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تحتاج جميع الكائنات الحية إلى إمداد مستمر من الطاقة لتأمين مختلف األنشطة الحيوية كما تتميز بقدرتها على تحويل
الطاقة من صورة ألخرى للمحافظة على حياتها  .إال أن الكائنات الحية تختلف في المصدر الذي تستمد منه طاقتها ونوع
التحوالت الطاقوية التي تتم داخل خالياها .هذا التدفق الطاقوي مصدره األساسي الطاقة الشمسية التي يمكنها التحول إلى
طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية بتدخل النبات األخضر.
ما هي آليات تحويل الطاقة الضوئية من طرف النبات األخضر إلى طاقة كيميائية إلىكامنة في المادة العضوية
المركبة ؟
ما هي آليات تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP
ما هي العالقة بين التحوالت الطاقوية داخل الخلية ؟

النشاط : 1تذكير بالمكتسبات (شروط عملية التركيب الضوئي ومظاهره)
أثناء عملية التركيب الضوئي ،يتم اصطناع
الجزيئات العضوية
 ما هي شروط ومظاهر عملية التركيب
الضوئي ؟

المعادلة اإلجمالية لعملية التركيب الضوئي

 - 1شروط عملية التركيب الضوئي (تحويل الطاقة الضوئية)
 تتطلب العملية وجود كل من الضوء ،اليخضور و CO2باإلضافة إلى : H2O
الضوء ضروري لتركيب النشاء حيث ال يتركب النشاء في الورقة التي لم تتعرض للضوء (أو
الجزء من الورقة المحجوب عن الضوء) رغم احتوائها على اليخضور.
 ال يتركب النشاء في األجزاء الورقية عديمة اليخضور بالرغم من أنها معرضة للضوء.
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 الورقة التي يصلها هواء خال من .CO2
 - 2مظاهر عملية التركيب الضوئي (تحويل الطاقة الضوئية)
المظاهر الخارجية :
في الضوء  :ارتفاع تركيز الـ  O2و انخفاض
تركيز( CO2شدة التركيب الضوئي تفوق
باضعاف الشدة التنفسية)
في الظالم  :ارتفاع تركيز  CO2يقابله انخفاض
في تركيز( O2مبادالت غازية تنفسية)

 المبادالت الغازية اليخضورية  :امتصاص غاز  CO2وطرح غاز . O2
المظاهر الداخلية :
 تركيب المادة العضوية (النشاء).
مخطط يلخص مجموع مظاهر عملية التركيب الضوئي وشروطه

جلوكوز

مواد عضوية

الماء واالمالح
المعدنية
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النشاط: 2مقر عملية التركيب الضوئي (مافوق البنية الخلوية للصانعة الخضراء)
 – 1بنية الصانعة الخضراء
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 : aغالف الصانعة الخضراء
 :bالحشوة (الستروما )
 : cتيالكويد (كييس)
 : dحبيبة نشاء

 شكلها بيضوي يحدها غالف مؤلف من غشائين
خارجي وداخلي يفصل بينهما حيز هو الفراغ بين
الغشائين.يحيط الغشاء الداخلي بمادة أساسية تدعى الحشوة
(الستروما  ) stromaتضم كيسات تتوضع فوق بعضها
البعض  ،تسمى بالتالكويدات.
 تصطف الكييسات فوق بعضها البعض
مكونة تراكيب تدعى البذيرة (الجرانا .)grana
للصانعة الخضراء بنية حجيرية (مقسمة إلى حجيرات )
حيث :
 الصانعة الخضراء مقسمة إلى حجيرات مفصولة
بأغشية وهي  :الفراغ بين غشائين  ،الحشوة وتجويف
التالكويد (التجويف الداخلي).

3

 -3فراغ بين غشائين
 – 2غشاء داخلي
– 1غشاء خارجي
 – 5تجويف التيالكويد  - 6تيالكويد (كييس)
 -4حشوة (ستروما
 – 7بذيرة ( – 8 )granumصفيحة حشوية (تيالكويد)
 ADN - 11الصانعة
 -10ريبوزومات
 – 9حبيبة نشاء
 - 12دسم
الخضراء

غشاء داخلي

تالكويدات

يذيرة (جرانا)
تجويف التيالكويد

حشوة (ستروما)

غشاء خارجي

فراغ بين غشائين

 – 2التركيب الكيموحيوي للصانعة الخضراء
هناك اختالف في التركيب الكميائي للحشوة و أغشية
التيالكويد حيث :
 ينفرد غشاء التالكوئيد بوجود أصبغة
و إنزيم مركب للطاقة ()ATPsynthétase
بينما تحوي الحشوة خاصة اإلنزيمات و نواقل
اإللكترونات و البروتونات.
االستنتاج :
نستنتج اختالف الدور الذي يقوم به كل منهما حيث لكل
من التيالكوئيد و الحشوة وظيفة نوعية في سيرورة
عملية التركيب الضوئي.
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 – 3ما فوق بنية التيالكويد (تموضع مكونات التيالكويد

ناقل لاللكترونات
(سيتوكروم )b6f

المعقد PSII
المعقد PSI

 ATPسنتاز

تجويف التيالكويد

صفائح الحشوة

جرانا ()grana

يشكل تركيب غشاء التيالكويد األساس في االنتقال الفعال للطاقة في أثناء نقل االلكترونات  .حيث يتميز غشاء التيالكويد
بمساحة سطح كبيرة  ،مما يوفر المساحة الالزمة لالحتفاظ بأعداد كبيرة من الجزيئات الناقلة لاللكترونات  ،وكذلك وجود
نوعين من البروتينات المعقدة التي تسمى األنظمة الضوئية.
أنواع البروتينات المتواجدة ضمن أغشية الثيالكويد :وجود ثالث أنواع من البروتينات هي :
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أ – األنظمة الضوئية ) :)Photosystemes (PSالنظام معقد بروتيني ضمني كبير يحتوي على عدد كبير من األصبغة
(يخضور وصبغات مساعدة) متوضعة بطريقة عالية التنظيم لغرض االستعمال األمثل للطاقة الضوئية .
هناك نوعان من األنظمة الضوئية:
 النظام الضوئي األول (: )PSI
وهو يحتوي على جزيء كلوروفيل أ خاص ويرمز إليه بالرمز ) (P700ألن درجة امتصاص الضوء المثلى له
تكون عند . nm700
 النظام الضوئي األول ()PSII
وهو أيضا يحتوي على جزيء كلوروفيل أ خاص ويرمز إليه بالرمز ) (P680ألن درجة امتصاص الضوء
المثلى له تكون عند . nm680
كما يحتوي كل من هذين النظامين على عدد من الصبغيات يتراوح ما بين  200إلي  300جزيء من اليخضور "ب"
واالصبغة المساعدة (أشباه الجزرين " الكاروتين").
ب  -نواقل اإللكترونات (سلسلة انتقال اإللكترونات أو السلسلة التركيبية الضوئية .)Chaîne photosynthétique
تقوم بنقل االلكترونات .
ج  -إنزيم ( ATP Synthaseالكريات المذنبة) :
وهو معقد بروتيني كبير يقوم بتركيب الـ ATP

 – 4طبيعة التفاعالت الكيميائية للتركيب الضوئي
ارجاع ذرات " "Cو " "Oلـ CO2
طاقة ضوئية

أكسدة ذرات " "Oلـ H20
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 ظاهرة التركيب الضوئي هي تفاعالت أكسدة وارجاع .
 تتم األكسدة في غشاء التيالكويد ألنها تتطلب وجود اليخضور بينما يتم اإلرجاع في الحشوة.

 – 5مراحل عملية التركيب الضوئي
تجربة : 1الوثيقة ( )3صفحة )179

استغالل الوثيقة :







شروط أنطالق : O2
توفر الضوء
وجود اليخضور
مراحل عملية التركيب الضوئي وشروط كل مرحلة :
 مرحلة كيموضوئية  :تتطلب وجود الضوء بشكل مباشر  ،يخضور و . H2O
 مرحلة كيموحيوية  :ال تتطلب اإلضاءة بشكل مباشر  ،بل تتطلب نواتج المرحلة الكيموضوئية و .CO2
يمكن للمرحلة الكيموحيوية أن تحدث في وجود الضوء واليخضور بتوفر  CO2نتيجة تشكل نواتج المرحلة
الكيموضوئية ( ATPو  ،)NADPH.H+حيث يتم تثبيت  CO2وتركيب السكر.

تجربة : 2
 - 1قام العالم  REINKEسنة  1883بدراسة شدة التركيب الضوئي في ظروف مختلفة ،تمثل الوثيقة التالية النتائج
المحصل عليها:
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 - 2عند فصل ومضات ضوئية شدتها Lux10000
ومدتها 0,003ثانية بفترات مظلمة تتغير مدتها من
 0.002الى  0.4ثانية ،ترتفع شدة التركيب الضوئي
بارتفاع عدد الفترات المظلمة الفاصلة لفترة
االضاءة.
باستغاللك للمعطيات التجريبية استخلص
طبيعة التفاعالت االساسية للتركيب الضوئي.
اإلجابة :
يالحظ ان شدة التركيب الضوئي في المجال( أ )
تتأثر باالضاءة وال تتأثر بالحرارة،أي انه كلما
ارتفعت شدة االضاءة اال وارتفعت شدة التركيب
الضوئي في حين ان تغيير الحرارة ليس له تأثير.
اما في المجال( ب )فشدة التركيب الضوئي تتأثر
بالحرارة وال تتأثر باالضاءة،أي انه كلما غيرنا درجة الحرارة اال وتغيرت شدة التركيب الضوئي في حين ان زيادة شدة
االضاءة ليس له تأثير.
يتبين اذن انه خالل ظاهرة التركيب الضوئي يحدث نوعان من التفاعالت االساسية:
ـ تفاعالت كيموضوئية ( Photochimiqueتفاعالت تتطلب توفر الضوء)
ـ تفاعالت كيميائية حرارية (Thermochimiqueتفاعالت المرحلة الكيموحيوية)

تفاعالت
كيموحيوية
=
إرجاع co2

مقرها  :الحشوة
تفاعالت حساسة للحرارة

مركبات وسطية

تفاعالت
كيموضوئية

فوتونات
ضوئية

مقرها  :التيالكويد
تفاعالت أقل حساسية للحرارة
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 – شروط عمل التيالكويد
لتحديد شروط عمل التيالكويد  ،نستعرض التجارب التالية:
أ  -التجربة1
يؤدي تعريض معلق صانعات خضراء معزولة مزروعة في وسط مناسب خال من األكسجين وغاز CO2إلى تحرير
األكسجين بشرط تزويد الوسط بمؤكسد مثل أمالح الحديد.
التجربة: 2
مراحل التجربة ونتائجها ممثلة في الوثيقة ( )1صفحة  180من الكتاب المدرسي.

س - 1حلل منحنى الوثيقة (.)1
ج – 1التحليل :
 في الفترة الممتدة بين ز=  0دقيقة إلى الفترة ز= 1دقيقة في الظالم او في الضوء وقبل إضافة مستقبل
االلكترونات (  :)Fe3+نسجل تناقص طفيف في تركيز الـ  O2في الوسط الخارجي.
 في الفترة الممتدة بين ز=  1.4دقيقة إلى الفترة ز=  3.4دقائق وبعد إضافة  0.1مل من مستقبل االلكترونات (
:)Fe3+
نسجل زيادة معتبرة في تركيز  O2في الوسط الخارجي وتصل إلى قيمة قدرها  280ميكرومول/ل.
 في الفترة الممتدة بين ز=  3.4دقيقة إلى الفترة ز=  5دقائق وبعد إضافة  0.3مل من مستقبل االلكترونات (
 )Fe3+وفي وجود الضوء :يالحظ زيادة كبيرة في تركيز الـ  O2في الوسط الخارجي وتصل إلى قيمة قدرها 360
ميكرومول/ل في ز= 5دقائق.
 بعد ز= 5دقائق و في الظالم ورغم توفر مستقبل االلكترونات يبقى تركيز  O2في الوسط الخارجي تقريبا ثابتا
عند القيمة  360ميكرومول/ل .
نؤثر كمية المستقبل المضافة إلى الوسط على كمية  O2المنطلقة (عالقة طردية)  ،كما أن وجود الضوء لوحده
غير كاف النطالق الـ .O2
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س - 2كيف تفسر تغير اللون محلول الوسط من بني محمر) حالة مؤكسدة(إلى أخضر) حالة مرجعة(  -حدد إذا نوع
التفاعل في هذه التجربة ؟
ج -2التفسير :
 يدل تغير اللون على إرجاع فيروسيانور البوتاسيوم الذي تحول من اللون البني المحمر (حالة مؤكسدة) إلى اللون
األخضر(حالة مرجعة) نتيجة اكتسابه لإللكترونات.
تحديد نوع التفاعل :
 حدث تفاعل إرجاع للمستقبل ،لكن التفاعل في عملية التركيب الضوئي هو تفاعل أكسدة أدت إلى تحرير
اإللكترونات التي قامت بإرجاع المستقبل.

فيروسيانور ( Fe3+مؤكسد) 1e- +

فيروسيانور ( Fe2+مرجع)

س - 3استخرج شروط انطالق األكسجين التي تظهرها هتين التجربتين.
ج - 3شروط انطالق األكسجين:
 يتطلب عمل التالكويد خالل المرحلة الكيميوضوئية توفر اإلضاءة و مستقبل اإللكترونات.
 ال يتدخل الـ  CO2في هذه المرحلة.

الضوء شرط أساسي من شروط عمل التيالكويد.
 فما هو تأثير مختلف ألوان الطيف على انطالق األكسجين ؟
ب -تأثير الوان الطيف على عمل التيالكويد
تجربة  :ممثلة بالوثيقة ( )2صفحة  181من الكتاب المدرسي.

المنحنى ( : )1منحنى طيف االمتصاص
المنحنى ( : )2منحنى طيف النشاط
تحليل الوثيقة (طيف االمتصاص):
 يمتص اليخضور ( aأ) بشكل قوي االشعاعات الزرقاء  nm 430و االشعاعات الحمراء660
 يمتص اليخضور ( bب) بشكل قوي االشعاعات الزرقاء  nm 445و االشعاعات الحمراء645
 يمتص الجزرين االشعاعات بين  400nmو. 500
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تحليل الوثيقة (: )2
س – 1حدد من المنحنى أطوال موجات الضوء األكثر فعالية ؟
ج - 1حدد من المنحنى أطوال موجات الضوء األكثر فعالية
 االشعاعات الطرفية للطيف هي األكثر امتصاص من طرف اليخضور (البنفسجية والحمراء).
س – 2قارن بين منحنيي الوثيقة ( .)2ماذا تستنتج ؟
ج – 2التحليل المقارن: :
 هناك توافق كلي بين طيف االمتصاص وطيف النشاط (شدة التركيب الضوئي).
المنحنى  1يمثل طيف االمتصاص :
 تختلف شدة االمتصاص باختالف طول الموجة حيث يكون االمتصاص أعظميا عند اإلشعاعات الطرفية
(األحمر والبنفسجي) ومتوسطا عند اإلشعاعات الزرقاء والبرتقالية والصفراء أما امتصاص اإلشعاعات
الخضراء فيكون ضئيال جدا.
المنحنى  2يمثل طيف نشاط اليخضور:
 يسجل تحرير كميات أكبر من الـ  O2عند اإلشعاعات الحمراء والبنفسجية وأقل عند اإلشعاعات الوسطية،
حيث أينما يوجد امتصاص كبير يقابله انطالق كبير لألكسجين.
االستنتاج :
 االشعاعات (الوان الطيف) االكثر امتصاصا من طرف األنظمة الضوئية للتيالكوئيد هي األكثر فعالية أو نجاعة
في عمل التيالكوئيد.

معلومة مفيدة :
يعتبر الضوء أحد صور الطاقة اإلشعاعية للطيف الكهرومغناطيسي (الطاقة الشمسية)  ،ويمتص الطيف
الكهرومغناطيسي أنواع كثيرة من األشعة ،واالشعاعات الكهرومغناطيسية جميعها لها طول موجي يحدد بمقدار الطاقة
 ،فكلما كان طول الموجة قصيرا زادت طاقة االشعاع .
يفترض ان االشعاعات تنتقل على هيئة دفعات منفردة وصغيرة جدا تعرف بالكم  ،وأطلق على طاقة الكم الواحد من
 ADPوPi
تأثير
ج–
التيالكويد الضوء) وتتوقف طاقة الفوتون على طول موجة االشعاع  ،فتزداد كلما
عملوحدة أشعة
على(أي
photon
اسمالـالفوتون
الضوء
كان طول الموجة قصيرا.
تجربة  :مراحلها ونتائجها ممثلة في الوثيقة ( )3صفحة 181
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س - 1قدم تحليال مقارنا للمنحنيين ( )1و(. )2ماذا تسنتج؟
ج – 1التحليل المقارن للمنحنيين ( )1و(: )2
 المنحنيان متطابقان تماما حيث نالحظ توافق كلي بين تركيز الـ  O2في الوسط (الـ  O2المطروح) و تركيزالـ
 ATPفي الوسط (تركيبه).
 من ز 0إلى ز ، 1في الظالم (غياب الضوء) وفي غياب الـ  ADPو : Piثبات تركيز كل من الـ  O2والـ ATP
في الوسط و بتراكيز منخفضة مما يدل على عدم طرح الـ  O2وعدم تركيب الـ ATP
 من ز 1إلى ز ،2في وجود الضوء وغياب الـ  ADPو : Piتزايد طفيف في تركيز كل من الـ  O2والـ .ATP
 من ز 2إلى ز , 3وفي وجود الضوء والـ  ADPو : Piتزايد كبير في تركيز كل من الـ  O2والـ  ATPمما يدل
على طرح الـ  O2وتركيب الـ  ATPبكميات معتبرة.
 بعد ز , 3في الظالم  :يبقى تركيز كل من الـ  O2والـ  ATPفي الوسط الخارجي ثابتا لتوقف تركيبهما.
االستنتاج :
 يتطلب عمل التيالكويد الذي يترافق مع تحرير األكسجين وتركيب الـ  ATPتوفر جزيئات  ADPو Piوالضوء.
 – 2ماذا تستنتج حول تأثير  ADPو Piعلى انطالق  O2؟
ج – 2االستنتاج :
 هناك عالقة بين توفر كل من الـ  ADPو Piوانطالق الـ O2
 للـ  ADPو Piتأثير محفز للتركيب الضوئي (المرحلة الكيموضوئية).
د – دور  CO2في عمل التيالكويد
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س – 1ماذا تستنتج فيما يخص دور  CO2في عمل التيالكويد (شروط انطالق  )O2؟
ج – 2االستنتاج :
 CO2 غير ضروري لعمل التيالكويد وذلك ألن انطالق  O2يتم في غياب .CO2
س – 2هل توفر  CO2شرط ضروري لعمل التيالكويد ؟
ج – 2ان  CO2ليس شرطا لعمل التيالكويد وإنما شرط لعمل الحشوة  ،بينما الضوء شرط لحدوث المرحلة الكيموضوئية
وليس شرطا لحدوث المرحلة الكيموحيوية (تثبيت )CO2
الخالصة  :شروط عمل التيالكويد (انطالق الـ )O2
 الضوء  ،مستقبل لاللكترونات  ADP ،وPi

 آلية عمل التيالكويد
أ – إظهار مصدرمصدر األكسجين المنطلق
تجربة روبن :)1941( Ruben
18
 يعرض معلق أشنة خضراء بشدة إلى الضوء في وجود كل من  CO2وماء ذو أكسجين مشع (  ، )H2Oيالحظ
أن األكسجين المنطلق من النظير المشع . O18
 في نفس الشروط التجريبية السابقة يزود الوسط بغاز ثاني أكسيد الكربون أكسجينه من النظير المشع  CO218و
ماء ذو أكسجين عادي (  )H2O16يالحظ أن األكسجين المنطلق عادي أي غير مشع .
نتائج المحصل عليها موضحة في الوثيقة اسفله :
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س  -ما هي المعلومات المستخلصة من النتائج التجريبية ؟
ج  -المعلومات المستخلصة من النتائج التجريبية
 مصدر األكسجين المحرر من قبل األشنيات خالل المرحلة الكيميوضوئية هو الماء  H2Oوليس  ، CO2حيث
يحدث تحليل الماء بفضل الطاقة الضوئية كما تبينه المعادلة اآلتية:

4H+ + 4e- + O2

انزيم

2H2O

ب – مصدر االلكترونات الرجاع المستقبل االصطناعي (شوارد الحديد)
 التفاعالت التي أدت إلى تحول لون المحلول (من البني المحمر إلى األخضر) وانطالق الـ  O2في التجربة السابقة
 ،يمكن تلخيصها بالمعادلة التالية :

كاشف هيل Hill

ضوء
يخضور

(أكسدة الماء)
(إرجاع المستقبل االصطناعي)

س - 1حدد نوع التفاعل الذي حدث في ()1,2
ج - 1تحديد نوع التفاعل الذي حدث في (:)1,2
 التفاعل ( : )1تفاعل أكسدة الماء
 التفاعل (: )2تفاعل إرجاع شوارد الحديد الثالثية باإللكترونات الناتجة من أكسدة الماء.
س – 2قدم تفسيرا للتفاعل ()2
ج -2التفسير:
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 من مقارنة رقم التكافؤ لشوارد الحديد حيث تحولت من الصورة الثالثية  Fe+3إلى الصورة الثنائية  Fe+2بسبب
ارجاع  Fe+3الى  Fe+2نتيجة اكتسابها لاللكترونات الناتجة عن اكسدة جزيئة الماء.
س – 3هل يؤكد التفاعل ( )1النتائج المتوصل إليها في الفقرة (أ) ؟ وضج ذلك؟
ج – 2نعم يؤكد التفاعل ( )1النتائج المتوصل إليها في الفقرة (أ)
التوضيح :
 مصدر األكسجين المنطلق هو الماء بعد حدوث عملية أكسدة .
س - 4إذا علمت أن المستقبل الطبيعي للـ  e-والـ  H+الموجود طبيعيا في الحشوة هو ( NADP+نيكوتين أميد أدنين
ثنائي النيكليوتيد فوسفات) ,اكتب التفاعل المماثل في الظروف الطبيعية.
ج – 4كتابة التفاعل
أكسدة
ارجاع

ج – دور اليخضور و الضوء في ارجاع مستقبل االلكترونات
تبين من ما سبق أن مستقبالت اإللكترونات ترجع بواسطة اإللكترونات المتحررة من التحلل الضوئي للماء.
اإلشكالية المطروحة
 كيف يمكن لجزيئات الماء ذات الكمون المرتفع ( )0.82+فولت أن ترجع ذرات الحديد ذات
الكمون المنخفض ( ) 0.3+فولت؟
 وكيف يمكن لإللكترونات أن تنتقل عكس االتجاه التلقائي ؟

بعض المفاهيم :
 - 1كمون األكسدة واإلرجاع  : Eيعبر عن قابلية تحرير اإللكترونات.
 تنتقل اإللكترونات بصورة تلقائية من األزواج ذات الكمونات المنخفضة إلى المرتفعة.
 يطلق مصطلح زوج أكسدة وإرجاع  Couple Redoxعلى الصورة المؤكسدة والمرجعة لنفس المركب
مثل  NAD+/NADH :و Fe3+/Fe2+
تكتب الصورة المؤك َسدة دائما إلى اليسار والمرج َعة إلى اليمين يفصلهما خط مائل (الصورة المرجعة /
الصورة المؤكسدة).
 - 2قاعدة:
 كلما زاد الفرق في كمون األكسدة واإلرجاع بين المعطي والمستقبل زادت الطاقة المتحررة أثناء انتقال
اإللكترونات (األكسدة واإلرجاع).

 – تجربة التفلور (االستشعاع)
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تجربة1

تجربة2
 في نفس الشروط التجريبية السابقة عند إضاءة حوض زجاجي يحتوي على معلق من الصانعات الخضراء،
نالحظ أن الضوء الصادر من الصانعات الخضراء أخضر اللون
النص العلمي " عندما تمتص الجزيئة ضوء تقفز إلكتروناتها مؤقتا إلى مستوى طاقة أعلى تصبح في حالة تهيج و بعودة
اإللكترونات إلى مستوى طاقة االبتدائية (حالة االستقرار)  ...تفقد الطاقة المكتسبة على شكل حرارة و أشعة تسمى
بالفلورة الضوئية "
س – 1مستعينا برسم على مستوى الذرات  ,فسر ظهور اللون األحمرعلى الواجهة التي تسقط عليها األشعة أي
ظاهرة االستشعاع ؟
ج – 1التفسير مع الرسم
 يفسر ظهور الضوء األحمر على أنه ضوء صادر
محلول كحولي
ضوء أبيض
من اليخضور بعد حدوث تهيج ،بسبب اكتساب
لليخضور الخام
اإللكترون لطاقة واالنتقال إلى مدار ذو طاقة
أعلى ،وعند عودته الى مداره االصلي يفقد
الطاقة التي اكتسبها سابقا على شكل حرارة
وتفلور.
ضوء أحمر

امتصاص
فوتون

اصدار ضوء
احمر (تفلور)

العودة إلى الحالة
االبتدائية

ضوء أخضر

الحالة
المهيجة

الحالة
االبتدائية
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س - 2ما هو مصير الطاقة واإللكترون في تجربة اإلستشعاع ؟
ج - 2مصير الطاقة واإللكترون:
 اإللكترون يعود إلى مداره أما الطاقة تفقد في شكل حرارة و ضوء.
س – 3أ  -ماذا يمكنك استنتاجه من مقارنة نتائج التجربتين( ؟
ج-3أ  -االستنتاج:
 عدم إصدار إشعاعات حمراء في حالة معلق الصانعات الخضراء داللة على أن اإللكترون المكتسب للفوتون لم
يعود إلى مداره األصلي.
س -3ب  -كيف تفسر النتيجة المحصل عليها في التجربة ( , )2مستعينا بمعارفك في الكيمياء المتعلقة باألكسدة و
اإلرجاع ؟
ج -3ب -تفسر النتيجة المحصل عليها في التجربة ()2
 في الصانعة الخضراء (الحالة الطبيعية) فإن ذرة اليخضور لمركز التفاعل على مستوى غشاء التالكوئيد عندما
تكتسب الفوتون و تصبح في حالة تهيج تقذف اإللكترون المكتسب للطاقة و يحدث لها أكسدة.
س - 4ماذا تستخلص ؟
ج – 4االستخالص :
 تحت تأثير الفوتونات المقتنصة تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل ،متخلية عن إلكترون.
س - 5علل إذن تسمية جزيئة اليخضور بالجزيئة القابلة للتنبيه.
ج – 5التعليل
 جزيئة اليخضور هي جزيئة قابلة للتنبيه ألنه تحت تأثير الضوء بعض من إلكتروناتها تصبح قادرة على تغيير
مستواها الطاقوي.

معلومات مكملة
تهيج (تنبيه) جزيئة يخضور  :يحدث إنتقال إلكترون في إحدى
الذرات من مدار ذو طاقة منخفض (الحالة األصلية) إلى مدار
ذو طاقة مرتفع (حالة التنبيه أو التهيج).
ماذا يحدث لهذا اإللكترون بعد التنبيه؟
 4حاالت:
يتم في  3منها فقد الطاقة دون اإللكترون(ال تحدث األكسدة)
في الحالة الرابعة يتم فقد اإللكترون والطاقة معا (أكسدة).
الحالة األولى :يعود اإللكترون إلى مداره األصلي مع فقد الطاقة
في صورة ضوء وهو ما يعرف بالتفلور (االستشعاع).
الحالة الثانية  :يعود اإللكترون إلى مداره األصلي مع فقد الطاقة
في صورة حرارة .يمكن أن تحدث الحالة األولى والثانية معا
(ضوء وحرارة)
الحالة الثالثة :يعود اإللكترون إلى مداره األصلي مع فقد الطاقة
إنتقال الطاقة إلى جزيئة مجاورة التي تتنبه بدورها
(الرنين .) resonance
الحالة الرابعة  :فقد اإللكترون الغني بالطاقة (أكسدة) الذي
يستقبل من طرف مركب مستقبل لإللكترونات.
في الحالة األولى والثانية تضيع الطاقة وال يتم اإلستفادة منها في الحالة الثالثة والرابعة يتم اإلستفادة من الطاقة
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تهيج

كيموضوئية

الرنين

التفلور

فوتون
أحمر

فوتون
أزرق

رسم مبسط للتهيج (الحالة  Saو  ) Sbوالعودة إلى الحالة االبتدائية ( )Fلجزيئة يخضور بواسطة التفلور  ،الرنين
والكيموضوئية .

إن تجربة التفلور تتم على أصبغة مستخلصة من نسيج نباتي (فقدت توضعها الطبيعي ) .
 ماذا يحدث في حالة األصبغة المتواجدة ضمن األنظمة الضوئية (ضمن األنسجة النباتية)؟

 آلية عمل األنظمة الضوئية(  PSIو )PSII
يتكون كل نظام ضوئي من :
 أنواع مختلفة من الصبغات مثل  :اليخضور(أ)  ،اليخضور (ب) ،والكاروتين  ،مرتبطة ببروتينات تعمل كلواقط
(هوائيات) تمتص الطاقة الضوئية  ،ومن تم تمررها إلى مركز التفاعل.
 مركز التفاعل ( : (Reaction centerنظام بروتيني يحتوي على جزيئتين من اليخضور(أ)  ،مستقبل
الكترونات أولي ( ، )Primary electron acceptorويكون جزيئا اليخضور في مركز التفاعل قادرين على
اطالق الكترونات منشطة.
مستقبل الكترونات

نقل الطاقة دون
االلكترون

جزيئات يخضور
()P680.P700
لمركز التفاعل

كاروتين

نظام ضوئي

يخضور
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تبين الوثيقة ( )6صفحة  185آلية عمل أصبغة النظام الضوئي

س – 1ماذا يحدث عند سقوط فوتونات على أصبغة هوائية في النظام الضوئي ؟
ج – 1يحدث عند سقوط فوتونات على أصبغة هوائية في النظام الضوئي:
 تلتقط الفوتونات الضوئية ثم تتهيج
 ينتقل إلكترون إلى مدار خارجي
 يعود اإللكترون إلى مداره األصلي وتنتقل الطاقة إلى القط مجاور ضمن النظام الضوئي عن طريق الرنين
resonnance
 تصل الطاقة في النهاية إلى مركز التفاعل بعد أن تأخذ مسارات مختلفة حسب موقع الالقط
س – 2حدد دور كل من األصبغة الهوائية وأصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي
ج – 2دور االصبغة الهوائية  :يحدث على مستوى االصبغة الهوائية نقل الطاقة دون فقد الكترونات
دور اصبغة مركز التفاعل  :تتم فيها عملية أكسدة (فقد الكترون)
س – 3علل استعمال تسمية مركز التفاعل لجزيئات اليخضورفي النظام الضوئي .
ج – 3تعليل استعمال تسمية مركز التفاعل لجزيئات اليخضورفي النظام الضوئي:
 تصل الطاقة من جزيئة يخضور مجاورة (صبغة هوائية)
 ينتقل إلكترون إلى مدار خارجي (تهيج)

2chl+a + 2e-

فوتون

2chl*a

 تفقد إلكترونات من يخضور أ (تفاعل أكسدة)

2e-

2p+680 +

2p*680

مرجع

مؤكسد

مستقبل لاللكترونات

مؤكسد

مرجع

معطي لاللكترونات

معلومة مكملة :
 يتكون مركز التفاعل من جزيئتين من اليخضور (أ)  2chlaمن نوع خاص :
 P680 بالنسبة لـ PSII
 P700 بالنسبة لـ PSI
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 بماذا يختلف  Chlaعن * Chlaفي مركز التفاعل؟
 Chla يخضور أ في مركز التفاعل قبل وصول الطاقة
 Chla* يخضور أ في مركز التفاعل بعد اكتساب الطاقة من جزيئة مجاورة.
 كمون األكسدة واإلرجاع:
 في :PSII
+
 1.20+ = Chla/Chla 0.40- = Chla*/Chla+ في : PSI
+
 0.70+ = Chla/Chla 1.20- = Chla*/Chla+تأثير فوتونات الضوء على األنظمة الضوئية
لتوضيح عمل األنظمة الضوئية نستعرض المعطيات المبينة في الجدول الموالي وفي أشكال الوثيقة ( )7صفحة .185
س – 1حلل معطيات الجدول والوثيقة ()7
ج – 1التحليل :
تحليل الجدول
 االصبغة الهوائية  :نوعان  ،اليخضور أ واليخضور ب  :يبلغ عدد الجزيئات/نظام ضوئي بعدة مئات ويرمز لها
بـ  .... p3، p2، p1أشباه الجزرين (أصبغة مساعدة) وعددها بالعشرات.
 االصبغة مركز التفاعل  :نوع واحد  ،اليخضور أ وعددها قليل  2فقط ويرمز لها بـ  P680في  PSIIو  P700في
. PSI
تحليل الوثيقة: 7
 يتسبب سقوط فوتون على صبغة هوائية ألحد األنظمة الضوئية (  ) PSII،PSIباكتساب إلكترون من إلكترونات
جزيئة اليخضور لكمية من الطاقة  ،مما يسمح لإللكترون من اإلنتقال من مدار طاقوي إلى مدار طاقوي أعلى
على مستوى نفس الذرة التي ينتمي إليها اإللكترون .تصبح بذلك الصبغة الهوائية  p1مهيجة  ،و بعودة اإللكترون
إلى مستوى الطاقة األصلي ،تعود  p1إلى حالة اإلستقرار في حين تنتقل الطاقة المتحررة بواسطة ظاهرة الرنين
 Résonnanceإلى صبغة هوائية مجاورة  p2فتتهيج هي األخرى بنفس الكيفية ،ثم تنتقل الطاقة المكتسبة إلى
صبغة هوائية مجاورة  p3و ذلك بعد عودة اإللكترون إلى مداره األصلي و هكذا ...عندما تصل الطاقة المكتسبة
إلى صبغة مركز التفاعل (  p680و )p700فتتهيج ويتم فقد إلكترون غني بالطاقة (أكسدة) وتصبح الصبغة في
صورة مؤكسدة.
س – 2ماذا تستخلص :
ج – 2االستخالص :
 تعمل اصبغة األنظمة الضوئية (االصبغة الهوائية وأصبغة مركز التفاعل) على امتصاص فوتونات ضوئية عالية
الطاقة  ،ينجم عن ذلك فقد الكترونات عالية الطاقة من قبل اصبغة مركز التفاعل (اكسدة).
ضوء
كاروتين
Chlb
Chla

Chla

أصبغة هوائية

مركز التفاعل

مستقبل  1لـ  e-معطي  1لـ e-
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لتوضيح حالة أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي بعد اكتسابها للطاقة نقدم لك الوثيقة ( )8صفحة .186

س - 2قارن بين انتقال الطاقة في األصبغة الهوائية وأصبغة مركز التفاعل معتمدا على الوثيقة (. )7
ج – 2المقارنة :
 إن انتقال الطاقة بين األصبغة الهوائية يتم بدون انتقال اإللكترون بينما تنتقل الطاقة واإللكترون في مركز التفاعل.
-

ب – مصدر إلكترونات إرجاع المستقبل االصطناعي
لتوضيح مصدر االلكترونات في ارجاع المستقبل اإلصطناعي لاللكترونات (شوارد الحديد) نستعرض المعادالت
والمخططات الموضحة في الوثيقة ( )9صفحة .186
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س – 1باالستعانة بالمعادالت ومخططات الوثيقة
( , )9أوجد عالقة بين دور كل من اليخضور والضوء
من جهة وإرجاع شوارد  fe3+من جهة أخرى
موضحا كيفية إرجاع شوارد  fe3+انطالقا من
الكترونات الماء .H2O
ج – 2العالقة :
 مصدراإللكترونات هو األنظمة الضوئية
(أكسدة اصبغة مركز التفاعل) وأن انتقال
اإللكترونات اليكون مباشرة من الماء إلى
شوارد الحديد

امتصاص

 T1مرجع

 T1مؤكسد
أكسدة الماء

 تسلسل تفاعالت المرحلة الكيموضوئية

مستقبل اولي

مستقبل اولي

T1 /

T1

T2/
T2
T3

فوتون

PSI

فوتون

PSII
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 تسلسل تفاعالت المرحلة الكيموضوئية
تحفيز األنظمة الضوئية  PSIIو  PSIبالضوء ،يؤدي إلى تهيج األصبغة ثم فقد إلكترونات غنية بالطاقة كما هو موضح
في المعادالت التالية السابقة.

ما هو مصير اإللكترونات المفقودة من مركز التفاعل و الطاقة
الموجودة فيهما ؟
وما هو دور نواقل اإللكترونات وآلية عملها ؟
أ  -مصير اإللكترونات المتحررة
يمكن تلخصها في المعادالت التالية:
 )1مصير الكترونات الماء

 – )2مصير الكترونات PSII

 )3مصير الكترونات PSI

س - 1باالعتماد على المعادالت السابقة  ,وضح:
أ -كيف تسترجع جزيئتا اليخضور أ المؤكسدتان ضوئيا في مركزالتفاعل  PSIIشكلهما المرجع.
ب  -ما هو مصير اإللكترونات المتحررة من .PSI
جـ  -من أين يتم تعويض اإللكترونات المفقودة من .PSI
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أ  -تسترجع جزيئتا اليخضور(أ) المؤكسدتان ضوئيا في مركز التفاعل  PSIIشكلهما المرجع وبالتالي قابلية التنبيه انطالقا
من اإللكترونات الناتجة من التحليل الضوئي للماء.
+
ب  -مصير اإللكترونات المفقودة من  PSIهو إرجاع المستقبل الطبيعي لإللكترونات هو .NADP
جـ  -إلكترونات  PSIIتعوض اإللكترونات المفقودة من PSI

تحتوي أغشية التيالكويد باإلضافة إلى النظامين الضوئيين على نواقل
اإللكترونات  .فما هو دور نواقل اإللكترونات و ما هي آلية عملها ؟
ب -آلية انتقال اإللكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية :
يمثل المخططين ( 1و )2من الوثيقة ( )10آلية أنتقال االلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية (سلسلة انتقال
اإللكترونات  ،بينما يوضح المخطط ( )3صفحة ( )188من نفس الوثيقة نمدجة لهذه اآللية :

T1/
T2
T1

2 H+
+ H+

T2 /

T3

اصبغة هوائية

المخطط 1
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بعض المفاهيم

نواقل اإللكترونات
تحتوي أغشية التيالكويد على  5نواقل لإللكترونات يمكن تقسيمها إلى قسمين:
 ثالثة نواقل تعمل على نقل اإللكترونات من  PSIIعادة.
 ناقلين يعمالن على نقل اإللكترونات من  PSIعادة.
نواقل اإللكترونات:
3 نواقل تابعة لـ : PSII
)T1= Plastoquinone (PQ
TH
1

2

T + 2H
1

الناقل  T1عبارة عن مركب عضوي وهو الوحيد من بين نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الذي ليس من طبيعة
بروتينية .وهو ناقل متحرك داخل الغشاء بين  PSIIو الناقل . T2
يشبه الناقل  T1في السلسلة التركيبية الضوئية الناقل  T2في سلسلة انتقال اإللكترونات في الميتوكوندريا

)T2=complexe Cytochrome b6f (Cytb6f

بروتين كبير وج=  210ألف يحتوي مجموعتي هيم تحتوي على حديد  . Feكمون أكسدة =  0.365+فولت.
T2
T2+ + e-

3+

Fe + e

Fe2+

)T3=Plastocyanine (PC

بروتين صغير سطحي محب للماء يتواجد من جهة التجويف الداخلي يتحرك بين  Cytb6fو . PSI
يحتوي على ذرة نحاس .كمون =  0.32فولت
T3
T3+ + e++

Cu + e-

+

Cu

 ناقلين تابعين لـ PSI
)T`1= Ferrodoxine (Fd

بروتين صغير سطحي يتواجد في الجهة الحشوة ويحتوي على ذرات الحديد ،ناقل متحرك بين  PSIو . FNR
كمون األكسدة=  0.70-فولت

)T`2=Ferrodoxin NADP Reductase (FNR

هل هذا الناقل سطحي من جهة الحشوة أم نصف ضمني أم ضمني؟
من المحتمل أن يكون سطحي مع جزء صغير ضمني (نصف ضمني)
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شرح ألية انتقال اإللكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية :
توضح الوثيقة ( )11صفحة ( )189أيضا آلية انتقال اإللكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية

الجدول أدناه يمثل قيم كمون األكسدة واإلرجاع  E0الزواج أكسدة وإرجاع  Couple Redoxالمتدخلة في انتقال
االلكترونات (السلسلة التركيبية الضوئية :

التعليق على معادالت الوثيقة (: )11
المعادلة:2
 توضح أن اإللكترونات المفقودة من الـ  PSIIيتم استقبالها من طرف الناقل T1الذي يقوم بنقل إلكترونين
وبروتونين (ناقل إللكترونات+بروتونات).
تتم اإلشارة إلى أن الناقل T1الذي ينقل اإللكترونات والبروتونات ،يضطر إلى أخذ بروتونات من الحشوة مما
يؤدي إلى انخفاض تركيزها في الحشوة.
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المعادلة 3و:4
 انتقال اإللكترونات بين  T1و  ،T2حيث أن  T2ال ينقل البروتونات ،لذلك يتم تحرير البروتونات نحو الوسط
الداخلي ،مما يزيد من تركيزها في الداخل.
المعادلة:5
 هي محصلة المعادلتين 3و .4
استغالل الوثيقتين ( )10و()11
اعتمادا على مخططات الوثيقة ( )10وبإستغالل معادالت الوثيقة (: )11
س – 1علل فقد اإلكترونات في النظام الضوئي في المعادلة ()1
ج -1تعليل فقد اإلكترونات في النظام الضوئي :
 سبب فقدان اإللكترونات من النظام الضوئي نتيجة التهيج إلستقباله الطاقة من األصبغة الهوائية.
س – 2قارن بين  T1و T2من حيث كمون األكسدة/إرجاع ؟ ماذا تستنتج.
ج – 2المقارنة :
 قيمة كمون األكسدة اإلرجاعية لـ  T1تقدر بـ  -0.8 Vأقل  , )0V( T2أي أن انتقال االلكترونات تم من الكمون
المنخفض إلى المرتفع وأن الفرق كان معتبرا.
اإلستنتاج:
 اإلنتقال التلقائي لإللكترونات يتم من الكمون المنخفض إلى الكمون المرتفع مع تحرير طاقة تستعمل في ضخ الـ
 H+من الحشوة إلى داخل التجويف.
س - 2استخرج الفرق األساسي بين  T1و T2في آلية النقل.
ج - 2الفرق األساسي بين  T1وT2
 : T1 نقل اإللكترونات والبروتونات أما  T2ينقل اإللكترونات فقط.
س – 3تمثل المعادلة ( )5محصلة للمعادلتين (.)4، 3مثل بقية السلسلة التركيبية الضوئية من  T2إلى المستقبل األخير في
السلسلة ( )NADP+وذلك باالستعانة بالمخططات الموضحة في الوثيقة ( . )10مع العلم أن النواقل المتبقية تقوم بنقل
إلكترونات فقط دون البروتونات .
ج -3تمثيل بقية السلسلة التركيبية الضوئية (تفاعالت أكسدة وإرجاع):
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ما هو مصير البروتونات التي يتم إدخالها إلى تجويف الكييس إلى جانب البروتونات الناتجة من
التحلل الضوئي للماء ؟

ج – الفسفرة الضوئية
العالقة بين الضوء و تركيز H+داخل و خارج الكييسات:
تجربة :
سمح تتبع تغيرات تركيز

وذلك بقياس الـ  PHفي

الوثيقة 1

الستروما و تجويف التالكوئيد المعزولة والمضاءة بشدة
خالل عدة دقائق من الحصول على النتائج الممثلة بالوثيقة (: )1

العالقة بين تفاعالت األكسدة و اإلرجاع في وجود الضوء و تركيب الـ : ATP
تجربة :
تعزل تالكوئيدات من صانعات خضراء و توضع داخل محقنة معرضة للضوء لعدة دقائق  ،تحوي محلول معدل يسمح
بحدوث تفاعالت األكسدة و اإلرجاع و خال من ( ADPو  ، )Piيضخ بعد ذلك محتوى المحقنة داخل وعاء موضوع في
الظالم به المحلول يحوي الـ  ADPوالـ  Piالشروط التجريبية و النتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة (. )2
س - 1استخرج من الوثيقة ( )1العالقة الموجودة
بين الضوء و تركيز H+داخل و خارج الكييسات.
س – 2أ  -كيف يمكنك تفسير النتائج الممثلة بالوثيقة
(.)1
ب  -كيف تفسر االنخفاض السريع لدرجة حموضة
تجويف التالكوئيد خالل  30ثانية األولى ؟
س - 3باستعمال المعلومات المستخلصة من النشاط
السابق و باالستعانة بالوثيقة ( ، )2بين وجود إزدواجية
بين تفاعالت األكسدة و اإلرجاع في وجود الضوء و
تركيب الـ . ATP
س - 4يطلق على التفاعل المشكل للـ  ATPإسم
الفسفرة الضوئية ،
الوثيقة 2
أ  -قدم تعريف لـ " الفسفرة الضوئية".
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ب -أكتب المعادلة الموافقة.
اإلجابة :
+
ج - 1العالقة الموجودة بين الضوء و تركيز  Hداخل و خارج الكييسات:
+
 في وجود الضوء تزداد درجة حموضة ( )PHالستروما الناتجة عن انخفاض في تركيز الـ  Hو يتزامن ذلك مع
انخفاض في درجة حموضة تجويف التالكوئيد الناجمة عن زيادة تركيز الـ .H+
ج– 2أ  -تفسير النتائج الممثلة بالوثيقة (:)1
 يمكن تفسير زيادة تركيز الـ  H+داخل تجويف التالكوئيد وتزامنها مع إنخفاض تركيز الـ  Hفي الستروما
بدخول هذه البروتونات من الستروما إلى تجويف التالكوئيد.
+

ب -تفسير االنخفاض السريع في درجة حموضة تجويف التالكوئيد:
 تفسر الزيادة المعتبرة للـ  H+داخل تجويف التالكوئيد بدخول  Hالستروما مضاف إليها الـ  Hالناتجة عن
تفكيك(أكسدة) الماء.
+

+

ج - 3اإلزدواجية بين تفاعالت األكسدة واإلرجاع في وجود الضوء و تركيب الـ :ATP
 توجد بالمحقنة تالكوئيدات معزولة و معرضة للضوء ،تحدث على مستواها تفاعالت األكسدة و اإلرجاع دون
تشكل الـ  ATPبسبب خلو المحقنة من المواد الطالئعية المتمثلة في الـ  ADPو .Pi
 ال يتشكل الـ  ATPفي الوعاء (غير معرض للضوء) في وجود كل من  ADPو .Pi
 بمجرد إضافة محتوى المحقنة (تالكوئيدات عرضت للضوء) إلى الوعاء الحاوي على الـ ADPو  Piو ر غم أنه
غير معرض للضوء إال أنه يسجل تشكل الـ .ATP
و منه يرجع تشكيل الـ  ATPإلى تدخل الطاقة المحررة أثناء حدوث تفاعالت األكسدة و اإلرجاع على مستوى
غشاء التالكوئيد.
ج – 4أ  -تعريف الفسفرة الضوئية:
 هو تفاعل كيميائي محفز إنزيميا و الذي يسمح بتثبيت مجموعة الفوسفات الالعضوي على الـ  ADPإلى ATP
وجود الطاقة الضوئية.
ب  -المعادلة:

+ H2 O

شروط تركيب الـ ATP
تجربة1
تحضن تالكوئيدات معزولة لمدة زمنية معينة في أوساط ذات درجة حموضة ()PHمتغيرة بالنسبة لمحتواها كما هي
موضحة في الوثيقة (. )3
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عند تخريب الكريات المذنبة للتالكوئيدات وفي نفس الشروط التجريبية  4أو ، 5نالحظ عدم تشكل الـ .ATP
 تمثل الوثيقة (-4أ) صورة مأخوذة عن المجهر اإللكتروني بالتلوين السالب تبين " تضاريس "السطح الخارجي
للتالكوئيد تبرز فيها بنيات تعرف باسم الكريات المذنبة المشار إليها باألسهم.
كما تمثل الوثيقة (-4ب) صورة مأخوذة عن المجهر اإللكتروني للكرية المذنبة.

تجويف
التيالكويد

غشاء التيالكويد

ستروما

الوثيقة-4أ

رسم تفسيري وظيفي للكرية المذنبة
الوثيقة-4ب
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تجربة2
يدمج في حويصل تم إصطناعه من فوسفوليبيدات
(غير نفوذة للـ  H+كل من البكتريرودوبسين
(مضخة تعمل على نقل الـ  H+من الوسط
الخارجي إلى تجويف الحويصل في وجود
الضوء ) و كرية مذنبة نقية  ،يضاف للوسط
الخارجي كل من الـ  ADPو  ، Piفسجل تشكل
الـ  ATPكما هو موضح في الوثيقة (.)5
س - 1استخراج من التجربة المبينة في الوثيقة
( )3شروط تركيب الـ .ATP
س - 2باستعمال معلوماتك حول بنية الغشاء
الهيولي والمعلومات المستخلصة من الوثائق
( , )5,4,3,2,1استخرج مقر و طريقة تشكيل
الـ . ATP
س - 3من النشاطات السابقة ,أذكر نواتج المرحلة
الضوئية.

ATP

البكترتيرودوبسين

+

ضوء
حويصل من فوسفولبيد
liposome

الوثيقة5

اإلجابة :
ج - 1شروط تركيب الـ :ATP

+

 وجود تدرج في تركيز الـ  H+على جانبي غشاء التالكوئيد بحيث يكون تركيز الـ  Hداخل التالكوئيد أكبر من
تركيزها في الوسط خارج التالكوئيد (الستروما) .
 سالمة التالكوئيد :
 الغشاء الكريات المذنبة. وجود الـ  ADPو. Pi

ج - 2مقر و طريقة تشكيل الـ : ATP
 إن أكسدة و إرجاع النظامين الضوئيين ( PS Iو ) PS IIيتسبب في تكديس البروتونات (  )Hفي تجويف
التالكوئيد نتيجة التحلل الضوئي للماء  ،فتصبح درجة حموضة ( )PHتجويف التالكوئيد حامضي بينما الستروما
يكون قاعديا مما يؤدي إلى تدفق البروتونات عبر قناة بالكريات المذنبة من التجويف إلى الستروما هذا التدفق
يساهم في تنشيط اإلنزيم  ATPسنتيتازالذي يقوم بتشكيل رابطة كيميائية بين الـ  ADPو Piباستعمال الطاقة
المتحررة من تدفق البروتونات عبر هذا االنزيم (الكرية المذنبة) ليركب الـ  ATPعلى مستوى الستروما.
+

ج - 3نواتج المرحلة الضوئية هي :
 الـ NADPH.H+
 الـ ATP
مصحوبة بانطالق االكسجين.
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معلومة مفيدة  :مفهوم نظرية األسموزية الكيميائية
بالتزامن مع نقل اإللكترون يتم إنتاج جزيء الـ  ATPبعملية
تسمى األسموزية الكيميائية ,وهي عملية يتم فيها إنتاج
 ATPنتيجة انتقال اإللكترونات مع تد رج التركيز .وال تقتصر
أهمية عملية تحلل جزيء الماء على توفير اإللكترونات
الالزمة لبدء سلسلة نقل اإللكترون فقط ,بل توفر أيضا
البروتونات H+
الضرورية لتنشيط عملية بناء جزيء  ATPخالل األسموزية
الكيميائية  .وتتراكم البروتونات  H+التي تحررت خالل عملية
نقل االلكترون على الجانب الداخلي للتيالكويد .وبسبب التركيز
العالي من البروتونات  H+في تجويف التيالكويد وانخفاض
تركيزها في الحشوة  ,تنتقل البروتونات  H+حسب تدرج
التركيز من من تجويف التيالكويد الى الحشوة عبر الكريات
المذنبة ( , )ATP synthasesوكلما أنتقلت البروتونات
عبر الكريات المذنبة تكون الـ  ATPفي الحشوة.

الوثيقة ( )13صفحة  : 191تمثل رسما تخطيطيا يوضح مختلف التفاعالت في المرحلة الكيموضوئية

س– 1انطالقا من المعلومات المتوضل إليها من خالل النشاطات السابقة :
 أكتب بيانات الوثيقة (.)13
 حدد دور العنصرين ' )14و( )15في هذه المرحلة.
س -2باالستعانة باشكال الوثيقة ( )2من النشاط الثاني وبالمعلومات المتوصل إليها من خالل التجارب والوثائق المقدمة
سابقا  ,انجز رسما تخطيطيا وظيفيا متقنا تبين فيه آليات حدوث المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي.
 https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/?ref=hlالصفحة  32من 47

تحضير بكالوريا 2016

الحصيلة المعرفية للوحدة : 1تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

األستاذ  :بوالريش أحمد /متقن القل

ج – 1البيانات
=9 ADP+Pi=5السلسلة التركيبية الضوئية  =13غشاء التيالكوئيد
H2O=1
PSII =14
ATP Synthase=10
ATP=6
=2إلكترونات
PSI =15
=11غشاء داخلي
O2=7
H+=3
=16نواقل اإللكترونات
=12غشاء خارجي
=4إنزيم (جزء من CO2=8 )PSII

 دور العنصرين ' )14و( )15في هذه المرحلة العنصرين  14و  15يمثالن األنظمة الضوئية وهي األنظمة المسؤولة على استقبال وتحويل الطاقة الضوئية في
صورة إلكترونات غنية بالطاقة.
ج - 2رسما تخطيطيا وظيفيا متقنا تبين فيه آليات حدوث المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي

النمودج1
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النمودج2

النمودج3
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النمودج4

الحشوة (الستروما)

تجويف التيالكويد

المعادالت الكيميائية االجمالية لمرحلة الكيموضوئية

تتمثل نواتج المرحلة الكيميوضوئية في:
 : ATP وهي جزيئات ذات طاقة عالية نتيجة لعمل النظام الضوئي .PSII
 : NADPH,H+ وهي مرافقات إنزيمية تحمل إلكترونين ذات طاقة عالية نتيجة لعمل النظام
الضوئي . PSI
تحدث المرحلة الكيميوضوئية على مستوى التيالكوئيد ,وتتطلب توفر:
 الضوء
 التيالكويد (أنظمة ضوئية  +نواقل اإللكتونات  +إنزيم  ATPسنتاز).
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النمودج5
ارجاع

ضوء

ناقل

أكسدة

تجويف التيالكويد
غشاء التيالكويد
الحشوة

في تجويف التيالكويد
في الستروما
تدفق سيل من البروتونات
يسمح بتركيب ATP

تتميز المرحلة الضوئية و التي تتم على مستوى الكييسات بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة
كيميائية في صورة .ATP
 كيف يسمح هذا التحويل بإرجاع غاز. CO2
 ما هي آليات إرجاع غاز CO2و ما مقرها ؟

من شروط عملية التركيب الضوئي توفر غاز. CO2
تتميز المرحلة الكيموضوئية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في صورة  ATPو . NADPH,H
+

ما هو مصير غاز CO2الممتص؟ وما هو مصير نواتج المرحلة الكيموضوئية ؟
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 تثبيت غاز CO2
قصد التعرف على مصير غاز CO2الممتص ،أجرى العالم كالفن ومساعدوه التجربة على أشنيات خضراء وحيدة الخلية
هي الكلوريال وأنجز التركيب التجريبي المبين في الوثيقة ( )1صفحة .196

تسمح المضخة بالتحكم في مدة تعريض األشنة لغاز CO2المشع بواسطة ضبط قيم الضخ.
المرحلة1
 بعد كل مدة تعريض يتدفق معلق األشنة في الكحول المغلي فتتوقف كل التفاعالت وبذلك تحتوي الصانعات
الخضراء على المواد التي تم اصطناعها في تلك الفترة الزمنية.
المرحلة2
 يتم سحق األشنة ثم ترشيح المسحوق للحصول على مستخلص خلوي يحتوي على المواد العضوية المركبة أثناء
المدة الزمنية التي استغرقها وجود الكلوريال في وسط به  CO2المشع.
 نعيد المرحلة ( )2مع فترات متزايدة من وجود الكلوريال مع  CO2مشع.
المرحلة3
 بعد ذلك عمد كالفن إلى التسجيل اللوني ذو البعدين للمستخلصات الخلوية لألشنيات المثبتة ،ثم تحليل هذه
التسجيالت بالتصوير اإلشعاعي الذاتي.
تقدم الوثيقة ( )2صفحة  193النتائج المتحصل عليها وهي عبارة عن بقع مشعة.
المذيب2

المذيب2

المذيب2
المذيب1

المذيب1

TP

المذيب1

HP
APG

HP

APG
TP

APG
TP

RuDP

بعد  15ثانية

بعد  5ثواني

بعد ثانيتين
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معلومة مفيدة

التسجيل الكروماتوغرافي ذو البعدين يتلخص في إجراء تسجيلين متتاليين لنفس المستخلص وعلى نفس
الدعامة( لوحة التسجيل لكن في اتجاهين متعامدين و استعمال مذيبين مختلفين األول (ماء/فينول) ثم
الثاني(بوتانول/حمض بروبيونيك )
س – 1علل الهدف من استعمال  CO2المشع.
ج – 2استعمال  CO2المشع يسمح بتتبع نواتج تثبيته والمركبات الناتجة من ذلك.
س – 2عل الهدف من استقبال مستخلص األشنة في ميثانول مغلي.
ج - 2يسمح استعمال الميثانول المغلي إلى توقيف التفاعالت واستخالص المكونات ،وذلك بقتل األشنة بعد فترات زمنية
محددة.
س – 3حدد فائدة استعمال التسجيل الكروماتوغرافي ذو البعدين .
ج - 3استعمال تقنية التسجيل الكروماتوغرافي ذو البعدين فيسمح بفصل المكونات والتعرف عليها.
س - 4ماذا تمثل البقع المحصل عليها في الوثيقة ()2
ج - 4تمثل البقع المحصل عليها :
 تمثل البقع المركبات التي تم تشكيلها أثناء عملية التركيب الضوئي والتي تم خاللها دمج  CO2ذو الكربون المشع.
س - 5حلل النتائج المحصل عليها والممثلة في الوثيقة (.)2
 ماذا تستنتج؟ج – 5التحليل :
 بعد  2ثانية :يظهر مركبين على اللوحة هما  APGو السكر ثالثي هو (.)TP
 بعد  5ثواني :يظهر مركب جديد هو سكر سداسي الكربون (. )HP
 بعد  15ثانية  :ظهور بقعة مشعة توافق ريبيلوز ثنائي الفوسفات ( RuDPمركب خماسي الكربون) .
االستنتاج:
 تم إرجاع  CO2إلى مركبات كيميائية عضوية .
س - 6اعتمادا على هذه النتائج ,اقترح ترتيبا حسب التسلسل الزمني للمركبات المتشكلة أثناء هذه المرحلة.
ج - 6ترتيبا المركبات حسب التسلسل الزمني:
 يمكن ترتيب تشكل المركبات الكيميائية حسب التسلسل الزمني التالي :
سكر سداسي الكربون HP
سكرثالثي الكربون PGal
( APGحمض الفوسفوريك)
ريبيلوز ثنائي الفوسفات RuDP
س - 7ما هي الفرضيات التي تقترحها فيما يخص تثبيت  CO2؟
ج - 7الفرضيات المقترحة:
الفرضية: 1
تثبيت  CO2على مركب كيميائي ثنائي الكربون ليعطي مركبا ثالثي الكربون هوالـ .APG
الفرضية: 2
تثبيت  CO2على مركب كيميائي خماسي الكربون ليعطي مركبا سداسي الكربون سرعان ما ينشطر إلى مركبين ثالثي
الكربون أي .APG 2
الفرضية: 3
مصدرالـ  : APGنتيجة اتحاد  3جزيئات من .CO2

 https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/?ref=hlالصفحة  38من 47

تحضير بكالوريا 2016

الحصيلة المعرفية للوحدة : 1تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

األستاذ  :بوالريش أحمد /متقن القل

س - 8الختبار هذه الفرضيات  ،نقوم بالدراسة التالية:
بينت الدراسات الكيميائية أن لكل جزيئة  *CO2مدمجة يقابلها الحصول على جزيئتين من الـ  APGبحيث يظهر
اإلشعاع في جزيئة واحدة فقط.
 هل تسمح لك هذه النتيجة بتأكيد إحدى الفرضيات المقترحة سابقا؟
 علل.
ج– 8
 نعم  ،تسمح هذه النتيجة بتأكيد الفرضية الثانية ( )2المقترحة.
التعليل:
 تشكل جزيئتين من الـ  APGاليمكن أن يتم إال من مركب سداسي الكربون ألن النتيجة المتحصل عليها بينت أن
اإلشعاع ال يظهر إال في جزيئة واحدة فقط من بين الجزيئتين من ال  APGوهذا ما يؤكد أن الجزيئة المستقبلة لـ
 CO2ال تكون إال مركبا خماسي الكربون .

 2حمض الفوسفو غليسيريك APG

ريبلوز ثنائي الفوسفات Rudip


تتطلب التفاعالت المدروسة تدخل إنزيمات و أهمها اإلنزيم ريبلوز  5-1ثنائي الفوسفات كربوكسيالز أكسيجيناز
 )Rubisco( Ribulose-1,5- bisphosphate Carboxylase/ Oxygenaseالذي يحفز تثبيت  CO2على المستقبل
( RudiPالمركب خماسي الكربون) حسب التفاعل التالي:
يتكون  Rubiscoمن تحت وحدتين:
 تحت وحدة كبيرة ( )54Kdaو تحت وحدة صغيرة (.)KDa 14.5لتحديد مقر تواجد اإلنزيم أنجزت التجربة التالية:
النتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة التالية
 العمود رقم  1:بروتينات الصانعات الخضراء. العمود رقم  2 :بروتينات التالكوئيدات. -العمود رقم  3 :بروتينات الستروما.
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س - 1حدد مقر تواجد اإلنزيم  Rubiscoفي الصانعة الخضراء.
 علل إجابتك.ج – 1تحديد حدد مقر تواجد اإلنزيم  Rubiscoفي الصانعة الخضراء :
 يتواجد اإلنزيم على مستوى الستروما فقط.
التعليل :
 تبين نتائج الهجرة الكهربائية أن اإلنزيم  Rubiscoهو من أهم مكونات
بروتينات الصانعة الخضراء كما تبين النتائج المحصل عليها أنه من المكونات
البروتينية لستروما وال يوجد في التالكوئيدات.
س - 2ماذا تستخلص فيما يخص مقر تفاعالت ارجاع  CO2؟
ج – 2االستخالص :
 تحدث تفاعالت ارجاع  : CO2على مستوى الستروما.

معلومة مفيدة
إنزيم Ribulose-1,5- bisphosphate Carboxylase/ Oxygenase : Rubisco
يعتبر اإلنزيم األول في حلقة كالفن-بنسن هو أهم اإلنزيمات  .وهو أكثر اإلنزيمات تواجدا في الطبيعة
نشاطه  :تخصص اإلنزيم Carboxylase :و Oxygenase
النشاط:1
  carboxylaseأي إضافة CO2وظيفة اإلنزيم األساسية هي إضافة  CO2إلى سكر خماسي (مستقبل) إلنتاج جزيئتين من مركب ثالثي الكربون هو
.APG
النشاط الثاني:
 Oxygenaseأي إضافة  O2وهي وظيفة ثانية لإلنزيم وتعرف بالتنفس الضوئي . Photorespiration
 يستطيع اإلنزيم اإلرتباط بمادتين مختلفين هما  CO2و  O2لكن ليس في آن واحد.
 هناك تنافس بين ارتباط  CO2و  ، O2مادتي تفاعل في نفس الموقع.
 ارتباط اإلنزيم بإحدى المادتين تحكمه شروط منها:
 جاذبية كل منهما لإلنزيم (جاذبية اإلنزيم لـ  CO2أكبر  10مرات من جاذبيته لـ )O2
 تركيز كل منهما في الوسط.

RudiP

RudiP

APG

حلقة كالفن

التنفس الضوئي
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 - آلية دمج CO2
العالقة بين الـ  APGوRuDiP
التجربة:1
14
وضعت أشنة كلوريال في وسط به  C02مشع بتركيز  %1ثم عرضت للضوء ،وبعد فترة زمنية وضع المعلق في
وسط خال من  . CO2تم قياس نسبة اإلشعاع في كل من الـ  APGو RuDiPالنتائج موضحة في الشكل ( )1من
الوثيقة 3صفحة194
التجربة:1
وضعت كلوريال في وسط يحتوي على  CO2مشع (مع الحفاظ على تركيزه ثابتا خالل مدة التجربة ) ثم عرضت للضوء
لفترة زمنية محددة ،ثم يوضع المعلق في الظالم  .تقاس بعد ذلك نسبة اإلشعاع في الـ  APGو. RuDiP
نتائج التجربة موضحة في الشكل ( )1من الوثيقة.3

س - 1حلل التسجيلين المحصل عليهما في كل من الشكلين ( )1و( )2من الوثيقة3
ج - 1التحليل:
 في وسط به كمية كافية من  CO2و اإلضاءة نسجل ثبات في كمية كل من الـ  APGو الريبلوز ثنائي الفوسفات
(. )Rudip
س - 2ما هي الفرضية أو الفرضيات التي تقترحها لتفسير هذه التسجيالت؟
ج – 2الفرضيات المقترحة :
 اما  Rudipوالـ  APGال يستعمالن (ال يتفككان)
 واما انهما و إما أنهما يتفككان و يتشكالن بصفة دورية.
س – 3أ  -حلل النتائج المحصل عليها في الشكل( )1في غياب .CO2
ب -باالستعانة بالمعلومات المستخلصة في النشاط السابق  ,اقترح تفسيرا للنتائج الممثلة في الشكل (. )1
ج -ماذا تستنتج من تحليلك للمنحنيي الشكل ( )2المحصل عليها في الظالم ؟
ج-3أ – التحليل :
 في غياب  : CO2نسجل زيادة معتبرة (نراكم) في  Rudipو تناقص ملحوظ في الـ .APG
ب -التفسير :
 من النشاط السابق  ،وجود عالقة بين  Rudipو  CO2و APGو تتمثل هذه العالقة في:
تثبيت الـ  CO2على  Rudipلتشكيل مركب سداسي الكربون الذي ينشطر ليعطي جزيئتين من الـ APG
 نفسر إذن ثبات كمية المركبين في الوسط المعرض للضوء و في وجود كمية كافية من الـ  CO2بتشكل و تفكيك
كل منهما بشكل دوري أي يتشكل الـ  APGإنطالقا من الريبلوز ثنائي الفوسفات و يتشكل الريبلوز ثنائي
الفوسفات إنطالقا من الـ .APG
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Rudip
Rudip + CO2 ----------> 2APG
)(C5
)(C1
)(C3

Rudip

ج  -اإلستنتاج:
 الزيادة في كمية الـ  APGتدل على تراكمه نتيجة عدم استعماله  .تناقص كمية الـ  Rudipتدل على استمرارية
استهالكه دون تجديده (المعادلة.)1
س - 4ما هي شروط إرجاع الـ  CO2التي يظهرها
الشكل( )2؟
ج – 4الشروط :
 يتطلب تجديد الـ  Rudipنواتج المرحلة
الضوئية المتمثلة في  ATPو NADPH.H+
(المعادلة. )2

Rudip

Rudip

Rudip

س - 5كيف تفسر إذن النتائج المحصل عليها في
الشكل ( )2في الظالم ؟
ج – 5التفسير :
 في وجود يتشكل مركب الـ  APGانطالقا من الريبلوز ثنائي الفوسفات  Rudipو بسبب غياب الضوء ال تتشكل
نواتج المرحلة الضوئية ( ATPو  ) NADPH.H+و بالتالي ال يتم تجديد الريبلوز ثنائي الفوسفات.
س - 6قدم تفسير للنتائج المحصل عليها في الشكل ()1
ج – 6تفسير النتائج المحصل عليها في الشكل (: )1
 في وجود الضوء تحدث تفاعالت األكسدة و اإلرجاع في التالكوئيد و ينتج عنها تشكل مركبات وسيطية تتمثل في
الـ  ATPو  NADPH.H+تسمح هذه المركبات بتشكيل الريبلوز ثنائي الفوسفات  Rudipإنطالقا من الـ
 APGو نتيجة غياب  CO2ال يتحول  Rudipإلى  APGو بالتالي يتراكم الـ  Rudipويتناقص الـ .APG

دمج

Rudip

تجديد

إرجاع

NADPH.H+

NADPH.H+
NADPH.H+

مخطط بسيط يبين الظواهر البيوكيميائية التي تحدث على مستوى الستروما.
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 - مراحل حلقة كالفن
تلخص الوثيقة ( )4صفحة 195تتفاعالت المرحلة الكيموحيوية في شكل سلسلة حلقية تعرف بحلقة كالفن بنسبة إلى العالم
الذي اكتشفها.

حلقة كالفن

6

6

حمض فوسفو غليسيريك
APG

6
12
RuDP

12
12

6

حمض ثنائي فوسفو
12
غليسيريك ADPG

6

12
12
12

فوسفوغليسرألدهيد
PGal

10

PGal

12

2

س – 1حدد نوع التفاعالت التي حدثت في ( )5,3,2من الوثيقة ( )4صفحة  195من الكتاب المدرسي.
ج - 1تحديد نوع التفاعالت:
 التفاعل : 2فسفرة :
 التفاعل : 3إرجاع
 التفاعل : 5فسفرة
س - 2لخص تفاعالت حلقة كالفن في نص علمي دقيق.
ج - 2النص العلمي:
 يتثبت  . ) C5( RuDiP CO2يؤدي هذه التثبيت إلى تشكيل مركب سداسي الكربون ( )C6غير ثابت ،سرعان
ما ينشطر إلى جزيئتين من .APG

6CO2 +6 RuDiP 12 APG
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 يراقب دمج  CO2بإنزيم ريبيلوز ثنائي الفوسفات كاربوكسيالزاوكسيجيناز .Rubisco
 ينشط حمض  APGالمؤكسد ثم يرجع بواسطة  ATPو  NADPH,H+الناتجين من المرحلة الكيموضوئية إلى
.PGal

 يستخدم جزء من السكريات الثالثية  PGalلغرض إنتاج سكر سداسي الذي يستعمل في تركيب النشاء أما الجزء
اآلخر من السكريات الثالثية المرجعة تستخدم في تجديد  RuDiPأثناء تفاعالت حلقة كالفن.
12 APG + 12 ATP + 12 NADPH + 12 H+  12 PGal +12 ADP +12 NADP++12 Pi
10 PGal +6 ATP  6 RuDiP +6 ADP+ 4Pi

المعادلة الكيميائية المعبرة عن تفاعالت المرحلة الكيموحيوية.
6CO2 + 18 ATP + 12NADPH + 12 H+ [hexose C6 H 12 O 6 ] + 18 ADP +18Pi +12NADP+
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 التكامل بين المرحلة الكيموضوئية والمرحلة الكيموحيوية
تمثل الوثيقة ( )5رسم تخطيطي يوضح التكامل بين المرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي

س – 1ماذا تمثل األرقام
ج – 1تمثل األرقام :
 =1ضوء
 =2غشاء التيالكويد
 =3نظام ضوئي
H2O =4
=5تيالكويد (كييس)
 =6أكسجين
=7الحشوة
ADP=8
Pi=9

ATP=10
NADP+=11
NADPH,H+=12
CO2=13
=14سكر
=15المرحلة الكيموضوئية
=16المرحلة الكيموحيوية
= 17مخطط يوضح التكامل
بين مرحلتي التركيب الضوئي

س – 2هل يتم تثبيت  CO2عند توفيرالـ  ATPو  NADPH.H+في الظالم ؟  -علل إجابتك.
ج - 2نعم  ,يتم تثبيت  CO2عند توفيرالـ  ATPو  NADPH.H+في الظالم
التعليل :
+
 ألن دور الضوء هو حدوث المرحلة الكيموضوئية التي توفر النواتج التالية  :الـ  ATPو  ، NADPH.Hلذلك
فإن توفيرهما في الظالم يؤدي إلى تثبيت  CO2دون الحاجة إلى اإلضاءة.
 https://www.facebook.com/Bourrich-ahmed-487472144634644/?ref=hlالصفحة  45من 47

تحضير بكالوريا 2016

الحصيلة المعرفية للوحدة : 1تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

األستاذ  :بوالريش أحمد /متقن القل

س - 3هل لنقص  CO2تأثير على انطالق الـ  O2في المرحلة الكيموضوئية ؟ علل إجابتك.
ج CO2 – 3يؤثر بطريقة رجعية (دور غير مباشر) في انطالق الـ  O2أي أن تثبيت CO2يسمح بتجديد المركبات
األولية ( ADPو Piو ) NADP+الضرورية الستمرار المرحلة الكيموضوئية التي تؤدي إلى انطالق الـ .O2
س - 4انطالقا من المعلومات المتوصل إليها من خالل النشاطات السابقة:
ماذا تستخلص حول العالقة بين مرحلتي التركيب الضوئي ؟
ج – 4االستخالص :
+
 تتكامل مرحلتا التركيب الضوئي بصورة منظمة حيث توفر المرحلة الكيموضوئية الـ  ATPو NADPH.H
الضروريتان لحدوث المرحلة الكيموحيوية بينما تقوم المرحلة الكيموحيوية بتوفير المواد األولية  ADPو Piو
 NADP+لتركيب الـ  ATPو  NADPH.H+باستقبال اإللكترونات الكيموضوئية.

حلقة
كالفن

المرحلة
الكيموضوئية
تيالكويد

صانعة خضراء

سكر
رسما تخطيطيا يوضح التكامل بين المرحلتين الكيموضوئية و الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي.
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المرحلة الكيموضوئية

APG
RuDiP

PGal

تجويف التيالكويد

سكر
الحشوة

غشاء التيالكويد

رسما تخطيطيا يوضح تفاعالت المرحلة الكيموضوئية و الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي.
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