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- Đỗ Đạt Nhân – 20113297
- Trần Thị Hồng Nhung – 20113303
- Trịnh Tấn Tài – 20113327 (báo cáo)
- Nguyễn Minh Tiến – 20113353
- Nguyễn Thị Thanh Quỳnh – 20113324
- Phạm Văn Phúc – 20113118
- Phan Thị Phương Thảo – 20113144
- Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – 20113131
- Nguyễn Thị Bích Thuỷ - 20113157
- Vũ Ngô Hoàng Trinh - 20113171
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Chủ đề:
QUANG HỢP

3



Vì sao các hoạt động của 
con người sử dụng nhiều  
O2 nhưng nồng độ O2 vẫn 

còn ở mức ổn ?

⊷ Lý do phải trồng 
nhiều cây xanh ?

Do thứ gì mà lá cây lại 
có màu xanh ?

Tại sao ngồi dưới 
bóng cây khiến ta 

thoải mái ?
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Quang 
hợp

Bộ máy Cơ chế

Lá
Lục lạp

Sắc tố quang hợp

Pha sáng
Pha tối

Nhân tố ngoại cảnh Kết luận Vai trò

Hiệp hội COP26 (England 2021) về biến đổi khí hậu
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Quang hợp là gì ???

Quá trình quang hợp giúp 
hàm lượng O2 và CO2 
trong khí quyển của trái 
đất được điều hoà.

Quang hợp là quá trình thực 
vật hấp thu ánh sáng mặt 
trời để tạo ra cacbohidrat và 
ôxi từ khí cacbonic và nước. 

Phương trình tổng quát: 
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2
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Lá
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Lục Lạp

-Mỗi tế bào (mô đồng hoá) chứa 
khoảng 20 - 100 lục lạp.
-Vận động linh hoạt, chứa chủ 
yếu là diệp lục tố (chlorophylle).
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Sắc tố quang hợp – Diệp lục tố:
Nhóm sắc tố chính – Chlorophyll Là sắc tố 
quang hợp màu xanh lá cây, có khả năng 
hấp thụ năng lượng ánh sáng chọn lọc: 
mạnh nhất - vùng xanh tím (λ = 430- 460 
nm) và vùng đỏ (λ = 620- 700 nm).
Hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời => 
năng lượng kích thích điện tử.Vận chuyển 
năng lượng vào trung tâm phản ứng (P700). 
Tại đây chúng biến quang năng => hoá 
năng  nhờ quá trình quang phosphoryl hoá 
=> ATP và NADPH.
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Sắc tố quang hợp – Carotenoid:
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Thường đi kèm với diệp lục, tỷ lệ diệp lục/caroten là 3/1.
Cấu tạo gồm: Caroten và xantophyll 
+Caroten (C40H56): a, b (tiền Vitamin A),d
+Xantophyll (C40H56On, với n = 1 - 6).

Lọc ánh sáng và bảo vệ cho diệp lục khỏi AS 
có cường độ cao.
=>Hạn chế các ion tự do được tạo ra trong 
quá trình quang hợp.
Hấp thu ánh sáng mặt trời và truyền cho diệp 
lục sử dụng (hỗ trợ)



Cơ chế của quang hợp:
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•  Phản ứng pha sáng xảy 
ra trong màng thylakoid.
• Phản ứng pha tối xảy ra 
trong cơ chất (stroma).
• Chức năng của 
thylakoid: biến 

 thành hoá năng. 



Pha sáng (quang phosphoryl hoá):

Vị trí: màng thylakoid, cần ánh sáng
Nguyên liệu: NLAS +H2O+ADP+NADP+
Sản phẩm: ATP, NADPH, O2

Gồm: 
-Quang phosphoryl hoá vòng 
-Quang phosphoryl hoá không vòng
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Pha tối (cố định CO2):

Vị trí: chất nền của lục lạp ( stroma )
Gồm 3 chu trình:
-C3

-C4

-CAM
Sử dụng ATP và NADPH (pha sáng) => chất 
hữu cơ

13



Các nhân tố ngoại cảnh ảnh 
hưởng đến quang hợp: 
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-Ánh sáng

-Nồng độ CO2

-Nước

-Nhiệt độ ổn định

-Khoáng và vi lượng



Vai trò của quang hợp:

- Tổng hợp chất hữu cơ để đáp ứng các nhu cầu cần thiết 
của sinh vật 

- Cung cấp năng lượng 

- Giúp điều hòa không khí 

- Quyết định đến năng suất của cây trồng
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Hiệp hội COP26 (England 2021) 
về biến đổi khí hậu

- Các nước phải đánh giá lại những cam kết tự 
nguyện giảm khí thải họ từng đặt ra:

- Có 4 vấn đề chính tại COP26: Hỗ trợ tài chính 
khí hậu, thị trường mua bán phát thải carbon, 
than đá và khí methane.

=> những điều đó góp phần cho quá trình 
quang hợp diễn ra thuận lợi hơn. 16
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Kết luận:
-Quá trình quang hợp ở thực vật chủ yếu được thực hiện nhờ diệp 
lục.

-Quang hợp chính là chuỗi phản ứng hóa học quan trọng không thể 
thiếu.

-Nó tạo ra năng lượng duy trì cho sự sống. 

-Bù đắp lại những chất hữu cơ đã bị sử dụng trong quá trình sống. 
Giúp cân bằng khí O2 và CO2 trong không khí. 



Mong muốn mọi người chung tay bảo vệ môi trường 
Cùng tạo ra một trường xanh sạch đẹp!

Vì bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta
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Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.
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