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 المرحلة الثالثة                  Lab(1)فسلجة نبات عملً                   

 التعلٌمات المختبرٌة 

 المحافظة على المظهر بأرتداء الصدرٌة فً المختبر .  -1

 المحافظة على المكان المخصص للعمل وتنظٌفه بعد انتهاء التجربة  -2

قراءة التجارب جٌدا قبل البدء فٌها مع االجتهاد فً اتمام عمل التجارب اثناء  -3

 الالحقة .الوقت المخصص لها ومتابعة ما ٌستمر منها لالٌام 

 التعامل بحذر مع المحالٌل الكٌمٌائٌة المحضرة او المستخدمة فً التجارب . -4

 اعادة المواد واالدوات المستخدمة الى اماكنها بعد االنتهاء من العمل . -5

ٌفضل ان تؤخذ الكمٌات المالئمة من المحالٌل الكٌمائٌة وعدم ارجاع ما تبقى  -6

وذلك الحتمالٌة   stocking soulutionمنها فً قنٌنة المحلول االصلً 

 تؽٌر التركٌز وتلوث المحلول اثناء االستخدام 

ٌضاؾ  H2SO4عند تخفٌؾ الحوامض المركزة مثل حامض الكبرٌتٌك  -7

الحامض الى الماء بصورة تدرٌجٌة مع الرج المستمر وعدم اضافة الماء 

ة للحامض اطالقا وذلك الن الحرارة النوعٌة للحامض اكثرمن حرارة النوعٌ

للماء وٌفضل تضاؾ قطرة قطرة للماء لٌمتص الماء هذه الحرارة ومحاولة 

توزٌع الحرارة على اجزاء الماء بالتحرٌك اما عند حصول العكس فأن 

 مجرد مالمسة الماء لسطح الحامض سوؾ ٌتبخر وٌتسبب بفرقعة .

 مدخل الى مفهوم علم الفسلجة النباتٌة واهمٌتها :

Plant physiology د فروع علم النبات ٌهنم بدراسة الفعالٌات : هو اح

الحٌوٌة المختلفة للنباتات والتؽٌٌرات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة التً تحدث داخله 

وعالقتها بالمحٌط الخارجً الذي ٌحٌط بالخلٌة او العضو النباتً , وتأثٌرها 

 على الخلٌة من حٌث النمو واالزهار والثمار وتكوٌن البذور .

النباتٌة ترتٌط ارتباطا وثٌقا بالعلوم النباتٌة االخرى مثل علم  الفسلجةلعلم 

ووراثة النبات   Toxonomyوعلم تصنٌؾ النبات  plant anatomyالتشرٌح 

Genetices  وبٌئة النباتplant environment    

 من الفعالٌات والظواهر التً ٌدرسها علم فسلجة نبات 

 photosynthesisالبناء الضوئً  -

  Respirationالتنفس  -

 Diffuionاالنتشار  -
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  Imbibition التشرب

 Osmosisاالزموزٌة 

 Transpiration النتح

 Secrationاالفراز 

  Osmotic potential الجهد االزموزي

  Hypertonic solution محالٌل عالٌة التركٌز

 Hypotonic Solutionمحالٌل واطئة التركٌز 

  Isotonic Solution محالٌل متعادلة التركٌز

 وؼٌرها من الظواهر االخرى 
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 المرحلة الثالثة                         Lab(2)فسلجة نبات                      

 

 -:أوىاع المحبليل الفسلجية و طرق تحضيرهب و تراكيسهب ●

٠زُ اٌزؼج١ش ػٓ اٌّؾب١ًٌ اٌّخزٍفخ ِٓ ٚعٙخ إٌظش اٌجب٠ٌٛٛع١خ ثبسثؼخ غشق سئ١غ١خ 

 -:ٚوبالرٟ 

 Molarity (M)(    المحبليل المىالرية)  (M)التركيس المىالري  -1

فؼٕذ ؽغبة .  ٘ٛ ػذد االٚصاْ اٌغض٠ئ١خ اٌغشا١ِخ ِٓ ِزاة فٟ ٌزش ِٓ اٌّز٠ت 

 :ِٛالس٠خ اٞ ِؾٍٛي ٠زٛعت ِؼشفخ ش١ئ١ٓ اعبع١١ٓ 

 M.wtاٌٛصْ اٌغض٠ئٟ ٌٍّزاة   - أ

   دٚصْ اٌّزاة ثبٌغشاِب  - ة

M (Molarity) = 
  

    
 
    

   
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ًِ  500اٌالصِخ ٌزؾع١ش  AgNo3 (M.wt=169.9)وُ ٘ٛ ػذد غشاِبد  -:1مثبل

 ؟0.125Mِٓ ِؾٍٛي ثزشو١ض 

      /                                                                  الحل
  (  )

     
 
    

   
 

Wt= 10.62 gm                                                                                         

             

 

٠ٚزُ اراثزٙب فٟ و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌّبء ٠ٚزُ اوّبي اٌؾغُ  AgNo3غُ ِٓ  10.62ٔضْ 

 ًِ 500اٌٝ اٌؾغُ اٌّطٍٛة  D.w (Distle Water)ثبٌّبء اٌّمطش 
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ػٍّب اْ   NaoHِٛالسٞ ِٓ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ  1ؽعش  -:2مثبل

M.wt(40)  ٚثؾغُ ٌزش ٚاؽذ ؟ 

 1000 = ٌزش  1   \الحل

                                                                          
  

  
 
    

    
 

Wt = 40 gm 

ٚٔز٠جٙب ثى١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش صُ ٔىًّ اٌؾغُ اٌٝ   NaoHغُ ِٓ   40ٔضْ 

 .ٌزش ٚاؽذ ثبٌّبء اٌّمطش 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ًِ  250ٚثؾغُ  M 1ؽعش ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ ثزشو١ض  -:واجت ثيتي 

 ؟ M.wt=40  ًٌNaoHػٍّب اْ 

 ٠mMؼذ اٌزشو١ض اٌّٛالسٞ ػبٍي ٔٛػب ِب ٌزا رغزخذَ اٌّؾب١ًٌ رشاو١ض  /مالحظة 

  -:ؽ١ش اْ ( ِب٠ىشٚ ِٛالس ) μMاٚ ( ٍِٟ ِٛالس)

                                             1 M = 103 mM                                            

                                                                                                                  

                            

1 M = 106   μm 

 

 ( Normality (N)التركيس الىىرمبلي  )او العيبرية المحبليل الىىرمبلية  - 2

ٌٚؾغبة . اٌّمصٛد ثٙب ػذد اٌّىبفئبد اٌغشا١ِخ ٌٍّزاة فٟ ٌزش ِٓ اٌّؾٍٛي 

ٌٍّزاة ٚ اٌٛصْ اٌّىبفئ   wt(gm)إٌٛسِب١ٌخ ٌٍّؾٍٛي اٌّؼ١ٓ ٠زطٍت رٌه ِؼشفخ 

  eq.wtٌٍّزاة 

                        Wt= eq.wt  1= ارا وبْ اٌزىبفؤ ٌٍّبدح  /مالحظة 

  
  

     
 
    

   
                                                                                     

                           -------------------------------------------------------------   
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ٚثؾغُ  0.1Nثزشو١ض  Na2Co3ؽعش ِؾٍٛي وبسثٛٔبد اٌصٛد٠َٛ  -:1مثبل

 ًِ؟250

                                                                           106وزن الذري لكاربونات الصودٌوم=     ,    2ػذد اٌزساد =  

    
  

  
 
    

   
 

Wt= 1.325 gm                                                                                       

ِٓ وبسثٛٔبد اٌصٛد٠َٛ ٚ ٔز٠جٙب ثى١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌّبء   gm 1.325ٔضْ ؽٛاٌٟ 

 (.ا٠عب ثبٌّبء اٌّمطش)ًِ  250اٌّمطش صُ ٠ىًّ اٌؾغُ اٌٝ 

  Part Per Milion (ppm)محبليل الجسء ثبلمليىن   - 3

٠ؼجش رشو١ض اٌغضء ثب١ٌٍّْٛ ػٓ اٌّؾب١ًٌ اٌّخففخ عذاً اٌزٟ رغبٚٞ رمش٠جبً ٍِغُ ٚاؽذ 

 (اٌّؾٍٛي اٌّز٠ت) 0ِٓ اٌّزاة فٟ ٌزش ِٓ اٌّز٠ت 

      
  (  )

   (  )
          

ٌّؾٍٛي ِبئٟ ١ٌٙذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ ثزشو١ض ِئٛٞ   PPMػجش ثزشو١ض  /مثبل

 ؟% 0.0003

                                            /الحل 
      

   
             

 (%)  Percentage Composition Solutionsمحبليل الىسجة المئىية  -4

ًِ ِٓ اٌّؾٍٛي ٠ٚؼجش ػٕٙب 100إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٟ٘ ػذد غشاِبد اٌّبدح اٌّزاثخ فٟ 

 -:ثضالس غشق 

      (w/w)  الىسجة الىزوية  - أ

ٟٚ٘ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ث١ٓ اٌّزاة ٚاٌّز٠ت ثؾبٌزٙب اٌصٍجخ ٠ٚؼجش ػٕٙب  
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 (V/V)الىسجة المئىية الحجمية     - ة

 ٟ٘ إٌغجخ اٌؾغ١ّخ اٌّئ٠ٛخ ث١ٓ اٌّزاة اٌغبئً ٚاٌّؾٍٛي 

   (  )         

   (  )           
     

 

 (W/V)(        الحجمية -الىزوية)الىسجة المئىية  -ج

رفعً ٘زٖ إٌغجخ ػٍٝ إٌغت اٌزٟ عجمزٙب ٌىٛٔٙب ال رؼزّذ ػٍٝ دسعخ اٌؾشاسح ٟٚ٘ 

 .االوضش اعزؼّبالً 

  (  )         

   (  )          
     

ِٓ اٌُّٙ عذا اْ ٔؼشف اْ اٌّؾب١ًٌ اٌجب٠ٌٛٛع١خ راد اٌزشاو١ض اٌّطٍٛثخ ٚخبصخً 

اٌزشاو١ض اٌٛاغئخ ال رؾظش ا١ٔبً الٔٙب غ١ش ِغزمشح و١ّ١بئ١بً ٚأّب ٠غزؼبض ػٕٙب 

ٚثزشاو١ض ػب١ٌخ (   Stocking soiution ِؾٍٛي ِخضْ)ثزؾع١ش ِؾب١ًٌ خض١ٔخ 

َ ِٚٓ صُ رخفف ٘زٖ اٌّؾب١ًٌ اٌخض١ٔخ ػٕذ اٌؾبعخ ° 4رؾفع ٌفزشح غ٠ٍٛخ ثذسعخ

 -:ٚثبٌزشاو١ض اٌّطٍٛثخ آ١ٔبً ٠ٚزُ رٌه ؽغت اٌؼاللخ اٌزب١ٌخ 

V1 C1 = V2 C2                                                                                         

اٌؾغُ ,    V1اٌؾغُ االٚي ,    C2اٌزشو١ض اٌضبٟٔ ,    C1اٌزشو١ض االٚي :  ؽ١ش اْ 

 . V2اٌضبٟٔ 

  stock solutionرؼزجش صبثزخ و١ّ١بئ١بً   C1V1ؽ١ش اْ 

 ٚC2 V2    ًرؼزجش غ١ش صبثزخ و١ّ١بئ١بWorking solution  

تمتاز بكونها ؼٌر ثابتة كٌمٌائٌا على عكس   Working Solutionحٌث ان 

Stoking solution  
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ِٕٗ   N 0.2ؽعش ِؾٍٛي ثؼ١بس٠خ   2Nارا وبْ ٌذ٠ه ِؾٍٛي خضْ رشو١ضٖ  /مثبل

 ًِ؟ 100ٚثؾغُ 

1-C1V1= C2V2        2- N1V1 = N2V2        3-M1V1 = M2V2               

2 * V1 = 0.2  * 100                                                                               

V1 = 10 ml                                                                                           

 .ًِ ٠ٚ100ىًّ اٌؾغُ ثبٌّبء اٌّمطش اٌٝ  stock sًِ ِٓ  10ٔبخز 

ًِ ِٓ ِؾٍٛي 250اؽغت و١ّخ اٌّبء اٌّمطش اٌالصَ اظبفزٙب اٌٝ  -:واجت ثيتي 

NaoH   0.9رشو١ض M   ٖ١ٌ0.04صجؼ رشو١ض M . 
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 المرحلة الثالثة                             Lab(3)                   فسلجة نبات 

       Acids , Bases and Salts    -الحوامض والقواعد واالمالح :●

+٠Hؼشف اٌؾبِط ثزٍه اٌّبدح اٌزٟ رىْٛ ا٠ٛٔبد ا١ٌٙذسٚع١ٓ 
. ػٕذ رٚثبٔٙب فٟ اٌّبء 

(. رسح ١٘ذسٚع١ٓ ٔبلصخ اٌىزشْٚ ) ٚاْ ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٘ٛ ػجبسح ػٓ ثشٚرْٛ 

ٚفٟ اٌّؾٍٛي اٌّبئٟ ٌٍؾٛاِط رزؾذ ا٠ٛٔبد ا١ٌٙذسٚع١ٓ ِغ عض٠ئخ اٌّبء ٌزى٠ٛٓ 

 .   +H3Oا٠ْٛ ا١ٌٙذس١َٔٚٛ 

 -OHوّب رؼشف اٌمبػذح ثزٍه اٌّبدح اٌزٟ رؼطٟ ا٠ٛٔبد ا١ٌٙذسٚوغ١ً 
ػٕذ رٚثبٔٙب فٟ 

ٕزظ اٌٍّؼ ػٕذ خٍػ ؽبِط ِغ لبػذح ٔز١غخ الرؾبد ا٠ٛٔبد اٌؾبِط ِغ ٠ٚ. اٌّبء 

ث١ّٕب ٠ؤدٞ ارؾبد ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٌٍؾبِط ِغ ا٠ْٛ . وبر١ٛٔبد اٌمبػذح 

 -:ا١ٌٙذسٚوغ١ً ٌٍمبػذح اٌٝ رى٠ٛٓ عض٠ئخ ِبء ٚوبالرٟ 

                        HCL + NaoH  ------->  Nacl + H2O                                  

            H2So4 + 2KOH -------> K2So4  + 2H2O                                        

ٚرٛعذ ثؼط اٌّٛاد اٌزٟ رؼًّ وؾبِط ظؼ١ف فٟ ثؼط االؽ١بْ ٚومبػذح        

ظؼ١فخ فٟ اؽ١بْ اخشٜ وبٌّبء ٚ االؽّبض اال١ٕ١ِخ فٟ عض٠ئخ اٌجشٚر١ٓ ٚ رذػٝ 

٠ؼًّ ومبػذح ٠ٚىغت  فبٌّبء.  Amphoteric substancesثبٌّٛاد االِفٛر١ش٠خ 

ّب فٟ اٌزفبػً ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ػٕذ ٚعٛد ؽبِط لٛٞ وؾبِط ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه و

  -:اٌزبٌٟ 

H2O +HCL ------->  H3O+ + CL-                                                                

 ٓ ػٕذ ٚعٛد لبػذح ل٠ٛخ وبال١ِٔٛبث١ّٕب ٠ؼًّ وؾبِط اٞ ٠ٙت ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ 

NH3 + H2O -------> NH+
4OH 

  (   PH الهيدروجيىيالرقم ) تركيس ايىن الهيدروجيه       ●

إْ اٌزأص١شاد اٌّخزٍفخ ٌٍؾٛاِط فٟ اٌزفبػالد اٌى١ّب٠ٚخ ٚاٌف١ضٚو١ّ١ب٠ٚخ اٌالػع٠ٛخ 

وّب . ٚاٌؼع٠ٛخ رٕزظ أعبعب ِٓ ا٠ٛٔبد ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌزٟ رٕزظ ػٕذ رٚثبٔٙب فٟ اٌّبء 

إْ لغّبً ِٓ اٌظٛا٘ش اٌفغٍغ١خ األعبع١خ رزأصش ثذسعخ وج١شح ثزشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

ؽ١ش إْ ػذد وج١ش ِٓ اٌزفبػالد اإلٔض١ّ٠خ رىْٛ ؽغبعخ . فٟ اٌٛعػ اٌزٞ رزُ ف١ٗ 

ٚوض١شاً ِٓ اإلٔض٠ّبد رفمذ . ٌٍزغ١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

ٚ ٠ؤصش . اخزالفبد وج١شح أٚ راد  غخغبٔإرا وبٔذ فزب ثغجت ٘زٖ اٌزغ١١شاد خٛاصٙ
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ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ػٍٝ رٚثبْ اٌؼٕبصش فٟ ِؾٍٛي اٌزشثخ ٚػٍٝ ِذٜ رٛفش٘ب 

.الِزصبص إٌجبد   

اْ ع١ّغ اٌّؾب١ًٌ اٌّبئ١خ ٚوزٌه اٌّبء إٌمٟ رؾزٛٞ ػذداً ِؼ١ٕبً ِٓ ا٠ٛٔبد 

بصً ظشة رشو١ض وّب اْ ؽا١ٌٙذسٚوغ١ً ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٠مبثٍٙب ٔفظ اٌؼذد ِٓ ا٠ٛٔبد 

فٟ   4-٠ٚ10غبٚٞ   Kا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٚرشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚوغ١ً ٠غبٚٞ صبثذ 

ٚلذ اصطٍؼ ٌٍزؼج١ش ػٓ رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ فٟ اٌّؾٍٛي ثبٌم١ّخ . َ °22دسعخ 

اٌغبٌجخ ٌٍٛغبس٠زُ رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ثذالٌخ اٌؼ١بس٠خ اٚ ِب ٠غّٝ ثبٌشلُ اٚ االط 

 . ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

(رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ) بس٠زُ ٌٛغ  - =اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ   

PH = - log ]H+[ 

ع ٠غبٚٞ  0.1 فبٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٍّؾٍٛي رشو١ض ٚاؽذ ػ١بسٞ ٠غبٚٞ صفش ٚ ًٌ

٠ّٚزذ ِم١بط اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ِٓ صفش اٌٝ  . ٚ٘ىزا  2ع ٠غبٚٞ   0.01 ٚاؽذ ًٌٚ

 ..وّب فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ  14

رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ     PHاٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

 ثذالٌخ اٌؼ١بس٠خ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

…. 

14 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

10-4 

10-5 

….. 

10-14 

1 

0.1 

0.02 

0.001 

0.0001 

0.00001 

…… 

0.00000000000001 

7- 10اْ رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ فٟ ٌزش ِٓ اٌّبء إٌمٟ ٠غبٚٞ     
اٞ اْ اٌشلُ  

اِب ارا وبٔذ ل١ّخ اٌشلُ . ٚ٘ٛ ٠ؼزجش ِؾٍٛي ِزؼبدي  7ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٠غبٚٞ 
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فبٔٗ ٠ؼزجش ؽبِعٟ ٚثبٌؼىظ ٠ؼزجش اٌّؾٍٛي لبػذٞ  7ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٍّؾٍٛي الً ِٓ 

 . 7ارا وبٔذ ل١ّخ اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ اوضش ِٓ

-( :1)تجرثة رقم   

قيبش الرقم الهيدروجيىي : اسم التجرثة   

 أ-المىاد المطلىثة : 

 ( اٚساق ٌزّٛط)ِؤششاد ٚسل١خ  -1

 PH-meterعٙبص ل١بط سلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ  -2

, ؽبِط ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه , ػص١ش ػذد ِٓ اٌضّبس ٚ االٚساق , ِبء ِمطش  -3

 .ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ 

:طريقة العمل  -ة  

ع100ُخز ثٛاعطخ لذػ صعبعٟ عؼخ  -1
3
ٔظ١ف ٚعبف و١ّخ ِٕبعجخ ِٓ اؽذٜ  

 .ٌٙب  PH اٌّٛاد اٌّشاد ل١بط اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ

لذس اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٍّبدح ثٛاعطخ اٌّؤششاد اٌٛسل١خ ثبالػزّبد ػٍٝ رغ١ش  -2

ٌْٛ اٌّؤشش اٌٛسلٟ صُ لبسْ رغ١١ش ٌْٛ اٌّؤشش اٌٛسلٟ ثبٌٕغجخ اٌٝ ٌْٛ 

 رذسط خبص ٠ّضً اٌؼاللخ ث١ٓ اٌٍْٛ ٚ ل١ّخ اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 

 .وشس اٌؼ١ٍّخ ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاد االخشٜ -3

لذس ثؼذ رٌه اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٕفظ اٌّٛاد ثبعزؼّبي عٙبص ل١بط اٌشلُ  -4

 :ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٚوّب ٠ٍٟ 

صُ عففٗ رّبِبً ثٛاعطخ ٚسق ( اٌىزشٚداد اٌغٙبص ) اغغً ثبٌّبء اٌّمطش اٌىزشٚد  -أ

.اٌزٕش١ف   

 Buffer خز ثٛاعطخ لذػ ٔظ١ف عبف و١ّخ ِٓ ِؾٍٛي اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ -ة      

solution  ( ٞٚ9اٚ  7اٚ  4رغزؼًّ ػبدح ِؾب١ًٌ راد سلُ ١٘ذسٚع١ٕٟ ٠غب . ) 

( .رغٕت رّبط االٌىزشٚد ِغ لبػذح اٌمذػ ) ظغ اٌىزشٚد اٌغٙبص فٟ اٌّؾٍٛي -ط  

اٚصً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٌٍغٙبص صُ دٚس اٌّؾٍٛي ؽٛي االٌىزشٚد ثزأٟٔ شذ٠ذ رغٕجبً -د

.ٌزؾطُ االٌىزشٚد صُ الؽع لشاءح اٌغٙبص   
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, ارا وبٔذ لشاءح اٌغٙبص رخزٍف ػٓ اٌم١ّخ اٌؾم١م١خ ٌٍشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٍّؾٍٛي -ٖ

ػذي لشاءح اٌغٙبص ثٛاعطخ إٌّظُ اٌخبص ثزٌه ثؾ١ش رصجؼ ِغب٠ٚخ ٌٍم١ّخ اٌؾم١مخ 

.صجذ وزٌه ِٕظُ اٌؾشاسح ٌٍغٙبص ثّب ٠غبٚٞ دسعخ ؽشاسح اٌّؾٍٛي , ٌٍّؾٍٛي   

ٚثؼذ فزشح اٚصً اٌز١بس ٚالؽع لشاءح , رٌه  الطغ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ػٓ اٌغٙبص ثؼذ-ٚ

اٌغٙبص ِشح اخشٜ صُ ػذي اٌمشاءح ارا وبٔذ رخزٍف ػٓ اٌم١ّخ اٌؾم١م١خ ٌٍّؾٍٛي وزٌه 

.وشس اٌؼ١ٍّخ ػذح ِشاد .   

الطغ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ػٓ اٌغٙبص ثؼذ رٌه صُ اسفغ اٌّؾٍٛي ٚاغغً االٌىزشٚد -ص

.ٌىزشٚد رّبِبً ثٛاعطخ اٚساق اٌزٕش١ف ع١ذاً ثبٌّبء اٌّمطش ػذح ِشاد صُ عفف اال  

خز ثؼذ رٌه و١ّخ ِٓ اٌّبدح اٌّشاد رمذ٠ش اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٙب ثٛاعطخ لذػ -ػ

.ٔظ١ف ٚعبف   

ظغ االٌىزشٚد فٟ اٌمذػ صُ اٚصً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ٌجعغ دلبئك صُ دْٚ لشاءح -غ

.اٌغٙبص ثؼذ اعزمشاس اٌّؤشش  

الطغ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ثؼذ رٌه صُ اسفغ االٌىزشٚد ٚاغغٍٗ ع١ذاً ثبٌّبء اٌّمطش -ٞ

ٚلذس اٌشلُ ( ِؾٍٛي ِبدح اخشٜ)ٚعففٗ رّبِبً صُ ظغ االٌىزشٚد فٟ ِبدح اخشٜ 

.ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٌٙب وّب عجك ٚ٘ىزا  

ٌٍّؾب١ًٌ اٌّخزٍفخ ٠غت غغً   PH ثؼذ االٔزٙبء ِٓ رمذ٠ش اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ-ن    

 .ٛٞ ِبء ِمطش ٠ٚؾفعلذػ ٠ؾٌىزشٚد ع١ذا ثبٌّبء اٌّمطش صُ ٠ٛظغ فٟ اال
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                                المرحلة الثبلثة                           ) 4Lab(             فسلجة وجبت عملي             

 PH & Buffersالدوارئ او المحبليل المىظمة و االش الهيدروجيىي ●

Solution   

ِٓ اٌّبء ٌزٌه فأْ ِؼظُ اٌفؼب١ٌبد  %٠90زبٌف اٌغغُ إٌجبرٟ ِٓ ؽٛاٌٟ اوضش ِٓ  

اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ رغشٞ فٟ اٌخ١ٍخ إٌجبر١خ رزُ ظّٓ ٚعػ ِبئٟ ٚثشىً ِؾب١ًٌ ٚثبٔٛاع 

ِخزٍفخ ٚٔظشا ٌىْٛ اٌزفبػالد رغ١طش ػ١ٍٙب ِؾّٛػخ ِخزٍفخ ِٓ االٔض٠ّبد ٚاٌزٟ 

اٌٛعػ اٌزٞ رؼًّ ثٗ ٌزا فبْ اٌزٞ ٠غ١طش ػٍٝ  PHوج١ش ثّمذاس ل١ّخ رزبصش اٌٝ ؽذ 

لذ رغّٝ )  Buffersفٟ رٍه االٚعبغ ٘ٛ ٚعٛد ِؾب١ًٌ اي  PHاثمبء صجبد ل١ُ 

ؽ١ش اْ ِؾب١ًٌ اٌجفشاد ( اٌخ .. ٟ ٍطف اٚ اٌذاسئ اٚ إٌّظُ اٚ اٌٛالاٚ اٌّ اٌىبثؼ

ف١ٙب ػٕذ اظبفخ ؽبِط اٚ لبػذح ٚرزىْٛ   +Hرّزبص ثضجٛد رشو١ض ا٠ْٛ ا١ٌٙذسٚع١ٓ 

اٚ لبػذح ( ٍِؼ اٌؾبِط اٌعؼ١ف ) اٌذٚاسئ ػبدح ِٓ ؽبِط ظؼ١ف ِغ ٍِؾٗ 

 .  اٚ اؽذ اِالؽٙب( ٍِؼ اٌمبػذح اٌعؼ١فخ ) ظؼ١فخ ِغ ٍِؾٙب 

                      Acetic acid + Sodium acetate   /مثبل

 PKa = 8.3ؽبِط ظؼ١ف      +      ٍِؼ ظؼ١ف                                               

ارْ اٌذاسئ ٘ٛ خ١ٍػ ِٓ ِٛاد رغّؼ ٌٍّؾٍٛي اْ ٠مبَٚ اٌزغ١١شاد اٌىج١شح ٚاٌٛاعؼخ 

سٚع١ٓ اٌّٛعت اٚ ا٠ْٛ فٟ االط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ػٕذ اظبفخ و١ّبد ِٓ ا٠ْٛ ا١ٌٙذ

 -OHاٌغبٌت ا١ٌٙذسٚوغ١ً 
٠ٚزُ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اط ١٘ذسٚع١ٕٟ صبثذ ثصٛسح  

رمش٠ج١خ الؽزٛاء خالئػ اٌذٚاسئ ػٍٝ ِبدر١ٓ رغّٝ اٌؾبِط اٌّشافك ٚ اٌمبػذح 

 .اٌّشافمخ فبٌذاسئ اٌؾبِعٟ ٠زىْٛ ِٓ ؽبِط ظؼ١ف ِغ ٍِؾٗ

٠زىْٛ (  7اػٍٝ ِٓ   PH)ؽ١ش ٠ؼزجش اٌٍّؼ ومبػذح ِشافمخ ث١ّٕب اٌذاسئ اٌمبػذٞ 

فزؼضٜ اخزفبء , ٚ اؽذ اِالؽٙب ؽ١ش ٠ؼزجش اٌٍّؼ وؾبِط ِشافك ِٓ لبػذح ظؼ١فخ 

  -OHاٚ   +Hربص١ش ِزضا٠ذ ال٠ٛٔبد 
ٌٕظبَ   +Hفؼٕذ اظبفخ , اٌٝ ػًّ اٌّشافمبد 

  +Hاٌذاسئ ٠زفبػً عضئ١بً ِغ اٌمبػذح اٌّشافمخ ف١زىْٛ اٌؾبِط اٌّشافك ف١ضاي رأص١ش 

اٌّزضا٠ذ ٚٔغزؼًّ اٌذٚاسئ ثشىً وج١ش عذاً فٟ اٌزغبسة اٌجب٠ٌٛٛع١خ ِٚٓ ظّٕٙب 

اٌزغبسة اٌفغ١ٌٛٛع١خ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اط ١٘ذسٚع١ٕٟ صبثذ رمش٠جب ٠ؼزّذ ػٍٝ رشو١ضٖ 

ٌٚىٓ اٌذٚاسئ اٌّشوضح . صبثذ   PHفىٍّب وبْ رشو١ض اٌذاسئ ػبٌٟ وٍّب ؽبفع ػٍٝ 

رّزبص ثمٛح ا١ٔٛ٠خ ػب١ٌخ ا٠عبً ٠ّىٓ اْ رغجت ثؼط اٌزفبػالد اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٌغبٔج١خ اٌزٟ 

رزذاخً ِغ ِغشٜ اٌزفبػً االصٍٟ ِّب ٠غجت ثؼط اٌّشبوً اصٕبء اٌؼًّ ٌزي ٠فعً 

 . اعزخذاَ اٌذٚاسئ راد اٌزشاو١ض اٌٛاغئخ اٌزٟ رّزٍه لٜٛ ا١ٔٛ٠خ ٚاغئخ 
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ٚثعّٕٙب اٌخال٠ب إٌجبر١خ رؼزجش ث١ئخ صبثزخ رغشٞ ف١ٙب وبفخ اٌزفبػالد  اٌخال٠ب اٌؾ١خ

صبثذ ِٓ   PHلش٠ت ِٓ اٌزؼبدي اٚ صبثذ ٠ٚزُ اٌؾفبظ ػٍٝ   PHاٌؾ٠ٛ١خ ظّٓ 

                               .                        خالي ثشٚر١ٕبد اٌغب٠زٛثالصَ ٚا٠ٛٔبد اٌج١ىشثٛٔبد 

 .  PKُ ألٞ داسئ رىْٛ الصٝ ِب ٠ّىٓ ػٕذ ٔمطخ ػِّٛبً لٛح اٌزٕظ١

  -:ؽ١ش اْ 

 1= ٔغجخ رشو١ض اٌّغزمجً اٌجشٚرٟٛٔ اٌٝ ٔغجخ رشو١ض اٌٛا٘ت اٌجشٚرٟٛٔ رغبٚٞ *

 ( .ِغزمجً  )  اٌمبػذح اٌّشافمخ  (  ,   ٚا٘ت  )  اٌؾبِط اٌّشافك  

 المواصفات المثالٌة للدارىء:

 (. 8 -6بٌن ) PKٌجب ان تكون قٌمة  -1

 ٌتمتع بثباتٌة عالٌة فً االنظمة المائٌة.  -2

 التاٌن قلٌل. -3

  -:2تجرثة رقم 

 .وعملهب ( الدوارئ ) دراسة ثعض المحبليل الىاقية  :اسم التجرثة 

Study of some Buffers solution and their actions               

 -:المىاد  -أ   

 اقداح زجاجٌة نظٌفة وجافة -1N               9ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ اٌصٛد٠َٛ    -1

 مل 11ماصات سعة  -11          (ٚسق ٌزّٛط ) ِؤششاد ٚسل١خ -2

 HCL      1Nؽبِط -3

4- PH – Meter     

 CH3COONa       1Nِؾٍٛي ؽبِط اٌصٛد٠َٛ  -5

 NaoH      1N ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ -6

 CH3CooH            1Nؽبِط اٌخ١ٍه   -7

 ػص١ش ١ٌّْٛ-8
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Nacl + HCL ------>  PH = 1.8 ---HCL-----> PH = 1.5                                                               

NaoH ↓  PH=1.9                                                                    

                                        Nacl + NaoH ------> PH = 12--HCL------> PH = 10.5          

        NaoH↓ PH = 12                                                                

CH3COONa + CH3COOH -------> PH = 3.6 --HCL-----> PH = 3.5                       

 NaoH↓ PH = 3.6                                       

CH3COOH + NaoH --------> PH = 10.5  ----HCL----> PH = 10                            

NaoH↓ PH = 11                                                       

    CH3COOH + HCL -------> PH = 1.5 ---HCL----> PH = 1                                    

 PH = 1.8                                                   ↓NaoH 

 -:طريقة العمل -ة

فٟ لذػ صعبعٟ  1Nرشو١ض  Naclًِ ِٓ ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ اٌصٛد٠َٛ  10ظغ -1

-PHثبعزخذاَ اٌّؤششاد اٌٛسل١خ اٚ عٙبص   PHصُ اعزخشط   Beakerصغ١ش 

meter   , ِؾٍٛي  1اظف اٌٝ ٘زا اٌّؾٍٛي ِٓ ًِHCL   1رشو١ضN   صُ اعزخشط

PH   ٌٍّض٠ظ. 

ًِ  1صُ اظف   PHفٟ ث١ىش ٚاعزخشط  CH3COONaًِ ِٓ ِؾٍٛي  10ظغ -2

 .PHٚاعزخشط  HCLِٓ ِؾٍٛي ؽبِط 

الؽع ٚاعزخشط اٌزغ١١ش اٌزٞ ٠ظشأ ػٍىبٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ االصٍٟ ثغجت اظبفخ 

 .اٌؾبِط اٌٝ اٌّؾ١ٌٍٛٓ ِٚب ٘ٛ ٔٛع اٌٍّؼ فٟ وً ؽبٌخ 

ًِ ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ  1ِغزؼ١عبً ػٓ ِؾٍٛي ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ة   1,2اػذ اٌؼ١ٍّز١ٓ -3

 .ػ١بسٞ صُ اششػ اٌزغ١١ش اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ 1اٌصٛد٠َٛ ثزشو١ض 

ػ١بسٞ فٟ لذػ صعبعٟ  1رشو١ض   CH3COOHًِ ِٓ ؽبِط 10ظغ -4

ػ١بسٞ ٚالؽع  1ًِ ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ  1ٌٗ صُ اظف  PHٚاعزخشط ل١ّخ 

 .PHاٌزغ١١ش اٌزٞ ٠ؾصً ػٍٝ 
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صُ اظف  PHًِ ِٓ ػص١ش ا١ٌٍّْٛ فٟ لذػ صعبعٟ ٚاعزخشط ل١ّخ 10ظغ -5

 PHاعزخشط ل١ّخ , ػ١بسٞ  1ًِ ِٓ ؽبِط ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه رشو١ض 1اٌٝ اٌؼص١ش 

 .ٌٍّض٠ظ ٚاششػ اٌزغ١١ش 

ًِ ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ 1ًِ ِٓ ػص١ش ا١ٌٍّْٛ فٟ لذػ اخش ٚاظف ٌٗ 10ظغ -6

 .ٌٍّض٠ظ PHػ١بسٞ ٚاششػ اٌزغ١١ش اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ ل١ّخ 1االصٛد٠َٛ رشو١ض 

1-10 ml of Nacl + 1 ml of HCL                                                              

2-10 ml of CH3COONa + 1 ml of HCL                                                 

3-10 ml of Nacl + 1 ml of NaoH                                                            

    4-10 ml of CH3COOH + 1 ml of NaoH 

    5-10 ml of CH3COOH + 1 ml of NaoH 

    6-10 ml of Citric acid + 1 ml of HCL 

      7-10 ml of Citric acid + 1 ml of NaoH . 

 

 فً كل حالة PHالنتائج التً تحصل علٌها من قٌم  علل
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                                المرحلة الثبلثة                           Lab (5(             فسلجة وجبت عملي             

 Diffusionأالنتشار 

ٌعرؾ االنتشار على انه الحركة العشوائٌة الحرة ألٌونات او الجزٌئات او الذرات 

, ضمن قوانٌن فٌزٌائٌة ٌحتة مادة معٌنة من التركٌز العالً الى التركٌز الواطىء 

اذ ال تحصل طاقة فً عملٌة انتقال هذه الجزٌئات طاقتها الكامنة عالٌة ٌحٌث تكون 

عملٌة النتشار تحدث فً كل الخالٌا المٌتة  )ال تحتاج الى طاقة (وهذا ٌعنً ان

والحٌة على حد سواء . تعرؾ القوة الدافعة لحصول عملٌة االنتشار بضؽط 

وهو صفة من صفات المادة الناشئة عن الطاقة  Diffusion pressureاالنتشار

 الحركٌة لجزٌئاتها او طاقتها الكامنة .

 العوامل المؤثرة على االنتشار

او الكثافة : كلما كان تركٌز المادة المراد انتقالها اكٌر كلما درجة التركٌز  -1

 كانت الحركة وسرعة االنتشار اكثر )تناسب طردي( والعكس صحٌح 

الجزٌئات المنتشرة :كلما كان حجم الجزٌئات المنتشرة صؽٌرة كلما  حجم -2

 كانت سرعة االنتشار اكبر )تناسب عكسً( والعكس صحٌح

درجة الحرارة :كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت الطاقة الحركٌة  -3

 وبتالً زاد انتشارها )تناسب طردي (للجزٌئات 

درجة التفاوت بالجهد المائً : من االكثر الى االقل حٌث ان الجهد المائً هو  -4

  Water potentialدرجة تركٌز الماء فً المحلول المائً نفسه 

وسط االنتشار : ٌقل االنتشار فً االوساط المركزة وٌزداد فً االوساط ؼٌر  -5

 الكثٌفة 

 

 انتشار المواد الصلٌة فً السوائلاسم التجربة : 

               Diffusion of solid Material in Liquids    

مل , برمنؽنات البوتاسٌوم , بلورت اٌودٌن  25:انابٌب اختبار سعة المواد المطلوبة 

 , حامل انابٌب اختبار 

 طرٌقة العمل :

 خذ انبوبتً اختبار وامألهما بالماء الى ثلثً سعة كل منهما . -1
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صؽٌرة من برمنؽنات البوتاسٌوم وفً ضع فً احدى االنبوٌتٌن بلورة  -2

االنبوبة االخرى بلورة صؽٌرة من االٌودٌن لها نفس وزن البلورة السابقة 

 تقرٌبا , ثم علم االنبوبتٌن .

ثبت االنبوبتٌن فً وضع قائم فً حامل انابٌب االختبار وضع خلؾ كل منها  -3

 قطعة من الورق االبٌض

دقٌقة    45,31,15فً الماء بعد  احسب  سرعة انتشار المادتٌن بتتبع لونها -4

 ,اٌهما اسرع انتشارا؟

 

 اسم التجربة : تأثٌر شحنة االٌونات على سرعة انتشارها 

Effect of Ion s charges on the rate of its diffusion 

  المواد المطلوبة :

 عٌاري  1,12محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم بتركٌز  -1   

 عٌاري1,12محلول سٌانٌد البوتاسٌوم الحدٌدوز بتركٌز  -2    

 عٌاري  1,5محلول كاشؾ فٌنونفثالٌن بنركٌز  -4

  % 95كحول اثٌلً  -5

 انابٌب اختبار وحامل انابٌب االختبار -6

 % 3اكر بتركٌز  -محلول اكر -7

 مل  5ماصات سعة  -8

 عٌاري   1,12محلول كلورٌد الحدٌدٌك  -9

 

  طرٌقة العمل

% الى درجة الؽلٌان واتركه لبضعة دقائق حتى 3اكر -محلول اكرسخن   -1

 ذوبان جمٌع االكار 

اضؾ الى المحلول بعد ذلك بضع قطرات من محلول سٌانٌد البوتاسٌوم  -2

الحدٌدوز وبضع قطرات من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم وكذلك بضع 

 قطرات من محلول كاشؾ الفٌنونفثالٌن ثم رج الخلٌط جٌدا .

 سم عن الفوهة.3مل الى حد  25ٌط فً اربع انابٌب اختبار سعة صب الخل -3
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بوضع قائم بواسطة حامل مستوى المحلول  لثالجةاضع انابٌب االختبار فً  -4

 فً كل انبوبة بعد تجمدة .

اضؾ بعد ذلك الى جمٌع انابٌب االختبار بضع قطرات من محلول كلورٌد  -5

 الحدٌدٌك .

 م 25ْاالخرٌٌن فً المختبر م ْ واترك  11ضع انبوبتٌن فً ثالجة  -6

الى  pinkالحظ تؽٌٌر لون المحلول )االكر(فً االنابٌب من اللون الوردي  -7

بصورة تدرٌجٌة ابتداء من سطح المحلول ,  Colourlessعدٌم اللون 

 فً سطح المحلول بعد ذلك.الحظ كذلك تكون منطقة ؼامقة الزرقاء 

ة الزرقاء الؽامقة فً جمٌع احسب مسافة تؽٌر اللون ومسافة االنتشار للمنطق -8

االنابٌب بعد نصؾ وساعة وساعة ونصؾ وساعتٌن وساعتٌن ونصؾ 

 واربعة وعشرون ساعة .

 النتائج وعلل ذلك دون  -9

  Imbibition التشرب 

وهو العملٌة الخاصة بأدمصاص الماء على المكونات الؽروٌة للخالٌا التشرب 

والجذور وكلما كانت كثافة الشحنات اكبر من البذور والثمار الطالئٌة او الخارجٌة 

كلما كان التشرب اكثر, ٌرافق عملٌة التشرب ارتفاع فً درجة الحرارة الوسط 

وذلك الن عملٌة التشرب ٌصاحبها تقٌٌد لجزٌئات الماء المتحركة )ماء 

( اي ان جزٌئات الماء سوؾ تفقد طاقتها على شكل  Bound waterمرتبط

 .حرارة تنتقل الى الوسط 

الجداري   Turger pressureكما ٌصاحب التشرب نشوء الضؽط االنتفاخً

فالمرحلة االولى ادمصاص على السطح ثم انتشار الى الداخل فٌتولد ضؽط انتفاخً 

 مما ٌجعل البذور تنتفخ .

 العوامل المؤثرة على التشرب 

: كلما ارتفعت درجة الحرارة تزداد معدالت التشرب ولكن كمٌة الحرارة  -1

عند ارتفاع الحرارة تكون قلٌلة جدا الن طاقتها الحركٌة عالٌة الماء المدمص 

 )نتٌجة الحرارة(وبذلك ٌصعب تثبٌتها بالكهربائٌة الضعٌفة للجذور 

ً )فً تركٌز االٌونات : ان الزٌادة فً تركٌز االٌونات ٌقلل من الجهد المائ -2

المنطقة المجاورة للجذر مثال( وهذا ٌؤثر فً تدرج الضؽط االنتشاري بٌن 

 محلول الماء والمادة المتشربة 
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فً عملٌة التشرب من خالل تأثٌره على PHاالس الهٌدروجٌنً : ٌؤثر  -3

الشحنات الكهربائٌة على اسطح المواد المتشربة للماء ,حٌث ان ارتفاع 

PH ٌعنً زٌادةOH-   وقلةH+   وبما ان اسطح المواد دائما ذات شحنة

سالبة )االسطح النباتٌة ( مما ٌؤدي الى حدوث تنافر فً الشحنات ٌؤدي الى 

 تقلٌل عملٌة التشرب 

 اسم التجربة : تحرر الطاقة الحرارٌة اثناء التشرب 

Liberation of heat energy during Imbibition         

 المواد :

 اقداح زجاجٌة نظٌفة وجافة -2مسحوق النشا                   -1

بدرجة  Ovenفرن  -Desicator  4وعاء تجفٌؾ خالً الرطوبة  -2

 مٌزان . -7محرار  -6قضٌب زجاجً  -5م ْ 111

 : طرٌقة العمل

م ْ 111ؼم من مسحوق النشا فً الفرن لمدة نصؾ ساعة بدرجة  31 جفؾ -1

 بأستخدام قدح زجاجً

محتوٌاته من المسحوق فً جهاز التجفٌؾ الخالً من الرطوبة  ضع القدح مع -2

 واتركه ٌبرد الى درجة حرارة المختبر .

اضؾ الى القدح بعد ذلك كمٌة مناسبة من الماء المقطر وامزج الخلٌط جٌدا  -3

 بواسطة القضٌب الزجاجً ثم قس درجة الحرارة الخلٌط حاال.

 قدر درجة حرارة كمٌة اخرى من الماء المقطر فً قدح اخر  -4

 قارن بٌن درجة حرارة القدحٌن ثم علل الفرق . -5

 

 اسم التجربة : تقدٌر جهد التشرب )الجهد الماتري (

Determination of imbibition potential  

(Matric         potential) 

 المواد :

 حبوب نبات الحنطة او بذور نبات البزالٌا  -1

موالري او محلول سكر  4مل من محلول كلورٌد الصودٌوم تركٌز 211 -2

 موالري  4روز( تركٌز المائدة )سك

 مْ  111فرن بدرجة  -3

 مل 151اقداح زجاجٌة نظٌفة وجفة سعة  -4

 جهاز تجفٌؾ خالً الرطوبة  -5
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 مٌزان  -6

  Petridishesاطباق بتري -7

 :طرٌقة العمل 

ْم 111الحنطة او بذور البزالٌا فً فرن بدرجة  كمٌة من حبوبجفؾ  -1

لمدة نصؾ ساعة ثم برد الحبوب او لبذور الى درجة حرارة المختبر 

 بوضعها فً جهاز التجفٌؾ خالً الرطوبة .

مل لكل من محالٌل كلوري الصودٌوم او محالٌل سكر  111حضر  -2

موالري من المحلول االصلً  1,2,3, 1,5المائدة )السكروز( بتركٌز 

 موالري  4الذي تركٌزه 

زن بصورة سرٌعة خمسة مجامٌع من حبوب القمح او بذور البزالٌا  -3

 ؼم  11بحٌث ٌكون وزن كل مجموعة 

ضع كل مجموعة فً طبق بتري منفصل , خذ كذلك طبق اخر فارغ ثم  -4

 موالري  0,0.5,1,2,3,4علم االطباؾ بالتركٌز 

تركٌزه عالمه اسبة من المحلول الذي ٌطابق اضؾ لكل طبق كمٌة من -5

الطبق, اضؾ الى الطبق المعلم بصفر كمٌة مناسبة من الماء المقطر 

(Control ) 

 ساعة اخرج الحبوب والبذور وقدر وزنها ثانٌة  48بعد  -6

رسم منحنى ٌبٌن العالقة بٌن الجهد االزموزي للمحلول والنسبة المئوٌة  -7

 للماء الممتص من قبل الجذور 

 مالحظة 

 ٌمكن حساب الجهد االزموزي ألي محلول من المعادالت التالٌة 

 الجهد االزموزي )ضؽط جوي(=

 - 22,4x )تركٌز المحلول )موالريx   عامل التأٌن للمحلول 

بالنسبة لمحلول كلورٌد الصودٌوم  2علما ان عامل التاٌن ٌساوي 

 بالنسبة لمحلول سكر المائدة )السكروز( 1وٌساوي 

ذلك قدر الجهد االزموزي للمحلول الذي ال ٌحصل فٌه اي تؽٌٌر فً بعد 

وزن البذور وان الجهد االزموزي للمحلول فً هذه الحالة ٌساوي جهد 

 التشرب الماتري لتلك الحبوب .
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 المرحلة الثبلثة                        6Lab)(             فسلجة وجبت عملي             

 Permeability الىفبذية   

هً صفة لالؼشٌة الرقٌقة التً تسمح بمرور مواد والتسمح بمرور مواد       

اخرى مثل المطاط والؽشاء البالزمً وقد وجد من خالل الدراسة ان نفاذٌةاالؼشٌة 

البالزمٌة للماء واالمالح فً الخالٌا الصؽٌرة بالعمر )النشطة ( اكثر من نفاذٌتها فً 

للخالٌا تكون النفاذٌة كبٌرة   Senescenceوفً حالة الهدم  الخالٌا االكبر عمرا

جدا النها تفقد قابلٌتها فً السٌطرة على االؼشٌة وقد تختلؾ نفاذٌة االؼشٌة للخالٌا 

وكذلك بحسب مواقعها فً االنسجة النباتٌة المختلفة كما تكون الخالٌا الطالئٌة 

Epidermal cells    المٌزوفٌل وهذه النفاذٌة العالٌة اكثر نفاذٌة مقارنة من خالٌا

عائدة الى وجود ثقوب صؽٌرة فً الؽشاء تشتؽل بالجهد الكهربائً على جانبً 

 الؽشاء حٌث تحكما قوانٌن فٌزٌائٌة وبتالً تنتقل بدون طاقة .

 Osmosisاالزموزٌة 

 Semiر االؼشٌة الخلوٌة نصؾ ناضحة هً انتشار الماء )المذٌب(عب    

permeable membrane عبر عالً الى التركٌز االقل )االنتشارمن التركٌز ال

 ؼشٌة اختٌارٌة ( .األ

والمحلول  Hypertonicة تركٌز الملح فٌها عالً تسمى فعندما تكون خلٌ

هنا ٌنتقل الماء من الخارج الى الداخل )داخل  Hypotonicالموضوعة فٌه ٌكون 

 Equilliberiamاو التعادل  Isotonicالى حٌن الوصول الى نقطة ال  الخلٌة(

 brustانفجار الخلٌة  ٌحصل, وبعدها وبأستمرار تدفق الماء الى داخل الخلٌة 

والمحلول  Hypotonic وبالعكس , فأذا كانت الخلٌة ذات تركٌز ملحً واطىء 

سوؾ ٌنتقل الماء من الخلٌة الى الخارج  Hypertonicالخارجً الموضوعة فٌه 

وهذه العملٌة  plasmolysisخلٌة وهذا ما ٌسمى بالبلزمة مما ٌؤدي الى انكماش ال

 ضرورٌة فً حفظ االؼذٌة فً التلؾ والتعفن .

مما سبق ٌتضح لنا سبب قٌام النباتات بعملٌة تركٌز الملح فً خالٌاها الجذرٌة حتى 

كذلك سبب عدم ٌصبح ضؽطها االزموزي عالً وبنالً تسحب الماء , كما ٌتبٌن لنا 
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النباتات فً الترب المالحة الن هذا ٌؤدي الى فقدان النباتات لمائها معٌشة معظم 

 وبتالً جفافها ثم موتها .

 

  -:العوامل المؤثرة فً الضغط االزموزي 

 تركٌز المحلول  -1

 درجة تأٌن جزٌئات المذاب )تناسب طردي( مع الضؽط االزموزي. -2

 درجة الحرارة )تناسب طردي(. -3

 جزٌئات المذاب )تناسب طردي(. قابلٌة ذوبان جزٌئات المذاب فً -4

عندما ٌتساوى الضؽط االزموزي مع الضؽط االنتفاخً )الضؽط الجداري ( تكون 

  Equilliberiumنقطة التعادل او نقطة عدم االنتقال 

TP=OP               equilliberium point                               

Turger pressure= Osmotic pressure                                     

 )عدم انتقال(        

تكون االمالح داخل الخلٌة اكثرمن المحلول الخارجً هنا تكون وعندما 

الخلٌة قابلٌتها لألنتشار قلٌلة فٌكون ما ٌسمى بعجز فً الضؽط االنتشاري 

Diffusion pressure Defficiency      (D.P.D)  

D P D =  OP-TP                                                

أي عندما ٌكون التركٌز الملحً اكبر فً الخلٌة ٌكون عجزها االنتشاري 

 اكبر او ضؽطها االزموزي عالً والعكس صحٌح 

 TP=0         When  D P D = OPعندما 

 الخلٌة النباتٌة كنظام ازموزي

حركة الماء من التربة الى الخالٌا الجذرٌة عندما تكون نسبة االمالح فً  ان

التربة اقل من نسبة الماء ٌكون تركٌزها الملحً واطىء وبتالً ٌحصل 

للماء بواسطة خالٌا الشعٌرات الجذرٌة وهذا ٌعود ألسباب كثٌرة امتصاص 

 اهمها :

ان تركٌب االؼشٌة الخلوٌة من مواد بكتٌنٌة محبة للماء  -1

Hydrophillic  اي ٌحصل فٌها تشرب للماء او بالماء 

نتٌجة لعملٌات التنفس للخالٌا حٌث  Co2افرازات الخالٌا الجذرٌة من -2

 – HCO3مع الماء فً التربة فٌتكون   Co2ٌؤدي ذلك الى تفاعل 
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ة العناصر الؽذائٌة المرتبطة )حامض الكاربونٌك( الذي ٌعمل على اذاب

 ربة وبتالً تزداد ازموزٌتها ومن ثم قابلٌتها للسحب تكون اكبر .بالت

OPc > Ops    brust                                    انتفاخ                

            Hypotonic Solution         ازموزٌة الخلٌة 

        OPc  < Ops plasmolysis                   بلزمة         انكماش                              

Hypertonic Solution                       

OPc = Ops   Equilliberium                     

 تعادل وعدم انتقال            

 توضٌح ظاهرة االزموزٌة بواسطة درنات البطاطا اسم التجربة :

Demonstration of Osmosis Phenomenon by potato tuber 

(potato osmoscope) 

 المواد المطلوبة :

 درنات بطاطا , كمٌة من ملح الطعام , اطباق بتري 

 :طرٌقة العمل 

 احدى درنات البطاطا ثم اعمل ثالثة مكعبات متساوٌة الحجم .قشر  -1

 اعمل فً كل مكعب حفرة صؽٌرة . -2

لمكعبٌن من المكعبات الثالثة كمٌة من كلورٌد الصودٌوم ضع فً كل حفرة  -3

 واترك الحفرة فً المكعب الثالث فارؼة .

ضع احد المكعبٌن االولٌن فً طبق بتري ٌحوي كمٌة من الماء المقطر  -4

 وضع المكعب الثالث فً طبق بتري فارغ 

 اترك المكعبات الثالثة لمدة ساعة والحظ ماذا حدث لكل منها -5

 : البلزمة والجهد االزموزي اسم التجربة 

Plasmolysis and Osmosis Potential 

تمتلك جمٌع المحالٌل جهدا ازموزٌا ٌمكن ان ٌعبر عنه بوحدات الضؽط             

السالبة وتمون قٌم الجهد االزموزي لجمٌع المحالٌل اقل من الجهد االزموزي للماء 
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موزي ألي محلول من المعادلة الذي ٌساوي صفر . وٌمكن حساب الجهد االزالنقً 

 التالٌة :

 تركٌز المذاب )موالري( صفر م ْ X 22,4-الجهد االزموزي )الضؽط الجوي(=

 وٌتضح من المعادلة اعاله انه كلما زاد تركٌز المواد الذائبة فً المحلول كلما قل

الجهد االزموزي )ٌصبح اكثر سالبٌة (وٌرمز للجهد االزموزي للمحلول المحٌط 

اكثر كلما اصبح الجهد االزموزي للمحلول المحٌط بالخلٌة  Cell   πبالرمزبالخلٌة 

سالبٌة فأن الماء سوؾ ٌنتشر الى خارج الخلٌة وتنكمش فجوة الخلٌة وٌبتعد ؼشاء 

ٌمكن اعتماد الحالة التً ٌظهر ما ٌقارب الساٌتوبالزم كثٌرا عن جدار الخلٌة و

)الحالة التً تكون فٌها  .Incipient P% من الخلتٌا فً حالة بلزمة ابتدائٌة 51

جزٌئات الماء الداخلة الى الخلٌة مساوٌة الى جزٌئات الماء الخارجة منها ( وفٌها 

ن ٌكون ؼشاء الخلٌة مالصق الى الجدار فً بعض االماكن وٌبتعد عنه فً اماك

 اخرى وفً هذه الحالة ٌكون 

 الجهد االزموزي للخلٌة = الجهد االزموزي للمحلول المحٌط = الجهد المائً له 

االزموزي للخالٌا فً حالة االمتالء اكثر منه فً حالة ومن المهم تقدٌر الجهد 

البلزمة ولحساب هذه القٌمة ٌجب تقدٌر التؽٌرات التً تحدث فً حجم الخالٌا 

 حجم الخلٌة المبلزمة                                                  وكاالتً :   

 _____________    xالجهد االزموزي للخلٌة الممتلئة = الجهد االزموزي

 للخلٌة فً حالة البلزمة     حجم الخلٌة الممتلئة                                   

 المواد المطلوبة : - أ

 اوراق طرٌة لبصالت نبات البصل  -1

 اطباق بتري  -2

 . %10115تركٌز  Neutral redمحلول الصبؽة الحمراء المتعادلة  -3

 مجهر مع شرائح زجاجٌة  -4

 اسطوانة مدرجة  -5

 موالري  1محلول سكر المائدة سكروز تركٌز  -6

 

 طرٌقة العمل : - ب
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سم تقرٌبا ( من بشرة اوراق x 2   3قطعة صؽٌرة ) 12 -11حضر من  -1

 البصل الطرٌة .

مل من محلول الصبؽة الحمراء  21اؼمس القطع فً طبق بتري ٌحتوي  -2

 دقٌقة . 15المتعادلة واتركها لمدة 

 1,35و 1,41و1,45و 1,5مل من محلول السكروز بتركٌز  51حضر  -3

من المحلول  موالري 1,15و  1,11و 1,15و  1,21و  1,25و 1,31و

 موالري . 1االصلً الذي تركٌزه 

مل لكل من محالٌل السكروز اعاله فً طبق بتري منفصل ثم  21ضع  -4

 علم االطباق بما ٌساوي تركٌز المحالٌل المختلفة .

انقل قطعتٌن او اكثر من بشرة االوراق بعد تصبٌؽها بواسطة الملقط الى  -5

 ونصؾ كل طبق بتري واتركها فً المحالٌل لمدة ساعة 

مالحظة : تؤخذ القطع من بشرة االوراق الخارجٌة فً البصلة وٌجب 

 تجنب االوراق الداخلٌة الفضة .

بعد انتهاء فترة التجربة حضر شرٌحة او اكثر لكل معاملة )نستخدم قطرات من  -6

 نفس المحلول (

احسب عدد الخالٌا الكلً التً تظهر فً حقل المجهر ثم احسب عدد الخالٌا التً  -7

 فٌها البلزمة بما فٌها الخالٌا ذات البلزمة االبتدائٌة . تظهر

 كرر العملٌة عدة مرات لكل معاملة  -8

 احسب معدل النسبة المئوٌة للخالٌا التً حدثت فٌها البلزمة فً كل تركٌز -9

 رتب النتائج كما فً الجدول التالً - 11

 العدد الكلً    عدد الخالٌا  النسبة    تركٌز محلول السكر  الجهد االزموزي 

 للمحلول )ضؽط جوي( للخالٌا المدروسة المبلزمة  المئوٌة             )موالري (      

 للخالٌا المبلزمة                                                                                       

% من 51المئوٌة للخالٌا المبلزمة تساوي عٌن المحلول التً تكون فٌه النسٌة  -11

 مجموع الخالٌا المدروسة .

احسب الجهد االوموزي للخالٌا الذي ٌكافىء الجهد االزموزي للمحلول  -11

 % 51السكروز الذي تكون فٌه النسبة المئوٌة للخالٌا المبلزمة تساوي 

ٌقل  احسب الجهد االزموزي للخالٌا الممتلئة بفرض ان حجم الخالٌا المبلزمة -12

 3سم5111%عن حجم الخالٌا الممتلئة وان حجم الخالٌا الممتلئة ٌساوي 11نسبة 

 .3سم 4511وحجوم الخالٌا المبلزمة ٌساوي 
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 المرحلة الثبلثة                        7Lab)(             فسلجة وجبت عملي             

  Water potential الجهد المائً

كل من الجهد ان الجهد المائً ألي محلول او خلٌة ٌساوي فً اي وقت مجموع 

 االزموزي والجهد الضؽطً وجهد التشرب للمحلول او الخلٌة و كاالتً:

 (Jجهد التشرب )+ ( P(+الجهد الضؽطً )π(=الجهد االزموزي)ѱ)الجهد المائً 

وفً المحالٌل المختلفة والخالٌا المبلزمة ٌكون الجهد الضؽطً مساوي الى الصفر 

وجهد التشرب ٌكون ذا قٌمة قلٌلة وٌمكن اهمالها وفً هذه الحالة ٌكون الجهد المائً 

فً االحوال االخرى ال مساوي الى الجهد االزموزي ؼٌر ان الجهد المائً للخالٌا 

تم تقدٌر كل منها , توجد العٌد من الطرق ٌساوي جهدها االزموزي وٌجب ان ٌ

لتقدٌر الجهد المائً للخالٌا وان اؼلب هذه الطرق ٌعتمد على تقدٌر قٌمة الجهد 

االزموزي للمحالٌل المحٌطة بالخالٌا التً تكون فً حالة توازن مع الخلٌة بالنسبة 

 الى جزٌئات الماء .

 ة بالطرٌقة الوزنٌة اسم التجربة : قٌاس الجهد المائً للخالٌا النباتٌ

         Determination of water potential of plant cell by     

Gravemetric method  

 المواد المطلوبة :

 -4اطباق بتري  -3    ( 1Mمحلول سكر المائدة تركٌز) -2درنات البطاطا  -1

 مٌزان  -6سكٌنة او مشرط  -5اسطوانة مدرجة 

 طرٌقة العمل :

 , 101محالٌل السكروز التالٌة من المحلول االصلً له ) مل لكل من51حضر -1

 ,(موالري.108,109, 107, 105,106, 104, 103, 102

 ملم. 8X8X 4حضر عدة مكعبات من درنات البطاطا بأبعاد  -2

 ثم احفظها حاال فً طبق بتري لتقلٌل فقدان الماء منها عن طرٌق التبخر 
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اوح عدد المكعبات فً احسب وزن احدى عشر مجموعة من المكعبات ٌتر -3

 ( مكعب 25-21كل منها )

ضع كل مجموعة من المكعبات فً طبق بتري منفصل ثم اضؾ الى كل  -4

حالٌل اعاله , ثم علم الطبق بعد ذلك بنفس طبق كمٌة مناسبة من احد الم

 تركٌز المحلول المضاؾ الٌه واتركها لمدة ساعة واحدة .

من المكعبات على حدة ثم امسح بعد انتهاء فترة التجربة اخرج كل مجموعة  -5

 المكعبات بهدوء الزالة الماء السطحً منها وقدر وزنها ثانٌة 

 ً                         رتب النتائج كما فً الجدول التال -6

   2وزن – 1وزنالوزن النهائً    ولتركٌز المحلول   الجهد االزموزي   الوزن اال

  (M)     للمكعبات )ؼم(    )ؼم( للمكعبات     للمحلول 

ارسم منحنى ٌوضح العالقة بٌن تراكٌز المحالٌل االحداثً السٌنً ونسبة الوزن  -7

 االول الى الوزن النهائً على االحداثً الصادي 

احسب بعد ذلك الجهد المائً لخالٌا من الجدول اعاله والذي ٌساوي الجهد 

 بات   االزموزي للمحلول الذي ال ٌحدث فٌه تؽٌٌر فً وزن المكع

   

 : تقدٌر الجهد المائً للخالٌا النباتٌة بطرٌقة القطرة الساقطة اسم التجربة 

Measurement of the water potential of plant cells by the 

Falling drop method                                                               

 المواد المطلوبة : 

مل من محلول السكروز بتركٌز  61 -2جذور نبات الجزر او ت بطاطا ادرن -1

% فً الماء 102مل من محلول ازرق المثٌل بتركً  11 -3موالري  105

 8 -7ماصات شعرٌة  8 -6ملم  13x 111انابٌب اختبار سعة  8 -4

 105ثاقب فلٌن قطرة  -9انبوبة  16حامل انابٌب سعة  -8ماصات مدرجة 

 مل . 111درجة سعة اسطوانة م -11مالقط  -11سم 

 طرٌقة العمل : 
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مل لكل من محالٌل السكروز ذات التراكٌز التالٌة من المحلول  51حضر  -1

, 1051, 1045, 1041, 1035, 1031, 1025, 1021, 105االصلً له )

 (موالري.

 x 15مل لكل من محالٌل السكروز اعاله فً انبوبة اختبار سعة  11ضع  -2

ملم وعلٌها بنفس تركٌز المحلول ثم ثبت االنابٌب فً حامل انابٌب  151

 االختبار 

 سم . 2حض ثمانٌة شرائح من درنات البطاطا بطول  -3

 ضع فً كل انبوبة اختبار شرٌحة واحدة من درنات البطاطا . -4

اضؾ لكل انبوبة اختبار بعد ذلك قطرة من محلول صبؽة ازرق المثٌل ثم  -5

 دقٌقة . 31واترك الخلٌط لمدة رج االنبوبة جٌدا 

ملم وضع فً  x 111 13انابٌب اخرى سعة  8خالل فترة االنتظار حضر  -6

مل الحد محالٌل السكروز المحضرة سابقا ثم علم االنابٌب  11كل منها 

 بنفس تراكٌز المحالٌل 

من المحالٌل فً  ( دقٌقة اخذ كمٌة قلٌلة من كل31بعد انتهاء فترة التجربة ) -7

 االولى من االنابٌب االختبار بواسطة ماصة شعرٌة خاصة به .المجموعة 

ضع بهدوء قطرة لكل خلٌط فً انبوبة االختبار التً تحمل نفس التركٌز  -8

لمحلول السكروز فً المجموعة الثانٌة من انابٌب االختبار بحٌث ٌكون 

 سم  2طرؾ الماصة الشعرٌة تحت سطح المحلول بمقدار 

نبوبة )الى االعلى او االسفل او تبقى مستقرة الحظ حركة القطرة فً كل ا -9

 . فً نفس االرتفاع 

دقٌقة ثم دون النتائج فً  91دقٌقة ولمدة  15كرر العملٌة بعد كل  - 11

 الجدول التالً :

 المعامالت الثانٌة         اتجاه حركة القطرة        المعامالت االولى    المجموعة   

 دقٌقة  31- 15من انابٌب االختبار      بعد         من انابٌب االختبار                

 د 91,75,61,45 1,15 1

2 1,21 

3 1,25 
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الحظ تركٌز محلول السكروز الذي ٌبقى القطرة مستقرة فً هذه الحالة ٌكون  -11

الجهد المائً لدرنات البطاطا مساوي الى الجهد المائً للمحلول والذي ٌساوي جهده 

 االزموزي الذي ٌمكن حسابة من المعادلة التالٌة : 

 تركٌز المذاب )موالري( x 22,4-الجهد االزموزي )الضؽط الجوي(= 

                                المرحلة الثبلثة                           8Lab)(             فسلجة وجبت عملي             

                                                           Trans piration   النتح

 للهواء المعرضة النباتٌة األجزاء من بخار هٌئة على الماء خروج بانه النتح ٌعرؾ

 من تمتصه الذي الماء معظم النتح طرٌق عن النباتات وتفقد ،  الجذور ذلك فً بما

 لالفعال النباتات قبل من ٌستخدم% (  1 من اقل)  فقط ٌسٌرا   قسما   وان التربة

 من الماء بخار خروج منافذ الى وبالنسبة الخالٌا امتالء على والمحافظة الحٌوٌة

 -: وهً أنواع ثالث الى النتح ٌتمٌز والذي النبات أجزاء

 طرٌق عن الماء بخار فقدان Stomatal Transpiration:   الثؽري النتح  - 1

 . الثؽور

 طرٌق عن الماء فقدان ٌتم   Cuticular Transpiration:  االدمً النتح – 2

 . البشرة لخالٌا الخارجً للجدار المؽلقة الكٌوتكل

 عن الماء فقدان ٌتم وفٌه   Lenticular Transpiration:  العدسً النتح – 3

 . خاصة بصورة المعمرة للنباتات السٌقان سطوح على المنتشرة العدٌسات طرٌق

%  91 من اكثر الى نسبة تصل حٌث النتح من األعظم القسم الثؽري النتح ٌكون

 ٌكون وٌكاد الظل نباتات فً%  11 عن تقل ضئٌلة نسبة االدمً النتح ٌشكل بٌنما

 فً الكٌوتكل الطبقة لسمك وذلك الصحراوٌة النباتات فً معدوما النتح من النوع هذه

 نسبة ٌشكل ولكنه الكلً النتح من جدا   ضئٌلة نسبة العدسً النتح وٌشكل اوراقها

 حٌث الشتاء فصل وفً  Deciduous plants النفضٌة النباتات فً ملحوظة

 المفقودة الماء كمٌة مع بالمقارنة جدا   قلٌلة الجذور قبل من الممتص الماء كمٌة تكون

 . العدٌسات طرٌق عن

 وتشمل  External factors خارجٌة منها عدٌدة عوامل النتح سرعة فً وتؤثر

 النباتات جذور تنمو حٌث التربة وعوامل بالنبات المحٌط  الؽازي الؽالؾ عوامل

 ضمنها من والتً نفسه النبات وتشمل  Internal factors داخلٌة وعوامل
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 حارستٌن خلٌتٌن من ٌتكون الذي Stomatal apparatus     الثؽري الجهاز

 البالستٌدات على وحتوائها الخاص بشكلها االعتٌادٌة البشرة خالٌا عن تختلفان

 لوحدة بالنسبة الثؽور عدد وٌختلؾ المنتظم ؼٌر جدارها تؽلظ وكذلك الخضراء

 31)  بٌن الثؽور عدد وٌتراوح ، كبٌرا اختالفا المختلفة النباتات الوراق فً المساحة

 وكذلك.  األحٌان بعض فً ذلك عن ٌزٌد وقد الواحد المربع الملمتر فً ثؽر(  51-

 على اكبر الؽالب فً عددها فٌكون الورقة لسطحً بالنسبة الثؽور عدد ٌختلؾ

 على الثؽور وجود ٌنعدم وقد.  العلوي السطح على منه للورقة السفلً السطح

    Ficus elastica المطاط نبات مثل النباتات بعض فً لألوراق العلوي السطح

 النباتات أوراق بعض فً كما فقط لألوراق العلوي السطح على الثؽور توجد وقد

 قلٌلة مساحة الثؽور فتحات وتشؽل.   Nymphaea النٌمفٌا كنبات الطافٌة المائٌة

 ( % . 1,3 – 1,5)  بٌن تتراوح للورقة الكلٌة المساحة من جدا  

  الورقة سطحً على الثغور توزٌع دراسة( 1) رقم تجربة

Study of stomata Distribution an both side the lesf 

 -: المطلوبة المواد – أ

 ملقط – 3 مختلفة نباتات أوراق – 2  الؽلٌان بدرجة مائً حمام – 1

  -: العمل طرٌقة – ب

 وذلك الؽلٌان بدرجة مائً حمام فً  Ficus التٌن نبات أوراق احدى اؼسل – 1

 . الورقة سطح على المتكونة الهوائٌة الفقاعات عدد ولحسب الحظ ثم ملقط بستخدام

 مرة كل فً وحسب أخرى ونباتات الٌوكالبتوس نبات باستخدام العملٌة كرر – 2

  كالتالً النتائج ورتب الورقة سطحً على الهوائٌة الفقاعات عدد

 عدد الثغور اسم النبات     

 السطح السفلً السطح العلوي 
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 الثغور وغلق فتح ومكانٌكٌة االنتفاخ ضغط( 2) رقم تجربة

Turgor pressure & Mechanism of Stomatal opening & 

closing 

  -: المطلوبة المواد – أ

 من لفترة جٌدة الضاءة ومعرض جٌد بشكل مسقً نامً باقالء نبات أوراق – 1

  التجربة اجراء قبل الزمن

  واؼطٌتها زجاجٌة شرائح مع مجهر – 2

  موالري تركٌز المائدة سكر محلول – 3

 -: العمل طرٌقة – ب

 تحت وافحصه الباقالء نبات أوراق الحدى السفلى البشرة من صؽٌر جزء ازل – 1

 تحت وافحصه مفتوح ثؽري جهاز اختر ثم المقطر الماء من قطرة بستعمال المجهر

  اكبر قوة

 ثم الشرٌحة ؼطاء جانب الى المائدة سكر محلول من قطرات عدة ذلك بعد ضع - 2

 بواسطة االخر الجانب من الماء بسحب وذلك الؽطاء تحت ٌجري المحلول دع

 . الترشٌح ورق من قطعة

 فً التؽٌر والحظ دقائق بضع بعد(  الثؽري الجهاز)  الشرٌحة فحص اعد – 3

  الثؽري الجهاز فتحة
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 بنفس السكري المحلول واسحب المقطر الماء من قطرات عدة ذلك بعد ضع – 4

 تماما   السكري المحلول زوال من للتأكد مرات عدة العملٌة وكرر ، السابقة الطرٌقة

 ثم المقطر الماء استعمال من دقائق بضع بعد أخرى مرة الشرٌحة فحص اعد – 5

 اٌضا   الثؽر فتحة فً التؽٌر الحظ

 

 

 Methods for measurement of النتح سرعة قٌاس طرق

transpiration 

 منها المختلفة باجرائها المختلفة النباتات تنح سرعة لقٌاس طرق عدة توجد

 . معٌنة زمنٌة قترة خالل النبات قبل من الممتص الماء كمٌة تقدٌر – 1

 النبات جزء او باوزان النقص تقدٌر – 2

 جزئه او المفقود الماء بخار كمٌة تقدٌر – 3

 ( الالٌسٌمٌتر طرٌقة)  السلٌم لنبات النتح سرعة تقدٌر( 3) رقم تجربة

Measurment of transpiration rate of Intact plant ( 

LYSIMETER METHOD) 

  -: المطلوبة المواد

 الشمس زهرة نبات او التبػ نبات او الطماطة نبات على ٌحتوي اصٌص – 1

  شفافة بالستك أكٌاس –3مٌزان -2

 -: العمل طرٌقة

 على ٌحتوي بحٌث أعاله المذكورة النباتات احدى على ٌحتوي اصٌص خذ – 1

  أوراق عدة

 الزائد الماء من للتخلص الزمن من لفترة اتركه ثم بالماء االصٌص تربة شبع – 2

 باحكام النبات ساق حول الكٌس فوهة اربط ثم بالستك بكٌس االصٌص ضع – 3
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  عشري رقم اقرب الى ومحتوٌاته االصٌص زن – 4

  ساعات اربع او ساعتٌن كل بعد كامل ٌوم خالل الوزن عملٌة كرر – 5

 للنبات الجاؾ للوزن ثم اوال   الطري للوزن بالنسبة ذلك بعد النتح سرعة قدر – 6

  حٌث للنبات الكلٌة السطحٌة للمساحة بالنسبة وكذلك

 -: التالٌة المعادلة 

 السطحٌة المساحة او والجاؾ الطري الوزن من ؼم/  مفقود ماء ؼم=  النتح سرعة

 ٌوم/  للنبات الكلٌة

 -: مالحظة

 فً كما مختلفة بٌئٌة عوامل تأثٌر لدراسة الالٌسٌمٌتر طرٌقة استخدام ٌمكن – 1

 . السابقة التجربة

 مخروطً زجاجً قدح بأخذ وذلك التجربة فً بسٌط تحوٌر اجراء ٌمكن – 2

conical flask  ؼصن تثبٌت ثم فٌه الماء من مل 51 ووضع مل 111 سعة 

 طبقة تكون بحٌث القدح الى السائل الزٌت من قلٌلة كمٌة واضافة القدح فً نباتً

 خالل الوزن عملٌة وإعادة ذلك بعد ومحتوٌاته القدح ووزن الماء سطح فوق رقٌقة

 . مرة كل دقٌقة 15 بفارق(  ساعات 3)  المختبر فترة

 

                                المرحلة الثبلثة                           9Lab)(             فسلجة وجبت عملي             

 الضوئً التركٌب صبغات وفصل استخالص/  التجربة اسم

Extraction & separation of the photosynthetic pigments 

 بتمزٌق اخضر نباتً نسٌج أي من الضوئً التركٌب صبؽات استخالص ٌمكن

 بعدد الصبؽات محلول معاملة ثم ومن(  عادة االسٌتون)  عضوي مذٌب فً النسٌج

 الكورماتوكرافً الورقً الفصل عملٌة وتعتبر ،........ مكوناته لفصل الطرق من

paper chromatography  تم حٌثً ، شٌوعا   وأكثرها الطرق هذه اسهل 

 الفصل ورقة جزٌئات عل االمتصاص قابلٌة أساس على الصبؽات فصل

 اوزانها حسب وذلك المذٌب فً ذوبانها قابلٌة الى باإلضافة الكورماتوكرافً

 الجزٌئٌة
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                 M . wt =892.32      C55H72O5N4Mg أ.  كلوروفٌل

                  M . wt= 906.32     C55H70O6N4mg  ب. كلوروفٌل

 =  C40H56O2                                     M . wt     568   زانثوفٌل

                                     M . wt = 536    C40H56 اروتٌنك بٌتا

 فً أ. الكروفٌل لجزٌئات منها اكثر هً.  ب الكروفٌل جزٌئات ذوبان قابلٌة ان

 جزٌئات ٌحتوي بٌنما CHO)) االٌدٌهاد مجموعة على جزٌئاته حتواء ال االسٌتون

 ( HO3) المثٌل مجموعة على أ. الكروقٌل

 -: المطلوبة المواد – أ

  السبانػ نبات أوراق – 1

 Pistill مدقة مع مطحنة او  Blender سحق ماكنة – 2

  بخنر وقدح قمع – 3

 Separating funnel الفصل قمع – 4

 %91 تركٌز اسٌتون – 5

 %11 بتركٌز الصودٌوم كلورٌد محلول – 6

 Diethyl Ether االثٌر اثٌل ثنائً – 7

 ( 121- 111 الؽلٌان درجة) Petroleum Ether اثٌر – بترولٌوم – 8

 Anhydrous nazso4 الصودٌوم كبرٌتات – 9

 Whatman no 1 ترشٌح أوراق – 11

  مل 51 سعة مدرجة أسطوانة – 11

مضخة تفرٌػ  -15كاربونات الكالسٌوم  -14انبوبةشعرٌة   -13مٌزان  -12

Vacum pump  16-  وعاء تجفبؾ خالً الرطوبةDesicator  

 طرٌقة العمل :
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  Paper chromatography  الفصل الورقً الكروموتوكرافً

ؼم من االوراق النباتٌة مع كمٌة قلٌلة من  11بصورة جٌدة اسحق )أطحن(  -1

مل من االسٌتون بواسطة ماكنة السحق  21كاربونات الكالسٌوم مع اضافة 

Blender   وفً حالة عدم توفرها استعمل المطحنة الخزفٌة مع اضافة

 بضعة ؼرامات من الرمل النظٌؾ الجاؾ .

 تفرٌػ رشح المزٌج بأستعمال قمع وعاء بخنر ومضخة  -2

 قدر حجم الراشح بواسطة االسطوانة المدرجة  -3

 انقل الراشح الى قمع الفصل  -4

اضؾ الى الراشح نفس حجمة من محلول البترولٌوم او االٌثر او ثنائً اثٌل  -5

 االٌثر , امزج الخلٌط جٌدا بتدوٌر قمع الفصل بهدوء مع تجنب الرج العنٌؾ 

كلورٌد الصودٌوم  مل من محلول 25اؼسل الخلٌط ثالث مرات بأضافة  -6

% فً كل مرة مع مزج الخلٌط جٌدا كما فً الخطوات السابقة  11بتركٌز 

 وتخلص من الطبقة المائٌة السفلى فً كل مرة 

اضؾ بعد ذلك ؼرام واحد من كبرٌتات الالمائٌة الى محلول واتركه لبضعة  -7

 دقائق 

حضر ورقة الفصل الكروموتوكرافً كما فً الشكل ثم ضع قطرة من  -8

ول الصبؽات بواسطة االنبوبة الشعرٌة واتركها تجؾ , كرر العملٌة عدة محل

 مرة (  8 - 6مرات )

 اٌثر واالسٌتون فً وعاء الفصل    –ضع لمذٌب المتكون من البترولٌوم  -9

سم عن 1ثبت ورقة الفصل فً وعاء ثم احكم سدة بحٌث تبعد مسافة  - 11

 قاعدة الوعاء كما موضح فً الشكل .

 بتثبٌت وذلك الصبؽات فصل عملٌة التمام واحدة ساعة لمدة الجهاز اترك – 11

 مظلم ومكان قائم وضع فً الوعاء

 الى األعلى من علٌها المنتشرة الصبؽات الوان الحظ ثم الفصل ورقة اخراج – 12

  األسفل

  الصبؽات على للتعرؾ التالً بالجدول استعن – 13

  الالحقة التجربة الى بالورقة احتفظ – 14

 الون الصبؽة
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 ( برتقالً)  ؼامق اصفر كاروتٌن

 بنً اصفر زانثوفٌل

 مزرق اخضر أ. كلوروفٌل

 مصفر اخضر ب. كلوروفٌل

 ٌؤدي مما الصبؽات وفصل استخالص اثناء أ.  كلوروفٌل لصبؽة تحلل ٌحدث وقد 

  أ. كلوروفٌل صبؽة هً الورقً الفصل ورقة فً أخرى صبؽات ظهور الى

chlorophyllide .a الفاٌوفاٌتن وصبؽة الورقة اسفل وتقع اخضر ولونها 

phaeophytin رمادي اصفر ولونها yellow gey  ًالكاروتٌن صبؽة وتل 

  -: ٌلً كما الصبؽات تسلسل ٌصبح وبذلك مباشرة

 الون الصبؽة

 ( برتقالً)  ؼامق اصفر كاروتٌن

 رمادي اصفر الفاٌوفاٌتن

 بنً اخضر أ. كلوروفٌل

 مصفر اخضر ب. كلوروفٌل

 اخضر  أ.  كلوروفٌل

(  اكسدتها الى ٌؤدي) للضوء جدا حساسة الضوئً التركٌب صبؽات ان -: مالحظة

  اإلضاءة ضعٌفة باماكن التجربة اجراء ٌفضل لذا

  

                                المرحلة الثبلثة                           10Lab)(             فسلجة وجبت عملي             

 تقدٌر كمٌة الكلوروفٌل 

كمٌة الكلوروفٌل وفق المعادالت التالٌة بأستخدام جهاز قٌاس شدة االلوان قدر      

Spectrophotometer  بأخذ كمٌة من الراشح الكلً وقراءة الراشح الضوئٌة

 عند الموجات                                   

 ك  2269 –ك  1227                                                     
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 --------------------------------غم من نسٌج النباتً (=  /أ )ملغم  –كلوروفٌل 

 1111x   ًوزن الكل 

                                                          

                                                                                                                                                                   

 ك 4268 – ك   2229

 ---------------------------غم من النسٌج النباتً (=  /ب ) ملغم –كلوروفٌل 

                                                       1111x  ًوزن الكل 

 أ + ب = كلوروفٌل الكلً 

 ح        x 111 ك 125                                                       

 ----------- x --------------غم من النسٌج النباتً( =  /الكلوروفٌل الكلً )ملغم

 3425        1111x و 

 : الكثافة الضوئٌة لمستخلص الكلوروفٌل عند الموجة الضوئٌة )حٌث تمثل )ك

 تمثل )ح( : الحجم الكلً لمستخلص الكلوروفٌل      

 )و( : الوزن الطري للعٌنة النباتٌة           

قبل تقدٌر الكثافة الضوئٌة لمستخلص الكلوروفٌل ٌستعمل المذٌب النقً  /مالحظة 

 .( لتصفٌر الجهاز%  81)اسٌتون تركٌز

 


