Plant Physiology
الفيزيولوجيا النباتية
التركيب الضوئي
د .ربيعة توفيق زحالن
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التركيب الضوئي Photosynthesis
العملية التي تغذي األحياء على سطح الكرة األرضية،
فكما نعلم أن األرض تستمد طاقتها من الشمس ،فالنباتات
والكائنات التي تقوم بعملية التركيب الضوئي لديها
عضيات خلوية تسمى الصانعات الخضراء
Chloroplasts
والتي تقتنص طاقة الضوء التي تقطع مسافة  150مليون
كم لتصل من الشمس إلى األرض ،وتقوم بتحويل هذه
الطاقة من ضوئية إلى كيميائية ،تختزن في جزيئات
السكر وجزيئات عضوية أخرى ،بعملية التركيب
الضوئي.
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تقسم الكائنات الحية بحسب نمط التغذية إلى ذاتية التغذية Autotrophs
وغيرية التغذية Heterotrophic
تصنع الكائنات ذاتية التغذية غذاءها بنفسها دون أن تعتمد على أي كائن
حي آخر ،بل على CO2وعناصر غير عضوية من الوسط المحيط لذلك
تسمى هذه الكائنات بالمنتجات .حيث تقوم معظم النباتات والطحالب
وكائنات محددة من وحيدات الخلية حقيقيات النوى وبعض طالئعيات
النوى بعملية التركيب الضوئي .
بينما الكائنات غيرية التغذية غير قادرة على صنع غذائها بنفسها بل
تعتمد على مركبات تأخذها من غيرها من الكائنات الحية لذلك تسمى
المستهلكات.
بعض المستهلكات مثل الفطريات وبعض حقيقيات النوى األخرى تتغذى
على البقايا واألوراق المتساقطة والكائنات الحية الميتة فتسمى المفككات.
الكائنات غيرية التغذية بما فيها اإلنسان تعتمد بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة في تغذيتها على الكائنات ذاتية التغذية من أجل الغذاء
واألكسجين
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مكان حدوث التركيب الضوئي
• تحدث عملية التركيب الضوئي في الصانعات الخضراء
والتي تتواجد في األغصان الخضراء والثمار غير الناضجة
ولكن يتركز وجودها في األوراق بشكل أساسي وفي النسيج
المتوسط تحديدا Mesophyll
• حيث يوجد حوالي نصف مليون صانعة خضراء في مقطع
عرضي لورقة بمساحة  ،1mm2ففي خلية نموذجية من
النسيج المتوسط (طولها بين  4-7ميكرون وعرضها بين 4-
 2ميكرون) يوجد حوالي  40-30صانعة خضراء.
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• تتكون الصانعة الخضراء من غشاء مضاعف يحيط بمادة
كثيفة تسمى  ، Stromaيمتد وسط الستروما غشاء ثالث
على شكل أكياس تتو ضع فوق بعضها البعض تسمى
التيالكوئيدات  Thylakoidsتحجز بداخلها فراغات ،
مجموعة التيالكوئيدات تسمى الغرانا  ،Granaيتوضع
اليخضور (الكلوروفيل) الذي يعطي النبات لونه األخضر في
غشاء
• التيالكوئيدات حيث تمتص الطاقة الضوئية التي سيستخدمها
النبات لتركيب الجزيئات العضوية في الصانعات الخضراء
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• في عام  1800توصل العلماء لمعادلة التركيب الضوئي
C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

6 CO2 + 12 H2O + Light energy

• يستخدم الغلوكوز هنا لتبسيط العالقة بين التنفس والتركيب
الضوئي ولكن الناتج المباشر لعملية التركيب الضوئي هو
سكر ثالثي الكربون والذي سيتم استعماله لصنع الغلوكوز،
ونالحظ أن الماء موجود في طرفي المعادلة ألنه يتم استهالك
 12جزيء و تركيب  6جزيئات ماء بعملية التركيب
الضوئي
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ولكن لتبسيط المعادلة نقوم بوضع  6جزيئات من الماء والتي تعبر عن االستهالك
الصافي للماء.
C6H12O6 + 6 O2

6 CO2 + 6 H2O + Light energy

• ولتبسيط المعادلة أكثر نقسم المعادلة على الرقم 6
CO2 + H2O
• [CH2O] + O2
• ] [CH2Oالصيغة العامة للكربوهيدرات.
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انشطار الماء The Splitting of Water
• كان االعتقاد سابقا أن األكسجين الناتج عن عملية التركيب
الضوئي يأتي من جزيء CO2
• ) (CO2 C + O2وكان يعتقد أيضا أن جزيء الماء ينضم
إلى ذرة الكربون ويشكل الكربوهيدرات
•  ،(C + H2O [CH2O]).ولكن تبين فيما بعد أن مصدر
األكسجين هو جزيء الماء بناء على أبحاث قام بها العالم
 C.B.Van Nielمن جامعة ستانفورد بفحصه عملية التركيب
الضوئي في الجراثيم والتي تصنع الكربوهيدرات دون إطالق
 ، O2عندها قال في هذه االحياء على االقل ال ينشطر  CO2إلى
كربون وأكسجين.
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• هناك نوع آخر من البكتريا يستخدم  H2Sبدال من الماء
للتركيب الضوئي مشكلة كريات صفراء من الكبريت كنفاية .
CO2 + 2 H2S
• [CH2O] + H2O + 2 S
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• نتيجة ذلك استنتج الباحث أن البكتريا شطرت H2S
واستخدمت ذرات الهيدروجين لصنع السكر .وبذلك عمم
استنتاجه وقال إن جميع المتعضيات التي تقوم بالتركيب
الضوئي تحتاج إلى مصدر للهيدروجين ولكن المصدر
يختلف:
[CH2O] + H2O + 2 S
[CH2O] + H2O + O2
[CH2O] + H2O + 2 X

• Sulfur bacteria: CO2 + 2 H2S
• Plants: CO2 + 2 H2O
General: CO2 + 2 H2X
د .ربيعة زحالن

11

• بعد ذلك افترض أن النبات يفكك  H2Oكمصدر لاللكترونات من
ذرة الهيدروجين محررا O2أحد نواتج التركيب الضوئي .وقبل
 20عام تبنى العلماء نظرية  Vanعند استخدامهم االكسجين
الموسوم  O18نظير االكسجين وتتبعوا أثره خالل عملية التركيب
الضوئي وتبين لهم أن االكسجين الموسوم ينطلق كناتج لعملية
التركيب الضوئي فقط إذا تم وسم اكسجين الماء الذي يمتصه
النبات ،بينما لم يتحرر االكسجين الموسوم عندما تم وسم أكسجين
CO2الممتص في عملية التركيب الضوئي.
Experiment 1: CO2 + 2 H2O
[CH2O] + H2O+O2
Experiment 2: CO2 + 2 H2O
[CH2O] + H2O + O2
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التركيب الضوئي كعملية أكسدة:
• في عملية التركيب الضوئي يتفكك الماء وتذهب االلكترونات
مع شوارد الهيدروجين إلى ثنائي أكسيد الكربون مرجعة إياه
إلى سكر

• بانتقال االلكترونات من الماء إلى السكر تزداد طاقتها الكامنة
وهذا يحتاج إلى طاقة فهذه العملية ماصة للطاقة
 ،Endergonicإن الطاقة المثبتة أثناء عملية التركيب
الضوئي تأتي من الشمس.
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• مرحلتي التركيب الضوئي :إن عملية التركيب الضوئي
تتضمن الكثير من الخطوات المعقدة وهي ليست عملية مفردة
بل عبارة عن مرحلتين في كل منهما العديد من الخطوات:
• تفاعالت الضوء حيث يتم اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها
لطاقة كيميائية.
• حلقة كالفن والتي تستهلك الطاقة الكيميائية لصنع جزيئات
عضوية
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• في المرحلة األولى يتفكك الماء ويتم الحصول على االلكترونات
والبروتونات (شوارد الهيدروجين  ،)H+ويتم إطالق االكسجين
كغاز ناتج عن عملية التركيب الضوئي.الضوء الممتص من قبل
اليخضور يسبب انتقال االلكترونات وشوارد الهيدروجين من
الماء إلى مستقبل يدعى NADP+
)• (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
• ويتم تخزينها بشكل مؤقت  ،التفاعل الضوئي يستخدم الطاقة
الشمسية إلرجاع  NADP+إلى  NADPHبإضافة زوج من
االلكترونات مع  ،H+والتفاعل الضوئي يولد أيضا  ATPبإضافة
زمرة فوسفات إلى  ADPتدعى العملية الفسفرة الضوئية
 ، photophosphorylationالطاقة الضوئية تتحول بداية إلى
طاقة كيميائية على شكل مركبي .NADPH, ATP
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• يعمل مركب  NADPHكمصدر لاللكترونات (قوة مرجعة)
ويعمل كمستقبل لإللكترونات بينما  ATPيعد مركب الطاقة
األكثر شيوعا ومتعدد االستعمال في الخلية .كما نالحظ أن
تفاعل الضوء ال يركب السكر بل تركيب السكر يتم في
المرحلة الثانية وهي حلقة كالفن
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• أما المرحلة الثانية فهي حلقة كالفن تم اكتشافها عام 1940
من قبل الباحث كالفن حيث تبدأ الحلقة باتحاد  CO2الجوي
بجزيء عضوي موجود في الصانعات الخضراء هذا االتحاد
يسمى تثبيت الكربون.
• وبعد ذلك في حلقة كالفن يتم إرجاع الكربون المثبت إلى
كربوهيدرات (سكر) بإضافة إلكترونات يكون مصدرها
 NADPHالذي حصل على إلكتروناته بالمرحلة األولى
(التفاعل الضوئي).
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• وليتحول  CO2إلى كربوهيدرات يلزم أيضا طاقة كيميائية
يحصل عليها من  ATPالذي تم تشكيله في المرحلة االولى
(التفاعل الضوئي) ويجب األخذ بعين االعتبار بالرغم من أن
تركيب السكر يتم في المرحلة الثانية (حلقة كالفن) فإن ذلك
لن يتم دون مركبات NADPH,ATPالتي تم الحصول عليها
في المرحلة األولى .
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• يشار أحيانا لحلقة كالفن بأنها تفاعالت الظالم أو التفاعالت
التي ال تعتمد على الضوء ألن خطوات هذه المرحلة ال
تحتاج للضوء بشكل مباشر ،مع ذلك حلقة كالفن في معظم
النباتات تحدث خالل النهار.
• يحدث التفاعل الضوئي في التيالكوئيدات في الصانعات
الخضراء بينما حلقة كالفن تحدث في الستروما خارج
التيالكوئيدات ،حيث أن مركب NADP+يلتقط الكترونات
و ADPيضم زمرة فوسفات ويتم تحريرهم إلى الستروما من
التيالكوئيدات ليقوموا بدورهم في حلقة كالفن.
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