C3 மற்றும் C4 தாவரங்களுக்கிடையே உள்ள யவறுபாடுகள்
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C 3 தாவரங்கள்
இத்தாவரங்கள் எல்லா வானிடல
பிரயதசங்களிலும் காணப்படும்
இத்தாவரங்களின் முதல் CO2 ஏற்பு
RuBP (ரியபாஸ் டப பாஸ்யபட்) ஆகும்
முதலில் உறுவாகும் நிடலோன
மூலக்கூறு 3 கார்பனைங்கிே
வபாஸ்வபா கிளிசரால்டிடைடு (PGA)
இத்தாவரங்களில் கிரண்ட்ஸ்
உள்ளடமப்பு காணப்படுவதில்டல
CO2 இழப்பீட்டு புள்ளி அதிக அளவில்
இருக்கும் (25VTO 100 PPM)
ஒளி சுவாசித்தல் நிகழும்
குடறந்த வசேல்திறனுடைே
ஒளிச்யசற்டக
இத்தாவரங்கள் உப்புச்சார்ந்த (SALINE)
வளர்சூழடல தாங்காது

C 4 தாவரங்கள்
இத்தாவரங்கள் வவப்பமண்ைல
பிரயதசங்களில் மட்டும் காணப்படும்
இத்தாவரங்களின் முதல் CO2 ஏற்பு PEP
(வபாஸ்வபா இனால் டபருயவட்) ஆகும்
முதலில் உறுவாகும் நிடலோன
மூலக்கூறு 4 கார்பனைங்கிே ஒக்ஸாயலா
அசடிக் அமிலம் (OAA)
இத்தாவரங்களில் கிரண்ட்ஸ் உள்ளடமப்பு
காணப்படுகின்றன
குடறந்த அளவிளான CO2 இழப்பீட்டு
புள்ளி இருக்கும் (5 PPMக்கு குடறவாக)
ஒளி சுவாசித்தல் நிகழாது
நிடறந்த வசேல்திறனுடைே ஒளிச்யசற்டக
(ஒளிசுவாசித்தல் இல்லாததால்)
இத்தாவரங்கள் உப்புச்சார்ந்த மற்றும்
வறண்ை வளர்ச்சூழடல தாங்கி வளரும்

இத்தாவரங்களில் மீ வசாபில்
இடலப்பகுதிேில் மட்டும்
ஒளிச்யசற்டக நடைவபறுகிறது.
பசுங்கனிகத்தின் கிரானா பாகம்
மட்டும் ஒளிச்யசற்டகேில் ஈடுபடும்

இத்தாவரங்களில் மீ வசாபில் மற்றும்
கற்டறயுடர 2 இடலப்பகுதிகளிலும்
ஒளிச்யசற்டக நடைவபறுகிறது.
பசுங்கனிகத்தின் கிரானா மற்றும் லுமன்
(LUMEN) பாகங்கள் இரண்டும்
ஒளிச்யசற்டகேில் ஈடுபடும்

1CO2 மூலக்கூறு நிடலபடுத்த 3ATP
மற்றும் 2 NADPH2 யதடவப்படுகிறது.
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RUBISCO
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1 கார்பாக்ஸியலஸ் வநாதி-
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CO2 நிடலப்பாடு திறன் குடறவானது
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ஒளிச்யசற்டகேின் வதம்
ீ
ஆக்சிஜனால்
குடறக்கப்படுகிறது
தாவரங்கள் வளர உகந்த வவப்பம் 20 25oC ஆகும்
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1CO2 மூலக்கூறு நிடலபடுத்த 5 ATP
மற்றும் 2 NADPH2 யதடவப்படுகிறது.

2 கார்பாக்ஸியலஸ் வநாதிகள்- PEP
கார்பாக்ஸியலஸ் மற்றும் RUBISCO

அதிகமான CO2 நிடலப்பாடு திறன்
வகாண்ைது
ஒளிச்யசற்டகேின் வதம்
ீ
ஆக்சிஜனால்
குடறக்கப்படுவதில்டல
தாவரங்கள் வளர உகந்த வவப்பம் 30 - 45oC
ஆகும்

ஒளி சுவாசித்தல்
•
•

பச்டசேங்கள் நிடறந்த தாவரங்களில் ஒளிேின் காரணத்தால் நிகழ்கிற
சுவாசித்தலுக்கு ஒளி சுவாசித்தல் என்று வபேர்.

ஒளி சுவாசித்தல் என்ற வசேலில்தாவரத்தில் உற்பத்திோகிற கார்பன்
கரிமவபாருட்கள் பிராணவாயுவான O2வினால் ஆக்சீகரணம்

வசய்ேப்படுகின்றன. இந்த வசேல் ஒளிேின் காரணத்தல் நைக்கிறது.

•

இந்த வசேலானது சாதாரண சுவாசித்தல் யபான்யற இருக்கும். கரிம
வபாருட்களின் சிடதவால் CO2 வவளியேற்ற படுகிறது. ஆனால்,
இக்கிரிடேேில் ATP உற்பத்தி வசய்ேப்படுவதில்டல. ஆகோல்,

•

ஒளிசுவாசித்தல் ஒரு உபயோகமற்ற வசேலாக இருக்கிறது.

ஒளி சுவாசிப்பு 3 வவவ்யவறு வசல்லுறுப்புகளில் நடைவபறுகிறது
o
o
o

•

பச்டசேம் (CHLOROPLAST)

வபராக்சியசாம் (PEROXISOME)

டமட்வைாகாண்ட்ரிோ (MITOCHONDRIA)

சுற்றுபுரத்தில் CO2 டவவிை அதிக அளவில் O2

இருக்கும் வபாழுது,

RUBISCO என்ற வநாதி ஆக்சீகரண வசேலில் ஈடுபட்டு CO2 விற்கு

பதிலாக O2 டவ தன்னுைன் இடணத்து வகாண்டு வசேல்படுகிறது.
பச்சையத்தினுள்:
•

O2 இன் மிகுதிோல் –
RuBP+ O2

பாஸ்யபாகிளிசரிக் அமிலம்
RUBISCO ந ொதி

+ பாஸ்யபாகிடளயகாயலட்

கால்வின் சுழற்சிேில்
நுடழகிறது

C2 வபாருள்
கிடளயகாயலட்

வபராக்ஸியசாமில் நுடழகிறது

நபரொக்ஸிசைொமினுள்

•

கிடளயகாயலட் +O2

H202

கிடளோக்சியலட் +

H2O+ O2
•

கிடளோக்சியலட்+ கிடளோக்சியலட்

டமட்வைாகான்ட்ரிோவினுள்
•

கிடளசின் + கிடளசின் +O2

கிடளசின் (அமியனா அமிலம்)
டமட்வைாகான்ட்ரிோவில் நுடழகிறது

சிரின் +

CO2

வபராக்ஸியசாமில் நுடழந்து கிளிசரிக் அமிலமாக மாறுகிறது

•

கிளிசரிக் அமிலம் பச்டசேங்களுல் நுடழந்து பாஸ்யபாகிளிசரிக் அமிலமாக மாறி
கால்வின் சுழற்சிேில் ஈடுபடுகிறது. இதனால் குடறந்த அளயவ உணவு உற்பத்தி

•

நடைவபறுகிறது.

இந்த ஒளிசுவாசித்தலில் கிடளோக்ஸியலட் சுழற்சி அல்லது
நடைவபறுகிறது.

•

ஏவனன்றால் இதில் கிடளோக்ஸியலட் மற்றும் கிடளசின் என்ற

கார்பன் வகாண்ை மூலப்வபாருட்கள் உற்பத்திோகின்றன.
மிகுதிோன வவப்பத்தில், மிகுதிோன ஒளிேைர்வில், மிகுதிோன
குடறந்த

CO2

அளவில்,

RUBISCO

வநாதிோனது

வசேல்படுவதினால் முடறந்த அளயவ

•

C2 சுழற்சி

ஒளிச்யசற்டக பாதிக்கப்படுகிறது.

O2 அளவில் மற்றும்

O2 வுைன் இடணந்து

CO2 நிடலப்படுத்தப்படுகிறது. இதனால்

ஆகோல், வவப்பம் மிகுந்த சூழ்நிடலேில் வளரும் தாவரங்கள், குடறந்த மகசூல்
வகாடுப்பதாக அடமகின்றன.

ஒளிசுவாசித்தலின் முக்கிேத்துவம்
•
•
•

2

மிகுந்த பேனற்ற நிகழ்வு

ATP அல்லது NADPH உற்பத்தி வசய்ேப் படுவதில்டல

C4 தாவரங்களினுள் காணப்படும் கற்டறயுடர வசல்கள் தன்னுள் கால்வின்
சுழற்சிடே நைத்தி RUBISCO வின் அருகாடமேில் CO2 யதாற்றுவிப்பதால்
இவ்வடக தாவரங்களில் ஒளிசுவாசித்தல் நடைவபறுவதில்டல

