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        Water Relationالعالقات المائية  

 

   Cell  Water Relationأوآل: عالقة الماء بالخلية 

 عالقة الماء بالخلية تفسر العالقات بين الخلية والخاليا المجاورة. 

 وهناك عدة عوامل تتحكم في عالقة الماء بالخلية والنبات الكامل من اهمها : 

وهو عبارة عن حركة الجزيئات عشوائيآ من منطقة عالية التركيز إلى أخرى ذات تركيز االنتشار:  -1
 منخفض . 

  CO2  اهمية االنتشار : انتقال الغازات   
  انتشار بخار الماء خالل النبات                  

 
 

 وخارجهاأنتشار بخار الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون من وإلى داخل الخلية النباتية 

 العوامل المؤثرة على سرعة االنتشار :

 منحدر التركيز والمسافة المقطوعة (1
 كثافة الغاز: سرعة انتشار الغازات تتناسب عكسيآ مع الجذر التربيعي لكثافة الغاز (2
                               درجة الحرارة : تؤدي  زيادة الحرارة على سرعة االنتشار من خالل زيادة الطاقة                               (3

 الحركية لجزيئات المادة وبالتالي زيادة سرعة حركة جزيئات الدقائق
                                 اتجزيئ تركيز وسط االنتشار: كلما زاد تركيز وسط االنتشار كلما زاد ت سرعة انتشار (4

 .المادة 
 :االسموزية  -2

 هي حركة الماء خالل غشاء شبه منفذ من التركيز العالي إلى التركيزالمنخفض 



 تقسم األغشية حسب قابليتها للنفاذية: 

 اغشية تسمح لجزيئات المذيب والمذاب بالنفاذية وهذه تسمى باألغشية النفاذة مثل: -1    
 ورق الترشيح      

التسمح لجزئيات المذاب وهذه تسمى باألغشية أغشية تسمح بمرور جزئيات المذيب بالمرور ولكن  -2
 شبه المنفذة مثل: ورق السلوفان 

االنسجة المتكونة  الزجاج أغشية التسمح ألي من الجزئيات بالنفاذية وهذه تسمى أغشية غير منفذة مثل: -3
 .من السوبرين واللكنين

  :الخاليا بين الماء حركة
 الضغط ذات الخلية من ينتقل الماء نأ حيث األسموزي  الجهاز داخل الماء حركة عن سبق فيما اوضحنا

 منفذ شبه غشاء عبر الخلوية بالعصارة  المرتفع األسموزي  الضغط ذات الخلية إلى المنخفض األسموزي 
 واألسموزي  الهيدروستاتيكي الضغط عندها ويتساوى  الماء انتقال يقف حيث االتزان نقطة إلى الوصول حتى
 . الخلية داخل

 

 
             

     

 حركة الماء من الضغط األسموزي المنخفض إلى الضغط األسموزي المرتفع عبر غشاء شبه منفذ
 حركة األمالح داخل الخلية النباتية: 

نظرًا الحتياج النبات من األمالح في نموه  فإن األمالح تدخل إلى الخلية عبر الغشاء البالزمي من منطقة 
التحتاج طاقة بعكس  منطقة التركيز المنخفض وهذا يسمى بالنقل السالب أي ان عملية النقلالتركيز العالي إلى 

 ات.  بالنقل النشط الذي يحتاج إلى طاقة وأن األيونات تنتقل حسب احتياج الن



 ما الذي يمنع الخلية من اإلنفجار نتيجة استمرار الماء ؟؟

 االتجاه المعاكس إلتجاه دخول الماء والذي يسمى** وجود جدار الخلية الذي يعمل على إحداث ضغط في 
واألعضاء  األنسجة . وهذا يكسب الخلية اإلمتالء التام الذي يحافظ على شكلها ويضمن بقاءنتفاخ الضغط اال

  النباتية حية .

 العوامل التي تتحكم في حركة ونفاذية الجزيئات الكبيرة مقارنة بحجم ثقوب الغشاء البالزمي :

 التركيز: تتحرك الجزيئات من تركيز عالي إلى تركيز منخفضمنحدر  -1
معامل التوزيع : نسبة ذوبان مادة في الدهون إلى ذوبانها في الماء, فالمادة التي يكون ذوبانها سهاًل   -2

 ) عاليًا ( في الدهون والتذوب في الماء . فإن معامل توزيعها يكون عاليًا . 

 .مثال : مرور الكحول خالل الغشاء البالزمي لسرعة ذوبانه في الدهون المكونة للغشاء   

 منحدر الجهد الكهربائي: تقوم األيونات ذات الشحنات السالبة باالنتقال واالندفاع من حيث هي عالية  -3
شحنات حتى التركيز إلى حيث هي منخفضة التركيز وكذلك بالنسبة للشحنات الموجبة ويستمر انتقال ال

 الوصول إلى حالة توازن الشحنة السالبة أو الموجبة على الجانبين.
 نفاذية الذائبات المتأينة : هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نفاذية الذائبات المتأينة كما يلي:   -4
 درجة التأين :  يتوقف نفاذية الذائبات على درجة تأينها في الوسط التي توجد فيه . -أ      

 فالذائبات المتأينة يقل فرصة نفاذيتها عن الذائبات الغير متأينة .          
 ) التأين: شحنة كهرائية(                         

أليونات عن ا ليل , فالوسط الحامضي يزيد من نفاذيةوتعتمد درجة التأين على الرقم الهيدروجيني للمحا
 الوسط القاعدي ألنه يعمل على عدم تأين المواد أي بقيت دون ان تحمل شحنة كهربية 

 تكافؤ األيون: كلما كان تكافؤ ايونات الكاتيونات كبيرًا قلت فرصة دخولها إلى الخلية .  -ب   
و  Caدخولها للخلية اكبر من ثنائية التكافؤ مثل ++    Kو + Naفالكاتيونات احادية التكافو مثل +   
++Mg   +++ وهذه اسرع من ثالثية التكافؤFe  وكذلك بالنسبة لألنيونات فنجد أن األيون أحادي التكافؤ

 .SO4- -اسرع نفاذية من األيونات ثنائية التكافؤ مثل  Cl-مثل الكلوريد 
ل نفاذية أيون ذو تكافؤ اقل بواسطة آخر ذو تكافؤ أعلى تضاد وتعاون األمالح :  يسمى منع أوتعطي -5

  .يحمل نفس نوع الشحنة بالتضاد
 احادي التكافؤ  ⁻KClثنائي التكافئ يبطئ نفاذية كلوريد البوتاسيوم  ⁻ CaCl⁻مثال: كلوريد الكالسيوم  



 الشحنة  التعاون : إسراع نفاذية أيون  ذو تكافؤ اقل بواسطة ايون ذو تكافؤ اعلى يحمل نفس  
 ⁺Kتسرع من نفاذية كاتيونات البوتاسيوم  ⁺⁺Caمثال :  كاتيونات الكالسيوم       

 :   Imbibition لتشرب ا -4

.عبارة عن مقدرة المادة الصلبة ) الغروية ( على امتصاص الماء          

 مثال : البذور _  التربة 

 ولحساب جهد الماء الذي يعمل عل حركة الماء من الخارج إلى الداخل نتبع المعادلة التالية:    

 ( ᴪᵐ( + جهد المادة الجافة ) ᴪѕ( +  الجهد األسموزي )  ᴪᴾ( = جهد الضغط )ᴪجهد الماء  )
يساوي صفر في األنسجة ويعتبر جهد المادة الجافة أهمية في حساب جهد الماء بالنسبة للمواد الجافة إال أنه 

 النباتية كاألوراق مما يجعلنا نتجاهلها في مثل هذه الحاالت.
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