
 

 : Plant Physiology فسلجة النبات

هو فرع من فروع علم النبات ، وٌهتم بدراسة الفعالٌات الحٌوٌة المختلفة  وترابطها 

مع بعضها البعض ،مع دراسة عالقة هذه الفعالٌات بالمحٌط الخارجً الذي ٌحٌط 

 بالنبات .

 Plant Anatomyٌرتبط هذا العلم مع العلوم األخرى للنبات مثل تشرٌح النبات 

وتكٌف Plant Taxonomy وتصنٌف النبات  Plant Geneticsووراثة النبات 

 للمعٌشة فً بٌئات مختلفة.  Plant Adaptationالنبات

لمعرفة Biochemical Reactions وٌدرس هذا العلم التفاعالت الكٌمٌائٌة الحٌاتٌة 

مساعدة  النبات غلى المستوى العام والمستوى الجزٌئً ، وكٌفٌة أعضاءوظائف 

والثمار  Flowersوتكوٌن األزهار Growthفً عملٌات النموهذه الوظائف 

Frouts والبذور Seeds. 

 :Translational Kinetic Energy االنتقالٌةالطاقة الحركٌة 

تعتبر الطاقة الحركٌة األنتقالٌة ذات اهمٌة خاصة بالنسبة لعملٌات األنتشار وبالنسبة 

محركة والمسؤولة عن الحركة المستقٌمة لجزٌئات الغازات للنباتات ، ألنها القوة ال

 والسوائل والمحالٌل.

  K0 0) وق الصفر المطلقففً الدرجات الحرارٌة 
م819.72او  

ه
تكون كل   (

مكونات المادة فً حالة حركة )اي ان الجزٌئات تمتلك كمٌة معٌنة من اطاقة 

حرك ت، اذ ت((Randomالحركٌة واألنتقالٌة (، وهذه الحركة تكون عشوائٌة 

 الجزٌئات اوالذرات فً جمٌع األتجاهات وفً كثً من الحاالت تصدم مع بعضها .

خالل عند فتح زجاجة العطر ، فان جزٌئات العطر تتبخر من سطح السائل وتنتشر 

جزٌئات الهواء وفً النهاٌة تختلط بجزٌئات الهواء بصورة متجانسة ، وجزٌئات 

، ألنها اٌضا فً حالة حركة دائبة ، والعملٌة التً تسمح العطر قادرة على النتشار 

 . Diffusionبتوزٌع جزٌئات العطر فً الهواء هً عملٌة األنتشار

 : Diffusionاألنتشار

ان ابسط تعرٌف لألنتشار ، كما معروف عند الطلبة المبتدئٌن فً دراسة العلوم 

ال الى منطقة ذات تركٌز النباتٌة ، بأنه صافً حركة المادة من منقة ذات تركٌز ع

 اقل نتٌجة الحركة األنتقالٌة العشوائٌة لجزٌئات أو آٌونات أو ذرات تلك المادة .



 

 Deffining of Diffusionتعرٌف األنتشار 

     The net movement of substance from an area of its own high 

concentration into another area of lesser concentration as a 

result of the random ,translational kinetic motion of molecules, 

ions ,atoms.                                                                                           

 : لالنتشاروالتعرٌف األكثر تحدٌدا 

ال الى منطقة ذات جهد هو محصلة حركة المادة من منطقة ذات جهد كٌمٌائً ع

ٌونات والذرات وان كٌمٌائً اقل نتٌجة للحركة األنتقالٌة العشوائٌة للجزٌئات واآل

    اتجاه انتشار المادة ٌتحدد كلٌا بالفرق فً اجهد الكٌمٌائً لتلك المادة ، وٌكون مستقال 

 عن انتشار المواد األخرى.

Diffusion is the net movement of substance from an area of its 

own high chemical potential into another area of its lower 

chemical potential , which due to the random , translational 

kinetic motion of  molecules, ions ,atoms.                                        

The direction of diffusion of a substance potential of that 

substance and it is independent of diffusion of other 

substances.                                                                                            

، ففً البداٌة ٌكون شدٌد األنحدار ، ٌعتمد األنتشار على التدرج فً الحهد الكٌمٌائً 

وكلما تقدمت العملٌة قان منحدر الطاقة ٌصبح اقل انحدارا )وذلك لزٌادة التشتت 

Entropy ( ، وان األنتشار وف ٌتوقف عندما ٌنعدم الفرق بٌن الجهد الكٌمٌائً )اي

 (.األتزانتحصل حالة 

 G =G2- G1 = 0∆ 

G1 = G2 

 

 

 


