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    Plant Response to Moisture  :                  إستجابة النباتات للرطوبة 
 :  عالقة الماء بالخلية النباتية -1

تتكون  الخالاوا النباتيوة اوب الببالتوونبالطة اجاروة بيو ت دلناوة تجوو  اوب الت يوب  و   ووك  

الحيووا الخليووة الاتاوومب الببالتنبالةووق رب ووة تقي ووة اووب ال وويتنبالطة توون م   ي ووا البالةووتي ا  

الالنناه اع الجند  ينه عصاتاة املنئة بالعصيب الخلنى التنفذ هذه الي ت األاالح الذائبة الالمواء 

ذ األغشية ال ويتنبالطاية المواء  أ    كلوت اوتا بمعو    قو  اموا  و  لفاكاوة اليو ت الخلناوة بينما تنف

الاب لاحية  دبى  إ  األغشية ال يتنبالطايه األق  لفاكاً للماء تكن   كثب لفاكاً لل وكباا  الكوذلت 

األاب الوذى لمعظا األانلا  العل  كلت  إ  المناد الذائبة المتباكمة    الفينا  ال نائية تظ  ب ا 

ض.ج لمعظووا النباتووا   20-10اووىدى  لوو  ت ووع الاوو ى األةوومنطى للعصوويب الخلوونى  لوو  لجوون 

 ج. -ض 150ج الالملجية  ل  –ض  60اتنةطة اليفاف. بينما ابتفع    النباتا  اليا ة  ل  

الاتجبك الماء    اإلتياه التناقص  التو تاي  دادو  النبوا  للطاقوة الجوبك الامكوب قيوا   

الموواء الن وو  الاجلوون  الموواء  وو  التببووة  ال النبووا  الاعووبف هووذا الفووبب بوون    وو ى الفووبب بوويب 

 Suctionالاتماث  هذا التعبيب اع تعبيب قنك اإلاتصوا      Difusion Pressure Deficitاإللتشات 

force  الالذى دتج  ةتخ ااه اب  تبك. الل     ى اإللتشات هن ا يا  للتعبف علو  ايو  المواء

 . ل     ى اإللتشات الالا ى األةمنطيخلية النباتية. التنج  عالقة بيب لإللتشات داد  ال

  ى الي ات الخلنى  –ل     ى اإللتشات = الا ى األةمنطى للعصيب الخلنى   
DPD = OP -WP 

اونخف  الاتجوبك المواء  DPDالانت   الماء اب اليذت لألالتاب  ال اب دلية ألدوبى كا  

الازا  حيا الخلية بإلتشات الماء  لي وا بموا ازاو   و   و ى اليو ات اإللتفوا   DPD   الخالاا كا  

الاتنقو   و  هوذه  DPD=OPالعن اا ات االى   ى اإللتفا  اوع الاو ى األةومنطى للخليوة  وإ  

قو  اتزااو  حتو   DPD    1957عواة   SLYTERالجالة ددن  الماء  ل  الخلية . الق  الج  ةوليتب 

منطى للعصيب الخلنى اىدااً بموا اعوبف بالاو ى ال والج لليو ت اص   ل   كثب اب الا ى األة

 .Tensionالخلناة  ال التنتب 

 

 : البرنبة األت ية العالقت ا باإلتزا  المائ  داد  النبا  -2

تف   المياه المنجندك    الم ا ا  البينية الكبيوبك بويب حبيبوا  التببوة بالب و  بعو  باوعة  

لتببوة عن ئوذ بهل وا عنو  ال وعة الج ليوة  ى قو تك األتض علو   ااة اب األاطات  ال الوبى التعوبف ا

% اب ل بة التشبع البتنال   50-40اإلحتفاظ بالبرنبة     تياه الياكبية األت ية التبلغ قيمت ا 

 اتصا  النباتا  للماء اب التببة    هذه الجالة اج ث ل ا كبن  التشيب الن بة المئناوة للبرنبوة 

البرنبة بيب ال وعة الج ليوة الالوذبن  الو ائا. الالمواء المي وب اختلو      تض اا  ل  اجتناها اب 

 بإدتالف قناة األتض كما هن    ال عة الج لية الالذبن  ال ائا.

الاختل  اجتنى التببة اب البرنبة عن  ل طة الذبن  ال ائا  دتال واً كبيوباً اوب اكوا   لو  

الل وو   قتووبح هن تك وون   آدووب  وو  لفوو  األتض بصووبف النظووب عووب الظووبالف البيئيووة األدووبى.

Hendrekson ال ي ميبVeihymyer   ربا تيب للتعبف علو  الن وبة المئناوة للوذبن  الو ائا : األاللو

اناأه  دذ عينا  اب التببة لت  اب المجتنى البرنب  ب ا حيو  تعوبف ل وبة البرنبوة األت وية 

الحوو اثا  W.Pبن  التوو  اتنقوو  عنوو ها  اتصووا  النباتووا  للبرنبووة اووب  ى رب ووة  ي ووا انط ووة الووذ

تعبف بم ى الذبن  ، الالثالية اتا  ي ا  لمواء ال كبوا   حو  النباتوا  الكشوا ة  و  تببوة الت و اب ل وبة 

ةواعة ل وذه النباتوا  العنو اا تكون   و   24البرنبة ب ا عن اا اج ث كبن  دائا ا تمب ألكثب اب 

 اب األتض اليا ة.حيبا  اظلمة التجق ترنبة جناة ل بية ابتفعة اعبباً عن ا بن بة ائناة 

القوو  ت ى تووالنت البووالى  ااووا     ةووتخ اة تعبيووب اوو ى الووذبن    وو ب حيوو  تجوو ث هووذه 

الظاهبك    ا ى اب البرنبة اللوي  عنو  ل طوة اعينوة. الاعوبف هوذا المو ى ب يموة اعااو  الوذبن  

ك الالت  أ ا وتعي  النبوا  بعو ها حالتوه الطبيعيوة حيو  اوبتبى اعظوا العمليوا  الف وينلنجية الو ائب

بالنبوا  بمجتونى الخالاوا الاليوذالت الخلناوة للمواء. الاتنقو   اتصوا  النباتوا  للمواء علو  اعو   
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النت  الا ى النت  الاو ى كفواءك الميمونل اليوذتى الاو ى قابليوة المواء األت و  لإلاتصوا  كموا 

 اتهثب بت ناة التببة الدتجة حباتت ا التبكيز األاالح بمجلنل ا الالتنتب البرنب  ب ا.

ة الماء المي ب  ثناء  قص  ج   للنت  بإةا الا ى الكل  للبرنبة األت وية التعبف كمي 

Total soil moisture stress(TSMS)  الهذه ال يمة ت االى التهثيب المتيمع للتنتب البرنب  بالتببة

الالا ى األةمنطى للعصيب الخلنى الالا ى األةمنطى للمجلون  األت و  الهو  ت واالى قيموة 

DPD  الا    لتفا  الخالاا الاتنواق  اعو   النمون بزاوادك الاو ى البرونب  بالتببوة العنو اا ازاو .

DPD .للن طة الت  اصب   ي ا اع   النمن  فب ثا اتنق  النمن كلية 

الت   النتوائ  التيبابيوة علو  حو الث تنواق  النمون  و  كثيوب اوب األحيوا  عنو  ا وتناا  

اعن  كلوت    ةوبعة النمون تتنواق  قبو  الن ون   لو   انخفاة ل بيا اب التنتب البرنب  للتببة

ل طة الذبن  ال ائا الهذا اا اتناق  اع الجه النظب ال ائلة به  البرنبة تكن  اي بك للنبا  التىثب 

عل  النمن ال   لف  المعو   اوا ابويب ال وعة الج ليوة الل طوة الوذبن  القو  ابجوع تنوا   النمون قبو  

كلووت اووب تووهثيب ل وو  البرنبووة علوو  ةوويب العمليووا  الن وون    لوو  ل طووة الووذبن  بمووا اصوواحج 

   النمن  اتهثب ب تجة الجباتك  كبب اب تهثيب النت  الكلت  Siliterالف ينلنجية. الل    ال   ةليتب 

بن    لتفا  الخالاا حي  اتهثب النت  بالت تج    ل    و ى األلتشوات اوب األالتاب  لو  ال وناء 

تببة بناةطة اليذالت الل    ال    اااً    ل طة الذبن  الينى الكذلت بمع   الماء الممت  اب ال

ال ائا تعبب عب الا ى األةمنطى للنبا   كثب ان ا تعبيباً عب حالة البرنبة األت ية ال   كثيب 

ض.ج حيوو  اجوو ث كبوون  دائووا ل ووا.      15عنوو   DPD  ال   TSMاووب اجا ووي  الج وو  اجوو ث 

يووع الظووبالف لت وو اب الن ووبة المئناووة للووذبن  العمناواً أ تنجوو  ربا ووة عااووة امكووب تطبي  ووا  و  جم

 الايج    اتا هذا الت  اب بإحتبا  التبعاً لك  حالة عل  ح ه.

 : تهثيب ل   الماء-3

تىثب البرنبة األت ية عل  لمن النباتا   اا عب رباق التهثيب المبا ب عل  النباتوا   ال 

يبهوا المبا وب علو   جميوع عل  رباق تهثيبها عل   فا  األتض الالين المجيى ب ا الابجع تهث

العمليا  الجيناة الت  تتا ب اد  النبا  الكذلت عل   لتفا  النبا  ال ةتطالة الخالاا البالتال  طاادك 

 النط  ال   الالياف للنبا .

التتهثب  فا  اليندك    الع ا  اوب المجا وي  بتعب و ا للون   البرونب  حيو  اوزداد 

ا ال دا   ي   اجتناه اب ال كب الازا  اجتناه اوب تبكيز ال كب    قصج ال كب البنيب ال كب  ا

  كا تعبض لتنتب ترنب  ابتفع    اباح  لاية المختلفة. Necotinالنيتبالجيب الالنيكنتيب 

الالعج رنت لمن النباتا  دالتاً    ا ى توهثب المجصون  بوالتنتب البرونب   الوذتك اكون  

ح ا  للتنتب البرنب  عن  اإلدصاب البع ك ب لي  لما العبوه اإلدوتال   و  التوناط  الموائ  دادو  

 ل ية النبا  اب تهثيب عل  حيناة حبنب الل اح الالمياةا حي  اىدى ل   البرنبوة قبو  ظ ونت 

 كا كوا  الون    ثنواء ظ ونت  %50الق  ازا   ل  لجون  %25  ل   المجصن  بنجن الجبابك  ل

الجباووبك ى ى  ثنوواء  تووبك اإلدصوواب البعوو هاا التتبووااب األلوونال النباتيووة  وو   ةووتيابت ا للبرنبووة 

الذتك الب يعة ليو     األل وية النباتيوة  –الفن  ال ندال   –األت ية  عن  ا اتلة اجصن  ال طب 

تظ  اجتفظة بإلتفاد ا    حالة ل   البرنبوة األت وية الاون   هوذا اإللتفوا   و   للذتك الب يعة

ا ك طانيوة رنالوة بينموا تف و   ل وية ال طوب  لتفاد وا ب وبعة كموا اتنواق  اعو   النمون اوب لاحيوة 

 دووبى  اووا ل وو  اعوو   لموون لباتووا  الووذتك الب يعووة أ اكوون  كبيووباً  أ  وو  حالووة الوون   الشوو ا  

   التببة هذا الت لت لباتا  الفن  ال ندال  ةولنكاً الةوطاً بويب ال طوب الالوذتك للمجتنى البرنب  

 الب يعة.

بن ووة اووب ةووط  التببووة حيوو  اتبكووز  لتشووات  6التمووت  النباتووا  البرنبووة اووب عمووق 

الميموونل اليووذتى الازااوو  التوونتب البروونب   وو  هووذه المنط ووة بتنا وو  التالد الموواء اووب الطب ووا  

كبون  للنباتوا  قبو     تصوب  البرنبوة المتاحوة  و  الطب وة ال وفلية األةف  ان ا العوادك اوا اجو ث 

اب الميمونل اليوذتى لمعظوا اجا وي  الج و   و  ال و ة  %70قليلة. عل  العمنة انج   كثب اب 

العلنى اب ةط  التببة. القو  اكون  العنااو  المجو دك لكثا وة لمون الميمونل اليوذتى لفو  التوهثيب 



 بيئة النبات الجزء النظري          م. مخلد هادي اسماعيل          ثانيةالمحاضرة ال

3 

 

رنبووة األت ووية  يووىدى كووب  ةووط  التببووة بطووه لفاكاووة الموواء إلةووتيابة النباتووا  للوون    وو  الب

الالصبف الين   الاعي  الل   ال ناء األت    ل  الجند ايمنل جذتى ةطج  غيب كثي  

 النمن.

 

 :                                             Draught resistanceالمقاومة للجفاف-4
 لوو  ل وو  البرنبووة المتاحووة امووا اووىدى  لوو  ل وو  المجتوونى  Draughtاشوويب تعبيووب اليفوواف   

البرونب   و  األل وية النباتيووة ب تجوة كا يوة إلحوو اث  وبت لنمون النباتووا  باإل وا ة  لو  التووهثيب 

الاووات لوون   البرنبووة. الللعنااوو  اليناووة تووهثيب  وو   بووباط هووذه الظوواهبك اثوو  البرنبووة اليناووة 

ة الالباوواح ال ووباعة األاووب الووذى اووىدى  لوو  حوو الث الن ووبية المنخفاووة الدتجووة الجووباتك المبتفعوو

الذبن  المىقق الق  تتعبض الم احا  الشاةعة قليلة الك اء الخابى كا  البااح اليا وة  لو  اوا 

الالووذى غالبوواً اووا اجوو ث تغووا توونا ب البرنبووة  Atmopheric draghtاعووبف باليفوواف ال وونائ  

 لو  اوا اعوبف بإةوا   Shilver 1903 ولفب األت ية بكميا  كا ية. باإل ا ة  ل  كلت  ل     وات 

النوووات  اوووب بوووبالدك األتض  ال  تتفوووال الاووو ى  Physiological Draughtاليفوواف الف وووينلنج  

األةمنطى لمجلنل ا. الللفظ اليفاف اعن  ل ب  اختلو  ح وج المكوا   موثالً ان وع لظواة ةو نر 

يفا يووة لمنط ووة اووا ،  فوو  األاطووات التنطاع ووا  ثنوواء اليفوواف  وو  اإلعتبووات عنوو  تج اوو  الظووبالف ال

المنارق كا  الصي  الياف  إ  الفتبا  الت  تتعبض ل ا المنط ة لليفاف تكن  رنالة البالتوال  

ايوج    تتكيوو  المجا وي  لمالئمووة هوذه الظووبالف. الاوىدى الووبى  لو  تفوواال  النباتوا  للتعووبض 

ذ امكوب ال ون   لوة لليفاف ال كا اا ل   اإلا اد البرنب  عب اع له العادى ا   المجصون  العن ئو

 حالة اب حاأ  اليفاف  ال العطش.

 Draughtاللع  اب  كبب اإل طالحا   ةتعماأً  و  هوذا الصو د الم االاوة لليفواف        

resistance   الل   تعبض هوذا التعبيوب  لو  ع او  اوب اإلجت وادا  الالتف ويبا  ل وننا  ع او ك  ل و

 أ    ال تاةووا  التاليووة   تب وق بووه  ال وو تك ت ى الوبع     العااوو  المجو د للم االاووة هوون المواء 

عل  تجم  اليفاف ه  العاا  البئي      الم االاة لليفاف الاشيب كلت  ل  او ى االئموة النبوا  

 يصوو  قوو تك  ل ووية النباتووا   ال  Draught harvensyككوو  للنموون  وو  الظووبالف اليا ووة.  اووا لفووظ 

 دالااه عل  تجم  اليفاف.

 

 الجفاف :التأقلم للهروب من -5

اكوون  انةووا األاطووات قصوويباً  وو  المنووارق اليا ووة حينئووذ كوون  الظووبالف االئمووة لنموون 

النباتا  دا ة الجنليا  ان ا قصيبك العمب حي  تنبق البذالت التثموب قبو  جفواف األتض البوذلت 

تعتبب هذه لباتا  هاتبة اب اليفاف اللي ق اتجملة له الامب اليفاف الطنا  عل  النباتوا   الهو  

 ك بذتك     نت

التتميز النباتا  العصاتاة بنجند ع د كبيوب اوب الخالاوا الباتالشويمية الالفيونا  الخلناوة 

تكن  كبيبك الجيا الل   حيا الم ا ا  البينية البذلت امكوب لكميوا  كبيوبك اوب المواء    تتوباكا 

. الحتو     تلت األل ية إلةتخ اا ا عن اا أ تف  البرنبة األت وية إلحتياجوا  النباتوا  المائيوة

امكب اإلةتفادك اب هذا الماء المخز  بكفاءك  كبوب  وإ  النوت   و  هوذه النباتوا  اكون  بطيئواً دوال  

 المناةا اليا ة.

 

 : يما الي Algin  التتع د اظاهب  ةتيابة النباتا  لليفاف الت  لخص ا

 تتناق  كثيباً الظيفة العم  الث نت     تظ  ا ل ة رن  النقق.-1

 ا النباتا  اليفا ية اللص  اليفا ية اب ال كب  ثناء اليفاف.اتزاا  اجتنى اعظ-2

 تت ي  عملية التمثي  الكببنل  بن    ت  الث نت الل   اإلا اد الكببنل .-3

 اتزاا  اع   التنف     اعظا النباتا  لص  اليفا ية.-4
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اتزاا  الا ى اإلةمنطى للعصيب الخلنى    األالتاب عنوه  و  اليوذالت الكلوت لزاوادك -5

 تنتب البرنب     األتض.ال

 اعتبب حيا ال ك  الخلية عااال   ةاةيا     تج ا  ا االاة النباتا  لليفاف.-6

 

 : العوامل المؤدية إلى تقليل الضرر الناتج من الجفاف-6

تىدى بباا  تببية النباتا  ال ااة  ل   اياد ةالأ  ا االاوة لليفواف العلو  ةوبي  المثوا :   و   - 

 ثبق الشعيب  ن  ابانر تجمالً كبيباً لظبالف اليفاف الالملنحة  و  كاليفنتليوا كموا  اكوب 

 ةتنبار  ن  آدب ايمع بيب  فة تجم  الملنحة الالمجصن  العال . كما     ةتنبار  ن  

 انة اتي  له الفب ة لل بالب اب اليفاف. 30المبكب النا  بنجن Ramona  ال م  

ت اع  العمليا  الزتاعية  و  تج ويب كفواءك النباتوا   و   ةوتخ اة المواء الاوب العمليوا  التو   -ب

   ةوتخ اة الموناد الم طيوة للتببوة         -ت اع  عل  حفظ التببة للمواء: الخطونر الكنتنتاوة 

Soil mulch  - الجوبث ال وطج   -ة المبكوبك لإلةوتفادك اوب كو  ايواه األاطوات  وتاءاً الزتاعو

الا االاوة الجشووائش دال  اإل وبات بيووذالت المجا ووي  الغيبهوا اووب العمليوا  الزتاعيووة التوو  

 ت اع  عل  حفظ البرنبة. 

تووىدى   ووا ة األةووم ك  لوو  طاووادك المجصوون  البالتووال  اتزااوو  كفوواءك اةووتخ اة اوواء الووبى الل وو  -جوو 

كيا/ اكب للببةيا الجياطى  إ   150-100اب  5O2P  ببج الآدبال     طاادك  ال   ةتال  

 بن ة/ اكب. 8 ل  14.2كمية الماء الالطاة إللتاج رب الاح  اب ال تا  ل صق اب 

 

 بات ال بك عاا  البرنبة   : 

تىدى طاادك كمية الماء  لو   حو اث   وبات للنباتوا . التختلو  كميوة المواء العظمو  التو  

النباتا  تبعاً لننل النبا .  أ    اعظا الابت اتا عب ل   الت ناة البالتال  ل    ا اد تتجمل ا 

النبووا  باألك ووييب. الاووىثب ةوونء الت ناووة النووات  اووب الووبى الالزائوو  الالصووبف الووبد  علوو  لموون 

الالظيفة الكفاءك اليذالت الكذلت اوىثب ل و  األك وييب الطاوادك ثوال   ك وي  الكببون  توهثيباً كبيوباً 

اكاووة اليووذت للموواء كمووا تعووال  النباتووا   وو  األتا وو  ال  قووة اووب  ووع  تكووناب النتووبا  علوو  لف

 لذااصب  لنل ا باهق.

 الصفات المكتسبة لمقاومة الجفاف

Adaptive characters for resistance to draught 
ل وو   دى اإللتخوواب الطبيعوو   لوو  الن وون   لوو  ايمنعووة اووب النباتووا  تعووبف بالنباتووا  

الالتوو  االئم ووا النموون تجووق الظووبالف ال ياةووية المنجووندك  وو  المنووارق  ووبة  Xerophytesاليفا يووة 

 اليا ة. 

    الل    الOpermayer  الصفا  النباتية المكت بة لم االاة اليفاف اله : 1960ةنة 

 ل   حيا الع د األالتاب. -1

 قنك األل ية الجاالة.  -2

 طاادك ع د الجزة النعائية الدا ة الجاالة للماء ىالخشجا. -3

 لنمن اليذتى ال نى المتعمق ا اتلةً بالميمنل ال نائ .ا -4

 طاادك اع   التنف     النباتا  لص  اليفا ية. -5

 طاادك تبكيز ال كباا     النباتا  اليفا ية الالنص  جفا ية. -6

 ل   عم  الث نت القلة  لفتاح ا. -7

 طاادك الا ى اإلةمنطى للنبا . -8

 للنط  الياف.طاادك ل بة الماء المفي  بالنبا  بالن بة  -9

الاعت   حالياً الجند بع  العناا  الت  تىثب عل  الم االاة لليفاف اتامنة العناا  الت  

تووىدب التجلوو  المووائ  باألل ووية النباتيووة اثوو  كفائووة األةووط  الما ووة الاألل ووية المن وولة للموواء 

 الا احة التبكيج النتقة الربا ة عم  الث نت الالا ى األةمنطى للعصيب الخلنى الغيبها اوب
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الصووفا  التوو  تووىدب اإللجووال  المووائ  بالخليووة كمووا تتفوواال  قوو تك الببالتنبالةووق علوو  ا االاووة 

 اليفاف. 

 

 المصادر : 
    كتاااع م ااق نت الاائ الألياائ تاا للي مرالاان نااأل مان   لالناا  نالتلااد ا مدللاائ الم اان مأااد ال  لاا

 ا2012ل   نق نالت للئا 

   أاادر   دا مأااد ال  لاا  مأااد اق مانااقا منااق  أنااع م ااق الألياائ اللأاتلاائا تاا للي أاد مأااد ال تااا
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