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  :نقل في النباتاتال
. ملك النباتات الزهرية نظاماً مزدوجاً للنقل مكون من أوعية الخشب واألنابيب الغربالية في اللحاءت

مالح المعدنية األلتي هي عبارة عن الماء واوتتكفل أوعية الخشب بنقل ما يعرف بالعصارة النيئة و
نابيب الغربالية في اللحاء فإنها تقوم بنقل الممتصة من خالل الجذور إلى السيقان واألوراق ، أما األ

العصارة الجاهزة المتمثلة في الغذاء المصنع في األوراق وتوزيعها على أجزاء النبات األخرى 
يب الغربالية في اللحاء ابشكل أوعية الخشب مع األنوت .مثل مناطق النمو ومناطق التخزين

لوعائية والتي تمر عبر الجذور والسيقان مجموعة من التراكيب التي يطلق عليها اسم الحزم ا
ويمكن مالحظتها في األوراق وهي تنتشر على شكل عروق وتحتوي الحزمة الوعائية الواحدة 

حاء أما في للانصاف أقطار متبادلة مع أعلى عدد من أوعية الخشب في الجذور تترتب على 
هة الداخل ويكون اللحاء والخشب السيقان فإن اللحاء يبدو جهة الخارج أما أوعية الخشب فتكون ج

  .على نفس القطر
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جنين حيث تموت هذه    لتتكون أوعية الخشب من خاليا نباتية يترسب على جدرانها الخلوية مادة ال           و
خشب من نهاياتها بشكل طولي وتختفـي       الالخاليا المكونة للوعاء     الخاليا عند تمام نضجها وتترتب    

لجدار الخلية  جنين مادة مقوية    لبين تلك الخاليا بعد موتها لتكون أنبوبة متصلة وال        الجدران الفاصلة   
وتمتد األوعيـة  . النباتية عالوة على أنه غير منفذ للماء ويساهم في تدعيم الجسم النباتي بشكل عام   

  .ة وحتى األوراق مروراً بالساقروذل متواصل ومستمر من الجكالخشبية بش
تكون األنابيب الغربالية للحاء من خاليا حية تترتب بشكل طولي من نهاياتها وتتصل فيما              ت  

بينها بواسطة جدرانها المتجاورة والتي أصبحت مثقبة ويطلق عليها اسم الصفائح الغربالية ، وهـذه   
 ى مادة الجنين وتتواجد خاليـا أخـرى       علوكذلك ال تحتوي جدرانها      الخاليا ال تحتوى على أنوية    

تجاور وترتبط مع الخاليا المكونة لألنابيب الغربالية وتسمى بالخاليا المرافقة وهي تـشارك فـي               
  .عملية نقل المواد في األنابيب الغربالية كما تساهم في تعويض خاليا األنابيب الغربالية

  
  :لخشبانقل والتوصيل في أوعية الآلية 

ور و رفعه في أوعية الخشب يتم بمساعدة مجموعة من العوامل  في الجذاءتصاص وتوصيل المام
  :المتمثلة في

نقل الماء من الخارج عبر الشعيرات الجذرية مروراً بخاليا القشرة في الجذر  :ضغط األسموزي ال
  .حتى أوعية الخشب) خاليا بارنشيمة(
أوعية الخشب مما يرفع يعتقد بأنه ينشأ عن نقل نشط لأليونات من الخاليا إلى  :ضغط الجذري ال

 إلى تدفق الماء في أوعية الخشب ومسبباً للضغط ياًموزي في أوعية الخشب مؤدسالضغط األ
  .الجذري الذي يدفع الماء إلى أعلى في األوعية الخشبية
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وهي تتمثل في قوى التماسك والتالصق بين جزئيات السائل وجدران أنبوبة  :خاصية الشعريةال
  ).ها ضعيف نسبياًرتأثي(مستوى السائل في األنبوبة ضيقة مسبباً ارتفاع 

هو فقدان الماء من النبات بواسطة البخر عن طريق الثغور ويتسبب البخر من خالل  و:نتح ال
  .النتح إلى سحب مستمر للماء من أسفل إو أعلى بشكل مستمر
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