
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عى جاهعت بٌها                                               الفصل الدزاسى األول                                      للعام الجام

2014/2015 

الئحت ) الشعبت العاهت                كليت الززاعت بوشتهس                                      الفسقت الثالثت                            

 (قديوت

: الزهيتغريت الٌباث و األسودة                                  : هادة  ًوىذج إجابتقسن األزاضى و الوياٍ                       

ساعتاى 

       
( دسؽز 15) :-ثٌغؤثي ثألٚي

. ٜ ٚعؾ غيش ثٌضشدزصؼشف ػٍٝ أٔٙج ثٌضسثػز فٝ أثٌّضثسع ثٌظٕجػيز  :-أ

:- ِّيضثس ثٌّضثسع ثٌّجةيز

. عٌٙٛز صضذغ ّٔٛ ثٌؾزٚس -3.  عٌٙٛز ٔضع ثٌٕذجس دىجًِ ؽزٚسٖ -2.   عٌٙٛز إلجِز ثٌّضسػز -1

:- ػيٛح ثٌّضثسع ثٌّجةيز

. يضُ صغييش ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ِٓ ٚلش ألخشّٔٛ ثٌطقجٌخ ٚ ثٌفطشيجس ٚ ٌٍضغٍخ ػٍٝ رٌه  -1

. ٌخ ػٍٝ رٌه صٛػغ دػجِجس طٕجػيز ٚ يغذش دٙج ثٌٕذجسصقضجػ ٌذػجِجس ٚ ٌٍضغ -2

. إخضالف صشويض ثٌؼٕجطش دثخً ثٌّقٍٛي ٔضيؾز ثٌذخش ٚ ٌٍضغٍخ ػٍٝ رٌه يضُ صضٚيذ ثٌّقٍٛي ِٓ ٚلش ألخش -3

. ٜ ثأللًفٝ ثٌيَٛ ػً صقضجػ إٌٝ صٙٛيز ٚ ٌٍضغٍخ ػٍٝ رٌه يضُ ٚػغ ِٛثصيش صٙٛيز دثخً ثٌّقٍٛي أٚ ػٓ ؽشيك صمٍيخ ثٌّقٍٛي ِشٖ -4

ع ِظجدس ثٌفٛعفٌٛش فٍٝ ثألسع لذ صىْٛ ػؼٛيز ٚ صشًّ ٔغذز ػجٌيز ِٓ ثٌؼٕظش ِغً ِشوذجس ثٌفيضيٓ ٚ ِشضمجصٗ ٚ ثٌذْ٘ٛ ثٌفٛعفجصيز ٚ ثألفّج :-ح

ثػً ِغ ػٕجطش ٚ لذ صىْٛ ِظجدس ِؼذٔيز صخضٍف ػٍٝ فغخ ظشٚف ٚ سلُ فّٛػز ثٌضشدز ِغً ثألسثػٝ ثٌقجِؼيز فيظ يضف. ثٌٕٛٚيز ٚ ثٌذمجيج ثٌؼؼٛيز

ٚ يىْٛ فٛعفجس ثٌىجٌغيَٛ صخضٍف ػٍٝ فغخ ثٌقذيذ ٚ ثٌضٔه ٚ يضشعخ ػٍٝ طٛسر فٛعفجس ٘زٖ ثٌؼٕجطش ٚ فٝ ثألسثػٝ ثٌؾيشيز يضفجػً ِغ ثٌىجٌغيَٛ 

وشدٛٔجس ٘يذسٚوغٝ  -ٌٛسٚ  ن -ٔغذز ثٌىجٌغيَٛ دجٌضشدز ٚ لذ يضفجػً ِغ ثٌظٛديَٛ فٝ ثألسثػٝ ثٌمٍٛيز  وزٌه يضٛثؽذ ػٍٝ طٛسر ِشوذجس ثألدجصيش فٍٛسٚ 

. ثألدجصيش

ثٌّضذجدي فيظ يضٛثؽذ + ٚ ثٌظٛسر ثٌّيغشر ٌٍٕذجس ٘ٝ ثٌزثةخ . يضٛثؽذ ثٌفٛعفٛس فٝ ثألسثػٝ رثةخ ٚ ِضذجدي ٚ ِغذش ٚ صىْٛ ٘زٖ ثٌظٛس فٝ فجٌز صٛثصْ

H2PO4ثٌفٛعفٛس ػٍٝ طٛسر أٔيْٛ فٛعفجس أفجدٜ 
HPO4أٚ عٕجةٝ   --

- .

. ٌٝ إٔمغجَ ثٌخاليج ٚ يذخً فٝ صىٛيٓ فذٛح ثٌٍمجؿيغجػذ ع: ٚ ظيفز ثٌؼٕظش 

. صمضَ ثٌٕذجصجس ٚ صأخش ثٌٕؼؼ: ػشع ٔمض

. إػجفز ثٌؼٕظش سشج ػٍٝ ثٌٕذجس فٝ طٛسر فجِغ فٛعفٛسيه أٚ يؼجف فٝ طٛسر ػؼٛيز: عذً ػالػ ثٌٕمض

( دسؽز 15) :-ثٌغؤثي ثٌغجٔٝ

. ٔجطش ثٌغزثةيز ثٌؼشٚسيز ٌٍٕذجس دىّيز ٚ صشويض يىفٝ ٌغذ فجؽز ثٌٕذجس ؽٛثي فضشر ّٖٔٛثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ٘ٛ ػذجسر ػٓ ثٌّقٍٛي ثٌزٜ يقضٜٛ ػٍٝ ثٌغ :-أ

: ٚ ثألعذجح ثٌضٝ أدس ٌؼذَ ٚؽٛد ِقٍٛي ِغزٜ يمجي إٔٗ ِٕجعخ ٘ٝ

. ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ثٌّٕجعخ ٌٕٛع ٔذجس ال يىْٛ ِٕجعخ ٌٕٛع آخش -1

. ٚس ّٔٛ آخشثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ثٌّٕجعخ ٌطٛس ّٔٛ ِؼيٓ ال يىْٛ ِٕجعخ ٌؾ -2

. ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ثٌّٕجعخ ٌٕٛع صشدز ال يىْٛ ِٕجعخ ٌٕٛع صشدز آخش -3

. ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ثٌّٕجعخ ٌظشٚف ؽٛيز ِؼيٕز ال يىْٛ ِٕجعخ ٌظشٚف ؽٛيز أخشٜ -4

. فؾُ ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ لذ يىْٛ غيش ِالةُ ٌغذ إفضيجؽجس ثٌٕذجس -5

ٌقً ثٌّغأٌز يضذغ ثألصٝ  :-ح

. ثٌٛصْ ثٌّىجفب ٌٍؼٕظش أٚ ثٌؾضا/ ٌضش ٚ رٌه ػٓ ؽشيك لغّز ثٌضشويض / ثٌؼٕجطش إٌٝ ٍِيّىجفبصقٛيً صشويضثس  -1

يضُ إخضيجس ثألِالؿ ثألسدؼز ٌٍضقؼيش ٚ ٘ٝ   -2

KNO3 - KH2PO4 - MgSO4 - Ca(NO3)2 

ػٓ ؽشيك ثٌٍّيّىجفتجس ثٌّقغٛدز عجدمج 

ٌّغزٜ ٚ رٌه ػٓ ؽشيك صقٛي ٍِيّىجفتجس ثٌٍّـ إٌٝ ٚصْ دجٌؾشٌّطٍٛح ِٓ ثٌّقٍٛي ث -3

 1000( / فؾُ ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ xٚصْ ثٌٍّـ ثٌّىجفب   xٍٍِيّىجفتجس ثٌٍّـ = )ٚصْ ثٌٍّـ دجٌؾشثَ 

. ٌضش عُ صزثح دجٌّجء ثٌّمطش إٌٝ ِٕضظف ثإلٔجء 80صؤخز أٚصثْ ثألِالؿ ثألسدؼز ٚ صٛػغ دثخً إٔجء فؾّٗ  -4



. ٌضش ِقٍٛي ػٕجطش وذشٜ ٚ يىًّ إٌٝ ثٌؼالِز/ًِ 1ثدمج عُ يؤخز ِٕٗ يقؼش ِقٍٛي ثٌؼٕجطش ثٌظغشٜ دجٌطشيمز ثٌّششٚفز ط -5

. ٌضش ِٓ ِقٍٛي ؽشؽشثس ثٌقذيذيه ِشصجْ أعذٛػيج/ ًِ  1يؼجف  -6

 .7-6يؼذؾ سلُ فّٛػز ثٌّقٍٛي إٌٝ  -7

. ػغؾ ؽٜٛ ٚ يغضؼًّ ِذجششر 1.0  -0.5يؼذؾ ثٌؼغؾ ثألعّٛصٜ ٌٍّقٍٛي إٌٝ  -8

 0.01ٌِٛيذذيُٕ   -0.22ٔقجط   -0.5صٔه   -0.5ِٕؾٕيض   -0.5دٛسْٚ  :-صشويض ثٌؼٕجطش فٝ ثٌّقٍٛي ٘ٝ

ٌقً ثٌّغأٌز يضذغ ثألصٝ 

. ثٌٛصْ ثٌّىجفب ٌٍؼٕظش أٚ ثٌؾضا/ ٌضش ٚ رٌه ػٓ ؽشيك لغّز ثٌضشويض / صقٛيً صشويضثس ثٌؼٕجطش إٌٝ ٍِيّىجفب -1

يضُ إخضيجس ثألِالؿ ثألسدؼز ٌٍضقؼيش ٚ ٘ٝ   -2

KNO3 - KH2PO4 - MgSO4 - Ca(NO3)2 

ػٓ ؽشيك ثٌٍّيّىجفتجس ثٌّقغٛدز عجدمج 

صقٛي ٍِيّىجفتجس ثٌٍّـ إٌٝ ٚصْ دجٌؾشٌّطٍٛح ِٓ ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ ٚ رٌه ػٓ ؽشيك  -3

 1000( / فؾُ ثٌّقٍٛي ثٌّغزٜ xٚصْ ثٌٍّـ ثٌّىجفب   xٍٍِيّىجفتجس ثٌٍّـ = )ٚصْ ثٌٍّـ دجٌؾشثَ 

. ٌضش عُ صزثح دجٌّجء ثٌّمطش إٌٝ ِٕضظف ثإلٔجء 80ثء فؾّٗ صؤخز أٚصثْ ثألِالؿ ثألسدؼز ٚ صٛػغ دثخً إْ -4

. ٌضش ِقٍٛي ػٕجطش وذشٜ ٚ يىًّ إٌٝ ثٌؼالِز/ًِ 1يقؼش ِقٍٛي ثٌؼٕجطش ثٌظغشٜ دجٌطشيمز ثٌّششٚفز عجدمج عُ يؤخز ِٕٗ  -5

. ٌضش ِٓ ِقٍٛي ؽشؽشثس ثٌقذيذيه ِشصجْ أعذٛػيج/ ًِ  1يؼجف  -6

 .7-6يؼذؾ سلُ فّٛػز ثٌّقٍٛي إٌٝ  -7

. ػغؾ ؽٜٛ ٚ يغضؼًّ ِذجششر 1.0  -0.5يؼذؾ ثٌؼغؾ ثألعّٛصٜ ٌٍّقٍٛي إٌٝ  -8

 0.01ٌِٛيذذيُٕ   -0.22ٔقجط   -0.5صٔه   -0.5ِٕؾٕيض   -0.5دٛسْٚ  :-صشويض ثٌؼٕجطش فٝ ثٌّقٍٛي ٘ٝ

 (عالعْٛ دسؽز) :-ثٌغؤثي ثٌغجٌظ

:- أؽخ ػٓ إعٕيٓ فمؾ ِّج يٍٝ :-أ 

1-  

دش فٛعفجس ثٌضشدً عٛثٌغٛدش فٛعفجس  

 P2O5 44-52%P2O5% 22-26ٔغذز ثٌؼٕظش ثٌغّجدٜ 

. صفجػً فجِغ ثٌىذشيضيه ِغ فٛعفجس ثٌىجٌغيَٛؽشيمز صقؼيش ثٌغّجد 

Ca3(PO4)2 + H2SO4-------- H3PO4 + CaSO4 

Ca3(PO4)2+ H3PO4------Ca(H2PO4)2 

 

Ca3(PO4)2 + H3PO4 ------ 

CaHPO4 + Ca(H2PO4)2 + 

Ca3(PO4)2 

 Ca(H2PO4)2 Ca(H2PO4)2ويّيجةٝ ثٌشِض ثي

ٚوجٔش فىشصٗ صضشوض فٝ . 1962عٕز   Barber  أّ٘يز ثٔضمجي ثٌؼٕجطش ثٌّغزيز فٝ ثٌضشدز ٌؾؼٍٙج فٝ طٛسر طجٌقز ٌٍٕذجس صُ صأويذ٘ج ألٚي ِشر دٛثعطز -2

. ثالػضشثع ثٌؾزسٜ ، ثٌضذفك ثٌىضٍٝ ٚثإلٔضشجس: عالط ؽشق أعجعيز 

ثِضظجص ثٌؼٕظش يضُ دذْٚ ثٔضمجٌٗ فٝ )يضُ إفالي ثٌؾزس ِقً فؾُ ِؼيٓ ِٓ ثٌضشدز ٚيضٛلف ٘زث ثٌقؾُ ػٍٝ فؾُ ثٌؾزس   ٚفيٗ : ثإلػضشثع ثٌؾزسٜ ( 1)

 ( . ثٌّقٍٛي ثألسػٝ

 (  . أٜ يظً ثٌؼٕظش إٌٝ ثٌؾزس دجالٔضمجي) ٚفيٗ يقذط ثٔضمجي ٌٍّقٍٛي ثألسػٝ فغخ ثٌّقضٜٛ ثٌشؽٛدٝ دجألسع : ثٌضذفك ثٌىضٍٝ ( 2)

 ( . ثٌّمذس دٛثعطز ثخضذجسثس ثٌضشدز)ثٌؼٕظش ثٌّيغش =ٚفيٗ يٕضمً ثٌؼٕظش خالي ثٌّقٍٛي ثألسػٝ ٚرٌه فغخ صذسػ ثٌضشويض: ثس ثالٔضش( 3)

  

3-  

ثٌّٕؾٕيض ثٌقذيذ  

ثٌضشويض ثٌقشػ 

فٝ ثٌٕذجس 

وؾُ /ٍٍِؾشثَ 20وؾُ /ٍٍِيؾشثَ 50

أُ٘ أػشثع 

ثٌٕمض 

أُ٘ ثألػشثع ثٌّؼشٚفز ٘ٝ ظٙٛس 

ٚيذذأ . ق ثٌقذيغز ثٌّٕٛثطفشثس ػٍٝ ثألٚسث

ثالطفشثس دظٙٛس ٌْٛ أخؼش دج٘ش عُ 

يضذؼٗ ظٙٛس ثٌٍْٛ ثألطفش ٚفٝ ِٕجؽك 

ِضذثخٍز ػٍٝ ثٌٛسلز، ِغ دمجء ثٌؼشٚق 

 .خؼشثء

ظٙٛس ثطفشثس ديٓ ػشٚق ثألٚسثق ثٌقذيغز، عُ صضّيض دؼذ رٌه  -

دظٙٛس دمغ دٕيز ألٔغؾز ِيضز ِٕضششر ػٍٝ ثٌٛسلز ِغ دمجء ػشٚق 

 (.أٜ صذذٚ ثٌٛسلز ِذمؼز وٍٛفز ثٌشطشٔؼ) ثء دثوٕز ثٌٛسلز خؼش

صظٙش ِٕطمز رثس ٌْٛ سِجدٜ ػٕذ لجػذر ثألٚسثق ثٌظغيشر عُ  -

يضقٛي إٌٝ ٌْٛ ِظفش ٚفٝ ثٌٕٙجيز يضقٛي إٌٝ ثٌٍْٛ ثٌذشصمجٌٝ 

. ثٌّظفش

ٚأػشثع ثٌّٕؾٕيض ثٌّٕضششر ػٍٝ ٔذجصجس ثٌشٛفجْ صؼشف دجعُ ثٌذمغ  -

ٚػٍٝ ثٌذغٍز صؼشف دجعُ ٔمؾ ثٌّغضٕمؼجس أٚ  Grey speckثٌشِجديز 

ٚ ػٍٝ لظخ ثٌغىش صؼشف دجعُ   Marsh spotثٌذمغ ثٌغذخيز   

. Streak diseaseثألِشثع ثٌخطيز أٚ ثٌششيطيز

 

أُ٘ ٚظجةفٗ فٝ 

ثٌٕذجس 

يٍؼخ ثٌقذيذ دٚسثً أعجعيجً ٚػشٚسيجً فٝ 

ٔظجَ ثٌؼذيذ ِٓ ثإلٔضيّجس ٚخجطز 

فٝ ػٍّيز  ثإلٔضيّجس ثٌضٝ صذخً أٚ صغجػذ

 Haem enzyme systemsثٌضٕفظ  

ٌقيٛيز دثخً ثٌٕذجس ٚثٌضٝ يغجُ٘ ثٌّٕؾٕيض فٝ ثٌؼذيذ ِٓ ثٌؼٍّيجس ث 

صؤدٜ إٌٝ صيجدر ثإلٔضجػ ٚصُقغٓ ِٓ ؽٛدصٗ فٝ وغيش ِٓ ثٌّقجطيً 

ثٌضسثػيز، فيظ يمَٛ دذٚس ثٌؼجًِ ثٌّغجػذ ثألعجعٝ أٚ ثٌغجٜٔٛ فٝ 

فيجر ثٌٕذجس، ٚ٘ٛ يٍؼخ دٚسثً ِذجششثً فٝ ػٍّيجس ثٌضأوغذ ٚثالخضضثي 



 ٚ  Catalase , Peroxidaseٚثٌضٝ ِٕٙج 

Cytochrome oxidase . ٚيّغً ثشضشثن

ثٌقذيذ فٝ صىٛيٓ ٘زٖ ثٌّشوذجس أّ٘يز 

خجطز فٝ ػٍّيجس ثألوغذر ٚ٘ٛ أفذ 

ثألدٚثس ثٌٙجِز فٝ ػٍّيجس ثٌّيضجدٌٛيضَ 

 .دجٌخٍيز

 دجٌشغُ ِٓ ػذَ دخٛي ثٌقذيذ فٝ صشويخ -

ؽضٜء ثٌىٍٛسٚفيً، إال إٔٗ ُِٙ فٝ صخٍيك  

ٚثٌقفجظ ػٍٝ ٘زٖ ثٌّجدر ثٌخؼشثء دثخً 

 ثٌٕذجس ٚػٍٝ رٌه فٕمظٗ يؤدٜ إٌٝ ظٙٛس

ثٌشقٛح ثٌخؼشٜ ٚيظٙش ثالطفشثس ػٍٝ 

.  ثٌٕذجس

يٍؼخ دٚسثً أعجعيجً فٝ صّغيً ثألفّجع  -

. ثٌٕٛٚيز، ٚثٌىٍٛسٚدالعش

 

أفذ ثٌؼٛثًِ  ٚخجطز دجٌٕغذز ٌّشوذجس ثٌقذيذ فيظ يُّغً ثٌّٕؾٕيض

ثٌّغذذز ٌظٙٛس ثالطفشثس ثٌٕجصؼ ػٓ ٔمض ثٌقذيذ، ٚيشؽغ رٌه ٌضقٛي 

ثٌقذيذٚص إٌٝ فذيذيه ٚ٘زٖ ثٌظٛسر صُؼضذش خجٍِز ِٓ ثٌٛؽٙز 

 .ثٌفغيٌٛٛؽيز

يٕشؾ ثٌّٕؾٕيض وغيش ِٓ ثإلٔضيّجس ِغً ثٌذيٙيذسٚؽيٕيض 

ٚثٌىشدٛوغيٍيض، ٚلذ يٕشؾ دؼغ إٔضيّجس ثٌٙيذسٚؽيٕيض 

ٚثٌضٝ يٕشطٙج ثٌّجغٕغيَٛ ٌٚىٕٗ ال يمَٛ دٕفظ ثٌؼًّ ٚثٌىشدٛوغيٍيض 

ٌٍّٕٚؾٕيض . دجٌٕغذز ٌإلٔضيّجس ثٌضٝ يٕشطٙج دؼغ ثٌىجصيٛٔجس ثألخشٜ

ػاللز دضىٛيٓ ثٌىٍٛسٚفيً، فيظ صضأعش ثٌذالعضيذثس ثٌخؼشثء دٕمض 

وزٌه ٚؽذ أْ ثٌّٕؾٕيض ػشٚسٜ إلٔشطجس ؽضٜء ثٌّجء . ثٌّٕؾٕيض

وّج فٝ ثٌّؼجدٌز ( Hill’s reaction)أعٕجء ػٍّيز ثٌضّغيً ثٌؼٛةٝ 

فيظ يمَٛ دأوغذر ؽضٜء ثٌّجء فٝ ٚؽٛد ثٌؼٛء ٚثٌىٍٛسٚفيً إٌٝ 

أيٛٔجس ثأليذسٚؽيٓ  ٚثألوغؾيٓ عُ صُخضضي أيٛٔجس ثٌّٕؾٕيض دجعضمذجٌٙج 

أيؼجً يٍؼخ ثٌّٕؾٕيض دٚسثً ٘جِجً فٝ صّغيً . أليٛٔجس ثأليذسٚؽيٓ

. ثٌٕيضشٚؽيٓ دثخً ثٌٕذجس

 

 

ٌٕذجصجس صؼضّذ فٝ فيجصٙج ػٍٝ صفؼيً ٔٛع ِؼيٓ ِٓ ثأليٛٔجس ػٍٝ فغجح أٔٛثع أخشٜ إرث ِج ٚؽذ ثٌؾّيغ ِؼج فٝ ٚعؾ ّٔٛ ثٌؾزٚس وّج ٔؾذ أْ ث :-ح

ثةٓ فضٝ ٚيؼٕٝ ٘زث أْ ثٌٕظجَ ثٌٕجلً ٌأليٛٔجس إٌٝ دثخً ثٌىجةٓ ثٌقٝ يّىٕٗ ثٌضّيض ديٓ أٔٛثع ثأليٛٔجس ثٌّٛؽٛدر خجسػ ٘زث ثٌه. يضؼـ رٌه ِغ ٔذجصجس ثٌزسر 

ٕٚ٘ج يىْٛ ِٓ ثٌّؤوذ ٚؽٛد ِجدر أٚ ِٛثد . ٌٚٛ وجٔش ٘زٖ ثأليٛٔجس ػٍٝ دسؽز وذيشر ِٓ ثٌضشجدٗ ، أٜ أْ ٘زث ثالٔضمجي ثخضيجسٜ ٚفٝ ٔفظ ثٌٛلش فيٜٛ 

فشن ٘زث ثٌّؼمذ ِٓ ثٌخجسػ إٌٝ ِؼيٕز دثخً ؽغُ ثٌٕذجس ٌٙج ثٌمجدٍيز ٌقًّ أيْٛ ِؼيٓ دْٚ آخش، فيظ يُقًّ ثأليْٛ ػٍيٗ ِىٛٔج ِؼمذ ثٌقجًِ ٚثأليْٛ ، ٚيش

ٚصخضٍف ثآلسثء فٛي ؽذيؼز . ٚ٘ىزث ... ثٌذثخً فمؾ ٚيضقشس ثأليْٛ فٝ دثخً ثٌفؾٛر ثٌؼظجسيز ٚيغضؼيذ ثٌقجًِ ٔشجؽٗ ٚلذسصٗ ػٍٝ ٔمً أيْٛ ِؼيٓ آخش

ِشجدٙز ٌٍّٛثد ثٌضٝ ثوضشفش فٝ ثٌذىضشيج ، فٝ فيٓ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز فيشٜ ثٌذؼغ دأٔٙج ػذجسر ػٓ ِجدر ثٌغيضٛوشَٚ وّج ثلضشؿ ٌٛٔذثؽجسد ، أٚ ِٛثد ػؼٛيز 

أٔٗ ٚؽذ  لشس أٚعضش٘جٚثس دأٔٙج وقٌٛيجس ػؼٛيز فٝ فيٓ يشٜ ثٌذؼغ ثآلخش أٔٙج أفّجع ػؼٛيز أٚ ثٌذشٚصٛدالصَ ٔفغٗ لذ يؼًّ فجِالً ٌأليٛٔجس ، إال

ٚوّج عذك روش أْ خجطيز ػذَ ٔفجريز . ٌّضّجعٍز فٝ ثٌشقٕز ٚثٌضىجفؤ أْ ثٌخجطيز ثالخضيجسيز فٝ وغيش ِٓ ثألفيجْ صىْٛ غيش وجٍِز ٚخجطز ِغ ثأليٛٔجس ث

ِٚٓ ٕ٘ج يىْٛ ِٓ ثٌّقضًّ أْ صىْٛ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز ٘ٝ . إٌٝ ثفضٛثء ٘زٖ ثألغشيز ػٍٝ ؽضيتجس ثٌٍيذيذثس ( ثأليٛٔجس)دؼغ ثألغشيز ٌٍّٛثد ثٌّقذز ٌٍّجء 

ِٚٓ ٔجفيز ثٌضخظض يشٜ .   الٌٗ ٚصؼضص دؼغ ثٌذقٛط ٘زث ثٌشأٜ ٚصشفؼٗ دقٛط أخشٜ ؽضيتجس ِٓ ثٌٍيذيذثس ثٌضٝ يغّـ ٌٙج ٘زث ثٌغشجء دجٌّشٚس ك

ٌّٛثد صىْٛ فشيك ِٓ ثٌذجفغيٓ أْ ٕ٘جن أٔٛثػجً ِخضٍفز ِٓ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز يخضض وً ِٕٙج دأيْٛ ِؼيٓ أٚ ِؾّٛػز ِٓ ثأليٛٔجس ثٌّضشجدٙز أٜ أْ ٘زٖ ث

فذثً ِٓ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز يّىٕٙج فًّ ؽّيغ ثأليٛٔجس ، ٌٚىٕٙج صفؼً أٔٛثع ِؼيٕز ػٍٝ أٔٛثع أخشٜ ِضخظظز ، فٝ فيٓ يشٜ فشيك آخش دأْ ٕ٘جن ٔٛػجً ٚث

ٚ٘ىزث فئْ ؽذيؼز صٍه ثٌّٛثد ِجصثٌش ِقً ؽذي ، فّٓ ثٌّقضًّ أْ صىْٛ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز ػذجسر ػٓ ِشضمجس ِٓ .  إرث ٚؽذس فٝ ِضٕجٚي ٘زٖ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز 

دضيذيز ٌٙج خٛثص ثٌٍيذيذثس ، ٚفٝ وً ثألفٛثي يؾخ أْ صىْٛ ػٍٝ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز ِٛثلغ ٌٙج دسؽز وذيشر ِٓ ثٌضخظض ٌشدؾ ثألفّجع ثٌفٛعفجصيز أٚ ِٛثد ح

ٚيّىٓ ثٌمٛي دٛؽٗ ػجَ إْ ٕ٘جن ثصفجق ديٓ ِؼظُ ثٌذجفغيٓ فٝ ٘زث ثٌّؾجي ػٍٝ أْ .  ثأليٛٔجس ثٌّخضٍفز ِّج يغجػذ ػٍٝ ثالِضظجص ثالخضيجسٜ ٌأليٛٔجس 

صقٛالس فجٍِز غيش عجدضز ثٌضشويخ فيظ يضغيش صشويذٙج ثٌىيّيجةٝ أعٕجء فٍّٙج ٌأليٛٔجس ثٌّخضٍفز ، ٔضيؾز صىٛيٓ ِٛثد ٚعطيز ٔجصؾز ِٓ ػٍّيجس ثيثٌّٛثد ثي

 . Chelating  complexesثٌغزثةيز ، ٚلذ صؼًّ وّؼمذثس ِخٍذيز 

  :ِج يٍٝثٌٕشؾ ٌأليٛٔجس خالي ثألغشيز ن( ثالِضظجص ) ٚيّىٓ صفغيش ؽشيمز ثٌٕمً 

 . Carriers يضُ صخٍيك ِٛثد دجٌغشجء صؼشف دجٌّٛثد ثٌقجٍِز -1 

  .صشصذؾ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز ِغ ثأليْٛ ػٕذ ثٌغطـ ثٌخجسؽٝ ٌٍغشجء ٚصىْٛ ِؼمذ ديٓ ثأليْٛ ٚثٌقجًِ -2

 . ثٔضمجي ِؼمذ ثأليْٛ ٚثٌقجًِ دثخً ثٌغشجء ثٌخٍٜٛ  -3

 .ٌقجًِ ٚيضؾٗ إٌٝ دثخً ثٌؼظيش ثٌخٍٜٛ فيظ يضُ صشثوّٗ ػٕذ ثٌغطـ ثٌذثخٍٝ ٌٍغشجء يٕفشد ثأليْٛ ػٓ ث -4

  .صضقشن ثٌّجدر ثٌقجٍِز ِشر أخشٜ صؾجٖ ثٌغطـ ثٌخجسؽٝ ٌقًّ أيْٛ ؽذيذ ٚ٘ىزث  -5

ثٌزٜ يمَٛ (  Adenosine triphosphate (ATP))ٚصقضجػ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز إٌٝ ؽجلز ٌىٝ صمَٛ دؼٍّٙج ٚيىْٛ ِظذس ثٌطجلز ِ٘ٛشوخ     

ٔضيؾز صفجػً إٔضيُ فٛعفجس ويٕيض ثٌّٛؽٛد ػٍٝ ثٌغطـ ) Active carrierثًِ دؼٕظش ثٌفٛعفٛس فيقٌٛٗ إٌٝ فجًِ ٔشؾ دضضٚيذ ثٌـ

، ٚدجٌضجٌٝ يضّىٓ ٘زث ثٌقجًِ ِٓ ثٌقشوز خالي ثٌغشجء ( فٛعفجس غيش ػؼٛيز +  ADPفيظ يضقٛي إٌٝ ATPثٌذثخٍٝ ٌٍغشجء ِغ

ٌغشجء يظذـ ثٌقجًِ غيش ٔشؾ دفمذٖ ٌٍفٛعفٛس، ٚفٝ ٘زٖ ثٌقجٌز ال يغضطيغ ثٌّشٚس خالي ٚػٕذ ثٌؾذثس ثٌذثخٍٝ ي. ٚثالسصذجؽ ِغ ثأليْٛ 

 . ثٌغشجء أٚ فًّ ثأليْٛ 

 

 



  
يالفع ِذٜ ِغجّ٘ز ِشوذجس ثٌطجلز فٝ ػٍّيز ثٔضمجي  Bٌأليٛٔجس ٌٍؾذثس ، ٚفٝ ّٔٛرػ  يالفع صٛعؾ ثٌّٛثد ثٌقجٍِز Aفٝ ّٔٛرػ 

 .ثأليْٛ 

ٌٚىٕٗ يضقشن دؼذ أْ يظذـ ؽضءثً ِٓ ِىٛٔجس ِٛثد ِؼيٕز   .ٚػٍٝ رٌه ٔؾذ أْ ثأليْٛ غيش فش فٝ صقشوٗ خالي ثٌغشجء دّفشدٖ      

ٚال يّىٓ ٌأليْٛ ثٌشؽٛع ِشٖ أخشٜ . ٌقجًِ ػٕذ ثٌغطـ ثٌذثخٍٝ ٌٍغشجء ، عُ يظذـ أيْٛ فش ِشٖ أخشٜ ػٕذ ثٔفظجٌٗ ػٓ ث( ثٌقجًِ)

 .إٌٝ فيظ وجْ ، ٔظشثً ٌمٍز ٔفجريز ثٌغشجء ، ٚوزٌه ألْ ثٌقجًِ فمذ ٔشجؽٗ ٚأطذـ خجِالً ٚفمذ ثالسصذجؽ دجأليْٛ 

ثأليٛٔجس ، ِّج يغجػذ ػٍٝ  ِضخظظز ٌىً ٔٛع ِٓ Binding sitesِٚٓ ثٌؾذيش دجٌزوش دأْ ػٍٝ وً ِجدر فجٍِز ِٛثلغ سدؾ      

 .ٌأليٛٔجس   Selective transportثالِضظجص ثالخضيجسٜ 


