


সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনগত অি েজন ( )- এর উৎস 

              আেলা               

 ােরািফল
 

 

এ ি য়ায় এক অণু ুেকাজ তির হওয়ার মাধ েম ৬ অণু O2 িনগত হয়। িবি য়ায় অংশ হণ কের CO2 ও 
H2O । অতএব, সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনগত অি েজেনর দুিট উৎস হেত পাের-একিট হেলা CO2 এবং 
অপরিট হেলা H2O। িন বিণত পরী া েলা হেত এিট িনঃসে েহ মািণত হেয়েছ য, সােলাকসংে ষেণর 
সময় য O2 িনগত হয় তা H2O হেত আেস, CO2 হেত নয়, অথাৎ সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনগত 
অি েজেনর উৎস হেলা পািন (H2O)। 



িহল িবি য়া : ১৯৩৭ ি াে  রিবন িহল (Robin Hill) নামক ইংেরজ াণরসায়নিবদ একিট পরী া কেরন।  

A (অৈজব জারক) 
           আেলা              

ােরািফল
 

 
ভ ান নীল (Van Niel)-এর পরী া :  

    আেলা    

ােরািফল
 

 
েবন ও কােমন-এর তজি য় িচি তকরণ পরী া: 

           সূযােলাক            

ােরািফল
 

 

সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনগত অি েজন ( )- এর উৎস 



েবন ও কােমন-এর তজি য় িচি তকরণ পরী া: 
           সূযােলাক            

ােরািফল
 

 
           সূযােলাক            

ােরািফল
  

 
সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনগত সবটুকু অি েজেনর উৎসই পািন। এর সামান তম অংশও কাবন 
ডাইঅ াইড থেক আেস না। 

সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িনগত অি েজন ( )- এর উৎস 



(ক) বািহ ক ভাবকসমূহ :  

১। আেলা : একিট িনিদ  সীমা পয  আেলার পিরমাণ বেড় গেল সােলাকসংে ষেণর পিরমাণও বেড় যায়। আেলাক 
বণািলর সাতিট রেঙর মেধ  লাল, কমলা, নীল ও ব িন অংশই সােলাকসংে ষেণ বিশ ব ব ত হয়।  

২। কাবন ডাইঅ াইড (CO2) : বায়ুম েল CO2 –এর পিরমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগ, িক  এ ি য়ায় উি দ শতকরা 
এক ভাগ পয  O2 ব বহার করেত পাের, তাই বায়ুম েল কাবন ডাইঅ াইেডর পিরমাণ ১% পয  বৃি  পাওয়ার 
সােথ সাম স  রেখ সােলাকসংে ষেণর পিরমাণও বেড় যায়। 

৩। পািন : পািনর পিরমাণ কেম গেল সােলাকসংে ষেণর হার কেম আেস। 
৪। তাপমা া : উি েদর িবিভ তার উপর িনভর কের অি মাম তাপমা া ২২০ স. হেত ৩৫০ স. পয  হেয় থােক।  
৫। অি েজন : বায়ুম েল অি েজেনর ঘন  বেড় গেল অিধকাংশ উি েদই সােলাকসংে েণর হার িকছুটা কেম 

যায়। আর ঘন  কেম গেল সােলাকসংে ষণ হার বেড় যায়। 
৬। খিনজ পদাথ : ােরািফল তিরর জন  লৗহ, ম াগেনিশয়াম ইত ািদর েয়াজন হয়। মািটেত এসব খিনজ পদােথর 

অভাব হেল ােরািফল তির কেম যায়, ফেল সােলাকসংে ষণ হারও কেম যায়। 

সােলাকসংে ষেণর ভাবকসমূহ 



(খ) অভ রীণ ভাবকসমূহ : 

৮। পাতার বয়স : এেকবাের কিচ পাতা এবং এেকবাের বৃ  পাতায় ােরািফেলর পিরমাণ কম থােক বেল 
সােলাকসংে ষণ কম হয়। মাঝাির বয়েসর পাতাই অিধক পিরমােণ সােলাকসংে ষণ করেত পাের। 

৯। পাতার অ গঠন :  

১০। ােরািফল : ােরা াে র অভ ের সােলাকসংে ষণ হেয় থােক। 

১১। শকরার পিরমাণ : পাতার অভ ের শকরার পিরমাণ বেড় গেল সােলাকসংে ষণ কম হেয় থােক।  

১২। ােটা াজম:  

১৩। পটািসয়াম: পটািশয়ােমর অভােব সােলাকসংে ষেণর পিরমাণ কেম যেত দখা যায়। কারণ স বত এ 
ি য়ার অণুঘটক িহেসেব পটািসয়াম কাজ কের। 

১৪। এনজাইম: িবি য়া স কারী েয়াজনীয় এনজাইেমর উপি িত ও পিরমাণও সােলাকসংে ষণ হার িনয় ণ 
কের থােক।  

সােলাকসংে ষেণর ভাবকসমূহ 



১৯০৫ সােল াকম ান (Blackman, 1905) ‘ল অব িমিনমাম’ (Law of minimum) এর উপর িভি  কের ‘ল অব 

িলিমিটং ফ া র সূ ’ (Law of limiting factor) বা সীমাব তা ফ া র সূ  াব কেরন।  

িলিমিটং ফ া েরর নীিত অনুযায়ী সােলাকসংে ষণ য কােনা িনিদ  সমেয় ধুমা  একিট ফ া র ারা সীমাব  হয়। 

সােলাকসংে ষেণর হার ঐ িনিদ  ফ া েরর সমানুপািতক (Proportional) অথাৎ ফ া রিটর পিরমাণ বাড়েল 

সােলাকসংে ষেণর হারও বাড়েব।  

 

 

সােলাকসংে ষণ ি য়ায় িলিমিটং ফ া র বা সীমাব তা ফ া র 



• সােলাকসংে ষণ ি য়ায় সৗরশি  রাসায়িনক শি েত পা িরত হেয় CO2 িবজারেণর মাধ েম 
কােবাহাইে ট উৎপাদন কের ও CO2 পিরত  হয়। এ ি য়ায় শািষত CO2 এর ায় সমপিরমাণ 
CO2 পিরত  হয়। িনিদ  সমেয় সােলাকসংে ষণ ি য়ায় O2 এবং CO2 এর পিরমােণর অনুপাতেক 
সােলাকসংে ষণ হার বেল। সংে েপ এেক PQ বেল। সােলাকসংে ষেণর হার িন িলিখত সমীকরেণর 
মাধ েম িহসাব করা হয়।  

 

• সােলাকসংে ষেণর হার,  ত ােগর পিরমাণ  

 হেণর পিরমাণ  
 

 

CO2 এর পিরমাণ কেম গেল সােলাকসংে ষেণর হার কম হয়। আবার CO2 এর পিরমাণ বেড় গেল এর 
হারও বৃি  পায়।  

সােলাকসংে ষেণর হার 



য জব রাসায়িনক ি য়ায় জীবেকাষ  জিটল জবেযৗগ জািরত হয়, ফেল জবেযৗেগ সি ত ি িতশি  পা িরত 

হেয় গিতশি েত পিরণত হয়, তােক সন বেল। সেনর ফেল য শি  িনগত হয় তা জীেবর িবিভ  শি  শাষণকারী 

কাযকলােপ ব য় হয়। ু েকাজেক াথিমক সিনক ব  ধরেল সেনর রাসায়িনক সংেকত িন প দাড়ঁায় :

 𝐂𝟔𝐇𝟏𝟐𝐎𝟔
ুেকাজ

+ 𝟔𝐎
𝟐

অি েজন
+ 𝟔𝐇

𝟐
𝐎

   পািন
+  𝟑𝟔𝐀𝐃𝐏 + 𝟑𝟔𝐏𝐢              িবিভ  এনজাইম                 

কা এনজাইম,অ াকিটেভটর ইত ািদ  

6CO2+12H2O+36ATP 

সন 



সন অ  : উি েদর িতিট জীব  কােষই িদন-রাি  ২৪ ঘ া সনকায চলেত থােক। কাষীয় সাইেটা াজম ও 

মাইেটাকি য়াই সনি য়ার ধান অ ।  

াক ািরওিটক জীেব (ব াকেটিরয়া, নীলাভ সবুজ শবােল) মাইেটাকি য়া না থাকায় সাইেটা াজেমর এনজাইেমর 

সাহােয  সন স  হয়।  

 

সিনক ব  : সন ি য়ায় য যৗিগক ব সমূহ জািরত হেয় সরল ব েত পিরণত হয় সসব ব েক সিনক ব  

বেল। কােবাহাইে ট (শকরা), ািটন (আিমষ), চিব এবং জিবক এিসডসমূহ সিনক ব  িহেসেব ব ব ত  হয়। 

সূযােলােকর আেলাকশি ই এ সব ব েত রাসায়িনক ি িতশি  িহেসেব জমা থােক সেনর ফেল ি রশি  গিতশি  

িহেসেব িনগত হয়। কােজই আেলাকশি ই সকল শি র মূল উৎস।  

সন অ  ও সিনক ব   



অি েজেনর েয়াজনীয়তার উপর িনভর কের সন ি য়ােক দু’ভােগ ভাগ করা যায়, যথা :  

(ক) সবাত সন Aerobic respiration এবং  

(খ) অবাত সন  Anaerobic respiration।  

 

সবাত সন: য সন ি য়ার জন  মু  অি েজেনর েয়াজন হয়, তােক সবাত সন বেল  

 

অবাত সন: য সন ি য়া মু  অি েজেনর অনুপি িতেত সংঘিটত হয়, তােক অবাত সন বেল। 

সেনর কারেভদ 



য সন ি য়ায় মু  অি েজেনর েয়াজন হয় এবং সিনক ব  স ূণভােব জািরত হেয় CO2, H2O ও িবপুল 
পিরমাণ শি  উৎপ  কের তােক সবাত সন বেল। 
 
 
 
 
সবাত সন একিট ধারাবািহক ি য়া হেলও িবি য়ার ান ও কােজর ধারা অনুযায়ী এেক িতনিট ধারাবািহক ধাপ 
বা পযােয় ভাগ করা হেয় থােক। 
1. াইেকালাইিসস  
2. ব  চ  বা াইকােবাি িলক অ ািসড (TCA) চ  বা সাইি ক অ ািসড চ  
3. ইেলক ন া েপাট চইন পযায়।  
 

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O + 36ADP + 36Pi   6CO2 + 12H2O + 36ATP (38 ATP নয়) 

সবাত সন 



  য ি য়ায় এক অণু ুেকাজ িবিভ  রাসায়িনক িবি য়ায় জািরত হেয় দুই অণু পাই িভক অ ািসেড পিরণত হয়, 

তােক াইেকালাইিসস বেল। াইেকালাইিসসেক EMP (এই ি য়ায় িত াতা িতনজন িব ানী Embden, 

Meyerhof and Parnas এর নাম অনুযায়ী) পাথওেয়, সেনর সাধারণ গিতপথ বা সাইেটা াজিমক সনও বলা 

হয় 

  এ ি য়ার জন  কান অি েজেনর েয়াজন পেড় না। াইেকালাইিসস সবাত ও অবাত উভয় কার সেনরই 

থম ধাপ বা পযায়। 

াইেকালাইিসস 



  াইেকালাইসস ি য়া পূণা  ছক 



Poll Question-01 

 াইেকালাইিসেসর িবি য়া েলা কাথায় ঘেট? 

 (a) মাইেটাকি য়া 

 (b) সাইেটা াজম* 

 (c) াি ড 

 (d)  রাইেবােসাম 



ি তীয় ধাপ : বস চ  (Krebs cycle) 



তৃতীয় ধাপ : ইেলক ন ানা র ও ATP তির 



তৃতীয় ধাপ : ইেলক ন ানা র ও ATP তির 



াইেকালাইিসস ব  চ /𝐓𝐂𝐀 চ  ETS সবেমাট ATP 
2ATP................ ......................                .....................  

......................                ..................... 
অ ািসটাইল Co − A সৃি কােল            2NADH + H+  

   
           

মূল বস চে  
  
  

..........     2ATP 
2NADH + H+..... 4ATP = 4ATP 
(যা সাইেটা াজম থেক 
মাইেটাকি য় াল ম াি  
– এ েবশ কােল একিট 
ATP হািরেয় FADH  
ত পিরণত হয়) 

6ATP = 6ATP 
    

18ATP = 18ATP 
4ATP = 4ATP 
............ 2ATP 

32ATP 

36ATP 

6NADH + H+ ....... 
2FADH2 .............. 
2ATP ............. 

সবাত সেন এক অণু ুেকাজ স ূণ জািরত হেয় 2 ও পািন উৎপাদনকােল িন প শি  উৎপাদন কের : 



এখােন উে খ  য, এক মাল ুেকাজেক পাড়ােল ৬৮৬ িকেলাক ালির শি  বর হয় িক  বােয়ালিজক াল িসে েম মা  

৩৮০ িকেলাক ালির কাযকরী শি  পাওয়া যায় এবং বািক শি  তাপশি  িহেসেব ন  হেয় যায়। িবিভ  রাসায়িনক 

িবি য়ায় িতিট  হেত মা  ১০ িকেলাক ালির িহেসেব ৩৮ িট  হেত ৩৮০ িকেলাক ালির অথবা ৩৬ িট  

হেত ৩৬০  শি  সরবরাহ হয়, যার ফেল কায মতা দাড়ঁায় ায় ৫৫.৪% বা তারও কম। অেনেকর মেত ৪০%। 

সবাত সেন এক অণু ুেকাজ স ূণ জািরত হেয় CO2 ও পািন উৎপাদনকােল িন প শি  উৎপাদন কের : 



অবাত সন ি য়ায় কান মু  অি েজেনর েয়াজন হয় না। য সন ি য়ায় অি েজেনর 

অনুপি িতেত স  হয়, তােক অবাত সন বেল 

 

 

 

অবাত সনেক দুিট পযােয় ভাগ করা যায়; যথা : 

১। াইেকালাইিসস ও  

২। পাই িভক অ ািসেডর অস ূণ জারণ। 

 

           C2H5OH                              + 2CO2 + ২০ িকেলাক ালির শি । C6H12O6  

অবাত সন 



১।  াইেকালাইিসস : এিট সবাত সেনর াইেকালাইিসস ি য়ার অনু প, াইেকালাইিসস উভয় কার সেনরই 

থম পযায়। 

এ ধােপ এক অণু ুেকাজ থেক ২ অণু পাই িভক অ ািসড, ২ অণু  ও ২ অণু ATP উৎপ  হয়। 

 

২।  পাই িভক অ ািসেডর অস ূণ জারণ (পাই িভক এিসড থেক ইথানল অথবা ল াকিটক এিসড সৃি ) : এ 

ি য়ায় পাই িভক এিসড অস ূণভােব জািরত হেয় ইথানল ও CO2 অথবা ধু ল াকিটক এিসড সৃি  কের।   

অবাত সন 



অবাত সেন াইেকালাইিসেস য NADH + H+ উৎপ  হেয়িছল তা এে ে  খরচ হেয় গল। কােজই 

অবাত সেন াইেকালাইিসস ি য়ায় জমােনা দুিট ATP-ই শি র একমা  উৎস। দুিট ATP হেত 

শষপয  ১০ ২ = ২০ িকেলাক ালির শি  পাওয়া যায়। 

  

অবাত সেন ১ অণু ুেকাজ ভে  ২ অণু ইথাইল অ ালেকাহল ও ২ অণু  উৎপ  হয়। 
                                

 িকেলাক ালির শি   

অ ালেকাহিলক ফােমে শন তথা ইথানল সৃি   



            অবাত সেন ১ অণু ুেকাজ হেত ২ অণু ল াকিটক অ ািসড উৎপ  হয়। 
                           

 িকেলাক ালির শি   

    ুেকাজ       ল াকিটক অ ািসড 

ল াকিটক এিসড সৃি  



Poll Question-02 

 িনেচর কানিট অবাত সেনর িবি য়ার াডা  নয়? 

 (a) অ ািসটাি হাইড 

 (b) ল াি ক অ ািসড 

 (c) সাইি ক অ ািসড* 

 (d) ইথানল 



কতৃেকাষী আিদেকাষী 

(ক) মাইেটাকি য়েনর বাইের (সাইেটা াজেম) 

    ১। াইেকালাইিসস  

    ২। ফােমে টশন 

(খ) মাইেটাকি য়েনর ভতের ম াি -এ: 

    ৩। বস চ  মাইেটাকি য়েনর ইনারেমমে ন-এ 

    ৪। ইেলক ন া েপাট িসে ম। 

(ক) সাইেটা াজেম 

    ১। াইেকালাইিসস 

    ২। ফােমে টশন 

   ৩। বস চ  

(খ) াজমােমমে েনর ভতেরর তল (surface) 

    ৪। ইেলক ন া েপাট িসে ম। 

কৃতেকাষী এবং আিদেকাষী জীেব সেনর ান 



 ম ািলক অ ািসেডর াসিনক হার কত?  

 (a) ১ 

 (b) ১.৩৩* 

 (c) ০.৭১ 

 (d) ০.৩৩ 

Poll Question-03 



(i) বকাির িশে  :  

(ii) মদ  িশে  :  

(iii) অ ালেকাহল ত : 

(iv) দুধ িশে  :  

(v) আয়ুেবিদক ওষুধ িশ  :  

(vi) চা ও কিফ ি য়াজাতকরেণ :  

(vii) মাংস ও মাছ িশে  :  

(viii) িভটািমন তিরেত :  

(ix) িভেনগার উৎপাদন:  

(x) কামল পানীয় িশে  :   

িবিভ  িশে  অবাত সেনর তথা ফােমে শেনর ব বহার 



সিনক ি য়ায় উি দ য পিরমাণ CO2 ত াগ কের এবং য পিরমাণ অি েজন (O2) হণ কের তার অনুপাতেক 
সিনক কােশ  (Respiratory quotient/R.Q.) বেল। িবিভ  সিনক ব র জন  সিনক কােশ  িবিভ  রকম 

হেয় থােক। উদাহরণ প বলা যায় সিনক ব  যিদ ুেকাজ হয় তেব এিট সবাত সেনর মাধ েম ৬ অণু  
ত াগ কের এবং ৬ অণু  হণ কের। 

 এে ে  সন হার িনণেয়র জন  িনে র সমীকরণ ব বহার করা হয়। 
 

 কােজই সবাত সেনর সিনক হার (R.Q) =  

   

 সন ি য়ায় কােবাহাইে ট, জব অ ািসড, চিব ও আিমষ সিনক ব  িহেসেব জািরত হয়। সিনক ব  ও সেনর 
ধরেনর উপর সন হার (R.Q) িভ  িভ  হেত দখা যায়। যমন- 

 ম ািলক অ ািসেডর  

 ওিলক অ ািসেডর  

 আিমেষ  এর পিরমাণ কম থােক এবং আিমষ সিনক ব  িহেসেব ব ব ত হেল এেদর R.Q এর মান 1 এর কম 
হেয় থােক। 

সিনক হার বা কােশ  



(ক) বািহ ক ভাবকসমূহ : 

১। তাপমা া : তাপমা া ০০ স. থেক ৩০০ স. পয  বাড়ার সােথ সােথ সন হারও মাগত বােড়। ০০ স. সন 

হার খুবই কম থােক। সাধারণত ২০০-৩৫০ স. তাপমা ায় সন ি য়া ভােলাভােব চেল। ৪৫০ স. এর উপেরর 

তাপমা ায় উৎেসচকসমূেহর িবি য়ার হার তথা সেনর হার বশ কেম যায়। 

২। অি েজন : কবল সবাত সেনই অি েজেনর েয়াজন পেড়।  

৩। পািন : পািন সরবরাহও সন ি য়ােক ভািবত কের থােক। 

৪। আেলা : িদেনর বলায় আেলার উপি িতেত প র  খালা থাকায় O2 হণ ও CO2 ত াগ করা সহজ হয় বেল সন 

হার একটু বেড় যায়। 

৫। কাবন ডাইঅ াইড-এর ঘন  : বায়ুেত CO2 - এর ঘন  বেড় গেল সন হার িকি ৎ কেম যায় 

সেনর ভাবক 



(খ) অভ রীণ ভাবকসমূহ : 

১। জিটল খাদ ব  : িবিভ  িবি য়ায় কাষ  জিটল খাদ ই ুেকােজ পা িরত হয়। কােজই জিটল খাদ েব র পিরমাণ 

ও ধরন সন ি য়ার হারেক িনয় ণ কের। 

২। উৎেসচক : সন ি য়ার িবিভ  িবি য়ায় অসংখ  উৎেসচক অংশ হণ কের, তােদর উপি িতর উপরই স ূণ 

সন ি য়ািট িনভরশীল। 

৩। কােষর বয়স : য কােষ ােটা াজম অিধক (অ  বয়েসর) সসব কাষ সন অিধক হয়। 

৪। কাষ  অৈজব লবণ : কােষ অৈজব লবণ অিধক পিরমােণ থাকেল সন হার বেড় যায়।  

৫। কাষ মধ  পািন : কােষ েয়াজনীয় পািনর অভাব হেল সন হার কেম যায়। 

৬। মািটেত অৈজব লবণ : মািটেত NaCl, KCl, CaCl2 ও MgCl2 এর বেণর সরবরাহ বৃি  ঘিটেয় সন হার বৃি  

করা যায়। 

সেনর ভাবক 



১। জীেবর দেহ শি  সরবরাহ  

২।  খাদ  ত 

৩। খিনজ লবণ পিরেশাষণ   

৪। কাষ িবভাজন ও দিহক বৃি  

৫। এনজাইম ও জব এিসড উৎপাদন  

৬।  বায়ুম েল CO2 ও O2 এর ভারসাম  র া  

৭। িশে  ব বহার    

৮। বকারী ও দু জাত িশ   

সেনর  




