المحاضرة5
اإلجهاد املائي Water Stress

امتصاص الماء Adsorption of Water

المكون الرئيس في العصارات النباتية؛ ما
جداً ،فهو
مهمة ّ
ّ
ّ
يتميز الماء بأدوار مختلفة ّ
يسهل انتقال العناصر وتهيئة الوسط المالئم إلنجاز التفاعالت الحيوية ،وهو ما يحفظ
ّ
حياتها بتلطيف الجو .وللماء أنماط مختلفة:

()1

الرطوبة الجوية ،أي بخار الماء والغيوم

حدة الجفاف
والضباب ،وما يتساقط من المطر أو البرد ،إذ يعمل بخار الماء على تخفيف ّ
الجو فيقّلل فقد الماء الناتج من عميلة النتح )2( .الماء السطحي ،هو المعيار لتصنيف
في ّ

األرض إلى بيئة مائية وأخرى يابسة ،فبوصول الهطل إلى األرض فإن التربة تمتلك
الرطوبة الالزمة إلمداد النبات بالماء واألمالح الذائبة فيه ،وصور الترسبات المائية هي:

المطر والثلج والبرد والندى )3( .ماء التربة ،ما يكون بين حبيبات التربة.

الصبار  :Cactusتخزين الماء وتحدي الجفاف والحرمان.
الشكل .
َّ

تختلف الترب فيما بينها في درجة حفظها للماء نظ اًر إلى االختالف في تركيبها ،ففي

يتحرك الماء إلى أسفل على نحو سريع ،إذ يصبح الماء غير متاح للنباتات
التربة
ّ
الرملية ّ
ذات الجذور الضحلة في فترة وجيزة وأكثر النباتات نجاحاً في التربة الرملية هي تلك
الجو مشبعاً بالرطوبة
النباتات ذات الجذور العميقة .ويمكن في بعض الحاالت أن يكون ّ
ويحصل بعض النباتات على احتياجاته المائية من الجو بوساطة األوراق.
آليات امتصاص الماء Mechanisms of Water Adsorption

يجري انتقال الماء  translocation of waterبالنقل السلبي فهو ال يحتاج طاقة ،كما
ّ
ينتقل الماء والمواد الذائبة فيه بالنقل النشيط الذي يحتاج طاقة وهو النقل اإليجابي،
ويحدث ذلك بآليتين هما :التدفق الكتلي واالنتشار والتناضح.
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يتكون من أنبوب
يمكن توضيح ظاهرة التناضح باستعمال جهاز الضغط التناضحي ،و ّ
في إحدى نهايتيه غطاء شبه منفذ وتغمر في ماء مقطر داخل إناء ،ويوضع محلول

سكري داخل األنبوب ،يالحظ ارتفاع الماء من اإلناء داخل األنبوب ألن سرعة دخول
ّ

أقل
الماء في األنبوب أكبر من خروجه منها إذ يكون الجهد الكيميائي للماء في المحلول ّ
ويستمر ارتفاع الماء في األنبوب حتى يتساوى الضغط المائي
منه في الماء المقطر،
ّ

المتكون داخل األنبوب مع القوة الدافعة للماء في األنبوب ،فالضغط التناضحي
السكوني
ّ
هو الضغط المائي السكوني الذي يعمل على جانب الغشاء شبه المنفذ وهذا يحتوي
التركيز العالي من المذاب لوقف دخول الماء بحيث تساوي محصلة حركة الماء الصفر.
الخلوي – الضغط الجدار ّي
قوة االمتصاص التناضحي = الضغط التناضحي للعصير
ّ
ّ
ّ
ّ
(ضغط االمتالء)

إذن ،يكون الضغط الجداري أو ضغط االمتالء في الخلية في بداية االمتالء مساوياً
للخلية مساوية للضغط التناضحي للعصير
التناضحية
قوة االمتصاص
ّ
ّ
الصفر ،وتكون ّ
ّ
الخلية في ماء نقي ،أي إن الضغط أو الجهد التناضحي
الخلوي ،وهذا يحدث عند وضع
ّ
ّ
ّ
ّ
للمحلول الخارجي يساوي الصفر.
ّ

الشكل  .مقياس الضغط التناضحي  ،Osmometerالبسيط.

( )1عند وضع الخلية في ماء نقي جهد الماء يساوي الصفر  :hypotonicيبدأ الماء
بالدخول إلى الخلية ،بقوة امتصاص تناضحي قدرها عند االبتداء  11ضغوط جوية،
وتتناقص تدريجياً بازدياد ضغط امتالء الخلية (ازدياد في الحجم) بسبب زيادة الضغط
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الجداري لها ،حتى تصبح قيمة هذا األخير  11ضغوط جوية ،فيقف دخول الماء إلى

قوة امتصاصها التناضحي مساوية الصفر (خلية ممتلئة تماماً).
الخلية ،وتصبح ّ
( )2عند وضع الخلية في محلول ضغطه التناضحي يساوي الضغط التناضحي للخلية

 :isotonicتبدو الخلية في حالة توازن حركي مع المحلول الخارجي ،بمجرد وضعها فيه،
ّ
ّ
فال تكتسب شيئ ًا من مائه وال تفقد شيئاً من مائها ،أي ال يتغير حجمها ،وتسمى مثل هذه
المحاليل بالمحاليل سوية التركيز أو التناضح.
()3

عند وضع الخلية في محلول ضغطه التناضحي يزيد على الضغط التناضحي

سلبية،
قوة االمتصاص التناضحي
للخلية ذات قيمة ّ
ّ
للخلية  :hypertonicعندئذ تصبح ّ
ّ
يولوجي ة تبدأ بفقد مائها بالتدريج إلى المحلول الخارجي ،وتفقد
بتغيرات فيز
تمر
ّ
الخلية ّ
ّ
ف ّ
ويقل حجمها ،إلى أن تصل إلى نقطة االنكماش ،حيث الضغط الجداري في
امتالءها ّ
يقل ضغط العصير الخلوي،
الخلية يساوي الصفر ،وباستمرار فقد الخلية لمائها بعد ذلكّ ،
فتبدأ السيتوبالسما في االنفصال عن الجدار الخلوي -:عملية االنكماش البالسمي

(البلزمة)  ،plasmolysisوتسمى المحاليل عندئذ بالمحاليل زائدة التركيز أو التناضح.

معينة ،إذ تعود الخاليا منكمشة البالسما
قد يكون االنكماش غير مستديم ،وهذا بحدود ّ
مرة أخرى إلى المحلول زائد التركيز نفسه.
إلى حالة االمتالء واعادتها ّ

محلول منخفض التركيز

محلول متعادل التركيز

محلول عالي التركيز

الشكل  .حركة الماء (وفق األسهم) من الخلية واليها في محاليل مختلفة التركيز.
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الشكل  .م.ع .في ورقة اإللوديا  .A .Elodeaخلية طبيعية.

.B

خلية معرضة لالنكماش البالسمي.

التشرب Imbibition

التشرب أساساً على قابلية بعض المواد إلنفاذ وانتشار الماء (أو أي
تعتمد خاصية
ّ
مكوناتها؛ ما يترّتب عليه زيادتها في الحجم وانتفاخها ،وهذه المواد
سائل آخر) خالل ّ

النباتية كثي اًر من
تكون الهالم من النوع المرن ،وتحتوي الخاليا
ّ
غرو ّ
انية أليفة للمذيبّ ،
تشرب الماء بكميات كبيرة مثل السليلوز والنشاء والبروتينات وغيرها،
المو ّاد القادرة على ّ
التشرب بوضوح في البذور الجافة السيما البروتينية منها ،إذ يبلغ مقدار
وتظهر خاصية
ّ
مرة من الحجم األصلي للبذرة حسب نوع الغروانيات
التشرب بالماء نحو ّ 111 – 15

أهمية في حساب جهد الماء للمواد الجاّفة إال
الموجودة فيها
وكميتها ،فلجهد ّ
المادة الجاّفة ّ
ّ
أنه يساوي الصفر في النسج النباتية كاألوراق؛ ما يسمح بإهمالها في مثل هذه الحاالت.

الشكل  .حبوب اللوبياء قبل التشرب وبعده.

لنمو النبات وتدعيمه وتثبيته في
تكون وظيفة الجذر امتصاص الماء واألمالح
المهمة ّ
ّ
يتكون الجذر من نسج عديدة ،تقسم طولياً إلى مناطق عديدة ،كاآلتي :القلنسوة،
التربة ،و ّ
منطقة المرستيم القمي ،منطقة االستطالة ،منطقة التمايز والشعيرات الجذرية (الشكل .)11

قوة
يتركب الخشب من األوعية والقصيباب ،وهذه خاليا ّ
ميتة وجدارها من الليغنين يكسبها ّ

الشد الداخلي ،توصل الماء إلى مناطق بعيدة عن الجذر ،ويتباين شكل الخشب في
تتحمل ّ
ّ
ّ
األعشاب واألشجار ،وعاريات البذور ،ومغلفات البذور .تأتي األلياف للتقوية والتدعيم ،أما
أشعة الخشب وتعمل على نقل الماء في االتجاه القطري ،تحافظ
الخاليا البرنشيمية فتدعى ّ
على رطوبة الخشب ليقوم بوظيفته.
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الشكل  .مقطع في الجذر.

الشكل  .مخطط للمحور الطولي لجذر النبات ،الحظ توضع المرستيم.

ألي عضو نباتي
تحدث عملية امتصاص النبات للماء عن طريق السطوح
ّ
المعرضة ّ
ّ
تقريباً ،والمجموع الجذر ّي هو العنصر األساسي المسؤول عن امتصاص الماء من التربة،
ّ
يتميز المجموع الجذري
بالجذور،
االنتهائية
ويجري معظم امتصاص الماء في المنطقة
ّ
بتفرعه الكثيف حتى يحتوي ماليين عديدة من قمم الجذور
ّ
لغالبية النباتات الناضجة ّ
الثانوية الحديثة؛ ما يفيد في امتصاص الماء بكفاءة عالية في الظروف المالئمة.
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كونة
كون الماء القسم األكبر من األحياء إذ تختلف نسبته باختالف النسيج والخاليا الم ّ
ي ّ
وتقدر بنحو  %01من وزن الخشب
له ،وترتبط تلك النسبة بالعوامل البيئية والفيزيولوجية ّ
الغضة ونحو  %5من وزن البذور الجاّفة .وهذه
للنبات وبنحو  %01من وزن األعشاب
ّ
النسبة المنخفضة في البذور وفي األجزاء النباتّية الجاّفة يجب أن ترتفع بامتصاص الماء

الحيوية في النباتات.
ضماناً الستمرار العمليات
ّ

آليات امتصاص النبات للماء
ّ
تتكون من
قوة
ّ
قوة الضغط الجذر ّي التي ّ
اإليجابية للجذر المتصاص الماء ،أو ّ
☼ ال ّ
ثالثة نظم تعمل معاً في تناسق تام :نظام االمتصاص الناتج عن التشرب ،النظام الناتج
المتحررة في عملية التنّفس.
عن التناضح ،نظام االمتصاص المعتمد على الطاقة
ّ
السلبية للجذر المتصاص الماء التي تؤثّر فيها عوامل ،مثل :كمية الماء
القوة
ّ
☼ ّ
القابل لالمتصاص من التربة ،درجة ح اررة التربة ،درجة تهوية التربة أي توافر األكسجين،

نقص الضغط االنتشاري لمحلول التربة.

جهد الماء  water potentialأي الطاقة المختزنة التي تمتلكها المادة بحكم موضعها،

يتحرك عند الجريان من مكان عال (بجهد مائي عال أي طاقة جهد الماء) ،إلى
فالماء ّ
مكان منخفض (بجهد مائي منخفض) ،وتحدث حركة الماء نتيجة اختالف طاقة الجهد،
يتحول إلى نوع آخر يدعى الطاقة الكامنة التي يمكن
وجهد الطاقة خالل جريان الماء ّ
تحويلها أيضاً إلى طاقة حركية ،مثل :طواحين الماء والنواعير والتوربينات أمام التيار
المائي أو الرياح لتوليد الكهرباء.

يتأثّر جهد الماء في الخاليا والنسج النباتية بقوى عديدة ،وأسهل طريقة لتقدير مكونات

المائية في
جهد الماء هي تقدير جهد الماء الكلي ،وهو ما يفيد في معرفة العالقات
ّ
ّ
التغير في الوزن أو الحجم أو الطول ،أو
بحساب
مكونات جهد الماء
ّ
النبات ،يمكن قياس ّ

تغير كثافة المحلول الخارجي ،أو بطريقة توازن الضغط البخار ّي
بطريقة الصبغة أو بطريقة ّ
النباتية مع ضغط
الخلوية ،أو بتوازن النسج
لقياس الجهد التناضحي للسوائل والعصارة
ّ
ّ
ّ
التغير في إحدى خواص السائل ،مثل :االرتفاع في درجة الح اررة أو
معين .وقياس
ّ
ّ
التجمد ،وطريقة االنكماش السيتوبالسمي.
االنخفاض في درجة
ّ
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التشبعية  saturation capacityوتسمى السعة المائية القصوى maximum
السعة
ّ

تعبر عن المحتوى الرطوبي للتربة عندما تمتلئ
 water capacityأو سعة حجز الماءّ ،
مسامها بالماء جميعها وتكون خالية من الهواء.
السعة الحقلية  field capacityهي كمية الماء الموجودة في التربة بعد رّيها وصرف
األرضية ،أي نسبة الرطوبة التي تحتفظ بها التربة بعد صرف الماء
الجاذبية
الفائض بفعل
ّ
ّ
الجاذبية بعد  3 – 1أيام من الر ّي الكافي أو المطر الغزير ،وهي تختلف
الحر بفعل
ّ
ّ
باختالف بنية التربة وتركيبها ،والسعة الهوائية  air capacityهي نسبة الهواء في التربة

عند السعة الحقلية ،تكون المسام الدقيقة ممتلئة بالماء والمسام الكبيرة ممتلئة بالهواء.

تؤدي قّلة الماء  water shortageإلى ذبول مؤّقت أو دائم للنبات ،وتخفيض
ّ
العمليات الحيوية كالتركيب الضوئي ،وتبكير في النضج ،وهذا مصحوب دائماً بقّلة

اإلنتاج ،وتقليل نوعية اإلنتاج السيما في األوراق.

ويؤدي الماء الزائد  over wateringإلى ذبول مؤقت أو دائم للنبات بسبب قّلة كمية

الحيوية ضمن النبات ،وصرف األمالح
العمليات
األكسجين في منطقة الجذور ،وتخفيض
ّ
ّ
الغذائية.
الزائدة ،وكذلك صرف بعض المواد
ّ

نقطة الذبول الدائم  permanent wilting pointهي نسبة الرطوبة التي ال يمكن

لمعظم النباتات عندها االستفادة منها أو صون حياتها ،يكون الماء عندها ممسوكاً في

شد أكبر من مقدرة النبات على امتصاص
بقوة ّ
المسام الدقيقة للتربة وحول حبيباتها المفردة ّ
الميسر في التربة.
الحد األدنى للماء
الماء (غير المتاح) ،تمثّل ّ
ّ
النسبة المئوية للذبول الدائم أو معامل الذبول  wilting coefficientالدائم هو مقدرة

النبات على امتصاص الماء من التربة حتى يحدث تعادل بين قوة االمتصاص بفعل

الجذور النباتية وقوى التماسك بين أغشية الماء المغّلفة لحبيبات التربة مع تلك الحبيبات.

هناك فرق بين الذبول الدائم والذبول المؤقت  temporary wiltingالذي يحدث

يسترد
معدل االمتصاص بفعل النبات ،ويمكن للنبات أن
ّ
معدل النتح أكبر من ّ
عندما يكون ّ
المسببة للذبول.
الجوية
تحسن الظروف
حالته
ّ
ّ
ّ
الطبيعية عند إضافة الماء أو مع ّ
العوامل المؤثرة في امتصاص الماء The Plant Mineral Nutrients

بقوة تكون
○ الضغط ،إذ يمكن عكس اتجاه المياه المندفعة من األعلى إلى األسفل ّ
أكبر من جهد الماء الناتج عن الجاذبية.
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قل جهد الماء أي يصبح أكثر
○ تركيز المواد الذائبة ،فكلما ازداد تركيز المادة المذابة ي ّ
سلبية ،والعكس صحيح.
○ تركيز وسط االنتشار :فكلما ازداد تركيز وسط االنتشار تزداد سرعة انتشار جزيئات
المادة.

المادة وبالتالي
○ درجة الح اررة :فكلما ازدادت الح اررة تزداد الطاقة
الحركية لجزيئات ّ
ّ
تزداد سرعة االنتشار وسرعة حركة الجزيئات.
○ الضغط المائي السكوني ،هو القوة المانعة لحركة الماء.

قل الجهد ،أي صار أكثر
فجهد الماء في الفيزيولوجيا يعني قياس الحالة المائية ،فكلما ّ
مد جارتها بالماء ،ويستعمل جهد الماء لقياس نقص الماء واإلجهاد
سلبية ،أمكن للخلية ّ
ّ
المائي.

وبما أنه ال يمكن قياس القيم المطلقة بجهد الماء فإننا نقيس الفرق في جهد ماء الخلية

أقل من
أو النسيج النباتي والماء
النقي (صفر) ،ويؤخذ األخير كدليل ،وتكون القيم للنسيج ّ
ّ
سلبية دوماً.
الصفر عادة ،أي هي ّ
حركة الماء داخل النبات Water Movement through the Plant

يحدث امتصاص الماء  water absorptionبدخول الماء عن طريق األوبار

النسغ (العصارة)  ascent of sapداخل األوعية الخشبية
الجذرية في النبات ،ثم صعود ْ
في الساق إلى األوراق ،ويحدث النتح على صورة بخار.
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الشكل  .A .حركة الماء في نبات من القرنيات .B ،مسالك األكسجين.

يجري انتقال العناصر الممتصة من خاليا منطقة االمتصاص إلى الخاليا األخرى ،في

النمو على
العمليات
النباتية المختلفة التي تحتاج إليها الستعمالها في
النسج
ّ
ّ
ّ
الحيوية و ّ
خلية ألخرى خالل السيتوبالسما
مراحل عديدة ،تبدأ المرحلة األولى في انتقال الشوارد من ّ

الخشبية في الجذر ،ثم تصعد الشوارد
بدون اختراق الفجوات العصارّية حتى تبلغ األوعية
ّ
وتتوزع على الخاليا المختلفة ،حسب الحاجة ،وتنتقل هذه
في النسغ إلى ق َّمة النبات
ّ

الشوارد على حالتها ما عدا النتروجين ،فهذا ينتقل في النسغ الخشبي على صورة نترات في

األعشاب وعلى صورة أميدات في األشجار.

نظرية الشد وااللتصاق The Cohesion – Tension Theory

قوة
ّ
يؤدي االلتصاق بين مجمل جزيئات الماء بالروابط الهدروجينية إلى إكساب الماء ّ
التوتّر السطحي العالية التي تالحظ ب وضوح عند نقطة االتصال بين سطح الماء والهواء،
ّ
قوة التجاذب بين جزيئات الماء نفسها والتي تكون أكبر بكثير منها بين
بسبب
فهي تنشأ
ّ
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بقية كتلة الجزيئات على السطح،
الماء والهواء؛ ما ي ّ
ؤدي إلى جذب جزيئات الماء التجاه ّ
تحمل أوزان بعض األثقال التي توضع عليه،
وقوة التوتّر السطحي العالي للماء ّ
ّ
تمكنه من ّ
ويعد التوتّر السطحي مسؤوالً عن
تحمل أوزان الحشرات السائرة على السطح،
ّ
وكذلك ّ
ّ
الشكل المستدير الذي تأخذه نقطة الماء على سطوح أوراق النبات وغيرها .وتكون صفة

يتحمل
اطية العالية للماء؛ ما يجعل الماء كعمود متّصل
القوة الم ّ
ط ّ
التجاذب مسؤولة عن ّ
ّ
شد عالية.
قوة ّ
ّ

قوة االلتصاق بين جزيئات الماء وجدر األوعية والقصيبات بالروابط الهيدروجينية؛
وتعمل ّ
ما يجعل عمود الماء في نسيج الخشب متماسكاً ال ينقطع وال يحتوي فقاعات هوائية نتيجة

بالخاصية الشعرّية
عملية النتح ،وهي المسؤولة عن رفع الماء
لشد السلبي الناتج من
ل ّ
ّ
ّ
ّ
داخل األوعية الضيقة ،وكذلك التصاق قطرات الماء على السطوح القائمة بدون أن تسقط
السكونية التي تربط
بقوة االلتصاق الكهربائية
ّ
بفعل الجاذبية األرضية .فالماء ممسوك ّ
سلبياً وتجذب جزيئات الماء،
جزيئات الماء بروابط هدروجينية مع سطح التربة المشحونة ّ

بقوة التجاذب في
قوة االلتصاق مع القرب من سطح الحبيبات .والماء ممسوك ّ
وتزداد ّ
المسام الشعرّية بالتربة ،بسبب قوى التوتّر السطحي التي ترفع الماء في األنابيب الشعرّية
ّ
بقوى
تناضحية بسبب
بة
ر
الت
بيبات
ح
سطح
بما يتناسب مع القطر .والماء ممسوك على
ّ
الشوارد المحيطة بالحبيبات والموّلدة لضغط تناضحي ٍ
عال.

الشكل  .جهد الماء.

ويتباين جهد ماء التربة  Soil water potentialحسب حالة الرطوبة في التربة بسبب

نمو النباتات رغم وجود المحتوى الرطوبي نفسه ،فللماء
اختالف سلوك التربة واختالف ّ
ّ
مادة طاقة جهد أو طاقة حركة؛ لذا فإن جهد الماء يقيس مقدرة ماء التربة على
كأي ّ

التحرك ،فالجهد الكلي لماء التربة هو مجموعة جهود مسؤولة عن طاقة الماء أو مسك
ّ
الرطوبة حول حبيبات التربة الصلبة.
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فالمزيد من الماء في التربة يعني جهد ماء أكبر ،وعند التشبع يقترب الجهد من

سلبية ،فالماء ممسوك بقوى أكبر في التربة،
الصفر ،وعند جفاف التربة تصبح القيم أكثر ّ
الشد =  -الضغط.
عملياًّ ،
أي
القياسية بماء التربة يجب تعريفها بالماء
الحالة
ّ
النقي و ّ
الحر ،أي بدون أمالح أو ّ
ّ
قوى
المرجعية،
الجاذبية ،تحت الضغط ودرجة الح اررة واالرتفاع
خارجية أخرى ما عدا
ّ
ّ
ّ
وتعطى لها قيمة الصفر.

إن النباتات تمتص الشوارد امتصاصاً نشيطاً؛ ما ينتج عنه تراكمها في أوعية الخشب

مسبباً
عند غياب النتح ،وهذا ّ
يؤدي إلى انخفاض الجهد التناضح ّي ،وبذلك يزداد الجهد ّ
نقل الماء إلى الخشب.
ينتج عن ذلك تكوين ضغط مائي سكوني  )+( hydrostaticفي أوعية الخشب ما

يدفع بالماء في األوعية إلى أعلى ،وهذه الظاهرة تسمى الضغط الجذر ّي التي تشاهد في
العشبية ،ويعمل الجذر في هذه الحالة كمقياس للتناضح حيث تسمح طبقة
بعض النباتات
ّ
الداخلية بمرور المذيب أي الماء ،وال تسمح بمرور المذاب إلى الخارج وهو
خاليا البشرة
ّ

الشوارد التي تبدو كغشاء شبه منفذ تجاو ًاز.
سبب الضغط الجذري ظاهرة أخرى هي اإلدماع ،وهي خروج الماء من النبات بحالته
ي ّ
السائلة وما فيه من مو ّاد مذابة ،وتحدث مع اتجاه الجهد في نبات بطيء النتح إذ يمكن
إهمال تأثيره.
مفهوم النتح The Concept of Transpiration

النتح  Transpirationهو فقد الماء من المجموع الخضري للنبات على صورة بخار

جدًا بسبب خواص المجموع الخضر ّي وسلوكه في الطبيعة ،وتحدث
ماء ،وهو عملية معّقدة ّ
فتية واألزهار
أي جزء من سطح النبات
المعرض للهواء السيما األوراق والسوق ال ّ
ّ
من ّ
والثمار .يكون فقد النبات للماء على صورة بخار عن طريق النتح ،وعلى صورة سائلة عن

طريق اإلدماع واإلدماء.

البد من توافر الطاقة لتحويل السائل إلى بخار ،وتوافر السائل في األوراق ووجود فرق في

2
أقل من
جهد الماء .يتراوح ّ
معدل النتح بين  2.5 – 1.1غ /ديسيمتر  /ساعة في النهار .و ّ
 1.1غ /ديسيمتر /2ساعة في الليل.
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يعد التبخر  Evaporation Eمن العوامل المهمة في الدورة الهيدرولوجية وفي حصيلة

السطحية ،وفي استهالك النباتات للمياه.
الوديان من الموارد المائية ،وسعة الخزانات
ّ
تستهلك الزراعة نحو  %01من المياه الكلية ،يحدث التبخر من -:
◊ السطوح المائية ،كالبحيرات أو األنهار أو الخزانات ويسمى التبخر أو تبخر البحيرات

.Lake Evaporation

◊ سطح األرض الجرداء أو الملساء ،ويسمى تبخر التربة ،Soil Evaporation
ومن األشجار والنباتات ويسمى النتح .Transpiration T
معدل التبخر  ،Evaporation rateوحداتهmm/d or cm/d or inch/d :

المعدل الصافي لجزيئات الماء المنتقلة من الحالة السائلة إلى الغالف
التبخر هو
ّ
ّ
الجوي في الحالة الغازّية من سطوح كثيرة ،كالبحيرات واألنهار والتربة والنباتات .تكون
ّ
الطاقة مطلوبة لتغيير حالة الجزيئات من الحالة السائلة إلى الحالة الغازّية ،ومصدر
الطاقة هو إشعاع الشمس المباشر ودرجة الح اررة المحيطة .القوة المطلوبة إلزاحة بخار

الماء من سطح التبخير هو فرق ضغط بخار الماء عند سطح التبخير والجو المحيط،

الجو المحيط تدريجي ًا فتتباطأ
تقدم
عملية البخر وقد تتوّقف تماماً
ومع ّ
ّ
عملية البخر ّ
ّ
يتشبع ّ
إذا لم تكن هناك حركة للهواء المحيط ،وتعتمد حركة الهواء على سرعة الرياح ،إذ إن

تتحكم في عملية البخر هي اإلشعاع الشمسي ودرجة ح اررة الهواء
معامالت المناخ التي
ّ
ّ
النسبية للهواء وسرعة الرياح .والعوامل األخرى خاصة بسطح التبخير منها مقدار
والرطوبة
ّ
كمية األمطار والر ّي
المتكرر وانتقال
ّ
ّ
وكمية الماء المتاح في التربة ،وتؤثر ّ
ظل النبات ّ

عملية التبخير .وعندما تكون التربة قادرة على الوفاء
الماء األرضي إلى السطح في
ّ
ّ
ناخية فقط.
الم
الظروف
من
البخر
إيجاد
يمكن
ه
فإن
باحتياج البخر ّ
ّ
عملية
التبخر – نتح  Evapotranspiration ETهو مجموع الماء المستعمل في
ّ

تتبخر من التربة
نمو النبات ّي في منطقة ما على صورة نتح ،إضافة إلى تلك المياه التي ّ
ال ّ
تبخر المياه المحتبسة على األشجار في منطقة ما خالل زمن
المجاورة لها أو بينها ،أو ّ
معين.
ّ

ويبدو حساب التبخر – نتح  ETمهماً ،لألغراض اآلتية:

اعية.
 تقدير االحتياجات
لنمو المحاصيل الزر ّ
ّ
المائية ّ
كمية السيول الناتجة من األمطار بعد معرفة الفاقد من البخر-نتح.
 تقدير ّ
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فوائد النتح وأضراره للنبات

Benefits and Damage of Transpiration to Plant

بأن
النتح عامل رئيس في العالقات
المائية للنبات على الرغم من أن البعض يعتقد ّ
ّ
البد منه للنبات حيث تفتح الثغور أساساً في الضوء لكي يدخل غاز ثنائي
شر ّ
النتح ّ
همة للنبات ،مثل:
أكسيد الكربون ويفقد الماء منها ،إال أن النتح له فوائد م ّ
تعرضها للشمس.
 عدم ارتفاع درجة ح اررة أوراق النبات عند ّ
للجو ووقاية النبات من
 تبريد األوراق وخفض درجة ح اررة سطوح النبات
ّ
المعرض ّ
فيسبب
تبخر الماء يحتاج إلى ح اررة
الحر الشديد ف ّ
ّ
يستمدها من ح اررة الورقة ّ
أخطار ّ
لها البرودة.
كميات كبيرة من الماء والذائبات من
يسبب رفع النسغ وامتصاص الماء وانتقال ّ
ّ 
الجذور إلى األوراق وتوزيعها في النبات.

 الحفاظ على ضغط امتالء مثالي في الخلية.
ّ
 نقل الشوارد عبر الخشب إلى المجموع اإلعاشي.
ّ
العوامل المؤثرة في النتح Factors affecting Transpiration

بعملية النتح ،يّقدر بنحو  %05من الماء
جداً من الماء
كمية كبيرة ّ
ّ
يفقد النبات ّ
الحيوية المختلفة من  %5المتبّقية .تفقد النباتات
العمليات
الممتص ويستعمل  %1في
ّ
ّ
ويتجدد الماء الكلي به خالل يوم واحد .وتختلف
يومياً،
ّ
العشبية ضعف حجمها من الماء ّ
ّ
ّ
الكمية التي تفقد بالنتح حسب نوع النباتات والبيئة التي يعيش فيها ،فمثالً :يفقد نبات الذرة
ّ
لتر والقمح  211لتر والبندورة  125لت ًار والبطاطا  05لت ًار طول فصل النمو،
ً 243ا

لتر من الماء 11 /ساعات نها اًر ،وتفقد الغابات
معمرة  301اً
ويمكن أن تفقد شجرة ضخمة ّ
يدل على الكمية الهائلة من الماء التي تفقدها
نحو  051ألف لتر /هكتار /سنة ،وهذا ّ
النباتات عن طريق النتح.

معدل النتح هو وزن الماء الذي يفقد بالنتح من وحدة السطوح في وحدة الزمن ،ويصل
ّ
2
العادي من الماء نحو  1غ ماء /سم  /ساعة ،وقد ينخفض إلى
متوسط ما يفقده النبات
ّ
ّ

دوار
 1.1غ ماء /سم /2ساعة ويرتفع إلى  5غ في بعض النباتات ،فمثالً :يفقد نبات َّ
الشمس الواحد نحو لتر واحد في اليوم.
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تتراوح كفاءة النباتات في استهالك الماء بين  511 - 211غ ماء في النباتات ذات

الكفاءة العالية ،وتزداد في تلك األقل كفاءة فتكون نحو  2111غ ماء ،أما في النباتات
مادة جاّفة.
الجفافية فتبلغ  51 - 41غ ماء /غ ّ
المعرض للجو ،حتى من الجذور
أي جزء في النبات
ّ
يمكن أن يحدث النتح من ّ
بعملية النتح هي
األساسية التي تقوم
للجو الداخلي للتربة ،إال أن األعضاء
ّ
ّ
ّ
المعرضة ّ
ّ
األوراق ،ومعظم النتح من األوراق يكون عن طريق الثغور.
وللنتح األنماط اآلتية:

□ النتح الثغر ّي  Stomatal transpirationوهو أكثر صور النتح في النبات حيث
يبلغ نحو  %00 - 51من النتح الكلي.
ّ
□ النتح األدمي  Cuticular transpirationويعرف أيضاً بالنتح البشراوي
ّ
الخارجية
يتسرب بخار الماء خالل الجدر
 ،Epidermal transpirationوفي هذا
ّ
ّ
لخاليا البشرة ،وتبلغ نسبته  %11 – 3من النتح الكلي.
ّ
□ النتح العديسي  Lenticular transpirationوهو خروج الماء عن طريق

العديسات الموجودة في قلف النبات ونسبته .%1.1

الشكل  .أنماط التبخر.

معدل امتصاص الماء من التربة إلى ذبول النباتات
معدل النتح على ّ
ؤدي زيادة ّ
تّ
وتقل نفاذيتها ويتحّلل اليخضور وينخفض
وتوقف
النمو حيث تزداد لزوجة السيتوبالسما ّ
ّ

وتحوالتها؛ ما ينتهي بتوّقف
ويقل انتقال السكرّيات
التركيب
الضوئي ويزداد تحّلل البروتين ّ
ّ
ّ
فإن
نمو النبات ّي ،وهو ما ّ
اوية ،وكذلك ّ
يحد من انتشار النباتات بالفعل في المناطق الصحر ّ
ال ّ
اعية توضع في الواقع على أساس النتح.
المائية
السياسات
للعمليات الزر ّ
ّ
ّ
وتؤثّر في النتح العوامل اآلتية:
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ظم للنتح ،أوراق نباتات البيئة الجافة تنتح بدرجة أسرع من
العوامل
النباتية -:الثغور من ّ
ّ
مدت بالماء جيداً.
نباتات البيئة المتوسطة إذا أ ّ
مساحة الورقة  -:leaf areaيفقد الجزء األكبر من الماء بالنبات من خالل األوراق،

الورقية الكبيرة تفقد كثي اًر من الماء عند مقارنتها
أن النباتات ذات المساحة
واّنه لمن المتوّقع ّ
ّ
الورقية الصغيرة ،وهذا حقيقي ومعقول إذ إن درجة النتح ال تتناسب
بالنباتات ذات المساحة
ّ
ّ
مع مساحة الورقة.
بنية الورقة  -:leaf structureيؤثر تركيب الورقة بدرجة كبيرة في درجة فقد الماء،
مدة أطول
سمك طبقة القشيرين من العوامل المهمة ،النباتات ذات الطبقة السميكة تعيش ّ
من النباتات التي لها طبقة رقيقة ،فاألوراق السميكة مغطاة بطبقة كبيرة من الكيوتين

وطبقات محكمة من خاليا النسيج العادي  ،palisadeوذات مسافات بينية صغيرة غالباً
طاة بطبقة قليلة من القشيرين وتكون خاليا النسيج
ما تنتج بدرجة األوراق الرقيقة المغ ّ

بكميات مناسبة من الماء ،وهذه
المتوسط سائبة وذات مسافات بينية كبيرة ،إذا أ ّ
مدت ّ
ّ
الداخلية المعروضة للمسافات البينية ،أوراق نباتات
االختالفات بسبب اختالف في السطوح
ّ

عما هو موجود في أوراق
البيئة الجاّفة يكون لها عادة سطوح كثيرة معرضة للجو الداخلي ّ
وتؤدي السطوح الكبيرة الناتجة عن سطوح الخاليا الداخلية ألوراق نباتات
النباتات
العادية ّ
ّ
البيئة الجاّفة إلى زيادة معدل النتح عند انفتاح الثغور مع توّفر إمداد مناسب من الماء.

تؤدي إلى خفض النتح األدمي عندما تكون الثغور مغلقة.
لكن طبقات القشيرين السميكة ّ
ّ
عد نسب السطوح
نسبة المجموع
اإلعاشي إلى الجذر ّي  -:root – shoot ratioت ّ
ّ
أهمية من األوراق نفسها أو السطوح الحاصلة ،وان لم
الماصة إلى السطوح الحاصلة أكثر ّ
ّ
فإنه يحدث نقص داخلي للماء؛
يحافظ امتصاص الماء على متابعة تعويض ما يفقد منه ّ
ّ
ما يقّلل النتح.
المحتوى المائي لألوراق  -:water content of leavesيقّلل النتح السريع المحتوى

معدل البخر ،وهذا يسمى الجفاف
المائي للخاليا المالمسة للمسافات
يقل ّ
ّ
البينية؛ لذلك ّ
ّ
تبين أن المحتوى
يقل النتح
المبدئي ،وقد ّ
يقل بدرجة كبيرة قبل أن ّ
المائي للورقة يجب أن ّ
ّ
ّ
مباشرة ،وقد يعود معظم النقص في النتح عند الجفاف إلى إغالق الثغور.
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النسبية
يتأثّر النتح بالعوامل التي تؤثّر في البخر من السطوح المبّللة ،مثل :الرطوبة
ّ

الجوي وطبيعة الغاز الموجود في
والح اررة والضوء والرياح وامداد الماء لألوراق والضغط
ّ
الجو الذي ينتشر فيه الماء.
ّ

النباتية وسطح
التبخر (الماء من خالل سطح الورقة
ونظ اًر إلى صعوبة الفصل بين
ّ
ّ
التربة) والنتح (فقد الماء من الثغور) ،فقد استعمل مصطلح التبخر -نتح ليدل على
مجموعهما معاً ،فهو جسر العبور إلى تقدير احتياجات مياه الر ّي ،وهي  %01أو أكثر
المروية المزروعة وعقب جريان السيول ،وتقدير التبخر -نتح
من مياه الزراعة في الحقول
ّ

اإلجمالية.
المكون الرئيس لالحتياجات المائية
خطوة ضرورّية نحو معرفة
ّ
ّ
التبخر العوامل اآلتية:
وتؤثّر في ّ

()1
التبخر طرداً مع فرق الضغط،
الجو -:حيث يتناسب مقدار ّ
فرق الضغط بين الماء و ّ
ويحكم قانون دالتون هذه العالقة كاآلتي-:

)E = k (es – ea

حيث -:
التبخر اليومي.
ّ =E
 = kثابت.

 = esضغط البخار المشبع عند درجة ح اررة المياه.

الجو (على ارتفاع نحو  2متر فوق سطح المياه).
 = eaضغط البخار في ّ
()2
ثم
درجة ح اررة الماء والهواء :كّلما زادت درجة ح اررة الماء ،زادت طاقة الجزيئاتّ ،
فإن انخفاض درجة
الجو .ومن ناحية أخرىّ ،
مقدرتها على الهروب من الحالة السائلة إلى ّ

يؤدى إلى زيادة البخر بشرط انخفاض نسبة الرطوبة.
ح اررة الهواء ّ
()3
عكسياً مع الرطوبة
معدل البخر
الرطوبة النسبية  :relative humidityيتناسب ّ
ّ
تقل مقدرة الهواء على احتواء المزيد من
الجو ،فكّلما زادت الرطوبة
ّ
ّ
النسبيةّ ،
النسبية في ّ
معدل البخر وال يزيد البخر إال في
جزيئات الماء
ّ
يقل ّ
المتبخرة من سطح المياه ،وبالتالي ّ
محل الهواء الرطب.
حالة إحالل هواء جاف ّ

()4
تؤدى زيادة سرعة الرياح إلى إزالة الهواء الرطب ،واحالل هواء جديد
سرعة الرياحّ :

التبخر ،وقد
معدل
له المقدرة على احتواء مزيد من جزيئات الماء
ّ
ّ
المتبخرة وبالتالي زيادة ّ
التبخر بمقدار .%3 - 1
معدل ّ
تؤدى زيادة سرعة الرياح بمقدار  %11إلى زيادة ّ
ّ
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()5
بخر ،نظ اًر إلى زيادة تسخين الهواء
معدل الت ّ
قل عمق المياه زاد ّ
عمق المياه :كلما ّ
نسبياً بقّلة العمق .تخزين الح اررة في المياه العميقة أكبر منه في المياه الضحلة؛ لذلك

تخزن البحيرات العميقة الطاقة االشعاعية الكبيرة التي تتلّقاها في الصيف ،وتطلقها في

ويقل في الصيف عنها في البحيرات الضحلة
أشهر الشتاء ،ثم يزيد البخر في الشتاء
ّ
الواقعة تحت الظروف نفسها.
التبخر – نتح عوامل مناخية -:اإلشعاع الشمسي ودرجة الح اررة والرطوبة
وتؤثّر في
ّ
بيئية وادارّية-:
النمو ،وعوامل ّ
النسبية وسرعة الرياح ،وعوامل ّ
حيوية -:نوع النبات ومرحلة ّ
المخصبات واألمراض ومستوى اإلدارة.
وفرة المياه وجودتها وملوحة التربة و
ّ
الظواهر المترتبة على قوة الضغط الجذري

Features Resulting on Root Pressure

اإلدماع Guttation

هو فقد الماء على صورة محاليل أو سوائل مع بعض المواد الذائبة فيها عن طريق

المائية ،يمكن رؤية هذه الظاهرة في الصباح
الخشبية المفتوحة في نهايتها بالثغور
األوعية
ّ
ّ
الباكر كقطرات عصارّية على نهايات األوراق ،بسبب الضغط الجذر ّي ،وهنا تفوق سرعة
معدالت عالية في الثغور
االمتصاص سرعة النتح الذي يكون قليالً في المساء النغالق ّ

السكريات والحموض األمينية واألمالح المعدنية،
الكبيرة ،ويحتوى ماء اإلدماع بعض
ّ
الجو الدافئ ،وعند توافر الرطوبة في الليل.
السيما الكلئيات في الصباح الباكر في ّ
اإلدماء Bleeding tips

تحدث عند تقليم أشجار العنب ،وهي خروج قطيرات مائية من السطوح المقطوعة من

الساق عند التقليم.
إف ارزات الغدد

النباتية األخرى غدداً ،يفرز بعضها
يحتوي بعض األوراق واألجزاء الزهرّية واألعضاء
ّ
الغدة نفسها ،وال ينجم
يولوجية
آلية فيز
محلية ضمن ّ
ّ
ّ
مائياً ،وينجم ذلك عن ّ
الماء أو محلوالً ّ
المائية.
الخشبية كما في حالة الثغور
يتكون في عصارة األوعية
ّ
ّ
عن ضغط ّ
المعينة،
المعدنية
سكريات ،كما في حالة الرحيق ،وبعض األمالح
وتفرز الغدد ال ّ
ّ
ّ
ويمكن أن تفرز أيضاً مو ّاد غير قابلة لالنحالل في الماء ،مثل:
 الراتنج .resins
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الطيارة .volatile oil
 الزيوت ّ
قياس النتح Measuring of Transpiration

الطرائق الوزنية

الطريقة الوز ّنية -:طريقة سهلة وبسيطة جداً ،إذ يوزن النبات في األصيص عند بداية
بمادة عازلة
التجربة ونهايتها ،وفي هذه الحالة ال ّبد من تغطية سطح التربة واألصيص ّ
كمية
لتجنب ّ
ّ
تبخر الماء من تلك السطوح ،فيما عدا النبات مع األخذ في الحسبان أن ّ

معنوية.
عملية التركيب الضوئي أو التنّفس تكون محدودة للغاية وغير
ّ
الماء المستهلك في ّ
معدل امتصاص
طريقة البوتومتر  -:Botometerتعتمد هذه الطريقة على افتراض أن ّ

معدل النتح ،وفيها يجري تثبيت فرع إعاشي لنبات ما في فتحة
الماء يتساوى مع ّ
البوتومتر ،وهي طريقة تجرى عادة في المختبر ،ويؤخذ على هذه الطريقة أنها في الحقيقة

البيئية
مثالية لدراسة تأثير الظروف
معدل االمتصاص وليس ّ
تقيس ّ
ّ
معدل النتح ،إال أنها ّ
الشد الورقي
قوة ّ
المختلفة من الح اررة واإلضاءة وحركة الهواء في ّ
معدل النتح .ويمكن إثبات ّ
ّ
الشد
قوة ّ
قوة كبيرة عن النتح تعمل على امتصاص الماءّ ،
بجهاز البوتومتر أيض ًا ،إذ تنشأ ّ
الورقي أو االمتصاص السلبي ،ويجرى عادة في الحقل.
ّ
ّ

لقياس معدل النتح

الشكل  .جهاز البوتومتر.

لتأكيد قوة الشد الورقي

طريقة جمع ووزن بخار الماء -:يوضع النبات في إناء زجاجي محكم ومغلق فيه
ويمرر الهواء
ويمرر في هذا الوعاء ّتيار هو
فتحات ّ
ائي معروف محتواه من الرطوبة ّ
معينة ّ
ّ
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جدًا
إلى خارج اإلناء على أنبوبة تحتوي وزنة معلومة من كلوريد الكلسيوم ،الشره ّ
يدل على
المتصاص الماء ،الفرق في الوزن لكلوريد الكلسيوم في بداية التجربة ونهايتها ّ

كمية الماء الناتج.
ّ
حد بعيد الطريقة السابقة إال ّأنها تقيس النتح
الطريقة
الوعائية -:تشبه هذه الطريقة إلى ّ
ّ
يمرر الهواء المعروف رطوبته إلى داخل
فردية ،وهي طريقة اختبارّية ّ
لورقة ّ
مثالية حيث ّ

معدل النتح.
الوعاء ثم يجمع الهواء الخارج من الوعاء وتقدير الرطوبة
النسبية فيه ثم تقدير ّ
ّ
الطريقة اللونية

بالتحول
تعرف بخار الماء المنتوج
طريقة كلوريد الكوبلت -:تعتمد على اللون إذ يجري ّ
ّ
في اللون ،وتشبيع ورق ترشيح بمحلول مائي لكلوريد الكوبلت  ،%3ثم التجفيف فتأخذ
ّ
األوراق اللون األزرق عند تمام الجفاف ،توضع ورقة نبات بين ورقتي ترشيح مشبعتين
ّ
فيتحول لون الورقة بالتدريج من األزرق إلى القرنفلي لخروج الماء
بكلوريد الكوبلت وجافتين
ّ
ّ
التحول التدريجي من األزرق إلى األحمر
ومعدل
من ثغور الورقة على هيئة انفتاح،
ّ
ّ
ويعد استعمال هذه الطريقة ناد اًر ألنها غير دقيقة.
القر
معدل النتحّ ،
عبر عن ّ
نفلي ي ّ
ّ
الثغور Stomata

يتكون الجهاز الثغر ّي من :خليتين ثغرّيتين  guard cellsتحيطان بفتحة الثغر
ّ
 ،stomatal apertureوخلّيتين مساعدتين ،وغرفة تحت الثغر substomatal

.chamber

مميزة ونشاء
يتجمع ليالً
محتوى الخاليا الثغرّية توجد فيها صانعات خضراء ونواة ّ
ّ
ويختفي نها ًار ،غياب صبغة األنتوسيانين الموجودة في فجوة خاليا البشرة.
صولجانية في ذوات الفلقة.
كلوية في ذوات الفلقتين و
ّ
شكل الخاليا الثغرّيةّ :
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الشكل  .مقطع ثالثي األبعاد في الورقة ،الحظ أنواع الخاليا والنسج وترتيبها والفراغات البينية السيما
في طبقة الخاليا اإلسفنجية.

الثغور ( stomataمفردها ثغر  )stomaهي فتحات مجهرّية توجد في بشرة األوراق
عملية
جداً في فيزيولوجيا النبات حيث تعمل على تنظيم
والسوق الحديثة ،تقوم بدور بارز ّ
ّ

تبادل الغازات ،توجد الثغور في جميع النباتات ،وتوجد في جميع أجزاء النبات عدا
الجذور ،وهي ال توجد في الفطرّيات والطحالب.

الشكل  .الثغور في ورقة اآلس .من بحث د عدنان

آلية فتح الثغور وغلقها

Mechanism of Stomatal opening and closing
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يولوجية للنباتات،
أهم الصفات الفيز
ي ّ
ّ
عد تبادل الغازات بين األوراق و ّ
الجو المحيط من ّ
أهم الغازات التي يجري تبادلها األكسجين وثنائي أكسيد الكربون ،إلى جانب فقد الماء
ومن ّ

في صورة بخار عن طريق الثغور إلى خارج النبات بالنتح لكي يحدث التوزان المائي
ّ
همة للثغور
عملية فتح الثغور وغلقها هي إحدى الصفات الفيز
ّ
داخل النبات .و ّ
يولوجية الم ّ
حيث تفتح في الضوء وتغلق في الظالم في جميع النباتات عدا بعض األنواع العصارّية.
عملية
تغير ضغط انتفاخ الخاليا الثغرّية ،إذ إن
وتحدث
ّ
عملية فتح وغلق الثغور حسب ّ
ّ
فتح الثغر تكون نتيجة انتفاخ الخاليا الثغرّية بالماء ،أو غلق الثغور نتيجة ارتخائها وفقدها

تغير المحتوى المائي ،اختالف سمك
للماء.
ّ
تتحكم الخاليا الثغرّية في فتحة الثغر بسبب ّ
ّ
وكأنها تخرج من نقطة واحدة حول فتحة الثغر،
جدار الخاليا الثغرّية ،ترتيب ألياف السليلوز ّ
تغير محتوى المو ّاد المتراكمة داخل الخاليا الثغرّية.
بسبب ّ

الشكل  .فتح الثغور وغلقها.

أهم النظرّيات المقترحة آل ّلية فتح الثغور وغلقها:
السكريات في الخاليا الثغرّية عن طريق
 النظرّية
التقليدية :تعتمد على فكرة زيادة تركيز ّ
ّ
سكريات.
التركيب الضوئي ،وتحويل النشاء إلى ّ
العضوية في فتح
 النظرية الحديثة :تعتمد على دور شوارد البوتاسيوم والحموض
ّ
الثغور.
تنغلق وتنفتح الثغور تحت تأثير الضغط التناضحي للخاليا عند سحب الماء من
ّ
الخاليا الثغرّية إلى خاليا النسيج المتوسط؛ ما ينتج عنه ترّهل الخاليا الثغرّية وغلق
الثغور ،ويحدث فتح الثغور بامتالء الخاليا الثغرّية بالماء؛ ما يؤدي إلى إحداث ضغط
الخلية الثغرّية وفتح الثغر ،وتنتقل شوارد البوتاسيوم من الخاليا
جانبي على جدران
ّ
ّ
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يجابية الناتجة
المساعدة إلى الخاليا الثغرّية إلى الفجوة العصارّية ،ومعادلة الشحنات اإل ّ
الخلية الثغرّية بشحنات الكلوريد السلبّية  Cl⁻من خارج
عن دخول البوتاسيوم  K⁺إلى
ّ

الخلية ،إضافة إلى تكوين شحنات سلبّية مثل شوارد الماالت.
ّ

الشكل  .تدفق الشوارد في الخاليا الثغرية عند فتح الثغور.

يؤدي تراكم شوارد البوتاسيوم والكلور والماالت ضمن الفجوة العصارّية للخاليا الثغرّية
ّ
الخلية الثغرّية للماء
إلى ارتفاع جهد الماء والجهد التناضحي؛ ما يدفع إلى امتصاص
ّ
ّ
وزيادة ضغط امتالئها وانفتاح الثغر.
ويؤدي خروج شوارد البوتاسيوم والكلور والماالت من الخاليا الثغرّية إلى الخاليا
ّ
المساعدة إلى خفض ضغطها التناضحي وخروج الماء منها وترّهلها ،وتكوين حمض
ّ
األبسيسك ،هرمون اإلجهاد  ،ABAوانغالق الثغر.

الشكل  .آلية فتح وغلق الثغور.

تتحكم حركة الخاليا الثغرّية في فتحة الثغر التي تعتمد على انتفاخها عادة ،ويوجد عديد
ّ
تسبب
من أنواع الخاليا الثغرّية في النباتات المختلفة ،فزيادة انتفاخ الخاليا الثغرّية ّ
انكماش جدرها المرنة وفق الخطوات اآلتية:

تغير الحجم ← حركة الخاليا الثغرّية
تغير االنتفاخ ← ّ
تغير المحتوى ← ّ
ّ
كمية
لتغير الضغط
تغير االنتفاخ ّ
ويرجع سبب ّ
التناضحي للخاليا الثغرّية بسبب تباين ّ
ّ
السكر وعوامل أخرى ،ويفتح الثغر بسبب انتفاخ الخاليا الثغرّية.
النشاء و ّ
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العوامل المؤثرة في فتح/غلق الثغور

Factors Affecting the Stomata opening and closing

يؤدي الضوء األحمر واألزرق إلى انفتاح الثغور ،وتعريض ورقة النبات
البيئيةّ :
العوامل ّ
يؤدي
إلى ومضات
ضوئية نحو  31ثانية من الضوء األزرق تحت ظروف الضوء األحمر ّ
ّ

معدل التركيب الضوئي وزيادة تركيز ثنائي أكسيد الكربون  CO2الداخل ،إذ ال
إلى زيادة ّ
ّ
الحدّية الحرجة حتى يفتح الثغر ،وهي  1.1ميلي بار أو حتى
ّبد أن يتوافر أعلى من النقطة ّ
شدة إضاءة  15ميكرومول /متر/2
الصفر ،يعمل الضوء األزرق على فتح الثغور عند ّ

يؤدي المستوى
شدة اإلضاءة نفسها ،و ّ
ثانية ،ويعمل الضوء األحمر على غلق الثغور عند ّ
يؤدي
المنخفض من ثنائي أكسيد الكربون  CO2والضوء إلى انفتاح الثغور ،والعكس ّ
المستوى المرتفع من  CO2والضوء إلى انغالق الثغور.

معدالت
للح اررة تأثير غير مباشر في انفتاح وانغالق الثغور من خالل التأثير في ّ

معدل
التنّفس والتركيب
معدل التنّفس وقّلة ّ
يؤدي إلى ارتفاع ّ
الضوئي ،فارتفاع درجة الح اررة ّ
ّ
يؤدي إلى انغالق الثغر.
التركيب الضوئي وبالتالي إلى تراكم  CO2داخل
الخلية؛ ما ّ
ّ
ّ
المئوية ،وبارتفاع درجة الح اررة يزداد اتساع فتحة الثغر
الصفر
ة
ر
ر
ا
ح
درجة
تغلق الثغور عند
ّ
حتى الدرجة ْ 30م.

تنغلق الثغور في منتصف النهار نتيجة ارتفاع درجات الح اررة التي يزيد عندها فقدان

معدل االمتصاص بعد الظهيرة على النتح وتفتح
معدل االمتصاص ،ويزداد ّ
الماء على ّ
الثغور نتيجة امتالء الخاليا الثغرّية.

الرطوبة النسبّية ،كّلما ازداد الفرق في الرطوبة بين داخل النبات والهواء الخارجي ازداد
ّ
معدل النتح.
ّ
يؤدي انخفاض المحتوى المائي في خاليا البشرة إلى ارتخاء الخاليا الثغرّية بالرغم من
ّ
ّ
المحتوى
مؤدياً إلى انغالق الثغور ،وتسمى هذه
لبقية النسيج
الورقي ّ
المائي العالي ّ
ّ
ّ
الخاصية باإلغالق المائي السلبي ،أما انغالق الثغور الناتج عن انخفاض المحتوى المائي
ّ
ّ
ّ
ّ
لجميع خاليا الورقة بما في ذلك الخاليا الثغرّية فيدعى باإلغالق المائي النشط .يعمل
ّ
هرمون حمض األبسيسك  ABAالمتكون في النسيج المتوسط في األوراق ومنه إلى الخاليا
الثغرّية على غلق الثغور عند نقص الماء.
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عملية التنّفس واإلجهاد المائي إلى غلق الثغور ،بسبب زيادة
عموماًّ ،
مثبطات ّ
تؤدي ّ
ّ
مستوى حمض األبسيسك .ABA
عملية النتح من خالل التأثير في طول طريق انتشار جزيئات
تعمل الرياح على زيادة
ّ
يسمى طول طريق انتشار بخار الماء،
الماء .وارتفاع بخار الماء فوق الورقة ّ
يحدد ما ّ

ثم إلى قصر طريق
ّ
تؤدي زيادة سرعة الرياح إلى إزالة الطبقة المحيطة من فوق األوراق ّ
تؤدي الشعيرات إلى إعاقة سرعة الرياح فوق األوراق
االنتشار وبالتالي غلق الثغورّ .
مؤدية إلى تقليل النتح.
والحفاظ على الطبقة المحيطة ّ
العضوية بتأثيرها أيضاً.
ويتّصف توافر الماء في التربة ،وشوارد البوتاسيوم والحموض
ّ
(الحيوية) :مساحة األوراق ،تركيب الورقة ،نسبة الجذر إلى المجموع
النباتية
( )2العوامل
ّ
ّ

معدل النتح.
اإلعاش ّي ،فكّلما ازدادت النسبة ازداد ّ
بأهمية
وكذلك ّتتصف درجة ح اررة النسج
النباتية ،إلى جانب البنية التشر ّ
ّ
يحية للنبات ّ
أيضاً في فتح/غلق الثغور.
الثغور ونمط النبات Stomata and Plant Type

بأي عضو نباتي ما عدا الجذور ،ويكثر وجودها في
توجد الثغور في نسيج البشرة ّ
ّ
سطحية على نسيج البشرة غالباً ،وقد تكون غائرة السيما في
األوراق ،وتكون الثغور
ّ
الجفافية.
المخروطيات والنباتات
ّ
ّ
ي فقد الماء من األوراق خالل الثغور التي تفتح لتسمح بدخول ثنائي أكسيد الكربون وهو

البد
لعملية التركيب
المادة الضرورّية
ثانوية وضريبة ّ
الضوئي؛ لذلك يمكن ّ
ّ
عملية ّ
عد النتح ّ
ّ
ّ
أن يدفعها النبات لقاء تسهيالت المرور التي تعطيها األوراق للمرور.
يقل الجهد المائي
يفقد الماء من أعلى النبات فيزداد تركيز المو ّاد في خاليا األوراق و ّ
ّ
فيها؛ ما يزيد من سحبها للماء من الخاليا المجاورة وينتقل هذا التأثير إلى خشب األوراق

ثم إ لى خشب الساق والجذور ومن الجذر إلى جزيئات التربة المحيطة بها فيتحرك الماء
ّ
يتحرك حين يسحب أحد طرفيه.
من التربة إلى األوراق كخيط قو ّي ّ

وعمليتا النتح واالمتصاص متالزمتان على الدوام عندما يزداد النتح على االمتصاص

فيقل الضغط داخلها فيذبل النبات ،ويحدث هذا عادة
يقل محتوى خاليا النبات من الماء ّ
ّ
النسبية فيكون النتح في
وتقل الرطوبة
ّ
خالل ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الح اررة ّ
الورقية في أدنى مستواه.
أقصاه والجهد المائي للخاليا
ّ
ّ
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الشكل  .العالقة بين معدالت النتح واالمتصاص في الليل والنهار.

يختلف عدد الثغور باختالف النبات ونوعه والبيئة التي يعيش فيها.

توجد الثغور على سطحي الورقة ،لكن تنتشر على السطح السفلي غالباً .ويختلف عدد
ّ
ّ
كلئيات  Poaceaeبين  1111و  2111ثغر/
الثغور حسب الجنس
النباتي ،فهو في ال ّ
ّ
سم ،2ويزيد في األشجار على  1111ثغر /سم ،2وفي ذوات الفلقتين  11آالف
ثغر/سم.2

عدد الثغور
في البشرة السفلى لورقة :الجوز  40.111ثغر /سم 2والقمح  1.411ثغر /سم،2
وفي البشرة العليا لورقة الجوز ال يوجد ثغور وفي القمح  3.311ثغر /سم.2

عدد الثغور في البشرة السفلى والبشرة العليا على الترتيب:
الفاصولياء ،-- /36001

الذرة ،4131 / 24610

السنديان ،-- / 56141

التفاح ،-- / 36001

البرتقال 6520 / 15514
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يتوّقف عدد الثغور على رطوبة البيئة ،ففي الظروف الجاّفة ترافقها أعداد كبيرة للثغور،
الكلية
أما في الظروف الرطبة فيرافقها انخفاض في أعداد الثغور ،ويالحظ أن فتحة الثغر ّ
في وحدة مساحة سطح الورقة تكون كبيرة في ظروف الجفاف عنها في الظروف الرطبة

بالرغم من المساحة الكبيرة التي يبلغها الثغر في الظروف الرطبة.
سعة الثغر االنتشارّية

طحة قدرها  %1أو
تعد كفاءة الثغر كطريق لالنتشار ذات قيمة كبيرة ،ففي مساحة مس ّ
ّ
أقل من سطح الورقة تفوق حركة بخار الماء من خالل الثغور  %51من سطح مائي
ّ
األقل من
مرة على
فإن ّ
حر؛ لذلك ّ
معدل االنتشار خالل ثغر واحد أحياناً يكون أكبر ّ 51
ّ
ّ
حر ،والسبب هو أن االنتشار خالل الفتحات
االنتشار من مساحة مساوية لسطح
مائي ّ
ّ
الصغيرة يتناسب مع محيطاتها وليس مع مساحاتها ،وعلى أساس وحدة المساحة فإن
الثغور الصغيرة تسمح بدرجة انتشار عالية عن الثغور الكبيرة ألن انتشار المو ّاد خالل هذه
الثغور ال تكون حركتها في خطوط مستقيمة لكنها تميل لالنتشار نحو الخارج في جميع
مكونة ما يشبه القصعة أو أغطية من البخار نتيجة
االتجاهات من محيط الفتحات ّ
االنتشار.
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