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Plant physiology

علم وظائف االعضاء
ھو فرع من فروع علم النبات یعنى بدراسة وظائف األعضاء المختلفة للنباتات وشرح 

ویتضمن كیفیة قیام النباتات بإنتاج الغذاء واستغاللھ،  .بوظائفھاطرق قیام تلك األعضاء 
وكیفیة مساعدة الخالیا المتنوعة للنباتات في نموھا وتكاثرھا وكیفیة استجابة نبات ما إلى 

العالم الخارجي

ً تأخذ النباتات  یستخدم ھذا الغذاء في إنتاج  .غذاءمن األرض ومن الھواء وتحولھا إلى  موادا
 .الناميالطاقة المستخدمة في نمو النباتات وكذلك في إنتاج المواد الالزمة لبناء جسم النبات 

باألیضوتسمى ھذه العملیات 



في نھایة القرن الثامن عشر تقدم علما الفیزیاء والكیمیاء تقدماً مذھالً على یدي العالم 
إذ أمكن تحدید طبیعة الھواء والعناصر الرئیسة ،Lavoisier )١٧٩٤ـ١٧٤٣( الفوازیھ

  .للنباتاتفي الكیمیاء والمبادالت الغازیة 

 الكیمیاویةمجموعة من األبحاث  De Saussure )١٨٠٩ـ١٧٤١( دوسوسورونشر العالم 
عن المزروعات، وبیّن أن الھواء والماء مھمان لتغذیة النبات ولكنھما غیر كافیین لتأمین 

النمو الكامل لھ وتكاثره، واستطاع تركیب محالیل للعناصر الملحیة استنبت علیھا 
 .والنفاذیةالنباتات، وتحلیلھا مع وسط االستنبات في إطار التغذیة المعدنیة 

ظھر علم الخلیة وتقدمت ،Liebig )١٨٤٠( لیبیگوحتى عھد  دوسوسورومنذ عھد 
 واسعة،المعرفة في الكیمیاء بخطى 

  )األوزموزیة(الحلول ظاھرة  Dutrochet )١٨٣٧ـ١٧٧٦( دوتروشیھكما أوضح العالم 
Osmosis   صعوداً أو ھبوطاً في النباتات وتبعاً  النسغوقیاسھا ودورھا المھم في حركات

Diffusionلنمط النمو، وأثار االنتباه إلى ظاھرة االنتشار 

لمحة تاریخیة



في ألمانیا Hellriegel وھل ریگل Wilfarth یلفارتڤالعالمان ، تمكن ١٨٨٦وفي عام 
تحمل عقداً فیھا أنواع خاصة من البكتریا تؤدي دوراً مھماً  البقولیاتمن توضیح أن جذور 

 .الھواءالجزیئي من  اآلزوتفي تثبیت 

من عزل بكتریا من جنس  Beijernick بایرنیك، تمّكن العالم ١٩٠١وفي عام 
الجوي وتوضیح ظاھرتي  اآلزوتالقادرة على تثبیت  Azotobacter اآلزوتوباكتر

باستخدام ) نتراتإلى  النتریتتأكسد ( والنترجة) نتریتإلى  األمونیاكتحول ( النترزة
 .الكیمیاویةالطاقة 

وفق مفھومھا Plant physiologyمؤسس علم  Sachs )١٨٩٧ـ١٨٣٢( ساكسویعدُّ 
الذي یعّد نقطة انطالق للمعرفة Plant physiologyالحدیث ومؤلف أول كتاب في 

matièresوالتجریب والتمییز بین مختلف المواد النباتیة من بنائیة  plastiques  أو
matièresكحاملة للقوى المسماة بالمواد الوظیفیة  fonctionnelles، وعالقة ذلك

  .الجذریةبالخالیا المختلفة والمجموعة 



اھمیة فسیولوجیا النبات

النباتیة بدورھا الرئیسي في حّل المشكالت التي تواجھ العاملین في  الفسیولوجیاأسھمت 
ً الزراعة، وكانت ومازالت عوناً لھم في تعلیل ما یدور من انحرافات في نمو النبات   .عموما

وصارت العلم الذي یمِكّن من تحدید ما یتطلبھ كل نوع من النباتات من العناصر المغذیة 
الكبرى الصغرى 

كذلك یعتبر علم فسیولوجیا النبات من العلوم التطبیقیة العملیة المھمة، فكثیراً من علماء 
النبات یعتبرونھ المدخل أو األساس العلمي لجمیع أفرع علم النبات المختلفة



عالقة فسیولوجیا النبات بالعلوم االخرى



فسیولوجیا النبات والمحالیل 
Colloidal Stateالحالة الغرویة 

وحدة النشاط الحیوي وأنھا من المعروف ان الخلیة ھي الوحدة األساسیة لتركیب الكائن الحي 
  فیة

الخلیةالخلیة ھو مركز جمیع العملیات في  بروتوبالزم

البروتوبالمتركیب 

اساسیا من مواد موجودة على حالة غرویة مركب 
  للبروتوبالزمالطبیعیة الكیماویة تنسب لھذه الحالة الغرویة الخواص 

ان كثیرا من العملیات الفسیولوجیة التي تحدث في النبات تتم بواسطة عوامل مساعدة كما 
، ویعزى كثیر غرویة عضویة تعرف باسم االنزیمات وھذه األخیرة موجودة أیضا على حالة 

من خواص األنزیمات الى كون وجودھا على حالة غرویة 
.الھامة ان ندرس الحالة الغرویة وبعض خواصھا یجب اجل كل ھذا من 



:المحالیل انواع 
اذا وضعنا قلیال من السكر او ملح الطعام مع التحریك فانھ سریعا ما یختفي الجسم  -١

وھذه المواد الذائبة تنتشر في جمیع  الحقیقيالصلب ویتكون لدینا محلول یعرف بالمحلول 
اجزاء المذیب على ھیئة جزیئات وایونات في غایة من الدقة في الحجم بحیث ال یمكن 

.االن وسیلة من وسائل األبصار التي عرفت حتى  باىرؤیتھا بالعین المجردة او 

نشاھد ان حبیبات  فاننافى الماء ورججنا المادتین معا الرمل وضعنا قلیال من  واذا -٢
ال تذوب فى الماء بل تنتشر فى جمیع اجزاء الماء ویطلق على ھذه الحالة اسم الرمل 
 واذا، المیكروسكوب ویكون حجم الحبیبات من الكبر بحیث یمكن رؤیتھا بواسطة  المعلق

ان تھبط الى القاع بفعل  التلبثالرمل فترة من الوقت فان حبیبات  المعلقما ترك ھذا 
.ثابت الجاذبیة األرضیة نظرا لكبر حبیباتھ وینفصل السلت عن الماء اى أن المحلول غیر 

وكذا نفس الحال عندما یرج قلیل من الزیت مع الماء فان نقط الزیت تتعلق بالماء – ٣
، الماء فوق سطح الماء النخفاض كثافة الزیت عن وتطفو قلیال ثم ال تلبث ان تتجمع 

.المستحلب ویسمى ھذا المحلول 



 فاذا، السابقة وھناك نوع اخر من المحالیل یمكن تحضیره ویختلف تماما عن األنواع  -٤
جداً من الكبریت فى حجم صغیر من الكحول ثم صب ھذا المحلول فى  ضیئلةاذبنا كمیة 

، لیست على حالة ھذه كمیة كبیرة من الماء فإنھ یتكون محلول تنتثر فیھ حبیبات الكبریت 
جزیئات بل مكونة من مجموعات من الجزیئات المتجمعة ولكنھا تختلف عن المعلقات فى 

 .نفسھا اى ھذه المجموعات تبقى منتثرة فى السائل وال تترسب من تلقاء  ثابتھانھا محالیل 
وھذه الوحدات المنتثرة ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة أو بواسطة المیكروسكوب مما یدل 

على أنھا أصغر من وحدات المعلقات والمستحلبات ولكن یمكن رؤیة بعض خواصھا 
، ومحلول الكبریت االلترامیكروسكوبالطبیعیة بواسطة جھاز المیكروسكوب الالنھائى أو 

والمحلول الغروى یحتوى على طورین كما  . غروياسم محلول علیھ فى الماء ھذا یطلق 
ولكن یختلف عنھ فى ان المادة المنتثرة لیست أیونات أو  الحقیقىھو الحال فى المحلول 

المادة المذیبة الطور المستمر أو وسط الجزیئات ویطلق على مجموعة من جزیئات بل 
.المنتشر بالطور الغیر مستمر أو الطور المنتشرة وتسمى المادة  االنتشار



وغرویات  Crystalloidsوقد قسمت المواد من حیث عالقتھا بالماء إلى بلورات 
Colloids ،

ألنھا  بلوریاتوسمیت  حقیقیةھي المواد التي تكون عند خلطھا بالماء محالیل فاألولى 
، ومن خواص ھذه المواد أن جزیئاتھا تنفذ عادة خالل األغشیة الصناعیة تتبلور 

  ، كالبارشمنتالمعروفة 
الغرویات فھي المواد التي تكون عند خلطھا بالماء محالیل غرویة وھى ال تتبلور أما 

وتشبھ الغراء من حیث عدم تبلورھا وال تنفذ حبیباتھا خالل االغشیة الصناعیة 
.المذكورة 

إال أن ذلك التقسیم خاطئ فقد اتضح اآلن أن كثیراً من المواد التى تكون الماء محالیل 
 البللوریاتیمكن الحصول علیھا بحالة بلوریة كما أن معظم  البروتینیاتغرویة كبعض 

أمكن الحصول علیھا بحالة غرویة ولكن تحت ظروف خاصة یتضح من ذلك أن 
أو الغرویة أو المعلقات أو المستحلبات لیست محالیل ألنواع معینة من  الحقیقیةالمحالیل 

المواد ولكنھا محالیل ذات تركیب معین یختلف بعضھا عن بعض فقط من حیث حجم 
.المذیب الدقائق فى السائل 



:الغرویة الخواص العامة للمحالیل 

 Diffusionاالنتشار  - ١
لما كان معدل االنتشار المادة یتناسب عكسیا مع حجم دقائقھا لذا فان الدقائق الغرویة 

تنتشر بمعدل منخفض جدا اذا قورن بمعدل انتشار الدقائق الجزیئیة او االیونیة في 
، ویمكن للدقائق الغرویة ان تنتشر خالل ورق الترشیح العادي اذا ان  الحقیقیةالمحالیل 

بینما قطر الحبیبة الغرویة یقع بین  میكرون ٥ -٢قطر الثقوب ورقة الترشیح یقع بین 
عومل ورق الترشیح العادي بمواد خاصة فأنھ یمكن  أذاعلى انھ  میكرون ١– ٠٫٠١

الحصول على مرشحات دقیقة ال تسمح مسامھا بمرور الدقائق الغرویة اى ان مسامھا 
وبذا  .الغرویة تسمح بمرور وسط االنتشار وال تسمح بمرور الطور المنتثر في المحالیل 

یمكن بھذه العملیة فصل دقائق المحالیل الغرویة الموجودة في محلول ما وتسمى ھذه 
وال تستطیع الدقائق الترشیح الدقیق ویطلق على ھذا المرشح اسم المرشح الدقیق العملیة 

مع مالحظة ان  والسلوفان كالكلودیونالغرویة ایضا ان تنتشر خالل االغشیة الصناعیة 
، ویستفاد من ھذه الخاصیة خاللھا  الحقیقیةھذه األغشیة تسمح بانتشار جزیئات المحالیل 

عن المحالیل الغرویة وذلك بوضع الخلیط في كیس غشائي  الحقیقیةفي فصل المحالیل 
وتسمى ھذه  بأستمراروغمس ھذا الكیس في ماء نقي یجدد من وقت آلخر في ماء جارى 

.للذائباتالعملیة بالفرز االنتشاري 



 Osmotic pressure االسموزيالضغط  - ٢
بغض النظر  بھاللمحالیل على عدد الدقائق المادیة الموجودة  األسموزیةتتوقف الضغوط 

األول منھما عبارة عن % ٢اخذنا محلولین تركیز كل منھما  فاذا اوحجمھاعن طبیعتھا 
الوحدات من سكر القصب والثاني محلول غروي من النشا فان عدد  حقیقيمحلول 

الوحدات من السكر الموجودة في المحلول األول تكون أكبر عددا من عدد " الجزیئات"
من النشا الموجودة في المحلول الثاني وذلك ألن الوزن الجزیئي " التجمعات الجزیئیة"

 األسموزيلسكر القصب أقل بكثیر من الوزن الجزیئي للنشا وبالتالي یكون الضغط 
، ومن  الحقیقيلمحلول السكر  االسموزيلمحلول النشا الغروي أقل بكثیر من الضغط 

للمحالیل الغرویة ال تتعدى كسر صغیر من الضغط  األسموزیةالمعروف ان الضغوط 
الجوي



تندالظاھرة  -٣
اذا سلطنا حزمة ضوئیة على وعاء زجاجي ممتلئ بالماء النقي ثم فحصنا ذلك الوعاء في 
اتجاه جانبي عمودي على مسار الحزمة الضوئیة فإنھ ال یمكننا إدراك مسار الضوء خالل 

، اما الطعام كمحلول ملح  حقیقي، ویحدث ذلك ایضا اذا استبدلنا الماء بمحلول النقي الماء 
نستطیع في ھذه الحالة ان ندرك مسار  فاننااذا مالنا الوعاء الزجاجي بمحلول غروي 

الضوء في المحلول الغروي ویمكننا ان نحدد المنطقة التي یمر خاللھا وتبدو ھذه المنطقة 
، ویرجع ذلك الى انعكاس الضوء بواسطة الدقائق الغرویة المحلول عكرة بالنسبة لبقیة 

وھى  .تندالفي المنطقة التي یمر خاللھا الشعاع الضوئي ویسمى ھذه الظاھرة ظاھرة 
.مظلمة تشبھ تمام الشبھ ما یالحظ عند مرور شعاع ضوئي وسط حجرة 



 Brownian Movement البراونیةالحركة  - ٤
 Ultraیسمى المیكروسكوب الالنھائى  المیكوسكوبإذا فحصنا محلوال غرویا بنوع من 

microscope  مظلما ویمر خالل  بھوھو یختلف عن النوع العادى بان حقل الفحص
المحلول الذى یراد فحصھ حزمة ضوئیة قویة فى اتجاه جانبي متعامد مع انبوبة الفحص 

نالحظ مسار الضوء خالل المحلول الغروي مركب من نقطة مضیئة المعة تمثل كل  فاننا
الدقائق الغرویة الموجودة في المحلول كذا فان ھذه  باحدىمنھا شعاع ضوئیا منعكسا 

نسبة  البراونیةالنقط المضیئة تتحرك حركة شدیدة في اتجاھات مختلفة تعرف بالحركة 
الى العالم النباتي الذى اكتشفھا وتعزى ھذه الحركة الى دفع الدقائق الغرویة دفعا غیر 

بفعل طاقتھا ) وسط االنتشار(السائل منتظمة من نواحیھا المختلفة بواسطة جزیئات 
تزداد  البرورانیةرفعنا درجة حرارة المحلول الغروي فان درجة الحرارة  واذاالحركیة 

.المذیب نظرا لزیادة طاقة جزیئات السائل 



 Electric Chargeالشحنة الكھربائیة  - ٥
المكونة  الذراتتوجد على الدقائق الغرویة على الدوام شحنات كھربائیة غیر قاصرة على 

للدقیقة الغرویة ولكنھا موزعة على السطح الكلى للدقیقة ویمكن االستدالل على وجود 
الشحنات بحركة الدقائق الغرویة فى اتجاه معین عند وضع المحلول فى مجال كھربائى 

ویمكن معرفة نوع الشحنة من اتجاه الدقائق نحو أحد قطبى المجال الكھربائى وتسمى ھذه 
ویعزى ثبات المحالیل الغرویة الى وجود  Electrophoresisالحركة الحمل الكھربائى 

تتنافر الدقائق الغرویة وبذلك تبقى ، الشحنات ھذه الشحنات على دقائقھا ونظرا لتشابھ 
عودلت شحنة الدقائق الغرویة بأیونات الذائبات الكھربائیة  واذامعلقة فى السائل المذیب 

ذات الشحنات المضادة فان الدقائق الغرویة تترسب فى الحال وذلك فى المحالیل الغرویة 
الكارھة للمذیب وتزداد القوة الترسیبیة لالیونات بازدیاد تكافئھا فمثال وجد ان القوة 

 ٧:  ٥٠على الدقائق الغرویة ھى كنسبة ، ++ Na + ،Mgلالیونات الموجبة  الترسییبیة
ویالحظ انھ من الفوائد التى تنتج عن اضافة المركبات الجیریة الى التربة ، التوالى على : 

الطینیة انھا تجمع دقائق الطین الغروى السالبة للشحنة الكھربائیة بفعل ایونات الكالسیوم 
كذا ، النبات الموجبة فتزداد مسامیة التربة وتجود تھویتھا وتصبح اكثر مالئمة لنمو 

البحر المحتویة على  بمیاةتتكون دلتا االنھار عند التقاء ماء النھر المحمل بالطمى الغروى 
فتتعادل شحنات الطین الغروى السالبة مع األیونات المضادة فى  متاینةأمالح ذائبة 

الشحنة فیترسب الطین و تتكون الدلتا 



 Adsorption االدمصاصالتجمع السطحى او  - ٦
الطبیعیة عن بقیة كتلة السائل العام  خواصةأن سطح أى سائل یختلف من حیث المعروف من 

متكافئة من جمیع نواحیھا اما  لجاذبیاتفجزیئات السائل الموجودة بداخلھ تكون معرضة 
جانبیة آخرى نحو الداخل ولكن  لجاذبیاتالجزیئات المكونة للطبقة السطحیة فنھا تكون معرضة 

ال یوجد ما یعادلھا نحو الخارج اى ھناك میل لتقلیل عدد الجزیئات المكونة للطبقة السطحیة 
حجم ممكن ویقال لھذا الشد الذى یعانیھ سطح  القلمساحة السطح تدریجیا حتى تصل  فتتضائل

 Surface teion بالتوتر السطحى السائل و الذى یجعلھ میاال للتقلص كما لو كان غشاءا مرنا 
ما یفسر تجمع نقط السائل متى سقطت على سطح املس بتجمع ھذه الجزیئات تقل مساحة وھو 

كان لدینا سائالن ال یمتزجان فان الحد الفاصل بینھما  واذاسطحھا الكلى عما لو بقیت منفصلة 
السائلین تكون معرضة لجذبھا نحو  الحدفجزیئات الطبقة السطحیة  جاذبیتینمعرضا لقوتین 

الداخل من جزیئات السائل نفسھ وجذب نحو الخارج من جزیئات السائل األخر ویكون الفرق بین 
وتؤثر المواد الذائبة فى السائل على قیمة توتر ، البینى عنھ بالتوتر ھاتین القوتین ھو ما یعبر 

فبعض المواد تمیل الى التجمع على السطح الفاصل  بھطور اخر ال یمتزج  الىالمالمس  سطحة
التجمع السطحى من توتر السطح ویطلق على ظاھرة تجمع المواد الذائبة الخافضة للتوتر البینى 

على المواد النشطة وھذه المواد التى تعمل على خفض التوتر السطحى او البینى فیطلق علیھا 
السطح ومن امثلتھا اغلب المواد العضویة وھناك مواد تجذبھا جزیئات الماء الى الداخل وال 

تعمل على زیادة  واحیاناعلى السطح المواد الغیر نشطة تتراكم على السطح وھذه یطلق علیھا 
التوتر السطحى للماء بدرجة قلیلة مثل األمالح والسكریات ولما كانت الغرویات تتمیز بكبر 

المساحات الكلیة لسطوحھا وبذا تكتسب قدرة كبیرة على التجمع السطحى 



ینخفض بارتفاع درجة الحرارة وھذا راجع الى زیادة  االدمصاصایضا ان معدل المعروف ومن 
وتلعب ظاھرة التجمع  .السطح الطاقة الحركیة للمواد المتجمعة سطحیا فیسھل ھروبھا من 

الكائنات الحیة ففى خالیا النبات یوجد عدد كبیر ن السطوح البینیة  الھمیھالسطحى دورا كبیرا 
یقول ان األغشیة البالزمیة فى الخلیة تتكون نتیجة لتجمع البروتینات والمركبات  رآىفھناك 
وعلى ذلك فالغشاء البالزمى الخارجى یتكون عند سطح  األنفصالعند سطح سطحیا تجمعا  الدھنیة

اما الغشاء البالزمى الداخلى فیتكون عند  البروتوبالزماالنفصال بین الجدار الخلوى المشبع للماء و 
تختلف  العصاریةالمحالیل وحیث ان تركیب  والبروتوبالزم العصاریةسطح االنفصال بین الفجوة 

فمن  بالسیتوبالزماتصاال مباشرة  بھاعادة عن تركیب المحالیل المبللة للجدر الخلویة و المتصلة 
المتوقع اذن ان یغیر الغشاء البالزمى الخارجى من حیث تركیبیة وخواصھ الغشاء البالزمى 

الداخلى وكلما كان البروتین لھ بعض الخواص الكھربائیة فانھ ال یعتبر من المواد النشطة على 
 سطحةعلى  الدھنیةالحى تكون المواد  البروتوبالزملذا فانھ فى  الدھنیةالسطح عند مقارنتھ بالمواد 

  نفاذیةلھا اھمیتھا فى  البروتوبالزمیةوطبیعة تكوین ھذه االغشیة  البروتینیةبتركیز المواد 
دورا كبیرا فى وظائف الخلیة فظاھرة التشرب لھا اھمیة  االدمصاصوتلعب ظاھرة  السیتوبالزم

تشمل  بانھاالعامة تعرف  الوجةالماء وعمل االنزیمات من  ادمصاصفى عالقة الخلیة بالماء تشمل 
امكن الحصول على معلومات كثیرة عن  الصبغاتكما انھ بواسطة استعمال  االدمصاصظاھرة 

یختلف تجمعھا السطحى باختالف مركبات الخلیة  الصبغاتالخلیة حیث ان ھذه 



تقسیم الغرویات 
تنقسم المواد الغرویة الى قسمین ھامین یتوقف على مدى القابلیة بین المادة المنتثرة ووسط 

االنتشار 
Lyophilicاالنتشار غرویات كارھة لوسط  -١ colloids  ھو  األنتشاركان وسط  فاذا

ومن امثلتھا المواد الغرویة المكونة من  Hydrophilicالماء سمیت غرویات كارھة للماء 
وسمى ھذا  الغروىةااللمنیوم  وایدروكسیدالحدید الغروى  ایدروكسیدمواد معدنیة مثل 

االنتشاربین دقائقھ المادیة وبین وسط  قابیلةال توجد  النھكارھة لوسط االنتشار  بانھالنوع 
  
Lyophobicمحبة لوسط االنتشار غرویات  -٢ colloids  كان وسط االنتشار ماءا  واذا

أمثلتھا بعض المواد العضویة ومن   Hydrophobicسمیت غرویات محبة للماء 
 قابیلةألنھ توجد  األسمعلیھا ھذا والبروتینات وأطلق و النشا والصمغ العربى  كالجیالتین

ونظرا لھذه الخاصیة تتشرب ھذه المواد المذیب بكمیات كبیرة األنتشارشدیدة بین وسط 



-: یاتىالخالف فى الخواص الممیزة لكل من النوعین فى ما  اوجةوتتلخص 

بوضوح فى حالة فحص محالیل الغرویات الكارھة  البراونیةتشاھد الحركة  الفحص المیكروسكوبى -١
 البراونیةرؤیة الحركة  یتعزرولكن  تندالاما فى النوع االخر فیمكن مشاھدة خاصیة االنتشار لوسط 

االنتشار بوضوح نظرا لوجود أغشیة حولھا من سائل وسط 

محسوسا عن  أختالفااالنتشار تختلف لزوجة المحلول الغروى الكارھة لوسط ال   Viscosityاللزوجة  -٢
اما الغرویات المحبة للمذیب فان لزوجة محالیلھا تكون عادة اكبر من لزوجة وسط االنتشار لزوجة وسط 

وتزداد لزوجتھا زیادة محسوسة بزیادة تركیزھا وتعزى الزیادة فى ھذه الحالة الى تشبع الدقائق االنتشار 
خفض كمیة السائل الحر المنتشر نتیجة فیترتب على زیادة تركیز الطور  األنتشارالمادیة بسائل وسط 

الغرویة وھذا من شانھ ان یقل من سیولة المحلول اى یرتفع  بالدقلئقالنسبیة نظرا التحاد جزء كبیر منھ 
لزوجة جمیع السوائل بما فیھا المحالیل الغرویة بدرجة الحرارة فتقل بارتفاعھا وتزید  وتتاثرمن لزوجتھ 
او خفض درجة الحرارة ادى ذلك الى المنتشر والنشا سواء بزیادة الطور  واالجار كالجیالتینبانخفاضھا 

تغیر حالتھا الطبیعیة فیتماسك المحلول الغروى ویصبح قوامھ شبھ صلب اى یتحول من حالة السیولة الى 
اطواره الذى قد یكون مرده الى تقارب  ألنعكاسحالة الصالبة او الحالة الھالمیة وھذا التحول ھو نتیجة 

او زیادة المنتشر المشبع بالسائل وذلك بسبب زیادة عددھا فى حالة زیادة الطور المنتشر دقائق الطور 
سمك أغشیتھا فى حالة خفض درجة الحرارة حیث ان ھذه تعمل على ازدیاد التوتر السطحى للسائل 

ویسمى الماء  األنتشارالمغلف للدقائق بعضا ببعض فى صورة شبكة تمال عیونھا أجزاء منفصلة من وسط 
  الماء الحرفیسمى االنتشار اما الماء الذى یكون وسط  بالماء المرتبطالذى یغلف الحبیبات 



وتتشرب الغرویات المحبة للماء بكمیات كبیرة من الماء ویطلق على ھذه الظاھرة ظاھرة 
تتجمع أغشیة كبیرة من الماء حول الدقائق الغرویة وتتوقف وفیھا  Imbibitionالتشرب 

المادة على مدى قوة التماسك بین وحدات المادة حیث ان  بھكمیة الماء الذى تتشرب 
كانت قوة التماسك بین وحدات  فاذاأغشیة الماء تعمل على تباعد وحدات المادة عن بعضھا 

المادة ضعیفة تشربت بكمیات كبیرة من الماء حیث ینتھى األمر الى تكوین محلول غروى 
وخاصیة التشرب ھذه اكثر وضوحا فى حالة انبات البذور تتشرب بكمیات كبیرة من الماء 

الالزم لعملیة االنبات 

لعامل واحد  األنتشارثبات الغرویات الكارھة لوسط یرجع  Precipitationالترسیب  -٣
ھو الشحنة الكھربائیة الموجودة على الدقائق الغرویة و التى تسبب تنافرھا وتحول دون 

عودلت ھذه الشحنات او قللت قیمة ھذه الشحنات عن حد  واذاتجمعھا الى دقائق اكبر 
معین فان الدقائق الغرویة تترسب فى الحال وھذا یفسر شدة حساسیة ھذه المحالیل للذائبات 

الكھربائیة ویكون الترسیب فى ھذه الحالة غیر عكسى اى ال یمكن اعادة الدقائق الغرویة 
الى حالتھا الطبیعیة 



:عاملین فیرجع ثباتھا الى االنتشار آما محالیل الغرویات المحبة لوسط 

الكھربائیة  الشحنة  -أ 

االنتشارالتشرب بسائل وسط  -ب 

وھى ان تحاط كل دقیقة بغشاء وھذه األغشیة تمنع الدقائق الغرویة من أن تالمس 
ویكفى توافر أحد ھذین العاملین االنتشار بعضھا البعض وبذلك تظل معلقة فى وسط 

لكى یبقى المحلول الغروى ثابت 



Plant physiology



Plant physiology

علم وظائف االعضاء
ھو فرع من فروع علم النبات یعنى بدراسة وظائف األعضاء المختلفة للنباتات وشرح 

ویتضمن كیفیة قیام النباتات بإنتاج الغذاء واستغاللھ،  .بوظائفھاطرق قیام تلك األعضاء 
وكیفیة مساعدة الخالیا المتنوعة للنباتات في نموھا وتكاثرھا وكیفیة استجابة نبات ما إلى 

العالم الخارجي

ً تأخذ النباتات  یستخدم ھذا الغذاء في إنتاج  .غذاءمن األرض ومن الھواء وتحولھا إلى  موادا
 .الناميالطاقة المستخدمة في نمو النباتات وكذلك في إنتاج المواد الالزمة لبناء جسم النبات 

باألیضوتسمى ھذه العملیات 



في نھایة القرن الثامن عشر تقدم علما الفیزیاء والكیمیاء تقدماً مذھالً على یدي العالم 
إذ أمكن تحدید طبیعة الھواء والعناصر الرئیسة ،Lavoisier )١٧٩٤ـ١٧٤٣( الفوازیھ

  .للنباتاتفي الكیمیاء والمبادالت الغازیة 

 الكیمیاویةمجموعة من األبحاث  De Saussure )١٨٠٩ـ١٧٤١( دوسوسورونشر العالم 
عن المزروعات، وبیّن أن الھواء والماء مھمان لتغذیة النبات ولكنھما غیر كافیین لتأمین 

النمو الكامل لھ وتكاثره، واستطاع تركیب محالیل للعناصر الملحیة استنبت علیھا 
 .والنفاذیةالنباتات، وتحلیلھا مع وسط االستنبات في إطار التغذیة المعدنیة 

ظھر علم الخلیة وتقدمت ،Liebig )١٨٤٠( لیبیگوحتى عھد  دوسوسورومنذ عھد 
 واسعة،المعرفة في الكیمیاء بخطى 

  )األوزموزیة(الحلول ظاھرة  Dutrochet )١٨٣٧ـ١٧٧٦( دوتروشیھكما أوضح العالم 
Osmosis   صعوداً أو ھبوطاً في النباتات وتبعاً  النسغوقیاسھا ودورھا المھم في حركات

Diffusionلنمط النمو، وأثار االنتباه إلى ظاھرة االنتشار 

لمحة تاریخیة



في ألمانیا Hellriegel وھل ریگل Wilfarth یلفارتڤالعالمان ، تمكن ١٨٨٦وفي عام 
تحمل عقداً فیھا أنواع خاصة من البكتریا تؤدي دوراً مھماً  البقولیاتمن توضیح أن جذور 

 .الھواءالجزیئي من  اآلزوتفي تثبیت 

من عزل بكتریا من جنس  Beijernick بایرنیك، تمّكن العالم ١٩٠١وفي عام 
الجوي وتوضیح ظاھرتي  اآلزوتالقادرة على تثبیت  Azotobacter اآلزوتوباكتر

باستخدام ) نتراتإلى  النتریتتأكسد ( والنترجة) نتریتإلى  األمونیاكتحول ( النترزة
 .الكیمیاویةالطاقة 

وفق مفھومھا Plant physiologyمؤسس علم  Sachs )١٨٩٧ـ١٨٣٢( ساكسویعدُّ 
الذي یعّد نقطة انطالق للمعرفة Plant physiologyالحدیث ومؤلف أول كتاب في 

matièresوالتجریب والتمییز بین مختلف المواد النباتیة من بنائیة  plastiques  أو
matièresكحاملة للقوى المسماة بالمواد الوظیفیة  fonctionnelles، وعالقة ذلك

  .الجذریةبالخالیا المختلفة والمجموعة 



اھمیة فسیولوجیا النبات

النباتیة بدورھا الرئیسي في حّل المشكالت التي تواجھ العاملین في  الفسیولوجیاأسھمت 
ً الزراعة، وكانت ومازالت عوناً لھم في تعلیل ما یدور من انحرافات في نمو النبات   .عموما

وصارت العلم الذي یمِكّن من تحدید ما یتطلبھ كل نوع من النباتات من العناصر المغذیة 
الكبرى الصغرى 

كذلك یعتبر علم فسیولوجیا النبات من العلوم التطبیقیة العملیة المھمة، فكثیراً من علماء 
النبات یعتبرونھ المدخل أو األساس العلمي لجمیع أفرع علم النبات المختلفة



عالقة فسیولوجیا النبات بالعلوم االخرى



فسیولوجیا النبات والمحالیل 
Colloidal Stateالحالة الغرویة 

وحدة النشاط الحیوي وأنھا من المعروف ان الخلیة ھي الوحدة األساسیة لتركیب الكائن الحي 
  فیة

الخلیةالخلیة ھو مركز جمیع العملیات في  بروتوبالزم

البروتوبالمتركیب 

اساسیا من مواد موجودة على حالة غرویة مركب 
  للبروتوبالزمالطبیعیة الكیماویة تنسب لھذه الحالة الغرویة الخواص 

ان كثیرا من العملیات الفسیولوجیة التي تحدث في النبات تتم بواسطة عوامل مساعدة كما 
، ویعزى كثیر غرویة عضویة تعرف باسم االنزیمات وھذه األخیرة موجودة أیضا على حالة 

من خواص األنزیمات الى كون وجودھا على حالة غرویة 
.الھامة ان ندرس الحالة الغرویة وبعض خواصھا یجب اجل كل ھذا من 



:المحالیل انواع 
اذا وضعنا قلیال من السكر او ملح الطعام مع التحریك فانھ سریعا ما یختفي الجسم  -١

وھذه المواد الذائبة تنتشر في جمیع  الحقیقيالصلب ویتكون لدینا محلول یعرف بالمحلول 
اجزاء المذیب على ھیئة جزیئات وایونات في غایة من الدقة في الحجم بحیث ال یمكن 

.االن وسیلة من وسائل األبصار التي عرفت حتى  باىرؤیتھا بالعین المجردة او 

نشاھد ان حبیبات  فاننافى الماء ورججنا المادتین معا الرمل وضعنا قلیال من  واذا -٢
ال تذوب فى الماء بل تنتشر فى جمیع اجزاء الماء ویطلق على ھذه الحالة اسم الرمل 
 واذا، المیكروسكوب ویكون حجم الحبیبات من الكبر بحیث یمكن رؤیتھا بواسطة  المعلق

ان تھبط الى القاع بفعل  التلبثالرمل فترة من الوقت فان حبیبات  المعلقما ترك ھذا 
.ثابت الجاذبیة األرضیة نظرا لكبر حبیباتھ وینفصل السلت عن الماء اى أن المحلول غیر 

وكذا نفس الحال عندما یرج قلیل من الزیت مع الماء فان نقط الزیت تتعلق بالماء – ٣
، الماء فوق سطح الماء النخفاض كثافة الزیت عن وتطفو قلیال ثم ال تلبث ان تتجمع 

.المستحلب ویسمى ھذا المحلول 



 فاذا، السابقة وھناك نوع اخر من المحالیل یمكن تحضیره ویختلف تماما عن األنواع  -٤
جداً من الكبریت فى حجم صغیر من الكحول ثم صب ھذا المحلول فى  ضیئلةاذبنا كمیة 

، لیست على حالة ھذه كمیة كبیرة من الماء فإنھ یتكون محلول تنتثر فیھ حبیبات الكبریت 
جزیئات بل مكونة من مجموعات من الجزیئات المتجمعة ولكنھا تختلف عن المعلقات فى 

 .نفسھا اى ھذه المجموعات تبقى منتثرة فى السائل وال تترسب من تلقاء  ثابتھانھا محالیل 
وھذه الوحدات المنتثرة ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة أو بواسطة المیكروسكوب مما یدل 

على أنھا أصغر من وحدات المعلقات والمستحلبات ولكن یمكن رؤیة بعض خواصھا 
، ومحلول الكبریت االلترامیكروسكوبالطبیعیة بواسطة جھاز المیكروسكوب الالنھائى أو 

والمحلول الغروى یحتوى على طورین كما  . غروياسم محلول علیھ فى الماء ھذا یطلق 
ولكن یختلف عنھ فى ان المادة المنتثرة لیست أیونات أو  الحقیقىھو الحال فى المحلول 

المادة المذیبة الطور المستمر أو وسط الجزیئات ویطلق على مجموعة من جزیئات بل 
.المنتشر بالطور الغیر مستمر أو الطور المنتشرة وتسمى المادة  االنتشار



وغرویات  Crystalloidsوقد قسمت المواد من حیث عالقتھا بالماء إلى بلورات 
Colloids ،

ألنھا  بلوریاتوسمیت  حقیقیةھي المواد التي تكون عند خلطھا بالماء محالیل فاألولى 
، ومن خواص ھذه المواد أن جزیئاتھا تنفذ عادة خالل األغشیة الصناعیة تتبلور 

  ، كالبارشمنتالمعروفة 
الغرویات فھي المواد التي تكون عند خلطھا بالماء محالیل غرویة وھى ال تتبلور أما 

وتشبھ الغراء من حیث عدم تبلورھا وال تنفذ حبیباتھا خالل االغشیة الصناعیة 
.المذكورة 

إال أن ذلك التقسیم خاطئ فقد اتضح اآلن أن كثیراً من المواد التى تكون الماء محالیل 
 البللوریاتیمكن الحصول علیھا بحالة بلوریة كما أن معظم  البروتینیاتغرویة كبعض 

أمكن الحصول علیھا بحالة غرویة ولكن تحت ظروف خاصة یتضح من ذلك أن 
أو الغرویة أو المعلقات أو المستحلبات لیست محالیل ألنواع معینة من  الحقیقیةالمحالیل 

المواد ولكنھا محالیل ذات تركیب معین یختلف بعضھا عن بعض فقط من حیث حجم 
.المذیب الدقائق فى السائل 



:الغرویة الخواص العامة للمحالیل 

 Diffusionاالنتشار  - ١
لما كان معدل االنتشار المادة یتناسب عكسیا مع حجم دقائقھا لذا فان الدقائق الغرویة 

تنتشر بمعدل منخفض جدا اذا قورن بمعدل انتشار الدقائق الجزیئیة او االیونیة في 
، ویمكن للدقائق الغرویة ان تنتشر خالل ورق الترشیح العادي اذا ان  الحقیقیةالمحالیل 

بینما قطر الحبیبة الغرویة یقع بین  میكرون ٥ -٢قطر الثقوب ورقة الترشیح یقع بین 
عومل ورق الترشیح العادي بمواد خاصة فأنھ یمكن  أذاعلى انھ  میكرون ١– ٠٫٠١

الحصول على مرشحات دقیقة ال تسمح مسامھا بمرور الدقائق الغرویة اى ان مسامھا 
وبذا  .الغرویة تسمح بمرور وسط االنتشار وال تسمح بمرور الطور المنتثر في المحالیل 

یمكن بھذه العملیة فصل دقائق المحالیل الغرویة الموجودة في محلول ما وتسمى ھذه 
وال تستطیع الدقائق الترشیح الدقیق ویطلق على ھذا المرشح اسم المرشح الدقیق العملیة 

مع مالحظة ان  والسلوفان كالكلودیونالغرویة ایضا ان تنتشر خالل االغشیة الصناعیة 
، ویستفاد من ھذه الخاصیة خاللھا  الحقیقیةھذه األغشیة تسمح بانتشار جزیئات المحالیل 

عن المحالیل الغرویة وذلك بوضع الخلیط في كیس غشائي  الحقیقیةفي فصل المحالیل 
وتسمى ھذه  بأستمراروغمس ھذا الكیس في ماء نقي یجدد من وقت آلخر في ماء جارى 

.للذائباتالعملیة بالفرز االنتشاري 



 Osmotic pressure االسموزيالضغط  - ٢
بغض النظر  بھاللمحالیل على عدد الدقائق المادیة الموجودة  األسموزیةتتوقف الضغوط 

األول منھما عبارة عن % ٢اخذنا محلولین تركیز كل منھما  فاذا اوحجمھاعن طبیعتھا 
الوحدات من سكر القصب والثاني محلول غروي من النشا فان عدد  حقیقيمحلول 

الوحدات من السكر الموجودة في المحلول األول تكون أكبر عددا من عدد " الجزیئات"
من النشا الموجودة في المحلول الثاني وذلك ألن الوزن الجزیئي " التجمعات الجزیئیة"

 األسموزيلسكر القصب أقل بكثیر من الوزن الجزیئي للنشا وبالتالي یكون الضغط 
، ومن  الحقیقيلمحلول السكر  االسموزيلمحلول النشا الغروي أقل بكثیر من الضغط 

للمحالیل الغرویة ال تتعدى كسر صغیر من الضغط  األسموزیةالمعروف ان الضغوط 
الجوي



تندالظاھرة  -٣
اذا سلطنا حزمة ضوئیة على وعاء زجاجي ممتلئ بالماء النقي ثم فحصنا ذلك الوعاء في 
اتجاه جانبي عمودي على مسار الحزمة الضوئیة فإنھ ال یمكننا إدراك مسار الضوء خالل 

، اما الطعام كمحلول ملح  حقیقي، ویحدث ذلك ایضا اذا استبدلنا الماء بمحلول النقي الماء 
نستطیع في ھذه الحالة ان ندرك مسار  فاننااذا مالنا الوعاء الزجاجي بمحلول غروي 

الضوء في المحلول الغروي ویمكننا ان نحدد المنطقة التي یمر خاللھا وتبدو ھذه المنطقة 
، ویرجع ذلك الى انعكاس الضوء بواسطة الدقائق الغرویة المحلول عكرة بالنسبة لبقیة 

وھى  .تندالفي المنطقة التي یمر خاللھا الشعاع الضوئي ویسمى ھذه الظاھرة ظاھرة 
.مظلمة تشبھ تمام الشبھ ما یالحظ عند مرور شعاع ضوئي وسط حجرة 



 Brownian Movement البراونیةالحركة  - ٤
 Ultraیسمى المیكروسكوب الالنھائى  المیكوسكوبإذا فحصنا محلوال غرویا بنوع من 

microscope  مظلما ویمر خالل  بھوھو یختلف عن النوع العادى بان حقل الفحص
المحلول الذى یراد فحصھ حزمة ضوئیة قویة فى اتجاه جانبي متعامد مع انبوبة الفحص 

نالحظ مسار الضوء خالل المحلول الغروي مركب من نقطة مضیئة المعة تمثل كل  فاننا
الدقائق الغرویة الموجودة في المحلول كذا فان ھذه  باحدىمنھا شعاع ضوئیا منعكسا 

نسبة  البراونیةالنقط المضیئة تتحرك حركة شدیدة في اتجاھات مختلفة تعرف بالحركة 
الى العالم النباتي الذى اكتشفھا وتعزى ھذه الحركة الى دفع الدقائق الغرویة دفعا غیر 

بفعل طاقتھا ) وسط االنتشار(السائل منتظمة من نواحیھا المختلفة بواسطة جزیئات 
تزداد  البرورانیةرفعنا درجة حرارة المحلول الغروي فان درجة الحرارة  واذاالحركیة 

.المذیب نظرا لزیادة طاقة جزیئات السائل 



 Electric Chargeالشحنة الكھربائیة  - ٥
المكونة  الذراتتوجد على الدقائق الغرویة على الدوام شحنات كھربائیة غیر قاصرة على 

للدقیقة الغرویة ولكنھا موزعة على السطح الكلى للدقیقة ویمكن االستدالل على وجود 
الشحنات بحركة الدقائق الغرویة فى اتجاه معین عند وضع المحلول فى مجال كھربائى 

ویمكن معرفة نوع الشحنة من اتجاه الدقائق نحو أحد قطبى المجال الكھربائى وتسمى ھذه 
ویعزى ثبات المحالیل الغرویة الى وجود  Electrophoresisالحركة الحمل الكھربائى 

تتنافر الدقائق الغرویة وبذلك تبقى ، الشحنات ھذه الشحنات على دقائقھا ونظرا لتشابھ 
عودلت شحنة الدقائق الغرویة بأیونات الذائبات الكھربائیة  واذامعلقة فى السائل المذیب 

ذات الشحنات المضادة فان الدقائق الغرویة تترسب فى الحال وذلك فى المحالیل الغرویة 
الكارھة للمذیب وتزداد القوة الترسیبیة لالیونات بازدیاد تكافئھا فمثال وجد ان القوة 

 ٧:  ٥٠على الدقائق الغرویة ھى كنسبة ، ++ Na + ،Mgلالیونات الموجبة  الترسییبیة
ویالحظ انھ من الفوائد التى تنتج عن اضافة المركبات الجیریة الى التربة ، التوالى على : 

الطینیة انھا تجمع دقائق الطین الغروى السالبة للشحنة الكھربائیة بفعل ایونات الكالسیوم 
كذا ، النبات الموجبة فتزداد مسامیة التربة وتجود تھویتھا وتصبح اكثر مالئمة لنمو 

البحر المحتویة على  بمیاةتتكون دلتا االنھار عند التقاء ماء النھر المحمل بالطمى الغروى 
فتتعادل شحنات الطین الغروى السالبة مع األیونات المضادة فى  متاینةأمالح ذائبة 

الشحنة فیترسب الطین و تتكون الدلتا 



 Adsorption االدمصاصالتجمع السطحى او  - ٦
الطبیعیة عن بقیة كتلة السائل العام  خواصةأن سطح أى سائل یختلف من حیث المعروف من 

متكافئة من جمیع نواحیھا اما  لجاذبیاتفجزیئات السائل الموجودة بداخلھ تكون معرضة 
جانبیة آخرى نحو الداخل ولكن  لجاذبیاتالجزیئات المكونة للطبقة السطحیة فنھا تكون معرضة 

ال یوجد ما یعادلھا نحو الخارج اى ھناك میل لتقلیل عدد الجزیئات المكونة للطبقة السطحیة 
حجم ممكن ویقال لھذا الشد الذى یعانیھ سطح  القلمساحة السطح تدریجیا حتى تصل  فتتضائل

 Surface teion بالتوتر السطحى السائل و الذى یجعلھ میاال للتقلص كما لو كان غشاءا مرنا 
ما یفسر تجمع نقط السائل متى سقطت على سطح املس بتجمع ھذه الجزیئات تقل مساحة وھو 

كان لدینا سائالن ال یمتزجان فان الحد الفاصل بینھما  واذاسطحھا الكلى عما لو بقیت منفصلة 
السائلین تكون معرضة لجذبھا نحو  الحدفجزیئات الطبقة السطحیة  جاذبیتینمعرضا لقوتین 

الداخل من جزیئات السائل نفسھ وجذب نحو الخارج من جزیئات السائل األخر ویكون الفرق بین 
وتؤثر المواد الذائبة فى السائل على قیمة توتر ، البینى عنھ بالتوتر ھاتین القوتین ھو ما یعبر 

فبعض المواد تمیل الى التجمع على السطح الفاصل  بھطور اخر ال یمتزج  الىالمالمس  سطحة
التجمع السطحى من توتر السطح ویطلق على ظاھرة تجمع المواد الذائبة الخافضة للتوتر البینى 

على المواد النشطة وھذه المواد التى تعمل على خفض التوتر السطحى او البینى فیطلق علیھا 
السطح ومن امثلتھا اغلب المواد العضویة وھناك مواد تجذبھا جزیئات الماء الى الداخل وال 

تعمل على زیادة  واحیاناعلى السطح المواد الغیر نشطة تتراكم على السطح وھذه یطلق علیھا 
التوتر السطحى للماء بدرجة قلیلة مثل األمالح والسكریات ولما كانت الغرویات تتمیز بكبر 

المساحات الكلیة لسطوحھا وبذا تكتسب قدرة كبیرة على التجمع السطحى 



ینخفض بارتفاع درجة الحرارة وھذا راجع الى زیادة  االدمصاصایضا ان معدل المعروف ومن 
وتلعب ظاھرة التجمع  .السطح الطاقة الحركیة للمواد المتجمعة سطحیا فیسھل ھروبھا من 

الكائنات الحیة ففى خالیا النبات یوجد عدد كبیر ن السطوح البینیة  الھمیھالسطحى دورا كبیرا 
یقول ان األغشیة البالزمیة فى الخلیة تتكون نتیجة لتجمع البروتینات والمركبات  رآىفھناك 
وعلى ذلك فالغشاء البالزمى الخارجى یتكون عند سطح  األنفصالعند سطح سطحیا تجمعا  الدھنیة

اما الغشاء البالزمى الداخلى فیتكون عند  البروتوبالزماالنفصال بین الجدار الخلوى المشبع للماء و 
تختلف  العصاریةالمحالیل وحیث ان تركیب  والبروتوبالزم العصاریةسطح االنفصال بین الفجوة 

فمن  بالسیتوبالزماتصاال مباشرة  بھاعادة عن تركیب المحالیل المبللة للجدر الخلویة و المتصلة 
المتوقع اذن ان یغیر الغشاء البالزمى الخارجى من حیث تركیبیة وخواصھ الغشاء البالزمى 

الداخلى وكلما كان البروتین لھ بعض الخواص الكھربائیة فانھ ال یعتبر من المواد النشطة على 
 سطحةعلى  الدھنیةالحى تكون المواد  البروتوبالزملذا فانھ فى  الدھنیةالسطح عند مقارنتھ بالمواد 

  نفاذیةلھا اھمیتھا فى  البروتوبالزمیةوطبیعة تكوین ھذه االغشیة  البروتینیةبتركیز المواد 
دورا كبیرا فى وظائف الخلیة فظاھرة التشرب لھا اھمیة  االدمصاصوتلعب ظاھرة  السیتوبالزم

تشمل  بانھاالعامة تعرف  الوجةالماء وعمل االنزیمات من  ادمصاصفى عالقة الخلیة بالماء تشمل 
امكن الحصول على معلومات كثیرة عن  الصبغاتكما انھ بواسطة استعمال  االدمصاصظاھرة 

یختلف تجمعھا السطحى باختالف مركبات الخلیة  الصبغاتالخلیة حیث ان ھذه 



تقسیم الغرویات 
تنقسم المواد الغرویة الى قسمین ھامین یتوقف على مدى القابلیة بین المادة المنتثرة ووسط 

االنتشار 
Lyophilicاالنتشار غرویات كارھة لوسط  -١ colloids  ھو  األنتشاركان وسط  فاذا

ومن امثلتھا المواد الغرویة المكونة من  Hydrophilicالماء سمیت غرویات كارھة للماء 
وسمى ھذا  الغروىةااللمنیوم  وایدروكسیدالحدید الغروى  ایدروكسیدمواد معدنیة مثل 

االنتشاربین دقائقھ المادیة وبین وسط  قابیلةال توجد  النھكارھة لوسط االنتشار  بانھالنوع 
  
Lyophobicمحبة لوسط االنتشار غرویات  -٢ colloids  كان وسط االنتشار ماءا  واذا

أمثلتھا بعض المواد العضویة ومن   Hydrophobicسمیت غرویات محبة للماء 
 قابیلةألنھ توجد  األسمعلیھا ھذا والبروتینات وأطلق و النشا والصمغ العربى  كالجیالتین

ونظرا لھذه الخاصیة تتشرب ھذه المواد المذیب بكمیات كبیرة األنتشارشدیدة بین وسط 



-: یاتىالخالف فى الخواص الممیزة لكل من النوعین فى ما  اوجةوتتلخص 

بوضوح فى حالة فحص محالیل الغرویات الكارھة  البراونیةتشاھد الحركة  الفحص المیكروسكوبى -١
 البراونیةرؤیة الحركة  یتعزرولكن  تندالاما فى النوع االخر فیمكن مشاھدة خاصیة االنتشار لوسط 

االنتشار بوضوح نظرا لوجود أغشیة حولھا من سائل وسط 

محسوسا عن  أختالفااالنتشار تختلف لزوجة المحلول الغروى الكارھة لوسط ال   Viscosityاللزوجة  -٢
اما الغرویات المحبة للمذیب فان لزوجة محالیلھا تكون عادة اكبر من لزوجة وسط االنتشار لزوجة وسط 

وتزداد لزوجتھا زیادة محسوسة بزیادة تركیزھا وتعزى الزیادة فى ھذه الحالة الى تشبع الدقائق االنتشار 
خفض كمیة السائل الحر المنتشر نتیجة فیترتب على زیادة تركیز الطور  األنتشارالمادیة بسائل وسط 

الغرویة وھذا من شانھ ان یقل من سیولة المحلول اى یرتفع  بالدقلئقالنسبیة نظرا التحاد جزء كبیر منھ 
لزوجة جمیع السوائل بما فیھا المحالیل الغرویة بدرجة الحرارة فتقل بارتفاعھا وتزید  وتتاثرمن لزوجتھ 
او خفض درجة الحرارة ادى ذلك الى المنتشر والنشا سواء بزیادة الطور  واالجار كالجیالتینبانخفاضھا 

تغیر حالتھا الطبیعیة فیتماسك المحلول الغروى ویصبح قوامھ شبھ صلب اى یتحول من حالة السیولة الى 
اطواره الذى قد یكون مرده الى تقارب  ألنعكاسحالة الصالبة او الحالة الھالمیة وھذا التحول ھو نتیجة 

او زیادة المنتشر المشبع بالسائل وذلك بسبب زیادة عددھا فى حالة زیادة الطور المنتشر دقائق الطور 
سمك أغشیتھا فى حالة خفض درجة الحرارة حیث ان ھذه تعمل على ازدیاد التوتر السطحى للسائل 

ویسمى الماء  األنتشارالمغلف للدقائق بعضا ببعض فى صورة شبكة تمال عیونھا أجزاء منفصلة من وسط 
  الماء الحرفیسمى االنتشار اما الماء الذى یكون وسط  بالماء المرتبطالذى یغلف الحبیبات 



وتتشرب الغرویات المحبة للماء بكمیات كبیرة من الماء ویطلق على ھذه الظاھرة ظاھرة 
تتجمع أغشیة كبیرة من الماء حول الدقائق الغرویة وتتوقف وفیھا  Imbibitionالتشرب 

المادة على مدى قوة التماسك بین وحدات المادة حیث ان  بھكمیة الماء الذى تتشرب 
كانت قوة التماسك بین وحدات  فاذاأغشیة الماء تعمل على تباعد وحدات المادة عن بعضھا 

المادة ضعیفة تشربت بكمیات كبیرة من الماء حیث ینتھى األمر الى تكوین محلول غروى 
وخاصیة التشرب ھذه اكثر وضوحا فى حالة انبات البذور تتشرب بكمیات كبیرة من الماء 

الالزم لعملیة االنبات 

لعامل واحد  األنتشارثبات الغرویات الكارھة لوسط یرجع  Precipitationالترسیب  -٣
ھو الشحنة الكھربائیة الموجودة على الدقائق الغرویة و التى تسبب تنافرھا وتحول دون 

عودلت ھذه الشحنات او قللت قیمة ھذه الشحنات عن حد  واذاتجمعھا الى دقائق اكبر 
معین فان الدقائق الغرویة تترسب فى الحال وھذا یفسر شدة حساسیة ھذه المحالیل للذائبات 

الكھربائیة ویكون الترسیب فى ھذه الحالة غیر عكسى اى ال یمكن اعادة الدقائق الغرویة 
الى حالتھا الطبیعیة 



:عاملین فیرجع ثباتھا الى االنتشار آما محالیل الغرویات المحبة لوسط 

الكھربائیة  الشحنة  -أ 

االنتشارالتشرب بسائل وسط  -ب 

وھى ان تحاط كل دقیقة بغشاء وھذه األغشیة تمنع الدقائق الغرویة من أن تالمس 
ویكفى توافر أحد ھذین العاملین االنتشار بعضھا البعض وبذلك تظل معلقة فى وسط 

لكى یبقى المحلول الغروى ثابت 
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