الوحدة االولى  :عمليات حيوية في الخلية
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اهميه الطاقة للخلية الحية
هناك ثالثة مصادر للطاقة في الكائنات الحيه وهي
 .١المصدر االول الكربوهيدرات يعطي كل واحد جرام من الكربوهيدرات  4كيلو كالوري
 .٢المصدر الثاني الليبيدات و يعطي كل واحد جرام من الليبيدات  9كيلو كالوري
 .٣المصدر الثالث البروتينات و يعطي كل واحد جرام من البروتينات  4كيلو كالوري
حامالت الطاقة مسمى شخصي :
 ATP .1ادينوسين ثالثي الفوسفات
 ADP .2ادينوسين ثنائي الفوسفات
 AMP .3ادينوسين احادي الفوسفات
حامالت الطاقة مثل  ATPهي عباره عن نيوكليوتيدات .
يتكون  ATPمن :
 .1سكر خماسي
 .2قاعده نيتروجينيه (ادنين)
 .3ثالث مجموعات فوسفات
تختزن الطاقة في الروابط الكيميائية التي توجد بين مجموعات الفوسفات.
عند تحلل  ATPالي  ADPومجموعه فوسفات ينتج طاقه قدرها  7.3كيلو كالوري لكل واحد مول.
وعند تحلل  ADPالي AMPومجموعه فوسفات ينتج طاقه قدرها  7.3كيلو كالوري لكل واحد مول.

سؤال :ما مجموع الطاقة الناتجة من تحليل ثالثة مول من  ATPالي AMP؟
الجواب  ٤٣,8 =14,6*3 :كيلو كالوري
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البناء الضوئي
هي عمليه تصنيع النبات لغذائه بنفسه وذلك من خالل ربط ثاني اكسيد الكربون مع الماء بوجود الضوء
والكلوروفيل إلنتاج الكربوهيدرات وبذلك يتم تحويل المركبات الغير عضوية الى مواد عضوية غنيه بالطاقة
عن طريق تحويل الطاقة الضوئية الى طاقه كيميائية.
الكربون في ثاني اكسيد الكربون يعبر المصدر في زياده كتله النبات.
االكسجين الناتج والمتصاعد من عمليه البناء الضوئي مصدره هو الماء.
يستخدم الهيدروجين الناتج من تحلل الماء في عمليه البناء الضوئي في تثبيت ثاني اكسيد الكربون الى
كربوهيدرات.
الطاقة الالزمة لتحلل الماء هي الطاقة الضوئية
تقوم صبغات الكلوروفيل والصبغات االخرى بإمتصاص الضوء وتسمى بالجزيئات الصبغية
تحدث عمليه البناء الضوئي في الخاليا النباتية في اوراق النباتات وباألخص داخل البالستيدات
تتكون البالستيدات من صفائح تسمى الثيالكويد و التي تترتب وتتجمع فوق بعضها البعض في نظام يسمى
غرانم  ،باإلضافة الى ان البالستيدات تحتوي على سائل مكون من ماء وامالح و بروتينات و انزيمات تسمى
بالستر وما (اللحمة)
تنقسم عمليه البناء الضوئي الى مرحلتين:
 .1التفاعالت الضوئية
 .2التفاعالت الالضوئية وتسمى حلقه كالفن
اوال :التفاعالت الضوئية
 .1تحدث التفاعالت الضوئية في الغرانا في وجود االكسجين،يتحلل الماء بالطاقة الضوئية ويتصاعد
االكسجين ،ويستخدم الهيدروجين الختزال نواقل االلكترونات NADP+
 .2يتم في التفاعالت الضوئية تحويل الطاقة الضوئية الى طاقه كيميائية مخزنه في ATP , NADPH
 .3مخرجات التفاعالت الضوئية هي االكسجين و  ATPو NADPH
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ثانيا :التفاعالت الالضوئية وتسمى حلقة كالفن
 .1تحدث في الستروما  ،بوجود الضوء او في عدم وجوده وتعتمد التفاعالت الالضوئية على نواتج
التفاعالت الضوئية  NADPH , ATPفي تثبيت ثاني اكسيد الكربون إلنتاج سكر غليسر الدهايد
احادي الفوسفات G3P
 .2يعتبر النهار افضل من الليل لحدوث حلقه كالفن  ،وذلك الن تفاعالت حلقه كالفن تعتمد على نواتج
التفاعالت الضوئية  ATP , NADPHوالتي ال يتم انتاجها اال في وجود الضوء.
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