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عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

Permeability of plasmamembraneنفاذیة الغشاء البالزمى     
ØØالبالزمىالبالزمى  الغشاءالغشاء  PlasmamembranePlasmamembrane  الخارجىالخارجى  EctoplastEctoplast  ،،  یمثلیمثل  

  الخافضةالخافضة  الموادالمواد  تجمیعتجمیع  نتیجةنتیجة  تكونتتكونت  التىالتى  البروتوبالزم،البروتوبالزم،  منمن  الخارجیةالخارجیة  الطبقةالطبقة
  اختیاریةاختیاریة  نفاذیةنفاذیة  ذوذو  رقیق،رقیق،  وھووھو  الخلوى،الخلوى،  والجداروالجدار  السیتوبالزمالسیتوبالزم  بینبین  ،،  البینىالبینى  للتوترللتوتر

SelectiveSelective permeabilitypermeability  ،،  والبروتین،والبروتین،  الفوسفولبیداتالفوسفولبیدات  منمن  أساساأساسا  یتركبیتركب  
  ..والكالسیوموالكالسیوم  الماغنسیومالماغنسیوم  ایوناتایونات  منمن  مرتفعةمرتفعة  ونسبةونسبة

ØØالداخلىالداخلى  البالزمىالبالزمى  الغشاءالغشاء  أماأما  TonoplastTonoplast  ،،  منمن  الداخلیةالداخلیة  الطبقةالطبقة  یمثلیمثل  فھوفھو  
    بتجمعبتجمع  وتتكونوتتكون  العصاریة،العصاریة،  والفجوةوالفجوة  السیتوبالزمالسیتوبالزم  بینبین  تفصلتفصل  التىالتى  البروتوبالزم،البروتوبالزم،

..المائىالمائى  الفجوةالفجوة  ومحلولومحلول  السیتوبالزمالسیتوبالزم  بینبین  البینى،البینى،  للتوترللتوتر  الخافضةالخافضة  الموادالمواد



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

Permeability of plasmamembraneنفاذیة الغشاء البالزمى     
ØØفىفى  یتحكمانیتحكمان  والغشاءانوالغشاءان  ..الخارجىالخارجى  الغشاءالغشاء  تمامًاتمامًا  تشبھتشبھ  تركیبیةتركیبیة  صفاتصفات  ذوذو  وھووھو  

..بالخلیةبالخلیة  المحیطةالمحیطة  للظروفللظروف  طبقاطبقا  إنفاذھا،إنفاذھا،  وتنظیموتنظیم  المواد،المواد،  مرورمرور
ØØاألخرىاألخرى  والموادوالمواد  الدھنیةالدھنیة  االحماضاالحماض  تجمعتجمع  ھوھو  الخلویة،الخلویة،  األغشیةاألغشیة  تكونتكون  اساساساس  

  الفاصلالفاصل  الحدالحد  علىعلى  رقیقة،رقیقة،  طبقةطبقة  شكلشكل  فىفى  للغشاء،للغشاء،  والمكونةوالمكونة  البینى،البینى،  للتوترللتوتر  الخافضةالخافضة
..یمتزجانیمتزجان  الال  مادتان،مادتان،  أوأو  وسطان،وسطان،  بینبین
ØØصغیرةصغیرة  فقاعاتفقاعات  صورةصورة  أوأو  شكلشكل  فىفى  متجمعةمتجمعة  وتكونوتكون  SmallSmall micellesmicelles  مرتبةمرتبة  

LipidLipid  المزدوجةالمزدوجة  الفوسفولیبداتالفوسفولیبدات  طبقةطبقة  فىفى biloyerbiloyer  ،،  البروتیناتالبروتینات  فیھافیھا  تسبحتسبح  التىالتى    
LiquidLiquid  السائلالسائل  الغشاءالغشاء  لوحدةلوحدة  النھائىالنھائى  التركیبالتركیب  مكونةمكونة  المختلفة،المختلفة، mosaicmosaic

StructureStructure  النباتیةالنباتیة  الخلیةالخلیة  فىفى  الغشاءالغشاء  لوحدةلوحدة  البنائیةالبنائیة  القاعدةالقاعدة  تمثلتمثل  والتىوالتى..



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::تنقسم المواد الذائبة التى ینفذھا الغالف البروتوبالزمى إلى قسمینتنقسم المواد الذائبة التى ینفذھا الغالف البروتوبالزمى إلى قسمین 
ØØ الكترولیتیةالكترولیتیة((مواد متأنیة مواد متأنیة ( (ElectrolytesElectrolytes

ØØمواد غیر متأنیةمواد غیر متأنیةNon electrolytesNon electrolytes



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

 Ionic diffusion Ionic diffusion: : نفاذیة المواد االلكترولیتیةنفاذیة المواد االلكترولیتیة: : أوالأوال 
ØØإلىإلى  الناتجة،الناتجة،  األیوناتاألیونات  وتنتشروتنتشر  الماء،الماء،  فىفى  اذابتھااذابتھا  عندعند  االلكترولیتیة،االلكترولیتیة،  الموادالمواد  تتأینتتأین  

..االستقاللاالستقالل  تمامتمام  بعضھابعضھا  عنعن  مستقلةمستقلة  الخلیة،الخلیة،  داخلداخل
ØØبعضھا،بعضھا،  أوأو  جمیعھا،جمیعھا،  السالبةالسالبة  األیوناتاألیونات  تبقىتبقى  بینمابینما  الموجبة،الموجبة،  األیوناتاألیونات  تنفذتنفذ  وقدوقد  

  بدبد  فالفال  صحیحا،صحیحا،  الكھربىالكھربى  االتزاناالتزان  یصبحیصبح  ولكىولكى  ..صحیحصحیح  والعكسوالعكس  الخلیة،الخلیة،  خارجخارج
  فىفى  لھالھا  مساویةمساویة  أخرى،أخرى،  أیوناتأیونات  الخلیةالخلیة  دخلتدخلت  التىالتى  الزائدةالزائدة  األیوناتاألیونات  محلمحل  یحلیحل  أنأن

الشحنةالشحنة  ونوعونوع  الكم،الكم،



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

Neutral diffusionNeutral diffusion: : نفاذیة المواد الغیر الكترولیتیةنفاذیة المواد الغیر الكترولیتیة: : ثانیاثانیا 
ØØخاللخالل  نفاذیتھانفاذیتھا  فإنفإن  ولذلكولذلك  محالیلھا،محالیلھا،  فىفى  الكترولیتیةالكترولیتیة  الغیرالغیر  الموادالمواد  تتأینتتأین  والوال  تتجزأتتجزأ  

  ..المتأینةالمتأینة  الموادالمواد  نفاذیةنفاذیة  منمن  تعقیدا،تعقیدا،  أقلأقل  یبدویبدو  الخلویة،الخلویة،  األغشیةاألغشیة
ØØحدوثحدوث  بدونبدون  الطبیعیة،الطبیعیة،  بصورتھابصورتھا  وھىوھى  تتمتتم  المواد،المواد،  تلكتلك  نفاذیةنفاذیة  بأنبأن  اعتقاداعتقاد  وھناكوھناك  

    ..البسیطةالبسیطة  االنتشاراالنتشار  لنظریاتلنظریات  ذلكذلك  فىفى  خاضعةخاضعة  تركیبھا،تركیبھا،  فىفى  تغییرتغییر  أىأى
ØØأوأو  تركیزاتركیزا  األقلاألقل  الوسطالوسط  إلىإلى  جھدًاجھدًا  أوأو  تركیزاتركیزا  األكثراألكثر  الوسطالوسط  منمن  تنتشرتنتشر  أنھاأنھا  أىأى  

    ..الخلیةالخلیة  وخارجوخارج  داخلداخل  الجھدالجھد  أوأو  التركیزالتركیز  یتساوىیتساوى  حتىحتى  جھدًا،جھدًا،



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::میكانیكیة حدوث النفاذیةمیكانیكیة حدوث النفاذیة 
::أھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھىأھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھى

Concentration gradientConcentration gradient::نظریة االنتشار مع تدرج التركیزنظریة االنتشار مع تدرج التركیز  - - ١١
ØØإلىإلى  تمیلتمیل  الدقائق،الدقائق،  أوأو  الجزیئات،الجزیئات،  أوأو  األیونات،األیونات،  أنأن  ..لالنتشارلالنتشار  الطبیعیةالطبیعیة  القوانینالقوانین  فمنفمن  

  فىفى  أخرىأخرى  نقطةنقطة  إلىإلى  التركیز،التركیز،  فیھافیھا  یرتفعیرتفع  الوسط،الوسط،  فىفى  نقطةنقطة  منمن  واالنتشار،واالنتشار،  الحركةالحركة
    االنتشار،االنتشار،  ویقفویقف  العكس،العكس،  منمن  أسرعأسرع  بمعدلبمعدل  التركیز،التركیز،  فیھافیھا  ینخفضینخفض  الوسط،الوسط،  نفسنفس
..االنتشاراالنتشار  وسطوسط  فىفى  الدقائق،الدقائق،  أوأو  الجزئیات،الجزئیات،  أوأو  األیونات،األیونات،  تركیزتركیز  تساوىتساوى  عندعند

ØØحیزحیز  فىفى  منتظما،منتظما،  توزیعاتوزیعا  نفسھانفسھا  لتوزیعلتوزیع  تمیلتمیل  الدقائق،الدقائق،  أوأو  الجزئیات،الجزئیات،  أنأن  أىأى  
  ..التركیزالتركیز  منحدرمنحدر  معمع  االنتشار،االنتشار،

ØØأوأو  الذراتالذرات  حجمحجم  معمع  وعكسیًاوعكسیًا  التركیز،التركیز،  درجةدرجة  معمع  طردیاطردیا  االنتشاراالنتشار  سرعةسرعة  وتتناسبوتتناسب  
..لھالھا  الجزئىالجزئى  الوزنالوزن  أوأو  الجزئیات،الجزئیات،



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::میكانیكیة حدوث النفاذیةمیكانیكیة حدوث النفاذیة 
::أھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھىأھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھى

نظریة الذوباننظریة الذوبان  --بب
  تجزئتھاتجزئتھا  معاملمعامل  علىعلى  یعتمدیعتمد  األغشیة،األغشیة،  خاللخالل  المواد،المواد،  انتشارانتشار  أنأن  النظریة،النظریة،  وتفترضوتفترض        

PartitionPartition CoefficientCoefficient،،  إلىإلى  الدھنالدھن  فىفى  المادةالمادة  ذوبانذوبان  درجةدرجة  بینبین  النسبةالنسبة  أىأى  
  الجزیئىالجزیئى  الحجمالحجم  بینبین  النسبةالنسبة  علىعلى  یعتمدیعتمد  كماكما  الماء،الماء،  فىفى  ذوبانھاذوبانھا  درجةدرجة

MolecullarMolecullar sizessizesغشاءغشاء  خاللخالل  النافذةالنافذة  فالموادفالمواد  ..الغشاءالغشاء  ثقوبثقوب  وسعةوسعة  ،،  للمادةللمادة  
..مادتھمادتھ  فىفى  الذوبانالذوبان  منمن  لھالھا  بدبد  الال  ،،  الخلیةالخلیة



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::میكانیكیة حدوث النفاذیةمیكانیكیة حدوث النفاذیة 
::أھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھىأھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھى

Sieve theorySieve theoryالنظریة الغربالیة النظریة الغربالیة   - - حـحـ
ØØمسافاتمسافات  تمثلتمثل  دقیقة،دقیقة،  ثقوبثقوب  وجودوجود  علىعلى  االلكترونىااللكترونى  بالمیكروسكوببالمیكروسكوب  الفحصالفحص  دلدل  

  الغشائیة،الغشائیة،  للوحداتللوحدات  البنائیة،البنائیة،  للقواعدللقواعد  المكونةالمكونة  الفوسفولیبیدات،الفوسفولیبیدات،  وحداتوحدات  بینبین  بینیة،بینیة،
  ثقوبھثقوبھ  سعةسعة  تسمحتسمح  كالغربال،كالغربال،  السیتوبالزمیةالسیتوبالزمیة  األغشیةاألغشیة  فتظھرفتظھر  النباتیة،النباتیة،  الخالیاالخالیا  فىفى

..الثقوبالثقوب  ھذهھذه  لھالھا  یتسعیتسع  التىالتى  الموادالمواد  بنفاذیةبنفاذیة
ØØكالسلوفانكالسلوفان  الصناعیة،الصناعیة،  األغشیةاألغشیة  بعضبعض  ذلكذلك  فىفى  البالزمىالبالزمى  الغشاءالغشاء  ویشبھویشبھ  ،،  

..  والكلودیونوالكلودیون  والبارشمنتوالبارشمنت



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::میكانیكیة حدوث النفاذیةمیكانیكیة حدوث النفاذیة 
::أھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھىأھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھى

::facilitated diffusionfacilitated diffusion: : نظریة المواد الحاملةنظریة المواد الحاملة  - - دد
ØØالسالبةالسالبة  األنیوناتاألنیونات  انتقالانتقال  خاص،خاص،  بوجھبوجھ  تفسر،تفسر،  فھىفھى  قبوال،قبوال،  األكثراألكثر  النظریةالنظریة  وھىوھى  

  یتمیتم  التىالتى  السرعة،السرعة،  تفسرتفسر  كماكما  الشحنات،الشحنات،  تنافرتنافر  رغمرغم  ،،  الخلوىالخلوى  الغشاءالغشاء  عبرعبر  الشحنةالشحنة
..البسیطالبسیط  باالنتشارباالنتشار  مقارنةمقارنة  النفاذیة،النفاذیة،  بھابھا
ØØ  خاللخالل  ینفذینفذ  الذىالذى  الجزئالجزئ  أوأو  لألیونلألیون  حاملةحاملة  موادمواد  أوأو  مادةمادة  وجودوجود  النظریةالنظریة  وتفترضوتفترض  

  لتكوینلتكوین  للغشاء،للغشاء،  الخارجىالخارجى  السطحالسطح  عندعند  معًامعًا  یتحدایتحدا  أنأن  یجبیجب  حیثحیث  البالزمى،البالزمى،  الغشاءالغشاء
    ..الغشاءالغشاء  خاللخالل  النفاذالنفاذ  أوأو  المرورالمرور  علىعلى  القادرةالقادرة  وحدھا،وحدھا،  ھىھى  وسیطة،وسیطة،  مادةمادة



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::میكانیكیة حدوث النفاذیةمیكانیكیة حدوث النفاذیة 
::أھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھىأھم النظریات المقترحة لتفسیر میكانیكیة نفاذیة الذائبات عبر األغشیة ھى

Active transportActive transport: : نظریة النقل النشطنظریة النقل النشط    - - ھـ ھـ 
ØØالتركیز،التركیز،  تدرجتدرج  ضدضد  األغشیة،األغشیة،  خاللخالل  الموادالمواد  ونفاذیةونفاذیة    مرورمرور  إمكانیةإمكانیة  النظریةالنظریة  ھذهھذه  وتفسروتفسر  

  ..تركیزاتركیزا  أعلىأعلى  ھىھى  حیثحیث  إلىإلى  تركیزًا،تركیزًا،  أوأو  جھدًاجھدًا  أقلأقل  حیثحیث  منمن  تنتقلتنتقل  فھىفھى  الكھربىالكھربى  الجھدالجھد  أوأو
ØØالسلبىالسلبى  فالنقلفالنقل  passivepassive transporttransport  منحدرمنحدر  علىعلى  یعتمدیعتمد  إیضاحھ،إیضاحھ،  السابقالسابق  للجزیئاتللجزیئات  

..وغیرھاوغیرھا  ........الجزیئات،الجزیئات،  وحجموحجم  الكھربى،الكھربى،  الجھدالجھد  منحدرمنحدر  التوزیع،التوزیع،  معاملمعامل  ،،  التركیزالتركیز
ØØ  باستثناءباستثناء  الدقائق،الدقائق،  نقلنقل  فىفى  فعلیا،فعلیا،  تدخالتدخال  البالزمىالبالزمى  الغشاءالغشاء  یتدخلیتدخل  لملم  الحاالت،الحاالت،  ھذهھذه  كلكل  وفىوفى    

..الطبیعیةالطبیعیة  االنتشاراالنتشار  قوانینقوانین  حسبحسب  تنتقلتنتقل  الدقائقالدقائق  ھذهھذه  كانتكانت  بلبل  الحاملة،الحاملة،  الموادالمواد  حالةحالة



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
vvدرجة الحرارةدرجة الحرارة::
ØØالغشاءالغشاء  نفاذیةنفاذیة  معدلمعدل  منمن  تزیدتزید  الحرارة،الحرارة،  درجةدرجة  زیادةزیادة  أنأن  علىعلى  التجارب،التجارب،  تدلتدل  

  الماءالماء  لجزئیاتلجزئیات  الحركیةالحركیة  الطاقةالطاقة  لزیادةلزیادة  ذلكذلك  ویرجعویرجع  ..للماءللماء  السیتوبالزمىالسیتوبالزمى
..الغشاءالغشاء  خاللخالل  النفاذیةالنفاذیة  فیسھلفیسھل  البروتوبالزم،البروتوبالزم،  خثورةخثورة  أوأو  لزوجةلزوجة  ونقصونقص  المنتشرة،المنتشرة،

ØØ  الموادالمواد  نفاذیةنفاذیة  معدلمعدل  منمن  تزیدتزید  الحرارة،الحرارة،  درجةدرجة  زیادةزیادة  أنأن  أیضا،أیضا،  التجاربالتجارب  وتدلوتدل  
  باختالفباختالف  تختلفتختلف  معینة،معینة،  حرارةحرارة  درجةدرجة  حتىحتى  البالزمى،البالزمى،  الغشاءالغشاء  خاللخالل  الذائبةالذائبة

  الغشاء،الغشاء،  خاللخالل  للذائبات،للذائبات،  االختیارىاالختیارى  اإلنفاذاإلنفاذ  معدلمعدل  ضعفضعف  تعداھا،تعداھا،  ماما  وإذاوإذا  النبات،النبات،
..))ْْ  ٦٠٦٠  --٤٠٤٠((  للسیتوبالزمللسیتوبالزم  الممیتةالممیتة  الدرجةالدرجة  عندعند  تماماتماما  تنعدمتنعدم  حتىحتى



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
::الضوءالضوء
ØØاألغشیةاألغشیة  خاللخالل  والذائبات،والذائبات،  الماءالماء  نفاذیةنفاذیة  معدلمعدل  زیادةزیادة  إلىإلى  األبحاث،األبحاث،  تشیرتشیر  

  انان  وجدوجد  كماكما  ..الظالمالظالم  فىفى  المعدلالمعدل  ھذاھذا  ویقلویقل  الضوء،الضوء،  شدةشدة  بزیادةبزیادة  ،،  البروتوبالزمیةالبروتوبالزمیة
NitellaNitella  طحلبطحلب  خالیاخالیا spsp  الضوء،الضوء،  فىفى  اكبراكبر  بدرجةبدرجة  الذائبةالذائبة  األمالحاألمالح  امتصتامتصت  
..الظالمالظالم  فىفى  عنھاعنھا

ØØفالضوءفالضوء  النفاذیة،النفاذیة،  علىعلى  الطیفالطیف  أشعةأشعة  تأثیرتأثیر  اختالفاختالف  إلىإلى  األبحاث،األبحاث،  أشارتأشارت  وقدوقد  
  لوحظلوحظ  بینمابینما  ،،  النفاذیةالنفاذیة  علىعلى  إیجابیاإیجابیا  تأثیراتأثیرا  أقلأقل  ––األمواجاألمواج  اطولاطول  وھووھو  – – االحمراالحمر

  علىعلى  إیجابیًاإیجابیًا  تأثیرًاتأثیرًا  أكثرھاأكثرھا  – – الطیفالطیف  أمواجأمواج  أقصرأقصر  وھووھو  --البنفسجىالبنفسجى  الضوءالضوء  أنأن
..النفاذیةالنفاذیة



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
المواد الذائبة فى بیئة النباتالمواد الذائبة فى بیئة النبات

ØØأغشیتھاأغشیتھا  نفاذیةنفاذیة  زیادةزیادة  الالمیناریا،الالمیناریا،  طحلبطحلب  خالیاخالیا  علىعلى  التجارب،التجارب،  دلتدلت    
    الخالیا،الخالیا،  موتموت  إلىإلى  النھایة،النھایة،  فىفى  أدتأدت  ومستمرة،ومستمرة،  واضحة،واضحة،  زیادةزیادة  السیتوبالزمیة،السیتوبالزمیة،

  األحادیةاألحادیة  العناصر،العناصر،  أحدأحد  كاتیوناتكاتیونات  علىعلى  یحتوىیحتوى  ملحى،ملحى،  محلولمحلول  فىفى  غمسھاغمسھا  عندعند
    میاهمیاه  أمالحأمالح  تركیزتركیز  بنفسبنفس  األلومنیوماأللومنیوم  أوأو  البوتاسیوم،البوتاسیوم،  أوأو  الصودیوم،الصودیوم،  مثلمثل  التكافؤالتكافؤ
..طبیعةطبیعة  معیشةمعیشة  ویعیشویعیش  فیھا،فیھا،  ینموینمو  التىالتى  البحر،البحر،

ØØالعناصرالعناصر  أحدأحد  علىعلى  یحتوىیحتوى  محلولمحلول  فىفى  غمسھاغمسھا  عندعند  النتیجة،النتیجة،  نفسنفس  ظھرتظھرت  وقدوقد  
  واأللومنیوم،واأللومنیوم،  والماغنسیوم،والماغنسیوم،  والباریوم،والباریوم،  كالكالسیوم،كالكالسیوم،  ،،  التكافؤالتكافؤ  ثالثیةثالثیة  أوأو  ثنائیة،ثنائیة،

األیوناتاألیونات  ھذهھذه  سمیةسمیة  أعراضأعراض  وظھرتوظھرت  أیضاأیضا  النفاذیةالنفاذیة  زادتزادت  حیثحیث  والحدیدیك،والحدیدیك،



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
::المواد السامة والمخدرة المواد السامة والمخدرة 

ØØواإلیثر،واإلیثر،  ،،  كالكلوروفورمكالكلوروفورم  ،،  والمخدرةوالمخدرة  السامةالسامة  الموادالمواد  أنأن  وجدوجد  
  للماءللماء  السیتوبالزمى،السیتوبالزمى،  الغشاءالغشاء  نفاذیةنفاذیة  معدلمعدل  علىعلى  تؤثرتؤثر  ،وغیرھا،وغیرھا......والكحول،والكحول،
  تركیزتركیز  درجةدرجة  علىعلى  یعتمدیعتمد  متباینًامتباینًا  تأثیراتأثیرا  النبات،النبات،  بیئةبیئة  فىفى  وجودھاوجودھا  عندعند  والذائبات،والذائبات،
..الموادالمواد  ھذهھذه  مثلمثل  ونوعونوع

ØØ  بدرجةبدرجة  البرتوبالزمیةالبرتوبالزمیة  األغشیةاألغشیة  نفاذیةنفاذیة  منمن  تقللتقلل  منھامنھا  المنخفضةالمنخفضة  فالتركیزاتفالتركیزات  
  بإزالةبإزالة  التأثیر،التأثیر،  ھذاھذا  عالجعالج  أوأو  منعمنع  یمكنیمكن  أنھأنھ  بمعنىبمعنى  عكسىعكسى  تأثیرتأثیر  وھووھو  ،،  ملحوظةملحوظة

..اثرهاثره  تالشىتالشى  أوأو  المؤثر،المؤثر،  العاملالعامل
ØØ  فىفى  مبدئیًا،مبدئیًا،  انخفاضًاانخفاضًا  وجودھاوجودھا  فیسببفیسبب  الموادالمواد  ھذهھذه  منمن  المرتفعةالمرتفعة  التركیزاتالتركیزات  أماأما  

  ..عكسیةعكسیة  غیرغیر  كبیرة،كبیرة،  زیادةزیادة  یعقبھیعقبھ  النفاذیةالنفاذیة  معدلمعدل



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
::اإلشعاعاإلشعاع

ØØالبالزمىالبالزمى  والغشاءوالغشاء  البروتوبالزم،البروتوبالزم،  منمن  كلكل  حیویةحیویة  علىعلى  سلبًا،سلبًا،  اإلشعاعات،اإلشعاعات،  تؤثرتؤثر..  
    ..النفاذیةالنفاذیة  فىفى  التحكمالتحكم  علىعلى  األغشیةاألغشیة  قدرةقدرة  منمن  كذلككذلك  اإلشعاعاتاإلشعاعات  وتقللوتقلل

ØØفىفى  تغیرتغیر  إحداثإحداث  علىعلى  األشعةاألشعة  تأثیرتأثیر  إلىإلى  ترجعترجع  ذلكذلك  أسبابأسباب  أنأن  البعض،البعض،  ویرىویرى  
    ..الغشاءالغشاء  خاللخالل  الدقائقالدقائق  نقلنقل  علىعلى  تعملتعمل  التىالتى  األنزیمیة،األنزیمیة،  النظمالنظم

ØØفىفى  وضوحًاوضوحًا  اإلشعاعاإلشعاع  أثرأثر  ویزدادویزداد  الغشاء،الغشاء،  ثقوبثقوب  سعةسعة  علىعلى  لتأثیرھالتأثیرھا  إضافةإضافة  
..المطفرةالمطفرة  الجرعاتالجرعات



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
:: PH PHاألس األیدروجینياألس األیدروجیني

ØØحولحول  المائیة،المائیة،  األغلفةاألغلفة  وجودوجود  إلىإلى  للسیتوبالزمى،للسیتوبالزمى،  الغروانىالغروانى  السائلالسائل  ثباتثبات  یعزىیعزى  
  جزیئاتجزیئات  أسطحأسطح  علىعلى  المتجانسة،المتجانسة،  الكھربیةالكھربیة  الشحنةالشحنة  ووجودووجود  الغرویة،الغرویة،  دقائقھدقائقھ
  ..لھلھ  المنتثرالمنتثر  الطورالطور

ØØتقعتقع  للسیتوبالزم،للسیتوبالزم،  األیدروجیناألیدروجین  أیونأیون  تركیزتركیز  ألنألن  نظرًانظرًا  سالبة،سالبة،  شحنةشحنة  غالبًاغالبًا  وھىوھى  
  دائریةدائریة  حركةحركة  فىفى  وھووھو  لھلھ  الكھربىالكھربى  التعادلالتعادل  لنقطةلنقطة  القاعدىالقاعدى  الجانبالجانب  علىعلى

..مستمرةمستمرة
ØØ  داخلداخل  یحدثیحدث  لمالما  أوأو  ،،  خاصةخاصة  بیئیةبیئیة  لعوامللعوامل  نتیجةنتیجة  األیدروجینى،األیدروجینى،  األساألس  تغیرتغیر  فإذافإذا  

..الغشاءالغشاء  نفاذیةنفاذیة  علىعلى  یؤثریؤثر  ذلكذلك  فإنفإن  الغذائى،الغذائى،  التحولالتحول  عملیاتعملیات  منمن  الخلیة،الخلیة،



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

العوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھالعوامل البیئیة التى تؤثر على حیویة الغشاء ونفاذیتھ 
::الحالة الفسیولوجیة للخلیةالحالة الفسیولوجیة للخلیة

ØØتمتصتمتص  فسیولوجیًا،فسیولوجیًا،  النشطةالنشطة  الخالیاالخالیا  أنأن  وجدوجد  األخرى،األخرى،  المؤثرةالمؤثرة  العواملالعوامل  ثباتثبات  عندعند    
..النشطةالنشطة  غیرغیر  الخالیاالخالیا  فىفى  عنھاعنھا  الذائباتالذائبات  منمن  نسبیًا،نسبیًا،  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات

ØØ  إلىإلى  یؤدىیؤدى  داخلھ،داخلھ،  إلىإلى  الغشاء،الغشاء،  خارجخارج  منمن  للتركیز،للتركیز،  منحدرًامنحدرًا  ھناكھناك  یظلیظل  وبذلكوبذلك  
..الخلیةالخلیة  إلىإلى  الموادالمواد  ھذهھذه  نفاذیةنفاذیة



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

Translocation of solutesTranslocation of solutesانتقال المواد العضویة الذائبة خالل النبات انتقال المواد العضویة الذائبة خالل النبات  
ØØالنباتالنبات  اجزاءاجزاء  جمیعجمیع  اليالي  اللحاء،اللحاء،  نسیجنسیج  خاللخالل  الذائبة،الذائبة،  العضویةالعضویة  المركباتالمركبات  انتقالانتقال  یتمیتم..    
ØØفيفي  أساساأساسا  النباتیةالنباتیة  األنواعاألنواع  جمیعجمیع  فيفي  الكربوھیدراتیة،الكربوھیدراتیة،  والمركباتوالمركبات  الموادالمواد  وتنتقلوتنتقل  

  فيفي  واألمیدات،واألمیدات،  األمینیة،األمینیة،  األحماضاألحماض  عليعلي  المتنقلةالمتنقلة  الموادالمواد  تشتملتشتمل  كماكما  سكروز،سكروز،  صورةصورة
  ،،القلویداتالقلویدات  وبعضوبعض  والفینولیةوالفینولیة  العضویةالعضویة  واألحماضواألحماض  النباتیة،النباتیة،  األنواعاألنواع  بعضبعض

    ومثبطاتومثبطات  واألكسینات،واألكسینات،  الفیتامینات،الفیتامینات،  مثلمثل  ))النموالنمو  عواملعوامل((  للنموللنمو  الالزمةالالزمة  والمركباتوالمركبات
  ..المختلفةالمختلفة  النموالنمو

ØØالذيالذي  النباتي،النباتي،  النسیجالنسیج  حاجةحاجة  حسبحسب  الذائبة،الذائبة،  العضویةالعضویة  المركباتالمركبات  حركھحركھ  اتجاهاتجاه  ویختلفویختلف  
المركباتالمركبات  ھذهھذه  الیھالیھ  ستنتقلستنتقل



عالقة النبات بالذائباتعالقة النبات بالذائبات

::میكانیكیة االنتقال خالل اللحاءمیكانیكیة االنتقال خالل اللحاء
ØØالعضویةالعضویة  الذائباتالذائبات  انتقالانتقال  میكانیكیةمیكانیكیة  لتفسیرلتفسیر  األقل،األقل،  عليعلي  نظریات،نظریات،  ثالثثالث  وضعتوضعت،،  

..اللحاءاللحاء  خاللخالل
ØØ  لعملیةلعملیة  الحقیقي،الحقیقي،  التفسیرالتفسیر  تقدمتقدم  انان  منفردة،منفردة،  النظریات،النظریات،  ھذهھذه  منمن  أليألي  یمكنیمكن  والوال  

..المختلفةالمختلفة  الحیویةالحیویة  والعملیاتوالعملیات  الظواھرالظواھر  میكانیكیةمیكانیكیة  شأنشأن  ذلكذلك  فيفي  شانھاشانھا  االنتقال،االنتقال،
ØØ  االنسیاباالنسیاب  بواسطةبواسطة  الذائباتالذائبات  وتحركوتحرك  ،،اللحاءاللحاء  خاللخالل  االنتشاراالنتشار  ::نظریاتنظریات  وأھمھاوأھمھا    

..العضویةالعضویة  للذائباتللذائبات  الكتليالكتلي  والتدفقوالتدفق  ،،السیتوبالزميالسیتوبالزمي



أسئلة التقویمأسئلة التقویم

    الباب الثانىالباب الثانى
المختلفة؟المختلفة؟  الموادالمواد  لنفاذیةلنفاذیة  البالزميالبالزمي  الغشاءالغشاء  تركیبتركیب  مالئمةمالئمة  تفسرتفسر  بمبم  --١١
  الغشاءالغشاء  خاللخالل  الذائباتالذائبات  نفاذیةنفاذیة  میكانیكیةمیكانیكیة  بھابھا  تفسرتفسر  التيالتي  المختلفةالمختلفة  النظریاتالنظریات  اذكراذكر  --٢٢

البالزمي؟البالزمي؟
للذائبات؟للذائبات؟  النشطالنشط  النقلالنقل  ظاھرةظاھرة  تشرحتشرح  التيالتي  التفسیراتالتفسیرات  اشرحاشرح  --٣٣
النفاذیة؟النفاذیة؟  وعليوعلي  البالزميالبالزمي  الغشاءالغشاء  حیویةحیویة  عليعلي  تؤثرتؤثر  التيالتي  المختلفةالمختلفة  العواملالعوامل  حددحدد  --٤٤
  ))  جزئىجزئى  ٣٧٣٧..٠٠((  الكالسیومالكالسیوم  كلوریدكلورید  محلولمحلول  منمن  نقطةنقطة  وضعوضع  بعدبعد  الفحصالفحص  أعدأعد  --٢٢

  التعلیلالتعلیل  معمع  ،،  مشاھداتكمشاھداتك  ودونودون  ،،  فتراتفترات  المفحوص،علىالمفحوص،على  الطحلبالطحلب  خیطخیط  علىعلى
..حالةحالة  كلكل  فىفى


