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Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

:أنواع المحالیل وصفاتھا
::True SolutionTrue Solutionمحالیل حقیقیة محالیل حقیقیة --١١      
ØØ وفیھا یتجزأ المذاب إلى جزیئات أو دقائق ، أو یتأین إلى أیونات ، حجمھا أقل وفیھا یتجزأ المذاب إلى جزیئات أو دقائق ، أو یتأین إلى أیونات ، حجمھا أقل

ومن صفات ھذه المحالیل الثبات فھى ال ترسب بمرور  ومن صفات ھذه المحالیل الثبات فھى ال ترسب بمرور  . . میكرونمیكرون  ٠.٠٠١٠.٠٠١من من 
.  .  الوقت ، وال یمكن رؤیة دقائقھا بالعین المجردة أو أى وسیلة إبصار أخرىالوقت ، وال یمكن رؤیة دقائقھا بالعین المجردة أو أى وسیلة إبصار أخرى

ØØ كما تتمیز بقدرتھا على النفاذیة خالل ثقوب ورق الترشیح، واألغشیة شبھ المنفذة كما تتمیز بقدرتھا على النفاذیة خالل ثقوب ورق الترشیح، واألغشیة شبھ المنفذة
..الطبیعیة أو الصناعیة، وھى منفذة للضوء حیث أن محالیلھا رائقة الطبیعیة أو الصناعیة، وھى منفذة للضوء حیث أن محالیلھا رائقة 



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

:أنواع المحالیل وصفاتھا

::Suspensions and emulsionsSuspensions and emulsions: : معلقات ومستحلبات معلقات ومستحلبات   --٢٢      
ØØ  المعلقالمعلق  ویتكونویتكون  ..  میكرونمیكرون  ١١..٠٠  منمن  أكبرأكبر  المنتشرةالمنتشرة  المادةالمادة  دقائقدقائق  حجمحجم  یكونیكون  وفیھاوفیھا  

    تكونتكون  المستحلبالمستحلب  فىفى  بینمابینما  ،،  السائلالسائل  االنتشاراالنتشار  وسطوسط  فىفى  دقائقھدقائقھ  تنتشرتنتشر  صلبةصلبة  مادةمادة  منمن
  حجمحجم  كبركبر    المحالیلالمحالیل  ھذهھذه  صفاتصفات  ومنومن  ..سائلةسائلة  االنتشاراالنتشار  ووسطووسط  المنتشرةالمنتشرة  المادةالمادة  دقائقدقائق

..دقائقھادقائقھا
ØØ  بمروربمرور  ،،  البعضالبعض  بعضھابعضھا  عنعن  المحالیلالمحالیل  لھذهلھذه  المكونینالمكونین  ..الطورینالطورین  ینفصلینفصل  ولذلكولذلك  

..ثابتةثابتة  غیرغیر  محالیلمحالیل  فھىفھى  ولذاولذا  ..الطورینالطورین  إحدىإحدى  یطفویطفو  أوأو  ویرسبویرسب  ،،  الوقتالوقت



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

:أنواع المحالیل وصفاتھا
Colloidal SolutionColloidal Solution: : محالیل غرویة محالیل غرویة   --٣٣      
ØØمیكرون،میكرون،  ١١..٠٠  – – ٠٠١٠٠١..٠٠بینبین  وسطوسط  المحالیلالمحالیل  لھذهلھذه  المنتثرالمنتثر  الطورالطور  دقائقدقائق  وحجموحجم  

  أوأو  والمعلقاتوالمعلقات  الحقیقیةالحقیقیة  المحالیلالمحالیل  دقائقدقائق  حجومحجوم  بینبین  الحجومالحجوم  ھذهھذه  تقعتقع  أىأى
    والوال    كامًال،كامًال،  الضوءالضوء  بنفاذبنفاذ  تسمحتسمح  الال  فھىفھى  ،،  بینھمابینھما  وسطوسط  وصفاتھاوصفاتھا..المستحلباتالمستحلبات

    ..  المجردةالمجردة  بالعینبالعین  دقائقھادقائقھا  رؤیةرؤیة  یمكنیمكن
ØØخاللخالل  تمرتمر  أنأن  الذائبةالذائبة  لدقائقھالدقائقھا  ویمكنویمكن  ،،  الوقتالوقت  بمروربمرور  ترسبترسب  والوال  ثابتةثابتة  وھىوھى  

..المنفذةالمنفذة  شبھشبھ  األغشیةاألغشیة  ثقوبثقوب  خاللخالل  النفاذالنفاذ  عنعن  تعجزتعجز  ولكنھاولكنھا  الترشیح،الترشیح،  ورقورق  ثقوبثقوب



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

:وتقسم الغرویات تبعًا لعالقتھا بالمذیب إلى
Lyophobicغرویات كارھة للمذیب ) أ   
Øاالنتشار ووسط المنتشر الطور جزیئات بین قویة تآلف عالقة توجد ال وفیھا. 

. للدقائق الفعالة األسطح على متجانسة كھربیة شحنات وجود إلى ثباتھا ویرجع
Øالمنتشر الطور أن حیث التركیب، حیث من المعلقات وبین بینھا للتشابھ ونظرًا  

.المعلقات بأشباه تعرف فإنھا صلبة، مادة كالھما فى



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

:وتقسم الغرویات تبعًا لعالقتھا بالمذیب إلى
Lyophillic: غرویات محبة للمذیب ) ب    

وفیھا توجد قابلیة أو عالقة تآلف قویة بین الدقائق المنتشرة ووسط     
فتتشرب الدقائق بكمیات كبیرة من المذیب، أو تذوب فیھ، . االنتشار

وتحیط نفسھا بأغشیة سائلة منھ، وال یمنع أن تكون ھذه الدقائق محملة 
ونظرًا للتشابھ الكبیر بینھا وبین . بشحنات كھربیة أیضًا، مثل البروتین

المستحلبات، فى كون الطور المنتشر لكالھما سائًال فإنھا تعرف بأشباه 
.المستحلبات



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

    :الصفات العامة للغرویات 
Tyndall effect: ظاھرة تندال  -١   
إذا أمررنا حزمة ضوئیة قویة خالل محلول غروى، وتم فحص المحلول من اتجاه     

جانبى عمودى، على مسار الحزمة ، نالحظ بسھولة مسار ھذه الحزمة الضوئیة، 
خالل المحلول، والذى یظھر فى شكل منطقة عكرة ، غیر شفافة أو متأللئة، یتغیر  

.  وتسمى ھذه الظاھرة بظاھرة تندال . وضعھا فى المحلول، بتغیر مسار الحزمة
ویعزى ذلك إلى أن دقائق الطور المنتشر فى المحلول الغروى كبیرة بدرجة كافیة، 

وتشبھ ھذه . تسمح لھا باعتراض مسار الشعاع الضوئى، وتشتت الضوء الساقط علیھا 
المنطقة العكرة، تلك التى یمكن مشاھدتھا فى حجرة مظلمة غبراء، عند نفاذ شعاع 

.ضوئى خالل ثقب فیھا 
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    :الصفات العامة للغرویات 
Brownian Movementالحركة البروانیة -٢   
عند مرور حزمة ضوئیة فى محلول غروى، وفحصھ فى اتجاه عمودى على مسار     

الضوء، باستخدام میكروسكوب دقیق ذو حقل مظلم فإن یمكن رؤیة حركة اھتزازیة 
للدقائق الغرویة بأشكال ترددیة، سریعة ، وعشوائیة، فى جمیع االتجاھات وتسمى 

.ھذه الحركة بالحركة البروانیة



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

    :الصفات العامة للغرویات 
  فى أشباه المستحلبات Phase reversalظاھرة انعكاس األطوار -٣   

والعكس ، أى یتحول   Gelإلى حالة الجیل  Solیقصد بھا التحول من حالة الصول      
وتتصف بھذه الظاھرة الغرویات  . الطور المنتشر إلى وسط االنتشار والعكس صحیح 

تحت ظروف من الحرارة والضغط واألس  Gelالمحبة للمذیب، والتى تتحول إلى 
.وال تتمیز الغرویات الكارھة للمذیب بھذه الظاھرة. األیدروجینى
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    :الصفات العامة للغرویات 
Dialysisوالفصل الغشائى  Diffusionاالنتشار خالل األغشیة -٤   
على الرغم من أن المحالیل الغرویة تتساوى مع المحالیل الحقیقیة فى قدرة دقائقھا     

على النفاذیة خالل ثقوب أو مسام أوراق الترشیح العادیة، حیث أن سعة ثقوبھا 
میكرون، فإن الدقائق الغرویة ال تستطیع النفاذ خالل األغشیة الشبھ  ٥–٢حوالى 

منفذة الطبیعیة مثل مثانة الحیوان، أو الصناعیة مثل الكلودیون أو البارشمنت أو 
.السیلوفان 



عالقة تركیب الخلیة النباتیة بوظیفتھاعالقة تركیب الخلیة النباتیة بوظیفتھا
      

فسیولوجیا الخلیھ النباتیھفسیولوجیا الخلیھ النباتیھ
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    :الصفات العامة للغرویات 
Adsorption) التجمع السطحى ( االدمصاص  -٥   
 لوسط الفعالة األسطح على المدمصة، المادة جزیئات تجمع ظاھرة عن تعبیر وھو   

 االدمصاص ظاھرة وتحدث .الكھربیة الشحنات الختالف نظرًا االدمصاص،
 على كبیرة قدرة الغرویات ولھذه .الغرویة للنظم البینیة األسطح على باستمرار،

 السعة وتتوقف .الغرویة للدقائق البینیة السطوح مساحة لكبر نظرًا االدمصاص،
 المادة، أسطح مساحة زادت فكلما .المعرضة األسطح كمیة على االدمصاصیة

.دقائقھا حجم صغر كلما المادة سطح ویزداد .االدمصاص على كفاءتھا زادت كلما
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    :الصفات العامة للغرویات 
 Electric Chargesالشحنات الكھربیة  -٦   

 على واحد، نوع من متجانسة، كھربیة شحنة الغرویة الدقائق جمیع تحمل     
 فى الدقائق  لجمیع موجبة، أو سالبة، تكون أن إما الشحنات وھذه .الفعالة سطوحھا

 المنتثرة دقائقھ تحمل مثال الحدیدیك ھیدروكسید فغروى .الواحد الغروى النظام
.موجبة شحنات
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    :الصفات العامة للغرویات 
Stability and Precipitationالثبات والترسیب  -٧   
 الدقائق تظل حیث الوقت، بمرور ترسیبھا وعدم بثباتھا، الغرویة النظم تتمیز    

 الثبات، ھذا ویرجع .االنتشار وسط فى معلقة المائیة الغرویة المحالیل فى المنتشرة
 أسطح على المتجانسة الكھربیة الشحنة وجود إلى للماء، الكارھة الغرویات فى

 الدقائق ثبات على فتحافظ المتماثلة، الشحنات ھذه تتنافر حیث الغرویة، دقائقھا
 وبذلك البعض، ببعضھا تصطدم عندما كبیرة، دقائق إلى تجمعھا وعدم الغرویة

.االنتشار وسط فى معلقة تبقى



Colloidal SystemColloidal Systemاألنظمة الغرویة األنظمة الغرویة 

:الحركة االنسیابیة للبروتوبالزم 
 البشرة، خالیا فى الحركة ھذه وتتضح .مستمرة انسیابیة حركة البرتوبالزم یتحرك   

 بمالحظة المیكروسكوب حقل فى بسھولة الحركة ھذه مشاھدة ویمكن .اللحاء وخالیا
 الحركة ھى شیوعًا األكثر والحركة .الخضر البالستیدات مثل الخلیة عضیات
 أو الساعة عقارب مع الجدار حول فیھ، السابحة وعضیاتھ للسیتوبالزم، الدورانیة

 ، العصاریة الفجوة وإلى من طولیة، حركة ھناك ولكن االتجاھین، كال فى أو عكسھا
.النواة وإلى ومن
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:تأثیر الحرارة على طبیعة البروتوبالزم
فالبروتوبالزم یمثل نوعا من غروانیات البروتین المعقدة، تّغیر درجة الحرارة من    

أو دنترة لجزئیات   Coagulationطبیعتھ، فیحدث تحت تأثیرھا تجمع أو تجلط 
وھو، أى البروتوبالزم، ال یتمتع بخاصیة  .Denaturationالبروتین المكونة لھ 

تحت تأثیر   Solإلى الصورة  Gelانعكاس األطوار، والتحول من الصورة الجیل 
.الحرارة



أسئلة التقویمأسئلة التقویم

الباب الثانىالباب الثانى
منھا؟منھا؟  كلكل  صفاتصفات  ذكرذكر  معمع  المختلفةالمختلفة  المحالیلالمحالیل  أنواعأنواع  عددعدد  - - ١١
والمستحلبات؟والمستحلبات؟  المعلقاتالمعلقات  بینبین  الفرقالفرق  حددحدد  - - ٢٢
::یأتيیأتي  ممامما  لكللكل  تبعًاتبعًا  الغرویاتالغرویات  قسمقسم  - - ٣٣

..االنتشاراالنتشار  وسطوسط  لحالةلحالة  تبعًاتبعًا  - - بب  بالمذیببالمذیب  لعالقتھالعالقتھا  تبعًاتبعًا  --أأ
الغرویة؟الغرویة؟  المحالیلالمحالیل  فيفي  GelGel  والحلةوالحلة  solsol  الحالةالحالة  بینبین  الفرقالفرق  حددحدد  - - ٤٤
    االنتشاراالنتشار  لوسطلوسط  المحبھالمحبھ  ::االصطالحیناالصطالحین  منمن  كلكل  معنيمعني  حددحدد  - - ٥٥

LyophilicLyophilic  االنتشاراالنتشار  لوسطلوسط  والكارھھوالكارھھ  LyophobicLyophobic؟؟



أسئلة التقویمأسئلة التقویم

للغرویات؟للغرویات؟  العامةالعامة  الصفاتالصفات  أذكرأذكر  - - ٦٦
    تقول؟تقول؟  ماما  مفسرًامفسرًا  الغرویاتالغرویات  فيفي  األطواراألطوار  انعكاسانعكاس  ظاھرةظاھرة  عرفعرف  - - ٧٧
      الغشائي؟الغشائي؟  واالنتشارواالنتشار  الغشائيالغشائي  الفصلالفصل  ::ظاھرتيظاھرتي  بینبین  الفرقالفرق  حددحدد  - - ٨٨
بأنواعھا؟بأنواعھا؟  الغرویةالغرویة  المحالیلالمحالیل  ترسیبترسیب  یمكنكیمكنك  كیفكیف  اشرحاشرح  - - ٩٩

  الخالیاالخالیا  فيفي  تلعبھتلعبھ  الذيالذي  دورھادورھا  ھوھو  وماوما  الغرویات؟الغرویات؟  خواصخواص  ھيھي  ماما  --١٠١٠
الحیة؟الحیة؟  النباتیةالنباتیة

  تكوینتكوین  فيفي  تدخلتدخل  التيالتي  النباتیةالنباتیة  للخالیاللخالیا  الرئیسیةالرئیسیة  المكوناتالمكونات  ھيھي  ماما  --١١١١
الغروي؟الغروي؟  ھذاھذا  یترسبیترسب  وكیفوكیف  البروتوبالزمالبروتوبالزم  غرويغروي

البروتوبالزم؟البروتوبالزم؟  طبیعةطبیعة  عليعلي  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تأثیرتأثیر  اشرحاشرح  --١٢١٢


