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.وب للعمليحضر المحلول األساسي عادة ويجب تخفيفه للحصول على التركيز النهائي المطل

للحصولقلأتركيزاتإلىعادةتخفيفهيتمالذي(عاليتركيزله)المركزالمحلولهو:تعريف
.االختباراتفياستخدامهيتمالذيالعملمحلولعلى

...،n=1،2،3وnXبـعادةلهايرمز•

المحلولمنجزء1بنقلويخفف؛العملمحلولتركيزقوةمنمراتخمسيماثل5X:مثل•
.النهائيالمحلولمنأجزاء5إلىالمخزن

التقطيرمزدوجماءمنمل400و5Xمخزنمحلولمنمل100يخلط:مثال•
(DDW)Double Distilled Water.1محلوليعطيX.

10Xمحلولماهو solution؟

.العملمحلولمنأعلىمرات10بتركيزمخزنمحلولهو

fold-10مراتلعشرالتخفيفيتم،10Xمخزنمحلولمن1Xمحلوللعمل dilution.

1X(TE)محلول:مثال Tris-EDTA (Ethylene-diamine tetra-acetic acid)محلولمن
.الماءلترمن1نهائيحجمفييخففاألخيرمنمل100يساوي10XTEمخزن
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Stock Solutionالعمليات الحسابية التي تتم على المحلول األساس 

:تصف المعادلة التالية المحددات المختلفة

C1*V1 = C2*V2
𝑪𝟐

𝑪𝟏
= 
𝑽𝟏

𝑽𝟐

: حيث

C1 : موالر( قبل التخفيف)األساسي تركيز المحلول

V1 : األساسي بالمللحجم المحلول

C2 : موالر( بعد التخفيف)النهائي تركيز المحلول

V2 : النهائي بالمللحجم المحلول

هو المجهول لذلك ( DDWمحدد بإضافة الماء للوصول إلى تركيز نهائي المطلوب )V1عادة يكون حجم المحلول األساسي 
:نعوض بالمعادلة التالية

𝑽𝟏 =
𝑪𝟐 ∗ 𝑽𝟐

𝑪𝟏
V1= [V2 X C2]/C1
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الحجم :عند تحضير المحاليل ال بد من توحيد الوحدة المستخدمه لكل من •
.والوزن والتركيز في نفس المعادلة

:من الخطأ كتابة المعادلة في الصورة التاليه: مثال•

V1(160ملل *)C1(160لتر/ملجم =)V1(المجهول*)C2( لتر/جم3المطلوب))

:الصورة الصحيحة

V1(160ملل *)C1(1601000× ملل/ملجم =)V1(المجهول*)C2( جم3المطلوب  ×
((1000× لتر/1000
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توحيد وحدات الحجم والوزن والتركيز في المحاليل

351 MIC 6

التركيز الوزن الحجم

مل /جم

gm/mL
جم مل

لتر/جم

Gm/L
جم لتر

مل/كجم

Kg/mL
كجم مل

لتر/كجم

Kg/L
كجم لتر

مل/ملجم

Mg/mL
ملجم ملل

ميكرولتر/ميكروجرام

Ug/uL
ميكروجرام ميكرولتر

ميكرولتر/نانوجرام

Ng/ul
نانوجرام ميكرولتر



؟(w/v)(حجم/وزن)و(v/v)(حجم/حجم)%1منهماكلالمحلولينبينالفرقماهو•

حجممن%1هيالسائلةالكيميائيةالمادةنسبةانأي:%1(حجم/حجم)األولالمحلول•
.الكليالمحلول

.مل100نهائيحجمفيالجليسرولمنمل1سيحتوي%1الجليسرولمحلول:مثال•

حيثصلبةصورةفيتكونالكيميائيةالمادةأنأي:%1(حجم/وزن)الثانيالمحلول•
.مل100فيالمادةمنجما؛إضافةمنها%1محلوليعني

Sodium(SDS)محلول:مثال• Dodecyl Sulphate1%منجم1منسيتكونSDSفي
.مل100نهائيحجم
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؟Microliterماهو الميكرولتر •

.مل1/1000لتر أو 1/1000000ويماثل ( ul)يرمز له 

موالر من محلول أسيتات 3ومحلول DNAمن محلول عينة الحمض النووي ul 200لديك 
موالر 0.3إلى DNAوترغبين في تحضير محلول من الحمض النووي NaOAcالصوديوم 

.لكن بإضافة العينة إلى األخير سيتأثر الحجم الكلي للمحلولNaOAcمن 

Xهو كمية محلول أسيتات الصوديوم الالزم إضافتها =d[V1 + X]

d = (.1/10موالر فالتخفيف هو 0.3موالر إلى 3مثال التحويل من )عامل التخفيف

V =الحجم االبتدائي للمحلول.

X =كمية المحلول المركز التي سيتم إضافتها.
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:Percent solutionنسبة المحلول •

(.حجم/وزن)أو نسبة ( وزن/وزن)قد يتكون المحلول من نسبة 

جرام من 100عدد الجرامات من المركب في « x»المحلول النسبي إما أن يتكون من 
.مل من المذاب، على التوالي100عدد جرامات المركب في «x»؛ أو  soluteالمذاب

Specific Gravity = wt/vol
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:أجيبي عن السؤال التالي

.موالر0.25تركيزه K2Cr2O7مائي من كرومات البوتاسيوم محلول •

ذو المحلولملل من 250الحجم الالزم أخذه من المحلول المركز للحصول على احسب •
موالر ؟؟ 0.01تركيز 
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مل من 500المطلوبة لتحضير Tris [Tris(Hydroxymethyl)Aminomethane]احسبي كمية •
(.amu)121.14= علماً بأن الوزن الجزيئي. موالر من المحلول المخزن1

EDTA (Ethylene-diamineاحسبي كمية • tetra-acetic acid) المطلوبة لتحضير
FW =372.2وزن الصيغة البنائية . موالر0.5مل من محلول مخزن 500

عادة 8عند pHإلى الماء مزدوج التقطير ويضبط الـ  EDTAعادة تضاف الـ: مالحظة•
NaOHهيدروكسيد الصوديوم باستخدام  pellets10جم ثم ترشح وتعقم باألوتوكالف.
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مل من محلول االستخالص 15المطلوبة في b-mercaptophenolاحسبي كمية •
.10mMللحصول على تركيز 

(.وزن/وزن% )98توفر هذا الماده في صورة صلبة بتركيز ت

FW =78.13.

مل من 100من % 80احسبي الحجم الكلي للمحلول المطلوب للوصول إلى محلول بتركيز •
.ETOHمن اإليثانول % 95تركيز 

ترغبين في إضافة . TE Bufferفي محلول منظم DNAمن الحمض النووي ul 300لديك •
عليك . موالر من أسيتات الصوديوم3ملح إليه ليترسب وينفصل عن الشوائب ولديك محلول 

.موالر من األسيتات مع الحمض النووي0.3أن تحصلي على محلول 
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الواجب

لتكوین ء لماامن  350gبتھا في م إذالتي یلزا2SO4(NH4)م ألمونیوات كبریتاوزن ما •
(H =1, N = 14, O = 16, S = 32:)؟   األوزان الذريةmolal( 0.3)ه تركیزل محلو

ً %40)ه لمائي تركیزم البوتاسیواكسید رویدل همحلو• .  بالموالريةلتركیز احسب ا( وزنا

H =  1, O = 16, K = 39):)األوزان الذرية  
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