
 االمتصاص و الضغط اجلذري

Absorption and Root Pressure  

ٌستطٌع النبات امتصاص الماء من خالل أي جزء من أجزائه ، غٌر أن العضو الرئٌسً المتصاص الماء و 

المواد المنحلة هو الجذر و ذلك من خالل جذر الشعٌرات الماصة و خالٌا البشرة فً قمة الجذور ، ثم ٌخترق 

رة الداخلٌة و المحٌط الدائر حتى ٌصل لألوعٌة الخشبٌة حٌث ٌنتقل إلى جمٌع اعضاء النبات و القشرة و البش

ٌطلق على الماء ما تحتوٌه من عناصر معدنٌة منحلة المنتقلة عبر األوعٌة الخشبٌة بالنسغ الناقص ، و تكون 

راق تنتقل عبر اللحاء و ٌطلق على حركته من األسفل إلى األعلى ، و بالمقابل فإن جمٌع المواد المصنعة فً األو

 و حركته من األعلى إلى األسفل .هذه العصارة بالنسغ الكامل 

 : االمتصاص

 مسار تحرك الماء خالل الجذر : -1

الشعٌرات الجذرٌة و خالٌا البشرة األخرى القرٌبة من منطقة الشعٌرات الجذرٌة ثم ٌتحرك  سطةاٌمتص الماء بو

ثم فً النهاٌة إلى الخشب ،و تكون حركة الماء حسب التدرج خالٌا انسجة القشرة  الماء من هذه الخالٌا إلى

االسموزي حٌث ٌتصل نسٌج خشب الجذر مباشرة بنسٌج الخشب فً الساق و لذلك ٌتحرك الماء من الجذر إلى 

 الساق .

بعض الخالٌا  ٌحتوي نسٌج الخشب اٌضا على أشعة وعائٌة تساعد على حركة الماء بصورة أفقٌة فً الساق و

 البرانشٌمٌة التً تخزن الماء و المواد الغذائٌة و األلٌاف الخشبٌة و تعمل على دعم األنسجة األخرى .

 : حركة الماء في الساق -2

من السكرٌات و الممر  اد الذائبة من أمالح ذائبة و تركٌز منخفضوٌتحرك الماء إلى األعلى مع بعض الم

فصل النمو و الظروف ولف سرعة صعود الماء إلى األعلى باختالف النبات اء هو الخشب و تختالرئٌسً للم

 البٌئٌة المحٌطة .

 حركة الماء في األوراق : -3

تمثل األوراق المرحلة النهائٌة لحركة الماء فً النبات ، ٌتصل نصل كل ورقة بالساق فً عقدة الساق و فً 

 ، و ٌتوزع النسٌج الناقل فً كل ورقة باختالف النبات . العقدة ٌبرز النسٌج الناقل الذي ٌغذي الورقة بالماء

ففً أوراق معظم النباتات ذات الفلقة الواحدة تكون العروق موازٌة للعرق الرئٌسً و تتفرع من هذه العروق 

توزٌع فً أوراقها الو فً نباتات ذات الفلقتٌن ٌختلف فروع صغٌرة لٌصل الماء إلى كل منطقة فً الورقة ،

ت عروق راحٌة حٌث تتصل العروق الثانوٌة فً الورقة بالعرق الرئٌسً عند قاعدة الورقة و فً فبعضها ذا

 البعض اآلخر تكون العروق رٌشٌة حٌث ٌمتد العرق الوسطً إلى حافة الورقة و تتصل بها األفرع من الجانبٌن 

 

 آلية امتصاص املاء :



 فسيولوجيا النبات      الثالثة الجلسة

 2الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 تٌن هما :ٌقتٌن رئٌسٌالعلماء أن امتصاص الماء ٌحدث بطرلقد بٌن 

 : و هو أقل أهمٌة لمعظم النباتات و ألغلب الظروف . Active absorptionاالمتصاص النشط  – 1

: و ٌحدث هذا االمتصاص نتٌجة لتأثٌر قوة فٌزٌائٌة ال تحتاج  Passive absorptionاالمتصاص السلبً -2

 لطاقة و أهم هذه القوى هً النتح .

 أوالً : االمتصاص النشط :

 لظواهر المألوفة فً النبات :من أهم ا

: هو خروج قطرات الماء من األوراق خالل الثغور الموجودة على حواف األوراق نتٌجة الضغط  اإلدماع –أ 

الجذري ٌزٌد عن المقاومة التً ٌالقٌها الماء فً حركته داخل النبات ، و قد ٌكون هناك ضغط جذري دون 

النباتات مثل سٌقان كروم العنب فً بداٌة الربٌع و ٌمكن مالحظة حدوث ظاهرة اإلدماع كما هو الحال فً بعض 

ماء مما ٌدل على أن الماء داخل السٌقان واقع تحت ضغط لالضغط الجذري بقطع أحد السٌقان فٌستمر بنزف ا

 (.الجويموجب )ٌزٌد عن الضغط 

ء عبر األوعٌة الخشبٌة الناقلة : ٌتشكل فً معظم األنواع النباتٌة قوة  دفع داخلً للمايظاهرة الضغط الجذر -ب

هذه القوة تعرف بالضغط الجذري. فإذا قطع ساق نبات فإن أرومته المتبقٌة تنضح كمٌة من العصارة الممددة من 

كمٌة العصارة المرتشحة فً كثٌر من الحاالت مقدار ما امتصه النبات من الماء ،و بما أن سطح المقطع ، تعادل 

تنفسٌة فإن هذا ٌشكل  ةبات المقطوع تتوضع فً الجذور و تتطلب طاقنمن الآلٌة امتصاص الماء و نضحه 

 امتصاصا فعاالً .

و ظاهرة اإلدماع و الضغط الجذري الٌمكن تفسٌرهما باالمتصاص السلبً ، فاالمتصاص السلبً ٌعنً سحب 

ٌنما تحدث السابقة الذكر الماء من األعلى و ٌكون ضغطه داخل الساق سلبٌاً نتٌجة الشد الواقع علٌه من األعلى ب

 نتٌجة دفع الماء من األسفل أي من قبل الجذر و ٌكون ضغط الماء داخل الجذر سالب .

 العوامل املؤثزة على الضغط اجلذري :

 :الضغط الجذري ٌكون فً أشده عند السعة الحقلٌة . توفر الماء في التربة -1

جذر نتٌجة الفرق فً الجهد و تزداد كمٌة الضغط الجذري :ٌصل الماء إلى ال الجهد االسموزي لمحلول التربة -2

 كلما كان الجهد االسموزي للخالٌا الجذرٌة قلٌل و الجهد االسموزي لمحلول التربة كبٌر .

مقاومة و ٌقل الضغط الجذري فً التربة المنخفضة الحرارة نتٌجة زٌادة لزوجة الماء:  درجة حرارة التربة -3

 ء سرعة امتصاص األٌونات .و بط لرئٌسًالجذر و قلة نمو الجذر ا

: تزداد سرعة امتصاص الماء و ٌزداد الضغط الجذري فً التربة جٌدة الصرف و قلٌلة  تهوية التربة -4

 األمالح .

 من اللٌغنٌن و السوبرٌن و ٌزداد :ٌقل الضغط الجذري فً الجذور القدٌمة التً تحوي نسبة عالٌة عمر النبات -5

 . فً الجذور النشطة



 فسيولوجيا النبات      الثالثة الجلسة

 3الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

الضغط الجذري فً النباتات عندما تكون سرعة النتح أعلى من سرعة اندفاع الماء  تأثٌر: ٌنعدم  النتح -6

 بالضغط الجذري لذلك فإن جمٌع العوامل البٌئٌة تساعد على سرعة النتح تقلل من أهمٌة الضغط الجذري للنبات .

الفصول بغض النظر عن تأثٌره فً رفع الماء ٌختلف مقدار الضغط الجذري خالل ساعات النهار و باختالف  -7

و ٌكون فً أشده فً منتصف النهار و ٌقل أثناء اللٌل و ٌعزى ذلك إلى عاملٌن هما : االمتصاص النشط لألٌونات 

و انتقالها إلى الساق ٌكون فً أشده خالل ساعات النهار و ذلك لتوفٌر الطاقة الالزمة لفاعلٌة الجذر خالل هذه 

 ادة مقاومة الجذر خالل ساعات النهار.الساعات و زٌ

 

 

 مزاحل حدوث االمتصاص النشط ) الضغط اجلذري( :

 ٌعزى إلى ثالث عوامل :

 : ٌحدث االمتصاص نتٌجة حدوث فرق فً الجهد االسموزي بٌن الجذر و محلول التربة 

، ٌقل الجهد االسموزي ض ٌتحرك الماء دائما من المناطق ذات الجهد المرتفع إلى المناطق ذات الجهد المنخف

ن قبل الجذر ناتج مجمع هذه األٌونات و ت   ،لخالٌا الجذر نتٌجة تجمع األٌونات داخل خالٌا الجذر و الخشب

عن استهالك طاقة ألن التجمع ٌحدث بعكس تركٌزهما ، و ٌحافظ الجذر على فرق الجهد بٌن خالٌاه و 

التربة باستمرار جمع األٌونات و حصوله على السكرٌات من الجزء الخضري و نتٌجة لفرق الجهد  محلول

 ٌدخل الماء من التربة إلى الجذر بعملٌة االنتشار البسٌطة .

  ًقد اقترح أن جزٌئات الماء قد تمتص باستهالك طاقة بصورة  امتصاص جزٌئات الماء امتصاصًا نشطا :

 تصاصاً نشطاً كما هو الحال بالنسبة لألٌونات .مباشرة أي أنها تمتص ام



 فسيولوجيا النبات      الثالثة الجلسة

 4الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

لى آخر عبر األغشٌة المنفذة إذا كان ن المعروف أن الماء ٌمر من مكان إ: م فرق الجهد الكهربائً االسموزي

هناك فرق فً التٌار الكهربائً بٌن الجهتٌن و بما أن غشاء السٌللوز ٌكون شحنته سالبة فً الماء و القسم 

 ذر ٌكون شحنته سالبة اٌضاً فإن الماء ٌتحرك باتجاه الجذر .الداخلً من الج

 قٍاس الضغط اجلذري :

لنباتات باستعمال مانومٌتر حٌث ٌقطع ساق النبات قرب سطح التربة ٌمكن قٌاس مقدار الضغط الجذري ألغلب ا

ة الجهاز و من حساب ٌندفع الماء داخل األنبوب فٌرتفع الزئبق فً أنبوبو ٌوصل بأنبوب مطاط ٌتصل بالمانومتر 

 الفرق بٌن عمودي الزئبق ٌمكن حساب الضغط الجذري .

 االمتصاص السلبي : –ثانياً 

ٌحدث وفق نظرٌة التماسك و الشد :ٌعتبر النتح القوة االساسٌة المحركة للماء و الدلٌل تالزم عملٌتً االمتصاص 

ا إلى الجذور و ٌساعد فً ذلك قوة تماسك و النتح و هذه القوة تتكون من األجزاء الخضرٌة و ٌنتقل تأثٌره

 .جزٌئات الماء و التصاقها بالخشب

 : آلٍت االمتصاص السلبً

ٌتبخر الماء من األوراق ألن الجهد المائً للهواء المحٌط بالورقة ٌكون قلٌالً ، و عندمنا ٌتبخر الماء من خالٌا 

من الخالٌا المجاورة حٌث ان الماء ٌحاول المائً فتتحرك نتٌجة ذلك جزٌئات الماء األوراق و ٌقل جهدها 

موازنة جهده و ٌنتقل التأثٌر من خلٌة ألخرى حتى ٌصل إلى العروق الورقٌة فٌقل الماء فً هذه العروق نتٌجة 

 خلخل الضغط .تحركته إلى الخالٌا و عندها ٌ

ى نفسه دون انفصال و هنا نالحظ على الرغم من عملٌات الشد التً ٌتعرض لها عمود الماء فإنه ٌحافظ عل

 . جزٌئات الماء ألن انكساره ٌعنً موت النبات ،بفضل صفات الماء التماسكٌة و االلتصاقٌة

 العوامل املؤثزة على امتصاص املاء : تقسم كماٌلً :

 عوامل التربة : -أ

نقطة الذبول و تعتمد : إن الماء المتاح للنبات هو الماء الذي تحتوٌه التربة بٌن السعة الحقلٌة و  توفر الماء – 1

فً الترب الثقٌلة و قلٌلة فً الترب الرملٌة ، و ٌقل امتصاص الماء كلما قل كذلك على نوع التربة فتكون كبٌرة 

 عن السعة الحقلٌة .

: ٌالحظ أن النبات ٌمتص كمٌة قلٌلة من الماء عند درجات الحرارة المنخفضة و ٌرجع ذلك  درجة الحرارة -2

 لما ٌلً : 

زٌادة مقاومة الجذر  -3-انخفاض سرعة حركة الماء من التربة إلى الجذر  -2-ة نمو الجذور و تفرعاتهاقل – 1

تزداد لزوجة الماء فً درجات الحرارة  -4-حٌث تقل نفاذٌة خالٌا الجذور و تزداد لزوجة البروتوبالزم 

ل امتصاص العناصر و ْم إلى الصفر و ٌق 25المنخفضة حٌث تصل الضعف عندما تقل درجة الحرارة عن 

 األٌونات المختلفة عندما تقل درجة الحرارة فٌقل دخول الماء بفرق االسموزٌة .



 فسيولوجيا النبات      الثالثة الجلسة

 5الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

:تزداد سرعة االمتصاص للماء فً الترب جٌدة الصرف حٌث أن قلة األكسجٌن و زٌادة تركٌز ثانً  التهوية -3

 الٌة :أكسٌد الكربون تؤدي إلى زٌادة مقاومة الجذور لدخول الماء لألسباب الت

قلة التفرعات الجذرٌة و النمو  -CO2 -2تزداد لزوجة البروتوبالزم وتقل نفاذٌة الغشاء الخلوي لزٌادة  – 1

 تقل فاعلٌة الخالٌا الجذرٌة فٌقل الضغط الجذري . -3-الجذري 

ركٌز محلول و علٌه فزٌادة تتمتص الجذور الماء نتٌجة فرق الجهد بٌن التربة و الجذر :  تركيز محلول التربة -4

التربة تعنً قلة الجهد االسموزي و قلة الجهد المائً الكلً لمحلول التربة و بالتالً قلة حركة الماء باتجاه الجذر 

 و صعوبة امتصاصه .

و تسبب إضافة األسمدة أحٌاناً قلة امتصاص للماء و ظهور عالمات الذبول على األوراق و ذلك لزٌادة تركٌز 

 االسموزي لمحلول التربة .األٌونات و قلة الجهد 

: تختلف سرعة حركة الماء باختالف نوع التربة فالتوصٌل الرطوبً للتربة الرملٌة  ةالتوصيل المائي للترب -5

أقل من التوصٌل الرطوبً للترب الطٌنٌة و تؤثر حركة الماء فً التربة على سرعة إمداد الجذور بالماء من 

ء من حبٌبات التربة القرٌبة منه فٌقل جهدها المائً فٌندفع الماء من مناطق المناطق البعٌدة ، فالجذر ٌمتص الما

 التربة المجاورة .

 :  عوامل بيئية -ب

تتناسب كمٌة الماء الممتصة طردٌا مع كمٌة الماء المفقود بالنتح إذا كانت رطوبة التربة عامالً غٌر محدد و من 

 تلعب دورا هاما فً سرعة االمتصاص هً :أهم العوامل المؤثرة على سرعة النتح و بالتالً 

 سرعة الرٌاح . -4-الرطوبة النسبٌة  -3 -درجة حرارة الهواء -2-شدة اإلضاءة  – 1

 صفات المجموع الجذري : -ج

تعمق الجذور و انتشارها :تمتص جذور النباتات معظم الماء من األطراف الحدٌثة النمو و ٌقل من المناطق  -1

مٌة انتشار الجذور و تعمقها فً األراضً ذات التوصٌل الرطوبً المنخفض عنها الجٌدة و المتصلبة و تزداد أه

 اء من الطبقات السطحٌة من ثم لألسفل .عموما ٌمتص الم

نفاذٌة الجذر : تعد المجامٌع الجذرٌة ذات األطراف الحدٌثة أكثر قدرة و نفاذٌة من القدٌمة  تختلف كذلك  -2

 البٌئٌة المحٌطة .حسب عمر الجذور و الظروف 

اختالف فعالٌة الجذر :تختلف الجذور فً قابلٌتها المتصاص األٌونات و مقاومتها للظروف البٌئٌة المحٌطة  -3

وترجع هذه االختالفات لعوامل وراثٌة .بعض الجذور لدٌها قابلٌة عالٌة لجمع األٌونات من مناطق التربة مما 

 ق االسموزٌة بٌن الجذر و محلول التربة .ٌساعد على امتصاص الماء النشط و ٌزٌد فر

 صفات المجموع الخضري : -د

كل صفات المجموع الخضري التً تؤدي لزٌادة النتح تؤدي إلى زٌادة سرعة امتصاص الماء حٌث أن العملٌتٌن 

مترابطتٌن تماما و عموما تزداد سرعة امتصاص الماء كلما زادت نسبة المساحة السطحٌة للجزء الخضري إلى 



 فسيولوجيا النبات      الثالثة الجلسة

 6الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

المساحة السطحٌة للجذور ألن المساحة الخضرٌة تمثل سطح الفقد و معظم الماء الداخل للنبات ٌجد طرٌقه عبر 

 الجذور .

 

 

 

 } نهاٌة الجلسة {


