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 انفصم انثاَٙ : َقم انغاشاخ ٔانٛح عًم انكهٛح ٔاالستداتح انًُاعٛح
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 تحتاد خالٌا انزسى إلتًاو عًهٍاتٓا انحٌٍٕت إنى 

 األكسزٍٍ ٔانغزاء  -1

 انتخهص يٍ َٕاتذ انعًهٍاث عٍ غشٌك غشحٓا خاسد انزسى  -2

 أٔال : تثادل انغاشاخ َٔقهٓا 

 َقم األكسدٍٛ فٙ اندو   -1

 انذو فمٍش األكسزٍٍ إنى انشئتٍٍ ، ٌٕٔصهّ إنى انشعٍشاث انذيٌٕت انًحٍطت بانحٌٕصالث انٕٓائٍت  انشسٚاٌ انسئٌُٕ٘مم 

 ٔالٌ انشعٍشاث انذيٌٕت سلٍمت انزذس فأَٓا تسًح بتبادل انغاصاث بسٕٓنت 

 يٍ كفاءج عًهٛح تثادل انغاشاخ ؟ض : يا انعٕايم انتٙ تصٚد 

 يساحت انسطح انٕاسع نهحٌٕصالث انٕٓائٍت  -1

 انشلٍمت انتً تسًح بتبادل انًٕاد انحٌٕصالث انٕٓائٍت رذس -2

 ٔرٕد كًٍاث كبٍشة يٍ انذو فً األٔعٍت انذيٌٕت انتً تحٍػ بٓا  -3

 انشلٍمت فزذساٌ انشعٍشاث انذيٌٕت ٔصٕال إنى بالصيا انذو انٕٓائٍت ثٌُتمم غاص األكسزٍٍ يٍ انحٌٕصالث انٕٓائٍت إنى انذو عٍ غشٌك رذساٌ انحٌٕصال

 

 ٌُتمم األكسزٍٍ فً انذو بطشٌمتٍٍ :

 % ٔرنك نمهت رٔباَّ فً انًاء 2. بكًٍاث لهٍهت  تالشيا اندوعٍ غشٌك  -1

 ٕبٍٍ نتكٌٍٕ يشكب االكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ % حٍج ٌشتبػ األكسزٍٍ داخم خالٌا انذو انحًشاء يع انًٍٕٓره89بُسبت  خالٚا اندو انحًساءعٍ غشٌك  -2

 

 أٔ تحسزِ يُّ األكسدٍٛ تانًٕٓٛخهٕتٍٛانزي ٌحذد استباغ  انعايم :ْٕ 

 ( انر٘ ٚثٍٛ يدٖ تسكٛصِ . P O2 انضغظ اندصئٙ نغاش األكسدٍٛ ) 

 ٙتسكٛصِيع  طسدٚاٌتُاسب  انضغظ اندصئ 

 ف بأَّ انعغػ انزضئً نهغاصكم غاص فً خهٍػ انغاصاث ٌساْى فً رضء يٍ انعغػ انكهً انزي ٌعش 

 تُتمم انًٕاد يٍ انًُاغك راث انتشكٍض ) انعغػ انزضئً ( انًشتفع إنى انًُاغك انتً ٌمم فٍٓا انعغػ انزضئً أٔ ٌمم فٍٓا تشكٍضْا 
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 ض : يًا ٚتكٌٕ خص٘ء انًٕٓٛخهٕتٍٛ ؟ 

غهٕبٍٍ ٔتشتبػ بكم سهسهت يزًٕعت  أسبع سالسم يٍ عذٌذ انببتٍذ سهسهتٍٍ يٍ َٕع أنفا غهٕبٍٍ ٔسهسهتٍٍ يٍ َٕع بٍتا

 ععٌٕت تسًى يزًٕعت انٍٓى تحتٕي كم يُٓا عهى رسة حذٌذ 

  ٌٍشتبػ رضيء ٔاحذ يٍ األكسزٍٍ بزسة حذٌذ . نزا كم رضيء ًٍْٕرهٕبٍٍ نّ انمذسة عهى االستباغ بأسبعت رضئٍاث ي

 األكسزٍٍ عُذ اإلشباع يكَٕا يشكب االكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ 

 نشعٍشاث انذيٌٕت فً أَسزت انزسى انًختهفت حٍج ٌكٌٕ انعغػ انزضئً نألكسزٍٍ لهٍم حتى عُذ ٔصٕل انذو إنى ا

 ٌتفكك رضيء االكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ ٌٔتحشس األكسزٍٍ نتستفٍذ يُّ انخالٌا 

 أكسزٍٍ + ًٍْٕرهٕبٍٍ                                                 االكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ

 

  ٗتحسز األكسدٍٛ يٍ خص٘ء االكسًٕٛٓٛخهٕتٍٛ انعٕايم انتٙ تساعد عه 

 

 ٌستٓهك األكسزٍٍ بعذ ٔصٕنت إنى خالٌا ٔأَسزت انزسى 

 ٌٕبعًهٍت انتُفس انخهٕي ٌُٔتذ يٍ ْزِ انعًهٍت حاًَ أكسٍذ انكشب 

 ٌضداد تحشس االكسزٍٍ يٍ االٔكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ عُذ اَخفاض انعغػ انزضيء نغاص االكسزٍٍ فً االَسزت

 كسزٍٍ يٍ االٔكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ عُذ استفاع تشكٍض حاًَ اكسٍذ انكشبٌٕ فً انذو ٔعُذ اَخفاض انشلى انٍٓذسٔرًٍُ نهذوٌضداد تحشس اال

 ٌضداد تحشس االكسزٍٍ يٍ االٔكسًٍٍٕٓرهٕبٍٍ عُذ استفاع دسرت حشاسة انزسى عُذ يًاسست انتًاسٌٍ انشٌاظٍت ٔحذٔث االنتٓاباث
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 دو :اَتقال ثاَٙ أكسٛد انكستٌٕ فٙ ان -2

 انزضئً لهٍال . انذو يٍ خالٌا انزسى ) انتً ٌكٌٕ فٍٓا انعغػ انزضئً نخاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ عانٍا ( إنى انشعٍشاث انذيٌٕت انًحٍطت بٓا حٍج ٌكٌٕ انعغػ إنىٌُتمم حاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ 
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 : طسق َقم ثاَٙ أكسٛد انكستٌٕ فٙ اندو

 ًْ :  ثالثحنى انشعٍشاث انذيٌٕت ٌُٔتمم فً انذو بطشق ٌُتمم حاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ يٍ أَسزت انزسى إ

 :% ذائثح فٙ تالشيا اندو 7 -1

 %23عهٗ شكم كازتايًُْٕٕٛٛغهٕتٍٛ ٔتُسثح  -2

 : %77ٔبُسبت  HCO3إَٚاخ انكستَٕاخ انٓٛدزٔخُٛٛح عهى شكم  -3

 انًُتشس إنٗ اندو يٍ أَسدح اندسى ؟ CO2ض : يا يصٛس 

 عُد أَسدح اندسى 

 7ا اندو % ترٔب فٙ تالشي: 

  ّإنٗ داخم خالٚا اندو انحًساء فٛستثظ  33ثى ٚدخم يا َسثت %CO2 ٍيع كم ي 

 كازتايًُْٕٕٛٛغهٕتٍٛنتكٌٍٕ يشكب  %23ٔتُسثح  انًٕٓٛخهٕتٍٛ -1

 . انسانثح ٔإَٚاخ انٓٛدزٔخٍٛ انًٕخثح دزٔخُٛٛحإَٚاخ انكستَٕاخ انٓٛانزي ٌتفكك إنى  حًض انكستَٕٛكنتكٌٍٕ يشكب انزي ٌسشع ْزا االتحاد  إَصٚى كستَٕٛك إَٓٛدزٚصبًساعذة انًاء  -2

 

 

  االَتشاز انثسٛظبٕاسطت  تالشيا اندوحى تُتمم إٌَاث انكشبٌٕ انٍٓذسٔرٍٍُت إنى  

  يٍ خالٌا انذو انحًشاء إنى بالصيا انذو إنى  خسٔج إَٚاخ انكستٌٕ انٓٛدزٔخُٛٛحٌؤدي 

 ٙهٍت دو حًشاء .عهى راَبً غشاء كم خ حدٔث خهم فٙ انتٕاشٌ انكٓستائ 

 ٌٌُتمم إٌٌ انكهٕس انسانب انًٕرٕد بكًٍاث كبٍشة داخم بالصيا انذو إنى داخم خالٌا انذو انحًشاء ٔإلعادج انتٕاش 
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 ) عًهٛح إشاحح إَٚاخ انكهٕز (

 ٌٍٍتفكك كاسبايًٍٍُْٕٕغهٕبٍٍ بسشعت عُذ ٔصٕنّ إنى انشعٍشاث انذيٌٕت انًحٍطت بانحٌٕصالث انٕٓائٍت فً انشئت ( ) 

 تُعكس انًعادالث انسابمت فٍحذث يا ٌهً : عُد انحٕٚصالخ انٕٓائٛح : 

  ٔتُتمم إٌَاث انكهٕس يٍ تُتشش إٌَاث انكشبٌٕ انٍٓذسٔرٍٍُت يٍ بالصيا انذو إنى انخالٌا انذو انحًشاء

 خالٌا انذو انحًشاء إنى بالصيا انذو

 ٔتشتبػ بإٌَٔاث انٍٓذسٔرٍٍ يكَٕت حًط انكشبٍَٕك 

 ك بسشعت إنى ياء ٔحاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ .انزي ٌتفك 

 انزي ٌُتمم يٍ خالٌا انذو انحًشاء إنى بالصيا انذو ٔيُٓا إنى انحٌٕصالث انٕٓائٍت نٍغادس انزسى بعًهٍت انضفٍش 

 

        CO2               +              H2O                                                           H2CO3 

 حًط انكشبٍَٕك            إَضٌى كشبٍَٕك إٍَٓذسٌض                انًاء                      حاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ            

                  H2CO3                                              HCO3
-
                +        H

+
                             

 إٌٌ انٍٓذسٔرٍٍ          إٌٌ انكشبَٕاث انٍٓذسٔرٍٍُت                            حًط انكشبٍَٕك             

 

 

  ٌتحهم يشكب كاسبايًٍٍُْٕٕغهٕبٍٍ إنى ًٍْٕغهٕبٍٍ ٔحاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ ٌُٔتمم إنى انحٌٕصالث انٕٓائٍت 

 ًٍْٕغهٕبٍٍ  + حاًَ أكسٍذ انكشبٌٕ        كاسبايًٍٍُْٕٕغهٕبٍٍ                                     

 

  تعٕد إٌَاث انكهٕس انسانبت إنى بالصيا انذو 

 :  ًٕخهٕتٍٛٓٛٛاالٔكس

 تانًٕٓٛخهٕتٍٛ داخم خالٚا اندو انحًساء األكسدٍٛيسكة ُٚتح يٍ اتحاد 

 

 :  كازتايًُْٕٕٛٛغهٕتٍٛ

 يسكة ُٚتح يٍ اتحاد ثاَٙ أكسٛد انكستٌٕ يع خص٘ء ًْٕٛخهٕتٍٛ

 


