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 1الصفحة  الدكتور مرعي غضنفر  –عملي  -

 

 فسيولوجيا النبات

 ( :األعضاء وظائف علم) النبات سيولوجياف علم

هو العلم الذي ٌهتم و ٌبحث فً ظواهر الحٌاة فً النبات و محاولة تفسٌرها بدراسة العملٌات المختلفة التً تجري 

 فً :بداخله كً ٌتاح لنا التحكم فً تعدٌلها لنحصل من هذا النبات على أقصى محصول كماً و نوعاً و ٌبحث 

كٌف ٌستطٌع جذر النبات امتصاص الماء من التربة و كٌف له الصعود إلى أعلى جزء فً النبات ضد  -1

 الجاذبٌة األرضٌة و كٌف ٌتخلص النبات من الكثٌر من مائه الممتص   ) عن طرٌق النتح ( .

 كٌف ٌجهز النبات غذاءه عن طرٌق أوراقه الخضراء من خالل عملٌة التمثٌل الضوئً . -2

 ف ٌتنفس لتوفٌر الطاقة الالزمة للعملٌات الحٌوٌة .كٌ -3

 احملاليل و قياس درجة احلموضة 

 المحاليل  –أوالً 

و مجهرٌاً و تتألف  من  تعرٌف المحالٌل : المحالٌل بشكل عام جمل صلبة أو سائلة أو غازٌة متجانسة مظهرٌاً  -1

 المحالٌل بصورة عامة من طورٌن : مكونٌن او أكثر ، تتكون 

 Solventطور المذٌب أو المحل ال - أ

  Soluteالطور الذائب أو المنحل  - ب

 تكون المادة الذائبة منتثرة فً المحل لذلك تسمى بالطور المنتثر و ٌسمى الجسم المحل بوسط االنتثار .

 أنواع المحالٌل : -2

كون على هٌئة و ت السكر: مثال ملح الطعام او  المحالٌل الحقٌقٌة للمواد ذات الوزن الجزٌئً المنخفض -1

 جزٌئات أو أٌونات ال ٌمكن رؤٌتها بأي آلة إبصار .

: مثل الكبرٌت فً الماء و الجٌالتٌن و تكون الحبٌبة عبارة عن مجموعة جزٌئات و ٌمكن  المحالٌل الغروٌة -2

 رؤٌة بعض خواصها الطبٌعٌة .

دة و هً محالٌل غٌر ثابتة تنفصل : مثل الزٌت مع الماء و ٌمكن رؤٌتها بالعٌن المجر المعلقات و المستحلبات -3

 بسرعة إلى مكوناتها .
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 هناك عدة طرق للتعبٌر عن تركٌز المحالٌل و هً :

 النسبة المئوٌة و ٌرمز لها  %  -1

 Mمحلول جزٌئً )موالر( و ٌرمز لها  -2

 mمحلول جزٌئً وزنً )موالل(و ٌرمز له  -3

 Nمحلول نظامً )نورمال ( و ٌرمز لها  -4

 : النسبة المئوية – 1

 .المذٌب من رامغ 111 فً الذائب أو المنحل راماتغ عدد عن عبارة وهً

 غ من الماء . 55غ من السكر فً  5احسب النسبة المئوٌة لمحلول ٌحوي مثال : 

 % 5=  _______      111× غ )مادة منحلة (  5الحل : النسبة المئوٌة للتركٌز =   

 غ) مادة محلة( 55غ )مادة منحلة ( +  5                                        

 %  5تركٌز المحلول إذا هو:  

 المحلول الجزيئي : – 2

 هو المحلول الذي ٌحوي جزٌئة غرامٌة واحدة من المادة المنحلة فً لٌتر من المحلول .

 : ( 1)مثال 

 ( جزٌئً .1.1الالزم لعمل لٌتر واحد من محلول )  K CLاحسب وزن كلور البوتاسٌوم 

 ل على إٌجاد الوزن الجزٌئً لكلور البوتاسٌوم كماٌلً :نعم -1

K  =35.1      وCL =35.46  

 غ  64.56=  35.46+  35.1ومنه : 

 ( جزٌئً .1.1نوجد الكمٌة الالزمة لمحلول ) -2

غ و هذه الكمٌة ٌجب أن تحل فً الماء و تمدد بحٌث ٌكون الحجم النهائً ٌساوي  6.456=  1.1× 64.56

 لٌتر .
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 : (2مثال )

 جزٌئً . 1.3(مل من محلول 51جزٌئً كٌف تحضر محلول حجمه ) 1.5أعطٌت محلول تركٌز 

نلجأ لتمدٌد المحلول المركز نضٌف الحجم المناسب من المحل و لن ٌؤدي ذلك إلى أي تغٌر فً عدد موالت 

 المادة و نعتمد هنا قانون المعاٌرة : 

  2ح × 2= ت  1ح × 1ت

 مل  31=  1.5/  51× 1.3=  1ح    51×  1.3=  1ح× 1.5

 مل لنحصل على المطلوب . 51جزٌئً و نمددها إلى  1.5مل من محلول  31 نأخذو بالتالً 

 المحلول الجزيئي الوزني : – 3

 غ من المادة المحلة . 1111هو المحلول الذي ٌحوي على جزٌئة غرامٌة واحدة من المادة المنحلة فً 

 ( :1مثال )

 % احسب التركٌز الجزٌئً للمحلول .11ٌز لدٌنا محلول سكروز ترك

 الحل :

مل من الماء و بالتالً لنحسب السكروز فً  51غ من السكروز منحلة فً 11% على 11ٌحوي تركٌز 

 غ( من الماء .111مل )تقرٌباً  1111

 غ سكروز11مل ماء تحوي  51

 مل تحوي س ومنه : 1111

 غ  111.1=  51/  11×  1111س = 

 غ و بالتالً : 342=  وزن جزٌئة السكر

 موالل  1.36=  342/  111.1التركٌز الجزٌئً الوزنً = 

 ( : 2مثال)
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جزٌئً ، احسب التركٌز الجزٌئً الوزنً لهذا المحلول علماً بأن  1.65لدٌك محلول من السكروز تركٌز 

 مل. 216حجم االنحالل لجزٌئة غرامٌة من السكروز تساوي 

 مل  155=  216×  1.65السكروز =  جزٌئة من 1.65حجم االنحالل لـ 

 مل . 545=  155- 1111جزٌئً من السكروز =  1.65حجم الماء فً لٌتر من محلول 

 غ . 256=  342×  1.65جزٌئً =  1.65وزن السكروز فً لٌتر من المحلول 

 مل من الماء . 545غ من السكروز فً  256تركٌز المحلول إذاً هو 

 من الماء فتحسب كماٌلً : مل 1111أما كمٌة السكروز فً 

 غ  312=  545/  1111×  256

 موالل  1.55=  342/  312التركٌز الجزٌئً الوزنً = 

 : النظامي  المحلول – 3

 غرامً واحد من المادة المنحلة فً لٌتر من المحلول  . مكافئهو المحلول الذي ٌحوي على 

 ( :1مثال )

 نظامً . 1.5مل من محلول  511حضٌر الالزمة لت KOHماهو وزن ماءات البوتاسٌوم 

 الحل :

 = الوزن الجزٌئً ألن القٌمة االتحادٌة كماٌلً : KOHالغرامً لـ  المكافئنحسب 

  16األكسجٌن =     1الهٌدروجٌن =    35.1البوتاسٌوم= 

 غ . 56.1=  16+ 1+  35.1و بالتالً : 

 نظامً . 1.5ٌتر من محلول غ تلزم لتحضٌر ل 25.15=  2/  56.1الغرامً =  المكافئنصف 

 غ و علٌه :  14.125=  2/  25.15مل من المحلول ٌلزم  511و لتحضٌر 
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مل للحصول على  511فً الماء و مدد المحلول بحٌث ٌكون الحجم النهائً  KOHغ من  14.125نحل 

 المطلوب .

 ( :2مثال )

 نظامً . HCL 1.4مل من محلول  61نظامً كٌف تحضر  1.6أعطٌت محلوال 

 نون المعاٌرة لتمدٌد محلول معلوم التركٌز :الحل : نلجـأ لقا

 1ح ×  1ح = ن× ن 

 مل  41=  1.6/  61×  1.4 / ن  1ح ×  1ح = ن 

 مل بالماء لتحصل على المطلوب . 61نظامً و مددها إلى  1.6مل من محلول  41أي نأخذ 

 ( :3مثال )

 1.2مل من محلول  511الالزم لتحضٌر  1.54%( وزنه النوعً 55ما هو حجم حمض الكبرٌت المركز )

 نظامً .

 الحل :

لحمض الكبرٌت : كل جزٌئة غرامٌة من حمض الكبرٌت تحوي على ذرتً  المكافئنوجد الوزن   - 1

 ( H= 1   O = 16   S = 32هو نصف الوزن الجزٌئً )  المكافئهٌدروجٌن ، بالتالً الوزن 

 غ و هً الكمٌة الالزمة لتحضٌر لٌتر من محلول نظامً . 45=  2/ 55أي : 

 نظامً : 1.2وزن حمض الكبرٌت الالزم لعمل لٌتر من محلول  -2

 غ  5.5=  1.2×  45

 غ  4.5=  2/ 5.5مل =  511وزن حمض الكبرٌت الالزم لعمل  – 3

 % .111ن حمض الكبرٌت لو كان صافٌاً أوجد حجم حمض الكبرٌت الذي ٌشغله هذا الوزن م – 4

 مل  2.66=  1.54/  4.5ح = الوزن  / الوزن النوعً = 
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 2.62=  1.55/  2.66كماٌلً : % 55لذلك نحسب الكمٌة الالزمة من محلول % 111لكن المحلول لٌس نقٌاً 

مل  511حلول لم%( و حلها فً الماء بحٌث ٌكون ا55مل من حمض الكبرٌت المركز ) 2.62بالتالً خذ مل ،

 لتحصل على المطلوب .

 (PHقياس تركيز شوارد الهيدروجين ) قياس الـ  –ثانياً 

و تدل على تركٌز ) عدد  إن تركٌز شوارد الهٌدروجٌن فً المحلول قٌاس لدرجة حموضة المحالٌل

 لقلوٌة المحلول روكسٌل هو مقٌاس ، أما تركٌز شوارد الهٌد غرامات ( شوارد الهٌدروجٌن فً لٌتر من المحلول 

إن المحالٌل التً نستعملها فً أكثر الحاالت ممددة فإن تركٌز شوارد الهٌدرونٌوم ٌكون صغٌرا و ٌعبر عن 

رة ( مرفوع ألس سالب . و تسهٌال للتعبٌر عن االرقام الصغ11ٌبالرقم )  H3Oتركٌز شوارد الهٌدرونٌوم 

 أي :  PHالمولً و تغٌٌر إشارته للحصول الـ ( فً التركٌز 11لرقم )اقترح العالم سورنسن أخذ أس ا

H3O = 10- PH 

 و بأخذ اللوغارٌتم العشري للطرفٌن نجد :

(H3O ) log- = PH 

إن الماء النقً لٌس حمضٌا و لٌس قلوٌا إنما معتدل ٌتشرد بدرجة طفٌفة و ٌنتج عن تشرده شاردة الهٌدروجٌن و 

 داء تركٌز هاتٌن الشاردتٌن فً الماء النقً هو :شاردة الهٌدروكسٌل  ، و تدل القٌاسات على أن ج

H+ X OH- = 1 x 10-4  

 فً الماء النقً ٌنتج : – OHٌساوي تركٌز شاردة الـ  +Hو بما أن تركٌز الـ 

 )غرام من الهٌدروجٌنً ( 1× 11-6√ =  1× 11-14

  ٌبقى ثابت التشرد للماء ثابتا ال ٌتغٌر 

لٌتر و هو  5-11×  1على عدد من شوارد الهٌدروجٌن ٌساوي  ٌحويالة محلول من حمض كلور الماء افرض ح

     بٌنما ٌكون تركٌز شوارد الهٌدروكسٌل هو 5-11× 1محلول حمضً ألن تركٌز شوارد الهٌدروجٌن هو 

 ْم  22فً درجة  14 -11×  1( =  5 -11×  1×  5 -11× 1و جداؤهما )    11-5×1

  PH  =5ٌتمثل بالـ 5 - 11×  1ً هذا المثال لهٌدروجٌن فا و هكذا فإن تركٌز شوارد
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 تالً ٌبٌن العالقات النظامٌة و تركٌز شوارد الهٌدروجٌن و الهٌدروكسٌل :و الجدول ال

تركٌز شوارد  النظامٌة 

 الهٌدروجٌن

تركٌز شوارد 

 الهٌدروكسٌل

 phالـ 

 1 14-11 1 1 حمض 
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1.1 11-1 11-13 1 

1.11 11-2 11-12 2 

1.111 11-3 11-11 3 

1.1111 11-4 11-11 4 

1.11111 11-5 11-5 5 

1.111111 11-6 11-5 6 

 6 6-11 6-11 1.1111111 ماء مقطر

 5 6-11 5-11 1.111111 أساس

1.11111 11-5 11-5 5 

1.1111 11-11 11-4 11 

1.111 11-11 11-3 11 

1.11 11-12 11-2 12 

1.1 11-13 11-1 13 

1 11-14 1 14 
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 بعدة طرق فً عصارات نباتٌة ٌتم اختٌارها لهذا الهدف : PHو ٌمكن تعٌٌن الـ 

 : PHطرٌقة ورق الـ  -1

 PH من علبتها نغمس نهاٌتها فً المحلول المراد معرفة الـ  PH سم من ورق الـ 2نقص قطعة بطول  - أ

األلوان الموجودة على جانبً العلبة و ننتظر مدة دقٌقتٌن ثم نقارن اللون الناتج فً الطرف المغموس ب

 (.1للمحلول رقم ) PH  نستنتج درجة الـ

مباشرة لتستنزف بعض عصارتها و  PH نقطع ورقة من نبات السجادة و نضغطها بالٌدٌن فوق ورقة الـ - ب

 .PH  نعٌن الـ

 استعمال الكواشف الملونة  :  -2

فٌه فً أنبوب اختبار نظٌف اضف  PHلـ مل من المحلول المراد قٌاس ا11ضع  : استعمل كاشف هارلكو

 / نقاط من محلول الكاشف خض االنبوب جٌدا و قارن لون المحلول الناتج مع صفحة األلوان الخاصة .5/

 . PH meterطرٌقة مقٌاس  -3
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 ملحق عمل المحالٌل

 تحضٌر محلول نظامً : -1

 نظامً ، استخدم الدستور : 1.1محلول  مل من 31( نظامً المقدم إلٌك 1.5) HCLحضر من محلول الـ  -آ

 51مدرجة سعة  ( نظامً الالزم ثم ضعه فً اسطوانة1.5) HCLلحساب حجم محلول  1ح ×  1ح = ن× ن 

 مل . 31مل و مددها بالماء إلى أن ٌصبح الحجم النهائً  111مل أو 

 ( و استخدمه فٌماٌلً :1بالرقم )رقم هذا المحلول 

نظامً و رقم هذا  1.111مل من محلول  31( 1ابقة مستخدما محلول رقم )حضر بنفس الطرٌقة الس -ب 

 ( .2المحلول برقم )

  PH( لقٌاس الـ 2( و )1احفظ المحلولٌن )

 حجم االنحالل : -2

سكر غ من السكروز ) 11مل ماء مقطر ثم حل فٌها  41مل وضع فٌها  51خذ أسطوانة مدرجة سعة 

، سجل حجم المحلول فً دفترك و احسب زٌادة الحجم الناتجة عن  للتحرٌك القصب( استعمل قضٌباً زجاجٌاً 

 غ من السكروز . 11إضافة السكر ، و هذه الزٌادة تمثل حجم االنحالل لـ 

غ( على فرض أن حجم االنحالل  342احسب زٌادة الحجم لجزٌئة غرامٌة من السكروز )الوزن الجزٌئً 

 ٌتناسب طرداً مع وزن المادة كما ٌلً :

 روز أعطت زٌادة فً الحجم س مل غ سك11

 غ سكروز أعطت زٌادة فً الحجم َس مل  342 

 . 11س / ×  342حجم االنحالل = 

غ من السكروز و  11 لٌهامل و اضف إ 111أسطوانة مدرجة سعة لماء فً ا مل من 51أعد التجربة بوضع 

  احسب زٌادة الحجم و حجم االنحالل لجزٌئة غرامٌة واحدة كما سبق .

 

 

 

 } نهاٌة الجلسة { 


