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 :مفهوم الجهد المائي ومكوناته في الخلية

لتعرٌف الجهد المائً ٌجب ان نعرف اوالً الجهد الكٌمٌائً الذي ٌمثل ممدار الطالة الحرة فً       

جزيء غرامً من المادة واذا كانت هذه المادة ماء فانه ٌعرف بالجهد المائً، وبما أن الطالة الحرة للماء 

ٌمثل الفرق بٌن الجهد  المائًإن الجهد متغٌرة حسب محتوى الماء من الذائبات بثبات العوامل االخرى ف

 الكٌمٌائً للماء فً محلول ما والجهد الكٌمٌائً للماء النمً عند درجة الحرارة والضغط نفسهما.

فهم الجهد المائً ٌعتمد على الحظ االرتباط بٌن مفهوم الطالة الحرة والجهد الكٌمٌائً والجهد المائً، 

لطالة الحرة وتكون أعلى ما ٌمكن عندما تكون وتسمى با اساس أن لكل مادة طالة كامنة فً جزٌئاتها

 وهً تتأثر بالعوامل: المادة نمٌة،

  الذائبات 

  الضغط المسلط 

  درجة الحرارة 

 المواد الغروٌة 

فهو ٌمثل محصلة الموى المؤثرة فً الجهد الكٌمٌائً للماء فً الخلٌة.  اما الجهد المائي للخلية النباتية

ً تام النفاذٌة ٌلٌه غشاء بالزمً اختٌاري النفاذٌة وهذا األخٌر الخلٌة النباتٌة محاط ة بجدار صلب نسبٌا

 ٌحٌط بالفجوة كذلن. وصف هذه الموى:

وهو سالب المٌمة دائماً، ناتج عن تأثٌر الذائبات Osmotic potential   sالجهد األزموزي  .1

األحماض العضوٌة التً مثل األمالح والمواد العضوٌة مثل السكرٌات واألحماض األمٌنٌة و

 )تجعله أكثر سالبٌة(. تشكل اٌونات وجزٌئات بشكل محالٌل تخفض الجهد المائً

وناتج عن  وهو سالب المٌمة دائماً، Matric potential  mجهد الغرويات اوالجهد الهيكلي او جهد المادة  .2

 الغروٌات المحبة للماء التً تمٌد الماء وبالتالً تنخفض طالته.
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 ، Turgor pressure p االنتفاخي الضغط أو potential Pressure الضغط جهد .3

 فً استمر اذا ضغط الخلوي الجدار ثم ومن الخلوي الغشاء على الخلٌة مكونات ضغط عن ٌنتج

 ممتلئة، خالٌا على والحفاظ الموى هذه كبح فً الضغط جهد دور وٌظهر الخلٌة ٌفجر فانه الزٌادة

 .النتح عملٌة اثناء الخشب اوعٌة فً المٌمة سالب وٌكون عادةً  المٌمة موجب وهو

 جهد الضغط جهد الغروٌات + الجهد األزموزي + الجهد المائً=

w = s + m + p                                    

الن لٌمتها منخفضة جداً خصوصا فً الخالٌا المتمدمة بالعمر   mتهمل لٌمة فً الكثٌر من الحاالت 

 ذات الفجوات، كما ٌصعب التفرٌك بٌن المكونات الغروٌة واألزموزٌة، لذلن تصبح المعادلة:

                            w = s + p  

ال  pو  s  وان لٌم )الغروٌات( هً السائدة فً الخلٌة،  فً حٌن نجد فً البذور ان المواد المخزونة

وبالتالً فأن الجهد المائً ٌتحدد بموة جذب الغروٌات للماء او ما  تؤثر كثٌراً فً تحدٌد الجهد المائً

 ٌسمى بجهد الغروٌات، وتصبح المعادلة:

w =  m                                             

الساق واألوراق تفسر على اساس الفرق فً الجهد إن حركة الماء من محلول التربة الى انسجة الجذر ثم 

 المائً، أن دخول الماء للخلٌة النباتٌة ٌسبب:

 )ٌصبح الل سالبٌة(. زٌادة سالبٌة الجهد األزموزي .1

 زٌادة جهد الضغط. .2

 )ٌصبح الل سالبٌة(. زٌادة سالبٌة الجهد المائً .3

 زٌادة حجم الخلٌة بما تسمح به مرونة النسٌج. .4
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الخلٌة فً حالة إجهاد مائً أو بلزمة ابتدائٌة ٌكون حجم الخلٌة الل ما ٌمكن ألن الضغط عندما تكون 

 االنتفاخً ٌساوي صفر

p= 0                                

 وعلٌه فإن الجهد المائً للخلٌة ٌساوي:

                                                w = s  

 ممطر تحدث تغٌرات تشمل:وعند وضع الخلٌة فً ماء 

 زٌادة سالبٌة الجهد المائً بسبب  -1

 )ٌصبح الل سالبٌة(.    زٌادة سالبٌة الجهد األزموزي - أ

 زٌادة جهد الضغط. -ب       - ب

( وتوصف p = s)  زٌادة حجم الخلٌة وٌستمر حتى ٌتساوى الجهد األزموزي مع جهد الضغط -2

 الخلٌة بأنها ممتلئة تماماً.

 Imbibitionالتشرب 

هو صورة من صور االنتشار وٌمثل حركة الماء أو المذٌب عند وجود فرق فً الجهد المائً بٌن       

دون وجود أغشٌة. وٌحدث التشرب بفعل لوة   Imbibant)الماء( والمادة المتشربة المادة المشِربة

ضغطا كبٌراً عند للمذٌبات على اسطح الدلائك الغروٌة وٌسبب التشرب   Adsorptionاالدمصاص

 وضع المادة المتشربة فً حٌز محدود. لحدوث التشرب ٌجب توفر شرطان اساسٌان:

 وجود تدرج فً الجهد المائً بٌن المادة المشربة والمادة المتشربة. -1

وجود الفة او تجاذب بٌن النظامٌن، مثالً تتشرب لطعة الخشب بالماء وال تتشرب لطعة المطاط  -2

 وٌمكن ان ٌتشرب المطاط مذٌب عضوي مثل االٌثر.
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فً لطعت الخشب الجافة أو البذور التوجد محالٌل سكرٌة أو ملحٌة بل مواد ذات طبٌعة غروٌة مثل 

مهم بسبب عدم عزل المواد المشربة عن المواد المتشربة السلٌلوز وحبٌبات النشأ، وجهد الضغط غٌر 

 بأغشٌة اختٌارٌة النفاذٌة. تصبح معادلة الجهد المائً للبذور الجافة هً: 

 w = m                                    

 اين نجد ظاهرة التشرب في النبات؟

عملٌة تشرب البذور بالماء هً اهم و أول مراحل اإلنبات وهً تعطً ضغط ٌسمى بالضغط  -1

وهو اعلى ضغط كامن ٌمكن أن ٌنشأ فً المادة المتشربة  Imbibition pressureالتشربً 

)الماء مثالً( وهذا ضروري لتمزٌك لصرة البذرة اثناء اإلنبات. ٌمكن  عند وضعها فً مذٌب نمً

مٌكا باسكال. ترتفع درجة حرارة الماء عند التشرب.  33ط التشربً إلى ان تصل لوة الضغ

 لماذا ؟

ر الخلوٌة نتٌجة ٌر من العملٌة ٌكون عبر تشرب الجذونمل الماء من الجذر الى الورلة، جزء كب -2

 للفرق فً الجهد المائً بٌن انسجة الورلة والساق والجذر نتٌجة تأثٌر عملٌة النتح.

الجافة لبذورل الغرويات جهد قياس  

توضع بذور جافة معلومة الوزن فً تركٌزات متصاعدة من محلول سكري أو ملحً وبعد مدة       

ً وٌعاد وزنها، فالبذور التً استخرجت من تركٌز معٌن ولم تالحظ زٌادة فً  تستخرج وتجفف سطحٌا

 وزنها ٌكون ذلن التركٌز مناظراً للجهد المائً للبذور وبالتالً جهد الغروٌات.

:هً التشرب فً ؤثرةالم العوامل  

درجة الحرارة تاثٌر طردي فً معدل التشرب من دون التأثٌر فً الكمٌة الكلٌة المتشربة. -1  

الجهد األزموزي للمحلول تأثٌر عكسً أذ ٌمل التشرب بزٌادة الجهد األزموزي للمحلول. -2  
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 المصادر:

 فسلجة النبات )الجزء الثانً( تألٌف د.عبد العظٌم دمحم و د.عبد الهادي الرٌس. -

، د.احمد شولً ، د.عباس طبٌخ  هٌمة عبد اللطٌففد. ،النبات تألٌف د.فٌصل عبد المادرعلم فسٌولوجٌا  -

 و د. غسان الخطٌب


