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             االو  الدراسممً : الفصمم                                  فسمملجة يحٌمماء مجهرٌممةاسممم المممادة  :  

 الثالثة المرحلة :

 مدرساللقب العلمً :       د. رٌام فارس صالح                       اسم استاذ المادة :

 

 الطاقة واالٌض

الطاقة هي القدرة على أنجاا  علاو بلاقاال الناالح الحاي ايانو حاي اقطلات طاقاة ءقلاا  أدال    

 بظالفه الحاباة بالنح للنالنات الحاة اح قحصو على الطاقة اطراققاح 

طاقاة نالابااة اللصادر اسااااي للطاقاة علاى اارى الاى قحباو طاقة ضبل اليلس بهي  -1

بقعار  النالناات القاي ققاب  اااعم العللااة  photosynthesisالضابلي  اناالابااطة عللااات ال

 .Autotrophنالنات عاقاة القغعاة 

قخقل  ااحاال في قعاللاا لا  الطاقاةف فالنااقاات بالطحالات الخضار بالانقرااا الل رقاة ققاب     

 الباهااتاسبناااجاح لااح اللااال الااع  ال ااو  اااااقعلاو الضاابل لعللاااة القخلااا  الضاابلي بانقااا 

فقحابو الطاقاة الضابلاة  Purple bacteria الا الانقرااا اارجبانااة–لاادربجاح الالعضب  ل

 الى طاقة ااضاة بلنح دبح انقا  اسبناجاح.

لاح  الطاقاة واسحاال اسخار  بالقاي قعقلاد ايانو ماار لاايار علاى الطاقاة الضابلاة فقحاب  -2

 .Hererotroph بقعر   ATPابسعضباة الى اللرناات عضباة 

 

 يالق النالاالاة القفاعالت لجلبع الى ايار (metabolism)  ي اب اساى الغعال واالقل  الا      

 :العللاات اساضاة لح نبعاح هناك جدابب  اةالخل يف قحدث

 الرلااااة اللرنااات اللعقادة الغعالااة  عللاة قحطا  اب قحلاو:  Catabolism الاد  قفاعالت -1

 إلاى الحابااة القفااعالت لح لخقلفة طر  خالو دهبح أب اربقانات أب نرابهادرات نانت ابال

 Exergonicالطاقاااة بقعااار  اقفااااعالت  علاااى الحصااابو علاااك عاااح باناااق  ااااااطة لنبناااات

Reaction قحصو لغرى عللاات الحرنة بالنقو بالعللاات الانالاة. 

 أب اربقاناااة ناناات ااابال لعقاادة القرنااات لااباد عللاااة انااال(: Anabolism) الانااال قفاااعالت-2

 الناقجة الاااطة القفاعالت باااقعلاو اللرناات ابالج الات لح الالة خالو لح نبباة أحلاى

 بالقرانات الخلباة  ااناجة لانال بعلك انال ننباة ااقعلالاا حاث النح الاد  عللاة لح
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بقحقااا   Endergonic Reaction طاقااة بقعاار  اقفاااعالت  العللاااة اساضاااة بقاااقالك هااعم

 النالنات الحاة هعم العللاات لغرى عللاات النلب بالقنا ر بإصالح القرانات الخلباة. 

ل الاناا قفااعالت ب  )القحلاو) الااد  قفاعالت احا القبا ح لح حالة عح عاارة اساى تااعلل اح   

 اعاى هاد عللااة  خاالو لاح لاايارايانو  الاا القفااعالت لااعم الطاقاة علاى الحصابوبالناح 

 بققل او للطاقاة الخا ناة النالاالااة اللرناات اعى لح لاايرةمار اصبرة اباساضاة  اللرناات

 اح للطاقاة لناحا لاققاد  الاى ااسضاافة Adenosin Triphosphate ( ATP) الطاقاةت الرنا

 NAD لرنت ل و اخر  لرناات الى اللرناات اعى لح e اسلنقربنات انققاو خالو لح ققبافر

Nicotinamid Adenine Dinucleotide  النبع هعا عىاد ب النقربنات ينوا الطاقة اع قنقو 

 عنادلا الطاقاة بققحارر  Redox Reactionsااة  اسخق ال اةالقأنااد االقفااعالت القفااعالت لاح

ف اع اح لقأناادةقنبح الاى أخار  قنابح فاي حالاة  اسخق او حالةفي  لادة  لح اسلنقربنات قنققو

 .النقربح انقاات يقعن اسخق او الا اسلنقربح فقداح قعح اسنادة

 

 طرق حصو  الكائن المجهري على الطاقة

 :خالو لح الطاقة على اةاللجار النالنات قحصو

 ااااس اللادة لاقب  على الفافرة أ :قيلو يبالق اابناجاح ابجبد الابالي الخلب  القنفس -1

 Substrate level phosphorylation اةالقنفا الالالة -  ٌاس نر- دبرة ت  

 القنفس الالهبالي بالقخلر-2

 Aerobic Respiration  الخلب  الابالي القنفس

 الاابالي الخلاب   القانفس خاالو لاح اابنااجاح ابجابد الطاقاة علاى اللجاار  النالح ٌحصوا   

 اجارال لاح قلننااا ٌلااتا انا  القالنااا قبضا  اٌت الاانر لاح أنباع ااقاالك على ااالانقر لاةٌ فقاا

 بهعم )لاققاو( ناالي لؤناد نعالو اابناجاح ابجبد ٌقأناد الع  النلنب  ل و اٌت للانر القحلو

ا اساضااة  الخطابات لاح الاالة ضالح قحصاو ااة العلل  الاانر قحلاو اابلاى اللرحلاة قيالو يالق 

Glycolysis  س اٌ رن دبرة اة ال ان اللرحلة ب Krebs cycle  اب قعر  أاضا(Tricarboxylic 

Acid Cycle)  اسلنقربنات نقو الالة ال ال ة باللرحلة Electrons Transport Chain. 

 



 

 

 جمهورٌة العراق
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة تكرٌت
 كلٌة العلوم

 شعبة االعالم 
 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

د. رٌام فارس صالح                                               اسم استاذ المادة :                                                                            دة : فسلجة احٌاءمجهرٌةالما

 3صفحة | 

 

 

 

 : ( glycolysis) الانر قحلو -1

فااي  اب قحلاو  انيطار العنى lysis انر الا  العنى glycoاسمراقاة  النللة لح النللة ليققة  

 ج لاة قحباو فااا اق  قحلو بقنارم الانر قحلو عللاة هي Glycolysisباح  الانر قحلو قعني

 اسن الاة القفاعالت لح الالة- ابااطة  الااربفاكف حالى لح ج القاح إلى( C 6)  النلبنب 

بقحدث هعم العللاة الا هبالااا اب س هبالااا  ففاي الظارب  الابالااة  طاقة على الحصبو لغرى

 Tricarboxylicقارقاط هاعم الادبرة لا  دبرة اخار  هاي الادبرة القنفاااة  ال ااة النرابناااو 

acid  بالقي قاقطا  انادة الاااربفات الىCO2 . بلال 

  lactic acidقاااك الااا قحاات الظاارب  الالهبالاااة فاااح الاااربفااات اقحاابو الااى حااالى الالن

 قاالى القاي اسبلاى اللرحلاة ققضالح بالقاي لارحلقاح علاى الاانر قحلاو عللااة ف قاق باا اانبو 

  ATPعلاى يانو  الطاقاة بقنابح  الطاقاة راا  لرحلاة ال انااة باللرحلاة القحضااراة اللرحلاة

 .  NADHب

 - : النالاالاة القحبست لح انباع  الث قبجد اللقعاقاة الانر  القحلو قفاعالت في

 اااربفات. الى للنلبنب  النارابني الاانو قناار 1-

 .الانر  القحلو ا نال اللقنبنة الطاقة العالاة اللرناات ابااطة ATP او الى ADP فافرة 2-

 .NADH لقنباح NAD او الى الاادربجاح اابح نقو 3-

قلخاص الالة القفاعالت النلاة للاار القحلو الانر  الا الاي بنلاا لبضا  فاي اليانو  بالنح

 (:1رق  )

( بقعقلد الطراقة على نبع النالح  (C6 6قق  فافرة النلبنب  عند لبق  عرة النرابح رق   -1  

  hexokinaseقلقلاك انا ا   pseudomonasاللجاار  ففاي الانقرااا الابالااة بلنااا انقرااا 

بهاعم الخطابة   ATP  احقا  الى اابنات اللغناااب  لقنياطه بااقالك ج الة باحدة لاح   بالع

 في الدبرة مار عنااة.

 

بهعا القفاعو عناي بس احقا  الى عالو لاااعد  fructose -6-pالى    G-6-pاق  قحباو  -2

. 

عااو اناا ا  ( للفرنقااب   اف1قاادخو لجلبعااة فبااافات  اناااة علااى لبقاا  عرة النااارابح رقاا  ) -3

phosphatofructokinase (PFK)  . 
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الى بحدقاح نو لنالا   aldolaseقحصو لج الة الانر الادااي عللاة انيطار افعو ان ا   -4

  glyceraldehyde- 3-pقلقلك  الث عرات نرابح بلجلبعة فبافات باحادة باللرناااح هلاا 

 . dihydroxy aceton-3-pب  

 

 piبلجلبعاة الفاافبر ماار العضاب   NADبالااعدة او   dehydrogenaseاعلو ان ا  -5

    diphosphoglyceric acid-3-1الى   glyceraldehyde-3-pعلى انادة اللرنت 

لااعرة النااارابح لللرناات             1فااي هااعم الخطاابة اااق  قحاابو اسصاارة عالاااة الطاقااة  عنااد لبقاا   -6

1-3-diphosphoglyceric acid  الااىATP    افعااو اناا اphosphoglycerate kinase  

 نناق  ناالي.  p-glycerate-3قارنا لرنت  Mg+2بالااعدة العالو اللااعد 

 . mutaseافعو ان ا   p-glycerate-2الى   p-glycerate-3اقحبو  -7

افعاااو انااا ا    phosphoenolpyruvateلقحااابس الاااى   p-glycerate-2اااا او اللاااال  -8

enolase  حقا  الى عالو لااعد بالع  اMg+2   حاث اح عللاة ا الة اللال قاد  الى قناباح

 . phosphoenolpyruvateاصرة عالاة الطاقة قخ ح في اللرنت 

الاى  phosphoenolpyruvateعلاى قحبااو اللرنات   pyruvate kinaseاعلو اسن ا   -9

pyruvate   ل  قحرر ج الةATP  ة القي قحصو فااا علاى بهعم هي الخطبة ال اناة في العللا

 الطاقة باعلك عللاة القحلو الانر  انقات.
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 ( خطوات التحل  السكري1شك  رقم )
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 Tricarboxylic Acid Cycle (TCA)ثً الكاربوكسٌ  ثال حامض دورة

 يفا قحصاو يالقا Citric Acid Cycle اكالااقر حاالى دبرة اب kreb’s cycle دبرة  بقاالى

 حاث قجر  الالة قفاعالت لحف ة ااان الات   احاابناج ابجبد اا للانقر اقباال  الاا

  نلااا فااي اللعادلااة اللبضااحة ادنااام ابجبد Acetyl- COAحاااث اااق  قحاابو الاااربفااات الااى 

Coenzyme A    فضااال عااح انقاااCO2 ب NADH  باعاادها قحصااو الااالة عللاااات انااادة

 لخق و NADH ج الات  6  حاللة للطاقة خالو الدبرةباخق او لللرناات فانق  لجلبعة نباق

(ف اح دبرة ناراس لااا قاؤلح هااناو 2بنلاا فاي اليانو ) GTP القاحبجا  FADH2 القاحبجا 

 نارابناة  لانال العداد لح اللرناات ناعى اسحلاى اسلاناة.

 لاح قنابح قناق  يالقا الطاقاة لعظ  باح قلالة نراسبدبرة الانر  القحلو لح قنق  يالق الطاقةأح 

 القأناداة. الفافرةاعللاة  اسلنقربح نقو الالة

 

 

 ( دورة كرٌبس2شك  رقم)
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 Electron transport chain  االلكترونات نق  سلسلة

 Aerobic الابالااة النالناات فاي الطاقاة ءنقاا  الخلاب  القانفس عللااة فاي ااخاارة اللرحلاة قعاد

organism   اللرحلاة بقل او)الااقراك حاالى دبرة(ب الاانر  القحلاو اعاد داللاا قحدث بالقي 

الااااققاح حااث احصاو  اااللرحلقاح لقارناة  الخلاب  القانفس فاي فعالااة باان ار ااها    الحاالة

 ينو في نلا  NADH , FADH2 على باللحلبلة الطاقة العالاة باسلنقربنات لربر الاادربجاح

  لللاقبنبنادراا الاداخلى الغياال )نباقو( القي ققا  علاى  اان الات لااعدات لح ققاا  خالو ادنام

في حقاقاة النباة اانلا ققباجد على الغيال الداخلي للغيال الاال لي فاي الانقرااا اح هاعم النباقاو 

 بالربر لخقلفة طاقة لاقباات على اسلنقربنات قنبح لااعر  االالة نقو اسلنقربنات فقحلو

 بقعار   ADP  ج الاات لاح ATP ج الاات لقنابح طاقاة قنطلا   آلخار ناقاو  لاح اسلنقربناات

 القأناداة. االفافرة

 ٌقابنرب ا الااا لجلبعاة ل او الاات النااارةالج  لاح عادد لاح اسلنقربناات نقاو الاالة ققنابح

Cytochromes  اناات بالفالفباربقFlavoproteins  دٌ اا بالحاد تٌ اا الناار اتاناباربق Iron 

Sulfer proteins ا ل او ارةالصغ ٌلاتا الج  باعى Quinones هاعم لاح باحاد ناو قركاٌياب 

 لاةعل قق ست فباسخق ا اسنادة قفاعالت لح حٌ الع قفاعو يف   اللرناات

 طاقاة أ  قابة ٌلقلاكا اخار الاى ااةعال اليحنة االاة ةٌ  اخق او قبة ٌلقلكا ناقو لح لإللنقربح اسنققاو

 قأناد  جادا ٌلقلكا الع  القب  اللؤناد بهب اابناجاح الى ٌصوال اةعال اليحنة لبجاة اخق او

 (.3لال بنلا في الينو رق  ) القفاعو هعا عح انق  ب لبجت
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 ( سلسلة نق  االلكترونات3شك  رقم )
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 الهوائً التنفس من المنتجة الطاقة

 اسلنقربنات نقو بالالة TCA او بدبرة الانر  القحلو لح الناقجة الطاقة حاات لنحا

 اح ٌلنحا ATP  لح الةج  38 لجلبعه لا هناك اح نجدحاث  ااطة ا ةٌ احااا اةاعلل

 بنلا لبض  في الجدبو ادنام النلنب  لح باحدة لج الة القالة اسنادة خالو لح ققنبح

 كمٌة الطاقة عدد المركبات نوع المركب الموقع

 ATP 2 2 التحل  السكري

NADH 2 6 

 الباٌروفٌت تحو 

 Acetyl coA الى

NADH 2 6 

 GTP 2 2 بس كر دورة

NADH 6 81 

FADH2 2 4 

 81 المجموع الكلً

 

 Anaerobic respiration الالهوائً التنفس

 الرنااات ٌقل او لإللنقربناات  )اللااققاو ( يالنااال اللااقل  فااح الالهابالي القانفس حالاة فاي   

 الحالاة هاعم فاي اسلنقربناات نقاو الالة باح الخ SO4 اقاتبالنار NO3 النقرات ل و ةسعضبا

 ااا انقر الل ااو ااااو فعلى لاللنقربح اللاقل  لاعدا الابالي القنفس يف قعلو يالق قللك ل  ققيااه

E.coli  ينااال لااقللا النقارات بااااقعلاو النلبناب  ناادؤقٌ  عنادلا يسهابال قنلاب اح قااقطا 

 بناعلك N2 جاحربٌقاالن بماا  NO2 النقارات لياققات قناق  اسناادة عللاة قاجة بن لاللنقربنات

 ققانفس يفاا Desulfovibrio sulfuricans اااانقر  تااق النار قخق و يالق اةالالهبال  ااالانقر

 ..H2S وينا  SO4 اقاتالنار اخق او ا رط عح
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