
 المحاضرة السابعة

 Photosynthesisالضوئي في النبات البناء
عملية البناء الضوئي من أهم العمليات الحيوية التي تتم على سطح الكرة األرضية، ولهذه العملية العديد من 

 .الضوئيالتمثيل الشروط الالزم توفرها في البيئة الخارجية والداخلية للنبات حتى يقوم بعملية 
  الضوئي :ـ لتمثيلا تعريف عملية

من الكلوروفيل مجمل العمليات الحيوية التي تستطيع من خاللها النباتات الخضراء والتي تحتوي على صبغ 
 . تصنيع موادها العضوية من مواد العضوية وتترافق العملية عادة مع تحرير األكسجين

 الضوئي المصدر الرئيسي للغذاء والطاقة. تمثل عملية التمثيل

 معادلة التمثيل الضوئي 

CO2 +H2O C6H12O6 + O2 +H2O 

 

 

 

 
 انواع الصبغات 

تمثل هذه الصبغات مركبات عضوية تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلي طاقة كيميائية  •
 للنبات كي يتمكن من إكمال الجزء اآلخر من العملية وهي تكوين المواد الكربوهيدراتية.

 تقسم األصباغ إلى ثالث مجموعات رئيسية :ـ 
 Chlorophylls :لصبغات اليخضورية ا-1 •

 

 



الضوئي على اإلطالق ويوجد عند جميع النباتات التي  ( الذي تعتبر أهم صبغات التمثيلa) كلوروفيل •
 تقوم بهذه العملية.

( ومساعدًا له،إنما كميته أقل من كمية (a) كلوروفيل ( الذي يوجد مترافقًا مع اليخضور )b) كلوروفيل •
 .(a) كلوروفيل

  ;Carotenoidsالصبغات الشبيه بالكاروتين  -2 •
 تقسم إلى مجموعتين رئيستين :ــ •
 الكاروتينات :وهي صبغات ال يدخل األكسجين في تركيبها الكيميائي . - •
 الزانثوفيالت : يدخل األكسجين في تركيبها . - •
 phycobilinesالفيكو بيلينات  -3 •
 تقسم إلى ثالثة أنماط من الصبغات وهي :ـ •
 الفيكوارثيرين                   ذو اللون األحمر  •
 الفيكوسيانين                    ذو اللون األزرق  •
 اللوفيكوسيانين                 ذو اللون األزرق  •

 آلية حدوث عملية البناء الضوئي:
 التفاعالت الضوئية :ـ  -1
هذه التفاعالت مجموعات تفاعالت أكسدة و اختزال ويتم خاللها تحويل الطاقة الضوئية الممتصة تمثل 

 إلى طاقة كيميائية ولذا فهي تتأثر بالضوء بشكل مباشر.
 *يتم تكوين مركبات طاقة خاللها من خالل عملية فسفرة ضوئية وتتم هذه العملية بأحدي الطرق التالية 

  ATPتج خاللها مركبات طاقة علي صورة ــ فسفرة ضوئية حلقية :تن
 ATP  and NADPH+H.ــ فسفرة ضوئية الحلقية :تنتج خاللها مركبات طاقة علي صورتي 

 
 التفاعالت الالضوئية )حشوة البالستيدة (:ــ  -2

تحدث هذه التفاعالت في حشوة البالستيدة الخضراء دون الحاجة إلي الضوء لكنها تتم متزامنة مع انتهاء 
 عالت الضوئية.التفا
يتم خاللها تثبيت ثاني أكسيد الكربون واختزاله لتشكيل سكريات بسيطة وذلك عبر حلقة كيميائية تتضمن  -

تفاعاًل إنزيميًا، ويشترك فيها عدد كبير من السكريات الثالثية والرباعية والخماسية والسداسية والسباعية  13
 لى مكتشفها.الكربون ،تدعى هذه الحلقة بحلقة كالفن نسبة إ



 
 aكيميائي للكلوروفيل التركيب الالشكل ) ( 

 

 
 اختالف االمتصاصية  للطول الموجي حسب نوع الكلوروفيل

 

 



 ملخص عملية التمثيل الضوئي
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