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phân tán toàn 
bộ trái đất

Là hiện tượng bức xạ mặt trời xuyên qua 
tầng khí quyển chiếu xuống mặt đất, 

được mặt đất hấp thụ chuyển hóa thành 
nhiệt lượng

Đồng thời phản xạ một lượng lớn bức xạ ngược trở lại khí 
quyển, CO2 sẽ hấp thụ làm nhiệt độ không khí nóng lên.

Ngoài CO2 còn có metan, ozon, các halogen và hơi nước cũng 
có tác động gây hiệu ứng nhà kính. 



Đất đai xói mòn Hiện tượng sa mạc 
hóa tăng

Vùng nhiệt đới càng 
ẩm ướt

Vùng á nhiệt đới càng 
khô hạn

Hậu quả

Băng tan làm mực nước biển dâng
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Làm thế nào để giảm thiểu lượng 
CO2 trong khí quyển mà vẫn đảm 

bảo sự phát triển của xã hội?

Chuyển hóa CO2 thành các 
hợp chất khác Quang hợp



I. Khái niệm   

- Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ 
các chất vô cơ đơn giản là CO2 và H2O dưới tác dụng 
của năng lượng ánh sáng Mặt Trời và sự tham gia của 
sắc tố diệp lục

- Sản phẩm quang trọng nhất của quá trình này là 
đường glucose.



II. Các bộ phận quang hợp
    1. Lá:

Lá có đặc tính hướng quang:
+ Vận động sao cho mặt phẳng lá vuông góc 
với tia sáng mặt trời → nhận được NLAS 
nhiều nhất.

+Khi gặp cường độ ánh sáng mạnh thì vận 
động bản lá theo hướng song song với tia 
sáng → giảm sự đốt nóng.



2. Lục lạp:

- Lớp màng kép

- Hệ thống tilacoit có các hạt grana xếp 
chồng lên nhau - nơi diễn ra các phản 
ứng của pha sáng.

- Cơ chất stroma - nơi diễn ra các phản 
ứng của pha tối.



3. Hệ sắc tố:

 Hệ sắc tố quang hợp gồm 3 nhóm sắc tố: diệp lục (chlorophyll), 
carotenoid, phycobilin.

Diệp lục gồm có 2 nhóm: 
Diệp lục a và Diệp lục b. 
Diệp lục a hấp thụ năng 
lượng ánh sáng chuyển 
thành năng lượng trong 
ATP và NADPH.   

 Carotenoid gồm có caroten 
và xantophyl. Các sắc tố 
phụ hấp thụ và truyền năng 
lượng cho diệp lục a. 

Phycobilin là nhóm sắc tố 
quan trọng đối với tảo và 

thực vật thủy sinh. 



Diệp lục a 
tại trung 
tâm phản 

ứng

Diệp 
lục b

Diệp 
lục a

 
Carote-

noid

Sơ đồ truyền năng lượng



III. Pha sáng của quang hợp: 

Pha sáng xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng diễn ra trên màng thylakoid của lục 
lạp, nó thực ra là quá trình chuyển năng lượng ánh sáng đã lược diệp lục hấp 
thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH cụ thể như sau: 

- Hấp thu năng lượng ánh 
sáng 

- Quang phân li nước

- Photphorin hóa tạo ATP 

- Tổng hợp



3 RuBP + 3 CO2                   6 phân tử 3-phosphoglycerides

Giai đoạn 1: cố định CO2

IV. Pha tối của quang hợp:
Pha tối là quá trình sử dụng các sản phẩm 
của pha sáng (ATP và NADPH) để chuyển 
hóa thành các chất hữu cơ. Xảy ra trong 
stroma của lục lạp và không cần ánh sáng.
Chu trình Calvin gồm 3 giai đoạn:



Giai đoạn 3: tái tạo  

6 3-phosphoglycerides + 6 ATP + 6 NADPH 

Giai đoạn 2: khử

5 G3P tham gia vào bước 3

1 G3P tổng hợp glucose

(G3P: Glyceraldehyde triphosphate)

5 G3P + 3 ATP                3 RuBP 



V. Ý nghĩa của quang hợp:

Cung cấp chất hữu cơ, 
nguồn năng lượng, dinh 
dưỡng cho hoạt động 
sống của mọi sinh vật 
trên Trái Đất.

Cung cấp nguồn nhiên liệu 
đốt phong phú cho hoạt 
động sống của con người từ 
xưa đến nay.

Trong các ngành công 
nghiệp may dệt, công 

nghiệp gỗ, công nghiệp 
đường… hoàn toàn phụ 
thuộc vào sản phẩm của 

quang hợp.

Trong sản xuất nông nghiệp 
thì quang hợp quyết định 

90-95% năng suất cây trồng. 

Cân bằng tỉ lệ O2/CO2 làm 
giảm khí thả nhà kính



Hội đồng liên chính phủ 
về  b iến  đổ i  kh í  hậu 
(IPCC) của Liên Hợp 
Quốc đã đề xuất  t ín 
dụng carbon thành một 
cơ chế định hướng thị 
t rường để làm g iảm 
lượng khí thải Carbon 
trên toàn thế giới.



Tín chỉ Carbon 

•  Tín chỉ carbon là giấy phép hoặc giấy chứng nhận cho 
phép chủ sở hữu nó phát thải khí CO2 hoặc các loại khí 
nhà kính khác.

•  Mỗi tín chỉ giới hạn lượng phát thải là 1 tấn CO2.

•  Mục tiêu chính của tín chỉ carbon là làm giảm khí thải 
nhà kính vào khí quyển.



HỘI NGHỊ COP26

COP26 là gì ?

COP26 là Hội nghị lần thứ 
26 các bên tham gia Công 
ước chung của Liên Hiệp 
Quốc về biến đổi khí hậu 
được diễn ra tại Vương 
quốc Anh từ ngày 31/10-

12/11/2021. 

Các hiệp định và cam kết  
đều hướng tớ i  mục đ ích 
giảm khí thải nhà kính đồng 
thời giảm biến đổi khí hậu

Hội nghị COP26 về biến đổi 
khí hậu rất được kỳ vọng 
đạt bước tiến cho quy định 
mua bán phát thải carbon và 
tương lai thoát ly than đá.



Một số hình ảnh thanh niên thế giới tại COY16 trước thềm hội nghị COP26
19

HỘI NGHỊ THANH NIÊN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - COY16



Việt Nam cùng 190 quốc gia và tổ chức đã tham gia cam 
kết loại bỏ điện than

Đại diện VN thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26 
20

Việt Nam chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ Carbon cho 
Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergent
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