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LỜI NÓI ĐẨU

Sáclĩ này được soạn nliàm phục vụ chương trình mới ciỉa Trưởng Đại 
học Lâm nghiệp. Sách cố gắng phản ánh tình hinli hiéu biết biện nay, 
kiiih nglũệm giảng dạy thu duợc trong mấy chục nảm qua của các thò' hệ 
giáo viên và những nghiên cứu trong ngành

Sách chủ yếu dùng cho sinh viên nhóm ngành 3 của truờng Đại học 
lâm nghiệp. Sách cũng có thể dùng làm tài liệu tự bồi dưỡng cho những 
sinh viên đã ra trường trước đây.

Trong lần in lại này chúng tôi đu'~ - nhà trường giúp đỡ. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn.

TẤ C  GIẢ
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Chương I : 
TẾ BÀO THỰC VẬT ■ •

I. MỞ ĐẦU

Thực vật bậc cao nói chung và cây rừng nói riêng được các phần rât 
nhổ ghép lại. Những phần nhỏ này chính là các tế bào. Sự ghép này 
giống nhu xây một bức tường. Các tố bào riêng trong cây cũng như những 
viê n  gạch trong tường được gán với nhau bàng chất gán, trong trường hợp 
tố bào chât gán đó là chât pectin gọi là bản giữa. Cách câu tạo này đưa 
lại cho thục vật nhiều lợi lớn. Từ khi tế bào hình thành chát sống được 
báo vệ tốt hom trong một vỏ bao vừng chác. Sụ phân hoá chức năng giữa 
các bộ phận troilg tế bào cũng tốt hom, tạo điều kiện cho sự tiến hoá 
của thục vật.

Lịch sii lĩinh thảnh sụ sống đã*nói lên điều này. Theo lý thuyết nguồn 
gốc sự sống của A. I .  Oparin trước khi sụ sống xuát hiện hoạt động mang 
tính trao đối chát đã có biểu hiện trong môi truờng dinh dưỡng gồm các 
chát hữu cơ và vô cơ tan trong nước ấm. Các chắt này bị phân giải trong 
1 plian -úng có xúc tác. Đây là biểu hiện giải phóng nâng lượng được 
định vị rõ ràng.

Dần dấn nguồn chát hữu cơ dùng đc’ giải phóng náng lượng này chủ 
yốu đuxTc tống hợp chứ không phải lăy trong tự nhiên. Đó là những chát 
có phân tứ phúc tap nhu protcin tồn tại duới dạng nhũng giọt tụ nhỏ, eả 
cáu trúc này có sụ sao chép tạo ra cái mới giống hệt.

Như thố g iọ t  nàv c ó  thc’ thực hiện 2  ch ứ c  nâng

T ra o  dôi ch át và tự sinh sàn. Đâv là những sinh v ật  ih ự c thụ. Hoạt  

dộng sốnii thực hiện troni: m ột uiot k co  tự v ừ n g  c h á c  han môi trường  

xung quanh, c õ  c á u  tạ o  phân biệt rõ ràng, c á  g iọ t  dang như bùn lỏng  

điKTc I V(i b o c  lai và c ó  m ô t  ưu thố c ơ  h ọ c  đ ồ n g  thíVi c ó  khà  riilng đ icu  
tict \ á n  c h u v c n  c á c  sàn p h ấm  tran dôi chái tõt lnTii. T ừ  nay bẩn thê trao  

dôi cỉrẦỊ Huíc uiũ lại b ên  t r o r r  ttviac d ic u  tiốt tốt htrh ,



Cãc dau'j sốim nưuvôn thuý này ilìum can ciic chát xuim quanh, lúc đii 
một màníĩ bao nũa (iược phát tricn thèm bao lá\ phần nlu> cliát sõnií troim 
lố bào này. Vứi màng bao mới nàv đ(m \ị  mới là nliân dicu liối môi 
trườnii trực tiếp tốt hon đuợc hình thành.

Từ khi cáu trúc nhân hình thành chúc nang phân hoá, phần tế bào chát 
thục hiện chức nầng hò hâp, nhân chỉ có một chức náng là chép lại bán 
thông tin di truyền, vậy là đã hình thành 1 tế bào. Đó là đơn vị cuối 
cùng của thực vật bậc cao. Trong tố bào nàv có hai đòi hổi cơ ban; tụ 
sao chép do nhân thực hiện và trao đối chát giái phóng nanc Iưọrjig do 
tc bào chát quanh nhãn thực hiện.

Lư o n g  biìn thô trong môi trư à n c  dinh duỡtm nguyên tliuý can  dần \ à  

ycu cầu tir dưỡng ngày càng tang. Bô máy qiumii hợp xuát hicii không 
phái hoàn thiện như ngàv nay inà chì là các hệ tliốnu ciia tố háo hicn 
nang lượng á n h  sáng thành nứtig lu ạn g  hoá hoc. A .I .  Oparin (.lu) rànu  

quiing hợp duợc phát triẽn từ những hệ thống trong đó C(j lioiit trao 
đôi chát nhờ ánh sáng. Hệ thống dơn giàn dầu tiôn có lẽ là nhũng nhóm 
sác tố thục hiện phàn úng quang khứ dioxvt cacbon làm cho sụ sốnu trên 
trái đát tiến bộ hơn lên nhicu. Bộ máy sinh tống hợp này phát tricn thành 
dạng phức tạp dưoc mànc bao bọc lại. Đó là nơi những sán phấm trung 
Iiian trong quá trinh quang horp khõng thê t icp  x ú c  V(TÌ qu;i trinh hô háp 

có nhiều Siin phắm trung gian có khá narm phàn úng và dua sàn phắm 
trung gian quang hạp ra khỏi hay đi lệch chu trinh. Sau luc lạp một hệ 
thống màng bao giống như thố bao lây ti lạp thể trong đó eó hệ thống 
sản xuát năng lượng thông qua hệ chuycn diện tiì. Màng bao sau đó cùng 
phát tric'n bao lẵy một vùng vật liệu có vai trỏ chưa rõ liim là các vô 
sác lạp. Cuối cùng là hệ thống màng bao pluít Iricn bíirt láy kliong hầo 
tlrânh một nơi chứa các chát tiết của tố bào trong quá trình trao đối chát 
như các ion muối khoáng, sấc tố và các sán phẩm hô hăp không có ích 
trực tiếp cho tế bào.

Các màng như vậy phát triển bao lăy các bảo quan chính củn tê' bào 
như lưới nội chắt. Đó là những màng ngán làm thành hệ thống qun chicu 
dày tế bào chăt, các thế’ Golgi. Đó là những màng giống tháu kính. Tù 
những thể này xuát hiện các bọng nước đưọe bao trong mảng theo kicu 
QÓi trên. Các hệ thống màng bao bọc các phẩn tủ nói trôn là lập lại một 
mãu màng cẫu trúc duy nhát. Mãu đó có cấu tạo như sau; một láp màng 
kép prôtêin xen giữa là hai lớp lipit. Các màng này đcu dày tương tụ 
nhau khoảng 70-l00A °. Các chỗ nối lưới nội chát vào nhân tế bào tạo
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ra một kênh liên tục bởi lớp lipit bôn trong làm đường đua vật chát tù 
trong nhân ra tế bào chât.

Cliúc nang của hệ thống này không phải là bảo vệ, vi lớp màng kép 
prôtcin kc't hợp với nhicu hệ thống mcn tham gia trao đối chăt cũa cây. 
Có nliicu mcn tham gia hệ thống chuyển điện tử là thành phần cáu trúc 
ciia ti lạp thc. 'Sự sáp xếp các men này trên màng là điều có ý nghĩa 
cốt yếu đối với thứ tự trao đổi chắt. Các men thuộc hệ thống tống hợp 
phospho của các nuclcotit và phosphoryl hoá về cáu trúc liên kết lại thành 
lớp màng mỏng của lục lạp cùng với sác tố diệp lục.

II. THÀNH PHẨN VÀ CẨU TRÚC T Ế  BÀO

Tế bào thực vật gồm những yếu tố câu trúc cơ bản được phản ánh 
trên sơ đồ sau:

Tế bào

Vách Chất nguyén sinh

Các yếu tố 
cấu trúc Tế bào chất

Không bào

Các màng Các tiểu phần

Ribôxôm

Chất nền

Nhân 
Ti lạp thể 
Lạp thể

Màng sinh chất 
Không bào 
Lưới nội chất

• Lưới
- Lizôxôm
- Tning thể

I. Vách.

Vách tế bào thực vật khác với vách tế bào động vật là cáu tạo bàng 
xcluloza. Đó là polycacharit gồm các gốc p.D. Glucoza nối với nhau bàng 
liôn kết 1,4 tức nguyên tử cácbon 1 ciia gốc này nối với 4 gốc tiếp theo 
bàng liên kệt oxy (xcm hình 2). Các gốc g]ucoza cạnh nhau Vân lệch 
nhau 180®. Ngoài liên kết nối các gốc tạo là phân tử, các mạch phân tử 
được ciing cố vững chác thêm nhờ liên kết hiđrô (0-6 nối với 0 -2 ’ 0-3 
với nguyên tư oxv). Sô gốc glucoza trong một phân tử xcluIoza là 10.000 
(phân tu luíĩng hai triệu), ở  nám dám khuẩn (Basidiomycetes, phycomycetcs) 
chát kitin thay thố cho xcluloza (đó !ã [3.D.1.4 poly - N - Axctyl gluco/amin). 
Akctylglucofamin (liinh 1) vc cáu trúc gần V(TÌ glucoza (nhóm hyđroxyl 
đưac tliay thố bàng gốc axctamid)
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/Ti/ìJi i .  - s  - iL\clyi^lưcuzaniin (A ) và a \ il a  - Oíiiacliiruỉiic

Khi tc i ' l o  tỉ.inir ni':i trong \  a c h  n^oài x c l lu lo /a  cò n  có  hcm i.\clliil()/a .  

Ì.I c á c  hcrtcropoiiinc itrùni' h ap  nhicu loại g ố c  khác nhau) g ồ in  c á c  

1»<!C ià u a l, it t) /a n . inano /.a , ư iuc(» /a , \ i l o / a ,  a n ib in o /.a ... it  k h i lã h o m o p o lim c

ProtoỊĩcctin  là polinic Iiom c á c  m ạ c h  axit poliiĩalacturic (hay pcctin ic) .  

Thinh th o án g  gôv; này m*ri bị g ố c  đường ra m n o /a  làm  gi;in đoan. C ác

phần íii p ro to p cc tin  phan nhánh nhờ c á c  m ạch  bôn là c á c  oliiĩnsaccliarit.

Ng«)ái nhũnư thành plúin trôn tn)ng vách còn có chát nliãp \;u) váL-li.
Ọuaii irọnu nhát là chru linhin la m ôt hcicrop olim c, c ;ic  dân xuát

phcnylprvípan rồi d cn  cutiti là polim c cù a  a \ i t  m onoc.icbonic  t;ni lliành

iinii khõiig g ia n  v à  su lv r in  !à polim c  

cáv: ;ixil o x v m o n o , oxvdi ca c b o n ic  và  

dicnchonic.
Trôn lát cát ngíing vách tố bào trưaiig 

thành có 3 lớp: Ngoài cùng là lớp sơ 
cáp giữa là lớp thứ câp, trong cũng là 
giáp chắt nguyên sinh lá ỉớp tain cắp 
(hình 2 )

Trong vách các phẩn tử xcllula^a gán
kết với nhau. Nhờ liên kết hyđro mạch
bên vải tram phân tử liên kết lại thành
sợi hiển vị. ơ  thực vật bậc cao các sợi
hiển vi được gán vói nhau bàng một số
ít chát hemixclluloza (H3) 30mm và dài  ̂ .  r- *-• ^

, .  . , . , , nmh 2: Sơ đò sáp xcp các lớp aia
một vai microinct. Các sợi hiẽn vi có  ̂ ,
\  ‘ . v á c h  tc  h à o .
tính trưong bát đáng hướng nghĩa là khi Ị

cho thâm nước sợi trương lên không đeu, J
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tứ c tiốt diện ngang c á c  sợi tâng lôn không như nhau th eo  c á c  hirómg.

tTinh J. Mó hình cấu in ic sợi hicn vi

Khi chiếu áiih sáng hay tia rơnghcn các sợi cũng thể hiện tính bát đảng
hương. Điều này chứng tổ sợi có các tinh thể, các mixcn. Trong các
mixcn các phân tii không xếp song song với trục sợi mà còn xếp trong
các mạt pháng song song vớì nhau. Trong khoang giữa các trũxcn phân 
tứ xelluloza chì xếp song song với trục mà thôi.

Cho đốn nay ngưcri ta vãn chưa rò trên một sợi hiến vi một ữũxen 
trung tâm chạy suốt hay gồm nhiều mixen song song và mỗi một phần 
từ xclluloza kết thảnh 1 mixcn dài (gọi là sợi cơ bản) hay mỗi sợi xcIluloza
qua nhicu mixcn ngán. *

Đối vái nám chát chitin cũng hình thành nhừng sợi hiển vi Cíìu trúc 
nhu sợi hiôn vi xeiluIoza.

Bản giữa: Trong hoạt tỉộng phân chia tố bào khi nhân phân chia xong 
liai tc bàn mtíi chì cách nhau bàng mẩm vách chưa phải vách thật. Cắu 
trúc mềm mổng làm ranh giới này biến thành bản giữa khi được thêm 
vào một sô' thành phần khác. Bản giữa có cáu trúc vô định hình.

Trong qiui trình phân chia tế bào các thố (ìolgi hình thiình mẩm vách
cáu tạo bàng axil polignlacturnnic phân từ tháp. Sau khi hoàn thành mẩm 
v á c h  c á c  iLXÌt p cctin ic  in<TÌ x u á t  hiện. T ừ  axit  p cc tin ic  n ày  prntopcctin  

duơc liinli thành. Các phân từ protopcctin kết lai V(VÌ nhau tlico các cách 
‘khác nhau và kốt V«TÌ hcmixcllulo/a  (hinh 4 )  cáu  trúc luíĩi Ii.iy làm khung 

bán giũa.

\  á c h  so c á p ;  Sau bán giữa dốn \ .icli wáp. Trong v á c h  sti c á p  x c l lu lo /a  

chicin  ti lô tháp Ii<m m acli l.ii Iiii.in ( 2 0 0 0  lỉốc g l u c o /a ) .  C á c  s»ii
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xcMolu^a hiên vi nàv được nhúng vào một chát ncn vô định hinh. dán-j 
huớng (hay gọi là khung vách tố bào). Khung cơ bán này gốm HcnixcHuIo/a 
và có cả ít protopcctin. Các sợi hiên vi Hôn kết với nhau tuơnu dối lòn 
x ộ n  (p h ân  tá n  hay d ạn g  lưới, dạng kiến tạo )  c á c  sợi hiển vi nàv liên kết 

vói nhau nhờ cùng nàth trong một cơ chát. Vi vậy vách sơ eâp có tính 
đàn hồi dc thay đối hinh dạng. Trong thời gian tế bào sinh trưang kéo 
dài vách so câp dài ra trước hốt theo hướng vuông gốc với trục các sợi 
hiến vi tức dọc theo tố bảo.

Chát protit của vách sơ cáp cxtcnsin cliúa đốn 90% toàn bộ oxyprolin 
của tế bào có lẽ giữ một vai trò quan t í ^ g  trong việc kéo dài tố bào. 
Các gốc oxyprolin liôn kết với đường arabin(r/a của phân tứ hcmixcllulo/a 
bàniĩ liên kết 0 -(ìluco/.itl.

Vách thú cáp: Vách thứ căp được hình thành sau dó bàng cách tích 
luỹ dẩn dần các lớp thứ cáp trên vách sơ cáp. Từng líírp cùa vách thú 
cáp một đôi khi tháy có chỗ dày lên cục bộ dưới dạng những lóp vòng 
ỡ  những tố bào dài (như mạch dãn).

C á c  sợi d u ợ c  hinh thành đồn g  bộ vớ i  tống  h(Tp x c l lu lo /a .  Đ ốn g  thíVi 

những phân từ xc !lu lo za  xếp  cuối sại hiến vi vửa kéo dài ra vừa kốt V(TÌ 
nhau. C á c  s ạ i  mứi hinh thành lại ch ố n g  lên nhũng S(TÌ dã c ó  (sự  áp  

cliồng).

Si) sãnli vái vách so cáp có những đạc đicm sau dây:

1. Thànlĩ phần sợi xcIlulo'/a chiếm tỹ lệ cao horn hơn (dến 60% xclloluza).

2. Phùn tii xcllulcr/a dài hơn (trung bình I phân tii có ll.ouo gốc 
Cilucn/a)

3. Các sợi xếp trên những mật phảng song song rát gần nhau vả gần 
như không kết lại với nhau (cắu trúc song song (hình S)

4. Trên vách thứ căp có các thể vùi khác nhau. Trước hết là chát 
linhin vùi vảo cơ chát (bản giữa và vách sơ cáp) làm tế bào gỗ trở lôn 
vùng chác giảm khả nang kéo dài thêm. Chát Suberín (bần) cùng với chăt 
sáp có thc thay thố xclluIoza trong vách thú cáp làm tế bào chác thêm 
và không thám nước. Ngoải ra vách còn có các chát CaC03, Si02, 
Plabaycn (Sỉin phẩm ô xy hoá chát chát), Plạvon (ở những cây gỗ có 
màu).

Vách tam cấp: là một lớp mong tiếp theo vách thú cáp bên cạnh 
xclluloza và protopctin trong lớp tam cáp còn có nhiều Hcnmixcllulo/a. 
Vổ cáu trúc sợi hiôn vi trong vách tam cáp được phù tủ phía trong bíiri 
u siêu hiến vi.
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ỈTinh 4 Stf đo han íf//7rt dan^ lưới và các axit pcctintL kcf ỉhanỉi 

Tỉvn ỉùnỉề thảy rỏ cv/c mỏi káp ịL\f. M ịị) và c\\ỉc (ttrahinoiíỊ »1  ̂ Ịjỉiu\ĩ>ii(ỉỉ).

ỈTinÌì 5: Anầì chụp vách IC háo duơi k i n h  hicn \7 điciì ỈU  ỈỈÌC O  X ỉỉiỉc ía ỉcr H i  -s/y.

•í - I dcỉì U) L(ỉp

B  - ỉ'<ich ĩỉìứ (tr ỉiio Viỉiotìia)

c  - Rilnh lỊỊtiỉ ỉò ỉrcn \acff '̂ ơ iá ữ  Uĩ rù
- 1 I -



Khi hình thành mẩm vãcli tố bào sại luới nội cliát cỉãm qiui Iv' mạl tc
bào mái hình thành (hinh 5). Trong \ách  sơ cáp các câu t;ui ngu\òn sinli
chát này được màng sinh chát bao quanh nối các Ic bào \ ới nhau. Ca 
cáu nàv có dạnu sợi liên bào. Thuờng các sại licn bào hạp tliành Iih«ím 
dưới dạng các đám lỗ. Các lỗ nàv vẫn giữ nguvôn vẹn khi hinh thành 
vách thứ cấp. Những khu vực này gọi là khu nhiều lỗ. Một tỉiim lỗ sc 
biến thành bán lỗ các chát qua các lồ này sẽ di sang tế bào l-HÌn cạnh.

2. Chất nguyên sinli

Đây là thành phần quan trọng nhát của tế bào sống, ở tố bào non chqt
nguvcn sinh chiếm toàn bộ khoaniĩ tố bào. Trong tế bào truáng tliàiìh chát
I i g u v c n  s i n h  l à m  t h à n h  l á p  m o n g  á p  s á t  k h o a n g  t r u n g  t â m  l ú c  n à y  là  

không bào trung tâm. Ngay trong trường hợp này chát nguyên sinh cũng 
chiếm một nủa thố tích bên trong tế bào. Một phần chát nguyòn sinh 
thâm nhập vào khoảng gian mixcn của vách tố bào thành các sơi mánh. 
Các phân tích chât nguyên sinh một tố bào thực vật bậc cao cho íhăv: 
Prộtít chiếm 63%  chát khô, lipit và lipoit chiếm 21% chát khô. chát tro 
chicm 6,5% các chắt khác chiếm 9,5%.

Chát nguyên sinh lùôn chứa nuớc. Lượng nước chiếm 80"^I hay còn cao 
honi nũíi. Khi tế bào chuyến sang Irạng thái nghi như ỉ̂ hi hạt chín. IưoiTi 
Iiựậc chát nguyôn sinh chí chiếm 12-15%. Nước trong tế bào <r đarm liõn 
kết ít ơ đạng tự do nôn tố bào và ca  thể ở trọng thái rán

C á c  phân t ích  trẽn c h o  th á y  c h á t  n gu y ên  sinh ch ín h  là protit, lipit vã  

lipoit. Cáu trúc nguyên sinh là sụ xáp xốp cáe thành phấn nàv. Do kỹ 
thuật điện tii ngưài ta đã tháy đưạc cáu trúc này.

Trước lúc đi vào cãu trúc nguyên sinh ta híìy bàn đến clũú cỊUaii trong
nhất tạo nên nó.

Protit; giữ vai trò chính trong cáu trúc, chức nang và vai trò mcn xúc 
tác.

Protit là nhữ ng diỊÌ phân tứ c ó  phân từ lượng từ 1 0 .0 0 0  dcii vài tricu  

C á c  dim  vỊ c á u  ta o  nỏn protit  là c á c  am in o  a \ i t .  T ro n g  tliuc vât dã tim 

tliáv trôn KM) ainino a x i t  khiic nhau, nhunu chí c ó  2 0  troim s ố  n;i\ (<r tái 

c;i m«»ị sinli v ậ t )  du«ĩc lõmi h<rp thành protit. C á c  am iiu) .I \ i i  này troi la 

.imiiH) I\il t;u> p iò i i t .  c .ĩv . i " ' ì ino iixil k c t  h o p  \<TÌ Iiliau tlicti c á c h  Nhom

i CU.I . I in i i io  a x i ;  n ã y  k ố l  ! in p  v.Vi n l ' > ’V. a m in  a i a  n i it n o  . 1 ' jt !v!..

l l i í í i  lo . i i  in õ t pỊi;'m  tù  :m(Tc la o  th ;in h  lic n  k c i ,in m l

C ác lỗ



Plián úng tòng h(Tp này diỗn ra rát phúc tạp. T h e o  các l i  tòni: liíĩp Iiáy 

Iiiiicli ciuơc nòi dài ra tao  ra c á c  chát  khác  nhau.  Tuỳ thcc) sô  lu ợng amiiio 

iixii t.i có: di]x:ptit chúa 2  gốc amino axit, oligopcptiuchúa 1 0  gốc, polipcptit 
tliKTÌ 1 0 0  gốc và protit chúa từ 100 gốc trơ lên. Các phân tú protit phân 
biôt \ới  nhau bừi s ô  lu<7iig và thứ tự kết  họ p c á c  a in ino a\it thành phẩn 
cũnư nhu cáu  trúc không gian  tạo  lả dạng nhát  định (g ọ i  là c áu  hình). 

Nói cách khác cliũng có các kicu cáu tạo:

Cấu tạo bậc một: ià dạng cáu tạo quan trọng nhát. Đõ chính là sáp
\ c p  c á c  ainino axit trong phãn từ (tiậ t  tự am ino a x it) .  Sô' lu ạn g c á u  trúc  

I-)âc m ôt túc là sô' cá ch  \ố p  inôt sô' luiTiig nhất định amiiii) axit là rát
lòn \ ' i  du niõt phân tii protit cliứa 1000  uôc ainino a \ i t  và c á c  g ò c  này

iluiôc 2 0  am ino axit sô cáu  trúc bác 1 c ó  thô c ó  là

criii irúc Itâc môt \ à  chút' naniĩ protit có  qiuin hc m ãt thiêt \*ii nhau.
\ 'i  du đô tlic liicn tinh x ú c  tác cùa mòt amind axit nào dó dúi h«>i c á c

.imiiU) iLXÌt phái có  kôt hap theo mòt tiât tư nhát dịnh. c á u  tiiic bậc môt

cùa  protit diiơc di truycn. Vi du cùng m òt mcn «T c á c  loài độni; vật hay 

ihuc vãt khác nh;ìu c ó  c á u  trúc bậc m òt c ó  thc không giỐniỊ nliaii. Ngược  

lai c;ii; piotit cùim nguốn cũ a  c á c  loài g ần  nhau c ó  c á u  trúc giríng nhau 
\ à  ct) tlic dùng lam  tiêu chuâin cliinli giá  m ức thân thuộc viiũa c á c  loài.

Cấu trúc bậc hai: truim nòi bõ mòt macli hay Iiiũa các Iii.icli có the 
t.ii)  t liá n li liô n  kc t l iy d ro  hay cầu liy d ro  K h i p liâ n  lứ  p ro t i l  ớ  tn in g  thá i 

nlm vậv gọi là t á u  trúc bậc hai.

Láu trúc bâc ba; các macli polipcptii xoán lại tạo cho nó môt cáu trúc
khòiiịỊ gian  nhiít định goi ]à cáu  liinh (ỉô'i với moi protit. c á u  trúc bậc
ba tạo nôn do liôn kc'l các gốc bên cũ:i SÌỊÌ polipcptit (gõc amino a\it).
NguíVi ta pliân ra bốn kiêu liên kết.

1. Tu(ĩiig tác giữa các gô'c hydnu cacbon không có cục.
2 . Cầu protit giũa các nhóm có cuc.
3. Liên kết ion giũa các nhóm a\it và ba/ơ phân ly
4. Cầu giữa hai gốc xistcin hinh thành nhở nhóm SH dống thời tạo ra

c;ic nhóm  -S -S -.

C ấu  trúc bậc bốn khi m ột vài m ạch  polipcptit c á c  c á u  trúc không gian
liôn kết lai với nhau thành m ột phân tứ protit lớn hoạt dộng sinh học.

Khi protit bị biến đôi c á u  trúc bâc hai. bíậc ba.. .  tức thay đôi c á u  hình 

lĩoi là bị liiốn tinh.

Ó tronu I iuac protit không tao x a  một dunu dịch  thât  m à môt đung 

d ic li kco. N h ư  ta đà b ic t có  ba k iế u  "h c  phân tá n " tu ỷ  th u ô c  lu ớ n g  phân

tá ii. Đ ó là  dunu d ịc h  thâ t. dung d ịch  kco  và h u yề n  phù . T iíM ig  dung  d ịch
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thật tướng phân tán là ion hoậc phân tử. ơ  huvcn phù các tiôii pliần phân 
tán lớn đốn nỗi chúng dần láng xuống. Tronii dung dịch kco các ticii
phần tướng phân tán có kích thước trung binh l- 2 0 0 mm.

Ngày nay người ta không coi chát nguyên sinh là dung dịch kco nlui
trước đây bải tính dị thế rất lớn. Nưav chát ncn đồniĩ nhát vô' quang học
và điện tử cũng phức tạp hơn một dunu dịch kco đơn gián rãt nhiôu vc 
phương diện cáu trúc. Tuy vậy nghiên cúu chát nguyên sinh theo cácli 
hoá kco đã giúp lũếu biết về nguyên sinh chát rát nhiều.

Các tic’u phần phân tán có kích thước lớn tán xạ ánh sáng chicu đến. 
Mát thường cùng có thể thây được.

Kco chất nguyên sinh thuộc keo ứa nước và vũng bền nhờ tínii hydrat 
hoá tức quanh nhân keo bao bọc một lớp màng gồm các phân tứ nước. 
Màng này cũng chác và ichông cho kco phân tán thành hai lớp; tưíirng 
phân tán và môi trường phân tán.

ỏ  trạng thái có màng thuỷ hoá keo ở trạng thái lỏng hay ả  lỉạng sol. 
Các keo ứa nước có khả nâng chuyển sang trạng thái gel. ớ  dạng gcl 
nước chi ở dạng liên kết trong các "lồng" cho câu trúc lưới, ba chiều do 
tương tác giữa các tiếu phẩn pha phân tán tại các điếm gọi là điôin gán 
chạt.

Trong tế bào sống lớp bề mạt ngoài cùng của chát nguyên sinh cũng 
có các câu trúc tương tụ gel. Tuy vậy protit của phần nền chát nguyên 
sinh đồng nhẩt về điện và quang chủ yếu là dạng cầu. Như Vrậv truớc 
lúc thànii gcn, protit dạng cầu bị biến tính. Mạt khác các protit dạng sol 
chua bị kco đông cũng khác xa với chát lỏng, tính đàn hổi, chịu nén và 
độ nhớt cao. Vi vậy người ta cho ràng trong chát nguyên sinh có các 
yếu tố cáu trúc dạng sợi do các protit hình cáu kết vơi nhau qua lỉiếm 
gán chạt thành m ạch dài và nhũng mạch này tạo thành câu trúc lưới bíi 
chicu. Điôm gán chật có lẽ không bền. Chúng luôn biến măt và luôn xuát 
hiện mới làm cho chát nguyên sinh biểu hiện tính lỏng mà sự chuyến 
dộng chát nguyên sinii là một trong những tính chât đó. Như vẠv trạng 
thái chât nguyên sinh là trung gian giữa sol và gcl hay cũng có thổ nói 
là dung dịch có tính gcl.

Các đicm gán chạt nàm ơ mạt bôn các protit. Các diêm nàv ditạc liinh 
thành có thô do liên hết hydro, do tác dung ghét nước (lục dính cliat) 
liên kốt muối giữa Ca và nhóm - c o o  hav màng hvdrat chunii cho cá 
hai nhóm có cực. ỉicn kết ion liên kc't cstc phúc tap. liên kct disulílt. 
T ro n g  quii trinh tra o  Uôi c h á t  n h ũ n g  licn  kct nãy c ó  thổ bị c .ic  incii phân 

lìuv.
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ĩ ;  h.ii) thục \ à l  nói cỉiunu niốnu nhau. Trứ nliùnii sinh \ ã t  nmiycn thuy 

tẽ l-.io cáu tao  đm i u iiin  (n h ư  v i khuấn , th a n h  lụ c  tá o ) d u ợ c  x c p  thành 

m ột nhóm  riônu là sinh vật có  nỉiân nguyên thuv. C á c  sinh vật còn  lại 

iluợ. xố p  v à o  sinh vật  c ó  nhân thật. C h át n gu yên  sinh đ u ợ c  c á u  tạo nên 

C(T hín là từ chát protit. Đó là cáu tạo gồm một ncn chung gọi là tố bàn 
chái và vùi trong nền đó các thê hoạt động sống khác nhau giũ những 
chúi nang sinh lý khác nhau.

N;n chát nguyên sinh có thê coi lả một dung dịch protit. Protit phần 
nàv chủ y ế u  là dạng cầu, là c á c  m cn x ú c  tá c  c h o  c á c  quá trinh trao đòi 

chá  qimn trong nhát trong tố bào chát (như dường phân). Vi c ó  nhiều  

nici nôn thành phần náv tiỉioài các chát vô C(ĩ \à  hữu cơ còn có các sàn 
lihfin tr;u) it«)i chát.

Piliosíìin là c á c  tiôư pliần lipopuclcotit hinh c ấ u  diỊC dườniĩ kính khoánu  

5 m n  trong ilõ c ó  A R N  \ á piotit Ribosom  chù v c u  nàm  tronư tế  hào chát,  

môt sò’ trong nhân (nhân nhó), t \ ’ lap thò, lục lạp.

Pihosoin uồm  hiii tiêu phấn kích thước không b àn g  nhau. Khi không

hoa dôim \ à  trong c á c  điều kiôn nhát dịnh ribosom  c ó  .tliô phân thành 2 

p h ấ i K h i h o p  p ro tit  hai t iõ u  phân liê n  k ố t v ớ i A R N  V(h sự có m at

cu a  ioii maiihô Khi tách  iom inanhê R ih osom  tách  thành 2 ticu  phần. 

M àiu trnnii ch át nguyên sinh nliir mòt hô thốim tám  iman đê phân hiệt 

pliầi này vái phnn khác. Mànu có cáu inic 3 lứp, trông dưới kính hiôn 
\ i liộn tứ ta tháy giũa 2  láp ua nuỡc mầu sâm là một lúp sáng xcn 
lỊÌùi. Đô ilàv mỗi màng khoáng 6-10 nm.

\ í  dụ: m àn g  lưới nội chát c ó  thê sau dó biến  thành m àn g  sinh chát
ha\ màng thê luới.

Mãnii gốin protit và lipit loại lipit cáu trúc màng không phíii lipit trung 
tinl tũc c s tc  c ù a  glycrin  c ó  3 nhóm c a cb u a x y l ,  lipit quan trọng nhát c á u  
tao nên màng là diaxvlglyxcrin trong đó chỉ có 2 nhóm OH của Ịilyxcrin 
kôt hợp với axít béo còn nhóm OH thú 3 kết hợp với một phân tii chát 
ua nước nào dáv. Ngoài ra trong màng còn chứa các chât ưa lipit thuộc 
U)ii khác nhau nhu stcrin.

Mỗi phân lử lipit vừa có vòng ua nước vừa có đuôi ghét nước (mạnh
c á o o n )

th i tạo  nên m àng lớp lipit ở  giũa là nhị plĩâti tử, c á c  đuôi g h ct  nước  

ilurc kết h ạp  vỡi nhau không phái bànii liên kết h oá  h ọ c  m à bàng lục

lanlcanan, tú c  s c c  kốt dính íiiữa c á c  phân tữ. c ò n  g i ũ a  lipid và  protit nối

\  ớ i nhau b ã im  tiu m g  tác có đạc t ín h  ưa n u ớ c  ( l iô n  k ế t io n , liê n  kế t liy d rô . 

C ÒI p ro t it  trn n ti m â n iĩ là  h in h  cầu hav h in h  srri th i cò n  chưa  rõ ).
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( i ru /V Ịụp í/ỉc \í i  ỉap ihcị iXilti co liìc n ỉin  Jù ỉ cho nhiỉiế
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Cic màniz c ó  cáu  trúc trên gọi là màiiii C(ĩ b;in c á c  m àng này c o  tính

bán thâm có khá nâng kín lại khi bị rách.

Nàng ngoại chắt và màng không bào: là màng bao ngoài chát nguyên 
sinh giáp vách và màng bao không bào. Nếu tế bào có nhiều không bão 
mỗi cái đươc bao bơi một màng như thế. Các màng ữày có 3 lóp và 
thc( kie’u màng cơ bản. Tuy vậy tính tháu của 2 màng này khác nhau 
ch ứ ig  tổ chúng c ó  cáu  tạò  khác nhau. N hiều trường hợp m àn g  ngoại chát  

đượ: cẫu tạo từ một vào màng cơ bản xếp tẩng lên nhau.

Lưói nội chất: là một hệ thống bể chứa giới hạn bởi các màng cơ
Hàn Lưới nội chát xâm nhập vào tế bào chât.

Trôn màng luới nội chát có ARN với một luợng nhỏ. Các ARN này 
\ c  loá học khác với các ARN khác.

Lưới nội chát giữ một vai trò trong khuyốch tán và vặn chuyên chu 
itônỊ các chát theo cáu trúc dạng kênh.

Nang lưới nội chát chúa đầy Ribiìsoĩn. Vì vậy đây là ticTÌ tông hợp 
prott.

Miân tc bào là bộ phận có những chức nang sau đây: .

1 Giữ thông tin di truỵcn

2 Truy ồn bãn tlu')ng tiii đó tử tố bào nãy sang tố bào khác (phân chia 
nhâi, phân bào, sinh sân, tính di truỵcn) bàng cách tòng h«p nC-n một 
AR*J giống hệt cái cũ.

3 Truycn thông tin vào tế bào chát bàng cách tổng hạp ARN thông 
tin. Nhân cltữa các thế nhicm sác thể gổm nhiều sợi thế nhicm sác là 
nliữig sợi axit ' deroxyriỉxmudcic (ADN) kết hợp với prôtcin lả một

. Iưạig ít ỏi axit- ríhunuclcic (ARN). Các thc' nhỉcm sác thê này nàm lo 
lùnị trong một chất ncn gầm protit. Toàn bộ các khếi này duợc bọc lại 
trorg một Diảng kép (màng cơ bản nói phẩn trên)r.

^hicn sác thể đicu khicn hoạt dộng trao dổi chắt vả sinh truởng của 
tố tòo. Trcn màng nhân có các lỗ dường kính 400 đến SOOA*’. Đây là 
nori đc các tiếu phần ARN đi từ nhân ra tế bào chắt. ARN tông hợp trong 
nhâi cũng như ríbòsom, sau dó qua các lỗ đi vào tế bảo chát và điểu 
kliicn tông hợp protcin tại đây.

lụi; lạp là những cáu trúc nhỏ nầm trong khối tố bào chát. Đó là 
Iiliùig liêu cầu dỗ thay dôi vị trí có màng kép c ơ  bản bao bọc bên trong 
lop màng trong phân nhánh ihảnh các tám lap đi lạp lại. Khi tố bào ơ 
iroiii tối chi tao ra nliũng thc kích thước nhỏ hơn. Đó là các hạt không 
ni.u (v ô  sá -  liipỊ ó m:ìu mànu p!'.ía tronsi ít x á c  định. Khi đira tế  bào
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la sáng nhiều thay đối lớn xẫy ra trong lục lạp: hàm luợng ARN giảm 
inạiili, màng trong lục lạp tâng lên và định hướng lại dế’ tạo thành tấm 
rát mòng (Lamclae) trên đó chúa diệp lục và sác tố quang hợp.

Tv lạp thc là những tiểu cẩu có kích thước còn nhỏ hơn nữa nam trong 
khối tế bào chât vả có tính linh động túc dễ thay đổi vị trí (hình 7) Ty 
lạp thế được bao bọc bởi một lớp màng cơ bản. Lớp trong màng kép này 
lồi ra Ihàoh câu trúc đạc trung cho ty lạp thể gọi là tris hay các ổng 
nhỏ. Trên nhũng chỗ lồi này bố trí một chuỗi men xúc tác quá trình 
phosphoryl hoá oxy hoá. Trong ty lạp thể có các hệ thống trao đối chât 
cliính. Đ ó  là hệ th ố u g  trao  dổi c h á t  v ô  c ơ  v à  a x i t  b é o .  T ron g tế  b ào  non  

đang sinh truơng ty lạp thể thấy rõ nhắt với mật độ lớn nhát. Hoạt động 
trao đổi chát giảm xuống khi tuổi tế bào tâng. Ty ỉạp thể thường chưa 
lipoprotein và có thế một ít ARN. Sự xáp xếp vể cáu trúc các men làm 
cho các giai đoạn trong trao đổỉ chất oxy hoá được bao kín và được, bảo 
vệ.

Riboson có kích thước nhỏ hơn ty lạp thể. Đó là nhừng tiểu phẩn ARN 
và protein có đường kính từ 100 đến 300 A®, Các tiểu phần Ribosom tự 
do trôi nối trong khối tế bào chẫt hay gán với màng của lưới nội chát. 
Hơn một nủa số ARN trong tế bào tập trung ở Ribosom. Đây là noi chính 
tổng hợp protit trong tế bào.

Không bào là nơi chứa các chắt thải trong quá trình trao đối chất (các 
ion, sản phẩm trao đối chất) và được bao bải một tnàng giống như c ác

Hbth 7: Sơ đổ cấu tạo té  bào 
thục vật non

1. Vảch tế  bào
2. Lizosom
3. Giọt mở
4. Không bào
5. Nội chất
6. ống nhỏ
7. Luới nậi chát
8. Ty lạp the*
9. Ribosom
10. Nhàn nhỏ
13. Ngoại chãt

I I .  Sợị nhiem ò’ấc ỉ  2. Nhàìĩ 
14. Dictosom ì  5. Lạp thế
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bộ piận khác của tố bào. Các sản phẩm trao dổi chất được iực trao dôi 
chát bơm vào cây. Ngoài ra không bào còn có tác dụng đẳy chát nguyên 
sinh ra xung quanh tạo đicu kiện trao đối khi tốt hơn với bòn ngoái.

Cíu tạ o  điến hình c ủ a  tố bào thực v ậ t  được phản ảnh tròn hình 7.

Ii;. SINH TRƯỞNG CỦA TỂ BÀO

N(U như trong quá trình phát triển tiến hoá mỗi tế bào ià những đơn 
vị tach rời ra có thể hình duDg một tập đoàn những tế bào như vậy là 
nhữi^ dám dơn giản. Các tế bào này sẽ làm thay đổi hỉnh dạng ủa nhau 
giốnỉ như những đám bọt làm cho mỗi cái có hình đa diện chứ không 
tròn.

Nlimg trong tập đoàn các tố bào không giống nhu bọt xà phòng. Các 
tố bio canh tranh nhau giành thúc an trao đối khí và trong tố bào quaiig 
hợp còn giành ánh sáng mạt trời. Sự cạnh tranh nảy tạo ra'dộng lực tiến 
lioá. Các tế bào dành ưu thế hom trong cạnh tranh đạt được nhữnế"\m 
thế (Tn. Kết qua sự cạnh tranii như vậv tạo ra thực vật da bào có cơ 
quar huvcn hoá vc trao dối khí và sứ dụng ánh sáng.

Sc sinh trường phân hoá cho phép tạo ra các mô và cơ quiin có tô 
chứu Sự tiến hoá thục vật đa bàn góp phần tạo ra nhũng hệ thống sinh 
hoá và lý sinh có thc đicu chinh sinh trương phân hoá.

Ọiá trinh đicu khicn sự sinh trưõmg và phát triến bàng phuíing tiện 
hoá học đã rõ tù những ĩíílm 1930. Một tố bào có thc sinh ra nhicu sản 
phấn hoá chát. Các sản phẩm này ảnh hưởng tới bẩn thân tế bào các 
cnc tố bào khác nữa.
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Chưong U: ĐỔNG HOÁ CÁC BON - 
TỔNG HỢP CHÁT HỮU co

I. .MỞ DẦL

Klia nani! thưc vát lao ra chát hũu C(» tư dyoxyicachon dà anh liLKmu 
l<m đcn khí quvcn. T rư ac khi có  qiuiim h(Tp khi nuvcn Ii;ii il;u VJI) lái II 
hay không có oxy. Trao ưòi chăt nguyên thuý cùa C.ÌC dami sốiiu ban dấu 
là quá trinh vếm khí và s ố  lượng bưc xạ  tii ngoai trcn mai lixn him hicn 

n aỵ  rát n l ũ c u  vi  trong khi  quyC-n chi  c o  ô/.on là cai  io c  (U nuoai  du\ 

nhát.  T ù  khi c â y  xanh C(» kìia nang quiing lnTp phãu bô' lõng t ; c n  Ii.it dái 

(cá trôn cạn lãn bicn) su lich luv oxy úo tjua trinh quiing luip lao la lam 
ihành cái ò báo vộ mạt dát k.hi)i lia tú ngoai, lao cti liõi ..ho kicii Ii.to 
dôi chát hào khi có hiệu quã htm. Các sán pliấm liùu c a  cii.i lỊU.ing ln»p 
UU) ra thức an cho các c ư  ihc -sinlĩ vật.

Cườiig độ biến đioxyt cacbon thành cliát hữu c»» c<) qui IIU) cuc kỷ Uni. 
Tong số luợng cacboníc trong khí quỹòn trái đát cứ sau 250 nam lai du(ĩc 
quay vòng qua thực vật. Ọuá trình tống li(Tp cacbon không lố Iiìiy cùng \<TÌ 

quá trinh hô háp dicn ra theo hướng nguơc vc lnui Ì\()C l;ìiii tliiitìli hô thòiig 
đệm giữ cho hàm lượng đioxyt cacbtm ciiii khi quyên gần như không dôi

Các sản phẩm do quang hợp và trao doi chát tao ra làm thành i;hát 
đệm, oxy ciìa khí quyển thế giới. Quang hợp là nguốn tạo ra oxy chinh 
trong khí quyến. Tity vậy tính đệm oxy của quang h(r]i vá liò háp yếu 
hon tính đệm cacbotiic. Ọuy mô quang hcĩp đuợc biêu thị thành hàng tân 
tro n g  1 n am . T h e o  tính to á n  h àn g  nâm  lượng cacbonic  đuơc cô' định là 

1 , 5 . lo '®  tán , tứ c  150  tỷ tán . T ro n g  quá trinh đó đã giái phông ra 120 ty 

tần oxv. Lượng quang hợp lớn nhất đạt được ở thực vật các đai dươrm, 
c ò n  tluic v ậ t  c ạ n  chỉ đạt 10% . N ếu  tính theo đon vị dicn tích thi tliưc 

vật khi sinh có cường độ quang hợp cao hon thực vật khác 1 0  lần do 
c h ú n g  trao  dối khí tốt hơn.

- 20 -



Năng lươniĩ mặt trời chiếu xuốnơ đất được dùns cho quans hợp rất ít 

(vàc khoảng 1/1000). Trong điều kiện thực nhgiệm hiệu quả sử dụng ánh 

sánt của lá xanh đạt 25% . Đo trona điều kiện thực, hiệu quả chỉ đạt một 

phầr mười số liệu này.

II. Bộ MÁY Q U A N G  HỢP

Giả sử diệp lục tan đều vào tế  bào chất quá trình quang hợp sẽ rất khó 

khăr hay không thể xảy ra được VI các sản phẩm trung gian sẽ tác dụng với 

rất rhiều sản phẩm khác ở xung quanh và đi lệch khỏi quá tình này. Vì vậy 

quarg hợp chỉ xẩy ra được ở một số nơi được bao kín. Đó chính là lục lạp.

Trong nhiều năm người ta cho rằng lục lạp cũng chưa đủ để quá trình 
quarg hợp diễn ra. Mãi cho tới gần đây mới rõ là khi tách diệp lục ra khỏi 
tế biO người ta đã làm mất một số men. Như vậy lục lạp là cấu trúc đầy đủ, 
là đm vị sinh hoá của thực vật bậc cao.

Lục lạp là bào quan nổi trong tế  bào chất của tế  bào cây  xanh về cấu 
tạo ục lạp gồm một màng kép bao bọc chất nền (hay c ơ  chất) lỏng. Lớp 
tron' của màng lộn vào trong cơ  chất này thành các  tấm  mỏng (Lam el). 
Ban đầu các tấm mỏng này (Lam el) sắp xếp ngẫu nhiên khi lục lạp đang 
troni; qiìá trình phát triển như ở cậy  con chẳng hạn. Khi đưa mần cây con ra 
ánh >áng các tấm này được định hướng rõ ràng như trong hình 13. Diệp lục 
chứí trong màng ở chỗ phát triển theo chiều đứng như m ột cọ c tiền gọi là 
gran Tại các gran phản ứng sáng được thực hiện còn khả năng phản ứng 
khửcacbon thành hydrat cacbon được thực hiện ờ phần châì nền. Các ảnh 
điện tử cho thấy các hạt tinh bột có  thể lớn lên làm rách cá c  bản mỏng ở các  
gran Khi đó các bản mỏng này lại hình thành các  gran mới thay vào chỗ 
hỏnị làm cho diệp lục giữ màu xanh không đổi. Khi thiếu ánh sáng (để cây 
troriỊ tối) các tấm mỏng (Lam el) không những sắp xếp mất trật tự mà còn 
bị rrut đ.

Lục lạp có thể di động được trong tế bào chấl m ặc dù về cấu tạo khổng 
thấyđặc điểm nào giúp cho lục lạp di động được. Trong lục lạp không có hệ 
men hô hấp, nên ở  đây chi cỏ Ihể thực hiện c á c  phản ứng tổng hợp kết hợp 

với phàn ứng ánh sáng. Nguổn gốc lục lạp chưa rõ lám. Người la cho rằng 
lục ÌỊP được phát Iriến từ loại lạp thể khác. Trong lục lạp c á c  phân lử diệp 
lục ;ắp xếp thành lừns nhỏm 4 phân lử một. Mỏi nhóm kết hợp với một 
caroinoid. Cấu tạo này giúp cho iniyén nâng lưựng từ một phần tử dến 

phầr tử khác.
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H ình  /.? % ơ'đó phát tric ii lục lap n^oài sá n v  và írnn^ ló i

M ỏ /linh cá i h icn lử  mó ỉiinh Frci-vi.slin^  và M iiỉc ta lc r

Diic dicm này rát có ícli cln) viôc sứ dunư riiUig luíĩng ánli s ũ n g  qiumg 
luiii. N;ing luíTniĩ kích thích từ môt lư<nm tù bị liáp thu có tlÙTÌ gian sống 
cục ký niián (máv pliấn ngàn giây) nên đô quang dân các tám mòng (la.Ticl) 
là cục kỳ quan trọng đối với quang hợp đạc biệt khi ánh sáng yếu.

(Đô tống híTp một phân tii cần 10 lượng tú).

Nang lu ạ n g  á n h  s á n g  g ày  ra  bốn kic’u phán úng trong lục l ạ p ( l ) .  Q uang  

phân ly nuớc íphiỉn ứng Píill) (2) phósphoiyl hoá quang hợp: (3) Cô' định
dioxyt cacbon: (4) Tổng họp tinh bột.

Các sác tố quang hợp chủ yếu là diệp lục và carotinoid đcu ơ trong
c gran của lục lạp. Trong hệ sác tố nảy diệp lục (gồm a và b) trục

liếp thục hiện chức nang quang hợp. Carotinoid chỉ giữ vai trò gián tiếp
tức là truyển năng lượng háp thụ cho diệp lục.

Diệp lục là cstc của axit chlorophylic và các ruợu phyton và metyl. 
Sác tố này cộ hai cực đại háp thu ở vùng đỏ và vùng xanh tím. Đicu
nàv giái thích được hai đỉnh quang hợp ở 2  vung này cùa quang phô.
Carotinoid hấp thụ các tia sóng ngán.

Trong các gran 2 nhóm sác tố này sáp xếp xcn kẽ vái nhau giữa lớp 
protid và Lipoid.
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íPuih 4
A- c ỏ ig  Ihức cấu tạo diệp lục 
B- M( h ình cấu trúc khỏng gian 
C- Di:p lục xếp giữa lớp protid (h) 

và lipid (A)

HC
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'c _ n '  n -e '  ” í/ t  Ĩ : v \ h /
1 %. 1 • CHj ‘ "l Ch, VI

Vĩ-O

í

\

' 1  

Hình ĩ  5: Quang phô hap thụ áia diập Ịục a ( ĩj 
và phô" tác dụng đổi với quang hợp (U)

III. CÁC Bước QUANG HỢP

Khi nghiên cứu quang hợp F.F Bỉackman (1905) thấy cường độ ánh 
sátiị liàm tâng cường độ quang hợp chỉ trong phạm vi nhât định. Cưởng 
đô íiuh sáng cao hơn phạm vi đó không có ảnh hưởng đốn tang cường 
dộ {luang hợp. Trên cơ sở nghỉêa cứu này ồng cho ràng ánh sáng chi có 
tác dụing trong một phẩn của quá trình quang hợp. Khi phẩn này đã no 
ánh Síáng dù có tang cuờng độ lên quang hợp cũng không tang.

Cuan tviệm n ày  đư ợc H .T  Brovvn v à  P .E scoirtb c  ( 1 9 0 5 )  phát triển. C á c  

ông diùng 1 dĩa quay đạt phía trư ớc nguồn sá n g  ch iếu  x u ố n g  tă o  chlorclla .  

BàtỊỊ c á c h  thay đôi kích th ư ớ c  m ảnh cá t  hở  trôn đĩa c ó  thò c á t  h(Tt ánh  

s á m  ichiếu v à o  tíio m à không thay dổi c ư à n g  dộ. C á c  tác  ưiíi rát ngạc  

nhiín tháy  cuíVng dộ quíing hợp không thay đôi khi giíim itcn m ô t phần  

tứ ưnrnii ánh sáng. Đ iểu nàv dã đ u a c  giái thich là qu;i trinh quang hap
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n ồ m  2 pha; m«'}t pha do átứi sá n g  uây ra à m ôt pha kliônu chịu tác tíini: 

ciìa  ánh sánir. pha sau  han c h ế  cư ờ n u  dộ quanu hơp, tUic hiôi khi Ùii7nii 

dô áitli s á n g  c a o .

vẫn đề pha sáng tối còn được nghiên cứu thôm nữa. R.Emerson và 
Arnold (1932) dùng đcn nháy nghiên cứu quang hợp. Sau thí níihiệm :ác 
tá c  g iá  đã v ẽ  u cn  đồ thị quan hệ g iữ a  c ư ờ n g  clộ quanc hợp \  à d(ô dài 

thời gian tối. Sau đó so sánh các đồ thị đó ơ các nhiệt độ lác mau 
và thấy ràng ở 25oC thòi gian tối ngán còn (ìr l ° c  thời íiian tối dài lơn
n hicu . Tìr thí n g h iệ m  này c á c  tá c  lĩiíỉ tinh Ọ|,J cho  c á c  phàn ứnu tiối \  à

ituơc trị s ố  2 ,9 .  Trị s ố  nàv tưm m  rư trị s ố  ọ , ( ,  cùa  phàn úim m c n  nlm m

lai c a o  ạưá dôi V ới phán ihm  sániỊ. Nhu v â v  Iroiii: auá trÌ!ì'ì cỊu.uiLr ì<Tp

c ó  phàn úng dt> m cn x ú c  tác .

NuuVtì d ấ u  t iê n  t á c h  d u a c  p h a  s á i m  lá [ ỉ i l l  ( 1^ 37 ). Báp.t: thí n i r i i i c m r u t  

diòp lụ c  ra !<h»>i lá rồi c h ic u  sánii v á o  nhữnii tỉiòp liic ũicỉ; riCiiií r.i\ 

o x y  đirac tá c h  ra nliuniĩ khônự c ố  định c o ,  thành hyilr:itcai-h(iii. 'CÒM 

t á c l i  r iô n u  p h a  tô i  p h íi i  c h à  in õ t  (híTÌ g i a n  s a u  đốn t;'ui 145S miTÌ l . i m  tìitĩc  

A.V' T rcb st ;  H .Y .T s u im o to  v à  A rn old  làm  thi niihicm V(ĩị c.ic in .inh IIL 

lap  tíTìu tiên c h i c u  sáim  nhừni: m ành nàv troim  điếu kiôii kl’ õ;iiT c ó  C ) ,  

S a u  d ó '  lạ i  c h o  m à n h  lu c  la p  c ù n g  c o ,  tro n iX  d ic u  k ic n  k l i õ i i i ĩ  V.I'P i i i l i  

sar.i: ,  Q u a  hai biKÌrc nhu vâ\- c o ,  iliuTc cô' ( ỉịnh thiiph c á c  phriiin qu,!iu 

hưp binh thưửnii. Sau it«'> c á c  lá c  líiá ch ư n g  minii diKĩc c a c  piian liiiv:

\ á v  ra  (T c á c  g r a n  m â u  l a c  c ò n  p h iin  ứ n g  l ò i  \ ; i y  l a  lĩ p !ifu i c<ĩ  c l i i l :  i;i«) 

quiinh.

D.I A rn ò ld  ( 1 9 5 8 )  *cho ran g  giai đ o ạ n  .sáng t;ung c á p  c ã c  licni kối ;i(i 

nang trong các chát pyridinnuclcotit và adcno/intri phospliaí (,\T P ) (òn 
giai đoạn tối sii dụng nang lượng nàv đế khứ C0-, thành đường v h  :ác 
sản phẳm trung gian khác. Tác giả tháy khi ihôin TPNH, và A TP 'à<» 
các mánh lục lạp dc’ trong tối cô' định c o ,  phóng xạ vãii xáy ra.

Hai pha của quá trinh qiiang hợp liôn quan với nhau ơ  NADH +  H* 
y/à ATP của pha sáng làm nguồn H và nang lượng tỉc khứ trong pha ô'i.

rv. c ơ  CHỂ HOÁ HỌC CỦA QUANG HỢP
I. Các phàn ứng sáng

P h ản  ứ n g  q u an g  phân ly n ư ớ c .  T ro n g  dung dịch diệp lục tá c h  rở i  có  

thôm chát nhận điện từ A khi cliicu sáng xáy ra phán ứim .sau:

2 H ,0  + 4A ..f : f ! ! f - .  4A' + 4H" + o .
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Tiong đó A gọi là tác nhân Hill. Dùng làm lác nhan Hill có thê là 
muối sát (Fc'^ Fc -^) P crrioxala t  K ali,  P crricy an it  K ali;  c á c  ch át  ch ì  thị 

o\y hoá khù ( 2 . 6  dichlophenolindophcnol); cũng như benzokhinon hay chát 
Iiliận điên tù tự tứiicn NADP.

Trong phản ứnu trôn không có cacbonic chứng tỏ oxy thải ra trong 
qiu\ng hợp là tử nước.

Phan ứng quang phân ly nuớc trước hết tách điện tử khỏi phân tứ nước. 
Sau đó các gốc OH do mát diện tử tạo thành tác dụng với nhau tạo ra 
nước và 1 / 2 0 ,

1 2 H ,0  -ánlLHna. +  e‘ +  OH'

2 0 H - ^  H ,0  ^  1 /2 0 ,

n - 2 ) OH Ás
2 H^ -  2 c ’ ^  1 / 2 0 ,

<4^
0 J/

K ■ 
íõS

'0.Ĩ7
Ớ45

q - ^ E t t . : ẩ í

(cU ị .

\
■ ' 'Â ■' ’*■

ỊTumnựnH^] ■ 0ỡ̂ .v
3  *(jị̂ 5

to.:

)

ỈTmh ỉ 6  Chta cn đicn !Ừ ờ  càv xanh  

^ - U i t ỉ v c n  J i c n  ỉtí VO/ĨỢ ■/ cà \' y a n ỉỉ  

B  -  C/ỉỉ ivcn đ i i n  lu  k ỉìỏ n ^  v ò n ^  ờ  C iĩv  xanỉì
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ị :C* •" ■ » LPCậl ' •
^ . 4'̂ mơitư*đ ^

/ / » ( / ;  / "  V(/ i/í; c7;í/ irmh L<tlyin
Pliiii irản -  Pha cachory ỉ hoa 

Bẽn phái -  Pha khù 
Bón trái - Pha lái sinh

Cá^ phản ứng do phoion gây ra khòng phụ thuộc vào nhiệt đô có thò 
xáv ra ơ cà nhiệt độ -273“c  (Bàng thực nghiệm dã chứng minh đươc
phíin ứng xãy ra cà ơ -273“C).

Phán úng quang hoá xàv ra ớ cãc gran. Tại đây diệp lục và các sác
tố khác tập hạp thành đ<ĩn vị quiing h(Tp. Trong các máng tilakoit gổm
2 (M) đến 400 phân tứ luc lạp cùng với protit và l vài chát khác. Phán 
ững sáng ciia quang h(ĩp dươc thực hiện ờ các đon vị nảy. Trong đ(Tn vỊ 
quang h(Tp điện tii dươc chuyến đi theo hai cách; vòng và khòng vòng.

Trong qiuing hợp sự chuvcn điện từ quan hệ với phosphoryl hoá không 
chạt chẽ như trong ty lạp thế (tức trong quá trình hô háp). Tuy vậy khi 
giám nồng độ ADP tốc độ dòng điện tử cũng giảm. Ngay trong khi không 
có phosphoryl hoá dòng điện tử vẫn chuyên (nhưng vói tốc dộ bàng 1 / 2  

tố c  đô c ự c  đ ạ i ) .  C ũ n g  g iố n g  như phosp horyl h ó a  o x y  h o á , phosphoryl hoá  

quiing hợp có thc bị ngừng khi có tác dụng chắt ức chế như NH3  axcnat. 
Khi quá trình ngừng do ATP không tổng hợp được nữa, còn khi có ADP 
mọi hạn chế chuyền điện tử đểu giảm.

Đã có những sự kiện cho thấy phosphorỵl hoá quang hoá trong quang 
hợp kèm theo quá trinh hoá thẳm tháu (bơm proton nhu truyển điện lử 
trong hô hâp).

2. Các phản ứng tôì
a. Tống hạp gluxit

Chu trình Calvin. Ọuá trình biến đổi c o ,  thảnh gluxít giống quá trình 
biến đối pcntozophosphat trong hò háp nhung thứ tư phản úng thi ngưoc 
lai. Ọuá trình nàv dicn ra theo đưàng vòng và gọi là chu trinh Calvin
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theo tên nhà bác học phát hiện và nghiên cứu hệ thống phản ứng này. 
Có hc tóm tát chu trinh này như sau. (gồm ba pha)

1. Pha cacboxyl hoá:

6 C 5 H 1 0 O5  +  6 CO, +  6 H ,0  — > 12 C3 HgO^

2 . Pha khừ *

12 C3 H6 O4  +  12 (H) — > 12 C3 H6 O3  +  12 H ,0

3. Pha tái sinh

1 0  C3 H6 O3  — > 6  C5 Hjo0 5

Ting cộng; 6 CO, +  12 (H-,) — > 2 C 3 Hg0 3  +  6 H ,0

Tiong phản ứng tóm tát trên chưa nêu những sản phẩm trung gian phản 
ứng ở dạng phosphoryl hoá c o ,  vào chu trinh liên kết với chát nhận là 
ribol:zophosphat; triozophosphat rời khỏi chu trình để biến thành fructozol,
6  đifhosphat (men aldolaza 2  CgHgƠỊ — > CgHpOg)

Mcn xúc tác cho quá trình này trừ hai còn ỉại ỉà những men xúc tác 
trong quá trinh pentozophosphat vả trong hệ thống dường phân.

Điiu vừa trinh bày được biểu thị bàng hình 16 sau đây:

- ’ ha cacboxyl hoá: c o ,  kết .hợp với phân tủ ribuIezodiphosphat nhờ 
men iiphosphatríbulezocacboxylaza) xúc tác tạo ra một ản phầm trung gian 
khôtiỉ bcQ có mạch cacbon phân nhánh, sán phẩm này bị thuỷ phân ngay 
cho lai phân tủ axit phosphoglyxeric. Phản ứng diễn ra như sau (H I7)

Cí :0  - 0

p = o

HCCH

lị-OH

c  - on
CO.

H cai

C h O - ^

HCOH 

CH:0 - 0

pH2O - 0

- oocI c - OH 

c  = 0  H* 

I-íịrOH

C H ;O -0

HịO

/}/;/; /.V Ct\à ihuyct vc phan ứng cố dịnh CO: trong pha lối quang hựp 

* Pha khử:

-0 
H(pOC - c  - OH 

H

c  = o

HCOH 

CH:0 - (£ )

Níuổn hydro đc khứ là NADP.H + và ATP từ pha sáng cung câp. 
Mcn xúi; tác là: ( 1 ) phosphoglyxcrafkinaza và (2) tri<y/ophosphat-
c l c h y i r o g c n ; i / a .  Mỗi p h â n  t ứ  .LXÍt p h o s p h o g l v x c r i c  c ẩ n  một p h â n  t u  NADP.H 
'  n vã ATP côn mỗi phân tũ c o ,  cần hai phân tu. Hình 18
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c :r  * \  co \  ^
,  Ịá n  .  HỈOM -  HCOH

Ĩ h , C - 0  Íh ,ũ -@  # ,  C H .O -®

i««wa »««Miii»owa

/ / } « / ;  /<lí Pha kJni Imn^ phá tmỉỊ tổi a in  quano hợp 
l - Phosphoglyxemalkinaza 

2 -  Trio:ophr>sphaideh\ đrogena:a

- Pha tái sinh: Chì có phân tư aldehvd-3-phosphoglvxcric thú sáu là 
tách khỏi chu trinh tạo nên sán phấm đồng hoá, còn nam phân tii còn 
l a i  biẽVi d ô i  q u ii  c á c  p h à n  ứ n g  t r u n g  g i a n  t a o  t l i à a h  s  p h â n  t ú  r i b u l e / o -  

diphosphat (x c m  síT đố trôn).

3. Những quá trinh lệch khoi chu trình Calvin

N h ũ n g  qiui tr inh I c c h  kh òi  c h u  trinh Calvin được thê hiên ờ nhũnií  đ icm  

sau dâv:

- Ọiui trinh cacboxvl hoá: Chu trình Calvin dươc thưc liiôn hàng con 
dưòỉii: thuỹ phân.

C 0 2  H 2 0
R ih u I c / ( H Í i p h o s p h ; i t --------- —--------  2 ax ít  phosphoi i lyxcric

 - .......2a ld ch y i  3 p h o s p h o g ]y \c r ic

Phán .úng xáy ra với diõp luc lach rời (invitro) Còn trong iuc lan nâuyên 
qiuí trinh klni do liai điện từ cùa pha sáng (có thè do fcrrcdoXin majig 
đốn).

C02. (H2)
R ib u lc /o d ip h o sp lia t  -------—------ aldchyt - 3 - phosphoglỵxcric

khâu khíiv: nhau ở phiin ứng snu:

(H '*) ATP
Axit phosphoglvxcric — -2 aldehyt - 3 - phosphoglyxcric. Như đã tháy

trong phản úng trôn quá trình này tiết kiệm được 1 ATP cho mồi phân
tứ CO,-

- o  nhiều cây nhiệt đới và cận nhiệt đới (mía, ngô, ...) co, tham gia
vào chu trình Calvin không phải qua phản ứng cachoxyl hoá như nói ớ 
phần trôn mà qua con đuờng chuyên hoá ahóm eacboxyl. Còn quá trình 
cacboxyl boá xày ra trước đó vói axít phosoh<x:nopvruvic di) men
phosphopyruvat - cacboxylaza xúc tác. Mcn nàv có tronu luc lạp. Chu
trinh này goi là chu trình axít - đicacboxvlic. Hinh l‘>.



Hhih ]9. Oiíd trình co định COf trong riiospl>ocpol

chư ninh .xail cocboxitlic -  C v Pqaivai

CO; vào chu trình C'v nlĩờ quá tành 
cíiiạcii giao CO->

■ ’ . .. •- ơ  pha tái sinh: Trong pha này có những phản ứng xảy ta ngược lại
V(TÌ quá trinh tái sinh ribulzzodiphosphat. Đó là quá trình biến sang phân
tiì ribulczodiphosphat thành nam phân tử hexozophosphat. Nhũng phản ứng
này chỉ cần thêm một men nữa là xảy ra được trong'lục lạp. Đó là mcn
transalolaxa. Men này có lượng nhổ tức hàm lượng tháp nôn thường hạn
chc quá trình ngược lại.

3. Sự tạo thanh các chất khác trong quá trình quang họp

Đó là các chăt lipít và các chât axit nucleic. Dùng nguyên tử đánh dáu 
14CO-. ta tháy trong lục lạp xuát hiện các aminoaxit có cacbon đánh dâu 
(axii malic, axit xytric, axit glycolic và các aminoaxit), (Ser, Ala, Asp. 
( } l u ,  Gli). Những chât này được tạo thành từ các sản phẵm trung gian 
của chu trình C a l v i n  (axit phosphoglyconic, aldchyt glycolic liên kết với 
TPN) hay của chu trình axit - đicacboxylic (trước hết là axit axalaxetic). 
Các ịícntoxo phosphat (thành các a \it nucleic) và tctro/.ophosphat (thành 
các hợp chát thom) cũng lừ chu trình Calvin (hình 20).

Pliosphal (^) Pliosphocnoi 
gỉixerat Pyruvic •

Pyruvaí! (N) Alanỉii

/
f 1 
ị Aspaslal I

I
Q m  truỉli 
Calvin

(N)

(V-B) \ (V-B)

Oxalaxctat 
oc - cetc

Moỉat

(1)

Cylral õr,
( l i

Glutavat
(N),

Glutaniat

TTPandchyt
(P).

: Axcty Axelyi
KdM

(lìs)

Lipid và 
chất *

m-------- [-------------- ____
; Glicolat (hs)i G lixcỉat ; Ị Giixin

a«)-
XCXUl

(g) Q/t đường piiãn
(V -B) P/ưVut-Đcmìan (N)
(1) O iu Irinh axit xỷ!ic (hs)
(T) DưùìE chuycn cetoii

PA/pliosplìo ccion 
EXia Nli3 bâiig cliuycn aiiũn 

lỉổ  hấp sáng

ỉũnh :0
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1. Cường dộ quang hạp

Cuởng độ quang h(ĩp là luợng c o ,  bị mât đi trên một đan vị diện tích
lá (dm ) trong một đon vị thời gian (Ih). Trị số này phụ thuộc vào nhicu
yốu tố môi trường và nhân tố bên trong như: ánh sáng, nhict độ nuớc. 
chát dinh dưỡng, tính thích nghi và tuổi cây...

Nựhiôn cứu cường độ quang hợp của cây thâv nó biến đôi theo nhịp 
điệu ngàv đêm. Khi vẽ lên đồ thị tạo thành một đường conư có dinh vào
lúc gần trưa rối iiiàm xuống vào già  
buoi chicu (Hinh 2 1 ).

Đ«') thị cho tháy giữa trưa quiing hạp 
giám xuốrm. Nnuyòn nhãn phức tạp và 
cũng chua duoc hoãn toàn rõ. A.L 
Kursanov cho ràng do tích luv nhicu 
sán phắm quang hợp không chuvên ra 
khói lá đuoc vào lúc giũa trua làm cho 
qiune hap giãm.

M.(i StalTclt lai cho ràriíX vào giữa 
trưa khi kliõng ư«>ng lại cường dô liô 
liAp laiiiĩ. V kiến khác thi cho ràng độ 
chiếu sáng có tác dụng độc làm quang 
h(Tp giám. Ngoài ra hàm luợng c o ,  vào 
lúc nàv giíim xuống cũng là một nguyên 
nhân làm giám cường độ quang hơp.
Giữa trưa l(Tp không khí gần mật đát 
có hàm lưạng c o ,  giám 25%. Vi lý 
Uo này mà một số loài cây sau khi 
quang hợp giảm vào thời gian này sau 
đó không tàng lẽn được nữa.

Ngoài nhịp điệu ngày quang hợp còn có nhịp điệu mùa. Câv Sinapsisalba 
(Hinli 22) tháng sáu tích luỹ chát khô lâng.

Cường dô quang hợp phụ thuôc vào tuôi lá. Thí nghiệm so sánh hoat 
dónii cùa các lá ờ vị trí khác nhau cho tháv những lá nào cUit hốt cỡ 
qiuang hợp mạnh nhát.

2. Ánh hiràn” CIỈU ánh sáng

\  . Ảnh htrản<4 diều kiện nịỉoại cảnh

6 A M 8  to 12 2 •* 
Time

Hỉnh 21: B iến  đó i (Ịtion^ 

hợp cùa cÀy íáo ỉron^ 
ngàv (Knrsohov /9 3 3 )  và 

khoai tày (chapman. ĩ 95ì) 
Đườìi^ cong cho thày ẹiĩĩa 

trt(a quanẹ hợp giùm Xìỉòn^
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May Jura Juty

Hiilì 22 Su hiiii đoi (ỊiKinẹ hợp r/ĩco nuia được thè hiện ờ  liỉợii^ cchẩt klìỏ 
.\iiih ra hiiiiĩỊ n^av ớ càv Sinapsi.s alhu (Bovscn  - Jcnscn. 19Ỉ 2)

\ i n  sáne là nliân tò anh huảni: đen cuờnu độ quang h ap  m an h  nhát. 
Đ u a n í  conu ớ  hinli 23 là diên hinii cho quan hô giữa cư(Tng' dộ ãnh sánư  

\ à  ciừng dộ quang híip. Trorm dó (A )  là đô d ốc  dmVnu Cdiiu liôn quíui 
dcn Hcu suát lư<7ng lù c ù a  lá v à  diỊc trưng cho  m ột lá nhát định. Đ oạn  

tuyốn tinh (B) tiếp tục chứne nào nhũng nhân tố ngoài ánh sánu chưa 
dcn nức t(Vi hạn. Khoảng này bị rút nưán lai do các dicu' kiên môi trưònư 
kliôni tliip únii ducĩc yêu cầu tanii quanii lnTp. Ví du như mức tiini: cáp 
C O ,  liáp, nhiôt đô hay sư chuvôn dông khônu khí. Điôm  hú (C )  hị thay 
dỏi Fái bát ký nhân tố nào ãnh

hưtiiụ tíVi trao dôi C0-, như cưónu I-------------------
d»') lio háp hay nống dộ c o , .

Đicm bù cũ n g  tang theo tuôi lá 

và giim CO, quanlĩ lá. Cùng một 
!í)ài ;ây, lá bị chc bóng có cường 
dô bio hoà iháp h(7n lá mọc ngoài 
sáng.

CuVng độ ánh sáng b ão  hoà (D )  

p h ụ  h u ộ c  r ấ t  l ớ n  v à o  s ự  t h í c h  ứ n g  

ciia  lí với ánh sán g. C ù ng m ộ t loài  

cây  dii m ọc trong tối cừcm g đô  

b ào  lòa ánh sán g  thấp hon khi m ọ c  

ngoà sáng. C ư ờn g  độ ánh sán g  bão  

hòa ;hịu ảnh huơng cùa các nhân 
tố tiíoại cảnh, có ánh dốn dộ dài 
J o a n  tuyến tính tròn đồ thị. C ư ờnu  
clô CỊC dại E ciia quang hợp xáv 
ra kii moi điều kiên môi trường

• /

T' ^
Ĩ í ẩ — A ___t _______i

Ec D
Light (Dtensity 

23 Dườìỉ^ conĩỊ hicit íJic/t 

àtĩh hướng cùa ánh sán^ đón 
íỊitan^ hợp.
A- Đoạn dóc đảu của đuờììg 
con^.
B - Đoạn ttạcn tiìĩh. 
c  - Đỉcm hù.
D - Cướrỉ^ độ hão hỏa.
E  -  Cường đọ (Ịitan^ hưp cục 
đai (cài hiến tù đó ĩỉìị a ia  
Rahino\\i(ch. Ị 95ĩ)
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đều ơ  mức tối thich. Cường độ này nàm trong khoàim' tử 8  - so mg c o ,  
trong Ih trên lOOcm lá. Nảm đặc diêm này ciia  đuừng corni biêu thị sụ  

phụ thuộc của quang hợp vào cuông dộ ciia ánh sáag có thê dùng làm 
tiôu chuan klii so sánh phán ứng quang hợp cila cây vói tác dụng ciia 
các nhân tố bcn trong và bòn ngoài. Khi láy một lá đạt vuôim góc với 
nguồn sáng, cường độ ánh sáng bão hoà tháp hon nhiều so vái ớ cây 
nguyên vẹn. Sụ khác nliau đó là cơ sở xác định yôu cầu ánh sáng đối 
V(TÌ sinh trương của cây. Một s ố  nhà nghiên cứu cho ràng cường độ ticn 
1000 ft. c là quá cao đối với lá trên cây. So sánh quang hợp cây sồi 
mọc ngoài sáng và trong bóng (xem hình 24) ta thây cường độ ánh sáng 
bão hoà với cây mọc irong bóng tháp hơn nhiểu so với lá mọc ngoài 
sáng. So sánh cường độ quang hợp và cường độ ánh sáng đối với quang 
hợp đó giữa cây giẻ đò (cây chịu bóng) và cây thông (không chịu bóng). 
Tháy giẻ đổ bão hoà tír cường độ tháp hơn nhiều so với cây thông (xcin 
hinh 25).

tTmh 24. Đuờììịị cong hiéii dièn ảnh hưởng citờng đọ ảnh sáng đcn íỊíntng họp lá 
cùa cày sổi F(tịỊiLs svỉvalica đà  thích nghi với bóng và thích nghi \’ài ánh sàn^ toàn 
phán. Đó thị cho thấv khác nhau hiện rô ở  đoạn đầu. chiều dải kJio(ing /Iiycn li/ìh 

và cuòng độ bão hòa (Bovscn - Jcnscn vả Muìler, 1929)

Ngoài cường độ, thời gian chiếu sáng cũng có ảnh hương đcn quang 
lnTp. Cây cà chua con tang trọng lượng không tỷ lệ với thời gian chiếu 
sáng (dộ dài ngày) (xcm hình 26).

Dù trọng lượng tang nhicu nhât trcn đố thị là 24 giờ chiếu sáng, nhiều 
tiuòng họp chiốu sáng licn tục làm cưàng độ quang h(7p giám. Điểu tiày 
dã đuiic chúng minh tĩ các lá t.ío khi thicu sáng liên tục. Những lá dã 
thíclì nghi \ ới chiêu sáng loàn ph.‘m khi chicu sánị! licn tục chịu điir.ii 
tôi h<ni nhiCni so vái những lá clic hong. Khi bị cliiốu sáng liên luc 4N 
tiêng quang lnrp !á sống trDiiií dicu kicii v;hc hóng bị úc clic rát nliicii 
Tiiãm chí klii cliicu sãiiiĩ IìCmi tục troiiư r.-.ột ngày cu«mg iU‘> quanu ỈKIỊI
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cùa ihũng lá nàv giàm theo thời gian. MÍỊt vài loài câv khi bị chiếu sáng 
licn uc lá bị vàng. Có thô tránh dựoc hiên tưọng này bàng cách xen kẽ 
thừi xian tối vào hav bàng sụ bicn dộng nhiệt độ hàng ngày.

KH cường độ ánh sáng cao hơn cườnc độ tối thích quang hợp bị ức
cliế. Cường độ chiếu sáng cao kết hợp với thời gian chiếu sáng dài mức 
độ ú; chế tang lên. Nghiên cứu loài thực vật thuý sinh Cladophora nhàm 
loại rừ một phẩn ánh hương của nhiệt dộ. Khi cường độ ánh sáng tác 
dụng quá cao dã thu được kết quả ghi ở hinh 27 sau.

Ta tháy cường dộ ánh sáng quá cao úc chế quang hợp. Tác dụng úc
chố làv còn kéo dài khi ta đưa cây trờ lại ánh sáng yếu. Tác dụng lic 
cliố V lê V(TÌ thời gian chicu cưõnư đò cao và cuờng độ anh Siiniĩ đưọc 
chiối. ánh sánji cao dcu uày hai cho cà hai uiai doạn quang lĩtrp: ỉiiai 
ttííiiii sánư v á iiiai doạn tôi

2ooo fooo Ậooo 9000 tc.oơo

Hmh 25: Đổ Ị Ì ì ị  thc' ỉ í ỉ Ị Ìn  ánh huàng cùa ảnh sáng đến mậl ỉoảỉ ưa sang 
đoị và ỉoái khòn^ ưa sản^ (thỏn^ LoMoỉỉy)

Ndiicn cứu sâu hom vc tác dụng úc chố ciia cường dộ ánh sáng quá cao 
ta thiỵ có hai tác hại. Tác hại dấu tiên là "cám ứng" và sau đó là táe hại 
do piá diệp lục. Hai buớc tác hại này được chi rõ trên hinh. Bước tác hại 
thú ihát là do ánh sáng xúc tác cho phan ứng oxy hoá đòi hòi có oxy. Tác
dụng làm hổng diệp lục xáy ra trong tế bào sống eó hàm lượng c o ,  cao.
Đicu này làm ta nghĩ ràng phá hoại diệp lục xảy ra khi pha sáng đã đuợc 
bão loà ánh sáng nhưng pha tối không xày ra được do thiếu CO-,. Nghiên 
cứu láv có thế giải thích tại sao giũa trưa quang hợp lại giảm. Đó là do 
ùuÌTiai dô ánh sánư quíí cao và điic biô là thiếu co , .

NỊoài anh hướng cua cuờng độ thành phần quang phô (chát luợng ánh
sánir cũnji có ánh liưáng lớn đốn quang hợp.



Thực vật ờ cạn trong quá trinh 'tiến hoá đã hình thành một hò sác tố 
hút ánh sáng. Đối với hệ sác tố nàv thành phần quang phố của ánh Náng 
mạt trời lả hoàn toàn thuận lợi. Tuỵ nhiên khôag phải mọi tia sáng trong 
quang phố đuợc sác tố hút như nhau.

Bàng dụng cụ tự chế Timiriazcp đã cho háy quang hợp đạt chỉ số lớn 
nhầt ở tia đỏ. Sau đó đến tia xanh tím. Hai cực đại vể cườne độ quang 
hợp trùng với hai cực đại quang phố’ hắp thụ của diệp lục.

Thành phần quang phổ còn ảnh hưởng đến dậc tính các sản phầm quang 
hợp. Tia đỏ thuận lợi cho tổng họrp gluxít còn tia xanh thuận lợi cho 
tổng hợp protít.

Day longth. hr

Hình 26. Khi ngàv dải quang hợp bieu hiện cày cà chua tăng lèn. Đo quang hợp 
theo độ tăng chát khô sau 5 ngày ở đíéu kiện quang chu kỳ đã biéí (Went, 1957).

Do hoạt động quang hợp của cây cưòng liộ và thành phẵn bức xạ dưồri 
tán rùng thay đổi rát nhiều so với ánh sáng mật trời chỗ trổng. Trước hết 
ở đây chủ yếu là ánh sáng tán xạ không có hay rát ít ánh sáng trực xạ. Sau 
đỏ là thành phẩn bức xạ sinh lý giảm. Có nghiên cứu cho thây ngoài ưống 
các bức xạ sinh lý (tia đỏ, xanh) chiếm 5 0 %  bức xạ nhimg duới tán rừng 
sồi chỉ còn lại 10-13%, còn rửng lá kim còn lại 17-30%. Theo ánh sáng 
ngưòi ta chia thực vật thành ba nhóm: ua sáng, ua bóng và chịu bóng vói 
nhũng đạc trung vc sinh lý giải phẵu. Trong cây gỗ không có câv ua bóng
rõ rệt. clủ có câv thuộc thảm tươi. Cây 2 ồ gổm có các loai ua sáng và chịu
bóng. Câv ưa sáng như lim, bạch đitii. thõng, sồi...

Côn cày gỗ chịu bóng tihư gic, cây phong... tính ưa sáng hay chịu bónu
thav dôi theo tuôi và diếu kiện sống.
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Low Hìgh LowHầu hốt các câv rửng khi 
nhò lá cây chịu bóng. Khi 
thành thục là cây ua sáng.
Kiũ chityển cây từ bác đốn 
oam tính chịu bóng tâng lên.

Điếm cực tiểu cuờng dộ ánh 
sáng bảo đảm cho quang hợp 
xảy ra là diếm phân biệt giữa 
cây ua sáng và cãy chịu bóng.

Tuv nhiên ngoài quang hợp 
cây còn chi dùng chát hũu cơ 
cho hò háp. Cây ưa sáng hô 
liáp mạnh hơn bời vâỵ cần 
quang hợp mạnh h(7Ti. Đô 
chiếu sáng bẩo dam cho cường 
đô quang hơp ở mứe bàng 
cưimg độ hô liăp gọi là đicm 
bù. Đicm bù tính ra Lux ó 
cây chịu bóng như cây phong 
\á  câv bồ dồ là 50, câv tùng
v à  c â y  bách lã 1 0 0  ỡ c à v  ưa sáng như thòng rụng lá ià 2 0 0  hay cao hơn
nũa. (i cây rửng các cành phía dưới chốt tự chiên làm cho thản sạch cành 
có licn quan dốn đicm hù ahững cây này tưang đối cao (nhu thòng doạti...).

Vc hình thái và giái phãu cây ua sáng khác vói cây chịu bóng ờ nhũng 
đicm sau:

a. Phiến lá dàv. mò dũu phát tríôn, gàn lá dày, khỉ khống nhicu, tẩng
cutin dày. lá hẹp, tố bào bc, nhu mò khuyết phái triển, lục lạp bé, hàm
lương diệp lục thấp. Hàm lượng tương dối diệp lục a cao.

Trong cây rừng ưuơng thành luòn tìm thấy trong một tán lá những lá 
có đác dicDi ua sáng và những lá có dác điểm chịu bóng. Các lá này 
mọc ơ những vỊ trí khác nhau và thích nghỉ vói điều kiện đó.

Cuờng dộ quang hợp của lá thông (Mg COvVglá)
(Theo Ivanop và Kosovich)

Time, rmn

ĩfmh 2‘~ Ciíàng độ ảnh sảng cao tíL 
chà íỊttan^ ỉìỢp Jo hai ảnh huàn^ : 
Ciảm qtểan^ hợp khi cuờng độ chiái 
sảng cao (đế mọt giờ ở độ chiái sảníỊ 
I.ooo C~JỊ) và lầm véu ọttaìiỊỊ hợp kht 
ctỉờìì^ độ ánh sàng tỉtáp (300J~~C),
Dỏ) tuợìĩ^ lả cáv thiiv sinh Cỉadopỉìora.

Diều Idện chiếu sánỊỊ Lá ngoài sáng Lá trong bóng

Ngoài sáng mạt trời toàn phần 1.74 1,42

Trài có mâv 1.18 1,84
Chiêu sániĩ yốu trong tán 0 . 2 1 0,49



3. Ảiih hưân» cúa hàm lượng dioxyt cacbon

Đạc điếm ciia bộ máy qiumiĩ hạp tronu lá là mức (iộ cực thích các 
đ i c u  k i ệ n  n g o ạ i  c a t i l i  k h ô n g  t r ủ i i u  \  tri m ú c  b i n h  t h ư à n v :  c ủ a  c á c  đ i c u  k i ệ n  

đó. Độ chicu sáng cực thích bao giở cũng thắp htni ánh sáng mặt trcVi 
chiếu toàn phần, nhiệt độ cực ihích cũng tháp htm nliiệt độ vùng cây 
sống. Riêng vể hàm lượng c o ,  mức tối thích cao htTn múc môi trường 
xung quanh. Điều này phản ánh lịch sư phát triển của quang hợp.

Thòri kỳ đẩu phát triển quang hạp tiến hành trong điều kiện nồng độ 
CO, môi trường xung quanh cao.

Các thí nghiệm cho tháy cây chỉ quang hợp được ở nồng độ cacbonic
không khí không dưới 0,01% . Từ xuắt phát điểm nàv nếu tang nồng độ
cácbonic quang hợp sẽ tâng. Trong giai đoạn đẩu, tâng aổng độ c o ,  và 
cường độ quang hợp tỷ lệ với nhau cho đến khi nồng độ c o ,  găp đôi. 
Từ điếm này trở đi tâng nồng độ c o ,  chi làm tăng cuờng độ quang hợp
rát ít. Người ta tháy ràng khi tâng nồng độ c o ,  lên 10 lẩn cường độ
quang hợp cùng chỉ tâng 4 lần thôi (xem hình 28).

Khỉ nghiên cứu quang hợp không 
nên chb mãu cây vào binh đóng
kín vì trong điều kiện đó hàm
lượng CO^, trong binỉi giảm dẩn 
ảnh hưởng đến quang hợp. Trong 
thực tế do hoạt động quang hợp 
của cây xanh luợng c o ,  môi truòmg 
giảm xuống. Nồng độ C o, bình 
thường được khôi phục do c o ^  
khuyếch tán táng cao hơn. Vì vậy 
sự thiếu hụt COt trong điều kiện 
tự nhiên chí xảy ra trong một thời 
gian ngắn chí’ độ vài giờ.

Người ta đã dùng kỹ thuật bón 
CO, cho cậy. Lúc đầu dùng trong
nhà kính sau đùng trong điều kiện đống ruộng. Dùng các ống dãn C o , 
bố sung cho cây. Việc này đã làm tang được thu hoạch khi dùng Coi 
cần nhớ là phái lọc sạch các khí khác có thò lãn vào như anhvdrit sunfurã 
dù 1 lượng nhỏ cũng gâv độc cho câv. Hàm Urơng C0-, thích hợp cho 
cây độ 1 0  lần lòn h<m liàm Iưọmư binh thuònu ironii khôniĩ khí.

Thực vật có loài thích nghi hàm luưnư c o ,  rháp C(') loài thích nghi 
hàm lư<mg c o ,  cao. Lundcgarch (1924) so sánh lượne Ci), cần thici tho

tĩmh Hàm ỉượn^ c o 2 kích
ĩhich sinh ínểởĩìg cày con mội s ổ  
hài. iLunde^arph. ĩ  924)
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môt sô câv nôna nnhicp; dua cimột, cà chua và lúa ơù tháy ràng chúng 
cần lương Co, cho sinh tnrớng rát khác nhau (xcm hình 28).

Người ta cho ràng câv mọc trên núi cao nơi có hàm lượng Co, tháp có 
thế sii dụng Co, hiêu quả hơn. Đicu này được J.P.Đecker (1959) nghiên cứu 
khi so sánh I dòng vô tính Mimudus mọc 0 f núi cao với 1 dòng mọc ở noi 
tháp. Tác giả đo cần tliận cuờnc độ quang hợp (cố dịnh Co,) ở 3 nhiệt độ 
và tháy cả 2  dòng vô tính này thê hiện cùng l kiểu phản líng với hàm luơng 
Co-,, (xcm hinh 29). Nhu vậy cây mọc ở núi cao cũng không hoàn chỉnh 
hơn trong vicc sứ dụng Co, của bộ máy quang họp. Các số liệu nàv cho 
tliáỵ quang hợp biêu kiến giám với bát kỳ nồng độ nào khi nliiệt dộ tajig

' I --------------------------1________________ I__________________
J , U.Cl ou; oot

hnnh Itnlì hỉianỊỊ ciiii nonv J,> Coz đcn lỊiKin^ hơp các Uó iiỉ;  núi CHU

(điiớn^ liên) vá tdìủníỊ ờ  niii cao (đuáii^ chtìni) ìlìtióc \inttilis

t ĩ m h  30. Biũn đ ó i  ( Ị u a n a  h ợ p  theo n h i ó t  đ ỏ .  Đo cườnẹ đó q u a n < ĩ  h ( T p  h i c i i  kiến 
và hò hấp lói đừ linh toán. Chú V Imnv klioàn^ nhiệl đỏ ihẩo Iihấí ihi (ỊiKiiig hợp 
/ãn^ manh k/ỉi lang nhiệt đọ. Đôi lượỉi^ là sohdĩựìiinì với độ chiếu súng T50jt-C.

iSiallcỉ:. / 0 " )



Còn khi Co, quá thừa nói chung quang hợp giảm. Các nghiên cứu chíi 
thây ràng cây khí sinh bị nồng độ Co, quá thùa ức chố mạnh nhát quá 
trình quang hợp. Mức ức chế có thể đốn 20% và nếu tháp cũng phái đốn 
2,5%. Nổng độ úc chế thay đổi 'khi các điều kiện khác cũim thay đối: 
như ánh sáng, nhiệt độ. M.G.StaIfelt giải thích sụ ức chế của Co, là làm 
tâng độ axit của phần thịt lá hay do tác dụng gây mê các chức nang trao 
dổi chẫt của tế bào hay tác .động làm dóng khí khống.

Trong điểu kiện tự nhiên hoạt động của vi sinh vật, các nám hoại sinh 
trong rừng làm Co, thải ra. Một số Co, này tan vào dung dịch đắt một 
phần khuyếch tán vào mao quản và không khí. Hiện tượng đát thải ra 
Co, nhu vậy gọi là hô hấp đát. Tuỳ thuộc vào lượng chăt hữu cơ trong 
đắt mỗi giờ I hecta đất thải ra 2-6 kg/giờ hay 50-150 k^ngày đêm, chiếm 
10-15% tổng lượng dự trừ Co, trong một lớp không khí dày lOOm. Tát 
cả ohững nhân tố kích thích hoạt động của vi sinh vật - bón phân hữu 
cơ (phân chuồng) tưới nước đều có khả nâng thải Co-,.

Một phẩn Co^y còn lại tan trong dung dịch đăt hoậc tạo thảnh 1 lớp 
cacbonát. Khí Co, ở lại trong đát ở trong dung dịch đát và cacbonát được 
rễ cây đồng hoá.

4. Ảnh hưâng cùa hàm lượng diệp IiỊc

Dừ diệp lục là thành phẩn cơ  bản của quá trình quang h(Tp khi sác tô' 
này thừa quang hợp cũng kém đi trong điều kiện thục địa.

Do thiếu một số chất dinh dưdng vô cơ quang hợp có bị giám do giảm 
hàm lượng diệp lục trong ìả. Hậu quả còn nạng thêm do thiếu chát khoáng 
diện tích lá bi thu hẹp lại. Khi thiếu lưu huỳnh, sắt, manhc, đạm cây bị 
bệnh oải vàng và do đó cường độ quang hợp giảm. Bảng sau đây cho 
thẫy dieu đó:

Bảng cường độ quang hợp lá cây du với số lượ^ig lá như nhau khi hàm 
'•umg diệp lục binh thường và khi thiếu.

Lá Diệp lục mg CO, CỐ dịnh/hr CÒ-, cố  dịnli/hr/g
điệp lục

ừinh thường 1300 0,89 6 .S
Oải vàng 0,95 0,75 78.9

Ọua so sánh số liệu trcn ta có thô tháy khi thiếu diệp lục cuởng dô 
sir dụng các c o ,  phân tử dicp luc hiện có tang lẽn ít nhicu.
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Mõt điôm nũa là cuởng dò quang hợp không tưimg quan với hàm lượng 
diệp luc. Đối vói lá câv tần bi cường liộ quang hợp cao nhát vào đầu 
xuân nhung khi đó hàm lượng diệp lục trong lá lại thấp, vào giữa mùa 
hè k h i^ậm  lượng diệp lục đạt cực đại thi quang hợp lại tháp. Chỉ có 
vào cuối mùa thu hàm lượng diệp lục giảm cuờng độ quang hợp cùng 
giảm. Hàm luợng điệp lục tháp cường độ quang hợp cao là hiệu quả của 
diệp lục cao. Còn kbi cuờng độ ánh sáng yếu hiệu quả sử dụng diệp lục 
cũng ở mức tháp. Trong điều kiện đồng ruộng thường cường độ ánh sáng 
rát cao không bao giờ hạn chế cường độ quang hợp và khi tàniỊ ánh sáng 
quang hạp tang lên không theo tuyến tính.

4. Tác dụng tủa nhiệt dộ

Khi nhict độ thav dôi tlìi cườnư đô quang hợp cũng thay đòi. Mối quan
hô nhân quà này lả pliức tap. Nếu cho ràng ành hưởng đó không qua các
phàn úng do ánh sáng \à  các phán úng do mcn gây ra thi khó có tính 
phức tap như thố. Bái vi Iiiai doan sáng là Iiiai đoạn vật lý Ọịo ~  
giai đoạn tối hay các phàn lớn h<m mcn có ỌịQ tròn 2 . ọ  1 0  cùa quang 
h»ip phu thuộc vào pha hạn chố qiiá trinh nV.'. Đa số, tác già cho Qjy
qiuinii liap v à o  khoàriiĩ 1,0 - 2,7.

Hinh 30 tlĩiĩ liiộn quang h(Tp trong 
một khoáng biến đôi nhiòt dộ. Không 
phài cõ định Co, tanií khi nhict dô 
tang. Đ«') dốc đường cong lón nhát ờ 
cik: nhiệt độ sát ngay trên nhiệt dô 
lạnh cóng. Sự thay đôi độ dốc cùa 
đường cong phản ánh sụ thay đôi 
Ọ|Q. ở khoảng nhiệt dộ tháp niiát có 
ọ ,g  cao nhắt do khi đó quá trình 
mcn là quá trình hạn chế. Khi đó 
táng nhiệt dộ sc tâng quang hợp giống 
như quan hệ giữa nhiệt độ và quá 
trinh men. Khi nhiệt độ gẩn 2 0 °c  thi 
giai đoạn sáng là giai đoạn hạn chế. 
ơ  nhiệt dộ cao hom không nhận tháy 
cường độ quang hợp tâng mà thực tố 
là ức chế.

Anh hưảnc của nhiệt độ đốn quang 
hợp theo cường độ ánh sáng. Trị sõ' 
n à v  t h á p  k h i  c ư ờ n g  đ ộ  á n h  s á n g  t h á p

ọ
o

0 1 2  3 4
Leaf age. years 

H'mh j / .  Tuòi lá  càng  cao

(ỉiion^ hợp cán^ giảm. Đổi
ỉượìi^ ỉả tY Ậ ’ chà là (Nixon

vả ỈVcdding. 1956) vả ỉìiộ í sò

cày lả  ỉdn i ^Frcciand. ỉ^ '~2)
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vì t ro n c  đ ic u  kiên đó uiá  trị Ọ|Q ẹ iố n g  niui pha sáìig .

Ọ uang h ợp  d icn  ra rẩt c h ậ m  ơ  cả  khi nhiệt ttộ d u ái  0"C' V(íri m ột \ à i  

loài cây có đic’m bù - 6 ° c .  Nhũnc cây thiiừng xanh vào những tháim mùa 
clône nếu chuyển vào đicu kiện chiuln khôim gây ra hiệu qiuỉ gì đối \á i  
quang hợp. Tù đó ta có thc nghĩ ràrig lá có thế thích nchi vái nhiệt clộ 
tháp nhung khi đó việc sử dụng ánh sáng kém hiệu qiiíi hoii khi chuyển 
vào nhiệt độ ám áp.

5. Tác dụng của hàm IượnỉỊ inrơc

Nước ảnh huởng đến quang hợp qua điều chỉnh clórm mơ klií kliống và 
héo lá. Vì vậy giữa trưa náng cường độ quang hợp giảm 1 phẩn do thiếu 
nước làm khí không đóng lại. Nchica cứu lá táo cho tháy klii bị héo 
quang hợp là giảm 15% so với mức ban đầu. Sau khi héo việc cung cáp 
nước đầy đủ vãn không khôi phục được quang hợp trong khoảng 2  đến
7 ngày sau đó.

Theo dõi cường độ quang hợp của cây mía dưới các mức thiếu nitớc 
khác nhau cho thẫy mức gần héo ổn định quang hợp giảm nhiều nhât st) 
với bình thường vào những giờ giữa trưa. Thí nghiệm cho tháy trong 
trường hợp đó phải 1  tuần sau cường độ quang hợp mới khôi phục lại 
mức binh thường.

6 . T ác dụng cùa tuổi lá

.Tuổi ncng từng ỉá tâng lên thì khá nâng quang hạp íTÌảm nhát là cây 
lá kim và cọ. Với nhừng lá này cường độ quang hợp cao nhẫt khi lá đạt 
đến thành thục hay ngay sau đó một ít. Từ đó trở đi quang hợp giám 
liên tục (xem  hinh 21).  Ngay cả cây I nám cũng tháy suy giám quang 
hợp giống như thế.

Ta có thc’ cho ràng việc suy giảm quang hợp là do hoá già. Có Ic khi 
ho già hoạt động phân ly nưóc của lục lạp giảm. Tuối của cả câv cũng 
CÓ thc’ ảnh hưởng đến cuòmg độ qiiang hợp. Tíiứi tống luợng tang truơng 
cây thông châu Âu trên 30 tuổi cho tháy mối tuorng quan này khii rò.

- 4 0  -



Chuong III : CHẾ ĐỘ Nước

Nuớc là một thành phần của cơ thê thực vật. Các quá trình hoá học 
chi có thê diễn ra trong môi trường nước. Nước tham gia trong quá trình 
sinh trưởng.

Chế độ nước ciia cây gồm 5 quá trình cơ bản: I : cây hâp thụ nước, 
2; sự chuyén nước trong cây, 3; cây thải nước ra, 4; cây đồng hoá nuớc, 
5; tạo thành nước trao đôi chắt trong quá trình hô háp.

Nước trong cây là một hệ thống động.

Các loại khác nhau hay các phẩn khác nhau của củng một cây chứa 
lượng nước không như nhau. Các hạt khô và một số  dạng (riêu, địa y) 
có thê giữ được sức sống khi hàm lượng nước trong tế bào rát tháp. Tuy 
vậy lúc đó cường độ hoạt động jâ t thắp.

I. SỤ HẤP THỤ NƯỚC CỦA T Ể BÀO

Tế bào háp thụ nước bàng cách thầm tháu. Để minh hoạ cho hiện 
tượng ta có thế láp một mô hình như sau.

Dùng ống trụ bảng sành có lõ nhỏ cỏ hexoxianoferat kết tủa thành
màng mổng trong các lỗ. Cho vào bình dung dịch đường, axit hãu cơ và 
muối. Nồng độ' các chát thuờng 0.2 - 0,8 M. Hệ thống này gọi là thẳm 
tháu kố pfcffcr.

Các chắt hoà tan không đi qua được màng bán thắm trong các lỗ. Nồng 
dô nuức (số phân tứ trong 1 dơn vị thố tích), ở  ngoài thẩm tháu kố cao 
lum trong. Nưác đi theo Gradicnt thế hoá học. Nồng độ chát tan trong
t h ẩ m  t h á u  k ố  c à n g  c a o  t h ố  h o á  h ọ c  n ư ớ c  (T đ á y  c à n g  t h á p ,  s ư  c h ê n h  l ệ c h

thc càng lớn, nuớc cli vào càng nhanh.

Su \âm  nhập nucTc làm tang thê tích không bào do đó taim kích thưác 
tố bao. ơ  trong thấm tháu kế nưtĩc dâng lỏn tronii iriiinomct nối \ã i  thắm 
tháu kí Pfcffcr. Ọiuí trinh này xấy ra chừng Iiào áp suăt tác dung từ bôn
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ngoài (áp suất thuv tinh cột chát long trong manomct hay áp lục \ãch  tế 
bào) chun itù cao ilc Ciìn trơ sụ tàng thố tích tiếp diễn.

ITinh 38. T/iẩtn ,nắn hổ PJejjer.
A. Thầm thâu kc Pjcffcr. B. Tổ hào thục vật.

Ta CÓ thố’ ngân nuớc vào khi cho tác dụng một lực nhát dinh (thí dụ 
qua manomct). o  trạng thái cân bảng này màng bán thám cho một lưong 
nước như nhau đi qua theo cả hai hướng trong một đơn vị thời gian.

71 là hàm ciia nồng độ (C) các ticu pliần Uin. Dung dịch có n càng kirn 
dòng hước vào thắm thấu kế càng mạnh. Đối với các chát không điện giải.

71* =  C.RT hay

71 = c. 22,4  (ơ 0 “C) (71* = tính ra atm, C=mol/i; T = nhiệt độ tuyệt 
đối; R= hàng số khí 0,0821. atm. ĐỒ’ V moi'*)

Dung dịch IM ổ o ^ c  có áp suát thẳm tliáu ticm tàng 22,4 atm. Trong 
(lung dịch các chát điện giải, nồng độ các tiếu phần hoà tan tâng lên do 
điện giải.

Áp suất thâm thău ticm tàng của dịch bào có thế xác định bàng phuơng 
pháp có nguvcn sinh hay bàng cách xác định nồng độ phần dịch bào được 
ép ra (thí dụ theo độ hạ bàng điô’m), trong rc thường vào khoảng 5 - 1 0  
atm còn trong lá đốn 40 alm.

Nước vào không bào tạo ra một áp suát thuỷ tinh gọi là sức câng p. 
Sức cang nảy ép lên tế bào ctó t sau đó lên vách tế bào làm vách rãn 
ra do đàn hồi. Vách tò' bào dãn ra (tuơng tự nhu ruột quả bóng đầy hơi) 
sinh ra một phân lực chống lại sự dãn đó. Vì áp lục bao giờ cũng bằng 
phàn lực nôn áp suát cang =  áp suát vách (P =  W).

Nhờ sức cang những phần cây non không có gồ cũng có độ cứng nhát 
định. Cây héo trơ ncn mềm nhũn do sức cang ciam khi mát nuớc.
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Do súc cang chống lại íỉòniỉ nuức đi \ào , áp suát tliục kéo nuiic vào 
tỏ lrì(ì bàng hiệu g i ũ a  K và sú c  can g  p. Trị s ố  này íiọi là sú c  hút s .

Phucms trinh trạng thái thấm tháu của •tế bào là:

„ ^ 71 : áp siúít thẩm tháu ticm tàng
^ 7Ĩ ■" 1

p : áp suát cãnii

Khi t í  bào c â n g  h o àn  toàn p =  ( W )  bàng 71* nên s  =  o .  T ron g trường  

hợp này tố bào no nước và ở trạng thái "rán". Khi tế bào mát hốt sức 
cang thì p (=W) bảng o  và s =  71 , tố bào héo, vách không cáng.

7t - không phải hàng số mà thay đổi theo độ hẵp thụ nước ciia tố bào
(ngày càng pha loãng). Tát nhiên Tỉ luôn giữ một giá trị trung bình nhát 
ttịnli (do quá trình điều hoà thảm thâu) nhờ quá trình vận chuycn chủ 
ctộng chát vô cơ và hữu cơ vào klĩông bào hay nhờ quá trình thuỷ phân 
đisaccharit thành monosaccharit (làm tâng nồng độ phân tử).

Sức hút của mô bị giảm do áp lực của tế bào xung quanh (áp suắt
ngoài A).

s = 71* - (P + A)
Anh hưởng áp suát ngoài thây rõ qua hiện tượng kéo câng mô khi các 

tố bào "nhu mô" (thí dụ tia tuỷ của cành) không thể hút nước theo chj’ 
sô 71 - p do những tế bào "mô cứng" không bị câng cản trở. Sự câng
chiều dài tức tác động một áp lực ngoài.

Các bào quan có màng bọc nên cũng chính là những bóng thẵm tháu. 
D<> dó ty lạp thố’ hav lục lạp tách rời ngâm vào nước cẩt hay dung dịch 
nhược trưong bị vã ra do hút nhiều nước theo áp suât thẳm thâu. Các tố 
bào không có không bào (tố bào phân sinh, nhicu tế bào tuyến) cững hẫp 
tliụ nưác bầng phương thúc thẫm thấu. Khi đó màng bán thám là màng 
ngoại chát còn dung dịch thẩm tháu chính là tế bào chát. Trong từng
t r i r ừ n g  h ợ p  h ú t  n i r ớ c  n à v  k h ô t n ĩ  b a o  g ồ m  q u á  t r ì n h  h y đ r á t  h o á  t r o n g  t ế

hào chát. Ọuá trinh chuyên nước từ tế bào này sang tế bào khác theo 
phuíĩiig thức tliấm tháu, cũng giống như trường hợp này chịu ánh hưởng 
quá trinh hvđrát hoá và các qiui trinh trương khác.

(iiai thích phương trình trang thái thẩm tháu theo nhiệt đông học cho 
phép tính đến các nhân tô’ này. Khi giai thich theo nhiệt động học, khái 
niêm sức hút được tiiay thí bàns khái niệm thố của nước (chính xác 
hmi là hicu thế cila m iiĩc). Đai luanu n ày  là hiệu Iiiữa thê lioá h oc  c ù a  

I iu á c  tại môt n(TÌ n à o  cỉáv. Cu thò d<) là k h ô n g  b à o  ( M w )  \ à n u ớc  niruyên 

chát ó áp suát kiiông khí (Mou). Trị tuvct đối cùa Mvv \à  Mo\v khôim
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thc biết nhung hiệu Mvv - Mow có thế xác định được. Sự chcnli lênh này 
luôn luôn âm.

Thố hoá học được tính theó Erg . Mcl'*. Để tính thế hoá học của nước 
theo đơn \  ị áp suát (tính theo din . Cm’" =  Erg . Cm'^ và I din = Erg 
. Cm ''). Ta chia hiệu thể cho thể tích phân tử riêng phần của nước 
(tính theo mol.Cm'^) và xác định thế của nuớc theo công thức.

K v  -

w

có thể coi là đại lượng không đối, luôn luôn âm. Nhu vậy 
phương trinh trạng thái có dạng dưới đây:

(Phươníi trình 2). Có thố thav thố 7t và p cho các thố cu thô là thố 
t h ấ m  t h á u  n ( â m )  v à  t h ố  á p  l ự c  4 ^ p  ( t h u ờ n g  l à  d u ơ n g )  t r o n g  t r u ừ n g  h a p

nàv phươiiỉi trình trạng thái thầm thấu thành phươnỉĩ trinh thố ciia nước
(phuang trình 3).

(1) s  =  n* - p (1 atm =  Bar . 0.987)

(2) ->F\V =  n  - p (theo 1 atm =  Bar . 0,987)

( 3 )  -'^F\v =  71 - p (tlĩco  B iir =  E rg  . CM*^ . 10^)

Thế củii niuic đạc trung cho hiện tuíỊrng thẳm tliáu và cho quá trình trumig.
m * *

Trong dung dịch uu truơng (71 dung dịch) 7t dịch bào nuác bị rút khoi 
tế bão bàng lực thắm thắu. Đẩu tiên toàn tố bào co lại cho dốn khi vách tố
bào hết cang (P =  O) (Hinh 39). Sau đó tế bào chát tách khõi vách tế bào.
Lúc này chầt nguyên sinh biến dạng còn vách không có khả nang biến dạng. 
Sau ngiiycn sinh chăt không bào co lại. Lúc này bát dầu co nguyên sinh 
(Hìnli 39). Dung dịch uu ưưong (dung dịch gây co ngitycn sinh) xâm nhập 
vào khoang giữa vách tế bào có tinh thẳm thấu và ngoại chát có tính bán 
thám. Có thc có những đicm riêng Ic tế bào chát còn giữ liên hệ Vtiri vách 
tố bào một khoảng thời gian nừa tạo nên sợi Hccht (Hìoh 39).

Co nguyên sinh có các dạng khác nhau: co nguyên sinh lồi (lùnh 39) 
trong dung dịch KCL làm tàng sức cbương keo và co nguyên sinh lõm 
trong dung dịch CaCl, làm giảm sức câng kco gây ra.

Khi co nguyôn lõm p âm còn s  >  71 (Hình 39). Quá trìtưi co nguyên 
sinh đạt đến giới hạn khi 71 không bào đạt đến tậ  số 7t ciìa dung dịch 
lĩây co niiuvên siiứi.

Có thô dùng co nguvcn sinh đê xác định Ti •dịch bào. Ta dùng môt
loat nồim  dô dung dich c o  n gu v cn  sinh v à  tim  n ồ n c  dô n ào  nãy vùa
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Hình 39. Co ngityèn sinh 
A - Tníớc khi co. Bắt đầu co hẹp thể tích do mắt nước. B. Đang co. Tế bảo đã co.

- co nguyên sinh hhíh chuông. E - co nội chất

đủ đc nhận thãy được. Vi chỉ có tế bào chát còn sống mới co nguyên 
sinh, có thô dùng hiện tượng này để phân biệt tế bào chát với tế bào 
chát sống.

Khi ngâm mô đã co nguyên sinh vào dung dịch nhược trương co nguvcn 
sinh không còn tế bào chuyển sang trạng thái phản co nguyên sinh. Co 
hay phản co nguyên sinh đcu chúng tỏ tế bào còn sống, tuy nhicu tác 
hại xầy ra trong những trường hợp này (sợi liên bào bị mát, ty lạp thể 
và lạp thế bị biến dạng). Trong những trường hợp này độ dày ngoại chắt 
không thay đối tuy kích thước bc mật bị thay đối. Khi co nguyên sinh 
có một phần nào dó bc mạt chát nguyên sinh bị mát nhưng khi phản co 
nguyên sinh lại thây xuât hiện trở lại. Điều này chứng tỏ trạng thái động 
ciìa các màng sinh chát.

Nếu dô lâu trong dung dịclĩ gây co nguyên sinh các ion hay pliân tử 
ciia dung dịch sẽ xâm nhập vào không bào và xẩy ra qu;i trinh phàn co 
nguyên sinh có tốc độ phụ thuộc vào tính thám màng sinh chát đối với 
ion hav phân lù này. Vi vây có thô sii dụng hiện tuợng tự phán co nguyôn 
sinh dc xác dịnh tính thám hay hỏ sô' tính thám.

N cu  tính thám  c ù a  nưoai cliát \ ( T Ì  dung dich g â y  c o  n giụ  cn  sinh hin 

litm nội ch át c o  nguyên sinh c ó  dang nhu c;ii cluiũng vá  líoi ỉa '.lang co
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nguyên sinh hiiili chuông (Ụ-i - Kali - Na. Hinli 39). Hay truờng liọp đạc 
biệt là co nguyên sinh nội chăt (KCNS hình 39).

Tế bào còn hút nước theo phương thúc truơiig phồng. Hiện tuợng này 
đạc tnmg cho một chẩt cao phân tử. Khi chát này hút nuíĩc hay h(TÌ nuớc 
thi tâng thể tích IcQ. Hiện tuọmg này do hiệu ứng kco vả mao quán gây 
ra. Nguyên sinh chât trương phồng là do mao quản và cũng có truơng 
phồng keo nữa. Chắt nguyên sinh gồm kco có màng hiđrát hoá l(T n  còn 
trong vách tế bào gồm nhiều mao quản. Giũa các sợi hiền vi của sợi 
xellucoza, đồng thời trong màng cũng có hyđrát hoá do polvsacarit đậc 
biệt là hemixcnluloza. Không bào thường không có thể tru(Tng phồng.

Sự hyđrát hoá prôtít đã nói trong chương trước còn các polisacarit của 
vách hyđrát hoá nhờ các nhóm cacboxyl phân ly (trong protopcctin) và 
các nhóm hyđroxyl có cực.

Trạng thái câng phồng chât nguyên sinh quyết định cuờng độ quá trinh 
trao đổi chát và do dó tắt cả chức nâng sống. Nước trong chát nguyên 
sinh lả dung môi quan trọng và môi trường cho quá trình khuyếch tán. 
Ọuá trình hyđrát hoá prôtít cần thiết để duy trì siêu cáu trúc và hoạt 
động chức náng các bào quan.

Có một vài bộ phận của cây háp thụ nước chỉ theo phương thức trương 
phồng như hạt và nhiều cây bì sinh.

Nước xâm nhập vào một thể trương phồng theo phương thức khuyốch 
tán. Vỉ vậy tốc độ truơng phổng cũng như tốc độ khuyốch tán phụ thuộc 
vào nhiệt độ. Những phân tử nước do các thế’ trương phồng giữ lại bị 
mât một phần động nâng để biến thành nhiệt. Ta có thể đo nhiệt trương 
phồng (đo nhiệt trương phồng hạt bỏ trong phích có cám nhiệt kế).

Giùa thẫm thâu và trương phồng có sự tương ứng. Áp suát trương 
phồng X tương ứng với áp suât thẫm thâu tiềm tàng n . cắu  trúc thể 
trương phồng trong quá trinh trương có vai trò như màng bán thấm trong 
quá trinh thẩm tháu. Cuối cùng áp suẫt đưa nưóc vào thô trương phổng 
và áp suát hút nước theo phuơng thức thấm tháu thc' hiện cùng một biếu 
thức là phương trình thế của nước (nói ở phần trước).

Chát nguyên sinh của nhũng tế bào không có không bào là thô trương 
phổng. Chát nguyên sinh không thể đạt tóri trạng thái trưcmg phồng cực 
đai úng vcíri áp suát trươiig phồng cực đại licm tàng T . Vi áp suát cáng 
do nuớc hút vào làm trương phồng có tác dụng ngươc vứi phirơnu thức 
háp thu nưác này lá pliuiĩiig thúc tU(ĩ!iiỉ tự vói hút thấm tháu. Vi vậv <ir 
dây ta dùng phumig trinh thố ciìa nuớc là phương trinh tmĩng duíĩng với
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p lu r ư n g  t r ì n h  t r ạ n g  t h á i  t h ấ m  t h á u :  =  T *  -  p  h a y  - 4 ^ w  =  -  4^p .

Tuy nhiên chát nguycn sinh kliôiiii chì là thô truíTng mà còn là dung dịch 
thẩm tháu. Như vậy trong tố bào phuơng trinh thế nước sau đáy có tác 
dụng.

- Không bào (K) : (4^^)K =  (4^p)k +  (Tp)

- Chát nguyên sinh (ns) ; =  ( 4 ^p) „ 3  +  ( 4 ^p) „ 3  +  (Tp) •
- Vách tế bào (vt) :

(T^) - là thế gốc chính, là phẩn thế nước do câu trúc hiển vi quyết 
định.

phần lớn ảnh hưởng đến quá trình trương phồng 
N. Vì vậy đơn giản hoá một ít ta có thể coi cả hai hiện tượng aày như 
là một.

Cứ sau mỗi lần có sự thay đổi hàm lượng nuớc cân bàng lại đuợc xác 
lập ngay giữa không bào chẫt nguyên sinh và vách tế bào. Điểu vừa nói 
có thể biểu đạt duód dạng một phương trình.

(^w ) =  ('i^w)„s =  CFw)vt
Tương ứng với phương trình này trạng thái trương chăt nguyên sinh 

hydrát hoá protít sinh chát là làm cho nồng dộ dịch bào.

Trạng thái nước của các vật khác nhau; dung dịch (như dịch bảo), thế 
truơng phồng (như vách tế bào) chát khí (không khí) hay trong một hệ 
thống không đồng tính (chắt nguyên sinh, tế bào, đât) được coi như độ 
đản hồi tưong dối của nước tính theo phẩn trăm (đối với không khí đồng 
nghĩa với độ ẵm tương đối).

hy =  (a^ 100) ^/Eo.lOO

E - Độ đàn hồi hơi nước của hệ thống, Eo - Độ đản hổi hơi nước bão 
hoà trong đicu kiện cân bàng vững chác, - trị số đương lượng nhiệt 
động, chính là hoạt tính tương dối của nước.

Trạng thái nước của phần ruột tế bào quan trọng với sinh lý tế bào. 
Trị số nàv là hàm ciia áp suát thẩm tháu ticm tàng và không phụ thuộc 
vào áp suát đàn hồi.

Lna,,
\v

Trị số nàv thuàng trên y5'ỉó, ahũiig imàv trời náng bị mát nuác ctS thô 
ưiàm dcn 60'!ii.
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X ác định trạng thái nưác bc mặt tế bào là đại lưcTng pliụ thuộc \à (i  
hút và thải theo công thức của nước.

'*'» = I I
\v

Khi hút cang =  0) trạng thái nước là 100%.

Trên đây ta vừa nghiên cứu xâm nhập nước vào một tố bào ricng rc. 
Sự xam nhập nuớc đối với cả cây nguyên vẹn xầy ra như thê' nào. Ta 
sẽ xét vân đc qua những nghiên cứu đã biết.

II. S ự  HẨP THỤ NƯỚC CỦA CÂY

Rỗ cây hấp thụ nước từ dung địch đắt xung quanh rồi bơm nước đã 
hút này lên trên. Dc dàng nhận thây điều đó qua một thí nghiệm đon 
giản cát đứt thân một cây nào dó ở gần gốc. Từ nơi cát ]à một dung 
dịch được tiết ra gọi là dịch ri. Người đi rùng thườnị^ hay chạt một số 
dây leo đe láy nước. Hiện tượng này có cùng bán chát với thí nghiệm 
trên. Tại noã cát ta gán một ống thuỷ tinh. Dịch chảy ra tạo thâiih một 
cột trong ống. Dung dịch nâng lên đến một mức nào đáy thì dừng lại. 
Trọng lượng cột nước khi đó bảng áp lực ngân không cho dịch dí ra. áp 
suát này gọi là áp suât rễ. Hiện tượng này gọi là hiện tượng ri nhựa. 
Đô đo áp suất này agười ta gán vào nơi cát một manomet thuý ngân 
(xem hình 40).

H in ỉ ĩ  40. Đo á p  S ÌU ỈỊ rc h ả n ^  t ìu m o t ĩic ỉ.

ơ  cây tháo trị sô' áp suât khoáng 2-3 atm. Dịch ri tù cây có chứa
đường, protít. muối khoáng. Một số câv về inùa xuân tioim dịch lic có 
chúa dưỡng nhicu.

Sau khi dã phát tricn tán lá dầv clii, các cây gỗ khônií tiốt dịcli ra nữa
i ^lic hút il<» !;í gãy ra iip lưc âm tronii iiỏ. Dịch n luiv là IiìCmi



tưtĩng eó bản chát thẩm thâu. Sabiiihin cho tháy khi nhúng cây vào dung 
lỉỊch có áp suất thẩm thẫu bàng áp suất của ậch rễ hiện tượng rỉ nhựa 
nhanh chóng biến mẵt. Nếu nhúng cây vào dung dịch đậm d á c  hơn dịch 
ri dung dịch ngâm sc hút nước khỏi cây. Nếu trong vùng đát có rễ cây 
phân bố thoáng khí kém tốc độ dịch dỉ giảm xuống nhanh.

Nguyên nhân của hiện tượng dịch rỉ là gi? D.A Sabinhỉn đâ giải thích 
nhu sau: các tế bào sống quanh ống mạch gỗ có dặc tỉnh trao đổi chất 
khác nhau ở hai phía, ớ  phía giáp với các tế bào sống quá trình hoạt 
động tạo ra nhiểu chắt A có tác dụng làm tâng áp suát thẫm thắu. Trong 
khi dó phía đối diện lại hình thành chắt B làm giảm áp suất tham thấu. 
Hai phía khác nhau tạo ra sức hút khác nhau. Nếu sức câng toàn bộ tố 
báo bàng 10 atm ; còn áp suát thắm tháu ờ một phía bàng 12 Atm. còn 
phía kia bàng 8  Atm. Vậv là ở  phía nàv sức câng là âm 2 và ơ đâv 
không những không hút mà còn thài nuớc ra. Đồng thời với nuóc là chát 
liũu cơ và vô cơ cũng thái ’vào các ống mạch dãn. Nếu sự khác nhau vc 
thic tính trao đối chát ờ các plúa khác nhau cùa tế bào được duy tri trong 
mộl thời gian dài dịch dỉ của cây sẽ chảv liên tục.

Dịch ri có phái là quá trình do mô thực vật bị hại khổng'' Hiện tuomg 
ná> là hoàn toàn binh thường nhu hiện tuợng ứ giọt. Như tlã biết hiện 
tưong ữ giot là hiện tư<Tng cây tliài nư(Tc trên mạt lá khi không khí xung  
quíinh bão lioà hơi nước. Hiện tuợng này xày ra trong tự nhiên chi vào 
buòi sáng. Ta có thố quan sát hiện tuưng này trong pbòng thi nghiệm 
bàng cách ũp một chuông thuỳ tinh lên mầm lúa và tháy trôn lá non có 
nliũng giọt nước thái ra. Nếu trong chuông có chứa Cloroform thi hiện 
tượng ú giọt không còn nữa. những dicu trình bày trên cho tháy hiện 
tuạng ứ giọt và rì nhựa dcu gán chật với hoạt động sống của cây. Hiện 
tương ứ giọt bình thưòng xảy ra qua kbc khi kỉfổng hay qua nhửng thuỷ 
khống. Nưóc trong các giọt này không phải nguyên chẫt. Trong giọt có 
muối khoáng dạc biệt muối canxi mâc dù nồng độ ahỏ han trong dịch rỉ 
nhicu.

Nhờ ú giọt cây thoát khỏi dư thùa muối thí dụ muối canxni là loại 
cây láy từ đât một số lượng lớn. Nhicu cây sống ở những vùng đát có 
nhiều muối nhờ hiện tượng ứ giọt tránh được tác hại của muối như NaCl 
do cây hút vào quá thừa. Hiện tương ú giọt và rỉ nhựa chứng tỏ ràng rỗ 
háp thu nước rồi như một bơm đíív nước lên cây. Vì vậy gọi hệ rỗ thực 
vật là đônu cơ dưới đầy dòng nuớc lên trôn.

Trong tinh trạng tư nhiên thông thường ứ giọt xẩy ra sau khi cây được 
mại trài chiếu.
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Nước trong cây là một dòng di từ dưới lên không ngớt cuối cùng qua 
lá và thoát ra ở đó. Riêng cây thảo thì nước có thê thoát cả ở thân. Quá 
trinh cây bốc hơi nước như vừa nói gọi là thoát hơi nuớc. Quá trình này
không chỉ là vật lý mà lá quá trình sinh lý phức tạp. Quá trinh thoát hơi
nước dựa trên quá trình bốc hơi nước vật lý được phản ảnh qua công 
thức Danton.

V  =  K  (E  -  0  —  -S

Trong đó: V : Cường độ bốc hơi nước

K : Hàng số kinh nghiệm

F : áp suát hơi bão hoà tại 1 nhiệt độ thí nưhiệm 

f  : áp suât hoiư trong thí nghiệm.

760 mm thuỷ ngân: áp suát chuẩn, 

s  : Diện tích bc mạt bốc hcri.

Công thức trôn cho tháy lượng thiếu bão hoà tức hicu F - f lã đai
lượng quyết định cường độ bốc hơi.

Thực ra công thức này chỉ phản ánh gần đúng cưảng dô bốc hơi từ 
mật thoáng tự do.' Ọuá trình bốc hơi nước khỏi bc mạt môt vật diỗn ra 
phức tạp hom nhicu.

Ta có thể làm một thí nghiệm dơn giản. Cát hai miếng carton có trọng 
lượng như nhau nhưng hình dạng khác nhau. Một thời gian sau la thây 
một hình khô hơn hinh kia. Đicu đó chứng tỏ một hình nuớc bốc hơi 
nhanh hơn. Đicu này chứng tỏ hình dạng của một vật ảnh hưởng đến sự 
thoát hơi nước khỏi bc mặt vật đó. Sự chuycn động của không khí, nhiệt 
dộ và các diều kiện môi trường khác cố ảnh hương mạnh dốn tốc độ bốc 
hơi nước.

Nếu so sánh quy luật Daỉton với thoát hơi nước của cây ta thấy có sự 
sai khác. Đicu này chứng tỏ quá trình này không chỉ là quá trình vật lý 
mà là một quá trình sinh lý phức tạp do cây thực hiện.

Công thức Dalton chỉ đúng với bốc hcã nước vật lý của mạt thoáng 
trong điều kiện không có chuyển động của không khí (gió). Nếu không 
khí chuyôn động nhu trong điều kiện tự nhiên sự bốc hơi nuớc lệch vứi 
công thức này. Trong công thức Dalton giữa cuờng độ bốc hcri nuớc và 
bề bốc hơi có tỷ lệ thuận. Trong quá trinh thoát hơi nước cùa câv không

I I I .  s ự  T H O Á T  H Ơ I  NƯỚC
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tháv rõ tỷ lệ này. Làm thí nuhiệm ở lá khoai tây cho tháy diện tích lá 
tang 10 lẩn cuờng độ thoát luTÌ nuớc chì tang 2, 4 lần.

Alpachicv đưa ra công thức tính lượng nước bốc hơi trong một khoảng
thời gian nhát định. Theo tác giả công thúc đó là:

E =  0,65 X D. ,

ở  đây : E - nhu cầu nước của cây tính ra mm.

0,65 - hệ số  tim ra do kinli nghiệm.

D - Tống thiếu hụt nước trung bình ngày đêm của độ ẩm
không khí tính theo inm trong thời kỳ sinh trưởng hay một phần thời kỷ
nàv khi tiến hành nghiên cứu.

Công thức nàv cũnii chi là uần đúng đô tính thoát hơi nước của cây. Ánh
sáim cluơc hấp thụ cũng có ảnh huíìmg lớn đốn thoát hcTÌ nước của câv. Nhiệt 
dộ tang làm cho F - f  tang cũng làm cho cuờng độ thoát hơi nước táng lôn.

Thoát lnTÌ nư ớc là m  câv  mát. Khi quang hợp c â v  hâp thụ b ú c x ạ  mật  

trài và tăt nliicn bị dốt nóng khi phần lớn náng lượng hập tliụ biến thành 
nhici còn phần dùng dê quanu h(T]i chiếm  một phẩn cực nho.

\'ì vậy khi làm châm thoát hơi nước câv bị đốt nóng làm chát nguyên 
sinh chốt và xa h<Tii nữa là tao ra những vết bỏng màu nâu do chát nguyên 
sinh đông tụ ờ nhiệt dô cao làm tố bào chốt. Hiện tượng bổng như vậv 
ihưòmg hay xấy ra vái những cây trổng trong nhà kính.

Thoát hơi nước cũng có quan hệ với háp thụ c o , .  Vì 2 quá trinh đcu 
cùng xảy ra (ỳ lỗ khí khổng.

Thoát hơi nước còn có ý nghĩa làm cho kco không bão hoà nuớc. Chính
sụ thiếu thụt bão hoà kco sinh chát như vậy mới tạo đicu kiện sinh trường 
và phát tricn dicn ra binh thuờng. Đó là ý kiến của L.A. Ivalop. Thực 
tế nghiên cúu cho tháy quá trình trao đổi chát chĩ có hoạt tính và cuờng 
dộ cẩn thiết trong môi trường thiếu bão hoà ở múc độ nhát định nào 
đây.

Ngoài ra thoát hơi nước còn tạo đicu kiện cho vận chuyến nhicu chát 
tử rỗ lên lá và đình sinh trưởng. Điều này giữ một vai trò không nhỏ 
trong đời sống thực vật.

Ta có thê tiến hành xác định thoát hơi nuớc : định tính và định luợng. 
Phương pháp định luứng như sau: láy một mảnh giăy lọc tẫm Clouíỉ Cobalt 
3'!ci. (iiáv này khi khô có màu xanh tuỷ theo độ ẩm mà biến màu dần 
thành hồng. Ép giáy Clorua Cobalt sáy khô vào lá rổi theo dõi sụ chuvcn 
saii!z màu hồim cùa giáy náy, Tliới gian giáy chuyến han sang máu hồnt:
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có thể dùng làm chỉ tiêu so sánh cường dộ thoát hơi nước giữa các loài 
cây hay của các lá khác nhau trong cùng một cây. Nếu cây trong chậu 
ta có thể tính lượng nưóc mất đi bảng cách cân cả bình theo thời gian 
trọng ỉượng sẽ giảm do một nước thoát di. Dùng phương pháp này ta 
phải giữ cho mặt đẫt trong chậu khỏi bốc hơi.

Để xác định thoát hơi nước trong điểu kiêiỉ tự nhiên ta dùng phương 
pháp IVANOV. Phương pháp này không hẳn hoàn toàn định lượng nhung 
cũng cho ta một khái niệm vể quá trinh thoát hơi nước trong điều kiện 
tự nhiên. Nội dung phương pháp ỉà cất lá hay cành trong paraphin nóng 
chảy. Cân nhanh phẩn mới cát trên cân xoán để xác định trọng lượng. 
Đc cành ra ngoài l - 3 phút rồi cân lần nữa để’ xác định trọng luợng. 
Trọng lượng giẩm giũa 2 lần cân là lượng nước mát di do thoát hơi nưõc. 
Cưởng độ được tính ra lượng nuớc mát đi trong một gam trọng lượng 
tươi trong I giờ trôn 1 đơa vị bc ơiạt (điri hay m trong 1 giừ). Các thi 
nghiệm cho tháy thoát hơi aước trong thí nghiệm không sai khác với thoát 
hoi nước của cây khõng bị tác hại.

Thoát hơi nước có thể qua khí khổng. Ngoài ra nước còn thoát qua 
tầng Cutin.

Kic’u thoát hoi nước qua khí khống : h>rn nước thoát ra ngoài qua klic 
khí khống. Kiêu thoát hơi nước qua Cutin ; hoi nuớc thoát qua lớp Cutịn 
trên biểu bi lá. Với một lá trưởng thành thi thoát hơi nuớc qua Cutin nhò 
hon qua khi khống nhicu. Tuy vậy lá non lại thoát hai nuớc chù yếu qua 
tầng .cutin. Ta xác dịnh thoát hơi nước qua Cutin qua cách sau: hái lá 
cây có khí khong ở mật dưới, (bạch (ỉán và một số ít loài có khí không 
ở  cả hai ưiật) bôi chát Lanolin lên ưiật có khí không. Thoát hơi nưóc qua 
khí khổng bị ngáo cản khi đó cường độ thoát hơi nước chính lả cường 
độ thoát qua cutin. Kết quả nghiên cứu cho thây rảng : nhùng lá non có 
tẩng Cutin chua phát trỉcn dầy đủ thoát qua con đường Cutin rát mạnh 
mẽ. Thí nghiệm với Betula Papyrífcra thoát hơi nước qua Cutin ở lá non 
chiếm 51%, còn thoát hơi nước qua khí khổng chiếm 49%. ỏ  lá già hon 
nước qua cutin chiếm 15,4% còn thoát hơi nước qua khí khống chiếm 
84,6%.

Như vậy là khi ở tuổi non cây thoát hơi nước qua Cutin rát mạtih mè, 
khi tuổi táng Icn cách thoát hcri nước này giảm xuống. Hiện tượng nàv 
thể hiện quy luật phát sinh sinh học xác nhận nguồn gốc thục vật xuái 
phát từ dạng sống trong nước, ớ  giai đoạn tiến hoá này thực vật chưa 
có câu tạo thích nghiới diểu kiện khô hạn. Dĩ nhiên cây non rắt cần cunsi 
câp nước và rát nhạy cảm với tác hại sự thiếu nước. Khí khống là cơ
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qiuin đicu hoà cường độ thoát hiTÌ nước. Khi khe klií khống đóng lại thoát 
lnTÌ nước giảm làm cho nhiệt độ cơ thc thực vật tàng lên. Ngoài ra khí 
khống đóng lại làm cây mát khả nảng đồ hoá c o ,  không khí và dinh
dưỡng bình thuờng. Bộ máy khí khổng binh thường của cây gồm 2 tế
bào đóng. Giữa hai tế bào là một lỗ dạng khc. Các tế bào đóng này có 
dạng tròn và có chứa lục lạp.

Khi cát ngang qua khí khổng và quan sát dưới kính hiển vi ta thây 
plúa duới có một khoang gọi là khoang hô háp. Trong giới hạn khe khí 
khống các tế bào đóng có phẩn giữa gắn nhau. Còn phần trên và phần
duới tách ra tạo ra các cửa trước và cửa sau. Vách các tế bào đóng
huớng về phía dưới khe dày hơn vách hướng về tế bào biếu bi bên cạnh 
niũcu. Khí khổng đóng mở là do chuyển hoá tinh bột thành đường và 
đường thành bột. x ấ y  ra trong lục lặp tế bào sống.

Khí khổng mở do sức càng táng lên (tinh bột biến thành đường) phần
vách mỏng bị lồi ra còn vách dày lại thảng ra. Khi sức câng giảm xuống
(do đường biến thành tinh bột) vách tế bào đống mẵt câng và khe khí
khống đóng lại. Trạng thái của bộ máy khí khổng do nhiều điểu kiện 
quyết định. Có 3 trường hợp làm khe khí khổng dóng lại hay mở ra.
Truòmg hợp thứ nhất : là đóng mở bị động. Khỉ tế bào biểu bỉ bên cạnh
trưong lên mậc dù tế bào khí khổng no nước khe khí khổng vãn đóng 
một cách bị động. FGŨ tế bào biểu bì mất một lượng nước khóảng 3 - 
4% khe khí khổQg lại mở ra một cách bị động. Nếu tế bào biếu bì mát 
thêm nước nữa thi xuát hiện vận động .thuỷ chủ động. Nguyên nhân của 
sự vận động này là do chuyển hoá tinh bột thành đường và đường thành
tinh bột xảy ra ở các tế bào đóng của khí khổng. Khi các tế bào đóng
mât nước ít (đến 15%) khe khí khống mở ra. Nếu mát nước tiếp tục thêm 
nữa khe khí khổng bát đầu đóng lại. Ảnh sáng làm khí khống mở ra còn 
tối làm khí khổng đóng lại. Nhiệt độ cùng có ảnh hưởng đến đóng mở 
khí khổng. Nhiệt độ tâng lên làm khí khổng mở, còn nhiệt độ giảm làm 
khí khống đóng. Như vậy trong một ngày đêm cây phải chịu tác dộng 
đổng thời của nhiều điều kiện trong đó có những điều kiện làm khí khổng
đóng lại, có nhũng điều kiện làm khí khổng mở ra.

S.A. Kibrick (1973) và các tác giả khác lại đua ra quan điếm khác vc
nguyôn nhân làm khí không vận đông. Theo các tác giả này thi không
phải tât cà thực vật đều cõ tinh bôt trong tế bào đóng. Ọuan đic’m này 
cJio r;\ng vận động khí không là do tống hợp ATP trong các tố bào đóng. 
Khi khí khống mờ hàin lượng ATP cao. Điếu nàv cùng trùng vứi táng 
hàm lương các ion hoat ilômr tliíím tháu Ironix tố bào khí kh«')ng ATP cung
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cáp nàng lượng chuycn các chát hoạt động thẩm tháu qua màiig sinh chát. 
Vì vậy thế nâng thẵm thâu các tế bào đóng tang lên và khí khống mơ 
ra Khi khí khổng đóng các chẫt hoạt động thẵm tháu ra khỏi tê' b à o  nhờ 
nâng lượng ATP cung cáp. Sự thay đổi thế thẩm thãu có liên quan đốn 
một hệ thống không bào. Vại trò lớn trong vận động khí khống thuộc vc 
nhân tố bào. Khí khống mở thê tích nhân tế bào táng lên và ADN chuycn 
sang trạng thái hoạt động traõ đổi chất làm tâng hàm lượng A ^  N trong 
tế bào dóng và nhiểu hệ thống men được hoạt hoá và ATP đuợc tổng 
hợp nhiều.

Số lượng khí khổng trên bề mật lá dao động từ vài trâm đốn một ngàn 
trên Imm lá. Đa số cây thảo khí khổng có ở hai mật lá. Nhiều loài cây 
chỊu bóng khí khổng chỉ có ở mật dưới lá. Đa số cây gỗ cũng chỉ có
khí khổng ở mật dưới lá. Mặc dù khí khổng chiếm một diện tích nhỏ so
với diện tích lá. (Khi khí khổng mở hết tổng diện tích các lỗ chỉ chiếm
1% diện tích lá). Khi khe khí khổng mở hcri nước thoát ra không bị cản
trở. Theo định luật Stephan sự khuyếch tán hơi nước từ những bể mạt 
nhỏ chỉ tỷ lệ thuận với đường kính chứ không phải với diện tích. Điểu 
này đúng nhung phải thoả màn đuợc một điểu kiện là các lồ nhỏ phải 
cách nhau một khoảng nhát định. Sự phân bố khí khổng trên biếu bỉ là 
phù hợp với diều kiện này...

Nước thoát ra quanh mép các lỗ nhanỉi hon ở giữa bởi vì giữa lỗ các 
tiểu phẩn hơi bay rd tác động lãn nhau làm nước bốc hơi chậm. Sự phân 
bố khí khổng trên biểu bi là lá thích hợp với quy luật này. Cái quan 
trọng là tỷ lệ giữa chu vi và diện tích lỗ khí khổng chứ không phải diện 
tích iS. Điểu này chỉ xẵy ra khi đường kinh lẫ càng nhỏ.

Khi tấng dộ mở khe khí khổng cường dộ thoát hơi nước tang lên và 
đạt cực đại khỉ khe khí khổng mở 50%. Nếu khe khí khổng mỏ thêm 
nừa cường độ thoát hơi nước cđtig không táng.

Bôn cạnh quá trinh điều hoà thoát hơi nước qua khí khổng ta còn tháy 
nuá trình đicu hoà thoát hcd nuớc không qua khí khổng, ỏ  cây bông kicu 
_ j c u  hoà này khá rõ. Vào nhữn^ ngày náng nóng cây bông ngùng thoát 
hori nước khi khí khống mở hoàn toàn. Hiện tượng này được giải thích 
như sau: nước luôn luôn từ tế bào chắt đi vào vách tế bảo rồi tù bc mạt 
vách hoá hoi bay đi. Khi các nhân tố khí tượng có cường độ lớn tế bào 
thịt lá bốc hơi mạnh đốn núc làm cho các tế bào giáp khoang tố bào 
dittVi khc khí không trở lên khô \à  bốc hơi nước khoi hc mạt vách tế 
bào ngung. Trong vách tố bào hình thành một vùng khô trong dó không 
có bốc h(TÌ. Nếu lá cây bị măt nước nhanh như khi cho vào binh hút ấm 
;i\il sulfuric dac ta tháy hiện tưaniĩ tưomg tự xẩy ra: vách tố hào bị kh»*)
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và lá mát nuớc. Nếu bổ lá vào bìuh hút ẫm, dùng axit sulfuric loãng, 
dồng thời bổ một số vào binh hút ấm dùng axit sulfuric đậc vàỊ giờ sau 
nhũng lá trong binh hút ấm loãng mât nhiều nước hơn so với lá đc’ trong 
binh hút ẫm axit sulfuric đặc.

Vách tố bào bị khô cản trở bốc hơi nước bề mật tế bào. Ngoài vàch 
tế bào sụ thiếu nước trong dát cũng giữ vai trò quan trọng trong kiểu 
đicu hoà thoát hơi nước không phải do khí khổng.

Vi đẵt thiếu nước hàm lượng nước tế bào giảm và sức hút tang lên. 
Hiện tượng đó ảnli hưởng đến nước của vách tế bào. Trong vách tế bào 
có uhiều mao quản. Nước trong mao quan có bề mặt lõm nên khó bốc 
hơi. Như vậy sự cân bàng lực hút của phần bên trong và vách tế bào có 
tính chăt bất đầu bị nhô là nguyên nhân điểu hòa thoát hơi nước không 
do khí khổng. Sự giảm nhiệt độ thoát hơi nuớc không dính dáng đến sự 
inở rộng hay hẹp khe khí khổng. Cây vùng nóng thực hiện cách điều hoà 
thoát hơi nước này nhiều hơn cây ÔQ đới.

Trạng thái khí không có thể xác định được nhờ các phương pháp khác 
nhau:

Phưong pháp thấm (hay phưomg pháp Molỉsh)

Nhồ một giọt chất lỏng vào mật ỉá, chất lỏng này có khả náng đi qua 
khc khí không vào trong là tạo nên một vật trong suốt thây rõ dưới ánh 
sáng. Khi khe khí không mở to cồn vào dễ. Khi khe khí không mở 30% đén 
50% độ rộng côn lại không vào dược, nhung benzen lại vào dễ dàng. Khi 
khe khi không mở rắt bé benzen không vào được nhưng xy len lại vào dễ.

Phưang pháp in dầu (phưong pháp Molotkevskỉ)
Lây phim rủa nước nóng cho mất huyện phủ. Sau đó sắy khô và làm 

thảng bàng cách treo bên với một đối trọng gắn vào đẩu dưới. Nhúng phim 
vào axeton để hoà tan rồi áp phim vào lá. Ta sẽ được một hình lá in trên 
pliim có thế’ xem dễ dàng dưói hình hiển vi và giừ được hàng tháng.

Phưanjỉ pháp Stolĩclt
Quan sát khí không trực tiếp trên lá dưới kính hiển vi nhúng chim 

(Immcrson microscepe) chi dùng cho lá non. Phương pháp này dùng thành 
công cho cây thảo và một số cây khác. Đật lá muốn quan sát dưới mật 
kính liiếm và nhổ lên lá một giọt dẩu thầu dầu hay dẩu bà hương. Quan 
sát Uưới kính hic’n vi ta tháy khí khống đóng hay mở.

Phương pháp Lloid
Nhúng nhanh biêu bi bóc rởi vào cốn tuyệt đối, xcm khí khống dưới 

kính liicn vi. Plmíĩiig pháp nàv không thật chính xác vi khi bóc biõu bi, 
khí kliong thav dôi.
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Lây lòng trắng trúng gà, với một số đối tượng lòng tráng trứng hoà 
với nước rồi dừng chổi lông quét lên mật biểu bì lá được một lớp in
hinli biểu bì có thể giữ được một thời gián lâu đê quan sát.

Thoát hơi nước phụ thuộc vào những yếu tố môi trường như búc xạ 
mặt trời, độ thiếu hụt bão hoà hơi‘nước của ỉéhông khí, nhiệt độ không 
khí, áah sáng và gió. Trong các nhân tố này gió có ảnh hưởng ít mạnh 
đến các nhân tố khác. Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ ẩm bão hơà không 
khí. Nhiệt độ càng cao dộ ẩm bão hoà càng lớn.

Đối với quá trình thoát hơi nước của cây khi nhiệt độ càng cao thoát
hơi nước càng lớn. Sức gió, cường dộ ánh sáng càng cao cường độ thoát 
hơi nước càng lớn. Tuy nhiên ta tháy hàm lượng nước trong cây cùng có 
ảnh hưởng đến cường độ thoát hoã nước của cây. Do vừa chịu chi phối 
của các nhân tố ngoại cảnh vừa chịu chi phối của hàm lượng nước trong 
cây thoát noi nước trong tự nhỉên có dạng đường cong kicu hai đỉnh và 
nhiểu khoảng dạng hỉnh thuỳ là hai cực đại và hai cực tiểu vào giờ nóng
nỉiất cây mất nước, khí khổng đóng.

Cường độ thoát hơi nước là ỉưọmg nước do cây thoát ra trong một đom 
vị thời gian từ một đơn vị khối ỉượng hay điện tích lá. Thường cuờng 
dộ thoát hoi nước tính ra g/hr/dm (gam trong luợng lá tưoi). Theo một 
số tài liệu nước ngoài thoát hoi nước thay đối tử 0,1 - 0,2 đến 2 - 3g. 
Trị số cao hơn cũng có nhimg dó là ngoại lệ.

Giữa trị số thoát hơi nước và trạng thái khi không có mối Hên quan 
nhắt định. Cường độ quang hợp có quan hệ nhất định với trạng thái khi 
khổng nên rõ ràng có liên hệ giữa thoát hơi nước và tích luỹ chát khô. 
Tỷ lệ giữa hai quá trình này gọi là hệ số thoát hơi nước. Nói một cách 
khác hệ số thoát hoi nước là lượng nước cây thoát ra* để’ tạo một gam 
chát khô. Trị số này ở các loại cây nàm trong khòảng 300-1000g.

Nang suát thoát hơi nước là số gam chát khó hình thành khi cây thoát 
id một lít nước (1000 g). Đại lượng này là nghịch đao của hệ số thoút 
hai nước. .

Hệ số thoát hori nuớc là một đại lượng không ố’n định. Cùng một cây
nhưng hàng nam trị số này biến đổi gáp 2-3 lần tuỳ theo chế độ thời
tiết.

Thoát h(ii nước tuơng đối. Đ<) là tì lệ cường độ thoát hơi nu«Tc trên 
một đơn vị dicn tích lá trong một d(Tn vị thời gian với cuờng đf) bốc ỉuii 
nước trên môt đơn vị mạt thoáng trong một đơn vị thÌTÌ gian ký hiệu trị

Pbưang pháp Kolỉkov
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sô’ thoát hơi nước của cây lá T còn bốc hơi nuớc của mặt thoáng là E, 
thoát hơi nước tương đối là o ta có;

E
Cìiá sir T = 4, E = 30, o = 0,13. Trị số thoát hơi nước tương dối cho 

tháy thoát hơi nước thực vật tháp hơn nhiều so với bốc hơi nước của 
mat nước trổng. Ta cũng cần nhãn mạnh thực tế thoát hơi nuớc của cây 
cũng có thể không kém, đôi khi còn trội hơn vì diện tích lá trên một
dơii vị diện tích trồng chảng hạn 1 ha nhicu gẵp 5-6 lần diện tích đát.
Chi nhũng câv sống trôn mật nuớc, thoát hơi nước tương đối mới gần 
cl(Tii vị tức eần với bốc hơi nước cila mạt trống.

I\ . Sự  VẬN CHUYÊN CỦA iNƯỚC TRONG CÂY;

Nước dược lông hút háp thụ đi theo mô sống khoảng I milimct thuộc 
nhu mò vỏ ciia rỗ rồi vào các ốnu mach gỗ. Nuớc qua dược phấn tế bào 
sônir ti nhu mô vỏ và các tố bào sống khác là nhờ một sư chênh lệch 
(gradicnt) súc hút giữa lông hút và những tế bảo sống áp sát các ống 

ưổ. theo hướng cànir vào gẩn mạch gỗ sức hút càng tang.'
Troiiií c á c  tc  b à o  sốnii của lá cũng c ó  sự phân b ố  sức hút l ĩiống  như

ihc. ơ lá những tố bào sống sát với gân lá (các mạch dãn cù:i lá) có
sức hút nlui nhát. Còn các tố bào ngoai biên phiến lá có súc hút lớn 
nhát. Khi nuác chuvcn qua các tố bào sống của lá súc hút mỏi một tế 
bào ticp sau phái tang lên 0,1 atm nước mới chuvcn đuợc. Trong một thí 
Iighicm  với lá  cây dây Ico đã xác dịnh duạc ràng tố bào thứ 3 tính từ 

jxân lii sức hút là 1 2 , 1  atm, còn trong tế bảo thứ 2 0  cũng tính từ gân lá 
súc húl là 32.6 aim. Nhu vây khi vận chuyển qua 20 tố bào đc’ vượt qua 
súc can tm cần một sụ chông lệch sức hút lả 10,5 atm tức là khoảng
0.1 atm clio mỗi tố bào. Tù số liệu này rút ra là khi nước chuyến trong 
phần tế bào sống nhờ áp suát thắm thấu phải vuợt qua sức can khoảng 
1 , 0  atm trôn một đoạn Imm.

Nước thoát khỏi bc mạt là tạo nôn một súc hút trong tế bào lá và rc 
uiữ cho dòng nước trong cây được thường xuyên. Vi vậy lá lả động cơ 
trên còn rỗ là động cơ dưới có chức náng khác. Đó là chức nang bơm 
nưóc vào câv- Thuật ngữ này thật ra chưa đạt lám nhung dã an sâu vào 
tiềm thúc khoa học.

Đc tim hicu nirức vận chuvcn nliư thế nào trong các tố bào chát cùa 
Ịihần gỗ tức các Ống mạch và các quản bào ta có thê theo dõi thi íighiệm 
sau; cál c à n h  môt cây tháo nào ció và nhúnc v à o  nước khi dó nước
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chuyến theo ống dần lên lá và thoát luĩi o trôn mặt lá. Dùng uclatin láp 
ống mạch nhúng cành vào nước. Khi đó lá héo rất nhanli. Thí nghiệm 
cho tháy khi khả năng dân nước trong ống mạch bị loại btì nuớc không 
thế chuyến tới lá một cách nhanh chóng qua tô' bào sống của nhu mô 
được.

Nước thoát khỏi bề mật lá tạo 
khả nâng đưa dòng uước lên theo 
các mạch dần. Theo dõi hiện tượng 
này khá dễ dàng nếu nhuộm màu 
nước ngâm cành. Quá trình thoát 
hơi nước càng mạnh, cây hút nước 
càng mạnh. Ta minh hoạ hiện tượng 
này bàng thí nghiệm sau: c á m  một
cành đã cát rời vào đẩu trên ống
thuỷ tinh nhờ nút cao su. Òng thuỷ 
tinli đổ đẩy nước rồi nhứng đầu 
dưới vào chậu thuỷ ngân. Tuv theo 

luợng nước thoát hơi thuỷ ngân dâng lên trong ống. Không khí từ khoang 
gian bào làm mất mối liên kết của mạch với nước. Tuy nhiên trong thí 
nghiệm tưong tự thuỷ ngân dâng lên khá cao.

Trong tác động làm dòng nước chuyển trong cây động cơ trên có vai 
trò lớn hom động cơ dưới vì hoạt động của động cơ trên dicn ra một 
cách tụ động do năng lượng mặt tròri làm lá nóng lên và tâng bốc hơi 
nước. Còn động cơ dưới tiêu hao nang lượng nhờ tiêu đùng các sản phẫm 
đồng hoá tích luỹ trong quá trình quang hợp (gluxit, protit, axit hữu cơ).
Còn một vấn để là có động cơ trung gian không? Một thời gian dài vấn
đề chua giải đáp duợc. Nâm 1897 nhà bác học Nga K.F. Votchal thực 
hiện thí nghiệm tài tình đã bác bỏ quan niệm đó. Đổng thời ông cũng 
chứng ưiioh dưới áp lực nuớc có thể di chuyển trong một đoạn mạch theo 
bát kỳ huớng nào.

Thuyết liôn kết là cơ sở vận chuyển nước trong cây. Từ lâu các nhà 
hác học đã quan niệm‘trạng thái nước trong mạch dãn là một chuỗi xích 
gồm bóng khi nối với bóng nước. Các bóng này luân phicn tạo ra các 
mát xích. Nhưng với quan điểm này khó có thế giải thích được làm thố 
nào nước trong cây lại có thế’ dâng lên độ cao trên lOm. Ai cũng biết 
đã là độ cao tối đa một máy bơm có thể bơin nước lên dược vì chicii
cao lOin tương đuơng V (T Ì áp suát klú quycn.

Vi vậy cột riuãc irong cây (trong mạch dãn của cây) có lẽ lả dưới
dạng một sơi dạt đẩu dưói dựa vào các tố bào sống của rỗ còn dầu trôn
dưa vào tố hào sôViiT ciia lá.
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C ộ t nu ứ c  này c ó  thât \à pliál Iiiện c ũ n g  khôiig  k h ó  b à n g  thí nghiộtn 

dim Iiiàn sau tlâv: Láy mót cành lá hơi héo, cho ilầu gốc vào hấp thủy 
kc (H.19). Sau đó cát dứt phẩn có lá trên cành này. Khi đó giọt màu 
dáiih dấu trẽn hấp thủy kế chuyến trong ống mao quản của nó tlĩco hướng 
ngược lại do cột nước trong thân bị cát đứt và ống mạch dẫn rộng ra. 
Nhà bác học Thụy Sỹ A. Urschprung (1915) đã chứng minh đuợc ràng 
khi nhúng thân dây Ico vào thủy ngân và cát đứt ở đó làm thủy ngân 
dâng lên chicu cao gấp hai lần chiều cao trong baromct. Điểu này cũng 
dược xác nhận trong thí nghiệm với phễu đố đầy thạch cao và nối với 
một Ống thủy tinh, Nếu rót nuớc nóng vào hệ thống này và hạ ống thủy 
linh \ào chậu thủv ngân, nước bốc hơi khổi thạch cao tạo nên một sức 
kéo làm thủt ngân dânu lên dộ cao 700mm. Hệ thống này chì hoạt động 
khi chưa có bóng khí và cột thủy ngân chưa tách khỏi cột nuớc.

C á c  sợ i nuxĩc nối ch at  V<TÌ thành ốn g  dẫn b àn g  m ột lự c .  v à i tram  atm 

làm cho dông cơ trên và đông cơ duới chuvcn nuớc theo chiều cao thân 
dcn lOOm và lum nũa.

Thuyct vc sự liên kết nuớc dươc nhà bác học Đúc o. Rctncr chúng 
minh nam 1915 trcn túi bào rc duơng xi và nhà bác hoc Thụy Sỹ 
A .U rs c h p ru n u  là m  thi ng liicm  d ôc lâp và di t(TÌ c ủ n g  m ột k c t  luận.

Túi bào dircmg xi có một vòng nứt gốm các tố bào chốt chúa đầy 
nuâc. VYicIi trong và vách bên tố bào vònu nứt dầy còn vách ngoài lại 
inong. Nhin nghicnsi dưới kính hiên vi qiuing học tố bảo nàv có dạng như 
móng ngựa, phía trôn nối với nhau bàng một dai. Khi vòng nứt này bị 
khô do túi bào tử. chín, thô tích tố bào giảm, các tố bào co rúm lại làm 
\'ácli mong bị kéo vào phía trong tố bào. Khi nuớc tách khỏi vách tế 
bào, hệ thống tế bào duỗi ra nhu một lò xo bị nén rồi thả ra làm bào 
tú bán ra rất mạnh khỏi túi bào iả. Các nhà nghiên cứu trên dã dúng 
túi bào tii vào một dung dịch muối có nống độ rất cao. Thí nghiệm cho 
thây đc tách nuớc cần một lực 30Ơ - 350 atm. Thí nghiệm này xác nhận 
thuyết chuỗi liên kết là đúng và giải thích dược nguyên nhân vận chuyc’n 
nưác trong cây. Độ dày thân cây gỗ thay đoi trong một ngày chúng tỏ 
có S íT Ì nuớc liên tục. Lúc nóng, thân cây dày lên một ít do thiếu nước 
các sợi nuớc bị bóp lại làm vách ống dẫn cũng bị bóp lại.

Như đã biết khi nước đã chuycn trong ống mạch chốt, sự chcnh lệch 
súc hút táng theo su vận chuvcn nước tlico câv lên phía trôn. Khi độ cao 
chênh lệch vài mét thi chênh lệch sức hút nhò, chcnh lệch súc hút giữa 
liai tố bào sống cạnh nhau chỉ vài milimct.
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Tốc độ vận chuyển nước trong ống mạch dẫn tương đối không lớn lãm. 
Đối với cây lá rộng, trung bình khoảng 20cm  ̂ trong một giờ qua tiết diện 
ngang có diện tích Icm". Còn cây lá kim tốc độ chl có 5cm  ̂ trong một 
giờ. Trong khi đó máu chuyển trong dộng mạch với tốc độ 40 - 50 
cm /̂giờ còn nước trong ống dẫn tốc độ độ 100 cm /̂giây. Dùng phưcmg 
pháp nguyên tu đánh dấu A.I. Akhromcyko tính được tốc độ vận chuyển 
của nước trong phần gồ là vài mét trong một giờ.

Cấu tạo giải phẫu lá tầng tiên phần lớn phụ thuộc vào cung cấp nước 
cho cây. Lá tầng này thể hiện cấu tạo hạn sinh, sấ lượng khí khống lớn
hơn là ở vị trí khác tính theo đơn vị diện tích hệ gân lá dày dạc hơn.
Những yếu tố môi trường như ánh sáng, dinh dưdng phospho ưiạnh, thiếu 
nước giúp hỉnh thành cấu trúc hạn sinh vỉ chúng ảnh hưởng đến quá trình 
phát sinh hỉnh thái qua trao đổi axit nucleic. Phospho cùng tạo điểu kiện 
tích lũy axit nucleic còn thiếu nitơ và thiếu nước ỉại rút ngán sự tiêu
axit nucỉeic cho các mặt khác của quá trình sinh trưởng làm phân hóa
mô xảy ra nhanh tạo cấu trúc hạn sinh có tế bào nhỏ.

V. C H Ế ĐỘ NUỚC CỦA CÂY

Có 3 kiểu chế độ nước của cây : 1/ Xâm nhập nước vượt quá tiêu phí 
nước; 2/ Xâm nhập nước bàng tiêu phí nước ; 3/ Tiêu phí nưóc vượt quá 
xâm nhập nuớc.

Có thể thấy trường hợp thứ nhất xảy ra khỉ cây được cung cắp nước 
không ngừng và nước vào cây nhỉểu hơn nước tiêu phí. Trường hợp thứ 
hai thuộc chế độ không thiếu nước là trường hợp mong muốn đạt được. 
Trường hợp thứ ba sinh ra thiếu hụt aước ỉàm tố bào thiếu nước, ờ nhiểu 
cây thiếu hụt nưóc làm mất sức cáng. Nhửng ngày hẻ nóng ta thấy ả 
một số cây lá rừ xuốDg như cà dộc dược chẳng hạn. Đến chiều khi cường 
độ thoát nước giảm chúng lại bù được lượng thiếu và khôi phục lại sức 
cáng hinh thường. Không phải tất cả các cây thiếu hụt nước đcu biểu 
hiện ở hình thái. Một số cây do có mô cơ nên ngoại hình không thay 
đối, mặc dù đang thiếu hụt nước.

Sự thiếu hụt nước làm thay đổi toàn bộ sinh lý của cây. Khi thiếu hụt 
nước xảy ra sc dẫn đến những hậu quả nhất định. Để bảo vệ khòi tác 
hại thiếu hụt nước, cây trước hết thay đổi cường dộ trao đổi chấL Trong 
các tố bào thực vật tinh bột bát đẩu phân giải và biến thành đường, hò 
hấp-tang lên. Khi hô hấp, nước được tạo thành làm phần nào biến đối 
sự thiốu liụt. Khi nước bị mất ít lúc đẩu kích thích quang hạp nhimg sau 
đó cưừng itộ quang hợp giảm mạnh. Ngoài thiếu hụt nước bím ngàv
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L s  L itv inov  c ò n  nhận thấỵ m«it loại ih iõu  luil m iớ c  n ũ a  g o i  là th iếu  hụt

ton đoníí. Đó là sự thiêu hut nước cây không thô lưu lại duơc cà vào
b a n  liêm.

Rất nhiều đạe điêm hinh thãi làm giảm thoát hơi nước lớp sáp : (ở lá
\ à quá), tầng cutin dày đạc, lớp bần, khí khổng tụt vào phần thịt lá, các
lông đa bào, giảm diện tích lá. Tất cả nhũng đạc đicm này gập (V nhũng 
cây hạn sinh (scrophyt). Tốc độ giờ ở khoảng 0,5 mm cách mạt lá có 
lông nho hơn lá không có lông vào ichoảniị 50%.

Cây âm sinh (hygroplivt) lại thích nghi với tang thoát hai nước: bc mạt 
l:i ItVn khí không hơi nhô ra. tầng cutin mong...

Cây thúy sinh sống ngập haỵ nôi trong mrớc (hydrophyt) hấp thụ nuớc 
b án 'j  to à n  bô bc m ạ t ,  v â n  ch u y ê n  n u ớ c  tron g  Ciìv c ũ n g  n h ư  liệ ll iố n g  m ạ c h  

tlaii thò hiện ycu.
Độ phị nước (dự trù nuớc) và hệ số phát triôn mạnh mõ ơ câv hạn

sinh cũng như giám hệ rỗ ở rhicu cây âm sinh dcu là nhũng dạc điếm
t h í c h  niihi vái đạc dicm các loại lập địa có chố dộ nước khác nhau.

Nhũng dicu nói trin là điic trung cho câv có đtl âm dốnvĩ nhất
(iitnniihyiirophyt). Đõ lá nhũng lliuc vật bâc cao luôn giũ úưac lương âm 
rióiií: cùa c»ĩ tlic. Nguạc lại có nhũng loiii goi là trây han sinh có liộ âm 
tluiy dõi (p o ik i lo scro p h y t) .  Đ o là những thục v ât b ậ c  thríp và  râít ít thục 

\ãt liâc c a o  C() dộ âm  tố bào không cô' dịnli. L u ơ n g  nưức trong tố b ào  

nhùm i loai này  cân  bàng với iu ong á m  m ôi tru àn g . N h ữ ng thục \ật này 

liấp thu nuớc không tách khòi nuớc... còn vận chuycn niuĩc lioàn toàn 
không có.
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Chuong V: ĐỔNG HOẤ CHẮT TRO - ĐẠM

I. MỞ ĐẦU

Khi phân tích thành phần nguyên tố của thực vật ta thắy bên cạnh các 
nguyên tố tạo nên cơ quan như c ,  H, o ,  N có những nguyên tố còn lại 
trong tro khi thực vật bị dốt cháy. Những nguyên tố này gọi là nguyên 
tố tro hay nguyên tố khoáng. Trong số nhừng nguyên tố này có K, Na, 
Mg, Fe, p, s,  Na, Si và các nguyên tố khác nữa. Tẵt cả nguyên tố tro 
cùng như đạm được cây hút từ dung dịch đát dưới dạng Katìon hay anion. 
Trong trường hợp đạm dạt^ ion là NO3 ; NO,. Các nguyên tố tro
cùng với đạm được hút, vận chuyển và đổng hoá trong cây. Ọuá trinh 
đó gọi là dinh dưỡng khoáng đạm của cây.

Các chắt khoáng có một vai trò lớn vể nhiều mật đối với cây tham
'gia trực'tiếp vào hợp chát hữu cơ như prôtit (N, S) nuclêôtit (N, s,  P),
diệp lục (N, Mg) ảnh hưởng đến trạng thái keo vì vậy quyết định tính
thắm và khả năng giữ nước của nó (K, Ca) táng hoạt tính của mcn (Fe,
K, P)

Nếu cây sống trong diểu kiện thiếu hoàn loàn các nguyên tố khoáng 
cần thiết sè không sinh trưởng được. Trong trường hợp nguyên tố khoáng 
chi’ thiếu một số thỉ náng suát sẽ giảm. Biện pháp canh tác hạp ỉí là 
định ra hệ thống làm đẫt đảm bảo không làm kiệt lượng dự trữ khoáng 
trong dó. Đicu này có thế thực hiện được bàng việc tạo đicu kiện thích 
hợp cho hoạt động của vi sinh vật và sử dụng phân bón. Tuy biện pháp 
đó là quan trọng nhung chua đủ. Muốn dạt náng suát cao phái báo đảm 
đẩy đii toàn bộ các điểu kiện sống của cây (ánh sáng, nhiệt, nưác). Những 
cơ sơ khoa học ciia dinh duỡng đát ciia thực vật dã có tứ giữa thố ký 
trước với những công trinh cila nhà bác học Đúc Libich và nhà nông sinh 
lý Pháp Cì.Bousscngo. Tư tưởng chính ciia thuyết dinh duỡng khoáng là
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cây hút chát dinh dưỡng từ đât khòng phải ở dạng chât hữu cơ.mà dạng 
ion hoà tan troog dung dịch đát. luy vậy trên thực tế Libich lại rơi vào 
tính chát cực đoan phủ nhận vai trò của mùn và coi mùn chỉ là nguồn 
cung cẫp CO, mà thôi.

II. PHƯ<JNG PHÁP XẤC ĐỊNH VAI TRÒ CHẤT KHOÁNG.
TRỔNG TRONG Nước VÀ TRỔNG TRONG CÁT.

Trong thành phẩn của cây ta tháy có một số nguyên tố nhữ N," p, K,
Ca, Mg, Si, Na, AI, Cl, và Fe một'- fố nguyên tố vì lượng chứa một lượng 
ít như Mn, B, Cu, Zn, Sr, một số iiguyên tố siêu vi lượng chỉ có trong 
một số cây chứ không phải ở tất cả. Siêu vi lượng như Ni, Mo, I, Hg, 
Au, Pb.

Không có sự liên quan trực tiếp giữa lượng nguyên tố tích trong cây 
và vai trò của chúng. Vì vậy để xác định vai trò nguyên tố khoáng ta 
dùng phương pháp trồng cây trong dung dịch dinh dường nhãn tạo gọi là 
trồng cây trong nước. _ . ...........

Phưong pháp trồng cây trong cát chỉ khác là dùng cát sạch nung đỏ 
trộn với chẵt khoáng thay cho pha trong nước.

Để trồng cây trong cát trước hết phải có một dimg dịch dinh dưỡng. 
Đó là một hỗn hợp dung dịch gồm các muối cần thiết cho dinh dưỡng 
của cây, không có đối kháng ion. Vai trò của bất kỳ nguyên tố nào được
xác định bảng cách theo dõi sinh trưởng của những cây trồng trong dung
dịch thiếu nguyên tố đó. Chú ý khi thỉ nghiệm dung dịch chỉ thiếu nguyên 
tố nghiên cứu còn các Dguyên tố còn lại phải đủ. Trong trường hợp này 
ta thay một muối khác tương đương. Các dung dịch dinh dưỡng và dung 
dịch thay hế có sẵn trong các tài liệu như: ''cẫm nang sinh lý thục vật" 
hay "Thực tập sinh lý thực vậrt".*

Sau đây là một vài dung dịch dinh dưỡng hay dùng:
- Dung dịch Henrigen; Ca(C0 3 ), 0,492

KH2 PO4  0,136
MgS0 4  0,06
KCl 0,075
FeCl3  vết

- Dung dịch Prianhishnhicov
NH4 NO3  0,24
CaHPOj 0,172
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MgSÔ 0,06
KCl 0,16
CaSÔ 0,344
Fe,Cl, 0,025

(Số gam/1 lít nước cất hay 1 kg cát sạch nung đỏ)
Cách thay thế các muối khi thiếu ion nghiên cứu được ghi trong bảng 

sau với dung dịch Knop.

D.d đầy đủ Thiếu canxi Thiếu phospho Thiếu dạm Thiếu Kali

KNO3  1,0 
MgSÔ  0,5 
CaSÒ  ̂ 0 5 
Ca3 (POj),

0,25
Fe,(P0 4 ),

0,25

KNO, 1,0 
MgSổ4  0,7 
K2 SO4  04  
KH2 PO4  0,25

PegCPÔ ),
0,25

KNO, 1,0 
MgSố4  0,5 
c ă s o ^  0 5 
CaCụ 0,25

FeSƠ4  0,25

KCl 0,75 
MgSÔ  0,5 
c ã s o ^  0 5  
Ca3 (P0 4 ),

0,25
PeaíPO )̂,

0,25

NaNƠ3  1,0 
MgSÔ  0,5 
CaSO  ̂ 0,5 
Ca3 (PO^),

0,25
Fe3 (P0 j),

0,25

III. Ý  NGHĨA CÁC NGUYÊN T ố  KHÁNG Đ ố l VỚI 
ĐỜI SỐNG TH ỤC VẬT

1. Chức năng từng nguyên tố

Đạm và luu huỳnh liên kết với ngụỵên tử các bon bàng liôn kết cộng hoá 
trị. Chúng là nhừog nguyên tố cáu trúc quan trọng của prôtit, các axit nuclcic 
porphùin (N), cofecmen axit lipoỉc và các coíecmeĩi khác (S). Trong các phân 
tử hữu cơ các nguyên tố này ở dạng khử (thí dụ - NH,, - SH) Nitrat và 
SiUíat. Vì vậy khi dã xâm nhập vào cây chúng phải bị khử.

Khi thiếu đạm tổng hợp prôtit bị rút ngán do tổng hợp các mcn giảm. 
Bicu hiện bổ ngoài thắy rõ là hiện tượng oải vàng. Khi đó quá trình trao 
dối chắt diễn ra theo hướng hình thành các hợp chất không chứa đạm: 
như lipit (ở nám, tiio) carotinoid (tảo), antoxian (ở thực vật thượng đảng).

p và B ơ trong cây dưới dạng este của axit phosphoric và axit boric 
với nhóm hyđroxyl của các chẵt khác nhau (P trong axit nuclcic, phosphat
- đường); các chát ATP là những chẵt cao nậng có vai trò quan trọng 
trong quá trình trao dối chầt của thực vật. Vai trò của B trong các họp 
chắt có cstc của axit boric chua được biết rõ.

Các cation Mg, K và Ca có ảnh hưởng đốn độ thuỷ hoá kco sinh chát. 
Chúng tồn tại trong tế bào chủ yếu dưới dạng ion tụ do. Riêng các ion 
Mg và Ca còn tốn tại trong tố bào dưới dạng càng cua (cliclat) trong 
các hợp cliát như diệp !ục (Mg). Một dạng tổn tại nữa cùa các cation

- 6 4  -



này là ơ các muối nàm ổ bàn giũa (Pcctat Canxi) và íĩtin. Ca"* và 
còn là các chát ôn định táu trúc (7 Ribosoin (Mg) Ribosom (Ca) Cromosom 
(Ca) và màng (Ca). Một số cation nhu MG , là nhũng cofactor của 
rát nhicu mcn.

Khi thiếu Ca mô phân sinh bị hai mạnh còn thiếu Mg thê hiện ở triệu 
chứng oải vàng.

Các nguvcn tố vi lượng ở trong cây với lượng rât nho nhu Fe, Mn,
Cu. Zn, Mo, Co trong tố bào vc cơ bàn ở dạng càng cua (chclat) trong
hợp chát hữu cơ. 0  dạng này chúng là bộ phận của một men hay là 
cofactor ciia các mcn. Mo và Co có vai trò irong quá trinh cố định đạm 
không khí. Mo còn có vai trò troiii: khù niirat. Mn có vai trò trong quá
trinh pliân li nu(ĩc  C (1 ban là thánli phần c ũ a  nh óm  p oríìr in  c i ia  ch át
cabaniimiin (túc B 1 2 ). Cliát này kỉiòni: iiap à thực vật bậc cao nhimg rát
qiuiii troni: dối vứi táo. \ i khuấn v.i.dõni: vât. Fc giữ vai -trò kích thích
tônii li(Tp dicp luc, lliiốu sát cây hị bênh oái vàng.

CI trong tc bào tốn tai dưới daim ion tự do Cl'. Có lõ ion nàv giũ 
\ a i  irò trong CỊuã trìn h  thài o x i  c ũ a  q u an g  h ạ p .

- Các ion kim loai và các mcn. ỉ  i
p - o  - p

Các ion kim loai tham gia vao phán ứng 
incn tlico 3 cách Q Q

- Lá nhom hoạt dòng hav mót phán nhóm \  Mg^
ngoai cù;r mcti như Fc. Mn, Cu, \fo, Co ờ
mcn oxy lioá KỈĩữ. Các ioii náv làm tang hoạt 
lính c iiá  m cn klii c h ú n g  1.1 thành plirin củ a  c á c
mcn dii. Thí du navoproicit ( c ó  F c , Nín, C u . phosphoxvl hóa

Co) cytochrom, fcrcdoxin, pcroxydara, sát -
hcmin. plasinxianin . phcnonoxYdiiza. a.scorbinatoxydaza, Cu-protcit của mạch 
hò hấp.

- Là cofactor ion kim loai tạo h(ĩp chát càng cua (chclat) nối mcn hay 
cofccmcn với bản thc’ (dó là các ion Mg, Mn, Zn (xcm hình 32).

- Thay đối độ thủy hóa của prôtit dãn đốn thay đổi câu hinh của nó.
Chính vì vậy ion kim loại làm thay đôi hoạt tính xúc tác của men lên
nhicu. lon kim loại ảnh huờng đốn thuỷ hoá chát nguyên sinh. Hiện tượng 
dối kháng ion.

Chát nguyên sinli LÓ tính chát cùa hệ kco do sự hình thành màng thuý
li(xi quanh phân tứ prôtit tạo ra các mixcn. Pròtit chii yếu tích điện âm
vã hút các phân tú nước lưỡng cưc xunu quanh theo lực hút tĩnh điện 
clc tạo ra m ánii thuv lioá. C á c  cation  m anu đ iện  tích dương c ó  tá c  dụng 

phan Indrat khi Hị c a c  in ixcn  hán thu do làm  phẩn tù k c o  m át đ iện  tu
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ih 34). Trong tế bào các ion K"*̂, 
Ca"  ̂ luôn dư thừa có ánh hưởng

(hinh 
Mg
đến độ hyđrat hoá chát nguyên sinh.

Các ion hoá trị hai (Ca" ,̂ Mg""̂ ) có 
khả nang lẫy điện và hyđrat hoá các kco 
mạnh hơn các ion hoá trị một (K ). Tác 
dụng cua các ion kim loại còn phụ thuộc 
vào một số nhân tố nữa. Đó là kích 
thuớc các ion. Nếu đường kính ion càng 
nhỏ thì mật độ diện tích trên vê' mật 
càng lớn vả màng thuỷ hoá bao quanh 
càng dày (hinh 33)

Hmh 33 Kich thuớc ion các kim ìoại 

ìàém \'à màng hvdrat cíưi cluihẹ

H ình 34 S ơ  đ ồ  lác dụng của cation hvđraí hoà mạnh (+) 

đến độ hvđraí hoá của phản tủ prôtit(-)

Màng’ thuỷ hoá này ngân cản không cho ion đến gắn các hạt kco giảm 
bớt điện tích của nó. Nhìn vào hình đó ta thây K''' làm mẫt điện hạt kco 
mạnh hom Na .̂ Cũng đo đường kính lớn hom ion Ca”'*’ làm mát điện tích 
hạt keo mạnh hơn Mg

Thuòmg các ion hoá tri hai bị hẵp phụ mạnh hơn ion hoá trị một. Tuy 
vậy các ion hoá tậ hai cũng có thê’ bị ion hoá tậ một đẩy ra để thay 
thế. Cuờng độ trao đổi chât phụ thuộc vào hiệu quả va chạm và do đó 
vào động năng các ion riêng biệt. Trong trường hợp ion Ca đã được hăp 
phụ bị ion K thay thế trên các tiểu phẩn keo làm mức phản hyđrat hoá. 
Vì vậy khi thêm K làm tang mức hyđrat hoá các prôtit kco đã kết hợp 
với một ion nào đó. Xét ảnh hưởng của các ion đến mức thuv hoá các 
tiểu phần kco prôtit tống số ion không có tác dụng (vì trong tế bào ipn 
luôn luôn dư thừa) bàng tỉ lệ giửa các loại ion khác nhau.

Mồi tiếu phần kco có màng thuỷ hoá có tác dụng cản tra các ion vào 
gần phân tử prôtit. Chi có một ít ion (liti) với màng hyđrat đạc biệt lớn 
mới có đii động nâng vượt sức cản này dê’ đốn gần prôtit. Các ion na>

-  6 6  -



lUíDc các ticu phrìn kco háp Ịiliụ eùng \iVi màniĩ tluiý hoá ciia cluinc Iicn 
làn i  Iaivj ihuy  l ioá t iêu phấn kco  (l i ỉi ih 34)

N cii nốiig đô kation vã anidii lất cao chúng trư nên tác nhân pháii thuỹ  

ho.í tỉối \ ứi các  liạt kco do cạiiii trcìiìh màng thuý hoá \ á i prôtit.

C á c  i o n  n à y  ả n l i  h ư ơ n g  đõVi đ ộ  t l r a ỳ  I i o á  c h á t  n g u y ê n  s i n h  c ò n  d o  h i ệ n  

tuọni: gọi là đối kháng ion. H iện tuợng này quan sát tháy khi các  dung 

tlỊcli ion m uối khoáng liônu rẽ nốnu tỉộ lớn thế’ h iện  tác dụng hai. K h i 

trôn hai m uối này  vớ i nhau tác dụiiíỉ này g iám  đi hav hoàn toàn mất. 

Đ ố i k iiá iiíi ion thê hiện dạc biệt lõ  g iũa K *  và  Ca" .̂

N m iycn nhân củ a  hiện tuợim đối khiíníi ion có  thể là  m ột ion tranh vị 

trí cùa ion khác và đấv ion nảy ra nnoài hay thay thố ntĩirợc lạ i bảng  

thay tlic' ion \'ùa ítấy ra rào tố bào hay cũng có thc do g iám  tính thám  

chát nm iycn  sin h  ( iUịc  biệt ioiv C a  ) làm  cho ion kh ác không xâm  nhập  

\ à o  chát nguyên sinh nên không thê h iện tác dụng củ a  chúng.

I\ . KHỬ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG v ô  c ơ .

Một sò' chát \ ô  cơ  như N 03'̂ , SO _ị" đuợc cây  hút v à  được khứ thành

N Í I , .  Iỉ- ,s . Q uá trình khii này xay  ra trong rc v à  trong lá . C á c  dạng N ,

cũng có thc đ u ạ c  một số  vi sinh vật sống cộng sin h  hay sống tụ do sử

dụng. T ru ớ c lú c  iham  gia vào quá trinh trao đôi chát dạng này phai được 

klni thành N H 3

Q uá trinh khủ nitrat gồm  2 g ia i đoạn:

Nitrat -> 2c -> Nitrit -> 6 c -> NH3  

. Niiratrcduclaxa n itratscductaza

(ìiũa NO, (lioá trị N = 3) và aniôniac NH3  (hoá trị N = -3) không có 
s:iii pliấm trung gian tụ do chỉ có siìn phẩm ở trạng thái liên kết với 
incn. Dó là hydroxylamin (NỈ1,0IJ, N Iu)á trị -1)

Nguồn d iện  tử hay hyđro đế khir trong quá trình n ày  do dị hoá, ở  mô  

xanli thi clo phân ly nước cung cáp. Các điện tử và proton tách khỏi mạch 
hô háp ctc tham gia quá trinh khiì này. Vi mát một số hyđro và điện tử 
ncn một số oxy không được dùng làm chát nhận trong hô hâp. Chính vì 
\ áv tKing quá trinh klni nitrat như cầu oxv giam và hệ số hô háp (C0,/0->) 
Ciio  hơn I

0 cây gỗ nitrat duợc khiỉ: (ìr rồ. N hicư  loại co , nitrat đ uạc kh ii ở  lá. 

C ó  2 m cii tham  g ia  quá trình khư này.

• - 6 7  -



Nitratrcductaza là Aavoproteit ở tế bào chát có chứa FAP và molibden 
(thay dổi hoá trị Mo^ /̂Mo*'  ̂ Mcn này được tổng hợp do cảm ứng với 
oiưat (quá trình điểu chinh gen) còn điện để khứ láy từ NAD3 H, Ĥ .NADP.H, 

cũng có thể cho reductaza điện tử thông qua một Aavoproteit nào đó 
chứa FMH. Kỉũ lá cây trong tối quá trình khủ nitrat nhờ các chất khứ 
dọ quá trình hô báp tạo ra.

Nitrítreductaza, chác chắn là không thuộc các chát Plavoprotcit. Men 
này trong lục lạp lá còn ở rễ lại ở ty lạp thể. Trong lá các điện tử dùng 
dể khử do fe rT c d o x in  ở trạng thái khử cung cáp. ơ rc, chát cho điện tu 
là chát gi hãy cỏn chua rõ (có thể lả NADP.H+H). Khi cho lá vào tối 
quá trinh khử nitrat giảm rắt nhanh và NO, được tích luỹ.

Quá trình khử Sulĩal

Quíí trinh này cũng hai giai đoạn:
Sulfat---- ^  Silfít----- Sulfíd

Giữa SO3  và S" có lè khỏng có sàn phám trung gian lự do nào.

Quá trình bắl đ'ảu bàng cạo Sulíal hoại đỏng (dó là chil 3 - 
phusphuadenozin - 5 - phophoryl - sullai - PAPS (xcm hình 35) irong 
quá trình khừ sulfat điCn từ láy irực liếp lừ men có nhóm disullid.

Khử su líat xảy ra trong trạng thái iièn kếl với men đồng thời SO3 

kết hợp với nhóm SH. Quá trình diẻn ra theo vài giai đoạn. Các sản 

phẩm trung gian của quá trình liên kết với mcn khỏng t'ỏn tại dộc 

lập. Điều giả thuyết này đến nay chưa rõ. Khừ sulTai irong lá cây xảy 
ra ờ lục lạp cò n  ch ất ch o điôn tử dể khử là Perrđoxin .

- Khử N phân tử của không khí.
Chỉ có .một số vi khuẫn, xạ khuẳn, thanh lục tảo và năm mcn có khả 

nâng thực hiện.
Theo một số nghiên cứu quy mô cố địtth đạm như sau: Hãng nam có 

20-40 kg NVha được các vi sinh sống tự do cố định và khoáng 2 0 0  kg 
N,/ha được vi sinh vật có đạm sống cộng sinh thực hiện, số  lượng đạm 
được cố định hàng nam trôn trái đát khoảng lÔ T̂. Trong môt gam đât 
có từ 2 0 0 0  - 2 0 0 0 0  tế bào azotobacter.
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Ọuá trinh này tiôu tlni nhiều tií\nii lượnc. Ví dụ 1 vi kliiiẩn axotobactcr 
tronn khi cố định 1 mg đạin tiêu thụ 50 - 150 mg gluxit cho hô hấp. 
Mcn chính thực hiện quá trinh này là nitrogcnaza với chức nâng chuyển 
điện tư đến khử và kc't hợp với N, trong phản ứng dùng nâng lượng 
ATP. Ọuá trình này dốn nay chưa thấy có sản phẫm trung gian tự do 
nào. Pcrredoxin ở dạnc khử là chát khử trong quá trinh Chát này ở sinh 
vật tụ duỡiig đuợc tạo ra trong quá trình quang hợp còn ở Clostridium 
được tạo ra bàng phân huỷ axit pyruvic có phosphat tham gia:

Axit pynivic + ? 4  + axctyl-1 - p + F Ichử + 2H'̂  + COo
Người ta đã tách được 2 phân tử Nitrogenaza của clostridium. Đó là 

molibdcnferredoxin chứa Mo, Fe và azofeưedoxin chứa Fe. Phân tử thứ 
nhẫt có chức Iiâng kết hợp với N, còn phân tử thứ hai kết hợp với ATP. 
Cả 2 phần này đều chuvển điện tử từ feưedoxim đến nitơ. ơ azotobacter 
và Rhixobium ta dã tách được những phần tương tự, như vậy Cobalt cũng 
tham gia trong quá trình cố định đạm. Điều này được chứng ơũnh ở 
Rhi/obium.

NH3  tạo ra trong quá tĩinh cố định đạm nhanh chóng tham gia tạo ra 
aminoaxit. 0  Rhizobium, NH3  đẩu tiên tham gia tạo ra axit glutamic sau 
đó là glutamin và cuối cùng là Asparagin.

V. VAI -TRÒ CỦA DUNG DỊCH ĐẤT Đ ố l VỚI 
HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CÂY.

1. Tính cân bầng cùa dung dịch’ dắt.
Trong dung dịch bao quanh rễ có chứa các chắt khoáng hoà tan. Dung 

dịch này ngoài ra còn dáp ứng nỉũcu đicu kiện khác, trước hết là độ cân 
bàng của dung dịch. Nếu ta pha dung dịch một muối nào đắy ví dụ 
cloruanatri rồi trồng cây hay nuôi một động vật trong dó, các sinh vật 
này nhaiih chóng chốt.

Tuy vậy nếu ta thêm vào dung dịch muối này một muối hoá trị 2 nào 
đẫy, ví dụ Ca tác dụng độc ban đẩu giảm xuống ohiểu. Nếu một vài 
muối hỗn hợp với nhau sẽ không có lính độc. Một hồn hợp QỈiicu muối 
không biếu hiện tính độc gọi là dung dịch cân bàng. Hiện tượng này đậc 
biệt cẩn chú ý khi trồng câv trong nước.

Trong tự nhiên không gạp dung dịch nguyên chát còti dung dịch cân 
b à n g  thi n u ớ c  h iê n  là lý tUíTTig nhăt. M á u  c ơ  thố nguời c ũ n g  là m ộ t  dung 
ilịch cân bàng, trong đicu kiên tự nhiên dung dịch dát thò liiộn không cân 
Hàng ờ một mức đô nliát đinh. Khi ta bón phân, bón nhicu hav chi bón 
m ộ t  in at n à o  iL'i\ khõnư c j : i  đối là m  c h o  d ung d ịch  d át m á t  c â n  b à n g .
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Các .thí nghiệm cho tháy các cation nguyên tố hoá trị 1, hoá trị 2 hay
hoá trị 3 tỏ ra đối kháng nhau mạnh nhất.

Các dung dịch chưa cân bàng có ảnh hưởng mạnh đến các dung dịch 
keo làm chúng dông tụ. Các catíon trong dung dịch chua cân bàng xâm 
nhập vào tế bào dễ dàng. Nồng độ cation Ca làm keo sinh chắt đông tụ 
làm cho tế bào và sau dó là cây chết.

b. Độ chua

Bên cạnh sự cân bàng độ chua (trị số pH) cũng rát quan trọng mỗi cơ 
the’ thực vật chỉ tồn tại được trong giới hạn trị số pH nhát định. Có 
nhùng cơ thô sống trong môi truờng axit như rêu mọc ờ than bùn. có 
những cây thích đát kiềm như cây Tussilago.

pH còn ảnh hưong đến độ tan các nguyên tố. Trong môi trường kiềm
sát kết tủa thảnh dạng cây không hút dược.

Sự phản bò' tào trong nưức ngọt lù do ảnh hưửng cùa pH. Loài tào 
nào nhạy cảm với sát thì không tìm thíy trong những nưi nước có 
môi trường axii. Ngược lại những loài tảo nào c'ủn nhieu bát sống 
những nơi pH axit. Trong trường hợp này pH là nhủn tỏ diêu hòa 
trạng thái và do đó điồu hòa độ dõ tiêu của sát và quyết định sự phân 
bố tào.

Dung dịch dinh dường bay dung dịch đất do rễ tiết ra các cliát làm 
pH thay đổi. Cáe muối là trung tính. Do sụ hút ciia cây môi trưởng trá 
nên axit hay kiềm. Nguyên nhân là cây hút cation vả anion không dcu 
nhau. Ví dụ muối (NH4 ),S0 4 - Kết qua quá trinh đó là môi trưòmg tích 
tu hyđro đc’ thay thế NĤ .

íitrat là những muối kiểm sinh lý trong muối nảy anion NO3  hâp thụ 
iiiaiĩh hom cation Na"̂  hay K'*‘(KN0 3  và NaNƠỊ).

Trong trường hợp này nhờ hiện •tượng hẫp thụ trao dôi ion hyđroxyl 
dư thừa dược tích luỹ nôn dung dịch bị kiem hoá. Hiện tưọmg kicm hay 
axit sính lý giừ một vai trò quan trọng khi áp dụng phân bón. Khi trồng 
cây trong nước môi trường thường chuyến sang kicm vì các muối Ca(NO-.), 
và KNO3  là những muối kiềm sinh lý. Sự chuycn dịch pH này là có hai 
làm sát trong dung dịch kết tủa mẫt, hiệu lục dinh dưỡng làm cây bị 
bệnh oải vàng do thiếu sát. Dung dịch dinh dưỡiig cấn có pH ôn định. 
Dunii dịch sau đâv đạt dược yêu cầu (ló.
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KNO, 0,5g Ca(PO )̂, 5g
NH^N03 0,2g Fc,(SO^)3 o!o3 2 g

KCl 0,36g MgSô  0,5g
khan

Dung dịch này có pH ốn định và chứa muối kiềm sinh lý vả muối axit 
sinh lí. Đó là muối KNO3  (Kicm sinh lí) và NH4 NO3  (axit sinh lý) KCl 
(axit sinh lý) tạo ra axit elohydric phản ứng với phophat canxi khó tan. 
Canxi bị ion hiđro đly ra, axit phosphoric phân lý yếu được hình thành
chứ không hình thành ion hyđro. Như vậy là dự trử phosphat canxi không
cho ion hyđro tích luỹ lại làm cho pH không chuvcn sang axit. Phosphat 
canxi ở đây là chát đêm ngan cản pH thay đối khi có axit.

lon nhôm có một vai trò quan trọna đối vói độ axit của đát. Ngoài 
ion hydro nhôm hoà tan cũng rứiư các sctquioxyt (sát, mangan) là những 
nhân tố quyết định độ axit của đát. Nhôm hoà tan tụ thân là độc đối với 
cây vi xâm nhập vào cây dc dàng ở pH axit. Ngoài ra do phản ứng thuỷ 
phân nhôm là nguồn tạo ra axit trong đắt.

AICI3  + 3H,0 A1 (0 H) 3  ^ 3HC1 •
Nhòm cũng nhu hyđrô có thc ơ dạng ion trong dung dịch và bị đăt 

háp thụ. Khi ra khổi phức chát hăp thụ nhôm tạo thành muối ílc khi thuỷ 
pliân tạo ra axit tự do. Độ chua nàv gọi là dô chua trao đối và đuợc xác
(ỈỊnh khi xư lý đăt bàng dung dịch KCl.

(đát) H* + KCl (đắt) + HCl
(đẵt) Al̂ '̂  + 3KC1 (dát) K3  + AICI3

Túc dụng độc của nhòm hoà tan trong dát có thế làm giám đi bàng 
bón vôi hay bón phân phosphat axit vởi liều lượng rất cao.

Dung dịch đất có tính dộm tức là khả nàng chống lại sự chuyến dịch 
pH môi truờng khi pha loãng vả thêm bazơ, axil và muối vảo. Tính đệm
do hệ hoá học nhát định có khả nâng tách ion hyđro hay hyđroxyl vào
dung dịch đủ làm cho pH không thay dối. Hệ dệm gồm hỗn hợp các
muối. Ví dụ hồn hợp phosphat axit và phosphat kiểm.

KJP,OyK,HPO^ hay CH3 COONa/CH3 COOH
Thưimg dung dịch muôi các axit yếu khi pha loãng phân li cho iọn 

iiidro (muối axit) và ion hyđroxyI(muối kiềm). Tính đệm vai trò lớn trong 
dát. Có loại đát tính dỏm lớn có loại khôniĩ lớn. Với loại sau khi bón 
phân phải thận trong vi dc làm thay đôi pH theo chiều hưómg bát lợi.
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I. Chức năng hệ rỗ
Hệ ré được chia ra rễ hoạt động sinh lí, rễ sinh trưởng và rỗ giũ cây 

vững trong đất và dẵn truyển cát chắt.
- Rễ hoạt động sinh lí thực chất là đẩu các rễ cọc, rễ bcn, mánh, có 

màu xám trắng, có cẫu tạo vùng sơ cẵp vùng phân chia dài - 1 0  mm 
đường kính 100-500. Rễ hoạt động thường có lông hút bao bọc và đầu 
cuối là một bao nhỏ.

- Rễ sinh trưởng khác rễ hoạt động sinh lý là bảa thân rc và vùng 
phân sinh lớn hon. ỏ rễ này số lượng tế bào vỏ nhiều hơn, đường kính 
mạch dẫn lớn hơn, kích thước lông hút cũng lớn hơn. số lớp tế bào trong 
vỏ sơ cẫp, dườttg kính trung trụ cũng lớn hơn. Loại rễ này có khả năng 
sinh trưởng không hạn chế sau thời kỷ ngủ, mô phân sinh của rỗ sinh 
trưởng lại có khả nâng sinh trưởng và cho ra rễ mới. Trong khi đó rc 
hâp thụ lại bị chết theo từng thời kỳ.

Rễ sinh trưởng khi còn giữ được lớp vỏ sơ cáp có khả náng hút nưac 
và dung dịch các chát dioh dưỡng.

Rc hút luôn luôn ở trên rễ sinh trưởng. Khi đát bị thiếu nuớc rễ sinh 
trưởng và. rễ hút bị hoá bẩn. Đó là phản ứng bảo vệ của cây chống lại 
khô hạn:

Kỉii nhiệt độ các tẩng đắt sâu thắp quá trình hoá bẩn mô rễ hoạt động 
diền ra chậm, vỏ sơ cấp giử dược lâu dài hon làm tâng bề mật hút -ciìa 
rễ. Thiếu oxy cũng gây ra tinh trạng tưong tự. Thiếu oxy làm tang khoảng 
gian bào trong các rễ hoạt động và rễ dãn truycn và tâng trao đổi khí. 
Trong những điểu kiện này ta còn nhận thây trên vỏ có nhiều lồ xốp 
tàng hấp thụ nước và chắt dinh dưỡng cho hệ rễ cây gỗ.

Rỗ dẫn truyền làm nhiệm vụ giiỉ cho cây ỉ>ám chạt vào đát và dân 
truyền nước chẫt dinh dưỡng qua thân lên lá.

rộ rễ ngoài những chức năng trên còn giúp cây chống chịu hạn. Then 
tài liệu của A.A.VoIukin thì cây nào có hệ rễ phát triôn chịu hạn tốt hơn 
và khi gập hạn vẫn thu hoạch cao hom so với những cây khác.

2. Sự xâm nhập các chất vào tố bào.
- Kliucch tán
Khuếch tán là sụ chuyển dịch thụ động các chăt do i!ông nang ciia 

các phân tứ và ion chát khí, chát lóng. Trong dung dịch xiiát hiện môi 
uradicnt nốnii đô mòt chát nào đó lập tức xuát hiện quii trinii khucch tán

VI. VAI TRỎ HỆ RỄ TRONG HẤP THỤ KHOÁNG
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chát nàv. Khi đó trên mòt tiết diên tuơng tượng trong một đơn vị thời 
gian có nhicu tiêu phẩn chuyên đông đi theo qua chiều gradicnt nồng độ 
hơn chiều ngược*lại. Quá trình này giúp các cliât tan phân bố đểu vc 
mọi hướng trong khoảng không gian đó.

Trong quá trình khuếch tản không những chắt tan mà cả dung môi như 
nước chảog hạn cũng khuếch tán. Noã nào nồng độ các tiểu phẩn tan cao 
h(Tĩi và số phân tử nuớc trong môt đơn vị thể tích nhỏ hơn <j đó xuát 
hiện gradicnt thể hoá học của nước ngưạc với gradient chát tan.

Khi tang thời gian kltuốcli tán thi tốc dộ khuếch tán giám
- Sư xâm nhập các chát
Nống đô các chát tronii tố bào và ngoài tế bào, không bao iiiờ cân 

bàniĩ do inàim ngoai chát tố bào giũ chức nang ngan khònc cho cíic chát 
xâin nhâp. Một chầt tan qua màng nuoai chát phái thoà mãn nhicu yôu 
cầu. nhiều khi trái niiuac nhau nhu khòng được làm mát các chát eắn 
thiết do khuếch tán ra ngoài. Sư xâm nhâp một chất không được cãn trơ 
nư(ĩc. c.ic chát dinli dirõnií khác cũng xâm nhâp. Cuối qùng các chát tan 
x â m  nhập c ó  thè x ây  ra Iiiiưac V<TÌ g rad icn t n ổ n g  đô. V i  \ ây  tron g  quá 

trinh này tiêu tốn nỉtng luíĩng duới dang ATP
Môt chát xâm nhập qua màng theo gradicnt nồng độ (theo gnidicnt thế 

hoii lioc) c«i tlic coi là su klìuốch tán châm. Su xâm nhập các chát không 
đicn giãi, clĩâin hơn 1 (M)-1 0 .()(M) lần tốc dộ khuếch tán ciia chúng qua 1 

lớp nưác có củng I độ dày. Khá nitng đi xuyên qua màng gọi ià tính 
thắm tháu. Chát đi qua màng gọi là chát thắm thâu. Thực tế xâm nhập 
vào cliát nguyên sinh ion phiii đi qua ’ 2  lóp màng là ngoại chầt và nội 
chát. Tuy vậy nguòi ta vàn coi quíi trinh dó như chỉ là quã một màng 
duv nhát. Trừ một vài loai ion như thiocynamid thầm qua ngoại chát mạnh 
hơn qua nội chát. Sự tliám khác nhau đuợc thê hiện qua co nguyôn sinh 
hinh chuông.

Một chắt xâm nhập vảo chất nguyên sinh trải qua một vài giai đoạn 
tử ngoài vào màng; chuvcn dài trong màng và ra khỏi oìàQg. Một chát 
tù ngoài đi lọt vào màng lả đi vào giai đoạn hạn chế tốc độ cả quá 
trinh. Chát nào hoà tan được trong lipit xâm nhâp rắt dỗ dàng vào pha 
lipit cùa mãng. Vi vậy ti !ô giữa độ tan trong mỡ và tốc độ thám tháu 
đưac thỏ hiòn qua su khucch tán qua lóp lipít cùa inàng.

Điều nói ti tròn chi đúnii vói những tiêu phần có đường kính trôn
0,5nm. Cát; tiêu phấn nh(ì hơn thâm tháu qu;i màng nhanh hơn và khônn
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theo tỉv) tíin trong lip ít. V ì  \ ậy có thô cho lanti nhũim  tièii pliấn nhi) này

xAin nhập qua các lỗ do lớp lipit dút tạo thành.
Hai cách thám thầu tiình bày trên gọi là thuyết hai con đitờng hâ ’ là 

tlu ivct lọ c  bàng lip ít, cho ràniĩ những phân tử lớn ira lip ít k h u cch  tán qua

láp lipít còn các phân tiì nhô hcni được "lọc" qim các lỗ có trong màníi.
N hũng phân tiì tmmg đối lớn không tan trong lip ít như sacharoza  rát 

khó thám qua màng.
Soi bàng kính hicn  vi điện tử chiia bao g iờ  thấy các lồ trên màng vùa  

nói ơ trôn. Vi vậy các lồ có thê không thường xuycn, chỉ xiiát hiện tạm thỏri
do díio động I i l i i ệ t  của phân tử lipít. Một khả nâng nữa cũng không bị loại

tức là các lồ này tồn tại thuờng xuyên nlumg chứa tỉầy prôtit màng. Đó là 
nhũng prôtit mang. Đuìĩng kính các lỗ này vào khoảng 0,5 - 0,8 nm (ion 
kali cùng vái màng thuỷ hoá có đường kính khoảng 0,34 mm)

Các chát di qiia các lỗ chậm hơn khuếch tán tự do. Đó là do chúng
h ị  c á c  l ụ c  k h á c  t á c  d ụ n g  n h ư  t á c  d ụ n g  c ủ a  v á c h  l 5 ,  c á c  c a t i o n  q i i a  l ỗ  b ị

m à n g  t í c h  đ i ệ n  á m  t á c  d ụ n g  ( d o  p h â n  l y  c á c  n h ó m  c a c b o x v !  c i l a  p r ô t i t

màim và các nhóm Phosphat của lipít màng).
Sự xâm nhập các chát do cti qua một cách bị động dãn ítến cân bàng 

n ồ n g  đ ộ . Hiện tUíTng n à y  đ ư ợ c  ngáti c ả n  Iihờ  c á c  c h á t  được tá c h  ra k h ổ i 

vùng cân bàng; thí dii như phosphat được gán vào ATP, các ion kim loại
nạng tạo ra các hợp chát càng cua (chelat)

Một cách xâm nhập khác của các chát tan vào chát nguyên sinh là 
cách vận chuyến chủ động (vận chuyến do trao ctối chát). Đây là sự vận 
ch u v ế n  ch ủ  đ ộ n g  m ộ t  c h á t  qu a  m à n g  c h ẩ t  n g u y ê n  s in h  khó th á m  đ ối v ớ i 

chát này. Sự vận chuyến kiểu này cho phép tế bào tích luỳ một chát nào 
đó do chúng có  thc chuyển ngược với gradicnt nồng độ hay gradicnt thê’ 
hoá học.

Dạng vận chuycn này tiêu tốn nâng lượng thuờng dưới dạng ATP. Khi 
cung câp Iiỉíng Iưạng cho tế bào bị phá v ỡ  (như khi môi trường thicu  
oxy, tác dụng của các chăt ức chố hô hẫp, gây inc) quá trình vận chuyên 
chủ động này cũng bị ngừng.

Đối vái cây xanh, ánh sáng là nguồn nâng lirợng thông qua quang hap 
ánh hưang đến sự xâm nhập các chát vào nguyên sinh chất (thí dụ nhu 
hấp thụ c;ic chát tan ciia các cây thuỷ sinh).

Trong qu;í trinh háp thụ chủ động có các clĩât maniĩ tham gia. Đó là 
các phân tù có chức naim mang một chát qua màng từ ngoài vào tronsi. 
Các chát mang này có tính chuyên hoá túc là mồi chát mang chí mang 
du(ĩc một số ít chát gần nhau vc Iioá học.
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Quan hệ giữa chát maim và chất duợc mang cũng giống nhu qiian hệ 
giũa mcn và bán thê. Vi \ây độnti th;ii ciìa quá trinh mcn cũng là động 
thái cùa quá trinh vận chuvcn nhờ chát mahg. Vi dụ như ti lệ giữa nồng 
tlộ một chát và liuĩiig chát đó bị hấp thị hay sụ cạnh tranh xáy ra khi 
chi một chát mang háp thụ các chát thíìn thuộc về hoá học làm kim hãm 
quá trình (xấy ra ở rễ khi hẵp thụ K"̂ /Rb, Cr/Bc', SrO_ị"‘,
P0 / V A 30 j^'. I

Sơ đĩ có tính chuyên hoá theo bán thế vì trong màng có các prôtit có 
thô nhận biết được bán thố này. Các prôtit mảng có thể thục hiện 2 chúc 
inìng xúc tác cho kết h ợ Ị )  giũa bản thc’ và một chât mang phân tử tháp 
nào đó hay chính prôtit là chát mang.

H56. H ai mó hinli chttyên chù động do chái mang thực hiện.

H  in/ì vỏng hióu thị cá c  prótit của màng. A - Quá trình do chà) mang phàn tủ thấp 

(h)nh tdír. ợiác) 1. P ró lil inàn^ xúc tác hán the ki hiệu s  với chắt mang 2. Chuyên 

chát nta/ì^ hàn thè tan Irong lipit qua màng hảng khuếch lán 3. G iả i phóng bản 

thè 4. Chái mang khttcch tán vc nơi cũ íroiiíỉ (Ịuá trình vận chuyên chù động có 

một giai đoạn loả  nhiệt do phân g iả i ATP. Sự thân Ihiíộc giữa ch á i inoníỊ và bản 
ihc cũ n ẹ  có  llìC lỉiav đôi do cliâl mang đuợc phosphorỵl hoá.

Giá thuyết vc chát mang có phân tứ tháp đã đuợc xác nhận. Người ta 
n h iề u  lẩn  tá c h  đư<ĩC prôtit  v ậ n  c h u y c n .  T r ư ờ n g  h ợ p  th ứ  n h á t  là c á c  m cn  
pcnncay.a có phân tử tuOTig đối tháp (trọng lượng phân tử 1 0 . 0 0 0  đến
45.000) có khẩ nâng kốt hợp với bẳn thể nhưng mất hoạt tính mcn. Trường 
họp tliú hai là các lipoprotcit cao phân tử (phân tử luợiig 2 0 0 . 0 0 0  -
700.000) xốp theo chiều ngang qua màng gọi là ATPa/.a vận tải do chúng 
có khả Qííng piiân giái ATP. Khi phân giái ATP (tạo ra ADP) giai phóng 
nang lượng dùng đô vận chuyến một chát còn ATPa/a vận tei bị phosphoryl 
lioá thuận nghịch.

Trong khi plĩosphoryl hoá và dcpliosphoryl hóa (tạo ra P|j) \à trong 
qiuí trinh k ế t  h ợ p  v à  phân Vĩiái dê g ia i  p h ó n g  b á n  thố x á y  ra so n u  son g
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các mcn ATPaza vân tái chịu biên dôi cáu hinli thuân nghịch dãn tới 
chuvôn dõi những phân tii marm bàn thô di qua màniĩ (H.36)

Có một vai trường hạp phosphoryl hoá không xảy ra với prôtit manu 
mà vái bản thc’ (bản thc hữu C0 ) có prôtit khác của màng tham gia.

Còa một quan điò’m cũ hơn cho ràng hâp thụ ion cíia rồ khòng liên 
quan tói ATP mà với mạch hô hẫp. Tuy nhiên những cơ chế vận chuyển 
chù động khôniĩ phụ thuộc vào ATP chi xảy ra trong màniĩ tilạp thê và 
luc lạp mà tlĩôi. ỏ đây cơ chế do hoạt động của bơm proton quvct định.

Một kicu xâm nhập nũa là kiêu có xúc tác. Ọuá trinh nàv xãy ra độc 
lâp V(íri trao dôi chát do chát manii thực, hicn. Loại này chi xàv ra khi 
phái cluiycn các chát (tiirớc hốt là các đoan diròng) đi qim môt mániĩ khó 
thám nhunii không niiiuĩc tiradicnt nồim độ).

Tuxĩng tu như qiuí trinh vân chuyôn chù đông sư xâm nliâp C() xúc t;íc 
có tính chuyên hoá theo bàn thê, có sự kim hãm lân nhau (túc canh tranh) 
c ũ a  c á c  b â n  tlic  g iố n g  nhau. N h à  'các c h á t  inaniỊ prôtit tiKTniĩ đối ìt linh 

dôiiii chuvcn là pliuơng thức có nlĩicu khã naniĩ h(Tn so với phiKĩni: thúc 
khiicch tán h(Tp giũa bíin thê và chát mani: phân tũ tliáp t;m tn>nu
lipit.

Trong qiui trinh này có mcn pcrmcaxa tham lĩia. Đicu náy ilã diKĩc 
chúng minh irorm nliiốu truờne h<Tji

Khi có hai chát cùnsĩ cluivôn theo môt ca chỏ duy nhát, môt chát sc 
dươc chuvcn theo irradicnt của nó chát có gradicnt nhổ kia sò chuvón 
ngưọc với gradicnt cũa chất đầu nhở nâng lượng thế hoá học chát (ỉrìu 
(vận chuycn ngược chicu).

VI. DINH DƯỠNG KHOÁNG CỦA CÂY TRONG ĐlỂU KIỆN ĐẤT.

T r o n g  Uát c h i  c ó  m ộ t p h ần  n h ỏ  c h á t  k h o á n g  c ấ n  th iết lã ở  díỊng dung 
dịch còn phần khoáng dụ trữ clúnh lại ở dạng liên kết (i nhũng múc dô 
khác nhau do khả nAng hút của đát hay ở dạng hợp chắt khoáng hoạc
hợp chát hữu cơ khó tan. Nhà thổ’ nhường Liên Xô K.K Circdroits đã
nghiôn cứu khẩ nAng hút của đất. ông dã chia khả nang hút ra môt số 
loại chii yếu như hút vật lí, hút hoá học, hút sinh học.

Sự trao đổi ion giữa dung dịch đát và phần tử kco đất xảy ra khi có 
sự hút lí hoá (luit trao đôi). Quá trình này làm cho một phần quan trong 
ion trong dung dịch đát ỉiên kết vững chác với kco đăt. Hút hoá học !à 
chuvcn ion trong diiiiỉi dịch thành các hợp chát ít tan. Thí diỊ íning đát 
xny ra sư bicn đôi phospliát Kali thành phosphát Caa\i khônu tan tronu 
lUKĩc. M ò t  s ố  c h á t  k h o á n g  t ro n g  c ơ  th ê  s in h  v ậ t  b a o  g ồ m  vi sinh v â t  rỗ

cây. dộnii vãt ikit... Iiọi là chát khoáng bị hút sinh hoc.
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Tát cả các dạng hút tló có ý nghĩa to lớn tạo ra dự trữ chát khoáng 
tro n g  đát đê’ sử  d ụ n g  dẩn tránh n g u ồ n  th ứ c  án  k h o á n g  k h ổ i bị r ữ a  trôi.

Nhũng ion liên kết bànii con đuờng lí hoá là nhũng ion bị hút bám 
vào các hạt kco đất nhờ phả úng trao đối giữa rỗ và đất đuợc giải phóng 
vào dung dịch đát đc câv sử dụng. Khi rỗ cây tiếp xúc trực tiếp với keo 
đát cũng có sự trao đối trực tiếp giũa rỗ và keo đât không qua dung dịch 
đál gọi là trao đồi tiếp xúc. Đế’ có ioo trao đồi cây dùng các axit hay 
các cation khác tạo ra trong quá trình trao đoi chát của cây. Mật khác 
do rỗ cây hút các ion trong dung dịch đát đốn một lúc nào đó giữa những 
dung dịch đát và phức hệ keo đát mât cân bàng. Khi dó phức hộ keo 
đát sẽ giải phóng ion nào bị thiếu hụt trong dung dịch đắt. Trong quá 
trinh hoạt động rễ cây tạo ra khí co ,. Khi tan trong nước khí này tạo 
ra axit cacbonic H,C0 3 - Đây là nguồn H'*’ thay thế K'*' trong phúc hệ keo 
đát đế giải phóng K"*” vào dung dịch đát. Còn những ion bị liên kết hoá 
học cũng như nhừng chât khoáng không tan làm thành khung chát khoáng 
ciia đất, có thể chuyển thành trạng thái tan do tác dụng các sẩn phẫm 
bài tiết của rễ và hoạt động sống của vi sinh vật đát. Trong các chát 
tiết của rễ làm tan kết tủa khoáng có CO-,, các axit hừu cơ và các chắt 
hữu cơ khác (axit malic, axit xytric và đường). Thực ra'dường không trực 
tiếp hoà tan chẵt khoáng nhưng do quá trình lên men do vi sinh vật mà 
từ đuờng các axit hữu cơ được hình thành. Nghiên cứu của D.M. 
Prianhishnikov và các cộng sự chứng tỏ ràng nhiều cây nông nghiệp thải 
axit hữu cơ chuycn phospho của phosphorit thành dạng rỗ đe’ đồng hoá. 
Phospho trong đát ở dưới dạng muối canxi của axit phosphoric Ca í̂PO )̂,. 
Các axit do rề tiết ra phản ứng với muối khó tan này thành dạng CaHPÔ  
và Ca(H,PO_ị), là những muối tan cây dễ hút. . .

Nghiên cứu của P.C.Cotsovich và D.M.Prianhishnhikov 0  cho tháy trong 
đât các muối chua sinh lý ( axit sinh lí) góp phẩn chuyến biến muối 
p h osp h át k h ô n g  tan  th à n h  dạng đ c - ta n  c â y  c ó  th ể  hú t đ ư ợ c .  D o  c á c  ca tio n  

ciia muối axit sinh lí bị cây hút mạnh hơn anion cho nên trong quá trình 
dinh dưỡng muối này môi trường chuyến sang axit mạnh. Điếu này giúp 
ích nhicu cho cây sir dung phospho dụ trữ trong đât. Việc bón muối axit 
sinh lý như (NHj),SO_ị cũng có một tác dụng tượng tự như vậy.

Rc cây eó thể sủ đụng lượng khoáng trong dạng hút sinh học sau khi
c:ic dạng này bị khoáng hoá. Các nghiên cứu của V.P.Cuprcvich cho thăy 
nhicu cây tiết ra mcn qua hệ rỗ thuỷ phân các chắt hữu cn. sản phẫm 
t;u) ra trong quii trinh tliuv phân này được cây hút. Phần lớn các chát 
hũu Lơ ơ dạng hút sinh vật cây su  dụng được là nhờ c á c  chát tiết ciìa
rc cây và hoạt dông vi sinh vật đát.
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, -;Ta đã tháy cây có khả nâng biến các dạng k h o á n g  khó tiêu sang dạng
dc tiêu. Chính vì vậy cây đóng một vai trò tích cực trong quá trinh dinh
dưỡiig khoáng. Vì vậy trạng thái sinh lí của cây quyết định hiệu quả sinh 
lí của cây. ánh sáng và nước được cung cáp đẩy đủ dinh dưõng khoáng 

. m ớ i b in h  th ư ờ n g  đ u ợ c . K iũ  c ư ờ n g  độ q u an g  h ợ p  g iả m  rễ đ ư ợ c  c u n g  c ẫ p  

ít gluxít không bảo đảm hô hâp mà sinh trưởng. Cây chỉ cho ta nâng suắt
. Ị cực đại khi được thoả mãn yêu cầu vể tát cả các yếu tố cẩn thiết như

ánh sáog, nhiệt độ, độ ẫm và dinh duỡng.
 ̂ Các loài cây khác nhau có những đác điểm đổng hoá khoáng khác 

lậ, nhau. Đạc điểm nảy thay đổi theo tuổi. Cây một nâm các tế bào rễ ngày
<càng giảm khả nâng hút do hoạt động sinh hoá trong tế bào giẩm. Sự
thay thế nhanh chóng các ỉông hút phụ thuộc vào sự hoá già đểu ảnh 
hưởng không tốt đến dinh dưỡng đát của cây. Đe cho hoạt độhg sống 
dicn ra bình thường, có loài cẩn nhicu, có loài lại cẩn ít. Nhu cẩu này 
trong một loài lại thay đổi theo tuổi. Hai cây có cùng một nhu cẩu vể 
một nguyên tố nào đọ nhung lại có yêu cẩu đát khác nhau. Một loài đòi 
hỏi đất giàu, còn lòài kia đòi hỏi đắt nghẻo đê đồng hoá cùng nguyên 
tố đó. Nguyên nhân của hiện tượng này chưa rõ lắm. Dĩ nhiên kích thước 
hệ rc có vai trò lớn và ảnh hưởng đến dự trữ điện thế các chắt dinh 
dưỡng trong đẩt.

Loài cây có nhu cẩu khoáag cao và đẫt cao là cây phong. Thông ta
]à loài yêu cẩu khoáng thắp và đẫt thấp. '

V II. R Ễ  NẤM • íi

I. Khái niệm

Rc nắm có vai trò to lón trong dinh dưỡng của rừng. Đa số cây gỗ 
dinh duỡng theo kic'u rề nãm. Đó là một thc’ cộng sinh giữa nám vầ rỗ 
thực vật thượng dang. Hiện tượng này khá phố biến ỏ thực vật có hạt 
và tàng hoãn thục vật (rêu, dưong xỉ). Có một số loài cây hình thành 
nẫm rễ là bát buộc nhu thông nhựa, sổi... Đa số loài cây có rễ nắm 
không bát buộc. Cây thi^ sinh hoàn toàn không cồ rễ nẫm.

Các loài sống nơi dẫt tốt dọc bờ nguổn nước chảy cũng ít gạp rỗ nâm.
Các loài cây gỗ sống trên dắt mùn ẫm tốt hay có rc nám. ơ  đồng bàng
ít gạp cây bụi và cây thảo một lá mẩm có rỗ nẩm.

Người ta phân biệt các loại rỗ nắm sau đây:
1. Rỗ nám trong
2. Rc nám imoài
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3. Rồ nám hỗn hợp
4. Rỗ nám bao xuna quanh (loại sợi nám sống xung quanh nhung không 

tiếp xúc vái rc).
ỏ  dạnc nám rc trong sợi nám xuyên qiia và phân bố trong các tế bào V(ì 

rc. Chi có một số cá biệt sợi nấm (V dạiig này đâm ra ngoài. Vì vậy ở dạng 
nám rễ trong lông hút vân còn duy trì. ơ trong vỏ sợi nầm tập trung trong 
khoảng gian bào nhu mô vỏ đôi khi xâm nhập vào tận bó mạch dãn hay
đính sinh trưởng. Các sợi nám từ đát xâm nhập vào rễ qua lông hút hay vổ
rỗ. ỏ bên trong tế bào các sợi nám hình thành những cuộn sợi không màu 
và một số truòmg hợp lại phân nhánh trông giống rễ hút. Nhũng tế bào có 
các cuộn sợi năm bên trong là những tế bào sống, vể sau ở một số tế bào 
này sợi nám hoạc bị hoà tan hoặc bị biến đôi.

Dạng rễ nám trong này là bát buộc với một số họ thực vật Iihư họ 
lan .,  v à  k h ô n g  b á t  b u ộ c  đối v ớ i n h ũn g h ọ  k h á c  J a t c h e v s k i i  đã  lậ p  đư ợ c 

danh sách 539 loài cây trỒQg, cây 
cảnh có rỗ năm trong.

ở dạng rỗ nẫm ngoài sợi nấm 
bọc lại thành bọc chác. Trên bc 
mật rỗ chỉ có một ít sợi cá biệt 
đâm vào khoang gian bào, các sợi 
nám tù bọc này đám vào đát như 
lông hút. Trong truờng hợp này 
lông hút bị mẵt. Tù mật trong của 
bao các sại nậm chỉ đâm vào các 
lớp tế bào ngoài rc và tạo ra ở 
đó một lớp bôn đâc biệt gọi là 
luới Hartig.

ơ dạng nâm rỗ hỗn hạp ta thây 
có cáu tạo trung gian giũa 2  dạng 
nói trên. Chúng khác với rỗ nám 
ngoài diổ’n hinh a chỗ sợi nám 
không chỉ đâm vào gian bào bié’u 
bì rễ mà còn vào trong tố bào tạo 
thành cuộn hay túi đạc trung và 
phân nhánh.

Các dạng rồ nám ngoài vả rỗ 
nám hỗn hợp dạc trưng cho các ^ ‘̂ 4*' 'õ' (l-
loài c â y  g ỗ  v ã  d â y  bụi v à  một dôi -■ chóp rc  dày lù i (4) và hao

lo à i  c â v  t h a o  n ữ a .
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Jatchcvskhii lâp được một danh lục gồm 6 6  loài cây íiỗ phát hiện có 
IC nám ngoài. Còn dạng rễ nâni liỗn hợp I.V.Lobaiiov ctà phát hiện iháy 
« 19 loài cĩ»v gỗ và cây bụi thuộc cây cln qiui.

ớ loại rc nám bao quanh, hệ nám sống trong vùng phân bô' đầu rề 
những loài cây gỗ nhăt định. Hệ nám này là chuyên hoá, đặc trinig cho
những loài cây. Loài nám sống trong vũng rề do ảnli huơng các chát tiết
ciia rễ. Nám sống ở đây có tác dụng trở lại đốn phản ứng đát (giữ độ
axít không đối) hoậc dcn khả nâng hâp thụ chát khoáng cùa rỗ. Nếu thiếu
nám chúng không thế hút đuợc.

Theo qiuin ilicm tiên lioá dạng này là giai đoạn đầu cúa hiện tưọniỊ 
cộng sinh giữa nám và rễ, tiếp sau đó là dạng nám rmoài, dạng hỗn hop 
và cuối cùng là dạng trong (xcm hình 37).

2. Vai írò
Nlìà bác học Nga Kamcnskii (Ì8 S6 ) là người ítầu tiên phát hiện ra hiên 

tuiĩiig sống chung giũa nám và rc thực vật biịc cao, cho ning rc nám 
không có ý nghĩa máv đôi khi lại có hại Viliam (1949) Vuxoskii ngược 
lại cho ràng rồ năm cõ ý nghĩa lớn  t ro n g  dinh dường cùa tlmc vât. Các 
nghicn cứu vc sau chd tháy rc nám rát có tác clụnir tiríi V<vi dinh duònu 
cùa cây. Do có rc nám diện tích hút cila rồ taim ICn. Chiing hạn thí 
nghiệm cùa A.B.Hatch cho iháv cây ihông có rồ nám tiiôn tích hút t.mn 
Icn nhicu lấn so vái những cây không có rc nám. Vi vậy lượng khoáiiL: 
hút vào tang lên 8 6 % với đạm, 75'!b với kali, 234'ỉó đôi vói phospho. Các 
tác giả khác cho tháy với cây thông có rỗ náiiì đồng hoii canxi, inanhc, 
sát và axít phospholic trong đát có hiệu qua hotn. Các thực nghiệm cho 
tháy cây thông con có rc nấm tAng dồng hoá kali từ nliũng nguồn ít tan.

Rc nám trtng luọng khoáng cho cây do ba nhân tố: tíing chát tiết cúii 
rc trong điều kiện axít và chất khõáng cụ thố, tiêu hoá sợi nám cung cáp 
nitơ , p h o s p h o  v à  K a l i .  C u ố i c ù n g  n á m  rỗ c h u y c n  c h o  c â y  n h ũ n g  c h á t  hừu 

cơ cây không hút được.
Cần chú ý rồ nắm chì có tác dụng như đã nói khi đát có hàm luợng 

chát lan tháp và lượng chát khoáng lớn còn chứa trong mùn thô. Khi đát 
giàu các chát hoà tan đạc biệt là nilơ nám rc phát tricn yếu và không 
có vai trò quan tri.)ng trong việc cung cáp lihát dinh duỡng cho cây.

Vííri nhũng lác tlụng trên nám rỗ làm tang sinh truíini: cùa cây lẽn 
nliicu. Báng sau ctây ncu lên số liêu vc sinh trương câv sồi khi đuợc
nhiiĩm  n á m  !C s o  \  (Vi c â y  k h ô n g  có .
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c h i  số  C ây

Có nliiỗm Không nhicm
C h ic i :  lỉài phần trên m ại dấl J5 .5  17.5

T iii i ig  luíTiig pi'iấn tiên .nạt đát (gin.i \ ''.9  3,1

SỐ la 42 ,0  12,Q

Tống diên lích lá (cm") 591,0 98,0
Trọug Iượim rẻ (g) 11,0 4.5
Tát cả câv gồ chia lâm 2 loại: co rc nám và không có nám rỗ. Nhũng 

nghiên cúu ơ Liên Xô cho phép NA' Lobano\' chia các loại nhicm thànli hai 
loại nhiễm mạnh \à nliiỗm yốu. LiKÚ cậy luôn luôn có nhiễm nâm rc trong 
mọi đicu kiện gọi là loại nhiễm mạnh. Thuộc loại này có thông, vân sam, 
tb.ông rụng lá, sổi... Loại nliiỗm yếu thucmg không có rỗ nắm và đicu nàv 
cũng cluỉng ảnh hưởng đcii sinh truomg và phát triển của cây.

Nhũng loại nhiỗin vi khuẩn như Dương hoè, Kso vàng, Nhót., không 
có rc nám.

Trong rừng nhiễm nám đê hình thàtih rỗ nám xẳy ra rát nhanh vì trong 
dát rùng đã có sẵn mầm naống các nẫm tương úng. Kiũ trổng rừng những 
vùng itát trọc như thảo nguvên và bán sa mạc là những noã thường chua 
có sàn mẩm nám phái chú V nhiễm cho cây.

Bón dát cỏ nhiỗm nám khi gieo hay bón vào bầu là cách đơn giản 
nhát. Phirơiig pháp bón đát mùn thông vào bẩu chính là cách nhicm .cho 
thông o vườn uơm thường tháy. Lớp đát trong rùng chứa nhicu nắm nhát 
là U'rp thảm mục và lớp đát sâu I0-I2cm. Điổu kiện đc’ nhicm nâm có 
hiệu quá là đát chứa bào tử chưa bị khô và khi bón vào chỗ mới năm 
có dù chát hữu ca (như phân chuổng, phân ủ). Phân supcrphosphat có ảnh 
luKĩníi đác biệt đốn phát tricn rc nám. Phương phán này có mỉít hẫt lọi 
là phái vận chuyến môt lượng đát lớn và cùng với năm ta bón vào đât 
nguồn sâu, nám gây bệnh. Ngày nay người ta cãy thuần chung và bón 
tho câv. Dạng đcm bón có thể là dạng lỏrm, bột hay viên rát thuận tiện.

VII .  NHỮNG DẠNG PHẨN BÓN c ơ  BẢN VÀ CÁCH DÙNG

C ác danu phân khoáng cơ bản bón vào đát có chúa Kali phospho và 
nitơ. Tuy không có trong tro nliuim vai trò cúa nitơ đitc biệt lớh. Thuừng 
irdiiu dát câv thicu nguyên tố nàv nhiíu Iihát.

iìón phân clui dát vào nhũng lúc kh;ic nhau: tru(Tc khi uico (gọi là bón 
tHMTc khi ưico) Hon cùnii lúc iiici) (!mn khi gieo) \à cuối cúng ht>n duới
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dạng cung cáp thèm thức ân vào lúc sinh trương \’à phát tiicn (bón thúc). 
Bón thúc có thô trục tiếp nuôi hệ rc (bón thúc nuôi rễ) ha> bón vào cây 
(bón thúc ngoài rỗ).

Phân Kali là muối kali chứa 40% kali hay các quăng thiên nhiên nhu 
silnit (KCL.NaCl) hay caraalit (KCl.MgCl,).6H,0.

Các muối có thể chế phân là muối Kaỉi. Muối Kali thô chứa NaCl và 
các loại muối khác. Phân Kali với hàm lượng 40% được chế từ Clorua 
Kali cùng với một lượng tương ứng quậng silvinit hay koinit. Clorua Natri 
với một lượng nhỏ cũng dùng làm phân bón cho một ít loài cây êó tác 
dụng tốt nhát là cây nông nghiệp.

P hân  làn  c h ế  từ c á c  c h ẵ t  c h ứ a  p h o sp lio  n h ư  suịXĩrphospliat p h osphorit .  

Nuưài ta còn dùng cà chăt thải từ nhà máy chê" biến quạnii sát cluin 
phospho.

Phân pliospho nung chảv chính là quạng chúa phospho \ới cacbonat 
natri và kicm nung cháv. Người ta còn chế supcrphosphat maiman chúa 
2-3% mangan.

Làm phân dạm người ta sử dụng nitrat kali KNO-, hav nitnitnatri NaNO.. 
sulfat amon(NHj),SOj hay nitrat amon NĤ NOi- Hàm luạnc dim troim 
sulfat'amon là 20%, nitrat kali là 13,5% nitrat natri là 16‘‘n. Tiotm KNO- 
n g o à i  đ ạm  c ò n  c h ú a  4 6 , 5 %  o x y tk a l i .  N g o à i  n h ũ n g  d ạ n g  tròn Iiíiuởi ta cỏ n  

dùng dung dịch amoniac với luợng dạm 20"ii làm pliâii. Piiân long này 
phái chuyên trong xitcc dê tránh bay hơi và có ihict bị chuycn tluniĩ ilô 
bón vào dát ơ độ sâu 10-i5cm. Một loại phán chứa nhiều điun (4 (V'„) là 
nuớc tiểu đuạc chú ý sử dụng ở nhicu nơi.

Các nguyên tố vi lượng dùng làm phân với một lượng rât nhõ. Vi dụ 
đồng trcn đát đầm lầy cẩn cho hoà thảo được bón dưói đạng chút thái 
trong quá trình sản xuát axit sulfuric. Trong chát thải này chứa 0,5% 
dồng. Lượng bón là 300-500 kg/ha. Nếu bón sulfat đồng thì chì 25ỉ<g/ha. 
Khi cần thiết ta cùng còn bón xỉ quậng mangan chứa 15% maiigan. Hiện 
nay người ta còn sản xuát phân kép supcr phosphát boríc chúa 36% axit 
phosphoric và 7% axit boríc được dùng đồng thời với phân cơ bán.

Ngoài phân thường còn có các loại phân hồn hợp có chứa nhicu chát 
dinh dưdng. Vỉ dụ phân nỉtrophoska và amophoska có chứa ba nguyên tố. 
Với loài cây khác nhau phân bón cũng khác nhau. Đối với nông nghiệp 
các loại phân được chú trọng nhát là đạm phospho và kali. Với lâm nghiệp 
vẫn đề chua được nghiên cứu nhiều.

Phân chuồng là loại phân đẩy đủ có iru đicm him phân khoáne. Đí') là 
bôn cạnh đạm, phospho, kali, nó còn chứa một luíĩng lón vi kliuần và 
chát hữu cơ tạo khả nãng cải tạo cău tượng đát và cumi cáp cliát dinh
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duỡiii: clio hoạt độiiíi \i siiih vật tronu đát. Dạng phân hạt là một thành 
lụu nôníi liọc á Liên Xò. Nam 1942 N.S.A\ cỉonin đã đề ra cách bón supcr 
phusphat duói dạng hạt.

Ngà> r.a\ pliân hạt đuạc sản xuái trong nhà máv phân hoá học kích 
tliiKic hạt khác nhau tiiỳ tluiội; vào loài c á \ .

Phân hạt có ưu điôm là các hạt phân tan từ từ. Đối với superphosphat 
tniiih pliospliat chuyên sang dạng Ịkhông tan cây không hút được. Cây con 
IC chua phát tricn, tiếp xúc ít vơi đát phân hạt tốt hơn bón rái. Vì từ 
các hạt cây được cung cáp a\it phosphoric tốt hơn là super phosphat bón 
rái. Một số cây non có khá náng đồng hoá axit phosphoric tốt hơn khi 
nồníi độ cao.

Supcrphosphat bón nii 70,3% phospho cây háp thụ dùng đc’ hình thành 
lá 29,7% hinh thành qiià. Khi dùiig super phosphat hạt thi 43,4% tổng 
phospho dùng tạo thân và lá còn 56,6% dùng hình thành quả. Thí nghiệm
nàv cho ta thây super phosphat hạt bảo đảm cho cây đồng hoá phospho
tốt hoti.

Vc liều lượng bón phân super lân dao động trong khoảng 7 dến lOkg 
p,0 2 /ha còn bón rải cẩn i2 0  kg/ha.

Tuy vậy không phải cây nào cũng cho kết quả tốt khi bón phân hạt. 
M ộ t s ố  lo à i đ ậu  n h u  đ ậư  Hà Lan và c á c  thứ đ ậu  k h á c ,  b ó n  suỊicr  lân  
không táng sản lượng hạt lên chút nào

Trong nông nghiệp bón phân có tác dụng rát lớn D.N.Prianhishnhikov 
cho ràng đc tang nâng suát cây nông nghiệp 50% là do phân bón, 25%
do chọn giống và 25% do kỹ thuật canh tác.

Vai trò phân bón trong lâm nghiệp có lẽ cũng rẫt lớn tuy vậy chua 
được nghiên cứu kv. Tuy nhiên theo các ĩài liệu đã có, có“thc khảng 
định ràng: Phân hữu ca trong lâm nghiệp có vai trò cao hơn phân khoáng 
vi klúìng nhũng cây gỗ mà còn vi sinh vật nắm sử dụng. Hệ vi sinh vật 
\ nâ i n số:iii trontĩ vùnư rỗ có vai trò tao điều kiện dinh dirỡng cho câv 
gỗ. Mạt khác cây hảp thụ chát khoáng không đểu. Raman và Bavicr (1912) 
ticii hành nghiên cứu tliời gian háp thụ khoáng cua cây gồ như vân sam, 
tliôiig. thông rụng lá, giè. sồi cho tháv ràng mỗi giống có một đường 
conii háp thụ khoáiiiỊ ricng. Ví dụ vân sam háp thụ phẩn lớn phospho 
suôi thời kỷ từ tháng nam sang tháng sáu. Còn thônu háp thụ chát này 
tù íluíng bày itcn iliáiig cliíii, thõng rụng lá từ tháng chín dỐn tháng muời 
inõ(.

C.ic I.IC Iiiá clu) làng kiõu liáp ihu chát khdánu như tròn là do đát thiêu 
•̂ác cliá i dinh iluùiv.: Jo i ỉuii phai bt)n piiAii. Iiic ii tuạnư Iiàv cũng  liòn  

qiuin đốn irồ ng  rúng hỗn giao tli.il-,It w>‘;niZ ii;iv khônu l-)(TÌ \ i  thời kỳ háp



thụ chát dinh dưãnn cac loài khac nhau khôntỉ irunc nhau ironu cùng 1 

lảm phần. Thuíĩng phán tuh thànk phân kht)a;ic cua cáy w«n và thành 
phấu knoáng cùa đấl tháv co phu nợp iru pho.-pho. Co mót sỏ loài ảnh 
huởng cùa tuồi cây lớn hơn ánh hutmu của lập địa.

C á c  n g u y ên  t ố  vi lu ợ n g  đối với nhu c ă u  cây  g ỗ  clã đucK' Iiịĩhién cứu. 

Nguvcn tố vi luợng có ảnh hưởng tốt dến nhãng câ> thông sinh trucing 
yếu hay bị bệnh khảm. Tuy vậy các tu liệu nghiên cứu vc nguyòn tố vi 
luợng trong lâm nghiệp chua đủ để kết luận như trong nông nghiệp, ơ 
Belorusxia cỏ nghiên wúu cho tháy bón đung trên Ihan bùn bị hạn dã 
nâng cao được náng suất. Mn, Fe, B cũng có tác dụng tương lụ như đât 
irung tính nhicu vôi hav dál kicm

Phán có tác dụng náng cao sân lượng quâ \a hạt cho rửng giống.
Phác khoáng đối với nông nghiệp có vai trò to lớn. Đối với cáv rúng 

chua dưọc nghiên cứu dẩy dủ vc liểu luợng cách bón. Đạc biệt là dùng 
phân lân trong lâm nghiệp còn duạc nghiên cứu ít. Ta dã biết lún cỏ một 
vai trò quah trọng dối vdri cậy gồ con. Thiếu ỉân dc tiêu \'ào thài gian 
dẩu kìm hăm phát trìcn của hệ rc. Lân tâng tính chịu rét, chịu hạn của 
cây, giúp hạt chóng chin và tâng thu hoạch.

- Nông nghiệp cho thá\ bôn ihúc tang ihu h«ach. còn iâin nghiép chua 
cú tải liệu dầy dù.

Tinh chịu đụng ciia một lám plìấn dv loai LÍiy ịĩo. tá\ bui lími
phần quyct dịnh .Thông qua ánh huờng lân nhau wủa chúní! d.ic lính 
nảy của mối quan hộ ilưcTc hình tiùiith.

Đối với thông nhựa con môt nam tuối nhu cấu N:P,K duọc \aw. dinh 
qua một số nghiên cứu ciia lâm nghiệp cho t h á > .

- Cây con thông nhựa có yêu cấu kali \ào tluing thú 3
- Yêu cẩu.phospho vào tháng thú 3 \à ihiing thú 8 .
- Ycu cầu nita vào tháng thú 5 và tháng thú s
Licu Iưạng phân đối với thông nhựa rát tháp "Ọuy luật tối thiôu - tối

đa" được nhà hoá học Đức Libich đua ra vào những nam 40 ciia thê ký
19 và được nhicu nguòi ủng hộ. Theo quy luật này trong một truờng họp 
cụ thể có một chát khoáng nào dó ở mức ít nhât so vói yêu cấu của 
cây. Ngitycn tố này là nhân tố qi^ết định năng suẫt thu hoạch. Thưc tế 
cho tlìẫy nếu không cung cáp cho cây kali hay một nguyên tố khác thì
cây không thể phát trícn được. Tuỳ theo mức độ ta tăng cung cáp nguyên
tố này thu hoạch chậm dẩn lại rồi không ưưig nữa.

Từ đó những người kế tục iibich đặc biệt nhà bác học Đức Mitchclich 
đã kết luận về giới hạn phân. Tác dụag của phân vi lượng tăng thu hoạch
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diễn ra theo đường cong giảm dần tức là đi đến ủng hộ quy luật giả tạo 

về độ phì của đất mâì dần.

Ta hãy minh hoạ quan đ iể m  này qua ví dụ ảnh hưởng độ ẩm đất đến 

trọng lượng khô của cây (xem bảng dưới đây).

Độ ẩm đất ưong chậu (% độ ẩm toàn phần)

5 ; 20 : 40 : 60 : 80 : 100

Chất khô thu được 1 : 146 : 2 4  ; 2 2 7  : 197  : 0

Trong bảng này quy luật tối thiểu - tối đa được thể hiện rõ ràng.

Một đường tắt dần như vậy chỉ thu được khi các nhà nghiên cứu chưa 

chú ý đến quy luật về giá Irị như nhau của tấl củ các điều kiện sống của cây. 

Sai sót của các nhà nghièn cứu bênh vực quy luật lối thiểu - và quy luật độ 

phì của đất bị mất dần là họ chi bón phiến diện không chú ý thay đổi các  

điều kiện còn lại như độ ẩm, ánh sáriiỉ.

Khi chú ý đến giá trị như nhau của các điều kiện sống của cày trons thí 

rmhiộm sẽ không có  đường cong tắt dần mà có mộl đường thảng đi lên.

Thu hoạch tốt nhất khi độ ẩm đất là 60%  dộ ẩm loàn phần. Không có thu 

hoạch khi độ ám 100%  và thu hoạch một ít không đáng kế khi độ ám 5% . 

Ta hãy lây thí nghiệm troriiỉ dó chú V đến nhiều điều kiện cụ thể lù độ ám, 
ánh sáng và phân bón.

Từ những con số trên la thày ở dây không có sự giảm thu hoạch nào mà 

ngược lại sinh trưởng tăng liên tục dặc biệt trong công thức chiếu sáng 

mạnh. Tăng ít nhấl (đường cong hơi nghiên) xẩy ra giữa độ chiếu sáng 40  

và 60%  khi chiếu sáng yếu. Như vậy dựa vào quy luật giá trị như nhau của 

các  điều kiện sống ta có thể tăng thu nhập nông nghiệp nên nhiều.

Nhu cầu Ị*â n  của cây thay đổi theo giai đoạn phát triển. Trước khi ra 

hoa cày cần rất nhiều dinh dưỡng để hình thành cơ  quan sinh sản. Đam và 

phospho có yêu cầu đặc biệt trong thời kỳ này. Vì vậy bón thúc đạm rất có  

kết quả. Bón đạm vào những giai đoạn muộn về sau là không tốt. Vì đạm 

lạo điều kiện cho cành mới sinh trưởng làm rút bớt các chất dinh dưỡng ra 

khỏi quả đang chín.

VII. TÍNH CHỊU MUỐI CỦA CÀY

Trong tự nhiên có những nơi hàm lượng muối tăng đến vài phần trãm. 

Biển có hàm lượng muối 3,3% . Ngoài biển còn có  các hổ nước mặn, các nơi 

đất mặn. Nhữns nơi này có hệ thực vật chịu muối gọi là halophyt
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(từ tiếng Hylạp hans là tr.uối và phyton là thực vật). Cây mọc ơ nưác 
ngọt gọi là glucôphyt (từ tiếng Hylạp glucos nghĩa là ngọt).

Các thực vật chịu muối ngityên thuỷ là các loại tảo: khuc tảo, tảo nâu).
ỏ  vùng đát mận quá trình thoát hơi nưác ưu thế hơn quá trinh rửa

trôi. Nước ngẩm có muối theo maõ quản đắt chuyển lên bẻ' mạt, ở bc
mật nước bốc hơi còn lại muối. Mùa mưa do quá trinh rửa tròi phân bố
muối ngược lại. Độc nhát đối với cây là cacbonnat natri. Vi ong đẵt
muối này bị thuỷ phân, hình thành sút ăn da.

Sự muối hoá gây ra do tích muối suỉfat gọi là muối hoá sulfat do muối 
clorua gây ra thì gọi là muối hoá clorua, cacbonat natri (sô đa) gây ra thì 
gọi là muối hoá sô đa. Trong tự nhiên quá trình muối hoá không phải do 
một mà là một số muối gây ra nhung thường có một muối nào đẩy chiếm 
ưu thế. Nếu muối clorua chiếm ưu thế còn sulfat ít hơn thì gọi là muối hoá 
sulfat clonia trường hợp sulfat uu thế gọi là muối hoá clorua- sulfat.

Người ta thây tnuôì hoá có ở các mức khác nhau; yếu, trung binh, 
mạnh theo hàm lượng muối trong đất.

Trong đẩt muối cation (Na'*’) rât độc và một số anỉon (cr, SO" -̂) ít 
độc hom chút ít dối với cây.

Mẩm các cây chịu muối, lúc đẩu chịu muối rẫt tháp nhưng nhanh chóng 
thích ứng với lượng muối ngày càng tâng trong đất.

Như vậy nét đậc trưng của cây chịu muối trong đất ỉả khá năng dc 
thích nghi với hàm luợng muối cao troog đẳt trong quá trình phát tncn 
.cá thể. Khả náng này được củng cố về ữiặt di truycn. KM náng chống 
'chịu muối xuắt hiện trong quá trình tiến hoá khi thực vật phải sống trên 
những noi nhiễm muối. KMc với các cây chịu muối sống ở biển tính 
chịu muối của cây sống trên đất liền là thứ siiứi xuát hiện sau là khả
nằhs thích nghi trong quá trình tiến hoá.

-Đắfc biệt lý thú là khả náng chiu múối của các cây. mangro - trên bờ 
tên nhiệt đới trong vùng các vịnh nhỏ cũng như trong vùng các cưa 

sống lớn là nhửng nơi không có sóng lớn có một hệ thức vật chịu muối 
rát đạc trưng gọi là mangro hay hệ thực vật mangro. Đây là những cây 
gS, cây bụi khi tricu lên nước có thê’ ngập đốn tán. Hệ rỗ khi nước tricu 
xuống chìm trong một lớp bùn nhão hay cát nhicm muối. Cây mangro có 
rc lón gọi là rỗ chống đỡ giữ cho tán cây vươn cao và những rồ cung 
cáp oxy cho các phẩn khí sinh hô hắp gọi là rc hô Iiáp.

Họ Rizophoracacc là họ có các dại diện mangro ct) iiicn tuani: sinli ra 
cây con (viviparity) tức Iiạt ĩĩiọc mám trong quá khi dang ớ tròn cây mc.
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Mầm của Rhixophora và KanđcIIa khi đang ơ trẽn cây mẹ ít khi đạt kích 
tliuớc 30cm.

Đây là một phương thức làm cho cây con thích nghi với muối trước 
lúc rụng xuống đát. Ta biết khi thế hệ mới hình thành tính chịu muối 
giảm. Trong thời gian mẩm phát triển trên cây mẹ chúng đuợc cây mẹ 
cung cáp chẫt dinh dưỡng vả muối. Quá trinh này tập cho cây‘con thích 
nghi dần với điều kiện nhiỗtn mận. Khi rời cây mẹ rụng xuống nước biển 
với hàm lượng muối 3,5% cây con vẫn không bị đầu độc.

Các tế bào đài hoa và quả chịu muối kém hơn so với tế bào lá. Ngâm
lá Ccriops tagal vào muối NaCl trong hiển vi trường cỏn 27 tế bào sống. 
Trong khi đó các tế bào cánh iràng và quả đang lớn đều chết. Mầm 
candcllia mọc từ quả có tính chịu đựng đác biệt cao (79% tế bào' sống) 
khi ngâm vào NaCl.

Các cây chịu muối có 3 nhóm:
- Cây chịu muối thật chịu đựng được một lượng muối lớn trong cơ 

quan.
- Cây chịu muối do thải muối qua không khí hay những ti^ến đác biệt.
- Cây chiu muối do chật nguyên sinh ít thám muối.
Những cây nhóm đầu mọc ở nơi độ mặn cao nhẫt. Trong nhóm này 

có Salicomia herbacea, Suaeda marintina... trong nhóm thứ hai có Statice 
gaclini, Pankenỉa hirsuta, Tamarix specioa... Những cây này vào những 
ngày nắng mùa hè trên lá xuất hiện những vệt tráng do muối dọng ỉại. 
Đây là những giọt dung dịch muối được tiết ra qua khí khổng hay qua 
những tuyến riêng. Một số cây mọc ỏf sa mạc đạc trung cho kiểu chịu 
muối thứ bá nhu Kochỉa, Atermisia salina.

Các cây chịu muối kiểu thứ nhất thường gọi cây chứa muối do hàm 
luợng muối trong tế bào của chúng rất cao. Các cây chứa muối có diệp 
nhục lá phát triển, hay lá liền với thân như Salicoraia herbacea.

Như A.P.Baltalin (I87S) đã chỉ rõ các loài cây chịu muối có thể sống 
trên đât không nhiễm mận. Khi sống trên đẩt nuớc ngọt cây chiu muối 
mát lớp diệp nhục phát tríê̂ n đậc trưng hoặc cảnh cây trở nêa xanh hơn. 
Tuy vậy B.A.Kcllcry đã chứng ữiinh được cây chịu muối phát triển tốt 
hơn khi trong đất hàm lượng muối cao. Kỉii trong đất hàm lượng muối 
còn cao thi tính phị nước của lá tang lên mạnh và sinh trưởng giảm.

Ta không thĉ  coi cây chịu muối là cây ua muối mà là cây có tính chịu 
muối cao. Do phát trién tính chịu muối cây chịu muối có nổng suẵt tháp.

Điều kiện cây chịu muối sống là nền đát phải nhicm muối. Ncn đất 
nãv không những giàu muối mà còn giàu nước nữa. Nước ngầm thường
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trong vùng đât nhicm muối chỉ cách mạt đát độ 1,5 đốn 20cm. Nhờ áp 
suál thẫm thẫa cao 70-80 at:n tế bào và mô cây chịu muối có một áp 
suât lớn, súc hút lớn. Khi đẩt lứũcm miiối clorua các quá trình trao tlôi 
chát (hô háp, hoạt tính nhiều mcn, quang họp, thải nước) dcu tíiỗn ra 
mạnh hơn. Nâng suât cây chịu muối thẵp là do cường độ trao đối chát 
tháp. Tính chỊu đựng cao của nỉiừng cây này do keo tố bào chát có độ 
ưa nước cao, quá trinh trao đổi chãt biến đổi phù hợp với íliỏu l'iện môi 
trường.

Có 2 quan điếm về ảnh hưởng xáu của muối đốn thực vật: một số nhà 
nghiên cứu cho ràng tác dụng xâu của muối chỉ là tao ra áp siiát thẩm 
thấu của dung dịch đẫt cao. Một số nhà nghiên cứu khác lại cho ràng 
muối có tác dụng độc đến cây. Ngày nav văn đề này đã đirợc ciải quyct
B.P.Strogarov và cộng sự (1962. 1964) đã xác định ràng các chát không 
điện giải tạo ra áp suẫt thẫm thấu cao cũng không có ảnh hirỏng cì tlốn 
cây (thí nghiệm trồng trong dung dịch vô trùng). Trong khi đó áp suất 
thẵm tháu cao tạo ra bàng các chát điện giải lại có tác dụng rát độc đối 
với cây. Tác giả xác định muốn phá hoại trao đổi chát làm cho các 
điamin tích luỹ trong cây gây độc mạnh. Đó là các chất putresxin và 
cadaverin (ở đậu ngưa) chắt putresxin được tạo thành trong clorua còn 
chât cadavcrin hình thành khi nhicm muối sulfat.

V.A.Soloviev (1960) kết luận nhicm muối phá hoại hoạt động mcii 
transferaza và quá trình chuyển amin. Kết quả tác động đó là nhicu san 
phẵm trung gian độc đưac tích luỹ gây bại cho câỵ.
' Các dãn liệu của v.v. Cabaaov (1970) cho thẫy nhiễm muối làm thav 
đổi trao đổi axit nucleuc rât mạnh. Kết quâ ảnh hưởng đó là tống hợp 
protit bị đình trệ nhân trô lêu to bcm. Thể tích nhân tang lên vì quá trìnli 
tliâi ARN tong hợp ở nhân ra ngoài không thực hiện đuợc. Các thí nghiệm 
\ v/i ailcnin có cacbon đíính đáu c*** cho ♦̂ .̂y hop ?.xít nMclcic đicn
ra  u iạnh  m ẽ .  T u y  n h iê n  n ế u  n h iễ m  m uối iTìức c a o  c á c  nhân c o n  b iế n  m át

i nhiễm sác có đạng điít đoạn. Điều chứng tỏ tô' bào hị hại. Trong các 
tẻ bào soma khi nhiễm muối số đrt bội táng lên. Tuy nhicn khi nồng độ 
muối không cao không hình thành cây đa bội các quá trinh tống h(rp ADN 
bị ngừng.

Có sự khác nhau khi nhicm Cloriia và sulfat. Khi nhicm sulfat quá trìnli 
oxy hoá các axít có chứa iuu huỳnh - mctioiiin) thành su!fat 
do sulfat thừa tụ lại. Trong khi đ<> natri cloriui lại ức chế qiuí tfi”h náy. 
Khi thừa sulfat natri trong quá trình oxy hoá các aminnoíLxít chứa lưii 
huỳnh các sulfoxid (R-SO-R) và sulfon (R-SO,-R) được tích luỹ.
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Cic sulfoxi(l rát ctộc ítô'i với câv. Nhũn>i câv có kiéu trao ctối chát oxv 
hoá (họ thập ti>) lại tích luv một chát ít tlộc hcm là sulfon của.mctionin 
hav salfox!cl-S-mctylsystcin còn câv họ •đậu tích luv chẫt si’lf()xiđ của 
mctimin còn độc hcni nữa.

Cíc nghiên cứu của N.v. .lukova (1970) cho tháv nhicm muôi clnrua 
và íulfat có ảnh hirởng đến trao đoi năng lượng trong tế bào thvrc vật. 
ơ ciy huớng dương muối ĉ oriia phá hcại quá trinh phbsphoryl hoá oxy 
hoá làm thay đối quá trinh glycolyz. Hoạt tính của men phosphataza khi 
nhicn cloriia cữnu nhu sulfat có thế bị hoạt boá hoác ức chế do đậc tính 
trao đối chát của cây biến áối.

N)! chunsỊ nhicm muối cloma và siilfat ảnh hưởng đến men xúc tác 
quá trình trao ctối nâng luợng. Tuy nhiên nhờ có shế đicu chính trong tố 
bào cây vãn giừ được hiệu quả quá trinh ở mức ctộ cần thiết.

Si thích úng của câv vófi muối thay đối theo giai đoạn phát triển. Khi
muố clorua ưa thế trao đổi chãt của cây (hô háp hoạt tính mcn) thường
bị gảm còn độ ua nưức kco siph chầt lại tăng lên.

Kũ đẫt nhicm siilfat quá trình xảy ra lại khác: độ thuỷ hoá kco giảm, 
trao đối chát tang lên (hô háp, hoạt tính mcn). Khi đó cây có cáu tạo 
h ạ n  sinh. '

Ciy sống trên đát không nhiễm muối cũng thích nghi đuợc với hàm 
lượni muối cao nhung không được Iihư cây chịu muối. Các loài thân thuộc 
c ó  tn h  ch ịu  m u ố i k h ô n g  GÌỐng nhau. C â y  s ố n g  trê n  d ấ t c ó  n ư ớ c  n g ọ t  thì 

chịu miiối hàng cách chát ncuyên sinh không thám muối. Chíing hạn bông 
cũnc là câv nuớe ngọt tưomg đối chịu muối.

Di có khả nủng thích ứng với đát nhiỗm muối cây chịu muối vẫn bị
kim hãm và hại tlo muối gây rs. Phần lớn có thc bị chết khi nhicm muối.

St nhicm muối có tác dung xáu khi tác dụng đột ngột hay nhicm vào 
thòi kỳ non haỵ khi ilang ra hoa. Nếu quá trình nhicm muối xáy ra từ 
từ cìy có thố’ thích nglũ liuợc và ít bị hại.

S i  tá c  h ạ i  c ủ a  m u ố i g â y  Xĩ. c h o  c â y  c h ịu  m u ố i  là  tẩ m  v ó c  lù n , nh ữ n g  

vệt /àng trôn lá đo bị cháy. Tác hại trước tiôn là muối kim hãm sinh 
trươig.

Muối tác dụnu manh plia kóo dài của tế bào và yếu hơii ơ pha phân 
bào (pha phni). Tuy là chi thây sinh trương bị kìm hãm nhưnẹ thirc chát 
thi noi ạiui trinli tỉồu bị kiin hãm ở một mức độ nhát đinh.

Cic tc hào cùa câv bị muối gâv hại thưòniỊ tích quá nhiều tinh bột, 
c á c  \crp c h á t  PÌt<T.
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Có ve nhu trên đát nhiỗm muối như nhau có cây bị h;ỊÌ nạng có cây 
lại ít bị hại honi. Nguời ta đã làm thí nghiệm trồng cây trong dung dịch: 
chia hệ rỗ ra 2  phần một phần cho vào dung dịch nlũỗm muối, phần kia 
cho vào dung dịch đường dinh duỡng binh thuờng. Với trạng thái như vậy 
cây chịu muối rât tốt. Đồng thời trong dung dịch dinh duỡniĩ tliãv tích 
nhiều muối do rỗ tiết ra. Thí nghiệm này đã giải thích vì sao trôn đát 
nhiễm muối mức độ hại đối với các câv lại khác nhau. Đó là dộ nhiỗm 
muối trong điều kiện tự nhiôn là không đều nhau. Bôn cạnh chồ nhiỗm 
nạng có thố là ntĩi nhiễm ít hay không nhicm.

Dùng phumig pháp chọn giốtĩg lâu dài có thế tạo ra loài chịu muối. 
Những loài này không những chịu muối mà còn có náng suât cao. cái 
tạo đát nhiỗm muối là biện pháp cơ bản chống mận. Tiôu nước rủa đát 
mận vào mùa đát tích nhiều muối. Dù làm như thế nào thi trong đẵt vãn 
còn lại một ít muối. Đến lúc này thi tính chịu muối của cây là quan 
trọng.

Ta có thể ứng dụng các phương pháp tang tính chịu muối và cho nâng 
suăt cao trên đất nhiễm muỗi sau đây;

- Bón phân đậc biệ là phán vi lượng có tác dụng đối kháng ion vói 
các muối gây hại.

- Tang tính chịu muối của cây bàng cách xử lý hạt trong dung địch 
axít boric yếu. Thí nghiệm với hạt bông xử lý trước khi gieo tạo ra cây 
chịu muối và cho năng suất cao hơn.

- Luyện hạt đã trương nước trong các dung dịch muối trước khi'gieo.
Người ta đã thí nghiệm ngâm hạt bông đã trương nước một giữ trong 

dung dịch muối ân 3%, sau đó rửa hạt trong nửa giờ để khôi phục sức 
câng và rứa muối thừa. Thường trong quá trình xử lý như vậy cloruanatri 
kết hợp không bcn với protit của chát nguyên sinh. Đây là tiền đc tâng 
tính chịu muối ciìa cây trong quá trình phát triển cá thế’. Phươiig pháp 
này dùng khi nhicin muối clorua. Toàn bộ quá trình trao đối chát khi xu 
lý như vậy đều bị biến đối. Cường độ hô háp, hoạt tính mcn ơ những 
cây luyện muối đcu tháp. Sự trao đổi chát không mạnh làm giàu khả 
nang hẩp thụ muối từ đát. Các cây liuợc luyện thường ít bị hại khi nhicin 
mạn. Cây đã luyện tế bào chứa ít muối và ít nhạy cảm với tác dụng cùa 
muối. Đạc tính nàỵ làm cho cây sinh trương bỉnh thườnư và giữ nâng 
xuilt ôn định trôn ilát nliicm muối.

Kct quà trôn diện tích hai ha, thí nghiệm thu đuưc như sau; dối chứng 
26 tạ/ha câ\ huán luvện chịu muối 32 tíL ha.
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Phuơim pháp này có hiệu qiui Ircn clu cloioia mi thế. Còn khi sunfat 
uu tỉiê p h u ơ iig  p h á p  n ày  it có kốt quá hon. Đối V(TÌ loại đ át này cần c ó  

cách luyện riêng. Hạt khô được ngâm Suốt ngày đêm trong nước sunfat 
inanlic 0,2'’ó. Sau khi đirợc luvện thế như cây thích nghi với nồng độ
sunfat cao và thav đôi nhicii tính chát sinh lý. Kốt quả là cây có tính
chịu muối cao và cho nâng suát cao trên đát sunfat.

Ncn phân biệt tính chịu muối và tính chịu natri của đát. Độ nhicm
natri cila đát do trong phúc hệ háp thụ ciìa đát có một số lượng lớn
natri. Khi nhiỗm muối cây bị hại do ion clo còn khi nhiễm natri tác dụng
động là do ion natri gây ra.

Bón thạch cao là biện pháp cơ bán cải tạo đât tích natri. Canxi đẩy
ra rồi thav \ào chồ natri trong hệ hấp thụ. Bón thạch cao được tiến hành 
khi không tuới hay khi tưới nước. Khi được tưới nước quá trinh canxi 
tliay na tri nhanh hơn.
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Chirang V: DỊ HOÃ

Dị hoá là quá trình phàn giải chát hữu ơ đế sử dụng níỊng lượng chứa 
trong đó. Hai quá trình dị hoá chính là hô hẵp và !ên men. Trong hô 
hẫp, chất hũxỉ cơ đ«xạc oxy hoá triệt đế tạo ra sản phẩm vô cơ cuối cùng 
nghòo nồng lirợng là c o ,  và H-,0, đổcg thởi giải phóng ra nAng lượng. 
Còn trong quá trinh lôn mcn chất hữu cơ bị oxy hoá cbưa triệt đố’ tạo ra 
nhũng sản phẫm hữu cơ còn giầu năng lượng (như riĩơii etylic, axit rr.alic...) 
và CO,-

Ọiiá trình hô háp và lôn mea đều cùng nguyên liệu hyđrat các bon.

I. Hô Bấp;
Ọuá trình dị hoá hô hấp giữ vai trò chính. Đó là quá trình oxy hoá 

điròng với sự tham gia của oxy không khí tao ra nạng lượng và sản^hẵ:n 
cuối củng là CO,, H,0. Phương trinh tống quát của hò hẫp nhu sau;

C^HpO  ̂ + 6C0, 60 , + 6H,0 + 674 KCal.
Người ta thường phân ra hô hăp ngoải là sự trao đối c á c  khí nàỵ giũa

cơ thể và môi trưòng và hô háp trong là nhừng quá trình sinh hoá xiìy 
ra trong tế bào cĩc giíU phóng náag lirợng. S'.ỵ tiT.o Uíĩi kh i i;hủ vd'-i 'Ỉc-ỉ

hành ạiia khí khống. Các cây trên cạn đuợc cung cáp nhicu oxv (hàm
lượng oxy tronu khí quyén lả 2 1 %) còn cây Ihuỷ sinh đảr.h chịu tho:ì mãn 
với lượng oxy kòíi tan trong nước Íí hơn trôn cạn ( 1  iít n.:ớc biin bão 
hoà khÔ!ig khí chứa 5ml o,).

Cây tiôa thụ cho hô háp cẩn 1/3 lưmig cluxit đồng hoá itirợc. Cílc Inaị 
chát khác chì đirơo síi dụng cho hô há’ 5 chii yếu khi l'at '_•<) đầu hay hat 
uõ protit ílụ trử r:iv niẩm. Đối với thưc dị dirỡng r.hu lĩá::-; mốc tuỷ 
môi truởng m à chú :ig  su  dung ncuvôn !iộu  hô hấp là ụi.

Nói chuníi nhũnu có phàn tứ lún quá trinh thuỳ nhân xà'.’ ra truác 
rối mói lĩcn phân huv sau.
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N;tà:.í lưạriii được g iai phóng kiii hô háọ được tích  trong các liê a  kết 

can nium Cíla A T P  thỏnir qua quá tà iiii tông iu/p A D ?  + p -> A T P  gọi 

ià quá ir ia h  pl:osphorvl hoá và  iViội phấn phân trln duới dạng nhiệt.

i. Cưòng dộ hồ hầp và hộ sô' hô hííp.
Cuờna độ hò hâp là luọng c o , (mg) thái ra tioiig một đím vị thời 

gian ( 1  giừ) trên 1 đon vị diện tích là (ãm‘ ) hay đoni vị trong luxmg tưoã 
(g, hg, kg) cơ quan hô hăp.

Dê đo cường độ hô háp người ta dùng inanomct của niáy uarburg (hỉnh). 
Trong bình kín này ta tháy KOH thu lây c o , do vậl liệu iiô háp thải ra. 
Tronii khi đó áp suát riêng phẩn 0-, giảm xuống do hô háj> sử dụng được 
ghi ucn inanomct gán với bình. Dụng cụ này dược đạl iroog hệ thống ổn 
nliiệt đê’ tránh ảuh hưởng của nhiệt độ đến mức c'hỉ của máy.

Ta cũng có thế theo dõi sự thay đối nồng độ c o , trong máy quang 
phò hống ngoại ghi được khi C0-, hấp thụ tia hồng ngoại. Cho các mâu 
không khí quanh cây vào cuvct của máy. Các mâu này được chiếu tia 
hổim ngoại. Cuờng độ tia hồng ngoại khi qua cuvet sẽ giam tì lệ với 
bic.n đối CO,. Cường độ này duợc máy tự động ghi lại.

Cường độ hô hầp lỷ ]ệ với luợng ATP được sử dụng. Vì vậy những 
mô sinh trưởng nhanh (ưiô phân sinh, vùng sinh trưởng, hạt đang nảy 
mầm, các tế bào tuyến...) có cưòng độ hô hấp cao.

2. Hệ số hô hấp.
Đó là tỷ lệ giữa thc’ tích c o ,  thải ra và thể tích o ,  háp thụ.

CO,
RỌ =

o ,

Khi hô hấp dùng ngiiycn liệu là gluxit RỌ = 1 vỉ trong trường hợp
này phirơi:g trình phản ứ nc !à:

CftHị,0^ + 60, 6CO, + 6H,0
Theo định luật Avogadro phán tử gam tât cả các chát khí chiếm cùng 

một tlic tích. Phuơng trình trên có thế tích c o , bàng thế tích O,. Vì số 
phân tứ CO, trong hô háp bàng số nguyôn tủ c  trong phân tử nguyên 
liệu hò háp cỏn sô' phân tử 0 -> được hút vảo tâng theo số lượng của 
nguyên tii hyđrô và giám theo số lưtmg nguyôiĩ tử oxy có trong phân tử 
nguyên liệu hô háp cho nên lipit và protit là chát nghèo o , và giầu H, 
có RỌ < 1 (lipit = 0,7, protit là 0,8) cồn khi dùng axit xytric, axit tactric, 
axit oxalic) RỌ = I (vì chúng có nhân oxy trong phân lư) thí dụ: dùng 
axit atcaric làm nguyên liệu hô háp.
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c 18^360’ + 260, -> 18CO, + I8H,0 (RQ = 0,89)
và khi dùng axit malic

+ 3 o , 4CO, + 3H,0 (RQ=1,33)
Xác định hệ số hô hầp cho thắy đậc điểm của vật liệu hô háp. IIc số hô 

hấp hạt có dẩu (ỵí dụ hướng dương = 0,7). Khi đo hệ số hô hâp rũnn mốc 
là loại có thể sử dụng cả gluxit cả lipit làm nguyên liệu hô háp đuọc Ii i số 
là l nếu còn glaxit và khi gluxỉt cạn và dùng lipit hệ số = 0,7.

Ngoài ra một số quá trình trao đổi chăt không quan hệ với hô hâp có 
ảoh huởng tới trị số RQ. Ví dụ hạt nảy mầm có quá trình biên axit béo 
thành gluxit. Ọuá trình này làm hệ số hô háp giảm xuống dưới 0,5. Đây 
là quá trinh oxy hoá nhung thải ra ít c o , .  Ngược lại khi gluxit bị khư 
thành axit béo như trong lá mầm, hạt đang chín hệ số hô hâp cao hơn
i. Trong quá trình khử nitrat RQ cũng tăng cao hơn 1.

Vì hồ hấp ỉà đác tính của các tế bào sống nên mồ có tứũcu tế bào 
sống hô hâp mạtih. Lá hô háp mạnh hom thân, cành non chưa hoá gỗ hô 
hấp mạnh hon cành già. Trong một cơ quan các mô khác ahau thỉ hô 
hấp cũng khác nhau. Thân cây bạch lạp hô hắp tượng tẩng gắp iO lẩn 
phân gỗ. Còn hô hắp libe gẫp 5 lần; hô hấp tế bào gỗ mạnh hơn phẩn 
ruột 8  lẩn.

Nếu xét trong một tế bào thì khi hô hẫp mạnh, tế bào ở trang thái 
hoạt động mạnh. Ví dụ dính sinh truởng khi đang phân chia hô hấp mạnh, 
nhưng khi ở trạng thái nghỉ hô hẫp rát yếu. Nếu xét theo thứ tụ cường 
độ hô hắp giảm dẩn, các cơ quan thực vật được xáp như sau; hạt giống 
nấy mẩm, hoa đang nở - ic đang sinh trưởng, mẩm lá trưởng thành - thân 
và rỗ đã trưởng thành.

Lá có cấu tạo giải phẫu khác nhau hô hấp cũng khác nhau. Trong 
phạm vi một tán cây !á ngoài sáng hô hấp mạnh hơn lá trong bóng. Thục 
vật ira bóng và chịu bóng hô hấp yếu hơn thực vật ưa sáng.

2. Ảnh hiràng các nhân tô' ngoại cảnh. 

Nhiệt dộ.
Đường cong biếu dicn sự phụ thuộc hô hâp vào nhiệt độ có một cực 

đại, một cực tiếu (T - 0®c. Đối với những phẩn chịu đông nhu lá kim ơ 
vùng ôn đới có thc hô hấp ả - 20° c  hay thẫp hơn nừa.

Trong phẩn đi lên của đồ thị Ọjo = 2
Trong phần nhiệt độ trên 40°c lượng oxy háp thụ nháy vọt do hoạt động 

bị biến loíỊn. Kiioíing từ 50”c  - 60°c liáp thụ o , giảm mạnh tc bào chốt.
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Ánh sáng ánh hương đến hô hắp của mô xanh vì vùng sóng ngán (xanh 
lam) làm títng hô háp tối. Chiôu sáng làm tang quang hợp làm giảm hô 
hâp tối (đường phân, chu trình xytric). Khi chicu sáng hô hăp sáng mạnh.

Nguyên liệu cùa hô hăp sáng là axit glucolic tạo ra trong quá trình 
qiumg hợp. Vì vậy đo ciùmg độ hô hẵp trong điều kiện chiếu- sáng cần 
phải có phương pháp riêng. T̂ rao đổi khí hò hắp (O,, COi) bị quá trình 
trao đối khí quang họp (CO,, o ,) làm giảm bớt. Vì vậy có thế đo cường 
độ quang hợp, cường độ hô hắp cùng một lúc.

* Hám Iưạng nưóc.
Cũng giống như các quá trình sống khác hô háp phụ íhuộc vào hàm 

lượng nước trong chát nguyên sinh, vào mức độ hyđrat hoá protit (trucmg). 
Đa số các phản ứng sinh hoá đều diỗn ra trong môi trường nước. Hạt 
khô hay bào tử khô cũng như địa y khi khô hô hấp rát yếu. Khi độ ẩm 
ciìa hạt tâng lên ngay khi còn ở mức mới vượt 14 - 15% cường độ hô 
hấp cũng táng lên mạnh. Độ âtn 14 - 15% gọi là dộ ẫm tới hạn. Trị số 
này khác nhau ở các lọại cây khác nhau. Nếu hạt có châi dự trừ gluxit 
chiếm ưu thế trị số này là 14 - 15% với hạt dầu (chất béo) chiếm ưu 
thố trị số này là 8-9%. Khi bảo quản nếu độ ẫm của hạt cao hơn độ ẫm 
tới hạn chát dự trữ bị hao, phôi bị hại do quá trình tự làm nóng.

+ Nồng dọ
Khi giảm nồng độ o , thỉ cường độ hô hâp giảm. Khi tâng nồng độ

o , cường độ hô hấp tâng lên trong những giới hạn nhát địtih.
+  Nầng dộ C O ,.
COi có ảnh hưởng ngược lại. Khi tâng hàm lượng CO-I cường dộ hô 

hâp giảm. Những hạt có vỏ khÔBg cho c o , thấm qua có hô háp bị giảm 
do tích luỳ CO,.

4. Sự sinh ra  náng lưạng. Mạch hô bấp. Pliosphoryl hoá

• Oxv hoá sinh học
Oxi hoá ià nhường điện tủ (Fc"' - Fĉ *̂
Khii là nhận điện tù (O, + 2c -*■ 0 " ‘)
Vì ciiộn tữ tácli ra phài có chất nhận. Vi vậy bao giờ oxi hoá cũng 

kèm V(TÌ khứ.
Tronu sinh vật ồxy hoá chát hũu ca khác vói ôxỵ lioá hoá học bỏi 

nliũivj[ iticin sau đây: 1. Ọuá trinh òxi hoá sinh hoc dí) men xúc tác. 2. 
Đi> lá mòt hê thÍMin nhicu bãc nliicu phan ứnư trui:ư uian. Ọiui irinli ■4 ’ãi 
phóri!Z narm lư ợ nii k h ô ii!í p h ái do ô x y  ho á c á c  b o n  th à n h  n>à. do ô x ^

* .  Á n h  s á n g :
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IIUÌÍ hydro ihành nuớc, CVMI co, lử niióm I.acbv)a\vl tách ra do incn 
dccacboxyiiiiĩa xúc tác. Còn Cúc nguyên tứ các bon irong mạcli lấn luiit 
biòV. :liiu ih  íiiióin - C O O H .

Trong oxy hoá sinh học chát bị ôxi hoá ahưòng hvdro còn chát bị idiũ 
uhận hydío. Sự nhuờng theo lừng cạp 2H (Júng hơn là 2H"̂  -r 2 c‘).

Thí dụ axit xuccinic nhường hyđrô lạo ra axit funraric;
HOOC-CH,-CH,-COOH HOOC-CH = CH-COOH + 2H" ^ 2c'

(Hxit xuocinic) (axit funraric)
Hai chát nàv iãm thành hc xucuinic/rumanc gọi là hc ô\i lu)á khii
Nc\; c l ìá i  iXũi J;'iu bị C)XÌ lu)á k liòng  có 2 ngiiyòn ;ủ  lĩvdro (VÍ t.lụ nhoir. 

. i lu c iụ i í  clìaiiiĩ IUIUJ pliái V.Ó piiáii ú iig  tiunii giiiii kốt luip Víĩi n iu rc .

H H

CH3  - c  -  H,G
o

C H , - c  - O l i  

O H

CH, - c -  o - 2li" - 2-'
ON

(a \it axctii;)
• Mạch hô hâp
Tioniị tô’ hà*» quií tiinh õ xi hoá hau thô iiô liáp k.ũniị \ay 1 : 1  ihct> kiêu 

l U i i  »I t r ô n ,  o t v  l ; i p  t h ỏ  c á c  J ! i u u i  p h a n  ú i i i í  l i ô n  q u i i i  \«TÌ i n õ t  h ò  t h ô n u  

lììcii \ u c  la c .  ir.cr. Ii;»\ ý o i n  V . . .  v.kC m c ii  õ x y  lio;; khu \a v;;ic m cn

có coiccmcn UUỌ'J nghicn cuu kỹ liiiUng apotccmcn chua đuợc nghiên cúu 
Iihica iám. Hc thống mcn này gọi iù m ạcli hò háp. Vây iriiich hô hSp lá 
mội lĩộ niiiếu mcn gán vtTÌ màng piiía trong ty liip thc trù môt vài tncn 
dchydrogcnaya (có cofccmcn là NAD luiy NADP) là mát xích đẩu tiên 
ciia mạch hô háp là liên kết lổng Ico với rruing ty lạp thê.

Báng sau đâv ghi íại wúc mcn cùa inach hô húp.

Tôn Eo
NAD
Plavoprotcid (Fp) 
Coíccmcn ọ  
Cytochrom b 
Cytochrom C| 
Cytochrom c  
Cytochroin A 
Cvtochrom A3  

Oxỵ

- 0,32 
Từ 0,12 đốn -0,19 
Từ 0 00 đến +0,01 

+ 0,04 
+ 0 , 2 2  

^ 0,26 
+ 0,29 
^ 0 55 
+ 0  81
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Trong đó vị trí của Cofecmen Q, Cytochrom và Cytochrom ạj chưa xác 
định rõ. Các cytochroiĩi chỉ chuvển điện tử (mỗi phân tử chi chuyến một
điện tử). Các nren còn lại của mạch chuyển cả diện tử và proton (mỗi
phân tử chuyển hai điện tir và hai proton)

• c «  chế phosphoryl hoá

Trong quá trình dị hoá năng lượng giải phóng ra khi òxy hoá được tích 
lại qua việc tạo thành ATP từ ADP gọi là quá trình ph(Kphoryl hoá. Có 
hai. loại Phosphoryl hoá: Phosphoryl hoá ồ mức bản thể và phosphoryl 
hoá ở trong mạch hô hâp. - " - /

- Kicu 1 : Phosphoiyl hoá ở mức bản thể. Quá teinh xảy ra như sau:
Mẹn- bản thể - bản thể - phosphat - ADP - p. Thí dụ phosphory hoá

khi ôxy hoá glyxeric aldchyd;  ̂.
Gỉyxcric aldehyd - 3 phosphat (G - 3 - P) +  NAD"  ̂ - Ạxit 3 - phosphoglyxeríc 

(3 - PG) + NADH + H"̂ . Quá trinh này. gom gia đoạn ; ! . , J
ỉ  . G  -  3P  +  p  +  N A D  Pc>v<^roscnara aldehyd glỳxcric ~3 - phosphal J 2 P G

+ NADH +
2. 1,3 PG + ADP Phô pho8»yxcratkinaza 3 _PQ ^
- Kicu 2: Phosphoryl hoá trong mạch hô hâp.
Loại phosphoryl boá ũày xẵy ra là nhờ chuyến diện tử giữa các chát 

mang trong mạch bô hẫp dicD ra ở phía trong ty lạp thể. Kicu' này gọi 
là phosphoryl hoá oxy hoá, lả nguồn cung câp ATP cơ bản cho tố bào. 
Nang lượng thải ra khi chuyến proton và điện tử từ NAD.H + H tới oxy 
là - 52 KCal/mol: từ Xuccinat tới ôxy là -38,5 KCa]/mol. Trong trường 
hợp đẩu hình thành 3 mol ATP, trường hợp thứ hai 2mol. Trong dicu 
kiện tiêu chuẫn để hình thành 1 mol ATP cẩn 7 Kcal/mol. Nhu vậy trường 
hợp đẩu cấn 21, trường hợp thứ hai là 14 Kcal/mol. Hiệu suăt phosphoryl 
hoá trong hai trường hợp là 40%.

ATP dược tạo ra khi diện tủ chuyển trên ưiạch hô hấp tại nơi có chênh 
lệch thế AEq đủ lớn dc năng lượng t'ự dõ'giải "phổng rã! AG° dủ lớn để 
tổng hợp ATP. Trên mạch hô hấp có ba điểm đạt yêu cầu dó. Quá trinh 
chuyển diện tử trong mạch hô hấp có tổng hợp ATP di kèm. Do đó tổng 
hợp ATP ngừng chityển điện tử cùng nẹi^g. Hiện tượng này có ý nghĩa 
trong việc điểu hoà quá ưỉnh ưao đổi oxỵì hòá'^và"gọị là quá trình kèm 
với hô hẵp. *Ịj .. [

vể cơ bản quá trình diễn ra theo hai giả thityết vể cơ chế sau đây:
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- Giả thuyết 1 : Giả thuyết vể quá trình kèm hoá học cho ràng trong 
quá trình này có những chát gọi là tác nhân kèm tham gia. Thoạt đầu 
chát ữiang điện tử và tác nhân kèm kết hợp với nhau tạo ra hợp chất 
trung gian giàu nâng lượng.

Thí dụ: phosphoryl hoá xảy ra trong quá trình chuyển điện tu từ F dj 
đến Fpd, diễn ra như sau.

- H, + - Y - >  F,d, ~ Y + F d, - H,

X ~ Y + pH —> X —> p + Y
X ~ p + ADP —> ATP + X (X, Y là tác nhân kèm)

Trong phạm vi ty lạp thể các phản ứng thu nâng lượng có thế’ sử dụng
nâng lượng do X ~ Y cung cấp bỏ qua ATP.

- Giả thuyết 2 vể quá trình kèm là giả thuyết hoá - thẩm tháu. Theo 
giả thuyết này thì mạch hô hấp ỉàm thành một bơm proton. Bom này chủ 
động đẫy các proton từ phía trong ra phía ngoài màng ty lạp thể. Màng 
này không cho proton và các hyđroxyl khuyếch tán bị động đi qua. Do 
quá trình bom chủ động như vậy điện tích trên hai mặt của màng được 
phân bố lại tạo ra một thê diện hoá. Thế này là động lực cơ bản thực 
hiện quá trình phosphoryl hoá. Khi proton được đẫy ra mật ngoài nó tạo 
ra một sức hút OH’. Quá trình này làm cho phản ứng tổng hợp ATP do 
men ATPaza xúc tác chi^ển dịch từ trái sang phải trong mạch hô hấp:

ADP + Ph (xem hình 42)

.

•N*

■M

tK*
f—

ị
. ị

Hìn/i 4^ mò hình phosphon l hoá ihco thnyct hoà ihãin i/uiii
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Quá trinh kèm chính ở dây là chityển OH* tạo ra trong phản úng tổng 
hợp ATP do men ATPaza xúc tác qua màng. Dùng các chát tâng tính 
thấm của màng đối với proton trong bơm proton xuắt hiện "lồ rò".

ATP tạo thành không di qua màng ty lạp thể ra tế bào chắt đuợc. Vi 
vậy phải có một hệ thống riêng chuyển ATP r̂a tể bào chất. Đó ỉà nwn 
translocaza. . Ị ) , ,  , - lĩ ,

n. LÊN MEN . ^:ĩWỉỉ.‘ 1 ^
Là quá trình dị hoá tạo ra sản phẩm cuối cùng giàu năng luợng thường 

được thải ra môi trường. Người ta gọi tên quá trình lên men theo sản 
ph ẩm  cu ố i c ù n g  (n h ư  lên  m en rượu lên  m en  a x it  ỉa c t ic ) .  Q u á trình Dày 

díỊc trưng cho thực vật dị duỡng bậc tháp (nấm men, nâm, vi khuẩn). Tuy 
vậy lôn mcn cũng xẫy ra ơ mô thục vật thuọng đảng. Khác với hô hâp 
phẩn lớn các dạng lên men đều không phải qiỉá trình ôxi hoá mà diễn 
ra trong điểu kiện yếm khí (thiếu ôxy). Nguợc lại vói những quá trinh 
dó lên mcQ axit axetic là quá trình hảo khí. Trong sản phẫm cuối củng 
còn chứa nhicu náng lượng. Quá trình lên men giải ph’óng dược ít năng 
lượng hơn nhicu so với hô hấp tính theo số bản thể bị biến dổi. Nguyên 
liệu chủ yếu cho lẽn mcn là gluxit. Tuy vậy có ohững vi sinh vật có thể 
sii dụng cá aminoaxit, a xít béo, rượu.

• Lên men rưọu:
Chủ yếu ở vi sinh vật như nấm men, các vi sinh vật khác và cả ổ 

thực vật bậc cao là những ỉoài yếm kú không bất buộc.
Phương trinh tổng quát của quá trinh là '

' 'Oí;Ì. ĩ \ ' .  . ■
->  2 C 3H5OH +  2 C ỏ 2 :

DG® = - 56 Kcal/mol. '
Trong mô thực vật bậc cao (hạt đậu) khỉ thiếu ô xỉ xẫy ra quá trình 

lên mcn rượu cùng với nhiều sản phẫm phụ.'
• Lên men axit lactỉc. ' " ' ’
Loại dày xảy ra ở vi sinh vật, nám, tảo, nhimg thục bậc cao kị khí 

không bát buộc.
Phương trình tổng quát

CgHj,0^ -> 2CH3 - CHOH - COOH.

AG® = - 47 Kcal/mol.
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• Lên mcn orxit propìonỉc:

Chủ yếu ở một số vi khuẩn
C^Hị^O^ =  3/4CH3-CH2-COOH +  2/3CH3-COOH + 2/3CO, +  2/3 H , 0

• Lên men a xit phormic:

+ 1/2H,0 -» CH3 -CHOH-COOH + C2 H5 OH + 1; 2 CH3  - COOH
+ CO, + H,0

• Lên men axit butỉric:

CgHị^O^ +  1/2 H , 0  -► C3H7 -  COOH + 2CO, +  2H,

• Lên mcn axỉt axetic:

C,H5 ƠH + O, -> CH3 COOH + H,0 
UI. C ơ  C H Ể CÁC CON ĐƯỜNG DI HOẤ GLUXIT

Lên men và hó liẫp nhu vừa xót ở trên có nhiều điểm giống nhau.
Tổng hợp lại ta cỏ sa đổ sau:

» T f

Hình 42. T ron g  hô lìâp co h  chinh ìà gỉvcolyz I’à chu  lành arit

Trong hô háp con đường chinh là glycolyz và chu trình a xit xytric.
Trước khỉ thực hiện đường phân monosacharit phải được phodphoryl 

hoá. Trong quá trinh này nhờ men kinaza mà đưởag hexoza kết hợp với 
phosphat và trở nên có khả náng tham gia phản ứng. Nguồn phosphat và 
nạng lượng cùa quá trinh láy ở ATP. Như vậy quá trình sinh nang luợng 
bát đẩu bàng quá trình thu nâng lượng;

• Quá trình glycolyx
Ọuá trình này chỉ có một loại phản ứng ôxi hoá và xảy ra trong tế 

bào chát. Trong quá trinh này Fructozol, 6  diphosphat bicn thành axit 
pyruvic. Quá trinh có 7 mcn xúc tác trong đó có 3 mcn phosphotriinskinaxa. 
l mcn izomcraza, 2 mcn liaza vả 1 mcn oxyrcductaza. Ọuá trình bát đẩu 
tử aldchyd glixcrcc3  - phosphat và kết thúc (T iLxit pvruvic. Trong quá 
trinh dó có quií trình phosphoryl hoá à mức bàn ilic. Hvđro tách ra troni: 
quii trinh kẽt hạp với NAD rồi chuyên qua mach hô háp t<Vi ô \y không 
khi hay đô khừ các sản phẩm trung gian nỊiât dịnh (khi Icn mcn).
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HCOH

H C ^ HCOH

HCOH c

ATP (1)
HOOH o ---------—  HCOH

HCOH

CH,OH

HC

r  ' ^ O H

HOCH o  HOCH o
ADPADP

HCOH ) HCOH

ADP

HCOK

HC------ C H ------

CH,0 - (P)

F r iic to /o -1-6 di 

plmsphat

CHạlH CH,0 - (P) CH,0 - (P)
(iliio tv /a  (ÌÌLICCVO 6. ph«)sphat. F r u c t o / o  -  6

pKosphat

• 0 \ v  hoá a x i t  p y r u v ic :

\x it pvru\ ic dấu ticn bị (icconcboxyi hoá tao ra dạnu hoat đõng cùa  

>i\it .ixètic Phức hò men pvruvatdchydroưcnaxa troni: t> I;ip thô níìm  2 

únl'ci.mcn T iam in  Pyrophosphat (TP P ) a xít lip o cv ic  và cn fccm cn  A  (K ,,A

íia\ K ,  \ - SH>. Kốt thuu qua trinh đuag san phầm cuiíị -u n i: là axỏtyl -

K \ cá  cònn tlìưc sau K \ s  = c  - C H ,

A x ity l  C(x.'min \  ỉà 1 tr(ìiig nhữnii sán  piiấm  tru n g  g ia n  qiuin tro n g  

nliãt ÚU.I quá Irinh trrn) dôi chát, sán phám này cũng là niTÌ Síap nhau 
ciia nhicu con duỡnir tmo đối chát. Nó là mát xích nối íiiữa quii trinh 
irao dõi chát hco và trao dôi lĩluxit và còn là đicth xuất phát cùa nhicu 
con tlướng sinli tông h(Tp.

• Chu trinh axit xytric.
Trong chu trinh này góc axctyl C(x:nzym A bị phân giái hoán toàn.

Phưong trình tònu qiuit như sau:
CH, - CO -  s - K„A * 3H,0 — > HS - K„A.^ 2 c o ,  -  4 (H,)
Đấu tiên axctyl KjjA kối hợp vtTÌ axit oxalaxctic tạo ra axit xvtric. Axit

này dẩn dẩn bị phân giái đốn axit oxalaxctic mới thôi. Đây là I cbu trinh 
có thò lụp lại nliicu lần (xcm sơ tỉồ)

C á c  m cn xú c  tác  c h o  cliu  trình nảy hầu hết liôn k ế t  y ế u  v ớ i m a t  trong

cùa màng trong ty lap thê. Chi có mcn succinatdehvdrogenaza là liên kết 
ch a t  vào  m àng.
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'O-L̂OOH l£2 ;
H

H2OCOOH ỉkÙ : ^ ooh  O-C^COOH
HO-Ỹ^XXỈH C = J >  H-ÓcOOH = = ^  H-C-COOH c = ^ >  H^c 

H3C-COOH ®  H2C-COOH ®  HịịL c o OH ®  HịC-COOH

«ut*y%ie axii iiì0*yihc axìt oxaỉUMÌiuc vút a xetoglutwi<«xitxy«Ì6 

l.ẫNkoA

NŜoA

H-OCOOH c = : 

H2C-COOH ®

aùt àmiyihc m

NAOH
SAD H ^ ìT
NAOH^H^
PADHi ©

MSÌoA
axit oxaỉacctic aũt malie axit i

H \ n i t  XUCCÓÙG

0 - C - C O O H < J ®  H O C C O O H ^ c ®  HCXOOH ®  H ,C C O o V ^  H c ^ °
H,U00H H,U^» c2„ HỈẻ-cSH V  ấ  E

NAD

ADP- P,

'5iu trình Crebs (axii cytric)
1. Xytratsyntcxa 2. Aconitaza 3. Izoxytradchydrogcnaza
4. Xctoglutaratdchydrogcnaza 5. xuceinat-kjjA - Ligaxa
6 . Xuccinatdehydrogcnaza 7. Fumarathydrata/a
8 . Malatdchydroccnaya.
Quá trinh tông hợp axit xytric do mcn xytratsyntc/.a xúc tác láy nang 

lượng ô xi hoá axit pyruvic.
Mcn aconitaxa xúc tác cho sự cân bàng giũa ba a xit ; xytric, xisacotiitric 

và izoxytric bàng cách tạo thành cabamion trung gian (̂ ÔOH

H,c - COOH Qịị (.)
I

H O -C -C O O H
I

H-.C - COOH
í >

c - COOH
I

HC-COOH
I

H ,C -C O O H
s. ÔH<->

I
c - COOH 
I

H-.C - COOH

HOC- tOOH 
I

H C - COOH 
I

H ,c  .  COOH

Men dehyđrogenaza loại c o ,  biến axit isoxytric thành axit Cetoglutaric. 
Trong ^uá tnnh đó không hình thành axit oxalxuccinic tụ do.

Dưới tác dụng của men ioxytratdehyđrogenaza phụ thuộc vào NAD nàm 
cả trong cả ngoài ty lạp thể có một sản phẳm trung gian được hinh thành. 
Đó là axit oxalxuccinỉc liên kết vói mcn. Tuy vậy chưa có bàng chúng 
vc sự tạo thành axit này do men izoxytratdehydrogcnaza phụ thuộc vào 
NAD của ty lạp thể.
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Chiramg VI: SINH TổNG HỌP 
CÁC CHẮT HỮU Cơ QUAN TRỌNG

I. CÁC CHẤT S ơ  CẨP VÀ THÚ CẤP

Chắt sơ cấp là những chắt hữu có trong mọi tế bào bị biến đổi trong 
trao đổi chât cơ bản (trước hết là gluxỉt, lipid, protid, và axit nucleỉc). 
Còn các chát thứ câp là những chát không phổ biến được tạo thành trong 
quá trình trao đổi chất thứ cáp (như alkoloid). Những chất này không có 
vai trò nguồn náng lượng cũng như nguồn trữ ở thực vật. Có đến hàng 
nghìn chắt thứ căp. Những chất khởi đầu dể tổng hợp các chát thứ cẫp 
là những sản phẩm trung gián khác nhau của trao đổi chất như monosacharid 
anrũno axit, axetyl - KoA. Trao đổi chất thứ cấp phụ thuộc vào điều chỉnh 
qua men hoác là điểu chỉnh qua gen.

Đa số các chất thừ cẫp của thực vật ả lại trổng tế bào noi chúng được 
tổng hợp. Một số chất được chuyển ưong cây thí dụ nỉcotin ở thuốc lá. 
Nhiều chất thứ cáp sau khi hỉnh thành 4ỉị loại khỏi quá trình trao đổi 
chẫt thí dụ như lignhin. Một số chất thứ cấp khác bị tổng hợp và phân 
giải liên tục không ngừng. Thí dụ như axitchlorogenỉc thường gặp trong 
không bào tế bào thực vật, ở trong lá chắt này có thời gian bán hió' là 
14h.

Nhiều chắt thứ cấp thực vật có chức nâng sinh lí hay sinh thái thỉ dụ 
như lignhin làm cho cây chác chán (quá trình hoá gẫ của vách tế bào) 
hay làm cho các hương thơm (như các terpenoid) và có màu sác sạc sờ 
như antoxian để háp dãn CÔQ trùng thụ phấn. Các chất độc đc bảo vệ 
cây khỏi hại ví dụ alkaloid demixin chống lại bọ hại khoai tây dại. Nhiểu 
chảt thứ cắp thuộc glicozid (ví dụ nhu antoxian. Các chất chát bị thuỷ 
p h â n , c á c  glicQ ZÌd c ủ a  dẩu tnù lạ c  v .v . . . )  Đó là  c á c  hợp  c h ẫ t  c ủ a  

monosaccharid íglucoza, galactoza v.v...) liên kết với các chát Idiác nhau. 
Không phải luôn có ranh giới rõ ràng giữa chất sơ cáp và chát thứ cáp. 
Vi vậy sau này ta không tách riêng khi nói vc một nhóm chát nào đó.
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Các monosaccharid fructoza 1,6-diphosphat đầu tièn đuợc tạo thành trong 
quá trình quang hợp. Fructozo và glucozaphosphạt biến dổi đồng phân lãn 
nhau. Bàng cách biến đổi này từ glucozo - 6  phosphat có thể hình thành 
manozophosphat. Từ ribulozo 5 phosphat tạo thành.

I. Glucid

Hợp chát đường phosphat

Fructozodi- , glucozo-
phosphataza _ phosphataza

Fmctiy/o 1,6 Fructozo- Gluoc'/o-

diphosphat
Phospho-
Fructokimiza

6-

Phosphat
Phosphat

6 -
Phosphat

Phospho-gluLO-

mutíixa

GIucozo-
1-

phosphat

Quá trinh hiến đôi lãn nhau ciũa fuctozo và gluco/ophosphat. Khi oxy 
hoá íiluccr/o. 6  - phosphat có thô hình thành ribu!ozo \à xilu!(y/o 5. 
phosphat. Như vậy là các monosaccharid khác nhau (chứ khòníĩ phái tất 
cà ) ờ dạng cstc cùa axit phosphoric có thế biến dôi lãn nhau. Các đường 
tự do được hitili thành tù hợp chát đườtig phosphat dưới tác dung cùa 
các mcn Kinaza. Glutiozo 6  phosphat là chát xuắt phát đố’ tông hợp 
mioinozit. (mczoionozit)

H OH

Mioinozit (mezoinozit)

Là chăt quan trọng nhát của nlióm ruợu có mạch vòng. Chát này là 
tiẹn thân trong quá trình tổng hợp lipit và íltin trong thực vật là chát 
sinh trưởng cần cho vi sinh vật. Khi mioinozit phân giải hình thành axit 
ulucuronic.
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- Các monosaccharid trong các nuclcotid
Các hợp chăt giừa monosaccharid với UDP (Ví dụ UDP - gluco/a (xcm 

hinh) ADP hav GDP được tạo thành do đường phosphat tác dụng với các 
nuclco/id từ phosphat giàu nàng lượng.

o
i

HN

V o o
il .1

CIN-O-P-O-P-O
■ "1  l í1 1 

o  o

u  M

H '

CH>OII

Hinli U D P  - clucoxa (Uridindiphosplfogỉucnza)

UTP uluco/o - 1 - plio.sphat -* UDP - glucor/a -  PP|.J
AT  ̂ -  ulucívo - I - piiosphiit -♦ ADP - lĩlucrr/a + PPịj
Là các chát cho gốc monosaccharid các chát này tham gia qiui trình

tông luTp glico/id cũnc như tống liơp Siicchara/a và tinh bòt
UDP - glucrr/a + ffuct0 /o -*■ saccharíT/a -*• UDP
UDP - glucff/a + fruct(Y/o - 6  - phosphat -»■ saccharcKa - phosphat + UDP
ADP - gluctr/a (glucff/a)̂  -> (Gluccr/a)̂ |̂ + ADP
(gluco/a)„ và (gluco/a)^ ĵ là phân tử tinh bột đuợc táng thêm 1 gốc 

gluco/a. Bàng cách nãy trong các mò quang hợp hình thảnh tinh hột đồng 
hoá và dạng vận chuyên cùa gluxit là saccharơ/a còn trong các mô dụ 
trử tinh bột dự trữ được tao thành từ sacharoza (sau khi saccharn/a phân 
ra c h o  fru c to z a  v à  g luco/.o  1 - phosphat).

o dạng liên kết với UDP các monosaccharid, ngoài ra còn biến dối lãn 
nhau (thí dụ UDP - glucoza <-> UDP-galatoza) bị ô xy hoá (ìr các bon 
sô' 6  tạo ra axit uronic (UDP-glucoza <-> UDP-axit glucuronic) và duới 
dạng axit urotiic chúng có thê bị dccacboxyl hoá (UDP - xylcr/a) (Hinh). 
Nhin vào hinh ta tháy con đường tạo ra sản phẳm gốc đê sinh tống hợp 
iixit ascorbic (vitamin C) cũnc như con đưửng tạo ra pcciin vá protopcctin 
tao ra hcmixcllulo/a (tù UDP - 2 alactoza, UDP-xyloza, UDP-arabin<va) vã 
kinin (từ UDP - N - axct>iiziuc0 zamin). Polisacharid cùa vách thú cáp có
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Saccharozo-P H Saccharoza

ADP-glucoza tinh bột
H ình  Sình tong hợp saccharoza và tinh bột tù  

gỉucozo-l-phosphat trong cá c mô quang hợp

thể được tổng hợp theo đuòmg vòng bỏ qua ƯDP - glucoza; glucozo - 6  

- phosphat -> mioinozit -> axit glucoronỉc -> axit UDP-glucuronic (tiếp 
theo như hỉnh dưới đây).

UDP-galactoza

Saccharoza axit Ascorbic Peetin

UDP-glucoza ƯDP-glucoronic
ỉixit

axit UDP 
galacturonỉc

UDP-xyloza UDP-Arabinoza

Hình Một sô' phản ứng của các đường micỉeotid

UDP galactoza là chất cho gốc gỉucoza dể tổng hợp gỉucond UDP-galactoza 
đe' tống hợp galactozid. Trong số galactozid đó có galactinol 
(mioinozitogalactozid) lại là chát cho galactoza cho nhỉểu galactozid (thí 
dụ các dạng đường vận chuyển - Raphinoza stachioza và verbescoza. UDP
- fructoza dùng đế’ tổng hợp các gỉucid dự trữ của cá c  cây họ cúc. Đó 
là chất polyfructozidimulin. Khi tống hợp Xenluloza thỉ GDP - glucoza 
giữ vai trò giống như ADP - glucoza giữ trong sinh tổng hợp sinh vật.

- Tinh bột
Là notnopolymcr của a.D. glucoza trong đó các gốc gIucoza kết hạp 

với nhau chù yếu bằng liên kết giữa cábon số I vái cacbon số 4. Trong 
phân tư a-glucoza (ngược với phân tứ b - glucoza là’ gốc đc tống hợp 
xcnluloxa) các nhóm hvđroxyl ơ cácbon số 1 và số 4 sáp xốp như nhau
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cho aên trong phân tủ tinh bôt (khác với phân tử xcnỉuloza) các gốc 
glucoza cạnh nhau lùm trtmg một mật phảng và toàn bộ phân tử có dạng 
xoán (Hình). Tinh bôt có hai dạng aaùloza và‘amilopectin.

chúng là xenluloza và tinh họl

Phân tu íimilo/a chì có Hôn kết 1.4 (a. D 1,4 glucan homopolymcr). 
Trong phân tứ xoán mỗi vòng xoán có khoảng 6  gốc glucoza. Anriloxa 
tan trong nuớc thành dung dịch kco và nhuộm xanh khi cho tác dụng vói 
iod. Trong phân tứ amilopcctin cứ mỗi uốc gluco'/a thứ 8  hay rtỉiệ 10 lại 
gán thêm một gốc glucoxa bàng liên kết 1 , 6  làm cho mạch phâh nhánh. 
Amilopcctin không tan trong nước, tác dụng với iod cho màù từ đo nâu 
đến tím. Còn ở glicogcn phân nhánh (tinh bột dộng vật) ơ nám động
vật thi mỏi gốc gluco7 .a thứ 3 hay thứ 5 của mạch có ,Iicn kết
1 .6 . Vicc xác dịnh trong phân tủ có ichó khan. Mọi amilơ/a chứa từ soo
- 1000 gốc glucơ/a. Một phân tử amilopcctin chứa từ 500 - 1500 gốc.còn
glicogcn của dộng vật chứa tử sooo - soo.ooo gốc.

Khi tinh bột phân giải một hiện tượng quan trọng khi huy động các 
chát dụ trữ (thí dụ khi hạt nảy mầm) có các mcn hyđrolaza và transferaza. 
Còn mẹn aưũlaza (ở vi sinh vật, thực vật, động vật) thuỷ phân amiloza, 
amilopectin và glicogcn qua phân giải các liên kết troag mạch polisaccharíd

(gIucoza)  ̂ + H,0 -> (gluca/a), + (glucoza)„.-,

Do men amilơ/a tác dụng dextrin đuợc tạo thành (các phân tử tinh bột 
ngán). Mcn sõ phân giải thành ra disaccharid ưialtoza nếu tác dụng lâu 
dài.
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Mcn P-amiliza (thục V cậ t) thiiỷ phân liên tục tách phân tứ maltoza ra 
khổi mạch ở cacbon sô' 4

(glucoza)ĵ  + H,0 -> (glucoza), + (glucoza), .̂̂

Mcn maltaxa ( a iilicozidaza) thuỷ phân đường maltoza vùa được tách 
ra: ígluccr/a), + H-.0 -> 2(glucoza)

Sán phẳm cuối cùng thuỷ phân tinh bột là glucoza đuợc mcn hcxokina/a 
xúc tác, tiêu tốn ATP có thể đuợc phosphoryl hoá. Sau đó sản phẩm 
phosphoryl hoá này dùng làm bản thể hô hắp hay tổng hợp đường saccharoza 
là dạng đường vận chuyển trong cây. Quá trình phân giải tinh bột do mcn 
phosphorylaza tinh bột (hay mcn phosphorilaza glicogen) cho tháv tiêu tốn 
ATP tiết kiệm hơii. Men transgcraza có cofecmen là piridocxalfoosphat 
chuvén liên tiếp các gốc glucoza ở các bon số 4 của phân tứ sang phosphat 
vô cơ tạo ra gIucozo. 1. phosphat.

(glucoza)ĵ  glucozo. 1 .phosphat + (glucoxa)
Các men amilaya và cả hai men phosphorylaza đều không thc tách liên 

kốt 1,6. Liên kết nàv do men R-fccment thuỷ phân ( amilopectin - 1,6 - 
glucozidaza).

(glucoza)ĵ  1,6 - glucoza + H,0 glucoza + (gIucoza)
Sự tạo thành tinh bột do men syntctaza tinh bột xúc tác tiêu cho mỗi gốc 

glucoza 1 phân tử ATP đc tổng hợp ADP - glucoza ưt glucơ/o 1 phosphat.
(glucoza)„ + ADP- glucoza (glucoza)„ ĵ + ADP
Mcn này chỉ tao thàiih liên kết 1.4. Gác liên kết 1.6 của aminopectin 

là do các phán ứng thứ sinh làm chuyến dịch bộ phận riêng biệt trong 
phân tử dưói tác dụng của men Q

(glucoza)„ ( glucoza)j  ̂ - 1,6 (glucozả)

Trong mô dự trữ sự tống hợp tinh bột liên quan chật chõ vói các hạt 
tinh bột.

2. Động thái ngày dctn cùa các axit hữu C0

ờ các cây phị nước ban đôm các mô xanh chúa nhiều axit hữu cơ 
(pH3.8) còn ban ngày độ axit giám(pH5,6). Nguvcn nhân là thay doi nồng 
độ axit malic theo nhịp điều. Tuỳ thuộc vào loài hàm luợnti axit xvtric 
hay i/ocvtric cũng tliav dối. Còn hàm lượnc hydrat cacbon (như tinh bột) 
ớ nhiều loai phị nước ngược lai, giàm ban đêm và tani: lên han ngãv. Sự 
tạo thành các axit (xcm hình) trên liuànii lù aluxit tlcn axirmiilii; líốin hai 
phán únii caclKixyl hoá do mcn dipho';phoriWu!(i/o- cacliDxyhi/a ;i do mcn
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phosphopyruvatcacboxylay.a xúc tác. Vì nhũng phản ứng caboxyl hoá này 
thuờng vượt v c  số  luợim SC) V(ífi các  piiíin ứng dccacboxyl hoá hô hấp 
đồng thời xẳy ra, vào đêm C0-, được cô’ định bô sung nhờ ban đêm những 
câv này mở khí khổnc. Nmivcn nhĩin làm giảm độ axit (Hình) là hoạt 
độim dccacboxyl hoá duứi tác dụng của mcn phosphồpriu atcacboxvlaxa. 
cà hai sản phẵm của ouá trình dccacboxyl hoá và (điều này chưa được 
xác định dứt khoát) axit phosphocnolpvruvic theo con đuừng quang hợp 
mọt lẩn nữa lại đổ vào bế chứa glucid

Có lẽ mcn malic (malatdchydrogcnaza dccacboxyl) cũng có ít nhicu tham 
gia trong các phản ứng cacboxyl hoá và đạc tíiứi của hoạt động decacboxyl. 
Trong nhicu tmờng hợp a\it malic trong quá trình làm giảm độ axit được 
dùng không phải đê tông hợp gluxit mà làm bản thê hô háp dưới dạng 
axitpyruvic tạo thành do quá trình decacboxyl o xy hoá.

Động thái axit hữu cơ theo ngày đêm là hợp lý vc mật sinh thái, sống 
vùng khô nóng các cây phị nước đóng khí không ban ngày đê’ giảm thoát 
hơi nuớc. Khi đó cây lại phải chịu thiếu COi. Ban đêm độ axit táng lên 
do C0 -, hô hẫp thải ra được giữ lại. c o , lại đuợc hẵp thụ được cố định. 
Điều này có tác dụng tốt đối với quang hợp lúc ban ngày.

Biến động axit hũu cơ theo ngày đêm có lẽ đác trưng cho nhiều loại 
cây. Chỉ có các cây phị ốuớc do thích nghi trong quá trình tiến hoá mà 
quá trình này thố hiện rát mạnh.

Cơ chế điều chỉnh quá trinh này rât phức tạp. Truớc hốt ánh sáng kích 
thích tạo thành NADP - H + trong quang hợp đã hướng axit không 
bển phosphoglyxcric tronsi trao dôi chát vô phía aldchyl 3 phosphoglyxcric 
(acid phosphơcnolpyruvic. , axit phosphoglyxcric). Thứ hai là ánh sáng bàng
các cách khác nhau kích thích hoạt động mcn disphosphopy aivatcacboxylaza 
(hiệu úng này liên quan không phải với diệp lục mà với phytochrom) làm 
cho mcn này cạnh tranh c o , với mcn phosphopyruvatcacboxyla/a một cách 
có hiệu qiia. Thứ ba là ánh sáng với mức dộ nhẩt định kích thích việc 
chuvcn inalat ra khỏi không bào. Thú tư lã nhiệt độ là nhân tố diếu chinh 
cơ hiin. Vi vậy điều kiện lạnh ban đôm làm độ tan c o , trong nuác tang 
Icn kích thích quá trình cacboxyl hoá. Thứ nâm là trong quá trình điểu 
cliỉnli có sự tham gia của một nhân tố nội bào nào đáy phụ thuộc vào 
diều kiện môi trường.

Khuynh hướng \ ận dộng ngược cùa khí khống cây phị nuữc (ngàv clóng, 
ilôm mò) một phần licn quan ilcn thiếu nước mạnh lúc ban niiàv nóng 
nực còn một phần clo sir trao dôi CO-, không binh tiuròmg. Thí dụ nhir 
cô’ dịnh CO, thêm vào ban tlcm làm múc nồniĩ đô c o , tronư lá î;iln 
xuốim làm cho khí khống mơ.
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3. Lipid
Gồm có lipid và lipoid (chât tượng tự chát béo). Lipid là csíc cả ba 

nhóm chức của glyxerin và ba axit béo. Thường có ưiạch Cj  ̂axit palmitinic) 
hay Cịg ( axit stearic, axit oleic, axit linolic, axit linolenovic).

H 2 C -0 -C -C H i-C H j-C H 2 -C H j-C H ,-C H j-C H 2 -a ij-C H 2 -C « 2 -C H 2 -C H a -C H 2  -C H j-C H )
I IIi o
ì II
l o  _ _ _ ^ ■

<AB

/Tinh phản lù chât béo
Afỉ/\IỈ

Phía trên : công thúc phía duới ; công thúc theo kí hiệu'
G - Glicerin AB - Gốc axit béo
- Trao đôíi lipid
Khi các chát dự trữ được huy động trong cây lipid .bị phân giải rất 

mạnh. Khi đó chúng bị mcn lipaza thuv phân thành glyxcrin và axit béo. 
Glyxcrin bị biến đối theo hai giai đoạn. Các sản phẩm của biến đoi này 
tham gia vào quá trinh glycolv'/. Tóm tát quá trình như sau:

glyxcrin -> glyxcrophosphat -> dioxyacctonphosphat. Còn các axit béo 
bị o xy hoá (P oxy hoá) ở ty lạp thê hay glyosom. (quá trinh tách dẩn 
gốc axctyl khỏi phân tứ) thảnh axetyl KoA (H)

R-CH,-CH-COOH 
ATP axctyl-KoA

R-CH,
ATP

CH-COOH
axetyl-KoA

R-CH,-CH, CO-S-KoA

R-CH=CH CO-S-KoA

R-CH0H-CH2 CO-S-KoA

R-CO-CH, ^CO-S-KoA 
RCO-S-KoA CH2 -CO-S-K0 A

Chu trình axit cytric

Hinh p ữvv hóa chãi héo
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Ọuá trình p-oxy hóa chất béo do men ligaza hoạt hoá axit béo và tạo 
thành cstc KoA và a\it béo

a\it béo ■ a\yl AMP ■ Axyl-KoA
Mỗi lần tách một gốc axctyl phải qiia hai giai đoạn:
Cìiai đoạn l: cliuyổn điện tử qua FAD và ílavoproteid. Điện tứ đuợc 

chuyến đốn xytochroiĩi và xa nữa đến ô xy. Trong giai đoạn hai sụ chuyín 
điện tử theo mạch hô hấp thuờng qua NAD. Axctyl KoA có thế sau (tó
bị ô xy hoá trong chu trình axit cytric.

Có loại ô xy hoá nữa ỉà,a- ô xy hoá có ý nghĩa ít hoiĩ chỉ gập 7  

thực vật bậc cao. Trong quá trinh này chỉ có nhóm cacboxyl được táck 
ra thôi (dưới tác dụng của mcn peroxydaza của axit béo và H-, 0,)Ọuá 
trình ô xi hoá này cho ra alđehyd của axit béo có mạch cacbon bị ngán 
măt một nguyên tử. Aldehyd này đuợc men aldehyddehydrogenaza xúc ực  
bị oxy hoá thành axit béo.

Biến đổi lipid thành glucid
Các lipid dự trữ không chỉ bị phải phân giải khi cẩn mà còn cần phải 

được đua đến nơi sử dụng. Để vận chuyến đi xa các lipid tan trong nước 
hay các axit béo phải được biến thành các glucid tan trong nước.

Quá trình biến- các glucid thành lipid là dc hiểu. Troing quá trình đưòmg
phân glyxcrin được tạo thành từ các glucid (phosphodioxyaxctonphosphat 
<-> glycerophosphat). Cũng như vậy quá trìali này tạo ra axctyl. KqA là 
tiền thân của các axit béo. Tuy nhiên các phản ứng tạo thành axtyl KoA 
từ các chẵt glucid (khi thay thế các phản úng kinaza ơ mức độ 
hexozophosphat bầng các phản ứng phosphataza) chỉ thuận nghỊch đến khi 
tạo thành axit phosphocnolpyruvic (PEP); hai phản ứng thải năng lượng 
mạnh tiếp theo (PEP -> PIR -> Axôtyl -> KoA) phải được chuyển đi 
trên con đường biến lipid thành glucid. Vì vậy quá trình diỗn ra như sau:
/A •. p o x y h ó a l)  Chu trình axitglyoxilic (2)(Axitbéo —— ---- ► axclyl-KoA  _______ »

. . .  cdc khâu cùa chu trình axit cytric (3)----- ► a xil succinic ---------------- —---------- -----►
ph(isphopyruvatcacboxykilaza (4)

a xit ()zalaxctic _______________________________________ ^
. , , , . Đưèmg phủn (5)

a xĩt phospmKnDlpymvic ---------- :-------- »■ Clluxid
Phương trinli lo im  qiuit ;

C j 5 H3 ,CO O ÍỈ ^  l i o ,  -í- 2 C ^ H | ,0 ^  +  4 C 0 ,  -  4 H ,0  (R Ọ  =  0 .36)

7 .



Khu vục quan trọng trôn con đường nàv là chu trình glyoxilat ớ t'iực 
vật xày ra 'tại nhũng mô có huy động chát béo dự trữ (nhu mẩm c?c c'% 
có đấu). Tại glioxisom của các mò nàv có mcn xúc tác o xy h o á  V . .  . ' vu .  

tác cho chu trinh g lio x ila t. C á c  phán ứng đirợc thực h iện  ở phẩn hoà lan  

cila tế bào chát.
- Sinh tống hợp axit béo
Tnmg quá trinh sinh tống hợp axit béo có sự xúc tác của các mcn 

không dính dáng đốn phân giải axit béo. Khi phân giải cá,j .„\it bco 
a x c ty lK o A  được tạo thành một cách  tiực tiếp. K h i cacboxyl !u)á .iX cty iK o A  

tim duợc m aìonyl K o A  là nguyên liệu  cho tống h./p axit !’C 0 ;

CH. - c o  s - KoA + CO, Ề ÌĨĩlh Lĩĩìĩ.____ COOM - t o  - s - KoA
axcn IKoA1 i iiaya ;co , p

14 phân tủ malonilKoA kết hợp dần díìu vái một phân rủ axctylKoA. 
cho 2 nguvôn tử cacbon tách ra khòi nliv'>m cachoxyl cila axit béo. Đồng 
thời CO, thu vào khi phản ứng cachox\ 1 hoá lại dược tách ra trong quá 
trình tông hợp này. Phản ứng giữa các nguyên tử cacbon cbỉ có thê’ xảy 
ra dược nhờ phin ứng cacboxyl hoá trung giau.

Tát cả các phản úng tống hợp axit béo đều xảy ra theo con đuỏng kết 
hợp vởi protid mang axyl với sự tham gia cùa nhóm SH ciìa phosphopantotcin 
(xistcin a\it pantotcic - phosphat) là nhóm ugoại của protid maniĩ axyl) 
(Xcm hình). Trong quá trinh tống hợp axit béo không tháv iỊầxi phầin trung 
gian tự do nào như trong hình vô sinh •tổng hợp axit paimitic.

Hệ thống mcn còn chứa một nhóm SH nữa có khả náng kết hợp (xistein). 
Người ta công nhận là mạch cacbon đang được nối dài thỏm lẩn lượt kết 
hợp với một trong hai nhóm SH (xcm hinh)

p oxy hoá axit béo đòi hỏi mỗi gốc axclyl cát ra phải xáy ra hai phản 
úng oxy hoá. Tống hợp axit béo cũng đòi hỏi hai phản ứng khử (trên 
hinh có đánh dâu 1). Chát cho hyđro trong phản úiig khủ đẩu là NADP.H 
^ Ĥ , còn trong plìảo ứng khử thú hai là PMN.NADP.H + H"*" đuực sinh 
ra trong chu trình pcntoxophosphat, còn trong mô màu xanh đuợc sinh r;i 
trong quang hap.

0  nám mcn và loài thú các mcn của hệ thống tong hợp axit palmatic 
từ inalonvl - KoA liên hiệp lại thành một phức hệ nhicu mcn vái trung 
tâm là APB (vict tát chữ protcid mang gốc axyl). ớ vi khuân hệ thống
mcn nàv lại đunc tố chức theo cách khác, ơ tliục vặt bậc v;ao qiui Irình
tông liơp axit bcí) từ m;ilonyl-KoA xáy ra a ty I;ip thê \à luc lap. ó  các
sinli vâi kliác qiuí trinh này dicn rn <T phầiì tố bào chát hoà tan.
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COOH
I

CH-ị - CO - s - Protid CHọ-CO-S-APB

COọ
CH3  - co - CHt - co - S - AP3

I •
CH3 - CH2 - C1Í2 - CO - s - APB

COOH--------- -Ẹ---------------------- ^

:!í? - CH2 - CH2 - co - S - Protid Ị CĨÍ2 - co - s - APB
, /

CH3 - CH: - CH2 -c o  - CI Ì2 - co  - s - .'\PB
I

C15H31 -COOỈI

H ình: sinh ròn^ lìơp axit háo từ accrvl và nntlonvl - KoA 

! B(I Ịìhán im^ ntcn nhu h:nh ơ ..nic tntớc nnĩm^ theo thì( tu nĩỊirrrc .'(li.

2. A P B  là protid  ma/ig nhóm (Lxy!

T;(»r.u íy l.ip thỏ c ò n  c o  m òt hệ th ốn g  phản ứnii .lũa tôVm híTp a \ i t  b co . 

Tronụ Jó s;in pliấm phán ứng b hoá kít hirp V<TÌ a.\ctyl - KoA chũ 
khĩiiig ph;li vữi irũiỉonyl - K«)A làin iTuich cacbon dìii ihcm  (C |^  —> C |jị  v .v .)

- Sinh tong hạp lipidvà lipoid 
Các chắt lipid có công thức cnu tạo uhư 

.AB
(/— AB (G - Glyxcrin, AB - axit béo)

\ ab

l. '>n lipoid ngoài các nhóm khác 2  loại phosphoglyxcrid thường gạp
r.ỉiát là có công thức câu tạo chung như sau:

Q— AB (P - phosphat)
^ ip -x
Và glicolipid cá cáu tạo tống quát 

^ A B
Cí----,-\B (S - đường hay miciiiozii )
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Tát cả các Hooid này đcu là dịaxylglixerin. Thuộc cắc lirid ;ii õ r  này 
có glicolipiđ phô biến Tihát trong lá. Cii thể là monogal?.cto-/id(lỉgỊixt;tirv

A B  ^ A B

G ^ A B  và g a!acto zid ig lixcrid  G ;— A B  

\ g a l  -gal-ga!

Sinii lòng h(ĩọ Đi và »r;''Ịixoiid từ glLxcrophospliat qua axil pliosụh.ítidỉC 
(hinh)

AB Glixerid
Piioŝ hđí- PhospÍBtkiigíUeiiiv
L;o.dt
ScTin Piiosohari<!iii'i;i

C)H XDP PhO£ri>3tidílscrm
_  X  X ;:p -G l :x c n .i .
G —  OH 2axyl G •í-*'  ̂ 'í>

Phoỉphaiidil E  Cepta 
p  ̂ A3 XniHtaiugamia tanolarnin xin

Clixerophosphat

' aP
A3

N ''
Axitphosphatid G —  .-\B

''s, diLholin
OH Yủ P  - Galac Monogaỉacloâl- 

ÌCZ3 dÌGliscrid
Diglixerid

' I  r^tvxeriu (lipid)

Hìniì Si/ih tỏng hợp D i-vơín-Ịịxerid  G  G ìixch n  AB- axiĩ béo p  - phospỉìo.i

- Siiih tổng hợp Di-và Iri-gliccrid
Vc nguyên tác các terpenoid là sản phẩm trùng ngimg và o xy hoá

cacbuahydro izopren (CH-, = C  -  C H  = CH-,). Phân tir terpanoid chứa

CH3

1 0 . 15, 20, 30, 40 ngi^ên tử cácbon trơ ỉên. Có một số nguyên tử có thê 
thiếu và phân tử láy một số nguyên tử khác vào. Sự đa dạng của các họp 
chát tcrpcnoid là do các cacbuahvdro không no nĩiư ixoprcn có khá nang phrìn 

ứng cao, khả niằng trùng ngimc, Idiíì nâng tạo tiiãnh in:ich vỏng, klui náng 
sáp  xếp lại cắu trút bcn trong, khả nang thain gia các biốn đối ô xi hoá 
khác nliau và khà nâng kốt hợp các nhóm khác nhau vào phán tủ.

Các tcrpcnoid mạch vòng như mcntol (\c:n hinh Cị,,) a>;ii ji?X!/.ic 
hình) và axit gibbcrilic (C,^G,ị,0  ̂ hinh) !à kích tluch iò' thưc 

\ât. axil nhua (C,(j) và stcroid hinh)
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Các inonotcrprnoid (có chứa 2 nhóm i/oprcn) là nhữníi linh dấu bay 
hơi (Ví dụ nhu garaniol, mcntol, dầu long não) và thuộc loại chát th(ìin 
qiuin trọng nhát có nguồn gốc thực vật. Cac setquitcrpcnoid (chứa ba nhóm 
i/.oprcn) cũng chil yếu là tinh dầu (như phanczol hình) ít thíĩin hơn. 
Ditcrpcnoid (có chứa 4 nhóm izoprcn) phần nào giống sap nhu phitol là 
thành phần diệp lục tan trong mỡ. Các axit nhựa có trong nhựa thom 
cùng với các mono và ditcrpenoid bay hơi. Khi sây khô các axit nhựa 
không bị bay hcri, khi trùng hợp các axit nhựa tạo thành nhựa.

Các tritcrpcnoid (có 6  nhóm izopren) thuờng phân tứ có mạch thảng 
(như squalcn hinh) Các phân tứ này khi tạo thành vòng hình thành ngoài 
c á c  fián p h ắm  k h á c  n h óm  ch á t  s tc ro iù  rát quan trọ n g  phố b iế n  (T c á c  loai 

sinli vật (xcm cáu tạo Xi<-lopcnianoporhvdrophcnani.lron hinh). Cliát ticn thân 
các stcroid là lanostciirin ((-'■.„) lá chát ban dầu tlc tạo nên các stcroiil 
quiin trọng nhát (có sò' Iưang nauycn tú it). Tronii sò' dó có các stcrin 
và các glyco/id sau dâv; saponin. cac ỉĩlyco/.id, các alcaloỉd stcroid (chứa 
nitơ) cũng nhu solainin cùa khoai tây và cuối cùng là cãc dân xuát prccnan.

- Sụ hinh thành  c á c  c h á t  dam  hữu cơ sơ cáp và dạnu dam vận chuyên
Đạm vào tố bào đôi k!’’ 'rinh khù tồn tại duái dang NH3  (hay

NHj) biôn iLim vô co Iiianii ilain liùu cơ chi dưac thưc hiôii ớ mr' ít quá 
trinii. Đó là các phàn úiiir amin hdá hay .inid hoá.

- Phàn úniĩ am in lioá;

Phán úng qium troim \ c  sinh hoc cùa quii trinh này là m in hoá axit 

a-cctoglutaric dc tạo thành axit glutanic. Phiìn úng này do mcn 
glutamatdchyđrogcn:i/a dịnh vị trong ty lạp thô xũc tác.

c o o n
I

c  =  0
I

I -  
C H ,
I ■ 
COOH

- M I 3
NAD(P)ÍI + n

A

tOOH
CHNH, + H ,0
I
ệH,
I "

C H ,
I "
COOH

Aniin hóa khứ (A )
Amin hó;i khõnư khii (B)

ẹooH
I

CH
I
CH
COOH

NH-

li

COOH
I

CHNH,
I

C l l ,
I ■
COOH
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Tù chu trình a\it xvtricaxit a-kctoelutaric vả axit glutamic dirợc tạo 
th àn h  c h i ế m  m ộ t  vị trí quan trọ n g  trong trao  đôi đ ạ m  gIutamaldchydrogcnaza

Mcn glutamatdchydrogcnaza phụ thuộc NADP xúc tác cho phiin ứng 
amin hoá (a-kctoglutaric ->  glutamic). Một incn khác là dchydrogcnaza 
phụ thuộc NADP lại xúc tác quá trình dcsatnin (glutamat - >  a-kctoglutarat)

Ọuá trình amin hoá khử đối với các a-kctoaxit khác có ý nghĩa thứ 
cáp. Quá trinh amin hoá không khử chủ yếu ở vi sinh vật cũng có ý 
nghĩa nhu vậy.

- Phàn ứng chuyển amin

Đ() là phan ứnji chuyên hoá amin của một chắt hữu cơ sang một chát 
liũu cơ khác. Nhà quíí trinh này mả aminaxit đuợc tong hạp ncn sẽ là 
nmiốn ainin cung cáp cho các aminoaxit hav các chát hữu ca khác.

Mcn transamimiza (hay aminotransfcra/a) có cofccmcn là pyridoxal- 
pliospliat mà sàn phiím khônu chúa phosphat cùa aldchvd này túc pyrridoxal
- là \itamin B^). Pyrydoxal phosphat lả chát trung gian chuyến nhóm amin. 
Pliàn ứng chuycn amin nàv là phản úng thuận nghịch. Nhóm amin sau 
lai duoc cliuycn cho a-kctoaxit khác (hav cho nhóm alJchỵil)

HH
1

H
1

t - C - C O O l l R - C  -

NH, V
c  ̂ P . OH- . C

OH

R - c - C O O H

n  s

P - 0 H2C

N N

OH

C H 3

R - c - COOH
I

o

P - f ) Ỉ K C _
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- Amid hoá và chuycn amid

Cách thứ hai chuyéd đạm thành dạng hũu cơ ìà amiù hoá axií glutamic 
và asparagic tạo ra các aơiid íưcng ứníT Ir' glutamin và asparagin

a x it  g ỉu ta m ic  +  N H 3 -  amo - liụara +  ADP +  pH

Qiui trlnli tong hợp asparagin cũng tương tự như vậy
- Các dạng đạm vận chuyển. I

Các diing đạm hũu cơ được hình thành tại nơi khử aitrat cụ thể là 
trong lá, trong rỗ (cây gỗ và cây bụi) hay ở cả hai cơ quan này. Đạm 
vàn chuyển trong cây chu yếu dưới dạng chẵt hữu cơ. Chỉ có ở cây thảo 
ilòní thoát hcã nước mạnh mới có thê chuvển đi một ỉượng lớn nitrat. 
Các dạng dạm vận chuyển có tính chuyên hoá theo loài (thường khác 
ahau theo các chi và ngay cả giũa các loài). Các dạng này cũng còn 
phục vụ cho tích trữ đạm và khử độc amoniac.

Khử độc aưioniac có ý nghĩa lớn khi tưới nước tiểu quá đậc, khi protit 
bị phân huý mạuh trước khi lá rụng, hạt giàu đạm nảy mẩm.

H,N - CO - NH, +  H ,0  ■ CO ,  +  2NH3.

Các dạng đạm vận chuvểii khá độc và dự trữ quan trọng nhát là
1. Các aưiinoaxit glu, glu, ASP, asn;

2. Đạm phỉ protein xytruiin

3. Các sản phẩm ôxy hoá axit uric là aỉlantoin và axit allantoic

4. Một số hợp chát hiếm thấy như axit azetidin 2. Cabonic hay là 
y-metylengỉutamỉn

5. Các muối amon của các axỉt hữu cơ.
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