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 الوحاضرة الثانيت                عولي         فسلجت نباث                    جاهعت ديالى                      

 م.م عبد الستار هنصور                                                 التربت               علوم كليت الزراعت / قسن 

      Diffusionاالنتشار

ٌعرف بأنه محاولة توزٌع دقائق المادة فً الحٌز الموجودة فٌه توزٌعاً منتظماً بفعل طاقتها الحركٌة حٌث ٌصبح    
عدد الجزٌئات فً وحدة الحجوم ثابت فً جمٌع إنحاء الحٌز وتعرف هذه الحالة بحالة االتزان بالنسبة للمادة 

عٌن بحٌث ٌحصل ازدٌاد فً عدد الدقائق فً ذلك االتجاه. المنتشرة، فاالنتشار ٌعبر عن حركة الدقائق فً اتجاه م
كما ٌعرف االنتشار بأنه حركة الدقائق من منطقة ذات الطاقة الحركٌة العالٌة أي تركٌز المادة عالً الى منطقة ذات 

الطاقة . وٌطلق على القوة المسببة لالنتشار بحتى حدوث االتزان الطاقًطاقة حركٌة واطئة أي تركٌز المادة واطئ 
الحركٌة. فاالنتشار صفة من صفات المادة ناشئ عن الطاقة الحركٌة لدقائقها وهو ٌنطبق على المادة المذابة فً 
المحلول وعلى المذٌب فً آن واحد حٌث تنتشر المواد بصورة مستقلة عن بعضها البعض بفعل الطاقة الحركٌة لكل 

 .منها

 آلية االنتشار

زٌئات البراونٌة، وهً الحركة العشوائٌة للجزٌئات فً الحٌز، والتً تسبب تصادم ٌعتمد االنتشار على حركة الج
ٌّز متاح. تعتمد هذه الحركة على الطاقة الحرارٌة  الجزئٌات مع بعضها البعض وابتعادها عن بعضها لملء أي ح

ممٌزات كل مادة المخزونة فً المادة. هذه الحركة هً من خواص المادة وال تحتاج إلى طاقة خارجٌة، وهً من 
 .درجة حرارتها فوق الصفر المطلق

تتسبب نزعة المادة لملء كامل الحٌز الُمتاح لها بحركة المادة من المنطقة ذات التركٌز العالً إلى الجهة ذات 
التركٌز المنخفض ولحركة باالتجاه المعاكس من المنطقة ذات التركٌز المنخفض إلى المنطقة ذات التركٌز العالً، 

لكون الحركة عشوائٌة، إال أن كثرة الجزٌئات فً جهة التركٌز العالً تتسبب بتحرك عدد أكبر من الجزٌئات  وذلك
تجاه جهة التركٌز المنخفض، أي أن محصلة حركة الجزٌئات ٌكون من المنطقة ذات التركٌز العالً إلى منطقة 

تساوي الحركة فً االتجاهٌن. لهذا فإن التركٌز المنخفض حتى ٌتساوى التركٌزان فٌحصل التوازن، مما ٌعنً 
ٌُنظر إلٌه على أنه القوة التً تؤدي إلى انتقال المادة من أ إلى ب  االنتشار ٌمكن أن 

 مصطلحات عامة

المحلول : عبارة عن خلٌط متجانس ) الذي ال ٌمكن التمٌٌز بٌن مركباته المختلفة بالعٌن ( لمادتٌن أو  -1
 أكثر .

 فً المحلول والتً عدد جزٌئاتها موجودة بأكبر نسبة تسمى  المذٌب : المادة الموجودة -2
 المذٌب . بشكل عام تستعمل محالٌل سائلة والتً بٌها المذٌب هو الماء .

مذاب :  المادة الموجودة فً المحلول والتً عدد جزٌئاتها موجودة بأقل نسبة تسمى المذاب . بشكل  -3
 صلب أو سائل. عام تستعمل محالٌل سائلة والتً بٌها المذاب هو

 تركٌز المحلول : ٌعبر عن كمٌة المذاب الموجودة فً كمٌة محددة من المحلول . -4
 منحدر التركٌز : الفرق فً تركٌز المادة على طول مسافة ٌسمى منحدر التركٌز . -5
 غشاء اختٌاري : غشاء ٌمر من خالله قسم من الجزٌئات فقط. -6

 



 

2 
 

 المحاليل :الظروف المالئمة لحدوث االنتشار بين 

 تركٌز بٌنها . درمحلوالن مع منح -1
 محلوالن ال ٌفصل بٌنها غشاء أو ٌفصل بٌنها غشاء نفاذ للمذاب والمذٌب . -2

 العوامل المؤثرة في االنتشار

 انتشار المواد المختلفة بالعوامل اآلتٌة:  ٌتأثر معدل

 حجم  دقائق المادة المنتشرة: -1

ا مع ًٌ حجم األٌونات أو الجزٌئات المنتشرة ،بمعنى أنه كلما صغر حجم األٌون  تتناسب سرعة االنتشار تناسًبا عكس
 أو الجزيء المنتشر كلم ازادت سرعة انتشاره.

 كتلة  دقائق  المادة  المنتشرة: -2

ا مع الوزن الذري أو الجزٌئً ، لذلك إذا تساوت الدقائق فً حجومها ًٌ فإن  تتناسب سرعة االنتشار تناسًبا عكس
 فً سرعة انتشارها. ءاألبط تكون هًاألثقل وزًنا 

 تركٌز دقائق المادة المنتشرة: -3

من  تنتقل الذرات أو الجزٌئات من نقطة التركٌز العالٌة لها إلى نقطة أخرى درجة التركٌز عندها أقل بمعدل  أسرع
 العكس.

 درجة الحرارة والضغط: -4

 الطاقة الحركٌة للجزٌئات.تزداد سرعة االنتشار بارتفاع درجة الحرارة أو الضغط بسبب زٌادة 

 قابلٌة  المادة المنتشرة على الذوبان فً وسط االنتشار. -5

ا مع سرعة ذوبان المادة المنتشرة ، أي كلما كانت المادة أسرع بالذوبان ًٌ كان  تتناسب سرعة االنتشار تناسًبا طرد
 انتشارها أسرع.

 للنبات االنتشار أهمية
 عملٌة طرٌق عن داخله االنتقال او لمحٌطا من األولٌة المواد على النبات حصول -1

 االنتشار             
 بطرٌقة االنتشار النبات أجزاء بقٌة الى الجذر منطقة من واالٌونات والمغذٌات المواد انتقال -2
 كما االنتشار بطرٌقة الخارجً المحٌط الى النبات حاجة عن الفائضة المواد طرح -3

 النتح بعملٌة الخضري الجزء من الماء فقدان فً        
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 تطبيقات االنتشار

من خالل تحلٌل سرعات االنتشار نالحظ أن عملٌة االنتشار تلعب دوراً أكبر فً الحالة الغازٌة، وأقل فً    
 .السوائل، بٌنما تعتبر من القوى المهملة فً المواد الصلبة

لتوزع  -حتى مع انعدام التٌارات الهوائٌة  -ٌؤدي ففً الحالة الغازٌة نالحظ أن تسرٌب غاز ما فً مكان مغلق     
ٌُساهم فتح النافذة بغرض التهوٌة إلى تجدد  الغاز فً كامل الحٌز المغلق مثل الغرف والمكاتب، فً نفس الوقت 
 الهواء حتى ولو انعدم تٌار الهواء، أو لم ُتزود الغرفة بالمراوح، وذلك ألن الهواء والروائح فً الغرفة تتحرك تجاه

 .الخارج، حٌث ٌكون تركٌزها بالخارج أقل منه فً الغرفة

أما فً السوائل فإن انتشار المواد ٌكون ببطء أكثر، فلو تمت إذابة مكعب من السكر فً كأس ماء، فإن الوقت     
ٌُستعان بأسالٌب لتسرٌع العملٌة من خالل  الذي ٌحتاجه السكر للذوبان والتوزع فً الكأس ٌكون طوٌالً نسبٌاً، لذا 

تحرٌك الكأس أو خضها. أما فً طهو الطعام، فإن الوقت ٌكون كافٌاً، مما ٌجعل عملٌة االنتشار تكون مفٌدة فً 
 .حاالت ٌصعب بها التحرٌك والخلط

االنتشار عبر مسافات قصٌرة ٌكون فعاالً، فلو نظرنا إلى المسافات التً البد أن تقطعها المواد فً الخالٌا فإننا      
تجسر مسافات بالمٌكرومترات، فعلى مستوى األوالً أو الكائنات وحٌدة الخلٌة فإن حصول هذه الكائنات سنجدها 

على الغذاء وعملٌات اإلفراز تتم بطرٌق االنتشار البسٌط عبر الغشاء الخلوي. فً الكائنات متعددة الخالٌا كاإلنسان 
ن طرٌق حركة الدم فً األوعٌة الدموٌة. أما على مستوى مثالً فإن الدورة الدموٌة تقوم بتجسٌر المسافات الطوٌلة ع

 األنسجة الحٌوٌة

   Diffusion  of gasesانتشـار الغازات 

تنتشر الغازات المختلفة بمعدالت مختلفة حتى لو كانت تحت نفس الظروف البٌئٌة. ان معدل انتشار الغازات     
معنى انه كلما زادت الكثافة النسبٌة للغاز كلما قل معدل انتشاره ٌتناسب عكسٌاً مع الجذر التربٌعً لكثافتها النسبٌة ب

وكلما قلت الكثافة النسبٌة للغاز كلما زاد معدل االنتشار. فالكثافة النسبٌة للغاز هو وزن حجم معٌن من الغاز بالنسبة 
 لوزن نفس الحجم من الهٌدروجٌن .

 ئً للغازالوزن الجزٌ                                        

 الكثافة النسبٌة ألي غاز =     

 الوزن الجزٌئً لغاز الهٌدروجٌن                                 

كما تزداد سرعة االنتشار بزٌادة درجة الحرارة وٌُعزى ذلك إلى الزٌادة بالطاقة الحركٌة للجزٌئات. كما إن      
الجزٌئات تنتشر بصورة أبطئ كلما كان الوسط الذي تنتشر فٌه أكثر تركٌز أي كلما كان تركٌز وسط االنتشار 

 دل االنتشار اقل.أعلى كانت إعاقة حرٌة انتقال جزٌئات الغاز اكبر وبالتالً مع

 المسافة التً ٌقطعها الغاز األسرع انتشاراً                              

 سرعة االنتشار=     ____________________________     

 انتشاراً  بطءالمسافة التً ٌقطعها الغاز األ                             
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 تجربة انتشار الغازات 

 طريقة العمل 

 سم . 33حامل ) بوضع أفقً ( أنبوبة زجاجٌة مفتوحة الطرفٌن طولها  ثبت على -1
 ثبت فً كل فوهة قطعة قطن مناسبة . -2
المركز والثانٌة ضع فوقها قطرات  HCIاخرج قطعتا القطن وضع فوق احدهما بعض قطرات من حامض  -3

 من االمونٌا المركزة .
فترة من الزمن سوف تظهر حلقة ضبابٌة  أرجع قطعتً القطن الى الفوهتٌن بسرعة وفً آن واحد ، بعد -4

 داخل االنبوبة جراء تكون كلورٌد االمونٌوم .
أحسب بواسطة مسطرة المسافة التً قطعها كل غاز ) من مركز الحلقة والى طرفً االنبوبة ( ومن ثم  -5

 احسب سرعة االنتشار النسبٌة من العالقة التالٌة .
  

 المسافة التً ٌقطعها الغاز األسرع انتشاراً                              
 سرعة االنتشار=     ____________________________     

 انتشاراً  بطءالمسافة التً ٌقطعها الغاز األ                             
 

 فسر أي من الغازٌن أسرع ولماذا ؟
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   Diffusion  of liquidsانتشـار السوائل 

ان معدل انتشار المواد العضوٌة السائلة مثل االٌثر والزاٌلول والكلورفورم ٌعتمد بصورة اساسٌة على مدى      
قابلٌتها للذوبان فً وسط االنتشار )الغشاء المائً الذي ٌفصل بٌنهما( فكلما كان معدل ذوبان المادة العضوٌة 

كان معدل انتشارها كبٌر وكلما قل امتزاجها وقابلٌتها للذوبان فً الماء كلما قل معدل وامتزاجها بالماء عالً كلما 
 االنتشار. 

 تجربة انتشار السوائل 

 مل من مادة الكلوروفورم . 5خذ انبوبتً اختبار نظٌفتٌن وضع فً كل منهما  -1
مل من ماء ملون بصبغة  5اسكب بحذر وهدوء بواسطة ماصة على الجدار الداخلً لكل من االنبوبتٌن  -2

 % 3.5االٌوسٌن تركٌز 
مل من مادة الزاٌلول  5مل من مادة االٌثر والى االنبوبة الثانٌة  5اضف بحذر وهدوء الى االنبوبة االولى  -3

 ا العلوي والسفلً ..أشر بالقلم موضع الطبقة المائٌة الملونة من سطحٌه
سد فوهتً االنبوبتٌن بإحكام بسدادة من الفلٌن لمنع تبخر المواد العضوٌة ، واحفظها على حامل بدون رج  -4

 الى الٌوم التالً .

فً الٌوم التالً سنالحظ إن طبقة الماء الملونة فً االنبوبة االولى قد ارتفعت بٌنما انخفضت فً االنبوبة الثانٌة 
. ففً االنبوبة االولى انتشر االٌثر أسرع من انتشار الكلوروفورم لنفس االنبوبة لذا أزداد حجم السائل تحت 

 طبقة الماء الملون فارتفعت لألعلى .

بة الثانٌة فقد انتشرت الكلوروفورم أسرع من الزاٌلول لذا قل حجم الكلوروفورم وبالتالً انخفضت أما فً االنبو
 طبقة الماء الملون .

 ٌستنتج من التجربة أن االٌثر أسرع المواد الثالث انتشارا فً الماء ٌلٌه الكلوروفورم ومن ثم الزاٌلول .

Diffusion  of solids  انتشـار المواد الصلبة  

ٌعتمد معدل انتشار المواد الصلبة على قابلٌتها للذوبان فً الوسط الموجودة فٌه فكلما كانت قابلٌة المادة للذوبان    
فً الوسط الموجود فٌه ) المذٌب( كبٌرة كان معدل انتشارها عالً والعكس صحٌح كذلك ٌعتمد معدل االنتشار على 

وصغر حجمها كلما كان معدل انتشارها اسرع بٌنما ٌقل انتشار حجم وكتلة الدقٌقة نفسها فكلما قلت كتلة الدقٌقة 
 الدقٌقة بزٌادة كتلتها وحجومها.  

 تجربة عن انتشار المواد الصلبة 

-طرٌقة العمل :  

 نأخذ أنبوبتٌن اختبار نظٌفتٌن وأملئ كل منهما حتى المنتصف بالماء المقطر. -1

بوبة الثانٌة بلورة من الفٌنول لها نفس وزن بلورة بلورة من الٌود الطبً وفً االن 1ضع فً االنبوبة رقم  -2

 الٌود تقرٌباً وٌتم وضع البلورتٌن فً آن واحد.

ضع االنبوبتٌن على حامل دون تحرٌك الحظ معدل انتشار البلورتٌن على فترات بٌن كل فترة واخرى  -3

 خمس دقائق ولمدة نصف ساعة ثم بٌن أي المادتٌن اكثر انتشاراً ولماذا ؟

الٌود له قابلٌة ذوبان اعلى فً الماء اما الفٌنول لٌس له القابلٌة على الذوبان فً الماءمالحظة/   


