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

      Diffusionاالنتشار     

يعرف بأنه محاولة توزيع دقائق المادة فيي الحييز الموجيودة فييه توزيعياظ منتبمياظ بقعيا ااقتكيا الحرييية حيي  ي يب  عيدد    
لحالييية بحالييية ابتيييزا  بالنسيييبة للميييادة المنت يييرة  الحييييز وتعيييرف  ييي   ا إنحيييا الجزيئيييات فيييي وحيييدة الحجيييوي ثابيييت فيييي جمييييع 

فابنت ييار يعبيير عيي  حرييية الييدقائق فييي اتجييا  معييي  بحييي  يح ييا ازدييياد فييي عييدد الييدقائق فييي  ليي  ابتجييا . يمييا يعييرف 
ابنت ار بأنه حريية اليدقائق مي  مناذية  ات الااقية الحرييية العاليية ز  تريييز الميادة عيالي الي  مناذية  ات ااقية حرييية 

 . . ويالق عل  الذوة المسببة لالنت ار بالااقة الحرييةحت  حدو  ابتزا  الااقيواائة ز  ترييز المادة واائ 
فابنت ار  قة م   قات المادة نا ئ ع  الااقة الحريية لدقائذكا و و ينابق عل  الميادة الم ابية فيي المحليوا وعلي    

لييا منكيا  فيأ ا وضيعت لة ع  بعضيكا اليبعب بقعيا الااقية الحرييية الم يب في آ  واحد حي  تنت ر المواد ب ورة مستذ
ييا الميواد  إ عدة ميواد فيي حييز واحيد انت يرت جزيئيات ز  ميادة منكيا انت ياراظ مسيتذالظ عي  جزيئيات الميواد ا  ير  بمعني  

اظ مسيتذالظ عي  جزيئيات غير موجيودة وفيي المحالييا تنت ير جزيئيات الميادة الم ابية انت يار  ا  ر تنت ر يما لو يانت المواد 
 زوجزيئيات الميادة الم ابية علي  فيرق تريييز الميادة نقسيكا ب يب النبير عي  معيدا  فيهال   تنت ر  ابتجا ويتوقف الم يب 

يانيييت الميييادة الم ابييية متأينييية فيييي المحليييوا يميييا  يييو الحييياا فيييي الميييواد  وا  افيييي نقيييل المحليييوا    ز ييير اتجيييا  ميييادة م ابييية 
 .ا  رو  ينت ر مستذالظ ع  ابيو  ابليتروليتية فأ  يا اي

     

 يتأثر معدل انتشار المواد المختلفة بالعوامل اآلتية:

 :دقائق المادة المنت رة حجي  -1

تناسباظ عيسياظ مع حجيي ا يونيات زو الجزيئيات المنت يرة   بمعني  زنيه يلميا  ي ر حجيي ا ييو  زو  ابنت ارتتناسب سرعة  
 .رعة انت ار الجز   المنت ر يلما زادت س

 :دقائق المادة المنت رة يتلة  -2

تناسباظ عيسياظ مع الوز  ال ر  زو الجزيئي   ل ل  إ ا تساوت الدقائق في حجومكا فإ  اإلثذا وزناظ  ابنت ارتتناسب سرعة  
 تيو   ي ا باأ في سرعة انت ار ا.

 :دقائق المادة المنت رة  ترييز -3

 إل  نذاة ز ر  درجة الترييز عند ا زقا بمعدا زسرع م  العييل لكا عاليةالترييز الذاة تنتذا ال رات زو الجزيئات م  ن 
. 

 :والض ا درجة الحرارة  -4

 بسبب زيادة الااقة الحريية للجزيئات. الض ا زو بارتقاع درجة الحرارة ابنت ارتزداد سرعة  
 

 قابلية المادة المنت رة عل  ال وبا  في وسا ابنت ار . -5
ييا  انت يار ا بالي وبا   زسيرعيلما يانت الميادة  ز سرعة  وبا  المادة المنت رة  مع اردياظ تناسباظ  ابنت اراسب سرعة تتن 

 .زسرع
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 ار للنباتــشـاالنت ةأهمي

الجسييي النبيياتي ب ييورة عاميية يتيييو  ميي  مييواد وعنا يير ييماوييية موجييودة فييي التربيية او الكييوا  وتييد ا  يي   العنا يير  إ    
 ا جيييزا جزيئيييات بعضيييكا ييييد ا عييي  ارييييق  زوعلييي   ييييا  رات  زوموجبييية  زوبيييات علييي   ييييا ايونيييات سيييالبة لجسيييي الن

 زمياوغياز ثياني اويسييد اليياربو  عي  ارييق الث يور  ا ويسجي ع  اريق الج ور  فمثالظ يد ا  ا  رال ضرية والبعب 
الجسيي  زجيزا بياقي  إلي بات ع  اريق الج ور ثيي تنتذيا الن إل وابيونات الموجبة والسالبة للمعاد  فتنتذا م  التربة  الما 
المحييا ال يارجي عي  ارييق  إلي النبات يقذد المواد القائضية عي  حاجتيه  إ . حي  ت تر  في القعاليات الم تلقة  يالنبات

يياربو  وغياز ثياني اويسييد ال ا ويسيجي ب ار واير   زوابنت ار مثالكا فذدا  الما  م  الجز  ال ضر  عل   يا سائا 
 إنميياميي  مناذيية   يير   زو ييارا الجسييي النبيياتي  زوالذسييي ا عبييي لحرييية  يي   المييواد دا ييا  إ  .ا  يير والمييواد المتاييايرة 

 يُعز  لعملية ابنت ار.
 

   Diffusion  of gasesانت يار ال ازات    
ا  معيدا انت يار ال يازات يتناسيب ة. بمعدبت م تلقة حت  ليو يانيت تحيت نقيل البيروف البيئييتنت ر ال ازات الم تلقة   

عيسياظ مع الج ر التربيعي ليثافتكا النسيبية بمعني  انيه يلميا زادت اليثافية النسيبية لل ياز يلميا قيا معيدا انت يار  ويلميا قليت 
قييل اليثافيية النسييبية لل يياز يلمييا زاد معييدا ابنت ييار. فاليثافيية النسييبية لل يياز  ييو وز  حجييي معييي  ميي  ال يياز بالنسييبة لييوز  ن

 الحجي م  الكيدروجي  .
 الوز  الجزيئي لل از                                        

 اليثافة النسبية    غاز =     
 الوز  الجزيئي ل از الكيدروجي                                  

الجزيئييات  إ الزيييادة بالااقيية الحريييية للجزيئييات. يمييا  إليي ُعييز   ليي  يمييا تييزداد سييرعة ابنت ييار بزيييادة درجيية الحييرارة وي   
 إعاقيةيانيت  زعلي تريييز ز  يلميا ييا  تريييز وسيا ابنت يار  زيثيريلما يا  الوسا الي   تنت ير فييه تنت ر ب ورة زبائ 

 حرية انتذاا جزيئات ال از ايبر وبالتالي معدا ابنت ار اقا.
 انت اراظ  ا سرعلمسافة التي يذاعكا ال از ا                             

 سرعة ابنت ار=     ____________________________     
 انت اراظ  ا سرعالمسافة التي يذاعكا ال از                              
 

   Diffusion  of liquids انتشـار السوائل
ر والزايليييوا واليلورفيييوري يعتميييد ب يييورة اساسيييية علييي  ميييد  قابليتكيييا ا  معيييدا انت يييار الميييواد العضيييوية السيييائلة مثيييا ابيثييي  

لل وبا  في وسا ابنت يار اال  يا  الميائي الي   يق يا بينكمياا فيلميا ييا  معيدا  وبيا  الميادة العضيوية وامتزاجكيا بالميا  
  معدا ابنت ار.عالي يلما يا  معدا انت ار ا يبير ويلما قا امتزاجكا وقابليتكا لل وبا  في الما  يلما قا 
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   Diffusion  of solids انتشـار املواد الصلبة
فيي يعتمد معدا انت ار المواد ال لبة علي  قابليتكيا للي وبا  فيي الوسيا الموجيودة فييه فيلميا يانيت قابليية الميادة للي وبا     

د معييدا ابنت ييار عليي  حجييي الوسييا الموجييود فيييه ا الميي يبا يبيييرة يييا  معييدا انت ييار ا عييالي والعيييل  ييحي  ييي ل  يعتميي
ويتلة الدقيذة نقسكا فيلما قلت يتلة الدقيذة و  ر حجمكا يلما يا  معيدا انت يار ا اسيرع بينميا يذيا انت يار الدقيذية بزييادة 

 يتلتكا وحجومكا.  
 -اريذة العما :

 نأ   زنبوبتي  ا تبار نبيقتي  وزملئ يا منكما حت  المنت ف بالما  المذار. -1
لكا نقل وز  بلورة اليود تذريباظ  بلورة م  اليود الابي وفي ابنبوبة الثانية بلورة م  القينوا 1رقي  ضع في ابنبوبة -2

 ويتي وضع البلورتي  في آ  واحد.

ضييع ابنبييوبتي  عليي  حامييا دو  تحرييي  بحييب معييدا انت ييار البلييورتي  عليي  فتييرات بييي  يييا فتييرة وا يير   مييل  -3
 دتي  ايثر انت اراظ ولما ا ؟ثي بي  ز  المادقائق ولمدة ن ف ساعة 

 قابلية  وبا  اعل  في الما  اما القينوا ليل له الذابلية عل  ال وبا  في الما مالحبة/ اليود له 
 ي :انتشار اليود والنشأ في غروي الجيالتين المتصلب

 -العواما التي يعتمد عليكا انت ار اليود والن أ  الا اغ ية الجيالتي  ال لب :
 ق.يتلة الدقائ -1
حجي او قار الدقائق والتي تحدد ميد  قابليتكيا بالنقيا  مي   يالا الثذيوب والمسياحات الموجيودة فيي  ي ا النيوع مي   -2

 ابغ ية.

 انت ار اليود والن أ في غرو  الجيالتي  المت لب /التجربة 
  : إثبات انت ار اليود والن أ في غرو  الجيالتي  المت لب ال رب م  التجربة

 يود   ن أ   جيالتي    زنابيب ا تبار  المواد واإلدوات
% جيالتيي  سيا   ميع الن يأ ويتير  حتي  يتجميد الجيالتيي  ثيي 10محليوا  فيي ابنبوبية ابولي  نضييف  اريذة العما:

% يميية معينية مي  الييود إلي  الجيالتيي  ويتير  حتي  10فيي اإلنبوبية ا  ير  يضياف  نضيف الذليا م  محليوا الييود
  ثي سجا النتائج والمناق ة. .م  محلوا الن أيجمد ثي يضاف الذليا 

             .المالحب/ ا  دقائق اليود اسرع انت اراظ م  الن أ  الا اغ ية الجيالتي 


