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  المختبر الخامس 
 Non –Living Components Ergastic )المـواد االيـضية  (ات الغير الحية المكون

Substance   
  
 وهي عبارة عن تراكيب غير حية تكون عبارة عن مواد غير            - :Crystalsالبلورات   -1

اتحاد االحماض الموجودة ضمن العـصير الخلـوي مـع امـالح            ذائبة تتكون نتيجة    
  ن اوكساالت الكالسيوم او كاربونات الكالسيوم تتكوفالكالسيوم ، 

  ما الغرض من تكون البلورات في الخلية النباتية ؟ /  س   
 الى مركبات   ه هو التخلص من سمية حامض االوكساليك عن طريق تحول         -ج      

  .غير ذائبة على هيئة بلورات 
   -:اشكال البلورات * 

بر تتجمع  إ Needle بشكل  وتظهر- :Needle crystalsالبلورات االبرية  -1
  مادتها االوكزاالت ، توجد فـي البـصل    Raphides مكونة حزمة تسمى 

 Alliumاو نبات اللة عباس  Mirabius .  
تتجمـع مـادة    -: Druses crystals ( Rosette ) البلـورات الورديـة    -2

   oleander Nerium  الدفلـة االوكزالت على شكل نجمة او وردة توجد في
      Tilia  الزيزفونو

 او مجموعة  تظهر بشكل مفرد-:Prismatic crystalsالبلورات الموشرية  -3
من االشكال الموشورية تتكون من مادة كاربونات الكالسيوم كما فـي بـشرة             

    Allium البصل 
  المكون Stalk  تتكون من العنق -:Cystolith crystalsعلقة البلورات الم -4

من مادة كاربونات الكالسيوم توجـد       المكونمن مادة السليلوز وجسم البلورة      
    Ficus elasticaفي 

  
  متى يطلق على البلورة المجهرية بانها مكتملة ومتى تكون غير مكتملة ؟ / س

ه الحالة يطلـق عليهـا      ات في هذ   جسم البلورة حاوي على بعض النتوء       اذا كان  -ج     
  .ير مكتملة رية غحتوائها عليها تدعى بانها بلورة حجمكتملة وعدم ا

 او كيس   Lithocyte يطلق على الخلية التي تحتوي البلورة بالخلية الحجرية          -: مالحظة  
   .Lithocytsالحويصلة الحجرية 
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 ماذا تتوقـع ان يـذوب       HClفي محلول   )حويصلة حجرية   (عند وضع خلية حجرية     / س
  ولماذا ؟ 

لكالسيوم فـي حيـث      يتكون من كاربونات ا     النه HClيذوب جسم البلورة في محلول      / ج
  .يبقى العنق الن السليلوز اليذوب في الماء 

  
 ثـاني  Sio2 هي اجسام حية تتكون مـن مـادة   - : Silica bodyاالجسام السلكية  -2

ليـة  دة فـي بـشرة العائلـة النجي        نوع من الخاليـا الموجـو      تمألاوكسيد السليكون   
Gramineae    والعائلة السعدية Cyperaceae    ا اسم الخاليـا     ويطلق على تلك الخالي

   .Short cellالقصيرة 
 -: انواع  وتكون على- :Starch grains الحبيبات النشوية  -3

 ويوجـد  hilumوتكون حاوية على سرة واحدة  - :Simple Starchالبسيطة   - أ
  في الرز  والبطاطة 

 لها سرتان أو أكثر لكن يحيطهـا  - :Semicompound Starchشبة المركبة  - ب
 . البطاطة غالف نشوي واحد كما في

 تحتوي على أكثر من سره ولكـن  - :Compound Starchالحبيبات المركبة  - ت
يوجد حاجز بين السرتين متجاورتين وتترتب الطبقات حول كل منها بصورة مـستقلة             

 وال تندمج مع بعضها البعض كما في البطاطة 

  نباتتوجد في البقليات كما في الفاصوليا أو - : Crackedالحبيبات المتصدعة  - ث
  Dahliaالداليا 

 
   تخزن البروتينات إما - :Aleurone grainحبيبات االليرون  -4

   Crystalline proteinبحالة المتبلورة  -1
  Amorphous Protein بحالة غير متبلورة  -2

  مكونات حبيبية االليرون  •
ملح مـزدوج    + Globulinين   يتكون من بروتين كلوبيول    Globoidالجسم الكروي      -1

  الكالسيوم والمغنيسيوم من فوسفات 
  المتبلور Albumin ويتكون من بروتين األلبومين Crystalloid البلوري الجسم شبه -2

 غالف يحيط بكل الجسمين  -3
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ة الجدار كما في الحنطـة       تخزن حبيبات األلبومين على شكل دقائق مترسبة تحت طبق            
Triticumفلقال( ضمن طبقة الجنين  أو  (osperm end   ـ ات الخـروع   كمـا فـي نب
Ricinus   

  
  :الجزء العملي 
 او بـشرة االوراق     Mirabilisحضر شريحة لبشرة ورقة نبات اللة عباس         -1

 والحظ البلورات االبريـة داخـل الخاليـا    cepa Alliumالحرشفية للبصل 
  .البشرة

  
 والحظ البلورات االبرية    Yuccaافحص شريحة جاهزة في ساق نبات اليوكا         -2

 او يمكن تحضير شريحة في ورقـة        Raphidesليها  المتجمعة والتي يطلق ع   
  . لمشاهدة هذه البلورات Tradescantiaاليهودي التائه 

   
 sativum Alliumحضر شريحة لبشرة االوراق الحرشفية لنبـات الثـوم     -3

 .والحظ البلورات الموشورية المفردة داخل الخاليا البشرة
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 والحـظ البلـورات     aTiliافحص شريحة جاهزة في ساق نبات الزيزفـون          -4
  .الوردية والتي تشبه الوردة في ترتيبها

    
Ficus حضر شريحة لمقطع مستعرض في ورقـة نبـات التـين المطـاط      -5

elastica     الحويصلة الحجرية ( والحظ البلورات المعلقة (Cystolith  والحظ 
  .مكوناتها

    
تلفة من  والحظ االشكال المخ   grassesحضر شريحة لبشرة االوراق النجيلية       -6

  .االجسام السليكية 

      
 والحظ حبيبـات  tuberosum Solanumحضر شريحة من درنة البطاطة  -7

  النشأ والتي قد تكون بسيطة او مركبة 
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حضر شريحة من بذور نبات الفاصوليا او الباقالء والحـظ حبيبـات النـشأ               -8

  .المتصدعة

  
 والحظ  Ricinus افحص شريحة جاهزة لمقطع طولي في بذرة نبات الخروع         -9

 البذرة او افحص مقطـع فـي        endospermالحبيبات االليرونية في سويداء     
 .ثمرة الحنطة لمالحظة حبيبات االليرون
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