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 ..المرحلة الثالثة...فسلجة نبات عملي 
 المحاضرة  الثانية

 انواع المحاليل      
  

     Ture  Solutionالمحلول الحقيقي  -1
موايررو  . فننول  0.001هو المحلوول الو ت جججوال الموالة الم ابوة فيوا الوت ايونوات او جايةوات زوديرة ه يايول   رهوا عو    

، اموا فوي نجشور علوت هيةوة جايةوات زوديرة جولا  ء المق ور فو   وحولات السورروا جا ابة رمية م  السرروا في  لح م  الموا
جججووال الووت ايونووات زووديرة جوولا . وا  حالووة ا ابووة رميووة موو  مووالة رلوريوول الزوووليوق فووي  وولح موواء مق وور فوو   المووالة الم ابووة 

حجمها رما انها محاليل ثابجة لت ل اةق المحاليل الحقيقية ه يمر  رؤيجها في بالمجهر وه ب ت وسيلة لخرى نجيجة لزدر 
  ه ججرسب ل اةقها بمرور الام .

 

    Suspension & Emulsion  Solution منلقات والمسجحلباتمحاليل ال -2

هووي المحاليوول الجووي جججووال ل وواةق المووالة الم ابووة الووت ل وواةق ه جوو وب فووي الموو يب بوول جنجشوور فيووا. فوو   رانووت المووالة الم ابووة  
 ما يسمت بالمحلول المنلق بينما ا ا رانت المالة الم ابة ساةلة ف نها جرو  المحلول المسجحلب.المنجشرة زلبة جرو  

موووايررو  حيووو  يمرووو  رؤيجهوووا بوووالني   0.1ا  ل ووواةق الموووالة الم ابوووة فوووي حالوووة المنلقوووات والمسوووجحلبات يايووول   رهوووا عووو    
ل باشير في الماء وه ا النوع م  المحاليل غير ثابوت . وم  امثلة المحاليل المنلقة  راسب رلوريل الفضة ومنلق االمجرلة 

حي  ججرسب ل اةق الم اب المنجشرة بمرور الام  بجو ثير الجا بيوة اهرضوية. ومو  امثلوة المسوجحلبات جلو  او ري محلوولي  
ثابووت سوورعا  مووا جنفزوول مروناجووا الووت غيوور مججانسووي  ر غيوور ممجوواجي م مثوول الموواء والايووت حيوو  يجرووو  مسووجحلب غيوور 

    بقة الايت الت اهعلت لخفجها.بقجي  منفزلجي  خالل فجرة  زيرة وجرو  
                              

    Colloidal   Solutionالمحاليل الدروية  -3
 -هما :ججرو  المحاليل الدروية م   وري     

  ور مسجمر continous phase  المحاليول الدرويوة ب سوق  وهوو يقابول المو يب فوي المحاليول الحقيقيوة وينور  فوي
 . dispersion  mediumوس  اهنجشار 

  وور غيور مسوجمر discontinous  phase   وهوو يقابول الموالة الم ابوة فوي المحاليول الحقيقيوة اموا فوي المحاليول
 .نظرا  هنجشار ل اةقا في وس  اهنجشار dispersal  phaseالدروية فينر  بال ور المنجشر 

الدروية منجشرة خوالل وسو  اهنجشوار م مايررو  وجظل ه ه الل اةق  0.1 – 0.001قة الدروية مابي  ر يجراوح   ر الل ي  
ل لك فهو محلول ثابت ه  ل اةقا ه ججرسب م  جلقاء نفسها مثل اللق. والل اةق الدروية يمر  مشواهلجها بوالمجهر الخوارق 

جرسبها الرثير م  الزفات رما ا  الل اةق حات س حية واسنة لاخل وس  اهنجشار. جمجاا الل اةق الدروية ب مجالرها مسا
وجحمووول الووول اةق  ه ججروووو  مووو   رات او ايونوووات وانموووا ججروووو  مووو  جايةوووات مججمنوووة علوووت شووورل وحووولات مثووول البروجينوووات،

الدرويووة شوووحنات رهرباةيووة مواعوووة علووت سووو حها الخووارجي وفوووي بنووق الدرويوووات جرووو  الووول اةق المشووحونة بشوووحنة سوووالبة 
اه ا  ل وواةق الدووروت الواحوول جحموول رلهووا شووحنة موو  نفووة النوووع امووا سووالبة او موجبووة. موو  امثلووة ضووها بشووحنة موجبووة وبن

ول اةق غروت لزبدة اارق المثلي . اما امثلة  كالل اةق الدروية المشحونة بشحنة موجبة ل اةق غروت هيلرورسيل الحليلي
 ضة.الدرويات سالبة الشحنة مثل ل اةق غروت ال هب والف
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 .مصدر الشحنة الكهربائية للغرويات 
 

رووو  نجيجووة هلمزووام نوووع منووي  موو  اهيونووات علووت سوو حها اونجيجووة لجوو ي  ا  منشوو  شووحنة الوول اةق الدرويووة جينجقوول   
 جنيوي  نووع الشوحنة الرهرباةيوة لول اةق المحلوول الدوروت عو   ريوق امورارالجايةات الجي ججرو  منها الل يقة الدروية ويمرو  

الدروية سالبة جيار رهرباةي في المحلول الدروت حي  جججة الل اةق موجبة الشحنة نحو الق ب السالب بينما جججة الل اةق 
الشوووحنة نحوووو الق وووب الموجوووب وجسووومت حرروووة الووول اةق الدرويوووة هووو ه جحوووت جووو ثير المزووولر الرهربووواةي بالحمووول الرهربووواةي 

Electrophoresis  . 
جحملهوا ا  المحلول الدروت في مجموعة يرو  مجنالل رهرباةية وفي حالة اجاا  واسجقرار علت الرغق مو  الشوحنات الجوي   

ل اةقا و لك ه  رل شحنة جحملها الل اةق الدروية جقابلها شحنة مضاله مساوية لها م  وس  اهنجشار. فو  ا رانوت شوحنة 
وجووب الشووحنة والنرووة زووحيؤ وهوو ا يووؤلت الووت ا  جحووا  روول ل يقووة غرويووة الوول اةق المنجشوورة سووالبة فوو   وسوو  اهنجشووار م

  Electric double layerبدال  م  اهيونات المضاله لها في الشحنة وينر  ه ا النظاق بال بقة الرهرباةية المالوجوة 
. 
 

  الغرويات السائلة 
جقسوق         يبم سواةل مثول غوروت ال وي .هو نظاق غروت فيا ال ور المنجشر رالم ابم زلب و ور اهنجشار رالمو     

 -الدرويات الساةلة الت :
 

  غرويات ساةلة رارهة لوس  اهنجشارLyophobic colloids  
 

في ه ا النوع م  الدرويات هجوجل  وة ججا ب بل جمجلك  وة جنافر بي  جايةات وس  اهنجشار ول اةق الموالة الدرويوة    
 -وم  امثلجها:  hydrophobicر ماء ف نها جسمت غرويات رارهة للماء المنجشرة . ا ا را  وس  اهنجشا

موول موو  محلووول رلوريوول  5منظووق غرويووات المرربووات الالعضوووية مثوول غووروت هيلرورسوويل الحليووليك ويووجق جحضوويره بخلوو  
 -ويجق الجفاعل راهجي:مل م  الماء المق ر المدلي  500الحليليك مع 

Fecl                   Fe   + 3  Cl                                                                                       
 

                                            + 3 H + 3 Cl Fe(OH)3               Fe   +  3 Cl  + 3H2O 

 مع بنضها البنق. وجحضر ه ه الدرويات ب ريقة جنمل علت ح  الل اةق الزديرة للججمع   
 

  غرويات ساةلة محبة لوس  اهنجشارLyophilic colloids 
 

رول يمجاا ه ا النوع م  الدرويات بوجول  وة ججا ب بي  ل اةق ال ور المنجشر وجايةات وس  اهنجشار حي  جحوي      
يوووات محبوووة للموووواء ل يقوووة نفسوووها بدوووال  مووو  جايةوووات وسووو  اهنجشوووار. ا ا رووووا  وسووو  اهنجشوووار مووواء ف نهوووا جسووومت غرو 

hydrophilic . 
مثل/ غرويات محاليل النش  او الجيالجي  لو اهرار عنول ا ابجوا بالمواء السواخ  حيو  رميوة ربيورة مو  المواء جججموع حوول 

 ةق الدروية مرونا اغلفة ماةية.ه ه الل ا
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  بنق خوام المحاليل الدروية
 

  Brawanian  movmentالحررة البروانية    -1 
 

بزووورة ج ب بيووة وعشووواةية فووي جميووع اهججاهووات جنووجل موو  الجزووالق المجروورر ل اةق المحلووول الدووروت لوو احررووة اهجووااهووي    
لجايةووات الموو يب مووع جايةووات الوو اةب بزووورة لاةميووة وبقوووة جخجلوو  عوو  بنضووها . مووثال  لووو اخوو نا   وورة موو  محلووول غووروت 

 لمجهر الخارق.ووضنها علت شريحة اجاجية مقنرة سنالحظ حررة الل اةق جحت ا
 

 

 Tyndall  phenomenonخازية جنلال   -2
 

هي احلى الظواهر الضوةية الجت يسجنا  بها للجميا بي  المحلول الحقيقي والدروت . فننل امرار حامة ضوةية علت   
بشوورل عمووولت علووت مسووار الضوووء سوونالحظ مسووار اهشوونة الضوووةية لاخوول انوواء يحجوووت علووت محلووول غووروت ونظرنووا 

 بب وجول المسافات البينية وجدير اهشنة الضوةية واننراسها م   بل ل اةق الدروت.المحلول بس
 

  لجرسيبا -3
 جمجاا المحاليل الدروية بقابليجها علت الجرسيب بج ثير عوامل خارجية مثل ال رل المررات او موال ريمياةية.  

 

 اللاوجة  -4
م  محلول حقيقي و  رة م  محلول غروت ووضونت علوت جمجاا المحاليل الدروية بزفة اللاوجة مثال  لو اخ نا   رة 

س ؤ ماةل سو  نالحوظ ا    ورة المحلوول الحقيقوي سوو  جخجوال وجنحولر اسورع مو  الدوروت بسوبب اموجالك المحلوول 
  الدروت لخازية اللاوجة.

 
   


