
 المحاضرة الخامسة

  Water Losses:صور فقد الماء  

 بقىتوي Transpiration% من الماء الُممتص بواسطة الجذور تفقده النباتات بعدة طرق أهمها النتح 90-89

فضالً عن % تستخدمه النباتات في عملياتها األيضية المختلفة، ويتم فقدان الماء بعدة طرق منها 10-2 منه

 .bleedingواألدماء  Secretionواألفراز  Guttationلنتح، ظاهرة األدماع ا

ومن الغدد الرحيقية  glandsبالنسبة لألفراز فما هو إال عملية فقد الماء على صورة محاليل من الغدد 

Nectairesفقودة ، أما األدماء فهو فقد الماء عن طريق الجروح التي قد تصاب بها النباتات، وكمية الماء الم

ً األخيرة  دبهاتين الطريقتين تع بسيطة جداً وال قيمة لها، أما ظاهرتي اإلدماع والنتح فهما األهم وخصوصا

 ا.ممنه

 Guattationاألدماع:  1-

تحت ظروف التربة الدافئة والرطبة تظهر على طول حواف أو قمم األوراق نقاط مائية وفقد الماء بهذه الطريقة 

 -التي تحفز األدماع هي: العوامل يسمى األدماع.

 االمتصاص العالي للماء. -

 الضغط الجذري المرتفع. -

 ما. سببانخفاض أو انعدام النتح ل -

العملية األساسية والرئيسة لفقدان  دالتي تع)امتصاص الماء يفوق عملية النتح تجعل  (الثالثة)الظروف ان هذه

طريق تراكيب متخصصة تسمى الثغور المائية فقدان الماء بواسطة األدماع عن  لذلك يتم، و(الماء

Hydrothodes  ومن المواد التي وجدت في  .في النباتات المتكيفة لتلك الظروف قاورأعلى قمم األفي توجد

( وكذلك كثير من السكريات مثل ...P, K, Na, Ca, Mgسائل األدماع نجد معظم األمالح المعدنية )

glucose ،Fractose ،Sucorose خ. وكثيراً من األحماض مثل ... الglatomic acid ،aspartic acid 

 في غالبية النباتات. 6.7 -05.هذا السائل من  PH... الخ، ومواد كثيرة أخرى مثل الدهون والبروتينات ويتراوح 

  Transpiration  النتح
 النبات ان اال .منه وافرة كميات الى تحتاج وانها وبقاءها نموها اجل الماءمن الى تحتاج النباتات ان المعلوم من  

 دور اي الجزء هذا اليؤدي ثم ومن بالجو ماء بخار هيئة على هام جزء يفقد بل ماء من يمتصه ما بكل ظاليحتف
 .النتح بعملية ماء بخار هيئة على النبات من الماء فقد على ويطلق وتطوره النبات نمو في ايجابي



 النتح أنواع
 Stomatal transpiration الثغري  النتح 1.
 الثغور تدعى االوراق بشرة في موجودة دقيقة ثقوب عبر يمر النتح عملية في المفقود الماء معظم   
  stomates  السبب ويعود لالوراق السطحية المساحة من قليلة نسبة اال التؤلف الثغور فتحات ان من بالرغم 
 الثغور االخرىوتتحكم البشرة مناطق الى قياسا الماء بخار لحركة الثغور تبديها التي القليلة المقاومة الى ذلك في

 هذا عن الماء تبخر يتوقف أو فيقل كليا تغلق أو الثغور فتحات تقل االوراق تذبل فعندما ، الخارجة الماء بكمية
 .الطريق

 عبر طريقه شاقا الورقة بشرة خالل مباشرة بصورة الماء تبخر هو Cuticular transpiration األدمي النتح 2.
 باختالف الطريق هذا عن المفقود الماء نسبة وتختلف.الخارجي البشرة لسطح المغلفة الكيوتينية الشمعية الطبقة
 في سمكا اكثر الكيوتكل.مقاومته وزيادة الكيوتكل سمك بزيادة النسبة تقل حيث الكيوتكل او االدمة ونفاذية سمك

 الماء نسبة وتقدر. والرطبة المعتدلة المناطق نباتات في سمكه ويقل الجافة المناطق ونباتات الصحراوية النباتات
 أو يقل عندما الليل في النسبة هذه وتزداد % 11 بحوالي النضج كاملة االوراق في الطريق هذا عن المفقود
 .الثغور خالل النتح يتوقف

 Lenticular transpiration العديسي النتح 3.
 التي الفلينية االنسجة في الصغيرة والفتحات كالشقوق  واالدمة الثغور غير اخرى  مناطق من الماء بخار يخرج قد

 صغير جزء اال التمثل الفلينية االنسجة الن عادتا قليلة الطريقة بهذه المفقود الماء نسبة.االشجار سيقان تغلف
 الساقطة االوراق الن االوراق سقوط عند الخريف فصل في العديسي النتح يزداد . للنبات السطحية المساحة من

 سقوط من فترة بعد الفلينية الطبقة تغطيها ان قبل السائدة البيئية للظروف معرضة الحشوية الخاليا من طبقة تترك
 .االوراق

 الثغور حركة ميكانيكية
 التي الثغور باسم تعرف صغيرة ثقوب على باحتوائها الوعائية للنباتات الهوائية االعضاء سطوح تمتاز
 وكل والتركيب والعدد والتوزيع الحجم في كثيرا تختلف الثغوربانها وتمتاز الغازي  التبادل خاللها يحدث

 بالخاليا تعرف اخرى  البشرة من خاليا واحيانا Guard cells الحارسة بالخاليا تعرفان بخليتين محاط ثغر
 خضراء بالستيدات على واحتوائها الخاص بشكلها البشرة خاليا من غيرها عن الحارسة الخاليا وتمتاز .المساعدة



 الثغري  بالثقب تحيط التي الحارسة الخاليا فجدران منتظمة غير موضعية تغلضات الخلوية جدرانها وبتغلض
 الحارسة الخلية تكون  فعندما الحارسة الخاليا امتالء درجة على الثغر سعة وتتوقف المضادة جدرانها من اغلض
 في معه شادا الخارج نحو فاكثر اكثر يبرز الرقيق جانبها يجعل جدرانها على الواقع االمتالء ضغط فان ممتلئة
 الخاليا امتالء ينخفض وعندما الثغر اتساع الى يؤدي مما بالثغر المحيط الغليض الداخلي الجدار نفسه الوقت

 فتضيق الحارستين للخليتين ينظالغلي الجدارين تقارب الى يؤدي مما جدرانها فتنكمش امتالئها ضغط يقل الحارسة
 .الثغر فتحتا

 

 
 
 
 الضوء كمية وتختلف الظالم في االوراق وضع عند وتفلق للضوء تتعرض عندما تفتح الثغور ان المعلوم من 

 البناء عملية تتطلبها التي الكمية عن كثيرا تقل ولكنها النبات نوع باختالف الثغري  االنفتاح ذروة لبلوغ الالزمة
 وتقفل ليال تفتح الثغور تلك كون  في مغايرا سلوكا ثغورها تظهر العصارية النباتات مثل النباتات بعض.الضوئي

 السكريات كمية في زيادة هناك فان للضوء الحارسة الخاليا تعرض عند ان هو سابقا االعتقاد وكان. النهار خالل
 فتسحب بالسالب عالي الحارسة للخاليا االزموزي  الجهد قيمة جعل الى يؤدي مما الضوئي البناء لعملية نتيجة
 الضوئي البناء عملية حصول نم الرغم وعلى .الثغور تفتح وبالتالي امتالئها درجة المجاورفتزداد الخاليا من الماء
 االزموزي  الضغط في التغيرات لحدوث كافية غير فانها وبالتاكيد اقل بسرعة تحدث االانها الحارسة الخاليا في

 الثغور وغلق فتح عملية ان الحظ الباحثين من الكثير .للضوء الخاليا هذه استجابة ترافق الحارسةالتي للخاليا



 ويحدث عالية PH قيمة تصبح عندما مفتوحة الثغور تكون  عامة وبصورة PH الحموضة رقم في للتغيرات حساسة
 نبات اوراق في الثغور ان 1221 سنة Sayre الباحث الحظ ولقد .منخفضةPH ال قيمة تكون  عندما العكس

 عندما وتغلق PH ال يزداد عندما الثغور تفتح حيث الحموضة رقم في الحاصلة للتغيرات تستجيب  pumex  ال
 الى النشا بتحويل تقوم التي Hydrolyases المحللة االنزيمات فعالية في الخلية محيط حموضة تؤثر .ينقص

 المائي الجهد من تقلل بدورها السكريات وزيادة قاعديا الوسط يكون  عندما فعاليتها تزداد حيث بسيطة سكريات
 الظالم في العكس ويحدث االنتفاخي ضغطها زيادة ويسبب المجاورة الخاليا من الماء فيدخلها الحارسة للخاليا

 :التالي التفاعل في يساعد الذي Phosphorylase انزيم هو المحللة االنزيمات اهم ومن
PH=7 

Starch + Pi ---------→ Glucose-1-Phosphate 
PH=5 
 النشا وبتحلل.الثغور االزموزيةوفتح تغيير في فعالة السكريات بينما ذائب غير النه ازموزيا فعال غير والنشأ
ر و و الثغ وفتح الحارسة الخاليا داخل المائي الجهد لخفض كافية الذائبة السكريات من بها الباس كمية ينتج

 وغلق فتح عملية ان هو النظرية الى الموجهة االنتقادات ومن سكر الى النشا تحول بنظرية النظرية هذه تعرف
 مثل النباتات بعض اوراق ان كما .نسبيا بطيئة سكر الى النشا تحول عملية اما ثوان عةضب خالل تتم الثغور
 .الثغور وغلق فتح مالحظة يمكن ذلك ومع منه بدال الفركتوز يوجد بل النشا على التحتوي  البصل

:المصادر  
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