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  :االعخشاظاث عٍٝ ٔظشيت ٌٛٔذاصاسد- 

 

  Sutcliffeعٓ اٌباحذ 7991يٛصذ عذة اعخشاظاث ٌٙزٖ إٌظشيت روش٘ا صادق ٚآخشْٚ سٕت 

  :ٚحخّزً فٝ 7991سٕت 

 

اث فيىْٛ ِٓ اٌّخٛلع ٚصٛد حٕافس بيٓ األٔيٛٔاث عٍٝ ٘زا فٝ حاٌت ٚصٛد حاًِ ٚاحذ ٌألٔي1ٔٛ- 

، وزٌه ٌُ يحذد حٕافس بيٓ NO3  ، -H2PO4- دBr  ، -Clْٚ- اٌحاًِ، ٚ٘زا ٌُ يزبج إال بيٓ

  .ِّا يؤوذ ٚصٛد أوزش ِٓ حاًِ  =SO4ٚاٌىبشيخاث F -, Cl -( Br ,- (اٌٙاٌيذاث

 

سىٛسبيه أٚوييذيض بذال ً ِٓ فٝ بعط اٌحاالث يىْٛ اِخصاص اٌٍّح ِشحبػ ِع األ2- 

 .اٌييخٛوشَٚ أٚوييذيض، حيذ ربج أْ اٌييخٛوشَٚ أٚوييذيض غيش ِٛصٛد أصال ً فٝ اٌغشاء

 

ٌٙا اٌمذسة عٍٝ أْ ححفض اٌخٕفس، ٚباٌخاٌٝ فئْ   +Na+  ٚKٚصذ أْ بعط اٌىاحيٛٔاث ِز3ً- 

حبطت باٌىاحيٛٔاث ظا٘شة اٌخٕفس اٌٍّحٝ ٌييج ِمصٛسة عٍٝ األٔيٛٔاث فمػ ، ٌٚىٓ لذ حىْٛ ِش

  .أيعا ً 

 

ٚ٘ٛ ِزبػ ٌألويذة اٌفٛسفٛسيت لذ شضع اٌخٕفس إٌٝ ألصاٖ ، ٌٚىٓ لًٍ   DNPٚصذ أْ ِشوب4- 

  .، ٕٚ٘ا يضب أْ حخٛلف عٍّيت االِخصاص فٝ حاٌت صحت افخشاض ٌٛٔذا صاسد Kclاِخصاص

 

ٝ خاسس اٌخٍيت ٚصذ أْ ححج اٌظشٚف إٌّاسبت أوزش ِٓ أسبعت إٌىخشٚٔاث يّىٓ أْ حٕخمً إ5ٌ- 

يُيخٍٙه ، ٚ٘زا عىس افخشاض ٌٛٔذاصاسد ٚاٌزٜ يحذد أْ ألصٝ عذد ٌألٔيٛٔاث   O2ٌىً صضٜء

٘ٛ أسبعت فمػ. ٚباٌخاٌٝ فئْ ِبذأ أخماي األيْٛ ِعخّذا ً عٍٝ   O2يّىٓ أخماٌٗ ِع اسخٙالن صضٜء

  .االسحباغ اٌّباشش ِع االٌىخشْٚ ِٚعخت االخخضاي يعخبش غيش صحيح

 

٘زٖ إٌظشيت فٝ حفييش االخخياسيت الِخصاص األيٛٔاث ، ٚٚظح رٌه ِع وزيش ِٓ عضضث 6- 

  .إٌباحاث

 

ِٚٓ ٕ٘ا ٔضذ أْ أُ٘ ِا أظافخٗ ٔظشيت ٌٛٔذاصاسد ٘ٛ ٌفج االٔخباٖ إٌٝ دٚس اٌطالت فٝ عٍّيت 

  .االِخصاص اٌحيٜٛ

 

 : راٌزا ً: صعٛد األيٛٔاث ِٓ اٌضزس إٌٝ األصضاء اٌٙٛائيت

 

األيٛٔاث بٛاسطت خاليا اٌبششة فٝ اٌضزس حٕخمً ٘زٖ األيٛٔاث خالي خاليا ٔييش بعذ اِخصاص 

(، ٚحخحشن ٘زٖ األيٛٔاث إٌٝ 8-3اٌضزس فٝ احضاٖ اٌذاخً حخٝ حصً إٌٝ األٚعيت إٌالٍت )شىً

  :داخً اٌضزس بٛسيٍخيٓ

 

  :األٌٚٝ

 

عٓ غشيك اٌخيٛغ ححشن األيْٛ ِٓ سيخٛبالصَ إٌٝ سيخٛبالصَ اٌخٍيت اٌّضاٚسة صٙت اٌذاخً 

  .اٌبالصِٛدصِيت اٌخٝ حشبػ سيخٛبالصَ اٌخاليا ِع بععٙا اٌبعط حخٝ يصً إٌٝ األٚعيت اٌخشبيت
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 :اٌزأيت

 

فٝ صذس خاليا اٌمششة ٚفٝ ٘زٖ اٌحاٌت حخٛلف   Free space٘ٝ ححشن األيْٛ فٝ اٌفشاغ اٌحش

اٌخٝ حمًٍ ِٓ ٔفار اٌضذاس اٌخٍٜٛ  حشوت األيْٛ عٕذ غبمت اإلٔذٚدسِس ٌٛصٛد اٌششائػ اٌىيبيشيت

، ٚحّٕع أخماي األيٛٔاث خالٌٗ ِّا يُحخُ ٚصٛد ٚسيٍت حيٛيت ححًّ ٘زا األيْٛ ٚحّش بٗ خالي 

اإلٔذٚدسِس ٌىٝ ييخّش فٝ غشيمٗ إٌٝ أٚعيت اٌخشب . ٚبّضشد ٚصٛي األيٛٔاث إٌٝ األٚعيت 

ّاء اٌصاعذ إٌٝ أعٍٝ حيذ حذخً ٘زٖ اٌخشبيت فئٔٙا حشحً بيشعت إٌٝ األصضاء اٌٙٛائيت ِع حياس اٌ

  .األيٛٔاث فٝ عٍّياث اٌخّزيً اٌغزائٝ فٝ األٚساق
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