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 (زFotosyntese)زفتوسنت  ز

ز مهم  ز زم ی رو  ات بر یحند جهان است. تمام  ین فرآ یتر فتوسنت  ز  ی  است که   ن محصویلت   دارد. اکس شه یر  در فتوسنت 

ز تولیاهان از طر یگ  م. یاز دار ین نت   به اکس   فش عمل کند یبه وظا بدن کهنیا  یبرا. کنند د یمیق فتوسنت 

 

 فورمل فتوسنتز 

 

Illustrasjon av fotosyntese: ndla.no 

 :زفتوسنت  ززندزیفرا

 . شود یم  لیتبد ی  ایمی ش یانرژ  به  یدیخورش ی انرژ  •

ز  هیاول  ماده ن یا. شود یم  جذب اهیگ  توسط   کربن  د یاکس  ی د و  آب •  دهد.  ل یم یرا تشک فتوسنت 

ز  •  . سازد یم را  نت   اکس  و  قند  خام ماده  فتوسنت 

 

  و   کنند یم  جذب  خاک  از   را   آب  ها شهیر   قیطر   از   اهانی گ.  رود یم   خاک  داخل  به  آب  ،بارد باران یم  وقت    (:زO2H)ززآب.  ۱

ز  یهابرگ   به را  آن ز   ند یفرآ  آن در  که  ست   . فرستند یم  شود، یم  انجام فتوسنت 

 

  د یاکس   ی د.  وجود دارد   عتیطب  در   آزاد  حالت  به  هم  و  مرکب  بصورت  هم  دکربنیاکس   ی د(:زز2CO)ززدکربنیاکسززید.  ۲

اق  اثر   در   کافز   نت   اکس   تیدر موجود  کربن .  شود یم  لیتشک  گاز   / نفت  و   ذغال چوب   سنگ،  ذغال  چوب،  اجسام مانند   احت 

ز ن ما  سمی ارگان ت سوختیفعال  اثر  در  کربن  د یاکس  یدچنان هم ز چ همان کربن  د یاکس  ید. شود یمساخته   ت   که   است یت 

ز   در . میدهیم ونت  بهنگام تنفس    . شود یم  گرفته  هوا  از  برگ درخت  یهاشکاف  قی طر  از  کربن  د یاکس  ی د فتوسنت 

 

ز زم   یرو   اتیح  یبرا  یانرژ   مهم   منبع  د ی خورش  یانرژ   :زنورزززیپرتوها.  ۳ ز از ب   ی انرژ .  است  ی    یت  تغ  تواند رود اما یم  نیمی 

دهد.   ز   در شکل  ز   یهابرگ   در   که  فتوسنت  دهد.  شکل یم  یت  تغ  ی  ا یمیش  ی انرژ   به   د ی خورش  یانرژ   د،ت  گیم   صورت  ست 

ز  ماده    کلروپالست   داخل  در .  شود ، انجام یم هستند   اهیگ  یهاسلول   داخل  در   کوچک   ذرات  که  ها کلروپالست   در   فتوسنت 
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ز رنگ کلروف ز   یبرا  یانرژ   نیاآورد.  بدست یم  د یخورش  نور   از   را   یانرژ   کهل وجود دارد  یست  ( 6O12H6C)  گلوکز   ساخی 

ز   یبرا دوباره  که  شود یم استفاده  د. ت  گقرار یم  استفادهمورد   سلولز  و  ستهئنشا مانند  تر بزرگ  یمغذ  مواد  ساخی 

 

ز ند  یفرا  در   که  است  یقند  گلوکز   (:ز6O 12H 6C)ززگلوکزز.  ۴   منتقل  ها شهیر   ا ی  ساقه  ،ها شاخه   به  قند .  شود یم   د یتول  فتوسنت 

به دست    غذا   گونهنیا  و .  شود یم  لیتبد  روغن  ا ی  ستهئنشا  سلولز،  به  شود،یم  منتقل  که  ی  جا  بهن قند نظر  یا.  شود یم

ز ما ن کهم  یآور یم  . میدار  اجیاحت آن به نده ماندنز  یبرا  ت 

 

 
Trær. Foto: Pixabay 

Trær består av 49 % cellulose 

 

 
Poteter. Foto: Pixabay 

Potet består av 16 % stivelse 

 
Solsikker. Foto: Pixabay 

Solsikkefrø inneholder 49 % olje 
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Epler. Foto: Pixabay 

Eple inneholder 11 % sukker 

 

،   در (:زز2O)ززنزت  زاکس.  ۵ ز   شود، یم   استفاده  کربن  د یاکس   ید  و   آب  از   گلوکز   د یتول  یبرا   د یخورش  نور   در   موجود   یانرژ   فتوسنت 

ز ن  نت   اکس   اهانیگ  نیزمان با ا هم   در که  .  شود یم   منتقل  هوا   به درخت    برگ  یهاشکاف   قیطر   از   نت   اکس .  کنند یم  د یتول  ت 

، ند  یفرا  جهینت  ز بدست    یبرا  ها انسان  هم  و   واناتیح  هم  که  معناست  بدان  نیا م.  یآور بدست یم   هوا را از    نت   اکس   فتوسنت 

ز  ند یفرا از  ای  یح نت   اکس آوردن   . شوند یم  مند  بهره فتوسنت 

،   در  ز   د ی تول  یبرا  آب   و   کربن  د ی اکس   ی د  از   ، ی  ایمی ند شیک فرای ان  ید در جر یخورش  ی از انرژ   یت  با بهره گ  اهانیگ  فتوسنت 

  تا   کند یم   فراهم  را   یانرژ   اهانیگ  یهاسلول   یبرا  گلوکز کنند.  نام دارند استفاده یم  نت   اکس   و   گلوکز   که  خود   یمغذ  مواد 

ز .  کنند   رشد   اهانیگ   . دارند   از ین  نت   اکس   به   زنده ماندن  ی برا  جسام زنده ا  را یز   است   مهم   ها انسان  و   واناتی ح  ی برا  فتوسنت 
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