
ஒளிசச்சற்கை 

• பசச்சயம் நிசைந்த தாவரப்பகுதிகளால் சூரிய ஒளிசயக்ககாண்டு, 

காை்றிளுள்ள CO2 மை்றும் ஈரப்பதத்சத சவத்து காரப்பாசைட்பரட்டுகள் 

உை்பத்தி கசய்வசத ஒளிசப்சை்சக எனலாம் 

• இது ஒரு ஆக்சீகரண-குசைத்தல் கிரிசயயாகவும் திகழ்கிைது.  அதாவது, 

இதில் நீர,் ஆக்சிஜனாக ஆக்சீகரணம் கசய்யப்பட்டு, CO2 

காரப்பாசைட்பரட்டாக குசைக்கப்படுகிைது.   

• ஒளிசப்சை்சகயின் விசளவாக ஆை்ைல் கபாருடக்ளான ATP மை்றும் NADPH 

உை்பத்தி கசய்யப்படுகின்ைன. 

 

ஒளிசச்சற்கையின் முை்கியத்துவம் 

1. பூமியில் உணவு உை்பத்தியில் முக்கிய பங்கு 

2. கவளிமண்டலத்தில் பிராணவாயுசவ கசலுத்தி பூமியில் உயிரக்ள் 

பரிணாம வளரச்ச்ியசடந்து சூழ்நிசல மண்டலத்சத நிசல 

நிறுத்துகிைது 

3. கவளி மண்டலதத்ில் புர-ஊதாகக்திரக்ளிலிருந்து பூமிசய பாதுகாக்க 

ஓபசான் படலம் உருவாகவும் காரணமாக இருக்கிைது. 

4. ஒளிசப்சரக்்சக நிகழ்வின் மூலம் இரண்டு முக்கிய உயிரிய 

மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படுகின்ைன: அசவ 1) பிராணவாயு 

(நீரிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிைது 2) நிககாடினசமடு அடிகனாசின் சட 

சைட்கராஜன் பாஸ்பபட் (NAPDH) எனும் உயிரிய சைட்கராஜன் 

தாங்கி. இந்த உயிரிய மூலக்கூறுதான் ATP என்ை ஆை்ைல்கூறுகசள 

உருவாகக்ுவதில் பங்கு வகுக்கிைது. 

ஒளிசச்சற்கையின் நகைபெறும் இைம் 

• தாவரங்களில் ஒளிசப்சை்சகயானது குபலாபராபிலாஸ்ட்டு எனும் கசல் 

உறுப்புகளில் நசடகபறுகிைது. குறிப்பாக, கிரானா மை்றும் ஸ்ட்பராமா 

பகுதிகள் ஒளிசப்சை்சகயில் ஈடுபடுகின்ைன 

• பாக்டீரியாகக்ளில் குகராமாட்கடாஃபபார ்எனும் உறுப்புகளில் 

நசடகபறுகிைது 

• சில ஒை்சை கசல் பாசிகளில் பிலாஸ்மா சவ்வின் நீட்சியாக உருவாகும் 

சதலக்காய்டு உறுப்புகளில் நசடகபறுகிைது. 

ஒளிசச்சற்கைை்கு சதகவயானகவ 

• சூரிய ஒளி 

• சூரிய ஒளிசய உள்வாங்கும் நிைமிகள் 

• காை்றிலுள்ள கனிம காரப்ன் எனும் காரப்ன் சடயாக்சசடு 

• நீர ்(காை்றிலுள்ள ஈரப்பதம்)/ மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சப்படும் நீர.் 

 



ஒளிசச்சற்கையில் ஈடுெ்ெடும் நிறமிைள் 

• தாவரங்களில் குசலாச ாஃபில் தான் முக்கியமான நிைமியாக 

இருக்கிைது 

• இசவ ககாழுப்பு கலந்த மூலக்கூறுகல் 

• 9 வசக குபலாபராஃபில் காணப்படுகின்ைன 

• குபலாபராஃபில் a, குபலாபராஃபில் b, குபலாபராஃபில் c, குபலாபராஃபில் d, 

குபலாபராஃபில் e, பாக்டீரிய-குபலாபராஃபில் a, பாக்டீரிய-

குபலாபராஃபில் b, குபலாபராபியம் குபலாபராஃபில் a 650, மை்றும் 

குபலாபராபியம் குபலாபராஃபில் b 666 

• இசவகளுல் குபலாபராஃபில் a தான் முதன்சம நிைமியாக இருக்கிைது 

குசலாச ாஃபில் a 

• இதன் பாரம்ுலா – C55 H72 O5 N4 Mg ஆகும் 

• இதன் அசமப்பில் ஒரு பபாரஃ்சபரின் தசலப்பாகமும், நீளமான வால் 

பகுதியான ஃசபட்டால் சங்கிலியும் காணப்படுகிைது. 

• தசலப்பகுதியில் மக்னீசியம் அயனிகள் காணப்படுகின்ைன. 

• குபலாபராஃபில் a யானது நீல நிைம் (430 nm)  மை்றும் சிவப்பு நிைம் 

(662nm)  ஒளிகக்திரக்சள ஈரக்்க வல்லதாக இருக்கிைது. 

• இந்த நிைமியானது, ஒளிசப்சை்சகயில் ஈடுபடும் அசணதத்ு 

உயிரினங்களிலும் காணப்படுகிைது. 

குசலாச ாஃபில் b 

• C55H70O6N4Mg 

• நீல நிைமும் (430nm)  ஆரஞ்ச ்நிைமும் (644nm)  ஈரக்்க வல்லது 

• இதன் அசமப்பில் ஒரு பபாரஃ்சபரின் தசலப்பாகமும், நீளமான வால் 

பகுதியான ஃசபட்டால் சங்கிலியும் காணப்படுகிைது. 

• தசலப்பகுதியில் மக்னீசியம் அயனிகள் காணப்படுகின்ைன 

• இந்த நிைமியானது, ஒளிசப்சை்சகயில் ஈடுபடும் அசணதத்ு 

உயிரினங்களிலும் காணப்படுகிைது. 

குசலாச ாஃபில் c 

• ஃசபட்டால் சங்கிலி அை்ைது 

• பழுப்பு பாசிகளிலும் சடயட்டம் பாசிகளிலும் காணப்படுகிைது 

குசலாச ாஃபில் d 

• சாந்கதாஃசபசிபய குட்கும்பத்சத சாரந்்த பாசிகளில் காணப்படுகிைது. 

உதா: வவுசச்ீரியா 

குசலாச ாஃபில் e 

• சிவப்பு பாசிகளில் காணப்படுகிைது. 



ைப ாடினாய்டு நிறமிைள் ( துகை நிறமி) 

 

• ககாழுப்பு நிசைந்தது 

• மஞ்சள் மை்றும் ஆரஞ்ச ்நிை ஒளிசய ஈரக்க் வல்லது 

• 2 வசககளாக காணப்கபௌட்கிைாது 

ைப ாை்டீன் – காரப்ன் மை்றும் சைட்கராஜன் ககாண்டது 

o C40 H56 

o குபலாபராஃபில் a உடன் பசந்து காணப்கபௌகிைது 

o ஆரஞ்ச ்அல்லது மஞ்சள் நிைமுசடயது 

o உதா: பீட்டா ககராட்டீன் 

 

சாந்பதாஃபில் 

o காரப்ன், சைட்கராஜன் உடன் ஆக்சிஜனும் பசரந்்தது 

o உதா: லியுட்டின், கர்ிப்கடாசாந்தின் 

ைப ாடினாய்டு பசயல்ொடுைள்: 

• தங்களால் ஈரக்க் பட்ட ஒளிக்கதிரக்சள குபலாகராஃபில் 

மூலக்கூறுகளுக்கு கடதத்ுதல். இசவ துசண நிைமிகளாக கசயல் 

படுகின்ைன. 

• தாவர பசச்சயங்கசள அதிக கவப்பம் மை்ை்யும் ஒளியால் சிசதவுைாமல் 

பாதுகாக்கின்ைன. 

ஃகெை்பைாபிலின் நிறமிைள் 

• பவறு வசக துசண நிைமிகள் 

• இசவ சிவப்பு மை்றும் நீல பசச்ச பாசி இனங்களில் காணப்படுகின்ைன 

• இசவ சுடு நீரில் கரயக்கூடியசவ 

• இரண்டு வசககள் உள்ளன: 

o ஃசபபகா-சயானின் 

o ஃசபபகா-எரித்ரின் 

 

ஈ ்ெ்பு நிறமாகல 

• ஒவ்கவாரு குகலாகராஃபில் நிைமி அல்லடது துசண நிைமிகளும் ஒரு 

குறிபிட்ட அசல நீளம் ககாண்ட ஒளிகக்திரக்சளபய 

ஏை்றுக்ககாள்கின்ைன/ அத்த்சகய அசல நீளபம ஈரப்்பு நிைமாசல 

எனப்படுகிைது 

• ஈதர ்கசரசலில் குகலாகராஃபில் ‘a’ வின் ஈரப்்பு அசல நீளமானது நீல 

ஒளியில் 430 nm மை்றும் சிவப்பு ஒளியில் 662nm ஆகும். 

 



பசயல்ொை்டு நிறமாகல 

• ஒரு குறிபிட்ட நிைமியில் அதிக அளவில் ஒளிசப்சரக்்சகயில் ஈடுபடும் 

ஒளிகக்திபர கசயல் பாட்டு நிைமாசல எனப்படுகிைது 

• குகலாகராஃபில் ‘a’ நிைமியின் உசச் வரம்பு ஈரப்்பு நிைமாசல 430 nm  

மை்றும் 662 nm இருந்த பபாதிலும், ஒளிபசரக்்சகயில் ஈடுபடுத்தப்படும் 

நிைமாசல 662 nm ஆகும்.  ஆகயால் 662 nm தான் குகலாகராஃபில் ‘a’ வின் 

கசயல் பாட்டு நிைமாசலயாக திகழ்கிைது. 

பசவ்வீழ்சச்ி நிைழ்வு 

• பசச்ச பாசியான் குகலாகரல்லா வில் ஒளிபசரக்்சக ஆராய்சச்ியின் 

கபாழுது, ராபரட்் எமரச்ன் என்ை விஞ்ஞானி 680nm கக்ும் அதிகமான 

அசல நீள ஒளியில் அதாவது 700 nm அசல நீள ஒளிகக்திரக்சள 

பாசியின் உடலதத்ில் கசலுத்தியப்பின், ஒளிசப்சரக்்சகயின் சதவிகிதம் 

குசைய கண்டார ்

• 700 nm கசந்நிை ஒளிக்கதிரக்ளால் ஆனதால்,  இதை்கு கசவ்வீழ்சச்ி நிகழ்வு 

என்று கபயர.் 

எம ்சன் உய ்தத்ல் நிைழ்வு 

• 700 nm விட குசைவான அசலநீள ஒளிக்கதிரக்சள, அதனுடன் பசரத்த்ு  

அப்பாசியில் கசலுதத்ியப்பின் ஒளிசப்சரக்்சகயின் சதவிகிதம் மிக 

அதிகமாகக்ப்பட்டசத காட்டினார.் 

• ஆக, ஒளிசப்சரக்்சக நிகழ்வில் வீழ்சச்ி பதாை்றுவிக்கும் அசல நீளத்துடன் 

சை்று குசைந்த அசல நீளம் ககாண்ட ஒளிக்கதிரக்சள ஒன்ைாக 

கசலுதத்ும் கபாழுது, அதிக அளவில் ஒளிசப்சரக்்சக நசடகபறுகிைது.  

இதசன எம ்சன் உய ்தத்ல் நிைழ்வு எனலாம் 

பசவ்வீழ்சச்ி மற்றும் உய ்தத்ல் நிைழ்வு ஆ ாய்சச்ியின் முை்கியத்துவம் 

• பமபல குறிபிட்ட இரண்டு கண்டு பிடிப்புகசள சவதத்ுதான் 

ஒளிசப்சரக்்சக நிகழ்வில் இரண்டு ஒளி கதாகுப்புகள் கசயல்படுகின்ைன 

என்று அறியப்பட்டது 

• அசவ PS I மை்றும் PS II என்ை ஒளிதக்தாகுப்புகளாகும். 

• இவ்விரண்டு ஒளிதக்தாகுப்புகளும் ஒரு கதாடர ்நிகழ்வுகளாக 

கசயல்புரிகின்ைன. 

• இசவகளின் கசயல்பாட்டால்தான் ஆை்ைல் மூலக்கூறுகளான ATP மை்றும் 

NADPH உருவாக்கப்படுகின்ைன. இம்மூலகக்ூறுகளின் உதவியால்தான் 

தாவர பசச்சயங்களில், கனிம CO2  விலிருந்து கரிம மாவுசதத்ு 

(காரக்பாசைட்பரட்) உருவாக்கப்படுகிைது. 

 

 



ஒளித்பதாகுெ்புைள் (ஓளி சசை ிை்கும் கூை்டு பதாகுெ்புைள்) 

• சில நிைமிகளின் கூட்டசமப்புதான் ஒளிசப்சரக்்சகயில் ஈடுபட்டு ஒளி 

ஆை்ைசல பவதியல் ஆை்ைலாக மாை்றுகிைது.  இசவதான் ஒளி 

பசகரிகக்்கும் கூட்டு கதாகுப்பு அல்லது ஒளி பதாகுெ்புைள் 

எனப்படுகின்ைன 

• ஒவ்கவாரு ஒளிதக்தாக்குப்பிலும் முக்கியமான பகுதி கி ிகயெ்ெகுதி 

எனப்படுகிைது 

• ஒை்சை குகலாகராஃபில் ‘a’ மூலக்கூறுதான் கிரிசய பகுதியாக 

கசயல்படுகிைது. 

• கிரிசய பகுதிசய சுை்றி காணப்படும் பவறு சில குகலாகராஃபில் 

மூலக்கூறுகபள கமய்யெ்ெகுதிசய பதாை்றுவிக்கின்ைன.  அதாவது, 

கிரிசய பகுதிய சுை்றி குகலாகராஃபில் ‘b’ அல்லது குகலாகராஃபில் ‘c’ 

அசமயப்கபை்று, சமய்ய பகுதியாக கசயல் படுகிைது 

ஆை்ை்ைனா மூலை்கூறு / துகை நிறமி ெகுதி 

• கவளிப்புரதத்ில் அசமந்திருக்கும் ககராட்டினாய்டு, சாந்கதாஃபில் 

பபான்ை நிைமிகள் ஆை்ை்ைனா மூலை்கூறு எனப்படுகின்ைன 

• இந்நிைமிகள் கவவ்பவறு அசல நீளங்கசள ( 530nm, 620 nm, 560nm)  

ஈரத்த்ுக்ககாண்டு அதன் ஆை்ைசல சமய்ய பகுதிகக்ு 

கசலுதத்ுகின்ைன.   

• சமய்ய பகுதியானது இந்த ஆை்ைசல கிரிசய பகுதிகக்ு 

கடதத்ுகின்ைன 

• ஆக, கிரிசய பகுதிகக்ு அதிகமான அளவில் ஒளி ஆை்ைல் 

கிசடக்கின்ைது 

 

 

 

 

கி ிகய 

ெகுதி Chl’a’ 

கமய்ய 

ெகுதி Chl ‘b’ 

ஆை்ை்ைனா / 

துகை நிறமி ெகுதி 

ககராட்டினாய்டு, 

சாந்கதாஃபில் 



ஒளிசச்ச ்ை்கையின் இ ை்டு பி ிவுைள் 

1. ஒளிக்கிரிசய/ஹில் கிரிசய 

2. இருள் கிரிசய /கால்வின் கபன்சன் சுழை்சி 

 

ஒளிை்கி ிகய/ஹில் கி ிகய 

 

• ராபரட்் ஹில் என்ை விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

• இக்கிரிசய குகலாகராபிலாஸ்ட்டிலுள்ள கிராணா பகுதியில் 

நசடகபறுகிைது 

• 400 – 700 nm அசல நீளமுசடய ஒளிக்கதிரக்ள் 

உபபயாகிக்கப்படுகின்ைன.  இந்த அசல நீளக்கதிரக்ள்தான் 

ஒளிபசரக்்சக ஊக்குவிக்கும் கதிரக்ள் ஆகும் (PAR)  

ஒளிை்கி ிகயயின் சில முை்கிய நிைழ்வுைள் 

1. ஒளி துகள்களால் (ஃகபாட்டான்கள்) குகலாகராஃபில் மூலகக்ூறுகள் 

கிளரச்ச்ியசடதல் – 

• ஒவ்கவாரு குகலாகராஃபில் மூலக்கூறும்  C, H, O மை்றும்   N 

அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

• இவ்வணுக்கசள சுை்றி எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன 

• ஆை்ைலுசடய ஒளித்துகள்கள் குகலாகராஃபில் அணுகக்சள 

தாக்கும் கபாழுது, ஒளிக்கதிரக்ளின் ஆை்ைலால் 

இவ்பவலட்ரான்கள் கிளரச்ச்ியசடகின்ைன 

• கிளரச்ச்ியுை்ை எலக்ட்ரான்கள் தங்களுசடய 

இருப்பிடத்திலிருந்து கவளிபயை்ைப்படுகின்ைன 

• இவ்வாறு கவளிபயறிய எலக்ட்ரான்கள் மீண்டும் அபத 

இடத்திை்கு வந்தசடய பாரக்்கின்ைன 

• ஆை்ைல் மிகுந்த எலக்ட்ரான் கள் இருப்பிடத்திை்கு திரும்பும் 

வழியில் தனது ஆை்ைசல கவளிபயை்றி அதசன ATP  யாக 

மாை்றுகின்ைன. 

• எலக்ட்ரான்கள் சில தாங்கிகளின் மூலமாக கடத்த பட்டு 

முசையாக ஆை்ைல் விடுவிக்கப்கபை்று, நிசலயான 

தன்சமயுடன் தனது இருப்பிடத்திை்கு வந்தசடகின்ைன. 

2. நீரின் ஒளி ஆக்சீகரணம் மை்றும் பிராண வாயுவின் (O2) கவளிபயை்ைம் 

 

• 4 H2O                                                   4 (OH)- + 4 H+ 

• 4 (OH)-                                                  4 (OH) + 4 e- 

• 4 (OH)                                                   2H2O + O2 

 

இந்த நிகழ்வு PS II  வுடன் இசணந்து காணப்படுகிைது. 



தாவரங்கள் மற்றும் ஆல்காகக்ளில், ஒளிக்கிரியைைானது 2 

ஒளிதத்தாகுப்புகளின் வாயிலாக நயைதபறுகின்றன.   இரண்டு 

ஒளிதத்தாகுப்புகளும் ஒரு தபாதுவான அயமப்யபக் தகாண்டுள்ளன மற்றும் 

இரண்டு முக்கிை பகுதிக்கூறாக தெைல்புரிகின்றன.: ஒரு மைய்யப்பகுதி - 
ஒளிவவதியிைல் எதிரவ்ியனகயள உருவாக்கும் கிரிமய பகுதி, மற்றும் ஒரு புற 

ஆண்டெனா அமைப்பு - பல அயல நீளமுயைை குதளாதராஃபில் ‘a’ மற்ரும் ‘b ‘ 

அல்லா பிற ஒளிகக்திரக்யள உறுஞ்சி கிரியைப்பகுதிக்கு கைத்தி, ஒளி 

நியலப்படுதத்ும்  திறயன அதிகரிக்கிறது.  இந்த துமண நிறமி அமைப்புகள் 

வநரடிைாக ஒளிெவ்ெரக்்யக தெைல்முயற ஒழுங்குபடுத்தலில் ஈடுபடுகின்றன.   

 

கிரியைப்பகுதிைின் உை்கிரகிகக்ும் குறுகக்ுதவை்டு மிகவும் சிறிைதாக உள்ளது. 

எனவவ, ஒளிதத்தாகுப்பு உயிரிகள் துயண புரதகக்ூறுகள், ஆண்தைனா அல்லது 

ஒளி-வெகரிகக்ும் வளாகங்கள் (LHC) ஆகிையவ, ஒளிைாற்றயல உறிஞ்சி, 

குறிப்பிை்ை எண்ணிக்யகயிலான இயைவியன யமைங்களுகக்ு அயத கைதத்ிை, 

இயண காரணிகளின் ததாகுப்புகயளப் பைன்படுதத்ுகிறது. இதனால்தான் 

கூை்டுதத்தாகுப்புகளான ஒளித்டதாகுப்பு I மற்றும் ஒளித்டதாகுப்பு II 

ஒளிெவ்ெரக்்யகயின் முக்கிை அலகுகளாக தெைல்புரிகின்றன. 

ஆக, ஒளித்துகுப்பில் உள்ள அயனதத்ு நிறமி மூலக்கூறுகளும் ஒளிக்கதிரக்யள 

உறிஞ்ெமுடியும், ஆனால் யமை்ை பகுதியில் இருக்கும் ஒரு சில குவளாவராஃபில் 

மூலக்கூறுகள் மை்டுவம ஒளியை வவதியிைல் ஆற்றலாக மாற்றுவதில் சிறப்பாக 

தெைல்புரிகின்றன. 

இரண்டு ஒளிதத்தாகுப்புகளும் ஒவர வநரதத்ில் வரியெைாக தெைல்படுகின்றன. 

இரண்டு ஒளித்ததொகுப்புகளின் யைய்ை பகுதிகல் Chl a  மற்றும் -கவராை்டின் 

மூலக்கூறுகயள மை்டுவம இயணக்கிறது, அவத வநரதத்ில் ஆண்தைனா அல்லது 

ஒளி-வெகரிகக்ும் வளாகங்கள் Chl  b மற்றும் சொந்ததொஃபில் எனும் ஆக்சீகரிக்க 
பட்ட கத ொடினொய்டு ஆகிைவற்யற இயணக்கிறது. ஒற்யறத் தாவர 
பசுங்கணிகமானது, நூற்றுகக்ணக்கான ஒளித ்ததாகுதிகயளக ்தகாண்டுள்ளது. 

மை்ை பகுதிகள் PS II இல் 'P680 – Phaeo' எனவும் PS I இல்  P700-A0 எனவும் 
குறிப்பிைப்படுகின்றன. 

P680 மற்றும் P700 இரண்டும் முதன்யம எலக்ை்ரான் தகாயைைாளரக்ளாக 

ெத்ெைல்படுகின்றன, அயவ முயறவை (முதன்யம) எலக்ை்ரான் ஏற்பிகளாக 
தசைல்படும் P 680 - பிவைா-டி1 புரத க்கூை்டு மற்றும் P700- Ao புரதக்கூை்டு 

மூலக்கூறுகயள குயறக்கின்றன 

இரு ஒளிதத்தாகுப்புகளும் குதலாதராபிலாஸ்ை் ெவ்வின்  வமல் ஒரு 

ஒழுங்கயமப்பாக காணப்படுகின்றன.  இதன் காரணமாகவவ  PS II விலிருந்து 

தவளிவைற்றப்படும் எலக்ை்ரான் ஒரு வழி பாயதைாக PS I இன் எலக்ை்ரான் 



தவளிவைற்றத்யத ஈடு தெை்கிறது.  வமலும், நீர ்மூலக்கூறில் இருந்து நீக்கப்பை்ை 

எலக்ை்ரான், PS II இல் ஏற்படும் எலக்ட் ொன் இழப்யப ஈடுதசய்கிறது. 

 

PS I ஒளித்பதாகுெ்பு I 

 

 

                                                           
 

• PS I ஒளிதக்தாகுப்பு  குகலாகராபிலாஸ்ட் உறுப்பிலுள்ள ஸ்ட்பராமா இசழ 

சவ்வின் பமை்புரத்தில் அசமந்திருகக்ும் 

• இதனுசடய கிரிசய பகுதி P 700 எனப்படும்  

• P 700 பகுதியில் குபலாகராஃபில் ‘a’ பிரதான நிைமியாக இருகக்ும்.  

ஓளிகக்திரக்ளின் தாக்கத்தால் நிைமியிலிருந்து கிளரச்ச்ியுை்ை எலக்ட்ரான் 

கவளியிடப்பட்டு முசைபய அருகருபக அசமந்திருகக்ும் எலக்ட்ரான் 

தாங்கிகளாக  (துசணப்புரதங்கள்) கசயல்புரியும் , Fe-S புரதம், 

ஃகபரிடாகச்ின் (Fd), Cyt b6, Cyt f மை்றும் கசடசி எல்க்ட்ரான் தாங்கியான 

பிலாஸ்கடா சயனின் – PC வழியாக மீண்டும் P700 கிரிசயப்குதிய்ல் 

வந்தசடகின்ைது. இதனால், ஒளியால் தாக்கப்பட்டு கவளிபயரிய 

எலக்ட்ரான் கவை்றிடம் நிைப்பப்படுகிைது 

• ஃகபரிடாகச்ின் வழிபய கடத்தப்படும் எலக்ட்ரான் Cyt b6  அசடயும் 

கபாழுது கவளியிடப்படும் ஆை்ைலால் ஒரு ATP ஆை்ைல் மூலக்கூறு 

உருவாகக்ப்படுகிைது. 

• Cyt b6 லிருந்து பிலாஸ்கடாகுவிபனான் வழிபய Cyt f இை்கு கடத்தப்படும் 

எலக்ட்ரான்களால் முசைபய ஆை்ைல் கவளிப்பட்டு, இன்னுகமாரு ATPசய 

உருவாகக்ும் விதமாக கசயல்புரிகிைது. 

கி ானா 

இகழ 

ஸ்ை்ச ாமா 

இகழ 

PQ 

சுழலும் எலை்ை் ான் 

ைைத்து விகன 



• கவளியிடப்படும் எலக்ட்ரான் மீண்டும் அபத கிரிசய பகுதிசய (P 700- PS I) 

அசடவதால், இவ்வித எலக்ட்ரான் கடதத்ுதலுகக்ு சுழலும் எலை்ை் ான் 

ைைத்துதல் என்று கபயர.் 

• சுழலும் எலக்ட்ரான் கடதத்ுதல் நிகழ்வில் 2 ATP உருவாகக்ப்படுகின்ைன 

• இவ்விதமாக ஒளியின் மூலமாக ATP ஆை்ைல் மூலக்கூறுகளின் 

உருவாகக்ம், ஒளி-ொஸ்ெ ைீ ைம் என அசழக்கப்படுகுகிைது. 

• பமலும், சுழலும் எலக்ட்ரான் கடதத்ு விசனயில் பாஸ்பரீகரணம் 

நசடகபறுவதால்,  இந்த நிகழ்விை்கு சுழலும் ஒளி- ொஸ்ெ ைீ ைம் 

என்றும் கபயர.் 

• இந்த வசக சுழலும் கடத்துதல், பாக்டீரிய கசல்களிலும் மை்றும் சில 

தாவரங்களிலும் காணப்பகுகின்ைன. 

 

PS II இன் அயைப்பு ைற்றும் தசைல்பொடு-சுழலொ ஒளி பொஸ்பரீக ணம் 

                                              

 
• கபாதுவாக அசனதத்ு தாவரங்களிலும், பாசிகளிம் PS I   மை்றும் PS II, 

இரண்டு ஒளிதக்தாகுப்புகளும் காணப்படுகின்ைன.  சில 

பாக்டீரியாகக்ளில் PS I மட்டும் இருக்கிைது. 

                                

கி ானா இகழ 

ஸ்ை்ச ாமா இகழ 

சுழலா-எலை்ை் ான் 

ைைத்து விகன 



• தாவரங்களில் இவ்விரண்டு ஒளிதக்தாகுப்புகளும் ஒபர பநரதத்ில் 

வரிசசயாக கசயல்புரிகின்ைன. 

• இரண்டு ஒளிதக்தாகுப்புகளும் ஒபர பநரதத்ில் ஒளிகக்திரக்ளால் 

தாக்கப்பட்டு எலக்ட்ரான்கசள கவளியிடுகின்ைன. 

• PS II ஒளிதக்தாகுப்பு  குகலாகராபிலாஸ்ட் உறுப்பிலுள்ள கிராணா இசழ 

சவ்வின் பமை்புரத்தில் அசமந்திருகக்ும் 

• இதனுசடய கிரிசய பகுதி P 680 எனப்படும், ஏகனன்ைால் 

இக்கிரிசயப்பகுதியானது 680 nm அசல நீளமுசடய கசந்நிை 

ஒளிகக்திரக்சளபய ஈரக்்கும் வல்லசம பசடத்தது. குசைந்த 

அசலநீளமுசடய ஒளிகக்திரக்ளின் ஆை்ைல் அதிகமாக இருக்கிைது.  

இதனால் P 680 கிரிசயப்பகுதியானது அதனுடன் இசணந்திருக்கும் நீர ்

மூலக்கூறுகசள ஆகச்ீகரணம் கசய்யும் ஆை்ைசல கபை்ைதது.  இதன் 

மூலம் நீர ்மூலக்கூறுகள் சிசதவுை்று பிராண-வாயுவான O2, 

எலக்ட்ரான்கள் மை்றும் புகராட்டான்கசள கவளியிடுகிைது 

• P 680 பகுதியில் குபலாகராஃபில் ‘a’ பிரதான நிைமியாக இருகக்ும்.  

ஓளிகக்திரக்ளின் தாக்கத்தால் நிைமியிலிருந்து கிளரச்ச்ியுை்ை எலக்ட்ரான் 

கவளியிடப்பட்டு முசைபய அருகருபக அசமந்திருகக்ும் எலக்ட்ரான் 

தாங்கிகளாக  (துசணப்புரதங்கள்) கசயல்புரியும் , ஃபிகயாஃசபட்டின், 

குவிபனான், பிலாஸ்கடாகுவிகனான், Cyt f மை்றும் கசடசியில் 

பிலாஸ்கடா- சயனின் என்ை எலக்ட்ரான் தாங்கிக்கு அனுப்புகிைது.  

• பிலாஸ்கடா- சயனின் எலக்ட்ராசன மீண்டும் PS II விை்பக அனுப்பாமல், 

PS I இை்குள் கசலுத்தி, PS I இல் ஏை்பட்ட எலக்ட்ரான் கவை்றிடத்சத 

நிரப்புகிைது. 

• PS I விலிருந்து கவளிபயை்ைப்பட்ட எலக்ட்ரான்,  சுழலும் கடதத்ுதலில் 

உள்ளது பபால், Fe-S புரதம், Fd வழியாக கடத்தப்பட்டு, இறுதியில் NADP 

என்ை மூலகக்ூறுவினால் ஏை்கப்பட்டு, குசைத்தல்-விசனயசடந்து, NADPH 

என்ை ஆை்ைல் மூலக்கூைாக மாை்ைப்படுகிைது. 

• சுழலா எலக்ட்ரான் கடத்தல் முசையில் 1 ATP யும் 1 NADPH ஆை்ைல் 

மூலக்கூறும் உருவாக்கப்படுகின்ைன. 

• PS II விலிருந்து கவளிபயை்ைப்படும் எலக்ட்ரான், PS I இை்கு 

வந்தசடவதனால், இந்த எலக்ட்ரான் சுழை்சிக்கு, சுழலா சுழை்சி என்று 

கபயர.் 

• PS II வில் ஏை்படும் எலக்ட்ரான் கவை்றிடதச்த, அருகிலிருக்கும் நீ ்-

சிகதவு கூை்டுத்பதாகுதி யின் மூலம் கவளிப்படும் எலக்ட்ரான் 

நிரப்புகிைது. 

• சுழலும் மை்றும் சுழலா எலக்ட்ரான் கடதத்ு விசனகள் ஒளிசப்சரக்்சகயில் 

ஈடுபடும் கசல்களின் ஆை்ைல் பதசவசய கபாருத்பத 

தீரம்ாணிக்கப்படுகின்ைன.  உடனடி ஆை்ைல் பதசவ எனில், சுழலா 

பாஸ்பரீகரண முசைப்படி ATP உருவாக்கப்படுகிைது.  அபத சமயம், அதிக 

ஆை்ைல் பதசவப்படாத தருணத்தில், சுழலா பாஸ்பரீகரணம் 

நசடப்கபை்று , NADPH மூலகக்ூறுகள் உை்பத்தி கசய்யப்படுகின்ைன.   



நீ ்-சிகதவு கூை்டுத்பதாகுதி 

• PS II வின் கிரிசயப்பகுதிக்கு அருபக அசமந்திருகக்ும் ஒரு நீர-்மூலக்கூறு 

கூட்டசமப்பாகும். 

• ஒவ்கவாரு முசையும் P 680 ஒை்சை ஒளிகக்ை்சையால் தாக்கப்படும் 

கபாழுது (ஃகபாட்டான்), அருகிலிருக்கும் நீர-்மூலக்கூை்றிலிருந்து ஒரு 

எலக்ட்ரான் மை்றும் ஒரு புகராட்டான் கவளிபயறுகிைது. 

• இது பபால் 4 ஃகபாட்டான்கள் (ஒளிக்கை்சை) P680 கிரிசய பகுதிசய 

தாக்கும் கபாழுது, 1 O2 மூலகக்ூறு, 4 எலகட்்ரான்கள் மை்றும் 4 

புகராட்டான்கள் கவளிபயை்ைப்படுகின்ைன.  

• கவளியிடப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஒவ்கவான்ைாக PS II வில் உருவாகும் 

எலக்ட்ரான் கவை்றிடத்சத நிரப்புகின்ைன. 

• O2 பிராணவாயுவாக இசலயிலிருந்து கவளிபயை்ைப்படுகிைது. 

 

4 ஃகபாட்டான்களின் விசளவாக - 

• 4 H2O                                                   4 (OH)- + 4 H+ 

• 4 (OH)-                                                  4 (OH) + 4 e- 

• 4 (OH)                                                   2H2O + O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இ ை்டு ஒளித்பதாகுெ்புைளின் சவறுொடுைள் 

             PSI       PS II 

ஒளிதக்தாகுப்பானது நீண்ட          ஒளிதக்தாகுப்பானது  

அசல நீளம் ககாண்ட                   குசைந்த அசல நீளம் ககாண்ட  

ஒளிகக்திரக்சள ஈரக்க் வல்லது               ஒளிகக்திரக்சள ஈரக்க் வல்லது 

 

 

கிரிசய பகுதி P 700     கிரிசய பகுதி P 680 

 

 

ஸ்ட்கராமா இசழயில்  கிராணா இசழயில்  

அசமந்திருக்கிைது  அசமந்திருக்கிைது  

 

 

O2 கவளிப்படுவதில்சல நீரின் ஒளிசச்ிசதவின் காரணமாக 

 பிராணவாயு கவளிப்படுகிைது 

 

 

சுழலும் மை்றும் சுழலா சுழலா எலக்ட்ரான் கடத்தலில்  

எலக்ட்ரான் கடதத்லில் மட்டுபம பங்ககடுக்கிைது. 

பங்ககடுக்கிைது   

     

 

குகலாகராஃபில் ‘b’ யின்     குகலாகராஃபில் ‘b’ யின் 

எண்ணிக்சக குசைவாக   எண்ணிக்சக அதிகமாக  

காணப்படுகிைது      காணப்படுகிைது 

 

 

NADPH  உருவாக்கப்படுகிைது    NADPH  உருவாக்கப்படுவதில்சல 

 

 

2 ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகிைது   1 ATP மூலக்கூறுதான் உருவாகிைது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தகமி-ஆஸ்மாடிக் கருதுவகாள் 

• இது ATP சிந்ததஸ் த ொதிைின் மூலம், ATP மூலக்கூறுகயள உற்பத்தி 

தெை்யும் உயிரிைல் தெைல்முயறஆகும். 

• 1961 ஆம் ஆண்டில், பீை்ைர ்தைன்னிஸ் மிை்தெல் என்ற தபைரில் ஒரு பிரிை்டிஷ் 

உயிர ்வவதியிைலாளர ்‘டகமி-ஆஸ்ைாடிக்’ கருதுககாமள வகாை்பாடுைன் 

உருவாகக்ினார,் இது ஒளிெவ்ெரக்்யகயின் வபாது ஆற்றல் மூலக்கூறுகள் (ATP: 

அடிவனாசின் டியரபாஸ்வபை்) எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்பயத 

விளக்குகிறது. அவரது பயைப்புகக்ு வநாபல் பரிசு வழங்கப்பை்ைது, ஏதனனில் 

அது பசுங்கணிகங்களுகக்ுள் ATP உற்பத்தியின் முழுயமைான 

தெைல்முயறயை வழங்கிைது. 

• NADP (நிதகாடினயமை்டு அடிதனாசின் யை-பாஸ்வபை், சுருக்கமாக NADP +) 

ஒளி எதிரவ்ியன அல்லது ஒளிவவதியிைல் கை்ைத்தில் ATP வுடன் இயணந்து 

உருவாகிறது. இந்த கூறுகள் ஒளிெவ்ெரக்்யகயின் முக்கிை கூறுகளாகும். 

இயவகள், ெரக்்கயர மூலக்கூறுகள் (இறுதி தைாரிப்பு) தைாரிக்க 

இருள்க்கிரியையின் தபாழுதுஅல்லது கால்வின் சுழற்சியில் 

பைன்படுத்தப்படுகின்றன. 
 

தகமி-ஆஸ்மாடிக் கருதுவகாள் தெைல்முயற 

• இந்த தெைல்முயறயில், ஏடிபி- அடிவனாசின் ை்யரபாஸ்வபை்டுகள் 

யதலாதகாை்ை் ெவ்வின் குறுக்வக இருக்கும் புவராை்ைான் ெரிவு வாை்ைத்தின் 

வியளவாக உற்பத்தி தெை்ைப்படுகின்றன. தகமி-ஆஸ்மாசிஸ் 

தெைல்முயறக்கு அவசிைமான அடிப்பயை கூறுகள்: 1. புவராை்ைான் ெரிவு 

வாை்ைம், 2. ATP சிந்வதஸ் தநாதி மற்றும் 3. புவராை்ைான் பம்ப் (புத ொட்டொன் 
உந்து வியச) ஆகும்.  

• ATP சிந்வதஸ் தநாதிைானது, இரண்டு துயண அலகுகள் தகாண்டுள்ளது, 

அயவ: F0 மற்றும் F1. F0 துயண அலகு, பிலொஸ்ைொ ெவ்வின் குறுக்வக 

புவராை்ைான் கைத்தலில் ஈடுபை்டுள்ளது. புவராைான்களின் கைத்தலின் 

மூலமாக இது,  F1 உள்ளயமவில் மாற்றங்கயள ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் ATP 
சிந்ததஸ் டநாதியானது ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.  

• ADP மற்றும் 1 கனிம பாஸ்வபை் (PO4) மூலகக்ூறின் இயணவவ பாஸ்பரீகரண 

வியனைாகும்.  ATP சிந்வதஸ் தநாதி பாஸ்பரீகரண வியனயில் ஈடுபை்டு ADP 

மூலக்கூறுகயள ATP மூலக்கூறுகளாக மாற்றுகிறது.  
• புதராை்ைான்களின் கைத்தலால் பிலாஸ்மா ெவ்வு முழுவதும் ஏற்படும் 

புவராை்ைான் ெரிவு வாை்ைவம,  ATP சிந்வதஸ் தநாதியின் முதன்யம உந்து 

வியெைாகும். 
• ஒளிக்கிரியின் தபாழுது, பச்யசைத்தின் கி ொனொ பகுதிைில், நீர ்

மூலக்கூறுகள் பிரிக்கப்பை்டு, எலக்ை்ரான்கள் மற்றும் புவராை்ைான்கயள 

தவளியிடுகிறது. விடுவிகக்ப்பை்ை எலக்ை்ரான்கள், எலக்ை்ரான் கைத்து 

அயமப்பு மூலம் எடுத்துெ ்தெல்லப்படுகின்றன. சில புதராை்ைான் கள் NADPH 

உயிரம்-மூலகக்ூறின் உருவாக்கதத்ிற்கு பைன்ப்படுத்தப்படுகின்றன 

• அவத வநரத்தில் பெய்ெைத்தின் ஸ்ை்வராமாவிலிருந்து தவளிவரும் 

புவராை்ைான்கள் ெவ்வின் உை்புரத்தில் (LUMEN) உள்வள குவிக்கத் 
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ததாைங்குகின்றன. இதனால், சவ்வின் இருபு மும் புத ொட்டொன்களின் 
தசறிவு தவறுபொட்டொல் புத ொட்டொன் சரிவு வொட்டம் உருவொகிறது.   

• இதன் வியளவாக ATP சிந்வதஸ் தநாதி அலகு F0 வழிைாக ஸ்ை்வராமா 

பகுதிக்கு மீண்டும் இப்புதராைான்கள் தவளிவைறும் தபாழுது, த ொதிைின் 
தயலப்பொகைொன F1 உள்ளயமவில் மாற்றங்கயளத ்தூண்டுகிறது. F1 

வழிைாக ஒவ்தவாரு புதராை்ைான் தவளிவைறும் தபாழுது ஒரு ADP யும் ஒரு 

கனிம PO4 மூலக்குறும் இயனந்து ஒரு ATP ஆற்றல் மூலகக்ுறு உருவாகிறது.  

 
 

 

 

 

 

 

 


