
 

 

  Chemical Potential Gradient . تدرج )ممال( الجهد الكٌمٌائً::

بصورة عامة كلما زاد ممال الجهد الكٌمٌائً ، زاد معدل األنتشار  ، والذي ٌتحكم 

منطقة واخرى . فً شدة انحدار الممال هو الفرق فً تركٌزات المادة المنتشرة بٌن 

 كذلك المسافة الموصلة بٌن المنطقتٌن التً ٌحدث عبرها األنتشار.

اي عامل ٌسبب زٌادة او نقصان فً ممال الحهد الكٌمٌائً )التركٌز ، اضغط ،  نا

 درجة الحرارة ( سوف ٌؤثر على معدل األنتشار.

ً معدل وان العوامل التً تتحكم فً معدل انتشار الغازات تتحكم بصورة كبٌرة ف

 انتشار السوائل والمواد الصلبة اٌضا.

The factors that control in the rates of diffusion of gasses 

largely control the rates of diffusion of liquids and solids as 

well. 

 

 

                            الماء : التركٌب ، الخواص والتفاعالت                

              Water: Structure, Properties & Interaction 

لكً نفهم مختلف العملٌات الفسلجٌة المتعلقة بانتشار الماء ، ٌجبعلٌنا مراجعة جمٌع 

 الخواص الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة األساسٌة للماء وتفاعله مع المواد األخرى.

To understand the different physiological processes to the 

diffusion of water , we must review the fundamental chemical 

and physical properties of water and its interaction with other 

substances.                                                                                            

 ."سمٌتها بسائل الحٌاة الماء مادة ٌمكن ت"و

Water is a substance that may called the fluid of life"" 



 

%( من المحتوى الكٌمٌائً لكثٌر من الكائنات الحٌة ، 31اذ ٌشكل الماء اكثر من )

وٌشارك بصورة مباشرة او غٌر مباشرة غً جمٌع التفاعالت األٌضٌة . والماء 

الترتٌب الجزٌئً له ، وكذلك من الروابط  مركب مهم وذو خواص فرٌدة ناتجة عن

 الهدروجٌنٌة فٌه.

It comprise over 90 percent of the chemical content of many 

organisms , and it participates either directly or indirectly in all 

metabolic reactions .                                                                           

Water is a remarkable compound with unique properties that 

result from its molecular configuration and hydrogen bonding.    

 

 التركٌب الجزٌئً والروابط الهٌدروجٌنٌة

Molecular  Structure & Hydrogen Bonding 

( covalentlyمرتبطتان تساهمٌا ) (H2) دروجٌنجزٌئة الماء تتكون من ذرتٌن ه

، ولما كان متوسط الزاوٌة المحصورة بٌن  (O) مع ذرة األوكسجٌنمن جانب واحد 

( فان الماء ٌمكنه not rigid( درجة ، غٌر صلبة );71ذرتً الهٌدروجٌن )

امتصاص كمٌات كبٌرة من الحرارة وٌخضع للعدٌد من المؤثرات الفٌزٌائٌة األخرى 

 ان تتكسر هذه الروابط. دون

( Surface Charge( ولها سطح مشحون )Polar Molecleطبٌة )الماء جزٌئة ق

( ، اذ ٌكون الهٌدروجٌن قطب موجب Dipolarوان الماء مادة ثنائٌة القطب )

الشحنة ، واما القطب اآلخر فٌكون سالب الشحنة بسبب كون األوكسجٌن محب 

سبب التوزٌع غٌر المتناظر للشحنات فان ، وب (Electrophilic) لأللكترونات

( وتبلل المواد   Cohesionجزٌئات الماء ترتبط مع بعضها البعض )تتماسك 

( وبهذه الخواص ترجع قابلٌة  Adhesionاألخرى ) اي تلتصق بالمواد األخرى 

 انتقال الماء خالل جسم النبات.الماء على الحركة خالل التربة ، وكذلك 

 

 

 


