
 

1 

 

  از انرژی به ماده: 6فصل

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

 . موجودات از نظر نحوه کسب انرژی به دو گروه تقسیم می شود

 یوکاریوت      گیاهان    کننده  فتوسنتز-الف :)اتوتروف( ودات تولید کننده موج -1

 آغازیانی مثل     جلبک های سبز، قرمز، قهوه ای 

 جلبک سبز رشته ای اسپیروژیر                    

 اوگلنا)آغازی تک سلولی(                                                                                            

 باکتریها     باکتریهای اکسیژن زا    سیانوباکتری هاپروکاریوت                                                  

 غیر اکسیژن زا      باکتریهایباکتریهای                                                                             

 شیمیوسنتز کننده       باکتریهای نیترات ساز                 گوگردی سبز و ارغوانی  ب:                          

 درمعادن      انواعی از باکتریها                                                         

 اعماق اقیانوس ها                                                                                   

 اطراف دهانه آتش فشان های زیر آب                                                                                 

 (        جانورانروتروفموجودات مصرف کننده )هت -2

 قارچها                                                        

 بعضی آغازیان                                                       

 بیشتر باکتریها                                                       

 دنی ، مواد آلی تولید می کنند . از مواد مع : موجودات تولید کننده

 می کنند . ت مواد آلی استفادهبرای ساخ انرژی نورانیموجودات تولید کننده ای که از  : فتوسنتز کننده

    نند . استفاده می ک برای ساخت مواد آلی شیمیایی  انرژی واکنشهای از موجودات تولید کننده ای که شیمیوسنتز کننده :
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 .: مواد آلی مورد نیاز خود را نمی سازند و از محیط بدست می آورند  کنندهموجودات مصرف  -1

 فتوسنتز : تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی        1گفتار                   

ولید نیز ت اکسیژنتبدیل و  ماده آلیو آب را با استفاده از انرژی نور خورشید به  2COگیاهان در فرایند فتوستنز، 

  O2H6+2CO6نور خورشید      2O6+6O12H6C        (1کنند .)واکنش می 

 ن کربن دی اکسید مصرف شده  با تعیین میزا     میزان فتوسنتزاندازه گیری 

 یا اکسیژن تولید شده ،انجام می شود .                                     

 یژگی هایی داشته باشد . برای اینکه جانداری بتواند فتوسنتز انجام دهد باید و

 داشتن مولکولهای رنگیزه ای که بتوانند انرژی نورخورشید راجذب کنند -1    دو ویژگی جانداران فتوسنتز کننده

 داشتن سامانه ای برای تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی  -2                                         

 رند که فتوسنتز می کنند .از جانداران وجود دا انواعی

یانوباکتری ها و باکتریهای گوگردی و پروکاریوتهایی مثل س) مثال یوکاریوتهایی مثل گیاهان ، جلبک ها یا 

 ارغوانی(

 برگ ساختار تخصص یافته برای فتوسنتز

 برگ است        گیاهان اکثر مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در -

 چون تعداد فراوانی کلروپالست )سبزدیسه( دارد فتوسنتز ) نه همه (                                                

 در کلرو پالست انجام می شود .                                                                                        

 ایو دو لپه  ای گیاهان تک لپه نمونه ای ازساختار برگ در 

 برگ گیاهان دو لپه ای دارای     دمبرگ     بخشی از برگ که سبب اتصال برگ به شاخه می شود  -1

 و پهنک است    قسمت پهن برگ                                          

 برگ گیاهان تک لپه ای    دمبرگ ندارد  -2
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 ه های آوندی )رگبرگ( است .دست -3میانبرگ     -2روپوست     -1    پهنک برگ شامل

 روپوست : 

 برگ قرار دارند به ترتیب روپوست رویی و زیرین نامیده می شوند  ه سلولی که سطح رویی و زیرین پهنک الی-

: در سطح خارجی روپوست ، الیه ای از جنس کوتین )لیپیدی از جنس موم( وجود دارد و پوستک را  نکته

 پوست ترشح می شود .  بوجود می آورد و توسط سلولهای رو

که در حفاظت از نفوذ سرما و میکروبها به الیه های در واقع پوستک )کوتیکول( خارجی ترین الیه برگ است  -

 زیرین و جلوگیری از تبخیر آب از الیه های زیرین نقش دارد .

 ، پوستک است .  الیه برگبنابراین خارجی ترین  -

 .پوست است ، رو برگ الیه سلولیاما خارجی ترین 

 از سلولهای روپوستی تغییر شکل یافته هستند      سلولهای نگهبان روزنه 

 دوتفاوت با سایر سلولهای روپوست دارند        شکل لوبیایی دارند                                 

 سبز رنگ هستند و فتوسنتز انجام می دهند                                                                                 

 اما سایر سلولهای روپوست این ویژگی را ندارند                         :گیاهان دو نوع روزنه )روزن ( دارند    

 روزنه های آبی      منتها الیه آوندهای چوبی هستند   

 همیشه بازند                         

 تعریق)خروج آب به شکل مایع ( از طریق این روزنه ها انجام می شود                         

 میشوند روزنه هاسبب باز و بسته شدن  به ترتیب با جذب یا از دست دادن آبروزنه  روزنه های هوایی     سلولهای نگهبان  

                                        بنابراین باز و بسته می شوند                                       

 و بخارآب(از طریق  2COو2O(شکل بخار(  و تبادالت گازی گیاه تعرق )خروج آب به                           

 این روزنه ها انجام می شود                           

 متر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گیرند در روپوست پایینی بیشتر هستند تا ک                            
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 ( 1:)براساس شکل میانبرگ 

 است . شامل سلولهای پارانشیمی -

 نشیمی )نرم آکنه ای( کلروپالست دار هستند .اچندین الیه سلولهای پار -

 در زیر روپوست باالیی قرار دارد  : شامل     پارانشیم نرده ای     میانبرگ گیاهان دو لپه

 فشرده و در شکل کتاب دوالیه دیده می شود                                                                

 پارنشیم اسفنجی      زیر پارانشیم نرده ای و نزدیک به روپوست زیرین                                      

 سلولها از هم فاصله دارند و بین آنها فضای هوادار وجوددارد     

 ودارای کلروپالست کمترازدولپه ایهاو از پارنشیم اسفنجی ساخته شده است  نداردپارانشیم نرده ای میانبرگ گیاهان تک لپه ای   

 دارند غالف آوندی : یک الیه از سلولها که اطراف دستجات آوندی قرار     رگبرگ شامل 

 دستجات آوندی     نقش : انتقال مواد                  

 شامل      آوند چوبی     انتقال آب و مواد معدنی )شیره خام(                                    

 استحکام گیاه                                                               

 در باالی آوند آبکش                                                             

 آوند آبکش     انتقال مواد آلی محلول )شیره پرورده(                                              

 ند چوبیآوزیر                                                              

 البته تعدادی سلولهای فیبر و پارانشیم هم در بافت آوندی وجود دارد .                                             

                                      درتصویر دستجات آوندی برگ مشاهده میکنید آوندهای چوبی در باال آوندهای آبکش قرار دارند 

 : لپه ایمقایسه غالف آوندی در گیاهان دو لپه ای و تک 

 در گیاهان      دو لپه ای سلولهای غالف آوندی کلروپالست ندارند 

 آوندی بزرگترند و کلروپالست دارند )فتوسنتز می کنند(غالف در تک لپه ایها سلولهای             
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 گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای)البته تفاوتهای بیشتری وجود دارد( رگببنابراین سه تفاوت 

 یاهان      دو لپه ای     برگ ، دمبرگ دارد در گ

 وکلروپالست بیشترنشیم نرده ای و اسفنجی است راامیانبرگ شامل پ                                 

 سلولهای غالف آوندی کلروپالست ندارند .                                  

 مبرگ ندارد در تک لپه ایها      برگ ، د                

 وکلروپالست کمترمیانبرگ شامل پارانشیم اسفنجی است                                       

 سلولهای غالف آوندی بزرگتر و دارای کلروپالست هستند                                       

 سبزدیسه)کلروپالست(

 ساختار    دارای غشاء    بیرونی )صاف(

 درونی)صاف و برخالف غشاء درونی میتوکندری که چین خورده است(                             

 فضای      بین دو غشاء )به علت فاصله غشاء بیرونی و درونی (          

 فضای درون کلروپالست     بستره                      

 رونی تیالکوئیددفضای                                         تیالکوئیدها 

 ساختارهای غشایی و کیسه مانند و به هم متصل هستند     

 ، فضای درون تیالکوئید و بستره تقسیم می کنند .  فضای درون کلروپالست را به دوبخش    

 قرار دارند . در غشاء تیالکوئیدهاوئیدها( ن)سبزینه )کلروفیل( و کاروت نگیزه های فتوسنتزیر    

 وجود دارد . فضا 2وجود دارد ولی در میتوکندری  فضا 3بنابراین در کلروپالست  -

 حلقوی  DNAمانند میتوکندری      ،در بستره کلروپالست 

 RNAریبوزوم )رناتن(،                                                  

 .پلی مراز و........(وجود دارد RNAپلی مراز و  DNAآنزیم ها)                                                 
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 DNAو بعضی ژن شان در   هسته  خطی DNAژن شان در ،مانند میتوکندری بعضی  پروتئین های کلروپالست

 حلقوی کلروپالست قرار دارد .

 مورد نیاز خود را بسازد. بعضی پروتئینهایبنابراین کلروپالست می تواند 

 وکندری می تواند به طور مستقل )یاهمراه با سلول( تقسیم شود. میت مانندکلروپالست  -

 ل باشند.می توانند به هم متص تیالکوئیدهای بین دسته ایدر کلروپالست دستجات تیالکوئیدی)گرانوم( بوسیله  -

 زهر جسم به رنگ پرتوهایی که منعکس می کند ، دیده می شود . کلروفیل یا سبزینه ، رنگ سب :1پاسخ فعالیت 

 را منعکس می کند و برخورد نور سبز به گیرنده های مخروطی سبب می شود کلروفیل را به رنگ سبز ببینیم .

 محل قرار گرفتن : در غشاء تیالکوئید    رنگیزه های فتوسنتزی 

 کلروفیل )سبزینه( بیشترین رنگیزه کلروپالست است                               

 د دارندوپن(نیز در غشاء تیالکوئید وجواروتنوئیدها)کاروتن و گزانتوفیل،لیکالوه بر کلروفیل ، کع                  

 علت وجود رنگیزه های متفاوت در گیاه چیست ؟

افزایش می دهد یعنی سبب می شود گیاه طول                      در استفاده از طول موج های متفاوت نوررا  کارایی گیاه

  بیشتری را جذب کند .موج های نوری 

 نانومتر است )یعنی از بنفش تا قرمز( 044تا  044، طول موج های  بخش مرئی نور

    bو  aکلروفیل 

 در گیاهان وجود دارند    

 تا  644و نانومتر)بنفش و آبی( 044و  044در محدوده های      bوaهر دو کلروفیل  بیشترین جذب نوری  

 ( است قرمز -نارنجینانومتر) 044                                                      

 است  044تا  644بیشتراز 044تا  044در  هر دوالبته جذب                                                        

 است  aباالتراز کلروفیل،نانومتر 044تا044در محدوده  bبیشترین جذب کلروفیل        

 است . bباالتر از ،نانومتر 044تا  644در محدوده  a ذب کلروفیلاما بیشترین ج                                
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 این رنگها را منعکس میکنند( نارنجی و قرمز دیده می شوند )چونبه رنگ های زرد ،        تنوئیدهاوکار

 (2رمرئی است .)شکلنو آبی و سبزبیشترین جذب آنها در بخش                  

 شروع می شود.نانومتر 044از  طول موج نور بنفش -

 نانومتر است . 044کمتر از  طول موج فرابنفش -

 نانومتر فروسرخ یا مادون قرمز است . 044و بیشتر از  استنانومتر 044تا  طول موج نور قرمز -

 د . جذب نور سبز توسط کلروفیل ها بسیار کم است و بیشتر منعکس می کنن

 . نمی کنندرا جذب  قرمز و نارنجینورهای زرد و تنوئیدهاوکار

 فتوسیستم : سامانه تبدیل انرژی 

  . قرار دارند 2و  1همراه با انواعی از پروتئینها در سامانه هایی به نام فتوسیستم : رنگیزه های فتوسنتزی ، فتوسیستم 

  bو aمثل کلروفیل  رنگیزه های متفاوت      کلروفیل ها شامل  :آنتن های گیرنده نور -1فتوسیستم ها شامل 

 کاروتنوئیدها                                               )چند آنتن(                           

 انواعی از پروتئین  هستند و                                                        

 دننقش: انرژی نور را می گیرند و به مرکز واکنش منتقل می کن                                                       

 (aکلروفیل دو 6)در شکلaشامل       مولکول های کلروفیل      یک مرکز واکنش -2                     

 تئینی قرار دارند.که در بستری پرو                                     2و1فتوسیستم    

 در غشای تیالکوئید قرار دارند     

 استنانومتر 044، در طول موج 1درمرکز واکنش فتوسیستم       aحداکثر جذب سبزینه    

 نانومتر است  684در طول موج  ،2در مرکز واکنش فتوسیستم                                    

  007P،  1        در فتوسیستم aبه سبزینه برهمین اساس                                   

                                                                                       2  ،680P      می گویند  
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ول ها می توانند این مولک     بوسیله مولکول هایی به نام ناقل الکترون به هم مرتبط هستند2و1فتوسیستم    

  .)اکسایش یابند(یا اینکه الکترون از دست بدهند)کاهش یابند( الکترون بگیرند

 : 2پاسخ فعالیت 

 نوری فتوسنتز نشان می دهد . آزاد شده در طیف  2Oنمودار میزان فتوسنتز را بر اساس 

  ، میزان فتوسنتز بیشتری انجام شده است. آزاد شده بیشتر باشد 2Oهر چه میزان 

نارنجی زیاد است که منطبق با  -آبی و قرمز –طبق نمودار ، میزان اکسیژن آزاد شده در محدوده نوری بنفش 

 در این محدوده هاست . bو  aجذب نوری کلروفیل 

 اما میزان اکسیژن آزادشده در نور سبز و زرد کم است 

و میزان  ون میزان فتوسنتزهستند چ اصلی فتوسنتزی کلروفیل هابنابراین می توان نتیجه گرفت رنگیزه های 

 جذب نوری کلروفیل ها باهم مطابقت دارد . 

 :  3پاسخ فعالیت 

  است از یوکاریوت ها و آغازیان  جلبک سبز رشته ای       روژیراسپی

     کلروپالست نواری و دراز و مارپیچی شکلدارای                   

 ور مرئی را به طیف های متفاوتی )از بنفش تا قرمز( تجزیه کرد .می توان ن با تاباندن نور به منشور -

 نشان دهنده میزان اکسیژن آزاد شده از فتوسنتز است .  ،میزان رشد باکتریهای هوازی -

هر چه تراکم باکتریهای هوازی بیشتر باشد یعنی اکسیژن آزاد شده و در نتیجه میزان فتوسنتز بیشتر است و 

 برعکس .

 موج های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارند ؟ آیا همه طول

با مشاهده تفاوت رشد باکتری های هوازی در طول موج های مختلف نور مرئی، می توان نتیجه گرفت که طول 

 موج های مختلف نور مرئی ، تاثیر متفاوتی بر میزان فتوسنتز دارند.
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 با توجه به شکل )ب(

 شتر از قسمت زرد و سبز است .قرمز طیف نور مرئی بی –نارنجی  تراکم باکتری در بخش آبی و

 . : می توان نتیجه گرفت نور زرد و سبز نقش کمتری در میزان فتوسنتز دارندالف

ر را به تنهایی به جلبک سبز اسپیروِژی بنفش وآبی و... برای بررسی درستی این توضیح می توان هر یک نورها

 را بررسی نمود . تاباند و تراکم باکتری هوازی

ی و آب –ب: بله چون با طیف جذبی کلروفیل ها مطابقت دارد . بیشترین جذب کلروفیل ها در محدوده بنفش 

 قرمز است که بامیزان تراکم باکتری های هوازی در اطراف اسپیروژیر مطابقت دارد . –نارنجی 

 : واکنش های فتوسنتزی 2گفتار 

)واکنش های تیالکوئیدی(             واکنش های وابسته به نور -1:  رار دارندواکنش های فتوسنتزی در دو گروه ق

 (یا چرخه کالوین )واکنش های تثبیت کربنواکنش های مستقل از نور  -2

 واکنش های وابسته به نور: واکنش های تیالکوئیدی

 الکترون پرانرژی        الکترون برانگیخته -

 که از مدار خود خارج شده است                                

 وقتی نور به مولکولهای رنگیزه می تابد      الکترون انرژی می گیرد 

 از مدار خود خارج شود.  ممکن استو                                                     

 . نیست گیختهبران، الکترون  خود خارج نشوددر صورتیکه الکترون انرژی بگیرد ولی از مدار 

 الکترون برانگیخته دو سرانجام ممکن است داشته باشد :

 به مدار خود برگردد .با انتقال انرژی به مولکول رنگیزه بعدی،  -1

 الف(-0)اتفاقی که در رنگیزه آنتن ها می افتد . شکل

ب( -0لته شود )شکو به وسیله رنگیزه یا مولکول دیگری گرف از رنگیزه خارج شودیا الکترون برانگیخته  -2

 مرکز واکنش می افتد( a)اتفاقی که در کلروفیل 
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برخورد نور به رنگیزه های موجود در آنتن ها ، سبب برانگیخته شدن الکترون می شود و با انتقال انرژی به  -

قل تالکترونها)درواقع انرِژی نور( من به این طریق انرِژیرنگیزه دیگر ، الکترون به مدار خود برمی گردد و 

 می رود .  در نهایت به مرکز واکنش فتوسیستمشده و 

 . به مرکز واکنش است انتقال انرِژی،  کار مولکولهای رنگیزه آنتن ها 0بنابراین با توجه به شکل  -

ز و خروج الکترون ا، سبب ایجاد الکترون برانگیخته  در مرکز واکنش فتوسیستم،  aانتقال انرژی به کلروفیل 

 می یابد ( اکسایش الکترون در مرکز واکنش با از دست دادن aکلروفیل .)آن می شود 

 الکترون خارج شده به پذیرنده الکترون می رسد و این پذیرنده کاهش می یابد . -

واکنش، الکترون می دهد وسبب کاهش آن می شود و به این طریق کمبود الکترون دهنده الکترون به مرکز  -

. مرکز واکنش جبران می شود 

 در تیالکوئید انرژی نور به انرِژی الکترون تبدیل می شود . 

بلکه بین  اتفاق نمی افتدآنتن های گیرنده نور  ی ، انتقال انرژی بین تمام مولکولهای رنگیزه 0طبق شکل :نکته

 تعدادی از رنگیزه ها رخ می دهد تا انرژی به مرکز واکنش برسد .

  1و فتوسیستم  2بین فتوسیستم  -1      وجود دارد غشای تیالکوئیددو نوع زنجیره انتقال الکترون در 

  NADP+و  1بین فتوسیستم  -2                                                                           

 می یابد کسایشوسپس الکترون می دهد وا الکترون می گیرد وکاهش می یابدابتدا هربخش  در زنجیره های الکترون

  1و فتوسیستم  2زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم 

 است . 2پذیرنده الکترونهای خارج شده از فتوسیستم ،این زنجیره  -

 می کند  منتقل 1به فتوسیستم را  2مرکز واکنش فتوسیستم  aالکترونهای خارج شده از کلروفیل ه این زنجیر -

 د .می شو 1تم مرکز واکنش فتوسیس aسبب کاهش کلروفیل و

 . ، جبران می شود 2،  با الکترونهای خارج شده از فتوسیستم  1کمبود الکترون فتوسیستم بنابراین  -
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 بلندتر است NADP+و  1از زنجیره انتقال بین فتوسیستم  این زنجیرهسه بخش نشان داده شده است و، در این زنجیره انتقال الکترون  -

 ،( H+و همچنین پروتون ) 2الکترون ، با گرفتن الکترون های مرکز فتوسیستم انتقال  زنجیرهازاولین بخش  -

 را به بخش دوم زنجیره که یک پروتئین سرتاسری است منتقل می کند .  هاآن

                 را به فضای درون تیالکوئید پمپ H+،  عالوه بر انتقال الکترون به بخش بعدیاین پروتئین سرتاسری،  -

 .) انتقال فعال با صرف انرژی الکترون( می  کند 

  NADP+و  1زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم 

 است .  1مرکز واکنش فتوسیستم  aاین زنجیره پذیرنده الکترونهای خارج شده از کلروفیل  -

 د . ن)سطح بستره ای( قرار دار سطح خارجی غشاء تیالکوئید ردبخش  دوکه هراز دو بخش ساخته شده است  -

 می کند . منتقل NADP+به را  1مرکز واکنش فتوسیستم  aالکترونهای خارج شده از کلروفیل ،این زنجیره  -

- +NADP کاهش می یابد ( بار منفی پیدا می کند . ،با گرفتن دو الکترون(-NADP         e2++NADP     و

-NADP ( با ایجاد پیوند با پروتون+H  به مولکول )NADPH می شود)در بستره تولید می شود ( تبدیل 

                                                                                                              +H    وNADPH        +H2 +e2++NADP  

 اصل از تجزیه آبچگونه جبران می شود ؟ با الکترونهای ح 2فتوسیستم  مرکز aکمبود الکترون کلروفیل  -

 تجزیه نوری آب 

 می شود ، بنابراین به آن ، تجزیه نوری آب می گویند  فرایندهایی است که به اثر نور مربوطتجزیه آب به علت 

 تجزیه نوری آب 

 انجام می شود .  در سطح داخلی تیالکوئیدو  2فتوسیستم  در  

e2++H2+2O        است   کسیژنو ا (H+پروتون )، الکترون :  حاصل تجزیه آب  
𝟏

𝟐
 O     2H 

 (آن می شوندکاهش  ببس)می کند را جبران 2ش فتوسیستم کنامرکز و aکمبود الکترونی کلروفیل ، ی حاصل از تجزیه آبالکترون ها   

 )جمعا ازو ورود به میتوکندری صرف تنفس یاخته ای شود (غشا3)اکسیژن می تواند با خروج از کلروپالست  

 فسفولیپیداست( هر غشا دوالیه ). و روزنه وارد هوا شودغشا( 4)یا با خروج از سلول  شا عبورکند(غ5
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 در فتوسنتز  ATPاخته شدن س

 از فضای درون تیالکوئید به بستره: H+شیب  افزایشدر فضای تیالکوئید یا H+تراکم  افزایشعلت دو 

 پروتون ها در فضای تراکم ربدرنتیجه ، درون تیالکوئید بوجود می آید . ( از تجزیه آبH+تعدادی پروتون ) -1

 درون تیالکوئید نسبت به بستره افزوده می شود

 .قرار دارد 1 و 2بوسیله پروتئینی که در زنجیره انتقال الکترون بین فتوسیستم ، از بستره به فضای درون تیالکوئید H+پمپ  -2

   در درون تیالکوئید PHکاهش           سبب  در فضای درون تیالکوئید H+افزایش  

 بستره می شود. PHافزایش و

تره بروند ، اما نمی ساز فضای درون تیالکوئید به ب هند( براساس شیب غلظت خود می خواH+پروتون ها )

 توانند از طریق انتشار از غشا تیالکوئید عبور کنند . 

که در غشاء تیالکوئید است می توانند به بستره منتشر شوند ساز  ATPآنزیم ز طریق ا فقط ها(H+ون ها )پروت

( این آنزیم در غشاء تیالکوئید است اما جزء زنجیره میشود بستره  PHکاهش سبب در نتیجه و )انتشار تسهیل شده

 نیست .های انتقال الکترون 

 می سازد. ATP)پروتون( به بستره ،  H+همراه با عبور میتوکندری، زساATPساز همانند آنزیم  ATP آنزیم  -

 .  استفاده می کند ATPبرای ساخت  H+این آنزیم مستقیما از انرژی 

 زیرا حاصل فرایندی است،  می گویند ATPساخته شدن نوری در واکنش های نوری ،  ATPبه ساخته شدن 

 که با نور به راه می افتد . 

 ای نوری فتوسنتزمحصوالت واکنش ه

1-  NADPH ( در بستره )2تولید می شود- ATP( در بستره    )2 -3O (در فضای درون تیالکوئید) 

 واکنش های مستقل از نور : واکنش های تثبیت کربن 

 به قند تبدیل می شوند .  2CO، مولکولهای  زدر فتوسنت -

 ره رخ نمی دهدبه یکباساخته شدن قند مانند تجزیه آن )در تنفس سلولی(  -
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 چرا گیاه برای ساخت قند به واکنشهای نوری وابسته است ؟ 

است . بنابراین  کاهش یافته 2COدر مولکول ، نسبت به اتم کربن  عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قندچون 

 . به نور تامین می شود تهکه از واکنش های وابس( نیاز دارد NADPHمنبعی از الکترون )و  (ATPبه انرژی ) برای ساخت قندگیاه 

 ، تثبیت کربن می گویند .  برای تشکیل ترکیبات آلی 2COبه فرایند استفاده از  تثبیت کربن :

 رخ می دهد. چرخه کالوینساخته شدن قند یا تثبیت کربن     در چرخه ای از واکنش ها به نام 

 د.انجام می شو در بستره کلروپالستین )یاتثبیت کربن( واکنش های چرخه کالو                                      

 ضروری است .  NADPHو  ATPو  2COبرای ساخت قند وجود                      آنزیم روبیسکو 

 اکسیژناز است . -نام کامل این آنزیم ، ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز

به  یژنازیاکسیا  کربوکسیالزیفعالیت  باشد داشته دو فعالیت )نقش( می توانداز نام این آنزیم مشخص است که 

 )محیط عملکرد آنزیم( بستگی دارد .  در اطراف آنزیم روبیسکو 2Oو  2COمیزان 

ا در این صورت قند پنج کربنه ریبولوزبیس فسفات را ب فعالیت کربوکسیالزی )تشکیل گروه کربوکسیل(: -1

2CO  می شود.  ه ناپایدارتولید یک ترکیب شش کربنترکیب کرده و سبب 

 .  وکسیالزی داردبروبیسکو نقش کر در چرخه کالوین

 باشد . 2COکه میزان اکسیژن در اطراف روبیسکو بیشتر از : وقتی اتفاق می افتد  فعالیت اکسیژنازی -2

 ود . می ش تنفس نوری ترکیب اکسیژن با ریبولوزبیس فسفات ودر چنین حالتی آنزیم روبیسکو سبب 

 خه کالوین مراحل چر

 می شودراپایدناتولید مولکول شش کربنه و  تقند پنج کربنه ریبولوزبیس فسفابا  2COآنزیم روبیسکو سبب ترکیب  -1

  هستند  پیش ماده های آنزیم روبیسکودی اکسید کربن وقند پنج کربنه در این واکنش بنابراین 

 مولکول قند شش کربنه ناپایدار می کند .  6 مولکول قند ریبولوزبیس فسفات تولید 6با  2COمولکول  6

 ایجاد می کند .  اسید سه کربنهمولکول  2و  ، بالفاصله تجزیه مولکول شش کربنه ناپایدار هر -2

 مولکول اسید سه کربنه ایجاد می شود . 12مولکول شش کربنه ناپایدار ، 6بنابراین از 
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 NADPHیک مولکول سپس و  ATPبا مصرف یک مولکول  ابتدا)یک فسفاته( مولکول اسید سه کربنه هر -3

 شود .  )یک فسفاته( تبدیل می یک مولکول قند سه کربنهبه 

 می یابد . اسید سه کربنه کاهشالکترون می گیرد بنابراین  NADPHدر واقع اسید سه کربنه از  -

NADPH  به NADP+ . اکسایش می یابد 

 همراه  افسفاته کمی بعدد چرخه می شود و و فسفات آن وار تبدیل می شود ADPبه  ATPدر این مرحله  -

NADP+ . از چرخه کالوین خارج می شوند 

  مصرف می شوند ATP12و  NADPHمولکول  12قند سه کربنه تبدیل می شوند و 12اسیدسه کربنه به 12 -

تا صرف ساختن  مولکول سه کربنه از چرخه کالوین خارج می شوند 2، مولکول قند سه کربنه  12از  -0

 گلوکز و ترکیبات آلی دیگر شوند. 

 ودش که بعدا از آنها گلوکز ساخته میدو قند سه کربنه ساخته شد     وارد شده به چرخه کالوین  2CO6از می توان گفت:

 .  مولکول ریبولوزبیس فسفات می شوند 6صرف بازسازی  رمولکول سه کربنه دیگ 10 -0

 کربن دارد( 34قند پنج کربنه هم 6)c34=c0×6   کربن دارد( 34قند سه کربنه c3×14    ) 14=34کربن 

 (یک فسفاتهساخته می شود )قند پنج کربنه  اتریبولوزفسفمولکول  6ابتدا 

 به ریبولوزبیس فسفات تبدیل می شود   ATPبا مصرف یک مولکول مولکول ریبولوز فسفات  هرسپس  -6

مولکول ریبولوزبیس فسفات  6مصرف می شود و  ATPمولکول  6وجود دارد پس  ریبولوزفسفات 6چون  -

 ساخته می شود . 

 : به کمک چرخه کالوینیک مولکول گلوکزبرای ساخت ،ن نتیجه گرفت می توا 0با توجه به شکل 

1- 2CO6 . مصرف می شود 

2- 12NADPH  18وATP  . مصرف می شود 

 مصرف می شود.  ATP3و  NADPH2در چرخه کالوین  2COیک مولکول تثبیت برای پس می توان گفت 

 وارد می شود 2COیک مولکول   هرچرخه کالوینبه 
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و  ATPوابسته های چرخه کالوین مستقل از نور انجام می شود ، اما انجام این واکنش ها گرچه واکنش  -

NADPH حاصل از واکنش های نوری است  . 

 می شوند ظر تثبیت کربن به سه گروه تقسیم گیاهان از ن

  3C  ،0C  ،CAM گیاهان : 

 است به همین دلیل به گیاهانی که کربنی ترکیبی سهساخته شده،  اولین ماده پایداردر چرخه کالوین : 3Cگیاهان 

 می گویند . 3Cبا چرخه کالوین انجام می شود ، گیاهان  فقطتثبیت کربن در آنها 

 طول موج نور                                     اثر محیط بر فتوسنتز

 شدت نور           نور -1عوامل محیطی موثر بر فتوسنتز     

 مدت زمان تابش نور             

  2COمیزان  -2                                       

 است  فرایندی آنزیمیچون فتوسنتز           دما  -3                                       

 انجام می شود .  گستره دمایی خاصبیشترین فعالیت آنزیم ها در                                                     

 افزایش یابد. می تواندو نور ، میزان فتوسنتز هم  2COافزایش  با: چند نکته

 .ند  تغییر نمی کوسرعت فتوسنتز نداردشود ، تاثیری بر افزایش فتوسنتز  از حدی بیشتر 2COالبته اگر 

 .  فتوسنتز شود کاهشسبب ،  با انجام تنفس نوریاند می تو افزایش بیش از حد نور -

 سنتزفتو مثالهاو آنزیم می شود و در نتیجه سرعت واکنش ه ها، باعث برخورد مناسب پیش ماد ها افزایش انرژی جنبشی مولکولافزایش دما به دلیل  -

 را افزایش می دهد . 

 ود ..ش عملکردش مختلپیدا کند و  رگشت ناپذیربو  شکل غیر طبیعیسبب شود آنزیم  ممکن است دمای باالاما 

 بیشتر است .  اکسیژن کمتر باشد ، سرعت فتوسنتزهر چه تراکم  3C: در گیاهان 4پاسخ فعالیت 

 .کم و ثابت است و تغییر نمی کند های باالی اکسیژن ، سرعت فتوسنتزد ر تراکم  و با افزایش تراکم اکسیژن سرعت فتوسنتز کم می شود  -

 است )منحنی شکل است ( غیر خطیو معکوس بطه سرعت فتوسنتز و تراکم اکسیژن را -
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 : فتوسنتز در شرایط دشوار  3گفتار 

 ه های هوایی است ()منظور روزن، روزنه را در دو حالت باز و بسته نشان می دهد .  8شکل 

 می شود .تنظیم  درونی گیاهو  عوامل محیطیباز و بسته شدن روزنه ها تحت تاثیر  -

 دت دما ، نور ، رطوبت و .......عوامل محیطی مانند : ش -

 عوامل درونی مانند : میزان آب گیاه ، هورمونهای گیاهی مثل آبسیزیک اسید و ........ -

 افزایش بیش از حد دما و نور 

 ا می شود هسبب بسته شدن روزنه    

 شود . و آب گیاه حفظتا از خروج بیش از حد آب )تعرق( جلوگیری شود   

 د هم در شرایط خشکی سبب بسته شدن روزنه ها و حفظ آب گیاه می شود. آبسیزیک اسی  

 ؟می تواند بر فتوسنتز داشته باشد بسته شدن روزنه ها چه تاثیری 

 ، روزنه ها بسته می شوند . نور به منظور کاهش تعرقو دما افزایش بیش از حد با

 :در دما ونور زیاد بسته شدن روزنه ها 

 ن دی اکسید و تعرق از روزنه ها می شود . و کربکسیژن ا سبب توقف تبادل گازهای -1

 مراه استه2Oتولید و 2COمصرفبا ، وفتوسنتز چون فتوسنتز ادامه دارد -2

 (9می یابد )شکل  اکسیژن در آن افزایش ،  برگ کم می شود 2COدر حالی که بنابراین  

 می شود .  ساعدازی آنزیم روبیسکو منت برای نقش اکسیژ وضعی ، 3Cدر گیاه در چنین شرایطی  -3

 ارتباط دارد .  در محیط عملکرد آنزیم 2O به 2CO نسبتبه یا اکسیژنازی این آنزیم  چون نقش کربوکسیالزی

 شده اند   روزنه هابستهبرای حفظ آّب گیاه  که  بیشتر از زمانی است 2O به 2COنسبت  روزنه ها بازندوقتی -

فعالیت شرایط برای  بنابراینشود میکمتر 2O به 2CO نسبت  ونور زیاددر دما  هنگام بسته شدن روزنه ها

  روبیسکو مساعد می شوداکسیژنازی 
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 فعالیت اکسیژنازی روبیسکو)تنفس نوری(

 ایجاد می شود  پنج کربنه ناپایدارمی شود     مولکول  زبیس فسفاتلوریبوبا  2Oترکیب روبیسکو سبب 

  (ین فرایندها در کلروپالست انجام می شود)ا :      به دو مولکولناپایدار تجزیه می شود پنج کربنه مولکول 

 به مصرف بازسازی ریبولوزبیس فسسفات می رسد .     بنیمولکول سه کر -1 

انجام                    در میتوکندری بخشی از آنهاخارج و در واکنش هایی که  از کلروپالست    مولکول دوکربنی -2  

 . آزاد می شود 2OCمولکول (یک دو مولکول دو کربنی ازمی گیرد از آن )

 انجام می گیرد. در نورهمراه با فتوسنتز   علت نامگذاری تنفس نوری    

 تولید می کند . 2COمصرف و  2O،س سلولی همانند تنفو                                   

 مقایسه تنفس نوری و تنفس سلولی

 در هر دو اکسیژن مصرف و دی اکسید کربن تولید می شود       شباهت  

 اده آلی می شوند هر دو سبب تجزیه م                

 است  ATPتنفس سلولی      همراه با تولید      تفاوت  

 بقیه مراحل در میتوکندری انجام می شود  ولیزمرحله گلیکغیراز                                 

  نور نیاز نداردبه حضور                                 

  تولید نمی کند PATتنفس نوری                   

 انجام می شود . در کلروپالست و بخشی در میتوکندریبخشی از واکنشها ،                               

 .  در نور انجام می شود                            

 سبب تجزیه ماده آلی می شود  تنفس نوری     

 از آن ایجاد نمی شود . ATP اما برخالف تنفس یاخته ای ،                  

 می شود .  سبب کاهش فراورده های فتوسنتزی               
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 )یعنی در شرایطکه در محیط های با دمای باال و تابش نور شدید زندگی می کنندانواعی از گیاهان وجود دارند  -

 . کاهش دهند با ساز و کارهایی توانسته اند تنفس نوری خود را مناسب برای تنفس نوری( اما 

 CAMو  0Cگیاهان گیاهانی مثل 

  4Cفتوسنتز در گیاهان  

 معروفند  0Cیکی از ساز و کارها برای ممانعت از تنفس نوری ، در گیاهانی وجود دارد که به گیاهان  -

  4Cویژگی گیاهان 

ند ولی سلولهای و محل انجام چرخه کالوین هست یاخته های غالف آوندی در این گیاهان کلروپالست دارند -1

 (نمی شودفتوسنتزو چرخه کالوین در آنها انجام )کلروپالست ندارند  3Cاطراف دسته آوندی )غالف آوندی( در گیاهان 

 انجام می شود . در دو مکان مختلف،  دو مرحلهدر  0Cتثبیت کربن در گیاهان  -2

 در سلولهای غالف آوندی  سپسو  در سلولهای میانبرگ ابتدا

انجام می شود در این سلولها دی اکسید کربن  سلولهای میانبرگ، در 0Cدر گیاهان  2COاول تثبیت مرحله  -3

 ایجاد می شود .  چهار کربنیاسیدی با اسیدی سه کربنی ترکیب شده و 

 می گویند. 0Cاست به این گیاهان  چهار کربنیدر این گیاهان ترکیبی  حاصل ازتثبیت کربنراولین ماده پایداچون 

  نداردعمل می کند و تمایلی به اکسیژن  2COبه طور اختصاصی با روبیسکو  برخالفبا اسید سه کربنی نقش دارد ،  2COنزیمی که در واکنش آ -

تمایلی  وبرخالف روبیسکو مناسب برای تنفس نوری است این آنزیم  حتی در شرایطی که روزنه ها بستهبنابراین 

 ترکیب می کند و اسید چهار کربنی تولید می کند . 2COکربنی را با و باز هم اسید سه  به اکسیژن ندارد

  دمنتقل می شو از سلولهای میانبرگ به سلولهای غالف آوندی( کانال های بین سلولی) دسم هاطریق پالسمواسید چهار کربنه از  -0

 3C +2CO      0C در سلولهای غالف آوندی -0

   2CO شود از اسید چهار کربنی آزاد می (3مثل انجام چرخه کالوین و وارد چرخه کالوین می شودC است) 

 . به سلولها ی میانبرگ بر می گرددباقی مانده نیز  اسید سه کربنی   

 تنفس نوری به ندرت روی می دهد ؟ 4Cبا توجه به مطالب باال این سوال مطرح می شود ، چرا در گیاهان 
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 زیم های گوناگون در تثبیت کربن با وجود عملکرد آن    0Cدر گیاهان 

 و تقسیم مکانی تثبیت کربن در دو نوع سلول )میانبرگ و غالف آوندی(                   

 ت .اس باز دارنده تنفس نوریکه می شود  به اندازه ای باال نگه داشتهدر محل فعالیت آنزیم روبیسکو،  2COمیزان  

 است ؟ 3Cبیشتر از گیاهان 4Cکارایی گیاهان  بود آبکمو  شدت نور زیاد،  در دماهای باالچرا 

 در دماهای باال ، شدت های زیاد نور و کمبود آب ، )مثل ذرت( 0Cگیاهان 

 اند تا از تبخیر آب جلوگیری شود،در حالی که روزنه ها بسته شده   

  مانع دارند و  می نگه باال)سلولهای غالف آوندی( را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو 2COمیزان همچنان   

 . تنفس نوری انجام می شود 3Cولی در گیاهان .  تنفس نوری می شوند از 

 است . 3Cبیش از گیاهان  در چنین شرایطی 0Cکارایی گیاهان  تبه همین عل  

  CAMفتوسنتز در گیاهان 

 در طول روز  یدنور شدو دما در مناطقی زندگی می کنند که با مسئله     -CAM: 1ویژگی گیاهان 

 مواجه اند  کمبود آبو                                                                               

 بسته اند  در طول روزبرای جلوگیری از هدر رفتن آب ، روزنه ها        -2

 در شب بازند و است .      گوشتی و پرآب،  یا هر دو ساقه، برگ  -3 

 خود ترکیباتی دارند که آب را نگه می دارد . ئل هایدر واکوگیاهان  این -0

  گل نازو  کاکتوس،  آناناس CAMمثال از گیاهان  -0

  CAMتثبیت کربن در گیاهان 

 ولید یک اسید چهار کربنه می کند ت ،با یک اسید سه کربنه 2COیعنی ابتدا  است 0Cمانند گیاهان تثبیت کربن  -

 .نشده استتقسیم مکانی وبه عبارتی  نیست درسلول های متفاوت CAMه تثبیت کربن در گیاهان این تفاوت کبا -

 انجام می شود در زمان های متفاوتبلکه  -

 که روزنه ها بازند، انجام می شود . در شب)تولید اسید چهار کربنه (  تثبیت اولیه      

 ام می شود که روزنه ها بسته اند .انج  در روزدرچرخه کالوین، دومین زمان تثبیت      
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 (11)شکل  CAMو3C،4Cمقایسه فتوسنتز در گیاهان 

 و این چرخه سبب تولید قند می شود . چرخه کالوین انجام می شود ،در هر سه نوع گیاهشباهت     

 انجام می شود . در روز،چرخه کالوین ،همچنین در هر سه            

 انجام می شود )در یک مرحله(  فقط در چرخه کالوینثبیت کربن ت 3cتفاوت     در گیاهان 

 مختلف  دو مرحله و در دو مکانکربن در  تتثبی 0cدر گیاهان            

 ابتدا در سلول های میانبرگ به صورت اسید چهار کربنی  -1              

 دو مرحله در روز انجام می شود هر که سپس در سلولهای غالف آوندی در چرخه کالوین -2              

 مختلف اما همه ی مراحل در سلولهای  در دو مرحله و در دوزمانتثبیت کربن      CAMدر گیاهان            

 میانبرگ انجام می شود      در شب اسید چهار کربنه تولید می شود            

 از اسید چهار کربنه جدا شده و وارد چرخه کالوین می شود 2COدر روز                                             

در شب ، مورد استفاده  است که با افزایش نور ، اسید ساخته شده CAMگیاه از نوع  –الف -1: 5پاسخ فعالیت 

ودر آغاز روشنایی افزایش کاهش در آغاز تاریکی میزان اسیدی بودن عصاره گیاه قرار می گیرد و در نتیجه 

 شتی و آبدار است . همچنین این گیاه دارای برگ یا ساقه گومی یابد .

با تهیه برشی از برگ این دو گیاه می توان نوع فتوسنتز گیاه را مشخص کرد اگر در ساختار غالف آوندی  –ب 

 است . بله  3Cو در غیر این صورت  0C کلروپالست و جود داشته باشد گیاه 

 0Cدارد و فتوسنتز گیاهان  3Cافزایش کربن دی اکسید جو بر میزان فتوسنتز اثر مثبت بیشتری در گیاهان  -2

 جو وابسته است . 2COبه  کمتر

را در اسید چهار کربنه ذخیره کنند میزان فتوسنتز در این گیاهان اگر چه به  2COمی توانند  0Cچون گیاهان 

2CO  3وابسته است اما مثل گیاهانC 2وابسته به  خیلیCO . جو نیست 

 0Cاست چون در نور زیاد در گیاهان  3Cبیشتر از گیاهان  0C میزان فتوسنتز در گیاهان در شدت نور باال

 میزان فتوسنتز کمتر است. 2COبه علت انجام تنفس نوری  3Cو در گیاهان  تنفس نوری انجام می شود بندرت

 

 این است که تقریبا ثابت باقی می ماند و تغییر نمی کند فتوسنتزCO2علت اینکه در میزان باالی نکته :

 معینی آنزیم روبیسکو در کلروپالست وجود دارد تعداد اوال 

الوین ده میزان معینی چرخه کحاصل از واکنشهای نوری به حدی است که تامین کنن ATPو  NADPH ثانیا 

 .است
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 جانداران فتوسنتز کننده د یگر 

 که :بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند 

 . ددر خشکی زندگی نمی کننو  گیاه نیستند -

  باکتریها     انواعی از -

 در محیطهای متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می کنند .  آغازیانو                   

 نور است ( برای انجام فتوسنتز : )منبع انرژی باکتری های فتوسنتز کننده

 سبزدیسه)کلروپالست ( ندارند . -1

  ی باکتریهای فتوسنتز کننده کلروفیل دارندبعض-الف      اما رنگیزه های جذب کننده نور دارند -2

 دارند . ( a)کلروفیلaسبزینه  سیانوباکتری هامثال                                                    

 باکتریهای گوگردی گروه دیگر باکتریوکلروفیل دارند مثل -ب                                                  

 ی فتوسنتز کننده به دو گروه تقسیم می شوند      باکتریهای فتوسنتز کننده اکسیژن زاباکتریها -3

 باکتریهای فتوسنتز کننده غیر اکسیژن زا                                                                 

 باکتریهای فتوسنتز کننده اکسیژن زا  -1

 ماده آلی می سازند . ،نور و 2COبا استفاده از  همانند گیاهان -

 می کنند  ولیداکسیژن تبنابراین در فرایند فتوسنتز  آب است ،منبع تامین الکترون در این باکتریهاهمانند گیاهان  -

 مثال از این باکتریها ، سیانو باکتری های هستند . )دارای کلروفیل یا سبزینه هستند ( -

 زاباکتری های فتوسنتز کننده غیر اکسیژن  -2

 و نور ، ماده آلی می سازند . 2COاین باکتریها هم با استفاده از  -

 مثال در باکتریهای است ترکیبی غیر از آبچون منبع تامین الکترون در آنها اکسیژن تولید نمی کنند اما  -

 است . S2Hمنبع تامین الکترون گوگردی 

 تولید می شود . ( S، گوگردی ) 2Oبه جای  -
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 هستندی گوگردی      از باکتریهای فتوسنتز کننده ی غیر اکسیژن زا باکتری ها

 استرنگیزه فتوسنتزی باکتریوکلروفیل                                

  است   S2H     منبع الکتروننور        منبع انرژی                                   

 زاد نمی کنند به جای آن ، گوگرد تولید می کنند اکسیژن آ                              

 (استفاده می کنند S2Hاز این باکتریها در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید )                             

                              S2H       )گازی بی رنگ)هیدروژن سولفید  

 دارد  شبیه تخم مرغ گندیدهبویی                                                                

 O2H6S+12+6O12H6C          S2H12+2CO6واکنش فتوسنتز در باکتریهای گوگردی     

 )جزء گروه یوکاریوتها هستند ( آغازیان :

 د ماده آلی از ماده معدنی دارند ینقش مهمی در تول -

  د کننده ) اتوتروف( نیستند .البته همه آغازیان تولی -

 مثل     جلبک های سبز، قرمز و قهوه ای  آغازیان فتوسنتز کننده

 اوگلنا     جاندار آغازی و تک سلولی                                    

 می کند )اتوتروف است( در حضور نور فتوسنتز                                              

 ، کلروپالست خود را از دست می دهد )هتروتروف  در صورتی که نور نباشد                                             

 می شود ( با تغذیه از مواد آلی ، ترکیبات مورد نیاز خود را بدست می آورد .                                                

 شیمیوسنتز

ام با شیمیوسنتز هم انجو استفاده از انرژی نورانی نیست ی از ماده معدنی فقط محدود به فتوسنتز ساخته شدن ماده آل -

 میشود

 ده      از کربن دی اکسید ماده آلی می سازند . نباکتریهای شیمیوسنتز کن -

 . برای تامین انرژی به نور نیاز ندارند                                    

 به دست می آورند به این فرایند شیمیوسنتز می گویند واکنش های اکسایشاز  ودرامورد نیاز خ یانرژِ              
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 مثال از باکتریهای شیمیوسنتز کننده 

 معادن        ها در انواعی از باکتری-1  

 اعماق اقیانوس ها                                   

 شان های زیرآب وجود دارند که می توانند بدون نیاز به نور ازاطراف دهانه آتش ف                           

 . است زیستن در چنین مناطقی برای بسیاری از جانداران غیر ممکنکربن دی اکسید ماده آلی بسازند ،                  

ز                  اباکتریهای شیمیو سنتز کننده بر این باورند که  بر اساس وضعیت زمین در آغاز شکل گیری حیاتدان دانشمن

 . قدیمی ترین جانداران روی زمین اند 

 باکتریهای نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند .  -2

 .به ماده آلی استفاده می کند 2COل از انرژی اکسایش آمونیوم )به نیترات ( برای تبدی

 (نیترات سازندیعنی باکتریهای نیترات ساز      از آمونیوم نیترات می سازند )

 هستند .یعنی شیمیوسنتز کننده ماده آلی می سازند  2COاز  و نیز

-           3NO- (نیترات)
2NO          نیتریت-

2NO    0
+NH       
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