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   تكميليخاك و گياهو  درس رابطه آب  2ه تمرين شمار  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  :نظر بگيريد ميكرون را در 4 به قطر Chlorellaمتر و سلول كروي   سانتي1 به قطر Valoniaلول كروي سمتر،   ميلي1متر و قطر   سانتي10 به طول Nitella سلول سيلندري -1
  كدام سلول سطح بيشتري به ازاء واحد حجم دارد؟) ب      ها چقدر است؟ نسبت سطح به حجم اين سلول) الف
 هـاي   سـلول بـراي    به ميزان نصف غلظت خارجي برسد، همـين فراينـد            Chlorellaدر سلول   ) كه در ابتدا در سلول وجود ندارد      (اگر يك ثانيه زمان الزم باشد تا غلظت اتانول          ) ج

Nitella و Valonia فرض كنيد كه كشد؟ چقدر طول مي Pethanolها يكسان است  براي تمامي سلول.  
  
  : موالل بود037/0متري   ميلي3صله  موالل و در فا1/0شونده در محل تزريق  يك ساعت بعد، غلظت حل. اليه نازك محلولي به درون ستون بلندي از آب تزريق شد -2

  مقدار آن در محل تزريق شود؟%  37متري   سانتي9شونده در فاصله  چقدر زمان الزم است تا غلظت حل) ب             شونده چقدر است؟ لضريب پخشيدگي اين ح) الف
  تزريق شده بود؟به ستون آب شونده به ازاء واحد سطح در ابتدا  چند مول حل) ج
براي زمان محاسـبه شـده در بنـد ب، در    . داششونده اصلي و همراه با آن تزريق شده ب ر كوچكتر از حل براب100فرض كنيد كه مقدار ناچيزي از يك ماده با ضريب پخشيدگي       ) د

  رسد؟ مقدار آن در محل تزريق مي% 37اي غلظت آن به  چه فاصله
  
  :ي پخشيده شوندهاي شيمياي متر مكعب مانند گونه  گرم بر سانتي1/1 ميكرومتر مكعب و چگالي 3/0ها با حجم  فرض كنيد كه ميتوكندري -3

  جرم مولكولي ميتوكندري چقدر است؟) الف
اگر ضرايب پخـشيدگي متناسـب بـا عكـس ريـشه      .  داردcm2/sec 5-10×0.5 گرم بر مول، ضريب پخشيدگي 200فرض كنيد كه يك گونه شيميايي مشابه با وزن مولكولي ) ب
  .Dmitochondriaها باشند، مطلوب است محاسبه  وم جرم مولكولي اين گونهس
tD4Xاگر معادله  ) ج j

2
e اي  فاصـله  ايـن  (؟ ميكـرون پخـشيده شـود   2/0تا ميتوكندري به اندازه كشد   طول ميكافي باشد، به طور متوسط چقدرميتوكندري  براي بيان حركت =

  )باشد ميقابل تشخيص است كه با ميكروسكوپ نوري 
  )اين فاصله تقريباً برابر عرض يك سلول تيپيك برگ است (؟ ميكرون پخشيده شود50 چقدر زمان الزم است تا ميتوكندري به اندازه) د
 توليـد شـده در فراينـد    ATP ميكروني پخشيده شود؟ جواب خود را به اسـتفاده سـلولي   50 در فاصله ATPكشد تا  باشد، چقدر طول مي cm2/sec 5-10×0.3برابر  DATP اگر )ه

  ). جبا توجه به بند(تنفس ارتباط دهيد 
  
  : ميكرون قرار گرفته است2متر در مجاورت سلول نگهبان روزنه برگ با ضخامت ديواره سلولي   ميلي1فرض كنيد كه يك اليه هواي ساكن به عرض  -4

 و در سطح سلول نگهبان اعمال شود        14CO2نهايت نازك     يك اليه بي  اگر  ) الف
2COD              هـاي نـسبي پخـشيدگي        در هوا يك ميليون بار بزرگتر از در ديواره سلولي باشـد، زمـان

14CO2 در اين دو مانع چقدر است؟  
ض فـر  ( نانومتر برابر زمان عبور از ديواره سلولي مذكور باشد، مقادير نسبي دو ضريب پخـشيدگي چقـدر اسـت؟   8 از پالسمالما به ضخامت 14CO2 اگر زمان الزم براي عبور  )ب

  ) در يك سطحي بين دو مانع وارد شده است14CO2كنيد كه 
  بزرگتر است و به چه ميزان؟ برابر بيشتر از پالسمالما باشد، در كدام مانع ضريب نفوذپذيري 100 در ديواره سلولي CO2اگر ضريب تفكيك ) ج
  
 D2O ،2.0×10-3 بـراي  cm/sec 2-10×1.0  ميكرون، برابر20اليه ساكن به ضخامت  نانومتر بدون تصحيح اثر 5/7يك غشاء به ضخامت ) ظاهري(يب نفوذپذيري كلي اضر -5

cm/sec 6-10×3.0 براي متانول، و cm/sec براي L-براي موانع سري، رابطه ضريب نفوذپذيري كلي براي گونـه  . ليوسين استj) total
jP (    هـر يـك از   بـا ضـرايب نفوذپـذيري
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  :ر طرف دروني غشاء بسيار نازك است، فرض كنيد كه اليه ساكن داتبراي محاسب. 1

OD2 (. اليه ساكن بيروني براي هر يك از اين تركيبات را محاسبه كنيـد Pjمقدار ) الف
D   5-10×2.6برابـر cm2/sec ،Dmethanol5-10×0.8رابـر   ب cm2/sec و ،DL-leucine  برابـر 

0.2×10-5 cm2/sec باشند  درجه در آب مي25 در دماي(  
   ضرايب نفوپذيري غشاء براي سه تركيب ذكر شده چقدر است؟)ب
  اند؟ هاي اصلي در برابر پخشيدگي سه تركيب كدام با توجه به جواب بندهاي الف و ب، مقاومت) ج
total رديحداكثر مقا) د

jP ند، چقدر است؟نك  درجه براي هر تركيب كه از دو مانع سري اليه ساكن و غشاء عبور مي25 در دماي  
  
 تمامي در. باشد  cm/sec 4-10نسبت به آن ) متر  ميلي1متر و قطر   سانتي10طول  (Chara پالسمالماي سلول سيلندري ضريب نفوذپذيرينظر بگيريد كه در را شونده  يك حل -6

  :استشونده در داخل سلول يكنواخت  شرايط فرض كنيد كه غلظت حل
   وارد شود؟،ده استونش كه ابتدا فاقد حل، محلول بيروني با حجم زيادبه شونده از سلول خارج شده و   حل%90كشد تا  چقدر طول مي) الف
   الزم است؟ت گيرد، چقدر زمانردو سر اين سلول صوسطوح اگر پخشيدگي تنها از طريق ) ب
   از سلول خارج شود، چگونه است؟هشوند حل %99بندهاي الف و ب براي وقتي كه در  هاي بدست آمده  زمان)ج
  كنند؟ ها چگونه تغيير مي  باشد، زمانcm/sec 6-10 برابر Pj اگر )د


