
  دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده كشاورزي
  خاك و گياهو  درس رابطه آب  4ه تمرين شمار  دكتر محمد رضا مصدقي: مدرس

  
. باشـد   در تمامي مسائل زير فرض بر اين است كه غشاء سيتوپالسمي نسبت به آب كامالً تراوا و نـسبت بـه مـواد محلـول نـاتراوا مـي                            

  .باشد م سلول در مقايسه با حجم محلول اطراف ناچيز ميهمچنين ديواره سلولي محكم بوده و حج
  
هايي كه    اين سلول را به ترتيب به محلول      . باشد   بار مي  -3 بار در تعادل با محلولي با پتانسيل اسمزي          -12 سلولي با پتانسيل اسمزي      -1

جهـت  . رحله به حالت تعادل با محلول برسـد     دهيم در هر م     باشند، منتقل كرده و اجازه مي        بار مي  -12 و   0،  -5داراي پتانسيل اسمزي    
هاي اسـمزي، فـشاري و كـل تعـادلي آب سـلول را                حركت آب در هر يك از حاالت را معين كرده و در هر حالت، مقادير پتانسيل               

  .محاسبه كنيد
  
 بـار  -15پتانسيل اسـمزي   با Bسلول .  بار است-4 بار در محلولي قرار دارد كه پتانسيل اسمزي آن      -9 با پتانسيل اسمزي     A سلول   -2

ها خارج كـرده و در     را از محلولB و Aهاي  پس از حصول تعادل، سلول    .  بار است  -2در محلولي قرار دارد كه پتانسيل اسمزي آن         
هـا بـه يـك انـدازه باشـند، مقـادير        بفـرض اينكـه سـلول   . جهت حركت آب بين آنهـا را تعيـين كنيـد         . ايم  تماس با يكديگر قرار داده    

  .هاي اسمزي، فشاري و كل آب را در حالت تعادل پس از تماس اين دو سلول بدست آوريد لپتانسي
  
اين سلول در حالت تعادل، حجمـش  .  بار است-2شود كه پتانسيل آن    بار در محلولي قرار داده مي      -12با پتانسيل اسمزي    ي   سلول -3
  .هاي اسمزي، فشاري و كل آب سلول را در حالت تعادل محاسبه كنيد مقادير پتانسيل. اش شد  برابر حجم اوليه5/1
  
اين رشته سلولي . باشند  بار مي-2 و -5، -9، -12،  -3،  -8 اسمزي به ترتيب     هاي  هاي يك رشته شش سلولي داراي پتانسيل         سلول -4

ها را    هاي اسمزي، فشاري و كل آب هر كدام از سلول           مقادير پتانسيل .  بار است  -2شود كه پتانسيل آب آن        در محلولي قرار داده مي    
در محلـولي  )  بار-2يعني سلول با پتانسيل اسمزي (ي در حالت ديگر فرض كنيد كه انتهاي رشته سلول       . در حالت تعادل محاسبه كنيد    

هـا را پـس از تعـادل     هـاي پتانـسيل آب سـلول        جهت حركـت آب را توضـيح دهيـد و مؤلفـه           .  بار قرار گرفته است    -3با پتانسيل آب    
  .محاسبه كنيد

  
يسيوس باشد، فعاليـت آب سـلول    درجه سيل20 بار در دماي   ميلي4/23 و  5/22 اگر فشار بخار آب سلول و آب خالص به ترتيب            -5

هـاي حجمـي، وزنـي، جرمـي و مـولي پتانـسيل        چه ميزان خواهد بود؟ همچنين پتانسيل شيميايي آب سلول مذكور را بر اساس واحد          
  .محاسبه كنيد

  
.  آمده استهاي زير در تعيين پتانسيل آب يك بافت گياهي با استفاده از روش تعادل در مايع و روش تعادل در بخار بدست           داده -6

  مطلوب است پتانسيل آب در بافت مذكور با استفاده از دو روش و مقايسه آنها؟
  bar(    2  4  6  8  10  12  14  16(فشار اسمزي محلول 

  )گرم(تغييرات وزن نمونه   -8  -6  -4  -2  +1  +3  +6  +10  تعادل در مايع
  -10  -8  -6  -4  -1  +1  +4  +8 تعادل در بخار

  


