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  رانو جاندرانرژي شارش 
هـا و بعـضي از        گياهـان، جلبـك   . آورنـد   مـي دسـت     بهجانداران تقريباً همه انرژي مورد نياز خود را، به طور مستقيم يا غير مستقيم، از خورشيد                 

 بـه طـور غيـر        نياز خود را    انرژي مورد  اما جانوران . آورند  ميدست    بهانرژي خود را به طور مستقيم از نور خورشيد          ) ها  سيانوباكتري(ها    باكتري
  .آورند ميدست  بهواسطه گياهخواران  همستقيم و ب

  .شود ها منتقل مي  به هتروتروفها  آنها و از  انرژي از نور خورشيد به اتوتروف: شارش انرژي

  
  .دهد شكل فوق يك زنجيره غذايي را نشان مي

  .شود ه غذايي گفته مي به ارتباط غذايي بين چند موجود زنده، زنجير:زنجيره غذايي 
خـوار    گوشـت  كننـده   و يـك مـصرف    ) كننده  اولين مصرف (گياهخوار  كننده    ، يك مصرف  )گياه سبز (كننده    در هر زنجيره غذايي حداقل يك توليد      

  .حضور دارد) كننده دومين مصرف(

  .شود  به مجموع چند زنجيره غذايي، شبكه غذايي گفته مي:شبكه غذايي 
  .باشد اما منبع اصلي انرژي مي. باشد شود، چون خورشيد موجود زنده نمي رشيد جزء زنجيره غذايي محسوب نميدر شكل فوق، خو: توجه
  .نامند يابد كه اين حالت را هرم انرژي مي كاهش ميكننده  به سمت آخرين مصرفكننده  مقدار انرژي از توليد :نكته 
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 انرژيكننده  هاي ذخيره ساخت مولكول

و ) كاتابوليـسم (زا  هاي انرژي ها شامل دو دسته واكنش اين واكنش. شود هاي درون سلولي متابوليسم گفته مي      مجموع واكنش  به   :متابوليسم
  .باشند مي) آنابوليسم(خواه  هاي انرژي واكنش

  .دشو ميهاي جديد ساخته  يسم مولكولهاي آنابول شوند و در واكنش ها شكسته مي هاي كاتابوليسم مولكول در واكنش :نكته 

  .شوند هاي آلي ساخته مي  فرآيندي است كه طي آن با استفاده از نور خورشيد، مولكول:فتوسنتز

كنند، اتوتروف ناميـده    جانداراني كه از انرژي نور خورشيد يا انرژي موجود در مواد معدني براي ساخت تركيبات آلي استفاده مي     :اتـوتروف 
  .اتوتروف همان توليدكننده است). تغذيه= خود، تروف = اتو . (نامند نيز مي »خود تغذيه «ها را اتوتروف. شوند مي

  :شوند ها بر اساس نحوه كسب انرژي به دو گروه تقسيم مي اتوتروف
  .كنند با استفاده از نور خورشيد غذاسازي مي: كننده فتوسنتز -1

  ها ها، برخي از باكتري گياهان، جلبك: مثال
  .آورند ميدست  بهها انرژي  دهانه آتشفشانشده از  خارجبا استفاده از مواد معدني ها  از آنبرخي : شيميو سنتزكننده -2

كننـد    اين گروه نور خورشيد را دريافـت نمـي        . كنند  ها زندگي مي   ها و مجاور دهانه آتشفشان      ها كه در اعماق اقيانوس      برخي از باكتري  : مثال
  .ندكن بلكه با اكسيداسيون مواد معدني، غذاسازي مي

 تجزيه غذا براي كسب انرژي

. آورنـد  مـي دسـت   بـه شود كه انرژي مورد نياز خود را به جاي خورشيد يا مواد معـدني، از مـواد غـذايي          به جانداراني گفته مي   : هتروتروف
  .هتروتروف همان مصرف كننده است. نامند  مي»دگرتغذيه«ها را  هتروتروف

  ها و آغازيان اكتريها و بعضي ب ، قارچ جانوران،انسان: مثال
  .آورند ميدست  بهانسان و ديگر جانوران با فرآيندي به نام تنفس سلولي، انرژي مورد نياز خود را از مواد غذايي 

ها است، تنفس سـلولي       هاي زنده، كه فرآيندي مشابه با سوختن چوب يا ساير سوخت            به سوختن مواد غذايي در درون سلول      : تنفس سلولي 
  .شود گفته مي

  
  

  

⎯⎯منبع انرژي فتوسنتزكنندگان    نورخورشيد←⎯

⎯⎯منبع انرژي شيميوسنتزكنندگان    مواد معدني←⎯

⎯⎯ها  منبع انرژي هتروتروف   مواد آلي  ←⎯
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 وب با سوختن غذاها در سلولمقايسه سوختن چ

  .شود  آزاد مينور و گرما و به شكل سريع هنگام سوختن چوب انرژي ذخيره شده در آن به طور -1
 به تـدريج آزاد هاي آنزيمي     اي از واكنش    ها، طي زنجيره     شده در آن   ذخيرههاي مواد غذايي در سلول، انرژي شيميايي           هنگام سوختن مولكول   -2
  .اندازد ها، محصول واكنش قبلي، واكنش بعدي را راه مي در اين زنجيره از واكنش .شود مي

  
  .شود ها به دو شكل آزاد مي شوند، انرژي آن ها شكسته مي هاي مواد غذايي در سلول وقتي مولكول

  .شود  آزاد ميگرمامقداري از انرژي به شكل  -1
 .شود  ذخيره ميATPاي ه مقداري ديگر از انرژي به شكل مولكول -2

در هنگام تبـديل     .آيد   به حساب مي   گر  واكنش براي واكنش دوم يك      گلوكزدر شكل فوق واكنش اول تجزيه نشاسته است و محصول آن يعني             
و آب تبـديل شـده و       2CO به   هايي خاص،   در واكنش دوم گلوكز بر اثر آنزيم      . شود  نشاسته به گلوكز مقداري از انرژي به شكل گرما آزاد مي          

انـرژي آزاد  بخـشي از  شود، امـا   آيد و ذخيره نمي  در ميگرماانرژي آزاد شده در واكنش اول به شكل          .شود   آزاد مي  ATPانرژي آن به شكل   
  .شود  ذخيره ميATPشده در واكنش دوم به شكل 

 :ATPآزادسازي انرژي توسط ذخيره و 

ATP       از انـرژي حاصـل از       . رسـاند   هاست و انرژي را به هر جايي از سلول كه الزم باشد، مي               شكل ارزشمند و رايج انرژي درون سلولATP 
  .شود شوند، نيز استفاده مي ها ساخته مي هاي مورد نياز سلول توسط آن مولكولهايي كه  هاي شيميايي ديگر، مانند واكنش براي انجام واكنش




