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 המצגת נערכה ע"י שחר אברמוביץ
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



".  זנב"ו"  ראש: "מולקולת הכלורופיל בנויה משני חלקים➢

הראש מורכב מטבעות הכוללות אטומי פחמן וחנקן  ➢

כלורופיל

By Yikrazuul - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7974375



שמייצב את המבנהאטום מגנזיוםבמרכז המבנה מצוי ➢

.הזנב מורכב משרשרת של אטומי פחמן➢

כלורופיל

By Yikrazuul - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7974375



משתתף בקליטת האור" ראש"ה➢

.התילקואידיםמעגן את הכלורופיל לקרומי " זנב"ה➢

.  הוא פונה אל פנים התילקואיד➢

כלורופיל

By Yikrazuul - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7974375



שטח הפנים הגדול שיוצרים שקי התילקואידים מאפשר  ➢

.קשירה של מולקולות כלורופיל רבות

מולקולת הכלורופיל היא תרכובת אורגנית ולכן גם היא  ➢

.עצמה מהווה תוצר עקיף של תהליכי הפוטוסינתזה בצמח

כלורופיל

By Yikrazuul - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7974375
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ספקטרום האור



בפוטוסינתזה פעילים בעיקר גלי האור  ➢

. האדום והכחולבתחום 

אורכי הגל שפעילים בפוטוסינתזה נקראים  ➢

.ספקטרום הפעולה

?אז מהם הצבעים שכלורופיל בולע ואילו מחזיר

By Chlorophyll_ab_spectra2.PNG: Daniele Pugliesiderivative work: M0tty - This file was derived 
from: Chlorophyll ab spectra2.PNG:, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20509583



שני שלבים המתרחשים בחלקים  ➢

:שונים של הכלורופלסט

קליטת אנרגיית האור :1שלב ➢

והמרתה לאנרגיה כימית  

(.בתילקואידים)

בעזרת תוצרים  CO2קיבוע : 2שלב ➢

.של שלב קליטת האור

תהליך הפוטוסינתזה



תפקיד האור בעירור מולקולת  ➢

.הכלורופיל

בעקבות העירור אלקטרון עוזב את  ➢

מולקולת הכלורופיל מה שמשאיר  

אותה עם נטייה חזקה לקליטת 

.אלקטרונים

קליטת אנרגיית אור



מולקולות הכלורופיל המעוררות  ➢

מושכות אליהן אלקטרונים ממולקולות 

המים וגורמת לפירוקן ליוני מימן 

.וחמצן

קליטת אנרגיית אור



האלקטרונים ממולקולת המים עוברים חזרה  ➢

לכלורופיל ובכך משלימים את האלקטרונים החסרים  

.ומאפשרים קליטת מנה נוספת של אור

קליטת אנרגיית אור

2H2O 4H+ + 4e- +O2



האלקטרונים שהורחקו מהכלורופיל עוברים  ➢

ATPבשרשרת נשאים ומשמשים ליצירת 

קשירת אלקטרונים ויוני מימן מהמים לנשאי ➢

-שהופכות ל NADPמולקולות  )מימנים 

NADPH.)

המרת אנרגיית אור לאנרגיה כימית



הושלמה המרת  NADPH-וATPבבניית ➢

.לאנרגיה כימיתהאור אנרגיית 

החמצן המתקבל מפירוק מולקולות  ➢

.המים מפעפע החוצה דרך הפיוניות

המרת אנרגיית אור לאנרגיה כימית



?  מהו מקורו של החמצן הנפלט בתהליך הפוטוסינתזה➢

.יש חמצן C02-הרי גם במים וגם ב

?כיצד לדעתכם ניתן לבדוק➢

המרת אנרגיית אור לאנרגיה כימית



אצות  1941-גידלו ב( Ruben&Kamen)קמן-רובן והחוקרים ➢

(.16ולא 18בעלי חמצן שמשקלו המולקולרי הוא )במים כבדים 

.התברר שהחמצן שנפלט היה כבד➢

המרת אנרגיית אור לאנרגיה כימית



תהליך פוטוסינתזה

בשיעור הבא




