
 

 لتأثٌرها على الخالٌا النباتٌة انواع المحالٌل نسبة

 Isotonic Solution اوال: المحلول سوي األزموزٌة :

( ، فعند Cell Sapهو المحلول الذي ٌتساوى تركٌزه مع تركٌز العصٌر الخلوي )

 .وضع خلٌة نباتٌة فً مثل هذا المحلول ال ٌطرأ علٌها اي تغٌٌر 

 

 Hypertonic Solution  ثانٌا: المحلول العالً التركٌز :

 األزموزي للعصٌر الخلوي" جهده  األزموزي اكثر سالبٌة من الجهد"وٌكون 

فعند وضع خلٌة نباتٌة فٌه سٌؤدي الى انكماشها بسبب خروج جزٌئات الماء من 

 الخلٌة باتجاه المحلول.

 Hypotonic Solution  ثالثا: المحلول الواطئ التركٌز : 

خلوي ، فعند وضع خلٌة نباتٌة فٌه ، نالحظ وٌكون تركٌزه اقل من تركٌز العصٌر ال

 انتقال جزٌئات الماء من المحلول باتجاه الخلٌة مسببا امتالء الخلٌة.

 

 Turgor Pressure: الضغط األمتالئً

( ، الصلب غٌر المرن نسبٌا ، وهذه المٌزه Cell Wallتحاط الخلٌة النباتٌة بجدار )

، وعلى  زٌةودى واسع من التركٌزات األزمفً م تمكن الخلٌة النباتٌة من البقاء حٌة

العكس من ذلك ، فان الخلٌة الحٌوانٌة ٌمكنها ان تعٌش فقط فً المحالٌل ذات 

( او تقرٌبا مماثلة لتركٌزات محتوٌات Isotonic Solutionالتركٌزات المماثلة )

 الخلٌة .

بب الجهد فعند وضع خلٌة نباتٌة فً ماء نقً ، فانها تنتفخ ولكنها ال تنفجر وبس

األزموزي السالب لعصٌر الخلٌة ، فان الماء سوف ٌنتقل الى داخل الخلٌة وبالتالً 

 ( نحو جدار الخلٌة.Plasma Lemmaٌدفع غشاء الخلٌة )

مى ـــاء الخلٌة نحو جدار الخلٌة ٌســوان الضغط الذي ٌنشأ والمسؤول عن دفع غش

 . ( ᴪPـ )( ، وٌرمز له ب Turgor Pressureبـ ) ضغط األمتالء 



 

لٌلوزي فانه ٌبدي ضغطا مساوٌا ولكنه معاكسا سلصالبة الجدار الخلوي ال وبالنظر

( وٌرمز له بالرمز Wall Pressureلضغط األمتالء ٌسمى بـ )ضغط الجدار 

(ᴪS( اي ان . )ᴪP=) (ᴪS بالمقدار ولكن ٌعاكسه )باالتجاه. 

تٌة تحت مثل هذه األحوال تداخلة ، فان الخلٌة النباونتٌجة لتأثٌر هذه القوى الم

 (. Turgidتوصف بأنها ممتلئة )

هو انخفاض فً امتالء خالٌا  لنقص الماء فً النباتان اول عالمة سهلة المالحظة "

  ة ، مما ٌعطً األوراق مظهر الذبول "الورق

The first , easily observed sign of a water deficit in a plant is a 

decrease in the turgid of its leaf cells, which gives the leaves a 

wilted appearance.                                                                              

 

 

   Matric Potentialجهد الحشوة : 

 هو الفقد فً الطاقة )بالنسبة للماء النقً ( ، اثناء دخول انتشار الماء وتفاعله مع

 ((.ᴪmوٌرمز له بالرمز )) االنتشارالمواد األخرى فً وسط 

 

  Water Potentialجهد الماء : 

هو الفرق بٌن الجهد الكٌمٌائً للماء عند اي نفطة فً النظام )
µ w وبٌن الجهد )

الكٌمٌائً للماء النقً تحت ظروف ثابتة )
µ w0

.) 

Water Potential : The difference between the chemical 

potential of water at any point in a system (µ w) and that of 

pure water under standard conditions (µ w0).                                   

 with the formulaومن المعادلة 

ᴪw= µ w –  µ w0 = RT Lin  e/e0    

                                                                                             



 

 وٌمكننا تقدٌر قٌمة جهد الماء من المعادلة هذه بسهولة ، اذ ان : 

  R= is the gas constant (erg/mole/degreeثابت الغاز 

 is the absolute Temp.(K0)=Tدرجة الحرارة المطلقة 

e0 =The vapor pressure of pure water at the same Temp.             

                            ضغط بخار الماء النقً عند نفس الدرجة                 

e= The vapor pressure of the solution in the system at temp. T    

 Tضغط بخار المحلول فً النظام عند درجة الحرارة 

e/e0اما   
 Lin   ٌساوي صفر عندما ٌتساوىe  معe0

e/e0وبالتالً فان   
 Lin         

 ( دائما .Zeroوعلٌه فان الجهد المائً للماء النقً ٌساوي صفر )

( فان قٌمة الضغط البخاري Biological Systemاما فً األنظمة الباٌولوجٌة )

 ( مما ٌجعل قٌمة    تساوي قٌمة سالبة . Less than zeroالنسبً )أقل من الصفر

 لماء فً األنظمة الباٌولوجٌة وٌعبر عنه بقٌمة سالبة.وهذا ٌنعكس على جهد ا

 Imbibitionالتشرب : 

بسبب محصلة حركة الماء على منحدر  االنتشارتشرب هو نوع خاص من لان ا

 انه ٌتضمن آلٌة األدمصاص . إال،  االنتشار)ممال ( 

( ملحوظ ، Swellingاذا وضعت مادة نباتٌة جافة فً ماء فسوف ٌحدث انتفاخ )

 ً بعض األحٌان ٌصل الى زٌادة مغٌرة فً الحجم.وف

   Condition Necessary For Imbibitionالشروط الضرورٌة للتشرب:

 -هناك شرطان اساسٌان وضرورٌان لحدوث التشرب وهما:

ل بٌن سطح المادة المتشربة وبٌن سائاء ـوجوب وجود ممال لجهد الم .7

 التشرب .

A water potential gradient must exist between the surface of 

the adsorbent and the liquid imbibed.                                              

 وجود مٌل خاص بٌن مكونات المادة األدمصاصٌة ومادة التشرب. .8


