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 فسلجة نبات عملي ..... المرحلة الثالثة
المحاضرة الرابعة

   Osmosis  وزيةــاالزم      

ما     semi-permeable membranesتعرف االزموزية بانها عملية انتشاار الساوا ع عبار االةشاية النااف ناضاجة     
شاار الماذيا او المااب عبار ةشااب نااف العالي لها الى منطقة تركيزهاا واطا. . او هاي عباارة عا  انت تركيزال ذاتمنطقة 

ناضح م  المحلوع اقع تركيز الى المحلوع االكثر تركيز. ينشأ عادة ضغط معي  عند انتشاار الماذيا عبار هاذغ االةشاية 
وياااع هااذا الضااغط اقااااغ عناادما يلاااع المحلااوع عاا  مذيباا  النقااي  Osmotic pressureيساامى بالضااغط االزمااوز  

باناا  اقاااى ضااغط ينشااا فااي محلااوع عنااد فااالة عاا   OP)لضااغط االزمااوز  صمهتااارغ لااذا يعاارف ابغشاااب ناااف ناضااح 
مذيباا  بغشااااب نااااف ناضاااح وا  قيمتااا  تعاااادع الضاااغط الااالزن احداثاا  علاااى المحلاااوع لمنااا  دهاااوع المااااب اليااا  مااا  الغشااااب 

ر متأيناة عناد جزي اي لماادة ةيا 1الناف ناضح علما ا  الضغط االزماوز  يتناساا طرديااع ما  تركياز المحلاوع و فمحلاوع 
ال  الضااغط االزمااوز  يتوقااف علااى عاادد الاادقا    ضااغط جااو  بااار 22,4درجااة الااالر الم ااو  لاا  ضااغط ازمااوز  يساااو  

المادة في حجن معاي  ما  المحلاوع. ا  الماواد االلكتروليتياة التاي تتاأي  فاي المااب كنتارات البوتاسايون  ماثلع تعطاي ضاغوط 
جزي اتهااا الااى ايونااات وعلااى العكااع ماا  ذلاا  تعطااى المااواد التااي تتجماا  لتلكاا   ازموزيااة اعلااى ماا  القيمااة المتوقعااة ن ااراع 

جزي اتها في المحلوع مثع المواد الغروية تعطي ضغوط ازموزية اقع بكثير م  القيمة المحسوبة . يستعمع ماطلح الجهد 
 ولك  مهتللا  باالشارة . حيث ا  كليهما متساويا  قي المقداربدع الضغط االزموز     Osmotic potentialاالزموز  

 

 الخاصية االزموزية في الخاليا النباتية  
ية ألةلا أناوا  المحالياع الغروياة. توجاد فاي الهلياا النباتياة ا  الهلية النباتية محاطة بجدار سليلوز  ناضح قابلة للنلاذ    

ها م  المحالياع ويحااط بروتاوبلزن الهلياة فجوة عاارية أو أكثر مملوبة بمحاليع نشطة ازموزياع كاالملح والسكريات وةير 
يساامى الغشااااب بلزميااي  احاادهما ماابط  لللجاااوة العاااارية يساامى الغشاااب اللجااو  واالهااار ماابط  لغشاااب الهليااة   بغشااا يي

البلزمااي وهااي اةشااية ذات نلاذيااة اهتياريااة مشااابهة بساالوكها لدرجااة كبياارة ماا  االةشااية الناااف ناضااحة االاااطناعية لااذا 
 .  Osmotic systemالهلية النباتية كن ان ازموز   يمك  اعتبار

عملية انتشار السوا ع م  منطقة التركيز العاالي لجزي اات الماذيا الاى المنطقاة ذات التركياز الاواط. فالن ان االزموز  هو   
لمااذيا. فااأذا كااا  للمااذيا. او هااو انتقاااع الماااب ماا  المحاليااع ذات التركيااز الماانهلح للمااذيا الااى المحاليااع االكثاار تركياازاع ل

هاار  الهلياة فاأ  المااب ينتقاع ما  المحايط الهاارجي الاى داهاع الهلياة أ  تركيز العااير الهلاو  اقاع ما  تركياز المحلاوع 
اللجوة العاارية اما اذا كا  تركيز العاير الهلو  اعلى م  تركيز المحلوع في المحيط الهاارجي فاا  االزموزياة تانعكع 

ينتقااع ماا  اللجااوة العاااارية الااى الهااار  هاالع االةشااية البلزميااة ونتيجااة لااذل  فااأ  الهليااا فااي هااذغ الحالااة أ  ا  الماااب 
 plasmolysisوتسمى هذغ ال اهرة بالبلزماة تنكمش ع  حجمها االالي وايضاع ينكمش السايتوبلزن ع  اورة االالية 

ينتقااع هاالع االةشااية البلزميااة الااى  واذا وضااعت هااذغ الهليااا المبلزمااة ماارة اهاارخ فااي محلااوع مهلااف او ماااب فااا  الماااب
اللجاااوة العااااارية ويعاااود الاااى البروتاااوبلزن للهلياااة النباتياااة الاااى شاااكلها األاااالي وتسااامى هاااذغ الحالاااة بالشااالاب مااا  البلزماااة 

deplasmolysisهلياااة فهاااذا المحلاااوع يسااامى . اذا كاااا  المحلاااوع الهاااارجي الاااذ  يحااايط بالهلياااة يسااااو  تركياااز عااااير ال
امااا اذا كااا  تركيااز المحلااوع الهااارجي اعلااى ماا  تركيااز محلااوع الهليااة  Isotonic solutionالتركيااز  بااالمحلوع متساااو 
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امااا اذا كااا  محلااوع الهااارجي اقااع ماا  تركيااز عاااير الهليااة  Hypertonic solutionفتساامى المحلااوع فااو  التركيااز 
    . Hypotonic solution فيسمى المحلوع تحت التركيز

 الضغط االزموزي واخلاصية االزموزية يف حياة النباتالدور الذي يلعبه     

امتااااال المااااب مااا  الترباااة بواساااطة الشاااعيرات الجذرياااة وانتقالااا  الاااى بااااقي اجااازاب النباااات ياااتن عااا  طريااا  الهاااااية  -1
 االزموزية.

فاااي  وهاااااةتعماااع االزموزياااة علاااى بقااااب الهلياااا النباتياااة فاااي حالاااة اماااتلب فالهلياااة الممتل اااة تكساااا النباااات الاااالبة  -2
االنساجة التااي لاان يوجااد فيهااا اجهاازة دعاان واسااناد كمناااط  النمااو فااي السااا  والجااذر وتساااعد هااذغ الااالبة الجااذر علااى 
اهتااارا  الترباااة وتسااااعد الساااا  علاااى االحتلاااا  بقوامااا  كماااا ا  الهلياااا الممتل اااة هاااي وحااادها لهاااا القابلياااة علاااى النماااو 

 تي تساعد على القيان بكع م اهر الحياة.واالنقسان والقيان بسا ر عمليات التحوع الغذا ي ال

الرتلااا  ضاااع   تعمااع االزموزياااة علااى توزيااا  الماااب فاااي جساان النباااات فااأذا قاااع الماااب فاااي النسااي  النبااااتي فااأ  ن اااراع   -3
 االزموز  يسحا الماب م  نسي  اهر مجاور ل  يكو  ضغط  االزموز  منهلح .

درجااات الحاارارة المرتلعااة والجلاااف بمعنااى ا  زيااادة تركيااز عاااير تزيااد التراكيااز االزموزيااة العاليااة مقاومااة النبااات فااي  -4
 الهلية م  شأن  ا  يهلح درجات الحرارة ويقلع فقد الماب بالنسبة للنبات .

ترتبط عملية فتح وةل  الثغور بالضغط االزموز  للهليا الحارساة فارتلاا  الضاغط االزماوز  ياااحب  انلتااح الثغاور  -5
 الثغور .  بينما انهلاض  يسبا انغل 

  عملياجلانب ال 

 الغرح م  التجربة :

 االبطاط إثبات الهااية اإلزموزية بواسطة قط  م 

 المواد واألدوات:

 . صملح الطعان( كلوريد الاوديوندرنات البطاطا و و  سكي ثاقا فليني و  وأطبا  بتر  

  طريقة العمع:

 متجانع بالشكع والحجن .طعتي  كع منها على شكع مكعا وتقط  منها ق تقشر درنة البطاطا -1
 ومتساوية في كلهما. عميقة نوعاع ماكع مكعا حلرة  وسط عمع فيسن ا 1بواسطة ثاقا فلي  قطر  -2

 . NaClم  كلوريد الاوديون ةن  1 تض  في كع حلرة -3
 ماب .واآلهر في طب  ال يحتو  على في طب  بتر  يحتو  على ماب نقي  ض  أحدخ المكعبي  -4
التجرباااة علاااى المنضااادة حتاااى نهاياااة المهتبااار والحااا  تجمااا  كمياااة مااا  المااااب فاااي كااال الحلااارتي  وا  قاااوان احاااد  تتااار   -5

 سجع الملح ات وبي  السبا في كل الحالتي . .المكعبي  اابح ذابع واالهر يبقى كما هو

                                                         
 طاطاب طاطاب
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 البلزمة والشفاء منها

 المواد واألدوات:

   .ماب مقطر صملح الطعان( و كلوريد الاوديون  و مكعبات باع و و  وأةطيةزجاجية شرا ح  مجهروأطبا  بتر  و 

 طريقة العمع:

ة بااع تحات تلحال سالهتوض  البشرة المنزوعة م  اورا  الباع على شريحة زجاجية وتغطى بغطاب الشريحة ثان  -1
 المجهر.

( وتتاار  بعااح الوقاات ثاان تعاااد  %1ذات التركيااز ص  NaClفااي محلااوع ماا  كلوريااد الاااوديون  الباااع ساالهةتغماار  -2
 فحاها تحت المجهر.

 تنقع السلهات المستهدمة في الهلطة السابقة للماب النقي وتتر  لبعح الوقت ثن تعاد فحاها تحت المجهر. -3
******************************************************************** 

 

     Imbibition ربــالتش 

الماااواد الغروياااة نتيجاااة الدمااااال جزي اااات المااااب حاااوع دقا قهاااا . وت هااار الغروياااات   hydrationهاااو عملياااة التميااا     
ذغ الحالااة بالماااب المحبااة للماااب ميااع شااديد الدماااال جزي ااات الماااب حااوع دقا قهااا علااى هي ااة أةللاا  ويساامى الماااب فااي هاا

وتمتاز الدقا   الغروية بوجود فجوات وقنوات دقيقة جداع تتهللها وهو ي د  الى زيادة كتلة وحجن الدقا   الغروية .المرتبط 
باالضاافة الاى طبيعاة وهذا يجعلهاا تمتلا  مسااحات ساطحية ها لاة وبالتاالي تاابح قابليتهاا علاى تشارا المااب عالياة جاداع .

 نة لها القابلية على االحتلا  بالماب بمدة اطوع بسبا زيادة الشد السطحي.السطح فالسطوح الهش
ا  المااواد النباتيااة التااي لهااا القابليااة علاا  تشاارا الماااب تشاامع البروتينااات والنشااويات  والمااواد السااليلوزية والبكتينيااة وةيرهااا  

 وينتقع الماب الى هذغ المواد طبقاع لقواني  االنتشار.  
را اهميااة بالغااة وع يمااة فااي حاااوع البااذور علااى الماااب اثناااب عمليااة االنبااات وتنعاادن او تقااع اهميااة هااذغ ا  لعمليااة التشاا 

 العملية في الهليا النباتية البالغة والممتل ة بالماب.
 

 خصائص ظاهرة التشرب 

بينياة للمااادة التغيار فاي الحجان والااوز .ا   ااهرة التشارا تسابا انتلااات الهلياة نتيجاة لادهوع الماااب فاي المساافات ال -1
 وبالتالي سوف يزداد الوز  والحجن.

علااى ساطح الماادة المتشاربة ساوف تلقاد جزي اات المااب جاازباع انتاا  او انبعااث الحارارة. ن اراع لتشارا جزي اات المااب  -2
 م  طاقتها الحركية بشكع حرارة وا  مع ن الحرارة . 

فعند انبات بذور الحشا ش الموجودة  جو 1000تكو  ضغط يسمى الضغط االنتلاهي. قد ياع هذا الضغ  الى  -3
 في إسللت الشوار  المبلطة ينت  ضغط يستطي  دف  البادرة هلع االسللت .
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   التأثري االزموزي على التشرب 

ا  عمليااة التشاارا تااتن عناادما يكااو  هنااا  فاار  فااي الضااغط االنتشااار  بااي  السااا ع للمااادة المتشااربة والسااا ع فااي المحاايط      
ي . ولحاادوث عمليااة التشاارا يجااا حاااوع فاار  فااي الضااغط االنتشااار  بااي  السااا ع المتشاارا والمااادة المتشااربة كمااا الهااارج

 يجا ايضاع وجود نو  معي  م  التجاذا بي  مكونات المادة المتشربة ومكونات المادة المشربة.
 

المااادة فااي المحلااوع حيااث ا  الضااغط  ا  قيمااة الضااغط االزمااوز  للماااب النقااي ق ااالر وا  قيمتاا  تتناسااا طردياااع ماا  تركيااز
لاااذل  تتاااأثر كمياااة المااادة المتشاااربة بالضاااغط االزماااوز  ضاااغط جااو  22,4جزي اااي لمااادة ةيااار متأيناااة ق  1االزمااوز  لضاااغط 

للمحلااوع فأضااافة مااادة مذابااة للماااب النقااي سااوف يهلااح الضااغط االنتشااار  للماااب وهااذا ياا ثر فااي انتااا  تاادر  فااي الضااغط 
لنقي والمادة المتشربة نلسها فالنقل في تدري  الضغط االنتشار  يولد نقال فاي كمياة المااب المتشارا االنتشار  بي  الماب ا

 فكلما زاد تركيز المحلوع كلما قع اللر  في الضغط االنتشار  وبالتالي تقع كمية الماب المتشرا.
 

 الجانب العملي    

   .تغري الوزن و احلجم اثناء التشرب / اسم التجربة    
   

 طريقة العمع:   
   

بذرة جافة م  نبات البزاليا او اللااولياب او الحنطة ثن ضعها في قدح يحو  على كمية مناسبة م  المااب  50وز   -1
 دقا   ثن اتركها في درجة حرارة المهتبر.وسه  المحتويات لدرجة الغليا  بض  

طاارات ماا  اللورمااالي  ثاان اكمااع الحجاان الااى انقااع البااذور بعااد ذلاا  الااى احااد الاادوار  الحجميااة ثاان اضااف اليهااا بضاا  ق -2
 العلمة بواسطة الماب المقطر ثن سد فوهة الدور  سداع محكماع.

ضا  فاي دور  حجماي اهار نلاع عاادد القطارات ما  اللورماالي  ثان اكماع الحجاان الاى العلماة بأضاافة المااب المقطاار  -3
 ايضاع ثن سد فوهة الدور  سداع محكماع.

 ساعة ثن الح  التغير في مستوخ الماب للدورقي  . 24دة اتر  الدورقي  في المهتبر لم -4

 ثن علع النتا  .وز  البذور الموجودة في الدور  االوع بعد تنشيلها والح  اللر  بالوز  . -5
 

    


