
فتوسنتز





سرانجام مواد غذایی ساخته شده توسط گیاه چیست؟

مقداری از این غذا را خود گیاه استفاده می کند
و مقداری از این قند تبدیل به چربی،نشاسته،پروتئین می 

شود

به شکل مواد نشاسته ای 

دارروغنموادبصورتیا

(مانند برنج)در دانه
(مانند سیب زمینی)در ساقه
(مانند موز) در میوه 

(مانند تخمه آفتابگردان) در دانه 
( مانند نارگیل) در میوه 

ذخیره می شود

پرتئین داریا بصورت مواد 
نخود

لوبیا
سویا



غذا در برگ ساخته می شود اما در نقاط مختلفی ذخیره می شود

زعفران گل

لوبیا ذرت گندم دانه

سیب زمینی نیشکر ساقه

کلم کاهو برگ

چغندر ترپچه ریشه

هندوانه سیب هلو میوه



کاکتوس

ساقه
کلروفیل 

دار

لوبیا



چون در دو آزمایش با افزودن محلول ید به نشاسته و 
برگ، رنگ آبی تیره ظاهر می شود، می توان نتیجه 

گرفت که برای تشخیص وجود نشاسته در یک ماده، 
همچنین برگ گیاهان . باید از محلول ید استفاده کنیم

که محل غذا سازی گیاه است دارای ماده نشاسته است 
یعنی گیاهان با استفاده از کربن دی اکسید و نور 

و … نشاسته، گلوکوز و : خورشید انواع قند، مانند
.نیز اکسیژن تولید می کنند



زیتونانبه–خربزهسویا-بادام زمینی ذرت-حبوبات



شمع با مصرف اکسیژن حاصل از . چرخه اکسیژن و کربن دی اکسید را مشاهده می کنیم

در عوض شمع با تولید کربن دی اکسید، گیاه . عمل فتوسنتز گیاه، روشن مانده است

بنابراین شاهد پژمردگی گل و خاموش . می تواند عمل فتوسنتز را به خوبی انجام دهد

گیاه به علت وجود در ظرف شیشه ای عمل فتوسنتز را انجام . شدن شمع نخواهیم بود

اکسیژن تولید شده توسط گیاه در ظرف شیشه ای جمع می شود، اما کربن . نمی دهد

در نتیجه کمبود کربن دی اکسید . دی اکسیدی برای انجام عمل فتوسنتز گیاه وجود ندارد

زیرا در اثر . شمع به علت نبود اکسیژن کافی خاموش شده است. گیاه پژمرده شده است

عمل سوختن شمع، اکسیژن موجود در ظرف مصرف شده است و تبدیل به کربن 

.دی اکسید شده است



د گیاهان سبز در عمل فتوسنتز، با گرفتن کربن  دی اکسی

هوا و تولید اکسیژن باعث پاکیزگی هوا و کاهش آلودگی 

.می شوند



اندازه برگ
هرچه برگ بزرگتر و پهن 

ر تر باشد غذاسازی بیشت
خواهد بود

میزان کلروفیل برگ
کلروفیل بیشتر باشد برگ
سبز تر و فتوسنتز بهتر و 

بیشتر است

دما
دمای مناسب حدود 

درجه40تا 35

تعداد برگ
هرچه تعداد برگ 

بیشتر باشد غذاسازی
بیشتر خواهد بود

عوامل موثر در 
فتوسنتز

نور
رنگ های آبی و قرمز 

موثرتر است

کربن دی اکسید
افزایش تا حدودی داشته 

ت باشد بر فتوسنتز موثر اس
بیش از حد تاثیر منفی دارد



مواد غذایی موجود در گیاهان

مثل گندم و برنج و ذرت و جو و عدس و دانه نشاسته دار -1
نخود

مثل تخم آفتابگردان،بادام، پسته، گردو، دانه روغن دار -2
سویا،تخمه کدو،بادام زمینی و کنجد   

مانند سیب زمینیساقه ی نشاسته دار -3

مثل موز و انبه و سیبمیوه ی نشاسته دار -4

مانند نارگیل و زیتونمیوه ی روغن دار -5

مثل سویا و لوبیادانه پروتئین دار -6



توجه داشته باشید گیاهان حشره خوار برای تامین نیتروژن مورد نیاز 

.خود،حشرات را با برگ هایشان شکار می کنند

:چگونگی شناخت ماده نشاسته دار

با ریختن محلول ید روی هر ماده ای می توانیم به پاسخ برسیم در 

تغییر کند نشان از وجود ( بنفش)صورتی که رنگ ماده به آبی تیره

این ... مثال برای بیسکویت،سیب زمینی،ماکارونی،نان و.نشاسته دارد 

️▫آزمایش را انجام بدهیم



اما چون نور خورشید نیست نمی تواند فتوسنتز . دقت کنید که گیاه شبها هم به غذا احتیاج دارد

بعد کربن دی تا بتواند قند مورد نیازخود رامصرف کند و اکسیژن میگیرد انجام دهد، بنابراین

برای همین شبها نباید در محلهایی که درخت و گیاهان زیادی . اکسید رو به محیط برمی گرداند

چون گیاه تنفس می کند و کربن دی اکسید آزاد می کندکه  یک گاز سمی . وجود دارد بخوابید

.است و تنفس آن خطرناک است

. گزانتوفیل و کاروتنمثل . رنگدانه های دیگری هم داردکلروفیلبرگ غیر از : بدانید

در پاییز که کلروفیل بدلیل یک سری تغییرات شیمیایی از بین میرود این رنگدانه ها باعث 

.میشوند رنگ برگها قهوه ای، زرد و نارنجی شود



تولید مواد غذایی برای همه ی 
موجودات زنده و خود گیاهان

فواید مهم فتوسنتز توسط گیاهان

تولید اکسیژن برای تنفس کاهش آلودگی هوا
جانداران


