


: 6فصل
از ارنژی هب ماده



انرژی مورد نیاز برای انجام فعالیت های حیاتی، از مواد مغذی مانند گلوکز تامین می
.شود

از انرژی به ماده



اییتبدیل انرژی نوری به انرژی شیمی: فتوسنتز

فتوسنتز؛فرآینددرگیاهانCO2بهخورشیدنورانرژیازاستفادهبارا
میزانتوانمیاساساینبر.کنندمیتولیدنیزاکسیژنوتبدیلآلیماده

تولیدیژناکسیاوشدهمصرفاکسیددیکربنمیزانتعیینبارافتوسنتز
.گرفتاندازهشده؛



یاییتبدیل انرژی نور به انرژی شیم: فتوسنتز
 دهداینکه جانداری بتواند فتوسنتز انجام برای:
کندجذبراخورشیدنورانرژیبتواندکهباشدداشتهایرنگیزههایمولکول.
 ای برای تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی داشته باشدسامانه.
oاروتنوئیدها استرنگیزه هایی که در فتوسنتز گیاهان نقش دارند؛ شامل انواع کلروفیل و ک: نکته.

oاز آغازیان و باکتری ها فتوسنتز می کنندبرخی ؛بر گیاهانعالوه : نکته.

oهمه باکتری هایی که فتوسنتز می کنند؛ اکسیژن تولید نمی کنند: نکته.

oسیانوباکتری ها؛ در اثر فتوسنتز اکسیژن آزاد می کنند: نکته.



تزبرگ ساختار تخصص یافته برای فتوسن

زیریلدالبه،استگیاهاناکثردرفتوسنتزبرایساختارترینمناسببرگ:
یمانجامسبزدیسهاندامکدرفتوسنتز).داردکلروپالستفراوانیتعداد-1

(.شود
.داردفراوانهایروزنه-2
.داردخورشیدنورجذببرایوسیعسطحی-3
.کندمینفوذآندرراحتیبهنورواستنازک-4



برگ ساختار تخصص یافته برای فتوسنتز
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نتزبرگ ساختار تخصص یافته برای فتوس

oدارندپالستکلروآوندیغالفهایها،یاختهایدولپهخالفبرهاایلپهتکهمهدر:نکته.

واینردهایآکنهنرمهاییاختهازواستآکنهنرمهاییاختهشاملمیانبرگ
بهودارندقرارروییروپوستازبعداینردههاییاخته.استشدهتشکیلاسفنجی

.ددارنقرارزیرینروپوستسمتبهاسفنجیهاییاختهکهحالیدراند؛فشردههم
غلبامانند).استشدهتشکیلاسفنجیهایازیاختهگیاهانازبعضیدرمیانبرگ

(هااییاختهتک



(هسبزدیس)کلروپالست 

ازکهاستدرونیغشایوبیرونیغشایدارایمیتوکندریهمانندکلروپالست
.دارندفاصلههم
ایسامانهباکلروپالستدرونیفضای

ضایفبخشدوبهتیالکو  ئیدنامبهغشایی
.استشدهتقسیمبسترهوتیالکوئیددرون

هکیسوغشاییساختارهایتیالکوئیدها
.هستندمتصلهمبهومانند



کلروپالست
کندریمیتوهمانندکلروپالستبنابراین.استریبوزومورنا،دنا دارایبستره

.بسازدراخودنیازموردهایپروتئینبعضیتواندمی

oتوپالست اسجنس غشای تیالکوئید از جنس غشای درونی کلر: نکته.
oالکوپید استکوچکترین فضا در کلروپالست فضای درون تی:نکته.

oمحلکهاستکلروپالستدرسومغشایتیالکوئید،غشای:نکته
.ستانورهایفوتونجذببراینوریهایسامانهگرفتنقرار

شودمتقسیمستقلطوربهتواندمینیزکلروپالست.
(دوتاییتقسیم)



تکثیر تعداد 
فضاهای 

درونی

وضعیت غشای 
داخلی و خارجی

نام 
واکنش 

در 
اندامک

وظیفه

همراه با هسته و یا 
آنمستقل از 

(تکثیر دوتایی)

۲ غشای بیرونی صاف
ولی غشای داخلی 

چین خورده

تنفس 
هوازی

تبدیل انرژی 
رژی شیمیایی به ان

(ATP)سوختی 

میتوکندری

همراه با هسته و یا 
مستقل از آن 

(تکثیر دوتایی)

۳ هر دو غشا صاف فتوسنتز ی تبدیل انرژی نوران
به انرژی شیمیایی

کلروپالست

oهمانند غشای درونی میتوکندری محل تولید ید ئتیالکوغشای : نکتهATPاست.

ستمقایسه ساختار و عملکرد میتوکندری و کلروپال



مقایسه ساختار و عملکرد میتوکندری و کلروپالست



رنگیزه های فتوسنتزی

انواع رنگیزه های 
فتوسنتزی

کلروفیل

طولدرنورجذبحداکثر)aنوع
رنگ۷۰۰تا۶۵۰و۴۵۰تا۴۰۰موج

(بنفشقرمزو

حداکثر جذب نور در طول)bنوع 
رنگ ۶۵۰تا ۶۰۰و ۵۰۰تا ۴۵۰موج

(رنجیبنفش و آبی و تا حدودی نا

۴۰۰حداکثر جذب نور در طول موج کاروتنوئید
رنگ آبی و سبز۵۰۰تا 

oکلروفیل : نکتهa به رنگ سبز روشن و کلروفیلbبه رنگ سبز مایل به زرد است.
oدر بین کلروفیل ها، سبز کمترین میزان جذب را دارد:نکته.
oکاروتنوئید ها به رنگ زرد،نارنجی و قرمز دیده می شوند: نکته.



سامانه تبدیل انرژی:فتوسیستم
فتوسنتزیهایرنگیزه

پروتئینانواعیباهمراه
نامبههاییسامانهدر

قرارIIوIفتوسیستم
.دارند

فتوسیستم

آنتن گیرنده 
های نور

دهاکاروتنوئیکلروفیل ها
انواعی 
پروتئین

مرکز واکنش

aکلروفیل 

حداکثر جذب در
طول موج 
۷۰۰nm

حداکثر جذب در
طول موج 
۶۸۰nm

پروتئین



80صفحه 2فعالیت 

ذبیجطیفبهشبیهنمودار:نمودارتفسیر
هاسبزینهیعنیاست،aکلروفیل
ولی.ددارنفتوسنتزدرراتاثیربیشترین

متفاوتaکلروفیلجذبیطیفبایمک
یهارنگیزهتوسطنورجذببدلیلاست

.فرعی



۸۱صفحه ۳فعالیت 
.ودشمیتولیداکسیژنمیزانبیشترینآبیوقرمزنورهایمحلدر(الف
لحاصنتایجوبردکاربهجداگانهرامرئینورهایطیفازیکهرتوانمی

.کردمقایسهراهاآزمایشایناز
بهبوطمرکهسبزوقرمزهایقسمتدراکسیژنبیشترمیزانبهتوجهبا(ب

.استمثبتپاسخهاست،سبزینه



واکنش های فتوسنتزی

ازقلمستونوربهوابستههایواکنشگروهدودررافتوسنتزیهایواکنش
.دهندمیقرارنور

واکنش های :واکنش های وابسته به نور
تیالکوئیدی

د،تابمیرنگیزههایمولکولبهنوروقتی
ازاستممکنوگیردمیانرژیالکترون

،الکترونیچنینبه.شودخارجخودمدار
انرژیپرزیراگویند،میبرانگیختهالکترون

.استشدهخارجخودمدارازو



واکنش های فتوسنتزی

تقالانبااستممکنبرانگیختهالکترون
ارمدبهبعدی،رنگیزهمولکولبهانرژی

بهوخارجرنگیزهازیابرگرددخود
فتهگردیگرمولکولییارنگیزهوسیله

.شود
؟؟؟؟



وئیدیهای تیالکواکنش : واکنش های وابسته به نور
درهبرانگیختهایالکترونانرژیفتوسنتز،در

بهایرنگیزهازهاآنتندرموجودهایرنگیزه
نشواکمرکزبهنهایت،درومنتقلدیگررنگیزه

ختهبرانگیالکترونایجادسببآنجادرورودمی
.شودمیآنازالکترونخروجوaسبزینهدر



یهای تیالکوئیدواکنش : واکنش های وابسته به نور

یستمفتوسازبرانگیختهالکترون
IIانتقالزنجیرهازعبورازبعد

درواکنشمرکزبهالکترون
،همچنین.رودمیIفتوسیستم

یستمفتوسازانگیختهبرالکترون
IمولکولبهنهایتدرNADP+

.رسدمی



وئیدیواکنش های تیالک: واکنش های وابسته به نور
داردوجودتیالکوئیدغشایدرالکترونانتقالزنجیرهنوعدو:
فتوسیستمبینزنجیرهیکIIفتوسیستموI

فتوسیستمبینزنجیرهیکIوNADP+



یهای تیالکوئیدواکنش : واکنش های وابسته به نور
NADP+فتوسیستمازالکتروندوگرفتنباI،باوکندمیپیدامنفیبار

.شودمیتبدیلNADPHمولکولبهپروتونباپیوندایجاد

سبزینهازکهالکترونیaفتوسیستمواکنشمرکزدرIIکمبودآید،می
الکترونکمبوداما.کندمیجبرانراIفتوسیستمدرaسبزینهالکترون
؟شودمیجبرانچگونهIIفتوسیستمدرaسبزینه



واکنش های تیالکوئیدی: واکنش های وابسته به نور
فتوسیستمدرالکترونکمبودIIتجزیه.شودمیتامینآبمولکولتجزیهاز

تجزیه،آنبهبنابراین.شودمیمربوطنوراثربهکهاستفرآیندهاییعلتبهآب
داخلیسطحدروIIفتوسیستمدرآبنوریتجزیه.گویندمیآبنوری

.شودمیانجامتیالکوئید

گیاههایروزنهطریقازآب،تجزیهازحاصلاکسیژن
.شودمیمتصاعد

زینهسبالکترونیکمبودآب،تجزیهازحاصلهایالکترون
aفتوسیستمواکنشمرکزدرIIکنندمیجبرانرا.

oفتوسیستم:نکتهIIشودمیلتبدیقویکنندهاکسیدبهنورجذببا
.شودمیآبشدناکسیدسببو

فتوسیستمدرآبتجزیهحاصلII،الکترون،
.استاکسیژنوپروتون



یهای تیالکوئیدواکنش :واکنش های وابسته به نور

تجزیهازحاصلیهاپروتون
درونفضایدرآب،مولکول

.یابندمیتجمعهاتیالکوئید
نودرفضایدرهاپروتون

جادایدرکهمانندمیتیالکوئید
بینهاپروتونغلظتشیب

یدتیالکوئدرونفضایوبستره
.کنندمیایفانقش



واکنش های تیالکوئیدی
فتوسیستمIفتوسیستمهایالکترونعبور.دهدمیدستازالکتروننور،جذبباII

IIفتوسیستم).رسدمیIفتوسیستمبهنهایتدرالکترون،انتقالزنجیرهبخشسهاز
(.کندمیجبرانراIفتوسیستمالکترونیخالء
فتوسیستمIوشودمیتبدیلقویکنندهاحیابهنورجذبباNADP+کندمیاحیارا.

NADP+شودمیاحیابسترهدروندر.

oفتوسیستمبین:نکتهIمولکولوNADP+،زنجیره
Iوسیستمفتالکترونهای).داردوجودالکترونانتقال

+NADPبهالکترونانتقالزنجیرهازعبورازبعد
.کنندمیاحیاراآنورسندمی



Iو IIاجزای زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم 

در سمت کوچکپروتئین 
غشای داخلی

ی در ترکیب بزرگ پروتئین
خشی ب)تیالکوئید شای غعرض 

از آن در فضای درون 
(تیالکوئید

پروتئین کوچک در داخل 
روتون غشای تیالکوئیدی که پ

ها را از بستره به درون 
.تیالکوئید پمپ می کند



زدر فتوسنتATPساخته شدن 

یستمفتوسبینکهالکترونانتقالزنجیرهاجزایازیکی
IIوIهاییونکهاستپروتئینیدارد،قرارH+ازرا

نابراین،ب.کندمیپمپتیالکوئیدهادرونفضایبهبستره
وندرفضایبهبسترهازپروتونتعدادیزمانگذشتبا

.شودمیواردتیالکوئید
دادیتعتیالکوئید،درونفضاینیزدرآبتجزیهبدلیل

هاپروتونتراکمبتدریج،نتیجهدر.آیدمیبوجودپروتون
یابدمیافزایشبسترهبهنسبتتیالکوئیددرونفضایدر
بهاتیالکوئیدهدرونفضایازپروتونغلظتازشیبیو

.شودمیایجادبسترهسمت



در فتوسنتزATPساخته شدن 
اماوند،بربسترهبهتیالکوئیددرونفضایازخواهندمیغلظتشیباساسبرهاپروتون

بهراهیچهازهاپروتون،پس.کنندعبورتیالکوئیدغشایازانتشارطریقازتوانندنمی
روند؟میبستره

آنزیمنامبهپروتئینیایمجموعهتیالکوئیدغشایدرATPآنزیماین.داردوجودساز
بهتوانندمیآنزیماینطریقازفقطهاپروتون.استمیتوکندریدرسازATPآنزیممشابه
ازهاپروتونعبورباهمراه،دهدمیرخمیتوکندریدرآنچههمانند.شوندمنتشربستره

.شودمیساختهATPآنزیم،این
شدنساختهبهATPنوری،هایواکنشدر
نوریشدنساختهATPگویندمی.

.افتدمیراهبهنورباکهاستفرآیندیحاصلزیرا



زدر فتوسنتATPساخته شدن 
آنزیمATPاستبخشدوشاملساز:
ملعیونیکانالعنوانبهوداردجایتیالکوئیدغشایعرضدر:پایهبخش

سترهببهتیالکوئیددرونفضایازهیدروژنهاییونانتقالسببوکندمی
.شودمیشدهتسهیلانتشارفرآیندبه

نور
شیب 

نپروتو
نساخته شدآنزیم

ATP

ازحاصلانرژیازاستفادهباوگیردمیقراربسترهدروندر:(سر)چرخانبخش
.شودمیADPازATPتولیدسببها،پروتونفشارپرخروج

oآنزیم:نکتهATPندهسازآنزیمهمویونیکانالاست،همفردبهمنحصرمولکولیکسازATP

:دارنددخالتعاملسهATPتولیدبرای



واکنش های تیالکوئیدی

نتایج واکنش های 
تیالکوئیدی

اکسید شدن 
آب

ATPتولید 
احیای 

NADP+

خروج پرفشار 
پروتون ها

به وسیله 

۱فتوسیستم 

به وسیله 
۲فتوسیستم

در فضای درون 
تیالکوئید

در بستره

متصاعد شدن گاز 
اکسیژن



عوامل افزاینده غلظت 
پروتون در بستره

ل انتشار تسهی
شده پروتون

-

عوامل کاهنده غلظت 
پروتون در بستره

پمپ پروتون

NADPHتولید

عوامل افزاینده غلظت 
پروتون در فضای 

تیالکوئید

تجزیه آب

پمپ پروتون

عوامل کاهنده غلظت 
دپروتون در فضای تیالکوئی

با پروتئین کانالی
سازیATPفعالیت 

-



واکنش های تثبیت کربن: واکنش های مستقل از نور
هایمولکولفتوسنتز،درCO2اینشدنساخته.شوندمیتبدیلقندبه

.دهدنمیرخیکبارهبهآنتجزیههمانندمولکول
مولکولدرکربنبهنسبتقندمولکولدرکربناتماکسایشعددCO2کاهش

نتامیبرایمنبعیوانرژیبهقند،ساختنبرایگیاهبنابراین.استیافته
.شودمیتامیننوربهوابستههایواکنشازکهداردنیازالکترون

ها،واکنشازایچرخهدرقندشدنساخته
.دهدمیرخکالوینچرخهنامبه
بسترهدرکالوینچرخههایواکنش

.شوندمیانجامکلروپالست





واکنش های چرخه کالوین

:گام اول
6RUBP(CO2تثبیت )

ریبولوز بیس ۶)
(فسفات

6 CO2

6(P-C6-P)

مولکول شش ۶)
کربنه دو فسفاته 

(ناپایدار

6(P-C6-P)

مولکول شش ۶)
کربنه دو 

(رفسفاته ناپایدا

12(P-C3)

مولکول 12)
ه اسید سه کربن
(یک فسفاته

وآنزیم روبیسک



واکنش های چرخه کالوین
ریبولوزبیسقندمولکولششبااکسیددیکربنمولکول۶

.دکنمیناپایدارفسفاتهدوکربنهششمولکول۶تولیدفسفات
اتفسفریبولوزبیس)روبیسکوآنزیموسیلهبهواکنشاین

تشکیل)آنکربوکسیالزیفعالیتو(اکسیژناز-کربوکسیالز
.شودمیانجام(کربوکسیلگروه
ولمولکدووتجزیهبالفاصلهناپایدارکربنیششهرمولکول

اسید12تولید).کندمیایجادفسفاتهیککربنیسهاسید
(فسفاتهیککربنهسه
oبیشترمیزانابکهاستطبیعتآنزیمترینفراوانروبیسکوآنزیم:نکته

CO2بهO2بیشتررمقادیوبا(فتوسنتزدر)کربوکسیالزیفعالیتO2

.دهدمینشان(نوریتنفسدر)اکسیژنازیفعالیتCO2به
oمولکولازبخشیکهکربنیگامایندر:نکتهCO2ازقسمتیبوده،در

فرآیندبه.استدهشتثبیتکربنپساست،رفتهبکارکربنیاسکلت
.گویندمینکربتثبیتآلیهایترکیبتشکیلبرایCO2ازاستفاده

1گام



واکنش های چرخه کالوین
:گام دوم

12(P-C3)

مولکول اسید سه 12
کربنه یک فسفاته

12ATP

12(P-C3-p)

مولکول اسید سه 12
کربنه دو فسفاته 

12(P-C3-P)

مولکول اسید 12
سه کربنه دو 

فسفاته

12 
NADPH

12(P-C3)

قند سه 12
کربنه یک 

فسفاته

12ADP

12 NADP+

+12Pi



واکنش های چرخه کالوین
:گام سوم

2/12(P-C3)

مولکول قند سه 2
هکربنه یک فسفات

خروج از چرخه 
ز برای تولید گلوک

و ترکیبات آلی 
دیگر



واکنش های چرخه کالوین

:گام چهارم

10/12(P-C3)

مولکول قند سه 1۰
کربنه یک فسفاته

6(P-C5)

مولکول قند پنج ۶
کربنه یک فسفاته



واکنش های چرخه کالوین
:گام پنجم

6(P-C5)

د مولکول قن۶
پنج کربنه 
یک فسفاته

6ATP

6(P-C5-P)

مولکول قند ۶
پنج کربنه دو 

فسفاته

6ADP

بازسازی ریبولوز 
بیس فسفات



واکنش های چرخه کالوین
سهاسیدمولکولتولیدATPمولکول12بافسفاتهیککربنهسهاسیدمولکول12•

(شودمیتولیدADPمولکول12).کندمیفسفاتهدوکربنه
سهقندمولکول12تولیدNADPHمولکول12بافسفاتهدوکربنهسهاسیدمولکول12•

(شودمیتولیدPi12و+NADPمولکول12).کندمیفسفاتهیککربنه
ووکزگلتولیدبرایوشودمیخارجچرخهازآنقنددوفسفاته،یککربنهسهقند12از•

.گیردمیقراراستفادهموردآلیموادسایر
یککربنهپنجقندمولکول۶بهتبدیلآنقند1۰فسفاته،یککربنهسهقند12از•

(فسفاتریبولوزبیسبازسازیبرای).شودمیتبدیلفسفاته
بیسریبولوزمولکول۶تولیدATPمولکول۶بافسفاتهیککربنهپنجقندمولکول۶•

(شودمیتولیدADPمولکول۶).کندمیفسفات
1۸وNADPHمولکولCO2،12مولکول۶کربنه،سهقندمولکول2تولیدبرای:نکته•

.شودمیمصرفATPمولکول

۲گام

۳گام

۴گام

۵گام



C3گیاهان 

اسید).استکربنهسهترکیبیشده،ساختهپایدارآلیمادهاولینکالوین،چرخهدر
باطفقآنهادرکربنتثبیتکهگیاهانیبهعلتهمینبه(PGAیاگلیسریکفسفو
.گویندمیC3گیاهانشود،میانجامکالوینچرخه

گیاهاناکثرC3گیاهانحیاتطولدرکربنتثبیتازدیگریانواعگرچه.هستند
.شودمیپرداختهآنبهبعدگفتاردرکهاستگرفتهشکلنیززمینروی



زاثر محیط بر فتوسنت

عوامل موثر 
زبر فتوسنت

میزان 
Co2

طول موج 
نور

شدت 
تابش نور

مدت زمان 
تابش نور

دما

میزان 
اکسیژن



C3اثر محیط بر فتوسنتزبر گیاهان

گسترهدرهاآنزیمفعالیتبیشترینواستآنزیمیفرآیندیفتوسنتز
.گذاردمیاثرفتوسنتزبرنیزدمابنابراین.شودمیانجامخاصدمایی

تزاثر دما بر فتوسن



C3اثر محیط بر فتوسنتزگیاهان 

دیحتانورشدتافزایشبافتوسنتزسرعت
گیرند،قراراستفادهموردهارنگیزههمهکه

ابتثحدیتافتوسنتزآن،ازپس.شودمیزیاد
نمیحالتایندرهارنگیزهچون)،ماندمی

آنازبعدو(کنندجذببیشترینورتوانند
(نوریتنفسبدلیل).یابدمیکاهش

اثر شدت نور



C3اثر محیط بر فتوسنتزگیاهان

نمعیحدیتاکربناکسیددیگازتراکمافزایش
دلیلبه).شودمیفتوسنتزسرعتافزایشسبب

(روبیسکوهایآنزیمتعدادبودنمحدود

اثر اکسیژن

سیداثر کربن دی اک

یدکربنثابتمقادیردراکسیژنتراکمافزایش
بهتزفتوسنمهارسببگیاهانازبسیاریدراکسید،

.شودمینوریتنفسانجامدلیل



فتوسنتز در شرایط دشوار
شودمیهاروزنهشدنبستهسببنورودماحدازبیشافزایش.
ازهایگتبادلحالتایندر.گیردمیصورتتعرقکاهشمنظوربههاروزنهشدنبسته

.داردامهادهمچنانفتوسنتزامایابدمیتوقفنیزهاروزنهازاکسیددیکربنواکسیژن
.شودمیکمبرگاکسیددیکربنمیزاندرحالیکهبنابراین

زیراشودمیمساعدروبیسکوآنزیماکسیژنازینقشبرایوضعیت،حالتیچنیندر
دریژناکسواکسیددیکربنمیزانبهآنزیمایناکسیژنازییاکربوکسیالزینقش

.داردارتباطآنعملکردمحیط



تنفس نوری
.  رکیب می شودبا فزایش اکسیژن در برگ،اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات ت

ی تجزیه ناپایدار است و به دو مولکول سه کربنی و دو کربنمولکول حاصل،

.می شود

.رسدمولکول سه کربنی به مصرف بازسازی ریبولوزبیس فسفات می

از آنها در دوکربنی از کلروپالست خارج و در واکنش هایی که بخشیل مولکو
.خارج می شودCO2میتوکندری انجام می گیرد، از آن مولکول 



رفتوسنتز در شرایط دشوا
:نوریتنفس

شدنآزاداکسیژن،مصرفبافرآینداینچونCO2فتوسنتزباهمراهو
.شودمینامیدهنوریتنفساست،



یتنفس نور
اییاختهتنفسخالفبرشود،امامیتجزیهآلیمادهگرچهنوریتنفسدر،

ATPهایفرآوردهکاهشباعثنوریتنفسبنابراین.شودنمیایجادآناز
.شودمیفتوسنتز

اثر سیانید و 
منواکسید 

کربن

میزان اثر
کربن دی 

اکسید

تولید کربن 
دی اکسید

مصرف 
اکسیژن

اندامک مصرف یا 
ATPتولید 

وابستگی به 
نور

بی تاثیر داز کار می افت در میتوکندری ت در کلروپالس
و پراکسیزوم

،کلروپالست
و میتوکندری 
پراکسیزوم

مصرف 
ATP

دارد تنفس نوری

داز کار می افت دتاثیری ندار در میتوکندری در میتوکندری میتوکندری ATPتولید ندارد تنفس هوازی



C4فتوسنتز در گیاهان 

تنفسممانعتبرایسازوکارهاازیکی
گیاهانبهکهداردوجودگیاهانیدرنوری،

C4معروفند.
گیاهاندرکربنتثبیتC4مرحله،دودر

درسپسومیانبرگهاییاختهدرابتدا
.شودمیانجامآوندیغالفهاییاخته

oگیاهاندر:نکتهC4ایجادکهپایداریمادهاولین
همینهبواستکربنیچهارترکیبیکشود،می

.شودمیگفتهC4گیاهانگیاهان،اینبهدلیل



درآوندیغالفهاییاخته
ودارندکلروپالستC4گیاهان

در.اندکالوینچرخهانجاممحل
اطرافدرکههایییاختهکهحالی
دیدهC3گیاهاندرآوندیدسته

.ندارندکلروپالستشوند،می

C4فتوسنتز در گیاهان 

:C4گیاهانبرگآناتومی



C4فتوسنتز در گیاهان 

ه های اسید چهار کربنی از یاخته های میانبرگ از طریق پالسمودسم ها به یاخت
.غالف آوندی منتقل می شود

بیت کربن، اولین ماده پایدار حاصل از تث)تولید اسید چهار کربنی
(C4.)ترکیبی چهار کربنی است

CO2می شوددر یاخته های میانبرگ با اسید سه کربنه ترکیب.



C4فتوسنتز در گیاهان 

.بر می گردداسید سه کربنی باقیمانده نیز به یاخته های میانبرگ

از اسید چهار CO2در یاخته های میانبرگ، مولکول 
.کربنی آزاد و وارد چرخه کالوین می شود

oترکیبدرکهانزیمی:نکتهCO2وکربنیسهاسیدبا
هبروبیسکوخالفبر.داردنقشچهارکربنیاسیدتشکیل

یژناکسبهتمایلیوکندمیعملCO2بااختصاصیطور
.ندارد



C4فتوسنتز در گیاهان 

oگیاهاندر:نکتهC4درآنمکانیمتقسیوکربنتثبیتدرگوناگونهایآنزیمعملکردوجودبا
شودمیتهداشنگهباالایاندازهبهروبیسکو،آنزیمفعالیتمحلدرCO2میزانیاخته،نوعدو
.دهدمیرویهانگیاایندرندرتبهنوریتنفسبنابراین،.استنوریتنفسبازدارندهکه

oدر گیاهان : نکتهC4 هر دو )، تثبیت کربن در دو مرحله
:صورت می گیرد(در روز

ربنیدر یاخته های میانبرگ با تولید اسید چهار ک-1

ندر یاخته های غالف آوندی با انجام چرخه کالوی-۲



C4فتوسنتز در گیاهان 

گیاهانC4بستههاروزنهکهحالیدرآب،کمبودونورزیادهایشدتباال،دماهایدر
آنزیمعملکردمحلدرراCO2میزانهمچنانشود،جلوگیریآبتبخیرازتااندشده

گیاهانزابیششرایطیچنیندرآنهاکاراییعلتهمینبه.دارندمینگهباالروبیسکو
C3است.

oمصرف:نکتهCO2(کربوکسیالسیون)هایهیاختدر
CO2دنشآزادو(کربنیچهاراسیدتولید)میانبرگ

بهورود)یآوندغالفهاییاختهدر(دکربوکسیالسیون)
(کالوینچرخه



CAMفتوسنتز در گیاهان 

وروزولطدرشدیدنورودمامسئلهباکهکنندمیزندگیمناطقیدرگیاهانبعضی
طولدرهاآب،روزنهرفتنهدرازجلوگیریبرایگیاهانایندر.اندمواجهآبکمبود

.بازندشبدروبستهروز
درگیاهاناین.استآبپروگوشتیگیاهانیچنیندرآنهادویهریاساقه،برگ

.دارندمینگهراآبکهدارندترکیباتیخودهایواکوئل

گیاهاندرکربنتثبیتCAMمانند
ربنکتثبیتکهتفاوتاینبا.استC4گیاهان

بهونیستمتفاوتهاییاختهدرآنهادر
زماندربلکهنشده،مکانیبندیتقسیمعبارتی

.شودمیانجاممختلفهای



CAMفتوسنتز در گیاهان 

بازندهاروزنهکهشبدرکربناولیهتثبیت.
اندهبستهاروزنهکهشودمیانجامروزدر(کالوینچرخه)تثبیتمرحلهدومین.
فمصرCO2(کربوکسیالسیون)داسیتولید)شبدرمیانبرگهاییاختهدر

درمیانبرگهاییاختهدر(دکربوکسیالسیون)CO2شدنآزادو(کربنیچهار
(کالوینچرخهبهورود)روز
گیاهانازآناناسCAM(کم)است.



CAMو C4و C3مقایسه گیاهان 



بهباشد،نیکسانگیاهاناینازیکهیچفتوسنتزاینکهفرضبا.داریم«پ»،«ب»،«الف»گیاهسه
.دهیدپاسخزیرهایپرسش

دردیگریو(شب)تاریکیآغازدریکیزمان،دودرگیاهاناینازیکهربرگعصاره(الف-1
آغازدر«ب»گیاهعصارهPH.شدگیریاندازهآنهاPHواستخراج(صبح)روشناییآغاز

دارد؟فتوسنتزینوعچه«ب»گیاه.بودتراسیدیتاریکیآغازبهنسبتروشنایی
درستفادهاسمتبهشبدرشدهساختهاسیدنور،افزایشباکهاستCAMنوعازفتوسنتز:پاسخ
.یابدمیکاهشگیاهدربودناسیدیمیزانبنابراینورودمیکالوینچرخه

اینساختارآیادهید؟میپیشنهادراهیچه«پ»و«الف»گیاهفتوسنتزنوعتشخیصبرای(ب
کند؟میکمکشمابهفتوسنتزنوعتشخیصدرگیاهان

گوشتیوبودنآبداراساسبرCAMگیاهان-برگبافتیساختارمشاهدهوبرگازگیریبرش:پاسخ
.شوندمیدادهتشخیصساقهوبرگبودن

۵فعالیت 



سنتزفتوبررانورشدتوجواکسیددیکربناثرترتیببه2و1نمودارهای-2
گیرید؟مینمودارهااینازاینتیجهچه.دهندمینشانC4وC3گیاهدو

۵فعالیت 

جو CO2افزایش 
شتری اثر مثبت بی
در C3بر گیاهان 

ان مقایسه با گیاه
C4دارد

در C4گیاهان 
شدت های نور 

ری زیاد عملکرد بهت
در مقایسه با گیاهان 

C3دارند.



رجانداران فتوسنتز کننده دیگ
کیخشدرونیستندگیاهکهدهندمیانجامجاندارانیرافتوسنتزعمدهبخش

.کنندنمیزندگی
میزفتوسنتآبیوخشکیمتفاوتهایمحیطدرآغازیانوهاباکتریازانواعی

.کنند
اماد،ندارنکلروپالستکنند،میفتوسنتزکههاییباکتری

.نورندکنندهجذبهایرنگیزهدارای
سبزینههاسیانوباکتریمثال.دارندسبزینههاباکتریبعضیaهمانندودارند

درگیاهانهمانندچونوسازندمیآلیمادهنوروCO2ازاستفادهباگیاهان
.کنندمیتولیداکسیژنفتوسنتزفرآیند

اهباکتری



ندهباکتری های فتوسنتز کن
هستندزااکسیژنغیرکنندهفتوسنتز،هاباکتریازدیگرگروهی.
اینتزیفتوسنهایرنگیزه.اندگروهاینازسبزوارغوانیگوگردیهایباکتری

ذبجرااکسیددیکربنهاباکتریاین.استباکتریوکلروفیل،هاباکتری
ترکیبینهاآدرالکترونتامینمنبعزیراکنند،نمیتولیداکسیژنولیکنندمی
.استآبازغیربه

ًالکترونتامینمنبعگوگردیهایباکتریدرمثالH2Sاکسیژن،جایبهواست
.شودمیایجادگوگرد

میهاستفادسولفیدهیدروژنحذفبرایهافاضالبتصفیهدرهاباکتریایناز
.داردگندیدهمرغتخمشبیهبوییواسترنگبیگازیسولفیدهیدروژن.کنند



آغازیان
دارندمعدنیمادهازآلیمادهتولیددرمهمینقشآغازیان.
کنندمیفتوسنتزوهستندآغازیانازایقهوهوقرمزسبز،هایجلبک.
ینا.استکنندهفتوسنتزآغازیانازدیگریمثالیویاختهتکجانداریاوگلنا

ازراخودکلروپالستنباشد،نورکهصورتیدرومیکندفتوسنتزنورحضوردرجاندار
.آوردمیدستبهراخودنیازموردترکیباتآلی،موادازتغذیهباودهدمیدست



تزشیمیوسن
دهانهاطرافوهااقیانوساعماقمعادن،درهاباکتریازانواعیدانیممیامروزه

ید،اکسدیکربنازنوربهنیازبدونتوانندمیکهدارندوجودآبزیرهایآتشفشان
.تاسغیرممکنجاندارانازبسیاریبرایمناطقیچنیندرزیستن.بسازندآلیماده

اکتریبکهباورنداینبرحیات،گیریشکلآغازدرزمینوضعیتاساسبردانشمندان
.اندزمینرویجاندارانترینقدیمیازکنندهشیمیوسنتزهای

براینیازموردانرژیهایی،باکتریچنین
هایواکنشازرامعدنیموادازآلیموادساختن

غیر)یمعدنترکیباتاکسایشویژهبهشیمیایی،
فرآینداینبه.آورندمیدستبه(آلی

.گویندمیشیمیوسنتز
یتراتنبهراآمونیومکهسازنیتراتهایباکتری

زشیمیوسنتهایباکتریکنند،ازمیتبدیل
.اندکننده



تنفس یاخته ای هوازی  فتوسنتز

C6H12O6،O2 H2O،C02 مواد خام

H2O،C02 C6H12O6،O2 فرآورده ها

با تنفس هوازییاخته سبزینهحاوی نوع یاخته

سیتوزول و میتوکندری کلروپالست مکان

مادهفسفری شدن اکسایشی و در سطح پیش شدن نوریفسفری ATPتولید 

در غشای داخلی میتوکندری در غشای تیالکوئید زنجیرهموقعیت

NADH , FADH2 H2O منبع الکترون برای زنجیره

O2 NADP+ نهایی الکترونگیرنده
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