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.7اشكال الماليا
تدخمع الداليء ي الكءئنءت الحا من ياا الشك والحجم بمء يخال م مع وتءئفهء يداليء الجمد مخنءها الصغر
(لخقوم بوتاف الحمءي لمى أرم وجه) .والداليء العصبا ئويم ومخفرل (لخقوم بنق الساءل العصب داخ
الجسم باسرا مء يمكن) .رذلب الحءل ينطبت لمى الداليء النبءتا المدخمف .
ام م لمى اعكءل الداليء:
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مخغءيرة الشك
قرصا الشك
باضوي الشك
مخفرل الشك
مخطءول الشك
مسطح الشك
مكعب الشك م
مغزلا الشك م
لمودي الشك م

االمابء
خاليء رريءت الدم الحمر
خاليء الباض .5الكشف عن ال شاء البالزمي
الداليء العصبا
xylem vessel
ئبق الداليء السطحا ألورا النبءتءت
خاليء الكبد
الداليء الممسء
الداليء الطالئا ي االمعء

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

ما سبب التالف اشكال الماليا؟
هل هناك عالقة ين تطور الكائن الحي وتعدد اشكال الماليا ولماذا؟
هل دائما تتشا ه جميع لاليا النسيج الشكل ولماذا مع االمثلة؟
ما الذي يحدد شكل الملية؟
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.8البلورات وانواعها
البلورات  :Crystalsتوجد ي العديد من الداليء النبءتا وتخررب لءدة من امالح الكءلستتتتاوم ( اورزاالت الكءلستتتتاوم
ورءربونءت الكءلستتاوم ) وبءلرغم من تعدد اعتتكءلهء اال انهء جماعء ً تنشتتا من بمورة مفردة ستترلءن مء تخجمع يولهء لدد من
البمورات لخعط عكالً معانءً .ومن اعكءل البمورات:
-1البلورات الموشورية  :Prismatic crystalsتكون لمى عك موعور  prismاو هرم  pyramidويمكن ماليظخهء
ي اوراق البرتقال وي االورا الحرعفا لنبات البيل) . Allium cepa (onionونبءت ال وم.
-2البلورات النجمية  : Drusesه تجمعءت عتتتتبه رروي لبمورات موعتتتتوريه او هرما ويمكن ماليظخهء ي النستتتتال
.5الكشف عن ال شاء البالزمي
المخوسط لنبءت الدالة Niriumواليفياف. Salix
-3البلورات اال رية  :Raphidesه بمورات نحاف وئويم مدبب النهءيءت تخجمع لءدة لمى عك يزم ويغمب وجودهء
ي نبءتءت ذوات الفمق الوايدة ويمكن ماليظ البمورات االبري ي اورا نبءت العنب.Vitis
.4الحوييلة الحجرية او البلور المعلقة  : Cystolithتخررب من رءربونءت الكءلساوم  ،تخكون نخاج نمو داخم لجدار
الدما تخرستتب لماه مءدة رءربونءت الكءلستتاوم  ،تخالع البمورة المعمق من لنت stalkستتمامويي يخدلى منه جستتم البمورة ،
تستمى الدما الحءوي لمى البمورة المعمق بءلدما الحجري  Lithocyteاو راس الحويصم الحجري  Lithocystوتكون
اربر يجمء ً من الداليء الخ يولهء .رمء ي نبءت التين.
طريقة العمل:
ويمكن الكشتتع لن البمورات بوةتتع قطعء من نستتال ئري (جذر البص ت ودرنءت نبءت دالاء)ي رحول  %51لمدة 4_2
أيءم .خذ جز صتتتغار من هذه القطع لمى عتتتريح يجءجا ويوةتتتع لماه غطء الشتتتريح ويفحص تح المجهر .اليظ
ئبقتتءت البمورات .أةتتتتتتع لممقطع قطرة من محمول (Chloral hydrateخمس أجزا من الهتتءيتتدري ت  hydrateالى
جزئاان من المء ) أةتتتتع بعد ذلب قطرة من محمول ال ءيمول ي الكحول ( )%10وقطرة من يءمض الكبريخاب المررز.
سخمون البمورات بمون ايمر أرجوان او ايمر الكءرمان.

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث

ما سبب تكون البلورات؟
هل يمكن ان نرت البلورات اي الماليا اي عمر كانت ولماذا؟
التالف اشكال البلورات؟
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.9البالستيدات وانواعها
لبءرة لن لضاءت سءيخوباليما يا ربارة الحجم واةح المعءلم بءلمجهر الضوئ  .ويدخمع لدد البالسخادات ي
الدما يسب نولهء .وي النبءتءت الراقا تدخمع البالسخادات من ياا الشك والخرراب والوتاف ويخراوح معدل ئولهء
بان  11_1مءيكرو ماخر.

.1البالستيدات عديمة اللون  : Leucoplastsوتشمل
 البالسخادات األولا :Proplasts
 البالسخادات الباض .5:Etioplastsالكشف عن ال شاء البالزمي
 البالسخادات الدءين لمنشا :Amyloplasts
 البالسخادات الدءين لمدهون :Elaioplasts
 البالسخادات الدءين لمبروتان ):Proteinplasts (or Aleuroneplasts
 .2البالستيدات الملونة :Chromoplast
.3البالستيدات المضر  :Chloroplastsه البالسخادات الخ تحوي ي تررابهء لمى صبغءت الكرويا
ويدخمع عك ويجم البالسخادة الدضرا يسب نوا النبءت رذلب لمعءم الوراث تاثار لمى يجم البالسخادة الدضرا
(اذرر ام م ؟).
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الجزء العملي:
اوالً :سوف نقوم بدراس م ءل لمى ر من انواا البالسخادات بحسب ايخوائهء لمى الصبغ الضوئا ام ال.
 البالسدتيدات عديمة اللون  :LEUCOPLASTخذ جز صتغار من ثمءر البطءئء وارشط قماال من المب الداخم او
الوستط واستخمر بءلكشط بدق يخى تحص لمى جز رقات جدا خذ جز صغار من الجز الرقات وانقمه إلى عريح
نظاف  .ةع قطرة مء والغطء وايحص تح القوة× 11وارسم مء تشءهده.
اليظ :عك البالسخادات لديم المون.
 البالسددددددتيدات الملونة  :Chromoplastخذ جز صتتتتتتغار من ثمءر الطمءئم وارشتتتتتتط قماال من المب الداخم او
الوستتط  ،ةتتع الستتءئ لمى عتتريح نظاف وةتتع لماه قطرة المء غط الشتتريح وايحص تح القوة× 11وارستتم مء
تشءهده.
الحظ :البالستيدات الملونة وشكلها العيوي وأشكال ألرت.
 البالستيدات المضراء CHLOROPLAST :خذ عريح رقاق من الفمف االخضر او خذ ورقت يشتءئخ خضترا
وإبدا بكشطهء من أيد الوجهان .واسخمر بءلكشط بدق يخى تحص لمى جز رقات جدا بءإلةءي إلى أيتد البشترتان.
خذ جز صغار من الجز الرقات وانقمه إلى عريح نظاف  .ةع قطرة مء والغطء وايحص تح القتوة× 11وارستم
مء تشءهده.
الحظ- :شكل البالستيدات المضراء القرصية.
يمكن رؤي البالسخادات الدضر بشك مبءعر وذلب بوةع ورق من نبءت  Elodeaلمى الشريح وتوةع يوقهء قطرة
مء ثم تغطى بغطء الشريح وتفحص تح المجهر .لمءذا نبءت الاموديء؟
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ثانياً :عزل البالستيدات المضر من نبات السبانغ:

المواد:
 أورا السبءنغ الدضرا .
 محمول السحت (الهر ) ويخكون من:
 0.33

M Sorbitol
) 10 mM Sodium pyrophosphate (Na4P2O7
 4 mM MgCl2
 2 mM Ascorbic Acid
 Adjust pH to 6.5 with HCl
 لوي تقطاع وسكان ()Chopping board and knife
 هءون خزي مع را

سحت ()Chilled mortar and pestle

 قطع قمءش (عءش) ()Cheesecloth
 جهءي ئرد مررزي تحضاري مبرد ()Refrigerated preparative centrifuge
 عريح لعد رريءت الدم ومجهر ةوئ ( )Hemacytometer and microscope
.1
.2
.2
.4
.0
.6
.5
.8
.0

طريقة العمل:
قم بخحضار يمءم ثمج وقم بخبريد ر الزجءجاءت الخ سخسخعممهء.
اخخر لدد من أورا السبءنغ وايل العرو الكبارة منهء وقم بوين  4غم من انسج األورا الدءلا من العرو .
قم بخقطاع األورا الى اقصى مء يمكن من القطع الصغارة واةع االنسج الى هءون خزيت يحختوي لمتى  10مت متن
محمول الهر وقم بءلهر يخى تحص لمى لجان ئري .
قم بخرعاس المهرو بقطع ثنءئا الطبق من الشءش لمحصول لمى العءلت.
ننق المعمت األخضتر التى انبوبت ئترد مررتزي  01مت مبتردة وتطترد االنءباتب لنتد  211 xgلمتدة دقاقت وايتدة لنتد
درج يرارة  4مْ لجمع الداليء غار المخكسرة وقطع النسال.
ايصت الرائتتت وقتتم بطتترد مررتتزي بستترل  1111 xgلمتتدة  5دقتتءئت،ان الراستتب المخكتتون بهتتذه الدطتتوة يحختتوي لمتتى
البالسخادات الدضر .
نخدمص من الرائت ونعاتد تعماتت الراستب يت  0مت متن محمتول الخعماتت المبترد ( 1.120متوالري متن ))Naclاستخددم
قضاب يجءج لخفريت الراسب المخجمع الذي ساسخددم ي الخجءرب الاليق .
غمع االنبوب بقطع من ور االلمناوم وةع ي يءيظ ثمل.
قم بخقدير لدد البالسخادات الدضر لك مم من المعمت بءسخددام عريح يسءب خاليء الدم.

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

ما سبب التالف اشكال البالستيدات؟
هل يمتلف عدد وحجم ونوع البالستيدات من حيث عمر ونوع الملية ولماذا؟
على ماذا يعطي مؤشر التالف تركيز البالستيدات المضر ين الماليا؟
هددددل تمتلددددف تراكيددددز البالسددددتيدات المعزولددددة مددددن نفددددس النسدددديج عنددددد اسددددتمدام
طرائق عمل ممتلفة؟
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