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Φύλλο Εργασίας 
 

Αλατότητα των εδαφών 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

Ένα από τα φαινόμενα που μπορούν να οδηγήσουν σε ερημοποίηση μιας 
περιοχής είναι η αλάτωση. Ο όρος αλάτωση χρησιμοποιείται για να 
περιγράψουμε τη διεργασία συσσώρευσης αλάτων στο έδαφος. Είναι ένα 
φαινόμενο που εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε όλο τον κόσμο. Η γεωργία 
είναι ο τομέας εκείνος της οικονομίας που υφίσταται τις μεγαλύτερες 
συνέπειες. Οι επιπτώσεις της αλάτωσης για τους αγρότες μπορεί να είναι 
δραματικές από οικονομικής και κοινωνικής άποψης.  

Ο βασικός λόγος που πιθανώς 
προκαλείται αλάτωση είναι η 
διείσδυση θαλασσινού νερού που 
συμβαίνει σε παράκτιες περιοχές 
είτε αντικαθιστώντας τα υπόγεια 
νερά  λόγω υπερβολικής 
κατανάλωσης τους είτε λόγω 
ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας. 

 
Υπάρχουν καλλιέργειες που είναι πιο ευαίσθητες όπως τα φασόλια, το 
κρεμμύδι, η πατάτα και η πιπεριά, άλλες που είναι μέτρια ανθεκτικές όπως το 
καλαμπόκι και  η ντομάτα και άλλες που είναι περισσότερο ανθεκτικές όπως 
το βαμβάκι και η ελιά.  
Θα προσπαθήσουμε εργαστηριακά να ανακαλύψουμε τις επιπτώσεις της 
αλάτωσης στις καλλιέργειες και συγκεκριμένα στο κρεμμύδι. 
 

 



ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  Εργαστήριο Βιολογίας ,  Ξενοφών Βάτσιος  Δεκέμβριος 2012        2/10 
 

Θέμα 1Ο : ΧΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 

To κρεμμύδι είναι φυτό, γνωστό και με τα ονόματα κρόμμυον ή Άλλιον το 
κοινό. Για την παρατήρηση των κυττάρων κρεμμυδιού σε οπτικό μικροσκόπιο 
προσφέρεται ιδιαίτερα ο βολβός του κρεμμυδιού. Οι λευκοί χιτώνες του 
βολβού του κρεμμυδιού καλύπτονται εσωτερικά από έναν υμένα. Αυτός 
αποτελείται από μία μόνο στιβάδα κυττάρων. 
Για την χρώση των κυττάρων αυτών θα χρησιμοποιήσετε την χρωστική 

Lugol, που είναι υδατικό διάλυμα ιωδίου και ιωδιούχου καλίου. 
 

Ø ΣΤΟΧΟΣ :  
Να χρωματίσετε κύτταρα από τους χιτώνες του βολβού ενός κρεμμυδιού και 
να τα παρατηρήσετε σε οπτικό μικροσκόπιο.  
 
Ø ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ :  
Έχετε στην διάθεσή σας : 
- Οπτικό μικροσκόπιο  
- Κρεμμύδι 
- Αντικειμενοφόρος πλάκα 
- Καλυπτρίδες 
- Νυστέρι 
- Λαβίδα 
- Ανατομική βελόνα 
- Διηθητικό χαρτί 
- Χαρτί κουζίνας 
- Χρωστική Lugol 
 
Ø ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :    

Βήμα 1ο Στο κέντρο μιας 
αντικειμενοφόρου πλάκας στάξτε μια 
σταγόνα από το διάλυμα Lugol. 

 

 
  

Βήμα 2ο  Αφαιρέστε έναν εσωτερικό λευκό 
χιτώνα του κρεμμυδιού. Χαράξτε, στην 

εσωτερική του πλευρά, 
με το νυστέρι, μικρά ορθογώνια, όπως 

δείχνει το σχήμα.  
Θα χρειαστείτε συνολικά 3 

ορθογώνια κομμάτια από τον υμένα, 
γι΄ αυτό χαράξτε τουλάχιστον 

τέσσερα.  
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Βήμα 3ο  Με τη λαβίδα αφαιρέστε, 
προσεκτικά, ένα από αυτά τα ορθογώνια του 
υμένα, φροντίζοντας να μην παρασύρετε 
και ιστό από την κάτω του πλευρά. 

 
  

Εναλλακτικά   
Η διαδικασία αφαίρεσης του υμένα, με την 
παραπάνω διαδικασία, είναι ιδιαίτερα 

«λεπτή». Εάν δεν τα καταφέρετε, 
εναλλακτικά μπορείτε να σπάσετε τη 

φλούδα του κρεμμυδιού στη μέση, όπως 
δείχνει το σχήμα και με την λαβίδα να 
αφαιρέσετε ένα  μεγάλο κομμάτι του 
υμένα. Με το νυστέρι κόψτε τη σε μικρά 

κομμάτια και πάρτε ένα από αυτά. Φυλάξτε 
τα υπόλοιπα για το Θέμα 2ο. Επειδή το 
δείγμα σας θα βαθμολογηθεί, θα 

αφαιρεθούν οι αντίστοιχες μονάδες αν 
επακολουθήσετε αυτή την εναλλακτική 

διαδικασία.  

 

 
  

Βήμα 4ο  Τοποθετείστε τον λεπτό υμένα στην 
σταγόνα της χρωστικής πάνω στην 

αντικειμενοφόρο πλάκα, προσέχοντας να μην 
αναδιπλωθεί. Αν αναδιπλωθεί ισιώστε τον με 

την βοήθεια της ανατομικής βελόνας.   

 
  

Βήμα 5ο  Στη συνέχεια θα πρέπει να 
τοποθετήσετε την καλυπτρίδα πάνω στο 

δείγμα. Ακουμπάτε την ακμή της καλυπτρίδας 
στην άκρη της σταγόνας της χρωστικής με το 

υπό παρατήρηση υλικό 
και την κατεβάζετε προσεκτικά, 

στηρίζοντάς την με την ανατομική βελόνα, 
ώστε να καλύψει το παρασκεύασμα, χωρίς να 

δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα. 
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Βήμα 6ο Απορροφήστε με διηθητικό χαρτί (ή 
με χαρτί κουζίνας) την χρωστική που βγαίνει 

έξω από την καλυπτρίδα 

 
  

Βήμα 7ο Παρατηρείστε το 
παρασκεύασμα στο οπτικό μικροσκόπιο 
ξεκινώντας από την μεγέθυνση Χ4 και 
προχωρώντας στην Χ10 και Χ40. 

Η μεγέθυνση Χ100 έχει αφαιρεθεί. 
 

 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩ :    

 
Εάν νομίζετε ότι το δείγμα σας δεν σας ικανοποιεί δοκιμάστε να 
επαναλάβετε την διαδικασία, εφόσον νομίζετε ότι ο χρόνος επαρκεί. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Σας δίνονται παρακάτω μερικές χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο 
μικροσκόπησης (συμβουλευτείτε και την τελευταία σελίδα των θεμάτων, 
όπου απεικονίζονται τα μέρη του μικροσκοπίου). 
• Τοποθετούμε το δείγμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου και το 
ασφαλίζουμε με τα ελατηριωτά άγκιστρα. 
• Ξεκινούμε την μικροσκόπηση από την μικρότερη μεγέθυνση(Χ4). 
• Με τους κοχλίες κίνησης φέρουμε το δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό 
φακό. 
• Καθαρίζουμε την εικόνα με τον μακρομετρικό κοχλία. 
• Σε κάθε μεγαλύτερη μεγέθυνση καθαρίζουμε την εικόνα μόνο με τον 
μικρομετρικό κοχλία, χωρίς να περιστρέψουμε ξανά τον μακρομετρικό. 
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• Όταν τελειώσουμε την μικροσκόπηση, επαναφέρουμε τον αντικειμενικό 
φακό μικρότερης μεγέθυνσης πάνω από το δείγμα, πριν αφαιρέσουμε το 
δείγμα από το μικροσκόπιο.  
 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Στην μεγέθυνση Χ40, βρείτε μια εικόνα που σας ικανοποιεί  
1.Α. Ζητείστε από τον επιτηρητή σας να φωτογραφίσει την εικόνα που 
έχετε επιλέξει στο μικροσκόπιο. 
1. Β. Σχεδιάστε, στον παρακάτω κύκλο, ότι παρατηρείτε στο 
μικροσκόπιο.                                                                           

 
 

Μεγεθυντική 
ικανότητα 

προσοφθάλμιου 
 

 

 
Μεγεθυντική 
ικανότητα 

αντικειμενικού 
 

 

Τελική μεγέθυνση 
παρασκευάσματος 

 

 
Παραδώστε το δείγμα που παρασκευάσατε στον επιτηρητή και 
τακτοποιείστε τον πάγκο σας για το επόμενο θέμα.  

 
 

Θέμα 2Ο : Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ 
Τα κύτταρα περιβάλλονται από την πλασματική μεμβράνη, η δομή της 

οποίας είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την είσοδο ή την έξοδο ορισμένων 
μόνο ουσιών, είναι δηλαδή μια ημιπερατή μεμβράνη.  
Όταν τα κύτταρα βρεθούν μέσα σε διάλυμα με περιεκτικότητα μεγαλύτερη 

από την ενδοκυτταρική περιεκτικότητα, όπως συμβαίνει με το θαλασσινό 
νερό, εξέρχεται νερό από το κύτταρο προς τον εξωτερικό χώρο. Η διαδικασία 
αυτή ονομάζεται πλασμόλυση. 
Το θαλασσινό νερό είναι ένα υδατικό διάλυμα με περιεκτικότητα περίπου 

3,6% w/v σε άλατα. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε 100ml του θαλασσινού νερού 
περιέχονται περίπου 3,6 γραμμάρια των διαλυμένων αλάτων (κυρίως 
χλωριούχο νάτριο). 

 
Ø ΣΤΟΧΟΣ :  
Να παρατηρήσετε την επίδραση του αλατόνερου στα κύτταρα του 
κρεμμυδιού.  
 
Ø ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ :  
Έχετε στην διάθεσή σας : 
- Οπτικό μικροσκόπιο  
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- Κρεμμύδι 
- Δύο αντικειμενοφόρες πλάκες 
- Καλυπτρίδες 
- Νυστέρι 
- Λαβίδα 
- Ανατομική βελόνα 
- Διηθητικό χαρτί 
- Χαρτί κουζίνας 
- Χρωστική Lugol 
- τρυβλίο petri 
- χρονόμετρο 
- ράβδο ανάδευσης 
- διάλυμα χλωριούχου νατρίου 3,6%w/v σε χλωριούχο νάτριο.  
 
Ø ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :    

Βήμα 1ο Με την ράβδο ανάδευσης, 
ανακατέψτε καλά το διάλυμα 

χλωριούχου ώστε να ομογενοποιηθεί 
και αδειάστε μικρή ποσότητα του 

διαλύματος στο καπάκι του τριβλίου. 

 
  

Βήμα 2ο Στο κέντρο των δύο 
αντικειμενοφόρων πλακών στάξτε από μια 

σταγόνα διαλύματος Lugol. 

 
  

Βήμα 3ο  Αδειάστε μικρή ποσότητα του 
διαλύματος χλωριούχου νατρίου στο τρυβλίο. 
Με τη λαβίδα αφαιρέστε, προσεκτικά, ένα από 

τα ορθογώνια τμήματα του υμένα του 
κρεμμυδιού που χαράξατε στο Θέμα 1ο, 

φροντίζοντας να μην παρασύρετε 
και ιστό από την κάτω του πλευρά και αφήστε 

το να επιπλέει στο διάλυμα χλωριούχου 
νατρίου που έχετε στο τριβλίο, για 1 λεπτό.  

  
Βήμα 4ο  Μετά το πέρας του 1 λεπτού, με την 
λαβίδα, τοποθετείστε τον λεπτό υμένα στην 

σταγόνα της χρωστικής πάνω στην 
αντικειμενοφόρο πλάκα, προσέχοντας να μην 
αναδιπλωθεί και καλύψτε το δείγμα με την 

καλυπτρίδα.     
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Βήμα 5ο  Με τη λαβίδα αφαιρέστε, ένα ακόμη 
από τα ορθογώνια τμήματα του υμένα του 
κρεμμυδιού και αφήστε τον να επιπλέει στο 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου στο τριβλίο, για 

4 λεπτά. Ετοιμάστε ένα ακόμη δείγμα για 
μικροσκόπηση με τον υμένα αυτόν, 

ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. 
 

  

Βήμα 6ο Απορροφήστε με διηθητικό χαρτί (ή 
με χαρτί κουζίνας) τη χρωστική που βγαίνει 
έξω από την καλυπτρίδα στα δύο δείγματα 
και παρατηρείστε τα διαδοχικά στο οπτικό 
μικροσκόπιο, ακολουθώντας τους κανόνες 

μικροσκόπησης.  
 

  
Παρατήρηση  

Εάν στο θέμα 1ο ακολουθήσατε την 
εναλλακτική πρόταση αφαίρεσης του 

υμένα, θα χρησιμοποιήσετε τα υπόλοιπα 
κομμάτια που φυλάξατε. Δεν θα 

αφαιρεθούν επιπλέον μονάδες και για τα 
δείγματα του θέματος 2. 

 

 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩ :    

              
      Το δείγμα που αφήσαμε                           Το δείγμα που αφήσαμε 

    για 1 λεπτό στο αλατόνερο.                        για 4λεπτά στο αλατόνερο. 
 
Εάν νομίζετε ότι τα δείγματά σας δεν σας ικανοποιούν, δοκιμάστε να 
επαναλάβετε την διαδικασία, εφόσον νομίζετε ότι ο χρόνος επαρκεί. 
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ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Στην μεγέθυνση Χ40, βρείτε μια εικόνα, για κάθε δείγμα, που σας 
ικανοποιεί  
2.Α. Ζητείστε από τον επιτηρητή σας να φωτογραφίσει τις εικόνες που 
έχετε επιλέξει στο μικροσκόπιο. 
2. Β. Να σχεδιάσετε ότι παρατηρείτε στο μικροσκόπιο, σε κάθε δείγμα. . 

 

 
Το δείγμα που αφήσαμε                           Το δείγμα που αφήσαμε 

       για 1 λεπτό στο αλατόνερο.                        για 4λεπτά στο αλατόνερο. 
 
Παραδώστε τα δείγματα που παρασκευάσατε στον επιτηρητή και 
τακτοποιείστε τον πάγκο σας. 

 
Θέμα 3Ο : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας, σε ένα μικρό κείμενο, σχετικά με την 
επίδραση της αλατότητας στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα στο κρεμμύδι που 
μελετήσατε. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

1. Α.– Μονάδες 10……...…………………………………….…………………  

1. Β.– Μονάδες 10………..……………………………………………………..  

Δείγμα – Μονάδες 10..……….…………………………………………………  

2. Α.– Μονάδες 10+10….……………………………………………………….  

2. Β.– Μονάδες 12..…….……………………………………………………….  

Δείγματα – Μονάδες 20..………………………………………….……………  

3. Τελική Έκθεση.– Μονάδες 10..……….………………………..…………..  

Παρατηρήσεις επιτηρητή – Μονάδες 8....……….……………….…………  

ΣΥΝΟΛΟ – Μονάδες 100…………………………………………………….…  
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 45 λεπτά από την στιγμή παράδοσης των θεμάτων 
 

Προτεινόμενη χρονική διάρκεια για κάθε δραστηριότητα : 
Θέμα 1ο : 10 λεπτά 
Θέμα 2ο : 20 λεπτά 
Θέμα 3ο : 10 λεπτά 
Έλεγχος : 5 λεπτά 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Εργαστείτε ομαδικά μοιράζοντας τις εργασίες σας ( πχ ο ένας ετοιμάζει 

το δείγμα, ο άλλος βοηθά και ο άλλος καταγράφει) 
2. Φροντίζετε να τακτοποιείτε τον χώρο εργασίας σας. Η συμπεριφορά 

σας στο εργαστήριο βαθμολογείται από τον επιτηρητή. 
3. Μην χρονοτριβείτε σε κάθε εργασία. 
4. Από κάθε μικροσκόπιο έχει αφαιρεθεί ο φακός Χ100 γιατί η χρήση του 

απαιτεί ειδικό λάδι. Εάν χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτό κινδυνεύει να 
καταστραφεί. 

5. Τα δείγματα που θα παρασκευάσετε θα παραδοθούν μετά το τέλος της 
άσκησης και θα βαθμολογηθούν. 

6. Βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η γνωριμία σας με κάποιες 
πειραματικές διαδικασίες των φυσικών επιστημών.  

 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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