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 انتشار الماء : األزموزٌة والتشرب

Diffusion of Water : Osmosis & Imbibitions 

: نوع خاص من األنتشار ، وٌتضمن حركة الماء من خالل أغشٌة ذات  األزموزٌة

 .  differentially permeable membrane نفاذٌة اختٌارٌة

Osmosis : a special tupe of diffusion , the movement of water 

through a differentially permeable membrane.                               

        دمصاص أو التجمع أساس االمبنً على  االنتشارمن خاص : نوع  التشرب

 السطحً.

Imbibitions: a special type of diffusion in which an adsorbent is 

involved.                                                                                                 

 

 



 

                                                                                           

 Osmotic Potentialالجهد األزموزي :

( والمكون من Osmometerٌمكن توضٌح وقٌاس الجهد األزموزي بجهاز الـ ) 

ء ٌسمح بمرور جزئٌن مفصولٌن بغشاء ذو نفاذٌة اختٌارٌة ، ولنفرض ان هذا الغشا

 ( مثل السكروز.Dissolved Solutesالماء فقط ، ولٌس الذائبات )

( ، نالحظ ان الماء ٌنتقل من B( فً الوعاء )Pure Waterفاذا وضعنا ماء نقً )

( اكبر Bوالى كل الوعائٌن ، اال انه فً البداٌة ٌكون معدل حركة الماء نحو الوعاء )

ٌمٌاوي للماء النقً ٌكون اعلى ، وبهذا تكون الك مٌة الخارجة منه ، ألن الجهدمن الك

 اعلى مما لمحلول السكروز .طاقته الحركٌة األنتقالٌة 

 اما فً محلول السكروز فان قسما من الماء مشتركا فً فً تفاعل مع دقائق الذائب 

مختزال بهذا عدد جزٌئات الماء الحرة ، وبذلك تنخفض الطاقة الحركٌة األنتقالٌة 

( وباستمرار B، وتحت هذه الظروف فان الماء ٌزداد وٌرتفع فً الوعاء ) الكلٌة له

( ٌصبح اكثر فأكثر تخفٌفا ، Bتراكم الماء فان محلول السكروز فً الوعاء )

(، Bوبموجب ذلك ٌحصل انخفاض فً معدل الماء المتحرك نحو الوعاء )

نقً وبن الجهد وباستمرار تقدم العملٌة ٌقل الفرق فً الجهد الكٌمٌائً للماء ال

 الكٌمٌائً للمحلول السكري.

( وباستخدام قوة دفع هذا المكبس ، B( فً الوعاء )Pistonض وجود مكبس )ولنفتر

( ، فان القوة المستخدمة هذه تكون مساوٌة الى Bلمنع الماء من الدخول فً الوعاء )

اقصى ضغط مكن ان ٌتولد نتٌجة دخول الماء فً هذا المحلول السكري ، ضمن 

نظام مغلق ، وان الضغط الالزم تولٌده فً المحلول ألجل زٌادة الجهد الكٌمٌاوي 

 ( .Osmotic Pressureلذلك المحلول ٌسمى بـ )الضغط األزموزي 

لول تحت حوتعرٌفه " هو الضغط الالزم استخدامه لوقف انتشار الماء النقً الى الم

 الظروف األزموزٌة المثالٌة.

 

 

 

 


