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Quang Hợp Nổi

Thực vật chiếm một phần cốt yếu trong chuỗi thức ăn và chu trình cacbon 
nhờ vào khả năng quang hợp, là quá trình sinh hóa thu thập và lưu trữ 
năng lượng từ mặt trời và vật chất từ không khí. Tại bất kỳ thời điểm nào 
trong thí nghiệm này, số lượng đĩa lá nổi là một phép đo gián tiếp về tốc độ 
quang hợp.

Trong quá trình quang hợp, thực vật sử dụng năng lượng từ mặt trời, nước 
và carbon dioxide (CO2) từ không khí để lưu trữ carbon và năng lượng 
dưới dạng các phân tử glucose. Khí oxy (O2) là sản phẩm phụ của phản 
ứng này. Sự sản xuất oxy của các sinh vật quang hợp giải thích tại sao trái 
đất có bầu khí quyển giàu oxy.

Các sinh vật quang hợp hấp thu năng lượng từ mặt trời và vật chất từ 
không khí để tạo ra thực phẩm chúng ta ăn, đồng thời tạo ra oxy mà 
chúng ta thở. Trong hoạt động này, oxy được tạo ra trong quá trình 
quang hợp làm cho các mẩu lá nổi lên như bong bóng trong nước.

1

Mất bao lâu để đĩa đầu tiên nổi? 1

Mất bao lâu để một nửa số đĩa nổi? Tất cả các đĩa thì sao?2

Cân điện 2

Nước rửa chén 4

Nước3

Muỗng hoặc dụng cụ 
khác (để trộn dung dịch)

5

Ống hút nhựa hoặc máy 
bấm lỗ

6

Lá rau bina hoặc lá 
thường xuân

7
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Tạo dung dịch bicacbonat 0,1% bằng cách trộn 0,5 
gam baking soda với 2 cốc (500 mL) nước. Thêm 
một vài giọt nước rửa bát vào dung dịch này và trộn 
nhẹ nhàng, cố gắng tránh tạo bọt trong dung dịch.

1

Tháo pít tông khỏi ống tiêm, và tháo nắp khỏi đầu 
ống, nếu có. Đặt các đĩa lá vào bên trong thân của 
ống tiêm, và gõ cho chúng rơi xuống đầu ống tiêm. 
Nếu có ống hút, bạn có thể thổi nhẹ các đĩa lá vào 
pít-tông (xem ảnh bên dưới).

3

Dùng ống hút hoặc máy bấm lỗ, cắt 10 hình tròn từ 
những chiếc lá của bạn (xem ảnh bên dưới). (Ống 
hút dùng được tốt nhất với rau bina; bấm lỗ dùng 
được tốt nhất với cây thường xuân.)

2

Fig 1 Fig 2

Fig 3

Ống tiêm 10 mL (không có kim)8

Bóng đèn sợi đốt hoặc bóng đèn tương 
đương 100 watt có đầu cố định (tốt nhất là 
có kẹp)

10

Giấy ghi chú và bút chì (hoặc tương tự) 
để ghi kết quả

12

Không bắt buộc: giá đỡ thí nghiệm, giấy bạc, 
nhiệt kế, nước đá, nước nóng, gel lọc màu

13

Cốc nhựa trong 
(dung tích 240ml) hoặc cốc có mỏ 250 mL

9

Đồng hồ bấm giờ11

2/5

NHIỆM VỤ/QUY TRÌNH
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Giữ ống tiêm với đầu hướng lên và đẩy không khí 
ra ngoài bằng cách đẩy nhẹ pít-tông.

7

3/5

Lắp pít-tông vào ống tiêm, cẩn thận để không chạm 
hoặc làm hỏng đĩa lá (xem ảnh).

4 Dùng ngón tay ấn chặt đầu ống tiêm và kéo nhẹ 
pít-tông để tạo chân không nhẹ. Bạn sẽ thấy những 
bong bóng li ti thoát ra từ đĩa lá. Giữ trạng thái chân 
không trong vài giây, sau đó thả pít tông ra, để nó 
quay trở lại điều kiện ban đầu. Một số đĩa sẽ bắt 
đầu chìm.

8

Lặp lại bước trước đó nhiều lần, cho đến khi tất cả 
các đĩa chìm xuống đáy của dung dịch. (Bạn có thể 
cần phải gõ vào pít tông để giải phóng bong bóng 
nhằm làm cho tất cả các đĩa lá chìm xuống.)

9

Khi tất cả các đĩa lá đã lắng xuống đáy của dung 
dịch, cẩn thận lấy pít tông ra rồi đổ đĩa lá và dung 
dịch vào cốc. Chúng sẽ lắng xuống đáy cốc. Nếu có 
bất kỳ đĩa lá nào nổi lên, hãy lấy chúng ra khỏi cốc.

10

Đặt thiết bị chiếu sáng của bạn sao cho nó được 
treo cao hơn mặt bàn khoảng 12 inch (30 cm). Bạn 
có thể dùng giá đỡ thí nghiệm để làm việc này.

11

Đặt cốc dưới đèn đã được cố định (xem ảnh).12

Đổ 150 mL dung dịch bicacbonat vào cốc. 
Cố gắng tránh tạo ra bọt.

5

Hút khoảng 6-8 mL dung dịch bicarbonat vào ống 
tiêm. Các đĩa lá sẽ nổi trong dung dịch.

6

Fig 4

Fig 5

Fig 6
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Bật đèn, bấm giờ và quan sát các đĩa lá dưới đáy cốc. 
Chú ý bất kỳ bong bóng nhỏ nào hình thành xung quanh 
các cạnh và đáy của đĩa. Sau vài phút, các đĩa sẽ bắt 
đầu nổi lên phía trên của dung dịch. Ghi lại số lượng đĩa 
nổi mỗi phút, cho đến khi tất cả các đĩa đều nổi.

Khi tất cả các đĩa đã nổi, hãy thử đặt cốc vào tủ hoặc 
phòng tối, hoặc đậy cốc bằng giấy nhôm. Kiểm tra cốc 
sau khoảng mười lăm phút. Chuyện gì xảy ra với các 
đĩa?

Hãy thử thay đổi các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến 
quá trình quang hợp và xem điều gì sẽ xảy ra. Mất bao 
lâu để các đĩa nổi trong các điều kiện khác nhau? Ví dụ: 
bạn có thể so sánh tác động của các loại nguồn sáng 
khác nhau — bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang hoặc 
đèn LED có công suất thấp hơn hoặc cao hơn. Bạn có 
thể thay đổi nhiệt độ của dung dịch bằng cách đặt cốc 
vào chậu nước đá hoặc một thùng nước nóng lớn hơn. 
Bạn có thể tăng hoặc giảm nồng độ natri bicacbonat 
trong dung dịch hoặc loại bỏ nó hoàn toàn. Bạn có thể 
cố gắng xác định phạm vi bước sóng của ánh sáng 
được sử dụng trong quang hợp bằng cách bọc và che 
cốc bằng các gel lọc màu để loại bỏ các bước sóng nhất 
định.

Phương trình quang hợp có thể được viết như sau:

Trong mẫu thử đĩa lá, tất cả các thành phần cần thiết cho 
quá trình quang hợp đều có mặt. Nguồn sáng cung cấp 
năng lượng ánh sáng, dung dịch cung cấp nước và natri 
bicacbonat cung cấp CO2 hòa tan.

Vật liệu thực vật thường sẽ nổi trong nước. Điều này là 
do lá có không khí trong khoảng trống giữa các tế bào, 
giúp chúng thu khí CO2 từ môi trường để sử dụng trong 
quá trình quang hợp. Khi bạn tạo chân không nhẹ lên đĩa 
lá trong dung dịch, phần không khí này sẽ bị đẩy ra ngoài 
và thay thế bằng dung dịch, làm cho lá chìm xuống.

Khi bạn nhìn thấy các bong bóng nhỏ hình thành trên các 
đĩa lá trong quá trình thí nghiệm này, thực ra bạn đang 
quan sát quá trình tạo ra khí oxy như một sản phẩm phụ 
của quá trình quang hợp. Sự tích tụ của oxy trên các đĩa 
làm cho chúng nổi lên. Tốc độ sản xuất khí oxy có thể bị 
ảnh hưởng bởi cường độ của nguồn sáng, nhưng có một 
tốc độ tối đa mà dù có nhiều năng lượng ánh sáng hơn 
cũng sẽ không làm tăng tốc độ quang hợp.

4/5

Fig 7 Fig 8

6CO2 + 6H2O + light energy → C6H12O6 + 6O2

KHUYẾN KHÍCH THẢO LUẬN 

Quang Hợp Nổi

Thí nghiệm Trung bình

MÔN HỌC

Sinh học

CHỦ ĐỀ  TỪ KHÓA

Sinh thái học Quang hợpTìm hiểu khoa học Sinh học phân tử & tế bào

Đo lường Khoa học như một Quá trình Vật lý Năng lượng

Ánh sáng

thiên nhiên hô hấp

nổi thực vật



D
e

si
g

n
e

d
 b

y
 G

ro
u

p
e

-D
e

jo
u

r.
d

e

Để sử dụng năng lượng dự trữ từ quá trình quang hợp, 
thực vật (giống như tất cả các sinh vật khác có ty thể) sử 
dụng quá trình hô hấp, về cơ bản là quá trình ngược lại 
của quang hợp. Trong quá trình hô hấp, glucose được 
phân hủy để tạo ra năng lượng mà tế bào có thể sử 
dụng được, một phản ứng sử dụng O2 và tạo ra CO2 
như một sản phẩm phụ. Vì đĩa lá là vật chất sống của 
thực vật vẫn cần năng lượng, chúng đồng thời sử dụng 
khí O2 trong quá trình hô hấp và tạo ra khí O2 trong quá 
trình quang hợp. Do đó, các bọt khí O2 mà bạn nhìn thấy 
đại diện cho sản phẩm của quá trình quang hợp, trừ đi 
lượng O2 được sử dụng cho quá trình hô hấp.

Khi bạn đặt đĩa lá đang nổi trong bóng tối, cuối cùng 
chúng sẽ chìm xuống. Nếu không có năng lượng ánh 
sáng, quá trình quang hợp sẽ không xảy ra, do đó sẽ 
không tạo ra thêm được khí O2. Tuy nhiên, quá trình hô 
hấp vẫn tiếp tục trong bóng tối, vì vậy các đĩa sẽ sử dụng 
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Thí nghiệm này cực kỳ dễ thao tác, giúp học viên có thể 
thiết kế các khảo sát để định lượng ảnh hưởng của các 
biến số khác nhau đến tốc độ quang hợp. Sẽ rất hữu ích 
nếu học viên làm quen với quy trình cơ bản trước khi 
thay đổi các điều kiện thí nghiệm.

Yêu cầu học viên của bạn suy nghĩ cẩn thận về cách 
tách riêng một biến số tại một thời điểm. Điều quan trọng 
là phải giữ các phần nhất định không đổi trong khi bố trí 
thí nghiệm — ví dụ, khoảng cách từ nguồn sáng đến cốc, 
loại bóng đèn được sử dụng, nhiệt độ của dung dịch, 
chiều cao của dung dịch, v.v. Một số trường hợp nhất 
định có thể loại bỏ hoàn toàn quá trình quang hợp — 
nước không có bicarbonat, nhiệt độ rất thấp và nơi hoàn 
toàn không có ánh sáng.

Một cách điển hình để thu thập dữ liệu trong thử nghiệm 
này là ghi lại số lượng đĩa nổi đều đặn mỗi phút. Dữ liệu 
này có thể dễ dàng được biểu đồ hóa, với thời gian trên 
trục x và số lượng đĩa lá nổi trên trục y.

Để so sánh giữa các trường hợp, con số thường được 
sử dụng là thời điểm mà một nửa số đĩa trong mẫu nổi 
lên, còn được gọi là E50.
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