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مقدمة

تتواجــد الطاقــة فــي الطبيعــة علــى عــدة أشــكال وتتحــول مــن شــكل آلخــر .يقــوم النبــات األخضــر
بعمليــة التركيــب الضوئــي لتحويــل الطاقــة الضوئيــة إلــى طاقــة كيميائيــة كامنــة فــي الجزيئــات
العضويــة التــي يركبهــا.
المحاور الرئيسية لهذه الظاهرة ثالثة وهي:
 الصانعة الخضراء :مقر التركيب الضوئي. اليخضور :الجزيئة المسؤولة عن التقاط الطاقة الضوئية. -مراحل التركيب الضوئي :مرحلة كيموضوئية ومرحلة كيموحيوية.

خمطط الوحدة
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 -1مراجعة
 -1النباتات الخضراء

 -1النباتــات الخضــراء كائنــات ذاتيــة التغذيــة :ألنهــا تركــب المــواد العضويــة الالزمــة لنموهــا
وتكاثرهــا انطالقــا مــن مــواد أوليــة (معدنيــة) تتمثــل فــي :المــاء ( ،)H2Oاألمــاح وثانــي أوكســيد
الكربــون ( ،)CO2وذلــك بفضــل عمليــة التركيــب الضوئــي.
 -2النباتــات الخضــراء بوابــة دخــول الطاقــة للعالــم الحــي :ألنهــا تمتــص الطاقــة الضوئيــة
(مصدرهــا الشــمس) وتخزنهــا فــي جزيئــات عضويــة تعتمــد عليهــا حيــاة كل الكائنــات األخــرى،
فهــي المنتــج األول فــي كل السالســل الغذائيــة.
مالحظة :بفضل عملية التركيب الضوئي ،النبتة الصغيرة تصبح شجرة عمالقة.
 -3الخليــة النباتيــة :تتميــز الخليــة النباتيــة باحتوائهــا عضيــة خاصــة تســمى الصانعــة الخضــراء
(بالســتيدة) ،والتــي تحتــوي بدورهــا علــى جزيئــات قــادرة علــى امتصــاص الطاقــة الضوئية تســمى:
اليخضور.
معلومات
 تحــدث عمليــة التركيــب الضوئــي أساســا علــى مســتوى األوراق ،ويمكــن أن تحــدث كذلــك فــيالســاق واألغصــان.
 -تحتوي الخلية النباتية عموما من  20إلى  40صانعة خضراء.

 -2التركيب الضوئي
 -1تعريــف :ظاهــرة حيويــة تقــوم بهــا الخليــة النباتيــة علــى مســتوى الصانعــات الخضــراء ،يتــم
فيهــا تحويــل الطاقــة الضوئيــة إلــى طاقــة كيميائيــة كامنــة فــي الجزيئــات العضويــة.
 -2شروط :الشروط هي العوامل الضرورية لحدوث الظاهرة ،بحيث تتوقف في غياب أحدها.
 -تتطلب عملية التركيب الضوئي أربعة ( )04شروط وهي :يخضور ،ضوء.H2O ،CO2 ،
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 -3مظاهر :المظاهر هي التغيرات المشاهدة أثناء حدوث الظاهرة.
 مظاهــر عمليــة التركيــب الضوئــي أربعــة ( )04وهــي :امتصــاص الـــ  ،CO2طــرح ثانــي األكســجين( ،)O2امتصــاص الـــ  ،H2Oتركيــب المــادة العضويــة (ســكريات).
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 -2مقر الرتكيب الضوئي
 -1بنية الصانعة الخضراء

عضيــة ذات شــكل بيضــوي يحيــط بهــا غشــائين خارجــي وداخلــي ،يشــكل الغشــائين معــا غــاف
الصانعــة .تحتــوي علــى ســائل يســمى الحشــوة أو ســتروما .تحتــوي الحشــوة علــى صفائــح حشــوية
وكييســات (تيالكويــدات) .تتوضــع الكييســات فــوق بعضهــا وتشــكل البذيــرة أو الغرانــا .تحتــوي
الحشــوة كذلــك علــى حبيبــات نشــوية ،جزيئــات  ،ADNوريبوزومــات.
البنييــة الحجرييــة :تتميــز الصانعــة الخضــراء ببنيــة حجيريــة ألنهــا مقســمة إلــى ثــاث فراغــات:
المســافة بيــن الغشــائين ،التجويــف الــذي تملــؤه الحشــوة وتجويــف الكييســات.
أهميــة البنيــة الحجرييــة :احتــواء الصانعــة علــى ثالثــة حجــرات يســمح بتوفيــر ثالثــة أوســاط
مختلفــة مــن حيــث التركيــب الكيموحيــوي ودرجــة الحموضــة (.)pH
 الرتكيــب الكيموحيــوي :الحشــوة وتجويــف التيالكويــد ال يحتويــان علــى نفــس العناصــر (جزيئــاتعضويــة ،شــوارد ،انزيمــات ،)...أو نفــس العنصــر بتركيــز مختلــف مثــل البروتونــات (.)H+
 -الـ  :pHيتميز كل تجويف بـ  pHمعين مالئم لنشاط انزيمات مختلفة.

مالحظ��ة :الصانعــات الخضــراء المعرضــة للضــوء تحتــوي علــى حبيبــات النشــاء ،والغيــر معرضــة
للضــوء ال تحتويهــا .ونكشــف عــن النشــاء باســتعمال الكاشــف مــاء اليــود الــذي يلونــه بــاألزرق
البنفســجي.
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معلومة :لماذا تحتوي الصانعة الخضراء على غشائين داخلي وخارجي؟
يفســر ذاك بنظريــة التعايــش الداخلــي :كانــت الخليــة النباتيــة البدائيــة ال تحتــوي علــى صانعــة
خضــراء ،وكانــت الصانعــة عبــارة عــن بكتيريــا يخضوريــة مســتقلة .اندمجــت هــذه البكتيريــا مــع
الخليــة البدائيــة وأصبحــت أحــد عضياتهــا ،فاكتســبت باإلضافــة إلــى غشــائها الداخلــي (مماثــل
لغشــاء التيالكويــد) الغشــاء الخارجــي (مماثــل للغشــاء الهيولــي) .ومــا يدعــم هــذه النظريــة احتــواء
الصانعــة علــى عــدة جزيئــات  ADNتحمــل مئــات المورثــات تجعلهــا مســتقلة جزئيــا عــن النــواة.

 -2التركيب الكيموحيوي للصانعة الخضراء
 -1التيالكوييــد :تحتــوي أغشــية التيالكويــد علــى أصبغــة التركيــب الضوئــي (أصبغــة اليخضــور،
أصبغــة أشــباه الجزريــن) ،نواقــل االلكترونــات ،إنزيــم  NADPريدوكتــاز وإنزيــم  ATPســنتاز.
 -2الحشــوة :تحتــوي علــى مــواد أيضيــة وســيطة لتركيــب الجزيئــات العضويــة ،مرافقــات انزيميــة،
وعــدة انزيمــات أهمهــا الريبولــوز ثنائــي الفوســفات كربوكســيالز .Rubisco
مالحظ��ة :التركيــب الكيموحيــوي لــكل مــن التيالكويــد والحشــوة مختلــف ،وبالتالــي لــكل منهمــا
دور مختلــف فــي عمليــة التركيــب الضوئــي.
 -3بنيــة غشــاء التيالكويــد :يتكــون غشــاء التيالكويــد مــن طبقــة فوســفوليبيدية مضاعفــة
تحتــوي علــى :نظاميــن ضوئييــن  PSIو ،PSIIخمســة نواقــل لأللكترونــات (،)T’2 ،T’1 ،T3 ،T2 ،T1
إنزيــم  NADPريدوكتــاز وإنزيــم  ATPســنتاز .يســمى مجمــوع هــذه المركبــات بالسلســلة التركيبية
الضوئيــة.
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 -3شدة الرتكيب الضوئي
 -1قياس الشدة

نعبر عن شدة التركيب الضوئي بطريقتين :إما بكمية الـ  O2المنطلق أو الـ  CO2الممتص.

 -2تأثير ألوان الضوء
الضــوء األبيــض املرئــي :الضــوء األبيــض الــذي نــراه بالعيــن المجــردة مزيــج مــن ســبعة أطيــاف
محصــورة بيــن طــول الموجــة  400نانــو متــر (البنفســجي) و 700نانومتــر (األحمــر) وهــي:
البنفســجي ،األزرق النيلــي ،األخضــر ،البرتقالــي ،األصفــر واألحمــر.
معلومات :الضوء ،طول الموجة ،الفوتون
 الضوء عبارة عن طاقة كهرومغناطيسية تنتشر على شكل أمواج متماثلة بسرعة كبيرة. المسافة التي تفصل بين موجتين تسمى طول الموجة. يتركب الضوء من عناصر دقيقة تحمل كمية من الطاقة تسمى الفوتونات. عنــد وصــول اإلشــعاعات مــن الشــمس ،يســمح الغــاف الجــوي بمــرور الضــوء األبيــض المرئــيفقــط ،ويعكــس االشــعاعات المضــرة بالكائنــات الحيــة ،مثــل األشــعة تحــت الحمــراء ( )IRوفــوق
البنفســجية ( .)UVهــذه االشــعاعات تضــر بالجزيئــات العضويــة مثــل األحمــاض النوويــة.

 -3طيف االمتصاص وطيف النشاط
 -1طيف االمتصاص :هو منحنى تغير شدة امتصاص الضوء بداللة طول الموجة.
 نقيس شدة االمتصاص باستعمال جهاز المطياف الضوئي. -2طيف النشاط :هو منحنى تغير شدة التركيب الضوئي بداللة طول الموجة.
 نقيــس شــدة التركيــب الضوئــي باســتعمال  ،ExAOحيــث نعــرض محلول مــن الصانعــات الخضراءفــي كل مــرة ألحــد أطيــاف الضوء ونقيــس امتصاص الـــ  O2أو طــرح الـ .CO2
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تحليــل مختصــر :يوجــد تطابــق (تشــابه ،تماثــل) بيــن طيــف االمتصــاص وطيــف النشــاط
(تناســب طــردي) ،بحيــث كل منهمــا كبيــر فــي مســتوى االشــعاعات الطرفيــة ،ضعيــف فــي مســتوى
االشــعاعات الوســطية ،ويــكاد ينعــدم عنــد االشــعاع األخضــر.
االســتخالص :اإلشــعاعات األكثــر امتصاصــا مــن طــرف اليخضــور هــي األكثــر فعاليــة فــي عمليــة
التركــب الضوئــي.
معلومات :صبغة اليخضور وامتصاص الفوتونات الضوئية
 تسمى بصبغة ألنها قادرة على امتصاص الضوء. أوراق األشــجار خضــراء ،ألن جزيئــة اليخضــور تمتــص كل أطيــاف الضــوء ،وتعكــس الطيــفاألخضــر.
 عــدم امتصــاص صبغــة اليخضــور للطيــف األخضــر يعــود لتركيبهــا الكيميائــي .فــكل جزيئــةتمتــص فوتونــات لطــول موجــة معينــة فقــط (الفوتونــات تختلــف مــن حيــث كميــة الطاقــة).
 كل طيــف يتركــب مــن فوتونــات تحمــل كميــة مختلفــة مــن الطاقــة ،بحيــث كلمــا قــل طــولالموجــة زادت طاقــة الفوتــون.

Úz–ó€a

§÷Ï
;\Å‚i,

8
 -4أصبغة الرتكيب الضوئي

تتمثــل أصبغــة التركيــب الضوئــي فــي الجزيئــات :اليخضــور أ ،اليخضــور ب وأشــباه الجزريــن.
هــذه األصبغــة لهــا نفــس الــدور ويتمثــل فــي امتصــاص الفوتونــات الضوئيــة ،ولكــن نتكلــم غالبــا
عــن اليخضــور ألنــه يمثــل النســبة األكبــر منهــا .تتواجــد هــذه األصبغــة فــي غشــاء التيالكويــد.
معلومة :الصيغة العامة لليخضور أ ( ،)C55H72O5N4Mgواليخضور ب (.)C55H70O6N4Mg

 -1امتصاص الفوتونات الضوئية
تجربة التفلور (االستشعاع)
أهميتها :إظهار امتصاص اليخضور للفوتونات الضوئية.
 -1تجربة :نعرض وعاء زجاجي يحتوي على محلول اليخضور الخام للضوء األبيض.
 -2مالحظــة :عنــد مشــاهدة الوعــاء مــن الجانــب بالعيــن المجــردة ،يظهــر المحلــول بلــون أحمــر،
يســمى هــذا بظاهــرة االستشــعاع.
 -3تفســر :تمتــص جزيئــة اليخضــور فوتونــا ضوئيــا ،فينتقــل إلكتــرون أحــد ذراتهــا مــن مــداره
األصلــي إلــى مــدار ذو مســتوى طاقــوي أعلــى ،وتصبــح جزيئــة اليخضــور فــي حالــة تهيــج .بعــد
زمــن قصيــر جــدا ،يعــود االلكتــرون تلقائيــا إلــى مــداره األصلــي ،يحــرر الطاقــة المكتســبة علــى
شــكل إشــعاع أحمــر وحــرارة ،وتعــود جزيئــة اليخضــور إلــى حالــة االســتقرار.
 -4نتيجة :جزيئة اليخضور تمتص الفوتونات الضوئية.
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 -2النظام الضوئي
 -1بنيــة النظــام الضوئــي :يتواجــد النظــام الضوئــي ضمن غشــاء التيالكويــد ،وهو معقــد بروتيني
يحتــوي علــى أصبغــة التركيــب الضوئــي (اليخضــور وأشــباه الجزريــن) .عــدد كبيــر منهــا يشــكل
أصبغــة هوائيــة ،وزوج خــاص مــن اليخضــور أ يشــكل مركــز التفاعــل.
 -2آلية عمل النظام الضوئي :األكسدة الضوئية لليخضور
(نــص) تســتقبل صبغــة هوائيــة فوتونــا ضوئيــا فتتهيــج وينتقــل الكتــرون أحــد ذراتهــا مــن مــدار
داخلــي إلــى مــدار خارجــي .يعــود االلكتــرون إلــى مــداره األصلــي محــررا منــه الطاقــة المكتســبة
فتنتقــل إلــى صبغــة هوائيــة مجــاورة فتهيجهــا وهكــذا ...تصــل هــذه الطاقــة إلــى صبغــة مركــز
التفاعــل فتتهيــج بدورهــا وتحــرر الكترونــا غنيــا بالطاقــة ويتأكســد النظــام الضوئــي.
 دور األصبغة الهوائية :تلتقط الفوتونات الضوئية وتنقل طاقتها ألصبغة مركز التفاعل. دور أصبغــة مركــز التفاعــل :تتجمــع فيهــا الطاقــة الملتقطــة مــن مختلــف الجزيئــات الهوائيــةوتتأكســد محــررة إلكتــرون غنــي بالطاقــة.
 دور النظام الضوئي :يقتنص الطاقة الضوئية ويتأكسد ويحرر إلكترونين غنيين بالطاقة.مالحظة :لماذا ال نشاهد ظاهرة االستشعاع في أوراق النباتات؟
طبيعيــا :فــي الصانعــة الخضــراء وبالضبــط فــي األنظمــة الضوئيــة حيــث يتــم امتصــاص الضــوء،
يوجــد مســتقبل لاللكترونــات الغنيــة بالطاقــة المتحــررة ،تســتقبل االلكتــرون المتحــرر مــن مركــز
التفاعــل وتدخلــه فــي تفاعــات المرحلــة الكيموضوئيــة (ال يوجــد ضيــاع للطاقــة) .هــذا المســتقبل
يســمى  NADP+وســنتعرف عنــه الحقــا.
تجريبيــا (تجربــة التفلــور) :فــي محلــول اليخضــور الخــام حيــث أغشــية التيالكويــد مخربــة ،ال يوجــد
مســتقبل لاللكتــرون ،فيعــود االلكتــرون إلــى مــداره األصلــي محــررا الطاقــة الممتصــة علــى شــكل
اشــعاع أحمــر (ضيــاع للطاقــة).
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 -5مراحل الرتكيب الضوئي
 -1مراحل التركيب الضوئي

طبيعــة تفاعــات عمليــة التركيــب الضوئــي هــي أكســدة إرجــاع :أكســدة الـــ  H2Oوإرجــاع
الـــ  ،CO2وفــق المعادلــة التاليــة:

من هذه المعادلة ،كذلك أن عملية التركيب الضوئي تحدث في مرحلتين:
 مرحلة أولى يتم فيها أكسدة الماء تسمى :مرحلة كيموضوئية. مرحلة ثانية يتم فيها إرجاع ثاني أوكسيد الكربون تسمى :مرحلة كيموحيوية.مالحظ��ة :المرحلــة الكيموضوئيــة تشــترط الضــوء ،بينمــا المرحلــة الكيموحيويــة تحــدث فــي وجود
الضــوء وفــي غيابــه.

تعليل مقر كل مرحلة
باالعتمــاد علــى المبــدأ :التركيــب الكيموحيــوي يحــدد الوظيفــة ،يمكــن تحديــد مقــر مرحلتــي
التركيــب الضوئــي فــي الصانعــة الخضــراء:
 -1املرحلــة الكيموضوئيــة :يحتــوي غشــاء التيالكويــد علــى أنظمــة ضوئيــة بهــا جزيئــات اليخضــور
القــادرة علــى اقتنــاص الفوتونــات الضوئيــة .كمــا يحتــوي علــى نواقــل تنقــل اإلكترونــات خــال
تفاعــات األكســدة .هــذا دليــل علــى أنــه مقــر تفاعــات أكســدة (مرحلــة كيموضوئيــة).
 -2املرحلــة الكيموحيويــة :تحتــوي الحشــوة علــى مــواد األيــض الوســيطة لتركيــب المــواد العضويــة:
نواقــل البروتونــات والـــ  ATPوعــدد مــن اإلنزيمــات كـــ  .Rubiscoهذا دليــل على أنها مقــر تفاعالت
إرجــاع (مرحلــة كيموحيوية).
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 -6املرحلة الكيموضوئية

 -1تعريــف المرحلــة الكيموضوئيــة :سلســلة مــن تفاعــات األكســدة واإلرجــاع تحــدث فــي
غشــاء التيالكويــد وتتطلــب طاقــة مصدرهــا الفوتونــات الضوئيــة .يتــم فيهــا األكســدة الضوئيــة
للمــاء ،إرجــاع مســتقبل اإللكترونــات ،وتركيــب الـــ .ATP

 -2شروط المرحلة الكيموضوئية
شروط المرحلة الكيموضوئية أربعة وهي :ضوء ،مستقبل االلكترونات.H2O ،ADP + Pi ،
مالحظ��ة :نســمي هــذه الشــروط كذلــك :شــروط عمــل التيالكويــد ،شــروط أكســدة المــاء ،شــروط
انطــاق الـــ  ،O2شــروط تركيــب الـــ  ،ATPشــروط إرجــاع مســتقبل اإللكترونــات.

 -1إظهار الشرطني :الضوء ومستقبل االلكرتونات
 -1تجربــة :نحظــر معلــق مــن التيالكويــدات ونعرضــه تــارة للضــوء وتــارة للظــام ،فــي غيــاب وفــي
وجــود مســتقبل اصطناعــي لالكترونــات .نختــار المســتقبل فيروســيانور البوتاســيوم الــذي يكــون
لونــه بنــي محمــر فــي الحالــة المؤكســدة ،ويتحــول لونــه إلــى األخضــر عندمــا يســتقبل الكترونــات
(حالــة مرجعــة).
 -2مالحظــة :فــي وجــود الضــوء ومســتقبل االلكترونــات معــا يتــم انطــاق الـــ  O2ويتحــول لــون
المحلــول إلــى األخضــر .وفــي غيــاب أحدهمــا ال يتــم انطــاق الـــ  O2وال يتغيــر لــون المحلــول.
 -3نتيجة :شروط عمل التيالكويد :الضوء ومستقبل االلكترونات.
مالحظ��ة :فــي التجربــة اســتعملنا مســتقبل اصطناعــي ،ولكــن فــي الصانعــة يوجــد مســتقبل
طبيعــي.

 -2إظهر الشرطPi+ADP :
 -1تجربــة :نحظــر معلــق مــن التيالكويــدات يحتــوي علــى مســتقبل االلكترونــات .نعرضــه للضــوء
فــي غيــاب وفــي جــود .ADP + Pi
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 -2مالحظة :في غياب  ADP + Piال يتم انطالق الـ  ،O2وعند إضافتها ينطلق الـ .O2
 -3نتيجة :الـ  ADP + Piشرط النطالق الـ ( O2لعمل التيالكويد).

 -3تفاعالت المرحلة الكيموضوئية
تلخص المرحلة الكيموضوئية في ثالث ( )03تفاعالت:
 أكسدة ضوئية للماء. إرجاع مستقبل االلكترونات. -تركيب الـ  :ATPالفسفرة الضوئية.

 -1أكسدة ضوئية للماء
في وجود الضوء ،يتأكسد الماء وفق المعادلة:

H2O → 1/2 O2 + 2H+ + 2 é
وبالتالي جزيئة الماء هي :المصدر األول لإللكترونات ،والـ  O2المنطلق.
انتقال االلكرتونات الناتجة عن األكسدة الضوئية للماء
تنتقــل اإللكترونــات الناتجــة عــن أكســدة المــاء فــي السلســلة التركيبيــة الضوئيــة ويســتقبلها فــي
األخيــر مســتقبل لإللكترونــات ،علــى الترتيــب التالــي:
تُرجــع النظــام الضوئــي الثانــي  PSIIالمؤكســد ضوئيــا ،ليســترجع
 مصــر الكرتونــات أكســدة املــاءِ :قابليــة التنبيــه مــن جديد.
تُرجــع النظــام الضوئــي األول  PSIالمؤكســد ضوئيــا ،ليســترجع قابليــة
 مصــر الكرتونــات ِ :PSIIالتنبيــه.
تُرجع المستقبل األخير لاللكترونات .NADP+
 -مصري الكرتونات ِ :PSI

معلومة :نواقل االلكترونات عبارة عن الجزيئات التالية:

الناقل  :T1بالستوكينون ( ،)PGالناقل  :T2سيتوكروم  ،bfالناقل  :T3بالستوسيانين (.)PC
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 -2إرجاع مستقبل االلكرتونات
فــي وجــود اإللكترونــات الناتجــة عــن أكســدة المــاء وتوفــر البروتونــات ،يقــوم االنزيــم NADP
ريدوكتــاز بإرجــاع مســتقبل اإللكترونــات  NADP+فــي الحشــوة وفــق المعادلــة:

NADP+ + 2é + 2H+ → NADPH,H+
مالحظات
 طبيعيا :مستقبل اإللكترونات هو .NADP+ -تجريبيا :نعوض  NADP+بمستقبل اصطناعي مثل فيروسيانور البوتاسيوم .K3Fe(CN)6

وبالتالي معادلة االرجاع تختلف وتصبح4 Fe+3 + 4é → 4Fe+2 :

  :NADPنيكوتيــن أميــد ثنائــي نكليوتيــد فوســفات ،يســمى كذلــك ناقــل البروتونــات أو مرافــقاالنزيــم.

 -3تركيب الـ  :ATPآلية الفسفرة الضوئية
(نــص) مــن جهــة ،يتأكســد المــاء ضوئيــا وتتراكــم البروتونــات ( )H+الناتجــة فــي تجويــف الكييــس.
ومــن جهــة أخــرى ،عندمــا يســتقبل الناقــل  T2االلكتــرون أثنــاء انتقالــه فــي سلســلة األكســدة
اإلرجاعيــة ،فإنــه يســتعمل طاقتــه لضــخ البروتونــات ( )H+كذلــك مــن الحشــوة إلــى التجويــف.
وباتالــي يصبــح تركيــز البروتونــات فــي التجويــف أكبــر من الحشــوة فتنتشــر عبــر قناة موجــودة في
االنزيــم  ATPســنتاز لتعديــل الفــرق فــي التركيــز .تســمح الطاقــة المتحــررة مــن ســيل البروتونــات
بفســفرة الـــ  ADPإلــى  ATPفــي وجــود الفوســفات الالعضــوي  Piوفــق المعادلــة:

ADP + Pi → ATP + H2O
مالحظة( :سلوك غشاء التيالكويد تجاه البروتونات) ،ينقل البروتونات في االتجاهين:
 عكــس تــدرج التركيــز :نقــل فعــال يتطلــب طاقــة ،ويتــم عبــر الناقــل  T2مــن الحشــوة إلــىالتجويــف.
 حســب تــدرج التركيــز :انتشــار بســيط ال يتطلــب طاقــة ،ويتــم عبــر اإلنزيــم  ATPســنتاز مــنالتجويــف إلــى الحشــوة.
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 -4آلية انتقال االلكترونات
(نــص) تنتقــل اإللكترونــات فــي السلســلة التركيبيــة الضوئيــة تلقائيــا مــن كمــون أكســدة وإرجــاع
منخفــض إلــى كمــون أكســدة وإرجــاع مرتفــع:
 مــن الـــ  H2Oإىل الـــ  :PSIIتحــدث أكســدة ضوئيــة للمــاء وينتقــل االلكترونيــن الناتجيــن إلــىالـــ  PSIIتلقائيــا مــن كمــون أكســدة وإرجــاع منخفــض إلــى كمــون أكســدة وإرجــاع مرتفــع.
 مــن الـــ  PSIIإىل الـــ  :PSIيقتنــص الـــ  PSIIالفوتونــات الضوئيــة فيتأكســد ويحــرر إلكترونيــنينتقــان تلقائيــا فــي نواقــل متزايــدة كمــون األكســدة واالرجــاع T3 ,T2 ,T1وترجــع الـــ .PSI
 مــن الـــ  PSIإىل الـــ  :NADP+يقتنــص الـــ  PSIالفوتونــات الضوئيــة ويتأكســد كذلــك محــرراإلكترونيــن ينتقــان تلقائيــا حســب كمــون أكســدة وإرجاع متزايــد في الناقليــن  ، T1’, T’2ويســتقبلها
المســتقبل األخيــر لإللكترونــات .NAADP+
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 -5آلية المرحلة الكيموضوئية
(نــص) تلتقــط األنظمــة الضوئيــة  PSIو PSIIالفوتونــات الضوئيــة فتتأكســد ويحــرر كل منهــا
وترجــعُ اإللكرونــات الـــ .PSII+
إلكترونيــن .يتأكســد الـــ  H2Oويطــرح الـــ  O2الناتــج فــي الوســط
ِ
تنتقــل اإللكترونــات إلــى  ،PSI+ثــم إلــى  NADP+الــذي يرجَــع بواســطة االنزيــم  NADPريدوكتــاز
وفــق المعادلــة:

NADP+ + 2H+ + 2é → NADPH,H+
تتراكــم البروتونــات الناتجــة عــن أكســدة الـــ  H2Oوالتــي يضخهــا الناقــل  T2مــن الحشــوة أثنــاء
انتقــال اإللكتــرون .يصبــح تركيزهــا فــي التجويــف أكبــر مــن الحشــوة فتنتقــل عبــر الـــ  ATPســنتاز
حســب تــدرج التركيــز .تســمح الطاقــة المتحــررة مــن ســيل البروتونــات بفســفرة الـــ  ADPإلــى ATP
فــي وجــود الفوســفات الالعضــوي  Piوفــق المعادلــة:

ADP + Pi → ATP + H2O
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مالحظات

 تفاعــات المرحلــة الكيموضوئيــة متسلســلة ومرتبطــة مــن أكســدة الـــ  H2Oإلــى إرجــاع NADP+وتركيــب  .ATPوتوقــف تفاعــل واحــد يــؤدي إلــى توقــف المرحلــة .ال يتأكســد الـــ  H2Oضوئيــا إال إذا
تأكســد الـــ  PSIIقبلــه ،وال يتأكســد الـــ  PSIIإال إذا تأكســد الـــ  PSIقبلــه ،وال يتأكســد الـــ  PSIإال إذا
توفــر مســتقبل اإللكترونــات.
مثــال :إذا ثبطنــا أحــد نواقــل االلكترونــات بمــادة كيميائيــة ،ســتتوقف أكســدة األنظمــة الضوئيــة،
وتتوقــف أكســدة الـــ  ،H2Oيتوقــف انطــاق الـــ  ،O2يتوقــف إرجــاع مســتقبل االلكترونــات ،يتوقــف
تركيــب  ...ATPوتتوقــف المرحلــة الكيموضوئيــة.
 الكلمة كيموضوئية مركبة من كلمتين :كيميائية وضوئية.كيميائية :يتم فيها إنتاج طاقة كيميائية (مخزنة في جزيئات الـ .)ATP
ضوئية :تتطلب وجود الضوء ،أو يتم فيها اقتناص الطاقة الضوئية.

 -7املرحلة الكيموحيوية
تسمى هذه المرحلة كذلك بحلقة كالفن وبنسون أو مرحلة تثبيت الكربون.

 -1تعريف
حلقــة كالفــن وبنســون هــي سلســلة مغلقــة مــن التفاعــات تحــدث فــي الحشــوة .يتــم فيهــا تثبيــت
ثانــي أوكســيد الكربــون وتركيــب الغلوكــوز باســتعمال نواتــج المرحلــة الكيموضوئيــة.

 -2شروط
شروط حلقة كالفن وبنسون ثالثة ( )03وهي .ATP ،NADPH,H+ ،CO2 :
مالحظ��ة :هــذه المرحلــة ال تشــترط الضــوء بشــكل مباشــر ،ويمكــن أن تحــدث فــي الظــام إذا
توفــرت شــروطها الثالثــة (تجريبيــا).
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 -3الجزيئات األيضية المتشكلة
بعــد تثبيــت الـــ  ،CO2يدمــج فــي خمــس ( )05جزيئــات أيضيــة وســيطة (مركبــات عضويــة) علــى
الترتيــب التالــي:
 المركب األول( APG :مركب ثالثي الكربون .)C3 المركب الثاني( ADPG :مركب ثالثي الكربون .)C3 المركب الثالث( PGal :سكر ثالثي الكربون .)TP المركب الرابع :غلوكوز (سكر سداسي .)HP المركب الخامس( RuDip :مركب خماسي الكربون .)C5مالحظ��ة :نكشــف عــن ظهــور هــذه المركبــات بتقنيــة التســجيل اللونــي (الكروماتوغرافيــا).

لتسجيل

تقنية التسجيل اللوني :الكروماتوغرافيا
التقنيــة :نضــع كميــة مــن الخليــط المــراد فصــل مكوناتــه علــى ورق خــاص ،ونضــع الــورق شــاقوليا
فــي وعــاء يحتــوي علــى مذيــب عضــوي .ينتقــل المذيــب فــي الــورق بالخاصيــة الشــعرية (يتبلــل)،
وينقــل معــه عناصــر الخليــط بمســافات مختلفــة عــن البقعــة األصليــة حســب وزنهــا الجزيئــي.
نكشــف عــن المركبــات المفصولــة بطريقتيــن :إمــا بمطابقتهــا (مقارنتهــا) بنتائــج ســابقة معلومــة،
أو نســتعمل الكواشــف اللونيــة (مثــل محلــول فهلينــغ للكشــف عــن الغلوكــوز).
مبدأ التقنية :هجرة مكونات الخليط حسب وزنها الجزيئي.
استعمال التقنية :تستعمل لفصل مكونات المحلول (الخليط).
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 -4مراحل حلقة كالفن
خمسة ( )05مراحل:
 تثبيــت الـــ  :CO2بواســطة االنزيــم  ،Rubiscoيتثبــت الـــ  CO2علــى الـــ  RuDPويتشــكل مركــبسداســي الكربــون غيــر مســتقر ينشــطر إلــى جزيئتيــن مــن .APG
 فسفرة  :APGفسفرة  APGإلى  ADPGمع إماهة .ATP إرجاع  :ADPGإرجاع  ADPGإلى  PGalمع أكسدة .NADPH,H+ تركيب الغلوكوز :يستخدم جزء من  PGalالمتشكل في تركيب الغلوكوز .C6H12O6 -تجديد  :RuDipيستخدم جزء آخر من  PGalفي تجديد .RuDP
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مالحظات
 فــي جزيئــة الغلوكــوز ( )C6H12O6المتشــكلة خــال حلقــة كالفــن :مصــدر الكربــون واألكســجينهــو :الـــ  .CO2ومصــدر الهيدروجيــن هــو :أكســدة الناقــل  ،NADPH,H+والــذي اكتســبها من أكســدة
الـــ  H2Oفــي المرحلــة الســابقة.
 قــدد تتشــكل مركبــات أخــرى مــن الســكر الثالثــي ( PGalســكريات ،أحمــاض أمينيــة ،دســم،)...ولكــن نعتبــر المركــب الناتــج غلوكــوز لتتــوازن معادلــة التركيــب الضوئــي مــع معادلــة لتنفــس.
معلومات
  :Rubiscoريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيالز ،هو األنزيم األكثر وفرة في العالم الحي. الســكريات الناتجــة عــن حلقــة كالفــن تنتقــل فــي النســغ الكامــل وتســتعمل مــن طــرف النبــات،أو تخــزن علــى شــكل معقــد فــي أعضــاء التخزيــن.
 النشــاء بالنســبة للخليــة النباتيــة مثــل الغليكوجيــن للخليــة الحيوانيــة ،كالهمــا شــكل معقــدلتخزيــن الغلوكــوز.

 -5العالقة بين  APGوRuDP
 -1تجربة :الشروط التجريبية والنتائج موضحة في المنحنيين التاليين:
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 -2تحليل مختصر
 في وجود الضوء و الـ  :CO2تركيز كل من  RuDPو  APGثابت. في وجود الضوء فقط :تتناقص كمية الـ  ،APGوتتزايد كمية الـ .RuDP في وجود الـ  CO2فقط :يحدث العكس ،تتناقص كمية الـ  ،APGوتتزايد كمية الـ .RuDP -3تفسري
 فــي وجــود الضــوء والـــ  :CO2يتجــدد كل مــن  APGو RuDPباســتمرار ،أي يتحــوالن إلــى بعضهمــابشــكل حلقــي وهــو مــا يســمى بالثبــات الديناميكــي.
 في وجود الـ  CO2فقط :يتشكل  APGانطالقا من  ،RuDPفيتراكم  APGويستهلك .RuDP فــي وجــود الضــوء فقــط :يحــدث العكــس ،يتجــدد  RuDPانطالقــا مــن  ،APGفيتراكــم RuDPويســتهلك .APG
 -4اســتخالص :يتركــب كل مــن الـــ  APGوالـــ  RuDPمــن بعضهمــا البعض بشــكل حلقــي ،ويتطلب
ذلــك توفــر الضــوء والـ .CO2
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 -8العالقة بني مراحل الرتكيب الضوئي

مرحلتي التركيب الضوئي متكاملتين وتحدثان معا بشكل متواز بحيث:
المرحلــة الكيموضوئيــة تنتــج العناصــر الضروريــة لحــدوث المرحلــة الكيموحيويــة وهــيATP :
و.NADPH,H +
المرحلــة الكيموحيويــة تجــدد العناصــر الالزمــة لحــدوث المرحلــة الكيموحيويــةADP + Pi :
و .NADP +
مثــال  :1الضــوء شــرط لحــدوث المرحلــة الكيموضوئيــة فقــط ،ولكــن غيابــه يــؤدي إلــى توقــف
المرحلــة الكيموحيويــة (توقــف تثبيــت الـــ  CO2وتركيــب غلوكــوز).
التفســر :الضــوء يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى المرحلــة الكيموحيويــة ،فهــو ضــروري لحــدوث
المرحلــة الكيموضوئيــة التــي تنتــج العناصــر الضروريــة لحــدوث المرحلــة الكيموحيويــة ،تتمثــل
هــذه العناصــر فــي ATP :و .NADPH,H+
مثــال  :2الـــ  CO2شــرط لحــدوث المرحلــة الكيموحيويــة فقــط ،ومــع ذلــك فغيابــه يــؤدي إلــى توقــف
المرحلــة الكيموضوئية.
التفســر :الـــ  CO2يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى المرحلــة الكيموضوئيــة ،فهــو ضــروري لحــدوث
المرحلــة الكيموحيويــة التــي تجــدد العناصــر الضروريــة لحــدوث المرحلــة الكيموضوئيــة .تتمثــل
هــذه العناصــر فــي ADP + Pi :و .NADP+
مالحظ��ة :المرحلــة الكيموحيويــة تبــدأ بعــد المرحلــة الكيموضوئيــة وتتوقــف بعدهــا .ولكــن إذا
تــم تخزيــن كميــة كبيــرة مــن نواتــج المرحلــة الكيموضوئيــة فــي النهــار ،سيســتمر حــدوث حلقــة
كالفــن فــي الليــل.
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 -9حصيلة الرتكيب الضوئي

 -1حصيلة المرحلة الكيموضوئية
األكسدة الضوئية للـ H2O

2 H2O → 4 H+ + O2 + 4 é
إرجاع مستقبل اإللكرتونات

2 NADP+ + 4 H+ + 4 é → 2 NADPH,H+
تركيب الـ ATP

n ADP + n Pi → n ATP
املعادلة اإلجمالية

2 H2O + 2 NADP+ + n ADP + n Pi → O2 + 2 NADPH,H+ + n ATP

 -2حصيلة المرحلة الكيموحيوية
6 CO2 + 12 NADPH,H+ 18 ATP → C6H12O6 + 12 NADP+ + 18 ADP + Pi

 -3الحصيلة االجمالية
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2
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خالصة
الرتكيب الضوئي

(نــص) التركيــب الضوئــي ،ظاهــرة حيويــة تحــدث فــي الصانعــة الخضــراء ،تبــدأ بامتصــاص
اليخضــور للضــوء وتنتهــي بتركيــب الغلوكــوز ،تقســم إلــى مرحلتيــن:
مرحلــة كيموضوئيــة :مقرهــا غشــاء التيالكويــد ،يتــم فيهــا امتصــاص الطاقــة الضوئيــة إلنتــاج
 ATPو.NADPH,H+
مرحلــة كيموحيويــة :مقرهــا الحشــوة ،يتــم فيهــا دمــج الـــ  CO2فــي الجزيئــات العضويــة الموجــودة
فــي الحشــوة لتركيــب الســكريات ،وذلــك باســتعمال نواتــج المرحلــة الســابقة.
إذا ،التركيب الضوئي هو:

تحويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية كامنة يف الجزيئات العضوية.
الرتكيب الضوئي
العبارة "تركيب ضوئي" هي اختصار للجملة " تركيب المادة العضوئية في وجود الضوء ".

يوجد الكربون في الطبيعة على شكلين :معدني ( )CO2وعضوي (سكريات).
 يتحــول الكربــون المعدنــي إلــى كربــون عضــوي بواســطة عمليــة التركيــب الضوئــي ،وهــوموضوعنــا فــي هــذا العــدد.
 يتحــول الكربــون العضــوي إلــى كربــون معدنــي بواســطة عمليــة التنفــس ...فــي العــدد القــادممــن المجلــة إن شــاء اهلل.

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين.
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