
العالقات المائیة في النبات 
Turgor pressure (Ψ p)

النباتیة وغشائھا یغلف الخلیة الغیر مطاطي نسبیا الصالبة والتركیب الخلوي ذو الجدار 
  Plasmalemma النفاذیةالبالزمي االختیاري 

من التركیزات تعیش دائما تحت مدى واسع النباتیة تجعلھا ھذه الصفات الفریدة للخلیة 
ذات تركیزات في محالیل التي یمكنھا أن تعیش فقط الخلیة الحیوانیة بعكس  األزموزیة
.ًمتشابھة تماما أزموزیة

الجھد  سالبیةوبسبب فإنھا تنتفخ ولكنھا ال تنفجر ماء نقي عند وضع الخلیة النباتیة في 
ویسبب دفع إلى الخلیة فإن الماء یتحرك ) العصیر الخلوي(الفجوة لمحلول  األزموزي

.الجدار الخلويالبالزمي ناحیة الغشاء 
الخلوي یصبح متصلبا االمتالء فالجدار للضغط الذي ینشأ یسمى بضغط  الحقیقیةالكمیة 

 wall pressureبضغط الجدار ویظھر ضغطا مساویا ولكنھ عكسي وھو ما نسمیھ 
ھذه الظروف یقال عنھا تحت لھذا التبادل الفعلي بین ھذه القوى فإن الخلیة النباتیة ونتیجة 

.أنھا منتفخة



واالمتصاص جیدة وتظھر عملیة الري وبالتالي فان عملیة االمتالء تظھر عندما تكون 
في النبات وھو نقص سھلة المالحظة االوراق یانعة ومنتفخة وأول عالمات نقص الماء 

.امتالء خالیا الورقة والذي یعطي لألوراق مظھر الذبول



Water potential (Ψالجھد المائي w)
ألي مادة في النظام الكیمیائي ) وزن جزیئي(مول الجھد الكیمیائي ھو الطاقة الحرة لكل 

وبالتالي فإن الجھد الكیمیائي للمادة تحت ظروف ثابتة من الضغط والحرارة یعتمد على 
الجھد  نعبرعنالمادة الموجودة، وفي تناولنا لعالقة النبات والماء فنحن عادة ما  موالتعدد 

Ψالكیمیائي للماء بالجھد المائي  w  
كلما كان الجھد المائي قلیل كلما كان ارتباط الماء بالوسط كبیر وكذلك فكلما جف

كلما زاد االرتباط بینھ وبین الماء أي أن جھده المائي ینخفض وھذا یعتبر ) التربة(الوسط 
ذو اھمیة مطلقة في عملیة النبات البذري

Plasmolysis البلزمة  
تعني التغیرات التي تحدث للخلیة النباتیة الحیة عندما توضع  البلزمةمن الناحیة الحیویة فإن 

في وسط ذو تركیز مختلف عن تركیز العصارة الخلویة وخصوصا لو كان الوسط 
.الخارجي ذو تركیز ملحي او سكري مرتفع

ومثال على ذلك لو وضعت خلیة نباتیة في وسط یحتوي على تركیز مرتفع من
فإن التغیرات التي تحدث ھي انجذاب الغشاء البالزمي بعیداً عن الجدار الخلوي السكروز

-:ھيبعضھا البعض وھذا االبتعاد ناتج عن عدة أسباب  وابتعادھماعن



الطاقة الحرة للماء الخارجي وبالتالي میوالً  أعلىمنإن الماء داخل الخلیة لھ طاقة حرة  §
  .للخارجالى االنسیاب 

.ولكنھا تستطیع نفاذ الماء للسكروزغیر ُمنفذة  الفجویةإن األغشیة  §
.والماء بحریة السكروزیسمح بنفاذ  cell wallإن الجدار الخلوي  §

إلى المحلول الخارجي أي إلى العصاریةوعلى ھذا األساس فإن الماء ینتقل من الفجوة 
إلى منطقة جھدھا ) عالي( سالبیةثم للخارج أي من منطقة ذات جھد مائي أقل  السیتوبالزم
، ھذا التحرك یسبب انكماش الفجوة وبالتالي جذب الغشاء )منخفض( سالبیةالمائي أكثر 

بسھولة وھنا  والینجذبالخلوي بعیداً عن الجدار الخلوي وذلك الن ان الجدار الخلوي صلب 
یكون ضغط االمتالء یساوي الصفر تنتج حالة مختلفة لو أن الخلیة وضعت في محلول أقل 

تركیزاً من تركیز العصیر الخلوي وھنا سوف تمتلئ الخلیة ولكن عادة كمیة دخول الماء 
تكون قلیلة وبھذا فالتغیرات في شكل الخلیة تكون بسیطة



ذي  Aنتخیل خلیتین ملتصقتین ومحمیتین من أي بخار، والعصیر الخلوي للخلیة  دعنامثال 
فان جھدھا  B ، أما الخلیة)بار ٤( یساوي  إمتالءوضغط ) بار ١٤ -( أوزموزيجھد 

:عنھاوالحالة النھائیة لكل خلیة یمكن التعبیر ) بار ١٦-(المائي 

- Ψ w = - Ψ s + Ψ p
Ψ w  =الجھد المائي
Ψ s  = االوزموزيالجھد
Ψ p  =ضغط االمتالء

ولماذا؟حدد في أي اتجاه یسیر الماء 

Imbibition التشرب

یمكن األزموزیةیعتبر التشرب إحدى طرق انتشار الماء في النبات وكما ھو الحال في 
 االدمصاصیةاعتباره نوعا خاصا من االنتشار، إال أنھ في حالة التشرب تدخل المادة 

Adsorbant والتي تكون عادة مادة صلبة أو غرویة أو جافة



  االدمصاص
ھو ما یسبق االمتصاص أو االنتشار وھو االنجذاب الذي یحدث بین الشحنات السالبة للمواد 

.وقطب الماء الموجب) المواد العضویة والمعدنیة(مثل  colloidesالمحبة جداً للماء 
Electrostatisticsان عملیة االنجذاب ھذه تسمى 

فعند وضع المادة الجافة للنبات في الماء نالحظ حدوث انتفاخ ملحوظ وبالتالي زیادة في 
داخل حیز صغیر ثم  االدمصاصیةالحجم ویمكن أن ینشأ ضغط ھائل لو ُحبست المادة 

یسمح لھا بتشرب الماء، وعلى سبیل المثال قطعة خشب جافة التي توضع في ُحفرة صغیرة 
الحجم بین الصخور في الجبال ثم تسقى بالماء فینتج عن ذلك ضغط ھائل یؤدي إلى تكسیر 

.الصخور وھذه الطریقة كانت تستخدم لتقطیع الصخور واألحجار في الماضي

Condition necessary for imbibition العوامل الالزمة للتشرب
ھناك حالتان الزمتان لكي یحدث التشرب

والسائل الُمتشرب وھنا  االدمصاصیةتدرج الجھد المائي البد أن یقع بین سطح المادة  -١
وھذا نتیجة ) سائلة أو غازیة(والُمتشربة  االدمصاصیةتتم عملیة التصاق سطحي المادة 
.ارتفاع واختالف في تركیز المواد



او  المدمصةوالمادة  االدمصاصیةبین مكونات المادة  امتزاجیةالبد أن یوجد قابلیة  -٢
.الُمتشربة

جداً للجھود المائیة، على سبیل المثال بعض البذور الجافة  سالبیةتظھر مواد النبات الجافة 
بار وبالتالي عند وضع ھذه البذور في ماء نقي یحدث  ٩٠٠ -= مائیا قد أظھرت جھداً 

البذرة كمیات كبیرة من الماء حتى  نتیجتةانحدار شدید في تدرج الجھد المائي وتمتص 
یتساوى جھد الماء الخارجي مع جھد الماء داخل البذرة نظریا وعند ھذه النقطة ینشأ االتزان 

.یكون متساویا في الكمیة االدمصاصیةویتوقف التشرب وتحرك الماء من وإلى المادة 



آلیة امتصاص الماء واألمالح المعدنیة
  :ھيأھم عوامل التربة المؤثرة على امتصاص الماء 

  الحرارة،
  للمحلول، األسموزيالجھد 
 التھویة،
  ،CO2تركیز 

  .الماء ومیسوریة

وبالرغم من أن للظروف الجویة تأثیرات أیضا، إال أن التربة تبقى بصفة خاصة ھي 
  ةالعامل المحدد في امتصاص الماء بواسطة الجذور النباتی

  :منانتقال الماء داخل النبات فیتم تحت تأثیر كل 
  الجذري،الضغط 

 الشعریة،الخاصیة 
  للنبات،الجھد المائي 

أو ما یعرف بنظریة الشد المتماسك والنتح



:الضغط الجذري
إن جذوع األشجار المتبقیة بعد قطع مجموعھا الخضري وك�ذلك س�یقان النبات�ات العش�بیة 
المقط��وع قممھ��ا الخض��ریة والمتص��لة بالج��ذور، ع���ادة م��ا تعط��ي مظھ��را مرئی��ا للض���غط 

وع��ادة م��ا نالح��ظ عص��یر الخش��ب تح��ت ت��أثیر ھ��ذا الض��غط خارج��ا م��ن النھای��ات  .الج��ذري
لو قطع ساق نبات الطماطم مروى جیدا ووض�ع عل�ى  .الجذوعالمقطوعة والمتبقیة من تلك 

الجذع المتبقى أنبوبة مطاط محكمة التثبیت ووضع في نھایتھا أنبوبة زجاجی�ة محتوی�ة عل�ى 
بعض الماء ثم نض�ع عالم�ة عل�ى مس�توى س�طح الم�اء ف�ي ھ�ذه األنبوب�ة الزجاجی�ة وتركھ�ا 
فترة من الزمن نالحظ بع�دھا ارتف�اع مس�توى س�طح الم�اء ف�ي تل�ك األنبوب�ة الن�اتج ع�ن ق�وة 

   .الجذريالدفع 

:نظریة الشد المتماسك
وج�ولي  دیكس�ونإن ھذه النظریة الت�ي تفس�ر ص�عود العص�ارة ق�د ت�م وض�عھا م�ن ط�رف 

Dixon & Joly  أسكیناس��يوك��ذلك م��ن ط��رف  ١٨١٤س��نة Askenasy ١٨٩٥س��نة 
وخالصتھا أن الماء وما فیھ من ذائبات یرتفع بشكل أعمدة مائیة متص�لة ف�ي أنس�جة الخش�ب 
نتیج��ة لق��وى التماس��ك ب��ین جزئی��ات الم��اء داخ��ل العم��ود وك��ذلك ق��وى التالص��ق ب��ین الم��اء 

ران األوعی�ة الخش�بیة ث�م الض�غط الس��الب أو الس�حب المتول�د ف�ي األوراق نتیج�ة عملی��ة دوج�
   .النتح



لق�د افت�رض العدی��د م�ن الب�احثین ف��ي الماض�ي ب��أن األم�الح غی�ر العض��ویة یأخ�ذھا النب��ات 
برفقة الماء بعملیة حرة ال تتطلب طاقة، كما افترض بان انتقال المغذیات إل�ى من�اطق النب�ات 

ولك��ن بع��د ذل��ك ظھ��رت ع��دم كفای��ة ھ��ذه المقترح��ات ف��ي  الن��تحالمختلف��ة یعتم��د عل��ى س��حب 
تفسیرھا لالختالفات في مكونات األمالح في النبات مقارنة بمكوناتھا ف�ي الوس�ط ال�ذي ینم�و 

وانتقالھ�ا م��ع  االس��موزيث��م اقت�رح ب�ان االمتص��اص یعتم�د عل��ى ف�رق المحت�وى  .النب�اتفی�ھ 
.النتحمجرى 

من اھم الیات االمتصاص التي یعتمد علیھا في التفسیرات العلمیة في الوقت الحاض�ر ھ�ي 
االتي 

 :السالباالمتصاص الحر أو  -أوال
:ھيویتم بعدة طرق  ویحدث عند تالمس الجذور مع محلول التربة، وال تصرف فیھ طاقة،

.وھو مرور المواد الغذائیة من الوسط األكثر إلى الوسط األقل تركیزا: االنتشار -١
  السالبة والموجبة على أسطح الجدر المدمصةیعتقد بان األیونات : تبادل األیونات -٢

الخلویة أو أغشیة األنسجة، تتبادل مع أیونات سالبة وموجبة في المحلول الخارجي 
المغموس فیھ العضو النباتي أو محلول التربة



 النترات، وكذلك المدمصةفي محلول التربة یتبادل مع أیونات الھیدروجین  البوتاسیومفمثال 
، وبھذه الطریقة قد یحدث االمتصاص بصورة أكبر مما ھو الھیدروكسیلتتبادل مع ایونات 

       .االنتشارمتوقع بعملیة 

، ت�أثیر األیون�ات المثبت�ة أو غی�ر المنتش�رة، كم�ا دون�انتتن�اول نظری�ة ت�أثیر : دوناناتزان  -٣
أنھ��ا تس��تخدم كأح��د التفس��یرات المقترح��ة لش��رح ت��راكم األیون��ات الس��لبي ض��د منح��در ت��درج 

 .الكھروكیمیائيالتركیز كاستجابة لمنحدر الجھد 

یفت�رض بع�ض الب�احثین ب�ان األیون�ات ق�د تتح�رك إل�ى الج�ذور : الجریان أو التدفق الكتلي -٤
ستس���بب زی���ادة ف���ي مع���دل  الن���تحم���ع الم���اء بعملی���ة الجری���ان الكتل���ي، وأن أی���ة زی���ادة ف���ي 

.االمتصاص



  
تحدث في الجزء الداخلي من الخلیة أي تجري في أغشیة الخالیا النباتیة مثل -١

وتعتبر الفجوة المحل المھم الذي تتجمع    الغشاء البالزمي والغشاء الفجوي،
.  فیھ االیونات السالبة والموجبة بكمیات متكافئة كھربائیا

تتجمع األیونات في الخلیة أكثر مما في خارج الخلیة أي عدم الوصول في -٢  
.النھایة إلى حالة التوازن الدینامیكي بین داخل وخارج الخلیة

.تتطلب صرف طاقة حیویة لضخ األیونات إلى داخل الخلیة-٣  
.تختص في امتصاص بعض األیونات بكمیة أكبر من األخرى-٤  
.یطلق علیھا أیضا فرضیة المركب الحامل-٥  

  :النشطاالمتصاص الحیوي أو  -ثانیا
:تعتبر ھذه العملیة من العملیات الفسیولوجیة المھمة التي تمتاز بما یلي

 ذراتتمتص النباتات العناصر المعدنیة في صورھا األیونیة، أي في شكل جزئیات أو 
مثلھا مثل الماء، یمكن لألیونات المعدنیة اختراق خالیا البشرة وخالیا  .كھربائیامشحونة 

، وعندما تكون ھناك حاجة ماسة إلى الماء من الباطنة، تم تخترق خالیا األدمة القشرة 
أي یقطع خالیا محیط (المركزیة طرف المجموع الخضري ینتقل الماء إلى األسطوانة 

 ).الدائرة ثم عناصر الخشب



الفعال الماصة بطریقة النقل  األوبارتنفذ العناصر المعدنیة في معظم الحاالت إلى خالیا 
)Transport actif( البسیط ؛ وال یحدث االنتشار)Simple diffusion ( لبعض

األیونات داخل الجذور، إال في الحاالت التي یتم فیھا رفع تركیز تلك األیونات في ماء 
التربة، بعد تزوید التربة بذلك

شكل یمثل انواع االمتصاص والنقل في النبات

الدھنیةانتشار خالل االغشیة                   االمتصاص النشط      االنتشار بالمساعدةاالمتصاص النشط



الجوي عبر منحدر الجھد المائي من  واءیتحرك الماء من التربة إلى النبات ثم إلى الھ
سالبیةالى االكثر  سالبیةاالقل 



Absorping hairs
Water travels through cell
walls and intercellular spaces
in the apoplast path.

Water crosses a plasma
membrane and enters the
symplast path.

   Symlastو  Apoplastطریق   تحرك الماء من التربة إلى النبات عبر



النقل الفعال النشط والنقل غیر الفعال



  االمتصاص: 

  لیة امتصاص الماء واألمالح المعدنیة:ا

، CO2 أھم عوامل التربة المؤثرة على امتصاص الماء ھي: الحرارة، الجھد األسموزي للمحلول، التھویة، تركیز
الماء. وبالرغم من أن للظروف الجویة تأثیرات أیضا، إال أن التربة تبقى بصفة خاصة ھي العامل المحدد في  ومیسوریة

  امتصاص الماء بواسطة الجذور النباتیة. 

، الخاصیة الشعریة، الجھد المائي للنبات، والنتح أو الضغط الجذريأما انتقال الماء داخل النبات فیتم تحت تأثیر كل من: 
  ، وسنقتصر على شرح كل من الضغط الجذري ونظریة الشد المتماسك.الشد المتماسكبنظریة  ما یعرف

  الضغط الجذري:

إن جذوع األشجار المتبقیة بعد قطع مجموعھا الخضري وكذلك سیقان النباتات العشبیة المقطوع قممھا الخضریة 
ما نالحظ عصیر الخشب تحت تأثیر ھذا الضغط والمتصلة بالجذور، عادة ما تعطي مظھرا مرئیا للضغط الجذري. وعادة 

خارجا من النھایات المقطوعة والمتبقیة من تلك الجذوع. لو قطع ساق نبات الطماطم مروى جیدا ووضع على الجذع 
المتبقى أنبوبة مطاط محكمة التثبیت ووضع في نھایتھا أنبوبة زجاجیة محتویة على بعض الماء ثم نضع عالمة على 

اء في ھذه األنبوبة الزجاجیة وتركھا فترة من الزمن نالحظ بعدھا ارتفاع مستوى سطح الماء في تلك مستوى سطح الم
     األنبوبة الناتج عن قوة الدفع الجذري.

  نظریة الشد المتماسك:

وكذلك  ١٨١٤سنة  Dixon & Joly إن ھذه النظریة التي تفسر صعود العصارة قد تم وضعھا من طرف دیكسون وجولي
وخالصتھا أن الماء وما فیھ من ذائبات یرتفع بشكل أعمدة مائیة متصلة في  ١٨٩٥سنة  Askenasy أسكیناسيمن طرف 

أنسجة الخشب نتیجة لقوى التماسك بین جزئیات الماء داخل العمود وكذلك قوى التالصق بین الماء وجذران األوعیة 
      عملیة النتح.الخشبیة ثم الضغط السالب أو السحب المتولد في األوراق نتیجة 

ویمكننا القیام بعملیة الشد المتماسك مخبریا فمثال لو نحضر أنبوبة زجاجیة طویلة مفتوحة الطرفین وملئت بالماء ثم ثبتت 
على طرفھا العلوي إسفنجة مبللة بالماء وغمس طرفھا السفلي في كأس بھ ماء، یالحظ ھنا أن ھناك اتصال مستمر في كل 

الزجاجیة والكأس دون أي انقطاع التصال الماء في ھذا النظام، وعلیھ فإن أي فقد للماء بالبخر في  من األسفنجة واألنبوبة
اإلسفنجة یسحب محاه ماءا من عمود الماء في األنبوبة الزجاجیة والتي بدورھا تسحب ماءا من الكأس، ویمكن إسراع تلك 

حراري فوق اإلسفنجة أو االثنین معا حیث یزداد معدل العملیة بوضع اإلسفنجة تحت تیار ھواء مروحة أو بوضع مصباح 
البخر من سطح اإلسفنجة تحت ظروف تیار الھواء الجاف نسبیا ومع ارتفاع حرارة الجو المحیط باإلسفنجة. ومعدل 

ال یمتص النبات العناصر الغذائیة   صعود الماء في األنبوبة الزجاجیة یتناسب طردیا مع معدل البخر من اإلسفنجة. 
لمختلفة بمعدل واحد خالل مراحل حیاتھ وكقاعدة عامة تحدث أغلبیة امتصاص العناصر المغذیة خالل فترة النمو الفعالة ا

  للنبات.

لقد افترض العدید من الباحثین في الماضي بأن األمالح غیر العضویة یأخذھا النبات برفقة الماء بعملیة حرة ال تتطلب 
ذیات إلى مناطق النبات المختلفة یعتمد على سحب النتح ولكن بعد ذلك ظھرت عدم طاقة، كما افترض بان انتقال المغ

كفایة ھذه المقترحات في تفسیرھا لالختالفات في مكونات األمالح في النبات مقارنة بمكوناتھا في الوسط الذي ینمو فیھ 
  مجرى النتح. النبات. ثم اقترح بان االمتصاص یعتمد على فرق المحتوى االسموزي وانتقالھا مع

  إن أھم طرق االمتصاص التي یعتقد بھا في الوقت الراھن ھي:

  االمتصاص الحر أو السالب:  - أوال

  ویحدث عند تالمس الجذور مع محلول التربة، وال تصرف فیھ طاقة، ویتم بعدة طرق ھي:

  وھو مرور المواد الغذائیة من الوسط األكثر إلى الوسط األقل تركیزا. االنتشار: -١

یعتقد بان األیونات المدمصة السالبة والموجبة على أسطح الجدر الخلویة أو أغشیة األنسجة، تتبادل  تبادل األیونات: -٢
مع أیونات سالبة وموجبة في المحلول الخارجي المغموس فیھ العضو النباتي أو محلول التربة، فمثال البوتاسیوم في 



المدمصة، وكذلك النترات تتبادل مع ایونات الھیدروكسیل، وبھذه الطریقة قد محلول التربة یتبادل مع أیونات الھیدروجین 
         یحدث االمتصاص بصورة أكبر مما ھو متوقع بعملیة االنتشار.

تتناول نظریة تأثیر دونان، تأثیر األیونات المثبتة أو غیر المنتشرة، كما أنھا تستخدم كأحد التفسیرات  اتزان دونان: -٣
    تراكم األیونات السلبي ضد منحدر تدرج التركیز كاستجابة لمنحدر الجھد الكھروكیمیائي. المقترحة لشرح

یفترض بعض الباحثین بان األیونات قد تتحرك إلى الجذور مع الماء بعملیة الجریان  الجریان أو التدفق الكتلي: -٤
  الكتلي، وأن أیة زیادة في النتح ستسبب زیادة في معدل االمتصاص.

  االمتصاص الحیوي أو النشط:  - ثانیا

  تعتبر ھذه العملیة من العملیات الفسیولوجیة المھمة التي تمتاز بما یلي:

   
تحدث في الجزء الداخلي من الخلیة أي تجري في أغشیة الخالیا النباتیة مثل الغشاء البالزمي والغشاء  -١

 ونات السالبة والموجبة بكمیات متكافئة كھربائیا. وتعتبر الفجوة المحل المھم الذي تتجمع فیھ االی   الفجوي،

   
تتجمع األیونات في الخلیة أكثر مما في خارج الخلیة أي عدم الوصول في النھایة إلى حالة التوازن  -٢

 الدینامیكي بین داخل وخارج الخلیة.

 تتطلب صرف طاقة حیویة لضخ األیونات إلى داخل الخلیة. -٣   

 بعض األیونات بكمیة أكبر من األخرى. تختص في امتصاص -٤   

 یطلق علیھا أیضا فرضیة المركب الحامل. -٥   

تمتص النباتات العناصر المعدنیة في صورھا األیونیة، أي في شكل جزئیات أو ذرات مشحونة كھربائیا. مثلھا مثل الماء، 
خالیا األدمة الباطنة، وعندما تكون ھناك حاجة  یمكن لألیونات المعدنیة اختراق خالیا البشرة وخالیا القشرة ، تم تخترق

ماسة إلى الماء من طرف المجموع الخضري ینتقل الماء إلى األسطوانة المركزیة (أي یقطع خالیا محیط الدائرة ثم 
عناصر الخشب). وإذا كانت األغشیة الخلویة نفوذة للماء، لیست بالضرورة أن تكون نفوذة لجمیع األیونات المعدنیة. 

عناصر المغذیة والتي ال تخترق طبقة األدمة الباطنة، تبقى في القشرة، وعلیھ فإن طبقة األدمة الباطنة تنظم مرور ال
  العناصر المعدنیة المغذیة نحو األسطوانة المركزیة.

  تنفذ العناصر المعدنیة في معظم الحاالت إلى خالیا األوبار الماصة بطریقة النقل الفعال 
)Transport actif() ؛ وال یحدث االنتشار البسیطSimple diffusion لبعض األیونات داخل الجذور، إال في الحاالت (

التي یتم فیھا رفع تركیز تلك األیونات في ماء التربة، بعد تزوید التربة بذلك. إن المنحنى المبین في، یمثل نتائج تجربة 
ر المعدنیة المغذیة. یرتفع مجمل عملیات التنفس و مجمل تثبت بأن النقل الفعال شائع االستعمال عند امتصاص العناص

امتصاص أیونات البرومیر في نبات البطاطس، بارتفاع األوكسجین الجاھز في المحلول المغذي ویثبت ھذا بأن امتصاص 
  أیونات البرومیر تتطلب استھالك طاقة .

  بنیة الوبرة (الشعیرة) الماصة: -٣٫٢

تنشأ الوبرة الماصة عن طریق تمدد الجدار الخارجي لخلیة البشرة الجذریة، مكونة أنبوبا یتطاول لعدة میلي مترات، ذا 
جدار خلوي رقیق جدا یمتد إلیھ البروتوبالزم لیبطن الجدار بطبقة رقیقة أیضا، كما تتجھ النواة إلى الوسط األنبوب أو 

مادة اللزجة التي یفرزھا. ویصبح للوبرة فجوة كبیرة نسبیا. وتقوم الوبرة الماصة طرفھ، یتغلل عبر حبیبات التربة بفضل ال
بوظیفتھا لوقت قصیر عادة (تعیش لمدة أقل من یومین)، بعده تتمزق ثم تسقط أو تتحلل لیحل محلھا شعیرات أخرى حدیثة 

ثة أقرب إلى قمة الجذر. وھناك في مقدمة الجذر وبذلك تتدرج الشعیرات من حیث العمر بحیث تكون الشعیرات الحدی
شعیرات جذریة دائمة، وھذه نادرة الحدوث، وسرعان ما تتخشب وتنفلن جدرانھا مع التقدم في العمر، فتفقد قابلیتھا 

  لالمتصاص وبالتالي وظیفتھا 

  دوران النسغ الناقص: -٣٫٣



وھذا الماء    )،(cL'eau capillaireي الماء الوحید القابل لالمتصاص من طرف النبات داخل التربة، ھو الماء الشعر
ماء)  % ٩٩( لیس ماءا نقیا بل عبارة عن محلول من األیونات، ویشكل ما یعرف بالنسغ الناقص، ویكون جد مخففا

)، وینتقل من حبیبات التربة إلى الجذر، ثم ینتقل إلى ٦٫٥إلى  ٥٫٤بین  وحامضي نسبیا (ینحصر األوس الھیدروجیني ما
الخشب الذي یحملھ إلى غایة برانشیم األوراق، أین یمكن لھ أن یتسرب للجو عن طریق ظاھرة النتح، ویمكن أن تسلك 

  العناصر المعدنیة الضروریة نفس ھذا المسلك. 

  )، أو عبر المادة غیر الحیة Symeplastحیة (یمكن للماء أن ینفذ إلى الجذر، عبر المادة ال
)Apoplast أي عبر الجدران والمسافة البینیة، من البشرة إلى غایة األدمة الباطنة أین یجبر الماء على المرور عبر (

 ) غیر نفوذ للماء، ویمنع مروره بین الخالیا، لیجبره بالمرورbondes de Casparyالمادة الحیة، ألن شریط كاسباري (
  عبر المادة الحیة ثم ینقل إلى الخشب في الجذر ومنھ إلى الساق فاألوراق، لیعود إلى الجو. 

  طرح النبات للماء: -٤

یدرك الجمیع أن عملیة فقد الماء عن طریق النتح وامتصاص ثاني أكسید الكربون، تتمان تواقتیا عبر الثغور. إن تغیرات 
جة الظاھرتین، فإذا كانت الثغور جد مفتوحة، فھي تحد من امتصاص ثاني المقاومة الثغریة تمس بدون شك وبنفس الدر

أكسید الكربون، ویصبح البناء الضوئي في أدناه، وبالمقابل فإن عملیة النتح تكون إجباریا في أقصاھا، وبالتالي یحدث 
ء، ولكن تمنع من دخول ثاني خطر فقد ونزع الماء من النبات؛ أما إذا كانت الثغور محكمة الغلق، فھي تحد من فقد الما

)، بین خیارین Plantes terrestresأكسید الكربون، فیحدث إیقاف لعملیة البناء الضوئي، وتصبح نباتات الیابسة (
)؛ وتزداد ھذه المعضلة حدة Mourir de faim) أو جوعا (Mourir de soifأحالھما مر، وھما: إما أن تموت عطشا (

). غیر أن Stress hydriqueیئي یعاني من العوز أو اإلجھاد المائي (ظروف الجفاف عندما یكون النبات في وسط ب
النباتات في ھذه الحالة ما كان في وسعھا أن تجتاح الیابسة وتأخذ منھا مرتعا ومستقرا لھا، دون أن تأخذ في الحسبان 

لغازیة، كوسیلة للصراع من أجل البقاء، كما آلیات التأقلم المناسبة، بحیث سمحت لنفسھا باالحتیال على معضلة التبادالت ا
 سنرى ذلك الحقا.

  النتح: -٤٫١

یمكن تعریف النتح بأنھ عملیة فقد الماء من النباتات بشكل بخار. على الرغم من أھمیة المیاه فإن كمیتھ المستغلة فعلیا في 
متصھا النبات؛ وأن نسبة كبیرة من ھذه المیاه العملیات الحیویة للنبات، ال تشكل إال جزءا بسیطا من الكمیة الكبیرة التي ی

  من مجموع ما یمتصھ النبات تتسرب عبر األوراق والساق، على ھیئة بخار الماء؛ وتسمى ھذه العملیة بالنتح % ٩٩تصل 
)Transpiration) ( ولقد قدر مقدار الماء الذي یفقده نبات الذرة الصفراء من صنف "كنساس"، والذي ٨أنظر الشكل ،(

  مرة بقدر وزنھ الطري. ١٠٠لتر خالل دورة حیاة النبات أو ما یعادل  ٢٠٠ید عن یز

النتح عملیة مفیدة للنبات ألنھا تقوم بتبرید األوراق وتسبب صعود العصارة النباتیة وتزید من امتصاص العناصر 
یا. ویرى البعض بأن أحسن المعدنیة، كما یعزى لھ دور في نمو وتطور النبات والمحافظة على االنتفاخ األمثل للخال

طریقة للتعبیر عن عملیة النتح بأنھا شر ال یمكن تجنبھ وان سبب عدم إمكانیة تجنبھ ھو التركیب التشریحي للورقة وسببھ 
  كونھ شر ألنھ غالبا ما یؤدي إلى نقص الماء في النبات وأحداث أضرار لھ نتیجة جفافھ. 

  

  مقر النتح: -٤٫٢

 Transpiration)، وعبر األدمة (Transpiration stomatiqueأساسیین، عبر الثغور (ینقسم النتح إلى صنفین 
cuticulaire إلى  ٥). مع العلم أن أكبر نسبة من الفقد تتم عیر النتح الثغري، بینما ال یمثل نتح األدمة سوى حوالي

یكون نتح األدمة مھما إال في نباتات  من مجموع ما یفقده النبات من المیاه في المناطق المعتدلة وفي العموم ال % ١٠
المناطق الرطبة ذات األدمة الرقیقة، ویكون أقل أھمیة لدى نباتات المنطق الجافة المحتویة على أدمة غلیظة. كما یمكن 

)، أقل أھمیة من النوعین السابقین، ویتم عبر Transpiration lenticulaireمشاھدة نوع ثالث یعرف بالنتح العدیسي (
 ت دقیقة في األنسجة الفلینیة التي تغطي أسطح السیقان واألفرع. فتحا

  آلیة انفتاح وانغالق الثغر: -٤٫٣



ذات الجدر  الخارجیة، مقارنة مع الجـدران المقابلة لھا أي سمیكوالمواجھ للفتحة الثغریة  جدار داخلي  للخالیا الحارسة
. یزداد الضغط االنتفاخي للخالیا الحارسة بدخول الماء إلیھا من الخالیا المجاورة. بانتفاخ الخالیا الحارسة تتأثر المرنة

أي الداخلیة، ولذلك تتمدد إلى داخل خالیا البشرة  السمیكةبشكل اكبر من تأثر الجدران  االرقجدرانھا الخارجیة وھي 
الیا الحارسة إلى زیادة مساحة فتحة الثغر. أما نقصان االنتفاخ في الخالیا المحیطة. ویؤدي التغیر الحاصل في شكل الخ

شكلھا األولي مما  المرنةالحارسة فیحدث بسبب فقدان الماء، ومن ثم یسمح بتقلص الحجم بأن تستعید الجدران الداخلیة 
 یسبب في انغالق الثغر.

الحقیقة التي تدفع بالخالیا الحارسة بامتصاص أو فقد الماء. ، غیر أننا نجھل دائما ١٨٥٦ورغم علمنا بھذه الظاھرة منذ   
قام  ١٩٦٨). ففي Osmose( واعتقد الجمیع لمدة طویلة أن مواد تحلل النشاء ھي التي تساھم في انطالق ظاھرة الحلول

)R.A Fisher) بغطس شرائط من البشرة السفلیة لنبات الفول (Vicia fabaسیوم بتراكیز ) داخل محلول من كلورید البوتا
)، +Kانفتاح الثغر، ألن الخالیا الحارسة تمتص أیونات البوتاسیوم ( CO2مختلفة. فالحظ عند اإلضاءة وفي جو فقیر من 

) عند +Kمتبوعة بارتفاع للضغط الحلولي (األسموزي). ویبدو أن النقل الفعال یتدخل في امتصاص أیونات البوتاسیوم (
داخل الورقة، فیتم عندھا  CO2ع ذلك إلى أن البناء الضوئي یحدث انخفاضا في تركیز بدء عملیة البناء الضوئي. ویرج

) خارج الخالیا +K) بواسطة الخالیا الحارسة متبوع بفتح الثغر. وبالعكس فإن الحركة العكسیة لـ(+Kبسرعة امتصاص لـ (
  الحارسة یحدث غلق للثغر الناجم عن االنكماش.

ظم لوحده ھذه اآللیة، إن لكمیة الماء المتوفرة في خالیا الورقة دورا تلعبھ أیضا. عندما ینقص ال یمكن للبناء الضوئي أن ین
 ABA "Acideالورقة الماء، فأنھا تذبل، وتغلق الثغور. وھذا ناجم عن ھرمون نباتي یعرف بحمض األبسیسیك ("

abscissiqueبر الـ()، تفرزه الخالیا عندما یكون ھناك إجھاد أو نقص مائي، مما یجK+ ،على مغادرة الخالیا الحارسة (
 Hormone de( ویعرف ھذا الھرمون النباتي من طرف علماء فسلجة النبات بھرمون اإلجھاد أو النقص المائي

stress) كما لوحظ في دراسات عدیدة أن األس الھیدروجیني .(pH المرتفع یحفز فتح الثغور، أما األس الھیدروجیني (
)pH فیحفز غلق الثغور.) المنخفض  

یمكن تقسیم العوامل المؤثرة على شدة النتح إلى صنفین، أحداھما خاص بعوامل  العوامل المؤثرة على شدة النتح: -٤٫٤
  النبات واآلخر خاص بالعوامل البیئیة:

  عوامل النبات: - أوال

  نسبة المجموع الجذري إلى نسبة المجموع الخضري:  *

ة للنتح الجید، فإن كفاءة سطح االمتصاص (سطح الجذر) والسطح الناتح (سطح الورقة) عندما تكون جمیع الظروف مناسب
ھما المتحكمان في معدل النتح. فلو كان امتصاص الماء أقل من النتح، فإن النبات یعاني من نقص الماء بداخلھ، وبالتالي 

  سوف یقلل النتح. فقد وجد أن النتح یزداد بزیادة نسبة الجذر إلى الساق.

  مساحة الورقة: *

من المنطق أن نفترض أنھ كلما كبرت مساحة الورقة زاد فقد الماء. ھذا االفتراض صحیح، إال أن التناسب بین مساحة 
الورقة وفقد الماء غیر صحیح. لذلك فقد لوحظ أن تقلیم أشجار الفاكھة یزید من معدل نتحھا لكل وحدة من مساحة الورقة، 

د یكون أعلى في األشجار غیر المقلمة. وربما تنشأ ھذه الحالة من تلك الحقیقة، إال وھي أن إال أن الماء الكلي المفقو
     المجموع الجذري لألشجار المقلمة یمدھا بكمیة أكثر من الماء إلى عدد أقل من األوراق وبالتالي زیادة كفاءة النتح.

  عدد الثغور وتركیب الورقة:* 

) عددا من التحورات التركیبیة خاصة بأوراقھا. فألوراق تلك Xyrophytesافة (تظھر في العادة نباتات المناطق الج
النباتات طبقة أدمة شمعیة سمیكة وجدر خلویة سمیكة، وخالیا برانشیمیة عمادیة ذات تطور عالي، وثغور غائرة، وتغطى 

  ات من المعتدلة بشعیرات بشریة میتة...الخ. فعند مقارنة أوراق نبات من المناطق الجافة مع أوراق نب
)Mésophytes بالعیش في ظروف الجفاف جنبا إلى جنب؛ فسوف نالحظ الذبول المبكر على أوراق نباتات المناطق (

المعتدلة، قبل ظھورھا على أوراق نباتات الجفاف بمدة زمنیة أطول. كما أن ثغور أوراق نباتات المناطق الجافة تغلق 
، وعندھا یمثل نتح األدمة الوسیلة الوحیدة لفقد الماء. كما الحظ العدید من تحت ظروف الجاف وفي وجود الضوء أیضا

الباحثین أن اإلمداد الكافي بالماء، یؤدي إلى أن معدل النتح ألنواع المناطق الجافة یكون أعلى منھ في نباتات المناطق 



شعب الغزیر للعروق في أوراق نباتات المعتدلة؛ ویرجع ذلك جزیئا إلى العدد األكبر من الثغور لوحدة المساحة، والت
  المناطق الجافة یكون عالیا مقارنة مع نباتات المناطق المعتدلة. كما یمكن تصنیف النباتات وفق أوساطھا البیئیة المناسبة 
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