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چكيده طرح:
 زماني كه دانش آموزان سلول و هسته  را مي بيند و لمس مي كند ، بهتر از زماني ياد مي گيرند كه تنها كتاب را مطالعه 
كرده باشند. براي مشاهده هسته الزم است آن را رنگ آميزي كرد ، تا به صورت واضح قابل مشاهده باشد.  رنگ هايي كه براي 
رنگ آميزي هسته سلول به كار مي روند در آزمايشگاه هاي مناطق محروم و نيمه محروم وجود ندارند .  رنگ هاي روتين آزمايشگاه 
مثل فوشين ، هماتوكسيلين ، متيل بلو ، كريستال ويولت ، ...منشا شيميايي دارند . وارداتي هستند و قيمت هاي بسيار بااليي دارند . 
دانش آموزان مخصوصا در رده هاي سني پايين تر در حين كاركردن با مواد آزمايشگاهي نكات ايمني را رعايت نمي كنند چون 

آشنايي كامل با مواد شيميايي ندارند و در صورت تماس دست يا استنشاق بخار اين رنگ ها دچار آلرژي مي شوند . 
از اين رو در صدد برآمديم تا روشي ارزان تر ، با منشا طبيعي و در دسترس براي رنگ آميزي هسته سلول ابداع كنيم . 

طرح حاضر كه نتيجه دو سال كار آزمايشگاهی است است�فاده ، از عصاره گياهان 
و ميوه هاي  بنفش رنگ برای رنگ كردن ه�سته س�لول گياهی و جانوری است .      
دراين طرح از عصاره گياهان و يا ميوه هاي  بنفش رنگ، برای رنگ نمودن 
هسته سلول گياهی و جانوری استفاده می شود . به اين صورت كه ابتدا قسمتی 
از گياه و يا ميوه اي كه بنفش رنگ باشد را انتخاب می كنيم . سپس با له كردن 
)در  را خارج كرده   PH  عصاره  را اسيدي مي كنيم.  بافت مذكور، عصاره آن 
حالت خنثي و قليايي تاثيري بر هسته ندارد.(  می توان با افزودن اين م�اده به 
الم حاوی گس��ترده سلول جانوری و يا گياهی ،   پس از چند دقيقه هسته های 
موجود در نمونه را بسيار واضح مشاهده نمود. در اين طرح مي توان از هر گياه 
و يا ميوه بنفش رنگ استفاده كرد . در هر فصل از سال به آساني گياه و ميوه 
بنفش رنگ را مي توان  تهيه نمود .  از مزيت هاي اين روش رنگ آميزي هزينه 
اجراي بسيار پايين ، كيفيت بسيار باالي رنگ آميزي ، سرعت عمل ، اختصاصي 

عمل كردن اشاره كرد .
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