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المحاضرة2-1
أساسيات الفيزيولوجيا النباتية
Basics of Plant Physiology

العوامل البيئية Ecological Factors

الوسط المحيط هو المكان أو البيئة التي يوجد فيها النبات ويحصل منها على المواد
الغذائية البسيطة والهواء والماء والعناصر الضرورية للنمو ،فالتربة وسط لنمو النبات ،وهي
منظومة غير متجانسة معقدة التركيب ،يعتمد النبات عليها في تثبيته وفي الحصول على
الماء والعناصر المعدنية ،ويؤثر تركيب التربة في عمليات اإلنبات وحجم النبات واستقامته

ومحتوى السوق من الخشب والعمق الذي يمكن أن تصل إليه الجذور ونموها وتفرعها،
ارتشاح الماء إلى أسفل وحركة الماء ،واحتفاظ التربة بالماء ،وخصوبة التربة ،والتأثر
بالجفاف والبرودة وعدد األزهار في النبات وموعد اإلزهار ،وكذلك تأثير تركيب التربة في
النبات والعالقات المائية .وللماء دور كبير جداً في حياة النبات ،المطر المتساقط هو
المصدر الوحيد للماء للنباتات البرية البعلية ،وتقسم النباتات وفقاً لكمية الماء والرطوبة

المتوافرة في بيئة النمو ووفقاً لحاجتها إلى الماء  ،كاآلتي:

( )1النباتات المائية  ،hydrophytesهي النباتات التي تكيفت لتعيش مغمورة في الماء

كلياً أو جزئياً أو في األماكن المشبعة بالماء ،وتنتمي إلى هذه المجموعات نباتات البرك
والمستنقعات ومجاري المياه وغيرها من المسطحات المائية العذبة منها والمالحة ،وتتضمن
تلك التي تحتاج الماء بكميات كبيرة خالل دورة حياتها ،وهي إما نباتات مائية مطلقاً تعيش

كامل حياتها في الماء ،واما نباتات برمائية تعيش في المناطق الضحلة أو المجاورة لها.

تشمل النباتات المائية الكبيرة :Macrophytes

= النباتات المائية حول الحواف  ،marginal emergentتمتد جذورها القوية في

مناطق غدقة قليلة األكسجين ،تكيفت للتنفس الالهوائي فهي ال تستعمل األكسجين

الخارجي ،أما النباتات التي توجد في أرض غير مائية ولكن يصلها الماء في بعض

األحيان فإنها تكون
جذور تشبه تلك الموجودة في نباتات المناطق الغدقة.
اً

= النباتات المائية الغاطسة ذات الجذور القوية .submerge rooted
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= النباتات المائية ذات األوراق الطافية والجذور الغاطسة rooted with floating

 ،leavesسوقها طويلة السيما السالميات ومغمورة غنية بالنسج المرنة كاأللياف ،والجذور
قوية ومتفرعة تساعد في التثبيت مع وجود نسج تسمح بخزن األكسجين فيها.

= النباتات المائية الطافية  ،floatingوتشمل تكيفات النباتات الطافية الحرة :اختزال

الجذور والسوق أو انعدامها ،وتكون األوراق أكثر نمواً ،وتعمل كجسم النبات الكامل مع
وجود نسج تساعدها في الطفو.
()2

نباتات االعتدال (الوسطية)  :Mesophytesهي النباتات التي تعيش في بيئة ال

يزيد فيها ماء التربة عادة فيصل إلى حد التشبع وال ينقص إلى حد الجفاف ،وتشمل أغلب
النباتات المنتشرة ،االقتصادية أو التزيينية ،ولها صفات تشريحية خاصة.

( )3النباتات الجفافية  :Xerophytesهي النباتات التي تعيش في البيئات ذات الموارد

المائية الشحيحة وتحت وطأة التبخر الشديد ،وتتميز بتكيف للبيئة القاسية – الجافة،
وسماكة طبقة األدمة وتحور الثغور للحد من فقدان الماء مع وجود النسج الخازنة له في

الساق أو األوراق ،وصغر حجم النبات وموسمية أغلبها حسب فصل األمطار وقصر دورة
الحياة أو زيادة النسج الداعمة في الساق ،تنمو في فصل الهطل ،أو تكون ذات تكيفات

خارجية ،أو تكون ذات تكيفات خارجية وداخلية ،وتقسم إلى( :لالطالع)

= النباتات الرملية ،psammophytes
= النباتات الصخرية ،lithophytes

= النباتات القرية ،psychrophytes
= النباتات الملحية .halophytes

( )4النباتات الجفافية القاسية  Sclerophytesتضم معظم النباتات الصحراوية المعمرة
ذات األنما المورفولوجية المختلفة ،من أعشاب متخشبة وأعشاب وشجيرات وأشجار.
وتقسم النباتات حسب نوعية التربة كاآلتي( :لالطالع)

( )1النباتات أليفة الحموضة  ،Oxylophytesتعيش في التربة الحمضية.
( )2النباتات الملحية  ،Halophytesتعيش في التربة المالحة.

( )3النباتات الرملية  ،Psammophytesتعيش في التربة الرملية.

( )4النباتات الصخرية  ،Lithophytesتعيش على سطوح الصخور.

( )5النباتات أليفة الشقوق الصخرية  ،Chamsophytesتعيش في شقوق الصخور.
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تؤثر جميع العوامل البيئية في نمو النبات وتطوره ،وتتداخل فيما بينها في تأثيرها في

العمليات الفيزيولوجية واالستقالبية في النبات ،وتقسم وفق اآلتي:

○ العوامل المناخية :الضوء ودرجة الح اررة واألمطار والرطوبة والرياح و .CO2
○ العوامل األرضية :التربة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية.

○ العوامل الحيوية :التآثرات بين النباتات واألحياء األخرى بما فيها األحياء الدقيقة.
○ العوامل البشرية :تأثير اإلنسان المباشر وغير المباشر في نمو النباتات وتطورها.
يؤثر الضوء في جميع مراحل تطور النبات بدءاً من اإلنبات ،فالضوء مصدر الطاقة

لتفاعالت التركيب الضوئي ،وعامل مؤثر في تنظيم ح اررة النبات واإلزهار وحركة النبات.

وللح اررة تأثير واضح في جميع العمليات الفيزيولوجية واالستقالبية في النبات كالنمو

والتركيب الضوئي والتنفس والنتح واإلزهار وامتصاص الماء وامتصاص العناصر واإلنبات
وغيرها ،إذ تحدث جميع التفاعالت الحيوية الكيميائية في مدى محدد من درجة الح اررة،

ويتوقف التفاعل عند نقص درجة الح اررة أو زيادتها على هذا المدى ،ويبلغ التفاعل مستواه
األقصى عند درجة الح اررة المثلى.

وتؤثر الرياح في تنفس النبات والبعثرة والتأثير في حجم النبات ومظهره ،وازدياد محتوى

النسج الداعمة كالخشب واأللياف ،وتكوين السوق الطويلة والجذور الممتدة العميقة في
النباتات الصحراوية ،حتى تؤدي أحياناً إلى كسر الفروع وتساقط األوراق والبراعم الزهرية

واألزهار والثمار الصغيرة ،ويمكن أن تؤدي إلى اقتالع األشجار وفشل عملية التلقيح
وتوسيع رقعة الحرائق .وتعمل الرياح الشديدة على زيادة معدالت النتح السيما الرياح

الساخنة والجافة ما يؤدي إلى اختالل التوازن المائي للنبات ،وتساعد على انتشار
األمراض والحشرات وتعرية التربة.
العوامل الحيوية  ،Biological Factorsإذ تدخل النباتات الخضراء في عالقات

غذائية وغير غذائية مع األحياء األخرى ،وتتآثر معها بطرائق كثيرة ،مثل :التعايش/
التكافل السيما وجود الجراثيم المثبتة للنتروجين في العقد الجذرية في البقوليات ،ووجود

الخيو الفطرية مع جذور النباتات الراقية بتكوين الفطريات الجذرية التي تكون خارجية أو

داخلية ،أو تكون مضيفة لحيوان متطفل ،أو تدخل في عالقات مساكنة أو غيرها ،ويمكن
أن تكون أنواع من النباتات الحمة تتمكن من إنتاج إنزيمات هاضمة لبعض الحيوانات

السيما الحشرات ،وقد تدخل في تنافس على الضوء أو المغذيات أو غيرها ،وقد يحصل
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ذلك بين أفراد النوع الواحد  ،intraspecific competitionأو بين أفراد تنتمي إلى أنواع

مختلفة  ،interspecific c.وقد تنتج النباتات مواد كيميائية (أسلحة) مضادة للجراثيم
والفطريات وغيرها ،أو مواد كيميائية استفرادية  allelochemicalsمثبطة لنمو أنواع أخرى
كالصفصاف والجوز والصنوبر وغيرها.

وكثي اًر ما يترك اإلنسان تأثيراته في حياة النباتات على نحو واضح عن طريق ظاهرة

الرعي التي تؤثر في حجم وشكل المجتمع النباتي ،وانتشار األنواع أو الحد من وجود
النباتات ،وتأثير التعرية .وتحدث الحرائق طبيعياً ،وبتأثير األنشطة وأطماع اإلنسان،
ولشدة الحريق واستم ارره والظروف المناخية وطبوغرافية المنطقة تأثير بالغ .تترك الحرائق

تأثيرات كبيرة في خفض رطوبة التربة ومعدنة المادة العضوية ورفع درجة الح اررة وقتل

األحياء المفيدة كالجراثيم وديدان األرض ،وزيادة الرقم الهدروجيني واألسس المعدنية.
استجابة النبات للبيئة Response of Plant to Environment

يختلف المحتوى المائي بين أجزاء النبات الواحد ،وتحتوي البذور الجافة نسبة ضئيلة
تتراوح بين  %12 – 5والجذور من  %06 – 06واألوراق من  %06 - 35والثمار من

 %06 - 06من وزنها ماء .ويختلف المحتوى المائي باختالف أنواع النباتات ،وتختلف
االحتياجات المائية من نبات آلخر وتختلف في النبات الواحد حسب طور النمو والفصل

والنمو والبيئة المزروع فيها؛ لذلك تكون النباتات في طور البادرة أو الشتلة أقل بكثير من
حيث االحتياجات المائية مقارنة بطور النمو أو طور اإلزهار وتكوين الثمار .وتستجيب

النباتات على نحو متباين لظروف اإلضاءة أو الح اررة أو غيرها من العوامل البيئية
المؤثرة.
المغذيات المعدنية The Mineral Nutrients

تعد الصخور والمحيطات والهواء الجوي المصدر الخام للعناصر الغذائية المعدنية،

وتتغذى عليها النباتات الصغيرة والكبيرة كما يتغذى الحيوان واإلنسان ،فالعالقة وثيقة بين
تغذية النبات ومصير األحياء على سطح الكرة األرضية.

وتتضمن التغذية المعدنية امتصاص النبات للعناصر المعدنية من الوسط المحيط،

واستعمالها في تركيب مادته الحية ،خالل سالسل التحول الغذائي ،أما التغذية العضوية

فتتضمن عمليات تركيب المادة العضوية من ثنائي أكسيد الكربون  CO2والعناصر
المعدنية الممتصة على حساب الطاقة الكيميائية الناتجة عن الطاقة الضوئية.
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يهتم علم التغذية النباتية  Edaphologyبدراسة كيفية حصول النبات على احتياجاته

من العناصر الغذائية وكيفية امتصاصها وتتبع دخولها من محلول التربة والجو إلى داخل

الخلية ،وكذلك دراسة الفرضيات والنظريات المتعلقة باالمتصاص والعوامل التي تؤثر في
االمتصاص وتشخيص أعراض النقص والسمية ،إضافة إلى دراسة الوظائف الفيزيولوجية

المختلفة لهذه العناصر ودورها في نمو النبات.

ويهتم علم تغذية النبات أيضاً بدراسة تصنيع األسمدة وأوقات وكميات إضافتها إلى

جانب اهتمامه بمقاومة األمراض والحشرات عن طريق التغذية المعدنية.

ويحتاج العمل في ميدان فيزيولوجيا التغذية المعدنية معرفة علوم أخرى ،مثل :علوم

التربة والكيمياء الحياتية وفيزيولوجيا النبات والموارد المائية وغيرها.

تكون العناصر الغذائية األساسية في تغذية النباتات ضرورية بكميات كبيرة أو بكميات

قليلة ،وفق اآلتي:

◙ الغذيات الكبرية  :Macronutrientsيحتاجها النبات بكمية كبيرة نسبي ًا ،تركيزها
في النبات >  1666جزء في المليون  ،ppmوتسمى العناصر الكبرى

 macroelementsوتتراوح حدودها من  06 – 1( %0 – 6.1ملغ/غ) من محتوى
المادة الجافة في النبات ،وهي على نمطين:

مصدرها الهواء الجوي :الكربون  Cوالهدروجين  Hواألكسجين  ،Oوفي البقوليات

النتروجين .N

مصدرها التربة :النتروجين  Nوالفسفور  Pوالبوتاسيوم  Kوالكلسيوم  Caوالمغنزيوم
 Mgوالكبريت .S
◙ الغذيات الصغرية  :Micronutrientsيحتاجها النبات بكمية زهيدة جدًا ،وتسمى
العناصر الصغرى  microelementsأو العناصر األثرية  ،trace elementsويكون

تركيزها في النبات <  566جزء في المليون  ppmفي المادة الجافة النباتية ،وتؤخذ
جميعها من التربة وهي :الحديد  Feوالمنغنيز  Mnوالزنك  Znوالنحاس  Cuوالبورون B

والموليبدن  Moوالكلور  ،Clويعتمد وجودها على التكوين المبدئي من مادة األصل

المسؤولة عن تكوين التربة ،وتكون كافية غالباً إلمداد النبات باحتياجاته منها.
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صحيح أن عناصر الصوديوم  Naوالكلور  CLمن العناصر الصغرى لكنها تنتمي

إلى العناصر الكبرى فيما يتعلق بالنباتات الملحية التي تحتاجها بكميات كبيرة مقارنة
بالنباتات األخرى.
توجد الغذيات الصغرية على هيئة شوائب في معظم األسمدة الكيميائية المستعملة

إلضافة العناصر الكبرى ،وتضاف اليوم على هيئة أسمدة نوعية في معظم دول العالم
المتقدمة.
العناصر األساسية Essential Elements

تتكون المادة الحياتية من جزيئات عديمة الحياة ،فهي تظهر جميع الصفات الفيزيائية

والكيميائية للمادة الالحية عند عزلها وفحصها منفردة ،لكن األحياء تتميز بصفات ومقدرات

معينة ال تمتلكها مجموعة الجزيئات الالحيوية التي تتكون منها .تمثل الدورات الحيوية

األرضية الكيميائية  Biogeochemical cyclesدورة العناصر الكيميائية خالل األوسا

البيئية المختلفة واألحياء بتأثير اإلشعاع الشمسي ،يساعد  46عنص اًر منها في صون

عنصر ضرورياً لنمو النباتات.
األحياء واستمرارها ،وهنالك 10
اً
يحتوي التركيب الكيميائي للنسج الخضراء نحو  %05 - 06ماء ونحو %26 - 5

مادة جافة ،ويبنى التحليل الكيميائي للنبات على أساس المادة الجافة Dry matter

األكثر ثباتاً ،وتكون المادة الجافة نحو  %26 - 16من الوزن الطازج عند البداية.
يكون العنصر الغذائي للنبات إما عنص اًر أساسياً أو يكون عنص اًر غير أساسي:

= العنصر األساسي للنبات هو العنصر الذي يؤدي وظيفة ما في حياة النبات وعند

غياب أو نقص هذا العنصر يضعف النمو النباتي أو يتوقف.

= العنصر غير األساسي للنبات هو يوجد داخل النبات لكن غيابه ال يترك تأثي اًر في

حياة النبات.

يجب أن يتصف العنصر الغذائي األساسي بإحدى الصفات اآلتية أو جميعها:

 يدخل كمكون بأي كمية في تركيب مادة ما داخل النبات مباشرة في العمليات
االستقالبية واإلنزيمية ،أو يساعد على تكوين مواد في عدد كبير من النباتات ،وبدونه

ال تكتمل دورة الحياة في النمو اإلعاشي والثمري.

 نقصه من وسط النمو أو حرمان النبات منه يؤدي إلى ظهور أعراض نقص نوعية
ال في العمليات الحيوية تسمى أعراض نقص العناصر أو
(مرضية) ظاهرية ،تسبب خل ً
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األمراض الفيزيولوجية ،ال تزول إال بإضافة هذا العنصر نفسه في الوقت المناسب وفي

مراحل النمو المختلفة ،فال يحل محله عنصر آخر مطلق ًا.

 له دور مفيد في التفاعالت الحيوية أو إنه يزيل التأثير الضار الناجم عن هذه
التفاعالت الحيوية داخل النبات.
العناصر المفي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

العناصر المفيدة هي مجموعة من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لنبات معين وال
تنفع أو تفيد نباتاً آخر ،مثل:

▫ عنصر الكوبلت  Coمهم للفصيلة الفولية (البقوليات) وليس مهماً للكلئيات.
▫ عنصر السليكون مفيد للرز وليس مهماً للكلئيات.

▫ عنصر الصوديوم مفيد للشوندر السكري إذ يزيد معدل السكر في هذا النبات.
العناصر النادرة

العناصر النـادرة هي مجموعة من العناصر غير الغذائية ،ووجودها بكميات منخفضة

جداً في التربة أو الهواء مفيد لنشا بعض النباتات إال إن ازدياد مستوى هذه العناصر ولو
قليالً يجعلها عناصر سامة للنبات وكذلك للحيوان الذي يعيش على تلك النباتات ،مثل:
الكلور والفلور والبروم واليود والزئبق والرصاص والزرنيخ وغيرها.
التغذية النباتية The Plant Nutrition

تتميز الجزيئات والشوارد/اإليونات  Ionsبحركة اعتماداً على التشرد والتركيز والعوامل

المؤثرة في الذوبان وغيرها ،تشمل العالقات المائية للخلية النباتية دراسة النظم التي تحكم

دخول الماء إلى الخاليا النباتية ،وخروجه منها ،وكذلك حركة الماء من خلية إلى أخرى
داخل النبات نفسه ،ثم استنتاج دراسة امتصاص النبات للماء ،وصعود النسغ (العصارة

المائية) وحركته خالل النبات ،وكذلك فقد النبات للماء عن طريق النتح.

يتميز الماء بأدوار كثيرة في العمليات الفيزيولوجية داخل النبات من خالل خصائصه

الفيزيائية والكيميائية والحيوية ،مثل:

تضمن الخصائص الح اررية للماء بقاءه في مجال المدى الحراري للتفاعالت الحيوية

التي ال تجري إال في الوسط السائل ،وتساعد خاصية السيولة في تنظيم درجة ح اررة

النبات ،وللماء خاصية اإلذابة ما يجعله وسط ًا مناسباً المتصاص وتوزيع العناصر
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الغذائية والمواد الذائبة المختلفة الالزمة لنمو النبات ،وللماء خاصية الشفافية التي تسمح
بنفاذ الضوء إلى الصانعات الخضراء للسماح بعملية التركيب الضوئي ،والماء مسؤول عن
إعطاء الخلية الشكل الممتلئ من خالل ضغط االمتالء الذي يساعد في النمو.
يتركب جزيء الماء من ذرة أكسجين مرتبطة بذرتي هدروجين ،واألكسجين ذو شحنة

كهربية سلبية تمكنه من جذب اإللكترونات بعيداً عن ذرة الهدروجين ،وتكسب طريقة توزيع

اإللكترونات هذه جزيء الماء صفة القطبية .ويتميز التجاذب الكهربي بين جزيئات الماء
المتجاورة بعضها مع بعض أو بين جزيئات الماء والجزيئات األخرى أيضاً لصفة القطبية
إذ يسمى مثل هذا التجاذب بالرابطة الهدروجينية وتقدر بنحو  26كيلوجول/مول.

تعمل الروابط الهيدروجينية على إحداث تجاذب بين جزيئات الماء والمواد األخرى

حيث تجعل الماء يكون غلفاً تحيط بجزيئات المواد النشطة حياتياً كالبروتينات وتمنع تكتل
الجزيئات وعدم ترسيبها.

من أهم خصائص الماء الكيميائية والفيزيائية وجوده بالحالة السائلة في المجال الحراري

المناسب للحياة وتتوقف درجة الذوبان أو الغليان على الحجم الجزيئي للماء ،ومن المتوقع

وجود الماء في صورته الغازية عند درجات الح اررة التي تسود األرض .عندما يكون بحالته
السائلة يتميز بخاصية الناقلية الح اررية ،وهذه الخاصية (ارتفاع الح اررة النوعية) هي
المسؤولة عن قلة التقلبات في درجة ح اررة المناطق المجاورة للبحار والمحيطات حيث
الرطوبة النسبية العالية مقارنة بالمناطق الصحراوية الجافة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في

درجة ح اررة النهار مقارنة بالليل.

وهذا ما يجعل النسج النباتية ذات المحتوى العالي من الماء متميزة بثبات درجة

ح اررتها ،كما أنه يقوم بامتصاص وتوزيع الح اررة الناتجة عن العمليات الحيوية داخل
الخلية ما يؤدي إلى منع ارتفاع الح اررة في منطقة الخلية المعنية .تسمى الطاقة الالزمة

لتحويل مادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة باالنصهار (الذوبان) وتبلغ تلك الطاقة
نحو  335جول/غ للماء أي إن تحويل غرام واحد من الثلج إلى غرام واحد من الماء
السائل عند درجة الصفر المئوية يتطلب طاقة مقدراها  335جول .تعد درجة ح اررة ذوبان

الماء أعلى القيم المعروفة بعد األمونيا ويعزى ذلك الرتفاع الطاقة الالزمة لتفكيك القوى
الداخلية الناتجة عن الروابط الهدروجينية في جزيء الماء.
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أما درجة ح اررة تبخ ر الماء أي كمية الطاقة الالزمة لتحويل مول واحد من الماء السائل

إلى مول واحد من البخار فتقدر بنحو  44كيلو جول /مول عند درجة ح اررة  25درجة
مئوية .ويتم الحصول على هذه الطاقة من البيئة المحيطة فإن ح اررة التبخر مرتبطة

بانخفاض درجة ح اررة الوسط ،وهذا ما يحدث في النباتات عند تبخر الماء من سطوح

خاليا األوراق ما يعمل على تنظيم درجة ح اررتها خالل النهار.

يعد الماء من أكثر المذيبات كفاءة إذ إن معظم المواد تذوب فيه بسهولة أكثر من

ذوبانها في أي مادة أخرى ويرجع ذلك إلى الخاصية القطبية التي يتميز بها والتي تساهم
في تكوين غلف الماء حول الشاردة ،مثل :كلورويد الصوديوم  NaClإذ تكون غلف الماء
حول الشوارد السلبية  Cl-واإليجابية .Na+

 1.1االنتشار  -:Diffusionاالنتشار هو انتقال المادة من منطقة التركيز المرتفع إلى

منطقة التركيز المنخفض ،أي حركة الشوارد أو الجزيئات أو الدقائق المكونة لمادة ما من

منطقة التركيز أو النشا المرتفع إلى منطقة التركيز أو النشا المنخفض ،كنتيجة لطاقتها

الذاتية الحركية ،تسمى القوة الناتجة عن حركة الجزيئات الضغط االنتشاري diffusion

 ،pressureوعلى هذا ،فإن الضغط االنتشاري يتناسب طردياً مع الطاقة الحركية للدقائق
المنتشرة وعددها.

يعتمد معدل االنتشار على تركيز الدقائق المنتشرة في وحدة الحجم ودرجة الح اررة،

وعندما يتساوى تركيز الدقائق المنتشرة في كال المنطقتين ،يقف االنتشار ظاهري ًا في وحدة
الزمن ،أي تحدث حالة توازن حركي ،وعندما يتوقف االنتشار ظاهرياً ،فال تحدث زيادة في
تركيز الدقائق في إحدى المنطقتين على حساب األخرى.

تخضع الشوارد أو الدقائق في انتشارها (الشكل  )66لقوانين فيزيائية عديدة منها:
▫ تتناسب سرعة االنتشار تناسباً طردياً مع درجة التركيز.

▫ تتناسب سرعة االنتشار تناسباً عكسي ًا مع حجم الشوارد أو الجزيئات.
▫ تتناسب سرعة االنتشار تناسباً عكسياً مع الوزن الذري أو الجزيئي.

▫ تنتقل الشوارد أو الجزيئات من نقطة في الوسط المحيط درجة تركيزها فيه مرتفعة،
إلى نقطة أخرى في الوسط نفسه.

▫ وعند وجود مادتين أو أكثر في وسط االنتشار ،فإن كالً منها تنتشر مستقلة عن
األخرى تماماً ،وتنطبق هذه القوانين على المذاب والمذيب على حد سواء.
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 2.1التناضح  -:Osmosisالتناضح هو انتشار جزيئات الماء (المذيب) بدون المادة

الذائبة خالل غشاء شبه منفذ (االنتشار الغشائي) من محلول مخفف (الضغط االنتشاري
للماء به كبير) ،أو هو حركة الماء عبر غشاء شبه منفــذ نتيجة فرق جهد الماء ،أي إن

العامل المحدد لصافي حركة الماء خالل الغشاء ،من أحد المحلولين إلى اآلخر ،هو نقص

الضغط االنتشاري  diffusion pressure deficitلجزيئات الماء ،في أحد المحلولين عن
اآلخر.

الضغط التناضحي  osmotic pressureهو الضغط الالزم في المحلول لمنع دخول

الماء إليه من الوسط الخارجي .يتكون الضغط التناضحي في الخلية ،فالخلية النباتية

الناضجة هي منظومة تناضحية مركبة عند وضعها في الماء ،والسيتوبالسما والغشاء
عديد الطبقات المحيط بها يمثل غشاء شبه منفذ ،يفصل بين الماء الموضوعة الخلية فيه

من الخارج ،وبين العصير في الفجوة ،وهو محلول يحتوي مواد ذائبة وغروية وله جهد

تناضحي معين.

محلول التربة Soil Solution

التربة مكون بيئي يدرسها علم التربة  ،pedologyوتتكون التربة من:
● طور صلب يمثل الصخور والمعادن والمادة العضوية،

● طور سائل يمثل محلول التربة ويشمل الماء واألمالح الذائبة فيه،

● طور غازي يمثل هواء التربة الذي يشغل الفراغات بين حبيبات التربة
غير المملوءة بالماء.

محلول التربة هو مصدر الماء والعناصر الغذائية للنباتات ،ويحفظ في مسامها ،وتزداد

المسام عندما يصغر حجم الحبيبات ،يحدث توازن بين محلول التربة والجزء الصلب عن
طريق ذوبان المعادن وذوبان األمالح ومعدنة المادة العضوية بفعل أحياء التربة وعودة
عناصرها األولية إلى محلول التربة والتبادل الشاردي.
ويمكن تقدير كمية الماء في التربة بالعالقة:

وزن التربة  -وزن التربة الجافة

النسبة المئوية لماء التربة =

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ × 166

وزن التربة الجافة

ويتضمن محلول التربة أو ما يسمى صور الماء األرضي السطحي اآلتي- :
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□ الماء الحر  free waterأو ماء الجاذبية األرضية ،أو الماء الزائد ،هو كمية الماء

التي تتحرك (ترشح أو تهاجر) إلى أسفل التربة (األرض) بعد تشبع التربة بتأثير الجاذبية
األرضية ،ال تستطيع التربة االحتفاظ به ضد قوى الجاذبية األرضية والذي يستمر في

التسرب حتى يصبح جزءاً من المياه الجوفية ،وال تستفيد النباتات كثي اًر من الماء الحر ألنه
يفقد بسرعة بعد األمطار أو الري؛ لذلك يفضل التخلص منه حتى ال يؤدي إلى اختناق
النبات وتملح التربة ،يوجد في مسام التربة غير الشعرية ،أي المسام الكبيرة التي تزيد
أبعادها على  16مكم.
= الماء المرتبط في التربة هو كمية الماء الموزعة على حبيبات التربة المشحونة
كهربائياً ،والتي تزال عند تجفيف التربة في درجة ح اررة  106م.

= ماء التبلور هو كمية الماء المتبقية في الشبكة البلورية لمعادن التربة التي يمكن

التخلص منها بتجفيف التربة في درجة ح اررة  600م.

□ الماء الشعري  :capillary waterهو الجزء المتبقي في المسافات البينية

لحبيبات التربة بعد تحرك الماء الحر ،ويحفظ داخل التربة بتأثير الشد السطحي surface

 tensionوقوى التالصق  adhesionبين الماء والتربة ،هو كمية الماء العالقة بفعل الشد

السطحي بعد ارتشاح ماء الجاذبية ،يرتبط بالمسام الشعرية للتربة.
= الماء الهيغروسكوبي  :hygroscopic waterهو كمية الماء المتوضّع كأغشية

رقيقة من الرطوبة على سطح حبيبات التربة الناعمة ،يمكن التخلص من هذا الماء
بتجفيف التربة في الدرجة ◦ 165م مدة  24ساعة.
يختلف تركيب محلول التربة وتركيزه بسبب االختالف في اآلتي:

▫ اختالف كمية المطر واالمتصاص الجذري والتبخر والصرف.
▫ كمية الماء الموجودة في الترب المختلفة وقدرة اإلذابة للماء.
▫ كمية غرويات التربة وأنماطها.

▫ نشا األحياء الدقيقة في التربة.

▫ استنزاف الغطاء النباتي لبعض المواد الغذائية المعدنية الموجودة في التربة.

▫ هجرة كميات أخرى من المواد الغذائية المعدنية وارتشاحها إلى أعماق التربة.

يحتوي محلول التربة األمالح المعدنية وكمية من النترات والكبريتات والفسفات الناتجة

عن تحليل البقايا العضوية ،والمواد الذائبة التي تبنيها الجراثيم وغيرها من األحياء الدقيقة
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في التربة ،والمواد الذائب ة التي تفرزها الجذور النباتية ،إضافة إلى البوتاسيوم ،وبعض

الغازات المهمة مثل :األكسجين وثنائي أكسيد الكربون.

توجد العناصر الغذائية في ثالث صور وتكون في حالة من التوازن فيما بينها:

الموجودة في محلول التربة والصورة المتبادلة أو الممتزة على سطوح الحبيبات

 Exchangeableوالصورة الموجودة في معادن التربة أو المادة العضوية القابلة
لالنحالل.
يتجمع الدبال في التربة السطحية في ظروف رديئة التهوية بالمناطق الرطبة ذات
األمطار الغزيرة ،وهذا ما يساعد على تكوين الحموض في هذه المناطق ،فتبدو التربة
حمضية عادة .وتتحرر حموض من المكونات المعدنية للتربة ومن المواد العضوية

المتحللة الموجودة فيها.

يمكن الحصول على عينة محلول التربة بإحدى الطرائق اآلتية :الضغط المباشر

والتثفيل ،واإلزاحة السفلية والطريقة العادية.

آليات امتصاص األمالح المعدنية Mechanisms of Mineral Salts

تدخل األمالح إلى الخلية عبر الغشاء السيتوبالسمي من منطقة التركيز العالي إلى

منطقة التركيز المنخفض وهذا يسمى بالنقل السلبي ،أي إن عملية النقل ال تحتاج طاقة

بعكس النقل النشط الذي يحتاج طاقة ،والشوارد تنتقل حسب احتياج النبات.

يؤدي وجود الجدار الخلوي إلى إحداث ضغط في االتجاه المعاكس التجاه دخول

الماء ،ويسمى الضغط الجداري ،وهذا يكسب الخلية االمتالء التام الذي يحافظ على شكلها
ويضمن بقاء النسج واألعضاء النباتية حية.

ويتحكم في حركة ونفاذية الجزيئات الكبيرة مقارنة بحجم ثقوب الغشاء السيتوبالسمي

العوامل اآلتية:
○ تركيز المواد :تتحرك الجزيئات من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض.

○ معامل التوزيع :معدل ذوبان مادة في الدهون إلى ذوبانها في الماء ،فالمادة التي

يكون ذوبانها عالياً في الدهون وال تذوب في الماء يكون معامل توزيعها عالياً ،مثل مرور
الكحول خالل الغشاء السيتوبالسمي بسبب سرعة ذوبانه في الدهون المكونة للغشاء.
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○ تيار المذيب :هو القوة التي تنشأ عندما يتمكن المحلول من التدفق ككل خالل ثقوب

ال على ذلك الجانب القادم
الغشاء وفرصته للنفاذية كبيرة حتى لو كان تركيز المذاب قلي ً
منه التيار؛ ما يؤدي إلى ازدياد سرعة دقائق المذاب في اتجاه التيار.

الشكل  .تأثير تيار المذيب في انتقال دقائق المذيب والمذاب.

○ الجهد الكهربائي :تنتقل الشوارد سلبية الشحنة وتندفع من حيث هي عالية التركيز
إلى حيث هي منخفضة التركيز وكذلك الشوارد إيجابية الشحنة ،ويستمر انتقال الشحنات

حتى الوصول إلى حالة توازن الشحنة السلبية أو اإليجابية على الجانبين.

○ نفاذية الذائبات المتشردة :ترتبط بدرجة التشرد ،إذ تتوقف نفاذية الذائبات على درجة

تشردها في الوسط الذي توجد فيه ،فالذائبات المتشردة تقل فرصة نفاذيتها عن الذائبات
غير المتشردة ،وتعتمد درجة التشرد على الرقم الهدروجيني ،فالوسط الحمضي يزيد نفاذية

الشوارد على الوسط األساس ألنه يعمل على عدم تشرد المواد أي التي بقيت دون أن
تحمل شحنة كهربائية.
وترتبط بتكافؤ الشاردة ،فكلما كان تكافؤ الشوارد اإليجابية كبي اًر تقل فرصة دخولها إلى

الخلية ،فدخول الشوارد اإليجابية أحادية التكافؤ ( )Na+, K+أكبر من تلك ثنائية التكافؤ
( )Ca2+, Mg2+وهذه أسرع من ثالثية التكافؤ ( ،)Fe3+وكذلك األمر فيما يتعلق بالشوارد

السلبية ،فالشاردة أحادية التكافؤ ( )Cl-أسرع نفاذية من الشوارد ثنائية التكافؤ (،)SO42-
وخاصية التميه ،أي قابلية المادة لتكوين روابط هدروجينية مع الماء ،وهي تؤثر في دخول

الشاردة ،بسبب وجود أغشية الماء حول الشاردة يزيد حجمه ما يمنع أو يقلل سرعة دخوله
مثل:

شوارد األمونيوم  NH4+أسرع من شوارد الصوديوم ،Na+
وشوارد النترات  NO3-أسرع من شوارد الكلوريد .Cl-
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وجود الشحنات على الشاردة ،وهي الخاصية القطبية ،أي وجود طرف فيه شحنات

إيجابية وطرف آخر على الشاردة فيه شحنات سلبية.

تساعد الشاردة على جذب الماء حولها مثل :زمرة الهدروكسيل  ،(OH)-والكربوكسيل
 (COOH)-واألمين .NH2-

تضاد األمالح  :Salt antagonismيعني منع أو تعطيل نفاذية شاردة ذات تكافؤ أقل

بوساطة آخر ذي تكافؤ أعلى يحمل الشحنة نفسها ،مثل :كلوريد الكلسيوم  CaCl2-الذي
يبطئ نفاذية كلوريد البوتاسيوم  KCl⁻أحادي التكافؤ.
تآزر األمالح  :Salt synergismيعني إسراع نفاذية شاردة ذات تكافؤ أقل بوساطة
شاردة ذات تكافؤ أعلى تحمل الشحنة نفسها ،مثل :شوارد الكلسيوم  Ca2⁺التي تسرع نفاذية

شوارد البوتاسيوم .K⁺

النقل النشط Active transport

تجري عملية امتصاص النبات للعناصر المعدنية على أربع مراحل رئيسة:
في المرحلة األولى تنتشر العناصر المعدنية في محلول التربة أو من التربة إلى

المسافات البينية ،عند قمة الجذر ،وهي منطقة امتصاص العناصر في الجذر.

المرحلة الثانية يحدث فيها امتصاص  adsorptionللعناصر على جدر الخاليا

وتجمعها سطحياً ،ولكل نوع جذري سعته التبادلية المعروفة.
وفي المرحلة الثالثة تنتشر العناصر خالل الجدار الخلوي والغشاء السيتوبالسمي

الخارجي إلى سيتوبالسما الخلية في حدود حجم الفراغ الحر الظاهري الذي يعادل في
معظم الخاليا  %25من حجم الخلية.
أما المرحلة األخيرة فتتوقف على مدى احتواء الخلية هذه العناصر واحتياجاتها
الغذائية.
آلية امتصاص النبات للعناصر الغذائية

أمكن باستعمال المحاليل الغذائية ،والمعلقات الغروية ،الوصول إلى معلومات كثيرة عن

كيفية تناول النبات لغذائه ،عن طريق الجذور ،وقد وضعت لتفسير ذلك نظريات عديدة،
إال أنه ال يمكن ألي منها على حده تفسير كيفية امتصاص النبات للعناصر ويجب أن
يؤخذ في الحسبان أن هذه النظريات في مجموعها تعطي صورة أقرب للحقيقة عن آلية
االمتصاص.
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أ .نظريات النقل السلبي :passive transport

االمتصاص البسيط وتوازن دونان  :Donnan equilibriumاالنتشار البسيط هو
أبسط طرائق االمتصاص ،ينشأ طالما كان هناك اختالف في تركيز مادة أو شاردة أو
جزيء بين نقطتين في محلول واحد ،وعن طريقها تنتشر المواد أو الشوارد من النقطة التي

يرتفع فيها نشا الشاردة إلى النقطة األقل نشاطاً حتى الوصول إلى حالة التوازن ،يتوقف
معدل االنتشار على منحدر التركيز الكهروكيميائي حتى يحدث التوازن ،ويعد االنتشار

البسيط عملية بطيئة جداً ال تفسر كيفية امتصاص النبات للشوارد ،والعناصر الغذائية ضد

تدرج التركيز وهي ال تتصف بالسرعة الالزمة للحياة.

نظرية التحول الكيميائي :تفترض أنه قد تدخل الشوارد في تفاعل كيميائي بمجرد

دخولها الخلية ،ويؤدي تحولها إلى صورة أخرى؛ لذلك يستمر دخولها إلى الخلية رغم

انخفاض تركيزها في الخارج ،فإذا أحضرنا كيساً مصنوعاً من الكولوديون ،أو مثانة

الحيوان (غشاء شبه منفذ) ومألناها بمحلول مخفف من حمض التانيك ،ثم وضعناها في
محلول مخفف من كلوريد الحديدي فإن شوارد كلوريد الحديدي تأخذ في االنتشار إلى داخل

الكيس ،حيث تتحد بمجرد دخولها مع حمض التانيك ،مكونة تانات الحديد ،وهي مادة
غروانية ال يسمح الغشاء بنفاذها فتظل حبيسة داخل الكيس.

= نظرية االمتصاص التبادلي ،نظرية ثنائي أكسيد الكربون أو الجهد الكهربي:

 :carbonic acid exchangeتعتمد على أن سطوح جذور النباتات نشطة  ،activeلها

خاصية تبادل الشحنات اإليجابية ،فما دامت المادة الخلوية الحية غروانية ،فسطوح المواد

الحيوية في الجذور الحية تكون محاطة بشحنة كهربائية سلبية ،إذ يوجد على هذا السطح
طبقة كهربائية مزدوجة ،الداخلية منها سلبية والخارجية إيجابية ،تتكون من الشوارد

اإليجابية المتبادلة .فآلية االمتصاص التبادلي ،يذوب ثنائي أكسيد الكربون الناتج من
عملية التنفس في الماء األرضي حول الجذور ،مكوناً حمض الكربونيك ،حيث ينتشر من
حيث التركيز العالي بجوار الجذور إلى حيث التركيز المنخفض بجوار معقدات االمتزاز

الغروانية في التربة .يتشرد حمض الكربونيك ،إلى شوارد البيكربونات  HCO3-والهدروجين
 H+حيث يحل األخير محل إحدى الشوارد اإليجابية المتبادلة ،على معقدات التربة ،ما

يؤدي إلى زيادة حموضة األخيرة ،وتعود الشاردة اإليجابية المتحررة مرافقة لشاردة
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ا لبيكربونات ،على سطح الجذر ،حيث تتبادل مع هدروجين سطح الجذر ،أو تدخل مع
البيكربونات ،كشفع من الشوارد.

ب .نظريات االمتصاص الحيوي (النشط)

 .1نظرية لوند غارد  :Lundegard Theoryتفترض أن عملية االمتصاص تخضع

لألسس اآلتية :امتصاص الشوارد السلبية ،عملية مفضلة تماماً ،عن امتصاص الشوارد

اإليجابية ،ولكل منها آلية خاصة.

امتصاص الشوارد اإليجابية عملية فيزيائية بحتة ،تحدث على خطوتين:
 ++تتحرك الشاردة اإليجابية من خارج الخلية إلى داخل السيتوبالسما ،ويمكن النظر
إلى هذه الخطوة على أنها عملية تبادل بين الشوارد اإليجابية ،والهدروجين المتشرد ،من
بعض المركبات العضوية ،في المادة الحية ،والتي لها خواص الكحوالت العطرية.

نظرية لوند غارد  :Lundegard Theoryتفترض أن عملية االمتصاص تخضع

لألسس اآلتية :امتصاص الشوارد السلبية ،عملية كيميائية بحتة ،تحدث عن طريق

جزيئات حاملة من السيتوكروم كما أنها عملية غير عكسية ،أي إن الشاردة السلبية بعد

دخولها من غشاء البالسما لما ال يمكنها الرجوع ثانية إلى الخارج تحت الظروف الطبيعية،

لكنها تتجه مباشرة محمولة على جزيئات السيتوكروم ،تجاه الفجوة العصارية ،وتحدث
عملية امتصاص الشوارد ،ضد تدرج التركيز ،وكذا ضد تشابه الشحنة ،ويمكن إثبات أن

امتصاص الشوارد السلبية عملية كيميائية ،بقياس العامل الح ارري لهذه العملية حيث يزيد
على .2

نظرية لوند غارد  :Lundegard Theoryتفترض أن عملية االمتصاص تخضع

لألسس اآلتية :يكون تنفس الشاردة السلبية مسؤوالً عن كمية الطاقة الالزمة لعملية
امتصاص الشاردة السلبية ضد تدرج التركيز ،وضد تشابه الشحنة ،ويختلف هذا النوع من

التنفس عن التنفس العام للنبات ،ويمكن تثبيط هذا النوع من التنفس بإضافة أحادي أكسيد

الكربون ،أو السيانيد ،إذ تعمل هذه المواد على تثبيط إنزيم ،Cytochrome oxidase
وكان هذا أحد الدالئل التي اعتمد عليها في إثبات أن منظومة السيتوكروم هي المسؤولة

عن امتصاص الشوارد السلبية كونها مادة حاملة لها.

= آلية عملية امتصاص الشوارد السلبية حسب نظرية لوند غارد :وفقاً للنظرية فإن

مصدر اإللكترونات هو هدروجين الحموض العضوية ،الموجودة بجوار الفجوة العصارية
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 ، Tonoplastبفعل مجموعة إنزيمات الديهدروجيناز ،على هذه الحموض ،وعندما تفقد ذرة
الهدروجين إلكترون ًا ،فإنها تتحول إلى شاردة هدروجين إيجابية الشحنة ،كما في المعادلة:

يتجه اإللكترون الخارج من ذرة الهدروجين إلى السيتوكروم المجاور لغشاء الفجوة

العصارية ،وعندما يلتقي اإللكترون بذرة الحديد الثالثية التي تكون نواة هذه الحبيبة يتحول
الحديد إلى الحديدي ،واذا ترك اإللكترون حبيبة السيتوكروم إلى صورة الحديد الثالثي

بسبب أكسدته ،والحديد في الحبيبة التي استقبلت اإللكترون سيتحول إلى صورة الحديدي
(إرجاع).

وتكون ذرة الحديد في حبيبة السيتوكروم السابقة لألخيرة ثالثية التكافؤ ،وتكون مستعدة

في هذه اللحظة أن تأخذ إما إلكترون ًا آخر من الداخل أو شاردة سلبية لعنصر غذائي من
الخارج ينتقل إلى الداخل بعكس اتجاه اإللكترونات ،ويتحرر إلكترون بديل ،يهجر حبيبة

السيتوكروم الخارجية متجهاً ناحية األكسجين الداخل إلى الخلية للتنفس ،حيث يحوله إلى

شاردة أكسجين سلبية الشحنة ،يتحد مباشرة بشاردتين إيجابيتي الشحنة من الهدروجين
 2H+لتكوين الماء:

تنتقل حبيبة السيتوكروم األولي في السلسلة والمجاورة للفجورة العصارية ،الشاردة

السلبية المحول عليها ،والمنتقل من خارج الخلية عبر سالسل السيتوكروم ،إلى داخل
الفجوة العصارية ،وفي هذه اللحظة تأخذ إلكتروناً من منظومة التنفس اإلنزيمي ،ويبدأ
رحلته إلى الخارج ...وهكذا تستمر عملية امتصاص الشوارد السلبية.

لكي تدخل الشاردة السلبية إلى الفجوة يجب أن تالقي هذه شاردة الشاردة اإليجابية ،أو

زمرة إيجابية الشحنة ،داخل الفجوة العصارية لكي يحدث التعادل الكهربائي ،وقد تكون

الشاردة اإليجابية التي تستقبل الشاردة السلبية الداخلة إلى الفجوة العصارية ،عنص ًار غذائياً
معدنياً ،موجوداً في الفجوة ،أو يكون الهدروجين .وهذه الشوارد اإليجابية تمتص سلبياً،
وتنتقل من خارج الخلية إلى الفجوة فيزيائياً.

االعتراضات على نظرية لوند غارد ،أنها غير كاملة في تفسيرها لجميع خطوات عملية

االمتصاص النشط ،فقد يضعف بعض المواد مثل  2.4 Dinitrophenolاالمتصاص
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الشاردي السلبي أو يوقفه تماماً ،في الوقت نفسه الذي تزيد فيه من عملية التنفس الملحي،
وتخرج الشوارد من الخلية المعاملة بتلك السابقة والمنقولة إلى الماء المقطر.

وتبين أن بعض الشوارد اإليجابية كالصوديوم نشطت التنفس الملحي ،كالشوارد

السلبية ،إذا كان السيتوكروم هو الحامل الوحيد للشوارد السلبية فإنه ال بد أن تنشأ قوى

التنافس على مراكز ربط الشوارد السلبية ،ولو أن شوارد النترات والفسفات والكبريتات ال

تنافس أي منها األخرى.

نظرية االمتصاص االختياري والمواد الحاملة :هناك ما يؤكد أن بعض النباتات يفضل

نوعاً من الشوارد من غيرها ،وان كان بعض الشوارد موجوداً بتركيز زائد أو أقل ..فقد توجد
فيها جزيئات حاملة يختص كل منها بشاردة معينة ،أو بمجموعة متشابهة من الشوارد،

ويرى آخرون أن نوعاً واحدًا فقط من الجزيئات الحاملة يمكنها حمل جميع أنواع الشوارد،
لكنها تفضل نوعاً على آخر ،وفقاً لظروف الخلية وتوازن الوسط .وتؤثر في امتصاص
الجذور الذائبات العوامل اآلتية:

عوامل خارجية :درجة الح اررة والتهوية والعناصر الغذائية والرقم الهدروجيني.

عوامل داخلية :نواتج التحوالت الغذائية في الجذور ،والحموض العضوية ،ونوع وتركيز

الشاردة الداخلية ،التركيب الضوئي والنتح وعمر الجذور.
التدفق الكتلي Mass flow

هو انتقال المواد عند تعرضها لقوة خارجية كالجاذبية أو الضغط ما تؤدي إلى حركة

الجزيئات ككتلة واحدة باتجاه تلك القوة ،مثل :تدفق الماء عبر مجرى معين بضغط مائي
سكوني ،ناتج عن الجاذبية ،انتقال الماء داخل أوعية الخشب أو انتقال الماء داخل
الجذور.

وقد تبين أن الشوارد تتعرض لقوتين هما :القوة الناشئة عن منحدر الطاقة الكيميائية

والقوة الناشئة عن منحدر الطاقة الكهربائية ،فحركة الشوارد تعتمد على الفرق بالطاقة
الكهربائية ،وأهم طرائق امتصاص العناصر المغذية:

أ .االمتصاص السلبي :باالنتشار ،التبادل الشاردي ،توازن دونات ،النقل الكتلي.
ب .االمتصاص الحيوي /النشط :وهو من العمليات الفيزيولوجية المهمة ،وله

خصائص مميزة مثل :صرف طاقة لدفع الشوارد إلى داخل الخلية ،ويتحكم فيه وفرة

 18ص |

الفيزيولوجيا البيئية النباتية س 3حيوية فرع السويداء

أ.د .عدنان علي نظام

األكسجين وارتفاع أو انخفاض درجات الح اررة .واصطفاء بعض الشوارد ،وتراكم بعض

العناصر ،ويفترض وجود مركب حامل.

العوامل المؤثرة في امتصاص األمالح :درجة الح اررة ،الفرق في تركيز الشوارد ،الرقم

الهدروجيني في التربة ،الضوء ،األكسجين.

يؤدي معدل النتح إلى زيادة تركيز الشوارد داخل النسج النباتية؛ وبالتالي يزداد الجهد

التناضحي داخل النبات ،فيمتص النبات الماء من محلول التربة ،نتيجة وجود فرق في الجهد
التناضحي.

وكثير في الترب الطينية ،ولذلك فإن الماء
يكون الماء الشعري قليالً في الترب الرملية
اً

الشعري ال يمكنه التحرك مثل الماء الحر ،لكن معظم الماء الشعري يمثل الجزء األساسي

الذي يتمكن النبات من امتصاصه ،وينحصر مدى االستفادة بين السعة الحقلية كحد أعلى
ونقطة الذبول الدائم  permanent wilting pointكحد أدنى مائي يستطيع أن يمتصه

النبات ،ويعرف بالماء الميسر  ،available waterأما الماء الشعري الموجود في التربة
بعد حد الذبول فيصعب على النبات االستفادة منه ألن شدة ارتباطه بالتربة أكبر من مقدرة

ماء غير ميسر  ،non-available waterيعد
الجذور على االمتصاص ،ويعد حينئذ ً
المعدل  %06 – 56من الماء الميسر الحد األدنى الذي تتحمله النباتات .الماء غير
الميسر هو كمية الرطوبة الموجودة في التربة عند نقطة الذبول ،أي يشمل الماء

الهيغروسكوبي وجزءاً من الماء الشعري ،ال يستفيد النبات منه.

الميسر  available waterللنبات في التربة.
الشكل  .الماء
ّ

إذن ،يوجد الماء الشعري في التربة على صور أغشية رقيقة حول الحبيبات وفيما بينها
وفي المسام الضيقة بين الحبيبات وعلى سطوح المواد الغروانية.
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تزداد نسبة الماء الهيغروسكوبي طردياً مع محتوى التربة من الطين والمادة العضوية،

تتراوح نسبته بين  %3 – 1في التربة الرملية وبين  %11 – 0في التربة العضوية

والطينية ،ويكون شديد االرتبا ب ُحبيبات التربة بقوى االمتزاز أو بقوة كهروسكونية ،ال
يهاجر نحو األسفل بقوة الجاذبية األرضية أو إلى األعلى (الشكل  )00إال على صورة
بخار  ،water vaporوال يمكن للنبات االستفادة منه في الظروف العادية ألن قوة ارتباطه
تفوق قوة امتصاص الجذور.

ويمكن توضيح العالقة بين سمك األغشية المائية والشد الرطوبي بالشكل .66

الشكل  .أنماط الماء في التربة واختالف إتاحتها للنبات.

دور العناصر المعدنية في النبات

The Role of Mineral Elements in the Plant

تتميز العناصر األساسية للنمو النباتي بأدوار مختلفة ،فهي عناصر تركيبية تدخل في

تركيب المواد العضوية النوعية كالبروتينات والمادة الحية والجدار الخلوي واليخضور
ومركبات الطاقة والسيتوكرومات ،مثل :النتروجين والفسفور والمغنزيوم والكلسيوم والكبريت
والحديد .وهي عناصر تعمل على تنشيط العديد من اإلنزيمات والمرافقات اإلنزيمية التي
تؤثر في تفاعالت األكسدة واإلرجاع ،مثل :الكلسيوم والبوتاسيوم والمغنزيوم والزنك
والمنغنيز والنحاس والموليبدن .أو هي عناصر كعوامل مساعدة للتفاعالت الخلوية كالهدم
والتركيب ،مثل :الحديد والنحاس والمنغنيز والزنك والمغنزيوم والكبريت والكلسيوم.

وهنالك عناصر تنظيم التوازن الشاردي في الخاليا والتأثير في العالقات التناضحية،

مثل :البوتاسيوم والكلسيوم والصوديوم والكلور والفسفات والنترات والكربونات.
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تتميز العناصر المعدنية بدور مهم في نقل الطاقة في الخاليا ،مثل :الفسفور

واألكسجين والهدروجين ،وتتصف بدور في نقل بعض المركبات العضوية ،مثل:
البوتاسيوم الذي يتميز بدور في نقل الحموض العضوية واألمينية.

ولها دور في التخزين ،مثل :النتروجين والفسفور والكبريت ،ولها تأثير مضاد للعناصر

األخرى ،مثل :النحاس والبوتاسيوم.

الجزء المعدني الضئيل الذي يحتوي العناصر الغذائية ويمتصه النبات من محلول

التربة عادة بالرغم من كونه جزءاً ضئيالً إال أنه يتصف بأهمية كبيرة في تمكين النباتات
الخضراء من القيام بعملية التركيب الضوئي وبناء مادته العضوية.
تفعيل اإلنزيمات:

تحتوي النباتات أجهزة إنزيمية تعمل معاً أو على نحو متعاقب بإشراف الحموض
النووية ،وتكون هذه اإلنزيمات خاملة في حالة غياب العناصر المعدنية السيما العناصر

الصغرية ،ويؤثر في المحتوى المعدني في النبات العوامل اآلتية:

□ العامل الوراثي :يتميز بدور مهم في تحديد محتوى النبات من العناصر المعدنية،

وعموماً ،فإن مادة النباتات الخضراء تحتوي من عنصري النتروجين والبوتاسيوم ما يعادل
عشرة أضعاف ما تحتويه من عنصري الفسفور والمغنزيوم ،أما من ناحية النوع النباتي فإن

محتوى البقوليات من النتروجين والكلسيوم والفسفور أعلى مما هو في الكلئيات ،وتحتوي
الحمضيات كميات عالية من الكلسيوم عادة ،أما البطاطا والشوندر السكري وقصب السكر

فتكون عالية المحتوى من البوتاسيوم ،ويكون محتوى السبانخ والكرفس من الحديد عالياً،
ويكون القرنبيط والبصل والثوم ذات محتوى عال من الكبريت.

□ جاهزية العنصر الغذائي :يكون ازدياد تركيز العناصر الغذائية في النبات انعكاس ًا
الزدياد تراكيز هذه العناصر في وسط النمو .ويختلف محتوى مادة النبات من المغذيات
باختالف الجزء النباتي المدروس كاألوراق والجذور والثمار والبذور ،وعموماً ،يتركز
محتوى النسج النباتية من المغنزيوم في قشر الحبوب عادة مقارنة به في البذور ،وكذلك

األمر فيما يتعلق بالنتروجين والبوتاسيوم والفسفور والكلسيوم.

□ اختالف عمر النبات :يكون محتوى النباتات الفتية من النتروجين والفسفور

والبوتاسيوم عالياً ،ويكون محتوى النباتات الكبيرة والهرمة عالياً من الكلسيوم والمنغنيز
والحديد والبورون.
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يمكن تقسيم العناصر الغذائية من ناحية وظائفها الفيزيولوجية كاآلتي:

المجموعة األولى عناصر الكربون والهدروجين واألكسجين والنتروجين والكبريت ،وهي
تدخل في تركيب مادة النبات العضوية وتنشيط اإلنزيمات.

المجموعة الثانية عناصر الفسفور والبور والسليكون ،وهي تشارك في انتقال الطاقة
وتكوين مجموعات اإلسترات.

المجموعة الثالثة عناصر البوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمغنزيوم والمنغنيز والكلور،
وهي ذات أهمية في الضغط التناضحي ،وتساهم في عملية تكوين
اإلنزيمات والبروتينات.
المجموعة ال اربعة عناصر الحديد والنحاس والزنك والموليبدن ،لها قابلية على تغيير أعداد
تكافؤها؛ لذلك فهي تعمل على نقل اإللكترونات فدورها في عمليات
األكسدة واإلرجاع.
المادة الجافة

تتكون المادة الجافة للنبات من مواد عضوية وأخرى معدنية :تكون المواد العضوية
الجزء األكبر من المادة الجافة ،أكثر من  %06من المادة الجافة ،القابلة لالحتراق،
وغالبيتها من الكربون واألكسجين والهدروجين والنتروجين والفسفور والكبريت ،وبعض
العناصر التي تميل إلى تكوين مركبات مخلبية مع المادة العضوية مثل المغنزيوم في

تكوين اليخضور والكوبلت في تكوين الفيتامين  ،B12وتتكون المواد المعدنية من نحو - 5
 %16من المادة الجافة.

تتكون المواد العضوية من:

□ مركبات عضوية يدخل النتروجين في تركيبها -:الحموض األمينية التي تدخل في
تركيب البروتينات ،واليخضور ،واألمينات واألميدات واألسس النتروجينية ،والقلويدات
العضوية كالنيكوتين والكافئين ،واإلنزيمات ،والمرافقات اإلنزيمية ،والهرمونات النباتية،
والفيتامينات ،والحموض النووية.

□ مركبات عضوية ال يدخل النتروجين في تركيبها -:الكربوهدرات ومشتقاتها

كالسليلوز والهميسليلوز والسكريات الثنائية والنشاء ،والحموض العضوية كالماليك

والالكتيك والستريك ،والزيوت والدهون.
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ويمكن الحصول على المواد المعدنية ،أي الرماد  ،Ashبحرق المادة النباتية الجافة

على درجة عالية أو هضمها بمزيج من الحموض ،والرماد مادة بيضاء أو رمادية اللون،

تتبقى عن حرق النباتات حرقاً كامالً في درجة ح اررة ◦ 066 – 556م مدة  06دقيقة في
المرمدة (فرن االحتراق) ،وهو على هيئة أكاسيد أو كربونات أو أمالح حسب عملية الحرق
أو الهضم.

يحتوي الرماد جميع العناصر واألمالح المعدنية التي توجد داخل النسج النباتية

المحترقة وتخلو تماماً من المركبات العضوية وعنصر النتروجين ،تتراوح نسبة الرماد بين
 %15 – 5عادة ،من وزن النسج النباتية الجافة أولياً أي المجففة على درجة ح اررة – 06
 ◦ 06م وتعتمد في ذلك على حيوية ونشا

خاليا هذه النسج ،فهي مرتفعة في حال

األوراق النشطة ومنخفضة في النسج الخشبية وغير النشطة فيزيولوجيا ،ويختلف نوع

وتركيز عناصر الرماد باختالف األنواع النباتية وأصنافها.

وأهم العناصر الغذائية في الرماد اآلتية :البوتاسيوم والمغنزيوم والكلسيوم والصوديوم،

إضافة إلى عناصر أخرى كالحديد والكلور والمنغنيز والنحاس والبورون والزنك والموليبدن
والسليكون والفاناديوم واليود واأللمنيوم والكوبلت

ويكون الماء الوسط العام الذي تحدث فيه جميع األنشطة في الخاليا ،ومن الناحية

الفيزيولوجية فكل األحياء منظومات مائية ،إذ تقوم خالياها بنشا الماء فقط فهي تعجز
عن القيام بدورها أو بأنشطتها في حال غياب الماء.

إن تجفيف مادة النبات الطرية على درجة ح اررة ◦ 06م مدة  40 - 24ساعة يسمح
بالحصول على مادة جافة متبقية بين  ،)%15( %26 - 16عند الحصول على المادة
الجافة فإنها تطحن وتهضم بإضافة حموض قوية ثم تحول إلى محلول جاهز للتحليل،
وتقدر العناصر المراد دراستها ،كالفسفور والنتروجين والبوتاسيوم والكلور وغيرها ،في هذا

المحلول.

ولكل من هذه العناصر طريقة خاصة لتعيينه ،وتحسب النتائج إلى الوزن الجاف ألن

الوزن الرطب يكون عرضة للتغيير اليومي وكمية الرطوبة المتيسرة في التربة وشدة النتح،
ويتغير الوزن الرطب بتغير النوع النباتي وعمره والجزء المستعمل ،كالجذور والسوق

واألوراق والثمار والبذور.

هنالك حالتان لقابلية العناصر الستفادة النبات-:
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 +العنصر الميسر  ،Availableأي في حالة يتمكن النبات فيها من امتصاص

العنصر بسهولة ،وتشمل صورة العنصر في المحلول وفي صورته المتبادلة ،إضافة إلى
صورة العنصر المثبتة لكنها قابلة لالنحالل.
 +العنصر غير الميسر  ،Unavailableأي في حالة ال يتمكن النبات فيها من

امتصاص العنصر الموجود واالستفادة منه.
)1

وتؤثر في تيسر العناصر الغذائية عوامل مختلفة ،كاآلتي:

الرقم الهدروجيني  ،pHإذ تكون القيم  0.5 – 5هي األفضل لتيسر الحديد والمنغنيز
والبورون ،أما الموليبدن فيكون ميس اًر في قيمة  pHأعلى من  .0لكن وجود الكلسيوم

)2

)3

بتركيز عالية يؤدي إلى عدم تيسر العناصر السيما الحديد والمنغنيز.
ا

تؤثر درجة التهوية في تكافؤ العنصر ،فالمنغنيز ثنائي التكافؤ أسهل للنبات في
االمتصاص من ثالثي ورباعي التكافؤ التي تسود في حالة وفرة األكسجين.

كما تؤثر عوامل كرطوبة التربة والمواد العضوية والنوع النباتي.

النتروجين :ال يوجد النتروجين ضمن تركيب معادن التربة ،فالمصدر الطبيعي له هو

الهواء الجوي ،إضافة إلى األسمدة العضوية أو المعدنية أو بقايا األحياء ،ويوجد في التربة
على هيئة معدنية  %2أو أقل من النتروجين الكلي ،وتوجد على الصور اآلتيةNO3-, -:

 NO2-, NH4+وكلها ذائبة في محلول التربة ،تكون أكاسيد النتروجين ذائبة دائماً لكنها ال
توجد في التربة إال ناد اًر ،ويوجد على هيئة عضوية نحو  %00من النتروجين في التربة،
وتتراوح كميته في المادة العضوية بين  ،%0 - 5ويتأثر بعمليات اإلضافة وعمليات الفقد
في الصورة المعدنية أو العضوية.

يحدث تثبيت  Fixationالنتروجين بفعل الجراثيم على نمطين :جراثيم حرة المعيشة في

التربة تعمل على تثبيت النتروجين الجوي ،مثل .Azomonas ،Azotobacter :وجراثيم
 Rhizobiumمتعايشة تكافلي ًا ضمن العقد الجذرية للنباتات البقولية ،ويتعرض النتروجين

في التربة لعمليات النشدرة  – Ammonificationتحلل المادة العضوية وتحرير ،NH4+
والمعدنة  – Mineralizationتحول النتروجين إلى صورة معدنية  ،NH3والنترجة

 – Nitrificationتأكسد األمونيوم المتحرر من تحلل المادة العضوية إلى نتريت ثم إلى
نترات على مرحلتين :نترزة بتكوين النتريت ثم نترتة بتكوين النترات ،ومشاركة الجراثيم
النوعية في كل مرحلة ،إرجاع النترات إلى األمونيوم وتحويل النترات إلى مادة حية ،ثم
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غلق الدورة بنزع النتروجين  – Denitrificationفيها يتحرر النتروجين النتراتي NO3

على هيئة غاز جوي وأكاسيد نتروجينية بفعل جراثيم نوعية في ظروف خاصة.

ال ُفسفور :يوجد الفسفور في التربة على هيئة معدنية وأخرى عضوية ،ويحدث توازن

بين الفسفور الميسر والفسفور غير الميسر ،ويكون تثبيت الفسفور أسرع من تحوله إلى
الصورة الميسرة ،وتؤثر في تيسره العوامل اآلتية :الرقم الهدروجيني فالقيمة المناسبة في

التربة  ،0.5واذا قلت أو ازدادت على ذلك يتجه التوازن نحو الفسفور غير الميسر .يساعد
تحرر الحموض العضوية على تيسر الفسفور في التربة الحمضية أو القلوية ،ويتحرر

الفسفور العضوي ويتحلل سريعاً في الجو الحار وبعد سقو األمطار ،ويشغل أكثر من

نصف الفسفور الكلي في الترب العضوية ،لكن نسبته ضئيلة في الترب الصحراوية
والجيرية .للترب حدود معينة حتى تصل إلى حد التشبع تصبح الفسفات بعدها في صورة

ذائبة وترشح في التربة إلى أسفل ببطء شديد لألسباب اآلتية :حموضة التربة القيمة
المناسبة  ،0.5زيادة التسميد الفسفاتي على حد التشبع ،زيادة خلط السماد بالتربة تزيد من
تثبيت الفسفور فاألفضل وضعه كتالً.

البوتاسيوم :يوجد البوتاسيوم في التربة على هيئة معدنية فقط ،ويوجد في ثالث صور

يمكن أن تتحول إحداها إلى األخرى :يتكون البوتاسيوم الميسر من الجزء الذائب والمتبادل

على سطح حبيبات الطين والجزء الذائب ضئيل جداً مقارنة بالمتبادل .تؤدي زيادة
الكلسيوم إلى انخفاض البوتاسيوم الميسر ،وتؤدي زيادة التهوية إلى زيادة تيسر البوتاسيوم،

أما زيادة غاز  CO2فتؤدي إلى انخفاض البوتاسيوم الميسر في التربة.
الكلسيوم :يوجد الكلسيوم في التربة ضمن الكربونات والكبريتات والفسفات وكذلك
بمعدل ضئيل في النترات والبيكربونات ،وجميعها غير ذائبة في الماء ما عدا النترات
والبيكربونات فهي قليلة الذوبان .مركبات الكلسيوم في التربة غير ذات أهمية للنبات ،وأهم
صور الكلسيوم للنبات هي الصورة الممتزة على سطوح الحبيبات لقابلية االستفادة منه .من

النادر ظهور أعراض نقص الكلسيوم على النبات فيما عدا الترب الحمضية والقلوية.

المغنزيوم :يوجد المغنزيوم في التربة على صورة مائية مثل الكربونات والبيكربونات

والنترات والكلوريد وأحياناً الفسفات .يكون الميسر للنبات ذائباً في محلول التربة ومصدره
النترات والكلوريد والبيكربونات كذلك المغنزيوم الممتز يكون ميس اًر للنبات .مصدر

المغنزيوم في التربة إما عضوي مثل بقايا النباتات وروث الحظائر أو الكيميائي.
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الكبريت :أغلب الكبريت في التربة في صورة عضوية مصدره المادة العضوية السيما

في الظروف الرطبة ونسبته تزداد بازدياد المادة العضوية .الكبريتات هي الصورة المعدنية
السائدة في التربة السيما الجافة والصحراوية.
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نمط التربة

يتحكم نوع التربة إلى حد كبير في محتواها من العناصر الغذائية وفي جاهزية هذه

العناصر بسبب تركيب هذه التربة ونسيجها ،فالتربة الناعمة ذات المحتوى العالي من

الطين تعاني في الغالب ظروفاً الهوائية (غدقة) ،وتسود فيها ظاهرة اإلرجاع؛ ما يؤدي

إلى وجود الحديد بصورة  Fe+2والمنغنيز  Mn+2المرجع (الثنائية) ،وهي الصورة الجاهزة
والقابلة لالمتصاص بفعل الجذور وقد تصل إلى حد السمية .ويزداد فقدان النتروجين

بعملية نزع النتروجين كما يحدث في حقول الرز .أما في الظروف الهوائية فيكون العكس
إذ يوجد الحديد في الصورة الثالثية والمنغنيز بالصورة الرباعية أو السداسية وهما صور
غير جاهزة ،وتتحول صور النتروجين من األمونيا إلى النترات ،ومن الصفات األخرى
المتأثرة بنوع التربة هو محتواها من الماء إذ إن الترب الطينية ذات محتوى عال من الماء

وان سعتها الشاردية التبادلية أعلى من الترب الرملية ،فالترب الرملية ذات محتوى أقل من
 .Na+ ،K+ ،Mg+2 ،Ca+2وتتميز أحياء التربة بدور مهم في توفير وتيسر العناصر

الغذائية ،وتفيد الفطريات الجذرية في زيادة العقد الجذرية في البقوليات وزيادة امتصاص
العناصر الغذائية ،وفي هدم المادة العضوية .وتوجد الجراثيم الكبريتية المسؤولة عن أكسدة

الكبريت المعدني إلى صورة الكبريتات التي تمتصها جذور النبات.
النمو النباتي The Plant Growth

النم ــو  Growthهو الزيادة المستمرة غير العكسية في حجم أو وزن أو طول النبات

كله أو عضو معين فيه.

مراحل النمو الخلوي  :Cell Growthتبدأ بزيادة العدد باالنقسام الخلوي

cell

 ،divisionثم االستطالة  enlargementبازدياد حجم الخلية ،فالتمايز (التخصص)
الخلوي .Cell differentiation

مناطق النمو :يحدث النمو في النبات نتيجة لنشا

النسج الحديثة ،وينحصر في

مناطق محددة تسمى المناطق المرستيمية ،مثل :قمم الجذور وقمم السوق والكامبيوم.
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مظاهر النمو الكمية هي زيادة يمكن قياسها بطرائق مختلفة ،أما مظاهر النمو النوعية

هار في أوقات أخرى.
فقد تعطي الخاليا المرستيمية سوقاً مورقة أو تعطي أز اً

مراحل النمو النباتي  :Plant Growthتبدأ بإنبات البذور ،ثم النمو اإلعاشي،

فاإلزهار واإلثمار.

الظواهر التي ترافق النمو :زيادة العدد الخلوي ،زيادة كمية المادة الحية (زيادة الوزن)،

زيادة حجم الخاليا أو العضو النباتي كله ،زيادة كمية بعض مكونات الخلية مثل زيادة عدد
الصانعات الخضراء وأحجامها أو زيادة حجم الفجوة العصارية أو زيادة عدد الميتوكوندريا.
السبات واإلنبات Dormancy and Germination
ُّ

البذرة  seedهي البويضة المخصبة الناضجة ،والثمرة  fruitهي المبيض الناضج،

والحبة هي ثمرة فيها بذرة واحدة التحمت قصرتها التحاماً تاماً بجدار الثمرة مثل حبة القمح
والذرة والشعير ،وتسمى البرة.

تتميز البذور بأشكال مختلفة وأحجام متباينة ،وتتكون البذرة الناضجة من -:الغالف،

الجنين  = Embryoالرشيم ،السويداء  :Endospermوالبذور على نمطين:
البذور السويدائية = :القصرة  +الجنين  +السويداء
البذر غير سويدائية :القصرة  +الجنين
والقصرة هي غالف البذرة.

الجنين = البريعم  +الجذير  +الفلقتان

ثنائيات الفلقة ،كالفاصولياء والفول
الشكل  .الجنين.
إنبــــات البــــذور Seed germination

ُحاديات الفلقة ،كالقمح والذرة
أ ّ
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اإلنبات  germinationهو تحرك األجنة الساكنة لنموها ونشاطها تدريجياً مكونة

البادرة  Seedlingثم النبات الكامل عند توافر شرو معينة (داخلية وخارجية).
يؤثر في اإلنبات العوامل اآلتية:
أ .الشرو

الخارجية  External conditionsالالزمة لإلنبات :الماء واألكسجين

ودرجة الح اررة والضوء.

ب .الشرو الداخلية  Internal conditionsالالزمة لإلنبات :مكونات البذرة وحالتها
العامة ،ودرجة نضجها.

يمكن أن يرتبط إنبات عدد من األنواع النباتية بفترة سكون أو درجة ح اررة أو غيرها.
ُسبات البذور Seed dormancy

يؤثر في السبات العوامل اآلتية:

أ .صالبة القصرة أو غلف البذور :تؤثر من حيث عدم نفاذية القصرة للماء كما هو
الحال في بذور البقوليات ،مثل :الفصة والبطاطا ،عدم نفاذية القصرة لألكسجين كما في
بذور الشبيط .تقاوم صالبة القصرة وتمنع تمدد ونمو الجنين طبيعياً ،مثل :بذور الكنا.
ب .عدم نضج الجنين ،حيوية الجنين ،واألجنة الساكنة.

تحدث للبذور عند اإلنبات تغيرات فيزيائية وتغيرات حيوية كيميائية وتغيرات حيوية.

ويكون اإلنبات على نمطين:

● اإلنبات األرضي  ،Hypogeal germinationكالفول والذرة.
● اإلنبات الهوائي  ،Epigeal germinationكالخروع.
التركيب الضوئي Photosynthesis

تستأثر الصانعات الخضراء بعملية التركيب الضوئي ،بما تمتلكه من أصبغة ،فتعمل

على تركيب المواد السكرية  carbohydratesمن غاز ثنائي أكسيد الكربون من الهواء
والماء ،بوجود ضوء الشمس كمصدر للطاقة ،وتحرير األكسجين O2؛ وهو ما يؤدي إلى

تكوين المادة الحيوية النباتية وانتاج المواد الغذائية كالنشاء والبروتين والفيتامينات.

تأتي عملية التركيب الضوئي من حيث أهميتها في مقدمة العمليات الحيوية على

اإلطالق ،وهي تفوق من حيث كميتها التفاعالت الكيميائية الجارية على سطح األرض ،إذ

إن كمية الكربون المثبتة بفعل التركيب الضوئي تقدر بنحو × 2

1116

طناً في العام،

وتقدر الكمية من نواتج عملية التركيب الضوئي التي تستهلكها األحياء بالتنفس بنحو
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 %26من هذه النواتج .والتركيب الضوئي الذي نقسيه هو التركيب الضوئي الظاهري ألنه
ال يعير انتباهاً لصرف التنفس ،فالتركيب الضوئي الحقيقي يأخذ في الحسبان التنفس
النباتي ،وشدة التركيب الضوئي تفوق الشدة التنفسية بنحو  16 – 5مرات.
التركيب الضوئي الحقيقي = التركيب الضوئي الظاهري  +التنفس

يكون اليخضور  Chlorophyllضرورياً اللتقا الطاقة الضوئية.

الشكل  .التقاط الفوتون الضوئي في األصبغة.

تنقل األصبغة األخرى وتسمى الكاروتانات  Carotenoidsالطاقة وعندئذ تمتص

جزيئة اليخضور هذه الطاقة ،وعندما يكون اليخضور في حالة طاقية ،يكون قابالً إلصدار
الضوء إلى طاقة كيميائية ،وهذه تكون قادرة على العبور خالل عدد من الجزيئات
المختلفة ،وعندئذ تبقى ضمن السكريات ،أي ضمن جزيئة الغلوكوز.

اليخضور هو الصبغة  pigmentالضرورية لتحقيق التركيب الضوئي ،ولليخضور

أشكال عديدة ،وهي ذات تركيبات كيميائية متقاربة ،تحمي األصبغة الملحقة األحياء

الدقيقة من أشعة الشمس القوية التي يمكن أن تؤكسد وتخرب مناطق التركيب الضوئي في
حال غياب الصباغ الملحقة.
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الشكل  .الصيغة الكيميائية لليخضور.

الشكل  .أمثلة عن الصباغ الملحقة

Accessory Pigments

يوجد الكاروتين بيتا  β – caroteneوهو من الكاروتانات  Carotenoidsفي الطحالب والنباتات الراقية،

ثنائية االزدواج.
الحظ أّنه يمتلك سلسلة طويلة من الروابط المضاعفة والروابط المفردة ،وتدعى الروابط ّ

الالعضوية وصوالً إلى الخاليا
لعمليات البناء بدءاً من الجزيئات
الخلية :مستوى التنظيم
الشكل  .بناء
ّ
ّ
ّ
كل مرحلة.
التي تجري فيها ّ
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تمتص األصبغة الطاقة الضوئية بين  ،m 066 – 466وتسمى طاقة اإلشعاع

الفعال للتركيب الضوئي  Photosynthetically Active Radiation PARفي هذا
المجال ،في الواقع ال تتمكن األصبغة من امتصاص الضوء في منطقة طول الموجة
الخضراء.

الشكل  .الفجوة الخضراء ”.The “Green Gap

تتركب السكريات في التركيب الضوئي ،وهي ضرورية من أجل اآلتي :التفاعالت

الكيميائية ،وظائف النبات ،مثل نقل الماء والمغذيات نحو األعلى في الساق ،والنمو وانتاج

الكتلة الحيوية .باستثناء هذه القاعدة ،يمكن مصادفة نباتات تقتنص الحشرات

 Carnivorousوتهضم الفرائس الحيوانية ،إنها قابلة للنمو بدون فرائس حيوانية ،ولو ببطء
أكثر ،وهنالك نحو  066نوع من النباتات الالحمة الموصوفة.

الشكل  .النباتات الالحمة ،آكلة الحشرات.
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يمكن مصادفة بعض النباتات غير الخضراء! .يعود ذلك لفقدان اليخضور في بعض

الخاليا؛ ما يجعل انعكاس أصبغة أخرى مرئي ًا.
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الشكل  .األصبغة الملونة في النبات.

يحتاج إنتاج اليخضور ضوء الشمس ودرجة ح اررة دافئة ،ولذلك يتوقف إنتاج اليخضور

في الخريف في أنواع نباتات عديدة وتصبح األصبغة األخرى مرئية.

الشكل  .اليخضور أساس العمليات الحيوية على األرض.

كفاءة التركيب الضوئي ،من الطاقة التي تمتص فعلي ًا بفعل الصانعات الخضراء على
أحسن وجه نحو  %26يجري تحولها إلى سكريات.
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الشكل  .مقطع عرضي في الورقة .leaf cross section

الشكل  .مقطع عرضي في الورقة .إسفنجي/فراغي
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الشكل  .طيف امتصاص اليخضور  Aو  Bوالكاروتانات.

الشكل  .أطوال الموجة الضوئي.
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التنفس  Respirationهو عملية هدم هوائي يتحقق فيها تفكيك المادة العضوية

الغذائية على نحو تام وتكوين مواد نهائية فقيرة بالطاقة ،مثل :ثنائي أكسيد الكربون CO2

والماء  ،H2Oمع تحرير كمية كبيرة من الطاقة المخزونة منها واستعمالها في العمليات
الحيوية المختلفة في الخلية ،وتحوالتها الغذائية لبناء مركبات عضوية أخرى كالدهون

والبروتين والحموض النووية وغيرها من المركبات الضرورية لتكوين جسم النبات الحي.

الشكل  .المجموعات ال ُفسفاتية ونقل الطاقة وتخزينها.
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عملية الهدم الثالثة
طط إجمالي لمراحل
الشكل .مخ ّ
ّ
ّ
ّ
الرغم من وجود مو ّاد مختلفة
الحظ الموقع المركزّي لحلقة الحمض
ثالثي الكربوكسيل  ،TCAعلى ّ
ّ
عامة.
مركبات أبسط من خالل تفاعالت
ريات ودهون وبروتينات) فهي تتحّلل إلى ّ
ّ
ّ
(سك ّ
استقالبية ّ
The Three Stages of Catabolism

