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* بررسی واکنش مستقل از نور :
سـه  -1کـالوین نـام دارد.   انرژي تولید شده در مرحله قبل موجب اتصال کربن ها بهم و تولید قند می شود .رایج ترین شیوه تثبیت نیتروژن در گیاهان چرخـه 

6هـر مولکـول   -2کربنه ناپایـدار تولیـد مـی کنـد .     6مولکول 3کربنه ریبولوز دي فسفات ترکیب شده و 5مولکول 3با کمک آنزیم روبیسکو با CO2مولکول 
و ATPکربنـه تولیـد و شـش   3مولکـول قنـد   6کربنه پایدار تبدیل می شود و در انتهاي این مرحله 3مولکول 2به NADPHو یک ATPکربنه با مصرف یک 

کربنه در چرخه باقی می ماند . 3قند 5کربنه براي تولید گلوکز از چرخه خارج شده و 3یکی از قندهاي -3مصرف می شود . NADPHشش
شود . را می سازند و چرخه تکرار می RUBPمولکول اولیه 3کربنه با هم ترکیب و 3پنج مولکول 3ATPبا مصرف -4

,3CO2کربنه تعداد 3* براي تولید قند  6NADPH, 9ATP6می شود و لید قند گلوکز چرخه دوبار تکرارمصرف می شود . براي توCO2 , 12 NADPH ,

18 ATPب پیوند خوردن مصرف می شود .  آنزیم روبیسکو در بستره کلروپالست است که با فعالیت کربوکسیالزي منجر به چرخه کالوین می شود یعنی موج
نامیده می شوند کـه در  C3مولکولهاي کربن بهم می شود و با فعالیت اکسیژنازي منجر به تنفس نوري می شود . گیاهانی که از چرخه کالوین پیروي می کنند 

کربنه است  3اینهااولین مولکول پایدار یک اسید 

شدت دما : افزایش زیاد دما باعث غیر فعال شدن آنزیم هاي دخیل در -2ر فتوسنتز است .   شدت نور : اصلی ترین عامل موثر ب-1عوامل موثر بر فتوسنتز :
: موجب افزایش سرعت فتوسنتز می شود. CO2تراکم -3فتوسنتز و کاهش شدت فتوسنتز می شود . 

* تنفس نوري : 
یـا  ادآزCO2تنفس نوري فرایندي وابسته به نور است که طی آن اکسـیژن جـذب و  

به چرخه کـالوین و کـاهش شـدت    CO2این فرآیند مانع از وارد شدن شود. میدفع
شـود. آنـزیم   این فرایند در گیاهان همراه با فتوسـنتز انجـام مـی   فتوسنتز می شود . 

بـا فعالیـت   کنـد، کربنی را کاتالیز مـی 5به ترکیب CO2روبیسکو که واکنش افزودن
کربنـی 5اکسیژناسـیون) بـه ترکیـب    (اکسـیژن تواند واکنش افـزودن میاکسیژنازي

نیز شرکت کند. به ایـن  يعبارتی در انجام فرایند تنفس نورو بهریبولوز دي فسفات
و از آن یـک  ترکیـب تجزیـه   کربنـی، ایـن  5ترتیب که با افزودن اکسیژن به ترکیـب  

کربنـی از  2شـود. مولکـول   مـی کربنی و یـک مولکـول دو کربنـی حاصـل    3مولکول 
شـود،  ها در میتوکندري انجام میآنهایی که بخشی ازروپالست خارج و با واکنشکل

3یعنی در تنفس سلولی شرکت می کند و مولکول شود.آزاد میCO2از آن مولکول
شـود کـه شـرایط    سبب مـی O2بهCO2کاهش نسبتکربنه وارد کالوین می شود .

زیـاد و  CO2عواملی مانند هم شود.براي انجام فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو فرا
O2 کم و نور ضعیف تنفس نوري را محدود می سازند .در این فرآیندO2 مصرف و

CO2 . فرایند تـنفس نـوري در گیاهـان   تولید می شودC3     ماننـد سـیب یـا گیاهـان
شـوند،  هـا بسـته مـی   در شرایط گرم و خشک و شدت نور زیاد کـه روزنـه  اطراف ما 

محل اصلی چرخه کالوین سلولهاي میانبرگ است .  C3گیاهان در.شودتشدید می

مقطع و رشته :    تجربی دکتر مجید ابراهیمی نام  دبیر :
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:*فتوسنتز در گیاهان

C4:کربنی است4شود یک اسید آلی اولین ترکیب پایداري که در این گیاهان در فرایند تثبیت کربن تشکیل می.

هااند. این سلولفرا گرفتههایی هستند که دورتادور آوندهاي برگ راسلول،(Bundle sheath)هاي غالف آونديسلول-1هاي میانبرگ این گیاهان به دو شکل استسلول
هاي غالف آونـدي قـرار دارنـد.    سلولهایی که در تماس با فضاهاي درون برگ هستند و در اطرافسلولسلولهاي میانبرگ :-2ي کالوین را دارندهاي مربوط به چرخهآنزیم

این گیاهان نسبت به گرما مقاوم هستند. تنفس نوري در .هستندC4دو مثال از گیاهاننیشکر و ذرت.ها وجود دارددر این سلولاولین سیستم آنزیمی مربوط به تثبیت کربن
درون CO2شـود کـه تـراکم   شود؛ سبب میهاي غالف آوندي میهاي میانبرگ وارد سلوله از سلولدي اکسید کربنی کتر است.بسیار کمC3در مقایسه با گیاهانC4گیاهان
حتـی بـا وجـود دماهـاي بـاال و نـور شـدید       C4در اطراف آنزیم روبیسکو سبب شده است که گیاهـان CO2تر باشد. تراکم بااليهاي غالف آوندي در مقایسه با جو بیشسلول

در سلولهاي میانبرگ و تثبیـت ثانویـه ( چرخـه کـالوین ) در سـلول غـالف       CO2در این گیاهان تثبیت اولیه .س نوري) بتوانند بر تنفس نوري غلبه کنند(عوامل مناسب براي تنف
یـاد یـا کمبـود آب تقریبـا دو برابـر      در دماي باال و شدت نـور ز C4آوندي است و در این گیاهان تعداد سلولهاي میانبرگ از غالف آوندي بیشتر است . کارایی فتوسنتز گیاهان 

است .  CAMگیاهان 

.چنین در گیاهان بیابانی مانند کاکتوس وجود داردو همو وانیل و آناناسنازي گلنوع دیگر از تثبیت کربن در گیاهان تیره:CAM*فتوسنتز در گیاهان 

است با این تفاوت که این فرایندها به جاي دو نوع سـلول متفـاوت در شـب و روز    C4یت کربن درگیاهانهاي تثبدر این گیاهان فرایندهاي بیوشیمیایی تثبیت کربن شبیه فرایند
هاي ایـن  شود. روزنهگفته مینیزCAMنام دارد. که به اختصار(Crassulacean Acid Metabolism )ه کراسوالساین فرایند تثبیت کربن متابولیسم اسید.شوندانجام می

و بـا  ها بسته اسـت، روزنهدما زیاد و رطوبت کم استشوند. در روز کهبه درون گیاه، اسیدهاي آلی تشکیل و در واکوئل ذخیره میCO2شود و با ورودب باز میگیاهان در ش
بسـیار انـدك   CAMقدرت فتوسنتز در گیاهـان  .شودي کالوین میها و نهایتا وارد چرخهوارد کلروپالستCO2کنند. اینآزاد میCO2اسیدهاي آلیتجزیه اسید کراسوالسه، 

است .

: )Cell respiration(* تنفس سلولی 
مصرف اکسـیژن در فراینـد   شود. ساخته میATPهاي آنزیمی است که طی آن با استفاده از انرژي موجود در ترکیبات آلی خصوصا گلوکز، اي از واکنشتنفس سلولی مجموعه

الیه و چین خـورده بـه نـام    2ت. اندام دخیل میتوکندري است . اندامکی غشا دار / مخصوص سلول هاي یوکاریوتی / غشا ي هوازي بودن این فرایند اسدهندهتنفس سلولی نشان
انجام می شود / ماده زمینه میتوکندري ماتریکس است . ATPکریستا که در نوك کریستاها تنفس سلولی و تولید 

بـدون اسـتفاده از   NADHوATPو تولیـد مقـدار کمـی   (pyruvat)تبدیل گلوکز به پیـرووات :(Glycolysis)گلیکولیز-1:شودي کلی انجام میهمرحل4نفس سلولی درت
Krebs)ي کربسرخهچ-3در ماده زمینه میتوکندري ( مـاتریکس )  یا پل گلیکولیز :Aتشکیل استیل کوآنزیم -2( تنفس بی هوازي است )  / درون سیتوپالسماکسیژن

cycle) :طور کامل تجزیه و مقادیر فراوانیدر این مرحله پیروات با استفاده از اکسیژن بهATPزنجیـره  -4د . در ماده زمینه میتوکندري ( ماتریکس ) اسـت.  شوتولید می
در غشاي داخلی میتوکندري ( کریستا ) انجام می شود . :انتقال الکترون




