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 ،در ابتدا وقتي كه ايـن سـلول در محلـولي بـا تركيـب زيـر قـرار گرفـت                    .  باشد cm/sec-bar 4-10غشاء يك سلول    ) Lp(فرض كنيد كه ضريب هدايت هيدروليكي        -1

bars2,00.1(ســاكارز   :حجمــي خــالص برابــر صــفر بــود     جريــان  sucrose
out
sucrose =σ=π + (  اتــانول)30.0,bars1 ethanol

out
ethanol =σ=π + (  گليــسرول

)80.0,bars1 glycerol
out
glycerol =σ=π( . محلول بيروني در فشار اتمسفر قرار داشت در حالي كهPin = 5 barsمقدار فـشار اسـمزي ناشـي از    ،در داخل سلول.  بود 

  . شدندbars 10برابر ار اسمزي شفموجب ايجاد بقيه امالح موجود در سلول جمعاً . لي در ابتدا ساكارز و اتانول در سلول وجود نداشت بود وbars 2گليسرول 
   مطلوب است تعيين ضريب انعكاس ميانگين براي امالح داخلي بجز گليسرول)ب    مطلوب است تعيين ضريب انعكاس ميانگين براي محلول خارجي) الف
 آيـا در ايـن حالـت جريـان      ،شـود ) Non-selective(اي سبب شود كه غشاء براي تمامي امالح موجود غيـر انتخـابي                نيد كه تيمار كردن غشاء سلول با ماده       فرض ك ) ج

  حجمي خالص وجود دارد؟ اگر وجود دارد به چه ميزان؟
  شود؟ چقدر مي جريان حجمي خالص ،شود) Impermeable( ناتراوا  امالح موجودياگر تيمار كردن غشاء سلول با ماده ديگري سبب شود غشاء به تمام) د
  
غلظتـي از  . قـرار دارد ) يـك ملـح نـاتراوا   ( مـوالل سـاكارز   3/0در محلـول  ) Incipient of plasmolysis(سلولي را در نظر بگيريد كه در نقطه شروع پالسـموليز   -2

هـا هيچگونـه آبـي وارد يـا از            فرض كنيد كه در حين اين آزمـايش       .  موالل است  4/0 برابر   ،شود  ميول  در اين سل  كه سبب ايجاد پالسموليز     ) Glycine( يسينمحلول گال 
  .ضريب انعكاس گاليسين براي غشاء اين سلولتعيين  مطلوب است .شود سلول خارج نمي

  
  .دهد  انتقال ميml/hr 02/0گراد را با دبي   درجه سانتي20 آب با دماي mm2 004/0 يك آوند چوبي افقي با سطح مقطع -3

  چه ميزان گراديان فشار براي ايجاد اين جريان الزم است؟) ب        سرعت متوسط جريان در اين آوند چقدر است؟) الف
رض كنيـد كـه     فـ (شـود؟      سرعت متوسط جريان چقدر مي     ، نانومتري سطح مقطع اين آوند را پر كنند        20اگر گراديان فشار ثابت باقي بماند ولي ديواره سلولي با منافذ            ) ج

  )نقش داردآب در انتقال سلولي تمامي سطح مقطع ديواره 
  
 در cm2/sec 5-10×0.3برابر با )  پويز015/0با لزجت ( در محلول آوند آبكش Dsucroseفرض كنيد . باشد  ميكرون مي10 يك آوند آبكش افقي داراي شعاع مؤثر -4

  .گراد است  درجه سانتي20دماي 
بـه   ،متـري و يـك متـري        كشد تا در فاصـله يـك سـانتي          چقدر طول مي  :  وارد آوند شود   14C-sucroseاگر جرياني در آوند وجود نداشته باشد و يك اليه نازك            ) الف

   درصد مقدارش در محل تزريق برسد؟37ظت به لغتوسط فرآيند پخشيدگي 
   چقدر است؟Jv مقدار ،ي در آوند آبكش شود باشد كه سبب جريان پوازلbar/m 0.20-اگر گراديان فشار ) ب
از فرآينـد پخـشيدگي   (متر و يك متر در آونـد را محاسـبه كنيـد      ميانگين زمان الزم براي حركت ساكارز به فاصله يك سانتي          ، )ب(براي شرايط ذكر شده در قسمت       ) ج

  شود؟  در يك آوند آبكش عمودي چقدر ميJv ،)ب(بند در براي شرايط گراديان فشار ) د        ).صرفنظر شودبا اين جريان توام 
  
  cm2/sec-bar 2-10 بار به ترتيب برابر -14 و -1/0هاي ماتريك  فرض كنيد كه هدايت هيدروليكي غيراشباع خاكي در پتانسيل -5
xylem،كند رشد مي براي يك گياه كه در خاك مرطوب .باشد مي cm2/sec-bar 7-10×2و 

vJ cm/sec 2/0      و پتانسيل آب بـرگ آن در ارتفـاع سـه متـري از سـطح 
 برابر بيشتر از سـطح آونـدهاي چـوبي    105ها و   و سطح آنها پنج برابر بيشتر از سطح يك رويه برگ    mm 3ها قطري برابر      فرض بر اين است كه ريشه     . است -bar 2زمين  
  .شود فشارهاي اسمزي نيز صرفنظر ميتمامي بوده و از گراد   درجه سانتي20رابر  ثابت و بSPACهاي سيستم  تمامي بخش فرض ديگر اين است كه دماي. است
   در دو پتانسيل ماتريك چقدر است؟ هوا در خاك-حدفاصل آبدر  آبشعاع هالل ) الف
  يد باشد؟ مقدار كاهش فشار هيدرواستاتيك در اين فاصله در خاك مرطوب چقدر با،انتقال يابد به ريشه cm 8/0اگر آب از فاصله ) ب
 ، آندودرم، پوست،اگر متوسط هدايت هيدروليكي اپيدرم. اند زير سطح ريشه آرايش يافته    در   ميكروني   500 يك حلقه    وندر نظر بگيريد كه آوندهاي چوبي ريشه در       ) ج

  كاهش فشار هيدرواستاتيك در آنها چقدر است؟ ،برابر مقدار آن در خاك خشك باشدريشه و ديواره آوندهاي چوبي 
فـرض  ( گراديان فشار متوسط در آوند چوبي براي خاك مرطوب چقدر است؟             ،هاي مزوفيلي برگ باشد      اگر آب در آوند چوبي برگ در تعادل با آب واكوئل سلول            )د

  )كنيد كه سطح آوندهاي چوبي در تمامي گياه يكسان است
 چـه اخـتالف فـشار       ، ميكـرون داشـته باشـند      1 نـانومتر و طـول       10يـواره آنهـا قطـر        باشـد و منافـذ د      20هاي مزوفيلي به سطح يـك رويـه بـرگ             اگر نسبت سطح سلول   ) ه 

  هيدرواستاتيكي در طول اين منافذ الزم است تا شدت جريان تعرقي ياد شده در خاك مرطوب را ايجاد كند؟
xylem، درصد افزايش يابد99اگر رطوبت نسبي هواي باالي خاك خشك به ) و

vJد شد؟ چقدر خواه  


