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 نظراً الستخدامه في دراسة األجسام الصغيرة التي ال نستتطي  المجهر من أهم األدوات المستخدمة في علم األحياء يعد    

المجردة، إذ يمكننا من رؤية التفاصيل الدقيقة للعينة المراد الكشتف عنهتا والنتوأل األكثتر استتعماالً  نأن نراها بواسطة العي

  (Light compound Microscope) .المركبفي هذا المختبر هو المجهر الضوئي 

 :المركب الضوئي المجهر أجزاء

في الجزء العلوي من االسطوانة الصغيرة   وتق ،خاللهاالعدسة التي نرى من  يه (Ocular lens ): العينية العدسة.1

يمكن تدويرها للداخل والخارج للتعويض عن أي تباين في تركيز الصورة  Knobللمجهر وقد تحوي العدسة على عقدة 

 .10xعليها وهي بالعادة عشر مرات  .اما قوة تكبير هذه العدسة مكتوببين العينين

 .العدسة العينية المجهر التي تحمل في أعالها الجزء االسطواني في هي (Body tube ): االسطوانة.2

بالقرص، وتكون العدسة  مجموعة من ثالث إلى أرب  عدسات متصلة يه (Objective lenses ): العدسات الشيئية.3

، والعدسة الشيئية (X 10)والعدسة الشيئية المتوسطة ذات قوة التكبير 4x)) الصغرىالصغيرة منها في الغالب ذات القوة 

 أيضتتتتتتتاً العدستتتتتتتة الزيتيتتتتتتتة التتتتتتتتي تصتتتتتتتل قتتتتتتتوة تكبيرهتتتتتتتا  ( ويوجتتتتتتتد(x 40تكبيتتتتتتترالكبتتتتتتترى ذات قتتتتتتتوة ال

 (.X100الى )

( مثتل زيتت immersion oil) خاصتة لرؤيتة أوةتس تستمى : في حالة استخدام العدستة الزيتيتة يتتم إةتافة متادةمالحظة

 .مواد السيدار أما بالنسبة لباقي العدسات تستخدم دون إةافة أية

اما المجموعة الثانية من االرقام الموجودة على العدسة الشيئية والتي تكون عادة بشتكل كستور عشترية فانهتا تمثتل الفتحتة 

( للعدسة والتي هي مقياس لقدرة العدسة الشيئية على تجمي  االشعاعات الضتوئية NA) Numerical Apertureرقميةال

 فكلما زادت زاوية االشعاعات المتجمعة كلما كان وةوح الصورة افضل. النموذج،المتشتتة بسبب مرورها خالل 

 بعض خصائص العدسات( 1.1جدول) 

 

تصتل الفتحتة الرقميتة  معها الزيت )او قطرة من الماء( والتتي تعترب بالعدستات الجافتة ال مال يستخدبالنسبة للعدسات التي 

NA  امتا  .1بينما العدسات التي يستخدم معها الزيت تتجاوز الفتحة الرقميتة الترقم  1الىthe working distance  فهتي

مدى المسافة التي تبقتى  the depth of fieldمسافة العمل بين اوطئ نقطة في العدسة الشيئية وسطس غطاء الشريحة. و 

 فيه الصورة واةحة الى حد ما.

دائتري متصتل بتالجزء الستفلي متن االستطوانة ويستتعمل لتغييتر  ءوهتو جتز (Revolving Nosepiece ): .القرر 4

 .المتصلة به أوةاأل العدسات الشيئية

صتغيرة تستمس ة الستطس التذي نضت  عليته األجستام المتراد فحصتها ويوجتد فتي مركزهتا فتحت يوه (Stage):المنضدة.5

 .بمرور الضوء خالل الشريحة

Depth of 

field (μm) 

Diameter 

of field (mm) 

Working 

distance (mm) 
N A Focal length (mm) 

Magnification of 

objective 

c. 10 1–2 4–8 0.20–0.30 16 10 

1–2 0.25–0.50 0.2–0.6 0.65–0.85 4 40 

0.5 0.1–0.2 0.11–0.16 1.20–1.30 2 100 (oil) 

 .المجهر الضوئي المركب1
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الضتوء  جتزء مثبتت علتى الستطس الستفلي للمنضتدة وبواستطته نستتطي  تنظتيم كميتة وهتو (diaphragm ): الحجرا .6

 .الداخلة إلى العدسة الشيئية من خالل الشريحة

المنضتدة، ووييفتته تجميت  أشتعة الضتوء حيتي نستتطي  التتحكم  يوجد المكثتف تحتت فتحتة (Condenser): المكثف .7

بواستطة عقتدة موجتودة علتى جانتب المجهتر او  الشريحة وذلك بتحريكه إلى أعلى والتى أستفل بتركيز الضوء الموجه إلى

 خالل تنظيم المكثف.ويمكن تحسين درجة وةوح الصورة من  بواسطة عتلة تخرج من موق  المكثف.

الكبيتر عبتارة عتن عجلته كبيترة موجتودة علتى جتانبي المجهتر،  طالضتاب (Coarse adjustment ): الكبيررالضابط .8

 المنضدة والعدسة الشيئية للحصول على رؤية واةحة، حيتي يتتم استتعمالها فتي حتال العدستة تستعمل لتنظيم المسافة بين

وال تستتخدم فتي حتال استتخدام العدستة الشتيئية الكبترى ( 10x) التكبيتر الوستطىأو قتوة ( 4x)ذات قوة التكبيتر الصتغرى 

40x 100أو العدسة الزيتيةxلماذا؟ 

الصتغير عبتارة عتن عجلتة صتغيرة موجتودة أيضتاً علتى جتانبي  الضتابط (Fine adjustment ): الضرابط الغررير .9

استخدام الضابط الصغير في حال استخدام العدستة رؤية العينة بصورة أوةس، ويتم  المجهر حيي تستخدم للمساعدة على

 لماذا؟( 100x)  أو العدسة الزيتية( 40x ) الكبرى الشيئية

المرآة عكس وتوجيه األشعة من مصدر ختارجي إلتى  وييفة (Mirror or illumination) :المضيء المرآة أو .10

 أحداهما مستو واآلخر مقعر، وذلك للتحكم بكثافتة الضتوءتكبيرها، وللمرآة سطحان  العدسة الشيئية مارة بالشريحة المراد

كتتذلك يمكتن التتحكم بشتتدة  المضتي المتنعكس، وقتد استتعيض عتتن المترآة فتي المجهتتر الجديتد بمصتدر ةتوئي ثابتتت يتدعى

ويمكتن الستيطرة علتى كميتة الضتوء الداخلتة التى  الضوء من خالل التتحكم بفولتيتة المحولتة المرتبطتة بالمصتدر الضتوئي

 من خالل التحكم بالحجاب ايضاً.العينة 

 .ةاغطان على المنضدة يستعمالن لتثبيت الشرائس عليها وهناك (Clip ): الضاغـط .11

ً  هي (Arm ):الـذراع .12  .االسطوانة الدعامة التي تستعمل لحمل المجهر والتي تحمل أيضا

 .السفلي الذي يرتكز عليه المجهر الجزء هي (Base ):القاعـدة .13

 التكبير الكلي للجسم المراد فحصه تحت المجهر اتب  الطريقة التالية: لحساب :قـوة التكبيرحسا  

 (.x 10( مرات )10. الحظ قوة تكبير العدسة العينية بقراءة الرقم المكتوب عليها وهو عادة )1

 العدسات الشيئية.. الحظ قوة تكبير العدسة الشيئية بقراءة الرقم المكتوب عليها وهو يختلف باختالب 2

 العدسة الشيئية.× =العدسة العينية الكلية للجسم 

 

تقتل  :Relationship between Magnifying and Resolving powersالعالقة بين قوة التكبير وقدرة الميرز

صتورة أي تتناستب عكستيا مت  طتول الموجته الضتوئية الن صتورة النمتوذج المتكونتة هتي  قدرة الميز بزيادة قتوة التكبيتر

ناتجة عن انكسار الموجات الضوئية المارة عبتر النمتوذج وكلمتا قصتر طتول الموجته الضتوئية ازدادت إمكانيتة انحرافهتا 

عند اصطدامها باألجستام الدقيقتة ممتا يزيتد متن إمكانيتة رؤيتهتا وهتذ يتيدي التى زيتادة قتدرة ميتز المجهتر. لكتن الموجتات 

باألجسام الكبيرة نستبيا وستتمر بستهولة متن ختالل االجستام الصتغيرة ممتا الضوئية الطويلة ال تنحرب اال عند اصطدامها 

  ييدي الى بقائها غير مرئية.

علما ان قتدرة الميتز ال تعتمتد علتى طتول الموجتة الضتوئية فقتط وانمتا علتى متدى انحرافهتا فكلمتا ازداد بعتد النمتوذج عتن 

ف قتتدرة الميتتز وكلمتتا اقتربتتت العدستتة الشتتيئية متتن العدستتة الشتتيئية قلتتت زاويتتة انحتتراب الموجتتات الضتتوئية وبالتتتالي ةتتع
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وبتتذلك تعتترب قتتدرة الميتتز بانهتتا القتتدرة علتتى تمييتتز شتتيئين النمتتوذج زادت زاويتتة االنحتتراب وبالتتتالي تحستتن قتتدرة الميز.

 .صغيرين جداً ومتقاربين جداً على انهما جسمين منفصلين

ود تباين كاب بين الجستم والوستط المحتيط بته او بتين يمكن رؤية جسم ما تحت المجهر في حالة وج :Contrastالتباين 

.فضال عن ذلك فان Diaphragmاألجزاء المختلفة للجسم ويمكن تحسين تباين الصورة من خالل استخدام فتحة الحجاب 

الخاليا والتراكيب الخلوية قد تحوي على صبغات طبيعية والتي تعطي تباين طبيعي يجعل من هذه التراكيب مرئية. ومتن 

ناحية أخرى فان بعض الخاليا واالجزاء األجزاء الخلوية تكون شتبه شتفافة لتذلك احتدى الطرائتق المستتخدمة فتي تحستين 

 التباين في مثل هذه الحالة هو استخدام الصبغات التي تمتص الكمية الكافية من الضوء إلعطاء التباين.

 

 

 ( أجزاء المجهر الضوئي المركب2.1شكل )

 ocularيمكن معرفة حجم العينة من خالل استعمال المقياس العيني الدقيق )المايكرومتر العيني :هريةقياس العينات المج

micrometer  وهو عبارة عن قرص زجاجي صغير يحتوي على خطوط مقسمة بمسافات غير معروفة القيمة. يوةت )

 stage micrometerالعيني داخل العدسة العينيتة للمجهتر حيتي يتتم معايرتهتا مت  مقيتاس المسترح التدقيق  المايكروميتر

والذي يحتوي على خطتوط ذات مستافات متستاوية معروفتة القيمتة ولغترر معتايرة المتايكروميتر العينتي تعتمتد الطريقتة 

 التالية:
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ي موازيتة لخطتوط متايكروميتر المسترح. حتاول مطابقتة دور العدسة العينية الى ان تصبس خطوط المتايكروميتر العينت .1

 الخطوط عند الحافة اليسرى للمايكروميتر العيني ومايكروميتر المسرح من خالل تحريك مايكروميتر المسرح.

احسب المسافة الحقيقية)بالمليمترات( بين خطوط المايكروميتر العيني من خالل مالحظة عدد المسافات الموجودة فتي  .2

ونظترا لكتون أصتغر مستافة علتى  تر المسرح والواقعة ةمن عدد معين متن مستافات المتايكروميتر العينتي.مايكرو مي

 ملم لذا يمكنك معايرة المايكروميتر العيني كاالتي: 0.01مايكروميتر المسرح تساوي 

 ( ان عشر مسافات على المايكرو ميتر العيني تساوي تساوي المسافاتX.على مايكروميتر المسرح ) 

 علتى المتايكروميتر العينتي =  ملتم لتذا فتان عشترة مستافات 0.01ا ان أصغر مسافة على مايكرومتر المسرح تساوي بم

 ملم. X 0.01( على مايكروميتر المسرح Xالمسافات )

  :لذا فان 

مسافة واحدة على المايكروميتر العيني = 
المسافات(X) على مايكروميتر المسرح X 0.01 ملم

10
 

 مايكرومتر فان: 1000الواحد = وبما ان الملمتر 

مسافة واحدة على المايكروميتر العيني =
x (X) 10 مايكروميتر

10
 

 مثال:اذ كانت عشرة مسافات على المايكرو ميتر العيني تساوي ستة مسافات على مايكرو ميتر المسرح، لذا:

مسافة واحدة على المايكروميتر العيني )بالملم(= 
𝐱 𝟔 𝟎,𝟎𝟎𝟏 ملم

𝟏
 مايكروميتر 6ملم =  0.006= 

األرقام التي يتم الحصول عليها تمثل العدسة العينية والشيئية المستتعملة فتي المجهتر. وتتغيتر العدستة العينيتة او  مالحظة:

 جب معايرة المايكرو ميتر العيني.الشيئية في كل فترة لذا ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح قياس العينات المجهرية( 2.2شكل )

التوةيحي عليك بزيارة الموق  التالي: والفيديمالحظة: لرؤية   
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http://www.youtube.com/watch?v=ZqlJSEu0Eo4 

يستتخدم الزيتت فتي بعتض حتاالت الفحتص المجهتري والتذي  :(Oil immersion) استخدام الزيت في المجهر الضوئي

ويستاعد  الهتواء،يوة  لمالء الفراغ بين العدسات الشيئية من جهة وبين غطاء الشريحة من جهة أخرى ويكون بذلك بدل 

عامل انكسار الزيت المستخدم هنا لديه م للصورة. أكثرباإلةافة الى دقة وتالق ووةوح  NAبالحصول على فتحة عددية 

بوجود الزيت مشتابه مت  طريقتة التعامتل  x 100والتعامل م  العدسة الشيئية  ،1.51والزجاج لديه معامل انكسار  1.515

علتى  100xوذلك لضيق المسافة بين العينة والعدسة الشتيئية  أكثرم  بقية العدسات والفرق الوحيد انه يجب التعامل بحذر 

لتحديتد مقت  العينتة ثتم  40xقة مثل البكتريا يفضتل استتخدام العدستة الشتيئية عكس بقية العدسات. وعند فحص العينات الدقي

 Oil immersion( يوةس عمل الـ 2.3شكل )   .100xالفحص باستخدام العدسة 

 

 Oil immersion( يوضح عمل الـ 2.3شكل ) 

 طريقة العمل: 

 تستخدم العدسات األصغر في قوة التكبير(. )أحياناعلى العينة المراد فحصها  40xيتم تركيز العدسة العينية  .1

 .100xالعدسة الشيئية  فيهلكن ليس الى الحد الذي تصل العينة  عن 40x الشيئيةتبعد العدسة   .2

تبقى الشريحة في مكانها على المسرح وتوة  كمية قليلة من الزيت فوق غطاء الشريحة )يمكن ايضاً استخدام قطرة  .3

 الزيت الفائض على المجهر الضوئي. بال ينسككمية زائدة من الزيت حتى من الماء( م  مالحظة عدم وة  

ويتم التركيتز باستتخدام المتنظم  تالمس الزيت وال تالمس غطاء الشريحة بحيي 100xيتم االن وة  العدسة الشيئية  .4

لفحتص الن يجب تنظيف العدسة الشيئية والشريحة من الزيت مباشرة بعد اكمال االدقيق للحصول على أفضل صورة.

 ترك الزيت لفترة يسبب جفافه وتكوين طبقة صلبة على العدسة والشريحة.

 

 

المحلول عبارة عن خليط متجتانس متن متادتين أو أكثتر ال يحتدث بينهمتا تفاعتل كيميتائي، وتتتاثر الذوبانيتة بتالتغيرات فتي 

درجة الحرارة وبطبيعة المواد المكونة للمحلول والضغط، بالرغم من أن الميثر األخيتر ذو أهميتة بالنستبة للغتازات فقتط. 

 (. solute( بينما الموجودة بنسبة أقل تسمى المذاب )solventة بوفرة في المحلول تسمى المذيب )والمادة الموجود

 تغنيف المحاليل بناًء على حجم دقائق المادة المذابة 

عند وة  كمية من السكر في قليل من الماء ورج المخلوط فإن السكر يذوب، وال يمكن فصله بالترشيس، وال بترك         

اكناً تحت تاثير الجاذبية األرةية وعليه يكون حجتم التدقائق )الجزئيتات أو األيونتات( متناهيتة فتي الصتغر وال المحلول س

 .التعبريعن احملاليل والرتاكيز2

http://www.youtube.com/watch?v=ZqlJSEu0Eo4
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 Trueيمكن فصلها وال رؤيتها بالعين المجردة أو الميكروسكوب. يسمى مثل هذا النوأل من المحاليل بالمحاليل الحقيقية )

Solutions.) 

في كمية من الماء ورج المخلوط فإننا نحصل على معلتق متن الطباشتير فتي المتاء، أما إذا وة  مسحوق الطباشير         

يمكن رؤية دقائقه إما بالعين المجردة أو الميكروسكوب. إذا ترك المخلوط ساكناً فإن دقائق الجستم الصتلب المعلقتة تتجمت  

ل مختلفاً من الحالة األولتى ويستمى هتذا بمرور الوقت في قاأل اإلناء تحت تاثير الجاذبية األرةية وعليه يكون هذا المحلو

 (.suspensionsالنوأل من المحاليل بالعوالق أو المعلقات )المحاليل المعلقة( )

، يكتتون حجتتم الجزيئتتات لررويررةبتتين هتتاتين الحتتالتين )محاليتتل حقيقيتتة ومعلقتتات( توجتتد حالتتة ثالثتتة تستتمى بالحالتتة ا       

 )الدقائق( فيها وسطاً.

  ق للتعبير عن تركيز نذكر منها: ائهناك عدة طر: التركيزطرائق التعبير عن- 

( وهي وحدة التركيز األكثر شيوعاً وتستتخدم بكثترة فتي التحليتل الحجمتي، وتبعترب بانهتا Molarity( )M) الموالرية.1

 آلتي:عدد موالت المادة المذابة في كمية من المذيب لتكوين لتٍر أو ديسيمتر مكعب من المحلول ويمكن توةيحها كا

 

 

 

 

باستخدام الدوارق الحجمية وذلك باختذ الكميتة المناستبة متن المتادة المذابتة ووةتعها  مختبرياً تحضر المحاليل الموالرية

عالمتة في الدورق الحجمي، ثم إةافة المذيب )وعادة ما يكون الماء( م  الرج المستتمر حتتى يصتل مستتوى المحلتول ال

 الدالة على الحجم.

 من الماء؟ 3سم 500جرام هيدروكسيد الصوديوم في 20احسب موالرية محلول يتكون من إذابة   (:١مثال ) 

 الحل:

 

 

 

 

 

 

 موالري(؟ 0.5مل من كلوريد الصوديوم ) 200حضر محلول حجمه : سؤال

الموالرية= ج:                             
الوزن

الوزن الجزيئي
x  

𝟏𝟎𝟎𝟎

الحجم المطلوب
 

 كاآلتي:يمكن التعبير عنها النسبة المئوية: .2

 

 = الموالرية
 عدد موالت المادة المذابة

 ( 3حجم المذيب باللتر )ديسم

 3وحدة الموالرية هي مول / لتر أو مول / ديسم 

 =  عدد موالت 
 الوزن 

 الوزن ألجزيئي
 مول 

   حجم المذيب باللتر =                    =  

  

 =  والريةمال
 عدد موالت المادة المذابة 

 الحجم باللتر

 مول / لتر 
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متن  mg 1% لملتس الطعتام متثالً يوةت  1محلول تركيزه  رلتحضي V %) / (Wالوزن / الحجم % بوحدات رالتعبي اوالً:

 مل ماء مقطر.  100الملس في 

 )كيف(.  Naclغرام من  25الحل:                   %؟5فيه  naclمل وتركيز  500حضر محلول حجمه  س:

 . V %) / (V/ الحجم % حجمال بوحدات رالتعبي :ثانيا

احجتام متن  3( نضتيف        ethylene:chloroform:isoamyl alcohol 3:2:1لتحضير محلتول يتكتون متن ) مثال:

 من المحلول الثالي. 1المحلول الثاني وحجم من  2المحلول األول و

 W %) / (Wالوزن / الوزن % بوحدات رالتعبيثالثاً: 

  يهدب تخفيف المحاليل إلى التقليل من تركيزها المعلوم ويصاحب هذه العملية تغيتر فتي حجتم المحلتول تخفيف المحاليل

متذيب آختر أو أي محلتول متن نفتس النتوأل أو أي محلتول النهائي. وتتم عملية التخفيف إما باستخدام الماء المقطتر أو أي 

 آخر.

 نستخدم العالقة التالية لحساب حجم المحلول المركز الالزم أخذه وتخفيفه إلى الحجم المطلوب.

 المحلول المركز قبل التخفيف() M1V1 = M2V2 النهائي()المحلول المخفف 

2

1

2
1 V

M

M
V 

 
 % فان الفرق بين التركيزين يكون: 90% من كحول تركيزه 40او بطريقة اخرى فمثالً إذا اريد تحضير كحول تركيزه 

  50= 40 – 90الفرق = 

% 90جتزء متن الكحتول االصتلي التذي تركيتزه  40جزء من الماء المقطر هي الكميتة المطلتوب اةتافتها التى  50أي انه 

 %.40للحصول على كحول تركيزه 

 

 ركيز بوحدة عدد األجزاء في المليون التppm:  .وزن المادة المذابة بالملي غرام في كيلتو غترام متذيب أو لتتر متذيب

 ويمكن أن نقول وزن المادة المذابة بالميكروغرام في غرام واحد مذيب أو مليلتر واحد مذيب.

  التركيز بوحدة عدد األجزاء في البليونppb:  مذيب.وزن المادة المذابة بالميكروغرام في كيلو غرام مذيب أو لتر 

 

 أسئلة للمناقشة

 ؟ما الررض من تحضير بعض المحاليل بتراكيز اعلى من المطلو  بالتجربة السؤال االول

لمرررايا يرررذكر الررروين الجزيئررري ولررري  الررروين برررالررام عنرررد وكرررف المرررواد الكيميائيرررة المكونرررة  السؤال الثاني

 لمحلول معين؟

فرررري  ةمرررا الفرررررل برررين النسرررربة المئويرررة والموالريررررة عنررررد وكرررف تراكيررررز المرررواد الكيميائيرررر السؤال الثالث

 محلول معين؟

 ؟معينة pH بدرجة المحاليل بعض تحضير أهمية ما السؤال الربع

 

 

 

Each organelle has characteristics (size, shape and density for example), which make it 

different from other organelles within the same cell. If the cell is broken open gently, each 

of its organelles can be subsequently isolated. The process of breaking open cells in an 

isotonic buffer is homogenization and the subsequent isolation of organelles is cellular 

 .عمليات فغل عضيات ومكونات الخلية3
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fractionation. Isolating the organelles requires the use of physical chemistry techniques, 

and those techniques can range from the use of simple sieves, gravity sedimentation or 

differential precipitation, to ultracentrifugation of fluorescent-labeled organelles in 

computer generated density gradients. 

جب اختيار النسيج المالئم عند فصل نوأل معين متن عضتيات الخليتة عتن بقيتة أعضتاء الخليتة وتتتم عمليتة فصتل مكونتات ي

 الخلية على ثالث مراحل هي:

تتضمن إزالة التفاصيل المظهرية للخلية من حيي إزالتة الغشتاء البالزمتي  :Homogenizationمرحلة التجان  اوالً: 

هي عملية إزالة التفاصيل المظهريتة والشتكلية للخليتة بحيتي تتحتول او هي  للخلية والجدار الخلوي بالنسبة للخلية النباتية.

 وتتم مرحلة التجانس من خالل: الى كتلة مشابهه للبروتوبالزم

 كان النسيج نباتياً( وتحريره من العضيات. تمزيق وتحطيم الغشاء البالزمي )م  جدار الخلية إذا .1

 المحافظة على التركيب المظهري والكيميائي لكل عضية. .2

 وتتم عملية تمزيق وتحطيم االغشية البالزمية )وجدران الخلية( باستخدام التقنيات التالية:

جهتاز الخلتط التدوار  ،Homogenizerالمجتس  ،mortar and pestleقنيات الميكانيكية وتشمل )الهاون الخزفتي الت .1

Blender.) 

 التقنيات االنزيمية هي التي يستخدم فيها انزيمات لتمزيق غشاء الخلية )اذكر امثلة؟(. .2

 تقنيات أخرى )الموجات فوق الصوتية، تجميد الخاليا ثم اذابتها(. .3

 

التي يتتم فيهتا فصتل عضتيات الخليتة ومكوناتهتا  Fractionation and Separationوالفغل مرحلة التجزئة ثانياً: 

 بعد ان يتم تمزيق الغشاء البالزمي للخلية باستخدام ثالث أنواأل من تقنيات الفصل )لماذا؟( كال على حدة.

 Centrifugation techniquesتقنيات الترسيب  .1

 Chromatographic techniquesتقنيات الكروموتوكرافيا  .2

 Electrophoretic techniquesتقنيات الترحيل الكهربائي  .3

 

لعضتيات ا: يتم فيها فحص وتحليل مكونات الخلية لمعرفة الطبيعة والنوعية والكميتة مرحلة فغل وتحليل المكوناتثالثاً: 

 ومكونات الخلية وأماكن انتشارها في الخلية. ومن هذه الطرائق:

 أطياب االمتصاصتقنيات  .1

 تقنيات استعمال النظائر والمواد المشعة. .2

ويمثتل الجتدول ادنتاه السترعة الالزمتة تستعمل أجهزة الطرد المركزي فائق السرعة في فصل مكونتات وعضتيات الخليتة 

 لعزل كل عضي من عضيات الخلية بوساطة الطرد المركزي.

 

 

 يةيوةس السرعة والوقت الالزم لعزل العضيات الخلوجدول 

 الوقت الالزم السرعة الالزمة العضي المراد عزله ت 

 دقيقة 20 دورة / دقيقة     1000 االنوية والخاليا غير المتجانسة 1

 دقيقة 20 دورة / دقيقة     5000 المايتوكوندريا والكلوروبالست  2

 دقيقة 20 دورة / دقيقة   10000 االجسام الدقيقة  3

 دقيقة  40 دورة / دقيقة   50000 الاليسوسومات  4

  دورة / دقيقة 100000 المايكروسومات 5

  دورة / دقيقة 120000 الرايبوسومات 6
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Make aliquots and slides (organelle purity) 

 

م  العلم ان المعلومات المذكورة فتي الجتدول أعتاله هتي خطتوات متسلستلة يتتم االحتفتاي بالراستب فتي كتل خطتوة وينقتل 

ض الياب الهيكل الشبكة االندوبالزمية الحرة وبع علىخطوة بعد اخر  ويحتوي الراشس المتبقيالراشس الى الخطوة التالية.

 .السايتوبالزمي

Overview of cellular fractionation protocol 
Liver 

 

Cut and Mince 

 

Homogenize 

 

Separation 

 

Take out aliquots and make slide (crude homogenate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Low speed spin 

 

 
Pellet (nucleus, intact cells)        Supernatant (organelles of small diameter or low mass) 

 

       Resuspend               Higher speed spin 

 

      Wash and spin                   Pellet                          Supernatant 

 

       Discard supernatant            resuspend 

 

 

      Suspendnuclear pellet  Mitochondria                cytosol/organelles 

Of small diameter or low mass 

 

 

 

 
 

ALL MANIPULATIONS 

ON ICE! 

Lysosome 
 

Nucleus 

 
Golgi 

 

Mitochondria 

 

 

 

Rough ER    
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)هرل توجرد طرائرق أ ررت للتمكرد مرن العضريات بعد االنتهاء من التجربة يمكتن اجتراء تجتارب انزيميتة للتاكتد متن النقتاوة 

الجدول أدناه االنزيمتات والبروتينتات المرافقتة لكتل متن المكونتات والعضتيات الخلويتة وتعتبتر ذات  سويوة ؟(المنفغلة

 أهمية في التحري عن النتائج.

 

 

 

 

 

 أسئلة للمناقشة

 ؟الخاليا تحطيم طرائق وتعدد فا تال السؤال االول

 ا تالف طرائق التحقق من وجود العضيات والمكونات المعزولة؟ السؤال الثاني

 م؟ 4 حرارة درجة في المراحل وبقية التجان  عميلة تتم السؤال الثالث

 العضيات؟ وحجم الترسيب سرعة بين العالقة ما السؤال الربع

 Why do you think that the organelles obtained with this method are not الخام السؤال 
pure? Can you suggest an additional or alternative method to better 
purify these organelles? 

 

 

 3_1الصلب الذي يحتيط بالغشتاء البالزمتي للخليتة النباتيتة متن الختارج ويتتراوح ستمكه بتين  هو الغالبجدار الخلية النباتية 

 )اذكر الية تكتون الجتدار؟( Mitosisمايكروميتر. ويتكون في المراحل األخيرة من انقسام النواة في عملية االنقسام الخيطي 

 ويتكون الجدار الخلوي من:

 ).... الصفيحة الوسطية )يتكون من 

 الجدا( ر االبتدائيPrimary wall)...يتكون من() 

 ( الجدار الثانويSecondary wall)....يتكون من( ) 

 

 

 

 

 

 

 

Enzyme(s) Organelle 

DNA, Histones, DNA polymerase Nuclei  

Succinic dehydrogenase, Cytochrome oxidase Mitochondria   

Acid phosphatase, other acid hydrolases Lysosomes 

Acid phosphatase, other acid hydrolases Plasma Membranes 

Glucose-6-phosphatase, Nucleoside diphosphatase ER         

Glycosyl transferases Golgi      

 .الكشف عن مكونات جدار الخلية النباتية 4
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ويمكتتن الكشتتف عتتن  ويتكتتون الجتتدار الخلتتوي متتن الهيكتتل الستتيليلوزي بشتتكل أساستتي متت  بعتتض المكونتتات األختترى اوالً:

 :المكونات بالطرائق التالية

الهيكتل األساستتي لجتتدران الخاليتتا وهتو عبتتارة عتتن سالستتل طويلتة متتن جزيئتتات ستتكر  يكتتون  :Celluloseلسرليلويا .1

 .والسليلوز منفذ للماء والمواد الذائبة األخرى الكلوكوز،

%. ويتم ذلك بوة  المقاط  في قطرة من محلول 65يصطبغ باللون األزرق عند معاملته باليود ثم بحامض الكبريتيك     

مل ماء مقطر( على شريحة زجاجية ثم ة  غطاء  100غم يوديد البوتاسيوم في  1.5+ غم يود 0.03اليود الضعيف )

% عنتد احتدى حافتات 75الشريحة الحظ مواق  النشا المتلون بالون األزرق. بعد ذلك ة  قطرة من حامض الكبريتيك 

 .جوده يدل على اللجنينالغطاء الزجاجي. الحظ انتفاخ السليلوز وتلونه باللون األزرق. اما اللون األصفر فعند و

هي مواد تضم متادة البكتتين وحتامض البكتيتك التذي يوجتد فتي تركيتب الجتدار  : Pectic Substanceالمواد البكينية .2

 االولي وفي الصفيحة الوسطى بشكل بكتات الكالسيوم والمغنيسيوم.

فتي زجاجتة ستاعة ثتم قطتر  Ruthenium redللكشف عن البكتين ة  بلورتين او ثالث متن صتبغة احمتر الروثينتوم     

دقيقتة ثتم  30عليها المتاء المقطتر التى ان يصتبس لتون المحلتول ورديتاً محمتر. اتترك المقتاط  فتي محلتول الصتبغة لمتدة 

اغسلها بالماء جيداً. انقلها الى الجليسرين )الغرر منه ثبات الصبغة( على شريحة زجاجية الحظ تلون المواد البكتينيتة 

حمر. ويمكن الكشف باستعمال صتبغة ازرق المثلتين التتي ستصتبغ هتذه المتواد بتالون البنفستجي اال انهتا غيتر باللون األ

 دقيقة للكشف مقارنة بصبغة احمر الروثنيوم. 

 هو مركب كاربوهيدراتي معقد مكون من خليط السكريات الخماسية والسداسية. :Hemicelluloseاشباه السيليلوي .3

ت من مركبات فينوليه توجد في الصفيحة الوسطى والجدار االولي والجدار الثتانوي لووعيتة مجمعا: Ligninاللكنين  .4

او يمكتن وتتلتون بتاللون األصتفر عنتد معاملتهتا بمحلتول كبريتتات االنيلتين.. والعضيات الخشبية والخاليتا الستكلرنكيمية

 استخدام الطريقة التالية: 

 او زهرة الشمس على شريحة زجاجية نظيفة. ة  مقط  عرةي من ساق نبات الطماطة - أ

م متن محلتول كحتول مثيلتي 100) يحضر من اذابتة غترام واحتد منته فتي  phloroglucinolاةف قطرة من  - ب

 %(.95تركيزه 

 اةف قطرة من الهدروكلوريك المركز. phloroglucinolبعد تبخر ال  - ت

 الملكننة باللون األحمر.ة  غطاء الشريحة الزجاجية وافحص تحت المجهر الحظ االنسجة  - ث

ويتلتتون بتتاللون األحمتتر عنتتد المعاملتتة  عبتتارة عتتن متتادة شتتمعية، وهتتو غيتتر منفتتذ للمتتاء والغتتازات: Subrinالسروبرين  .5

 (.SdanIII) 3بصبغة سودان 

 3ويتلتتون بتتاللون األحمتتر عنتتد المعاملتتة بصتتبغة ستتودان  متتادة شتتمعية غيتتر منفتتذة للمتتاء والغتتازات: Cutinالكيرروتين  .6

(SdanIII.) 

دقيقة.  20واتركها لمدة  3% مشب  بصبغة سودان 70للكشف عن السوبرين والكيوتين ة  المقاط  في محلول كحولي     

% إلزالة الزائد من الصبغة ثم انقلها الى قطرة كليسيرين على شتريحة زجاجيتة الحتظ تلتون 50بعد ذلك اغسلها بكحول 
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ييز بينهما وبين السليلوز استعمل قطرات من حتامض الكبريتيتك المركتز التذي السوبرين والكيوتين باللون األحمر. وللتم

 سيذيب السليلوز. 

 إةافة لمواد أخرى مثل السليكا والكايتين والجيالتين والكالوس ومركبات التانين والراتنجات. .7

 

 تمريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 

 

 

 اسم الطالب او أسماء مجموعة الطال :

1.      

2.      

3.      

4.      

5.  

 النتائج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناقشة:
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 المالحظات: 

 

 

 

 

 ثانياً: عزل جدار الخلية النباتية

ملتم االستتيل  5.5ملغ من االنسجة النباتيتة الجافتة او المجمتدة ستحقاً جيتداب مت  كترات بحجتم  70_60يتم سحق   .1

 .vortexمل وباستخدام جهاز الرجاج  2جم حالمقاوم للصدئ بعد وةعها في انبوبة ابندورب 

 %( ويرج جيداً.70مل من االيثانول ) 1.5يضاب  .2

 دقائق لترسيب المواد غير الذائبة بالكحول. 10دورة لمدة  10000يطرد مركزيا على  .3

 يتم التخلص من الرائق. .4

 .( الى الراسب ويمزج جيدا1/1من محلول كلوروفورم / ميثانول ) 1.5يضاب  .5

 دقائق ويهمل الرائق. 10دورة لمدة  10000ا على يطرد مركزي .6

 مايكرو ليتر من االسيتون. 500يعاد تعليق الراسب ب  .7

 م حتى تجف. 35يتم تبخر المذيب بترك االنبوبة بدرجة حرارة  .8

 يمكن ترك حفظ العينات بدرجة حرارة الغرفة حتى استخدامها في التجارب الالحقة.    

 ،5موالري ختالت الصتوديوم ذو اس هايتدروجيني  0,1مل من محلول  1.5 الراسب بإلزالة النشا يتم تعليق  .9

 دقيقة. 20م لمدة  80توة  االنابيب بدرجة حرارة 

 35% متن محلتول أزيتد الصتوديوم و 0,01مايكروليتر متن  35يبرد الرائق بالثلج ويضاب اليه المواد التالية:  .10

 وحتدة( 18متايكروليتر متن البولتونيز ) 17مايكرو غترام / متل متاء مقطتر( و 50) مايكروليتر من محلول االميليز

 تغلق االنبوبة وتمزج جيداً.

 ساعة. )توة  االنابيب بشكل افقي(. 24م لمدة  37توة  االنابيب في الحاةنة على درجة حرارة  .11

 دقائق إلكمال عملية الهضم. 10م ولمدة  100تسخن االنابيب الى  .12

 يبعد الرائق الحاوي على النشا الذائب. دقائق، 10دورة لمدة  10000ى يطرد مركزيا عل .13

 ويرج ويطرد مركزيا ثم يبعد ماء الغسل منه. المقطر،من الماء  1.5يغسل بقايا الراسب ثالث مرات بإةافة  .14

تتى م ح 35مايكرو ليتر من االسيتون. ثم يتم تبخر المذيب بترك االنبوبة بدرجة حترارة  500ب يعلق الراسب  .15

 تجف. ويفضل أحيانا تحريك المكونات داخل االنبوبة باستخدام ملعقة صغيرة لضمان الجفاب بشكل جيد.

فظته بدرجتة حويمكتن  Lignocelluloseتمثل المواد الجافة هنا جدار الخلية والتذي يعترب بهتذه الحالتة باستم  .16

 .ين استخدامه الحقاحارة الغرفة لحر
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Experiment: Plasmolysis in Plant Cells (About 15 min.) 
Plant cells are surrounded by a rigid cell wall, composed primarily of the glucose polymer, 

cellulose. many plant cells have a large central vacuole surrounded by the vacuolar membrane. 

The vacuolar membrane is selectively permeable. Normally, the solute concentration within 

the cell’s central vacuole is greater than that of the external environment. Consequently, water 

moves into the cell, creating turgor pressure, which presses the cytoplasm against the cell 

wall. Such cells are said to be turgid. Many nonwoody plants (like beans and peas) rely on 

turgor pressure to maintain their rigidity and erect stance. In this experiment, you will discover 

the effect of external solute concentration on the structure of plant cells. 

 
MAT E R I A L S 

Per student: 

 forceps 

 2 microscope slides 

 2 coverslips 

 compound microscope 

Per student group (table): 

 Elodea in tap water 

 2 dropping bottles of dH2O 

 2 dropping bottles 

 

PROCEDURE 

1. With a forceps, remove two young leaves from the tip of an Elodea plant. 

2. Mount one leaf in a drop of distilled water on a microscope slide and the other in 20% NaCl 

solution on a second microscope slide. 

3. Place coverslips over both leaves. 

4. Observe the leaf in distilled water with the compound microscope. Focus first with the 

mediumpower objective and then switch to the high-dry objective. 

5. Label the photomicrograph of turgid cells (Figure 7-3). 

6. Now observe the leaf mounted in 20% NaCl solution. After several minutes, the cell will 

have lost water, causing it to become plasmolyzed. (This process is called plasmolysis.) Label 

the plasmolyzed cells shown in Figure. 
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Plasma Membrane Definition 

     The plasma membrane of a cell is a network of lipids and proteins that forms the 

boundary between a cell’s contents and the outside of the cell. It is also simply called 

the cell membrane. The main function of the plasma membrane is to protect the cell from 

its surrounding environment. It is semi-permeable and regulates the materials that enter and 

exit the cell. The cells of all living things have plasma membranes. 

 

 

 

 

 

 

 

اغلب الدراسات على الغشاء البالزمي استعملت كريات الدم الحمر وذلك لستهولة الحصتول عليهتا وبستاطة محتوياتهتا 

ويتم الحصول علتى الغشتاء البالزمتي بوةت  الكريتات فتي محلتول متنخفض التركيتز لتخترج بعتدها محتويتات الكريتة 

 .البالزميالحمراء ويبقى ما يسمى بشبس الكرية الحمراء أي الغشاء 

 طريقة العمل:

 أسئلة للمناقشة

 الثانوي؟ والجدار االبتدائي الجدار وجود السؤال االول

 الخلوي؟ الجدار مكونات عن الكشف من العلمية الراية ما السؤال الثاني

 ؟الخلوي الجدار عزل من العلمية الراية ما السؤال الثالث

 هل تختلف مكونات الجدار في الخلية حسب النسيج ولمايا؟ السؤال الرابع

 قارن بين مكونات الخلية الحيوانية والنباتية؟ السؤال الخام 

                                                                                              .الكشف عن الرشاء الباليمي   5

 

https://biologydictionary.net/cell-membrane/
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متل  5متل وتحتوي  50مل من محلول دارئ الفوسفات منخفض التوتر الى انبوبة طرد مركزي ذات حجم  25يضاب  .1

 ثم تقلب االنبوبة لعدة مرات من اجل مزج المكونات. الحمر،من معلق كريات الدم 

 .20000xgدقيقة وبسرعة  40تطرد االنابيب مركزياً لمدة  .2

 احمر غامق وهو عبارة عن غشاء كريات الدم الحمر الفاقد لمحتوياته.نالحظ وجود راسب بلون  .3

 ترف  الطبقة العليا بعناية والتي تمثل سائل معلق بلون احمر مكون من الهيموغلوبين والمكونات السايتوبالزمية .4

متل( وتقلتب بعنايتة ثتم تطترد مركزيتا بسترعة  25منخفض التوتر فتي انبوبتة ) يعاد تعليق الراسب م  المحلول الدارئ .5

20000 xg  دقيقة. تزال الطبقة العليا باستخدام ماصة باستور بعناية. 20لمدة 

 كرر الخطوة السابقة الكثر من مرتين والحظ التغير في لون كل من الراسب والرائق. .6

متل  4_2وبتذلك نحصتل علتى  ثم يعلق الراستب بمحلتول التدارئ لرائق،اكمية ممكنة من  أكبربعد اخر غسل يتم إزالة  .7

 م. لحين لالستخدام في التجارب الالحقة. 4من محلول االغشية البالزمية المركز والذي يحفظ ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تاثير المحاليل المختلفة على كريات الدم الحمر 

 :طريقة العمل 

 0,9تركيتز  متعادل ذومل من محاليل بالتراكيز التالية )ماء مقطر، محلول ملحي  2ة  ثالث انابيب اختبار تحوي  .1

 %(.5محلول ملحي ذو تركيز  %،

 وخز أصب  االبهام بعد التعقيم. .2

 ي.الشرائس الزجاجية بالتوال الملحي علىة  قطرة من الدم على ثالث شرائس زجاجية ثم أةف قطرة من المحلول  .3

 امزج قطرة الدم لعدة ثواني ثم افردها بشريحة أخرى وافحصها تحت المجهر. .4

 سجل النتائج وناقشها.  .5

 أسئلة للمناقشة

 ؟ما أفضل نمويج لعزل الرشاء الباليمي ولمايا السؤال االول
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 ؟الرشاء الباليمي مكونات عن الكشف من العلمية الراية ما السؤال الثاني

تختلررررف مكونررررات الرشرررراء الباليمرررري ) غوكررررا البروتينررررات( فرررري الخليررررة هررررل  السؤال الثالث

 حسب النسيج ولمايا؟

 هل تتوقع ا تالف في تركيز االغشية المعزولة ولمايا؟ السؤال الرابع
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النتتوى وال تتواجتتد فتتي كاذبتتات النتتوى، تقتتوم نتتوى الخاليتتا بتنظتتيم  حقيقيتتةالخاليتتا  هتتي إحتتدى أهتتم عضتتياتالنتتواة:      

 موجودة في المادة الصبغية مورثات التفاعالت الكيميائية الحيوية في الخلية كما تقوم بحفظ المعلومات الوراثية ةمن

علم األحياء الخلتوي، تعتد النتواة عبضتيًا موجتوداً فتي جتل الخاليتا حقيقيتات النتوى، ويحتتوي علتى  في.تالكروموسوما

مراقبة التفاعالت الكيميائية بالهيولى )السيتوبالزم(،  أساسيتين:وييفتين  االجزء الكبير من المادة الوراثية بالخلية. وله

ميكرومتتتراً  10إلتى  5هتتا متتا بتتين وتختزين المعلومتتات الضتترورية النقستتام الخليتة، ويتتتراوح قطر
 ،

وبتتذلك يشتتكل أكبتتر 

 .عضي في الخلية

1. Investigating animal cells 

Cheek cells are epithelial cells that line the interior surface of our mouths. The base layer 

of cells in an epithelial structure are not actually cells, but a sticky layer on which the cells 

anchor. The other surface of the epithelial cell touches the outside world (like skin) or an 

open space (like the mouth). Because of their high rate of division, epithelial cells are 

found tightly packed together. When you stain your cheek cells, you should be able to 

distinguish between the nucleus, cytoplasm, cell membrane. If you are very observant 

(and lucky) you may visualize the nucleolus and other organelles with in the cell.  

Procedure: 

 Using a flat toothpick, very gently scrape the inside of your cheek to obtain cheek cells.  

 Spread the cells on the end of the toothpick onto the microscope slide.  

 Add 1 small drop of methylene blue to the sample. Methylene blue will stain the sample, 

allowing visualization of the nucleus, cytoplasm, and even some organelles. Note: 

methylene blue will stain your hands and clothing. Wear goggles, gloves and an apron. 

 Place a cover slip on the sample. Press down on the coverslip and remove excess 

methylene blue with a paper towel. 

 Using the scanning objective (4x), focus the specimen and locate cheek cells. Change the 

objective to low power, refocus on a few cheek cells.  

 Finally, visualize your cheek cells at high power. At this point, you may need to reduce 

your light intensity and adjust the condenser aperture. 

 

 

 

 

 

 . الكشف عن النواة6

 

 

 

 

                                                                                              .الكشف عن الرشاء الباليمي   5

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
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Figure. Stained human cheek cells. Using this very simple staining procedure, we can easily identify some of the 

basic structures of an animal cell. Nuclei appear as small, dark elliptical structures within the cell. If you can 

isolate a single cell, it will be easy to detect the boundary of the cell, the cell membrane. Between the cell 

membrane and nucleus is a fluid, known as the cytoplasm. Within the cytoplasm are several organelles. However, 

it is difficult to determine which organelles these are with this staining procedure. 
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 :االنويةعزل ثانياً: 

 مواد العمل:

 ( بصل حنطة، شعير،بذور النباتات  ..)الخ 

 .اطباق بتري م  أوراق ترشيس 

  محلول المزج 

 1 M sucrose 

  50 mM Tris-HCl [pH 7.2]. 

  5 mM MgCl2. 

  5 mM KCl2 

 طريقة العمل:

 

 النباتية االنسجة وتحفظ م 20 حرارة بدرجة بتري طبق في البذور تنمية بعد النباتية األجزاء على الحصول يتم .1

 .االستخدام لحد ساعة 2-1 لمدة بالثلج

من االنسجة النباتية المبردة وتقط  الى قط  صغيرة داخل طبق بتتري باستتخدام التة  تعزل االنسجة المرستيمية .2

  حادة وبظروب مبردة.

 ملم محلول المزج ويعاد تقطي  االنسجة المرستيمية. 10يضاب  .3

 طبقات من الشاش. أرب تفصل االنوية عن بقايا المكونات الخلوية من خالل ترشيس الخليط الناتج عبر  .4

 دقائق. 3ولمدة  400xgباستخدام جهاز الطرد المركزي على  ترسب االنوية .5

 مل من محلول المزج المبرد. 10تعليق االنوية بإةافة يتم إعادة   .6

لحتتين  18-االنويتتة ويحفتتظ بدرجتتة حتترارة % متتن الكليستتيرول التتى متتزيج 60يضتتاب حجتتم مستتاو ذو تركيتتز  .7

 االستخدام.

ثانياً: رؤية النواة تحت المجهر الضوئي المركب ويتم ذلك من خالل فحص شترائس زجاجيتة جتاهزة تحتت المجهتر 

الضوئية او تحضير وتصبيغ األجزاء النباتية )سيتم الشرح بالتفصتيل الحقتا فتي تجربتة االنفستام الخيطتي لالنستجة 

 (.النباتية
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 أسئلة للمناقشة

ايكرررر نمرررويج مرررن كرررل مرررن  لرؤيرررة النرررواة تحرررت المجهرررر الضررروئي ولمرررايا؟مرررا أفضرررل نمرررويج  السؤال االول

 االنسان والنبات؟

 االنوية؟ عزل طرائق ا تالف السؤال الثاني

 هل تتوقع ا تالف في تركيز االنوية المعزولة من نسيج معين عند إعادة التجربة؟ السؤال الثالث

 من  اليا نسيج معين؟ ما الراية العلمية من عزل االنوية السؤال الرابع
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 تختلف الخاليا في الكائنات الحية من حيي الشكل والحجم بما يتالءم م  ويائفها فخاليا الجلد متناهية

ومتفرعة )لتقوم بنقل السيال  الصغر )لتقوم بوييفة الحماية على أكمل وجه(. والخاليا العصبية طويلة

 على الخاليا النباتية المختلفة. كذلك الحال ينطبق العصبي داخل الجسم باسرأل ما يمكن(.

 امثلة على اشكال الخاليا: 

 متغايرة الشكل مثل االميبا  .1

 قرصية الشكل مثل خاليا كريات الدم الحمر  .2

 بيضوية الشكل مثل خاليا البيضة  .3

 متفرعة الشكل مثل الخاليا العصبية  .4

  xylem vesselمتطاولة الشكل مثل  .5

 النباتات  ألوراقمسطحة الشكل مثل طبقة الخاليا السطحية  .6

  مكعبة الشكل مثل خاليا الكبد  .7

 مغزلية الشكل مثل الخاليا الملساء   .8

 عمودية الشكل مثل الخاليا الطالئية في االمعاء  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اشكال الخاليا7
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توجد في العديد من الخاليا النباتيتة وتتركتب عتادة متن امتالح الكالستيوم ) اوكتزاالت الكالستيوم : Crystalsالبلورات 

وكاربونات الكالسيوم ( وبالرغم من تعدد اشكالها اال انها جميعاً تنشا من بلورة مفردة سترعان متا تتجمت  حولهتا عتدد متن 

 ومن اشكال البلورات: البلورات لتعطي شكالً معيناً.

ويمكتتتن  pyramidاو هتتترم  prismتكتتتون علتتتى شتتتكل موشتتتور  :Prismatic crystalsالبلرررورات الموشرررورية -1

 ونبات الثوم. .Allium cepa (onion) البغللنبات وفي االوراق الحرشفية  اورال البرتقالمالحظتها في 

هي تجمعتات شتبه كرويتة لبلتورات موشتوريه او هرميتة ويمكتن مالحظتهتا فتي النستيج   : Drusesالبلورات النجمية -2

 . Salixالغفغافو Niriumالدفلةالمتوسط لنبات 

هي بلورات نحيفة وطويلة مدببة النهايات تتجم  عادة على شكل حزم ويغلب وجودها  :Raphidesالبلورات االبرية -3

 .Vitisالعنبفي نباتات ذوات الفلقة الواحدة ويمكن مالحظة البلورات االبرية في اوراق نبات 

الكالسيوم ، تتكون نتيجة نمو داخلي لجدار  : تتركب من كاربونات Cystolithالحويغلة الحجرية او البلورة المعلقة .4

ستليلوزي يتتدلى منته جستم البلتورة ،  stalkالخلية تترسب عليه مادة كاربونات الكالسيوم ، تتالف البلورة المعلقة من عنتق

 وتكتون Lithocystاو كيس الحويصلة الحجرية  Lithocyteتسمى الخلية الحاوية على البلورة المعلقة بالخلية الحجرية 

 .التيناكبر حجماً من الخاليا التي حولها. كما في نبات 

 

 طريقة العمل:

 4_2% لمتدة 70كحتول  ويمكن الكشف عن البلورات بوة  قطعا من نسيج طري )جذر البصل ودرنتات نبتات داليتا(في

أيام. خذ جزء صغير من هذه القط  على شريحة زجاجيتة ويوةت  عليته غطتاء الشتريحة ويفحتص تحتت المجهتر. الحتظ 

التتى  hydrate)خمتتس أجتتزاء متتن الهايتتدريت Chloral hydrateطبقتتات البلتتورات. أةتتف للمقطتت  قطتترة متتن محلتتول 

%( وقطرة من حتامض الكبريتيتك المركتز. 15ل في الكحول )جزئيين من الماء( أةف بعد ذلك قطرة من محلول الثايمو

 ستلون البلورات بلون احمر أرجواني او احمر الكارمين.

 للمناقشةأسئلة 

 ؟ما سبب ا تالف اشكال الخاليا السؤال االول

 ؟هل هناك عالقة بين تطور الكائن الحي وتعدد اشكال الخاليا ولمايا السؤال الثاني

 هل دائما تتشابه جميع  اليا النسيج بالشكل ولمايا مع االمثلة؟ السؤال الثالث

 ما الذي يحدد شكل الخلية؟ السؤال الرابع

 .البلورات وانواعها8
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 تاريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 

 

 

 اسم الطالب او أسماء مجموعة الطالب:

1.      

2.      

3.      

4.      

5.  

 النتائج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أسئلة للمناقشة

 البلورات؟ تكون سبب ما السؤال االول

 ولمايا؟ كانت عمر باي الخاليا في البلورات نرت ان يمكن هل السؤال الثاني

 البلورات؟ اشكال ا تالف السؤال الثالث
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 المناقشة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات: 

 

 

 

 

 

عبارة عن عضيات سايتوبالزمية حية كبيرة الحجم واةحة المعالم بالمجهر الضوئي. ويختلف عدد البالستيدات في    

من حيي الشكل والتركيب والوييفة ويتراوح معدل  الخلية حسب نوعها. وفي النباتات الراقية تختلف البالستيدات

 مايكرو ميتر. 10_1طولها بين 

 : وتشمل   Leucoplastsالبالستيدات عديمة اللون1.

  البالستيدات األوليةProplasts: 

  البالستيدات البيضEtioplasts: 

  البالستيدات الخازنة للنشاAmyloplasts: 

  البالستيدات الخازنة للدهونElaioplasts: 

  البالستيدات الخازنة للبروتينProteinplasts (or Aleuroneplasts): 

 :Chromoplastالبالستيدات الملونة . 2

البالستيدات التي تحوي في تركيبها على صبغات الكروفيل  هي :Chloroplastsالبالستيدات الخضر .3

الخضراء حسب نوأل النبات كذلك للعامل الوراثي تاثير على حجم البالستيدة الخضراء  ويختلف شكل وحجم البالستيدة

 )اذكر امثلة؟(.

 

 

 .البالستيدات وانواعها9
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   :الجزء العملي

 ال.سوب نقوم بدراسة مثال على كل من انواأل البالستيدات بحسب احتوائها على الصبغة الضوئية ام  اوالً:

 

  البالستيدات عديمة اللونLEUCOPLAST:  من اللتب التداخلي او  واكشط قليالخذ جزء صغير من ثمار البطاطا

واستمر بالكشط بدقة حتى تحصل على جزء رقيق جدا خذ جزء صغير من الجزء الرقيق وانقله إلتى شتريحة الوسطي 

 وارسم ما تشاهده. 10×نظيفة. ة  قطرة ماء والغطاء وافحص تحت القوة

 .البالستيدات عديمة اللون الحظ: شكل

  البالسررتيدات الملونررةChromoplast : ختتذ جتتزء صتتغير متتن ثمتتار الطمتتاطم واكشتتط قلتتيال متتن اللتتب التتداخلي او

وارستم متا  10×الوسطي، ة  السائل على شريحة نظيفة وة  عليه قطرة المتاء غتط الشتريحة وافحتص تحتت القتوة

 تشاهده.

 البالستيدات الملونة وشكلها العغوي وأشكال أ رت.ح:: ال

 :البالستيدات الخضراء CHLOROPLAST  

واستتمر بالكشتط  .خذ شريحة رقيقة من الفلفل االخضر او خذ ورقة حشائش خضراء وإبداء بكشطها من أحتد التوجهين.1

بدقة حتى تحصل على جزء رقيق جدا باإلةافة إلى أحد البشرتين. خذ جزء صغير من الجزء الرقيق وانقله إلتى شتريحة 

 وارسم ما تشاهده. 10×والغطاء وافحص تحت القوة نظيفة. ة  قطرة ماء

 شكل البالستيدات الخضراء القركية.-الح:: 

علتى الشتريحة وتوةت  فوقهتا    Elodea.يمكن رؤية البالستيدات الخضر بشكل مباشر وذلتك بوةت  ورقتة متن نبتات 2

 ؟قطرة ماء ثم تغطى بغطاء الشريحة وتفحص تحت المجهر. لماذا نبات اليلوديا
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 تاريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 

 

 

 اسم الطالب او أسماء مجموعة الطالب:

1.      

2.      

3.      

4.      

5.  

 النتائج:
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 المناقشة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات: 

 

 

 

 

 البالستيدات الخضر من نبات السبانغ: لثانياً: عز

 المواد:

 .أوراق السبانغ الخضراء 

  الهرس( ويتكون من:محلول السحق( 

 0.33 M Sorbitol 

 10 mM Sodium pyrophosphate (Na4P2O7) 

 4 mM MgCl2 

 2 mM Ascorbic Acid 

 Adjust pH to 6.5 with HCl 

 ( لوحة تقطي  وسكينChopping board and knife) 

 هاون خزفي م  راس سحق (Chilled mortar and pestle) 

 ( )شاش( قطعة قماشCheesecloth) 

  جهاز( طرد مركزي تحضيري مبردRefrigerated preparative centrifuge) 

 ( شريحة لعد كريات الدم ومجهر ةوئيHemacytometer and microscope ) 

 طريقة العمل:

 قم بتحضير حمام ثلجي وقم بتبريد كل الزجاجيات التي ستستعملها. .1

 غم من انسجة األوراق الخالية من العروق. 4وازل العروق الكبيرة منها وقم بوزن  اختر عدد من أوراق السبانغ .2

متل متن  15قم بتقطي  األوراق الى اقصى ما يمكن من القط  الصغيرة واةف االنسجة الى هاون خزفتي يحتتوي علتى  .3

 محلول الهرس وقم بالهرس حتى تحصل على عجينة طرية.
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 بقة من الشاش للحصول على العالق.يس المهروس بقطعة ثنائية الطشقم بتر .4

لمتدة دقيقتة واحتدة عنتد  xg  200متل مبتردة وتطترد االنابيتب عنتد  50ننقل المعلق األخضتر التى انبوبتة طترد مركتزي  .5

م 4درجة حرارة 
  ْ

 لجم  الخاليا غير المتكسرة وقط  النسيج.  

الراستتب المتكتتون بهتتذه الخطتتوة يحتتتوي علتتى  دقتتائق،ان 7لمتتدة   xg 1000افصتتل الرائتتق وقتتم بطتترد مركتتزي بستترعة  .6

 البالستيدات الخضر .

(استتخدم (Naclمتوالري متن  0.035متل متن محلتول التعليتق المبترد ) 5نتخلص من الرائق ونعيتد تعليتق الراستب فتي  .7

 قضيب زجاجي لتفريق الراسب المتجم  الذي سيستخدم في التجارب الالحقة .

 م وةعة في حافظة ثلج.غلف االنبوبة بقطعة من ورق االلمنيو .8

 قم بتقدير عدد البالستيدات الخضر لكل ملل من المعلق باستخدام شريحة حساب خاليا الدم. .9

 تاريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 

 

 

 اسم الطالب او أسماء مجموعة الطالب:

1.      

2.      

3.      

4.      

5.  

 النتائج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة للمناقشة

 ؟ا تالف اشكال البالستيدات سبب ما السؤال االول

 ولمايا؟ من حيث عمر ونوع الخليةيختلف عدد وحجم ونوع البالستيدات  هل السؤال الثاني

 ؟على مايا يعطي مؤشر ا تالف تركيز البالستيدات الخضر بين الخاليا الثالثالسؤال 

هررررل تختلررررف تراكيررررز البالسررررتيدات المعزولررررة مررررن نفرررر  النسرررريج عنررررد اسررررتخدام  السؤال الرابع

 طرائق عمل مختلفة؟
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 المناقشة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات: 

 

 

 

 

 

من اهم عضيات الخلية بعد النواة)لماذا؟(، ويتراوح عددها ما بين واحتدة فتي الطحلتب األخضتر وعتدة  تعد المايتوكوندريا

مئات من األلوب في االميبا العمالقتة وقتد تنعتدم فتي بعتض الخاليتا )مثتل...(. تتختذ المايتوكونتدريا اشتكال مختلفتة فتيمكن 

 كوندريا.الشكل العام للمايتو تعددة االشكال.ويوةس الشكل ادناهعدها م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب يمكن ايضاً صبغ المايتوكوندريا)في  ويمكن الكشف عن المايتوكوندريا بعزلها عن مكونات الخلية )ذكرت سابقاً( وايضا

 الخلية النباتية( لفحصها تحت المجهر حسب الخطوات التالية:

 تثبيت العينات في المحلول االتي الذي يجب ان يحضر قبل التجربة بيوم واحد على األقل.  .1

 .الكشف عن المايتوكوندريا10
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 غم cupric biochromate                          5ثنائي كرومات النحاسيك 

 غم cupric oxide                                               1أوكسيد النحاسيك 

 مل 1                     %(                                        10حامض الخليك)

 مل 100                        ماء مقطر                                                     

 ساعة الى ستة أيام. 36وتستررل مدة التثبيت 

 % لمدة نغف ساعة.70ترم  العينات مرتين بالكحول  .2

 % للتخلص من الماء.100%,95%,90%,80تراكيز بدأ بكحول تنكز ب .3

 ترول وتطمر بالبارافين. .4

 %.80,90,95,100يزال البرافين وتميم المقاطع بالتمرير بالتراكيز التالية من الكحول  .5

 تغبغ المقاطع بغبرة الهيماتوكسلين الحديدي. .6

 ترسل الشرائح بالماء ثم تنكز وترول وتحمل .7

 

Isolation of Mitochondria 

 

Materials 

• Rat, mouse or suitable source of fresh liver  

• 0.25 M sucrose in 10 mM HEPES buffer, pH 7.5 (Homogenization buffer) 

• 0.25 M sucrose in 10 mM HEPES, pH 7.5 + 1 mM EDTA (Suspension buffer) 

• Teflon homogenizer 

• Refrigerated centrifuge 

• Janus Green B 

• Hemacytometer and microscope 

 

Procedure 

1. Sacrifice and exsanguinate a rat that has not been fed for at least 24 hours prior to 

lab. 

2. Remove the liver and weigh it. 

3. Add the liver to a beaker, and for each gram of liver, add 9.0 ml of 0.25 M sucrose 

in 10 mM HEPES buffer, pH 7.5. This will produce a 10% brei, a term used to indicate 

a homogenized suspension. 

4. Add the brei to centrifuge tubes and centrifuge at 4,500 xg for 10 minutes at 4° C. 

5. Decant the supernatant into clean centrifuge tubes and discard the pellet. 

6. Recentrifuge the supernatant at 16,000 xg for 25 minutes at 4° C. 

7. Decant and discard the supernatant. Resuspend the pelleted mitochondria in 20 ml 

of 0.25 M sucrose in 10 mM HEPES. Skip to step 10. 

OR 
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Optional: if cleaner mitochondria are desired, resuspend in 20 ml of 0.25 M sucrose in 
10 mM HEPES + 1 mM EDTA and perform steps 8 and 9. 
8. Recentrifuge the suspended pellet at 16,000 xg for 25 minutes at 4° C. 

9. Decant and discard the supernatant. Resuspend the washed pellet in 20 ml of fresh 

sucrose without EDTA and place the suspension in an ice bath until further use is 

required. The suspension will remain active for approximately 4-6 hours if kept cold. 

10. Mix a few drops of Janus Green B solution with 0.1 ml of mitochondrial 

suspension. Place one drop of this mixture in a hemocytometer and determine the 

number of mitochondria per ml. If there are too many mitochondria to count, make 

serial dilutions of 1/10 to 1/1000 and recount. Diluted mitochondria must be counted 

rapidly.They are not stable and will decompose if not counted within a few minutes of the dilution. 

 

 

 تاريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 

 

 

 أسماء مجموعة الطالب:اسم الطالب او 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.  

 النتائج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة للمناقشة

 ؟تفضيل بعض االنسجة على غيرها لعزل المايتوكوندريا سبب ما السؤال االول

 ؟لمايا التحوي كريات الدم الناضجة على المايتوكوندريا السؤال الثاني

 ؟عمليات عزل المايتوكوندريا يجب ان تتم بدرجة حرارة منخفضة السؤال الثالث
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 المناقشة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات: 

 

 

 

 

 

ال يمكن فحص التراكيب التي يتكون منها جسم الكائن كحجم وشكل الخاليا وعدد الخاليا  في الدراسات السايتولوجية   

مثالً ومعرفة األجزاء والعضيات الخلوية مثل المايتوكوندرياوالبالستيدات وغيرها اال بعد ان تكون شفافة يسهل على 

جزء عن جزء اخر.وتعتبر االنسجة المرستيمية مثل القمم النامية للجذور الضوء اختراقها او ان تكون ذات ألوان تميز 

.بينما تعتبر الخاليا Mitosisوبراعم األوراق واالنسجة الجنينية في الحيوان أفضل المواد لدراسة االنقسام الميتوزي

 .Meiosisالميوزي البوغية االمية في الذرة والقمس والشعير وكذلك الخصى من أفضل المواد لدراسة االنقسام 

الحي باكمله او نسيج او خاليتا مفتردة. وفتي الحيوانتات  ( االنهاء الفجائي والمستديم للحياة، للكائنKillingويقصد بالقتل)

 الكبيرة نستخدم بعض المخدرات لهذا الغرر مثل )الكلوروفورم ،إيثر، كحول مخفف ،نيكوتين (.

لتي تحفتظ بهتا بقتدر اإلمكتان جميت  محتويتات الخاليتا وتركيبهتا وعالقتهتا ( هي الحالة اFixationوتعرب عملية التثبيت)

 النسبية ببعضها كما كانت عليه في الحياة. ويجب ان تتوفر في المثبت الخصائص التالية:

 ان يخترق جمي  أجزاء النسيج باسرأل وقت. .1

 ال يسمس بتقليص او تمدد النسيج. .2

 للذوبان.ان يجعل أجزاء النسيج المختلفة غير قابلة  .3

 ان يساعد النسيج على اخذ الصبغات بسهولة. .4

 ا ان تتم كيميائياً او بالتجميد وعمليات القتل والتثبيت ام

 امثلة على بعض المثبتات الكيميائية:

 Carnoy solution or Farmer solution.محلول كارنوي او محلول فارمر 1

 والتغبيغ .القتل والتثبيت11

 

 

 

 

                                                                                              .الكشف عن الرشاء الباليمي   5

 



                                                                                                     جامعة تكريت / كلية العلوم                                                                                               علم الخلية العملي

 37 

 Glacial acetic acid + Ethanol (95-100%) 1:3من  يتكون

 ساعة. 24ويستخدم في حالة تثبيت الجذور وحبوب اللقاح ويجب تحضيره قبل االستعمال مباشرة وتحفظ فيه المواد لمدة 

  Carnoy solution 2.محلول كارنوي 2

 Glacial acetic acid +Chloroform+ Ethanol (95-100%) 1:3: 6يتكونمن 

 لدراسة كروموسومات القمس.ويستخدم 

 .محلول حامض البروبيونك والكحول3

 Propionic acid + Ethanol (95-100%) 1:3يتكون من 

 .الفورمالين 4

جتزء متتاء  90% متن الفورمالدهايديتذاب فتي المتاء( +40جتزء متن فورمالين)الفورمتالين التجتاري عبتارة عتن  10يتتالف

 ايضاً مادة خزن او حفظ وقبل الصبغ تغسل االنسجة بالكحول. ويعتبرمقطر.

 Erlikh fluid (Zirkles modification).محلول 5

 ( 1.25يتركب من بيكربونات البوتاسيوم mg ) 

  بيكربونات االلمنيوم(1.25 mg) 

  كبريتات النحاس(1 mg) 

  مل 200ماء مقطر 

 Acidic acid.حامض الخليك6

يساعد علتى التفريتق بتين أجتزاء النستيج لكنته قتد يتلتف بعتض التراكيتب الستايتوبالزمية كتالمواد الدهنيتة والمايتوكونتدريا 

 واجسام كولجي.لذا قد يستعمل حامض الفورمك بدال منه.

 Alcohol.الكحول 7

 Hardeningوبعد عملية التثبيت تاتي عملية التصتلب  %. 80الى  70كان تركيزه عالي من يستعمل الكحول كمثبت إذا 

ستاعة او  24% لمتدة 70وتتم هذه العملية بعد وة  االنسجة في المثبتات حسب الوقت المقتدر لهتا ثتم توةت  فتي كحتول 

 بض  أيام.

 % )لماذا؟(.70وإذا اريد خزن النسيج لمدة طويلة يبدل الكحول بكحول جديد تركيزه 

  التثبيت بالتجميد 

معظم الدراسات السيتو كيميائية والهستو كيميائية ال يمكن اجراؤهتا علتى انستجة مثبتتة كيميائيتا والستبب فتي ذلتك ان هتذه 

الدراسات تهدب الى العثور على وتحديد مكان مواد معينة في الخليتة اذ ان التثبيتت الكيميتائي وعمليتات إزالتة المتاء تغيتر 

تغير واالنزيمات تفقتد نشتاطها.كذلك ال يمكتن دراستة توزيت  وانتفتال المتواد القابلتة من حالة الخلية فالبروتينات يحدث لها 

 للذوبان. لذا يتم االعتماد على طرائق التثبيت بالتجميد ومنها:

  Freeze _substitution.التجميد واالحالل 1

 Freeze_drying.التجميد والتجفيف 2

النسيج بسرعة بدرجة حرارة مقاربة للنتروجين الستائل امتا الخطتوة الثانيتة وفي كلتا الطريقتين الخطوة األولى هي تجميد 

 هي عملية إزالة الماء وتختلف بين الطريقتين:
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ففي الطريقة األولتى يتذاب التثلج بتالكحول البتارد، امتا الطريقتة الثانيتة فيتزال التثلج بتالتبخير بدرجتة حترارة منخفضتة فتي 

 .الفراغ

يجتاد اختالفتات بتين مكونتات االنستجة وكتذلك بتين مكونتات الخليتة بالنستبة لقتدرتها علتى تستعمل االصباغ إل  التغبيغ:  

نفاذية او امتصاص الضوء. وتتكون الصبغات من امالح تتركب من شق حامضي وشق قاعدي حسب الشق المتلون فيهتا 

 :وبذلك تقسم الصبغات الى

 ملونة تتحد م  قاعتدة غيتر ملونتة هتذه القاعتدة قتد :هي الصبغات التي تكون حاوية على جذور حامضية اكباغ حامضية

 .Eosinتكون من الصوديوم او البوتاسيوم وتذاب هذه الصبغات في الماء او الكحول اوكالهما. مثل صبغة االيوسين

 :صبغات حاوية على جذور قاعدية تتحد م  جذور حامضية غير ملونة كجذر الختالت او الكلوريتدات او اكباغ قاعدية

 .Safranin. وتذاب هذه الصبغات في الماء او الكحول اوكالهما. مثل صبغة السفرانينالكبريتات

 :هي صبغات مركبتة متن اجتزاء قاعديتة وحامضتية تتكتون متن االيونتات الستالبة والموجبتة. تتذوب هتذه كبرات متعادلة

 .Neutral redالصبغات بالكحول وربما تذوب في الماء. مثل صبغة األحمر المتعادل 

 الغبرات ايضاً حسب ميل أجزاء البروتوباليم للغبغ الى:وتقسم 

 :هي الصبغات التي تميل لصبغ النتواة ألنهتا غنيتة باألحمتار النوويتة لتذلك تميتل لالصتطباغ بالصتبغات كبرات نووية

 القاعدية.

 :بما ان السيتوبالزم ذو طبيعة قاعدية فانه يصطبغ بالصبغات الحامضية.كبرات سايتو باليمية 

ان تقسيم الصبغات الى نووية وستايتو بالزميتة يتراد بته التعمتيم ولتيس الحصتر الن الصتبغات النوويتة قتد تصتبغ  م  العلم

السيتوبالزم ولكن بدرجة اقل كذلك الحال بالنسبة للصبغات السيتوبالزم. ولصبغ الخلية بالكامل البد من استعمال نتوعي 

 من الصبغات الحامضية والقاعدية.

 ترد كلمة كحول يقصد بها الكحول االثيلي. امالحظة: عندم

 

 

تستعمل هذه الطريقة بكثترة فتي الدراستات الستيتولوجية العمليتة لستهولة اجرائهتا. وتستتخدم اساستاً فتي دراستة االنقستام    

وفي دراسة كروموسومات الكائنات الحية ويمكتن وصتف طريقتة العمتل متن  Meiosisوالميوزي    Mitosisالميتوزي 

 خالل الخطوات التالية:

 

متن حتامض الخليتك  مرل 200من مسحوق الكتارمن فتي  mg 1تحضر هذه الصبغة بإذابة   سيتوكارمن: اوالً: كبرة اال            

م  الغليان باالحتراس الشديد واالستمرار بالغليان لمدة دقيقة او دقيقتين او الى ان يتحول المحلول فجاة التى اللتون  45%

الداكن. ويجب استبعاد اللهب قبل إةافة مسحوق الصبغة الى الحتامض واال انستكب المحلتول متن شتدة الغليتان. بعتد ذلتك 

 يدة عن الضوء.تبرد الصبغة وترشس وتوة  في زجاجات داكنة بع

 

وعتدد  Vicia fabaتجتري غالبتا دراستة االنقستام الميتتوزي فتي خاليتا القمتم الناميتة لجتذور الفتول  ثانياً: عينات التجربة

( ازواج ايضاً. ويمكن 7( ازواج او خاليا القمم النامية لجذور البصل وعدد كروموسوماته سبعة )7كروموسوماته سبعه )

مبلتل او قطعتة قطتن مبللتة فتي اطبتاق بتتري ويستمس للجتذور بتالنمو حتتى تتكتون الجتذور  تنمية البذور على ورق ترشتيس

او توة  االبصال في اواني زجاجية مملوءة بالماء وتترك حتتى تنمتو الجتذور  cm 1.5العرةية او الثانوية الى حوالي 

 .cm 1.5لتصل الى 

 

 الطالء والهرس لدراسة االنقسام الخلوي. طريقة 12
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 خالل طريقتين هما: يتم االنقسام الميتوزي من ثالثاً: تحضير االنقسام الميتويي: 

 الطريقة األولى:

(. تتترك الجتذور فتي هتذا المحلتول لمتدة Carnoy 1تقط  الجذور وتوة  فتي انبوبتة تحتوي محلتول القتتل والتثبيتت ) .1

 ساعة. 12_6تتراوح من 

 االستخدام.% مرتين ثم تحفظ الجذور في الثالجة في هذا التركيز لحين 75تغسل الجذور المثبتة في كحول االيثانول  .2

 عند االستعمال تيخذ العينة من الثالجة وتترك في انبوبتها حتى ياخذ الكحول درجة حرارة الغرفة. .3

% وجتزء متن حتامض هيتدروكلوريك 95تنقل الجتذور التى انبوبتة تحتتوي علتى مخلتوط مكتون متن جتزء متن كحتول  .4

 عياري لمدة دقيقة واحدة. 

يذيب الجدار الخلوي لذلك من الواجب تصليب العينة بعض الشيء  حامض الهيدروكلوريك يسبب رخاوة لونسجة ألنه .5

 دقائق. 5قبل التقدم في العمليات الالحقة وذلك بوة  العينة ثانية في محلول القتل والتثبيت المحضر انياً لمدة ال تقل عن 

 تنقل العينة الى نقطة من صبغة الكارمن على شريحة ميكروسكوبية نظيفة. .6

 يقط  الجزء المرستيمي الداكن اللون ويتخلص من الجزء الباقي.بواسطة مشرط نظيف  .7

 يهرس الجزء المرستيمي في نقطة من الصبغة بواسطة ابرة او مقبض صدئ. .8

تغطى الشريحة بغطاء الشريحة وتفحص تحت المجهر مستخدماً العدسة القويتة الجافتة. وإذا لتم تكتن االنستجة منفصتلة  .9

 تحت المجهر ويضغط برفق على غطاء الشريحة بإبرة مدببة او بالسبابة.عن بعضها البعض ترف  الشريحة من 

تسخن الشريحة برفتق علتى اللهتب مت  مراعتاة عتدم غليتان محلتول الصتبغة. ثتم بعتد ذلتك يضتغط برفتق علتى غطتاء  .10

التى الشريحة تحت ورق الترشيس فيساعد ذلك على فرد الكروموسومات وجعل الخاليا في مستوى واحد تقريبتاً باإلةتافة 

انه يزيد من التبتاين بتين لتون الكروموستومات والستيتوبالزم. ومتن المالحتظ تحستن الشترائس المحملتة جيتداً يتوم بعتد يتوم 

وعادة ال تظهر خيوط المغزل واةحة في تحضيرات صبغة الكارمن ولكنه قد تظهر في الشرائس القديمة والمحضرة متن 

 .فترة طويلة

 الطريقة الثانية:

تقتتل وتثبتت وتصتبغ فتي نفتس الوقتت فابستط طريقتة للتحضتير هتي وةت  الجتذور الناميتة فتي انبوبتة ان صبغة الكتارمن 

تحتوي على الصبغة وتغلتى برفتق لمتدة بضت  دقتائق. او توةت  فتي انبوبتة مغطتاة بستدادة فتي فترن البترافين علتى درجتة 

ميكروستتكوبية ويقطتت  الجتتزء دقيقتتة. ثتتم توةتت  العينتتة المصتتبوغة علتتى شتتريحة زجاجيتتة  20التتى  15م لمتتدة  60حتترارة 

المرستيمي من الجذر الذي يكون داكن الصبغة ويتبعد الجزء الباقي من الجذر وإذا تطلب االمر تضاب نقطة من الصتبغة 

 على العينة ثم تكمل بعد ذلك الطريقة العامة السابقة.
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 تاريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 

 

 

 اسم الطالب او أسماء مجموعة الطالب:

1.      

2.      

3.      
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 المناقشة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات: 

 

 

 

 

 
1. Flower buds of seventh and eighth developmental stages (Figure 2A-B) were collected directly 

from the field at 11-11:30 AM during April-May. 

2. Sepals and petals were removed from the selected flower buds and the anthers were kept in 45% 

acetic acid for 5 min. 

3. A part of the fused anthers was smeared in a drop of 2% aceto-carmine stain.  

4. After 10 min, the prepared slide was slightly warmed by passing over a flame. 

5. After 30 min, the stained cells were washed by adding drops of 45% acetic acid on one side of 

the cover glass and by drawing the access fluid from the opposite side of the cover glass with the 

help of a strip of blotting paper; this step is crucial for clearing the cytoplasmic background of the 

stained pollen mother cells.  

6. Finally, the prepared slide is wrapped in a fold of blotting paper to remove access of 45% acetic 

acid leaving only a thin film of fluid in between slide and cover-slip. 

7. Photomicrographs were taken with Leica Microscope and suitably enlarged (Figure 2C-D). 

        13. Preparation of Meiotic Metaphase Chromosomes 
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Figure 2. A. Stages of male flower buds of Coccinia grandis for meiotic preparation; B. Gynomonoecious 

hermaphrodite flower buds; C. Meiotic metaphase chromosome of male (Arrow indicates end to end 

pairing of X and Y chromosomes.); D. Gynomonoecious plant. Scale bar=1 cm for A and B, 5 µm for C 

and  
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 أسئلة للمناقشة

 ؟الخيطي واال تزالي ولماياأفضل نمويج لدراسة االنقسام  ما السؤال االول

 ؟ما النمويج الذي يمكن من  الله مشاهدة جميع اطوار دورة الخلية ولمايا السؤال الثاني
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 تاريخ التجربة:  رقم التجربة: 

 اسم التجربة: 
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       The Scientific Method: Science is a search for an understanding about the way that 

things work in the natural world. Scientific inquiry is based on falsifiable hypotheses. This 

means that there is room for any assumption about the natural world to be shown false. 

Science is fluid and dynamic and changes as new information is introduced, examined and 

the best explanations are accepted. If a hypothesis cannot be shown to be potentially false, 

then that hypothesis cannot be investigated using science. A scientific investigation depends 

on a set of procedures. These procedures or steps are known as the scientific method. 

 1. Observation: An initial observation is made about a phenomenon in the natural 

world. 

 2. Hypothesis: A possible explanation of the phenomenon, or answer to the question 

is proposed. In most studies, there is a null hypothesis (a statement of no change) and 

an alternative hypothesis (statement of change). Oftentimes, the scientist will make 

more specific predictions based on the more general hypothesis that has been 

proposed. It is very important that the hypothesis that is proposed is scientifically 

testable and potentially falsifiable. For example, the hypothesis: “Monet is the 

greatest painter of all time” is not scientifically testable since it is a subjective 

statement. However, the hypothesis could be changed to make it testable, for 

example: “Monet’s paintings are the most valued based on auction prices.”  

3. Experiment: An experiment is designed to test the hypothesis. 

 4. Results: Data are collected in an objective manner. 

 5. Conclusion: The results are analyzed and the alternate hypothesis is accepted or 

rejected. 

Using the rules of the scientific method ensures that an investigation will be designed 

so that results can be reviewed in an objective manner and the experiment replicated 

by others. The ability to repeat an experiment is essential to the validity of its results. 

If a tested hypothesis can be shown true in repeated testing, it may be that the 

information will be added to the general body of knowledge that is science. By the 

way, negating a hypothesis is often just as valuable as is accepting one to be true. 

 A good test isolates a single factor or variable for examination. Sometimes this is 

very difficult to do. A crucial step in designing experiments is to identify the 

variables and treatment groups. 

 


