
 

 

 

 

 

 

 دوازدهم جزوه زیست

 بحث: از انرژی به مادهم

 

 

 

 

 

 



 

 

 به ماده از انرژی 

 

 

 پالست(ساختار سبزدیسه)کلرو 

. دارند فاصله هم از که دارد یدرون یغشا و یرونیب یغشا یتوکندریم مانند کلروپالست-  

.است گرفته قرار کلروپالست درون یفضا در دیالکوئیت نام به ییغشا سامانه-  

:دارد فضا سه یتوکندریم برخالف کلروپالست  

ییغشا نیب یفضا.۱  

ها دیالکوئیت درون یفضا.۲  

 ها میآنز و ها نیبستره،دنا،رنا،رناتن،پروتئ بستره،در نام به کلروپالست درون یفضا.۳

.دارند وجود  

 خود ازین مورد یها نیپروتئ از یبعض تواندیداردم وجود رناتن و دنا چون کلروپالست در-

 وارد و شوندیم ساخته اختهی انیم در هسته یها ژن توسط ییها نیپروتئ بسازدو را

.شوندیم کلروپالست  

 .ودش میتقس مستقل طور به تواندیم داردوو یحلقو یدنا یتوکندریم مانند کلروپالست-

 

  دیالکوئیت ساختار

 

 .هستند متصل هم به و مانند سهیک و ییغشا یها ساختار*

 

 شامل ها زهیرنگ.است یفتوسنتز یها زهیرنگ گرفتن قرار محل دیالکوئیت یغشا*

 .هاست دیکاروتنوئ از شتریب یلیخ نهیسبز مقدار.هاست دیکاروتنوئ و( لیکلروف)نهیسبز

 



 

 

 و کنندیم جذب را دیخورش نور یانرژ از یمتفاوت یها موج طول مختلف یها زهیرنگ*

  .دهندیم شیافزا را فتوسنتز ییکارا

 

 دیخورش نور از یمتفاوت یها موج طول که دارد وجود b و a نهیسبز نوع دو اهانیگ در*

 نانومتر ۵۰۰ تا ۴۰۰ نیب یها محدوده در نهیسبز نوع هردو جذب نیشتریب.کنندیم جذب را

 بخش در ها لیکلروف جذب نیشتریب.است(قرمز-ینارنج)نانومتر ۷۰۰ تا ۶۰۰ و(یآب-بنفش)

 است یمرئ نور بنفش ویقرمز،آب

 

 خشب در ها آن جذب نیشتریب و شوندیم دهید ینارنج و زرد،قرمز رنگ به ها دینوئیکاروت*

 .است یمرئ نور سبز و یآب

 

 تجزیه نوری آب

 های الکترون کمبود.میدهند دست از الکترون نور انرژی گرفتن با ۲ و ۱ های فتو سیستم*

 .شود جبران طریقی به باید فتوسیستم دو این

 

 های الکترون کمبود نتیجه در. میروند یک فتوسیستم به ۲ فتوسیستم از ها الکترون*

 .میشود جبران ۲ فتوسیستم از۱ فتوسیستم

 

 .میکند جبران ۲ فتوسیستم واکنش مرکز در a سبزینه های الکترون آب،کمبود ی تجزیه*

 

 .میگیرد انجام ۲ فتوسیستم در و تیالکوئید داخلی سطح در آب نوری ی تجزیه*

 

 .است اکسیژن و آب،الکترون،پروتون نوری ی تجزیه حاصل*

 

 .میکند جبران ۲ فتوسیستم واکنش مرکز در را a سبزینه الکترونی کمبود ها الکترون*



 

 

 

 .میکنند شرکت NADPH ترکیب در و میابند تجمع تیالکوئید فضای درون ها پروتون*

 ثرا بر شده آزاد اکسیژن فتوسنتز های واکنش در که میشود مشخص و میشود آزاد اکسیژن

 .است آب ی تجزیه

 .است نوری های واکنش در زا الکترون ماده ترین مهم آب*
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