
تصحیح تمرين التركیب الضوئي

I–1- في المرحلة أ تؤدي اإلضاءة إلى تنبیه الیخضور فیفقد إلكترونات تنقلھا سلسلة التركیب الضوئي
، فقدان اإللكترونات يجعل ATPو يتم تركیب RH2لیختزل إلى Rإلى مستقبل اإللكترونات و البروتونات 

لذي يعوض إلكترونات الیخضور و الیخضور يكتسب قدرة على انتزاع اإللكترونات فیتم التفكیك الضوئي للماء ا
.O2يطرح 

تعني تنشیط ضعیف لسلسلة التركیب الضوئي و بالتالي قدرة Rفي المرحلة ب و رغم اإلضاءة فإن قلة -2
O2ضعیفة للیخضور على التفكیك الضوئي للماء و بالتالي إنتاج كمیة ضعیفة من 

II–1 - 2تحلیل الشكل:

التي 480إلى 400أعلى نسبة امتصاص لألشعة الضوئیة من طرف الیخضور  نجدھا عند الموجات 
التي تناسب األشعة الحمراء700تناسب األشعة البنفسجیة و الزرقاء و عند الموجات حوالي 

ذه التي تناسب األشعة الخضراء ، فھ600و 500أقل نسبة امتصاص نجدھا عند الموجات بین 
الموجات يعكسھا الیخضور 

:1تحلیل الشكل 

720تكون مع الضوء األبیض الذي يضم جمیع الموجات الضوئیة و مع الموجات P32أعلى نسبة امتصاص ل 

التي تناسب األشعة الحمراء
ى أدنى تنزل إألP32المناسبة لألشعة الخضراء فنسبة امتصاص  560أما في الظالم أو مع الموجات 

مستوى 

:1تفسیر منحنى الشكل -2

مع الضوء األبیض و مع األشعة الحمراء يمتص الیخضور الطاقة الضوئیة فینبه و يفقد إلكترونات تنقلھا 
باإلضافة إلى نقل NADPH2إلى الذي يختزلNADPسلسلة التركیب الضوئي إلى مستقبلھا األخیر 

+Hممال +Hمن الستروما إلى جوف التالكويد ، فیتكون عبر غشاء التالكويد الغیر نفوذ ل +Hالبروتونات 

من جوف الالكويد +Hالذي يخزن طاقة كیمیائیة ، تستغلھا الكريات ذات شمراخ لغشاء التالكويد  فتعید 

ATP طاقةADP   +  P32 +

أما في الظالم أو مع األشعة الخضراء فإن الطاقة الضوئیة ال تمتص  فال ينشط الیخضور و ال سلسلة 
فال تجد الكريات ذات شمراخ مصدر للطاقة الكیمیائیة و +Hالتركیب الضوئي و بالتالي ال يتكون ممال 

.ATPإلنتاج P32بالتالي ال تستھلك 
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الذي  P32 بواسطة ADP و ذلك بفسفرة ATP إلى الستروما و تخزن الطاقة الكیمیائیة للممال في جزيئة
يمتص من الوسط حسب التفاعل التالي :



III -1- تحلیل منحنى المرحلة األولى:

المثبتة  مستقرة في أعلى نسبة ، يعني أن الحلب CO2تكون كمیة CO2في الضوء و حضور 
CO2يمتص 

المثبتة ، يعني عدم قدرة الطحلب  على CO2تنخفض تدريجیا نسبة CO2في الظالم و غم وجود 
.في الظالم CO2تثبیت 

تتم المرحلة CO2خالل الساعة األولى من المرحلة الثانیة  بوجود الضوء و في غیاب -2
و ال NADPH2و O2  ،ATPالضوكیمیائیة من التركیب الضوئي فتمتص الطاقة الضوئیة و الماء و يتم إنتاج 

.ألنه غیر موجود CO2يتم تثبیت 

تنخفض ه بنسبة مرتفعة تم تإلى تثبیCO2أدت إضافة 1مع بداية الظالم عند  زو2في الشكل -3
2و ز1بین ز نسبة التثبیت

2و ز 1ه بین الزمنین ز تلم يتم تثبیCO2إضافة رغم1مع بداية الظالم عند  ز3في الشكل 

نتقال إلى الظالم رغم االCO2بعد اإلضاءة في المرحلة الثانیة تم تثبیت -4
CO2أما في المرحلة الثالثة فبعد الظالم لم يتمكن الطحلب من تثبیت 

ضروري لتثبیت NADPH2و ATPنستخلص من ھذه الدراسة أن منتوج المرحلة الضوكیمیائیة من - 5
CO2 خالل المرحلة الحرارية الكیمیائیة الثانیة للتركیب الضوئي ، فنھاك تكامل بین المرحلتین لیتم التركیب

الضوئي و إنتاج المادة العضوية 


