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 البناء الضوئي في النبات

 أستاذ المادة : أ.م.د. فالح حسن عٌسى

عملٌة البناء الضوئً من أهم العملٌات الحٌوٌة التً تتم على سطح الكرة األرضٌة، ولهذه    

العملٌة العدٌد من الشروط الالزم توفرها فً البٌئة الخارجٌة والداخلٌة للنبات حتى ٌقوم بعملٌة 

 الضوئً .

 :ـتعريف عملية البناء الضوئي 

مجمل العملٌات الحٌوٌة التً تستطٌع من خاللها النباتات الخضراء والتً تحتوي على 

من تصنٌع موادها العضوٌة من مواد العضوٌة وتترافق العملٌة عادة مع  الكلوروفٌل ةصبغ

 تحرٌر األكسجٌن .

 ة.تمثل عملٌة البناء الضوئً المصدر الرئٌسً للغذاء والطاق

 معادلة البناء الضوئً:

CO2 + H2O   ----Sun light ----Chlorophyll--------→ C6H12O6 + O2↑ +H2O 

 فً الخلٌة النباتٌة  المسئولة عن عملٌة البناء الضوئً.   العضٌاتالخضراء هً  البالستٌدات
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 أصباغ انبىاء انضوئي:

اىؼ٘ئٞخ ٗرح٘ٝيٖب إىٜ ؽبقخ رَضو ٕزٓ اىظجغبد ٍشمجبد ػؼ٘ٝخ رقً٘ ثبٍزظبص اىطبقخ 

 مَٞٞبئٞخ ىيْجبد مٜ ٝزَنِ ٍِ إمَبه اىجضء اٟخش ٍِ اىؼَيٞخ ٕٜٗ رنِ٘ٝ اىَ٘اد اىنشثٕ٘ٞذسارٞخ.

 رقسٌ األطجبؽ إىٚ صالس ٍجَ٘ػبد سئٞسٞخ :ـ 

 Chlorophylls :نصبغاث انيخضوريت ا-1

ٗٝ٘جذ ػْذ جَٞغ اىْجبربد ( اىزٛ رؼزجش إٌٔ طجغبد اىجْبء اىؼ٘ئٜ ػيٚ اإلؽالق أ) اىني٘سٗفٞو

 اىزٜ رقً٘ ثٖزٓ اىؼَيٞخ.

اىٞخؼ٘س )ة( اىزٛ ٝ٘جذ ٍزشافقبً ٍغ اىٞخؼ٘س )أ( ٍٗسبػذاً ىٔ،إَّب مَٞزٔ أقو ٍِ مَٞخ 

 اىٞخؼ٘س )أ( .

 ;Carotenoids انصبغاث انشبيه بانكاروتيه  -2

 تقسم إنى مجموعتيه رئيستيه :ــ

 فٜ رشمٞجٖب اىنَٞٞبئٜ . مسجِٞٗ:ٕٜٗ طجغبد ال ٝذخو األ انكاروتيىاث

 مسجِٞ فٜ رشمٞجٖب .ٗ: ٝذخو األ انزاوثوفيالث

 

 phycobilinesانفيكو بيهيىاث  -3

 رقسٌ إىٚ صالصخ أَّبؽ ٍِ اىظجغبد ٕٜٗ :ـ

 اىفٞن٘اسصٞشِٝ                   رٗ اىيُ٘ األحَش 

 اىفٞن٘سٞبِّٞ                    رٗ اىيُ٘ األصسق

 رٗ اىيُ٘ األصسق              اىي٘فٞن٘سٞبِّٞ   

 

 

 آنيت حذوث عمهيت انبىاء انضوئي:

 انتفاعالث انضوئيت :ـ -1

رَضو ٕزٓ اىزفبػالد ٍجَ٘ػبد رفبػالد أمسذح ٗ اخزضاه ٗٝزٌ خالىٖب رح٘ٝو اىطبقخ اىؼ٘ئٞخ 

 اىََزظخ إىٚ ؽبقخ مَٞٞبئٞخ ٗىزا فٖٜ رزأصش ثبىؼ٘ء ثشنو ٍجبشش.

*ٝزٌ رنِ٘ٝ ٍشمجبد ؽبقخ خالىٖب ٍِ خاله ػَيٞخ فسفشح ػ٘ئٞخ ٗرزٌ ٕزٓ اىؼَيٞخ ثأحذٛ اىطشق 

 اىزبىٞخ 

  ATPــ فسفشح ػ٘ئٞخ حيقٞخ :رْزج خالىٖب ٍشمجبد ؽبقخ ػيٜ ط٘سح 

 ATP  and NADPH+H.ــ فسفشح ػ٘ئٞخ الحيقٞخ :رْزج خالىٖب ٍشمجبد ؽبقخ ػيٜ ط٘سرٜ 
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 )حشوة انبالستيذة (:ــ انتفاعالث انالضوئيت -2

رحذس ٕزٓ اىزفبػالد فٜ حش٘ح اىجالسزٞذح اىخؼشاء دُٗ اىحبجخ إىٜ اىؼ٘ء ىنْٖب رزٌ ٍزضاٍْخ 

 ٍغ اّزٖبء اىزفبػالد اىؼ٘ئٞخ.

ٝزٌ خالىٖب رضجٞذ صبّٜ أمسٞذ اىنشثُ٘ ٗاخزضاىٔ ىزشنٞو سنشٝبد ثسٞطخ ٗرىل ػجش حيقخ مَٞٞبئٞخ 

شك فٖٞب ػذد مجٞش ٍِ اىسنشٝبد اىضالصٞخ ٗاىشثبػٞخ ٗاىخَبسٞخ رفبػالً إّضَٝٞبً، ٗٝشز 31رزؼَِ 

 ٗاىسذاسٞخ ٗاىسجبػٞخ اىنشثُ٘ ،رذػٚ ٕزٓ اىحيقخ ثحيقخ مبىفِ ّسجخ إىٚ ٍنزشفٖب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (4- 5 )  
 

 

 

 نمعذل حذوث عمهيت انبىاء انضوئي . انمؤثزة توجذ انعذيذ مه انعوامم 

 أوال : انعوامم انخارجيت

ىشذح اإلػبءح فٜ اىجٞئخ اىخبسجٞخ ىيْجبد ٍٗذح رؼشػٔ ىيؼ٘ء  : شذة اإلضاءة -3   

رأصٞش ػيٚ ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ ٍٗؼذه حذٗصٖب فؼْذٍب رنُ٘ شذح اإلػبءح ٍْخفؼخ فئُ سشػخ 

ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ رزْبست ؽشدٝبً ٍؼٖب حٞش ٝضداد ٍؼذه اىجْبء اىؼ٘ئٜ ٍغ اسرفبع شذح 

ذسجخ مجٞشح ، ٗاسزَش رؼشع اىْجبد ىيؼ٘ء اىؼبدٛ ٍذح اىؼ٘ء .ٗ ىنِ إرا صادد شذح اإلػبءح ث

 ؽ٘ٝيخ ، فئُ رىل ٝؤدٛ إىٚ اّخفبع ّشبؽ اىجْبء اىؼ٘ئٜ . 

: صٝبدح رشمٞض صبّٜ أمسٞذ اىنشثُ٘ ٝؤدٛ إىٚ صٝبدح  تزكيز ثاوي أكسيذ انكزبون -2

ثذسجخ ػبىٞخ سشػخ ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ ٗإرا صاد رشمٞض صبّٜ أمسذ اىنشثُ٘ فٜ اىجٞئخ اىخبسجٞخ 

اّخفؼذ سشػخ ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ ٗٝؼضٙ رىل ألصشٕب اىسبً ػيٚ اىْجبد ٗإغالقٔ ىضغ٘سٓ 

حَبٝخ ىْفسٔ ٍِ ٕزا اىزأصٞش ، ٗػْذ إغالق اىضغ٘س ْٝخفغ رشمٞض صبّٜ أمسذ اىنشثُ٘ ح٘ه 

  اىخالٝب اىخبطخ ثبىجْبء اىؼ٘ئٜ ٍِٗ صٌ رزْبقض سشػخ اىؼَيٞخ .

األّضَٝبد اىخبطخ ثذٗساد اىجْبء اىؼ٘ئٜ ثذسجبد اىحشاسح  رزأصشدرجت انحزارة:  -1

صٝبدحً ّٗقظبّبً حٞش اسرفبع دسجخ اىحشاسح ٝسشع ٍِ حذٗس ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ ٗىنِ ٍغ 

اىضٝبدح اىَفشؽخ فٜ دسجخ اىحشاسح ٝؤدٛ رىل إىٚ االّخفبع فٜ ٍؼذه اىجْبء اىؼ٘ئٜ ٗثزىل 

 رزأصش اىؼَيٞخ . 

ُ اىنَٞخ اىالصٍخ ٍِ اىَبء السزَشاس ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ رقذس ٗجذ أانمـــاء :     -4

% فقؾ ٍِ جَيخ اىَبء اىََزض ث٘اسطخ اىْجبد. ٗقذ ى٘حظ أُ ٍؼذه اىجْبء اىؼ٘ئٜ  3ثح٘اىٜ 

% فقذ ٍبء ( ٗىنِ ٕزا اىَؼذه ْٝخفغ رَبٍب إرا  31ٝشرفغ إرا ٍب حذس جفبف ثسٞؾ ثبألٗساق ) 

% فقذ ٍبء( حٞش أُ فقذ اىَبء ٝؤدٛ إىٜ االّنَبش فٜ  41) ٍب ٗجذ جفبف شذٝذ ثٖزٓ األٗساق

اىخالٝب ٗثبىزبىٜ قفو اىضغ٘س فٞقو ٍؼذه اىزَضٞو رجؼب ىزىل ٗٝؤدٙ اىجفبف أٝؼب إىٜ قيخ قبثيٞخ 

األغشٞخ اىجالصٍٞخ ىيْفبرٝخ ٗجفبف األّضَٝبد اىْسجٜ ٗقذ ٝؤدٛ إىٜ قيخ سشػخ رنِ٘ٝ اىَ٘اد 
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َيٞخ اىجْبء ٍَب ٝؤدٙ إىٜ رشامَٖب فٜ األٗساق ٗثبىزبىٜ ثؾء سشػخ اىنشثٕ٘ٞذاسرٞخ اىَزنّ٘خ ٍِ ػ

 ػَيٞخ اىجْبء . 

اىْقض ثؼغ اىؼْبطش ٝؤدٛ إىٜ قيخ ٍؼذه ػَيٞخ اىجْبء تأثيز انمواد انغذائيت :     -1

اىؼ٘ئٜ ىنّٖ٘ب ػ٘اٍو ٍسبػذح ىجؼغ األّضَٝبد اىخبطخ ثزفبػالد اىظالً أٗ ىؼشٗسح ٗج٘دٕب 

و اىؼ٘ء ٍضو اىني٘سِٝ ٗاىزٛ ٝؤدٙ ّقظٔ إىٜ ػذً إٍنبُ ّقو االىنزشّٗبد ٍِ إلرَبً ػَيٞخ رفبػ

اىَبء إىٜ اىني٘سٗفٞو ٗقذ ٝنُ٘ ّقض ػْظش ٍؤصشا ػيٜ ثْبء اىني٘سٗفٞو ّفسٔ مَب فٜ حبىخ 

ّقض اىحذٝذ أٗ اىْزشٗجِٞ أٗ اىَبغْٞسًٞ٘ ٗغٞشٕب مَب أّ ٝذخو مَبدح رفبػو أصْبء رفبػالد 

                     اىظالً .

  

 : ثاوياً : انعوامم انذاخهيت

حٞش رز٘قف ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ ػيٚ ر٘فش األّضَٝبد اىخبطخ ثٖبٗ األوزيماث :     -3

 ٗمفبءرٖب ٗحذٗس أٛ خيو ثٖب ٝؤدٛ إىٚ اىزأصٞش ػيٚ ٍؼذه اىؼَيٞخ .

رز٘قف مفبءح ػَيٞخ اىجْبء اىؼ٘ئٜ ػيٚ اىزشمٞت اىذاخيٜ تزكيب انورقت انذاخهي :     -2

  ىي٘سقخ ٗاىزٛ ٝخزيف فٜ رٗاد اىفيقخ ػِ رٗاد اىفيقزِٞ.

إُ رشامٌ اىَْزجبد اىنشثٕ٘ٞذسٝزٞخ اىْبرجخ ٍِ ػَيٞخ اىجْبء تزاكم انمىتجاث :    -1

 اىؼ٘ئٜ فٜ األٗساق ٝؤدٛ إىٚ ثؾء اىؼَيٞخ .

 

 

 

 

 


