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 احمد باقری اقدم ًام دبیر:

 

  

ًام درس ٍ هقطع ٍ رشتِ:  
 

م تجربیچهارزیست 
 

 

 
 فتوسنتس هبحث:

     

 ثبؿٌذ: آٍسًذ ٍ ؿبهل دٍ گشٍُ هی ت هیدػ عَس هؼتقین یب غیشهؼتقین اص خَسؿیذ ثِ ی اًشطی هَسدًیبص خَد سا ثِ خبًذاساى تقشیجب ّوِ

 ّب ّب ٍ اًَاػی اص ثبکتشی ّب هبًٌذ گیبّبى، خلجک ّب یب تَلیذکٌٌذُ اتَتشٍف -0

 ّب ٍ اًَاػی اص آغبصیبى. ّب هبًٌذ خبًَساى، قبسذ کٌٌذُ ّب یب هصشف ّتشٍتشٍف -9

ًوبیٌذ ٍ  ّبی هَاد آلی تجذیل ٍ رخیشُ هی ؿیویبیی دس هَلکَل داس ثب ػول فتَػٌتض اًشطی ًَس خَسؿیذ سا ثِ اًشطی ّبی کلشٍفیل اتَتشٍف -

ّب دس ػول تٌفغ ػلَلی  ػبصًذ. ّتشٍتشٍف ّبی ًیتشٍصهًَبع ٍ ًیتشٍثبکتش( ثب اػتفبدُ اص اًشطی ؿیویبیی، هَاد آلی سا هی ّب )هبًٌذ ثبکتشی ؿیویَاتَتشٍف

 ّب اػت. ؿکل اسصؿوٌذ ٍ سایح اًشطی دسٍى ػلَل ATPًوبیٌذ.  رخیشُ هی ATP ػبصًذ ٍ دس اًشطی ؿیویبیی رخیشُ ؿذُ دس هَاد آلی سا آصاد هی

ATPاًشطی  ADP P   

 گیشد. ّب( دس غـبی پالػوبیی اًدبم هی ّب )ػیبًَثبکتشی ّبی فتَػٌتض دس کلشٍپالػت ٍ دس پشٍکبسیَت ّب ٍاکٌؾ دس یَکبسیَت -

 فتَسٌتس

 ثبؿذ:  ًوبیٌذ. فتَػٌتض ؿبهل دٍ دػتِ ٍاکٌؾ هی سػذ، دس فتَػٌتض اػتفبدُ هی طی ًَس خَسؿیذ سا کِ ثِ صهیي هیّب حذٍد یک دسصذ اص اًش اتَتشٍف

 گیشد. ّبی ًَسی یب ٍاثؼتِ ثِ ًَس کِ دس غـبی تیالکَئیذّب اًدبم هی ٍاکٌؾ -0

 .گیشد ی کبلَیي کِ دس اػتشٍهب اًدبم هی ّبی تبسیکی یب هؼتقل اص ًَس یب چشخِ ٍاکٌؾ -9

 ٍاکٌؾ کبهل تـکیل گلَکض ثِ صَست صیش اػت:

ور  ن
2 2 6 12 6 2 26CO 12H O C H O 6O 6H O

    

    

حبصل اص  حبصل اص ٍاکٌؾ تبسیکی

 ٍاکٌؾ ًَسی

ًتیدِ هحصَل 

 ٍاکٌؾ تبسیکی

ؿشکت دس ٍاکٌؾ 

 ًَسی

 ؿشکت دس ٍاکٌؾ تبسیکی

 ؿَد. کشثٌی تَلیذ هی ّبی فتَػٌتض اثتذا قٌذ ػِ دس ٍاکٌؾ

 CO H O C H O O H O
ور  ن

2 2 3 6 3 2 23 6 3 3    

 ؿَد. ّبی آلی دس ػلَل اػتفبدُ هی اػیذّب ٍ دیگش هَلکَل ّب، ًَکلئیک اص قٌذّب ثشای تـکیل پشٍتئیي

 ّای هَثر در فتَسٌتس رًگیسُ

 ّب کلشٍفیل




 
C H O N Mg a55 72 5 4  

C H O N Mg b55 70 6 4  

 ، ًبسًدی )کبسٍتي(سًگ صسد )گضاًتَفیل( ←کبسٍتٌَئیذّب

 کٌذ. ّبی هتفبٍت سا خزة هی ّب دس غـبی تیالکَئیذّب قشاس داسًذ ٍ عَل هَج سًگیضُ -

 کٌٌذ. تش خزة هی ّب ًَس قشهض ٍ آثی ٍ ثٌفؾ ٍ کبسٍتٌَئیذّب ًَس آثی ٍ ػجض سا ثیؾ کلشٍفیل -

 ّب دس خزة پشتَ آثی هـتشک ّؼتٌذ. ّش دٍ ًَع سًگیضُ -

 ّا فتَسیستن

 دٌّذ. سا هی I  ٍIIّب ّوشاُ تؼذادی پشٍتئیي دسٍى غـبی تیالکَئیذ تـکیل دٍ گشٍُ ػبختبسی ثِ ًبم فتَػیؼتن  سًگیضُ -
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 دٌّذ. ّبیی پشٍتئیٌی ثِ ًبم حبهل الکتشٍى دٍ فتَػیؼتن سا ثِ ّن استجبط هی هَلکَل -

 ش اػت. ّش دٍ عَل هَج هشثَط ثِ پشتَ قشهض اػت.ًبًَهت II ،991ٍ دس فتَػیؼتن  I ،711دس فتَػیؼتن  aحذاکثش خزة ًَسی کلشٍفیل  -

 تبذیل اًرشی ًَری بِ اًرشی شیویایی

ّبی کلشٍفیل  ًوبیٌذ. هَلکَل هٌتقل هی aالکَئیذّب اًشطی تبثـی ًَس سا خزة ًوَدُ ٍ ثِ کلشٍفیل یّبی دسٍى غـبی ت ّبی هَخَد دس فتَػیؼتن سًگیضُ

a ؿًَذ.  اًذ ثشاًگیختِ هی ّبیی کِ داسای اًشطی اضبفی ؿذُ ثشد. چٌیي الکتشٍى ّب سا ثِ تشاص ثبالتش هی شٍىثبؿٌذ. اًشطی خزة ؿذُ الکت هشکض ٍاکٌؾ هی

اًدبم  Iثِ  IIّبیی ثِ ًبم حبهل الکتشٍى اص فتَػیؼتن  ّب تَػظ هَلکَل ًوبیٌذ. اًتقبل الکتشٍى تشک هی I  ٍIIسا دس فتَػیؼتن  aّب کلشٍفیل  ایي الکتشٍى

سا تشک ًوَدُ ٍ دس  Iؿَد. الکتشٍى پشاًشطی فتَػیؼتن  رخیشُ هی ATPعَس هَقت دس  ی اص اًشطی الکتشٍى آصاد ؿذُ ثِگیشد. هقذاس هی

ّبی فتَػیؼتن  ؿَد. کوجَد الکتشٍى ػبصد. ثشای ّش دٍ ًَع فتَػیؼتن کوجَد الکتشٍى ایدبد هی سا هی NADPHکٌذ ٍ  ؿشکت هی NADPػبختبس

I  ّبی فتَػیؼتن  الکتشٍىاصII ّبی فتَػیؼتن  ٍ کوجَد الکتشٍىII ِصا دس  ی الکتشٍى تشیي هبدُ ؿَد. دس ٍاقغ آة هْن ی آة تأهیي هی اص تدضی

 ّبی ًَسی اػت: ٍاکٌؾ

 ّب کلشٍفیل

 







 

 





 

 O2آصاد ؿذى

Hی یِتدض O2 H  دس تـکیلNADPH کٌٌذ. ؿشکت هی 

 کٌٌذ. سا خجشاى هی IIّبی فتَػیؼتن  ی آة کوجَد الکتشٍى ّبی حبصل اص تدضیِ الکتشٍى ATPتـکیل 

   NADPHتـکیل 

- ATP  ٍNADPH ؿًَذ. یّبی تبسیکی ه ّبی ًَسی ٍاسد ٍاکٌؾ اص ٍاکٌؾ 

 ّای اًتقال الکترٍى عولکرد زًجیرُ

 گیشد. ی اًتقبل الکتشٍى صَست هی دس غـبی تیالکَئیذّب دٍ صًدیشُ

 ATPی اًتقبل الکتشٍى ثشای تَلیذ  یک صًدیشُ -0

 NADPHی اًتقبل الکتشٍى ثشای تَلیذ  یک صًدیشُ -9

 ATPی اًتقال الکترٍى برای تَلیذ  یک زًجیرُ -0

ّبی ثشاًگیختِ ؿذُ ٌّگبم  ّب ًقؾ داسد. الکتشٍى کٌذ ٍ دس اًتقبل الکتشٍى سای پشٍتئیٌی اػت کِ ّوبًٌذ یک پوپ غـبیی ػول هیغـبی تیالکَئیذ دا

Hّبی دٌّذ. اص ایي اًشطی ثشای اًتقبل یَى ػجَس اص ایي پوپ، هقذاسی اًشطی اص دػت هی
. دسٍى تیالکَئیذّب ًیض ؿَد ثِ دسٍى تیالکَئیذّب اػتفبدُ هی 

Hهقذاسی
Hی آة ٍخَد داسد، دس ًتیدِ ؿیت غلظت حبصل اص تدضیِ 

ؿَد. پشٍتئیي حبهل هَخَد دس  اص دسٍى تیالکَئیذ ثِ خبسج آى ایدبد هی 

Hی اًتقبلی تیالکَئیذّب، ّن کبًبل یًَی ثشاغـب
ّبی ّیذسٍطى ثِ  ثَدُ ٍ ّن ػول آًضیوی داسد. ثشاػبع ؿیت غلظت اص عشیق پشٍتئیي کبًبلی، یَى 

ػبختِ  ATPاضبفِ ًوَدُ ٍ  ADPّبی ّیذسٍطى اص ثخؾ کبًبل خَد گشٍُ فؼفبت سا ثِ  یبثذ ٍ پشٍتئیي کبًبلی دس حبل ػجَس دادى یَى خبسج اًتـبس هی

 ؿَد. هی

 NADPHقال الکترٍى برای تَلیذ ی اًت یک زًجیرُ -2

ّبی ثشاًگیختِ ؿذُ دس  کَآًضیوی اػت کِ تشکیت ًَکلئَتیذی داسد. الکتشٍى NADPؿَد. اػتفبدُ هی NADPHاص اًشطی ایي صًدیشُ ثشای تَلیذ 

ّبی  ًوبیٌذ کِ اص آى، دس ٍاکٌؾ سا هی NADPHتـکیل  NADPی آة دس تشکیت ثب ّبی ّیذسٍطى حبصل اص تدضیِ ی اًتقبل الکتشٍى ٍ یَى صًدیشُ

 ؿَد. تبسیکی دسٍى اػتشٍهبی کلشٍپالػت ثشای ػبختي هَاد آلی اػتفبدُ هی

 ّبی ثشاًگیختِ ؿذُ اص اًشطی الکتشٍى




 
 ATPتـکیل  ←IIدس فتَػیؼتن 

 NADPHتـکیل  ←Iدس فتَػیؼتن 

 گیشد. ی آة دسٍى فضبی تیالکَئیذی اًدبم هی تدضیِ -

ی الکتشٍى ٍ  دٌّذُ ّبی اًتقبل گیشد. چَى صًدیشُ دسٍى غـبی تیالکَئیذی دس ػغح اػتشٍهبیی غـبی تیالکَئیذ اًدبم هی ATP  ٍNADPHتـکیل  -

 ّب دس غـبی تیالکَئیذ قشاس داسًذ. آًضین
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اص فضبی دسٍى تیالکَئیذ ثِ خبسج ثشاػبع ؿیت  Hّب )اًتقبل فؼبل( ٍ خشٍج شٍهب ثِ دسٍى فضبی تیالکَئیذ ثب صشف اًشطی الکتشٍىاص اػت Hٍسٍد -

 گیشد. غلظت )اًتـبس تؼْیل ؿذُ( اًدبم هی

 ی کالَیي ّای تاریکی فتَسٌتس یا چرخِ ٍاکٌش

ّبی آًضیوی دس ًْبیت هٌدش ثِ  ای اص ٍاکٌؾ داس اػت. عی ایي چشخِ هدوَػِ دس خبًذاساى کلشٍفیل CO2یتتشیي سٍؽ تثج ی کبلَیي سایح چشخِ -

 ؿَد. کشثٌی هی تَلیذ قٌذ ػِ

، CO23ی کبلَیي ثب ٍسٍد ثبس چشخِ 3کٌذ. ٍلی دس  ؿشکت هی C3ؿَد ٍ دس تـکیل دٍ هَلکَل ٍاسد ػول هی CO2ی کبلَیي یک دس ّش ثبس چشخِ

 آغبصگش چشخِ سا C5هَلکَل تشکیت 3کشثٌی دیگش،  ػِ 3گشددٍ پٌح قٌذ  اص چشخِ خبسج هی C3ؿَد. یک هَلکَل قٌذ کشثٌی ػبختِ هی قٌذ ػِ 9

ّبی  ی ٍاکٌؾ ؿَد. هدوَػِ خبسج ؿذُ اص چشخِ، ثشای ػبختي تشکیجبتی هبًٌذ گلَکض، ػبکبسص ٍ ًـبػتِ اػتفبدُ هی C3ّبی قٌذ ػبصى. اص هَلکَل هی

 صَست صیش اػت: ی کبلَیي ثِ آًضیوی چشخِ

 ؿکل

 

 

 

 ؿَد. هصشف هی CO23 ،ATP6  ٍNADPH9←ی کبلَیي ثبس چشخِ 3دس  -

 ؿَد. هصشف هی CO21 ،ATP3  ٍNADPH9←ی کبلَیي ثبس چشخِ 0دس  -

ٍ  CO23 ، ATP6ی کبلَیي ثبیذ ػِ ثبس تکشاس ؿَد کِ هصشف ی کبلَیي خبسج گشدد، چشخِ ّبی آًضیوی چشخِ اص ٍاکٌؾ C3کِ یک قٌذ ثشای ایي -

NADPH9 .الصم اػت 


