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نرضػلك فياقُ ػ  كاػلتير فياقُ ػ   Allardك  Garnerكضػع 1920التيرف  في ينك فسػر ة ػك كاطػكر فيةبػة  نوػ  فػةـ 
دكر  ػػبعك  Handrickك  Borthwick. كزكضػػ  يػػدرةة  كفألب ػػةؿفسػػر ا ػػكلف فphotoperiodesmفيضػػكن  

 فيوةياك ركـ ن  ابّسـ فيضكء ن  فياقُ ػػػ  فيضكن .
كاػدف سوة  ػع فياق ػ  فيضػكن  نػ  فياػلتير  Vernilization  ةؿ التير فيحرفرا في ة وضك نػ  ف سلػك فارابػةع

 .Caglachjan كفيبةحػػػػمPurvis فسر شز ةر ب ض فيةبةاة  ن د دربوة فيبةحم 
 التير في ينك في ةبلك فسر ب ض فيظكف ر  ف فيةةحلك فيوبيكيك لك. Levittدرس  1956فةـ 
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 2 المحاضرة
 Plant-Water Relationshipعالقة النبات بالماء 

 اك ػ ػسػةػة  ػف فيػ ػةء  ػل اػ ٍء حػػ ا      دؽ هللا في س  في ظلـ              
ُل ػػػد في ػػػةء  ػػػك ر فيحلػػػةا ك ة ػػػكً فةػػػد ة ل ػػػكف نػػػ  طػػػكره فيبػػػةنل حيػػػم شةػػػم فياػػػ ل فيػػػذل ا ػػػكف نلػػػم ذرا 

 فيويدرك يف فة رًف  و ًة كضركرلًة ي ل في زلنة  في ضكلك.
 Properties of Waterخصائصه 

ص زك ن ػد حرفرام فيةكفلك فةيلك فأل رفيذل ل ّ ف فألةب ك فيحلك  ػف ش ا ػة -في ةء  ر   ذك  كفص نرلدا 
  لػػة    يػػرا  ػػف فيحػػرفرا دكف حػػدكم اعييػػر   يػػر نػػ  در ػػك فيحػػرفرا .يػػم حػػرفرا ا  يػػر فةيلػػك ةبػػ لًة ابػػ   ن ػػدفف 
  ةدير   يرا  ف فيطة ك اح  ظركؼ  الن ك يسا  يػر  بػ بًك ف سلػك ا رلػد.في ةء ز ػل  تةنػك نػ  حةياػم في ػسبك فةػم 

ء ك ػػذه فيح ل ػػػك يوػػة ز  ياوػػة بةيةبػػػبك يسحلػػةا في ةنلػػك. اػػػراب  نػػ  حةياػػم فيبػػةنسك كيوػػػذف لطوػػك فيػػتسط نػػػكؽ بػػط  في ػػة
 زلنة  في ةء  ع ب ضوة فيػب ض  ا ةبػؾ( كاسا ػم بةيبػطكح في  اسوػك  اال ػم(. ك ػل  ػف فيا ةبػؾ كفياال ػم 
ل  الف   ًة فسر رنع في ةء ن  دف ل  بـ فيةبػة . شف  ػكفص في ػةء في ػذ كرا زفػاله  ػةء  ةاي ػك يار يػ   زلنػك 

ف  اكبػ  فيزفكلػك covalentف ذرا   يدرك يف  رابطاةف ابة  لًة في ةء   (  ف  وك كفحدا  ع ذرا فألك بػ يف كف 
 .°105ل ر   ف  H-O-H فيحة سك  ف زرابةط

 

    ........  

  o 

   

ي تير  ف  في كفد  تل فأل ػالح غيػر في ضػكلك  Universal solventشضةنك ي ة ا دـ نُل د في ةء  ذي  فةـ 
Inorganic salts   كفيبػ رلةSugars كفألةيكةػة  غيػر في ضػكلكInorganic anions كل ا ػر فيكبػ  فيػذل .

 احدم نلم   لع فياوةفال  في ل لةنلك فيحيكلك. 
زف في ةء ُل اص فكاًل كب د ذي ُل تل نػ  ف سلػك فيار يػ  فيضػكنيك وذف ل  ػف زف لحبػ  في ػةء   ة ػر غػذفن  

. شف   لك في ةء فيا  لحاةج شييوة فيةبة  ن  ف سلك فيار ي  فيضػكن  NO3ك  CO2 تل في ةة ر فيعذفنلك فأل رت 
%(  ػػف في ػػةء في سػػ  لبػػا  ل  ػػف   ػػل فيةبػػة . ُل ػػد في ػػةء  و ػػًة زلضػػًة نػػ  ن ػػكف  في اللػػة 0.01 سيسػػك حيػػم شف 
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 Turgor Pressureفيةبةالػػك حيػػم ل ػػةرس ضػػعطًة فسػػر في ركاػػكبالـز كغػػالؼ في سلػػك كلبػػ ر بةيضػػعطةاةاوة  
 فألكرفؽ كفي ذكر كغير ة  ف ز زفء فيةبة . Rigidityك وذف ُلحةنظ فسر  البك 

 Water Potentialالجهد المائي 
شف   طس  في ود في ةن  يكض   ة  ك كد  ف طة ك ن  في ةء كحةياوة : ك ك ل ط   لعك  كحػدا يس ال ػك 

  يف في ةء كفيةبة  كفيار ك.
يكحدا ح ـ كفحدا  يف فية كذج في ةن  كفي ػةء  Chemical Potentialي ل لةن   ك فيورؽ بةي ود ف: الجهد المائي

 فية   فيحر اح  در ك حرفرا كفحدا, كل  ف اكضلحم بةي  ةديك فياةيلك:
ᴪ=Mw-Mw0/vw 

 :حيم زف
ᴪ   في ود في ةن = 

Mw في ود في ل لةن  يس ةء في رفد درفبام = 
Mw0ر ك فيحرفرا= في ود في ل لةن  يس ةء فية   اح  ةوس د 
vw     فيح ـ في اس  في زن =Partil molar volume يس ةء ن  فيةظةـ 

 (Joules/mole*فيكحدا في با  سك يس ود في ل لةن      كؿ/ كؿ  
 (Cm3/mole/ كؿ  3*فيكحدا في با  سك يكحدا فيح ـ في اس  في زن     بـ

 ك ا كلض فيكحدف  ل كف في ود في ةن  :
ᴪ =Joules/cm3 

 يكحدا فأل يرا ا تل فيضع .ك ذه ف
ه ن  حةيك فألةظ ك في ةنلك ل  ف ا تيسوػة  كحػدا  ػكؿ/غـ نػ   ػذه فيحةيػك ألف  تةنػك في ػةء في بػا  سك نػ   ػذ      

    (barشف كحػػدا في لػػةس فأل تػػر فبػػا  ةاًل نػػ  حبػػة  في وػػد في ػػةن   ػػ  فيبػػةر في لةبػػة  فياػػ  ابػػةكل كحػػدا كفحػػدا. 
1 bar=0.987 atm ف في و. ك  د في ةن  يس ةء فيحر فية   ابةكل  ورًف.ف 

 
  Factors affecting Water Potentialالعوامل المؤثرة على الجهد المائي 

 فيضع  فيويدركباةا  في ةر  . -1
 ك كد في كفد فيذفنبك ن  في ةء. -2
 في كت في رابطك بةيبطكح في سبك. -3
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