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 نام دانشمندان دستاورد های علمی

 یافتن ارتباط بین بیماری آلکاپتونوریا و فقدان آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید.

 ارتباط بین نقص ژنی و نقص آنزیمی

 های اولیه یکی از مهمترین نظریه های زیست شناسیتشکیل اندیشه

 رچیبلد گروآ

 وروسپوراکراساتحقیق روی هاگ ن

 شد. «یک ژن یک آنزیم»برای بررسی عمل ژن، آزمایشی انجام دادند که منجر به ارائه نظریه 
جورج بیدل و 

 ادوارد تیتوم

 شدند DNAاولین گروهی که موفق به کشف رمز 

 هایی که خودشان آن ها را ساختند. mRNAاستفاده از 

قان دیگر با انجام آزمایش های مشابه، موفق به کشف رمز آالنین ) بعدا محقشناسایی رمز آمینواسید فنیل

 نوع آمینواسید شدند.( 20های هریک از 

نیرنبرگ و 

 همکارانش

 ژاکوب و مونو ها، مدل اپران را پیشنهاد کردند.برای توضیح نحوه بیان هماهنگ ژن در باکتری

 

ماری بی اسیدکننده هموجنتیسیکفقدان آنزیم تجزیه ←بیماری ارثی

 آلکاپتونوریا
 شدن ادرار در مجاورت هواسیاه

انواع محیط  حداقل

 کشت
 کامل

 شدهغنی

-ژننظریه یک عوامل موثر در ایجاد این نظریه

 یک آنزیم
 توضیح

 دو علت رد

 یک زنجیره پلی پپتیدی-نظریه جایگزین: یک ژن

 رمزهای وراثتی ک ذخیره اطالعات ژنتی A,T,C,Gالفبای چهارحرفی 

 هاساختار پروتئین نوع آمینواسید 20

 برخی آمینواسیدها بیش از یک رمز خواهندداشت. ←نوع آمینو اسید خواهدبود 20حرفی پاسخگوی  3رمز 
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tRNA 

mRNA 

 شود.ایجاد می  DNAتوسط رونویسی از روی 

 سازیمستقیم با میزان پروتئین ارتباط

-انواع آنزیم در پروکاریوت تنها یک نوع

 RNAهای 

 پلیمراز

از  RNAساخت 

 DNAروی 

 در یوکاریوت Iنوع

 IIنوع

 IIIنوع

مراحل  (جایگاه آغاز رونویسیانداز)در نزدیکی پلیمراز به راهRNAاتصال 

رونویسی در 

 )شکستن پیوند هیدروژنی( DNAته باز کردن دورش پروکاریوت

 جدا شدن آنزیم پس از رونویسی←تشکیل پیوند هیدروژنی و کوواالنسی)فسفودی استر(

 جایگاه پایان رونویسی

رونویسی در  تنظیم بیان ژن غالبا هنگام شروع رونویسی

 هایوکاریوت
 «ل رونویسیعوام» های مخصوصی به نام انداز به کمک پروتئینهشناسایی را

 علت ایجاد ساختارپرمانند

 UUU فنیل آالنین

چند رمز مهم 

DNA 
 UAA,UAG,UGA پایان

 AUG آغاز)متیونین(

 مراحل ترجمه

 ترجمه
 عوامل مربوط مانند Lشبدری و ساختار بررسی ساختار برگ

 Pو Aبررسی جایگاه 

 عامل پایان ترجمه
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از هردو جایگاه 

 کنندعبور می

  

ل 
ص

صه ف
ال

خ
1 

ش
ت پی

س
زی

 

 های ریبوزومجاییاز جابه یکی بیشتر

 از تعداد کل کدون یکی کمتر

از تعداد کل  یکی کمتر

 کدون

از  دوتا کمتر

 تعداد کل کدون

 
ن 

در حی

ترجمه
 

 های ریبوزوم.جاییبا تعداد جابه برابراست

 از تعداد کل کدون دوتا کمتر

 

از تعداد کل  دوتا کمتر

 کدون

از  دوتا کمتر

 تعداد کل کدون

 

ن 
س از پایا

پ

ترجمه
 

mRNA بالغ و اولیه 
گسسته 

های بودن ژن

 یوکاریوتی

 اینترون

 اگزون

 فعال بودنتعریف روشن و خاموش بودن ژن و تفاوت آن با 

 های خود را فعال )نه روشن!( کنند.توانند همزمان همه ژنهای گیاهی میاغلب سلول*

تنظیم بیان 

 ژن

 باکتری اشریشیا کالی محل زندگی

 تغذیه

 عوامل موثر بر تنظیم بیان ژن

 سطوح تنظیمی

 دسته بندی هادر پروکاریوت

 کننده(مهارکننده )پروتئین تنظیم

 کننده(آلوالکتوز)عامل تنظیم

 اپراتور

 کنندهژن تنظیم

 های تنظیمی برای استفاده از الکتوز)اپران لک(مکانیسم

mRNA ژنیچند ژنی و تک 

 مدل اپران یک یا چند ژن ساختاری

 بخش تنظیم کننده
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 عوامل رونویسی 

 افزاینده ) محل و نقش(

 کنندهفعال

 پلیمراز RNAانواع 

 جهش اینقطه جانشینی

 رخ دادن جهش تغییر چارچوب ←افزایش یا کاهش یک یا چند نوکلئوتید

 تاثیر در بیان ژن
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 هادستاورد دانشمندان داندانشمن

 های ژنتیکایجاد تحول در پژوهش استانلی کوهن و هربرت بایر

 قورباغه آفریقایی به باکتری اشریشیاکالی rRNAانتقال ژن 

هایی که سازندگان علف کش

 شونددرطبیعت زود تجزیه می

 ها را تولید کرده اند.کشانواعی از گیاهان زراعی مقاوم به این علف

کلون کردن موفقیت آمیز یک گوسفند مادهف با استفاده از سلول های  یان ویلموت

 تمایز یافته بدنش

 پژوهشگران ایرانی

 ) پشت جلد کتاب(

؛ اولین جانور همانندسازی شده در خاورمیانه، از سلول الله « رویانا » تولید 

-ستفاده از فنگوش گوسفند نر که آنهارا به درمان بیماران قطع نخاعی با ا

 سازی، امیدوار کرد.آوری شبیه

 

تحول در 

های پژوهش

 ژنتیک

 ایجاد اولین جاندار تغییر یافته توسط مهندسی ژنتیک

 ورزی ژنیتعریف دست

 اهداف

 ای مانند باکتریجاندار ساده ابزار ها و عوامل دخیل

 وکتور

 آنزیم های محدود کننده

 همه مراحل اساسی انجام یکی یا

 ژن خارجی چند تعریف

DNA  نوترکیب 

 جایگاه تشخیص آنزیم

 انتهای چسبنده

 DNAبرش  مراحل

 نوترکیب  DNAساخت 

 کلون ژن

 غربال کردن

 کاربرد الکتروفورز در ژل استخراج ژن

 اساس کار

 سایر مولکول های قابل تفکیک در ان

مهندسی 

ژنتیک در 

 پزشکی

 فواید مهندسی ژنتیک 

 صعدم توانایی بدن در ساخت یک نوع پروتئین خا←��های ژنیاز بیماری علت بسیاری داروها

 هامثال

 نقش باکتری ها

 شوند.،  با داروهای موجود درمان نمیهای ویروسیبسیاری از بیماری هاواکسن

 درگذشته

 ها اکنونل واکسننحوه عم

 مثال
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مهندسی 

ژنتیک در 

 پزشکی

 مشکل موجود بررسی اولین ژن درمانی درمانیژن

 نحوه درمان

 توضیح

 هدف پروژه ژنوم انسان

 تعریف زنوم

 هاها و ناهنجاریمثال

مهندسی 

ژنتیک در 

کشاورزی و 

 داریدام

 کنندگان بذراولین اصالح کشاورزی

 تغییرات ایجاد شده در گیاهان توسط مهندسی ژنتیک

 شوندکش هایی که در طبیعت زود تجزیه میاقدامات سازندگان علف

 وکتور گیاهیانتقال ژن به سلول

 تفنگ ژنی

 چگونگی فرایند اصالح دام در گذشته داریدام

 معایب و مزایا

 م در زمان حالفرایند اصالح دا

 تعریف جاندار تراژنی

 های مفیدتولید پروتئین

-کردن از سلولکلون

 های تمایز یافته

آزمایش 

 ویلموتیان

 هسته سلول پستان گوسفند بالغ+ تخمک خالی

 تحریک الکتریکی

 مادرجانشینی

 پنج ماه حاملگی

 شدن این روشرایج ←امروزه

 امکان در انسان

 کردن پیش از آن زمانکلون
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یک فرضیه ساده بر اساس تحقیقات سچ وآلتمن، و تجربیات دیگری که درباره تشکیل 

RNA در محیط آبی انجام شد، شکل گرفت؛ شاید   RNA ساز دهمانناولین مولکول خود 

 بوده است.

 سچ و آلتمن

درباره جزئیات فرایندهایی که منجر به تشکیل حیات شد، اتفاق نظر ندارند؛ اما اغلب قبول 

 دارند مولکول های آلی کوچک با کسب انرژی و از فرایند های شیمیایی ساده ایجاد شدند

 زیست شناسان

در اقیانوس های اولیه  منبع انرژی ویژگی خاص

دود یک میلیارد زمین، ح

سال پیش، در مدت 

کوتاهی، مقدار زیادی 

 مواد آلی پدیدآمد.

الگوی 

سوپ 

 بنیادین

تشکیل 

مواد 

شیمیایی  

ای پایه

 حیات

تشکیل 

 حیات

جو اولیه غنی از نیتروژن، 

هیدروژن، بخار آب و آمونیاک 

 بوده است.

تابش خورشید، 

انفجارهای آتشفشانی و 

 رعد و برق

اصلی، درون حباب فرایند های 

 های درون اقیانوس ها انجام شده.

گرمای اتشفشان، اشعه 

ماورای بنفش و 

 رعدوبرق

مرحله؛ مواد آلی  5دارای 

ساده در اقیانوس ها و 

مواد پیچیده در خارج از 

 آن تشکیل شده است.

الگوی 

 حباب

کنندها، ساختاری مشابه غشا سلول ایجاد میکواسروات -1  

هاسفرظاهر میکرو -2  

احتمال تبدیل 

 میکروسفرها به سلول ها

RNAشاید  -ساز بوده است و ممکن است تشکیل اولین مولکولهماننداولین مولکول خود 

تواند از نسلی به نسل دیگر تغییر های پروتئینی را نیز کاتالیز کرده باشد. چنین مولکولی می

 کند.

نقش اختمالی کاتالیزگر 

 ها

کیبات مورد استفاده برای نگهداری و انسجام ساختاری وتکثیر با گذشت زمان تر

RNAساختارهای سلول مانند، کمیاب شدند و جهش در  های آنزیمی سبب به دست  

 آوردن آن از ماده خام دیگری شد .

 خاستگاه متابولیسم

RNAبعضی میکروسفر ها دارای  شدند که مولکول های   RNA با استفاده از نوکلئوتیدها،  

کردند و در صورت تقسیم میکروسفر ها به میکروسفرهای دختر منتقل دهمانندسازی میخو

شدند.می  

 خاستگاه وراثت
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 هابررسی سنگواره

 سلولی پدیدارشده و چگونگی تکاملهای نخستین تکویژگی

 مراحل تکامل زیهواهتروتروف بی

 اتوتروف

 هوازی

ن  هاویژگی
اولی

ت
یوکاریو

ها
 

 منشا میتوکندری و کلروپالست نظریه درون همزیستی

 شواهد نظریه

 تعریف محیط درونی

ی
سلول

ن پر
جاندارا

 

 هازمینه الزم برای تخصصی شدن و تمایز سلول

 هانقطه عطف در پیدایش پرسلولی

 های جانوریهمنشا گرو

 های آغازیانبررسی کلونی

 سال وقایع

 میلیارد سال پیش 4 زمین پوشیده از مواد مذاب

  سرد شدن تدریجی زمین، تراکم بخار آب و بارش باران

 میلیارد سال پیش 3.5 ها یافت شدهاز این زمان سنگواره هایی در غرب استرالیا مربوط به پروکاریوت

 میلیارد سال پیش 2.5 هاوسنتز سیانوباکتریآغاز فت

 میلیارد سال پیش 1.5 هابه وجودآمدن اولین یوکاریوت

 میلیارد سال پیش 1 داده استبنابر الگوی سوپ بنیادین، آغاز حیات در این زمان روی

میلیون  600میلیارد تا  1 آفرینش نخستین پرسلولی ها

 سال پیش

 میلیون سال پیش 500 ون آروارههای بدپیدایش ماهی

انقراض گروهی اول؛ حاکی از یک تغییر ناگهانی، بسیار  جانداران %85انقراض 

 مهلک

 میلیون سال پیش 440

 میلیون سال پیش 400 ورود قارچ و جلبک به خشکی

 میلیون سال پیش 370 پیدایش دوزیستان) خروج از آب(

 میلیون سال پیش 360 هی دومانقراض گرو هاگونه %83انقراض 

د.
تن

اش
 د

 را
ی

وان
فرا

ن 
ری

شت
 بی

ان
دگ

خزن
ت 

مد
ن 

 ای
در

 

 میلیون سال پیش 350 پیدایش خزندگان

میلیون سال  300تا  350 دوره خشکی وسیع

 پیش

 میلیون سال پیش 245 انقراض گروهی سوم های جانوریگونه %96انقراض 

 میلیون سال پیش 225 تاکنون ثبوت خرچنگ نعل اسبی از آن زمان 

 هاگونه %80انقراض 

 

 فسیل پتروداکتیل یافت شده از این زمان است.

 انقراض گروهی چهارم

 میلیون سال پیش 210

  پیدایش پرندگان و پستانداران

 میلیون سال پیش 120 جداشدن قاره استرالیا

 میلیون سال پیش 65 نجمانقراض گروهی پ های ساکن خشکیگونه %76انقراض 

 تاکنون گسترش و تکامل پرنده و پستاندار
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 «ترین»

 !ها 

ن ها
ق تری

موف
 

 هاماهی داران زندهترین مهرموفق

 خزندگان داران )قدیم(ترین مهرموفق

ن
اولی

ها
 

دارانی که در خشکی تولیدمثل کردند و پوستی مانع اولین مهره

 آب داشتندتبخیر 

 خزندگان

-ها و بعد از آن گیاهان) همگی دارای دیوارهگلسنگ اولین جانوران که در خشکی تولید مثل کردند

 سلولی(

 آروارههای کوچک بدونماهی داراناولین مهره

 گلسنگ اولین جاندار پرسلولی ظاهرشده در خشکی 

 حشرات یکی از اولین ساکنان خشکی

 حشرات جانورانی که بال داشتند اولین

 دوزیستان داران ساکن خشکیاولین مهره

ن
فراوا

ن ها
تری

 

 هاماهی ترین جانوران دریافراوان

 حشرات ترین جانوران در تاریخ زمینترین و متنوعفراوان
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 دانشمندان

فیلسوفان 

 رومی

 ا ارائه دادند.ها راولین بار اندیشه تغییر گونه
ه 

ون
ت گ

با
ه ث

ری
نظ

د 
ر

← 
ی

وم
ن ر

وفا
س

یل
ف

← 
ک

ار
الم

 
← 

ن
وی

دار
 

← 
دل

من
 

← 
یه

ظر
ن

 
ی

وز
مر

ا
 

چارلز 

 داروین

ای وی که شواهد متقاعد کننده

ود، ها یافته بمبنی بر تغییر گونه

سازوکار قابل قبولی برای توضیح 

نظریه تغییر گونه » آن ارائه کرد

 «طبیعیها بر اساس انتخاب

نظریه المارک مبنی بر *وی 

موروثی شدن صفات اکتسابی را 

 پذیرفته بود.

 توضیح درباره علت موجودات مورد مطالعه

 آرمادیلو

گیاهان و جانوران گاالپاگوس 

در شباهت با سواحل نزدیک 

 آمریکای جنوبی)سهره(

مهاجرت را عامل این 

دانست، نه شباهت می

 هااتصال خشکی

ه در نتیجه استفاده یا عدم تغییر گون المارک

 استفاده فیزیکی از اندام های بدن

ها در ارتباط این بخش از نظر وی که علت تغییر گونه

با تغییر شرایط فیزیکی محیط است، مورد توجه 

 شدن صفات اکتسابیموروثی بعدی) مانند داروین( قرار گرفت. پژوهشگران

اش، از فرضیه تغییرات تدریجی سطح زمین در گذر زمان،حمایت ناسیدر  کتاب مبانی زمین ش چارلز لیل

 کرده و به نظریه المارک نیز پرداخته است.

رشد جمعیت انسانی)تصاعد هندسی( سریعتر از منابع غذایی است)در بهترین حالت رشد  مالتوس

 عددی دارند(

 نه بود.* از نظر داروین، این بررسی کلیدمعمای چگونکی انجام تغییر گو

 

انتخاب 

 طبیعی

 روند ایجاد این نظریه

 سفر دریایی داروین

 کتاب چارلزلیل

مقایسه گیاهان و جانوران گاالپاگوس و سواحل نزدیک 

 آمریکای جنوبی

 سنگواره آرمادیلو

داروین به دنبال ارائه توضیح قانع 

 کننده برای سازوکار

 ای مالتوسنوشته

 روینهای دافرض

 تعریف انتخاب طبیعی

 تعریف سازش

 کشفیات جدید به ویژه در زمینه ژنتیک تحول در افکار داوین

 مطلب کلیدی نظریه داروین

 نقش الل ها

 تعریف انتخاب مصنوعی

نظریه ترکیبی انتخاب 

 طبیعی

 بر مبنای کارهای داروین و مندل

 طبق این نظریه
-مشخص می هاگوناگونی ژنی در جمعیت عوامل ایجاد

 دشوعواملی که گوناگونی ژنی منجر به آن می شود.
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شواهد 

تغییر 

 هاگونه

 هاسنگواره

 ترین شواهدمستقیم

 های حدواسطوجود حلقه

 شرایط تشکیل

 های زیستیمولکول

 پروتئین ها
 تعریف نیای مشترک

 رزایشیدرخت تبا

 اسیدهانوکلئیک
 مستقیم یا غیرمستقیم بودن تخمین تغییرات

 کالبدشناسی)آناتومی(

 تعریف اندام وستیجیال

 تعریف ساختار همولوگ

 بررسی نمو رویان جانداران

الگوی 

تغییر 

 هاگونه

 ایالگوی تعادل نقطه

 الگوی گونه زایی ناگهان

 سرعت تغییر

نتخاب اثر ا

طبیعی بر 

چهره 

 هاجمعیت

 هامطلب کلیدی درباره تغییرگونه

 شدن صنعتیمالنینی

 هاآزمون انتخاب طبیعی پروانه
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 دانشمندان

 مورد نقض این ادعا دستاورد دانشمند

کارل لینه و سایر 

زیست شناسان 

 قدیمی

که معرفی گونه به عنوان گروهی از جانداران 

شباهت های ظاهری زیادی دارند و از سایر 

 جانداران متمایزند.

گونه سگ های اهلی که با وجود تفاوت 

 اند.های ظاهری زیاد، در یک گونه

ارائه مفهمو گونه زنده بر اساس توانایی زاد و ولد  ارنست مایر

های زیستا و زایا و عدم در طبیعت وایجاد زاده

 های دیگرز با گونهآمیتوانایی آمیزش موفقیت

در همه گونه ها صادق نیست؛ مانند 

 موارد ناپایداری دودمان دورگه 

با  4n=28مغرب تتراپلوئیدپیدا کردن گیاه گل هوگودوری

مغربی ظاهر متفاوت، در بین گیاهان گل

 دیپلوئید.

 

- 

 

-تعادل هاردی

 واینبرگ

 روش حل مسائل

 واینبرگ-دل هاردیبررسی عوامل موثر در برقراری تعا

 علت تغییر سیمای گونه

عوامل 

تغییردهنده 

ساختارزنی 

 جمعیت ها

 ایجاد تنوع←ترین نقش انمهم جهش

 جهش، زمینه تغییر گونه را فراهم می کند ولی جهت آن را نه

 می تواند باعث افزایش تنوع درون جمعیت پذیرنده شود. شارش ژن

آمیزش 

 غیرتصادفی

 درون آمیزی

 امیزش همسان پسندانه

 امیزش ناهمسان پسندانه

 اثر آن در جمعیت های کوچک، شدیدتر است. رانش ژن

 های مطلوب از نظر محیط زیست است.اثر انتخاب طبیعی در باالبردن فراوانی اللل انتخاب طبیعی

 موثر است. فنوتیپانتخاب طبیعی بر 

شایستگی 

 تکاملی

 تعریف

ل عوام

 کاهنده

 هانازیستایی

 هانازایی

 عدم موفقیت نر در جلب توجه ماده

اثر انتخاب 

طبیعی بر 

 جمعیت ها

 تعریف و مثال توزیع طبیعی یا نرمال

اثر انتخاب 

طبیعی بر صفات 

 پیوسته

 در محیط متغیر دارانتخاب جهت

 در محیط پایدار انتخاب پایدارکننده

 های ناهمگندر محیط ندهانتخاب گسل

استمرار 

گوناگونی در 

 هاجمعیت

 یابد.بر اثر انتخاب طبیعی در مواردی)انتخاب گسلنده( گوناگونی افزایش می

 در تولید مثل جنسی رخ می دهد. نوترکیبی

 تواند ماده خام انتخاب طبیعی باشد.تنوعی که درپی آن می آید می

 گامت والدی اصطالح

 گامت نوترکیب

 کراسینگ اور

 برتری افراد ناخالص
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هنگامی رخ می دهد که شایستگی یک فنوتیپ به فراوانی آن در  انتخاب وابسته به فراوانی

 جمعیت بستگی دارد.
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ف

5 
ش
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 سازوکارهای 

 جداکننده

 ژنی خزانه

 جمعیتها

 

 

ی
ش زیگوت

ی پی
سدها

 

 شناختیجدایی بوم

 

 ()زیستگاهی

 در ولی منطقه، که دریک میشود مطرح هاییگونه درمورد

 .میکنند زندگی متفاوت هایزیستگاه

 جدایی رفتاری
-گونه مورد در ویژهبه -های جانوریگونه جدایی عوامل مهمترین از

 .دارند همبه شبیه ظاهری که هایی

 .نندمیک تولیدمثل از سال مختلفی هایفصل در گونه دو جدایی زمانی

 جدایی مکانیکی
 .دارند باهم زیادی های ساختاریتفاوت که هاییگونه به مربوط

 جدایی گامتی
-قرارگیرند، به هم به نزدیک های مختلفگونه گامتهای اگر حتی

 .تشکیل شود زیگوت است ممکن ندرت

ی
س زیگوت

ی پ
سدها

 

 نازیستایی دورگه
 دو گونه از که هایی موزومکرو اطالعات ژنتیکی در ناسازگاری وجود

 اند آمده متفاوت

 نازایی دورگه
از  مانع)است نازا اما میرد،زود نمی( هست زیستا شده ایجاد جاندار

 نزدیک( هایگونه ژن بین تبادل روند پایدارشدن

 ناپایداری دودمان دورگه

بین  آمیزش درصورت اما وزایا هستند زیستا اول نسل های دورگه

 و های نازیستا زاده اولیه، های از گونه یکی با یا باهم هاگهدور این

 .شودمی ایجاد نازا
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زایی گونه

 دگرمیهنی

 نقش عوامل تقویت کننده علل شروع

قطع و یا کند 

شدن شارش ژن 

در اثر جدایی 

جمعیت  مکانی

 ها

 ایجاد تنوع در جمعیت جهش

 های مختلف یکسان نیست.ر جمعیتنتیجه آن د رانش ژن

 دارای اثر متفاوت  برحسب شرایط هرمحیط انتخاب طبیعی

ارتباط قدر باشد تا این که بزرگی این مانع جغرافیای چه ایجاد یک مانع جغرافیایی -1

جاندار مورد  میزان تحرک، بستگی به جمعیت ها را قطع کند

 نظر دارد.

 

 ت اولیهمهاجرت بخشی ازجمعی  -2
اعضای هر جمعیت متناسب با محیط زندگی خود سازگاری 

 های جدیدی پیدا میکنند.

زایی گونه

 میهنیهم

های بدون نیاز به جدایی جغرافیایی و میان جمعیت

 ساکن در یک زیستگاه

-جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی می

 دهدزایی در یک نسل روی میگردد و گونه
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دانشمندان 

 
 نتیجه بررسی گونه مورد مطالعه دانشمند

رابرت مک 

 آرتور

 هاتقسیم منابع بین گونه گونه سسک( 5پرندگان ) 

اعث اند بشدهای و رفتاری متفاوت که توسط انتخاب طبیعی ایجادالگوهای تغذیه

 کاهش رقابت بین این گونه ها شده است.

ونه کشتی چسب) سخت دو گ ژوزف کانل

 پوستان(

 شود.بر اثر رقابت، دسترسی گونه ها به منابع محدود می

 هایی که شباهت زیاد به یکدیگر دارند، حادتر است.رقابت بین گونه - داروین

 (.2و  1شود) گونهرقابت بدون تقسیم منابع، باعث حذف رقابتی می های پارامسیگونه گوس

 (. 3نند باهم سازش داشته باشند) اضافه کردن گونهتوارقابت کنندگان می

 دهد.صیادی، رقابت را کاهش می های دریاییستاره رابرت پاین

دیوید 

 تیلمن

 وجود ارتباط مستقیم بین تنوع زیستی و تولید کنندگی های گیاهیگونه

 

ی
ویژگ

ی 
صل

ی ا
ها

ت
جمعی

 

اندازه 

 جمعیت

 بر توان بقای جمعیت موثر است 

تراکم 

 جمعیت

 بر توان تولید مثلی جمعیت موثر است. 

 کننده انواع روابط بین جمعیت و محیط زیست است.منعکس پراکنش

ت
گ رشد جمعی

آهن
 

 ترین الگوی رشدساده بررسی انواع الگوهای رشد

 شرایط الگوی نمایی

 توضیح

 شرایط الگوی لجیستیک 

 (Kگنجایش محیط )

 ثر رقابتا

 مورد( 5های این الگو )نقص

ترکیب الگوهای 

 نمایی و لجیستیک

 هابیشتر موارد رشد جمعیت

بررسی رشد 

جمعیت نوعی 

 باکتری

 مراحل اهستگی، نمایی، ایستایی و کاهش

 (140)خودآزمایی صفحه 

 

 توضیح عوامل وابسته به تراکم

انواع 

ت
جمعی

ها
های ترین جنبه مقایسه جمعیتهم*م هامثال فرصت طلب 

تعادلی و فرصت طلب، نوع اثری است که 

 گذارد.ها میانتخاب طبیعی روی آن
 بررسی رقابت

 تعادلی

 بررسی محل زندگی

ت
هرم جمعی

 

 کاربردها

 (140بررسی شکل نمودار ارتباط آن با آهنگ رشد ) فعالیت صفحه 
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ط میا
رواب

ک 
ن جانداران در ی

ی
ست

اجتماع زی
 

روابط میان 

 هاگونه

 تکامل همراه
 تکامل همراه

 شکارچیشکار و
 ترکیبات ثانوی دفاع گیاهان دربرابر گیاه خواران

 شکستن خطوط دفاعی گیاهان توسط گیاه خواران

رواط دراز مدت و ایجاد 

 های همزیستهگون

 همیاری

 سفرگیهم

 انگلی

ر
ی

ست
ت در جوامع زی

قاب
 

 علت ایجاد

 اندازه کنام  تعریف کنام

 (153مقایسه زیستگاه و کنام )خودآزمایی صفحه 

 کنام بنیادی انواع

 کنام واقعی

 است.)فعالیتجانداران قابل تغییر است، با آزمایش روی جانداران شکارچی ثابت شده کنام واقعی*این که 

 (148صفحه 

 پژوهش کانل ها به منابعدن دسترسی گونهمحدودش

 مشاهدات داروین و پژوهش گوس حذف رقابتی در اثر عدم تقسیم منابع

 پژوهش گوس سازش در رقابت کنندگان

 پژوهش پاین دهدصیادی رقابت را کاهش می

 پژوهش تیلمن و همکاران او تنوع زیستی و تولیدکنندگی
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 توضیح نام جاندار

 از نظر ژنی، همانندی بسیاری با هم دارند. چیتاهای آفریقایی

 علت انقراض:رویدادهایی مانند شیوع بیماری

 ایالگوی پراکنش دسته بوفالوها

 الگوی پراکنش تصادفی درختان کاج

 الگوی پراکنش یکنواخت پرندگان

 رشد لجیستیک در محیط کشتالگوی  مخمر

 یابددر طبیعت رشد نمایی مدت زیادی ادامه نمی گوزن شمالی

 الگوی رشد ابتدا نمایی سپس دچار افت شدید

 ها است.های شمالی؛ طبیعت تا حدودی قادر به جایگزینی آنمنبع غذایی عمده گوزن گلسنگ

جانورانی که به صورت گروهی 

 کنندزندگی یا شکار می

 یکی از ایرادهای الگوی لجیستیک؛ زیرا همیشه کاهش تراکم به نفع افراد نیست.

بسیاری از گیاهان و جانوران 

-در فصل خاصی تولید مثل می

 کنند

 ها پیوسته نیستیکی از ایرادهای الگوی لجیستیک؛ زیرا الگوی رشد در این

گوسفند تاسمانی، نوعی 

 سوسک، چرخ ریسک، دافنی

 لجیستیک با نوسان  الگوی رشد

 کنند.های فرصت طلب . در بهار و تابستان به سرعت رشد مینمونه جمعیت سالهحشرات و گیاهان یک

 کند.ها در طول زمان کوتاه، تغییر چندانی نمیجمعیت طبیعی آن داراناغلب مهره

تر این اری از جانوران بزرگآورد در حالی که بسیها را از پا در میسرمای زمستان آن اغلب حشرات

 شرایط را تحمل میکنند.

 Operophtheraپروانه 

brumata 

گذاری در پاییز، خروج الرو در بهار، تغذیه از برگ تا اوایل تابستان، تا پاییز شفیره در تخم

درصدی در زمستان، و  91های بالغ از پیله و جفت گیری در پاییز)مرگ خاک، خروج پروانه

 ن در پاییز(بعد از آ

 نمونه جمعیت تعادلی ببر، گوریل و عقاب

 مرحله: آهستگی؛، نمایی، ایستایی، کاهشی 4الگوی رشدی شامل  نوعی باکتری

 الگوی رشد لجیستیک با نوسان قرقاول
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 توضیح جاندار

 آهنگ با رفتار و ساختار بدن حشرات و سایر جانوران تغییر نموده.ا همهگرده افشانی آن بعضی گیاهان گلدار

گورخر و شیر، موش و مار یا گربه، گیاه و 

-گیاهخوار) نوزاد پروانه کلم و گیاه تیره شب

 بو(

 خورد.گونه است که یکی دیگری را می 2تکامل همراه شکار و شکارچی؛ صیادی رابطه میان 

 منحصرا شکارچی هستند از هزارپایانها و انواعی عنکبوت

زیستی از نوع همیاری؛ مورچه: حفاظت از شته در بابر حشرات شکارچی ، شته : تغذیه رابطه هم مورچه و شته

 مورچه

 سفرگیزیستی از نوع همرابطه هم دلقک ماهی و شقایق دریایی

 ارجیزیستی از نوع انگلی؛ انگل خهم  هاها، بعضی پشهشپش، کنه

 عمل تخصصی تر –زیستی از نوع انگلی؛ انگل داخلی هم های انگل روده کرم

شکارچی می توانند از خود دربرابر زنبور قرمز دفاع  -زنبور عسل ژاپنی به دلیل تکامل همراه شکار زنبور عسل ژاپنی و زنبور قرمز

 کنند.

زنبور عسل وارداتی اروپایی به ژاپن و زنبور 

 قرمز
بور عسل وارداتی اروپایی به ژاپن زمان کافی برای تکامل همراه ندارند و نمی توانند دربرابر زن

 زنبور قرمز از خود دفاع کنند.
خالصه کنام آن شامل: غذا، تولید مثل) در طول تابستان( و زمان فعالیت) هم در روز  پلنگ جاگوار

 کند هم در شب ( است.شکار می

 غذای پلنگ جاگوار هستند. رتپستانداران کوچکپشت و ماهی و الک

 مورد مطالعه رابرت مک آرتور پنج گونه سسک

نوعی پرنده آوازه خوان. انتخاب طبیعی با ایجاد رفتارهای متفاوت بین آنها، باعث کاهش 

 است. رقابت بین این پنج گونه شده

 سسکبخشی از تعریف کنام بنیادی  حشرات کوچک و درخت کاج نوئل

 که:برای بیان این 148در فعالیت صفحه  Cو Bو  Aهای گونه پرنده

  کنام واقعی جانداران قابل تغییر است 

 توان به آسانی اندازه گرفت: اندازه دو ویژگی کنام جانوران شکارچی را می

 شکار و محل زندگی

 مورد مطالعه ژوزف کانل -از سخت پوستان دو گونه کشتی چسب

 کند) کنام واقعی= کنام بنیادی(نواحی پایینی زندگی می در 1گونه

 کنام بنیادی( >کند) کنام واقعی در نواحی باالیی زندگی می 1درحضور گونه  2گونه

 هاتغذیه از باکتری –مورد مطالعه گوس  چند گونه پارامسی

 1: حذف گونه 2) در باالی ظرف( و 1نتیجه رقابت گونه

 کنند.مانند و سازش می) در پایین ظرف(: هر دو پایدار باقی می3و  1نتیجه رقابت گونه 

 غذای پارامسی هاباکتری

زندگی در نواحی جزر و مدی، شکارچی جانوران دریایی مانند صدف های باریک) شکار  ستاره دریایی

 اصلی( و پهن است.

 15تعداد گونه های شکار دریایی از  شکار اصلی ستاره دریایی،در نبود صیاد باعث کاهش های باریکصدف

 8به 

 شکار ستاره دریایی  های پهنصدف

 مورد مطالعه دیوید تیلمن گونه های گیاهی علفزار مینه سوتا

 هاافزایش تنوع گیاهان باعث افزایش تولید کنندگی و افزایش پایداری زیستگاه
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رفتار
 

 تعریف

زم در شناخت رفتار های الپرسش

 جانوران

 چگونگی

 مربوط به تکامل رفتار ←چرایی )دالیل(

 کنندهدر بسیاری از رفتارها دارای نقش تعیین نقش وراثت

 تعریف رفتارهای وراثتی یا غریزی

 عوامل موثر برشروع )محرک نشانه( الگوی عمل ثابت

 چگونگی پایان فرایند

 مثال ها

 
ی

انواع یادگیر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*تغییر رفتار 

حاصل تجربه را 

-یادگیری می

 گویند.

*در بسیاری از 

جانوران نقش 

مهمی در 

گیری شکل

رفتار غریزی 

 دارد.

 موجودات مورد مطالعه نام دانشمند توضیح

ی شدن
عاد

های دائمی که صرف نظر کردن از محرک 

 هیچ سود و زیانی برای او ندارند.

پرنده)نترسیدن از مترسک در  -

 صورت عدم تغییر مکان(

شقایق دریایی و عروس 

دریایی) متوقف کردن انعکاس 

 در برابر حرکات مداوم آب(

ک
ی شدن کالسی

شرط
 

عدم ←اثر)صدای زنگ در ابتدا(محرک بی

 پاسخ

اثر+ محرک طبیعی) محرک بی

 پاسخ غیر شرطی←غیرشرطی(

 پس از چندین تکرار:
 پاسخ  همان←دای زنگ( محرک شرطی)ص

سگ) ترشح بزاق با صدای  ایوان پائولوف

 دیدن پائولوف(–زنگ 

آزمون و خطا
ی شدن فعال( 

)شرط
گیردانجام یک رفتار خاص، جانور یاد می 

افزایش احتمال تکرار( یا ←منجر به پاداش)

کاهش احتمال تکرار( خواهد ←تنبیه )

 شد.

موش درون جعبه ویژه) برای  اسکینر

دست آوردن غذا باید اهرم به 

 را فشار دهد(

ل
ح

مسئله
جانور، بین تجارب گذشته ارتباط برقرار  

ها برای حل کند و با استفاده از آنمی

 کند.مسئله جدید، استدالل می

-در نخستی ها مشاهده می -

شود) سگ چنین توانایی 

 ندارد(

شمپانزه)چیدن جعبه ها روی 

 هم برای رسیدن به غذا(

ن
ش

ق
ی

پذیر
 

در دوره مشخصی از زندگی یک جانور) 

دهد و ارتباط دوره حساس( رخ می

 تنگاتنگی با رفتار غریزی دارد.

تحقیق در جوجه غازها) تخم  کنراد لورنز

ها در شرایط مصنوعی به 

 جوجه تبدیل شد(

البته این نوع یادگیری در 

جوجه اردک ها و ماهی های 

-آزاد جوان نیز مشاهده می

 شود.
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ل رفتار
تکام

 

 شکل دهی به رفتار انتخاب طبیعی

 های چراییپاسخ به پرسش

 فرضیه انتخاب فرد

 مثال شیرهای آفریقا

 مثال رفتارهای مشارکتی

 علت

 های خود فرد.*تضمین مستقیم یا غیر مستقیم بقای ژن

انواع رفتار
 

 (168ارهای مختلف )صفحه انتخاب رفت جهت گیری

 (169انجام رفتارهای مختلف)صفحه هدف 

 (169ها ) صفحه مثال

 بررسی مزایا و معایب منحصرا یک منبع انواع تغذیه

 چیزخوارهمه

 تعریف غذایابی بهینه

 بقا بر غذایابینقش عامل حفظ

ط در جانوران
ارتبا

 

 دریک گونه انواع

 متفاوت هایبا گونه

 دو ویژگی مشترک عالیم

 معیارهای انتخاب طبیعی در انتخاب این عالیم

 مواد شیمیایی مانند فرومون های مختلفراه

 کوتاه و ساده عالیم صوتی

 انسان←سازی و ایجاد معنای جدیدجمله

 های رفتاری در جانورانمثال انتخاب جفت

 همسریسیستم تک هزینه←یین راهبردهایکی از عوامل موثر بر تع

 سیستم چند همسری

 خصوصیات چشمگیر بررسی داروین خصوصیات موثر بر انتخاب جفت توسط ماده ها

هایی که برای بقای علت ایجاد تفاوت

 جانور الزامی نیست

 انتخاب جنسی
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ن
جاندارا

 (
ش

بخ
 1

2و
) 

 توضیح جاندار

 کنند.با شروع سرما به سمت مناطق گرمسیری مهاجرت می بعضی از پرندگان

 کنند.آوری و حمل غذا تا النه میبهار و تابستان را صرف جمع های کارگرمورچه

 روند.با احساس خطر، به درون الک خود می الک پشت

 گیرند.ی به خود میدر رویارویی با دشمن قیافه ترسناک بسیاری از جانوران

 گذارد.ای که در النه سایر پرندگان تخم میپرنده کوکو

ها را از النه های میزبان متولد شده و آنجوجه کوکو، به طور نارس و  زودتر از جوجه

 اندازد.بیرون می

 دهد.به تغذیه جوجه کوکو که چند برابر اوست، ادامه می پرنده میزبان

جایی تخم ها برای ی عمل ثابت ) رفتار برگرداندن تخم به درون خانه و جابهدارای الگو غاز

 محرک نشانه:شکل هندسی و انحنای جسم -یکنواخت شدن توزیع گرما(

 محرک نشانه: قرمز بودن سطح زیرین –الگوی عمل ثابت ) حمله به ماهی نر مزاحم(  نوعی ماهی

شدن در برابر عادی –های حسی با کوچک ترین تحریک مکانیکی کانقباض شاخ شقایق دریایی و عروس دریایی

 جریان مداوم آب

 در آزمایش پائولوف، در زمینه شرطی شدن کالسیک استفاده شد. سگ

 در آزمایش اسکینر، در زمینه شرطی شدن فعال)آزمون و خطا( استفاده شد. موش

دهند، نسبت ها غذا میو افرادی که به آنکنند ها زندگی میاردک هایی که در پارک اردک ها

 اند.به رفتار یکدیگر شرطی شده

ها و ها ) لمورها، میموننخستی

 آدمیان(

 شود.ها دیده میتری از یادگیری)حل مسئله(، معموال در نخستینوع پیچیده

اال ه و برفتار حل مسئله؛ مشکل دستیابی به غذا را با روی هم گذاشتن تعدادی جعب شمپانزه

 ها حل کرد.رفتن از آن

 نند.کبعد از بیرون آمدن از تخم به دنبال اولین شئ متحرکی که ببینند، حرکت می ها و غازهاجوجه اردک

 اند.آمدهای که در آن از تخم بیروننقش پذیری از بوی رودخانه ماهی آزاد جوان

سال(، بچه شیرهای  2رهبر گله شدند) معموال برای  شیرهای نر جوان پس از این که شیرهای شرق آفریقا

 رسانند.های خود آسیبی نمیکشند اما معموال به بچهگله را می

برای دفاع از کندو، مهاجمان را نیش میزنند)  زنبورهای کارگر

نیش در بدن مهاجم باقی مانده ومحتویات 

 میرد.(آید و میشکم زنبور با آن بیرون می

؛ بعضی رفتارها رکتیرفتارهای مشا

توان بر اساس فرضیه انتخاب را نمی

فرد تفسیر کرد. با این حال هر رفتار 

جانور که به نظر انجام آن به نفع 

دیگر افراد است، به طور مستقیم یا 

های خود غیر مستقیم ضامن بقای ژن

 فرد است.

کنند و انرژی خود را خود تولید مثل نمی زنبورهای عسل ماده

-نگهداری و تغذیه زاده های ملکه میصرف 

 کنند.

عنکبوت ماده با تغذیه از عنکبوت نر، انرژی  عنکبوت بیوه سیاه

 آورد.الزم برای پرورش تخم هارا به دست می
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جانداران
 (

ش
بخ

 3
4و

) 

 توضیح جاندار

 یکی از شکار های مار–د کنرا در زیر زمین خاک می با پیدا کردن فندق آن سنجاب

-ها، مانند مار مرده به پشت میبرای حفاظت در برابر شکارچی –یکی از شکارچیان سنجاب  مار

 افتد.

 دهند.ها تشکیل میپس از احساس خطر حلقه ای دفاعی برای حمایت از جوانترها، به دور آن نوعی گاو وحشی

 ها هستند.رگشکارچی گاوهای وحشی مذکور، معموال گ گرگ

 خوراند)اطمینان از بقای آن ها(های خود حشره میبه جوجه–حشره خوار  -پرنده سینه سرخ

شود و برای جلب جفت، النه ها رنگ درخشانی ظاهر میدرفصل جفت گیری در پشت آن ماهی خاردار

 سازد.بزرگی می

 پردازد.می و جوی غذای خوددر رود خانه ها و آبگیر ها به جست راکون

 ازشکارهای راکون هستند. ماهی، قورباغه و خرچنگ

 کنند.به منظور یافتن محیط مساعدتر هنگام تغییر فصل، هزاران کیلومتر مهاجرت، می پروانه مونارک

 تعیین مرز قلمرو با چنگ انداختن روی تنه درختان و برجای گذاشتن بوی خود. چیتا

 منحصرا یک منبع غذایی( -فقط تخم عنکبوت میخورند) منحصرا شکارچی ههای مورچبعضی از گونه

گیرند) شکار؛عوامل با خورده شدن تخم آنها توسط مورچه، تحت نوعی کنترل جمعیت قرار می عنکبوت

 وابسته به تراکم(

 یابی صدای بلند در فصل تولید مثل،بهترین راه برقرای ارتباط و جفت قورباغه نر

 های جنسی، سبب جلب جفت از فواصل دورترشح فرومون پروازهای شبنهپروا

 ایجاد ارتباط بیشتراز طریق عالئم صوتی هانخستی

 هااز شکارچیان بسیاری از نخستی عقاب، مار و پلنگ

 توانایی یادگیری تعدادی نماد صوتی ) اما نه جمله با معنی جدید( هاها و گوریلشمپانزه

 یابی از طریق الگوی تابش خاص گونه خودجفت تابهای کرم شبگونه

بسیاری از حشرات، 

 دوزیستان و پرندگان

 کنند.ای برای جلب جفت تولید میصداها و یا آوازهای ویژه

 دارای سیستم تک همسری هستند. بیشترپرندگان نر

 دارای سیستم چند همسری هستند. پستانداران نر

 کند تا جفت خود را انتخاب کند.در میان نرهایی که می خوانند گردش می ادهقورباغه م

 برابر طول بدن دارند. 3برابر طول دم ماده و تا بیش از   5در فصل تولید مثل، دمی  پرنده نر مرغ جوال

 شاخ در نرها از صفات چشمگیر است. قوچ

 انشعابات شاخ در نرها از صفات چشمگیر است. گوزن

 یال در نرها از صفات چشمگیر است. شیر

های بسیاری از گونه

 پرندگان

 های درخشان تر و پرهای زینتی بیشتری از ماده ها دارند.نرها رنگ
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 مرحله نوری 1مرحله فتوسنتز

 به دام افتادن انرژی نورخورشید

 aکلروفیل بررسی طیف نورجذبی هانقش رنگیزه

 bکلروفیل

 کارتنوئی

 محل قرارگیری

  2و 1طول موج حداکثر جذب نوری در فتوسیستم 

 بررسی نقش تجزیه مولکول آب

 تبدیل انرژی نوری به شیمیایی 2مرحله 

 های مسیربررسی نقش پروتئین های انتقال الکتروننقش زنجیره

 پمپ غشایی

 NADPHو ATPساخت بررسی مسیر 

 ذخیره شدن انرژی در ترکیبات آلی 3مرحله 

 داردر جانداران کلروفیل CO2ترین راه تثبیت رایج چرخه کالوین

 گام کالوین و محصوالت تولیدی  4بررسی 

عوامل موثر 

 بر فتوسنتز

 نور

 دما

CO2 

 (190اکسیژن جو)فعالیت صفحه 

تنفس نوری به 

ن مانع عنوا

 فتوسنتز

 وابسته به نور

 بخشی در میتوکندری

ATP شود.تولید نمی 

انواع 

 گیاهان 

 هابررسی مثال C4 گیاهان 

 ها دربرابر تنفس نوریسازگاری 

 سرعت رشد 

 اکسیددیروش تثبیت کربن 

 C3گیاهان 

 CAMگیاهان 

تنفس 

 سلولی

ATP کند.تولید می 

هوازی یفرآیندهای ب مراحل

 )اولین مرحله تنفس(

 گام 4دارای  گلیکولیز

 در سیتوسل

 NADHو  ATPتولید پیرووات ومقدارکمی 

 در سطح پیش ماده ATPتولید 

 در حضور یا عدم حضور اکسیژن

هوازی فرآیندهای 

 )دومین مرحله تنفس(

 درصورت وجود اکسیژن

 در میتوکندری

 استیل کوآ از پیرووات و ورود به کربس تشکیل

گام است که در آن  5کربس دارای 

FADH2,NADH  وATP  و مولکول

 شوند.آغازگرچرخه تولید می

در  ATPتولید 

 سطح پیش ماده
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تنفس 

 سلولی

هوازی فرآیندهای  مراحل

 )دومین مرحله تنفس(

زنجیره انتقال 

 الکترون

 ئین های دخیلبررسی نقش پروت

 ATPچگونگی ساخت 

 نقش یون هیدروژن

تخمیر در 

نبود 

 اکسیژن 

 تعریف

 دهندموجوداتی که تخمیر انجام می

 هابررسی مثال  اسیدتخمیر الکتیک انواع

 بررسی فرآیند 

 مواد تولیدشده 
 تخمیر الکلی

مقایسه 

تنفس 

هوازی و بی 

 هوازی

 صل از هر مرحلهحا ATPبررسی تعداد 

 علت انجام تخمیر

 (202تواند رخ دهد)فعالیت صفحه هوازی میهای جانوری به مدت کوتاهی تنفس بی*در گیاهان و سلول
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 هاویروس

 هاعلت زنده نشمردن آن

 توسط ویروس« کردنآلوده»منظور از 

 RNAیا  DNAیا دارای 

های مختلف شکل

سید)در بسیاری از کپ

 ها(ویروس

 مارپیچی

 چندوجهی

 کروی

همانندسازی 

-ها در سلولویروس

 های زنده

 شکاف های دیواره سلول گیاهی ورود به سلول

 سوراخ کردن غشا و تزریق نوکلئیک اسید در سلول باکتری

 آندوسیتوز در سلول های جانوری

 مقایسه

 چرخه

 و لیزوژنی

 کلیتی

 تفاوت

 
 چرخه لیزوژنی چرخه لیتیک

 کردن سلول،آلوده از بعد بالفاصله ویروس،

  کند.می همانندسازی به شروع

-می باقی درون سلول مدتی تا ویروس

 .کندنمی همانندسازی و ماند

-می در اختیار را میزبان ل سلو امکانات

 نیز و ویروسی هایژن تولید  گیرند

 ویروسی)مانند کپسید( هایپروتئین

 جدید، ویروسی ذرات تولید جای به

 جای میزبان کروموزوم درون را خود

  ویروس -پرو ایجاددهندمی

 که شودمی زیاد قدرآن هاتعداد ویروس

 رود.می از بین و ترکدمی سلول

 یزن ویروس-پرو سلول، تقسیم بار در هر

 حاصل های سلول  شودمی تقسیم

 .اندآلوده ویروس نیز، به

سلول  درون صورت خطیبهرا  خود DNAو  شود می میزبان متصل سلول به ویروس شباهت

 .کند می تزریق
DNA  اید.درمی حلقویدر سلول به شکل 

 ای دارندها میزبان ویژهویروس

 های انساندر سلول HIVهمانندسازی 

ها پریون

و 

 ویروئیدها

 بوطهای مربیماری

 جنس

 نحوه عمل

 (211)خودآزمایی صفحه  TMVبررسی آزمایش استنلی روی 

 اهباکتری

 هامورد تفاوت با یوکاریوت 7بررسی 

 انواع

 استافیلو باسیلوس

 کوکوس

 استرپتو

 اسپیریلیوم

 گرم مثبت انواع اهرنگ آمیزی باکتری

 گرم منفی

 کاربرد

 تعریف وسپورآند

 شرایط تشکیل
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بندی گروه

ها بر باکتری

حسب شیوه 

 کسب انرژی

 مثال بندیدسته

ف
اتوترو

 

ف
فتواتوترو

دسته بندی بر اساس نوع رنگیزه  

 فتوسنتزی

 غیر گوگردی ارغوانی

 گوگردی سبز

 گوگردی ارغوانی

 هاسیانوباکتری

شیمیواتوتر
ف

و
 

 نیتروزوموناس

 نیتروباکتر
ف

هتروترو
 

 از ها،قارچ با همراه های هتروتروف،باکتری

 .اندزنده دنیای اصلی کنندگانتجزیه

 استرپتومایسز

 استافیلوکوکوس

 هاریزوبیوم

 مایکوباکتریوم توبرکلوسیز

 پروپیونی باکتریوم آکنس

 کورینه باکتریوم دیفتریا

 استافیلوکوکوس اورئوس

 کلستریدیوم بوتولینم

بیماری زایی 

 هاباکتری

 استفاده از میزبان به عنوان منبع غذایی هاروش

 های باکتریاییتوکسین

 آب جوش مبارزه با بیماری های باکتریایی

 مواد شیمیایی مخصوص

 آنتی بیوتیک ها

اهمیت 

 هاباکتری

 ای غذایی و شیمیاییفراورده ه

 استخراج معادن و پاکسازی محیط
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ب
آمی

ها
 

 هاسایر ویژگی حرکت تولیدمثل پوشش نوع زندگی زیستگاه

زندگی هم در 

های شیرین و آب

-های شورهم آب

های در خاک

مرطوب به فراوانی 

 شوند.یافت می

 

 هتروتروف

اغلب زندگی 

د دارند و آزا

-انگل نیستند

آمیب اسهال 

خونی:آب و 

 غذای آلوده

فاقد دیواره 

 سلولی

 

تولیدمثل فقط غیرجنسی با 

 میتوز

 

با پاهای کاذب 

-حرکت می

 کنند.

 ازآشناترین آغازیان

 تک سلولی

 

ن
روز

ن
دارا

 

در -آغازی دریازی

های دریا به ماسه

صورت چسبیده 

به بدن جانداران 

-دیگر یا به صخره

دگی می ها زن

 کنند.

 

 هتروتروف

بعضی، از 

های جلبک

همزیست در 

زیر پوسته، غذا 

-به دست می

 آورند.

تولید نوعی 

سنگ آهک از 

شدن انباشته

 آهکیپوسته

 

- 

با استفاده از 

برآمدگی های 

سیتوپالسمی 

-حرکت می

 کنند.

های ریزی به صورت حلزون

 شوند.دیده می

 

دیاتوم
ها

 

به فراوانی در 

و  هااقیانوس

ها یافت دریاچه

 شوند.می

 

 فتواتوتروف

-دارای پوسته

ای دوگانه از 

جنس 

سیلیس؛ 

تولید سنگ 

سمباده با 

ارزش 

 اقتصادی

n 2  تولید مثل  –هستند

 معموال غیرجنسی دارند.

روی موادی که 

از منافذ پوست 

ها ترشح آن

شود، می

خورند و سرمی

دورن آب 

-حرکت می

 کنند.

 ترین تولیدکننده هایمهم

 اند.زنجیره غذایی
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ک
جلب

سبز
ی 

ها
 

 زیستگاه
نوع 

 زندگی
 هاسایر ویژگی حرکت تولیدمثل پوشش

بسیاری، تک سلولی و 

در آب شیرین، برخی 

پرسلولی ودر آب شور 

 کنند.زندگی می

های مرطوب درخاک

و حتی به صورت 

همزیست درون 

های موجودات سلول

 ردیگ

 فتواتوتروف

 
 دارای دیواره

س
کالمیدومونا

 

 سلولی هاپلوئید،

تولیدمثل غیر جنسی با 

 2ای از تولید مجموعه میتوز

 2-سلول هاپلوئید)زئوسپور 8تا 

نخست درون دیواره  تاژکه(

مانند و پس از سلول مادر می

 کنند.رسید آن را پاره می

تولیدمثل جنسی با میوز)در 

ل تجمع های نامساعد؛ مثمحیط

میتوز و تولید  مواد زائد(

لقاح و تولید  گامت هاپلوئید

میوز در شرایط  زیگوسپور

 مسائد و تولید سلول هاپلوئید.
- 

های آب بسیاری از پالنکتون

های سبز شور از جلبک

 هستند.

ی
ی دریای

کاهو
 

 تناوب نسل

زئوسپور؛ حاصل از میوز در 

تاژکه ولی  4اسپوروفیت و 

عدا با همجوشی گامت؛که ب

 2زیگوت دیپلوئید میسازد، 

تاژکه است.)گامتوفیت و 

 اسپوروفیت سبز(

اسپیروژیر
 

 یوغیهم

ک
جلب

ی قرمز
ها

 

 فتواتوتروف آب های گرم اقیانوس

در دیواره 

سلولی بعضی 

ها از آن

کربنات 

کلسیم یافت 

 شود.می

 - چرخه زندگی پیچیده و معموال تناوب نسل

 پر سلولی

ها ب امواج نوری با رنگیزهجذ

 عمیقهای در آب

از بعضی برای تهیه آگار 

 استفاده می شود.

ک
جلب

ی قهوه
ها

ی
ا

 

 - چرخه زندگی دارای تناوب نسل دارای دیواره فتواتوتروف زندگی در دریاها

 پرسلولی

هاست که کلپ، بزرگترین آن

ها در نواحی ساحلی )اقیانوس

کند و غذا و محل ( رشد می

گی انواع مختلفی از زند

جانوران را فراهم می کند و از 

 طویل ترین موجوداتند.
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ک
کپ

ی
سلول

ی 
خاط

ی م
ها

 

 هاسایر ویژگی حرکت تولیدمثل پوشش نوع زندگی زیستگاه

حرکت در خاک 

و بلعیدن 

 باکتری ها

 هتروتروف
دیواره فاقد 

 کیتین

های محیطی، در تنش

-جمع می تعدادی دور هم

-شوند و از حرکت  باز می

تولید کلنی  ایستند 

هر کلنی دارای  –پرسلولی 

یک پایه، یک ساقه با نوکی 

هر  ها(متورم)تولید هاگ

هاگ بعد از رها شدن به 

 سلول جدیدی نمو می یابد.

شباهت به 

 آمیب

هرکدام جداگانه 

مانند یک آمیب 

کند؛ اما رفتار می

های متمایز ویژگی

 دارد.

حدی قابلیت تا

حرکت دارند.قبال 

شد این تصورمی

ها قارچند؛ زیرا کپک

ظاهر و چرخه 

ها آن زندگی مشابه

دارند اما به دلیل 

اختالف در نداشتن 

کیتین در دیواره و 

داشتن میتوزی 

ها، متفاوت با قارچ

گروه و فرمانرو 

 ای یافتند.جداگانه

ک
کپ

ی
سمودیوم

ال
ی پ

خاط
ی م

ها
 

 

 هتروتروف

در حین 

حرکت، 

ها و باکتری

دیگر مواد 

-آلی را می

 بلعند.

دیواره فاقد 

 کیتین

در صورت قرارگرفتن تحت 

تنش خشکی یا 

تقسیم به  گرسنگی

هرتوده  هایی متعدد توده

ای که در نوک تولید ساقه

ان کپسولی است که در ان 

-هاگ های هاپلوئید نمو می

ها در رویش هاگ یابند

ایجاد شرایط مساعد

ای هاپلوئید که هسلول

-ممکن است آمیبی یا تاژک

ها و الحاق اندار باشند

 تولید زیگوت دیپلوئید

-میتوز و تولید پالسمودیوم

 های جدید

 دارای حرکت

در مجموع یک 

پالسمودیوم تولید 

ای کنند) تودهمی

سیتوپالسمی با 

تعداد زیادی 

هسته؛ اما بادیواره 

-از هم جدا نشده

 اند(

 

گ
ها

ن
دارا

 

اری توسط بسی

حشراتی مانند 

 از ها کهپشه

 تغذیه خون

 از کنند،می

 به میزبانی

میزبان دیگر 

 بعضی و منتقل

 مدفوع در دیگر

 آلوده جانور

 می یافت

 .شوند

 هتروتروف

همه انگلند و 

سبب 

-بیماری می

 شوند

جانوران را 

-مبتال می

کنند و از 

میزبانی به 

میزبان دیگر 

- 

تولید هاگ در طی چرخه 

 تولیدمثلی

 زندگی چرخه داران هاگ

 آن طی که دارند ایپیچیده

 مثل تولید نوع دو هر

 را انجام غیرجنسی و جنسی

 تولیدمثل در. دهندمی

 )اندازه ماده گامت جنسی،

 تاژکدار نر) گامت با بزرگ(

-می انجام کوچک(،لقاح و

 ساختاری زیگوت،. دهد

 غیر متحرک

 

 سلولیتک

بیماری ماالریا که عامل آن چندین گونه از 

ها هستند، در مقایسه با سایر پالسمودیوم

 گیرد.بیشتری میها ، قربانیان بیماری
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جانوران توسط 

 یا تغذیه از آب

 آلوده غذای

 مدفوع به شده

 این به ، عفونی

 می مبتال انگل

 .شوند

-منتقل می

 شوند.

 سازدمی ضخیم دیواره با

 و خشکی به )مقاوم نسبت

 و دشوار شرایط سایر

 محیطی( نامطلوب

 

ک
تاژ

ن
ن چرخا

دارا
 

انواع کمی در 

-آب شیرین

اغلب در دریاها) 

 ازپالنکتون ها(

بعضی 

 فتواتوتروف

بعضی 

 هتروتروف

 هاآن بیشتر

 پوشش یک

 از حفاظتی

 سلولز جنس

 اغلب که دارند

 از ایالیه با

سیلیس 

 شده پوشیده

 اغلب 

 هایشکل

 هب غیرمتعارفی

 دهد.می آنها

 یتوزم -غیرجنسی 

ها بیشتر آن

دو تاژک 

دارند؛ 

طولی)دارای 

انتهای ازاد( 

در شیار 

 طولی

 حرکت به جلو

عرضی)احاطه 

دور سلول( در 

شیار 

 عرضی

 چرخش

 هایسم چرخان، تاژکداران از کمی تعداد

 .کنندمی تولید قوی
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ک
تاژ

ن جانور مانند
دارا

 
 هاسایر ویژگی حرکت دمثلتولی پوشش نوع زندگی زیستگاه

بعضی به 

صورت 

همزیست در 

لوله گوارش 

ها موریانه

-زندگی می

کنند)تولید 

های الزم آنزیم

برای هضم 

 چوب(

  هتروتروف

ها اغلب آن

تولیدمثل 

 -غیرجنسی

برخی تولیدمثل 

 جنسی با گامت

تعداد تاژک از 

یک تا هزاران 

تاژک در 

 اهبعضی گونه

 تک سلولی

سان و جانوران بعضی برای ان

 زا هستند.اهلی بیماری

بعضی زیست شناسان به 

علت ارتباط خویشاوندی، 

این دو شاخه را یک 

 دانند.شاخه می

اوگلناها
 

ساکن آب 

شیرین و 

دارای واکوئل 

 دارضربان

1

3
از هزار گونه 

شناخته شده 

فتواتوتروف)می

توانند بدون 

حضور نور نیز 

به صورت 

هتروتروف 

 ( وزندگی کنند

بقیه فاقد 

کلروپالست و 

 هتروتروف

 

تولید مثل با 

میتوز 

 )غیرجنسی(

 2دارای 

تاژک؛ یکی 

بلند)در کنار 

اندام حساس 

به نوری به نام 

لکه چشمی( و 

 یکی کوتاه

 هایمثال خوبی برای بیان نقص

بندی آغازیان به دو گروه رده

 گیاهی و جانوری

 

ک
مژ

ن
دارا

 

 هتروتروف 

دارای 

دیواره 

ما سخت ا

 پذیرانعطاف

) امکان 

-فشرده

شدن و 

عبور از 

 موانع(

معموال 

تولیدمثل با 

 میتوز

ها همه آن

دارای تعداد 

فراوانی مژک 

های در ردیف

متراکمند که 

با استفاده از 

ها حرکت آن

 کنند.می

ترین ترین و غیرمعمولپیچیده

 آغازیان

 اند.تک سلولی

ها دونوع واکوئل همه آن

وارش مواد دارند؛یکی برای گ

 غذایی و دیگری برای تنظیم آب

: دارند هسته دو آن ها بیشتر

 در ها کروموزوم)کوچک هسته

 در که دارند قرار کوچک هسته

 (.دشون می تقسیم میتوز فرآیند

 قطعه دارای.)بزرگ هسته و

 ازکه  است ای DNAکوچک 

 (است آمده کوچک هسته

شناسان بعضی زیست

ها را معتقدند که باید آن

فرمانرو کامال  در

 ای قرارداد.جداگانه

 2پارامسی) دارای 

-دارواکوئل ضربان

مخرج -شیاردهانی

سلولی)بلع و دفع با 

آندوسیتوز و اگزوسیتوز(( 

و تریکودینا از این 

 اند.شاخه
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ک
ن کپ

آغازیا
ستند.

چ نی
مانند قار

 

 .دارد وجود دو میان آن اختالفاتی شد معلوم اما هستند؛ قارچ ها،هایی با قارچتن شباهتها، به دلیل داش این کپک که شد می تصور زمانی

 آغازیان کپک مانند هاقارچ  

 دارند حرکت قابلیت حدی تا متحرک نیستند هاتفاوت

 سلولی دیواره فاقد کیتین در وجود دارد سلولی کیتیندیواره در

دوک درون هسته  در تقسیم میتوز، رشته های

شود و پوشش هسته در طول میتوز تشکیل می

 وجود دارد.

شود و در تقسیم میتوز، رشته های دوک خارج از هسته تشکیل می 

 شود.پوشش هسته ناپدید می

 اند.هردو هتروتروف هاشباهت

 مشابه است. هاآن زندگی چرخه و ظاهر

ی
المت

ن و س
آغازیا

 مل آغازیاها با عانواع بیماری 

 عالیمبررسی  ماالریا

 علت مرگ و میر

 چرخه زندگی
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اولین 

 هاقارچ

 تک سلولی

 میلیون سال پیش 400

فرمانرو 

جداگانه 

 ها قارچ

 تفاوت و شباهت ها با گیاهان

 علت قائل شدن فرمانرو جداگانه 4

جذب 

 موادغذایی

 ناسب ساختار برای جذب موادت

 نخینه

 میسلیوم

 محل قرارگیری ساختارهای تولیدمثلی  کپک پنی سیلیوم

 شناسیمواقعیت پرزهای سبز و سفیدی که به عنوان کپک می

کسب 

موادغذایی 

 هادر قارچ

 های گوارشیترشح آنزیم

انواع 

 هاقارچ

 انگل

 غیر انگل

 ختلف کسب موادهای مبررسی راه

انواع 

تولیدمثل 

 در قارچ ها

ها به وسیله هاگ هایی که به صورت جنسی یا غیر جنسی در ساختارهای تولیدمثلی *تکثیر قارچ جنسی

 پذیرد.پدید آمده اند صورت می

 غیر جنسی .هاپلوئیدندهای قارچ، *هاگ



 پیشجمع بندی زیست 

34 

 

 

 

 

 

 

 

ل 
ص

صه ف
ال

خ
11 

ش
ت پی

س
زی

 

بندی گروه

 ها قارچ

های قارچ)

 بردهنام

 فصل(

ت
زیگومیس

گیاهی  و جانوری مواد از و کنندمی زندگی خاک در گونه ریزوپوس 

 کنندمی تغذیه

 از رشایعت بسیار هازیگومیست در غیرجنسی تولید مثل

 .است جنسی تولیدمثل

 کپک سیاه نان) ریزوپوس استولونیفر(

ت
بازیدیومیس

 

 قارچ صدفی

 قارچ چتری

 ایقارچ ژله

 قارچ کشنده آمانیتا موسکاریا

 انانس برای را آنها و کندمی حمله به غالت که است زنگ، بازیدیومیستی زنگ گندم

 .سازدمی نامطلوب

 از یبعض در فقط و است نادر هابازیدیومیست درمیان غیرجنسی تولیدمثل هازنگ

 هازنگ

 مهم زاهایبیماری از گروه، دو این .دهدمی روی فراوانی به هاسیاهک و

 هستند. گیاهان

 هاسیاهک

 .سازدمی رها کوچک شکاف یک طریق از هاگ را هزار صدها قارچ پفکی 

ت
آسکومیس

 

 .دهان اند برفک عامل بیماری مخمرها این. هستند زابیماری انسان برای کاندیدا آلبیکنز

 .قرارمی گیرد استفاده مورد نان تولید برای که هاست الس ساکارومیسز سرویزیه )مخمرنان(

 قارچ فنجانی

میزان آن با مساحت جنگل بلوط رابطه مستقیم دارد.)فعالیت صفحه  قارچ دنبالن

266) 

می  اطالق سلولی تک آسکومیست های به که است عمومی نامی مخمر، مخمر

 .شود

 .کنند می مثل تولید زدن جوانه با مخمرها بیشتر

ت
دئوترومیس

ها
 

 سیتریک تولید و سویا سس تخمیر در گونه آسپرژیلوس

 .رود می کار به اسید

 بر مشتمل ،4 ها دئوترومیست

 آنها در که است هایی قارچ

 نمی دیده جنسی تولیدمثل

 .شود

 روش اساس بر شناسان زیست

 رچقا بیشتر این مولکولی، های

 غیرجنسی طور به که را ها

 شاخه در کنند، می لمث تولید

 .دهند می قرار آسکومیکوتا

 طعم ویژه بعضی پنیرها های ایجاد کنندهقارچ

  شوند.های پوستی میهایی که سبب بیماریقارچ

 قارچ الی انگشتان پا

 فاقد تولید مثل جنسی سیلیومپنی
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روابط 

همزیستی 

 ها باقارچ

سایر 

 هاگونه

ی
همیار

 

 از ضیبع. کنند رشد خیزغیرحاصل خاک در توانستند هاایریشه-قارچ کمک به ابتدایی گیاهان ایریشهقارچ

 بقای اندتوانسته و اندداده ادامه ایریشه-قارچ قالب در قارچ با را خود همکاری آوندی، گیاهان

 .کنندحفظ امروز تا را خود

 وعن چنین. کنندنمی نفوذ آن درون به گیاهی، هایریشه از بسیاری پیرامون هایایریشه-قارچ

 از یخاص نوع با ست،هابازیدیومیست از بیشتر که قارچ خاصی نوع بین معموالً همزیستی

 . شود می برقرار گیاهان

 .برخوردارند همزیستی این از بید و بلوط کاج، مانند ازگیاهان، بسیاری

 دو هر ای سیانوباکتری سبز، جلبک مثل فتوسنتزکننده، یک و قارچ یک بین همزیستی لحاص گلسنگ

 . است

  .سازد می را ها کربوهیدراتفتوسنتزکننده جزِء

 . کندمی محافظت کننده، فتوسنتز جزِء از معدنی، مواد تأمین بر عالوهقارچی جزِء

 .است آسکومیست یک قارچی جزِء ها،گلسنگ بیشتر در

 که صورتی به را آن و کنند تثبیت را نیتروژن قادرند هااکوسیستم ایجاد در کلیدی نقشی

 .واردکنند محیط به باشد، استفاده قابل جانداران برای

 وابخ به آنان شرایطی چنین در. کنند مقاومت انجماد و خشکی برابر در توانند می هاگلسنگ

 می سر از را خود رشدگرددمی باز محیط به دوباره گرما و رطوبت که وقتی. روند می

 .گیرند

 .کنند رشد آهستگی به است ممکن ها گلسنگ سخت، شرایط در

 یبرا ایزنده ابزارهای آنان سبب، همین به، اندحساس محیط، شیمیایی تغییرات به نسبت

 .روندمی شمار به هوا کیفیت سنجش

ی
انگل

 

های قارچ

عامل 

های بیماری

پوستی)رابطه 

انگلی با 

 انسان(

 در خصوصهب ،پا انگشتان الی که قارچی مثل شوند،می بیماری بروز سبب هاقارچ بعضی

 .رویدمی ،ورزشکاران

  .هستند هادئوترومیست از شوند می پوستی هایبیماری سبب که هایی قارچ 

رابطه انگلی 

با سایر 

 موجودات

 یا سبزی، میوه، نان،. کنندمی رقابت آدمی با غذایی، مواد آوردن دست به رد اغلب هاقارچ

 مقوا، کاغذ، مثل غیرغذایی مواد به هاقارچ. نیستند امان در ها قارچ گزند از کدام گوشت هیچ

 . کنندیم حمله نیز چرم و رنگ لباس،
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  کنید. رورم ذهنتون تو جزئیاتشو خودتون ،تیترها این خوندن موقع تا نشدن نوشته زیر مطالب جزئیات
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-مکانیسم 2

 های دفاع

 اولین خط دفاعی

 )دفاع غیر اختصاصی(

نخستین خط دفاع 

 اختصاصیغیر 

 الیه شاخی پوست 

 چربی

 عرق

 های مخاطیالیه

 لیزوزیم اشک و بزاق

 دفع ادرار و مدفوع

 عطسه و سرفه

دومین خط دفاع 

 غیر اختصاصی

 پاسخ التهابی

 پاسخ دمایی

 های سفیدگلبول

 هاپروتئین

 دومین خط دفاعی

 )دفاع اختصاصی(

 ایمنی سلولی

 Bلنفوسیت

 پالسموسیت

 پادتن

 سلول خاطره

 وظیفه ماکروفاژها

 ایمنی هومورال

حمله مستقیم 

 کشندهTهای سلول

 سلول آلود ه به ویروس

 سلول سرطانی

 پرفورین

 خاطرهTهای سلول

 انواع ایمنی

 واکسن فعال

 و بهبود پس از آنبیماری واگیر به  ابتال

 تزریق سرم غیر فعال

 انتقال از جفت به جنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جمع بندی زیست سوم

2 

ل 
ص

صه ف
ال

خ
1 

ت 
س

زی
2 

پیوند اعضا 

ودستگاه 

 ایمنی

 پس زدن پیوند

جلوگیری از پس زدن 

 پیوند

 های سطح سلول های دهنده عضو و فرد گیرندهشباهت بیشتر پروتئین

 داروهایی که فعالیت دستگاه ایمنی را تا حدی کاهش دهد

مبارزه با 

های سلول

 سرطانی

 چگونگی تشکیل سلول های سرطانی

 هاچگونگی شناسایی این سلول

 سلول ها موثر در از بین بردن

 هاآن

 کشنده T، به ویژه Tهای سلول نقش اصلی

 ماکروفاژها

 پادتن ها اهمیت کمتر

اختالل در 

دستگاه 

 ایمنی

 

 خود ایمنی

 یژآلر

 

انواع نقص 

 ایمنی

 

 AIDS نقص ایمنی اکتسابی

 HIV ←نام ویروس عامل بیماری

 رو بودن تهیه واکسنعلت با مشکل روبه

 علت مرگ افراد مبتال

 فاصله زمانی ابتال تا بروز عالئم

 های انتقالراه

 نقص ایمنی مادرزادی

های ه را

دفاعی سایر 

 جانداران

 

 داران وجود دارداساسا در مهره دفاع اختصاصی

 دفاع غیر اختصاصی

 مایع مخاطی روی سطح بدن

 هاسلول های مشابه فاگوسیت

 های لیزوزومیآنزیم لیزوزیم و آنزیم

 پس زدن بافت بیگانه 

پتید ها و پتولید ترکیبات دفاعی مانند پروتئین

 های کوچک غنی از گوگرد

 درگیاهان

بررسی اثر 

واکسن 

 ماالریا

 اند.سال نسبت به واکسیناسیون ماالریا، موثرترین پاسخ را داده 4تا  1افراد 
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 ها به داخلمیکروبجلوگیری از ورود  الیه شاخی پوست

 هاشدن سطح پوست و جلوگیری از رشد میکروباسیدی چربی

 هالیزوزیم موجود در آن باعث تخریب دیواره باکتری عرق 

های الیه

 مخاطی

 ترشح مایع مخاطی:

 های زیرینها و ممانعت از نفوذ به بخشانداختن میکروب( به دام1

 شودها می( لیزوزیم موجود در آن باعث تخریب دیواره باکتری2

 حاوی لیزوزیم اشک و بزاق

 ها از بدندفع میکروب ادرار و مدفوع

 ها از مجاری تنفسیدفع میکروب عطسه و سرفه

ی
ص

صا
ط دفاع غیراخت

ن خ
دومی

 نوعی پاسخ موضعی دربرابر هرنوع آسیب بافتی پاسخ التهابی 

 زانشانه مبارزه بدن دربرابر عوامل بیماری پاسخ دمایی

های گلبول

 سفید

 ترین بخش دومین خط دفاع غیراختصاصیمهم

 های پوششی کبد و رودهتولید توسط ماکروفاژها و سلول←های مکملپروتئین هاپروتئین

 دیدههای آسیبتولید توسط سلول←اینترفرون 
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ی
ب

مهرگان
 

های لیزوزیم و آنزیم

 لیزوزومی

 مهرگانبیهمه در 

 تنانهای حلقوی و نرماز کرم بسیاریروی بدن  مایع مخاطی

هایی مشابه سلول

 هافاگوسیت

 ها و بندپایاناسفنج

 داران(عمل متفاوت نسبت به مهرههای دریایی )نحوه ها و ستارهاسفنج زدن پیوند بافت بیگانهپس

گیاهان
 

ها و پپتیدهای پروتئین

 کوچک غنی از گوگرد

 در یونجه ) فعالیت ضد قارچی(پپتید نوعی 
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فعالیت های عصبی 

جانوران به طور کلی به 

-دو منظور صورت می

 گیرد

 تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی 

 های درونی بدن جاندارتنظیم فعالیت

 ویژگی نورون هاساختار و کار نورون

 هاقسمت

 انواع

 پتانسیل عمل فعالیت نورون

 پتانسیل آرامش

 های عصبی دیگربا سلول سیناپس ها ارتباط نورون

 های غیر عصبیبا سلول

چند 

اصطالح 

 مربوط

 سیناپسیسیناپسی و پسنورون پیش

 فضای سیناپسی

 های عصبیدهندهمراحل آزاد شدن انتقال ←انتقال دهنده عصبی

 وابستگی روانی تاثیر بر دستگاه عصبی اعتیاد

 وابستگی جسمی

 تعریف

 میزان مصرفعلت احتیاج به افزایش 

 چگونگی اعتیاد به نیکوتین سیگارکشیدن

 سایر عوارض

ساختار و کار دستگاه 

 عصبی

یابی سازمان

 هانورون

دستگاه عصبی 

 مرکزی 

 مخ مغز

 مخچه

 ساقه مغز

سایر مراکز 

 مغزی

 تاالموس

 هیپوتاالموس

 لیمبیک
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 نقش نخاع

 شکمی هایریشه

 های پشتیریشه
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ساختار و کار دستگاه 

 عصبی

یابی سازمان

 هانورون

دستگاه عصبی 

 محیطی

 بخش حسی

 دستگاه عصبی پیکری بخش حرکتی

دستگاه عصبی 

 خودمختار

 سمپاتیک

 پاراسمپاتیک

 بررسی انعکاس زردپی زیر زانو 

 محافظت از دستگاه عصبی مرکزی

 (5-2بررسی مغز گوسفند )فعالیت 

 دستگاه عصبی جانوران

 دارانمقایسه مغز مهره
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 پتانسیل آرامش

 علت ویژگی

 خارج سلول

 داخل سلول

𝑁𝑎+↑ 

𝐾+↓ 

𝑁𝑎+↓ 

𝐾+↑ 

65- mv 

 پتاسیم-سدیمعملکرد پمپ 

 علت یباز پتاسیمهای همیشهتعداد بیشتر کانال    +𝐾نفوذپذیری بیشتر غشا به یون

از  +𝐾خروج

ر تسلول و منفی

شدن داخل 

 سلول

یون  2وارد کردن 

𝐾+  در ازای خروج

 +𝑁𝑎یون  3

 تنظیم فشار اسمزی
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 پتانسیل عمل
شود و نقطه سلول عصبی، در نقاط مجاور هم ایجاد میچون بعد از تولید در یک نقطه از 

 شود.نیز گفته می پیام عصبی به نقطه در طول رشته عصبی سیر میکند، به آن

 دار سدیمیباز شدن کانال دریچه

 به داخل سلول  +Naورود 

 +(40مثبت شدن داخل سلول نسبت به خارج )

بسته بودن 

هردو کانال 

 داردریچه

 دار پتاسیمیکانال دریچه باز شدن

 داخل سلولاز   +𝐾خروج 

 (-65منفی شدن مجدد داخل سلول نسبت به خارج )
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ی در جانداران
صب

ی دستگاه ع
سیر تکامل

 

 مثال انواع

بندی مرکزی و محیطی وجود شبکه عصبی ) نبود سر ومغز / تقسیم

 ندارد(

 هیدر

های عصبی( و دو گرهدستگاه عصبی مرکزی: مغز کوچک)متشکل از 

 طناب عصبی موازی)آکسون ها+دندریت ها(

 تر منشعب شده دستگاه عصبی محیطی: رشته اعصاب کوچک

 پالناریا

هم جوش خورده تشکیل شده دستگاه عصبی مرکزی: مغز از چند گره به

که در هر قطعه از بدن، دارای یک گره  شکمی، دارای طناب عصبی 

 عصبی است.

 تر منشعب شدهدستگاه عصبی محیطی: رشته اعصاب کوچک

 حشرات

 )نخاع(پشتی دستگاه عصبی مرکزی: مغز و طناب عصبی

 دستگاه عصبی محیطی نیز دارند.

 دارانمهره

ت مغز مهره
تغییرا

لداران در روند 
تکام

 

 پستانداران و پرندگان افزایش اندازه نسبت به وزن بدن

امکان انجام رفتارهای ←های مخافزایش رشد نیمکره

 ترپیچیده

 پستانداران و پرندگان

های انجام فعالیت ←های سطح مخخوردگیافزایش چین

 پیچیده ای مانند حل مسئله وتفکر

به ترتیب) از بیشترین (: انسان، 

 سایر پریمات ها و وال
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ت از دستگاه 
محافظ

ی پستانداران
ی مرکز

صب
ع

 
 هااستخوان

دارای بخش اسفنجی میان دو الیه  جمجمه

 متراکم

 ای محکم و استخوانیایجاد جعبه

 مهرهستون

 پرده مننژ

 خارجی ترین الیه مننژ شامهسخت

ه نیمکره شد دو الیه بافت پیوندی متراکم؛ الیه داخلی تر آن وارد شیار بین دو

 است.

 های فراوان )تغذیه بافت عصبی(دارای مویرگ عنکبوتیه

 مانند تار عنکبوت در زیر میکروسکوپ

 شود.عمق و عمیق مغز نیز وارد میدر تمام شیار های کم شامهنرم

-مایع مغزی

 نخاعی

 کند.شامه را پر میشامه و سختفضای بین نرم

 ها در حین حرکت برخورد مغز و نخاع به استخوانگیر؛ ممانعت از نقش ضربه

 مغزی-سدخونی

ها وجود های سایر بافتهای مغزی، فاقد منافذی هستند که در مویرگبافت پوششی دیواره مویرگ

 دارد.

 توانند به سرعت از این سد بگذرند.البته موادی مانند گلوکز واکسیژن می

وارد  توانندهای مغزی نقش ندارند و نیز میکروب ها معموال نمیبسیاری از مواد که در متابولیسم سلول

 مغز شوند.
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 بندی مطالب در ذهن شماست! جزئیاتشو خودتون تو ذهنتون مرور کنید.این تیتر ها رو برای دسته

 های بعدی بخونید. هارو در جدولراستی! توضیح کامل بعضی قسمت
ل 

ص
صه ف

ال
خ

3 
ت 

س
زی

2 

 های حساندام

 پوست

 ساختار چشم چشم

 دوربینی هابیماری

 بینینزدیک

 آستیگماتیسم

 پیرچشمی

 مرواریدآب

 شنوایی گوش

 حفظ تعادل

 اند.ها از نوع شیمیاییگیرنده زبان

های گیرنده چشایی سلول

چهارمزه اصلی را 

 دهند.تشخیص می

 شیرینی

 شوری

 تلخی )مانند آسپیرین(

 ترشی

 زبان های چشاییگیرنده

 های دیگر دهانبخش

 اند و در سقف حفره بینی قرار دارند.ها از نوع شیمیاییگیرنده بینی

 دارای تاثیر بر درک مزه غذا

 (3-10شوند.)شکل رد میدارند و از میان استخوان جمجمه ها مژکگیرنده

پردازش 

اطالعات 

 حسی

 های مغزیلوب

 تا( 2لوب پیشانی)

 تا( 2لوب آهیانه)

 تا( 2سری)لوب پس

 تا( 2لوب گیجگاهی)

 گیرنده های حسی جانداران
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الیه محکم وسفیدرنگ از بافت  

پیوندی، کره چشم را می پوشاند و 

 نام دارد. قرنیهدر جلو شفاف است و 

 صلبیه

 

  

دار که در جلو الیه نازک و رنگدانه

) بخش رنگین چشم ( عنبیهچشم 

 دهد.را تشکیل می

ماهیچه های موجود در عنبیه با 

، مردمکتنگ و گشاد کردن سوراخ 

 کنند.نور ورودی را تنظیم می

 

 

 مشیمیه

 

 توانایی دیدن رنگ و جزئیات دقیق اشیا

 تحریک در نور قوی

 مخروطی

 

داخلی ترین الیه چشم که بسیار 

گیرنده های نازک بوده و شامل 

 است.ها نورونو نوری 

در دقت و تیزبینی چشم لکه زرد 

 اهمیت دارد.

 

 شبکیه

 

 دید سیاه و سفید

 ) آستانه تحریک پایین( تحریک در نور کم

 ایاستوانه

مشاهده اجسام  قطر عدسی کمتر -استراحت ماهیچه های مژکی 

 نزدیک

اتصال توسط رشته 

های به ماهیچه 

 عدسی مژکی و انجام تطابق
تر تر و کرویهای مژکی، عدسی قطوربا انقباض ماهیچه

 شودمی

 مشاهده اجسام دور

 کند.های خونی که فضای جلو عدسی را پر میترشح شده از مویرگ مایع شفاف

 آوری مواد دفعی عدسی و قرنیهتهیه مواد غذایی و اکسیژن، و جمع
 زاللیه

 کند.که فضای پشت عدسی را پر میای وشفاف ماده ژله

 باعث حفظ شکل کروی چشم می شود.
 زجاجیه

 

  

ن
سا

شم ان
ساختار چ

 

ل دهنده
شکی

ی ت
الیه ها

 

گیرنده ها
 



 جمع بندی زیست سوم

14 

 نقش

 انتقال آنها به گوش میانی -2جمع آوری صداها                  -1 الله گوش  

 

 مجرای گوش

 کند.دارای موهای ظریفی که هوا را تصفیه می -1

غده های عرق تغییر شکل یافته که با ترشح ماده موم مانند مانع از ورود مواد خارجی  -2

 شود.به گوش می

 صماخانتقال صدا  به پرده 

 

 پرده صماخ

آید. برای این که  به درستی به ارتعاش درآید در اثر برخورد امواج صوتی به ارتعاش در می

 شیپوراستاش احتیاج به یکسان بودن  فشار در دوطرف نیا زدارد که این عمل توسط

 شود.انجام می

های استخوان

 کوچک

بین پرده صماخ و استخوان  چکشی

 سندانی

 

انتقال ارتعاشات از پرده  صماخ به مایع 

 بین استخوان چکشی و رکابی سندانی  موجود در محفظه گوش درونی

بین استخوان رکابی وگوش  رکابی

 درونی

 

مایع پرکننده 

محفظه گوش 

 درونی

 دایرهحلزونی و مجاری نیمانتقال امواج صوتی به بخش های 

 حلزون گوش
 ند.ادار که با ماده ژالتینی پوشیده شدههای مکانیکی به نام سلول های مژکدارای گیرنده

 دار از طریق عصب شنوایی به مغزهای مژکاتصال سلول

مجرای نیم  3

 دایره

شود در حفظ کند. توسط شاخه تعادلی عصبی از گوش خارج میبه حفظ تعادل کمک می

 تعادل نقش دارد.

 مجرای نیم دایره برهم عمودند. 3هر 

 

  

ش 
گو

ی
بیرون

 
ی

ش میان
گو

 
ش 

گو
ی

درون
 

ن
سا

ش ان
ن گو

ساختما
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 شکل گیرنده
محل قرارگیری در 

 پوست

بافت 

 پیوندی

 

در مناطق سطحی  

پوست ) درون بافت 

 الیه (سنگفرشی چند

 اطراف فولیکول مو

چنان شدید باشند که های مختلف آناگر محرک ندارد

های احتمال آسیب به بافت ها را ایجاد کنند، گیرنده

 کنند.درد را نیز تحریک می

بسیار از پاسخ های محافظت کننده پس از تحریک این 

 کنند.گیرنده شروع به کار می

 

 

بافت پیوندی ) قسمت  

 های باالیی (

  سرما دارد

تشخیص سرما یا 

 گرما 

 

بافت پیوندی ) قسمت  

 های باالیی (

 گرما دارد

بافت پیوندی ) قسمت  

 های باالیی (

وضعیت قسمت  لمس دارد

های مختلف بدن 

را به دستگاه 

عصبی مرکزی 

 دهند.اطالع می

 

بافت پیوندی ) قسمت  

 های عمقی تر (

 دارد

)به صورت 

 الیه (چند

 فشار

 

  

درد
 

ت
ی پوس

س
ی  ح

گیرنده ها
 

دما
 

ی
مکانیک
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 نمونه ها

 
 درد

احتماال در همه جانوران وجود  چگونگی عمل آن ها هنوز مشخص نیست.

 دارد.

 مکانیکی

تشخیص اشیای نزدیک در بسیار حساسند و توانایی  لمس

 دهند.تاریکی را به جانور می

قائده موهای سیبیل گربه و 

 خرس

حساس به 

 ارتعاش

وجود هرگونه جسم متحرک، و اجسام ساکن )بر مبنای 

ها( و حرکت ماهی های بازتاب حاصل از برخورد لرزش

 دیگر )صید یا صیاد ( تشخیص داده می شود.

گیرنده های موجود در خط 

 ماهیان جانبی

های گیرنده

 شنوایی

تعدادی از گونه ها با انتشار امواج صوتی و تجزیه و 

تحلیل پژواک حاصل از آن، تصویری از محیط را ایجاد 

 کند.می

ها، پژواک سازی در خفاش

ها و به مقدار کمتری در دلفین

 ها وال

 شیمیایی

هزاران جسم مومانند شاخک جنس نر نوعی پروانه ابریشم را می پوشانند که 

 حاوی یکی از حساس ترین گیرنده های شیمیایی اند. 

 موثر در تشخیص جانور ماده

 جنس نر نوعی پروانه ابریشم

 

 نور

 این سلول ها در پالناریا شدت و جهت نور را تعیین می کنند. -

های بینایی مرکب، هریک از واحددر جانداران دارای چشم  -

نور را از بخش کوچکی از محیط دریافت کرده و ایجاد تصویر 

 کنند.موزائیکی می

نور مرئی تنها بخش کوچکی از طیف تابش های  -

 الکترومغناطیس است.

گیرنده های فروسرخ در شکار، برای تشخیص موقعیت طعمه  -

 شود.استفاده می

 مانند مار زنگیها بعضی از مار فروسرخ

 چشم انسان و مار  مرئی

بعضی جانداران مانند بسیاری از  فرابنفش

 حشرات

 شکل پالناریاچشم جامی 

ها و چشم مرکب خرچنگ

 حشرات

 الکتریکی

ها میدان های الکتریکی ضعیف تولید شده توسط طعمه در بعضی ماهی

 دهند.راتشخیص می

شود و آشفتگی های میدان در الکتریکی در دم تولید میهای در مارماهی تکانه

 ها تشخیص داده می شوند.اثر برخورد به اجسام متفاوت توسط این گیرنده

ها در خط جانبی بعضی ماهی

 مانند گربه ماهی

مارماهی )استفاده به شکل 

 تر(پیچیده

 

  

ن
ی جانورا

س
ی ح

گیرنده ها
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  نقش توضیح محل قرارگیری

زبان و بخش  

 های دیگر دهان

جوانه های 

چشایی از 

چندین سلول 

گیرنده چشایی 

و نگهبان 

تشکیل شده 

 است.

تشخیص چهار 

 مزه اصلی 

 بیشترین حساسیت در نوک زبان  شیرینی

 بیشترین حساسیت در کناره های زبان )قسمت جلوتر( شوری

 تر(حساسیت در کناره های زبان )قسمت عقببیشترین  ترشی

 بیشترین حساسیت در  عقب زبان تلخی

در سقف حفره 

 بینی

ها این سلول

پس از تحریک 

پیام عصبی 

تولید و آن را 

به مغز ارسال 

 کنند.می

 تشخیص بوها

موثر بر درک  

 هامزه غذا

 مژک ها در تماس با مخاط بینی 

 پیاز بویایی قرار دارند.انتهای سلول های گیرنده در 

گیرنده
ن

سا
ی در ان

ی شیمیای
ها
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ل 
ص

صه ف
ال

خ
4 

ت 
س

زی
2 

 هاهورمون

 تعریف هورمون

 تعریف سلول هدف

 های مختلفتنظیم فرآیند چهار عمل اصلی هورمون ها

 ایجاد هماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی

 حفظ حالت پایدار

 هاوادارکردن بدن به انجام واکنش در برابر محرک 

 بستگی به نوع هورمون اثرهورمون

 بستگی به سلول هدف

 دوسیستم

دستگاه 

 ریزدرون

 سلول 

 غده

 مانند)مجرا(دارای ساختار لوله ریزبرون

 هدایت مواد ترشح شده به بیرون یا درون بدن

های پیک

 شیمیایی

ها و در برخی *بعضی مواد شیمیایی در بعضی جاها نقش هورمون ها هورمون انواع

 نفرینجاها نقش انتقال دهنده عصبی دارند؛ مانند اپی
 دهنده عصبیانتقال

 طول عمر و سرعت عمل مقایسه 

 محل ترشح

 چگونگی رسیدن به سلول هدف

نحوه عمل 

 هاهورمون

 دارند.ها معموال ساختار پروتئینی گیرنده

 عمل اختصاصی

-دسته

بندی 

اغلب 

-هورمون

 ها

های هورمون

 آمینواسیدی

 اتصال به گیرنده -1

 پیک دومین ←تغییر شکل گیرنده -2

 هاکردن آنزیمفعال یا غیر فعال -3

 تغییر فعالیت سلول هدف -4

های هورمون

 استروئیدی

 دارای گیرنده در هسته یا سیتوپالسم

 ها در هسته قراردارند.های آنگیرنده تیروئیدی هایهورمون
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ریز غدد درون

 اصلی بدن

 ریز و عصبیهماهنگی فعالیت های دستگاه درون هیپوتاالموس

 تنظیم بسیاری از اعمال بدن

 های آزادکننده و مهارکنندههورمون ←صادر کردن دستور به غده هیپوفیز

 هیپوفیز

 

 

 

 

 پسین

 

ADH دو در هیپوتاالموس ساخته شده اند و در این

 توسیناکسی شوند.این قسمت ذخیره و آزاد می

 ای.دارای ساختار غده میانی 

 شناخته نشده. در انسان هنوز کار مشخصی برای آن
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ل 
ص

صه ف
ال

خ
4 

ت 
س

زی
2 

-غدد درون

ریز اصلی 

 بدن

 هیپوفیز

 

 ترشح بیشترین هورمون های هیپوفیز پیشین

انواع 

 هورمون

 کننده فوق کلیه)قشر(تحریک

FSH 

LH 

 پروالکتین

 هورمون رشد

 کننده غده تیروئیدتحریک

 غده تیروئید

 محل قرارگیری و علت نام

های هورمون 

 تیروئیدی

T3  هانقش 

T4 چگونگی تشکیل 

 تونینهورمون کلسی

 گواتر بیماری های مرتبط

 هیپوتیروئیدیسم

 هیپرتیروئیدیسم

های غده

 پاراتیروئید

 محل و تعداد

نقش هورمون غده 

 پاراتیروئید

 مستقیم

 غیرمستقیم

غده فوق 

 کلیه

 جسمی-پاسخ آنی به فشار روحی بخش مرکزی

 نفریننفرین و نوراپیاپی

 جسمی-پاسخ دیرپا به فشار روحی بخش قشری

 کورتیزول و آلدسترون

 پانکراس

 ریزبخش برون

 انسولین جزایر النگرهانس ←ریزبخش درون

 گلوکاگون

تنظیم قند 

 خون

 4-1فعالیت خوردن غذاهای دارای کربوهیدرات ساده

 کربوهیدرات پیچیده و پروتئینخوردن غذاهای دارای 
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دیابت 

 شیرین

 درصد کمی از افراد دیابتی 1نوع 

 ارثی خود ایمنی

 وابسته به انسولین

 غیر وابسته به انسولین 2نوع 

 آلغده پینه
های احتماال دارای نقش در ایجاد ریتم ←ترشح هورمون مالتونین )در انسان در پاسخ به تاریکی(

 روزیشبانه

تنظیم ترشح 

 هاهورمون

 خودتنظیمی مثبت

 خودتنظیمی منفی
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غده تیروئید
 

 هورمون
جنس 

 هورمون
 بافت هدف

ها و مشکالت بیماری

 مرتبط
 نکته ترکیبی

هورمون
ی
ی تیروئید

ها
 

آمینواسید 

تغییر یافته 

شدن )افزوده

ید به 

اسیدآمینه 

 تیروزین(

قلب، بافت 

عصبی، بافت 

چربی و... ) 

تقریبا تمام 

 بافت ها(

در کودکان:کاهش رشد، 

 افتادگی ذهنی عقب

در بالغین:کمبود انرژی، 

خشکی پوست، افزایش 

قراری، اختالالت وزن، بی

خواب، کاهش وزن، افزایش 

 تعداد ضربان قلب

کمتر چربی سنتز ←پوستخشکی

اشکال در نخستین خط ←پوست

-سوم( ،رشد کمتر پروپیونی 1دفاعی)فصل

 ...←پیش(  9باکتریوم آکنس)فصل 

 دهافزایش برون ←افزایش تعداد ضربان قلب

 ...←رسانی به بافت هاافزایش خون ←قلب

 

ی
کلس

ن
تونی

 

بافت  پتیدیپلی

 استخوان

مشکالت در انقباض 

ماهیچه، ایراد در ترشح 

ها، مواد از سلولبعضی 

تغییر در غلظت کلسیم 

 خون، شکنندگی استخوان

ای کاهش ترشح ماده ←ایراد در ترشح

تغییر فشار ←انباشته شدن در سلول←خاص

 سلولاسمزی سلول )زیست دوم( و آسیب به

مشکالت  ←مشکالت در انقباض ماهیچه

دوم( و  8حرکتی) ماهیچه مخطط()فصل 

مشکالت گوارشی) ماهیچه های صاف دستگاه 

گوارش؛ برای مثال کاهش گوارش مکانیکی در 

 معده و یا ایراد در حرکات دودی و...(
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 هیپوتاالموس

 فیزهیپو

 تنظیم فشار خون و احساسات

مرکز عصبی احساس گرسنگی، تشنگی 

 وتنظیم دمای بدن

 میانی پیشین

در  ADHتوسین و های اکسیهورمون

های عصبی هیپوتاالموس ساخته سلول

 میشود و در هیپوفیز پسین ذخیره میشود.

 آزاد کننده و مهار کننده

FSHو LH 

 پروالکتین

 هورمون رشد

کننده تحریک

 غده فوق کلیه 

کننده تحریک

 تیروئیدغده 

 توسیناکسی

 پسین

ADH 

های رگ

 خونی
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ل 

ص
صه ف

ال
خ

5 
ت 

س
زی
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 ماده ژنتیک
 تعریف

 هاویژگی

 توضیحات موفقیت نام دانشمند

 فردریک میشر

سلول، هسته ای با خاصیت اسیدی از استخراج ماده

 که آن را نوکلئیک اسید نامید.

 سلول مورد مطالعه یوکاریوت بوده است.

شناخته نشده  DNAو  RNAهنوز تفاوت بین 

 بود.

 فردریک گریفیت

شناسی بود که در مسیر ساخت واکسنی علیه باکتری

را ترانسفورماسیون آن امروزه ای کهالریه پدیدهذات

 نامیم، مشاهده نمود. می

موجودات مورد مطالعه وی هم پروکاریوت) 

 دوسویه استرپتوکوکوس نومونیا( و هم

 یوکاریوت) موش( بود.

موجودات 

 کننده شرکت

 دوسویه باکتری

 موش

 بررسی چهارمرحله آزمایش و نتایج حاصل

دانشمندان پیش 

 از ایوری

تصور عمومی بر این بود که عامل ترانسفورماسیون، 

 ها هستند.پروتئین

 با ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها آشنابودند.

- 

 ایوری

 است. DNAعامل ترانسفورماسیون، 

 دارکپسولباکتری  DNAبرای تحکیم ادعای خود، 

 را به صورت خالص تهیه کرد.

 ها مطالعه نمود.روی باکتری 

 چارگف

گیری مقدار بازهای)نه نوکلئوتیدها!( با اندازه

AوTوCوG  درDNA جانداران مختلف، به رابطه

 جالبی دست یافت.

 است. 1تقریبا برابر با   Gبه  Cو  Tبه  Aنسبت 

موریس ویلکینز و 

 روزالین فرانکلین

DNA    زنجیره  3یا  2مولکولی مارپیچی است که از

 تشکیل شده است.

 Xروش پراش پرتو 

 واتسون و کریک

  DNAارائه مدل امروزی 

زمان با ارائه مدل خود بیان داشتند که رابطه هم

تواند در فرآیند مکملی بین بازها می

 نقش اساسی داشته باشد. DNAهمانندسازی

های حاصل از های چارگف و دادهبا کمک یافته

و شناختی که از پیوند های   Xپراش پرتو 

 شیمیایی داشتند.

 

 



 جمع بندی زیست سوم

25 

 

 

  

-نوکلئیک

 اسیدها

 انواع

 اجزا اسیدریبونوکلئیک

 ریبوز

 A داربازهای آلی نیتروژن

U 

C 

G 

 گروه فسفات

 ریبوز اجزا داسیدئوکسی ریبونوکلئیک

 A داربازهای آلی نیتروژن

T 

C 

G 

 گروه فسفات

 اسیدها پلیمرند.نوکلئیک
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 اسیدهانوکلئیک

 استر بین دونوکلئوتید در یک رشتهپیوند فسفودی ارتباط

 بازجفت ←دورشته پیوند هیدروژنی بین

 نوکلئوتیدی دارای قطبیت است.رشته پلی

 DNAهمانندسازی

 هلیکاز

 ایجاد رشته جدید پلیمراز DNAآنزیم 

 ویرایش

 روش نیمه حفظ شده

 علت و تعریف جهش

 جایگاه آغاز همانندسازی

 هاتعداد دوراهی هاباکتری  سازیدوراهی همانند

 DNAشکل 

 عامل موثر در افزایش سرعت هایوکاریوت

 چگونگی همانندسازی
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 باشد داریم: DNAیک مولکول  تعداد نوکلئوتیدهای  nاگر 

پیوند  

-فسفودی

 استر

-پیوند قند

 باز آلی

-پیوند قند

 فسفات
 حلقه نیتروژنی

حداقل 

پیوند 

 هیدروژنی

حداکثر 

پیوند 

 هیدروژنی

 حلقه آلی

 تعداد پورین

 پیریمیدین( )یا

گروه 

 فسفات

 

DNA خطی n-2 n 2n-2 3
𝑛

2
 n 3

𝑛

2
 5

𝑛

2
 

𝑛

2
 n 

DNA حلقوی n n 2n 3
𝑛

2
 n 3

𝑛

2
 5

𝑛

2
 

𝑛

2
 n 
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انواع تقسیم 

 هاسلول

 رشد میتوز

 نمو

 ترمیم

 تولیدمثل غیرجنسی

 میوز

تقسیم 

 دوتایی 

 هاروش تولیدمثل در باکتری

 های یکسان ) شرکت تنها یک والد(تولید زاده

 مراحل

 متصل به غشا DNAهمانندسازی 

 DNAشدن غشا به غشای بین دو اضافه

 فرورفتن غشا به داخل

 تشکیل دیواره همزمان با فرورفتگی غشا

-کروموزوم

های 

 یوکاریوتی

 های یوکاریوتی دروم هسته و در اجزایی به نام کروموزوم قرار دارد.سلول DNAبخش مهمی از 

 شوند.های یوکاریوتی در حال تقسیم دیده می*کروموزوم ها درون هسته سلول

 ژن
 تعریف

 نقش

 چند اصطالح

 کروماتین

 شدهکروموزوم مضاعف

 کروماتید

 کروماتید خواهری

 سانترومر

 هابررسی نقش هیستون ←نوکلئوزوم 

 های همتاکروموزوم

تعداد و 

ساختار 

کروموزوم ها 

بررشد ونمو 

 تاثیر دارد.

 های کروموزومیتعداد مجموعه

 هاپلوئید

 دیپلوئید

 پلوئیدپلی

 کروموزوم تعداد

 برخی در

 جانداران

 کروموزوم درهرسلول خود دارد. 8 مگس سرکه

 زمینیسیب

 آلو کروموزوم در هر سلول پیکری 48

 شامپانزه

 کرومزوم 1000از بیش هابعضی از سرخس

 n=2 سیلیومقارچ پنی

 / تعیین جنسیت با نر 2n=46 انسان

 مرغ
2n=78 تعیین جنسیت با ماده / 

 خروس

 تعیین جنسیت با نر 2n=23 ملخ نر

 2n=24 ملخ ماده
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های جهش

 کروموزومی

 حذف

 شدنمضاعف

 واژگونی

 جاییجابه

 چرخه سلول

 تعریف

 𝐺0مرحله

 مراحل

 𝐺1نخستین مرحله رشد 

 Sمرحله سنتز 

 𝐺2دومین مرحله رشد 

 میتوز

 سیتوکینز

 نقاط وارسی تنظیم چرخه

 تولید بیش از حد  مولکول محرک رشد جهش  سرطان اختالل در چرخه

-های مسئول کندکردن یا توقف کردن پروتئینغیر فعال

 چرخه

 اند.اثر عوامل محیطی بسیاری از جهش ها در

میتوز و 

 سیتوکینز

مراحل 

 میتوز

 شدن کروموزومشدن رشته های کروماتین و قایل مشاهدهکوتاه و ضخیم پروفاز

 ناپدیدشدن پوشش هسته

 های دوکها و تشکیل رشتهدورشدن سانتریول

 متافاز

 آنافاز 

 تلوفاز

 سیتوکینز

-تقسیم سلول

 داردیوارههای 

 های جسم گلژیبا همکاری وزیکول

 

 

  



 جمع بندی زیست سوم

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ل 

ص
صه ف

ال
خ

7 
ت 

س
زی

2 

 میوز

 ایجاد گوناگونی در دنیای زنده

 نوعی تقسیم هسته

 Iپروفاز Iمیوز مراحل

 

 Iمتافاز

 Iآنافاز

 Iتلوفاز

 IIپروفاز IIمیوز

 IIمتافاز

 IIآنافاز

 IIتلوفاز

تغییر در 

 تعدادکروموزوم

 ها

کاهش  انواع

 تعداد

 مانند.کروموزوم راندارند، زنده نمی 46بیشتر افرادی که حتی یکی از این 

افزایش 

 تعداد

یا نشانگان  21زومی تری

 داون

 ارتباط سن مادر با افزایش احتمال 

 هاویژگی

جدانشدن یا  ←این اتفاقرویداد مسبب 

 هاباهم ماندن کروموزوم

 Iمیوز

 IIمیوز
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انواع 

تولید 

مثل در 

 جانداران

ی
غیرجنس

 

 مثال توضیح

 یک دارد و شرکت والد یک فقط

 به را خود هایژن تمامی نسخه از

 . کندمی منتقل خود فرزندان

 مثل تولید طریق به که فردی

ون کل یک شود، می تولید غیرجنسی

 .است

-همه پروکاریوت

 ها

 هاباکتری تقسیم دوتایی

بسیاری از 

 هایوکاریوت

 

 آمیب شدنتقسیم

 قطعهقطعه

 شدن

ها؛ مانند گروهی بعضی از پرسلولی

 ها مثل اسپیروژیراز جلبک

 هیدر زدنجوانه

ی
جنس

 

 که هرکدام دارند شرکت والد دو

 تولید هاپلوئید جنسی هایسلول

 والد هر دو از فرزندان. کنندمی

 کرد، خواهند دریافت هاییصفت

 مشابه دقیقاً فرزندی هیچ بنابراین

 .نیست والد دو از یکی

 شرایط بنابر جانداران، از بسیاری

 مثلی تولید هایروش محیطی،

مثالً . گزینندبرمی را متفاوتی

 نامساعد شرایط در اسپیروژیر

-جنسی)به مثل تولید با محیطی،

 یابد،می تکثیر جای غیرجنسی(

 جنسی مثل همچنین هیدر، تولید

 .دارد نیز

 یلتشک طریق از جنسی، مثل تولید

 یوکاریوت در هاپلوئید، های سلول

 .شود می دیده ها

ی
بکرزای

 

 رد نری جاندار هیچ که آنجا از. یابدمی نمو و نیافته رشدلقاح تخمک از فرد

 ارد،بگذ اشتراک به خود را ژنتیک ماده تا ندارد شرکت مثل تولید نوع این

 .مادرند شبیه ژنی نظر از حاصل فرزندان

ها های مسن که سالدر مارها)ماده

به دور از نر زندگی کرده اند(، 

 ها، ماهی از ها، بعضی قاصدک

عسل  زنبور ها. قورباغه و سوسمارها

-نر نیز از همین طریق به وجود می

جا جنسیت ملکه با زاده آید. ) این

حاصل از بکرزایی که نر هست فرق 

 داره!( 
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 مندل

 نحوه کار

 علت انتخاب نخود فرنگی

 هفت صفت مورد مطالعه

 مراحل آزمایش

 هافرضیه

های یافته

مندل به 

زبان 

 امروزی

 الل چند اصطالح

 هتروزیگوس

 هوموزیگوس

 فنوتیپ

 ژنوتیپ

قوانین 

 مندل

 قانون تفکیک ژن ها

 هاقانون جورشدن مستقل ژن

احتمال و 

 وراثت

 بعدی همان پیشامد اثری ندارد.های بار آزمایش یک پیشامد تصادفی در نتایج حاصل از آزمایشنتیجه حاصل از یک

 هاحاصلضرب آن ←رخ دادن همزمان دو پیشامد مستقل

آمیزش 

 آزمون

 امیزش با فرد با فنوتیپ مغلوب ←بردن به ژنوتیپ افرادی با فنوتیپ غالب برای پی

الگوهایی 

که از 

الگوی 

مندلی 

پیروی 

 کنندنمی

 غالب ناقص

 ها(توانی اللدهند.)همخودرا نشان میهایی که همزمان با هم اثر الل

 های چندگانهالل

 صفاتی که تحت تاثیر چندژن قرار دارند.

 بعضی صفات تحت اثر محیط قراردارند.
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 هایصفت/بیماری

 تیکیژن

ی
آتوزوم

 

ب
غال

 

 انواع ژنوتیپ: هانتینگتون

  aaسالم:

  Aa , AAبیمار:

 وجود ندارد.*ناقل 

 لوله کردن زبان

 وجود موی روی بند انگشتان

 وجود گودی چانه

 حس کردن مزه فنیل تیوکاربامید

ب
مغلو

 

 انواع ژنوتیپ: تاالسمی

  AA سالم:

 Aa ناقل:

 aaبیمار:

 کم خونی داسی شکل

 )آلبینیسم(زاالی 

 فنیل کتونوریا

 نرمه گوش چسبیده

س
سته به جن

واب
 

ب
مغلو

 

 در شجره نامه: کوررنگی

 هموفیلی پدر و پسر زن بیمار، قطعا بیمارند.

 مردان زنان

 دیستروفی عضالنی دوشن

 𝑋𝐴𝑋𝐴 سالم:

 𝑋𝐴𝑋𝑎 ناقل:

 𝑋𝑎𝑋𝑎 بیمار:

 𝑋𝐴𝑌 سالم:

𝑋𝑎𝑌 بیمار:  زالی ناشنوایی  

 Xدار وابسته به کام شکاف

 رنگ دانه ای شدن شبکیه چشم

ب
غال

 

 در شجره نامه:  D  راشیتیسم مقاوم به ویتامین

 مادر و دختر مرد بیمار، قطعا بیمارند.

 مردان زنان

 𝑋𝑎𝑋𝑎 سالم:

 بیمار:

𝑋𝐴𝑋𝑎  , 𝑋𝑎𝑋𝑎 

 𝑋𝑎𝑌 سالم:

 𝑋𝐴𝑌 بیمار:
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 دودمانه

 مهم ترین بخش در شجره نامه، تشخیص نوع الگو هست. پس الگوهای زیر رو خوب یاد بگیرید:

 معنی کلید

 

 الگوی مغلوب

 

 مغلوبالگوی آتوزوم 

 

 الگوی غالب

 

 الگوی آتوزوم غالب

 یا   

 نیست قطعا وابسته به جنس مغلوب

 یا    

 نیست قطعا وابسته به جنس غالب
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 نهاندانگان )بازدانگان(کاج  سرخس خزه

سه دانه
مقای

 

 فاقد دانه فاقد دانه

 مواد حاوی در بازدانگان، بافت

 گامتوفیت از بخشی غذایی،

 است)آندوسپرم(. ماده

 بازدانگان رویان های لپه تعداد

 رویان است؛ مثالً  بیشتر یا دو،

 دارد. لپه هشت کاج

 آلبومن نام به بافت غذایی دانگان،  نهان در

 شود می تشکیل لقاح از پس که است

 دولپه تک لپه

 آلبومن  

 مانند بعضی،

 و ذرت

 در گندم،

 بالغ هایدانه

 وجود هم

  دارد

 مانند حبوبات بعضی، در

 مواد )…و نخود لوبیا،(

 طور به آلبومن غذایی

 دانه رویان لپه به کامل

 دانه و شود می منتقل

 .است آلبومن فاقد بالغ،

 رویان دارای

 یک لپه است.

 رویان دارای دو لپه است.

ت
ت و اسپوروفی

گامتوفی
 

 ابعاد
-گامتوفیت بزرگ

 تر از اسپوروفیت

تر از اسپوروفیت بزرگ

 گامتوفیت

تر از اسپوروفیت بزرگ

 گامتوفیت
 تر از گامتوفیتاسپوروفیت بزرگ

گیاه 

 اصلی
 بخش گامتوفیتی

)گاهی به اسپوروفیت 

 بزرگی یک درخت است(
 اسپوروفیت اسپوروفیت

گامتوفیت مستقل 

 فتوسنتزکننده

گامتوفیت مستقل 

 فتوسنتزکننده)پروتال(
 گامتوفیت وابسته فاقد فتوسنتز گامتوفیت وابسته فاقد فتوسنتز

اسپوروفیت وابسته و فاقد 

 فتوسنتز

اسپوروفیت مستقل 

 فتوسنتزکننده

اسپوروفیت بالغ مستقل 

فتوسنتزکننده) البته در ابتدا 

تغذیه رویان به گامتوفیت 

 پیشین وابسته است(

 اسپوروفیت مستقل فتوسنتزکننده

ش 
ل ایجاد بخ

مح

ی
تولیدمثل

های در راس گامتوفیت 

نر)آنتریدی( و ماده) آرکگن( ، 

)ساختارهایی چندسلولی 

 هستند.(

ها ها و آنتریدیآرکگن

در سطح زیرین 

-گامتوفیت تشکیل می

 شوند.

های تولید مثلی بازدانگان بخش

 شود.ها تشکیل میدر مخروط

دانگان درون های تولید مثلی نهانبخش

 شود.ها تشکیل میگل

ن 
ی معادل در گیاها

ش ها
بخ

ف
مختل

 

 

 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر

 تار .1

2. – 

 مانندهاگدان کپسول .3

 شاخهبرگ .1

 هاگینه .2

 هاگدان .3

 . مخروط نر1

 . پولک2

 مخروط ماده

 پولک

 . گل1

 . پرچم2

 . کیسه گرده3

 گل

 برچه )تخمدان(

 تخمک) دوپوسته(
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 مادر هاگ .4

 هاگ .5

 مادرهاگ .4

 هاگ .5

 پروتال .6

. کیسه 3

 گرده

 

 . مادرگرده4

 

. گرده 5

 نارس

. گرده 6

 رسیده

 . لوله گرده7

 . آنتروزوئید8

 

-تخمک)تک

 پوسته(

پارانشیم 

 خورش

 هاگ ماده

 آندوسپرم

 

 آرکگن

 تخم زا

 مادرگرده. 4

 . گرده نارس5

. گرده 6

 رسیده

 . لوله گرده7

 . آنتروزوئید8

 

 پارانشیم خورش

 هاگ ماده

 کیسه رویان

- 

 ایتخمزا / سلول دوهسته

گامتوفیت  . گامتوفیت نر6

 ماده

 . آنتریدی7

 . آنتروزوئید8

 آرکگن

 زاتخم

 . آنتریدی7

 . آنتروزوئید8

 آرکگن

 زاتخم

 لقاح درون آرکگن .1

 تخم دیپلوئید .2

تشکیل تار درون  .3

 آرکگن

اسپوروفیت بالغ  .4

 وابسته به گامتوفیت

 . لقاح درون آرکگن1

 . تخم دیپلوئید2

. تشکیل گیاهچه 3

 جوان روی پروتال

. اسپوروفیت بالغ 4

 مستقل

 . لقاح درون آرکگن1

 . تخم دیپلوئید2

 لپه درون دانه 8. رویان 3

 . اسپوروفیت مستقل4

 . لقاح دوتایی درون کیسه رویان1

 . تخم دیپلوئید و تخم تریپلوئید2

 لپه یا دولپه درون دانه. رویان تک3

 . اسپوروفیت مستقل4
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ی
بیمار

ی گیاهان
ها

 

 

 توضیحات زاعوامل بیماری اثر

باعث تولید 

 شوداتیلن می

 

باعث افزایش 

پپتیدهای غنی 

 از گوگرد)فصل

 سوم( 1

TMV  ویروسDNA ای و کپسید مارپیچی و فاقدپوششدار با ظاهر میله 

 شود.باعث بیماری گال می Tiپالزمید 

 است. RNAاز جنس  ویروئید

 پیش دانشگاهی( 10از آغازیان هستند)فصل  های مخاطیکپک

 هاها و سیاهکزنگ هاقارج
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رشد و نمو در گیاهان
 

نمو
 

 نمو و رشد

 و همراه اغلب

 دیگریک با هماهنگ

 .شود می انجام

 به زندگی مرحله از یک عبور یعنی

 تشکیل با همراه که دیگر، ایمرحله

 .است جدید هایبخش

 

 مثال

 دهبو گل فاقد که گیاهی روی گل تشکیل

 .است نمو نوعی است،
رشد

 

-بخش برگشت(شدن )غیر قابل  بزرگ

 جاندار، یا یک دهندهتشکیل های

 یک جاندار بدن در هاییبخش تشکیل

  باشد. قبلی هایبخش مشابه که

 

 پیدایش

 ریشه، انشعابات

 برگ و ساقه

جدید، نوعی  های

 محسوب رشد

 .شود می

 اغلب تمایز پدیده

 صورت رشد با همراه

 گیرد.می

 طول در تمایز و رشد

 تشکیل به منجر زمان

-می ایزنده موجود

-پیچیدگی که شوند

 و های ساختاری

 .دارد متابولیسمی

 

تمایز
 

 با که است سلول تعدادی یک یا  در جدید، ویژگی یک کسب معنی به تمایز

  .است بیوشیمیایی همراه و ساختاری تغییرات

انواع رشد
 

 نخستین پسین

 وجود به پسین هایمریستم تقسیم پی در که گیاه از هاییبخش

 آورند. می وجود را به گیاه پسین ساختار آیند، می

 و تقسیم اثر در که گیاه از هاییبخش

 وجود نخستین به های مریستم رشد

 را گیاه نخستین ساختار آیند، می

 دهند. می تشکیل

 

 ساقه و ریشه در هاییاستوانه صورت به پسین هایمریستم

 به هستند(، ساله چند چوبی عمدتاً گیاهان که گیاهان) بعضی

 .آیند می وجود

 

 مناطقی در نخستین های مریستم

 نوک به نزدیک و ساقه مانند نوک

  دارند. وجود )کالهک باالی( ریشه

 نوع این حال این با .است دولپه چوبی گیاهان بارز هایویژگی از

 نیز هویج ریشه مانند علفی، گیاهان هایبخش از بعضی رشد در

 .شودمی دیده

 دارد. گیاهان وجود همه در
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 و فعالیت اثر در پسین رشد

 یم انجام مریستم نوع دو سلولی تقسیم

-ریشه و هاساقه در ها مریستم این. شود

 باریک هایصورت استوانه به چوبی های

 . دارند قرار

 

نوعی مریستم، 

 پنبهچوب کامبیوم

 شودمی نامیده ساز

 قرار در پوست که

 هایسلول و دارد

 ایجاد ای پنبهچوب

 .کندمی

 نخستین های این رشد توسط مریستم

 گیرد.صورت می

 دیگر، مریستم

 سازآوند کامبیوم

 نامیده

 بین که شودمی

 و چوب هایدسته

-می تشکیل آبکش

 هایبافت و شود

 را جدیدی آوندی

 .کندمی ایجاد

 

 

  



 جمع بندی زیست سوم

40 

رشد و نمو در گیاهان
 

انواع رشد
 

 یک هایریشه و هاساقه نخستین، رشد .کنندمی ساقه کمک ضخامت و استحکام نیز و گیاه قطری رشد به

 . کندمی ترطویل را گیاه

 جوانی هایریشه و هاقطری ساقه رشد

 پی در دارند، نخستین مریستم فقط که

 حاصل از هایسلول حجم افزایش

 .آیدمی وجود به نخستین مریستم

ت رشدو تغییر 
تفاو

ابعاد
 

 تقسیم طریق از هاسلول تعداد افزایش: شودمی انجام روش دو به جانداران در رشد کلی، طور به

 شمار به رشد آب، جذب از پس هاسلول آماس مثالً ها؛سلول ابعاد بازگشت غیرقابل افزایش نیز و

 .است پذیر بازگشت آب، دفع با حجم افزایش این چون رود، نمی

ش
رو

ی گیاهان
ساز

ی جدید به
ها

 

کشت بافت، سلول یا 

 اندام گیاهی

 گیاهی بافت از قطعه یک قراردادن بافت: اساس کشت و پایه

 )استریل( سترون کشت محیط یک روی

 کاربرد

 تکثیر برای

 از گیاهان،

 گیاهان جمله

 زینتی ارزشمند

-ارکیده )مانند

 گیاهان ها(،

 و گلدانی

  میوه درختان

 نیافته تمایز های سلول توده گیاهی هایهورمون کمک با 

 از هک شوندمی گیاهانی تبدیل به سرانجام تمایز، و رشد از پس

 .هستند مادر گیاه ارز هم ژنتیکی نظر

جوشی)الحاق( هم

 هاپروتوپالست

ها یا آنزیم کمک با جداکردن دیواره سلولی سلول گیاهی

 توسط برخی پروتوپالست هم جوشی دو مکانیکی هایروش

  شوک الکتریکی شیمیایی، یا مواد از

 ایجاد برای

دورگه  گیاهان

 )هیبرید(

 سیب اطلسی،

 هویج و زمینی

 شده استفاده

 .است

 گیاهان متعلق به هایپروتوپالست جوشی هم *دورگه: حاصل

 مناسب محیط دورگه، در سلول این اگر مختلف هایگونه

 یم تبدیل دورگه بالغ گیاه یک به گیرد، قرار بافت کشت

 .شود

های تغییر یافته به تبدیل سلول  گیاه هایسلول به  دلخواه هایواردکردن ژن مهندسی ژنتیک

 گیاهان بالغ جدید باکمک فن کشت بافت

سه نمو 
مقای

ن و جانوران
گیاها

 

 کننده کنترل که هاژن از ایدسته نمو، با همگام جانوران در جانوران

 . شوند می غیرفعال هستند، تمایز

 .شود می متوقف بلوغ از پس تمایز جانوران بیشتر
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 و گیاهان نمو ها،ژن

-می هدایت را جانوران

 الگوهای حال این با. کنند

 .است متفاوت آنها در نمو

 را خود هایژن همه توانندمی بالغ گیاه هایسلول از بسیاری گیاهان

-دهتو و شوند تقسیم توانندهایی میسلول چنین. کنند فعال

 به. دکنن تولید را کالوس نام به نیافته تمایز هایسلول از هایی

 دیگر بار هاسلول این. دهندمی انجام زدایی دیگر تمایز عبارت

 .کنند می نمو بالغ گیاه یک صورت به و تمایز

 های جدید سلول خود های مریستم با مداوم طور به گیاهان

 موجود هایبافت جانشین و یابندتمایز می آورندمی وجود به

 .گردند می اضافه ها این بافت به یا شوندمی
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رشد و نمو در گیاهان
 

نمو ساقه
ی 

ها
ی

چوب
 

 

 

تنظیم
ن رشد

کنندگا
 

  
ک رشد

محر
 

محل  هورمون

 تولید

 کاربرد اثر

راس  اکسین

ساقه) 

 جوانه

 راسی(

افزایش انعطاف پذیری 

 های سلولیدیواره

های بازدارندگی رشد جوانه

 جانبی

دار در کشاورزی برای ریشه

 هاکردن قلمه

در کشت بافت نسبت باالی 

اکسین به سیتوکینین، باعث 

 تحریک ریشه زایی

ساقه،  ژیبرلین

ریشه و 

های دانه

در حال 

 نمو

شدن ساقه، تحریک طویل

 زنینمو میوه و جوانه

 دانه های بدونتولید میوه

 هادرشت کردن بعضی میوه

رئوس  سیتوکینین

ریشه، 

دانه و 

 میوه

کاهش سرعت پیر شدن 

 های گیاهیاندام برخی

صورت اسپری، برای شادابی به

شاخه گل و افزایش مدت 

 ها و سبزیجاتنگهداری میوه

منظور درکشت بافت به 

های تشکیل ساقه از سلول

 تمایز نیافته

بازدارنده 

رشد
محل  هورمون 

 تولید

 علت تولید اثر و کاربرد

ب سال اول
چو

ب سال دوم 
چو

کامبیوم آوندساز 
 

ش سال دوم
آبک

 

ش سال اول
آبک

 

ب
کامبیوم چو

پنبه ساز
 

ب پنبه سال دوم
چو

 

ب
چو

پنبه سال اول
 

چوب 

 نخستین

ن
ش نخستی

آبک
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اغلب  اتیلن

بافت 

های 

 گیاهی 

تسریع و 

افزایش 

رسیدگی 

میوه هایی 

که قبل از 

رسیدن 

چیده می 

شوند) 

گوجه 

فرنگی، 

انگور و...( و 

سست 

کردن و 

تسهیل 

برداشت 

میوه هایی 

مانند 

 گیالس 

کنترل 

سرعت 

رشد، 

سنتز 

پروتئین و 

انتقال یون 

در شرایط 

نامساعد 

 محیطی

افزایش در 

واکنش به 

های زخم

مکانیکی 

ها، بافت

آلودگی هوا، 

عوامل 

زا، بیماری

شرایط غرقابی 

 هوازیو بی

افزایش در 

طی پیری، 

ریزش برگ 

و رسیدگی 

میوه و نیز 

هنگام تنش 

های 

 محیطی

 

آبسیزیک 

 اسید

بافت 

های 

 گیاهی

نقش اصلی 

آن در 

خفتگی دانه 

 و جوانه 

بستن 

ها و روزنه

حفظ جذب 

آب توسط 

ریشه در 

تنش 

 خشکی

 تنش خشکی

خفتگی و 

بازدارندگی 

 رشد
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طول عمر گیاهان
 

 مثال توضیح

 اغلب گیاهان علفی کامل شدن چرخه زندگی در یک دوره رویش سالهیک

 هاای از برگساقه کوتاه با طوقه اولین دوره رویشی دوساله

 ذخیره موادغذایی در ریشه

 هویج، جعفری و پیاز

ریشه،گلدهی، تولید محور گل با مصرف اندوخته  دومین دوره رویشی

 تولید میوه و دانه و سپس مرگ

-اغلب چندین چندساله

-مرتبه به بار می

 نشینند.

ذخیره مواد غذایی مورد نیاز برای دوره های  علفی

های های گوشتی و ساقهبعدی رشد، در ریشه

 زیرزمینی

، قبل از مرگ چندساله علفیاز گیاهان  برخی*

 کنند.بار گل تولید میتنها یک

بسیاری از گیاهان علفی؛ مانند 

 داودی، نرگس زرد و زنبق

 

 

 چوبی

های خود را از هرساله تمام برگ ریزبرگ

 دهنددست می

ها در فصل سرما *حفاظت از جوانه

 های ضخیمتوسط پولک

 

نارون، افرا و 

 مو

همه گیاهان 

چوبی؛ 

درختان، 

ها و درختچه

از بسیاری 

همیشه  موها

 سبز

-در طول سال تنها تعدادی از برگ

 دهند.های خود را از دست می

کاج، سرو و 

 مرکبات
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ی
ی گیاه

ن ها
هورمو

 

 
ک رشد

محر
 

 هورمون
محل 

 تولید
 کاربرد اثر

راس ساقه)  اکسین

جوانه 

 راسی(

 های سلولیافزایش انعطاف پذیری دیواره

 های جانبیبازدارندگی رشد جوانه

 هادار کردن قلمهدر کشاورزی برای ریشه

در کشت بافت نسبت باالی اکسین به 

 سیتوکینین، باعث تحریک ریشه زایی

ساقه، ریشه  ژیبرلین

های و دانه

در حال 

 نمو

شدن ساقه، نمو میوه و تحریک طویل

 زنیجوانه

 دانه های بدونتولید میوه

 هادرشت کردن بعضی میوه

رئوس  سیتوکینین

ریشه، دانه 

 و میوه

های اندام برخیکاهش سرعت پیر شدن 

 گیاهی

صورت اسپری، برای شادابی شاخه گل و به

 ها و سبزیجاتافزایش مدت نگهداری میوه

درکشت بافت به منظور تشکیل ساقه از 

 های تمایز نیافتهسلول

بازدارنده رشد
 

محل  هورمون

 تولید

 علت تولید و کاربرد اثر

اغلب بافت  اتیلن

های 

 گیاهی 

تسریع و افزایش رسیدگی 

میوه هایی که قبل از رسیدن 

چیده می شوند) گوجه 

فرنگی، انگور و...( و سست 

کردن و تسهیل برداشت میوه 

 هایی مانند گیالس 

کنترل 

سرعت 

رشد، 

سنتز 

پروتئین 

و انتقال 

یون در 

شرایط 

نامساعد 

 محیطی

-در واکنش به زخم افزایش

ها، های مکانیکی بافت

آلودگی هوا، عوامل 

زا، شرایط غرقابی و بیماری

 هوازیبی

افزایش در 

طی پیری، 

ریزش برگ 

و رسیدگی 

میوه و نیز 

هنگام تنش 

های 

 محیطی
آبسیزیک 

 اسید

بافت های 

 گیاهی

نقش اصلی آن در خفتگی 

 دانه و جوانه 

ها و حفظ جذب بستن روزنه

ریشه در تنش  آب توسط

 خشکی

 تنش خشکی

 خفتگی و بازدارندگی رشد
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 مکان هاویژگی 
اسپرم

 
ی

زای
 

 اسپرماتوگونی
 های تشکیل دهنده دیوارهسلول

 ساز) الیه زاینده ( داخلی لوله اسپرم

 دیپلوئید

 کوچک

ساز) الیه داخلی لوله اسپرم دیواره

 زاینده(

اسپرماتوسیت 

 اولیه

درپی میتوزی پیهای از تقسیم

 شوند.ها ایجاد میاسپرماتوگونی

ها تقسیم میوز از این سلول بعضی

 دهند.را انجام می

 دیپلوئید

 بزرگ

 سازلوله اسپرم

اسپرماتوسیت 

 ثانویه

،از هر اسپرماتوسیت  Iدر میوز 

اولیه، دو اسپرماتوسیت ثانویه ایجاد 

 شود.می

-هر دو سلول ایجاد شده هم

 اند.اندازه

 کروماتیدی( 2هاپلوئید ) 

 سازلوله اسپرم

 اسپرماتید

از هر سلول اسپرماتوگونی، در 

اسپرماتید  4صورت انجام میوز، 

 شود.ایجاد می

 هم اندازه اند

 شکل(فاقد تاژک ) کروی

 هاپلوئید ) تک کروماتیدی(

 سازلوله اسپرم

 

 

 

 

 

 اسپرم

تمایز اسپرماتید ایجاد از  ساخت

 شود.می

 

دارای سر) یک هسته هاپلوئید 

تک کروماتیدی و اندکی 

سیتوپالسم(، قسمت میانی) 

تامین -دارای میتوکندری فراوان

انرژی حرکت تاژک( و دم) 

 تاژک نیرومند(

شوند) دارای دیدیم منتقل میبه اپی

 نقش در بلوغ و ذخیره اسپرم ها(

هنگام عبور  انتقال

از میزراه با 

مایعی  

-مخلوط می 

شوند که از 

های غده

برون ریز 

خاصی ترشح 

شود می

)کمک به 

حرکت و 

-تغذیه اسپرم

 ها(

غده 

وزیکول 

 سمینال

تولید مایعی سرشار از 

مواد قندی )تامین 

انرژی الزم برای 

 ها(اسپرم

-بین مثانه و راست تعداد

 روده

 

ی
اپ

دیدیم 
← 

ی اسپرم
مجرا

بر
← 

ت 
غده پروستا

← 
میزراه

 

2 

غده 

 پروستات

ترشح مایع قلیایی 

برای خنثی کردن مواد 

در مسیر  اسیدی

رسیدن به گامت 

 ماده

 درست در زیر مثانه 1

غده 

-پیازی

 میزراهی

ترشح مایع قلیایی 

برای خنثی کردن 

مقادیر کم ادرار 

 در زیر پروستات 2
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اسیدی موجود در 

 میزراه

خروج 

 )انزال(

 راند.ها را در میزراه به جلو میانقباض ماهیچه های صاف اطراف میزراه، اسپرم

 شود.میلیون اسپرم از بدن خارج می 400تا  300با هربار انزال، حدود 

تشکیل اسپرم های زایی، یا ممکن است سبب اختالل در اسپرم Xمواد مخدر و الکل، تماس با پرتو های فرابنفش، رادیواکتیو و 

 غیرطبیعی شود.
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 مکان ویژگی 
ی

ک زای
تخم

 

 اووگونی
 سلول کوچک دهند.الیه زاینده تخمدان را در دوران جنینی تشکیل می

 دیپلوئید

الیه زاینده 

 تخمدان

اووسیت 

 اولیه

های اووگونی، تعداد زیادی های میتوزی سلولدر اثر تقسیم

 شود.اووسیت اولیه ایجاد می

دهند؛ اما در مرحله های اولیه، تقسیم میوز را انجام میاووسیت

مانند و تا سن بلوغ جنسی، بدون فعالیت باقی می Iپروفاز میوز

 خواهد ماند.

 بزرگ 

 دیپلوئید

تخمدان 

)هرکدام درون 

 یک فولیکول(

اووسیت 

 ثانویه

میوزی)به صورت نامساوی ( ، از هر در اثر اتمام نخستین تقسیم 

اووسیت اولیه، یک اووسیت ثانویه و یک گویچه قطبی ایجاد 

 رود.شود که از بین میمی

 ماند.باقی می IIدر متافاز میوز 

 بزرگ

 هاپلوئید)دوکروماتیدی(

 

تخمدان )هردو 

باهم درون یک 

 فولیکول(
نخستین 

گویچه 

 قطبی

 کوچک

 هاپلوئید)دوکروماتیدی(

 تخمک

 با اسپرم،  درصورت لقاحاووسیت ثانویه، پس از ترک تخمدان، 

دهد؛ می مرحله دوم تقسیم میوز را ) به صورت نامساوی( انجام

 حاصل، یک سلول بزرگ و دومین گویچه قطبی است.

سلول بزرگپس از رشد، سلول گامت ماده بالغ) اوول یا تخمک( 

 را می سازد.

 بزرگ

 (کروماتیدیهاپلوئید)تک

 

 در لوله فالوپ

 کوچک

دومین  (کروماتیدیهاپلوئید)تک

گویچه 

 قطبی
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 هیپوتاالموس

ترشح 

 هورمون 

 هورمون آزادکننده

از طریق خون 

 هورمون 

 هیپوفیزپیشین

FSH 

LH 

ترشح 

 هورمون 
 تاثیر روی تخمک 

  کننده آناحاطهفولیکول تاثیر روی 

  ترشح استروژن

باعث رشد بیشتر 

 فولیکول

 FSHمانع از ترشح بیشتر 

  LHو 

 شوداز رشد سایر فولیکول ها جلوگیری می

  1مرحله 
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های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری از ایجاد فولیکول

 شودمی

  2مرحله 

 ترشح زیاد استروژن

 هافولیکولرشد بیشتر 

)مشاهده قله در   LHافزایش ترشح 

 (LHنمودار ترشح 

 تخمک  Iتکمیل میوز 

  اووسیت ثانویه

  نخستین گویچه قطبی

باعث پاره شدن فولیکول و تخمدان، و 

  شود. گذاری میتخمک

  تشکیل جسم زرد

 استروژن

 پروژسترون

ترشح 

 هورمون 

خودتنظیمی 

 LHو  FSHمهار ترشح  منفی

اگر لقاح صورت 

 گیرد

 تخمک  IIتکمیل میوز 

ترشح هورمون های جنسی 

 از جسم زرد 

هایی به جسم زرد ارسال سیگنال

باعث ادامه ترشح هورمون می 

 شود

اگر لقاح صورت 

 گیردن

و یل جسم زرد حلت

 ایجاد جسم سفید

کاهش و در نهایت توقف ترشح  

 و پروژسترون استروژن

 شود...شود و چرخه جدید آغاز میاز روی هیپوفیز پیشین برداشته میمهار 

آماده سازی بدن برای 

 لقاح

سبب ضخیم شدن 

 وحفظ دیواره رحم
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b 

  

 هیپوتاالموس

ترشح 

 هورمون 

 هورمون آزادکننده

 از طریق خون

 هورمون 

ترشح  هیپوفیزپیشین

 هورمون 

FSH 

LH های بینابینی بیضهسلول 

هورمون 

 تستوسترون

ترشح 

 هورمون 

های زایشی تاثیر روی سلول

  سازلوله اسپرم

 تولید اسپرم

 هورمون آزادکننده وLH به طور غیر مستقیم، اما هورمون ،FSH  و تستوسترون به طور مستقیم  در ساخت اسپرم نقش

 دارند.
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 اندازه نام گذاری ویژگی مهم

ن
ل نمو جنی

مراح
 

سه ماهه اول
 

 هفته اول

 هایی در سلول زیگوت در حال انجام تقسیم

حرکت توسط لوله فالوپ، و ایجاد تعداد زیادی 

 ( 4تا  2سلول کوچک ) روز 

  روز پس از لقاح، بالستوسیست  6حرکت حدود

) به شکل توپ توخالی( در جداره رحم 

 شود.جایگزین می

 چند سلول بالستوسیست -زیگوت 

 هفته دوم

 شود( پرده های آمنیون )دور رویان کشیده می

و کوریون )تشکیل جفت در تعامل با رحم( به 

 یابند.سرعت نمو می

  سلول های داخلی بالستوسیست، چند الیه

 دهند.بافت مقدماتی را تشکیل می

  رویان -بالستوسیست 

- 

انتهای هفته 

 سوم

 مترمیلی 2 رویان رودههای خونی و شروع نمو رگ 

 هفته چهارم

 کنند.شدن میبازوها و پاها شروع به تشکیل 

  های اصلی هفته چهارم همه اندام انتهایدر

 شدن می نمایند.شروع به تشکیل

 مترمیلی 5 رویان

 ماه دوم

 انجام مرحله نهایی نمو رویان 

 پاهاها و گیری بازوشکل 

 های داخلی اصلی؛ مانند مشخص شدن اندام

 کبد و پانکراس

 متر میلی 22طول  رویان

 گرم 1وزن 

 ماه سوم

 های جنسیمشخص شدن اندام 

 های بدنی قابل تشخیص جنین دارای ویژگی

 است.

 - جنین

سه ماهه دوم و سوم
 

 رشد سریع جنین 

 کنندها شروع به عمل میاندام 

  سوم جنین قادر به زندگی در خارج از بدن در انتهای سه ماهه

 مادر است.

 جنین

 ) تا پیش از تولد(

 

- 
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 وقایع مهم توضیح

ل چرخه تخمدان
مراح

 

ی
مرحله فولیکول

 
تنظیم 

چگونگی بلوغ 

ها گامت

توسط 

 هاهورمون

دهنده نشان

شروع چرخه 

 تخمدان

سبب تولید ترشح استروژن از یکی از  ←از هیپوفیز پیشین  LHو  FSHهای ترشح هورمون .1

 هافولیکول

 ( خود تنظیمی مثبترشد بیشتر همان فولیکول )  ←استروژن ترشح شده از یک فولیکول  .2

 (خودتنظیمی منفی) LHو  FSHمانع از ترشح بیشتر    ←افزایش اندک استروژن  .3

  LHسبب افزایش ترشح  ←مقدار زیاد هورمون استروژن  .4

شدن ها، و پارهکامل شدن اولین تقسیم میوزی گامت ←شودسبب می LHحداکثر میزان  .5

 .دهدتخمک گذاری رخ می ← فولیکول و تخمدان

مرحله لوتئال
 

 

به دنبال 

مرحله 

فولیکولی 

-ایجاد می

 شود.

1. LH ←های از سلولای )تودهجسم زرد های فولیکولی پاره شده و ایجاد سبب رشد سلول

 ریز عمل می کنند( میشود.فولیکولی که مانند غده درون

2. LH ← شودسبب ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد می 

از ایجاد  ←(خودتنظیمی منفی)  LHو  FSHمهار ترشح  ←استروزن و پروژسترون  .3

 شود.های جدید در این مرحله، جلوگیری میفولیکول

 



 ومدجمع بندی زیست 

1 

 

  

مولکول
ی

ست
ی زی

ها
 

ت
عنکبو

 

 تارعنکبوت

 قطر به اد نسبتیز اریبس مقاومتدارای 

-نیپروتئ دهندهمواد تشکیل

 ها

 اریبس یسانکش وی چسبندگ استحکام، دارای

 را دام تواند نمیافتاده، حشره در دام  ←

 .کند فرار و پاره

 مواد دیگر

 سانکش و چسبناک ←مانندمهره اجسام در خوردهپیچ و تاب یها رشته

 طعق از پس← در اثر نیرو برابر چهار تا ها رشته طول توانایی افزایش ←هستند

-یم باز اول حالت به و خورند یم تاب و چیپ هارشته گرید بار ،رانش یا کشش

 باد برابر در انعطاف بودن دارا ،اندافتاده دام به که یحشرات داشتن نگه ←گردند

  روهاین ریسا و

 تار دنیتن

 مولکول شکل بهآن را  به مربوط اطالعات ←است یارث  توانایی 

  برده ارث به خود نیوالد از DNAی ها

 است. تار دنیتندر  اریبس سرعتدارای 

 جانور شکمی سطح زیر در تار دنیتن به مربوط یها غده چگونگی

 . اند گرفته قرار

 دو این یگوناگون. هستند یستیز مهم یهامولکول از گروه دوجاندار،  DNA و تار در موجود یهانیپروتئ

 .است جانداران یگوناگون نۀیزم ،مولکول زیستی نوع

ی
ست

ش مهم زی
دو واکن

 

سنتز 

 دهیآب

 به و بیترک گریکدی با دارند لیتمادارند،  حضور مونومرها در که H و OHی هاگروه از یبعض

  مونومر ب دویترک ←شوند جدا مونومرها از H2O صورت

 هیدرولیز

-یم در H و OH صورت به آب یهامولکول آن، سازنده یمونومرها به مریپل کی هیتجز هنگام

  مونومر به مریپل مولکول کی تبدیل ←ندیآ

ی
ت  آل

ترکیبا
 

 دار،کربن یهامولکول ،آب از بعد .دارند کربن شوند،یم ساخته هاسلول در که ییهامولکول همه باًیتقر

 .دهندیم لیتشک را جانداران بدنی هابیترک نیشتریب

 .دارند نام آلی مواد شوند،یم ساخته سلول در که یدارکربن مواد

 .شودیم دهینام یکربن اسکلت ،یآل یهامولکول یکربن رهیزنج*
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مولکول
ی

ست
ی زی

ها
 

ی
ت  آل

ترکیبا
 

 مولکول درشت

 زیستی هایمولکول از بسیاری

 یستیرزیغی ها مولکول به نسبت

 مولکول درشت←اندبزرگ اریبس

 . شوندیم دهینام

 یوندهایپ با که است شده ساخته اتم هزاران از نیپروتئ مولکول هر

 .اند شده متصل گریکدی به یکوواالنس

 درشت زین (کربن یها دراتیه) هادراتیکربوه و دهایاس کینوکلئ

 .اندمولکول

 نیب یهاتفاوت علت

 جانداران

 مرهایلیایجاد پ ←آنها متفاوت قرارگیری ترکیب و تکرار تعداد، مونومرها، تنوع

 متفاوت 

 اساسی اصول از یکی

 جانداران و حیات

یی هامولکول درشت صورت به اند،کسانی جانداران همۀ در که کوچک یهامولکول

 .اندمتفاوت جانداران، مختلف افراد در که ندیآ یدرم

انواع
ت 
کربوهیدرا

ها
 

 مونوساکاریدها

 یمونومرها دها،یمونوساکار

 .هستند دهایساکار یپل

 دهایمونوساکار نیترمهم

 و ی(کربن 6 ) هگزوزها

 .هستند ی(کربن 5 ) پنتوزها

ترین مهم

 هگزوزها

 شود یم ساخته اهانیگ در گلوکز

 و کندیم گردش خوندر 

 یاصل سوخت عنوان به

 شودیم مصرف هاسلول

 یهاوهیم از یاریبسدر 

 .دارد وجود یخوراک

 یهاوهیم از یاریبسدر  فروکتوز

 .دارد وجود یخوراک

 شوددرشیر یافت می گاالکتوز

ترین مهم

 نتوزهاپ

 ریبوز

 ریبوزدئوکسی

 ساکاریدهادی

 اب دیمونوساکار ب دویترکاز 

 ی،دهآب سنتز واکنش

د یساکارید نام به یمولکول

 شود.ایجاد می

 شکر ای قند همان ساکارز

 افتی یفراوان به جو، جوانه در که یقند مالتوز

 .شودیم

 قند شیر الکتوز

 ساکاریدهاپلی

 هزار چند تا صد چند

 تزسن واکنشِ با دیمونوساکار

 و وندندیپیم هم بهی دهآب

 هب دیساکاریپل مولکول کی

 .آورندیم وجود

 ایذخیره نشاسته

 بدون انشعاب -ساختاری سلولز

 دارای انشعاب -ایذخیره گلیکوژن

در اسکلت خارجی بدن  –ساختاری  کیتین

 هاحشرات و در دیواره قارچ
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مولکول
ی

ست
ی زی

ها
 

ی
ت  آل

ترکیبا
 

انواع
 

لیپید
ها

 

 رندیگ یم قرار دهایپیل گروه در یمتفاوت اریبس های بیترک

 .آنهاست بودن زیگر آب دهایپیل همه یژگیو

ی
تر

ی
گلیسریدها )چرب

ها(
 

 ساخته سرولیگل و چرب دیاس یها مولکول از

 .ندا شده

 یچرب یهامولکول فیوظا نیترمهم از یکی

)در وزن . است یانرژ رهیذخ ها،سلول درون

 ها انرژیدیساکار یپل برابر دو از شیب مساوی،

 کنند(.آزاد می

-یتر مولکول هر ساختار در که یچرب دیاس سه

 اهیچرب از یاریبس در. دارند، حضور دیسریگل

 دارند. تفاوت گریکدبا ی

سیرشده
 دارند. را دروژنیه تعداد حداکثر 

مانند روغن نباتی جامد هیدروژنه و 

افزایش  ←های جانوریچربی بیشتر

 هاهای قلب و رگاحتمال بیماری

سیرنشده
 

 روان و عیما اتاقی معمول یدما در

 . هستند

 گردان، آفتاب روغن ذرت، روغنمانند: 

  ،یاهیگ یهاروغن ریسا و تونیز روغن

فسفولیپید
اه

 

 .هستند یسلول یغشاها یاصل یاجزا

 .دارد شباهت دهایسریگل یتر به اریبس دهایپیل نیا ساختار

موم
ها

 

 .زترندیگرآب هایچرب از و اند طویل چرب اسیدهای مر پلی

 و هاوهیم اهان،یگ جوان یهابخش یبرا یمناسب پوشش هاموم تا است شده سبب یژگیو نیا 

 .باشند رهیغ

 .کنندیم دیتول موم زین زنبورعسل مانند یحشرات ازجمله جانوران، بسیاری

استروئیدها
 یاهادرغش که دیاستروئ کلسترول )نوعی مولکول هیشب و کسانی دهایاستروئ همه کلی ساختار 

 است. (شود یم افتی یجانور یسلول

 . دکننیم استفاده یدیاستروئ یهاهورمون مثالً دها،یاستروئ ریسا ساختنی برا ماده نیا از هاسلول

 . شود هارگ به مربوط یماریب موجب است ممکن خون کلسترول شیافزا

ن ها
پروتئی

 

 . دارد یاژهیو کار وخاص  بُعدی سه ساختار آنها از هرکدام که میدار بدن در نیپروتئ نوع هزار هاده

 نقش هاسلول درون یکارها همه انجام در و دارند شرکت جانداران بدن و هاسلول ساختار در هانیپروتئ

 .دارند

 آمینواسیدها

 دونیپ ←شوند یم متصل گریکددهی به یتوسط سنتز آب دینواسیدوآم یوقت پپتیددی

 .یدآیم وجود به آنها نیب یدیپپت

 .اندشده لیتشک دینواسیآم هزار چند تا عدد چند اتصال از که پپتیدپلی

 ودوج به یخاصیی فضا شکل و بخورند تاب و چیپ دیپپتیپل چند ای کی هرگاه پروتئین

 .است نیپروتئ کی حاصل مولکول اورند،یب
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مولکول
ی

ست
ی زی

ها
 

ی
ت  آل

ترکیبا
 

انواع
ن ها 

پروتئی
 

ی
ی که انجام م

س کار
انواع )بر اسا

دهند(
 

 در موجود یها رشته نیهمچن و ما یها ناخن و موها، شمیابر عنکبوت، تار ساختاری

 هایزردپ و هارُباط

 شوندیم هاچهیماه حرکت باعث که ینیپروتئ یهارشته شوندهمنقبض

 .شودیم دهینام نیآلبوم که مرغتخم دهیسف مانند ایذخیره

 هاپادتن دفاعی

 نیهموگلوب دهندهانتقال

 هاهورمون یبعض اینشانه

 آنزیمی

ی
ویژگ

ها
 

 اغلب پروتئینی هستند.

 دارای عمل اختصاصی

 شوندبارها استفاده می

 حساس به تغییرات شدید دما

 PHحساس به تغییرات شدید 

 . هستند ها نیپروتئ نیترمهم

 را آنها ای ،بخشندیم سرعت هاسلول درون یهاواکنش به

 .رسانندیم انجام به

 سلولیبرون

 درون سلولی

توان عمل می

ها را آنزیم

سریع یا کند 

 کرد

 افزایش دما کردنسریع

  یمعدن مواد و هانیتامیو یبعض

کند یا مهار 

 کردن

 و دیانیس مانند ها،سم یبعض

  هاکشحشره و کیارسن

 موقتی

 دائم

موارد استفاده 

 در صنعت

 پروتئازها

 آمیالزها

 هاسلوالز

 کاتاالزها
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مولکول
ی

ست
ی زی

ها
 

سم
متابولی

 
 .دارد نام سمیمتابول شود، یم انجام هاسلول درون که ییهاواکنش مجموع

 زاانرژی

 شدن انجام هنگام

 آزاد یانرژ یمقدار

 .کنندیم

 دیآیدرم گرما صورت بهبخشی 

 را آن لزوم مواقع در و رهیذخ خود در را یانرژ توانندیم که یمواد دیتول یبرابخشی 

 (ATP) مانند شودیم مصرف کنند، آزاد

 خواهانرژی

 به یسمیمتابول یهاواکنش یبعض

 .دارند اجیاحت یانرژ

 یصورت در خواه یانرژ یهاواکنش *

-یانرژ یهاواکنش که دهند یمی رو

 .کنند فراهم را آنها ازین مورد یانرژ زا،

 

 ساده از پیچیده یها مولکول شدن ساخته

 فتوسنتز

 یدهآب سنتز

 سلول مختلف یها بخش در مواد یبعض انتقال

 رامونیپ طیمح و سلول نیب مواد یبعض تبادل
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              د ): کلی، خودتون جزئیاتشو تو ذهنتون مرور کنی بندیدستهجزئیات مطالب زیر نوشته نشدن تا موقع خوندن این 

 تنبلی نکنیدا !!!
ت 

ل دوم زیس
ص

خالصه ف
1 

 

 تریکودینا
 زی و از آغازیانسلولی، آبجانداری تک

 دهنده سلولی و خارهای اتصالها، دهانداشتن مژک ←یافته بودن آنعامل بسیار تخصص

 میکروسکوپ

 برای مشاهده اشیا ریز یا جزئیات یک شیء

 نگاره الکترونی ترانواع رایج

 گذاره

 نوری

 اصطالحات مرتبط

 ریزنگار

 میکروسکوپی

 نمونه

 بزرگنمایی

 قدرت تفکیک

 (2-1های مختلف میکروسکوپ )فعالیت قسمت

 ابعاد سلول
 مقایسه ابعاد

 هااغلب باکتری میکرومتر 10تا  1بین 

 های گیاهی و جانوریبیشتر سلول میکرومتر 100تا  10بین 

های تخم و سلولای های دراز عصبی و ماهیچهسلول میکرومتر 100بیشتر از 

 بسیاری از جانوران

 نسبت سطح به حجم ←عامل محدود کننده اندازه سلول تنظیم اندازه

 هاانواع سلول

 
 هاپروکاریوت

قسمت های 

مرتبط) نه الزاما 

 در همه(

 دیواره

 کپسول

 تاژک

 پیلی

 غشاء پالسمایی

 ریبوزوم

 ناحیه نوکلئوئیدی
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ت 
ل دوم زیس

ص
خالصه ف

1 

 
 هاانواع سلول

 

 یوکاریوت

 

 گیاهی

 جانوری

 آغازی

 قارچی

 اجزاء سلول

 

 هاای نسبتا روان)سیال( و حاوی اندامکماده سیتوپالسم

 هاست.فاقد اندامک سیتوسل*

غشاء 

 پالسمایی

 کنترل ورود و خروج مواد

 حفظ سلول از محیط خارج

 های گیاهی، وجود ندارند.های جانوری، برخالف سلولدر سلول دیواره سلولی

 واکوئل مرکزی

 کلروپالست

 های سلول تخصص یافته.برای تنظیم فعالیت هسته

 شبکه آندوپالسمی

 جسم گلژی

 میتوکندری

 بسیاری از گیاهان وجود ندارند.های های جانوری، در سلولبرخالف سلول لیزوزوم

 تاژک

 سانتریول

 پراکسی زوم

 ریزلوله اسکلت سلولی

 ریزرشته

 ترکوچک درون میتوکندری ریبوزوم

 درون کلروپالست

 چسبیده به غشای شبکه آندوپالسمی زبر و غشای خارجی هسته

 درون مایع سیتوپالسمی

 سلول یا حرکت مایع در اطراف آنموجب حرکت  مژک
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ت 
ل دوم زیس

ص
خالصه ف

1 

 
 دستگاه غشایی درونی

کنترل ورود و 

خروج مواد به 

 سلول ها

انتقال ذرات 

 بسیار کوچک

 های کوچکها و مولکولمانند یون

 شدهتسهیل انتشار

 ساده

 انتقال فعال

 انتقال

 ترذرات بزرگ

 ها این توانایی را دارند.بعضی سلول

 آندوسیتوز

 اگزوسیتوز

 د.شوانتشار آب از عرض یک غشای دارای نفوذپذیری انتخابی، اسمز نامیده می اسمز

بسیار مهم در گیاهان  ←آماس)تورژسانس( های گیاهیدرسلول

 خشکی

 پالسمولیز

 هاچروکیدگی سلول های انسانیدر سلول

 هاپارگی سلول
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شا
ی غ

سب
ی ن

تراوای
 

توضیح
 ای ورود اجازه موادی اریبس به دیبا آورد،وجودبه شرامونیپ طیمح و سلول اتیمحتو نیب یمناسب مرز که آن یبرا یسلول یغشا 

 مواد به نسبت سلول یغشا ن،یبنابرا. دارد ازین مواد یبعض دفع ای جذب به است، زنده که یوقت تا حالهمه در سلول اما ندهد؛ خروج

 .دهدیم خروج ای ورود اجازه مواد یبعض به فقط یعنی دارد، ینسب ییتراوا
ل موثر در تنظیم

عوام
 

ی غشا
فسفولیپیدها

 

 ی است. اهیدوال صورت به

 و تسین نفوذ رقابلیغ کامالً آب به نسبت سد نیا البته)آن در محلول مواد و آبی قطبی هامولکول برابر در یسد

 (.کنند عبور آن از اندک مقدار به توانند یم ،یکوچک علت به آب یها مولکول

 .کنندیم عبور غشا بخش نیا از یآسان به یدیپیل یها مولکول

ن
پروتئی

ی موثر در 
ها

ی 
ی نسب

تنظیم تراوای
غشا

 

 نوع کی به فقط یعنی کنند،یم عملی تخصص ینیپروتئ یهاکانال بازهمیشه کانال

 مانند کوچک یهامولکول. با این حال، دهندیم عبور اجازه مولکول

 .عبورکنند هاکانال نیا از توانندیم زین آب
 داردریچه

 با مصرف انرژی زیستی را هاونی مانند موادىهای ناقل پروتئین انتقال یک ماده در یک جهت ناقل

 .کنندمى منتقل
 انتقال دو ماده در جهت مخالف
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ی
ی درون

شای
ستگاه غ

د
 

 تعریف
 یبعض ماا اند،وستهیپ هم به یکیزیف طور به غشاها نیا از یبعض. اندشده لیتشک مرتبط هم به یغشاها از یوتیوکاری یهااندامک از یگروه

 .نامند یم یدرون ییغشا دستگاهآن را دهندیم لیتشک توپالسمیس درون یاشبکه غشاها نیا مجموع، در. هستند جدا هم از گرید

 کاربرد
 .کنندیم یهمکار گریکدی با یستیز مهمی ها مولکول ترشح و رهیذخ ساخت، در دستگاه نیا یها اندامک

 .است یدرون ییغشا دستگاه یاصل کار مختلف،ی هاقسمت به سلول درون یفضا کردن میتقس

 اجزا

شبکه 

 آندوپالسمی

 یاوستهیپ هم به شبکه صاف

 یهاسهیک و هالوله از

 بوزومیر بدون و غشادار

 یغشا درون که است

 یمتعدد یها میآنز آن،

 نیا. است گرفته یجا

 یاصل یکارها ها میآنز

 یم انجام را شبکه نیا

 . دهند

 

 نیا از کی هر) دهایاستروئ و دهایپیفسفول چرب،ی دهایاس مانند یمواد ساخت

 (.شودیم دیتول سلول یخاص نوع توسط هافرآورده

 در
سلول

 

ها
 ی

جگر
 

 شودیم آزاد خون انیجر به جگر یها سلول از که یقند مقدار میتنظ

 یی(زدا سم) مضر ییایمیش مواد زین و تغییر داروها

 یاچهیماه بافت در میکلس ونی رهیذخ

 هب که است شده ساخته یپهنی هاسهیک از زبر، یآندوپالسم شبکه زبر

 .دارد برعهده مهم کار دو شبکه نیا. اندمتصل گریکدی

 غشا سازی

 های ترشحیساخت پروتئین

 جسم گلژی

 سندر یم یگلژ جسم به یانتقال یها کولیوز لهیوس به شوند، یم دیتول یآندوپالسم شبکه توسط که ییهامولکول

 بهارسال    شوندیم یگذار نشانه هامولکول رات،ییتغ نیا جهینت در یگلژ جسم در هامولکولیی این ایمیش راتییتغ

 دارند که یا نشانه حسببر سلول مختلف نقاط

 لیزوزوم

 بیترت نیبد .شوندیم رهیذخ جاآن در یگوارش یهامیآنز که است فراگرفته را یقسمت رامونیپ واقع در زوزوم،یل غشاى

ی هامیآنز تواندینم یسلول چیه زوزوم،یل بدون. مانندیم امان دری گوارش یهامیآنز گزند از توپالسمیس یهاقسمت گرید

 .دهدیم انجام متفاوت یگوارش کار چند زوزومیل .باشد داشته خود درون را یگوارش

 هاواکوئل

واکوئل بزرگ 

 مرکزی

 . کند یم کمک یاهیگ سلول شدن بزرگ به آب جذب با

  سلول سمیمتابول از حاصل یدفع یهافرآورده ای یاتیح ییایمیش موادذخیره 

  یافشانگرده هنگام به حشرات جذبباشند داشته ییهازهیرنگ است ممکن، اهانیگ گلبرگدر

  یاهیگ آفات از یبعض و اهخواریگ جانوران برابر دردفاع   هستند سمّی مواد یحاو اهانیگ از بعضی در

واکوئل 

 گوارشی

 روند یمحتوا و هیتخل واکوئل درون به را یگوارشی هامیآنز ،ییغذا یهاواکوئل به وستنیپ با هازوزومیل

 .کنند یم هیتجز را واکوئل

واکوئل 

 غدایی
 نام به یزیر یتوپالسمیسی هاسهیک راه از را آن یعنی بلعند، یم را ییغذا مواد ها،سلول از بسیاری

 . کنندیم وارد توپالسمیس به ییغذا یهاواکوئل

واکوئل 

 ضرباندار

 آب در که یانیآغاز یبرا یتیفعال نیچن. رانند یم رونیب به را آن و کنند یم جمع سلول از را یاضاف آب

 .است یضرور اریبس کنند،یم یزندگ نیریش
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ت 
ل سوم زیس

ص
خالصه ف

1 
 این مطالب برعهده خودتونه !مرور جزئیات 

بندی تقسیم

-)رایججاندران

 ترین نوع(

 فرمانرو

 هاباکتری

 آغازیان

 هاقارچ

 گیاهان

 جانوران

 شاخه

 رده

 راسته

 تیره

 سرده

 گونه

جانداران 

برحسب تعداد 

 سلول

 از که یمواد از نظرصرف کنند،یم یزندگ طیمح کی در که ییهاسلولیتک نیب تک سلولی

-یم ترشح خود از که یمواد و کنندیم رقابت باهم نظر نیازا و رندیگیم طیمح

 .ندارد وجود یتوپالسمیس اتصال مثالً ،یستیز اتصال چیه کنند،

 ولوکس کلنی روند پرسلولی شدن

 اسپیروژیر

 تخصصی شدنتقسیم کار و 

 شدنتخصصی

 هال سلو

 شود.های مختلف در جانداران میتمایز باعث تشکیل بافت

 دستگاه← اندام ←بافت

 های جانوریبافت

بندی سازمان

های سلول

 گیاهی

 روپوست شود:های گیاهان علفی سه بخش زیر دیده میهای ساقه و ریشهدر برش

 پوست 

 استوانه مرکزی

 های اصلی گیاهانبافت←تمایز←مریستم←تقسیم←های بنیادیسلول

های بافت

 گیاهی

 بافت پارانشیمی ایزمینه

 بافت کالنشیمی

 فیبرها بافت اسکلرانشیمی

 اسکلرئیدها

 تشکیل لوله غربالی ←سلول هادی آبکشی آبکش  هادی

 سلول های همراه

 صفحه غربالی

 تراکئید چوب

 عناصرآوندی
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ت 
ل سوم زیس

ص
خالصه ف

1 

های بافت

 گیاهی
 روپوست

 پوشاند.های گل را میها، میوه ها و بخشهای دیگر جوان گیاه، مانند برگعالوه بر ساقه و ریشه بخش

 الیه کوتینی)پوستک( های هواییدر اندام

 روپوستیهای سلول

در روپوست اندام  های نگهبان روزنه سلول چند نوع سلول تمایز یافته 

 هاکرک هوایی

 تارکشنده)در ریشه(
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ت
باف

ی ) در مهره
ی جانور

ها
ن(

دارا
 

ی
ش

پوش
 

 .پوشاند یم را هاروده و ها رگ معده، دهان، مانند بدن، درون یمجار و هاحفره سطح زین و بدن سطح ی است.جانوری ها بافت نیتر ساده از

 . است اندک یسلول نیب یفضا

ی هانیپروتئ از یاشبکه و دارد یم نگه متصل آن، ریز یهابافت به را یپوشش بافت که دارد وجود هیپا یغشا نام به یبخش بافت نیا ریز در

 .است چسبناک یدهایساکار یپل و یارشته

 یا هیچندال یپوششی ها بافت و (ساده) یا هیال کی یپوشش یها بافت: داد یجا عمده گروه دو در توان یم را یپوشش یها بافت انواع

 .(مرکب)

 .باشد یااستوانه ای یمکعب ،یسنگفرش است ممکن یپوشش یها سلول شکل

ی
پیوند

 

 فراوان یسلول نیب یفضا

 پرُ یانهیزم یاماده که با

-سلولشودکه آن را یم

-یم یوندیپ بافت یها

 و کنندیم ترشح و سازند

 مهین ع،یما است ممکن

 زین و باشد جامد ای جامد

-شبکه آن در است ممکن

 ینیپروتئ یهارشته از یا

 . شوند افتی زین

 بافت نوع شش انسان در

 .شودیم افتی یوندیپ

ی وندیپ

 سُست

 مه از بافت نیا در هاسلول فاصله. کندیم وصل آن ریز یهاچهیماه به را پوست یپوشش بافت

 .داردوجود آن در یوندیپ بافت یهارشته از یاشبکه و است ادیز

 یوندیپ

 یا رشته

 وصل گریکدی به را هااستخوان که هارباط در زین و هااستخوان به را هاچهیماه که ها یزردپ در

 .دارد وجود کنند،یم

 یچرب بافت
 . است یریگضربه و یانرژ رهیذخ بدن، کردنقیعاوظیفه آن 

 .دنشو یم کوچک گریبارد ،های ذخیره شده در سلولچرب نیا شدنِ مصرف درصورتِ

 خون

 و ها نیپروتئ ها، نمک آب،شامل  که شودیم دهینام پالسما و است عیما آن یسلول نیب ماده

 . شناورندآن  در ها پالکت و قرمز یها گلبول د،یسف یهاگلبول و است دیگری مواد

 .تاس بدن یمنیا زین و گرید یهابخش به بدن از بخش کی از مواد انتقال یخون بافت فهیوظ

 استخوان
-میسکل مواد و کالژن یهارشته شامل آن یسلول نیب ماده و است یوندیپ بافت نوع نیتر سخت

 .است دار

 غضروف

 بدون را یکیمکان یفشارها برابر در مقاومت زین و یریپذ انعطاف تیقابلبه آن  یسلول نیب ماده 

 .دهد یم شدن پاره

 .است یغضروف هامهره نیب صفحه و گوش الله ،ینیب نوک ها،مفصل محل در هااستخوان سر

چه
ماهی

ی
ا

 

 باعث ای چهیماه بافت

 شود یم حرکت

 در یا چهیماه بافت وزن

 ریسا وزن از جانور بدن

 یها بافت

 .است شتریب بدن

 قلبی
 آن یهاسلول اما است، دارخط مخطط، چهیماه مانند. است قلب کننده منقبض

 .هستند منشعب ،یاسکلت چهیماه یهاسلول برخالف

غیر 

 ارادی

 صاف

  .ندیگویم صاف آنها به ستندین دارخط صاف یاچهیماه یهاسلول 

 و شوندیم منقبض یآهستگ به هاسلول نیا. است یدوک ها،سلول نیا شکل

 .دارندیم نگهی شتریب مدت را خود انقباض

غیر 

 ارادی

مخطط 

 )اسکلتی(

 هایزردپتوسط  هااستخوان به اتصال

 وجود روشن و رهیت یهابخش آنها در و هستندی ارشته بافت نیا یهاسلول

 (دار خط) ُمخطط چۀیماه دارد

 هاسلول نیا چون ابد،ی ینم شیافزا تولد از پس مخطط چۀیماهی هاسلول تعداد

 .ردیگیم صورت آنها حجم شیافزا با هاچهیماه شدنبزرگ. شوندینم میتقس

 ارادی

 

ی
صب

ع
 

 یا شبکه یعصب بافت

 لیتشک بدن دری ارتباط

 یها امیپ و دهد یم

 یبخش از و دیتول را یعصب

 گرید بخش به ازبدن

 .کند یم تیهدا

های سلول

 عصبی

 .اندافتهتخصص ی کامال و دارند نام نورون یعصب بافت یها سلول

های سلول

 غیر عصبی

 آنها تحفاظ به بعضی و هانورون هیتغذ به هاسلول نیا از یبعض) نوروگلیا یا سلول پشتیبان( 

-یم قیعا را آنها و چندیپ یم هاتیدندر و هاآکسون رامونیپ در گرید یبعض. کنندیم کمک

 .کنند
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 ها !!:( این تیترها فراموش نشهمرور جزئیات 

ل 
ص

صه ف
ال

خ
4 

ت 
س

زی
1 

ت
ش

وال کوژپ
 

 کند.های ریز دریا تغذیه میهای کوچک و خرچنگاین جانور از ماهی تغذیه

 داراند،از پستانترین جانوران زمینبزرگ هاویژگی

های اندام

 مرتبط با تغذیه

 باال، دهان و گلو، معده و...مانند در دو طرف آرواره چند ردیف اندام شانه

میزان غذای 

 موردنیاز

تواند حدود نیم تن مواد غذایی را در معده خود جای تن )در هر وعده می2روزانه 

 دهد(

انواع رژیم 

ی 
غذای

جانوران
 خوارگیاه 

 خوارگوشت

 چیزخوارهمه

ش در 
ی گوار

بررس

ف
جانداران مختل

 دارای کیسه گوارشی هیدر 

 آمیب
 سلولی دارند.فقط گوارش درون

 اسفنج

 چیزخوار، دارای حلقهمه خاکیکرم

 مانندآغاز گوارش مکانیکی از صفحات آرواره ملخ 

 گوارش شیمیایی غذا در سنگدان ادامه می یابد. گنجشک

ت
سم

ق
سان

ش ان
ف دستگاه گوار

ی مختل
ها

 

 لوله گوارشی

 دهان

 گوارش مکانیکی و شیمیایی

 هانیروی آرواره

 فکها در هر نیمبررسی تعداد و انواع و ریشه دندان

 دارای ارتباط با گوش میانی، دستگاه تنفس و گوارش حلق

 مری

-برخی مواد دارویی از مخاط دهان و معده نیز جذب می معده

 شوند.

 اصلی گوارش و جذب غذامکان  روده باریک

 روده بزرگ

 روده کور هاقسمت

 کولون باالرو

 کولون افقی

 روکولون پایین

 B,Kجذب آب و امالح و مقدار کمی ویتامین 

 های همزیستباکتری

 ترشح میزان کمی پتاسیم و موکوز

 رودهراست

 های گوارشیغده

 های بزاقیغده

 غده بناگوشی 2

 غده زیر زبانی 2

 ایغده زیر آرواره 2

 کننده موسینغدد کوچک ترشح

 های دیواره معدهغده

 های دیواره رودهغده

 های گوارشیترین آنزیمترشح قوی پانکراس

 ترشح مقدار زیاد بیکربنات سدیم
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 جگر

ل 
ص

صه ف
ال

خ
4 

ت 
س

زی
1 

بلع
 

 به وسیله مرکز عصبیکنترل 

 های مکانیکی دیواره گلونقش گیرنده

 گلوتنقش و جهت حرکت زبان کوچک و اپی

 نقش مری و حرکات دودی
سم

مکانی
ی -

ی دفاع
ها

ط
مرتب

 ها آنزیم 

 موکوز

 استفراغ

ش
ت لوله گوار

حرکا
 

 حرکت دودی

 حرکات دودی اندازیراه ←تحریک اعصاب دیواره آن  ←اتساع لوله گوارش

 های دارای این حرکتمحل

 چگونگی انجام

 حرکت موجی

 های دارای این حرکتمحل

 چگونگی انجام

 تفاوت تعداد آن در ابتدا و انتهای روده باریک

ی الیه
بررس

ی لوله
ها

ش
گوار

 

 پیوندی
را های موجود دهد و اندامبند )در حفره شکمیبخشی از را تشکیل میروده

 کندازخارج به هم متصل می

 در ناحیه حلق و ابتدای دهان وجود دارد. مخطط ماهیچه ای

 طولی الیه خارجی صاف

 حلقوی الیه داخلی

 دارای عصب، رگ خونی و رگ لنفی زیرمخاطی

 کند.بافت پوششی که مواد موکوزی ترشح می مخاطی

ب مواد
جذ

 های سادهقند 

 آمینواسیدها

 هاچربی

 هاویتامین

 آب

ش
ساز

ف
ن مختل

ش جاندارا
ی دستگاه گوار

ها
 

مقایسه 

خوار گوشت

 و گیاه خوار

 ها به منظور حداکثر استفاده از غذا و کارایی دستگاه گوارش ایجاد شدند.تفاوت

 طول لوله گوارش

 هاجهت اندام

 خواران؛ مانند دستگاه گوارش فیل و اسبسازگاری های گیاه

 خوارزی، گیاهآب نوزاد قورباغه

 خوارگوشت بالغ

دستگاه 

گوارش 

نشخوار 

 کنندگان

دارای معده 

 چهارقسمتی

 سیرابی

 نگاری

 هزارال

 شیردان

 بار از مری عبور می کند 3غذا 

همزیست در سیرابی و نگاری که مقدار قابل توجهی از سلولز موجود های دارای باکتری

 کنند.در غذا را تجزیه می
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صفرا
 

PH 
 .نوعی ماده قلیایی است

 چگونگی ساخت
 دارد وجود نیروب لىیب و نیورد لىیب هاىنام بهی رنگ ماده دو صفرا در. شودمى ترظیغل آنجا در و رودمى صفرا سهیک به ابتدا صفرا

 .ندیآمى وجود به مرده قرمز هاىچهیگو نیهموگلوبتجزیه  از که

 .کندمى ترشح و سازدمى را آن جگر محل ساخت

 دهندهمواد تشکیل
 . داردوجود (دیپیل نوعى) نیتیلس و کلسترول امالح، ها، رنگ صفرا، بیترک در

 کاربرد

 .کند مى آنها بر پانکراس پازیل اثرکردن  ترآسان و داریپا ونیامولس کی جادیا و آب در چربى زیر ذرات شدن پراکنده

  دهند مى شدت را روده دودى حرکات ←صفرا امالح 

  موسیک کردنی خنث بهکمک  ←صفرا بودن ىیایقل

 کند.را ایجاد می ادرار زرد رنگ←شود مى دفع ادرار راه از و خون جذب دوباره روده در صفرا رنگى مواد از بخشى

 .سازدمى را مدفوع اى قهوه رنگ← کندمى رییتغ گوارشى هاى میآنز اثر بر بخشى

 های مرتبطبیماری

  صفرا هاى سنگایجاد ←آن خروج مجارى ای صفرا سهیک در کلسترول رسوب

 مارىیبایجاد  ←ردیگ صورت کبدى و خونى هاى مارىیب ای صفرا هاىسنگ اثر بر است ممکن که خون به صفرا هاىرنگ ورود

  زردى ای رقانی
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معده
 

ی
ویژگ

ها
 

 رىیخم اىماده ایجاد←شوندمى هضم نسبى طور به و نرم ز،یر آن یرهش هاى میآنز و معده حرکات اثر بر معده در روده، به ورود از قبلیی غذا مواد

  موسیک نام به شکل

 .روندمى نیب از معده شدن پر با←دارد ادىیز هاىخوردگى نیچ خالى معده داخلى سطح

 و هستند معده ییباال نواحى از قطورتر (معده انتهایی چهیدر) لوریپ کىینزد در←معده وارهید (خارجى) طولى و (داخلى) حلقوى صاف هاى چهیماه

 .دارند دتریشد انقباض

 شروع ایکارد ریز از دودى امواج صورت به← افزایش تدریجی در شدت و تعداد←یفضع هاى انقباض آغاز← معده به غذا ورود از پس قهیدق چند

 با آنها شدن مخلوط و ىیغذا مواد شدن نرم باعث ←شدهدتریشد لوریپ مجاورتکه در  روندمى شیپ به لوریپ سوى به معده طول در و شودمى

 دوازدهه درون به را معده موسیک از بخشى حرکت، درهر که رسدمى حدّى به هاانقباض نیا شدت معدى، گوارش انیپا در ←شوندمى معده شیره

 .گرددبازمى معده به لوریپ مجدد شدن بسته علت به موسیک هیوبق راندمى

 ىیایمیش بیترکولى  رند،یگ مى صورت شتریب شدت با زین معده اىهیتخل باشد،حرکات دتریشد معده وارهید دگىیکش و شتریب موسیک حجم هرچه

 .است معده هیتخل بر مؤثر عامل نیتر مهم دوازدهه در موجود موسیک حجم و

ی
ح

مواد ترش
 

 موسین

 محل ترشح کند.سطح معده را لغزنده و مخاط آن را از اثر شیره معده محافظت می

های موکوزی سراسر سلول

 سطح معده

 هاآنزیم

پروتئین ←نوزادان آدمی و بسیاری از پستانداران وجودداردرنین در شیره معده 

 دهد.شیر)کازئین( را رسوب می

غدد ترشح کننده شیره 

 لورپی به که هاییغدهمعده؛ 

 شیره هاىمآنزی ترند، کنزدی

 هاىغده و سازندمى را معده

 ترشح م،یآنز بر عالوه باالتر

 فاکتور و کیدریدکلریاس

 عهده به زین را معده داخلى

 .دارند

نام کلی پپسینوژن شامل چند پروتئاز است که به

 شوند.خوانده می

تماس با ←پپسینوژن 

اسیدکلریدریک یا  پپسین)فرم 

 پپسین فعال ←تر(فعال و کوچک

 اسیدکلریدریک

 

 اسیدی کردن معده را برعهده دارد.

 

  و جذب آن در روده ضروری است.   𝐵12برای حفظ ویتامین  فاکتور داخلی معده

 گاسترین
به وسیله غدد مجاور پیلور به  های شیره معده است.محرک ترشح اسید کلریدریک و تا حدی آنزیم

 ریزدخون می

سلول
انواع 

ها
 

 وظیفه ویژگی 

 های موکوزیسلول

وجود  در سراسر سطح داخلی معده وجود دارند. در قسمت های باالیی غده معده نیز

 ها در غده معده از دونوع سلول دیگر کمتر است.دارند.تعداد آن

الیه ضخیم با ترشح خود یک

چسبنده و قلیایی موکوزی 

 کنند.ایجاد می

های اصلی سلول

 )پپتیک(

 هاترشح آنزیم بیشترین تعداد سلول های غده معده را دارند.

 ایهای حاشیهسلول
قائده غدد معده  های اصلی کمتر است. در قسمتسلولها از ترند.تعداد آنبزرگ

 قراردارند.

ترشح اسید کلریدریک و 

 فاکتورداخلی معده
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 مثال توضیح

ف
ختل

ن م
ش غذا در جانورا

گوار
 

فاقد 
دهان
 و 

لوله
 

گوارش
 ی

 یسلولتک جانداران .دارند یخاص یهاواکوئل خود، درون ،درییغذا مواد گوارش یبرا 

 مانند آمیب

 روده درون که را افتهیگوارش ییغذا مواد خود بدن پوست از و کندیم یزندگ انسان روده در انگل صورت به

 .کندیم جذب دارد، وجود

 کرم کدو
ی 

یکدارا
سه

ی 
گوارش

 نیب غذا عیتوز و گوارش به یگوارش سهیک. است جاندار دهان آن و دارد خارج به راه کی فقط سهیک نیا 

 .ببلعد را خود یهاسلول از تربزرگ اریبسیی غذا ذرات تواندیم دریه. پردازدیم جاندار یهاسلول

 و ساده جانوران

 دریه مانند ،ییابتدا

 .است تنانسهیک از که

ی 
دارا

لوله
 

ش
گوار

 

 .اندکرده دایپ یاختصاص عمل و شکل ،یاختصاصی کارها انجام یبرا یگوارش لوله مختلف یهابخش

. رود یم معده به ،یمر راه از آنجا، از و گلو به دهان زاست؛ ا طرفه کی ،یگوارش لوله درون غذا حرکت جهت

 رهیذخ محل)  دانسنگ و (غذا یموقت رهیذخ و شدن ترنرم محل)دان نهیچ یدارا جانوران یبعض گوارشلوله

 .هست زین کردن آن تا حدودی( ابیآس و خردو  غذا یموقت

 اساس بر مختلف، جانوران در. دارد قرار مخرج و معده نیب غذاست، جذب و گوارش یاصل گاهیجا که روده

 .است متفاوتی گوارش لوله مختلف یهابخش ،خورند یم که ییغذا نوع وجانور  نوع

 جانوران از یاریبس

مانند کرم خاکی، 

 ملخ، گنجشک و...
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ل 
ص

خالصه ف
5 

ت 
زیس

1 
سازگاری 

دستگاه 

تنفسی 

های غاز

 وحشی

 هموگلوبین با قدرت پیوستگی باال با اکسیژن

 میوگلوبین در ماهیچه های پروازی

 هاکارایی باالی شش

 های پروازیخون رسانی باال به ماهیچه ←تعداد فراوان مویرگ 

بررسی 

تنفس در 

جانداران 

 مختلف

 پرندگان

 تنفس پوستی کرم خاکی و کرم پهن

 هاآبشش ها و نوزاد قورباغهماهی

 دستگاه نایی حشرات

 هاشش جانداران خشکی

بخش 

های 

-تشکیل

دهنده 

دستگاه 

تنفسی 

 انسان

 سه قسمتی، با یک شیار افقی و یک شیار مایل شش راست مقایسه هاشش

 دوقسمتی، با یک شیار مایل شش چپ

 دوجداره جنبپرده 

 مایع جنب

-مجاری

 هوایی

 نای

 هانایژه

 هانایژک

قفسه 

 سینه

 ها از حرکات قفسه سینه است.دم و بازدم نتیجه تبعیت شش

 بررسی حرکات قفسه سینه

 کند.در انسان و سایر پستانداران، قفسه سینه را از حفره شکم جدا می دیافراگم

انواع 

-حجم

های 

 هوایی

 هوای جاری

 

 هوای مرده

هوای ذخیره 

 دمی)مکمل(

 هوای ذخیره بازدمی

 ظرفیت حیاتی

 ماندههوای باقی

 هاظرفیت کلی شش
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ل 
ص

خالصه ف
5 

ت 
زیس

1 
نقش دستگاه 

گردش خون 

در انتقال گاز 

 ها

هموگلوبین و 

انتقال گازها 

 درخون

 مختلفبررسی میل ترکیبی با گازهای 

 هاهای هوایی/ بافتبررسی درصد اشباع در مجاورت کیسه

 نقش آنزیم انیدرازکربنیک

 گیرد.ها صورت میتنفس واقعی در سلول ←سلولیانتشار گازها به مایع بین

های مکانیسم

مرتبط با 

دستگاه 

 تنفس

 تکلم

 عطسه

 سرفه

مقدار مقایسه 

اکسید دی

کربن در 

هوای دم و 

 بازدم

 5-3فعالیت 
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 هاشش

مجاری 

 هوایی

های هوادار کیسه

 عقبی

های هوادار کیسه

 جلویی
ن

ی پرندگا
س

ستگاه تنف
د

 

 دم

-درصد هوای دمی و تخلیه هوای تهویه 30دریافت حدود 

 های هوادار جلوییشده حاصل از دم قبلی  به کیسه

 از و طرفهپرندگان یک هاىشش درون هواى جریان *

 .است جلو سوى به عقب

 )حدود هوا عمدتاً  ورود هوا

 به درصد( 70

 هاى هوادارکیسه

 رود.مى عقبى

 از حاصل شدۀ تهویه هواى

 هاىکیسه به  دَم قبلى

-منتقل مى پیشین هوادار

 .شود

 بازدم

 وارد ها شش درون به ، دم از حاصل نشدۀ تهویه هواى

 . شودمى

 

به حالت چروکیده  خروج هوا

 آید.در می

 از حاصل شدۀ تهویه هواى

 هاىکیسه از قبلى دَم

-مى خارج پیشین هوادار

 حالت چروکیده ←شود
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محل سطح  مثال توضیح  

 تنفسی

ف
ختل

ن م
س در جانورا

تنف
 

 تنفس پوستی

 ات کنندیزندگ آب در ای و مرطوب یهاطیمح در دیبا دارند یپوست تنفس که یموجودات

 . بماند مرطوب شهیهاهمآن بدن سطح

 معموالً ی کهجانوران

 و دارند کوچک جثه

 بدن هاآن از یاریبس

 ای ی(خاک کرم) دراز

 .دارند (پهن کرم) پهن

 

 بیرون بدن

 

 .استشده انجام تنفس سطح شیافزا یبرا اندازه و شکل جثه یسازگار

 آبشش

 ازسطح آب در محلول ژنیاکس دارد قرار هاآبشش ازیی هافیرد یماه سر طرف دو در

 هارگیمو از ژنیاکس جهت درخالف کربندیاکسید و شودیم ها رگیمو وارد هاآبشش

 .ابندییم انتشار آب درون به
 هاماهی

 موجود ژنیاکس جذب قادربه هاآبشش و چسبندیم هم به یآبشش یهارشته آب دنبو در

 نیستند. هوا در

 تنفس نایی

 رطو به بدن، یهاسلول با انشعابات نیا از (کربن دیاکس ید و ژنیاکس) گازها تبادل

 . ردیگیم انجام مواد، گردش ستمیس یهمکار به ازین بدون و میمستق

 حشرات

درون بدن
 

 رد ینای هاشاخه. استشده لیتشک ینا نام به یدرون یهالولهی تعداد از ستمیس نیا

 .شوندیم منشعب بدن سراسر

 شش

 ساکن دارانمهره شتریب  .ردیگیم انجام مواد گردش ستمیس کمک با بدن یها سلول و ها شش نیب گازها انتقال

 یخشک

 .استشده درست یپوششیهاسلول نازک هیال کی از آنها جدار که هستند ییهاسهکی

 .ستا داده لیتشک یبزرگ تنفس سطح و خورده نیچ دفعات به های آنداخل سطوح



 ومدجمع بندی زیست 

23 

 

 ! خودتونه برعهده مطالب این جزئیات مرور
ل 

ص
صه ف

ال
خ

6 
ت 

س
زی

1 
وظیفه 

دستگاه 

 گردش مواد

 تبادل مواد با محیط در جانداران

 درگیاهان نیز چنین مکانیسمی وجود دارد

 در برابر جاذبه است.هایی دارای سازگاری

دستگاه 

گردش مواد 

در جاندارام 

 مختلف

 دستگاه گردش آب ییعروس دریا

 ای)پشتی(گردش خون بسته، حمل گازهای تنفسی، چند جفت قلب لوله کرم خاکی

 گردش خون باز و همولنف، حمل گازهای تنفسی، قلب دارای منفذ پشتی خرچنگ دراز

 بسته، حمل گازهای تنفسی، قلب شکمیگردش خون ساده و  ماهی

 ای پشتی دارای دریچهگردش خون باز و همولنف، مستقل از تنفس، قلب لوله ملخ

دستگاه 

گردش خون 

 انسان

 ای شکمیمضاعف، بسته و قلب چهارحفره

 ماهیچه قلب

 اهنگگره پیش بافت گرهی

 گره دهلیزی بطنی

 الیاف گرهی

 میوکارد معمولی 

 هادریچه

 دولختی) میترال( قلب

 لختیسه

 های سینی دریچه  هارگ

 های نواحی پایین بدن(دریچه النه کبوتری )سیاهرگ

 کارقلب
 ایضربهحجم

 ده قلببرون

 الکتروکاردیوگرافی

نکات زیر را بررسی 

 کنید:

بررسی 

الکتروکاردیوگرام، 

ها نظمیامواج قلب، بی

و تغییر شکل منحنی، 

تفاوت ضربان و 

 (6-2نبض)فعالیت

 

گردش خون 

 هادر رگ

 کوچک،ی هاسرخرگ بزرگ، یهاسرخرگ شامل هارگدر هردو مسیر،  گردش خون بزرگ

 گردش خون کوچک .است بزرگ یهااهرگیس و کوچک یهااهرگیس ها،رگیمو

 ها بازند.در هر لحظه در اغلب بافت ها فقط تعدادی از مویرگ هاگردش خون در مویرگ

سلولی توسط اختالف فشار اسمزی و تولید و گردش و بازگشت مایع بین

 تراوشی

 چگونگی تولید لنف

 های مغزمقایسه مویرگ
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صه ف
ال

خ
6 

ت 
س

زی
1 

گردش خون در 

 هارگ

 یهارگ شدنبسته ها،اهرگیس درون فشار شیافزا خون، در نیپروتئ کمبود خیز یا ادم

 ایعم غیرطبیعی افزایش سبب میسد شیافزا و هارگیمو وارهید بیآس ،یلنف

 . شودمی ادم یا زیخ نام به وضعیتی ایجاد و بافتی میان

 کننده بازگشت خون به قلببررسی عوامل تسهیل هاگردش خون در سیاهرگ

خون توزیع 

 هادربافت

 در ارتباط با عوامل مختلف

 های دیواره کیسه های هوایی برخالف سایر بافت هاست.تاثیر کمبود اکسین در رگ

 خون

 پالسما ازاج

های سلول

 ←خونی

HCT 

های گلبول

 قرمز

 نقش

 تنظیم تولید

 محل تولید

 چگونگی و محل مرگ

 تجزیه هموگلوبین

، فاکتور داخلی معده و  B12نقش ویتامین 

 اسید فولیک در تولید

های گلبول

 سفید

 نوتروفیل گرانولوسیت

 بازوفیل

 ائوزینوفیل

 لنفوسیت آگرانولوسیت

 مونوسیت

 ها(ها)گردهپالکت

 های خونیگروه

A 

B 

AB 

O 

 مثبت و منفی ( Rhژن رزوس)آنتی

 انعقاد خون
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 دستگاه لنفی

 های لنفیهای لنفی، گرههای لنفی)ته بسته(، رگمویرگ اجزا

 اند.های لنفی دارای دریچه*رگ

 بررسی نقش

 بررسی لنف

 انتقال مواد در گیاهان
 موادآلی

 مواد معدنی



 ومدجمع بندی زیست 

26 

انتقال مواد در گیاهان
 

شیره خام
 

ب
ب آ

جذ
 

 اسمز

 می های معدنی محلولاز آب و یون نازک ایالیه را هاریشه اطراف در موجود خاک ذرات

-می وارد کشنده تارهای هایسلول درون به نازک الیه این را از آب اسمزی، پوشاند. فشار

 .کند

 .است کشنده تارهای منطقه از کند، می جذب گیاه که آبی اعظم قسمت

ض گیاه
ب در عر

ک آ
حر

 
 مسیر پروتوپالستی

 کشنده های تار سلول به نسبت خاک ذرات اطراف در موجود آب درالیه باالتر آب پتانسیل

 کندمی کشنده تار سلول وارد را آب فشار اسمزی و غشا و سلولی دیواره از  آب عبور 

 مجاور لسلو سیتوپالسم سلول به یک سیتوپالسم از ها پالسمودسم طریق )از هاپالسمودسم

 (.شود می وارد

مسیر غیر 

 پروتوپالستی

 .دارد وجود کافی فضای آب، های حرکت مولکول برای دیواره، به دلیل ساختار خاص آن، در

های  دیواره طریق از ریشه عرض در شوند، می ریشه وارد که های آب مولکول از برخی

 .پوست( درون محل کنند)تامی حرکت هاسلول بین سلولی برون فضاهای و سلولی

 چوبی آوند سمت به ریشه عرض در های آب، باعث حرکت آبمولکول چسبیهمنیروی 

 حرکتغیرپروتوپالستی  مسیر راه از توانندمی نیز آب در محلول های معدنی یون شود.می

 .کنند

 پوستورود به درون

 های یون و آب حرکت از ،کاسپاری نوار در موجود پنبهچوب پوست، درون محل در

 ودور به ها مجبور یون و آب رو، این از. کندمی جلوگیری غیرپروتوپالستی در مسیر معدنی

 .شوندمی سیتوپالسم درون به

 می فراهم چوبی آوند به درون معدنی های یون و آب ورود کنترل برای راهی نوارکاسپاری

 .کند

ل گیاه
ب در داخ

ت آ
حرک

 

شیده
ک

ب از باال
ن آ

شد
 

نظریه هم
ی

سب
چ

-
ش

ش
ک

 

 تعرق

 تعریف
-می ها انجامبرگ توسط بیشتر که گیاه سطح از بخار صورت به آب خروج

 شود.

 هاراه

پوستک 

 های دیگر خروج آباز راه )کوتیکول(

 عدسک

 هاروزنه
 .شودمی انجام ها روزنه طریق از تعرق اعظم قسمت

 .شوندمی باز گازها مبادله منظور به ها روزنه

کشش 

 تعرقی
 عوامل موثر

 چسبیهم

 بسیار را چوبی آوند درون آب ستون توان

 ایجاد نتیجه احتمال در و کندمی زیاد

 ارد حباب یا شدگی دار حفره( گسستگی

 یابد می کاهش )شدگی

 دگرچسبی

 هایدیواره به آب هایمولکول چسبندگی

 به که دیگری است عامل چوبی، هایآوند

سمت  به چوبی آوند در آب شدنکشیده

 ستون گسستگی از و کندمی کمک باال

 کند،می جلوگیری آب
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های سلول

 نگهبان

 روزنه و کنترل خروج آب باز و بسته کردن وظیفه

 نحوه عمل

 یکدیگر از سلول دو نگهبان های سلول توسط آب جذب

 .انجام می شود تعرق ها روزنه بازشدن شوندمی دور

 به تر وکوتاه نگهبان هایسلول از آب خروج هنگام

 توقف و روزنه شدن بسته هاتر شدن سلولنزدیک یکدیگر

 تعرق

 سازگاری

-های سلول دیواره سلولزی هایرشته شعاعی گیری جهت

 نگهبان های

 نگهبان های سلول پشتی و شکمی دیواره ضخامت اختالف

 روزنه

-سازگاری

های 

 گیاهان

 )درختان سرد و خشک های در اقلیم ها روزنه تعداد کاهش و فرورفته های روزنه داشتن

 ز،ناتیره گل گیاهان ها. همچنین دربرگ روی کُرک و داشتن کاکتوس( )تیره گرم یا کاج(،

 .هستند باز شب در و بسته روز در هاروزنه

 وجود چوبی آوند در که آبی ستون کل شود،می برگ منجر چوبی آوند از آب خروج به تعرق که هنگامی

 ندکمی تفسیر کشش  چسبی نظریه هم را گیاه داخل در آب حرکت. شودمی کشیده باال سمت دارد، به

رانده
ن

ب از پایی
ن آ

شد
 

فشار 

 ایریشه

 عامل ایجاد

 های یون دارد که قرار) پریسیکل( محیطیه ٔ  دایره به نام ای الیه پوست درون زیر

-می ترابری چوبی آوند درون به انرژی صرف با و فعال صورت آب را به در محلول

 کند.

کمک به  چوبی آوند آبِ  پتانسیل کاهشآوند چوبی به ها یون فعال ورود 

 .شود می ای ریشه ایجاد فشار چوبی آوند درون به آب ورود

 .شود شدگی دارحباب پدیده باعث کاهش است ممکن ای ریشه فشار افزایش های دیگرکاربرد

 تعریق

 مایع صورت به گیاه از آب خروج تعریف

 ویژگی

 است. ایریشه فشار بارز های نشانه از

 هب صبح در سپیده ویژه به که گیاه، از مایع صورت به آب *خروج

 .شود اشتباه شبنم با نباید است، رؤیت قابل خوبی

 شرایط

 داخل در آب فشار

 شدت زیاد، اما گیاه

 شدت از کمتر تعرق

 . باشد جذب

 

 گرم هنوز خاک که های تابستان شب

 علت اما به دارد، ادامه جذب عمل و است

 است. یافته کاهش تعرق هوا شدنسرد

 از اشباع اتمسفر و گرم هوا که مواقعی در

 گرمسیری(، مناطق است )در آب بخار

 آب جذب سرعت که شرایطی در یعنی

 است. پایین تعرق باال، ولی

 محل نحوه انجام
 های الدن،برگ حاشیه در

 فرنگی گوجه عشقه،
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 هایروزنه راه از

-روزنه نام به ایویژه

 که در آبی های

 آوندهای الیه منتهی

 دارند قرار چوبی

 دهانه. شود می انجام

 همواره ها این روزنه

 .است باز

 گیاهان هایبرگ انتهای در

 گندم تیره
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ی شیره خام گسست
ن پیوستگ

ن رفت
ازبی

گ
 ی

)حفره
دار
 

ی
شدگ

یا 
 

ب
حبا

دار
 

ی(
شدگ

بذزافشانی  

 هوا

 قلمنت مجاور تراکئیدهای یا آوندها به تراکئید چوبی یا آوند یک از است ممکن باشد، زیاد هاحباب از فشار حاصل اگر

 . گویندمی هوا افشانی پدیده بذر این به. شوند

عوامل به 

جود 

 آورنده

 تعرق شدید

  شکستن شاخه

 نیش حشره

 انجماد
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ن
انتقال مواد در گیاها

 

شیره پرورده
 

 .کنندیم حرکت یآبکش یهاآوند درون اهان،یگ یآل باتیترک جایینحوه جابه

 اصطالحچند 

 محل تولید

 یاهبخش ازین مورد یآل باتیترک که را اهیگ از یبخش

 شودیم نیتأم آنجا در اهیگ گرید

 یآل باتیصدور ترک اه، هنگامیگ یارهیذخ یهابافت*

 .شوندیم دهینام «منبع یها محل »

 کمک با رایز است، منبع کی برگ

 دیتول نشاسته فتوسنتز ندیفرآ

 .کندیم

 کندیم رهیذخ قند که یاشهیر

 .شودیم محسوب منبع زین

 محل مصرف

-یم تیهدا آنجا به یآل باتیترک که اهیگ از یبخش به

 .رسندیم مصرف به آنجا در و شوند

 باتیترک کردنوارد اه، هنگامیگ یارهیذخ یهابافت*

 شوند.نامیده می« مصرف یها محل »یآل

 

 مانند رشد، حال دری هابخش

 در یهاوهیم زین و هاشهیر نوک

 نیتکو حال

 مصرف محل به منبع از اهیگ درون یآل باتیترک حرکت جاییجابه

های علت

تر بودن پیچیده

حرکت ترکیبات 

الی نسبت به 

 آب در گیاهان

 متوپالسیس قیطر از دیبای آل باتیترک که یدرحال کند،یم حرکت آزاد صورت به یچوب آوند یخال یهاسلول در آب

 .کنند عبور یآبکش یآوندها زنده یهاسلول

 جهات همه در یآبکش آوند در یآل باتیترک که یحال در کند،یم حرکت باال سمت به فقط یچوب آوند در آب دوم،

 .کنندیم حرکت

 یغشا از انتشار به قادر یآل باتیترک که یحال در شود، منتشر زین یسلول یغشاها قیطر از تواند یم آب سوم،

 .ستندینیی پالسما

مدل جریان 

-فشاری یا توده

ای )مدل 

 مونش(

 مراحل

 (منبع) برگ یهاسلول در که یقند: 1 مرحلۀ

 سلول وارد فعال انتقال روش به شودیم دیتول

 .(یآبکش یریبارگ) شودیم یآبکش آوند یها
 

 یم شیافزا یآبکش آوند در قند غلظت: 2 مرحلۀ

 آب کندیم دایپ کاهش آب لیپتانس ابدی

 یآبکش آوند وارد یچوب آوند از اسمز روش به

 .شودیم

 آوند یهاسلول داخل در ش فشاریافزا: 3 مرحلۀ

 همراه به قنددرآمدن  حرکت به  یآبکش

 انیجر صورت به پرورده رهیش گرید اتیمحتو

 یاتوده

 روش به پرورده رهیش در موجود قند: 4 مرحلۀ

 شودیم مصرف محل وارد فعال انتقال

 .(یآبکش یباربردار)
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آزمودن 

تجربی 

 مدل

 یاتوده صورت به ب ظرف به الف ظرف از قند

 مورد حرکت شیآزما نیا در. کندیم حرکت

 دهیعق به اما شود؛یم متوقف یمدت از پس اشاره

 هب کهی صورت در یفشار انیجر هیفرض طرفداران

 الف ظرف در موجود سهیک به قند مداوم صورت

 انجام یدائم صورت به حرکت نیا شود اضافه

 .شد خواهد

 

آیا فرضیه 

جریان 

فشاری 

صحیح 

 است؟

 از دانشمندان

 کامل صحت

 انیجر هیفرض

 مطمئن یفشار

 علت ستند،ین

 تاس عیسر آنقدر یآبکش آوند در دهاینواسیآم و ساکارز حرکت سرعت

 .ستین هیتوج قابل یاتوده انیجر رفعالیغ یروین روش با که

 و کنندیم حرکت متفاوت یهاسرعت با مختلف شده حل مواد

 .است متفاوتی آبکش آوند در مختلف مواد حرکت جهت یحت

 ازیموردن یانرژ هستند،  یادیز یهایتوکندریم یدارا که همراه یهاسلول

 .کنندیم نیتأم رای آبکش آوند یآل باتیترک فعال حرکت یبرا

یافته های 

علمی با 

-از شتهاستفاده 

 ها

-ویژگی

 های شته

 

-یم یزندگ اهانیگ یهاساقه یرو یکُلُن صورت به که حشرات نیا. کندیم هیتغذ پرورده رهیش از شته

 به ساعت 3 تا 2 مدت و کنندیم فرو پوست در یآبکش یهاآوند محل تا را خود یدهان خرطوم کنند،

 .مانندیم یباق حالت همان

نحوه 

 بررسی
 .کنندیم قطع را هاآن خرطوم سپس و کنندیم حسیب را هاآن نخست پرورده، رهیش یآور جمع یبرا

 .است شَته مانند حشرات،ی برخ از استفاده پرورده رهیش استخراج یهاراه از یکی فایده
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 ):                کنید مرور ذهنتون تو جزئیاتشو خودتون کلی، بندیدسته این خوندن موقع تا نشدن نوشته زیر مطالب جزئیات

 !!! نکنیدا تنبلی

ل 
ص

صه ف
ال

خ
7 

ت 
س

زی
1 

محیط 

 داخلی
 یداخل طیمح جانور، بدن در را آن کُل که دارند قراری سلول نیب یعیما انیم در پرسلولی جانوران بدن یهاسلول

 خون بخشی از آن است. ←یند.گویم

 هومئوستازی

 تعریف
 و داریپا نسبتاً حالتی)داریپا حفظ یبرا ،پرسلولی جانداران بدن در که یاعمال مجموعه

 شود. یم انجام یداخل طیمح (کنواختی

 ی مرتبطاهمکانیسم

ن و نفریپانکراس)انسولین و گلوکاگون(، کورتیزول، اپی قند میتنظ

 نفریننوراپی

 آلدوسترون نمک میتنظ

  ADHهیپوتاالموس، هورمون  آب میتنظ

 دستگاه تنفس و دفع ادرار باز-دیاس میتنظ

 هیپوتاالموس دما میتنظ

 ( و دفع ادرارCO2دستگاه تنفس)دفع  دیزا مواد دفع

دفع مواد 

زاید نیتروژن 

 دار

 .هستند دهاینواسیآم سوختن محصول ،دارتروژنین مواد نیا شتریب علت تولید

 .است نهیزم نیا در یمهم عامل جانوران، ستگاهیز علت هاتفاوت

 ،یآبز جانوران بدن از یآسان به اما است، یسمبسیار  آمونیاک

 .ابدی یم انتشار ،یرامونیپ آب به

 بار کمتر از آمونیاک100000سمیت  اوره

نیاز به دفع آب کمتر، به صورت تر، فرمول پیچیده اسیداوریک

 بلورهای جامد، سمیت بسیار کمتر از دو مورد قبلی

دستگاه دفع 

ادرار در 

 انسان

 اجزا

 های مویرگیگلومرول و شبکه هاکلیه

 سازنده ادرار لولهنفرون ) هرکلیه حدود یک میلیون ( یا 

 کننده ادرارمجاری جمع

 لگنچه

 کلیههای ستون

 بین هرمی هاها و سیاهرگسرخرگ

 شعاعی

 قوسی

 تا(2میزنای )

 مثانه

 عدد(1میزراه )مجرای خروج ادرار، 
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 ساختار 

 

بعضی مواد که در 

 شوندادرار دفع می

 به که هستند یمواد جمله از ها کشوحشره داروها مانند ،یخارج مواد و دیاسکیاور اوره،

 .شوندیم دفع هاهیکل لهیوس

این تصویر خیلی  تراوش تشکیل ادرار
 اون رومهمه! 

کامل به خاطر 
 سپارید.ب

 

 بازجذب

 ترشح

ا هنقش کلیه

در تنظیم 

-تعادل اسید

 باز

PH  شود.نگهداری می 4/7محیط داخلی بدن، ثابت و در حد تقریبی 

 کم و زیادکردن دفع هیدروژن و بیکربنات چگونگی عملکرد

تاثیر غذاهای مختلف بر 

PH محیط داخلی 

 اسیدی کردن غذاهای جانوری

 بازی کردن غذاهای گیاهی

 تخلیه ادرار

 درون فشارافزایش  ← مثانه به یزنایم دو از ادرار ورود ← یزنایم وارهید صاف یها چهیماه شکل یدود حرکات

 نخاع به یعصبی هاامیپ ارسال ← رندهیک گیتحر ←برسد یخاص حدّ به اگر←شودیم دهیکش آن وارهید← مثانه

 مثانه هیتخل انعکاسشدن فعال ←

 و نوزادان دراما  است تسهیل مهار یا قابل ارادی صورت به و مغزی مراکز وسیله به انعکاس نیا بالغ شخص در*

-یم صورت یرارادیغ صورت به مثانه هیتخل است،نشده برقرار کامل طور به آنها نخاع و مغز ارتباط هنوز که یکودکان

 .ردیگ
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 اسفنگترها تخلیه ادرار

 داخلی

 ینییپا ینواح در که یحلقو صاف یهاچهیماه

 دهانه و هستند منقبض معموالًدارند که  قرار مثانه

 .دارند یم نگاه بسته را زراهیم

 خارجی
 از یگرید یحلقو چهیماه زراهیم در ترنییپای کم

 . است یاراد که قراردارد مخططّ نوع

کلیه 

مصنوعی و 

 دیالیز

 محلول دیالیز

 چگونگی

 چگونگی و تعداد دفعات تکرار

دفع مواد در 

 گیاهان

 از کی هر یاضاف مقدار ←است آب و کربن دیاکس ید ژن،یاکس شامل اهانیگ سمیمتابول از حاصل یدفع مواد شتریب

 .شوندیم دفع ها،روزنه قیطر از انتشار با مواد نیا

 یچوب اهانیگ پوست از ییها بخش و هابرگ افتادن قیطر از← اهانیگ یدفع مواد از یبرخ

 ساقه مغز مثل اه،یگ از ییهابخش درذخیره ← (ندیآیم وجود به اهانیگ سمیمتابول جهینت در) صَمغ و تانَن ن،یرزِ

 آنها یهاسلول وارهید و هاواکوئل درتجمع ←یعلف اهانیگدر

 ای کنند،یم یریجلوگ اهخواریگ جانوران توسط اهیگ شدن خورده از و دارند یدفاع نقش اهان،یگ یدفع مواد از یبرخ

 .کنندیم حفظ زا،یماریب عوامل مقابل در را اهیگ
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 مورچه

 اسکلت خارجی ←بندپایان

 دارای ماهیچه باریک ←شش پایی بندبند توخالی

 مفصل گوی و کاسه

 حرکت

 یبعض در و هشت شش، چهار، دو، جانوران در پاها تعداد. دوندیم ای روندیم راه خود یپاها یرو جانوران از یاریبس

-یم اهر یاعده و کنندیم پرواز گرید یبعض خزند،یم یگروه کنند،یم شنا جانوران یبعض. است هشت از شتریب یحت

 .دوندیم ای روند

 اند.تعداد اندکی از جانوران ثابت

انواع 

 حرکت

 بدون پا

حرکت با 

چهار 

اندام 

 حرکتی

 .رنددا یحرکت اندام چهار پستانداران و پرندگان همه و خزندگان از یبعض ستان،یدوز شتریب

 حرکت به را هااستخوان اند،متصل یحرکت یهااندام نیا یهااستخوان به که ییهاچهیماه

 . آورندیدرم

 .شودیم انجام ادیز سرعت و مهارت با حرکت.است ی(درون اسکلت) اسب یعقبی حرکت اندام

 هاباله شناکردن

 بادکنک شنا

 در سه گروه از جانداران پرواز

 حشرات

 پرندگان

 خفاشان )پستانداران(

حرکت در 

 انسان
 اسکلت

 اجزا

 بخش غضروفی

 بافت استخوان اسفنجی
در های استخوانی، مغز استخوان های نامنظم بین تیغهسلول

 های متعددحفره

 بافت استخوان متراکم

ها به صورت دوایر متحدالمرکز در اطراف یک مجرای سلول

 ←اندای استخوانی قرار گرفتههاورس در درون ماده زمینه

 سیستم هاورس

 انواع

 دراز

 پهن

 کوتاه
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حرکت در 

 انسان

ماهیچه 

 اسکلتی
 اجزا

میون)واحد 

ساختاری 

ماهیچه 

 مخطط(

 های اکتین و میوزینرشته سارکومر میوفیبریل

 Zخط 

 نوارتیره

 نوار روشن

 صفحه روشن

 سارکولم

 سارکوپالسم

 شبکه سارکوپالسمی

ماهیچه 

 اسکلتی

انواع انقباض 

 هاماهیچه

 ایزونونیک

 ایزومتریک

 ایتونوس ماهیچه

بررسی 

 مفاصل

 انواع
 متحرک

 گوی و کاسه

 لوالیی

 مفصل بین مهره ها نیمه متحرک

 های جمجمهمفصل بین استخوان ثابت

 ساختار

  کپسول مفصلی

 مایع مفصلی

 ماهیچه و زردپی

 سر استخوان

 غضروف

 رباط

 فواید ورزش

 کنند.گیاهان نیز حرکت می
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ت
حرک

ی گیاه
ها

 
 عامل محرک مثال توضیح

 اند.مرده های غیرفعال را برعهده دارند،وظیفه انجام حرکت که هایی سلول غیرفعال

-هاگدان بازشدن

 شدنپراکنده و ها

 هاهاگ
 میزان تغییر دراثر

ها میوه بازشدن هوا رطوبت

شدن )مانند باز

میوه)مخروط( 

 کاج(

فعال
 

 

-حرکت

 های

 فعال،

 در فقط

-بخش

 های

 زنده

گیاه 

 انجام

-می

 .شوند

خودبه
ی

خود
 

 اندام یک مختلف های بخش نابرابر رشد

درونی  عواملدراثر 

 گیاه

 گونه این * در

-محرک ها،حرکت

 مانند بیرونی، های

 و جاذبه نور، نیروی

 .ندارند دخالتی غیره

آب ) این تغییر ابعاد رشد محسوب  دادن ازدست یا جذب علت به سلول حجم در تغییر

 نمیشه، چون قابل برگشت هست.(

 پیچش

 ساقه، از بخشی در رشد سرعت زمان هر در علت: 

 هاست.بخش از سایر بیشتر

 یشاخه گیاه مانند باریکی، جسم به ساقه نوک وقتی

 شودمی باعث پیچشی حرکت کند، برخورد دیگر

شود ) مواظب باشید!  محکم گاه به تکیه ساقه

های بیرونی در این حرکت دخالتی ندارندها محرک

)!!! 

 مارپیچی رشد

 ساقه نوک

 پیچنده گیاهان

 برگ پیچش نوک

گیاهان )  بعضی

 واران(پروانه

ی
القای

 

 بعضی

 از دیگر

-حرکت

 های

 گیاه

 دراثر

-محرک

 های

بیرونی 

 انجام

-می

 .شوند

 گرایشی

 اندام پاسخ

 درحال های

 به رویش

های محرک

 خارجی

 رسته نو هایدانه نورگرایی

 وضعیتی هر در را

 دهیم، قرار که

 سمت به ریشه

 گرایش زمین

 کند.می پیدا

شدن ساقه خم

گیاهان به سمت 

 نور

 نور، عواملی مانند

 مواد آب، گرما،

جاذبه  و شیمیایی

 به گیاه زمین، که 

 یا عوامل، این سوی

 مخالف سمت به

 شود.خم می ،آن

 گراییزمین

 گراییشیمی

 گراییآب

 گرماگرایی

 تاکتیکی

حرکت 

ی هاسلول

به گیاهی 

بعضی  سمت

 هامحرک

 غیره و شیمیایی مواد بعضی روشنایی، سوی حرکت به

 ماده های سلول سوی به گیاهان نر حرکت سلول

 تنجیشب تنجشی
 گل مانند گیاهان، مرکب  بعضی های برگ

 و اقاقیا ابریشم

 گسترده در روز

 یک هر  شب در

-روبه برگچه دو از

 می تا روی هم،
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 خورندو درکنار هم

 .گیرندمی قرار

 گیاهان بعضی های گل

 شود.باز می روز در

 می بسته در شب

 .شود

 تنجیلرزه

 از یکی کردن لمس حساس مرکب گیاه هایبرگ

 باعث هابرگ این

-بسته و تاخوردن

-می آن فوری شدن

 .شود

 تنجیبساوش

 هایی دربا ایجاد حرکت

 دام به جانور ها،برگ

 .افتدمی

 گیاهان برگ

 گوشتخوار

 و اشیا برخورد به

حساس؛ مانند  لمس

 حشره با بدن تماس

 کوچک جانور یا

 دیگر
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ش
ستگاه گوار

د
 

 گیاهى نرم و تازه هاىبخش و هابرگ گیاهخوار؛ عمدتا نوع تغذیه

 .روندمى کار به غذا خردکردن براى دارند، قرار ملخ دهان اطراف در های آرواره مانندصفحه

 غذا موقتى ذخیره و شدن ترنرم دانچینه

 غذا موقتى ذخیره کردن وخرد و آسیاب سنگدان

 . دارند راه معده درون به که دارد وجود تعدادى کیسه ملخ معده اطراف در های اطراف معدهکیسه

 غذایى مواد جذب معده

 مواد ماندهباقی تر کردنفشرده و آب جذب روده

 مواد مانده کردن باقی خارج مخرج

س
تنف

 داخل بدن محل سطح تنفسی 

 بدن سراسر های نای درکه شاخه است شده تشکیل ناى نام به درونى هاىتعدادى لوله از سیستم اىن اجزاء

 .شوندمى منشعب

ت
حرک

 

 دارای شش پا
پاها  .شوندمى متصل هم به ها مفصل محل در است که شده ساخته بند چند از آن پاى شش از یک هر

 توخالی، لوله مانند، دارای ماهیچه و استحکام کافی اند.

ط 
حی

تنظیم م

ی
داخل

 

 هومئوستازی

 عدف خود از بلورهاى جامد شکل به دارد، ترىپیچیده فرمول آمونیاک، و اوره نسبت به که را اسید اوریک

 .دارد نیاز بیشتر و دفع آب کمتری به انرژى اوره دفع به نسبت که کنندمی

ش مواد
گرد

 

 گردش خون باز

 طور به غذایى مواد. راندمى بدن هاىبخش سایر و سوى سر به را است، خون شکل اى لوله ملخ، قلب

-بخش به را خون بدن جانور هاىماهیچه حرکت شوند.مى مبادله ملخ هاىسلول و بین خون مستقیم

 هر .گرددبازمى قلب به منفذ چند طریق از دیگر بار خون استراحت قلب، هنگام. راندمى بدن عقبى هاى

 .شودمى بسته قلب انقباض هنگام که دارد اىدریچه منافذ این یک از



 مازی های عزیز 

  .زشکی و داروسازی عالقه داریدپزشکی, دندانپمی دونیم که خیلی هاتون فقط به رشته های 

 شید.رشته مورد عالقه تون قبول  در امیدواریم امسال به هدف تون برسید و

د که یک سال دیگه هم برای هدف تون رفتیاما شاید امسال کنکور با شما یار نبود و تصمیم گ

  :گه جز این دسته هستیدا ,تالش کنید

 ماز شما رو فراموش نکرده و براتون برنامه داره 

ش تال برای هدف خودتون میم داشتید که یک سال دیگهصت هاگنتیجه ها س حتما بعد از اومدن پ

  .به ماز سر بزنید ,کنید
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