ما الذي أدى الى فساد كعكة الجبنة
التي تحوي أناناس وجيالتين؟

أسئلة البحث:
.1

ما هو تأثير تركيز مستخلص
األناناس على وتيرة تحليل
زالليات الجيالتين؟

.2

ما هو تأثير درجة الحموضة على
وتيرة تحليل بروتينات
الجيالتين بواسطة مستخلص
االناناس؟

على ما يبدو أنه عندما نخلط اناناس وجيالتين
معا تفسد كعكة الجبنة.
عمل إنزيمات االناناس
المحللة لزالليات الجيالتين
يتأثر من

تركيز االنزيم

درجة الPH -
يؤثر على

وتيرة تحليل
زالليات الجيالتين

روابط البحث
رابط التجربة لسؤال البحث :
«ما هو تأثير تركيز مستخلص
االناناس على وتيرة تحليل
الزالليات الجيالتين ؟»
https://www.youtube.co
m/watch?v=suzVKkVGgA
رابط التجربة لسؤال البحث :
«ما هو تأثير
درجة الحموضة على وتيرة
تحليل بروتبنات
الجيالتين بواسطة مستخلص
اناناس؟»
https://youtu.be/EmoXP
MCSeLY

وبالتالي

يتحول الجيالتين الى سائل ،األمر الذي يؤدي الى
فساد كعكة الجبنة

النتائج:

الناتج

الرسمين البيانيين يوضحان نتائج كل من
التجربتين:
في الرسم البياني االول نرى أنه كلما ارتفع
تركيز مستخلص االناناس يرتفع حجم السائل
الناتج.
في الرسم البياني الثاني نرى أن عمل االنزيم
كان األمثل في درجتين لل PH-ففي هاتين
الدرجتين ( )PH=1.5,PH=3كان معدل حجم
السائل الناتج هو األكبر وفي مجاالت اخرى
يقل نشاط االنزيم.
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رسم بياني 2

نقاش واستنتاجات:
استنتاجات مجموعة جولس :يوجد النزيم البروملين درجتين مثاليتين يعمل بهما أفضل ما
يمكن ،ارتفاع او انخفاض عن هذه الدرجتين يؤدي الى انخفاض نشاط عمل االنزيم .يمكن
تفسير نتائج التجربة بأن لكل انزيم درجة  PHمثلى يعمل فيها أفضل ما يمكن بسبب المالئمة
التامة بين المبنى الفراغي للموقع الفعال في االنزيمات وبين مادة األساس .كلما ابتعدنا عن
الدرجة المثالية لل  PH -يتغير المبنى الفراغي للموقع الفعال ويقل مدى تالؤمه مع مادة
األساس ،لذلك تقل وتيرة التفاعل اإلنزيمي
استنتاجات مجموعة البقيعة :كلما كان تركيز مستخلص األناناس أكبر ،تكون وتيرة تحليل
زالليات الجيالتين أكبر .يمكن تفسير نتائج التجربة بأنه كلما كان تركيز مستخلص األناناس
أكبر يكون تركيز انزيمات االناناس أكبر وبالتالي احتمال التقاء انزيم-مادة اساس (زالليات
الجيالتين) أكبر ،وبالتالي تحليل أكبر للجيالتين (ارتفاع حجم السائل يكون أكثر)
توصيات الستمرار البحث:
فحص وتيرة عمل االنزيمات في مجال 1.5-3 PHشرط أن يكون الفرق  0.1بين الدرجات،
للتأكد من صحة هبوط عمل االنزيم في هذا المجال.
رابط للنقاش :דיון ומסקנות

