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ایدۀ کلیدی 

گام 
اول

تعیین پیامدهای مطلوب

 ساختار و عملکرد
 روابط و الگوها

 پایداری، تغییر و زمان
 اندازه گیری

پیامدهای شایستگی محور

 دانش آموزان فرایندهای تأمین انرژی از ماده را در جانداران گزارش می کنند و می توانند نتایج آن را 
در بهبود سالمت خود و نیز تولید محصول به کار برند.

ارائه می کنند و در صورت  تولید محصول  فرایند در  این  به کارگیری  پژوهش دربارٔه  برای  ایده هایی   
امکان آنها را انجام می دهند.

پرسش های اساسی

 چه فرایندهایی در دنیای حیات برای تأمین انرژی از ماده در مصرف کنندگان وجود دارد؟ به عبارتی 
غذاهایی که می خوریم چگونه در بدن ما به انرژی تبدیل می شوند؟

 چه عواملی بر فرایندهای تأمین انرژی از ماده تأثیر می گذارند؟
 شکل رایج انرژی در بدن جانداران چیست؟ 

 چه  اندامکی در تأمین انرژی نقش دارد؟ این اندامک چه ویژگی هایی دارد؟
 تنفس یاخته ای چیست و چه انواعی دارد؟ 

 تنفس یاخته ای چه ارتباطی با سالمت ما دارد؟

مفاهیم کلیدی

تنفس یاخته ای، قندکافت، چرخٔه کربس، زنجیرهٔ انتقال الکترون، تنظیم تنفس، تخمیر، سالمت بدن

نقشه مفهومی

در  در در رضورتدر راکیزه
راکیزه 

در 
انواع مانند شامل 

تأمین با 

قندکافتاکسایشی

با نیاز به  اکسیژن

مانند

  تنظیم 
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مهارت های کلیدی

مهارت های تفکر مانند پیش بینی، استدالل، مقایسه، گزارش نویسی، طراحی آزمایش و پژوهش علمی.

نقشه مفهومی

در  در در رضورتدر راکیزه
راکیزه 

در 
انواع مانند شامل 

تأمین با 

قندکافتاکسایشی

با نیاز به  اکسیژن

مانند

  تنظیم 

انرژی در جانداران  

تأمین با
به شکل 

نوری

در در

در
در

در

در

راکیزه

راکیزه

مانند سالمت شامل

ضرورت
انواع

تنفس 
یاخته ای

 بی نیاز به 
اکسیژن

تنظیم

کاربرد
تخمیر

با نیاز به 
اکسیژن

مانند

تنفس یاخته ای هوازی 

 زنجیرۀ انتقال الکترون چرخۀ کربس قند کافت

اکسایشی

سبزدیسه 

کاربرد 

زندگی

 تخمیر الکتیکی

 تخمیر الکلی

سیتوپالسم

سیتوپالسم

در سطح پیش ماده

ATP

ساخته شدن به راه های
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گفتار 1: تأمین انرژی 

گام 
دوم

فعالیت های یادگیری

آغاز آموزش از پیش دانسته ها و تجارب دانش آموزان. 
دانش آموزان براساس آنچه در پایه های گذشته در کتاب های زیست شناسی و علوم تجربی آموخته اند، 
بنابراین می توانید  نیاز داریم.  به انرژی  انجام می شود  بدن  برای همٔه فعالیت های حیاتی که در  می دانند که 

آموزش را با پرسش هایی مربوط به آنچه قبالً در این باره آموخته اند، آغاز کنید.
آنها به طور مشخص با واکنش کلی تنفس و در کتاب زیست شناسی 1 پایٔه دهم در فصل تبادالت گازی 
در  باشند.  پی برده  به  اکسیژن  نیاز  علت  و  تنفس  به ضرورت  دانش آموزان  که  داریم  انتظار  شده اند.  آشنا 
آنجا آموختند که انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز در مولکول های ATP ذخیره می شود. همچنین در کتاب 
زیست شناسی 2 پایٔه یازدهم در فصل دستگاه حرکتی، آموختند که انرژی مورد نیاز برای انقباض ماهیچه ها 

از ATP به دست می آید.
پس از آن پرسش های صفحٔه عنوان فصل، یا پرسش های مشابه  را از دانش آموزان بپرسید. 

از دانش آموزان بخواهید آنچه را دربارٔه انرژی می دانند )انواع انرژی، نیاز به انرژی، تأمین انرژی، منابع 
انرژی و…(، در برگه ای یادداشت کنند. این دانسته ها می تواند آموخته های آنها از فیزیک را نیز در برگیرد. 
از آنها بخواهید پرسش هایی را بنویسند که دربارٔه چگونگی تأمین انرژی در بدن موجودات زنده از جمله 

انسان دارند. به عبارتی آنچه را می دانند و آنچه را می خواهند بدانند، یادداشت کنند.
 

تنفس یاخته ای
سعی کنید تا دانش آموزان واکنش کلی تنفس یاخته ای را به  خاطر آورند. با کمک آنها این واکنش را 
بنویسید. توجه داشته باشید که در اینجا موازنٔه واکنش مورد نظر نیست، بلکه کافی است که دانش آموزان 
واکنش دهنده ها و فرآورده های واکنش را نام ببرند. حتی فرمول شیمیایی قند و آب نیز مد نظر نیست؛ گرچه با 
توجه به مفاهیمی که دانش آموزان در شیمی آموخته اند، انتظار می رود که تعدادی از دانش آموزان این واکنش 

را به صورت موازنه شده و با فرمول درست بنویسند. 

ATP مولکول پرانرژی 
آنها بخواهید که درک  به شکل 1 جلب کنید و از  برای توضیح مولکول ATP توجه دانش آموزان را 
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خود از شکل را ارائه دهند.با توجه به مطالبی که در فصل 1 همین کتاب دربارٔه نوکلئوتیدها آموخته اند، 
انتظار داریم که دانش آموزان به خوبی ساختار ATP را توضیح دهند.با توجه به  شکل 2 به آنها کمک کنید 

تا چگونگی ذخیره شدن انرژی را در ATP توضیح دهند.
 از دانش آموزان دربارٔه ساخته شدن ATP بپرسید. از آنها بخواهید با توجه به اینکه ATP نوکلئوتیدی 
است که فسفات به  آن اضافه شده است، بگویند که منشأ این گروه های فسفات چیست. یا به سادگی از آنها 
بخواهید یک مثال از ساخته شدن ATP ارائه دهند. انتظار داریم که تعدادی از دانش آموزان به ساخته شدن 
ATP در ماهیچه اشاره کنند. در صورتی که امکان استفاده از رایانه دارید، صفحٔه مربوط به این مثال را در 

کتاب زیست شناسی 2 به دانش آموزان نشان دهید و از آنها بخواهید که آن را مطالعه کنند.
با توجه به  اینکه در همین کتاب در فصل 1 مفهوم پیش ماده توضیح داده شده است، انتظار داریم اگر 
دانش آموزان بخواهند برای این راه یا روش ساخته شدن ATP، نامی انتخاب کنند، کلمٔه پیش ماده در آن 

باشد. برای تکمیل آموزش این روش از ساخته شدن ATP، توجه دانش آموزان را به شکل 3 جلب کنید.
سپس دو روش دیگر یعنی ساخته شدن اکسایشی و نوری را فقط معرفی کنید. اجازه بدهید چگونگی 
انجام این دو روش پرسشی باشد که در ذهن دانش آموزان بماند، تا در جای مناسب به پاسخ آن دست یابند.

بیشتر بدانید
ارتباط با شیمی ، برای یادآوری مفهوم کاهش و اکسایش و کربوهیدرات ها برای یادآوری آمده اند.

دانستنی های معلم 

انواع تنفس یاخته ای
تأمین انرژی از مواد مغذی در جانداران به  راه های متفاوتی انجام می شود.

تخمیر )fermentation(: تجزیٔه بخشی از قندها یا ترکیبات دیگر است که بی نیاز به اکسیژن انجام می شود.
تنفس هوازی )aerobic respiration(: اکسیژن نیز در کنار موادی مانند گلوکز مصرف می شود.

دیگری  ترکیبات  اکسیژن،  به جای  تنفس  نوع  این  در   :)anaerobic respiration( بی هوازی  تنفس 
گیرندهٔ نهایی الکترون هستند.

در این فصل برای سادگی مطلب و به  این علت که به تنفس بی هوازی نپرداخته ایم به طور ساده، تنفس را 
در دو حالت با استفاده از اکسیژن و بی استفاده از آن مطرح کرده ایم.
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مراحل کلی تنفس یاخته ای هوازی 
این مراحل را به طور کلی می توان در مراحل گلیکولیز، اکسایش پیرووات، چرخٔه کربس و زنجیرٔه انتقال 
الکترون تقسیم بندی کرد.مسلماً چنین تقسیم بندی هایی، واقعی نیستند و فقط برای تسهیل یادگیری انجام 
می شوند، بنابراین طرح پرسش هایی مانند اینکه در مرحله اول چه اتفاقی می افتد، نادرست و غیر مجازاست.

زیستن با اکسیژن 
دانش آموزان می دانند که یاخته های ما انرژی مورد نیاز خود را از مواد مغذی مانند گلوکز تأمین می کنند. 
تنفس  کلی  به واکنش  پاسخ،  در  داریم  انتظار  می شود.  تأمین  گلوکز چگونه  از  مثالً  انرژی  بپرسید  آنها  از 
یاخته ای اشاره کنند. آنها را هدایت کنید تا به  این نتیجه برسند که انرژی گلوکز به یک باره آزاد نمی شود، 

بلکه  این اتفاق در واکنش های متفاوت و به صورت مرحله ای رخ می دهد.
می توانید مراحل تنفس یاخته ای را به صورت قندکافت، چرخٔه کربس و زنجیرٔه انتقال الکترون روی تابلو 

یادداشت کنید و سپس مرحله به مرحله با همراهی دانش آموزان آموزش آنها را ارائه دهید.
برای آموزش قند کافت از دانش آموزان بخواهید که به شکل 4 توجه و آن را ترسیم کنند.از شماره گذاری 
مراحل خودداری کنید، مثالً نپرسید که مرحله اول، دوم یا… چیست. برای چنین شکل هایی این پرسش 
را  واکنش ها  این  می توانید  شما  یا  دانش آموزان  ندارند.  وجود  عمالً  مراحلی  چنین  زیرا  است،  بی معنی 
شماره گذاری کنید، اما توجه داشته باشید که شماره گذاری فقط برای آسان کردن یادگیری است و نه دست 

مایه ای برای طرح پرسش های حافظه مدار. 
افزایش  را  مولکول ها  انرژی  فسفات دار شدن سطح  که  می آموزند  این قسمت  مطالعهٔ   با  دانش آموزان 
می دهد و در واقع انرژی مورد نیاز برای فعال سازی واکنش تأمین می شود.همان طور که آمده است، عالوه 

بر پیرووات، مولکول های حامل الکترون و ATP نیز تشکیل می شود.

دانستنی های معلم 

واکنش های گلیکولیز
به گلوکز منتقل و گلوکز 6ــ فسفات تشکیل می شود. واکنش گری گلوکز   ATP 1 گروه فسفات از  
6ــ فسفات از گلوکز بیشتر است. همچنین گلوکز فسفاته درون یاخته می ماند، زیرا عبور گلوکز فسفاته از 

غشای یاخته آسان نیست.
2 گلوکز 6ــ فسفات به  ایزومر خود یعنی فروکتوز6ــ فسفات تبدیل می شود.  

 فروکتوز 6ــ فسفات با گرفتن یک فسفات از ATP به فروکتوز1ــ6 بیس فسفات تبدیل می شود.  3  
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این واکنش با یکی از آنزیم های کلیدی قند کافت، به نام فسفوفروکتوکیناز تسهیل می شود و از نقاط تنظیم 
سرعت گلیکولیز است.

4 فروکتوز 1ــ6 بیس فسفات به دو قند سه کربنی، یعنی دی هیدروکسی استن فسفات و گلیسرآلدئید   
ـ فسفات تجزیه می شود.این دو ایزومر یکدیگرند، اما فقط گلیسرآلدئید 3ــ فسفات می تواند وارد مرحلٔه بعد  3ـ

شود.
5 دی هیدروکسی استن فسفات به گلیسرآلدئید 3ــ فسفات تبدیل می شود.مقدار این دو مولکول در   
حالت تعادل است، اما در نهایت همٔه دی هیدروکسی استن فسفات به گلیسرآلدئید 3ــ فسفات تبدیل می شود. 
6 دو نیمه واکنش به طور هم زمان انجام می شوند. در یکی گلیسرآلدئید 3ــ فسفات، اکسید می شود و   
در دیگری +NAD به NADH و +H کاهش می یابد. واکنش به طور کلی انرژی زاست. این انرژی به مصرف 

فسفریله شدن مولکول و تشکیل 1،3ــ بیس فسفوگلیسرات )اسید( می رسد.
7 1،3ــ بیس فسفوگلیسرات یکی از گروه های فسفاتش را به ADP می دهد. در نتیجه ضمن تشکیل 

ATP، به 3ــ فسفوگلیسرات تبدیل می شود.
8 3ــ فسفوگلیسرات به ایزومرش، یعنی 2ــ فسفوگلیسرات تبدیل می شود.

 )PEP(.9 2ــ فسفوگلیسرات یک مولکول آب از دست می دهد و به فسفوانول پیرووات تبدیل می شود
PEP مولکول ناپایداری است و گروه فسفاتش را در پایان قندکافت از دست می دهد.
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+NAD  مولکول حامل الکترون و در واقع کوآنزیمی مشتق شده از ویتأمین نیاسین است. این مولکول با 

گرفتن و از دست دادن الکترون به سادگی به دو حالت اکسایش و کاهش وجود دارد. در این تبدیل آنزیم های 
دهیدروژناز عمل می کنند. این آنزیم ها یک جفت الکترون و یک جفت پروتون را از پیش ماده )مثالً گلوکز( 
  NAD+ بر می دارند و آن را اکسید می کنند. آنزیم دو الکترون را همراه با یک پروتون به کوآنزیم خود، یعنی

منتقل می کند. پروتون دیگر در محیط رها می شود.

واژه شناسی
قند کافت، واژٔه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژٔه Glycolysis است. Glyco قند و 

Lysis به معنی تجزیه و شکافتن است.

پرسش های احتمالی
چرا ترکیبات در قندکافت، فسفاته می شوند؟ فسفریله شدن کارکردهای متفاوتی دارد؛ مثالً سبب تجمع 
قند می شود و وجود گروه های فسفات از برگشت گلوکز از طریق ناقل هایشان جلوگیری می کند.یکی دیگر 

از نتایج فسفریله شدن کاهش انرژی مورد نیاز برای فعال سازی است.

راکیزۀ مقصد پیرووات
از  می شوند.  آشنا  راکیزه  ساختار  با  پیرووات  سرنوشت  مطالعٔه  ضمن  دانش آموزان  مبحث  این  در 
دانش آموزان بخواهید با توجه به شکل 5، ساختار راکیزه را توضیح دهند. توجه داشته باشید که هدف از 
شکل 5ــ ب توضیح ساختار یاختٔه گیاهی نیست و فقط به منظور تأکید به این موضوع که گیاهان نیز راکیزه 

دارند، آمده است. 
توجه دانش آموزان را به شکل 6 جلب کنید و از آنها بخواهید تا اتفاقی را که برای پیرووات می افتد با 

توجه به همین شکل توضیح دهند.

دانستنی های معلم 

اکسایش پیرووات 
پیرووات مولکولی باردار است، بنابراین در یاخته های یوکاریوتی باید از طریق انتقال فعال و با کمک یک 
پروتئین ناقل وارد میتوکندری شود.بعد از آن مجموعه ای از چندین آنزیم )مجموعه پیرووات دهیدروژناز( 
واکنش های بعدی را تسهیل می کند. گروه کربوکسیل پیرووات )-COO-( که کامالً اکسایش یافته و انرژی 
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شیمیایی ناچیزی دارد، به صورت مولکول کربن دی اکسید رها می شود. بخش دوکربنی باقی مانده، استات 
)-CH3COO( را تشکیل می دهد که شکل یونی استیک اسید است. الکترون ها به +NAD  منتقل می شوند و 
انرژی در NADH ذخیره می شود. سرانجام کوآنزیم آ )CoA( که ترکیبی سولفات دار و از مشتقات ویتامین 
B است، از طریق گوگردش به استات متصل و استیل کوآنزیم آ را تشکیل می دهد که انرژی پتانسیل باالیی 
دارد. این مولکول، برای اکسایش بیشتر، گروه استیل خود را به سیتریک اسید می دهد که آغازکنندٔه چرخٔه 

کربس است.

پرسش های احتمالی
هر راکیزه در یاخته های بدن ما چند مولکول دنا دارد؟ 

تعداد دنا در راکیزه های یاخته های متفاوت فرق می کند. تعداد متوسط این مولکول ها را 5 عدد برای 
هر راکیزه گزارش کرده اند. در بعضی یاخته های انسانی مانند یاختٔه تخم هر راکیزه فقط یک مولکول دنای 

حلقوی دارد، گرچه یاختٔه تخم دارای بیشترین تعداد راکیزه است.

اصالح کج فهمی
این  شاید  شده اند،  آشنا  گیاهان  تولیدکنندگی  مفهوم  با  قبل  پایه های  در  دانش آموزان  اینکه  به   توجه  با 
این  به رفع  انجام نمی شود. شکل 5ــ ب  یاخته های گیاهی تنفس  باشند که در  نادرست را داشته  برداشت 

کج فهمی کمک می کند.

بیشتر بدانید
ارتباط بین تغییر در مولکول با حالت اکسایش و کاهش را نشان می دهد.
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دانستنی های معلم 

واکنش های چرخۀ کربس
چرخٔه کربس، چرخٔه سیتریک اسید هم نامیده می شود؛ زیرا اولین ترکیبی است که بعد از ورود استیل 
انرژی  از  کربس  چرخٔه  در  است.  کربنی   6 ترکیبی  اسید  سیتریک  می شود.  تشکیل  به چرخه   A کوآنزیم 
حاصل از اکسایش اتم های کربن که به صورت CO2 آزاد می شوند، در هر چرخه یک مولکول ATP از 
  FADH2 و NADH تشکیل می شود. بیشترین بخش انرژی آزاد شده در این چرخه برای ایجاد ADP

مصرف می شود.

نتیجٔه نهایی واکنش هایی که با مولکول گلوکز آغاز شد، استیل کوآنزیم A است که وارد چرخٔه کربس 
می شود. این چرخه را برای درک فرایند کلی به طور ساده نمایش داده ایم.

 
چرخۀ کربس

از دانش آموزان بخواهید شکل 7 را نگاه کنند. سپس به  آنها فرصت دهید متن درس را بخوانند. از آنها 
بخواهید آنچه را از شکل در می یابند، به بیان خود ارائه دهند. 

در این قسمت دانش آموزان با ترکیب نوکلئوتیددار دیگری که حامل الکترون است آشنا می شوند.
و  نمی شود  انجام  باره  یک  به  مولکول  تجزیٔه  که  کنید  جلب  موضوع  این  به   را  دانش آموزان  توجه 

مولکول های کربن دی اکسید به تدریج جدا و خارج می شوند.
در  الکترون  انتقال  زنجیرٔه  با  آخر  مرحلٔه  می رسد.  به پایان  یاخته ای  تنفس  از  مرحله  دومین  اینجا  در 

میتوکندری ها ارتباط دارد.
در ادامه ترسیمی از این چرخه ارائه شده است. توجه داشته باشید که سطح انتظار یادگیری دانش آموزان 
از چرخه کربس همانی است که در کتاب درسی آمده است، اما در صورتی که تشخیص می دهید دانش آموزان 
این  می توانید  باشند،  داشته  چرخه  این  پیچیدگی  از  درکی  دانش آموزان  اینکه  برای  و  هستند  عالقه مند 
تصویر یا تصویرهای مشابه را به آنها نشان دهید، بی اینکه آن را آموزش دهید. در این تصویر می توانید توجه 
دانش آموزان را به این موضوع جلب کنید که تعداد اندکی ATP ساخته می شود، بنابراین الزم است تا راهی 

برای تأمین ATP بیشتر برای تأمین نیاز انرژی جانداران پریاخته ای وجود داشته باشد.

گفتار 2: اکسایش بیشتر 
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تشکیل ATP بیشتر 
از دانش آموزان بپرسید حاصل تنفس یاخته ای چیست. انتظار داریم که پاسخ آنها مبتنی بر نیاز به انرژی 
باشد. توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که ATP های ساخته شده تا به اینجا نیاز انرژی بدن را 
تأمین نمی کند، بنابراین باید راهی برای تأمین انرژی بیشتر از مواد مغذی باشد.به  آنها بگویید که مولکول های 

حامل الکترون نیز می توانند در تأمین ATP نقش داشته باشند. با این مقدمه وارد مبحث بعدی شوید.
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زنجیرۀ انتقال الکترون
از دانش آموزان بخواهید به شکل 8 توجه کنند و چیزی را که از شکل در می یابند به بیان خود توضیح 
دهند. از آنها بخواهید توضیح دهند چه اتفاقی در بستره رخ می دهد. آنها باید به تشکیل آب و ATP اشاره 
کنند. با توجه به  اینکه دانش آموزان پدیده انتشار را در سال دهم آموخته اند از آنها بپرسید آیا انتظار دارند 
که اتم های هیدروژن به بستره برگردند. در اینجا آنزیم ATP ساز را به عنوان راه عبور پروتون ها مطرح کنید. 
از آنها بخواهید که »بیشتر بدانید« مربوط به  این آنزیم را مطالعه کنند؛ گرچه طرح پرسش برای ارزشیابی از 

آن ممنوع است.
سپس بخواهید متن را بخوانند و خالصه ای از عملکرد و ماهیت زنجیرٔه انتقال الکترون بنویسند. پس از 
آن، از آنها بخواهید که فعالیت 2 را انجام دهند. در پاسخ به قسمت الف، آنها باید به اکسایش مولکول های 

حامل الکترون در این زنجیره اشاره کنند.
نتیجه امکان  به افزایش سطح و در  بپردازند که چین خوردگی ها  نکته  به این  باید  به قسمت ب،  پاسخ  در 

وجود بیشتر زنجیره های انتقال الکترون می انجامد.

دانستنی های معلم 

مجموعه های زنجیرۀ انتقال الکترون
در زنجیرٔه انتقال الکترون، مولکول ها الکترون را از مولکول های قبلی می گیرند و به مولکول های بعدی 
می دهند. بیشتر این مولکول ها در چهار مجموعه اند که با اعداد رومی I تا IV نشان داده می شوند.همه  این 
مجموعه ها در غشای داخلی میتوکندری قرار دارند و در واقع آنزیم اند. این مجموعه ها عمدتاً از پروتئین ها 

تشکیل شده اند.
مجموعه NADH :I دهیدروژناز نیز نامیده می شود. این مجموعه الکترون ها را از NADH می گیرد. 
مولکول های حامل الکترون در این مجموعه شامل کوفاکتور فالوین مونونوکلئوتید)FMN( و چند پروتئین 
آهن ــ گوگردی است. این مجموعه الکترون ها را به یوبی کوئینین منتقل می کند. به ازای هر جفت الکترون 

که از این مجموعه عبور می کند، چهار پروتون از بستره به فضای بین دو غشا پمپ می شود.
 یوبی کوئینین یک مولکول حامل الکترون وکوچک است که در لیپید قابل حل است و در غشای داخلی 

قرار دارد. اتصال محکمی با پروتئین ها ندارد و بنابراین می تواند آزادانه در غشای فسفولیپیدی جابه جا شود.
مجموعۀ II: سوکسینات دهیدروژناز. در این مجموعه سوکسینات اکسایش می یابد. در این مجموعه 
FADH2 و گروهی از پروتئین های آهن ــ گوگردی عمل می کنند و الکترون ها را به یوبی کوئینین می دهند. 

این مجموعه پروتونی را پمپ نمی کند.
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مجموعه III: مجموعٔه سیتوکروم bc1 . این مجموعه یوبی کوئینین کاهش یافته را اکسایش می کند 
 )b560 و b565( b و الکترون ها را از طریق هستٔه پروتئین های آهن ــ گوگردی خود، دو نوع سیتوکروم
و سیتوکروم c1 متصل به غشا به سیتوکروم c می دهد. در این مجموعه به ازای یک جفت الکترون، چهار 

پروتون منتقل می شود.
 سیتوکروم c یک پروتئین کوچک است که اتصال سستی به  سطح خارجِی غشای داخلی دارد و به عنوان 

یک حامل )carrier( متحرک برای انتقال الکترون ها بین مجموعه های III و  IV عمل می کند. 
مجموعه IV: سیتوکروم c اکسیداز. این مجموعه شامل دو هسته مس )CuB و CuA( و سیتوکروم های 
a و a3 است. مجموعٔه IV اکسیداز انتهایی است و چهار الکترون برای کاهش اکسیژن به  دو مولکول آب 

فراهم می آورد. به ازای هر جفت الکترون دو پروتون را پمپ می کند.
یا گروه هم  آهن  آن  پورفیرینی اند که در ساختار  پروتئین هایی دارای حلقٔه  سیتوکروم ها،  سیتوکروم: 
تبدیل  بار مثبت(  به فروس )آهن دو  بار مثبت(  ترکیبات از حالت فریک )آهن سه  این  وجود دارد.آهن در 
می شود و در نتیجه می توانند الکترون بدهند یا بگیرند. البته انتقال الکترون بدون انتقال پروتون است. انواعی 

از سیتوکروم براساس سطح انرژی الکترونی که انتقال می دهند و نیز ساختار پروتئینی، وجود دارد.
ـ گوگردی نیز در زنجیرٔه انتقال الکترون وجود دارد. این پروتئین ها ساختار هم ندارند. پروتئین های آهنـ 
بیشتر بدانید ویتأمین های B و تنفس یاخته ای برای جلب توجه دانش آموزان به  اهمیت تغذیٔه مناسب 

و سالم در کارکرد درست مغز تنظیم شده است.

بازده انرژیایی تنفس یاخته ای 
در اینجا دانش آموزان به این مفهوم کلی پی می برند که میزان ATP تشکیل شده در تنفس یاخته ای عدد 
ثابتی نیست. یکی از راه های تعیین این مقدار در آزمایشگاه و براساس شرایط تعیین شدٔه آزمایشگاهی است. 

همچنین میزان تشکیل ATP در یاخته های متفاوت و در شرایط متفاوت فرق می کند.
 

تنظیم تنفس یاخته ای: تولید اقتصادی
سرعت تنفس یاخته ای به میزان نیاز یاخته ها و جاندار بستگی دارد و یکی از راه های تنظیم آن موازنه 
بین ATP و ADP است. همچنین توجه دانش آموزان در اینجا به این مطلب جلب می شود که قندها تنها 
توجه  جلب  برای  فرصت  این  از  برسند.  مصرف  این  به   می توانند  نیز  دیگری  مواد  و  نیستند  انرژی  منبع 

دانش آموزان به  اهمیت تغذیٔه متنوع و استفاده مناسب از مواد مغذی استفاده کنید.
در پاسخ به فعالیت 3، دانش آموزان در واقع نقشٔه مفهومی  را براساس آنچه آموخته اند، ترسیم می کنند.



120

در پاسخ به فعالیت 4، دانش آموزان باید با توجه به واکنش کلی تنفس، آب تولیدشده در این واکنش را 
مطرح کنند، گرچه به  این نکته توجه داشته باشید که حتی مواد خشک نیز مقداری آب دارند.

دانستنی های معلم 

ATP تنظیم تولید
 ADP مولکولی ناپایدار است و اگر به مقدار بیش از نیاز ساخته شود و تجمع یابد، خودبه خود به ATP
تنظیم  به این مولکول  بدن  نیاز  با  متناسب  بدن  آن در  بنابراین منطقی است که ساخته شدن  تبدیل می شود، 
شود. در صورت نیاز به  این مولکول، گلوکز به  سرعت تجزیه می شود و اگر نیاز نباشد سرعت تجزیٔه گلوکز 

کاهش می یابد.
اثر محصوالت واکنش های تنفسی: تنظیم هر واکنشی با تنظیم فعالیت آنزیم های دخیل در آن واکنش 
انجام می شود، به ویژه فعالیت آنزیم هایی که در تسهیل مسیری نقش دارند که به  سادگی قابل برگشت نیست. 
 ATP ،ADP.اتصال تنظیم کننده به آنزیم با تغییر در ساختار آنزیم، سبب کاهش یا افزایش فعالیت آنزیم می شود
و NADH مثال هایی از مولکول هایی اند که آنزیم های تنفس یاخته ای را تنظیم می کنند.مثالً  اگر ATP فراوان 

باشد به  عنوان عالمت توقف تنفس یاخته ای عمل می کند. 
تنظیم میزان ورود قند به یاخته: گلوکز در حضور انسولین و به واسطٔه یک ناقل پروتئینی به  یاخته 
منتقل می شود که در ریزکیسه هایی )vesicles( درون یاخته وجود دارد. با اتصال انسولین به گیرندٔه انسولین 
در غشای یاخته، عالئمی  به  یاخته منتقل و سبب اتصال ریزکیسه های دارای ناقل گلوکز، به  غشای یاخته و 

در نتیجه ورود گلوکز از طریق پروتئین ناقل می شود. 
بر  تأثیر  با  به طور مستقیم  یا  بر ژن ها و  تأثیر  این هورمون ها از طریق  تأثیر هورمون های تیروئیدی: 

میتوکندری ها در تنفس یاخته ای نقش دارند.

بیشتر بدانید 
نیز  و  متناسب  تغذیٔه  به اهمیت  دانش آموزان  توجه  برای جلب  نباشند،  کافی  اگر کربوهیدرات ها 
راه های پیش بینی شده برای تأمین انرژی مورد نیاز در صورت در اختیار نبودن کربوهیدرات ها، تنظیم 

شده است. 

پرسش های احتمالی دانش آموزان
آیا ATP ای که در راکیزه ساخته می شود، همان جا می ماند؟ ATP ساخته شده در میتوکندری به  

خارج از آن منتقل می شود و برای این کار نیز انرژی مصرف می شود.
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اصالح کج فهمی 
چربی ها انرژی بیشتری ایجاد می کنند، بنابراین چربی ها برای انجام تنفس یاخته ای مناسب ترند.
ممکن است دانش آموزان شنیده باشند که به ازای هر گرم گلوکز حدود 4/5 کیلوکالری انرژی، در حالی که 
به ازای هر گرم چربی حدود 9 کیلوکالری انرژی به دست می آید، بنابراین چربی ها منبع بهتری برای انرژی هستند. 
توجه دانش آموزان را به  این مسئله جلب کنید که نقش چربی ها حفاظت است و در ارتباط با تأمین انرژی 
نقش ذخیرٔه انرژی دارد. اگر میزان کالری دریافتی ما بیش از میزان نیاز باشد، قندها برای ساختن چربی ها و 
به عبارتی ذخیرٔه انرژی به کار می روند. همچنین ورود چربی ها به تنفس یاخته ای به سادگِی ورود گلوکز نیست 

و باید واکنش های دیگری انجام شود. 
در حالت معمول گلوکزی که از طریق روده ها جذب و وارد گردش خون می شود، مسیر تنفس یاخته ای را 
طی می کند. در حالتی که قند خون کاهش می یابد، ذخیرٔه گلیکوژن کبد، تجزیه و قند خون را تأمین می کند. 
در فعالیت های بدنی و نیاز باال به انرژی و نیز گرسنگی ها ذخیره های چربی مصرف می شوند. در گرسنگی ها 

و سوء تغذیه های شدید، بدن برای تأمین انرژی به سراغ پروتئین ها می رود.

گفتار 3 : زیستن مستقل از اکسیژن 

سرکه  که  بپرسید  دانش آموزان  از  می توانید  می پردازیم.  انرژی  تأمین  دیگر  به راه های  گفتار  این  در 
چگونه تولید می شود یا اینکه توجه آنها را به فرایند تهیه خمیر نان جلب کنید. در ساده ترین حالت می توانید 

دانش آموزان را با پرسش هایی که در ابتدای این گفتار آمده است، مواجه کنید. 
دانش آموزان با مخمرها و تخمیر نان در سال های قبل در درس علوم و به طور مشخص در پایٔه هشتم 

آشنا شده اند. 
با ارائٔه مثال هایی مانند ورآمدن خمیر نان، سرکه سازی و ماست بندی، انواع و  در این گفتار می توانید 
اهمیت تخمیر در زندگی را مطرح کنید و تخمیر الکلی و الکتیکی را آموزش دهید. توجه داشته باشید که 

انواعی از باکتری ها در فرایندهای تخمیر نقش دارند. 
تخمیر در گیاهان: شاید دانش آموزان چنین تجربه ای داشته اند که آبیاری فراوان گیاه سبب مرگ گیاه 
می شود. از آنها بپرسید چرا اگر بیش از حد نیاز به گیاه آب بدهیم، گیاه پژمرده می شود و از بین می رود. 
فراوان سبب  آبیاری  واقع  در  پوسیده اند.  ریشه ها  که  می بینیم  کنیم،  از خاک خارج  را  گیاهی  چنین  اگر 
جانشین شدن هوای خاک با آب می شود. کمبود اکسیژن سبب به راه افتادن واکنش های تخمیری و تغییر 

pH خاک و در نتیجه نامناسب شدن شرایط برای زیست یاخته ها می شود.
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پرسش های احتمالی دانش آموزان 
چرا بعضی گیاهان در آب زنده می مانند؟

در صورتی که چنین پرسشی از سوی دانش آموزان در کالس مطرح شد، به  آنها کمک کنید تا آنچه را 
در کتاب زیست شناسی 1 در پایٔه دهم خوانده اند، به  یادآورند. آنها در پایٔه دهم، برش هایی از بافت نرم آکنه ای 
بنابراین  با شش  ریشه در درخت حرا آشنا شده اند.  دیده اند که دارای حفرات فراوان هواست. همچنین 
بعضی  تجربٔه  نگهداری  اشاره کنند. همچنین  به  این موارد  از دانش آموزان  تعدادی  انتظار داریم حداقل 
گیاهان در آب، به  پاسخ این پرسش کمک می کند. اگر به  چنین گیاهانی توجه کنید، می بینید که به طور مرتب 

ریشه های جدید تشکیل و جانشین ریشه های از بین رفته می شود. 
می دانیم از نمک برای نگهداری خوراکی ها و ضدعفونی کردن استفاده می شود. چرا در تهیۀ 
خیارشور نمک به کار می رود، اما در کتاب درسی آمده است که در این فرایند تخمیر الکتیکی 

نقش دارد؟
الکتیک اسید باکتری ها)LAB(، انواعی از باکتری ها هستند که با تخمیر الکتیکی در آماده شدن خیارشور 
نقش دارند. این باکتری ها در مقدار مشخصی از نمک می توانند زنده بمانند و فعالیت کنند.اگر نمک زیاد 
باشد، مخمرهای نمک دوست رشد می کنند و از سرعت تخمیر الکتیکی کم می شود. اگر نمک کم باشد 
باکتری هایی رشد می کنند که سبب لیز شدن و تخریب خیار می شوند. انواعی از باکتری ها و از جمله الکتیک 
اسید باکتری ها  و مخمرها روی خیار وجود دارند که تعدادی از آنها حتی بعد از شست وشو روی خیار باقی 
می مانند. مخمرها مواد مغذی مورد نیاز الکتیک اسید باکتری ها را فراهم می کنند. در فرایند آماده سازی 
خیارشور، به علت افزایش این میکروارگانیسم ها، فرایند رقابت مانع از فعالیت باکتری های دیگر می شود.

مزهٔ ترش خیارشور به  علت تشکیل الکتیک اسید در فرایند تولید خیارشور است.

سالمت بدن: پاداکسنده ها
هدف از ارائٔه  این محتوا پرداختن به  مباحث کاربردی در سالمت و مرتبط با تنفس یاخته ای است. با 
توجه به مخاطبان که در معرض استفاده از الکل به دالیل متفاوت قرار دارند، پرداختن به  شیؤه علمی  به  این 

موضوع می تواند در پیشگیری از گرایش آنها به الکل مؤثر باشد.
دانش آموزان دربارٔه رادیکال های آزاد و پاداکسنده در کتاب های شیمی خود مطالبی خوانده اند. همچنین 
در زیست شناسی دهم آموختند که بعضی ترکیبات رنگی در گیاهان پاداکسنده اند و در پیشگیری از سرطان 

نقش دارند.
آموزش این مفاهیم را می توانید با پرسش از دانش آموزان دربارٔه پاداکسنده ها و رادیکال های آزاد آغاز 

کنید. به عبارتی از پیش دانسته های دانش آموزان استفاده کنید. 
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با توجه به زمان بندی آموزش فصل، دو جلسه قبل از رسیدن به  این موضوع، از دانش آموزان بخواهید 
که متن را مطالعه و پرسش های احتمالی را که برایشان مطرح می شود بنویسند. بعضی از این پرسش ها را 
به عنوان موضوعی برای ارائه انتخاب کنند و به صورت گروهی، مطالب کوتاهی را با مراجعه به  منابع متفاوت 

از جمله مثالً پزشک متخصص آماده کنند و در کالس به  شیؤه دلخواه ارائه دهند.

دانستنی های معلم 

رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها
بی خطر  فرایند  این  می رسند.  به اکسیژن  نهایتاً  الکترون ها  هوازی،  یاخته ای  تنفس  فرایند  در  که  دیدیم 
نیست. اکسیژن مولکولی دی رادیکال است، و تمایل به گرفتن دو الکترون دارد. بنابراین می تواند در واکنش 

با مولکول های دیگر رادیکال آزاد ایجاد کند.
گاه پیش می آید که مولکول اکسیژن با گرفتن یک الکترون به رادیکال آنیون سوپراکسید )ــ٭ O2( تبدیل 
می شود. این رادیکال می تواند به پراکسیدهیدروژن )H2O2( و یا به رادیکال هیدروکسیل )٭HO( تبدیل شود.

آنها  از  الکترون ها  گرفتن  و  دیگر  مولکول های  به   با حمله  را  الکترونی خود  کمبود  آزاد  رادیکال های 
جبران می کنند.

رادیکال های آزاد به ساختارهای زیستی حمله می کنند و سبب تخریب آنها می شوند. در بدن عالوه بر 
سیستم های آنزیمی  که برای مقابله با رادیکال های آزاد وجود دارد، آنتی اکسیدان ها نیز در خنثی سازی این 

مولکول ها عمل می کنند.آنتی اکسیدان ها به رادیکال های آزاد الکترون می دهند. 
آنتی اکسیدان ها مولکول هایی اند که در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از عملکرد مخرب آنها بر یاخته 

می شوند. ویتأمین E، ویتأمین C و بتا کاروتن از این آنتی اکسیدان ها هستند.
رادیکال های آزاد در ایجاد سرطان نقش دارند، بنابراین مصرف میوه ها و سبزیجات تازه به علت داشتن 

آنتی اکسیدان می توانند در پیشگیری از سرطان مؤثر باشند.
مهارکننده های ساخته شدن اکسایشی ATP )مهارکننده های زنجیرۀ انتقال الکترون(

اکسیداز   C در سیتوکروم ــ مس  آهن  به مرکز  قوی  اتصال  با  مونواکسید  کربن  و  سیانید  مانند  موادی 
)مجموعٔه IV( سبب توقف انتقال الکترون می شوند. 

آنتی بیوتیک الیگومایسین با تأثیر بر آنزیم ATP ساز باکتریایی، مانع شارش پروتون ها از این آنزیم می شوند.

پرسش های احتمالی دانش آموزان
آیا رادیکال های آزاد هیچ عملکرد مفیدی برای بدن ندارند؟ رادیکال های آزاد در حفظ سالمت 
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ما نقش دارند. مثالً یاخته های ایمنی بدن با استفاده از رادیکال های آزاد باکتری ها را می کشند، بنابراین مهم 
این است که رادیکال های آزاد از حدی بیشتر نشوند.

چه چیزهایی سبب افزایش رادیکال های آزاد می شوند؟
افزایش رادیکال های آزاد در بدن، وضعیتی را ایجاد می کند که تنش اکسیداتیو نامیده می شود. هوای 

آلوده، دود سیگار، الکل و افزایش قند خون از عواملی اند که در ایجاد این تنش نقش دارند.
آیا دانۀ میوه هایی مانند سیب، سیانید دارند و خوردن آنها سبب مسمومیت می شود؟ 

دانٔه گیاهانی مانند سیب، بادام، هلو دارای سیانوگلیکوزید هستند که طی گوارش در بدن، سیانید آزاد 
می کنند. این ترکیب در این گیاهان آمیگدالین نامیده می شود. با توجه به  تعداد اندک دانه های سیب، مقدار 
سیانیدی که تشکیل می شود، بسیار کمتر از آنی است که برای فرد مشکلی ایجاد کند. همچنین بدن می تواند 

این مقدار اندک را تجزیه کند. اما اگر مقدار آن زیاد باشد، می تواند باعث مسمومیت شود.
 

اصالح کج فهمی 
مخمرها می توانند در الکل زنده بمانند.

الکل حاصل فرایند کسب انرژی در مخمرهاست،  بنابراین ممکن است دانش آموزان به این نتیجه برسند 
که مخمرها می توانند در الکل زنده بمانند، در حالی که الکل برای این جانداران نیز مرگ آور و مضر است. 

به طوری که آستانٔه تحمل الکل در مخمرها حدود 12 درصد الکل در محیط زندگی آنهاست. 
با توجه به نقش آنتی اکسیدان ها، مصرف فراوان آنتی اکسیدان ها به ویژه به  شکل مکمل های غذایی، 

برای سالمت ما خطری ندارد. 
در بعضی موارد آنتی اکسیدان ها، الکترون هایی را که به  رادیکال های آزاد داده اند با گرفتن الکترون از 
بنابراین  به  ساختارهای زیستی می شوند،  باعث آسیب  به عبارتی خود  مولکول های دیگر جبران می کنند و 

زیاده روی در مصرف این ترکیبات به ویژه در قالب مکمل های غذایی می تواند تنش اکسیداتیو ایجاد کند.

تکالیف عملکردی
 گزارش هایی دربارٔه ارتباط سالمت و تنفس یاخته ای ارائه دهند.

 نقشه های مفهومی  برای مفاهیم و فرایندهایی که در این فصل آموخته اند و خالصه هایی به  زبان خود 
ارائه دهند که نشان دهندهٔ درک آنها از مفاهیم علمی  فصل باشد.

 طرح هایی برای پژوهش در ارتباط با مفاهیم و موضوعات این فصل ارائه دهند.



125فصل پنجم:  از ماده به انرژی

پاسخ فعالیت های فصل 5 

فعالیت 1
باید ساخته شدن در سطح پیش ماده باشد، زیرا گروه فسفات از  پاسخ دانش آموزان به این فعالیت 
ترکیب فسفات دار تامین می شود. این پرسش توجه و دقت دانش آموزان را در یادگیری مفهوم ساخته 

شدن در سطح پیش ماده می سنجد.

فعالیت 2
از  و  )گرفتن  ترکیبات  اکسایش  درجه  تغییر  نیاز  مفهوم  بردارنده  در  باید  دانش آموز  توضیح  الف( 

دست دادن الکترون( باشد. 
ب( چین خوردگی غشا، سطح را برای قرار گرفتن زنجیره های بیشتر، در حجم محدود، افزایش می دهد.

فعالیت 3
این فعالیت براساس عالقه، امکانات و توانایی دانش آموزان به  شیوه های متفاوت قابل اجراست که 

به  درک عمیق مباحث این فصل کمک می کند.

فعالیت 4
دانش آموزان در پاسخ به  این پرسش باید به تولید آب از طریق تنفس یاخته ای اشاره کنند.


