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نوع اسـت :  همه جانداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم انرژي خود را از خورشید کسب می کنند . فرآیند هاي شیمیایی درون سلول یا متابولیسم بر دوانرژي و جانداران : 
کاتابولیسم یا تجزیه اي ( انرژي تولید می کند / مانند تنفس نوري ) -2آنابولیسم یا سنتزي ( به انرژي نیاز دارد / مانند فتوسنتز ) -1

ی از بـاکتري هـا ) و هتروتـروف                              موجودات به دو روش اتـوتروف ( بـا اسـتفاده از انـرژي نـور خورشـید بـه تولیـد مـواد آلـی مـی پردازندماننـد گیاهـان ، جلبـک هـا و انـواع                
( انرژي خود را از مواد غذایی می گیرندمانند جانوران ، قارچ ها و انواعی از آغازیان ) انرژي کسب می کنند . 

ADPمولکـول  ATPانرژي زیادي نهفته است . با آزاد شدن یک فسفات از شکل رایج انرژي در سلول است که ساختار مقابل را دارد . در بین پیوندهاي فسفات: ATPویژگی 

تولید می شود کـه انـرژي زیـادي تولیـد مـی کنـد و       AMPمولکول ADPتولید  می شود که انرژي زیادي تولید می کند و برگشت پذیر است . اما با آزاد شدن یک فسفات از 
در غشاي داخلی میتوکندري و در راس ساختارکریستا هستند . فرم زیستی گلوکز حلقوي است .  ATPبرگشت ناپذیر است .پروتئین هاي تولید کننده 

مولکـول آب بـراي شکسـتن نشاسـته     n-1گلوکز داشته باشـد  nدرون بدن ابتدا نشاسته با مصرف آب به گلوکز تبدیل می شود . اگر نشاسته تعداد تجزیه نشاسته در سلول : 
می باشد . C6H12O6کربن و انرژي تولید می شود . فرمول گلوکز به صورت 6مولکول آب و 6از سوختن هر مولکول گلوکز در سلول تعداد مصرف می شود . 

قسـمت  3اي داخلـی آن بـه   اندامک غشا دار که وظیفه فتوسنتز را بر عهده دارد و با کمک رنگیزه ها فعالیت می کند . کلروپالست غشا دو الیه دارد و فضساختار کلروپالست : 
( سـیانوباکتریها ) در غشـاي   تقسیم می شود . رنگیزه هاي کلروپالست در جذب نور دخالت دارند . در یوکاریوت ها واکنش هـاي فتوسـنتزي در کلروپالسـت و در پروکاریوتهـا     

تیالکوئید( ساختار کیسـه اننـد درون کلروپالسـت کـه بـه دسـته هـاي تیالکوئیـدي در         پالسمایی انجام می گیرد . دو نوع رنگیزه در گیاهان وجود دارد ، این رنگیزه ها در غشاي 
کلروپالست گرانوم گویند ) هستند و هر دونوع در جذب پرتو آبی مشترك هستند .

-2و نـور سـبز و زرد را مـنعکس مـی کنـد .      دارد و نور قرمز و آبی و بـنفش را جـذب  مـی کنـد     a,bکلروفیل : اصلی ترین و موثرترین رنگیزه فتوسنتز است که دو نوع -1
را منعکس می کند . کاروتنوئید : رنگیزه کمکی فتوسنتز است که به رنگ زرد ( گزانتوفیل ) و نارنجی ( کاروتن ) است و نور آبی و سبز را جذب زرد و نارنجی 

ماده زمینه کلروپالست است . استروما : 

مقطع و رشته :    تجربی دکتر مجید ابراهیمی نام  دبیر :
شارش انرژيمبحث



دخیل است. انـواع فتوسیسـتم : *   aیزه ها به همراه پروتئین هایی که در غشاي تیالکوئید قرار دارند فتوسیستم نامیده می شود و در فتوسیستم کلروفیل ساختار رنگفتوسیستم :
) P680نانومتر(680با توان جذبی a: پروتئین + کلروفیل 11)  * نوع P700نانومتر (700با توان جذبی a: پروتئین + کلروفیل 1نوع 

است. فتوسیستم ها به وسیله مولکولهاي ناقل یا حامل الکترون در کلروپالست بهم متصل می شوند . هر دو طول موج فتوسیستم مربوط به نور قرمز 
فتوسنتز : بر دو نوع است :

واکنش مستقل از نور یا چرخه کالوین-2واکنش نیازمند به نور -1
* بررسی واکنش نیازمند به نور :

کمبود الکترون خـود را  11موجب ارتقا الکترون از این فتوسیستم می شود و فتوسیستم 11نور خورشید به دام می افتد ( نور خورشید با برخورد به فتوسیستم -1
حاصل O2و +Hالکترون آزاد و یون جبران می کند . نتیجه این مرحله تولید11کمبود الکترونی خود را از فتوسیستم 1با تجزیه آب جبران می کندو فتوسیستم 

از 1براي رسیدن به فتوسیستم 11انرژي نورانی به انرژي شیمیایی تبدیل می شود ( الکترون ارتقا یافته از فتوسیستم -2از تجزیه آب درون تیالکوئید می باشد . ) 
می دهد . پمپ غشایی از انرژي الکترون استفاده نمـوده و  از انرژي خود را از دستزنجیره انتقال الکترون عبور کرده و در پروتئین هایی به نام پمپ غشایی مقداري

H+   را از خارج تیالکوئید ( درون استروما ) به درون تیالکوئید پمپاژ ( با صرف انرژي الکترون ها )    می کنـد و میـزانH+   درون تیالکوئیـد( مقـدارH+  حاصـل
با استفاده از پروتئین هایی به خارج از تیالکوئید +Hدرون تیالکوئید یک شیب غلظت ایجاد شده و +Hو با افزایش تراکم تجزیه آب آنجا هست ) افزایش می یابد 

می کند . در زنجیره انتقال الکترون دیگر الترون هاي برانگیختـه بـا  ATPفسفات اضافه نموده و تولید ADPبه +Hرانده می شود و این پروتئین در هنگام عبور 
H+ ترکیب شده و پس از اتصال بهNADP+ ( کوآنزیمی است با ترکیب نوکلئوتیدي ) موجب تولیدNADPH  می شود که از آن در واکنش هاي تـاریکی درون

استروماي کلروپالست براي ساختن مواد آلی استفاده می شود 
انـرژي در تـنفس سـلولی اسـت ) درون غشـاي تیالکوئیـد در سـطح        شـکل ذخیـره   NADH( شکل ذخیره انرژي در فتوسنتز و NADPHو ATP* تشکیل 

استروماي غشاي تیالکوئید است چون زنجیره هاي انتقال الکترون و آنزیم ها در غشاي تیالکوئید هستند . 
* آب مهمترین ماده ي الترون زا در واکنش هاي نوري است . 

ه است . با انتشار تسهیل شد+H* دروانش هاي نوري فتوسنتز ورود 
است . ATP.NADPH,O2* محصوالت واکنش نوري فتوسنتز 

فضاي درون تیالکوئید می شود . و تولید اکسـیژن نیـز منجـر بـه     PHموجب کاهش NADPHاستروما و در مسیر سنتز PHموجب کاهش ATP* سنتز نوري 
فضاي داخلی تیالکوئید می شود .PHکاهش 

ر غشاي تیالکوئید عمل آنزیمی و ایجاد کانال یونی است. واقع دATP* ویژگی پروتئین سازنده 
هیدروژن در مرحله سوم است . –در فتوسنتز تامین الکترون هاي پرانرژي براي پیوند کربن NADPH* نقش اصلی 

530بیش تـر از  و کاروتنوئیدها در طیفنومتر استنا500تا 400نانومتر است و بیش ترین جذب  رنگیزه ها در محدوده 700تا 400* طیف جذبی خورشید بین 
نانومتر کم ترین توان جذبی رنگدانه ها مشاهده می شود . 600تا 500نانومتر توان جذب ندارند و در محدوده 

در خـارج از  ATPازنده در انتهاي دومین زنجیره انتقال الکتـرون و آنـزیم سـ   NADPHو آنزیم تولید کننده 11* آنزیم تجزیه کننده آب در مجاورت فتوسیستم 
8حاصل از مرحله نوري فتوسنتز و حاصل از فتولیزآب از گیاه دفع می شود که براي ایـن دفـع از   O2محدوده زنجیره انتقال الکترون اما در غشاي تیالکوئید است . 

می کند . الیه سلولی عبور




