერძით ორიენტირებულია ორგანოს სიგრძივი 



მიმართლებით). კენწრული ზრდის წერტილის სიბრტყის უმეტეს ნაწილში უჯრედების 
დაყოფა განივია, ხოლო პროკამბიუმი და კამბიუმში - სიგრძივი, ე.ი. ზედაპირის 
პარალელური. 

 დაყოფის შედეგად წარმოქმნილი უჯრედი თავისი განვითარების პროცესში 
გადის სამ ფაზას: ემბრიონალური, გაჭიმვის ფაზას და დიფერენცირების ფაზას.  

ემბრიონალური ფაზა ხასიათდება უჯრედების ზომის უმნიშვნელო მომატებით 
(დაახლოებით საწყისი უჯრედის ზომამდე). წარმომშობი ქსოვილის უჯრედი, 
რომელმაც მოცემული ფაზა გაიარა, თავის მხრივ იძენს უნარს განიცადოს დაყოფა. 
თუმცა უჯრედების მნიშვნელოვანი უმრავლესობა რომლებმაც ემბრიონალური ზრდის 
ფაზა დაამთავრეს, აღარ იყოფიან, არამედ განაგრძობენ შემდგომ ზრდას და ხშირად 
მნიშვნელოვნადაც აჭარბებენ ზომაში მათი წარმომშობი დედა უჯრედის ზომას. ეს 
ხდება ზრდის მეორე ფაზის მსვლელობის პროცესში. 

მეორე ფაზა - გაჭიმვის ფაზა, ხასიათდება მათი გარსების გაჭიმვის გზით 
უჯრედების ზომის გადიდებით. ამ დროს ხდება უჯრედის გარსის ზედაპირის გადიდება, 
რაც ხდება ძველ ნაწილაკებს შორის შუალედში ცელულოზის ახალი ნაწილაკების 
ჩამკვიდრების გამო. გარსის ზრდის ასეთ ტიპს ინტუსუსცეპცია ეწოდება. მოცემულ 
ეტაპზე ზრდის მეორე დამახასიათებელ ნიშნად უჯრედის წვენის მნიშვნელოვანი 
რაოდენობით დაგროვება და ცენტრალური ვაკუოლის წარმოქმნა ითვლება. 
პროტოპლაზმა, რომელსაც ბირთვთან და უჯრედის სხვა ელემენტებთან ერთად, წინათ 
გარსის შიგნით მთელი სივრცე ეკავა, ამჯერად უჯრედის წვენის მიერ გაიწევა გარსისკენ. 
მიეკვრება რა შიგნიდან გარსს, პროტოპლაზმა ღებულოებს უჯრედის წვენით 
ამოვსებული თხელკედლიანი პარკის ფორმას, რომელიც გარედან დაცულია 
ცელულოზოვანი გარსით. 

მესამე ფაზა - დიფერენცირების ფაზაა, ანუ უჯრედების სტრუქტურული 
გაფორმების ფაზა. თუ უჯრედების ზომები მთლიანად განისაზღვრება მის წინამორბედ 
ეტაპზე ზრდით, მაშინ ყოველი სახის ქსოვილისათვის დამახასიათებელი უჯრედის 
აგებულება დიფერენცირების ეტაპზე მიიღება. უკანასკნელის განმავლობაში 
შემჩნეულია უჯრედის გარსის მნიშვნელოვანი გასქელება, მასზე შიგნიდან ცელულოზის 
ახალ-ახალი შრეების დაფენის გზით. სახელდობრ, თუ რით არის განპირობებული 
უჯრედის დიფერენცირების ხასიათი, ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუსწავლელი რჩება. 
მაგალითად, ცნობილია, რომ შუაზე გაყოფილი კამბიალური უჯრედის საწყისს აძლევს 



ორ უჯრედს, რომლებიც შემდგომში სრულიად განსხვავებულად ვითარდებიან, ასე 
რომ ერთი წარმოქმნილი უჯრედთაგანი განიცდის ემბრიონალური ზრდის მხოლოდ 
პირველ ფაზას, ხოლო მეორე-ყველა სამივე გზას. ამასთან ერთად ვამჩნევთ მის 
გარდაქმნას ან მერქნად ან ლაფნის ელემენტად. 

კიდევ მეტი, მერქნის საზღვრებში ასეთი უჯრედებიდან შეიძლება განვითარდეს 
ტრაქეიდა, ბოჭკო, ჭურჭლის ნაწილი და სხვ. თუ ახლად წარმოქმნილი უჯრედი რად  
გარდაიქმნება, მთელი სიცხადით გაირკვევა მხოლოდ მისი დიფერენცირების 
პერიოდში.  

ისევე, როგორც უჯრედების ზრდის სხვა ფაზები, დიფერენცირების ფაზაც 
„კონტროლირდება“ გარემო პირობებით. 

ტემპერატურის გავლენა ზრდაზე.  მცენარეთა ზრდა წარმოადგენს რა რიგი 
ბიოქიმიური პროცესების ჯამს, როგორც რაოდენობრივად, ისე თვისობრივად, 
დამოკიდებულია გარემო არის პირობების კომპლექსზე. წამყვან გარეგან ფაქტორებს 
წარმოადგენენ ტემპერატურა, ნიადაგისა და ჰაერის ტენიანობა, განათების პირობები 
და მინერალური კვება. მოხერხებულობის მიზნით ყოველი ამ ფაქტორთაგანი 
განიხილება ცალ-ცალკე თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ბუნებაში მცენარეებზე ეს 
პირობები მოქმედებენ ერთმანეთთან რთული შეხამებულობით. 

ზრდა შეიძლება მიმდინარეობდეს გარკვეული ტემპერატურის ფარგლებში. 
იწყება რა ზომიერი სარტყლის მცენარეთა უმეტესობის ზრდა დააახლოებით 
500 ტემპერატურიდან, ზრდის პროცესი ჩქარდება ტემპერატურის დაახლოებით 300-მდე 
გადიდებით. ტემპერატურის შემდგომი გადიდება ზრდას აფერხებს და 40-500-ზე ზრდა 
მთლიანად წყდება. იგულისხმება ის მდგომარეობაც, რომ კარდინალური წერტილები - 
მინიმუმი, ოპტიმუმი, მაქსიმუმი - სხვადასხვა მცენარის ზრდისათის არაერთნაირია. იგი 
არაერთნაირია ერთი და იგივე მცენარისათვის მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. 
სამხრეთის წარმოშობის მცენარეებს, ჩრდილოეთის მცენარეებთან შედარებით, 
ტემპერატურის უფრო მაღალი კარდინალური წერტილების მდებარეობა აქვთ. 
მინიმუმს ქვევით ტემპერატურის დაწევა ისევე, როგორც მაქსიმუმის ფარგლებს ზევით 
მისი აწევა მცენარეებს კი არ ღუპავს, არამედ იწვევს მხოლოდ მათი ზრდის პროცესების 
შეწყვეტას.  ამასთან ზომიერი განედის მცენარეები მნიშვნელოვნად უფრო იოლად 
იტანენ ტემპერატურის დაწევას. პირიქით, მაქსიმუმის ზევით მდებარე ტემპერატურებს 
მცენარეები საკმაოდ სწრაფად მიჰყავთ სიკვდილამდე. 



 

ზრდაზე დაწეულ ტემპერატურათა დამმუხრუჭებული გავლენა მკაფიოდ 
ემჩნევათ ტუნდრისა და მაღალ მთიან მცენარეებს. ერთსაც და მეორესაც ემჩნევათ 
ღეროს მუხლთშორისების მნიშვნელოვანი შემოკლება, რის შედეგადაც მცენარეები 
მიიღებიან ტანდაბალი, რომლებსაც ღეროს ფუძესთან გააჩნიათ როზეტული 
ფოთლები. მცენარეების ასეთ დაბალ მოზრადობას აქვს შეგუებითი ხასიათი, იცავს რა 
იგი მცენარეებს ცივი ქარების მოქმედებისაგან. 

მუდმივი გაყინულობის ზონაში ნაიდაგის დაბალი ტემპერატურა წარმოადგენს 
ზედაპირულ შრეში ფესვთა სისტემის განვითარების მიზეზს, რაც მეტად 
დამახასიათებელია ამ ზონაში გავრცელებული მცენარეულობისათვის.  

ფესვები სითბოსადმი შედარებით უფრო ნაკლებ მოთხოვნილებას იჩენენ, 
ვიდრე იმავე მცენარის მიწისზედა ორგანოები. თუმცა კალმების დაფესვიანებისას 
დამატებითი ფესვების წარმოქმნის დროს, საჭიროა უფრო მაღალი ტემპერატურა, 
ვიდრე ეს ესაჭიროება ადრე წარმოქნილი ჩვეულებრივი ფესვების ზრდას. 

რაც შეეხება განვითარების ფაზებს, აქ უმეტეს შემთხვევაში სითბოზე 
მოთხოვნილება გაცილებით ნაკლებია თესლთა გაჯირჯვების დროს და ბევრად მეტია 
ყვავილობის პერიოდში. თუმცა ამ აზრით მერქნიან ჯიშებს შორის ბევრი გამონაკლისია. 
ისეთ ჯიშები როგორიცაა ალვის ხე, ვერხვები, ტირიფი, თხილი - ფოთლების გაშლაზე 
ადრე იწყებენ ყვავილობას და კიდევ უფრო ადრე, ღეროს ტანისა და ყლორტების 
სისქეში ზრდის დაწყებაზე. ანალოგიურ მდგომარეობას აქვს ადგილი ზოგიერთ 



ბალახოვან მცენარეში, მაგ. მედგარა და ვირისტერფას  ყვავილები გაცილებით ადრე 
ვითარდება, ვიდრე ფოთლები.  

ზრდის პროცესებზე ოპტიმალურად მოქმედი ტემპერატურა შესაძლებელია 
ამავე დროს იყოს არასასურველი ორგანიზმის განვითარებისათვის. თავისი 
სასიცოცხლო ციკლის საწყის ეტაპზე მრავალი მცენარე მოითხოვს დაბალი 
ტემპერატურის პერიოდს, უამისოდ ისინი ვერ გადავლენ ყვავილობაზე და, მაშასადამე 
ნაყოფმსხმოიარობაზეც. მცენარეთა სასიცოცხლო ციკლის მითითებულ ეტაპს 
იაროვიზაციის სტადია ეწოდა. ამ პერიოდში ზრდითი პროცესები მნიშვნელოვნად 
შესუსტებულია. 

აქედან დასკვნა, რომ ზრდის დროებითი დათრგუნვა სრულიად ნორმალურ 
მოვლენას წარმოადგენს. მისწრაფებამ იმისკენ, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს 
განუწყვეტელი ზრდა, მთელ რიგ შემთხვევებში შეიძლება მიგვიყვანოს არასასურველ 
შედეგამდე, მცენარე შეიძლება მსხვილი გავზარდოთ, მაგრამ თავისი განვითარებით 
იყოს ჩამორჩენილი ანუ ფიზიოლოგიურად დასუსტებული. ამასთან დაკავშირებით 
ანსხვავებენ  ცნებებს „ფიზიოლოგიური ოპტიმუმი“ და „ჰარმონიული ოპტიმუმი“. 
პირველის ქვეშ იგუსლიხმება ის პირობები, რომლებიც ყველაზე მეტად უწყობენ ხელს 
ძლიერ ზრდას, ხოლო მეორეში - მცენარის თვისებებისა და სტრუქტურის ჰარმონიული 
და პროპორციული განვითარების უზრუნველმყოფ  პირობებს. 

სინათლის გავლენა ზრდაზე.  მცენარის ზრდაზე სინათლის მოქმედება შეიძლება  
იყოს როგორც პირდაპირი, ისე არაპირდაპირი. სინათლის არსებობა არ წარმოადგენს 
ზრდისათვის აუცილებელ პირობას, რასაც ადასტურებს მაგ; ნიადაგში მყოფი 
თესლების, ტუბერებისა და ბოლქვების გაღივება. კიდევ მეტი, დადგენილია, რომ ზრდა 
სიბნელეში უფრო სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე სინათლეში. ასე, მაგ, 
დროგამოშვებით სინათლის პირობების შეცვლისას (ყოველ 15 წუთიანი დროის 
შუალედებში) შეამჩნიეს მზესუმზირის ღეროს ზრდის მატების შემდეგი სიდიდენი ( 
მონაცემი მიკრონებითაა) 
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როგორც ჩანს, სიბნელეში ზრდის სისწრაფე საშუალოდ ორჯერ მეტია, ვიდრე 
სინათლეში. 

სინათლეში ხანგრძლივ ზრდას თან სდევს ცალკეული ორგანოებისა და 
ქსოვილების განვითარების ჩვეულებრივი თანაფარდობის დარღვევა. შეადარეს ორი 
მცენარე, რომელთაგან ერთი იზრდებოდა ჩვეულებრივი განათების პირობებში, ხოლო 
ერთი სიბნელეში. სიბნელეში გაზრდილ მცენარეს ღერო მნიშვნელოვნად გაეზარდა 
სიგრძეში, ხოლო ფოთლები დაურჩა სუსტად განვითარებული და ამასთან 
უქლოროფილო. სიბნელეში აღზრდილ მცენარეს, რომელსაც ძლიერი 
წაგრძელებული ღერო და სუსტად განვითარებული უქლოროფილო ფოთლები აქვს, 
ეწოდება ეთიოლირებული. სრული ეთიოლირების მიღწევა მხოლოდ სიბნელეშია 
შესაძლებელი, ნაწილობრივ კი ემჩნევა ხოლმე არასაკმარისი ინტენსივობით 
განათებისას. ამ შემთხვევაში გარეგნული და  შინაგანი მოვლენების ნიშნები სუსტად 
არიან გამოსახული, თუმცაღა იმ მცენარეებთან შედარებით, რომლებიც დიდი 
რაოდენობის სინათლით სარგებლობდნენ, მათ ექნებათ უფრო წვრილი ღერო, ნაზი 
და მკრთალი ფოთლები. 

    ხორბლოვანი და ზოგიერთი სხვა კულტურის სქელ ნათესებს ემჩნევათ ეგრეთ 
წოდებული ჩაწოლა, რაც მცენარის დაჩრდილულობის შედეგად, მათი ღეროების 
არასაკმარისი მექანიკური მდგრადობითაა განპირობებული. ნათესის სისქის 
რეგულირებით შესაძლებელი ხდება დაცულ იქნეს სინათლის ოპტიმალური რეჟიმი, 
რაც ეთიოლირების შესაძლებლობას გამორიცხავს. 

ამრიგად, სინათლეს აქვს დიდი ფორმაციული მოქმედება: განათების პირობები 
ზრდის პროცესების არა მარტო რაოდენობრივ, არამედ  თვისობრივ მხარესაც 
განსაზღვრავს. 

ზრდის დროს ფორმათა წარმოშობის პროცესებზე ყველაზე უფრო დიდ 
გავლენას ახდენენ ლურჯი, ლურჯ-იისფერი და ულტრაიისფერი სხივები, როგორც 
სრული ისე ნაწილობრივ ეთიოლირება განპირობებულია სპექტრის სწორედ ამ 
ნაწილის სხივების უთანაობით ან არასაკმარისობით. 

სიბნელეში ანდა სპექტრის აღნიშნული სხივების ნაკლებობის პირობებში 
ზრდისას ადგილი აქვს დიფერენცირების ფაზის დაწყების შფერხებას, ხოლო წინა 
გაჭიმვის ფაზა, პირიქით უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდება. ამის შედეგად 
ეთიოლირებული მცენარის უჯრედები, ყოველ შემთვევაში ღერძით ორგანოები მაინც 



ძლიერად წაგრძელებული აღმოჩნდებიან. მათ დიფერენცირება არა მარტო 
ფერხდება, არამედ ვერც მიდის ბოლომდე, ამის გამო, მაგ: მექანიკური და წყლის 
გამტარი ელემენტები თხელკედლიანი რჩებიან.  

განათების შესუსტების პირობებში ქსოვილთა დიფერენცირების ანალოგიური 
შემცირება ფოთლებსაც ემჩნევა, ჩრდილის პირობებში განვითარებულ ფოთლებს 
აქვთ სუსტად დიფერენცირებული მეზოფილი, ხოლო განათების გაძლიერებისას 
მეზოფილის დიფერენცირება მესრისებრ და ღრუბლისებრ ქსოვილებად იზრდება. ამ 
პირობებში უფრო ტიპობრივად ფორმდებიან მექანიკური და მფარავი ქსოვილები. 
აშკარა არასაკმარისი განათებისას ფოთლის ფირფიტის ზომები ჩვეულებრივ 
ნაკლებია, ხოლო მათი ყუნწები პირიქით უფრო გრძელია. ფოთლის ყუნწის 
დაგრძელება, ღეროს მთლიან დაგრძელებასთან ერთად, ფოთლის ფირფიტას 
უადვილებს სინათლეზე ამოსვლას. 

მცენარის ორგანოების ზრდაზე სინათლე წარმმართველ გავლენას ახდენს: 
თანაბარზომიერი დაჩრდილვისას ღერო სიმაღლეზე წაგრძელდება, ხოლო ერთი 
მხრიდან განათებისას გამრუდებას განიცდის. 

განსაკუთრებით ძლიერია ზრდაზე სინათლის არაპირდაპირი გავლენა, მას 
შეუძლია მთელ რიგ შემთხვევაში გადაფაროს სინათლის პირდაპირი მოქმედება. 
ზრდას ყოველთვის თან ახლავს პლასტიკურ ნივთიერებებზე მოთხოვნილება. 
სიბნელეში ღივების გამოზრდისას ენერგიული ზრდა შემჩნეულია მხოლოდ მანამდე, 
სანამ მცენარეების განკარგულებაში იმყოფება პლასტიკური ნივთიერებების საკმაო 
რაოდენობა. უკანასკნელის მარაგის ამოწურვას თან სდევს ზრდის შეჩერება, 
რამდენადაც ფოტოსინთეზის დროს ორგანულ ნივთიერებათა პირველადი შექმნა 
დიდი ხარისხით განისაზღვრება განათების პირობებით, ამდენად ზრდისათვის 
სინათლე არაპირდაპირად აუცილებელი გამოდის. სინათლის ნაკლებობისას ადგილი 
აქვს ფოთლებისა და ყლორტების დაზიანებას. ზრდის შესაძლებლობის 
განმსაზღვრელი სინათლის მოყვარულობისა და ჩრდილის ამტანობის ხარისხი, უფრო 
ზუსტად - მოცემული განათების პირობებში მცენარეთა აღმოცენება, განისაზღვრება 
მცენარის მოთხოვნილებით სინათლეში არა ზრდისათვის, როგორც ასეთისათვის, 
არამედ - ფოტოსინთეზისათვის. ამიტომ სინათლის მოყვარულობისა და ჩრდილის 
ამტანობის პრობლემა ეს არის მცენარეთა ფოტოსინთეზური  მოქმედების პრობლემის 
ნაწილი და მხოლოდ არაპირდაპირად ზრდის პრობლემა. 



მცენარეებს, რომლებიც სარგებლობენ განათების უკეთესი პირობებით, ფესვთა 
სისტემაც ძლიერად უვითარდებათ, რაც თავის მხრივ წყლის უკეთესი მომარაგებისა და 
მინერალური კვების გაუმჯობესების გზით, დადებით გავლენას ახდენს მიწისზედა 
ნაწილების ზრდაზე. 

რადგან ბუნებრივ პირობებში მზის სხივები ითვლებიან როგორც სინათლის, ისე 
სითბოს წყაროდ, ამიტომ განათებულობისა და ტემპერატურის ცვლილებები 
ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან, ჩვეულებრივად განათების გაძლიერებისას 
ადგილი აქვს ტემპერატურის აწევასაც და პირიქით. თუმცა ამ წესებიდან არის არც თუ 
ცოტა გამონაკლისებიც. ასე, მაგ. ჩრდილოეთის განუწყვეტელ დღე-ღამურ განათებასაც 
არ ერთვის თან მაღალი ტემპერატურები, ისევე, როგორც მთებზე სიმაღლესთან 
ერთად მატულობს განათება და მცირდება ტემპერატურა. ამიტომ გარემო არეში 
ტემპერატურისა და სინათლის რეჟმის ცვლილებებზე ზრდის დამოკიდებულების 
გასაგებად აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს კონკრეტულ პირობებში 
დასახელებულ ფაქტორთა შეთანაწყობის სპეციფიკა. 

სპეციალურმა გამოკვლევებმა, ჩატარებულმა სიმაღლეში ფიჭვის ზრდის 
შესასწავლად უჩვენა, რომ ზრდა ღამით უფრო მეტია, ვიდრე დღისით, და ეს მხოლოდ 
იმ შემთხვევაშია ასე, როდესაც ღამის ტემპერატურა არ ეცემა განსაზღვრულ ზღვარს 
ქცევით. ცივ ღამეში დაწეული ტემპერატურის შემაფერხებელი გავლენა აბათილებს 
სიბნელეში ზრდის უფრო უკეთესად მიმდინარეობის შესაძლებლობას და მაშინ, ზრდის 
მაქსიმუმის გადანაცვლება დღის საათებზე ხდება. 

ჩრდილოეთისაკენ გადანაცვლების და მიხედვით ზრდის პირობები ღამით 
უარესდება, ხოლო სამხრეთისაკენ გადანაცვლებისას პირიქით-დღისით. ზრდისათვის 
შედარებით არახელსაყრელი პირობები მაღალმთიან ადგილებში იქმნება. 
ატმოსფეროს თხელი შრეებისა და მისი დიდი გამჭვირვალობის გამო მზის სხივები 
მაღალ მთაზე განსაკუთრებით კაშკაშაა და მდიდარი ულტრაიისფერი სხვივებით. ეს 
მდგომარეობა კი იწვევს მცენარის ზრდის შეფერხებას დღისით. ღამით კი მაღალ 
მთებზე ადგილი აქვს ტემპერატურის მნიშვნელოვნად დაწევას, რაც იწვევს (დღის-
ღამის) ამ დროში ზრდის შემცირება - შეჩერებას. საბოლოო ჯამში მაღალი მთის 
მცენარეები დაბალ-მოზარდის სახით გვევლინებიან. მაღალ მთაზე კულტივირებისას, 
დაბლობის მცენარეებიც იძენენ მთისათვის დამახასიათებელ შესაბამის სახეს. მათი 
ღეროს მუხლთაშორისები მოკლდება, ფოთლების მნიშვნელოვანი რიცხვი 
უახლოვდება ფესვთანურ როზეტს, თვით ფოთლები კი წვრილები ხდებიან და ა.შ. 



 

ჰაერისა და ნიადაგის ტენიანობის მოქმედება ზრდაზე.  წყლით უჯრედების 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს ზრდისათვის ერთ აუცილებელ პირობათაგანს. 
აღმოსაცენებლად სრულიად მომწიფებული თესლები მანამდე არ გაღივდებიან, სანამ 
არ მიიღებენ წყლის საჭირო რაოდენობას. მეორეს მხრივ, ზრდის პროცესის 
დამთავრებას ჩვეულებრივ წინ უძღვის მცენარეებში  წყლის რაოდენობის შემცირება. 

წყლით მცენარის უზრუნველყოფა განისაზღვრება ტენის მიღებისა და გაცემის 
თანაფარდობით, ამიტომ პირობების ასეთი შეთანაწყობისას, რომლის დროსაც ტენის 
მიღება მცირდება, ხოლო გაცემა კი მატულობს, მივყავართ უჯრედში წყლის 
დეფიციტამდე და ამის შედეგად ზრდის პროცესების შეფერხებამდე. 

მცენარეში წყლის განაწილება, ცალკეული ქსოვილების უჯრედთა ტევადობის 
გარდა, დამოკიდებულია მათი შეწოვითი ძალის სიდიდეზეც. მცენარეში წყალი იმ 
მხრისაკენ მოძრაობს, საითაც მეტი შეწოვითი ძალაა, და რადგან ამ უკანასკნელთა 
სიდიდე მცენარის ზედა ნაწილებში უფრო მეტია, ვიდრე ქვედა ნაწილებში, ამიტომ 
წყლის ძირითადი ნაკადი ქვემოდან ზემოთ მიედინება. გვალვების პერიოდში 
ფოთლებში იქმნება წყლის დეფიციტი და მის უჯრედებში გადიდებული შეწოვითი 
ძალის გამო, ფოთლების მიერ წყლის მიზიდვა ზრდის წერტილიდანაც ხდება. ეს 
სწრაფად ახდენს გავლენას წარმომშობი ქსოვილის მოქმედებაზე: მისი უჯრედების 
დაყოფა ფერხდება, ძნელდება წარმოქმნილი უჯრედების გაჭიმვა, ხოლო 
დიფერენცირების ფაზა უფრო ადრე დგება, ვიდრე უჯრედები მოასწრებდნენ ზრდის 
დამთავრებას მათთვის დამახასიათებელ სიდიდემდე. 

ამრიგად, გვალვების დროს ნაზარდების შემცირება აიხსნება როგორც ახლად 
წარმოქმნილი უჯრედების რიცხვის შემცირებით, აგრეთვე იმით, რომ უჯრედები 
რჩებიან შედარებით პატარები, და პირიქით, ჭარბი ტენიანობის პირობებში უჯრედები 



მსხვილები იზრდებიან, მაგრამ სუსტად არიან დიფერენცირებულები. ასეთი უჯრედებით 
აგებულია წყლისა და მრავალი სხვა ჭაობის მცენარის ორგანოები. სათბურებში 
ჰაერისა და ნიადაგის მაღალი ტენიანობის პირობებში კულტივირებული მცენარეები 
ხშირად მსხვილები, მაგრამ რამდენადმე სათუთნი იზრდებიან. 

ზრდა შედარებით ჰარმონიულად მიმდინარეობს ნიადაგის ისეთი ტენიანობის 
დროს, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს ტრანსპირაციის დროს გაცემული წყლის 
კომპენსირება. წყლით მომარაგების პერიოდული შეწყვეტა უარყოფით გავლენას 
ახდენს ზრდაზე. 

ჩრდილოეთის პირობებში ნაკლები რაოდენობით ნალექებიანი წლები 
ხასიათდება ხეების დიდი ნამატით, რადგან ასეთი წლები უფრო თბილი არიან. შუა და 
სამხრეთის ნაწილის ზოლში გვალვიანი წლები აღინიშნება წლიური რგოლების ვიწრო 
შრეებით. 

 

 

 

 

 

 

მცენარეთა ჰორმონალური რეგულაცია 

     მცენარეთა ზრდა გარემოდან საკვების მიღების ხარჯზე ხდება, რის შედეგადაც 

მატულობს მცენარის წონა და ზომა. ორგანიზმის შესაქმნელად გამოიყენება სხვადასხვა 

ნივთიერება, რომელთაგან აღსანიშნავია წყალი, აირები,ზოგიერთი მინერალური 

მარილი, ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და სხვა. ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით 

ისინი მცენარეთა საშენი  ენერგეტიკული მასალებია. მათთვის კონსტიტუციური ფორმის 

მისაცემად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ნივთიერება, რომლებიც ზოგჯერ 

ქიმიურად განსხვავებული ბუნებისა  და შედგენილობის არიან, ასეთი ნივთიერებებია 

ენზიმები, ვიტამინები, ჰორმონები და ა.შ.  ზრდის  ჰორმონებს, ენზიმებსა(ფერმენტებს) 

და ვიტამინებს ბევრი რამ აქვთ საერთო და ხასიათდებიან მაღალი ფიზიოლოგიური 



აქტივობით.                               ჰორმონებს , ვიტამინებსა და ფერმენტებს შორის მკვეთრი 

ზღვარის გავლება ზოგჯერ ვერ ხერხდება, ხშირად მათ შორის განსხვავება ქრება და 

ისინი ცოცხალ ორგანიზმში ურთიერთთან მჭიდროდ დაკავშირებული გვევლინება. 

მიუხედავად ამისა, დაუშვებელია მათ შორის განსხვავების დავიწყება. ვიტამინი საკვები 

ნივთიერებაა და ცხოველურ ორგანიზმში საკვებთან ერთად გარედან ხვდება, ჰორმონი  

კი თვით ორგანიზმში წარმოიქმნება და წარმოადგენს ორგანიზმის სასიცოცხლო 

პროცესს და ნივთიერებათა ცვლის მოვლენასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ 

ბიოლოგიურ ფაქტორს. 

    სიტყვა – ჰორმონი წარმოშობილია ბერძნული ზმნისგან `აღგზნება~. ჰორმონებს 

შეიცავს ყველა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმი და მათი ფუნქციაა, ორგანიზმის 

სხვადასხვა ნაწილებს შორის ქიმიური სიგნალების საშუალებით კავშირის დამყარება. 

რაც შეეხება ჰორმონის არსს, ეს არის ნაერთი, რომელსაც წარმოქმნის სხეულის ერთი 

ნაწილი და შემდეგ მისი ტრანსპორტირება ხდება სხეულის სხვა ნაწილებში, სადაც ის 

უერთდება კონკრეტულ რეცეპტორს და ააქტივებს რეაგირების პროცესს სამიზნე 

უჯრედებსა და ქსოვილებში. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჰორმონის სულ მცირე დოზაც კი, 

ორგანიზმში დიდ ცვლილებებს იწვევს. ჰორმონის კონცენტრაცია ან მისი 

ტრანსპორტირების ხარისხი შეიძლება შეიცვალოს გარემო გამღიზიანებლებიდან 

გამომდინარე. ხშირად მცენარის რეაგირება ამა თუ იმ გამღიზიანებელზე ორი ან მეტი 

ჰორმონის ინტერაქციის შედეგია. 

კონცეფცია – ქიმიური მესენჯერები, მცენარესთან მიმართებაში კლასიკური 

ექსპერიმენტების შედეგად დაადგინეს. კვლევების მიზანი იყო, დაედგინათ მცენარის 

ღეროს რეაგირება სინათლეზე. ოთახის მცენარის ყლორტები სინათლის 

მიმართულებით იხრება. თუ მცენარეს შემოატრიალებთ, მცენარის ზრდის 

მიმართულება შეიცვლება მანამ, სანამ მისი ფოთლები ფანჯრიდან მომავალ სინათლეს 

დაიჭერენ. მცენარის ღეროს დაკლაკნილი ფორმა, რაც გამოწვეულია მცენარის მიერ 

სინათლისკენ სწრაფვის დროს გამღიზიანებლის მიმართულებით ორიენტაციის 

შეცვლით, ტროპიზმი ეწოდება (მცენარის ზრდის პასუხი, რომელიც გამოიხატება მისი 

ყველა ორგანოს გადახრით გამღიზიანებლისკენ ან მის საწინააღმდეგოდ, უჯრედის 

დაგრძელების განსხვავებული ხარისხის შედეგად). ტროპიზმი ბერძნული სიტყვაა და 

ნიშნავს ბრუნვას. მცენარის ზრდას მზის სინათლის მიმართულებით პოზიტიური 

(დადებითი) ფოტოტროპიზმი ეწოდება, ხოლო მცენარის ზრდას სინათლის 

საპირისპირო მიმართულებით – ნეგატიური             (უარყოფითი) ფოტოტროპიზმი. 



  ტყეში ან სხვა ბუნებრივ გარემოში, სადაც სხვადასხვა მცენარე მჭიდრო სივრცეში 

იზრდება, ფოტოტროპიზმის საშუალებით მცენარის თესლი სინათლისკენ იწყებს 

სწრაფვას, რაც ფოტოსინთეზისთვის აუცილებელი პროცესია. რა არის ამ ადაპტაციური 

რეაქციის მექანიზმი? ფოტოტროპიზმის შესახებ ინფორმაცია ბალახოვანი მცენარეების 

ნერგების, განსაკუთრებით კი შვრიის ზრდაზე დაკვირვებებმა მოგვცა. ზრდის პროცესში 

მყოფი ბალახოვანი მცენარის თესლის ჩანასახის ახალგაზრდა ამონაყარი მოქცეულია 

საფარში, რომელსაც ეწოდება კოლეოპტილე. ჩარლზ დარვინმა და მისმა შვილმა, 

ფრენსიზმა, თავიანთ პირველი ცდები მე-19 საუკუნის ბოლო წლებში, სწორედ 

ფოტოტროპიზმის კვლევას მიუძღვნეს. ცდების შედეგად მათ დაადგინეს, რომ ბალახის 

თესლის ახალგაზრდა წანაზარდები სინათლის მიმართულებით იხრება მხოლოდ 

კოლეოპტილის არსებობის შემთხვევაში, იმ შემთხვევაში, თუ მცენარის თესლის 

წანაზარდზე დაბოლოებას მოვაცლით, კოლეოპტილე შეწყვეტს გადახრას. მცენარის 

თესლის ახალგაზრდა წანაზარდი ასევე ვერ გაიზრდება სინათლის მიმართულებით, თუ 

წვეროს დავფარავთ გაუმჭვირვალე ,,ქუდით~; ხოლო გამჭვრივალე ხუფი და ვერც 

კოლეოპტილის ქვემოთ მოთავსებული გაუჭვირვალე საფარი ვერ შეუშლის ხელს 

ფოტოტროფულ რეაქციას. სწორედ კოლეოპტილეს წვერი გრძნობს სინათლეს, 

დაასკვნა დარვინმა. თუმცა, ზრდის რეალური პასუხი, კოლეოპტილის დაგრეხა, ხდება 

დაბოლოებიდან მოშორებით – მის ქვემოთ. დარვინის აზრით, ზოგიერთი სიგნალი 

გადაეცემა დაბოლოებიდან ოდნავ ქვევით კოლეოპტილის ე.წ. ზრდის ნაწილს. 

 

 

 



 

    რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ, დანიელმა მეცნიერმა პოტერ ბოისენ-ჯენსენმა 

კვლევების შედეგად დაამტკიცა, რომ სიგნალი მოძრავი ქიმიური ნივთიერებაა. მან 

დაბოლოებასა და კოლეოპტილეს ნაწილს შორის მოათავსა ლაბისებრი მასა, რასაც 

ხელი უნდა შეეშალა უჯრედული კავშირების დამყარებისთვის, მაგრამ არ უნდა 

შეეშალა ხელი  იმ ქიმიური ნივთიერებების მოძრაობისთვის. ამ წანაზარდებმა 

ნორმალური რეაგირება მოახდინეს –სინათლის მიმართულებით გადაიხარნენ. თუმცა, 

ცდის დროს თუ მოვახდენდით დაბოლოების სეგრეგაციას ქვედა კოლეოპტილისგან 

შეუღწევადი ბარიერის საშუალებით, ამით ფოტოტროფულ პასუხს ადგილი არ ექნება. 

 

    1926 წელს დანიელმა ახალგაზრდა მეცნიერმა ფრიც ვენთმა, ბოისენ-ჯენსენის ცდის 

მოდიფიცირებული ვარიანტის საშუალებით, მოახერხა ფოტოტროპიზმისთვის ქიმიური 

მესენჯერის ამოღება. ვენთმა მოაცილა კოლეოპტილის დაბოლოება და იგი მოათავსა 

აგარ – ჟელატინის მსგავს მასალაზე. დაბოლოებიდან გაგზავნილი ქიმიური მესენჯერი, 

ვენთის აზრით, უნდა დიფუზირებულიყო ამ მასალაში და აგარის ნაწილს უნდა 

შეესრულებინა კოლეოპტილის დაბოლოების როლი. ვენთმა აგარ-აგარის ნაწილები 

მოათავსა სიბნელეში მყოფ დაბოლოება მოცილებულ კოლეოპტილეებზე. ნაწილები 

მოთავსებული იყო რა კოლეოპტილის თავზე, გამოიწვია მცენარის ღეროს 

ვერტიკალური ზრდა სიმაღლეში. თუმცა თუ ამ ნაწილებს სხვაგან გადაადგილებთ, 

კოლეოპტილი დაიწყებს გვერდზე გადახრას, მაგრამ კვლავ სინათლის 

მიმართულებით ისწრაფის. ვენთმა დაასკვნა, რომ აგარის ნაწილები  შეიცავდა ქიმიურ 



ნივთიერებას, რომელიც წარმოიქმნება კოლეოპტილის წვერში და ეს ქიმიური 

ნივთიერება ახდენდა ზრდის სტიმულაციას, ვინაიდან გადაეცემოდა კოლეოპტილიდან 

ქვედა მიმართულებით და კოლეპტილი იგრიხებოდა სინათლის მიმართულებით, 

ვინაიდან კოლეოპტილის ის ნაწილი, რომელიც სიბნელეშია, დიდი  რაოდენობით 

შეიცავს ზრდის ხელისშემწყობ ქიმიურ ნივთიერებას. ამ ქიმიური მესენჯერს ან ჰორმონს, 

ვენთმა აუქსინი დაარქვა (აუქსინი ბერძნული სიტყვიდან  და ნიშნავს ზრდას). ამ 

ნივთიერების სტრუქტურას ინდოლილაცეტური მჟავა შეადგენდა. კლასიკური 

ჰიპოთეზა იმისა, რა იწვევს ბალახის კოლეოპტილის ზრდას სინათლის 

მიმართულებით, ემყარება დარვინისა და ვენთის შრომებს, სადაც განმარტებულია, რომ 

აუქსინის ასიმეტრიული გადანაწილება კოლეოპტილის წვერიდან ქვევით 

მიმდინარეობს და ბნელ მხარეს მყოფ უჯრედებს ,,აიძულებს~ უფრო სწრაფად 

გაიზარდონ, განათებულ მხარეს მყოფ უჯრედებთან შედარებით.  

  მოცემულია მცენარის ჰორმონების შემდეგი  კლასიფიკაცია: აუქსინი, ციტოკინინები, 

გიბერელინები, ბრასინოსტეროიდები, აბსციზის მჟავა და ეთილენი. მცენარის 

ჰორმონები შედარებით მცირე მოლეკულებია. მათი ტრანსპორტირებისას უჯრედებს 

შორის ხშირ შემთხვევაში მოიცავს უჯრედების კედლებს შორის არსებულ სივრცეს, რაც 

ხელს უშლის დიდი მოლეკულების მოძრაობას. 

 ზოგადად, ჰორმონები მართავენ მცენარის ზრდასა და განვითარებას, ვინაიდან ისინი 

გავლენას ახდენენ მცენარის უჯრედების გაყოფის, ზრდისა და დიფერენცირების 

პროცესზე. ზოგიერთი ჰორმონი ასევე ასრულებს მედიატორის როლს, რის შედგადაც 

მცენარე მოკლევადიანი ფიზიოლოგიურ რეაგირებას ახდენს გარემო 

გამოღიზიანებელზე.  ყველა ჰორმონს მრავალმხრივი ეფექტის მოხდენა შუეძლია, რაც 

დამოკიდებულია ჰორმონის აქტივობის ადგილზე, მის კონცენტრაციაზე და მცენარის 

განვითარების ეტაპზე. 

  მცენარის ჰორმონები ძალიან მცირე დოზით წარმოიქმნება,მაგრამ ჰორმონის მცირე 

რაოდენობასაც უდიდესი გავლენის მოხდენა შეუძლია მცენარის ზრდასა და 

განვითარებაზე. ეს ნიშნავს, რომ ჰორმონალური სიგნალი საჭიროებს გაძლიერებას. 

ჰორმონს შეუძლია გენის ექპრესიის შეცვლა, არსებულ ფერმენტებზე გავლენის 

მოხდენა ან მემბრანის შიგთავსის შეცვლა. ნებისმიერმა ასეთმა ქმედებამ შეიძლება 
შეცვალოს მეტაბოლიზმი და უჯრედის ისეთი განვითარება, რომელიც რეაგირებს 

ჰორმონების მოლეკულების მცირე რაოდენობაზე. სასიგნალო გადამცემი გზა 

აძლიერებს ჰორმონის სიგნალს და აკავშირებს მას უჯრედის სპეციფიკურ რეაგირების 



წერტილთან. ჰორმონზე პასუხი ჩვეულებრივ, იმდენად არ არის დამოკიდებული თვით 

იმ ჰორმონზე, არამედ სხვა ჰორმონებთან შედარებით ამ ჰორმონის კონცენტრაციაზე. 

ეს არის ჰორმონალური ბალანსი, და არა იზოლაციაში მყოფი ჰორმონების აქტივობა, 

რომელიც გავლენას ახდენს ზრდასა და განვითარებაზე.  

აუქსინი 

 ტერმინს აუქსინი ვიყენებთ ნებისმიერი იმ ქიმიური ნივთიერების აღსანიშნავად, 

რომელიც ხელს უწყობს კოლეოპტილის დაგრძელებას, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ აუქსინები მრავალფუნქციურები არიან ყვავილოვან მცენარეებში. მცენარეებში 

ბუნებრივი აუქსინი ინდოლეაცეტური მჟავის სახით გვხვდება, აუქსინი მცენარის ღეროზე 

არსებული წანაზარდის ბოლოებიდან ქვევით მოძრაობს საათში 10 მილიმეტრის 

სიჩქარით, ეს საკმაოდ სწრაფი ტემპია დიფუზიისთვის, თუმცა ის ფლოემაში 

ტრანსლოკაციასთან შედარებით უფრო ნელია. აუქსინი პირდაპირ პარენქიმული 

ქსოვილით ტრანსპორტირდება ერთი უჯრედიდან მეორეში. ის მოძრაობს მხოლოდ 

მცენარის ყლორტის ბოლოდან ქვევით – ფესვისაკენ. აუქსინის ასეთ ერთმხრივ 

ტრანსპორტირებას, პოლარული ტრანსპორტირება ეწოდება. პოლარულ 

ტრანსპორტირებას არაფერი აქვს საერთო გრავიტაციასთან; ცდების საფუძველზე 

დაადგინეს, რომ აუქსინი მოძრაობს აღმავალი მიმართულებით, როდესაც მცენარის 

ღერო ან კოლეოპტილის სეგმენტს პირუკუ დავდებთ.  

  მიუხედავად იმისა, რომ აუქსინი გავლენას ახდენს მცენრის განვითარების სხვადასხვა 

ასპექტზე, მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა, უჯრედის დაგრძელების სტიმულაცია 

ნორჩ ყლორტებში. ყლორტის აპიკალური მერისტემა აუქსინის სინთეზის ყველაზე 

მსხვილი ნაწილია. ვინაიდან აუქსინი ყლორტის დაბოლოებიდან ქვევით, უჯრედის 

დაგრძელების `რეგიონისკენ’ მიემართება, ჰორმონები მემბრანის პლაზმაში არსებულ 

რეცეპტორთან მიმაგრებით ახდენენ უჯრედის ზრდის სტიმულაციას. მაღალი 

კონცენტრაციის დროს აუქსინმა შეიძლება ხელი შეუშალოს უჯრედის დაგრძელების 

პროცესს. ეს გამოწვეულია იმ ფაქტორით, რომ ამ დროს აუქსინი გამოიმუშავებს 

ეთილინს– დაგრძელების ხელისშემშლელ ჰორმონს. ყლორტის იმ ნაწილში, სადაც 

დაგრძელება მიმდინარეობს, აუქსინი ახდენს პლაზმური მემბრანის პროტონის 

ტუმბოების გააქტივებას. H+ ამოტუმბვის გზით იზრდება მემბრანის ძაბვა (მემბრანული 

პოტენციალი) და სწრაფად ამცირებს pH დონეს უჯრედის კედელში. უჯრედის კედლის 

შემჟავების შედეგად აქტივდება ფერმენტები, რომლებიც შლიან წყალბადის ბმებს 

ცელულოზის მიკროფიბრილებს შორის და სხვა უჯრედის კედლების შემადგენელ 



ელემენტებს, ამით თხელდება უჯრედის სტრუქტურა. მემბრანის პოტენციალის გაზდის 

შედეგად უჯრედში იზრდება იონების შეღწევადობის დონე, რაც იწვევს წყლის ოსმოსურ 

შეწოვას და ზრდის ქსოვილის ტურგორს.  გაზრდილი ტურგორის და, ასევე, უჯრედის 

ელასტიკურობის გაზდის შედეგად კი უჯრედს დაგრძელება იწყება. აუქსინს  ასევე 

კომერციული თვალსაზრისითაც იყენებენ მცენარის ვეგეტაციური გამრავლებისთვის. 

თუ მცენარის ფოთოლს, ღეროსა ან  ფესვს ფხვნილში მოვათავსებთ, რომელიც აუქსინს 

შეიცავს, ეს გამოიწვევს დამატებითი  ფესვების გაზრდას კვეთის ადგილას, რომლითაც 

ფოთოლი მიმაგრებული იყო მცენარეზე. აუქსინი ასევე მონაწილეობას იღებს მცენარის 

ფესვების განტოტვის ზრდაში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ არაბიდოფსის მუტანტში, 

რომელიც ლატერალური ფესვების სწრაფი პროლიფერაციით ხასიათდება,  აუქსინის 

კონცენტრაცია ნორმალურ დონეზე 17-ჯერ მეტია. სინთეზური აუქსინებს , 

როგორიცაა2,4 დიქლოროფენოქსიაქტეკური მჟავა (2,4-D), ფართოდ იყენებენ 

როგორც ჰერბიციდს. ერთლებნიანი მცენარეები, როგორიცაა სიმინდი, სწაფად ახდენს 

ასეთი სინთეზური აუქსინის ინაქტივირებას. თუმცა ორლებნიანი მცენარეებს ამ ფუნქციის 

შესრულება არ შეუძლია და იღუპება ჰორმონალური ჰიპერდოზირებისგან. 

მარცვლოვანი კულტურების ნათესებში 2,4-D-ის შეტანით ხდება სარეველა მცენარეების 

განადგურება . 

გარდა იმისა, რომ ახდენს უჯრედის ზრდის სტიმულაციას ზრდის საწყის სტადიაში, 

აუქსინი გავლენას ახდენს ზრდის მეორე ეტაპზეც, იგი იწვევს  უჯრედის გაყოფას  

კამბიუმში და გავლენას ახდენს მეორადი ქსილემის დიფერენციაციის პროცესზე. ზრდის 

პროცესში მყოფი თესლი ახდენს აუქსინის სინთეზს, რაც აუცილებელი პირობაა 

მცენარის ნაყოფის ზრდისთვის. სათბურის პირობებში თესლის ახალგაზრდა 

წანაზარდების განვითარებისთვის ღარიბი გარემოა, ვინაიდან სათბურებში მწერების 

მიერ მცენარის დამტვერვის საშუალება არ არის; ეს ხდება მიზეზი იმისა, რაც პომიდვრის 
ნაყოფის განუვითარებლობას ან არასრულყოფილ განვითარებას იწვევს. სინთეზური 

აუქსინების მოქმედება სათბურის პირობებში გაზრდილი პომიდვრის ნერგებზე სწორედ 

ბუნებრვი დამტვერვის ტოლფასია. შეგვიძლია მივიღოთ პომიდვრის ნაყოფი, 

რომელსაც თესლი არ აქვს.  



 

  ციტოკინინები 

ქსოვილის კულტურაში მცენარის უჯრედების ზრდის და განვითარების პროცესს ე.წ. 

,,ცდებისა და შეცდომების მეთოდის~ გამოყენებით იკვლევდნენ მეცნიერები. კვლევების 

შედეგად დადგინდა, რომ ამ პროცესში მონაწილეობს ციტოკინინი (მონათესავე 

მცენარეული ჰორმონების კლასი, რომელიც ანელებენ დაბერების პროცესს და 

ოქსინთან ერთად ასტიმულირებს უჯრედების გაყოფას, ზემოქმედებს დიფერენცირების 

გზაზე და აკონტროლებენ წვეროს დომინირებას). მე-20 საუკუნის ორმოციანი წლების 

დასაწყისში, იოჰან ვან ოვერბიკმა ნიუ-იორკის სამეცნიერო ლაბორატორიაში მუშაობის 

დროს აღმოაჩინა, რომ ქოქოსის რძის დამატებით შესაძლებელი იყო  გიგანტური 
თესლის თხევადი ენდოსპერმის დამატება თავის კულტურაში. ათი წლის შემდეგ, 

ვისკონსინ-მედისონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ფოლკ სკუგმა და კარლოს 

ო’მილერმა ხელოვნურად გამოყვანილი თამბაქოს უჯრედებში დნმ-ის 

დეგრადირებული ნაწილის დამატებით გამოიწვიეს უჯრედების  გაყოფა. ორივე 

ექსპერიმენტული დანამატის აქტიური ინგრედიენტები მოდიფიცირებული ადენინები 

იყო (ადენინი – ნუკლეინის მჟავის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი). ზრდის ასეთ 

რეგულატორებს უწოდეს ციტოკიკინები, რადგან ისინი ახდენენ ციტოკინეზის – უჯრედის 

გაყოფის სტიმულაციას. მცენარეში ბუნებრივად არსებული ციტოკინინებიდან ყველაზე 

გავცრელებულია ზეატინი (სახელწოდება მომდინარეობს სიმინდის ჯიშიდან, 

რომელშიც პირველად აღმოაჩინეს ეს ელემენტი). ციტოკინინის სინთეზი და 

სიგნალების ტრანსდუქციის პროცესი ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილად 

შესწავლილი, მაგრამ მცენარის ფიზიოლოგიური პროცესებისა და განვითარებაზე 

ციტოკინინის გავლენის შესახებ მრავალი დასაბუთებული მასალა მოიპოვება.   
ციტოკინინი აქტიური ზრდის პროცესში მყოფ ქსოვილებში წარმოიქმნება, 



განსაკუთერებით კი ფესვებში და ნაყოფში. ფესვებში წარმოქმნილი ციტოკინინი 

ქსილემის სითხეში გადაადგილდება და მიისწრაფვის სამიზნე ქსოვილებისკენ მცენარის 

ფესვიდან ვერტიკალურად აღმავალი მიმარულებით. აუქსინთან ერთად ციტოკინინი 

ახდენს უჯრედის დაყოფის სტიმულაციას და გავლენას ახდენს დიფერენციაციის გზებზე. 

ქსოვილის კულტურაში ზრდის პროცესში მყოფ უჯრედებზე ციტოკინინის გავლენის 

შესწავლისას შესაძლებელი გახდა დაედგინათ ჰორმონთა კლასების ფუნქცია მცენარის 

დაუზიანებელ სტრუქტურაზე. ციტოკინინის გარეშე, მცენარის ღეროდან პარენქიმული 

ქსოვილის ნაწილის ხელოვნურად შექმნის შედეგად, უჯრედები იზრდება და დიდ ზომას 

აღწევენ, მაგრამ არ ხდება მათი დაყოფა.  მაგრამ ციტოკინინთან ერთად აუქსინის 

დამატების შედეგად, უჯრედები დაყოფას იწყებენ. ცალკე აღებულ ციტოკინინს 

არანაირი გავლენის მოხდენა არ შეუძლია. უჯრედის დიფერენციაციის მართვა 

ციტოკინინისა და აუქსინის პროპორციული განაწილებით ხდება.  როდესაც ამ ორი 

ჰორმონის კონცენტრაცია სათანადო დოზითაა, უჯრედების დიდი ნაწილი აგრძელებს 

ზრდას. ციტოკინინის კონცენტრაციის გაზრდის შედეგად ყლორტები ზრდას იწყებს 

კოჟრებიდან, ხოლო აუქსინის კონცენტრაციის მომატებისას ფორმირდება ფესვები. 

ციტოკინინი, აუქსინი და სხვა ფაქტორების ინტერაქციით ხდება კენწრული 
დომინირების კონტროლი – ხდება ზრდის კონცენტრირება ყლორტის წვერზე, სადაც 

კენწრული კვირტის ზრდა ნაწილობრივ აფერხებს გვერდითი კვირტების ზრდას. 

დღემდე, პირდაპირი ინჰიბირების ჰიპოთეზას – კენწრული დომინირებისას 

ჰორმონალური რეგულაციის ახსნისთვის გამოყენებული ჰიპოთეზის მიხედვით აუქსინი 

და ციტოკინინი ანტაგონისტურად მოქმედებდნენ გვერდითი კვირტების ზრდაზე.  ამ 

თეორიის მიხედვით, აუქსინი გადაადგილდება კენწეროს ყლორტიდან ქვევით 

მიმართულებით, რაც აფერხებს გვერდითი ყლორტების ზრდას და იწვევს ყლორტის 

ლატერალური განტოტვის ხარჯზე დაგრძელებას. ამავდროულად, ციტოკინინი 

შეაღწევს რა მცენარის ამონაყარის სისტემაში, უპირისპირდება აუქსინის რეაქციას, 

აძლევს რა ზრდის დაწყების სიგნალს გვერდით ყლორტებს. აქედან გამომდინარე, 

აუქსინისა და ციტოკინინის კონცენტრაციას მცენარეში მიიჩნევდნენ გვერდითი 

ყლორტების გაზრდის აუცილებელ ფაქტორად. თუ კენწრულ ყლორტს – აუქსინის 

პირველად წყაროს მოვაცილებთ მცენარეს, ამით გვერდითი ყლორტების ზრდის 

ხელისშემშლელი ფაქტორები სცილდება მცენარეს და ის ბუჩქის ფორმას იღებს. 

კვეთის ნაწილზე აუქსინის მოთავსებით ხელახლა იწყება ლატერალური ყლორტების 

ზრდის შეფერხება. ის მცენარეები, რომელთა `კვების რაციონში~ დამატებით შეაქვთ 

ციტოკინინი, ნორმასთან შედარებით უფრო მეტად ემსგავსებიან ბუჩქს.  



ციტოკინინი ანელებს ზოგიერთი მცენარის ორგანოების დაბერების პროცესს, ხელს 

უშლის რა ცილების რაოდენობის შემცირებას რიბონუკლეინის მჟავის და ცილების 

სინთეზის სტიმულაციისა და გარშემო არსებული ქსოვილებიდან საკვები ელემენტების 

მობილიზაციის გზით.  თუ მცენარეს მოვაცილებთ ფოთლებს და მათ ციტოკინინის 

ხსნარში მოვათავსებთ,ისინი მწვანე ხასხასა ფერს შეინარჩუნებენ დიდი ხნის მანძილზე. 

ციტოკინინი ასევე აფერხებს მცენარეთა ფოთლების ჩამოცვენის  პროცესს 

დაუზიანებელ მცენარებში. 

 

ციტოკინინის ხსნარში 

 

გიბერელინები 

საუკუნის წინ, აზიელმა ფერმერებმა შენიშნეს, რომ ბრინჯის ზოგიერთი ნერგი ისე 

სწრაფად იზრდებოდა და თანაც ისეთ სიმაღლეს აღწევდა, რომ ნაყოფის გამოღებასა 

და აყვავებასაც კი ვერ ასწრებდა. 1926 წელს, იაპონელმა მეცნიერემა მცენარების 

პათოლოგისტმა ევიტი კუროსავამ აღმოაჩინა, რომ გიბირელას ჯიშის სოკოები 

იწვევდნენ მცენარის ნერგის ასეთ `სულელურ ქცევას– დაავადებას~. მეოცე საუკუნის 30-

იანი წლების ბოლოს იაპონელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ სოკო ქიმიური 

ელემენტის სეკრეციის შედეგად იწვევდა ბრინჯის ღეროს სწრაფ ზრდას. ეს ქიმიური 

ელემენტი გიბერლენის სახელითაა ცნობილი. 1950-იან წლებში მეცნიერებმა ასევე 

აღმოაჩინეს, რომ თვით მცენარეები წარმოქმნიან გიბერელინებს. ბოლო 50 წლის 



განმავლობაში მეცნიერებმა შეისწავლეს 100-ზე მეტი სხვადასხვა სახის გიბერელინი, 

რომლებიც ბუნებრივად გვხვდება მცენარეებში. `სულელი ბრინჯი~– გიბერელინების 

გადაჭარბებული დოზის გამო ზარალდება, ჩვეულებრივ სხვა მცენარეებში 

გიბერელინების კონცენტრცია ნორმის ფარგლებს არ სცდება. გიბერელინები 

სხვადასხვაგვარად მოქმედებენ მცენარეებზე– ისინი იწვევენ მცენარის ღეროს 

დაგრძელებას, ნაყოფის ზრდას, თესლის გაღვივებასა და აღმოცენებას, უწყობენ ხელს 
ღეროს დაგრძელების პროცესს. გიბერელინები წარმოიქმნება მცენარის ფესვებსა და 

ნორჩ ფოთლებში. გიბერელინები ახდენენ ღეროსა და ფოთლების ზრდის 

სტიმულაციას, მაგრამ თითქმის არ იღებენ მონაწილეობას მცენარის ფესვების 

განვითარებისა და ზრდის პროცესში. ღეროში გიბერელინები ახდენენ უჯრედის 

დაგრძელებას და გაყოფის სტუმულაციას. 

 



     ღეროს დაგრძელების პროცესის ხელშემწყობი გიბერელინების გავლენა უფრო 

ცხადი ხდება, როდესაც ზოგიერთ ჯუჯა (მუტანტურ) მცენარეს დამატებით კვებავენ 

გიბერელინებით. მაგალითად, ზოგიერთი ხელოვნურად გამოყვანილი ჯუჯა ჯიშის 

ბარდა,ზრდისას ჩვეულებრივი ჯიშის ბარდის ნორმალურ სიმაღლეს მიაღწევს, თუ მისი 

კვების რაციონში დავამატებთ გიბერელინებს. თუ გიბერელინებს გამოვიყენებთ 

ჩვეულებრივი სიმაღლის მცენარეებთან მიმართებაში, მცენარე ჩვეულებრივზე უფრო 

მეტ სიმაღლეზე მაინც არ გაიზრდება, რაც ადასტურებს, რომ ჰორმონის ოპტიმალურ 

რაოდენობას გამოიმუშავებენ.  გიბერელინის მიერ გამოწვეული ზრდის საუკეთესო 

მაგალითია მცენარის მიერ ყვავილის ყუნწის სწრაფი გაზრდა, გიბერელინების 

იმპულსები იწვევენ მუხლთაშორისების სწრაფ დაგრძელებას. 

მცენარეთა უმრავლესობაში აუქსინისა და გიბერელინების არსებობა აუცილებელია, 

რათა ნაყოფმა შეძლოს მიმაგრება და განვითარება. გიბერელინებს ხშირად 

კომერციალიზაცის თვალსაზრისით იყენებენ  ღარიბ მოსავლიან ვენახებში~ . 

ჰორმონის საშუალებით ყურძნის მტევანი უფრო დიდ ზომას აღწევს, რაც უფრო მეტ 

მყიდველს იზიდავს. ფორმის ასეთი ზრდა, რაც მარცვლებს შორის ჰაერის 

გაუმჯობესებული ცირკულაციის შედეგია, არახელსაყრელ გარემოს უქმნის საფუარას 

და სხვა მიკროორგანიზმებს და იცავს ნაყოფს დაზიანებისგან.  

  თესლის ემბრიონი მდიდარია გიბერელინებით. წყლის შთანთქმის შემდეგ, 

გიბერელინების გამოსვლა ემბრიონიდან თესლისთვის იმის მიმანიშნებელია, რომ 

თვლემის დრო დასრულდა და აღმოცენების დრო დადგა. ის თესლი, რომელსაც 

სჭირდება განსაკუთრებული გარემო პირობები აღმოცენებისთვის, მაგალითად, 

სინათლე ან დაბალი ტემპერატურა, მხოლოდ გიბერელინების ზემოქმედების შედეგად 

იწყებს აღმოცენებას.  

ბრასინოსტეროიდები 

ბრასინოსტეროიდები მცენარის სტეროიდული ჰორმონებია, რომლებსაც 

მრავალფეროვანი ეფექტი აქვს; მათ შორის, უჯრედების სიგრძეში ზრდა, 

ფოთოლცვენის შეჩერება (შენელება) და ქსილემას დიფერენცირების სტიმულირება. 

ამ ჰორმონების ქიმიური შემადგენლობა ქოლესტერინის და ცხოველების სქესობრივი 

ჰორმონების მსგავსია. ისინი ზემოქმედებენ უჯრედის დაგრძელებისა და გაყოფის 

პროცესზე მცენარის ღეროში სხვადასხვა ნაწილში და ასევე ნერგებში. ისინი ასევე 

ანელებენ ფოთოლცვენას და ხელს უწყობენ ქსილემის დიფერენცირებას. ხსენებული 



პროცესი ხარისხობრივად ისე ჰგავს აუქსინის მოქმედებას, რომ ბოტანიკოსებს წლები 

დასჭირდათ იმისთვის, რომ დაედგინათ ბრასინოსტეროიდებისა და აუქსინების 

განსხვავება, ისინი მანამდე ბრასინოსტეროიდებს აუქსინების სახეობად მიიჩნევდნენ. 

მოლეკულური ბიოლოგიის კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ 

ბრასინოსტეროიდები მცენარის ჰორმონებია. სან დიეგოს კვლევითი ინსტიტუტის 

მეცნიერები ჯოან ქორი და მისი კოლეგები იკვლევდნენ არაბიდოფსისის მუტანტს, 

რომელსაც სინათლეზე გაზრდილი მცენარეების მსგავსი მორფოლოგიური 

სტრუქტურა აქვს მიუხედავად იმისა, რომ მუტანტები სიბნელეში არიან 

განვითარებულნი. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მუტაცია გავლენას ახდენს გენზე, 

რომელიც ჩვეულებრივ ახდენს ისეთი ფერმენტების კოდირებას, რომლებიც მსგასია იმ 

ფერმენტებისა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ძუძუმწოვრებში სტეროიდების 

სინთეზის პროცესში. მათ ასევე დაასკვნეს, რომ შესაძლებელია მუტანტი მცენარეების 

აღდგენა ნორმალურ ფენოტიპად ბრასონოსტეროიდების ექსპერიმენტული 

გამოყენების შედეგად. აღსანიშნავია, რომ ის მუტანტი მცენარე, რომელსაც ქორი და 

მისი კოლეგები იკვლევდნენ, ბრასინოსტეროიდების დეფიციტს განიცდიდა. 

აბსციზის მჟავა 

მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში მკვლევართა ერთი ჯგუფი იკვლევდა იმ ქიმიურ 

ცვლილებებს, რაც წინ უსწრებს კვირტების მთვლემარე მდგომარეობას და 

ფოთოლცვენას ფოთლოვან ხეებში (იგულისხმება ის ფოთლოვანი მცენარეები, 

რომლებიც არ არიან მარადმწვანე), ხოლო მეცნიერეთა მეორე ჯგუფი იკვლევდა იმ 

ქიმიურ ცვლილებებს, რომლებაც ადგილი აქვს ბამბის ნაყოფის მომწიფების შემდეგ ამ 

ნაყოფის ჩამოცვენამდე. აბმ-ს უკვე არ თვლიან კვირტების მთვლემარე პერიოდში 

მიმდინარე პროცესების ან ფოთოლცვენის ერთ-ერთ მთავარ განმაპირობებელ 

ელემენტად. მაგრამ ის სხვა მნიშვნელოვანი ფუნქციების მატარებელია. ზრდის 

სტიმულაციის ჰორმონისგან განსხვავებით (როგორიცაა აუქსინი, ციტოკინინი, 

გიბერელინები და ბრასინოსტეროიდები) ზრდის პროცესს ანელებს. ხშირად აბსცისის 

მჟავა უპირისპირდება ზრდის ჰორმონების მუშაობის პროცესს და სწორედ აბმ-ს 

პროპორცია ამა თუ იმ ზრდის ჰორმონთან მიმართებაში განსაზღვრავს საბოლოო 
ფიზიოლოგიურ შედეგს. განვიხილოთ აბმ სხვადასხვა ფუნქციათაგან მხოლოდ ორს: 

თესლის მთვლემარეობის პერიოდი იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ ფაქტიურად ამის 

ხარჯზე მიწაში მოხვედრილი თესლი არ კვდება და გაღვივებას იწყებს მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც ამისთვის საუკეთესო პირობები ექმნება – ტემპერატურა, სინათლე და ა.შ. რომ 



არა ეს თვისება, რა თქმა უნდა, შემოდგომაზე აღმოცენებულ თესლს ხომ მალევე 

მოუღებდა ბოლოს სუსხიანი ზამთარი? რა მექანიზმები უზრუნველყოფენ თესლის 

მხოლოდ გაზაფხულზე აღმოცენებას? რატომ არ ღვივდება თესლი სიბნელეში და 

ნაყოფის გულში? ამ კითხვაზე პასუხია – აბმ. თესლის მომწიფების დროს  აბმ-ს დონე 

შეიძლება გაასმაგდეს. აღმოცენების სტადიაში მყოფი თესლში აბმ-ს მაღალი დონე 

აფერხებს განვითარებას და იწვევს სპეციალური ცილების წარმოქმნას, რომლებიც 

ეხმარება თესლს, გაუძლოს დეჰიდრატაციას, რაც გაღვივების თანმხლები პროცესია. 

ძილის მდგომარეობაში მყოფი თესლის უმრავლესობა მაინც ღვივდება მას შემდეგ, რაც 

სხვადასხვა გზით ხდება მოცილება ან ინაქტივაცია. უდაბნოს ზოგიერთი მცენარის 

თესლი ძილის მდგომარეობიდან გამოდის მას შემდეგ, რაც წვიმის შედეგად მოხდება 

აბმ-ს ჩამორეცხვა თესლიდან. სხვა თესლში აბმ-ს ინაქტივაციისთვის საჭიროა დიდი 

ხნით დაბალ ტემპერატურა ან სინათლეზე ყოფნა. ხშირ შემთხვევაში, აბმ-ს შეფარდება 

გიბერელინებთან განსაზღვრავს, რამდენი ხანი გააგრძელებს თესლი მთვლემარე 

მდგომარეობაში ყოფნა, და თუ დავამატებთ აღმოცენების სტადიამდე მისულ თესლს 

აბმ-ს, ის კვლავ დაუბრუნდება მთვლემარე პერიოდს. 

  არის მცენარის უმთავრესი შიდა სიგნალი, რომელიც მცენარეს ეხმარება, გაუძლოს 

გვალვის პერიოდს. ამ დროს აბმ აკუმულირდება მცენარის ფოთლებში და იწვევს 

ბაგეების სწრაფ დახურვას, ასევე მცირდება აორთქლება და წყლის კარგვა. აბმ, 

მიუხედავად მისი გავლენისა მეორად მესენჯერებზე, როგორიცაა კალციუმი, იწვევს 

ბაგეების  უჯრედებში კალიუმის არხების გახსნას პლაზმურ მემბრანაში და შედეგად 

ხდება კალიუმის დიდი ოდენობით დაკარგვა. წყლის რესურსის ოსმოსურ კარგვას თან 

სდევს ბაგეების უჯრედის ტურგორის შემცირება და ბაგეების ხვრელების  მკვეთრი 

შემცირება. ზოგჯერ წყლის ნაკლებობის პირობებში მცენარის ფესვების სისტემაში 

მიმდინარეობს ცვლილებები და აბმ, რომელიც ტრანსპორტირდება ფესვებიდან 

ფოთლების მიმართულებით, ასრულებს `საშიშროების პირველი მაუწყებლის~ 

ფუნქციას. ის მუტანტები, რომლებიც განსაკუთრებულად რეაგირებენ გაუწყლოებაზე, 

ხშირ შემთხვევაში ვერ აწარმოებენ აბმ-ს. 

ეთილენი 

მე-19 საუკუნის დასაწყისში ღამით ქუჩების გასანათებლად იყენებდნენ ქვანახშირის 

აირს, ასეთი აირის მილების გასწვრივ  მდებარე ხეებს მუდმივად სცვიოდა ფოთლები. 

1901 წელს, რუსმა მეცნიერმა დიმიტრი ნელიუბოვმა დაამტკიცა, რომ ეთილენი 

,,მანათობელი აირის~ აქტიურ ფაქტორს წარმოადგენდა. მცენარე ეთილენს 



გამოიმუშავებს მექნიკური სტრესის დროს, როგორიცაა გვალვა, წყალდიდობა, 

მექანიკური დაზიანება, ინფექცია. ეთილენი ასევე წარმოიქმნება ნაყოფის მომწიფებისას 

და უჯრედის პროგრამირებული სიკვდილის დროს, ასევე გარე ფაქტორებიდან 
მოწოდებული აუქსინის მაღალი კონცენტრაციის დროს. რასაკვირველია, აუქსინი 

იწვევს ფესვების დაგრძელების შეფერხებას, და ის თვისებებიც, რასაც აუქსინს მიაწერენ, 

შესაძლოა აუქსინით გამოწვეული ეთილენის წარმოებით იყოს განპირობებული. 
ეთილენის ოთხი გამოკვეთილი ეფექტია: მექანიკურ სტრესზე რეაგირება, უჯრედის 

პროგრამირებული კვდომა, ფოთოლცვენა და ნაყოფის მომწიფება. 

წარმოიდგინეთ ბარდის ახლადგაღვივებული თესლიდან გამოსული წანაზარდი, 

რომელიც მიწიდან ამოსვლას აპირებს და გზაზე დაბრკოლება – ქვიანი ნიადაგი ხვდება. 

ამ დროს ის ცდილობს, გაუმკლავდეს დაბრკოლებას და ამ `ბრძოლის~ დროს 

გამოიყოფა ეთილენი. ეს ჰორმონი იწვევს სამმაგი რეაგირების პროვოცირებას, რაც 

ხმარდება ყლორტს ბარიერების გადალახვაში. ეს პროცესი, როგორც უკვე ავღნიშნეთ, 

სამი კომპონენტისგან შედგება: ღეროს დაგრძელების შეჩერება, ღეროს გამსხვილება 

და გამრუდების წარმოქმნა, რაც იწვევს მცენარის ღეროს ჰორიზონტალური 

მიმართულებით ზრდას. ვინაიდან მცენარის ღერო აგრძელებს ზრდას, მისი წვერი 

კვლავ სხვადასხვა სახის დაბრკოლებებს ეხება განვითარების გზაზე. შემდეგ 

დაბრკოლებასთან შეჯახებისას კვლავ წარმოიქმნება ეთილენი და ღერო 

ჰორიზონტალურ ზრდას აგრძელებს. დაბრკოლებების შემცირებისას ეთილენის 

გამოყოფაც მცირდება და ღერო ნორმალური განვითარებისა და ვერტიკალური ზრდის 

პროცესს უბრუნდება. სწორედ ეთილენი განაპირობებს მცენარის ღეროს 

ჰორიზონტალურ ზრდას და ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური ზემოქმედების შედეგი; 

როდესაც ეთილენს ნორმალურ პირობებში მყოფ ნერგთან (იგულისხმება გარემო 

დაბრკოლებებისგან თავისუფალი ზრდის პროცესი) მიმართებაში გამოვიყენებთ, 

დავინახავთ, რომ ღეროს ზრდა სამმაგი რეაგირების რეჟიმში გადაერთვება.  

აპოპტოზი- ისეთი უჯრედები, ორგანოები და მცენარეები, რომლებშიც გენეტიკურადაა 

დაპროგრამებული კვდომის პროცესი ე.წ. `დაგეგმილი პერიოდიდის დადგომისას~ 

უჯრედული მექნიზმის მუშაობის შეწყვეტას და სიკვდილის ლოდინს როდი იწყებენ, 

არამედ უჯრედის დაპროგრამებული სიკვდილის დადგომისას, რომელსაც აპოპტოზი 

ეწოდება, უჯრედის სიცოცხლეში გრძელდება მუშაობა და იწყება ახალი გენის 

ექსპრესია. აპოპტოზის დროს ახლადჩამოყალიბებული ფერმენტები სხვადასხვაგვარ 

ქიმიურ ელემენტებს ანადგურებენ, მათ შორის ქლოროფილს, დნმ-ს, 



რიბონუკლეინმჟავას და მემბრანის ლიპიდებს, თუმცა ამ დროს ასევე ხდება ეთილენის 

გამომუშავება.  

ფოთოლცვენა არის ფოთლოვანი მცენარეების ადაპტაცია, რომელიც იცავს მცენარეს 

გამოშრობისაგან ზამთრის პერიოდში, როდესაც არ ხდება გაყინული ნიადაგიდან 

წყლის შეწოვა. ფოთოლცვენამდე აუცილებელი ელემენტების შენახვა ხდება მცენარის 

ღეროში არსებულ პარენქიმულ უჯრედებში. მომდევნო გაზაფხულზე ეს ელემენტები 

კვლავ მიეწოდება, ნორჩ ფოთლებს. ფოთოლცვენისას ფოთლის ფერს განაპირობებს 

ახალი წითელი პიგმენტების ერთობლიობა, რომელსაც შემოდგომის დროს 

გამოიმუშავებს მცენარე და ასევე ყვითელი და ნარინჯისფერი კაროტინოიდები, 

რომლსაც შეიცავს მცენარის ფოთოლი, მაგრამ მხოლოდ შემოდგომაზე, მუქი მწვანე 

ქლოროფილის დაშლის შემდეგ, ხდება მისი გამოვლენა. შემოდგომაზე 

ფოთოლცვენის შემდეგ აბსციზის ფენა იქმნება ყუნწის ძირში. პარენქიმის მცირე 

უჯრედებს, რომლებიც ამ შრეშია განთავსებული, ძალზედ სუსტი გარსი აქვთ და გამტარ 

ქსოვილში არანაირი ქსოვილის უჯრედი არ ფიქსირდება. აბსციზის შრე უფრო მეტად 

სუსტდება, როდესაც ფერმენტები ახდენენ პოლისაქარიდების ჰიდროლიზს უჯრედის 

გარსში. ბოლო ეტაპზე ქარის დახმარებით ხდება ფოთლის ყუნწის მოშორება ღეროს 

მუხლიდან. ფოთლის ჩამოცვენამდე მცენარის მერქანზე, ტოტთან დამცველი ჭრილი 

ჩნდება, რომელიც იცავს მცენარეს პათოგენების შემოჭრისგან. 

ნაყოფის მომწიფებამდე მცენარის ნაყოფი მკვრივი და მწვანეა, ასევე მომჟავო გემო 

აქვს. ეს იცავს ნაყოფს იმ ცხოველთა თავდახმისგან, რომლებიც  ნაყოფით იკვებებიან. 

მომწიფების შემდეგ, ნაყოფი იზიდავს ცხოველებს, რომლებიც ახდენენ თესლის 

განბნევას, ეთილენის დიდი ოდენობით წარმოქმნის შედეგად იწყება ნაყოფის 

მომწიფების პროცესი. უჯრედის გარსის კომპონენტების ფერმენტული დაშლის 

შედეგად რბილდება ნაყოფი, ხოლო სახამებლისა და მჟავების კონვერსიის შედეგად 

ნაყოფი ტკბილ გემოს იღებს. ახალი სურნელისა და ფერის წარმოქმნით ნაყოფი 

მიმზიდველი ხდება ცხოველებისთვის, რომლებიც ნაყოფის შეჭმისას ახდენენ მისი 

თესლის გაბნევას. ნაყოფის მომწიფებისას ჯაჭვური რეაქცია მიმდინაეობს: ეთილინი 

იწვევს მომწიფების პროცესის დაწყებას, ხოლო მომწიფების შედეგად უფრო მეტი 

ოდენობის ეთილენი გამოიყოფა– ეს ფიზიოლოგიურ პროცესებში ერთ-ერთი ყველაზე 

იშვიათი მაგალითია პოზიტიური ურთიერთქმედებისა.  ამ პროცესის შედეგად 

წარმოიქმნება დიდი რაოდენობის ეთილენი. ვინაიდან ეთილენი აირია, ეს სიგნალი 

ერთი ნაყოფიდან მეორეს გადაეცემა: აქედან გამომდინარე, ერთ ცუდ ნაყოფს შეუძლია 



დააზიანოს მრავალი. თუ მწვანე ნაყოფს მოწყვეტთ, მომწიფებისთვის შეგიძლიათ ის 

მოათავსოთ ქაღალდის ყუთში, რათა მოხდეს ეთილენის აირის აკუმულირება. 

კომერციული თვალსაზრისით მოყვანილი ხილსა და სხვადასხა სახის ნაყოფს, 

სპეციალურ კონტეინერებში ამწიფებენ ეთილენის დონის ხელოვნური გაზრდის 

შედეგად. 

ასევე შეიძლება მივიღოთ ზომები იმისთვის, რომ შევანელოთ ბუნებრივი მომწიფების 

პროცესი. მაგალითად, ავიღოთ ვაშლი – თუ მას მოვათავსებთ ნახშირორჟანგით 

მდიდარ კონტეინერში. ჰაერის ცირკულაცია ხელს უშლის ეთილენის აკუმულირებას, 

ხოლო ნახშირორჟანგი ანელებს ახალი ეთილენის წარმოქმნის პროცესს. ამ მეთოდის 

წყალობით შემოდგომაზე დაკრეფილი ვაშლი შეგვიძლია გასაყიდად გავიტანოთ 

მომავალ ზაფხულშიც. 

 

 

 

 

ცნება მცენარეთა მოძრაობაზე 

 ფესვთა სისტემის მქონე უმაღლესი მცენარეები, როგორც ცნობილია, სივრცეში 
ადგილგადანაცვლების უნარს მოკლებული არიან, თუმცა ნიადაგზე მათი დამაგრება 
არ გამორიცხავს მცენარის ცალკეული ორგანოების მოძრაობის შესაძლებლობას. 



ცხოველთა უმეტესობისა და მრავალი მიკროორგანიზმისაგან განსხვავებით, 
უმაღლეს მცენარეთა მიმართ, ცნება მოძრაობის შესახებ მიუდგება არა მთელ 
მცენარეს, არამედ მხოლოდ მის ცალკეულ ნაწილებს, მოძრაობის უნარი აქვს მცენარის 
ყველა ძირითად ორგანოს: ფესვს, ღეროს, ფოთოლს, ყვავილებსა და ნაყოფებს. 
მცენარეთა მოძრაობას უწოდებენ მცენარისაგან მოცილების გარეშე მისი ორგანოების 
მდგომარეობის შეცვლას სივრცეში. 

მრავალ შემთხვევაში მცენარის ორგანოების მოძრაობებს იწვევენ მოცემულ 
ორგანოში მიმდინარე ან ტურგორის ცვლილება, ანდა აღებული ორგანოს 
შემადგენელი უჯრედების ზრდა. თუმცა უჯრედების ზრდით გამოწვეული სივრცეში 
ყოველგვარი გადანაცვლება როდი შეიძლება ჩავთვალოთ მოძრაობად. ასე, მაგ: 
ღეროს ან ფესვის წვეროს ზრდას არ უწოდებენ მოძრობას, თუ იგი არ იწვევს ზრდის 
მიმართულების შეცვლას ე.ი. გადაღუნვას. ფოთლის ან ყვავილში ფურცლის ზომების 
გადიდებასაც აგრეთვე არ უწოდებენ მოძრაობას, თუ თავისი ზრდის პროცესში 
ფოთლის ფირფიტა ან ფურცლები არ იცვლიან თავის მდგომარეობას მცენარის 
ღეროს ან ყუნწის მიმართ. ამრიგად, ზრდა შეიძლება იყოს მოძრაობის მიზეზი, მაგრამ 
ყველა შემთხვევაში ზრდა როდი იწვევს ორგანოების მოძრობას. 

მცენარის მოძრაობაზე პირველი საფუძვლიანი გამოკვლევები, რომელმაც 
მოვლენის არსის მატერიალისტური ახსნა მოგვცა, ჩატარებულ იქნა ჩარლზ დარვინის 
მიერ. თავისი ცდების ძირითადი შედეგები და მათზე დანაკვირვები მოვლენების ახსნა, 
დარვინმა გადმოსცა თავის შრომაში „მცენარეების მოძრაობის უნარი“, რომელიც მან 
1880 წელს გამოაქვეყნა. როგორც მატერიალისტურად დამთავრებული, ის შემდგომში 
აღიარებულ იქნა და საფუძვლად დაედო მცენარეთა ორგანოების მოძრაობის 
თანამედროვე თეორიას. 

ღეროსათვის ზრდის მიმართულების მიმცემ ძირითად ფაქტორებს 
წარმოადგენენ სინათლე და დედამიწის მიზიდულობის ძალა. ამის გარდა, 
უკანასკნელი განსაზღვრავს ფესვის ზრდის მიმართლებასაც. იმ შემთხვევაში, როდესაც 
სინათლის სხივები ღეროს ერთი მხრიდან ანათებენ, სინათლის გავლენა გარკვევით 
მჟღავნდება ღეროს სხვადასხვა მხარის ზრდაზე. დაჩრდილული მხარე ამ დროს 
უსწრებს ზრდაში განათებულ მხარეს, რის შედეგადაც ღერო განიცდის სინათლის 
მხარისაკენ გადაღუნვას. გარეგანი ფაქტორის ცალმხრივი მოქმედებით გამოწვეული 
ზრდით მოძრაობებს ტროპიზმებს უწოდებენ. განხილულ შემთხევვაში გარეგან მოქმედ 



ფაქტორად სინათლე ითვლება და ამიტომ მცენარის ზრდის ასეთმა რეაქციამაც 
ფოტოტროპიზმის სახელწოდება მიიღო. 

ფოტოტროპულ მოძრობას საფუძვლად უდევს ღეროს განათებული და 
დაჩრდილული მხარეების ზრდის სიჩქარის არათანაბრობა. ღეროს ცალმხრივი 
განათებისას აუქსინი, რომელიც ღეროს ზრდის წერტილში გამომუშავდება, 
გადაინაცვლებს დაჩრდილული მხარისკენ და სწორედ ამ დაჩრდილულ მხარეში 
იწვევს უჯრედების გაძლიერებულ გაჭიმვას. შედეგად ღეროს დაჩრდილული მხარე 
უფრო მეტად იზრდება. ვიდრე განათებული და ღეროც გადაიღუნება სინათლის 
წყაროსაკენ. 

ჯერ კიდევ დარვინს ჰქონდა შემჩნეული, რომ, თუმცა უშუალოდ მარეაგირებელს 
(ზრდის შეცვლაზე) წარმოადგენს გაჭიმვის ზონა, მაინც მიუხედავად ამისა, სინათლის 
ზემოქმედების მიმღებს ზრდის წერტილი წარმოადგენს. თუ ნაზარდის წვეროზე 
ჩამოვაცმევთ სინათლის გაუმტარ შალითას და გავანათებთ ნაზარდს გვერდიდან, იგი 
პირდაპირ განაგრძობს ზრდას და არ გადაიღუნება. აქედან წარმოდგა აზრი, რომ 
ზრდის წერტილიდან გაჭიმვის ზონაში მიედინება ნივთიერება, რომელიც უჯრედების 
გაჭიმვის სიჩქარეს არეგულირებს.  

უფრო გვიან ნაჩვენები იქნა, რომ თუ დაყოფისა და გაჭიმვის ზონებს შორის 
ღეროს დაჩრდილულ მხარეზე გავაკეთებთ ჩანაჭერს და მასში ჩავდებთ ლითონის 
ფირფიტას, გადაღუნვა მაინც არ მოხდება, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც დაყოფის 
ზონა ერთი მხრიდან ნათდება. ამ ცდამ გვიჩვენა, რომ უჯრედების დაყოფის ზონიდან 
გაჭიმვის ზონაში გადაეცემა რომელიღაც ნივთიერების ხსნარი. რომელსაც არ შეუძლია 
გააღწიოს ლითონის ფირფიტაში. შემდგომმა გამოკვლევებმა უჩვენეს, რომ ერთი 
მხრიდან განათების გავლენით ზრდის წერტილში ხდება უჯრედების ელექტრონული 
პოლარიზაცია, რაც იწვევს აუქსინის კონცენტრირებას დადებითად დამუხტულ, 
დაჩრდილულ წვეროს მხარეზე. აუქსინის გადანაწილება იმიტომ ხდება, რომ აუქსინის 
ანიონებს აქვთ რა უარყოფითი მუხტი, შეუძლიათ გადანაცვლება დადებითად 
დამუხტულ უჯრედებში, ჩადის რა ბაზიპეტალურად (ფუძის მხრის მიმართულებით), 
აუქსინი სწორედ ღეროს  დაჩრდილული მხარის ზრდას აჩქარებს. 



 

ტრიპიზმით აიხსნება შენობების მახლობლად მოზარდი ხეების წვეროების 
ზრდითი გადახრა, რადგან შენობები ყოველთვის ხის ერთ მხარეს უფრო მეტად 
ჩრდილავენ, ვიდრე მეორე მხარეს. მცენარეთა ხნოვანებასთან ერთად ღეროს ზრდის 
წერტილის ფოტოტროპული მგრძნობელობა მცირდება. განიცადა რა ცალმხრივი 
განათება, ღერო სიბნელეშიც ამჟღავნებს ფოტოტროპულ გადაღუნვას. გადაღუნვა იმ 
მხრისკენ მოხდება, საითაც სინათლის წყარო იყო. 

მოქმედი ძალის მხრისაკენ ორგანოს მოღუნვას ეწოდება დადებითი ტროპიზმი, 
ხოლო საწინააღმდეგო მხრისაკენ მის გადაღუნვას - უარყოფითი ტროპიზმი. 

მთელ რიგ მცენარეთა ფესვებს აქვთ უარყოფითი ფოტოტროპიზმი, ე.ი. 
ღეროსაგან განსხვავებით, ცალმხრივი განათებისას ისინი გადაიღუნებიან სინათლის 
წყაროს საწინააღმდეგო მხრისაკენ.  

ფესვისა და ღეროს ზრდის მიმართულებაზე განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს 
დედამიწის მიზიდულობის ძალა. დედამიწის მიზიდულობის ძალაზე ამ ორგანოთა 
რეაქციას გეოტროპიზმს უწოდებენ. ფესვისათვის დამახასიათებელია დადებითი 
გეოტროპიზმი, ღეროსათვის კი უარყოფითი. 

ისევე, როგორც ფოტოტროპიზმის შემთხვევაში გეოტროპიზმიც გამოწვეულია 
ღეროსა და ფესვის ზრდის წერტილში აუქსინის გადანაწილებით. ამ ორგანოების 
ვერტიკალური ორიენტირების დროს აუქსინი თანაბრად ვრცელდება ღეროს და 



ფესვის მთელ გარე წრეში ბაზიპეტალური მიმართულებით, ხოლო დახრილად ან 
ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ამ ორგანოთა მოთავსებისას, ორივე შემთხვევაში 
აუქსინი გადაინაცვლებს ქვედა მხრისაკენ. 

 

   აუქსინის გადანაწილების უშუალო მიზეზს წარმოადგენს უჯრედების ელექტრული 
პოლარიზაცია. ქვედა მხარე ღებულობს დადებით მუხტს, ხოლო ზედა-უარყოფითს. 
პოლარიზაციის გავლენით აუქსინი კონცენტრირდება ჰორიზონტალურად ან 
დახრილად მდებარე ღეროს ან ფესვის ქვედა მხარეში აუქსინის კონცენტრაციის 
გადიდება სტიმულს აძლევს ღეროს ქვედა მხარის უჯრედების გაჭიმვას და ღერო 
გადაიღუნება ზედა მხრისაკენ. ბუნებრივია, რომ მოღუნვას ადგილი აქვს მხოლოდ 
გაჭიმვის ზონაში. ამიტომ თუ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში მოყვანილია არა ღივი, 
არამედ უფრო ხნიერი მცენარე, მაშინ წამოიწევს მხოლოდ მისი მზარდი კენწრული 
ნაწილი. გამონაკლისს წარმოადგენენ ხორბლოვნები, რომელთა ღეროებიც ამ 
შემთხვევაში მუხლებში იღუნებიან, რადგანაც ხორბლოვნებშიც გეოტროპული 
რეაქციის უნარი აქვთ ეგრეთ წოდებულ ჩამატებებს, ანუ მერისტემის ინტერკალარულ 
უბნებს, რომლებიც ღეროს ყოველი მუხლის ახლოს იმყოფებიან. 

მიიღებს რა ვერტიკალურ მდგომარეობას, ღერო შემდეგ აღარ იღუნება, რადგან 
ამ დროს აუქსინის დენი თანაბრად ვრცელდება ღეროს მთელ წრეხაზზე. 

აუქსინის მიმართ ფესვის უჯრედები გაცილებით მაღალი მგრძნობელობით 
ხასიათდებიან, ვიდრე ღეროს უჯრედები. ამიტომ ფესვის ქვედა მხარეში აუქსინის 
დაგროვება იწვევს მისი ზრდის შეჩერებას, ღერძის ზედა მხარე შედარებით უფრო 
სწრაფად იზრდება, ვიდრე ქვედა მხარე, რის გამოც ფესვი იღუნება ქვევით. ეს მოღუნვა 
მანამდე წარმოებს ასე, სანამ ფესვის წვერო არ მიიღებს ვერტიკალურ მდგომარეობას; 



ამის შემდეგ როგორც ეს ღეროს შემთხვევაში იყო, აუქსინის დენი თანაბარზომიერად 
დაიწყებს გადამოძრავებას ფესვის მთელ წრეხაზზე.  

ფოტო- და გეოტროპიზმის გარდა, მცენარე ზრდით რეაქციებს ამჟღავნებს მის 

ღერძით ორგანოებზე ტემპერატურის, წყლის, ქიმიურ ნივთიერებათა, მექანიკური 
ფაქტორების და სხვა ცალმხრივი მოქმედების დროსაც. შესაბამისად ანსხვავებენ 
თერმოტროპიზმს, ჰიგროტროპიზმს, ქემოტროპიზმს და ტიგმოტროპიზმს. დაზიანების 
გამომწვევი ტემპერატურული, ქიმიური ანდა მექანიკური ზემოქმედებები იწვევენ 
ტრავმოტროპიულ მოვლენებს. ფესვის თერმოტროპული მგრძნობელობის 
არსებობაში შეიძლება დავრწმუნდეთ ღივების ისეთ პირობებში გამოზრდის გზით, 
როდესაც ფესვის ერთ მხარეზე მოქმედებს შედარებით უფრო მაღალი ტემპერატურა, 
ხოლო მეორე მხარეზე კი უფრო დაბალი. ტემპერატურათა საკმარისი სხვაობის დროს 
ვერტიკალიდან ფესვი გადაიღუნება, ე.ი. გამოამჟღავნებს თერმოტროპიულ 
გადაღუნვას. გადაღუნვის მიმართულება განისაზღვრება ტემპერატურის აბსოლუტური 
მნიშვნელობით. მაგალითად, თუ შედარებით მაღალი ტემპერატურა მოცემული ფესვის 
ზრდისათვის მაინც ოპტიმალურზე ნაკლები ანდა მისი ტოლი იქნება, ფესვი გადაიხრება 
უდიდესი ტემპერატურისაკენ, და მაშინ ლაპარაკობენ დადებითი თერმოტროპიზმის 
შესახებ. თუ ჭურჭლის შედარებით მეტად გამთბარი მხარის ტემპერატურა 
ოპტიმალურზე მეტი იქნება, ფესვი ამჟღავნებს რა უარყოფით თერმოტროპიზმს, 
გადაიღუნება საწინააღმდეგო მხრისაკენ.  

დადებით ქემოტროპიზმს ფესვი ამჟღავნებს საკვები მარილების 
მიმართულებით. ხოლო უარყოფითს - მაშინ, როდესაც ზრდის წერტილზე მავნე 
შენაერთები მოქმედებენ. ქემოტროპიზმის მოვლენაზეა დამყარებული დინგზე მტვრის 
მარცვლის გაღივების დროს სამტვრე მილის ზრდა. მომწიფებული თესლკვირტი 
გამოყოფს სპეციფიკურ ნივთიერებას, რომელიც გავლენას ახდენს მაღივარი მტვრის 
მარცვალზე ხან დადებით, ხან კიდევ უარყოფით ქემოტროპიულად. ფესვის ზრდაზე 
წარმართველ მოქმედებას იჩენს ერთი მხრიდან წყალმომარაგებაც (ჰიდროტროპიზმი), 
ისევე, როგორც ამას ადგილი აქვს ტემპერატურასა და ქიმიური ნივთიერებების ერთი 
მხრიდან მოქმედების დროს. 

ტიგმოტროპულ მგრძნობელობას ამჟღავნებენ ფესვისა და ღეროს ზრდის 
წერტილები, მაგრამ იგი განსაკუთრებით მკაფიოდ აქვთ გამოსახული მისაკიდი 
ფესვების მქონე მცენარეების, ღეროსეული და ფოთლური წარმოშობის ულვაშებს. 



თავისებურ მოძრობას ახორციელებენ ხვიარა მცენარეთა ღეროები. მათ რიცხვს 
ეკუთვნის სვია, მრავალი ტროპიკული ლიანა, დეკორატიული მერქნიანი მცენარე-
გლიცინია (ცის ვაზი). ხვიარა მცენარეთა მოძრაობას საფუძვლად უდევს ე.წ. ირგვლივი 
ნუტაცია, რომელიც, როგორც ჩანს, ყველა მცენარის ზრდის წერტილისათვისაა 
დამახასიათებელი. ირგვლივი ნუტაცია იმაში მდგომარეობს, რომ ზრდის პროცესში 
ღეროს ზრდის წერტილი ახდენს ცოტად თუ ბევრად წესიერ ბრუნვით მოძრაობას.  

ხვიარა მცენარეებში ღეროს ირგვლივი ნუტაცია განსაკუთრებით ძლიერად არის 
გამოსახული და მას დიდი ბიოლოგიური მნიშვნელობაც აქვს, რადგან უზრუნველყოფს 
მცენარეს მყარი საყრდენის მონახვაში.  შეეხება რა საყრდენს, ღერო იზრდება 
სიმაღლეზე და მას გარშემო დაეხვევა. როგორც თავისუფალი წვეროს ბრუნვა, ისე 
საყრდენის გარშემო შემოხვევა, განპირობებულია ღეროს ერთმანეთის 
საწინააღმდეგო მხარეების არათანაბარი ზრდით. საყრდენისაკენ მიმართული, ღეროს 
შიგნითა მხარე უფრო ნაკლებად იზრდება, ვიდრე მისი საწინააღმდეგო გარეთა მხარე. 
რამდენადაც ხვიარა მცენარეთა ღერო მხოლოდ ვერტიკალურ და რამდენამდე 
ვერტიკალურ მდგომარეობაში მყოფ საყრდენს ეხვევა, უნდა ითქვას, რომ ხვიარა 
მცენარეთა ზრდა, ამის გარდა, ემორჩილება მიზიდულობის ძალის მოქმედებას. 

ბუნებრივ პირობებში მოზარდი ორგანო ერთდროულად სხვადასხვა გარეგან 
ზემოქმედებას განიცდის და საბოლოო ჯამში მისი ზრდის მიმართულება განისაზღვრება 
რამდენიმე რეაქციით, რომელთა შორის წამყვანს გეოტროპული და ფოტოტროპული 
რეაქციები წარმოადგენს.  

ფოთლების ტროპული და ნასტიური მოძრაობები. მცენარის ორგანოებზე გარეგანმა 
ფაქტორებმა შეიძლება ერთი რომელიმე მხრიდან იმოქმედონ და გამოიწვიონ 
ტროპიული გადაღუნვები ანუ ტროპიზმები. მოცემული ორგანოს სხვადასხვა მხარეზე 
იმავე ფაქტორების ერთდროული მოქმედებისას მისი მოძრაობა სხვა ხასიათს მიიღებს 
და ტროპიზმისაგან განსხვავებით ასეთ მოძრაობებს ნასტიურს ანუ ნასტიებს ეძახიან. 

ერთმხრივი განათებისას ფოთლის ფირფიტა ამჟღავნებს უნარს 
პერპენდიკულარულად დაუდგეს დაცემულ სინათლის სხივს. მკაფიოდ გამოსახული 
ფოტოტროპული მოძრაობა (გადაღუნვა) შეიძლება შევამჩნიოთ ოთახის მრავალ 
მცენარეს, რომლებიც ფოთლის ფირფიტას ისე იკავებენ, რომ სინათლის მაქსიმალურ 
რაოდენობას ღებულობენ (დგებიან ფანჯრის მინის პარალელურად და ერთმანეთს 
მინიმალურად ჩრდილავენ). 



ფოთლების ფოტოტროპიზმით აიხსნება აგრეთვე ფოთოლთა მოზაიკის 
მოვლენა, რომელიც ემჩნევა მრავალ  მერქნიან-ჯიშს არასაკმარისი განათების 
პირობებში. მოზაიკისათვის დამახასიათებელი ფოთლების გადაადგილება მიიღწევა 
ერთი და იმავე ყლორტის სხვადასხვა ფოთლის ყუნწის არათანაბარი ზრდით და 
აგრეთვე, ყუნწების ნაწილის მოღუნვით ანდა კიდევ მათი დახვევით.  

ნასტიური მოძრაობები ემჩნევათ ფოთლებსა და ყვავილებს ტემპერატურისა და 
სინათლის ცვლილებების ზეგავლენით. პირველ შემთხვევაში ლაპარაკობენ 
თერმონასტიაზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში - ფოტონასტიაზე. ტემპერატურის და 
განათების ერთდროული ცვლილება, რასაც ადგილი აქვს ბუნებაში დილითა და 
საღამოთი, იწვევს ეგრეთ წოდებულ ნიქტინასტიურ მოძრაობას. ამ კატეგორიის 
მოძრაობებს უნდა მიეკუთვნოს სამყურაში, თეთრ აკაციასა და პარკოსანთა ოჯახის სხვა 
მრავალ მცენარეში საღამოს საათებში ფოთოლაკების მდგომარეობის შეცვლა. ამ 
დროს ფოთოლაკების ყუნწებში შემჩნეულია ტურგორის შეცვლა. მაგრამ, რადგან 
ყუნწის სხვადასხვა მხარეში - ზედაში და ქვედაში - ტურგორი არაერთნაირად იცვლება, 
ამიტომ ამის შემდეგ ფოთოლაკის ყუნწი იღუნება, რაც ფოთოლაკის ფირფიტის 
ქვემოთ დახრას ან ზემოთ აწევას იწვევს. ღამით ფოთოლაკების ჩამოშვება ემჩნევათ 
თეთრ აკაციას, ლობიოს, პირიქით სამყურას, ყვავის ფრჩხილას ფოთოლაკები, 
იკეცებიან რა დღისით, ღამით წარმოდგებიან. ფოთოლაკების ჩამოშვება გამოწვეულია 
ყუნწის ზედა მხარეში ტურგორის გადიდებით, ხოლო ქვედაში - მისი შემცირებით. 
ფოთოლაკების აწევისას, პირიქით, - ტურგორი დიდდება ყუნწის ქვედა მხარეში, 
ხოლო ეცემა ზედა მხარეში. 

ფოთლების ნიქტინასტიური მოძრაობა, რასაც ვამჩნევთ ზოგიერთ მარტივ 
ფოთლიან მცენარეში (უკადრისაში, მატიტელაში) გამოწვეულია ყუნწში საწინააღმდეგო 
მხარეების არათანაბარი ზრდით. ყუნწის ზედა ნაწილის გაძლიერებული ზრდის დროს 
ფოთლის ფირფიტა დაიხრება და პირიქით ყუნწის ქვედა მხარის გაძლიერებული 
ზრდისას, ფოთლის  ფირფიტა წამოიწვეს. 

დღე-ღამის განმავლობაში ფოთლის პერიოდული მოძრაობის ბიოლოგიური 
მნიშვნელობა, როგორც ჩანს, იმაშია, რომ შემცირდეს ღამის გამოსხივება და 
მაშასადამე, ამდაგვარად მოხდეს ფოთლის ფირფიტის ნაკლებად გაცივებაც. 



ერთ საინტერესოთაგან მოვლენას წარმაოდგენს მცენარის შერყევის ან მასზე 
ოდნავი მიკარებითაც კი გამოწვეული სეისმონასტიური მოძრაობა. თავის საფუძვლად 
მას აქვს არა ზრდითი, არამედ ტურგორული მოძრაობა. 

მიმოზის ტოტის შერყევისას ფოთლის ყუნწების მოღუნვა და ფოთოლაკების 
დაკეცვა 1-2წთ-ის შემდეგ მკაფიოდ შეიმჩნევა. დაქროლვით გამოწვეულ მკვეთრ 
შერყევაზე რეაგირების უნარი აქვს თეთრი აკაციის ფოთლებს. ყუნწის მოღუნვის მიზეზს 
ტურგორის შეცვლა წარმოადგენს. სეისმონასტიური გაღიზიანება იწვევს 
პროტოპლაზმის შეღწევადობის გადიდებას, რაც იწვევს უჯრედშორისებში წყლის 
გამოძევებას და ყუნწის ქვედა მხარის უჯრედებში ტურგორის შესაბამისად დაცემას. 
სეისმონასტიური გაღიზიანების გადაცემის სისწრაფე მიმოზაში ძალიან დიდია და წამში 
15-20მმ-ს აღწევს. 

ყვავილებისა და ყვავილედების ნასტიური მოძრაობა. ნაყოფების ჰიგროსკოპული 
მოძრაობა.ტემპერატურისა და განათების ცვლილებები იწვევენ ყვავილის ნაწილების - 
ყვავილის ჯამის ფოთოლაკებისა და ფურცლების ნასტიურ მოძრაობებს, ხოლო ეს 
უკანასკნელნი როგორც ცნობილია, ფოთლების სახეცვლილებებს წარმოადგენენ.  

ტემპერატურის მკვეთრი მერყეობა დიდ გავლენას ახდენს მაგ; ტიტის 
ყვავილებზე. თუ ტიტას ჯერ კიდევ გაუშლელ ყვავილს შევიტანთ თბილ ოთახში, იგი 
რამდენიმე წუთის შემდეგ გაიშლება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ტემპერატურის ახალ 
პირობებში ყვავილსაფარის ფოთოლაკის შიგნითა მხარე უფრო სწრაფად იწყებს 
ზრდას, ვიდრე გარეთა მხარე. უფრო გვიან გარეთა მხარე, თავის მხრივ, ასწრებს 
ზრდაში ზედა მხარეს და ყავვილი ისევ დაიხურება. ასეთივე მოვლენა შემჩნეულია 
ზაფრანას ყვავილებზე. 

ყვავილები ან მთელი თანაყვავილედები ბუნებაში ჩვეულებრივ განიცდიან 
მოძრაობებს, ე.ი. ტემპერატურის და განათების პირობების ერთობლივი მოქმედების 
ცვლით გამოწვეულ მოძრაობებს. ამასთან, ერთ წყება მცენარეებში ყვავილები იშლება 
ტემპერატურისა და სინათლის ძალის გადიდებისას, ხოლო მეორეებში, პირიქით, - 
ტემპერატურისა და განათების შემცირებისას. პირველებს თავისი ყვავილსაფარი 
გაშლილი აქვთ მხოლოდ დღისით, მეორენი მათ შლიან საღამოთი და ხურავენ 
დილით. ეს მცენარეები შეადგენენ ეგრეთ წოდებულ ღამით მოყვავილე მცენარეების 
ჯგუფს. (მაგ. ბაღის თამბაქო). ამ მცენარეთა ყვავილები დღისით დახურულია, რადგან 
განათებისას მათი ფურცლის გარეთა მხარე უფრო ჩქარა იზრდება, ვიდრე შიგნითა, 



ხოლო საღამოთი ადგილი აქვს საწინააღმდეგო მოვლენას. მოღრუბლულ ცივ 
დღეებში ეს მცენარეები თავის ყვავილებს დღის საათებშიც შლიან.  

საყოველთაოდ ცნობილი თეთრი დუმფარას ყვავილი იშლება დილით და 
იხურება საღამოთი. ანალოგიურად იქცევა ბაბუაწვერას ყვავილედები. მათი მოძრაობა 
დაკავშირებულია საბურველის ფოთოლაკების დილით შიგნითა მხრისაკენ 
გაძლიერებულ ზრდასთან, ხოლო საღამოთი კი გარეთა მხრის ზრდის 
გაძლიერებასთან. ყველა განხილულ შემთვევაში სინათლის ძალის ცვლას წამყვანი 
როლი აქვს. ჰიგროსკოპული მოძრაობა ნაყოფებს ემჩნევათ თესლების გაბნევის 
პერიოდში. ყვითელი აკაციის მომწიფებული პარკები ხმებიან და  მკვეთრი მოძრაობით 
იხსნება ორ საგდულად. გახმობის დროს წარმოქმნილი შინაგანი დაძაბულობის გამო 
ეს საგდულები სპირალურად დაეხვევიან, რითაც უზრუნველყოფილი ხდება თესლების 
მარაოსებურად გაბნევა. იგულისხმება, რომ ასეთი მოძრაობა, რამდენადაც იგი უკვე 
მკვდარ ქსოვილებში წარმოებს, მიეკუთვნება წმინდა ფიზიკური კატეგორიის 
მოვლენებს. 

უკადრისას და კიტრანას ნაყოფების გახსნა  და თესლების გაბნევა წარმოებს არა 
ნაყოფის გახმობის შედეგად, არამედ ნაყოფგარემოს შინაგანი ქსოვილების ტურგორის 
არათანაბარი გადიდებით. ასეთ ნაყოფებზე გარედან მცირეოდენი დაწოლა ან თუ 
გინდ ოდნავი შეხება იმას იწვევს, რომ ნაყოფი წამსვე იხსნება. ჩვენ აქ გვაქვს ტურგორის 
მოვლენაზე დამყარებული მოძრაობის მაგალითი. 

ხავსებისა და გვიმრების სპორანგიუმების კოლოფების გახსნა ამ ორგანოთა 
გამოშრობისა და ამ დროს გადიდებული შინაგანი დაძაბულობის შედეგად ხდება. 
განსაკუთრებული ფიბროზული შრის უჯრედების გამოშრობასთან დაკავშირებულია 
სამტვრე პარკების გახსნა. შრობა და ქერქლის გამრუდება წიწვიანების გირჩიდან 
თესლების განთავისუფლებას იწვევს. 

უმდაბლეს მცენარეთა აქტიური მოძრაობა - ტაქსისები. მრავალ ერთუჯრედიან, ხოლო 
იშვიათად მრავალუჯრედიან უმდაბლეს მცენარეებს - ბაქტერიებს და წყალმცენარეებს 
- იმყოფებიან რა წყლიან გარემოში, აქვთ აქტიური წინსვლითი მოძრაობის უნარი. 
ასეთ მოძრაობას ისინი აღწევენ შოლტებად წოდებული განსაკუთრებული პლაზმური 
გამონაზარდების საშუალებით. შოლტების სწრაფი რხევა უჯრედის ახლოს ქმნის 
წყლის დენს, რის გამო უჯრედი მოძრაობს. 



ისეთი წყალმცენარეების მთელი სხეული, როგორც, მაგ; ქლამიდომონადასი და 
ვოლვოქსის, ამ დროს გადაინაცვლებს, რადგან შოლტები ვეგეტატიურ უჯრედს აქვს; 
სხვებს შოლტები უჩნდება მხოლოდ იმ უჯრედებზე, რომლებიც განკუთვნილი არიან 
გამრავლებისათვის, მაგ; ზოოსპორებში, მამრობით და ზოგჯერ მდედრობით სასქესო 
უჯრედებზე. უნდა ითქვას, რომ წყლიანი გარემო საერთოდ ხელს უწყობს უმდაბლესი 
მცენარეების აქტიური მოძრაობის უნარის განვითარებას. ხმელეთზე გადასვლასთან 
დაკავშირებით მცენარეებმა ეს უნარი დაკარგეს. 

თუმცა, ჯერ კიდევ ხმელეთის მცენარეთა რიგ ტიპებში, რომელთა ვეგეტატიური 
უჯრედები უმოძრაონი არიან, მოძრაობის მიმართ უნარი შენახვია მამრობით სასქესო 
უჯრედებს. ასეთებია, მაგ; ხავსებისა და გვიმრანაირთა სპერმატოზოიდები, რომლებიც 
კვერცხუჯრედამდე აღწვენ წყალში აქტიური მოძრაობის საშუალებით. 

ცნობილია, ეს უკანასკნელნი აუცილებელ პირობას წარმოადგენენ აღნიშნული 
ტიპის მცენარეთა სქესობრივი პროცესებისათვის. როგორც ვეგეტატიური, ისე 
სქესობრივი უჯრედების აქტიური მოძრაობა გამოწვეულია გარეგანი პირობებით და მას 
ტაქსისები ეწოდება. ტაქსისების ძირითად სახეებს წარმოადგენენ ფოტო- და 
ქემოტაქსისი. 

ერთუჯრედიან შოლტიან მწვანე წყალმცენარეებს თუ მიკროსკოპის 
მხედველობის არეში თანაბრად გავანაწილებთ და შემდეგ ამ მხედველობის არეს 
მხოლოდ ცალ მხარეს გავანათებთ, ვნახავთ, რომ მცირე ხნის შემდეგ თითქმის ყველა 
უჯრედი იმ მხარეს აღმოჩნდება, რომელიც განათებული იყო. ამრიგად, წყალმცენარის 
უჯრედები იჩენენ დადებით ფოტოტაქსისს. ძლიერ ინტენსიური განათება გამოიწვევს 
საწინააღმდეგო  ეფექტს - უჯრედები გაცურდებიან დაბნელებულ ნაწილში, ე.ი. 
გამოიჩენენ უარყოფით ფოტოტაქსის. 

აღსანიშნავია, რომ თავისებური ფოტოტაქსისური გადამოძრავების უნარი აქვთ 
მრავალი მცენარის მეზოფილის ქლოროპლასტებს. სუსტი განათების დროს 
უჯრედებში ქლოროპლასტები ფართო მხრით დგებიან მზის სხივების 
პერპენდიკულარულად, ხოლო კაშკაშა სინათლის დროს - მათ პარალელურად. 

მიკრობთა სამყაროში ფართოდაა გავრცელებული ქემოტაქსისის მოვლენა. ამ 
ორგანიზმთა მოძრაობის წამმართველ ფაქტორებად გამოდის სხვადასხვაგვარი 
ქიმიური ნივთიერებები. მიკრობებისათვის საჭირო შენაერთები იწვევენ დადებით 
ქემოტაქსისს, საზიანონი კი - უარყოფით ქემოტაქსისს. ქემოტაქსისი ადიდებს მოძრავ 



სპერმატოზოიდთან უძრავი კვერცხუჯრედის შეხვედრის შესაძლებლობას და ალბათ, 
კვერცხუჯრედის ამორჩევითობის ერთ მიზეზთაგანს წარმოადგენს.  

 

 

ცნება განვითარების შესახებ. ურთიერთდამოკიდებულება 

განვითარებასა და ზრდას შორის 

     სხვადასხვა მცენარის ინდივიდუალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა ძალიან ფართო 
ზღვრებში მერყეობს. გვალვიან ზონაში ადრე გაზაფხულზე თესლებიდან იზრდებიან 
მინიატურული მცენარეები, რომლებიც გაღივებიდან 2-3 კვირის შემდეგ ყვავილობენ, 
იძლევიან თესლს და თავის სიცოცხლის პირველი თვის დასასრულზე მთლიანად 
კვდებიან.  ასეთ მცენარეებს ეფემერებს უწოდებენ. ყველა თესლიან მცენარეს შორის 
ეს ნამდვილად ყველაზე „ხანმოკლე“ (ეფემერული) ორგანიზმებია. შემდეგ ჯგუფს 
წარმოადგენს ერთწლიანი მცენარეები, რომლებიც  თავისი სასიცოცხლო ციკლის 
დამთავრებისათვის უფრო ხანგრძლივ რამდენიმე თვით აღრიცხულ, დროს 
მოითხოვენ. ზოგიერთი მათგანი იწყებს რა განვითარებას სავეგეტაციო პერიოდის 
ბოლოს, თავის სიცოცხლეს ნაყოფმსხმოიარობით მხოლოდ მომავალი წლის 
ზაფხულში ამთავრებს (საშემოდგომო  ერთწლიანები). 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის მიხედვით მესამე ჯგუფს წარმოადგენენ ორწლიანი 
მცენარეები, რომლებიც თავისი განვითარებისათვის მხოლოდ ორ სავეგეტაციო 
პერიოდს საჭიროებენ (ასეთებია სტაფილოს, ჭარხლისა და კომბოსტოს ტიპის 
მცენარეები) და ბოლოს, ყველაზე ვრცელ ჯგუფს მრავალწლიანი მცენარეები 
შეადგენენ. ამ ჯგუფის მცენარეთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა რამდენიმე წლით ან 
ათეული წლით აღირიცხება, ხოლო ხეებისათვის ასეული წლებს და ზოგჯერ ათასეულ 
წლებსაც კი შეადგენს. 

არსებობს გარკვეული კავშირი მცენარის სიცოცხლის ხანგრძლივობასა და მის 
ნაყოფმსხმოიარობას შორის. ერთი და ორწლიანი მცენარეები თავის სიცოცხლის 
მანძილზე მხოლოდ ერთხელ იძლევიან ნაყოფს და ნაყოფმსხმოიარობის შემდეგ 
კვდებიან. ასეთ ერთხელ ნაყოფის მომცემ მცენარეებს მონოკარპულებს უწოდებენ. 
მრავალწლიანები, რიგი წლების მანძილზე მსხმოიარობენ: კერძოდ, ხეები რამდენიმე 



ათეული წლების განმავლობაშიც კი. მრავალჯერ ნაყოფმსხმოიარე მცენარეებმა 
პოლიკარპულების სახელწოდება მიიღეს.  

ცოცხალი ორგანიზმების ერთ-ერთ დამახასიათებელ თავისებურებათაგანს 
წარმოადგენს თავისი მსგავსის წარმოქმნის უნარი. თავისი მსგავსის ასეთი წარმოქმნის 
უმაღლეს ფორმას წარმოადგენს სქესობრივი პროცესი, ე.ი. ორი სასქესო უჯრედის ანუ 
გამეტის შერწყმა, ახალი ორგანიზმის პირველი უჯრედის - ზიგოტის წარმოქმნით. 
იწყებს რა ზიგოტიდან თავის განვითარებას, მცენარე უჯრედების დაყოფისა და ზრდის 
ხარჯზე დიდდება ზომაში და ხნოვანების გარკვეულ ეტაპზე იძენს სქესობრივი გზით 
კვლავ ახლის წარმოქმნის უნარს. 

თვისობრივი გარდაქმნების მთელ გზას, რომელსაც მცენარე ზიგოტიდან 
(შემდგომ) ზიგოტის წარმოქმნამდე განიცდის, განვითარებას უწოდებენ. ეს 
გარდაქმნები თავის არსით წარმოადგენენ ორგანიზმის მდგომარეობის ღრმა 
თვისობრივ ცვლილებებს და მიმდინარეობენ მასში კანონზომიერი თანმიმდევრობით. 
ასე, მაგ. ხორბლოვნებში ადვილი გასარჩევია შემდეგი მორფოლოგიური ეტაპები ანუ 
განვითარების ფაზები: გაღივების, ბარტყობის, აღერების, დათავთავების, ყვავილობის. 

ზრდა არის მცენარის ერთ-ერთი თვისებათაგანი. ზრდისა და განვითარების 
პროცესების უზრუნველსაყოფად საჭირო გარემო პირობები შეიძლება სხვადასხვა 
იყოს. ასე, მაგ. მოცემული ტემპერატურა შესაძლებელია ხელშეწმყობი იყოს ზრდის 
პროცესებისათვის, მაგრამ არ უზრუნველყოფდეს ნორმალურ განვითარებას, ან 
პირიქით. ამიტომაც ზრდასა და განვითარებას შორის რეალურად შესაძლებელია 
შემდეგი თანაფარდობანი: 

1) ჩქარი ზრდა და ჩქარი განვითარება; 2) ჩქარი ზრდა და ნელი განვითარება, 3) 
ნელი ზრდა და ჩქარი განვითარება; 4) ნელი ზრდა და ნელი განვითარება. 

პირველი შეხამება არ მოითხოვს განსაკუთრებულ განმარტებებს. მოგვყავს რა 
მინდვრად კულტურული მცენარეები, ჩვენ მათ ყოველთვის ვხვდებით. მოცემული 
რაიონის პირობებს შეგუებული ჯიშები ამჟღავნებენ როგორც ჩქარ ზრდას, ისე ჩქარ 
განვითარებასაც. მეორე შეხამება არცთუ იშვიათად აღიძვრება სათესი მასალის, 
კერძოდ, ჩრდილოეთით საკვები ბალახების თესლის გადატანისას. აქ სამხრეთის 
წარმოშობის ბალახები იძლევიან დიდ ვეგეტატიურ მასას და მრავალი მათგანი არ 
ყვავილობს, ე.ი. არ გადის განვითარების სრულ ციკლს. ნელი ზრდით, მაგრამ ჩქარი 
განვითარებით ხასიათდებიან ის მცენარეები, რომელნიც მათი ზრდისათვის 



ჩვეულებრივ რაიონში იზრდებიან, მაგრამ არახელსაყრელ ნიადაგურ პირობებში 
იმყოფებიან და ბოლოს, მოცემული ჯიშისათვის უცხო კლიმატური პირობებისა და 
არახელსაყრელი ნიადაგური პირობების შეხამება ისეთ ძალას აძლევს მცენარეს, რომ 
ეს დაბალტანიანი იზრდება და დიდი ხნით ვეგეტატიურ მდგომარეობაშია.  

სტადიური განვითარების თეორია 

განვითარების ეტაპები, რომლებსაც სტადიები ეწოდებათ, არის განვითარებაში 
მომხდარი თვისობრივად გარდამტეხი მომენტები, რომლებიც ხასიათდებიან 
განვითარებადი მცენარეების მიერ გარემოს პირობებისადმი წაყენებულ მოთხოვნათა 
ცვალებადობით. ამ სტადიების გავლა ყვავილობაში მცენარეთა გადასვლის 
აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. მცენარე, რომელსაც უნარი აქვს წარმოქმნას 
სარეპროდუქციო ორგანოები - ყვავილები, წარმოადგენს სტადიურად მომწიფებულს, 
ე.ი. ისეთს, რომელსაც გავლილი აქვს განვითარების ყველა აუცილებელი სტადია. რაც 
შეეხება მორფოლოგიურ ცვლილებებს, მაგ, ახალი ყლორტების ან ფოთლების 
წარმოქმნას, ეს ცვლილებები ყოველთვის როდი ნიშნავს განვითარების შემდგომ 
მომდევნო სტადიაში მცენარის გადასვლას. მორფოლოგიური ცვლილებები შეიძლება 
მიმდინარეობდეს განვითარების სტადიის ძველ ბაზაზე. 

ამრიგად, სტადიური განვითარების გზის დამთავრება გარეგნულად უტყუარად 
მხოლოდ ყვავილობაში მცენარის გადასვლის შემდეგ მჟღავნდება. თუმცა, ორგანიზმის 
სტადიურად მომწიფებულობის დროს, გარემოს არახელსაყრელ პირობებს შეუძლია 
შეაჩეროს ან სრულიადაც კი გამორიცხოს ყვავილობის შესაძლებლობა. მაშასადამე, 
ყვავილობის უთანობა, აგრეთვე ყოველთვის არ ადასტურებს იმას, რომ სტადიური 
განვითარება დამთავრებული არაა. 

ამჟამად სულ ორი სტადიაა შესწავლილი -იაროვიზაციის სტდია და სინათლის 
სტადია. მათი გავლის თანმიმდევრობა კანონზომიერია: პირველად გადის 
იაროვიზაციის სტადია, მეორედ - სინათლის. მათ არ შეუძლიათ ერთდროულად 
გავლა, და სინათლის სტადია იწყება მაშინ, როდესაც მთლიანად მთავრდება 
იაროვიზაციის სტადია. მეორე სტადიისათვის საჭირო გარეგანი პირობების 
არარსებობამ შეიძლება სტადიებს შორის გაწყვეტა წარმოქმნას; ხოლო ერთი სტადიის 
მეორით შეცვლა კი არ გამოიწვიოს.  

სტადიური ცვლილებები ზრდის წერტილში მიმდინარეობენ და თავისი ხასიათით 
წარმოადგენენ შეუქცევადს. ეს კი იმას ნიშნავს რომ ზრდის წერტილი, რომელმაც 



მოცემული სტადია გაიარა, იძენს ახალ თვისებებს, და არავითარი ზემოქმედებით მისი 
უჯრედები არ შეიძლება დაუბრუნდეს საწყის მდგომარეობას. ზრდის წერტილების 
უჯრედების მნიშვნელოვან თავისებურებას ის წარმოადგენს, რომ იყოფიან რა, მათგან 
წარმოშობილ უჯრედებს ისინი გადასცემენ იმ თვისებებს, რომელიც მათ შეიძინეს 
განვითარების სტადიის გავლის პროცესში. ამით აიხსნება მცენარის სხეულის 
სხვადასხვა ნაწილის სტადიურად ნაირთვისობრიობის მოვლენა.  

სტადიური ცვლილებები შვილეულ უჯრედებს დედა უჯრედიდან მემკვიდრულად 
გადაეცემიან ყოველი უჯრედის დაყოფისას. უფრო ადრე წარმოქმნილ უჯრედებს კი 
სტადიური ცვლილებები არ გადაეცემათ. ამიტომ გასაგებია, რომ ყველაზე უფრო 
ძველი, სხვებზე უფრო ადრე წარმოქმნილი უჯრედები, სტადიურობის მხრივ გვიან 
წარმოქმნილ უჯრედებზე უფრო ახალგაზრდები არიან. 

იაროვიზაციის სტადია თესლიანი მცენარის განვითარების პირველ ეტაპს 
წარმოადგენს. ამ სტადიის არსებობა დადგენილი იყო საგაზაფხულო და საშემოდგომო 
ხორბლოვანი ჯიშების შედარებითი შესწავლისას. ამჟამად მისი გავლის პირობები 
სრულადაა შესწავლილი ერთ და ორწლიან მცენარეებში. 

იაროვიზაციის სტადიის გავლისთვის მცენარე გარკვეული დროის განმავლობაში 
მოითხოვს განსაზღვრული გარეგანი პირობების - ტემპერატურის, აერაციისა და 
წყალმომარაგების - კომპლექსს, აღნიშნული მოთხოვნებები სხვადასხვა მცენარეს და 
თვით ერთი და იმავე სახის სხვადასხვა ჯიშს არაერთნაირი აქვს! 

სოფლის მეურნეობის პრაქტიკა ყველა სათეს ხორბლოვანს ყოფს 
საგაზაფხულო და საშემოდგომო ჯიშებად. პირველნი მოსავალს თესვის წელსვე 
იძლევიან. გაზაფხულზე დათესვისას ისინი იმავე ზაფხულსავე ყვავილობენ და 
მსხმოიარობენ. მეორენი (საშემოდგომო ჯიშები) მოითხოვენ შემოდგომით დათესვას 
და ყვავილობენ და მსხმოიარობენ მომავალი წლის ზაფხულში თუ შემოდგომის 
ხორბლოვნები ითესებიან გაზაფხულზე, მაშინ ისინი ყვავილობაში პირველი 
სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში, ვერ გადადიან. ლისენკომ დაადგინა, რომ 
საშემოდგომო ხორბლეულის გაზაფხულზე დათესვისას მისი დაუყვავილებლობა იმით 
აიხსნება, რომ საშემოდგომო ხორბლეულები საჭიროებენ დაწეული ტემპერატურების 
შედარებით ხანგრძლივ ზემოქმედებას.  

შემოდგომის ხორბლეულები ამ პირობებს გაზაფხულზე ვერ პოულობენ, რაც 
მათ იაროვიზაციის სტადიის გავლის საშუალებას არ აძლევს. საგაზაფხულო 



ხორბლეულები ამ სტადიას გაზაფხულზე გადიან, რადგან მათთვის არაა საჭირო 
დაწეული ტემპერატურის ხანგრძლივი პერიოდი, და ამის გარდა, მათთვის 
ტემპერატურების დაწევა შეიძლება მნიშვნელოვნად ნაკლებიც იყოს. ასე, მაგ: 
ხორბლოვანთა საშემოდგომო ჯიშები იაროვიზაციის სტადიას გადიან არა ნაკლები 20 
ტემპერატურისა და არა უმეტეს 100, ხოლო საგაზაფხულოსათვის მინიმუმია 50 და 
მაქსიმუმი 150 

მითითებული ტემპერატურული ზღვრები შეესაბამებიან საშემოდგომო და 
საგაზაფხულო ჯიშთა ყველა ჯგუფის მოთხოვნილებებს. ყოველი საგაზაფხულო ან 
საშემოდგომო ჯიშს შეუძლია იაროვიზაციის სტადიის გავლა ტემპერატურული ზღვრის 
უფრო ვიწრო ფარგლებში. დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაშიც 
მცენარეები მოითხოვენ მითითებულ პირობებს (ე.ი. იაროვიზაციის სტადიის 
ხანგრძლივობა), საშემოდგომო ხორბლოვნებს 1 თვის ფარგლებში აქვთ, ხოლო 
საგაზაფხულოს  5-15 დღეში. 

რაც უფრო ხშირია ცივი და თბილი პერიოდების ცვლა, მით უფრო ხანგრძლივია 
სტადია, რადგან თბილი პერიოდის დადგომისას უჯრედებს იაროვიზაციის გავლის 
უნარი ნაწილობრივ ეკარგებათ. ამიტომ შემდგომი პერიოდის სიცივის ნაწილი 
დაკარგული იქნება ამ უნარიანობის აღდგენაზე. მაშასადამე, ამ დროს არავითარ 
„განიაროვიზირებას“ ადგილი არა აქვს. 

იაროვიზაციის შეფერხებას ადგილი აქვს მაშინაც, როდესაც ოპტიმალური 
დაწეული ტემპერატურები უფრო დაბლებით იცვლება. 

იაროვიზაციის სტადიის დამთავრებას თან სდევს მცენარის ფიზიოლოგიური 
მდგომარეობის ღრმა ცვლილებები. ასე, მაგ, იაროვიზაციის სტადია გავლილ 
მცენარეებში მცირდება ყინვა და გვალვაგამძლეობა, დიდდება დამჟანგველი 
ფერმენტების აქტივობა, სუნთქვისა და ტრანსპირაციის ინტენსივობა, ძლიერდება 
მინერალურ ნივთიერებათა შთანთქმა და ორგანულ ნივთიერებათა დაგროვების 
ტემპი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მცენარის სიცოცხლეში იაროვიზაციის სტადია 
ნამდვილად წარმოადგენს გარდატეხის ეტაპს, რომელიც ორგანიზმის ყველა 
სასიცოცხლო მნიშვნელოვან თვისებებს ცვლის. 

იაროვიზაციის სტადიის დამთავრების შემდეგ მცენარე იძენს ახალ თვისებას - მას 
უჩნდება მოთხოვნილება დღე-ღამეში განათების გარკვეულ ხანგრძლივობაზე. 
მცენარის მოცემული სახისათვის, დღისა და ღამის ხანგრძლივობათა შორის ჩვეული 



თანაფარდობის შემთხვევაში მცენარე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გადის 
განვითარების სინათლის სტადიას. 

იაროვიზაციის დროს პირობათა კომპლექსში წამყვან პირობას ტემპერატურა 
წარმოადგენდა, განვითარების სინათლის სტადიის გავლისას გადამწყვეტად განათების 
ხანგრძლივობა ხდება. ამ სტადიამაც შეიძლება გაიაროს აგრეთვე მხოლოდ გარემოს 
პირობათა კომპლექსის არსებობისას, რომელთა შორისაც უნდა ავღნიშნოთ საკმარისი 
ტენიანობა და ტემპერატურა; სინათლის სტადიის გავლისას მცენარეთა 
მოთხოვნილება სითბოსადმი მატულობს. 

განათების ხანგრძლივობის მოთხოვნის მიხედვით მცენარეებს სამ ჯგუფად 
ყოფენ: 

ა) გრძელი დღის მცენარეები, რომელნიც ყოველდღიურად ხანგრძლივ 
განათებას მოითხოვენ და სინათლის სტადიას ყველაზე უკეთესად განუწყვეტელი 
განათების დროს გადიან. 

ბ) მოკლე დღის მცენარეები, რომელნიც სინათლის სტადიისათის შემოკლებულ 
დღეს საჭიროებენ. 

გ) ნეიტრალური მცენარეები, რომლებიც დღის სიგრძეზე არ ახდენენ 
რეაგირებას. გრძელდღიანი მცენარეებისათის განათების მინიმალურ ხანგრძლივობას 
დღე-ღამეში 14 საათი წარმოადგენს; მოკლე დღის მცენარეები წარმატებით 
ვითარდებიან მხოლოდ მაშინ, როცა დღის სიგრძე 14 საათს არ აღემატება, ხოლო 
უკეთესად კი 10-12 საათის განმავლობაში განათების დროს. 

კულტურულ მცენარეთა რიცხვიდან გრძელი დღისას ეკუთვნიან ჭვავი, 
ხორბალი, შვრია, სელი, სამყურა და სხვ; ხოლო მოკლე დღისას - ბამბა, სოია, ფეტვი, 
სორგო, სიმინდი და სხვა. გრძელი დღის მცენარეები დამახასიათებელია 
ჩრდილოეთის განედებისათვის, ხოლო მოკლე დღისანი კი სამხრეთისათვის, რაც არაა 
შემთხვევითი, რადგან ვეგეტაციის პერიოდის განმავლობაში ჩრდილოეთში დღის 
სიგრძე სამხრეთისაზე მნიშვნელოვნად მეტია. 

ის ბიოქიმიური რეაქციები, რომლებიც განვითარების სინათლის სტადიის 
გავლის დროს მცენარეებში წარმოებენ, გრძელი დღის მცენარეებში სინათლეზე 
მიმდინარეობენ, ხოლო მოკლე დღის მცენარეებში კი - სიბნელეში. ამიტომ, გრძელი 



დღის მცენარეებს, ყველაზე უფრო წარმატებითი განვითარება, დღე-ღამის 
განუწყვეტელი განათების პირობებში ემჩნევათ. მოკლე დღის მცენარეები, გადიან რა 
სტადიურ ცვლილებებს სიბნელეში, ფოტოსინთეზისათვის და ზრდის დროს ფორმათა 
წარმოქმნის ნორმალური პროცესების უზრუნველყოფისათვის განათების გარკვეულ 
პერიოდს საჭიროებენ. მრავალი მოკლე დღის მცენარისათვის ბნელი პერიოდის 
მინიმუმი 10-12 საათს შეადგენს. სიბნელის ეს პერიოდი დღე-ღამის განმავლობაში 
განუწყვეტელი უნდა იყოს.  

ხანმოკლე განათებაც კი იწვევს იმ რეაქციათა შეწყვეტას, რომელიც ბნელი 
პერიოდის დადგომისას დაიწყო. ამით აიხსნება, ის რომ მიუხედავად დღისა და ღამის 
რეგულარული ცვლისა, მოკლე დრის მცენარეები გრძელი დღის პირობებში მანამდე 
არ იწყებენ ყვავილობას, სანამ ღამე არ მიაღწევს საჭირო ხანგრძლივობას. 
ჩრდილოეთის განედებში გამოზრდისას მოკლე დღის მცენარეებს სინათლის სტადია, 
ვეგეტაციის პერიოდის ბოლოზე გადაეწევათ და ყვავილობა, როგორც წესი, ზაფხულის 
ბოლოს ან კიდევაც შემოდგომით ეწყებათ. 

საათობით გაზომილი ნათელი ან ბნელი პერიოდის ხანგრძლივობისაგან უნდა 
განვასხვაოთ თვით სინათლის სტადიის ხანგრძლივობა. უკანასკნელი სხვადასხვა 
მცენარისათვის სხვადასხვაა. ერთი წყება მცენარეები, ხელსაყრელი პირობების დროს, 
სინათლის სტადიას 3-5 დღე-ღამის განმავლობაში ამთავრებენ, სხვებისათვის კიდევ 1-
დან 2 თვემდე გრძელდება. როგორც მოკლე დღის, ისე გრძელი დღის მცენარეთა 
შორის არიან მოკლე და გრძელი სინათლის სტადიის მქონე სახეები. მაგ, გრძელი 
დღის მომთხოვნთა ჯგუფიდან - კამა სინათლის სტადიას 3-4 დღში, ხოლო შვრია და 
ხორბლეული 20-30 დღეში გადიან. 

სინათლის სტადიის დამთავრების შემდეგ მცენარეები დღის 
ხანგრძლივობისადმი ნეიტრალურ დამოკიდებულებას იჩენენ. ამ შემთვევაში, მაგ, 
მოკლე დღის მცენარეები ყვავილობაზე გადადიან დღე-ღამის განმავლობაში 
განუწყვეტელი განათების დროსაც, რადგან უკვე მომხდარი სტადიური ცვლილებები 
შეუქცევადია.  

სინათლის სტადიის სტადიური ცვლილებები ზრდის წერტილებში ხდება, თუმცა 
სინათლის მიმღებ ორგანოებს ფოთლები წარმოადგენენ. სინათლის სტადიის დროს 
სტადიური ცვლილებები შეიძლება მიმდინარეობდეს სინათლის მეტად დაბალი 
ინტენსივობის დროსაც. 



დაამთავრებს რა განვითარების სინათლის სტადიას, მცენარე იძენს ახალ 
თვისებას - უნარს სქესობრივად ხელახალი წარმოქმნისას. ამის გარდა, ასეთ 
მცენარეებს ემჩნევათ გარემო პირობების, კერძოდ ყინვა და გვალვაგამძელობისადმი 
შეგუებლობის შემდგომი შემცირება. 

სინათლის სტადიის არსის ცოდნა ყვავილობის ვადის დადგომის რეგულირების 
შესაძლებლობას იძლევა. დამატებითი ელექტრონული განათებით ვაღწევთ რა დღის 
საჭირო ხანგრძლივობის უზრუნველყოფას, შესაძლებელი ხდება მთელი რიგი გრძელი 
დღის მომთხოვნი დეკორაციულ მცენარეთა ჯგუფების აჩქარებული ყვავილობის 
გამოწვევა. მოკლე დღის მომთხოვნი დეკორაციული მცენარეების, მაგ; ქრიზანთემების 
ყვავილობის აჩქარებისათვის მიმართავენ დღის ხანგრძლივობის ხელოვნურად 
შემოკლებას. ამისათვის გრუნტში მოზარდ  მცენარეს, ჩასვლამდე რამდენიმე საათით 
ადრე გადახურავენ ყუთებს. 

ამრიგად, ბუნებრივად ბნელ საათებს ემატება საღამოს საათები. დილის 
საათებში მცენარის დახურვა არაა რეკომენდირებული, რადგან, როგორც წესი,  
ფოტოსინთეზისათვის დილით მცენარეები საუკეთესო პირობებს პოულობენ. სიბნელის 
პერიოდი უნდა იყოს განუწყვეტელი. 

სტადიურობის თეორიის მიხედვით, ახლებურად წყდება საკითხი მცენარეთა 
ადრეული მწიფობისა და ნაგვიანევი მწიფობის შესახებ. ცხადია, რომ 
ნაყოფმსხმოიარობის უფრო ადრე დაწყება მხოლოდ იმ მცენარეებშია შესაძლებელი, 
რომლებიც სხვებთან შედარებით, ნაკლებ დროს ხარჯავენ იაროვიზაციის სტადიისა და 
სინათლის სტადიის გასასვლელად. პირიქით, უფრო ნაგვიანევი მწიფობის იქნებიან ის 
ჯიშები, რომლებსაც განვითარების სტადიებიდან ორივე ან  ამ ორიდან რომელიმე 
უფრო ხანგრძლივს წარმოადგენს. ადრეული მწიფობის მცენარედ ცნობილი ჯიში, 
შეიძლება არ იყოს ადრეული მწიფობის მეორე რაიონში, თუ ამ უკანასკნელის 
პირობები არ იქნება ხელშემწყობი მოცემული ჯიშის მცენარეთა სტადიური 
განვითარების სწრაფი გავლისათვის.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1.გ.ჩხაიძე-მცენარეთა ფიზიოლოგია, თბილისი 2003. 
2. .ნილ კემპბელი, ჯეინ ბ. რისი. ბიოლოგია. მე-7 გამოცემა თბილისი 2009 
2. Plant Physiology. L. Taiz., E. Zeiger. Sinauer Associates, Inc.2006.  
3. Жизнь Зеленого Растения. А. Гельстон П. Девис Р. Сеттер Москва “Мир”1987.  
4. Biology of Plants: http://www.mbgnet.net/bioplants/  
 

 

 

http://www.mbgnet.net/bioplants/

