ژباړه او لیکنه  :انجیینرعپدالخالق ساپی
لمړۍ برخه
په بیوسفېر کې د فوتو سنتز رول

فوتوسنتز په بیوسفیر کی د انرژي
اساسی سر چینه
د فوتوسنتز د اصظالح لغوي معنی ـــ

د رڼا په شتون کې د یو څه شي جوړیدل یا خلقېدل .

د فوتوسنتز په اړوند له بحث ځخه زمونږه مؤخه معموال هغه جریان دې  ،کوم چې دهغه پواسط نباتات د لمر په
شتون کې د غېر عضوي موادو څخه عضوي مواد جوړوي .
د نړۍ پر مخ ټول ژوندي موجودات د خپل ځان د ودې او پاېښت لپاره انرژي ته اړتیا لري  .اوبړۍ ،عالي نباتات او
ځنې بکتریا یې ډولونه د ژوند د لمړنیو غذایي موادو په جوړولو کې د لمر د جذبوشوو وړانګو د انرژي څخه نېغ په
نېغه کار اخلې  .څاروي نشي کوالې چې نېغ په نېغه د لمر رڼا د انرژي د سرچینې په شان و کاروي ،هغوی خپله
انرژي د نباتاتو او یا د نبات خوړونکو څارویو له خوراک څخه تر السه کوي  .نو د پورته څرګندونو څخه دې پاېلې
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د انرژي اساسي سر چینه
د فوتوسنتز د پېداېښت تاریخچه
ټاکونکي فاکتورونه :
 )aد رڼا د شد ت اغېزه
 )bد تاودوخې اغېزه
 )cد کاربن دي اکسید د غلیظیت اغېزه .د جبران د ټکي
compensation clause.
د فوتوسنتز رڼې او تاریکې مرحلې
د فوتوسنتز د اپارات تشکیالتي او بیوشیمیک جوړښت
ماخذونه

مفهوم

The concept of a

ته رسېږو چې لمر دځمکې پر مخ د ټولو میتابولیکو جریاناتو د انرژي د سرچینې په شان کارول کېږي او فوتوسنتز
د ځمکې پر مخ د ژوند د ټولو ډولونو د ساتنې لپاره یو ضرورت دې.
مونږ د سون یا تودوخې معدني مواد لکه د ډبرو سکاره،طبعي ګاز،نفت او داسی نور پکارو .دا ټول بل څه ندي دا
همغه د وچې اوسمندري نباتاتو او حېواناتو تجزیه شوې پاتې شونې دي چې ملیونونه کاله دمخه یې په ځان کې زېرمه
شوې انرژي د لمر د رڼا څخه اخستې ده .د باد او باران پېدایښت هم د لمریزې انرژي سره تړاو لري  ،نو له همدې
وجې د بادي او د اوبو د برېښنایي دستګاوو د انرژي تولید هم د لمر د وړانګو د لګېدو سره تړاو لري .
د فوتوسنتز په درشل کې تر ټولو مهم کېمیایي تعامل د کاربن دي اکسید او اوبو بد لېدل په کاربن او اکسیجن باندې دې
،چې د تعامل عمومي معادله یې په الندې ډول ده :
СO2+H2O [СH2O]+O2
په پورته تعامل کې د الس ته راغلي کاربوهایدرید انرژي د لمړنیو موادو یعنې  СO2او  H2Oپر تله ډېره ده  .نو
پدې ډول د لمریزې انرژي له وجې د  СO2او H2Oانرژیتیک مواد د کاربوهایدرد او اکسیجن د انرژۍ په بډایو
محصوالتو بدلېږي .په عمومي معادلې کې د شرح شو راز راز تعمالتو د انرژۍ سطحه کوالې شو د ریدوکس
 Redoxد پوتنسیال د واحد پواسط چې په ولت اندازه کېږي معلومه کړو  .د نوموړي پوتنسیال قېمت راښي چې په
هر تعامل کې څومره انرژي زېرمه او څومره کارول کېږي  .پدې ډول کوالې شو چې فوتوسنتز ته د انرژي د
بدلونکي بهیر په سترګه وګورو ،چې په نباتي نسجونو کې د لمر د وړانګو انرژي په کېمیایي انرژي بدلوي .سره لدې
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چې کاربن دي اکسید د فوتوسنتز په بهیر کې کارول کېږي خو بیاهم په اتوموسفېر کې د کاربن دي اکسید اندازه پوره
په خپل حال پاته ده  ،علت داد دې چې ټول نباتات او حېوانات تنفس کوي .
د تنفس په درشل کې د ژوندیو نسجونو پواسط په میتوکاندریا کې د اتوموسفېر څخه جذب شوی اکسیجن د
کاربوهایدریدونو او د نسجونو د نورو برخو د اکسیدېشن لپاره چې په پاېله کې د انرژي د ازادېدو په ملتیا کاربن دي
اکسید او اوبه جوړېږي کارول کېږۍ  .ازاده شوې انرژي په لوړو انرژي لرونکو ترکیبونو (ادینوزینتریفاسفات ATP
) کې زېرمه چې وروسته د ارګانیزم د حیاتي دندو د سرته رسولو په مؤخه کارول کېږي .پدې ډول د تنفس عملیه د
ځمکې د کرې پر مخ د عضوي موادو او اکسیجن د مصرفېدو او د کاربن دي اکسید د ډېرېدو سبب ګرځي  .د ټولو
ژوندیو ارګانیزمونو د تنفس او د سوند د ټولو کاربن لرونکو توکو د سوزیدو په درشل کې په ټولیز ډول داکسیجن
لګښت د ځمکې د کرې په مقیاس په یوه ثانیه کې 11111ټنه ته رسېږي  .د اکسیجن د لګښت د یاد شوي سرعت په
صورت کې به  3111کاله وروسته اکسیجن د اتوموسفېر څخه ورک شي  ،خو مونږ ته د خوښې خبره داده چې د
عضوي موادو او اتومي اکسیجن لګښت د فوتوسنتز په درشل کې د جوړوشوو کاربوهایدریدونو او اکسیجن پواسط
بېرته متعادل کېږي  .په ایډیالو شرایطو کې د نباتانو په شنو نسجونو کې د فوتوسنتز د عملیې سرعت  31برابر د تنفس
دعملیې پرتله په همدې نسجونو اوچت دې ،نو له همدې وجې فوتوسنتز د ځمکې پر مخ د اکسیجن د تنظیمونکي فکتور
په توګه دنده سرته رسوي .

د فوتوسنتز د کشف تاریخچه
د  XVIIپېړۍ په لمړیو کې فالماندیي ډاکټر ون هیلمونت په یو د خاور ډک لوښي کې یو نیالګې چې یواځې د باران
پواسط یې اوبونه کېده کېنواو ولیدل شو چې وروسته له پینځه کاله د هغه په لویوالي کې د پام وړ بدلون رامنځ ته
شو  ،مګر د خاورې اندازه په لوښي کې کمه نشوه  .ون هیلمونت په طبعي توګه دې پاېلې ته ورسید  ،کوم مواد چې د
هغو څخه ونه جوړه شوه دا ټول د اوبو څخه منځ ته راغلي چې د سوند لپاره پکارېږي .په  1777کال انګرېزي نبات
پېژندونکي  Stephen Halesپه خپل خپور شوي کتاب دا را په ګوته کړه چې نباتات د خپلې ودې د اړینو غذایي
مواد په توګه د هوا څخه کار اخلي  .په همدې کلونو کې نامتو انګرېز کېمیا پوه جوزف پرستلي (د اکسیجن لمړی
کاشف) د تنفس او احتراق په اړوند د یو لړ ازماېښتونو پاېلو دې ته ورساوه چې شنه نباتات کوالې شي ټول هغه
تنفسي جریانات سرته ورسوي  ،کوم چې د حېواناتو په نسجونو کې پېدا شوي وه  .پرستلي د هوا په یو تړلي حجم (
مرتبان) کې د یوې ډیوې په رڼولو سره دا په ډاګه کړه چې په تړل شوي حجم کې الس ته راغلې هوا نور نشي
کوالې چې د احتراق عملیه سپوټ کړي  .په دا لوښي کې اچول شوې موږک مړ شو  ،مګر په نوموړې هوا کې د
نعناع دبوټي یوه شاخچې څو اونۍ ژوند وکړ  .پرستلي پېدا کړه چې د نعناع پواسط د رغول شوې هوا په لوښي
کې د ډیوې بیا رڼېدل او د موږک د بیا تنفس امکان برابرېږي  .اوس مونږ پوهېږو چې یادې شوې ډیوې دتړل شوي
حجم له هوا څخه د لګېدو لپاره اکسیجن اخیست  ،او وروسته بیا هوا د فوتوسنتز له برکته چې د نعناع په شاخچه کې
سرته رسیده په اکسیجن مشبوع کېدله  .څو کاله وروسته هالندي ډاکټر  Ingenhauzکشف کړه چې نباتات یواځې د
لمر د رڼا په شتون کې اکسیجن اکسیداېز کوي ،یواځې د نباتاتو شنې برخې کوالې شي چې د اکسیجن تولید تامین
کړي.
ژان  senebeچې وزیر وه د  Ingenhauzڅرګندونې تائید او د ځپلو څېړنو په ترڅ کې وښودله چې نباتات په
اوبو کې منحل شوی کاربن دي اکسید د غذائي موادو په توګه کاروي .
د  XIXپېړۍ په لمړیو کې سویسي څېړونکي دی سوسېدي د نباتاتو په واسط د جذب شوي  СO2او د عضوي موادو
پواسط د سنتز سوي اکسیجن تر منځ مخامخ کمي اړیکي وڅېړل او د خپلو ازماېښتونو پاېله کې ټکي ته ورسېد چې
نباتات هم دا شان اوبه د کاربن دي اکسید د اسیملېشن لپاره پکاروي .په  1817کال کې دوو فرانسوی عالمانو
 Peltierاو  Kavantuله پاڼې څخه شنه ماده استخراج او هغه ئي کلوروفیل ونوموله  .بل مهم د پام وړ
پړاو د فوتوسنتز په تاریخ کې د الماني فزیک پوه روبرت ماېر نظریه ده  ،چې شنه نباتات لمریزه انرژي په
کېمیایي انرژي بدلوي  .فرانسوي فیزیالوجیست  Busengoد فوتوسنتز په درشل کې د جذب شوي کاربن دي
اکسید د اندازې او ازاد شوي اکسیجن تر منځ انډول په دقیق ډول پېدا کړ .هغه په  1864کال کې په ډاګه کړه چې
فوتوسینتېتیک انډ ول یعنې د ازاد شوي اکسیجن حجم پر جذ ب شوي حجم د کاربن دي اکسید تقریبا برابر د یو سره
دې:
د اکسیجن ازاد شوی حجم
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د کاربن دي اکسید جذب شوی حجم
په همدې کال الماني نبا ت پېژندونکي ساکس د فوتوسنتز په درشل کې د سبوس د دانوجوړېد ل
په ډاکه کړل  .هغه د څو ساعتونو لپاره شنې پاڼې په تیارې کې کېښودې  ،تر څو په هغوۍ کې زېرمه شوی سبوس
په مصرف ورسوي .وروسته هغه دا پاڼې رڼا ته کېښودې  ،پدا شان چې د هرې پاڼې نیمه برخه رڼا او نیمه یي تیارې
کې وي .وروسته له یوې مودې یي ټولې پاڼې ټه د ایودین بخار ورکړ  .په پایله کې د پاڼې د رڼا خوا برخې ځان ته
تیاره ارغواني رنګ غوره کړ چې دې عمل د نشاېستې (سبوس) د کومپلېکس په جوړونه د ایودین سره داللت کاوه ،
پداسې حال کې چې د باڼې تیارې خوا رنګ بدل نکړ .د اکسیجن د ازادېدو او په شنو پاڼو کې د کلوروبالست په همدا
شان د فوتوسنتز د عمل د مناسب طیف او د کلوروپالست پواسط د جذب شوي طیف تر منځ مستقیم اړیکي په کال
 1881کې اینګېلمن لخوا په داګه شول  .هغه د یو شیشی سالېد پر مخ د رڼا د نریو او پراخو وړانګو پواسط روښانه
شوي شنه نري تار ډوله الجیان (اوبړې) چې د فنر په شان د تاو راتاو کلوروپالست لرونکي وه کېښودل  .هغه ددې
اوبړیو سره یو ځاې د اکسیجن د غلیظیت په وړاندې حساس خوځېدونکې باکتریي تعلیق د نوموړي سالېد پر مخ ځاې
پر ځاې او بیا یي سالېد په یوه د هوا څخه خالي محفظه کې کېښود  .پدې حالت کې باېد خوځېدونکې باکتریاوې هغو
برخو ته  ،چېرته چې د اکسیجن غلیظت زیاتوي ولېږدي  .وروسته له څه مودې سالېد د میکروسکوپ الندې وکتل
شو او د باکتریائي موجوداتو شمېرل تر سره شول  ،څرګنده شو چې ډېره اندازه بکتریا د شنو تار ډوله اوبړیو په شا او
خوا کې ځاې په خاې شوي .اېنګلمن د خپلو نورو ازماېښتونو په ترڅ کې نوموړې اوبړې د وړانګو په ډول ډول
طیفي جوړښت روښانه کړې او په دا شان یې د رڼا د سرچینې او د میکروسکوپ د شیشي سالېد تر منځ منشور په
ډاکه کړ .پدې صورت کې تر ټولو ډېره اندازه بکتریا د اوبړیو په هغو برخو کې راټولې شوې چې د طیف په ابي او
سرو وړانګو رڼې شوې وې  .په اوبړیو کې موجودو کلوروفیلونو ابي او سور نور جذب کړ.
لکه څنګه چې هغه وخت دا جوته وه  ،چې د فوتوسنتز لپاره د رڼا جذبول ضروري دي نو ځکه اېنګلمن دې پاېلې ته
ورسېد چې کلوروفیل په سنتز کې د پګمنتونو په توګه د یو فعال فوتو رېسپتور ( رڼا اخستونکې) په څېر برخه اخلي .
د فوتو سنتز په اړوند د هغه وخت پوه کوالې شو په الندې ډول څرګنده کړو:
کېمیایي انرژي  +نشایسته СO2 + Н2О + Свет — O2 +
د شلمې پېړې تر لمړیو د فوتوسنتز عمومي معادله معلومه وه  ،خو هغه وخت بیوشیمي تر دې کچې وده نه وه کړې
چې د کاربن دي اکسید د بدلولو میکانیزم په کاربوهایدرید باندې څرګند کړي.
اوس هم په خواشینې سره باېد ومنو چې د فوتوسنتز د عملیې ځنې برخې په ښه توګه ندي څېړل شوي  .له ډېرې
مودې راهیسې زیار اېستل شوې  ،څو د فوتوسنتز په ټولیز عمل باندې د رڼا د شدت  ،د تودوخې  ،د کاربن دي
اکسید د تراکم او نورو فکتورونو اغېزې وڅېړل شي  .سره لدې چې پدې ترڅ کې د شنو نباتاتو راز راز ډولونه
تر څېړنې الندې نیول شوي چې ډېر ازماېښتونه یې په یو حجروي شنو اوبړیو او یوحجروي ښکر لرونکو
 Evglenaاوبړیو تر سره شوي  .یو حجروي ارګانیزمونه د کېفي څېړنو لپاره ډېر مساعد دي ،ځکه کوالې شو
چې هغوې په ټولو ازماېښتځایونه (البراتوارونه) کې تر ستاندرد شرایطو الندې و کرو  .هغوې کوالې شي یو شان د
اوبو په خنثی ( بوفېر) محلول کې په تعلیق راشې  ،داسی یو الزم حجم تعلیق کوالې شو په هماغه اندازه واخلو
کوم چې د عادي نباتاتو لپاره پکارېږي  .د ازماېښت لپاره ښه ده چې د عالي نباتاتو له پاڼې څخه کلوروپالست جال کړو
 .ددې کار لپاره ډېرې وخت د پالکو څخه کار اخلي ځکه چې د هغو کرل او د تازه پاڼو څخه د څېړنو لپاره کار
اخستل ډېر اسانه دې ځنې وخت ددې کار لپاره د نخود او کاهو له پاڼو کار اخلي  .تر کومه ځایه چې کاربن دي
اکسید په اوبو کې د حلیدو ښه قابلیت لري او اکسیجن نسبتا نه حلېـږې  ،نو کېداې شي د فوتو سنتز په درشل کې په
دغه سیستم کې د تړلي ګازي سیستم د فشار له وجې بدلون راشي  .نو له همدې وجې په فوتوسنتېتیک سیستم کې د
رڼا اغېزه کوالې شو د وار بورګ د تنفسي ماسک په مرسته  ،چې په سیستم کې د اکسیجن حجم د زماني بدلونو د
راجستر قابلیت لري وڅېړو  .د لمړي ځل لپاره د وار بورګ تنفسي ماسک په  1921کال کې د فوتوسنتز لپاره
وکارول شو  .د اکسیجن د جذبشوي او یا د هغه د ازادشوي حجم د اندازه ګیري لپاره د تعامالتو په درشل کې کوالې
شو نور مناسب وسایل لکه اکسیجني الکترودونه و کارو  .د دې وسیلې څخه د  polarographicمېتود پر بنیاد ګټه
اخستل کېږي .
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اکسیجنې الکترود د پوره حساسیت د لرلو له وجې کوالې شي چې په یو لېتر کې تر  1،11ملي مول غلیظت څرګند
کړي  .نوموړې وسیله د پالتین د نري سیم د کاتود څخه چې په کلک ډول د انود پر صفحه پرس شوې او د نقرې د
نرې حلقې څخه چې په مشبوع محلول کې غوټه دې جوړشوې  .الکترودونه د هغه مخلوط څخه چې تعامل په کې تر
سره کېږي ګوښه دي او غشا یې د اکسیجن لپاره د نفوذ قابلیت لري  .تعامالت په پالستیکي یا شیشي لوښي کې چې
په متداوم ډول د مقناطیسي میلې پواسط خوځېږي تر سره کېږي  .کله چې پر الکترود ولتا ژ ډېرېږي  ،پالتیني
الکترود د ستاندرد الکترود په نسبت منفي حالت اختیاروي او اکسیجن په محلول کې په الکترولیک ډول بېرته
احیا کېږی  .د برېښنا د بهیر اندازه د 1،5څخه تر  1،8ولت پوري په مستقیم ډول د اکسیجن د پارسیال فشار
سره په محلول کې ټړاو لري  .د اکسیجني الکترود څخه د  1،6ولټ په درلودو سره کار اخستل کېږي  .د
برېښنا بهیر د هغه الکترود پواسط اندازه کېږي  ،کوم چې د یو مناسب راجستر سیستم سره نښتې دې  .الکترود د
تعاملي محلول سره یوځاې د اوبو د جریان پواسط له ترموستات څخه ابیاری کېږي  .د اکسیجني الکترود په
مرسته د رڼا او راز راز کېمیایي موادو د عمل اغېزې د فوتوسنتز په درشل کې اندازه کېږي  .د اکسیجني
الکترود ښه والې د وار بورګ د وسیلې پر تله دا دې :
چې اکسیجني الکترود د اکسیجن د حجم بدلون په چټکې او متداوم ډول سره په سیستم کې ثبتوي .
له بلې خوا د وار بورګ د وسیلې پواسط په یو وخت کې تر  21نمونو او رنګ رنګ تعاملي مخلوطونه څېړل کېږي
حال دا چې د اکسیجني الکترود پواسط دا نمونې په نوبتي ډول تحلیل او تجزیه ګېږي .
د  1931کال د مخه ډېرو څېړونکو پدې برخه کې داسې تصور درلود ،چې د فوتوسنتز لمړنې تعامل د رڼا د عمل د
وجې کاربن دي اکسید په کاربن او اکسیجن تجزیه او وروسته کاربن د یو لړ تعامالتو په درشل کې د اوبو په ملتیا په
کاربوهابدریدونو بدلوي  .په  1931کال کې د دوو مهمو کشفیاتو له وجې دا تصور بدل شو :
لمړی ــ د ځنو بکتریایي ډولونو څرګندونه او شرحه  ،چې کوالې شي پرته د رڼا د انرژي د کارولو څخه
کاربوهایدریدونه جذب ( )assimilateاو سنتز کړي  .او وروسته هالندي میکروبیالوجست وان نیل د بکتریاوو د
فوتوسنتز بهیر پر تله او دا یې په ډاګه کړه چې ځنې باکتریاوې کوالې شي د اکسیجن د ازادېدو پرته د رڼا په شتون
کې  CO2جذب کړي .دا ډول بکتریا یواځې د هایدروجن د یو مناسب بستر یا دونر په درلودو سره کوالې شي د
فوتوسنتز عملیه سرته ورسوي
د وان نیل فرضیه دا وه ،چې په شنه نباتاتو او الجیانو کې دا یو ځانګړی حالت دې  ،چې د فوتو سنتز په درشل کې
اکسیجن د اوبو څخه الس ته راځي نه له  CO2څخه .
دوهم ــ روبرت هیل د کیمبریج په پوهنتون کې په  1937کال د پاڼو د مشابه نسجونو د تفاضلي دفعلمرکز
( )differential centrifugationپه مرسته له تنفسي برخو حځه فوتوسنتېتیکې برخې ( کلوروپالستونه) جال کړل .
الس ته راغلو کلوروپالستونو د رڼا په شتون کې له خبله ځانه د اکسیجن د ازادولو قابلیت نه درلود ( چې وجه یې
ممکن د جال کېدو پواسط د هغو ژوبلېدل وي )  .مګر که په تعلیق ( )suspensionکې د الکترون مناسب
اخستونکې ( ) oxidantsور ګډ شي نو هغوی د رڼا په شتون کې د اکسیجن په ازادولو شروع کوي د بېلګې په ډول
. ferrioksalat potassium or potassium ferricyanide.
په فوتوشیمیک ډول د یو مالیکول  O2په ازادولو سره څلور معادل اکسیدانته ( ) oxidantو رغول شول  .ورسته
څرګنده شوه چې ډېری  Quinonesاو رنګونه د رڼا په ملتیا د کلوروپالست پواسط رغول کېږي  .مګر
کلوروپالستونو نشول کوالې  CO2چې د فوتوسنتز په درشل کې د الکترونونو طبعي اخستونکې (  ) acceptorدی
ورغوي .
د کېمیایې پوتنسیال د مېالن پر خالف د اوبو څخه د رڼا پواسط د القا شو الکترونو لېږدول غېر فیزیالوژیک اکسیدانت
( د هیل معرف ) ته د هیل د تعامل په نوم یادوي .
د هیل د تعامل ارزښت پدې کې دې چې هغه د فوتوسنتز په درشل کې د دوه جال جریانو امکان را په ګوته کړ :
د اکسیجن فوتوشیمیک ازادېدل
د کاربن دي اکسید رغول
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د اوبو تجزیه د فوتوسنتز په درشل کې د ازاد
په  1941کال په کالیفورنیا کې روبن او کامن په ډاګه کړه چې
اکسیجن د ازادېدو سبب ګرځي  .هغوی فوتوسنتز قابلیت لرونکې حجرې د اکسیجن په ایزوتوپ بډایو اوبو کې غوټه
کړی چې اتومي کتله یې  18وه د  181واحد وه غوره کړ  .د حجرو څخه د اکسیجن ازاد شوې ایزوتوپي
جوړښت مطابقت درلود د اوبو سره نه د  CO2سره  .غیر لدې کامن او روبن رادیواکتیف ایزوتوپ  18Oکشف کړ
چې وروسته په بریالیتوب سره د باکست او بنسون بین لخوا د فوتوسنتز په عملیه کې د کاربن دي اکسید د بدلونونو
د څیړنې په موخه وکارول شو .
کالوین څرګنده کره چې د انزایمي تیارو( تاریکو) جریاناتو په پاېله کې د کاربن دي اکسید څخه د قند بیا رغونه
رامنځ ته کیږي  ،ځکه چې د یو مالیکول  CO2د رغولو لپاره دوه مالیکوله رغول شوی  ADPاو درې مالیکوله
 ATPبکارېږي  .په همدې وخت کې د  ATPاو پیریدن نوکلوید رول د نسجونو په تنفس کې په ډاګه شو  .په
 1951کال په درې ازماېښتځایونو کې د کلوروپالست پواسط د  ADPد فوتوسنتیتیکې رغونې امکان په
 ATPباندې څرګند شو  .ارنون او الین په کال  1954کې فوتوسنتز څرګند کړ  ،هغو د پالکو په کلوروپالست کې د
 CO2او  O2اسیمیلیشن تر کتنې الندې ونیوه  .د لسو کالو په موده کې دا ممکنه شوه چې د کلوروپالست څخه
پروتین استخراج کړي کوم چې په تعامل کې د الکترونو په لیږدونه کې برخه اخلي او هغه عبارت دي له فیرودوکسین
،پالستوسیانین  ،فیرو ATPـ ریدوکتاز  ،سیتوکروم او داسې نور .
په سالمو شنو پاڼو کې د رڼا د اغیزې الندې  АDP и АТPرامنځ ته کیږي او د اوبلنو اړیکو انرژي د انزایمونو په
ملتیا د کاربن دي اکسید څخه د کاربوهایدریدونه د رغوني لپاره کارول کیږي او د انزایمونو فعالیت د رڼا پواسط
تنظیمږي .
ټاکــــــونکـــي فکـــــتورونــــــه
په نباتاتو کې د فوتوسنتز د عملیې شدت یا چټکتیا په یو لړ داخلي او بهرنیو فکتورونو پورې تړاو لري .
داخلي فکتورونو:





د پاڼې جورښت او په هغې کې د کلوروپالست اندازه
په کلوروپالستونو کې د فوتوسنتز د محصوالتو زېرمه
د انزایمونو د اغیزې
او په همدا شان د ضروري غیر عضوي موادو د لږ غلیظیت ونډه .

بهرني فکتورونه عبارت دي له :
 په پاڼه باندې د خورې شوې رڼا کمیت او کیفیت ،
 د چاپیلایر تودوخه
 د نبات په ګاونډي اتوموسفیر کې د کاربن دي اکسید او اکسیجن غلیظیت
د فوتوسنتز چټکتیا په خطي ډول زیاتېدونکې ده او په مستقیم ډول انډول لري د رڼا د شدت د واحد سره  .د رڼا د شدت
په ال زیاتېدو سره د فوتوسنتز زیاتېدنه په قراره سره کمېږي او باالخره کله چې رڼا خپل ټاکلي حد  11111لوکس ته
رسېږي فوتوسنتز ورسره له فعالیته لوېږي .د رڼا د شدت نوره ډېرېدونکې اندازه د فوتوسنتز په چټکتیا اغېزه نه کوي .
د فوتوسنتز د چټکتیا پایداره برخه د رڼا د اشباع  svetonasyscheniyaد برخې په نوم یادوي  .که چېرې
ضرورت شي چې د فوتوسنتز په درشل کې پدې برخه کې د رڼا سرعت زیات کړې شي پکار نده چې د رڼا شدت
بدل شي بلکه الزمه ده چې ځنې نور فکتورونه بدل کړای شي  .د دوبي په یوه روښانه ورځ کې د ځمکې پر مخ د
لمرد خورو شوو وړانګو شدت په ډېرو برخو کې  111111لوکس ته رسېږي  .نو په دې اساس د لمر خورې شوې
وړانګې د ټولو نباتاتو د فوتوسنتېتیک فعالیت ( د سرو او بنفشو فوتونو انرژي  ،کوم چې د لید لوري د برخو سره
په مطابقت ده د دو چنده تفاوت په دلودو سره نور ټول فوتونونه د دې برخې د فوتوسنتز د سر ته رسوو قابلیت لري )
د اشباع لپاره بسنه کوي  ،پرته له هغو چې په سیوري او ګڼو ځنکلونو کې را شنه کېږي.
د رڼا د ټیټ شدت په صورت کې د فوتوسنتز سرعت په  15او  25درجو د سانتي ګراد کې یو شان دی  .هغه تعامل
چې د رڼا د شدت په داسې شرایظو ; کوم چې د رڼا د محدودو شو برخو سره په مطابقت کې وي تر سره کېږي  ،په
پوره ډول هغه فوتوشیمیک تعامل ته ورته دی چې د تودوخې سره حساس نه وي  .مګر د رڼا د لوړ شدت په صورت
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کې د فوتوسنتز سرعت په  25درجو د سانتي ګراد څو ځله لوړ دې د  15درجو پر تله  .نو په دې ډول د رڼا پواسط
په اشباع شوو برخو کې د فوتوسنتز دعملي سرته رسېدل یواځې د فوتونو د جذب سره نه بلکې د نورو فاکتونو
سره هم تړاو لري  .ډېری نباتات په ښه ډول په متعدل اقلیم کې چې د تودوخې د درجې واټن یې د  11او 35درجو
د سانتي ګراد تر منځ ټاکل شوې دندې تر سره کوي ،مګر تر ټولو مناسب شرایط یې د تودوخې  25درجې د سانتښ
ګراد اټکل شوې  .د رڼا پواسط په محدود شو برخو کې د فوتو سنتز سرعت د کاربن دي اکسید د غلیضیت په کمېدو
سره بدلون نه مومي  .نو په دې ډول کوالې شو ووایو چې کاربن دي اکسید نېغ په نېغه په فوتوشیمیکو تعامالتو کې
کډون کوي  .په عین زمان کې د رڼا د ډېر لوړ شدت په صورت کې چې د محدود شوو برخو له پولو بهر واقع وي
د فوتوسنتز فعالیت د کاربن دي اکسید د غلیضیت په زیاتېدو سره د پام وړ زیادښت رامنځ ته کوي.
د ځنو کرنیزو نباتانو (غله جاتو) فوتوسنتز د کاربن دی اکسید د  %1،5غلیظیت په زیاتېدو سره په خطي ډول
زیادښت مومي ( دا اندازه ګېري د لنډ وخت په ازماېښتونو کې سرته رسېدلي ځکه چې د کاربن دي اکسید د لوړ
غلیظیت د اوږد وخت عمل پاڼې زیانمنوي ).
د فوتو سنتز د سرعت لوړ قیمت د کاربن دي اکسید د غلیظیت په  %1،1کې تر السه کېږي  .په داسی حال کې چې
په اتموسفېر کې د کاربن دي اکسید منځنی غلیظیت  %1،13ته رسېږي  .لدې وجې په عادي شرایطو کې د کاربن دي
اکسید اندازه د نباتاتو لپاره چې وشي کوالې په پوره او اغېزمن ډول ترې ګټه واخلې بسنه نه کوي  .که چېرې په یو
تړلي حجم کې ځای په ځای شوي نبات ته د رڼا په واسط د مشبوع شوی شدت رڼا ورکړو و به ګورو چې د کاربن
دي اکسید غلیظیت د نوموړي حجم په هوا کې وار په وار مخ په کمېدو ځي تر څو چې خپل ثابت ټکي ته چې د
کاربن دي اکسید د جبران د ټکي "  C02 compensation pointپه نوم یادېږي ورسېږی  .د فوتوسنتز په
درشل کې په دې ټکي کې د کاربن دي اکسید پېدا کېدل د اکسیجن د ازادیدو سره د تنفس ( ټیاره او رڼه مرحله ) په
پایله کې برابریږي  .د نباتاتو د راز راز ډولونو د کاربن دي اکسید د جبران د ټکي C02 compensation
"  pointموقیعت یو شان ندی.
راڼه او تیاره تعامالت
انګلیسي فیزیالوژیست ف  .ف .بلېکمېن په  1915کال کې د نور پواسط د فوتوسنتز د اشباع شوي منحني د شکل په
تفسیر سره په ډاګه کړه چې فوتو سنتز یو دوه مرحلي جریان دې چې په ځان کې فوتوشیمیک یعنې د رڼا په وړاندې
حساس او غېرفوتوشیمک یعنې تیاره تعامالت را نغښتي دي  .د فوتوسنتز تیاره تعامالت انزایمي دي او د رڼو تعامالتو
په نسبت په اهسته ډول تر سره کېږي ،له همدې وجې د رڼا د لوړ شدت په صورت کې د فوتوسنتز سرعت په پوره
ډول د تیاره تعامالتو د سرعت پواسط ټاکل کېږي .راڼه تعامالت یا خو په ټولیز ډول د تودوخې سره تړاو نلري او یا
خو دغه تړاو ډېر ضیف ښودل کېږي نو به دې صورت کې تیاره تعامالت لکه نور ټول انزایمي جریانات تر ډېره حده
د تودوخې سره په تړاو کې تر سره کېږي  .دا باید ځان ته روښانه څرګنده کړو چې تیاره تعمالت کوالې شي په تیاره
او په همدا شان په رڼا کې تر سره شي  .راڼه او تاریک تعامالت کوالې شو د رڼا د فلش څخه په استفاده چې د ثانیي
په لنډو برخو ویشل شوې معلوم کړو .د رڼا څریکه (فلش )کم د یو ملي ثانیې ( ) 10-3 cپه دوام کوالې شو یا د
میخانیکي وسیلې په مرسته چې د یو څرخېدونکي سوري دار ډیسک څخه جوړشوې او د رڼا د یو ثابت لوري په خوا
ایښودل شوی او یا هم په برېښنایي ډول د کاندینساتور  capacitorپه چارچولو او د خال او یا discharge lamp
په واسط د هغه د بېرته خالیکېدو له طریقه په الس را وړو .د رڼا د سرچینې په ډول د یاقوتي الیزر څخه چې د
وړانګو موج یي  694نانو متر دی هم کار اخستل کېږي .ایمرسن او ارنولد په کال  1932کې د discharge lamp
د رڼا د څریکې په مرسته چې 10-3ثاني دوام درلود حجرې تعلیق روښانه کړ او په دا شان یي د اکسیجن د ازادېدو
سرعت د رڼا د څریکې د انرژي  ،د تیارې مقطعې د اوږدښت سره په تړاو کې د رڼا د څریکې او د حجرې تعلیق د
تودوخې ترمنځ اندازه کړ.
د رڼا د څریکې په زیاتېدو سره په نورمالو حجرو کې د  2511مالیکول کلورفیل څخه د یو مالیکول اکسیجن په
ازادېدو سره د فوتوسنتز اشباع کېدنه پېل شوه .اېمرسن او ارنولد په خپلو څېړنو کې دې پاېلې ته ورسیدل چې د
فوتوسنتز ماکسیموم قېمت د کلورفیل د مالیکول د ر قم پواسط چې رڼا جذبوي نه  ،بلکه د انزایمونو د مالیکول د رقم
پواسط چې تیاره تعامالت ګړندي کوي ټاکل کېږي  .په دا شان هغو څرګنده کړه چې د مسلسلو څریکو تر منځ د
تیارو وقفو زیادښت د  0,06 secڅخه په زیات رقم کې د اکسیجن ازادېدل د یوې څریکې په حساب د تیارې وقفې د
اودښت سره تړاو نلري  .په داسې حال کې چې په ډېرو لنډو واټنو کې هغه د تیارو وقفو د اوږدښت ( )0-0,06seد
زیاتېدو سره مخ په جګېدو وو .پدې ډول تیاره(انزایمي ) تعامل چی د قوتوسنتز د اشباع کېدو کچه په ډاکه کوي په
 0,06secتر سره کېږي .د پورته څېرڼو پر بنیاد په  25درجو د سانتي ګرد کې  0,02 secد تعامل د سرعت
منځنی وخت ټاکل شوی .
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د فوتوسنتز د اپارت تشکیالتي او بیوشیمک جوړښت
معاصره پوهه د فوتوسنتېتیک اپارت د جوړښت او دندو په اړوند د داسې مطالبو څېړنه کوي چې د پالستیدونو د
کېمیایې جوړښت د ځانګړتیا سره  ،د هغود تشکیالتي جوړښت  ،د دې ارګانونو د بیوجېنوس د فیزیالوژیکې او
جېنیتیکې قانونمدي او د حجرو د نورو وظیفوي جوړښتونو سره نېغ په نېغه تړاو لري  .د وچې د نباتاتو د
فوتوسنتېتیک فعالیت ځانګړی ارګان پانه ده ،چېرته چې د حجرو ځانګړې جوړښتونه د کلورپالست په نامه ځای په
ځای شوي  .کلوروپالستونه د انزایمونو او نورو موادو لرونکي دي چې درڼا د انرژۍ د جذب او په کېمیایي پوتنسیال
د هغې د بدلون لپاره ضرور کڼل کېږي  .غېر له پاڼې اکتیف عمل کوونکي کلوروپالستونه د نبات په تنه  ،دنډورو،
 stop and scales Kolasاود ځنو نباتاتو په هغو جرړو کې چې په رڼا کې قرار لري شتون لري  .د اوږده تکامل
په درشل کې پانه د شنو نباتاتو د اساسي دندو (فوتوسنتز) د سرته رسوونکي ځانګړي ارګان په توګه منځ راغلې  .نو
له همدې وجې د پاڼې اناتومې  ،د کلوروپالست لرونکو حجرو او نسجو موقیعت او د پاڼې د  Morphemeجوړښت د
نورو عناصرو سره دهغو اړیکي تر ډېره حد ه د فوتو سنتز د اغېزناک بهیر تابع دي اوهغوۍ په چټکې سره د
اېکولوژیک سترس په شرایطو کې بدلون مومي  .دې پرابلم ته په کتو سره د فوتوسنتېتیک اپارت وظیفوي جوړښت په
دوه بنسټیزو پړاونو کې څېړل شوی :
په پاڼه کې لکه د فوتوسنتز او کلوروپالست د ارګان په شان ،چېرته چې په بشپړ ډول د فوتوسنتز مېکانیزم ځای په
ځای شوی .
د پاڼې په کچه د فوتوسنتېتیک اپارات جوړښت ممکن د هغې د  mesostructureد تحلیل او تجزیې پر بنسټ
څېړل شوی وي  .په کال  1975کې د  mesostructureتعریف وړاندې شو .د فوتوسنتېتیک اپارت د جوړښتیزو او
دندیزو ځانګړتیاو او دهغو د کېمیایي جوړښت د ځانګړنې  ،جوړښتیز سازمان  ،ددغو اندامونو د فیزیالوژیکي او
جینېټیکي ځانګړنو بیوجنوس او د نورو وظیفوي جوړښتونو سره د متقابلو اړیکو د ښوونې پر بنسټ پاڼه د
فوتوسنتېتیک جریان ځانګړی ارګان دی ،چېرته چې د کلوروپالست په نامه خانګړي جوړښتونه متمرکز شوي .
کلوروپالست د انزایمونو لرونکي جوړښتونه دي چې د رڼا انرژي اخلي او په کېمیایي پوتنسیال یې بدلوي.
 Mesostructureد پاڼې د فوتوسنتېتیک اپارات د مارفوفیزیالوژیکو ځانګړتیاو د سیستم یعنی  hlorenhimyاو
 klizmofiliyaلرونکی دی  .د فوتوسنتېتیک اپارات بنسټیز پارامترونه عبارت دي له:









سطحه(مساحت)
د حجرو شمېر
کلورفیل
پروتین
دحجرو حجم
په حجرو کې د کلوروپالست شمېر
دکلوروپالست حجم
د کلوروپالست او دهغه د انقطاع سطحه

د فوتوسنتتیک اپارات او  Mesostructureد انالیز په مټ کوالې شو چې د ډېرو نباتاتو د مشترکو وجو څېړنیز
پارامترونه او د ځانګړو بدلونو حد تثبیت کړو  .په منځني ډول د یوې بالغې پاڼې چې نوره وده نه کوي د کلوروپالست
شمېر 11ـ 21او د ځنو ډولونو تر  411زیات په ګوته شوی چې په دې ډول په  1cm2مساحت د پاڼه کې د میلون
کلوروپالستونو سره مطابقت کوي  .د مختلقونسجونو په حجرو کې د هرې حجرې په حساب  15-80دانو
کلوروپالسته په ګوته شوي .د کلوروپالست منځنې حجم  1MKM2اټکل شوی  .د ډېری نباتاتو د کلوروپالست ټولیز
حجم 11ـ 21سلمه( ،)٪د ونو تر  ٪35د حجرو حجم تشکیلوي  .د کلوروپالست د عمومي سطحې او د پاڼې د
مساحت تر منځ انډول د  3او  8تر منځ په ګوته شوی  .د کلوروفیل د مالیګول اندازه په یو کلوروپالست کې یو شان
نه ده  ،په سیوري خوښوونکو ډولونو کې دا عدد مخ په زیاتېدو وي .
پورته یادشوي پارامترونه کېدای شي تر ډېرې کچې د نباتاتو د ودې د فیزیالوژیکو او اېکولوژیکوشرایطو سره په
تړاو کې بدلون و مومي  .د  A. T. Mokronosovaد څرګندونو پر بنسټ په ځوانې پاڼې کې د فوتوسنتز
فعالیت د هغې د  51تر  ٪81په لرې کولو سره په حجره کې د کلوروپالست شمېر بدون لدې چې د هغې ځاني
فعالیت بدلون ومومي زیاتېږي  ،تر نوموړو شرایطو الندې په زړه پاڼه کې چې نوره وده نه کوي د فوتوسنتز
فعالیت د پاڼې د کمېدو وروسته د هر کلوروپالست د فعالیت د لوړېدو له وجې بدون لدې چې د هغو اندازه بدلون
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ومومي زیاتېږي  .د  Mesostructureد پارامترونو انالیز و ښودله چې  ،د رڼا د شرایطو سره انطباق د بیا
رغونې د عملیې سبب ګرځي چې د پاڼې د رڼا جذبونکې ځانګړتیا په ښه کولو کې مرسته کوي  .کلوروپالستونه د
حجرو د نورو اجزاو په نسبت د لوړې کچې د داخلي ممبراني جوړښت د ارګانیزېشن لرونکي دي  .کلوروپالستونه
کوالې شو د هغو د جوړښت د ترتیب له مخې یواځې د سترګو د داخلي شبکې د رېسپتور حجرو سره چې ،هغه هم د
رڼا د انرژي د  transformationدنده تر سره کوي مقایسه کړو .د کلوروپالست د داخلي جوړښت د ارګانیزېشن
لوړه کچه په الندې ډول څرګندېږي :
د بیا رغېدونکو او اکسیده شوو نوري محصوالتو ( ) photoproductsد فضایي بېلتون شتون  ،چې د تعامل په
مرکز کې د چارچ د بېلتون د لمړیو عملو په پاېله کې منځ ته راغلي .
د تعامل د مرکز د اجزاو د جدي نظم او ترتیباتو شتون  ،چېرته چې په ګډه سره چټک فیزیالوژیک او ډېر اهسته
انزایمي تعامالت تر سره کېږي .د انزایم د رڼا تحریکونکي مالیکول د انرژي بد لون د کېمیایي اکسپتورد انرژي په
وړاندې د یو څرګند لوري غوښتونکې دی ،چې د یو معین جوړښت په درلودو سره چېرته چې انزایم او اکسپتور په
کلکه سره د یو بل په وړاندې لوری نیولی.
د الکترونو د ترانسپورتې زنځیر سیمه ایز ارګانیزېشن  ،ممبران ته د لېږدونکو د یو داسې تړلي او لوري ښوونکي
جوړښت لرونکې دی ،چې د الکترونو او پروتونو چټک او منظم لېږد تامینولی شي .
په ګډ ډول د الکترونو د لېږد او  ATPد سنتز لپاره د کلوروپالستونو د یو ټاکلي او متشکل سیستم درلودل .
لیپوپروتیني ممبرانونه د انرژیتیکو جریاناتو د جوړښت ایز بنسټ په څېر د تکامل د بهیر په لمړنیو مرحلو کې منځ ته
راغلي  ،داسی تصور کېږي چې د ممبران بنسټیزې پروتیني اجزاوې
 Phospholipidsجوړوي  ،چې په ټاکلو بیولوژیکي شرایطو کې منځ ته راغلي  .دغه پروتیني کومپلکس جوړښت
په خپل ځان کې د نورو مرکباتو د یو ځای کېدو زمینه برابر کړه چې په اغلب ګمان ددې جوړښت د لمړنیو کتلستیکو
دندو بنسټ جوړوي  .د وروستیو کلونو د الکترونیکو میکروسکوپي څېړنو په مټ د هغو ارګانیزمونو متشکل
ممبراني جوړښت څرګند شو چې ال د تکامل په ټیټ پړاو کې قرار درلود  .د ځنو بکتریاو د فوتوسنتز قابلیت
لرونکو حجرو د ممبراني (غشایي) جوړښت غړي په پوښلي ډول د حجرې په پېرفېري قرار لري او د
سایتوپالزماتیکو پردو(ممبران) سره تړلي دي  ،غېر لدې د شنو اوبړیو د فوتوسنتز بهیر د ممبران د دوګانه تړلي
سیستم (تیالکوید) سره چې د حجرې په محیطي برخه کې واقع دي تړاو لري  .په دې ګروپ فوتوسنتېتیکو ارګانیزمونو
کې لمړی کلوروفیل څرګندېږي مګر د کلوروپالست ځانګړي غړي په کریپتوفیدي اوبړیو کې تر سترګو کېږي  .په
هغو کې یو جوړه کلوروپالست چې د یو څخه تر څو دانو پورې ټیالکویدونه لری تر سترګو کېږي  . .د فوتوسنتېتیک
اپارت دا ډول ورته جوړښت د الجیانو په نورو ګروپونو لکه سرو  ،بورو او نورو الجیانو کې تر سترګو کېږي  .د
تکامل په درشل کې د فوتوسنتېتیک جریان ممبراني جوړښت ځان ته مغلق شکل غوره کوي  .د کلوروپالست
میکروسکوپي څېړنو او کریوسکوپي تخنیک دا زمینه برابره کړه تر څو د کلوروپالست د حجمي جوړښت فضایي
مودل جوړ شي  ،جې تر ټولو مشهور یي د جوزیف هسلوپ هریسون ګرانولر مودل شمېرل کېږي (. ) 1964
په دا ډول کوالې شو ووایو چې  ،فوتوسنتز د انرژي د بدلون یو پېچلی بهیر دی چې د هغه په درشل کې لمریزه
انرژي د عضوي موادو د کېمیایې اړیکو په انرژي چې د فوتوسنتز قابلیت لرونکو ارګانیزمونو د حیاتي
فعالیت لپاره او په همدا شان د نورو هغو ارګانیزمونو لپاره چې په خپله د عضوي موادو په جوړولو
قادر نه دي ضرور ده بدلېږي  .د فوتوسنتز په اړوند څېړنې د عمومي بیولوژیکي ارزښت برسېره د
عملي ارزښت لرونکي دي  .په ځانګړي ډول په فضایي څېړنو کې د خوړو ،د ژوند د تائمین د سیستم
جوړول او همداشان د راز راز بیوتخنیکي وساېلو جوړول نېغ په نېغه د فوتوسنتز سره تړاو لري .
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د فوتوسنتز د فوتوکېمیایي سیستم ( FsIIوا  )FsIانځور :
د فوتوسنتز د فوتوکېمیایي سیستم ( FsIIوا  )FsIانځور ـــ ریدوکس پوتنسیال د  Ph 7په قېمت (ولټ )
 Zـــ د الکترونو دونر (ورکونکې ) د  FS IIلپاره ; P680ـــ انرژي جذبونکې او تعامالتي مرکز
د(FSIIرڼااخستونکې انتن ددې مرکز د کلوروفیل  b،aاو د کسانتوفیل د مالیکول لرونکې دی)
Qـــ په  FSIIکې د الکترونو لمړنې اکسپتور ATP ،ـــ ادېنوزینتریفاسفات Pinorg. ،ـــ غېر عضوي
فاسفات ADP ،ـــ ادینوزین دي فاسفات  P700،ـــ د  FSIانرژي جذبونکې او تعامالتي مرکز( ددی
مرکز رڼا جذبونکې انتن د کلوروفیل  a,bاو کروتین د مالیکول لرونکې دی ) SRF ،ـــ فېرکتوز رغونکي
مواد
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