
دنیای زنده فصل اول

این فصل در ابتدای زیست شناسی دهم به معرفی علم زیست شناسی و شاخه های مختلف آن در طول زمان می پردازد و در انتها خدمات زیست شناسی به انسان 
و ویژگی های یاخته و بافت های جانوری را بررسی می کنیم. این فصل مخصوصًا در گفتار 2 و 3 آن بسیار بسیار با هر فصلی در کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم 

قابلیت ترکیب شدن سؤاالت در مفاهیم را دارد.
دوستان عزیز دهمی و کنکوری های عزیز، سعی کرده ام کتابی که در اختیار شماست را طوری به نگارش دربیاورم که هم به طور کامل و جامع به عنوان یک منبع 
مفهومی برای دانش آموزان مقطع دهم مورد اس�تفاده باش�د و هم به طور کامل برای یک دانش آموز کنکوری همۀ مطالب را پوش�ش دهد. لطفًا هم به درس�نامه 

توجه ویژه ای کنید و هم به فایل های تدریسی که به صورت کدهای هوشمند )QR Code( در کتاب برای شما قرار داده ام.
موفق باشید

اشکان هاشمی مقدمه:

پروانه مونارک

مونارک نوعی پروانه از گروه حرشات می باش�د که یکی از ش�گفت انگیزترین رفتارهای غریزی جانوری )مهاجرت( را به نمایش 
می گذارد. زیست شناسان باالخره به تازگی دریافتند که جمعیت این پروانه ها به کمک یاخته های عصیب خود، جایگاه خورشید 
در آمسان و جهت مقصد را تشخیص داده و هر سال هزاران کیلومتر را برای رسیدن به محل مناسب زندیگ از مکزیک تا جنوب 

کانادا و برعکس مهاجرت می کند )راستی یادتون باشه فقط پروانۀ بالغ توانایی مهاجرت و تولیدمثل داره!(.

دقت کنید که جمعیت این پروانه ها که مجموعه افراد یک گونه آن است این مهاجرت را کامل می کنند و یک پروانه ممکن نیست که کل مسیر را بپیماید چرا 
که عمر کمی دارد و نمی تواند در طول عمر خود، چنین مسافت عظیمی را طی کند )نه اینکه همۀ پروانه ها به سالمت می روند و برمی گردند(.

در زیس�ت دوازدهم می آموزید که مهاجرت یک رفتار غریزی بوده که یادگیری نیز در آن نقش دارد. در حقیقت برخی جانوران با ش�روع ش�رایط سخت محیطی، 
هر ساله جابه جایی های طوالین و رفت و برگشتی به نام مهاجرت انجام می دهند )فصل 8 دوازدهم(.

پروانه های مونارک حشره اند و با کمک چشم مرکب خود، نور خورشید را جذب کرده و پس از پردازش در مغز به کمک یاخته های عصبی ویژه ای، جهت مقصد 
خود را در روز تشخیص می دهند )فصل 2 یازدهم(.

مونارک حشره ای از نوع پروانه ها می باشد. در فصل های بعد این کتاب و کتاب یازدهم در مورد حشرات می آموزید که لولۀ گوارش، گردش خون ابز، همولنف، 
قلب پشیت با منافذ دریچه دار، مغز دارای چند گره عصبی به همراه یک طناب عصبی شکمی، چشم مرکب، لقاح داخلی و توانایی دفع مادۀ زائد نیتروژن دار به 
نام اوریک اسید به کمک لوله های مالپیگی از روده را دارند. تنفس آن ها نیز از راه لوله های نایدیس و بدون کمک دستگاه گردش مواد انجام می شود. همۀ این 

نکات را به تدریج در فصل های جلوتر می خوا نیم.

در مورد رفتار شگفت انگیز پروانۀ مونارک چند مورد زیر صحیح است؟
ب( زیست شناسان سال هاست که معمای این رفتار را پیدا کرده اند. الف( هر جانور هر سال از مکزیک تا جنوب کانادا و برعکس را می پیماید. 

د( یاخته های عصبی جانور در این رفتار نقش مهم دارد. ج( با تشخیص جهت خورشید به سمت آن حرکت می کنند. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

فقط مورد )د( صحیح است.

الف( جمعیت مهاجرت می کند )چندین نسل زاده می شوند و می میرند تا این مهاجرت اکمل شود(. / ب( راز این معما به تازگی کشف شده 
است. / ج( این پروانه ها به سمت مقصد حرکت می کنند و خورشید در انتخاب جهت، آن ها را یاری می کند. / د( صحیح است.
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زیست شناسی چیست؟

اگر با دقت به س�ؤاالتی که کتاب درس�ی در ابتدای این گفتار مثل »چرا باید تنوع زیس�تی حفظ ش�ود؟ یا »چگونه بیماری ها را درمان کنیم؟« و… نگاه کنید، 
متوج�ه می ش�وید که در زیست شناس�ی دو نوع پرس�ش چرای�ی؟ و چگونگی؟ در م�ورد رفتارها و اعمال مطرح می ش�ود. در حقیقت زیست ش��نایس ی��ا بیولوژی، 
ش�اخه ای از علوم تجریب اس�ت که به کمک مش��اهده، به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیس��یت می پردازد یا به عبارتی زیست شناسی علم برریس حیات است و 
با بررسی آن می توان پاسخ به سؤاالتی در مورد اعمال غذاسازی گیاهان، تنوع زیستی جانداران، زنجیره های غذایی، بررسی سرطان ها و درمان آن ها و جانشینی 
س�وخت زیس��یت مثل الکل با س�وخت فس��ییل )مثل مواد نفتی( و یا پیش�گیری از بیماری های ارثی و درمان آن و هزاران عمل دیگر را به دس�ت آورد. پس به طور 
خالصه زیست شناس�ان هم به دنبال پی بردن به راز های آفرینش هس�تند و هم در کنار آن به حل مس�ائل و مشکالت زندگی انسان امروزی کمک می کنند که به 

موفقیت هایی نیز رسیده اند.

محدودۀ علم زیست شناسی

علم تجربی••
در ابت�دای ای�ن بح�ث باید بدانید که زیست شناس�ی ش�اخه ای از علم تجربی اس�ت. خب اول بریم ببینیم عل�م تجربی خودش چی�ه!؟ در حقیقت علم تجربی 
مجموعه ای شامل زیست شناسی، اخترشناسی، زمین  شناسی، ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد که اساس آن در هر شاخه، مشاهده می باشد. دقت کنید که علم 
تجربی محدودیت هایی دارد و نمی تواند به همۂ پرس�ش های ما پاس�خ دهد و از حل برخی مس�ائل بشری ناتوان اس�ت. از طرفی محققین علم تجربی، منی توانند 
در مورد پدیدۀ غیرقابل رؤیت و غیرقابل اندازه گیری مثل زش�تی یا زیبایی، خوبی و بدی و ارزش های هنری یا ادبی یا تصور یک پدیده نظر بدهند. مثاًل یک محقق 
این علم نمی تواند ثابت کند که ش�یر یا یک مادۀ غذایی خوش�مزه اس�ت یا بدمزه!! چون خوش�مزگی یک موضوع حسی، ارزشی و شخصی است و در قلمرو علم 

تجربی نمی باشد.

شاخۀ زیست شناسی••
زیست شناس�ی ش�اخه ای از علم تجربی اس�ت. پس همۀ نکاتی که در پاراگراف قبل در مورد علم تجربی گفتیم در مورد زیست شناس�ی نیز صادق اس�ت ولی 
زیست شناسی همواره شاخه ای است که به برریس علمی جانداران و فرایندهای زیسیت می پردازد. در حقیقت در این شاخه، محققین فقط ساختارها و فرایندهایی را 

بررسی می کنند که برای ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.

توجه به دو عبارت مهم کتاب درس���ی: 1( امروزه بیماری هایی مانند مرض قند )دیابت( و فش��ار خون ابال، به دلیل پیدا ش�دن روش های درماین و داروهای جدید، 
دیگر مرگ آور نیستند )مثالً تهیه داروهایی همانند انسولین که با مهندسی ژنتیک به دست آمده اند )فصل 7 دوازدهم((.

2( علم زیست شناس�ی به دلیل محدودیت هایی که دارد، مانند س�ایر ش�اخه های علم تجربی نمی تواند به همۂ پرس�ش های بش�ری پاس�خ دهد و از حل برخی 
مشکالت بشری ناتوان است.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»اساس علم تجربی به طور ……… در صورتی که ……… باشد به علم زیست شناسی کمک می کند.«

2( مستقیم و غیرمستقیم - قابل اندازه گیری 1( فقط مستقیم - قابل اندازه گیری  
4( مستقیم و غیرمستقیم - قابل مشاهده 3( مستقیم و غیرمستقیم - قابل ارزشیابی 

مش��اهده، اس�اس علوم تجربی است. در بررسی س�اختارها و فرایندها، در صورتی که عالوه بر قابل مشاهده بودن، قابل اندازه گیری نیز باشند، می توانند 

به علم زیست شناسی کمک کنند. )ارزشیابی خوبی یا بدی در محدودۀ علم تجربی و هر شاخۀ آن از جمله زیست شناسی نمی باشد.(

)قلمچی( زیست شناسی ………  
1( می تواند به همۀ پرسش های انسان پاسخ دهد.

2( می تواند دربارۀ زشتی و زیبایی نظر دهد.
3( می تواند ثابت نماید شیر مایعی خوشمزه است.

4( فقط ساختارها و فرایندهایی را بررسی می کند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.
در زیست شناس�ی فقط س�اختارها و فرایندهایی را بررسی می کنیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری هستند ولی زیست شناسی 
به علت محدودیت های خود، توانایی پاس�خ به همۀ پرس�ش های انسان )رد گزینۀ )1(( و اظهار نظر دربارۀ خوبی و بدی، زشتی و زیبایی )رد گزینۀ )2(( 

و خوشمزگی )رد گزینۀ )3(( یا بدمزگی مواد را ندارد.
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3 زیست شناسی نوین

در این قس�مت به دنبال این موضوع هس�تیم که ببینیم، زیست شناس�ِی امروز، در چه جایگاه علمی قرار دارد و تا چه حدی توانسته است مشکالت دنیای امروز 
 !را حل کند و دورنمای آیندۀ آن به چه صورت است؟ یعنی آیا امیدی بهش هست که این درس رضیب 4 کنکور بسیاری از مشکالت بشر را حل کند یا نه؟
در حقیقت امروزه زیست شناسی نوین چه ویژگی هایی دارد که آن را به رشته ای حقوقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده است. در ادامه به بررسی ویژگی هایی 

مثل توجه به کل نگری، نگرش بین رشته ای، فناوری های نوین و اخالق زیستی در ترقی دادن به زیست شناسی می پردازیم.

الف( کل نگری

بیشتر زیست شناساِن قرن گذشته، جانداران را به جای اینکه به صورت کیل بررسی کنند، بخش های مختلف بدن آن ها را بررسی می کردند و کمرت نقش برهم کنش 
و ارتب��اط اج��زای مختل��ف بدن با هم را مورد بررس�ی ق�رار می دادند. در حالی که همان طور که دیدن یک پازل کامل خیلی مفهوم بیش�تری از هر قطعۀ آن مجموعه 

دارد، در بدن جانداران نیز بررس�ی کلی، ویژگی های بیش�تری از بررسی هر جزء به ما می دهد. در حال حاضر زیست شناسان، جانداران را نوعی سامانه می دانند 
که اجزای آن با هم ارتباط  دارند. در حقیقت پیکر هر جاندار از اجزای بس�یاری تش�کیل ش�ده اس�ت و هر جزء بخش�ی از یک سامانۀ بزرگ می باشد که در دید 
کلی و بررس�ی کلی برای ما معنی بیش�تری پیدا می کند. این پیچیدگی ها وقتی جالب توجه تر می ش�ود که ارتباط جاندار و اجزای تشکیل دهندۀ آن را نیز عالوه بر 

توجه به هر جزء بررسی کنیم. 
نتیجه: هر جزئی از پیکر جانداران در نمای بررسی کیل جاندار، برای ما مفهوم پیدا می کند نه اینکه فقط به بررسی آن جزء بپردازیم.

جمله ای در کتاب است که می گوید: »همواره کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزاء می باشد«، این عبارت یعنی مثاًل برای بررسی یک منطقه وقتی اطالعات 
شما کامل می شود که عالوه بر آشنایی با هر خیابان آن به ارتباط بین خیابان ها و مردم آن نیز توجه کنید تا با فرهنگ و کار و ساختار یک محیط آشنا شوید.

ب( نگرش بین رشته ای

زیست شناس�ان امروزی برای ش��ناخت بیش��رت س��امانه های زنده )به  واژۀ زنده در تس��ت ها دقت کنید!( عالوه بر توجه به ش�اخۀ علم زیست شناسی، از اطالعات سایر 
رشته ها مثل فنون رایانه ای، فنی و ریاضی، رباتیک، آمار، شیمی و… نیز بسیار استفاده می کنند. 

امروزه فناوری ها و علوم نوین مختلف، در باالتر رفتن انتظارات و پیش�رفت علم زیست شناس�ی نقش داشته است. مثاًل برای برریس ژن های جانداران عالوه بر 
اطالعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و رشته های دیگر نیز استفاده می کنند.

ج( فناوری های نوین در ترقی علم زیست شناسی

الف( فناوری اطالعاتی و ارتباطی

دستاورد و تحوالت بیست سال اخیر در فناوری اطالعات و ارتباطات، تحول عظیم در زیست شناسی ایجاد کرده است.
این روش به جمع آوری، بایگانی و تحلیل داده ها و اطالعات حاصل از پژوهش های زیستی می پردازد.

در این روش رایانه های پرظرفیت و پرس�رعت اطالعات بس�یاری را ذخیره می کنند )مثالً اطالعات میلیون ها ژن را در خود 
جای می دهند(.

امکان انجام محاسبات را در کواته ترین زمان ممکن فراهم کرده است.

در ش�کل مقاب�ل می توانید پیش�رفت فناوری اطالع�ات را در م�ورد اندازه 
حافظ�ه 5 مگابایت�ی ش�رکت آی ب�ی ام در س�ال 1956 با حافظ�ه 2 ترابایتی 
امروزی مقایسه کنید. )هر ترابایت تقریباً برابر با یک تریلیون بایت می باشد.(

ب( مهندس��ی ژن )ژنتیک(: مدت هاس�ت که زیست شناس�ان می توانند ژن های یک جاندار را در بدن جاندار دیگر وارد کرده و با فعالیت آن ژن در جاندار 
جدید، صفات و ویژگی جاندار قبلی را در جاندار جدید پدیدار کنند. به این روش مهندس�ی ژنتیک می گویند که نوعی فناوری نوین و تحول در زیست شناس�ی 

می باشد. )در زیست دوازدهم این مطلب را در قالب یک فصل مجزا می آموزید.(

د( اخالق زیستی

پیشرفت سریع علم زیست شناسی به علت همکاری با پژوهشگران دیگر و به ویژه در مهندیس ژنتیک نگرانی هایی در جامعه ایجاد کرده است که از موضوع های 
اخالق  زیس��یت می باش�د. از آن جمله می توان به محرمانه بودن اطالعات ژنی )ژنتیک( و نیز اطالعات پزش�کی افراد، حقوق جانوران و همچنین س�وء اس�تفاده در 

تولید سالح های زیستی مانند تولید عوامل بیماری زای مقاوم به داروها اشاره کرد.

دقت داشته باشید که اخالق زیستی عاملی در ترقی و پیشرفت علم زیست شناسی است ولی فناوری نوین به حساب نمی آید.

در زیست دوازدهم به طور کامل در مورد دستکاری های ژنتیک برای مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و مهندسی بافت مطلب جالبی را می آموزید!
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در حال حاضر و با پیش�رفت علم زیست شناس�ی می توان س�الح های زیستی س�اخت که مثاًل نوعی عامل بیماری باش�ند که به داروهای رایج مقاوم بوده و یا حتی 
می توان فراورده های غذایی و دارویی ایجاد کرد که عواقب زیانباری برای افراد ایجاد کند. به همین دلیل در حال حاضر قوانین جهانی الزم االجرایی وجود دارد که برای 
جلوگیری از سوءاستفاده از علم زیست شناسی، همه باید این قوانین را قبول کنند )وگرنه زیست شناسان علم ژنتیک می توانند از یک یاختۀشما یک جاندار مثل شما بسازند(.

چند مورد زیر سوءاستفاده های قطعی از علم زیست شناسی نوین می باشد؟
ب( تولید جاندارانی که محصول سایر گونه ها را می سازند. الف( وارد کردن ژن های جانداران به یکدیگر 

د( مقاوم سازی عوامل بیماری زا به داروهای رایج ج( تولید سالح های زیستی  
4( 1 مورد 3( 3 مورد  2( 4 مورد  1( 2 مورد 

موارد )ج( و )د( مورد نظر اس�ت. از بین موارد مطرح ش�ده، تولید س�الح های زیس�تی و عوامل بیماری زایی که به داروهای رایج مقاومت دارند، از جمله 
سوءاستفاده های قابل توجه از علم زیست شناسی نوین می باشد.

توجه: البته وارد کردن ژن جانداران مختلف و محصوالت آن ها می تواند سبب سوءاستفاده شود ولی سوءاستفاده از این قابلیت ها قطعی نیست )پس موارد )الف( 
و )ب( از موارد مورد نظر این سؤال نمی باشند(.

کدام مورد زیر دربارۀ »علم بررسی حیات« نادرست می باشد؟
1( شاخه ای از علم تجربی برای بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می باشد.

2( در تالش برای پی بردن به رازهای آفرینش می باشد.
3( فرایندهای قابل مشاهده مستقیم یا غیرمستقیم را ارزشیابی می کند.

4( شاخه ای از آن به یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف می پردازد.
در زیست شناسی، ساختارها یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری باشند ولی این ساختارها 
و فرایندها، از نظر کیفی ارزشیابی نمی شوند. سایر موارد بر طبق متن کتاب درسی، صحیح هستند. )در مورد گزینۀ )4( دقت کنید که زیست شناسان برای 

بررسی شباهت ها و تاکمل گونه ها به بررسی این موارد می پردازند.(

زیست شناسی در خدمت انسان

با پیش�رفت علم و دخالت بش�ر در طبیعت، مس�ائل و مشکالت روزمره بشری در حال بیشتر و بیشتر شدن می باش�د. به همین دلیل زیست شناسان نیز مانند 
س�ایر محققین رش�ته های دیگر در پی کمک به حل این مش�کالت هستند. در ادامه ابتدا به صورت تیتروار تعدادی از این مشکالت را بررسی کرده و سپس به  

آن ها جزئی تر نگاه خواهیم کرد.
تعریف بوم سازگان: مجموعه جمعیت های چند گونۀ مختلف که عالوه بر اینکه با هم در تعامل هستند، با محیط خود نیز در حال تعامل می باشند.

انواع نقش زیست شناسی در حل برخی مشکالت

الف( تأمین غذای سالم و کافی
ب( حفاظت از بوم سازگان ها به همراه ترمیم و بازسازی آن ها

ج( تأمین انرژی های تجدیدپذیر
د( سالمت و درمان بیماری ها

الف( تأمین غذای سالم و کافی
برای بررسی این تیتر به ذکر نکاتی بسنده می کنیم تا مطالب کتاب درسی بهتر در ذهن شما نقش ببندد.

در حال حاضر حدود یک میلیارد نفر در جهان مشکل سوء تغذیه و گرسنگی دارند )البته فعالً که در این سال ها همه کرونا را تجربه کردیم که قوز باال قوز بدتری است!(.
یکی از راه های به دست آوردن غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر، شناخت بیشرت گیاهان است، چون غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به 
دس�ت می آید. )گیاهان انرژی نور خورش��ید را در مواد آلی ذخیره می کنند و این مواد آلی به مصرف گیاه و س��ایر جانداران می رسد و انسان، یا گیاهان را می خورد و یا 

جانورانی را که از گیاهان تغذیه کرده اند.(

یکی دیگر از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انس�ان، ش�ناخت روابط گیاهان و محیط زیس��ت )چه سودمند و چه زیانمند( است. چون آن ها نیز مانند هر موجود 
زندۀ دیگری، در محیط پیچیده و با عوامل زنده )جانداران محیط مثل باکتری، قارچ، حش��رات و …( و غیرزنده )دما، نور، رطوبت و…( محیط در ارتباط هس�تند که 

می تواند برای این گیاهان مفید یا مضر باشد )دقت کنید که ویروس را یک جاندار زنده به حساب نمی آوریم!(.

موارد مهم برای تأمین غذا با کمیت و کیفیت بیشتر

الف( شناخت بیشرت گیاهان
ب( شناخت روابط گیاهان و محیط زیست

ج( شناخت عوامل زنده و غیرزنده مرتبط با رشد گیاهان
د( شناخت بیشتر تعامل های سودمند یا زیامنند بین عوامل زنده و غیرزنده مرتبط با گیاهان
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5 ب( حفاظت از بوم سازگان ها، ترمیم و بازسازی آن ها

در ابتدا باید بدانید که بوم سازگان از جانداران یک اجتماع با گونه های مختلف در یک محیط ایجاد شده است. در این بخش می خواهیم به بررسی بوم سازگان های 
دارای انسان بپردازیم. چون انسان نیز جزئی از دنیای زنده است و بی نیاز و جدا از موجودات زندۀ دیگر، به تنهایی قادر به بقا نمی باشد.

خدمات بوم سازگان••
منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندۀ هر بوم سازگان از آن استفاده می کنند را خدمات بوم سازگان می نامند. میزان این خدمات به میزان تولیدکنندگان 

آن بستگی دارد.

تولیدکنندگان یک بوم سازگان می توانند گیاهان، برخی آغازیان )مثل جلبک ها( و برخی باکتری ها باشند ولی قارچ ها و جانوران قدرت تولیدکنندگی و ساخت مواد 
آلی از مواد معدنی ندارند. به طور کلی تولیدکنندگی یعنی قدرت تبدیل مواد معدنی به مواد آلی با استفاده از انرژی که این ویژگی در هیچ جانور و قارچی وجود ندارد.

دقت داش�ته باش�ید که به دلیل تغییر ش�رایط محیطی، هر بوم سازگان همواره در حال تغییراتی می باش�د ولی اپیدار کردن بوم سازگان ها به طوری که حتی با 
تغییر رشایط محیط و اقلیم، تغییر چنداین در مقدار تولیدکنندیگ آن ها روی ندهد، سبب ارتقای کیفیت زندگی انسان می شود.

مثالی از یک بوم سازگان آسیب دیده در ایران••
دریاچۀ ارومیه که بزرگ ترین دریاچۀ داخلی ایران است و چندین سال است که در خطر خشک شدن قرار دارد، یکی از بوم سازگان های کشور است که از محیط 
غیرزنده و عوامل زنده مرتبط با هم به وجود آمده است. امروزه زیست شناسان کشورمان، با استفاده از اصول علمی ابزسازی بوم سازگان ها، راهکارهای الزم برای 

احیای این دریاچه را ارائه کرده اند و امید دارند از نابودی این میراث طبیعی جلوگیری کنند )البته امیدواریم!!(.

جنگل زدایی••
یکی از مش�کالت محیط زیس�تی امروز ایران و جهان، جنگل زدایی اس�ت. دلیل قطع درختان جنگل ها، اس�تفاده از چوب یا زمین جنگل می باش�د که مس�ئلۀ محیط 
زیس�تی امروز جهان اس�ت. با توجه به پژوهش های اخیر، مس�احت بسیار گسترده ای از جنگل های ایران و جهان بی درخت شده اند که عواقب بسیار بدی مانند 

حاالت زیر را به دنبال دارد.

پیامد جنگل زدایی

تغییر آب و هوا
کاهش تنوع زیستی و احتمال انقراض برخی گونه ها

فرسایش خاک 
وقوع سیل

چند مورد از عبارات جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل نمی کند؟ »تنها عامل ………«
الف( آسیب دیدۀ بوم سازگانی ایران، دریاچۀ ارومیه است. 

ب( باال بردن کمیت و کیفیت غذا، شناخت روابط گیاهان با محیط است.
ج( افزایش محصول گیاهان، شناخت تعامل های سودمند و زیانمند با محیط آن هاست.

د( تعیین کننده هدف جنگل زدایی، استفاده از چوب آن هاست.
ه ( فرسایش خاک، بی درخت شدن جنگل ها در ایران و جهان می باشد. 

4( 3 مورد 3( 4 مورد  2( 5 مورد  1( 2 مورد 

همۀ موارد نادرست هستند. )البته سؤال فقط برای دقت خوب است وگرنه دانش آموز دقیق به راحتی می فهمد که همۀ عبارات نادرست هستند.(

الف( دریاچۀ ارومیه ییک از بوم س�ازگان های آس�یب دیدۀ ایران اس�ت )ای بابا واقعاً فقط دریاچۀ ارومیه آسیب دیده آخه!(. / ب( ییک از راه های 
افزایش کمیت و کیفیت غذای انس�ان، ش�ناخت روابط گیاهان و محیط زیس�ت اس�ت )راه های دیگری مانند ش��ناخت خود گیاه هم وجود دارد(. / ج( ش�ناخت 
تعامل های س�ودمند و زیانمند محیط و گیاهان به افزایش محصول گیاهان کمک می کند ولی این ش�ناخت، تنها عامل افزایش محصول نمی باش�د. / د( استفاده از 

چوب یا زمین جنگل، اهداف قطع درختان جنگل ها می باشند. / ه ( ییک از عوامل فرسایش خاک قطع درختان جنگل ها می باشد.

ج( انواع انرژی های طبیعت و تأمین انرژی های تجدیدپذیر

2CO جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش  1( بیش��رتین نیازهای انرژی کنوین جهان از منابع فس��ییل مثل نفت، گاز و بنزین تأمین می ش�ود که هم باعث افزایش 
زمین می شوند و هم استخراج آن ها به محیط زیست ضرر می رساند و از طرفی این منابع تجدیدانپذیر نیز هستند. )در تست ها دقت کنید که گرمایش زمین آخرین 

اثر آن ها می باشد!(
2( زیست شناس�ان در حال هببود و افزایش تولید س��وخت های زیس��یت هستند تا منابع اپیدارتر، مؤثرتر و اپک تری داشته باشند و وابستگی به سوخت های فسیلی کمرت 

شود. مثاًل گازوئیل زیستی حاصل از دانه های روغین، نمونه ای از سوخت زیستی می باشد.
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3( دقت کنید که هم س�وخت های فس�یلی و هم س�وخت های زیستی هر دو منشأ زیس��یت دارند. منشأ زیستی سوخت فسیلی از تجزیۂ پیکر جانداران قدیمی و در 
مورد سوخت زیستی از جانداران امروزی می باشد.

4( انواع سوخت ها

فسیلی

از تجزیه پیکر موجودات قدیمی ایجاد شده اند.
تجدیدانپذیر و آلوده کننده محیط زیست هستند.

بیشرتین نیاز انرژی کنونی جهان را برطرف می کنند.

2CO هوا و در نهایت گرمایش زمین را زیاد می کنند.

زیستی

از جانداران امروزی ایجاد می شوند.
تجدیدپذیرند و آلوده کنندۀ محیط نیستند.

منابع اپیدار، مؤثر و پاک می باشند.
به عنوان گازوئیل زیستی از دانه های روغنی به دست می آیند.

الکل نوعی از آن است.

د( سالمت و درمان بیماری ها 

پزشکی شخصی••
روش تازه ای است که پزشکان با برریس اطالعات ژن های دانی )DNA( هر فرد، روش های درماین و دارویی خاص آن فرد را طراحی می کنند همچنین بیماری های اریث 

او و نیز بیماری هایی که ممکن است در آینده به آن مبتال شود را پیدا می کنند و از آن ها پیشگیری می کنند.

در روش پزشکی شخصی، عالوه بر مشاهدۀ حال بیمار، برای تشخیص و درمان بیماری ها، روش درمانی و دارویی هر فرد به صورت اختصایص نیز صورت می گیرد.

در مورد پزشکی شخصی چند مورد زیر صحیح است؟
الف( روشی از قدیم تا به امروز برای تشخیص و درمان بیماری ها بوده است.

ب( به جای بررسی وضعیت بیماران به اطالعات دنای فرد توجه می کنند.
ج( برای افراد یک خانواده، یک روش درمانی و دارویی خاص را طراحی می کنند.

د( روشی در زیست شناسی نوین برای سالمت و درمان بیماری ها می باشد.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

فقط مورد )د( صحیح است.

الف( نادرست است. پزشکی شخصی روشی است که به اتزیگ در زیست شناسی نوین ارائه شده است. / ب( نادرست است. در این روش 
عالوه بر بررسی شرح حال بیماران، به اطالعات دنای هر فرد دقت می شود. / ج( نادرست است. در پزشکی شخصی به هر فرد خانواده یک طرح درمانی جداگانه 

می دهند. / د( درست است. پزشکی شخصی روشی برای سالمت و درمان بیماری ها است که نمونه ای از کار زیست شناسی در خدمت انسان می باشد.

گسترۀ حیات

زیست شناسی را علم برریس حیات می دانند )در طرح تست از این جمله استفاده می شود!( ولی برخالف ساده و کوتاه پنداشتن تعریفی برای حیات، تعریف حیات بسیار 
دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. از طرفی چون زیست شناسی به مطالعۀ موجودات زنده می پردازد، معمواًل ناچاریم به جای تعریف حیات،  ویژگی های حیات 

و یا ویژیگ های جانداران را بررسی کنیم که یکی از ویژگی های جالب آن سطوح سازمان یابی آن از یاخته تا زیست کره می باشد که حداکثر شامل 10 سطح می شود.
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7 هفت ویژگی مشترک هم زمان در همۀ جانداران

الف( نظم و ترتیب ••
هر جانداری، س��طحی از س�ازمان یابی دارد و همیگ باید فعالیت های منظم داش�ته باشند. )مثالً هر یاخته در جانداران پریاخته ای، ژن های فعال و آنزیم های 

خاصی دارد. حتی در باکتری ها در هر زمان برخی ژن های خاص آن فعال می باشند.(

ب( هم ایستایی )هومئوستازی(••
هم�ۀ جان�داران ب�ا اینکه محیط همواره متغیری دارند باید بتوانند وضع دروین پیکر خود را در حد اثبیت نگه دارند که به آن هم ایس�تایی یا هومئوس�تازی می گویند. 
این ویژگی در همۂ تک یاختگان و پریاختگان وجود دارد. مثاًل زیادی س�دیم بدن باید منجر به دفع س�دیم اضافی ش�ود و یا کمبود آن در انسان باید با باال بردن 

هورمون آلدوسرتون )یازدهم(، مقدار آن را در خون زیاد کند، یا باز و بسته شدن روزنه گیاهان برای تنظیم آب درون گیاه در محیط های مختلف انجام گیرد.

دقت کنید که باکتری ها نیز برحسب مواد غذایی محیط خود، ژن های مختلفی را به مقدار مختلف و مورد نیاز روشن یا خاموش می کنند که به آن هومئوستازی 
می گویند. مثاًل باکتری ها اغلب از گلوکز به عنوان منبع غذایی اس�تفاده می کنند ولی برخی از آن ها ژن های تجزیه کننده الکتوز و مالتوز نیز دارند که در صورت 

کمبود گلوکز با فعال کردن این ژن ها، گلوکز مورد نیاز خود را ایجاد می کنند )فصل 2 دوازدهم(.

ج( رشد و نمو••
رش�د، افزایش تعداد یا حجم یاخته های جاندار به صورت برگش�ت انپذیر اس�ت ولی نمو به وجود آمدن ویژگی جدیدی در جاندار با عبور از مرحله ای از زندگی به مرحلۀ 
دیگر است که قباًل وجود نداشته است مثاًل ایجاد اولین برگ در یک گیاه نوعی منو است ولی ایجاد برگ های جدید دیگر از همان نوع قبلی، نوعی رشد به حساب می آید.

رشد یک فرایند کمی ولی نمو یک فرایند کییف می باشد که ویژگی جدید در جاندار ایجاد می شود و شامل افزایش تعداد یا حجم یاخته به صورت برگشت ناپذیر است.
در جانوران، رشد در همۂ قسمت های زنده بدن صورت می گیرد ولی رشد در گیاهان مخصوص برخی بافت های زنده و مناطق خاص جاندار می باشد.

در سال آینده می آموزید که هر جانداری با استفاده از اطالعات ژنتیکی موجود در DNA )دِنای( خود، الگوهای رشد و منو خود را تنظیم می کند.

د( فرایند جذب انرژی و استفاده از آن ••
 ATP هر جانداری باید قدرِت گرفنِت انرژی را از محیط داشته باشد. سپس با انجام تنفس یاخته ای بتواند انرژی مواد آیل غذایی را به صورت منبع رایج انرژی یا

ذخیره کرده و برای انجام فعالیت های زیستی از آن استفاده کند. همچنین بخشی از انرژی را نیز به صورت گرما از دست می دهد.

جانداران تولیدکننده )مثل گیاهان و…( از نور خورش��ید یا مواد معدین انرژی می گیرند ولی جانداران مصرف کننده، از مواد آیل به عنوان منبع انرژی اس�تفاده 
می کنند. البته همگی در نهایت طی تنفس یاخته ای خود با تجزیه مواد آیل، انرژی زیستی یا ATP را به دست می آورند )ATP مثل پول نقد یاخته است که برای 

اغلب فعالیت ها در محل های مختلف با تجزیه یا خرج کردن آن، مشالکت حل می شود!(.

ه ( پاسخ به محیط••
هر جانداری باید بتواند به محرک های محیطی پاسخ بدهد. مثاًل ساقۀ هوایی گیاهان با نورگرایی مثبت )یازدهم( به سمت نور خم می شود. 

در زیست یازدهم می خوانید که برخی گیاهان مانند سیب زمینی دارای ساقۀ زیرزمینی بوده که در انتهای آن ها غده شکل می گیرد. این ساقه ها دارای نورگرایی منفی هستند.

و( تولیدمثل••
می توان گفت مهم ترین تفاوت موجود زندۀ ابلغ یا انابلغ توانایی تولیدمثل می باشد تا بتواند برای حفظ نسل و گونۂ خود، موجوداتی کم و بیش شبیه خود ایجاد کند.

در مورد این ویژگی یعنی تولیدمثل دقت کنید که تا قبل از بلوغ در اغلب جانداران وجود ندارد. )در تست ها به عنوان ویژگی در تمام طول عمر جاندار استفاده نشود.(

از سال های قبل به یاد دارید که در تولیدمثل غیرجنیس وجود یک والد در آن کافی است که به صورت های دو نیم شدن یا تقسیم دوتایی باکتری ها، جوانه زدن 
در هیدر و مخمر نان، قطعه قطعه شدن مثل قسمتی از سیب زمینی جوانه دار یا هاگ زایی مثل قارچ ها می باشد. معمواًل در تولیدمثل جنیس وجود دو والد در آن الزامی 

است )در خودلقاحی یا بکرزایی که در برخی گیاهان و جانوران دیده می شود و در سال بعد می آموزید، وجود یک والد اکفی است(.

ز( سازش با محیط••
هر جانداری برای حفظ بقای خود باید بتواند با محیط سازش داشته باشد تا شانس ماندگاری آن بیشتر شود. مثاًل خرس قطبی در محیط بریف و رسد، دارای موهای 

سفید است یا مثال دیگر، سازش گیاه خودرو )خرزهره( برای رشد در محیط متفاوت می باشد.

ویروس ها به دلیل اینکه همۂ ویژگی های حیات را اب هم ندارند، واحد زنده به حساب نمی آیند. ویروس ها برخی ویژگی ها مثل نظم و ترتیب و گاهی سازش را 
دارند ولی خیلی از ویژگی ها مثل هومئوستازی و متابولیسم )سوخت وساز( را ندارند.

نکات مهم
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ویژگی
هر 7 ویژگی حیاتتعداد یاختهمنبع اصلی انرژیتولیدمثلهسته و اندامک غشادارنوعجانداران

دارندفقط پریاخته اینور خورشیدجنسی و غیرجنسیدارندیوکاریوتگیاهان
دارندفقط پریاخته ایمواد آیلاغلب جنسیدارندیوکاریوتجانوران

مواد آیلجنسی و غیرجنسیدارندیوکاریوتقارچ ها
تک یاخته ای و 

پریاخته ای
دارند

تک یاخته ای و مواد آیل یا نور خورشیدجنسی و غیرجنسیدارندیوکاریوتآغازیان
دارندپریاخته ای

مواد آلی  یا معدین یا غیرجنسیندارندپروکاریوتباکتری ها
دارندفقط تک یاخته اینور خورشید

چند مورد جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »……… مربوط به ویژگی ……… در مورد جانداران می باشد.«
ب( گرمازایی - جذب و استفاده از انرژی الف( خمش ساقه به سمت نور - هومئوستازی 

د( مقابله با محیِط همواره متغیر - نظم و ترتیب ج( موهای سفید خرس قطبی - سازش و ماندگاری در محیط 
4( 1 مورد 3( 2 مورد  2( 4 مورد  1( 3 مورد 

موارد )الف( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند.

الف( نادرس�ت اس�ت. خمش به سمت نور، پاسخ به محرک های محیط اس�ت )نه هومئوستازی(. / ب( درست است. در جانداران، تولید 
بخش�ی از انرژی به صورت گرما ویژگی جذب و اس�تفاده از انرژی اس�ت. / ج( درس�ت است. موهای سفید خرس قطبی، مصداقی از ویژگی سازش و ماندگاری در 

محیط می باشد. / د( نادرست است. مقابله با محیط متغیر، هم ایستایی است )نه نظم و ترتیب(.

سطوح مختلف حیات

در این قسمت می خواهیم سطوح مختلف حیات و ارتباط جانداران با محیط را بررسی کنیم. دقت کنید که سطوح سازمان یابی شدۀ حیات، ویژگی زیبا و جالبی 
اس�ت که از یاخته ش�روع می ش�ود و با رسیدن به زیس��ت کره یعنی همۂ محیط های زیس�تی کرۀ زمین شامل اقیانوس ها، خش�کی، دریاچه ها و جانداران آن پایان 

می پذیرد که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته ایم:

ترتیب سطوح حیات با شمارۀ آن ها )در یک نگاه!(

یادآوری تعریف گونه )برای جاندارانی که تولیدمثل جنس��ی دارند از نظر ارنس��ت مایر(: گونه به گروهی از افراد تقریبًا ش��بیه به هم گفته می شود که می توانند با تولیدمثل 

افراد شبیه به خود ایجاد کنند که فرزندان آن ها قابلیت زنده ماندن و تولیدمثل داشته باشند. 

بررسی سطوح مختلف حیات

1( یاخته: یاخته کوچک ترین واحدی اس�ت که ویژیگ های حیات در آن وجود دارد. در حقیقت هر یاخته که از مولکول ها و س�اختارهایی تش�کیل 
شده که با هم در تعامل اند، یاخته، اپیین ترین سطح سازمان یایب حیات است که در هر جانداری وجود دارد.

یاختۀ یوکاریوتی برخالف پروکاریوتی اندامک های غشادار و هستۀ مشخص دارد.
در تست ها بسیار بسیار دقت کنید که لفظ »یاخته ها« برای همۀ جانداران درست نیست و خیلی از این دام آموزشی در طراحی تست ها استفاده می شود.

2( بافت: در جانداران پریاخته ای، تعدادی یاخته با یکدیگر همکاری می کنند و یک ابفت را به وجود می آورند.

این یاخته ها می توانند همگی مشابه و یا از چند نوع باشند که در گفتار بعد به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

اغلب جانوران حاوی بافت های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه ای می باشند. اغلب گیاهان نیز سامانه های بافتی پوششی، زمینه ای 
و آوندی دارند )خزه گیان آوند ندارند(.
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9 3( اندام: هر اندام از چند ابفت مختلف تش�کیل می ش�ود، مانند اس��تخوان که در این ش�کل نش�ان داده شده است و از بافت پیوندی، 
پوششی و عصبی تشکیل شده است )البته دست شما نیز یک اندام است که هر بافتی در آن وجود دارد و تشکیل دستاگه حرکتی می دهد(.

بافت اس�تخوانی را با استخوان اش�تباه نگیرید. در گفتار بعد می آموزید که بافت استخوانی نوعی ابفت پیوندی است ولی استخوان، 
اندایم ش�امل چند بافت مختلف می باش�د. )در مورد ماهیچه نیز این ویژگی صادق اس��ت. بافت ماهیچه ای یک بافت است ولی ماهیچه 

اندامی است که از بافت ماهیچه ای، پیوندی و… تشکیل شده است.(

4( دس����تگاه: در گیاهان و جانوران، هر چند اندام، یک دس�تگاه را تش�کیل داده اند. مثاًل دس�تگاه حرکتی گوزن مقابل از غضروف، ماهیچه ها و 
استخوان ها تشکیل شده است. )بافت تمایز یافته، اندام و دستاگه، ویژگی جانوران و گیاهان می باشد که البته خزه گیان اندام و دستاگه مشخصی ندارند.(

حتمًا با دستگاه گوارش آشنا هستید که هرکدام از چند اندام مثل دهان، مری، معده و… ایجاد شده است.
5( ف���رد: جان�داری پریاخت�ه ای ی�ا ف�رد )مانن��د 
گ��وزن(، موج�ود جداگانه ای اس�ت ک�ه از چند 

دستگاه مختلف ایجاد شده است.

6( جمعی���ت: مجم�وع جانداران یک گون��ه که در 
ی��ک زمان و مکان، اب هم زندیگ می کنند، یک جمعیت 

را ب�ه وجود می آورند. )افراد ی��ک جمعیت توانایی 
تولیدمثل با یکدیگر را دارند.(

7( اجتم���اع: مجموع�ۀ چند جمعی�ت که حاوی 
گونه های متعدد می باش�ند و با هم ارتباط زیس��یت 
دارن�د را یک اجمت��اع می گویند. )در تعریف اجتماع 
فقط به موجودات زندۀ محیط توجه می شود و اکری به 
عوامل محیطی غیرزنده مانند آب و هوا و نور نداریم!(

8( بوم س���ازگان: در هر بوم س�ازگان )اکوسیس��تم( جمعیت های گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجمتاع را به وجود می آورند. در این 
سطح برای اولین بار به عوامل غیرزندۀ محیطی نیز توجه می شود.

اجتم�اع، مجموع�ه جانداران گونه های مختلف در حال تعامل اس�ت ولی وقتی تعامل آن ها را با محیط غیرزنده اطراف بررس�ی 
کنیم، به آن یک بوم سازگان می گویند. در بوم سازگان همان قدر که بررسی جانداران اجتماع آن مهم است، بررسی محیط زیست آن ها 

و روابط بین جاندار و محیط نیز مهم است. دقت کنید که هر بوم سازگان دارای یک اجتماع و چند جمعیت می باشد.

9( زیست بوم: از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم )آب و هوا( و پراکندگی جانداران مشابه می باشند. 
مثاًل در شکل مقابل یک زیست بوم حاوی دو بوم سازگان خشکی زی مشاهده می شود.

هر زیست بوم شامل چندین بوم سازگان و در نتیجه چندین اجتماع است که هرکدام در یک منطقه با شرایط اقلیمی 
و پراکندگی جانداران مشابه قرار دارند. 

10( زیس���ت کره: زیس�ت کره، بزرگ ترین و آخرین سطح س�ازمان یابی حیات می باشد که ش�امل همۀ جانداران، همۀ 
زیستگاه ها و همۀ زیست بوم های کرۀ زمین شامل خشکی زی، آبزی و… است.

بررسی محیط غیرزنده در سطوح بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره انجام می شود.

1( طبقه بندی جانداران را سال قبل خوانده اید و به صورت زیر می باشد:

2( در طبیعت 5 فرمانرو پروکاریوت ها )باکتری ها(، آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران وجود دارد. در این سیستم طبقه بندی هرچه از فرمانرو به سمت گونه و نژاد 
می رویم، شباهت جانداران بیشرت و تعداد محدودتر می شود. افراد یک گونه و نژاد توانایی تولیدمثل و ایجاد افراد کم و بیش مشابه را در حالت تولیدمثل جنسی دارند.

زیست بوم، مجموعۀ چندین بوم سازگان مختلف نزدیک هم می باشد که شرایط محیطی و اقلیم تقریبًا یکسانی از نظر آب و هوایی دارند ولی بوم سازگان از زیست بوم محدودتر 
می باش�د. مث�اًل جان�داران جنگل و خود محیط جنگل یک بوم س�ازگان به حس�اب می آیند که جانداران مختلف آن ب�ا هم و با محیط، ارتباط دارند ولی زیس�ت بوم، مجموعۀ 

بوم سازگان های مختلف ولی با اقلیم مشابه مثل جنگل و مناطق مرتفع کوهستانی نزدیک هم می باشد که بین جانداران بوم سازگان های مختلف آن ارتباط وجود ندارد.
یاخته واحد ساختار و عمل در همۀ جانداران می باشد و در حقیقت اپیین ترین سطح ساختار سازمان یابی حیات است که همۂ فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.

یادآوری

چند نکتۀ مهم در بررسی تست ها 
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همۀ جانداران یاخته دارند که یا تک یاخته ای )باکتری ها، اغلب آغازیان و برخی قارچ ها( و یا پریاخته ای )برخی آغازیان و قارچ ها و همۀ جانوران و گیاهان( می باشند.
همۀ یاخته ها غشایی برای تنظیم مواد عبوری دارند و اطالعات الزم زندگی آن ها در مولکول های DNA )دِنا( آن ها نهفته است.

دقت کنید که برخی یاخته ها، پس از مدتی می توانند به دلیل سازش و متایز تغییراتی کنند، مثاًل هستۀ خود را از دست بدهند )مثل گویچۀ قرمز بالغ یا یاختۀ آبکش 
بالغ گیاهان( یا مثاًل برخی نورون ها دارای تقسیم محدود می باشند و ماهیچه اسکلتی، پس از تولد دیگر تقسیم نمی شوند.

برهم کنش اجزاء در بدن جانداران به اندازه ای پیچیده اس�ت که در هر س��طح جدید از حیات مثاًل از س�طح جمعیت به اجتماع یا از بافت به اندام که می رس�یم 

ویژیگ های جدیدی پدیدار می شود که با سطح قبلی بسیار متفاوت است )مثل مقایسه دستاگه گوارش با مری(.

در سطوح سازمان یابی حیات، پایین ترین سطحی که ……… در آن شروع می شود، در سطح بعدی آن ……… دیده می شود.
2( ایجاد اندام های مختلف - گروهی از افراد یک گونه  1( تعامل چند دستگاه بدن - یک جاندار  

4( چند بوم سازگان - پراکندگی فقط مشابه جانداران  3( وجود گونه های متنوع - تعامل عوامل زنده و غیرزنده  
پایین ترین س�طح در س�ازمان یابی حیات که در آن گونه های متنوع وجود دارد، اجمتاع اس�ت که در س�طح بعدی آن یعنی بوم سازگان، تعامل بین عوامل 

زنده و غیرزنده را می بینیم.
گزینۀ )1(: پایین ترین سطح دارای تعامل بین چند دستگاه، جاندار )فرد( است که سطح بعدی آن جمعیت است. / گزینۀ )2(: پایین ترین 
س�طح دارای اندام های مختلف، دس��تگاه اس�ت که س�طح بعدی آن فرد )جاندار( اس�ت )نه جمعیت با افراد یک گونه!(. / گزینۀ )4(: پایین ترین س�طح دارای چند 

بوم سازگان، زیست بوم است که سطح بعدی آن زیست کره می باشد )پراکندگی مشابه جانداران در خود بوم سازاگن و زیست بوم دیده می شود(.

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
ب( زیست شناسی علم بررسی حیات است. الف( بوم سازگان از چند زیست بوم تشکیل می شود. 

د( وجود موهای سفید در خرس قطبی یک نوع سازش با محیط است. ج( خم شدن ساقۀ گیاهان به سمت نور صرفًا نوعی رشد و نمو است. 
4( )ب( و )د( 3( )ب( و )ج(  2( )الف( و )ج(  1( )الف( و )ب(  

موارد )ب( و )د( صحیح هستند.

الف( هر زیس�ت بوم از چند بوم س�ازگان تش�کیل می شود که از نظر اقلیم )آب و هوا( و پراکندگی جانداران مشابه اند. / ب و د( بر طبق متن 
کتاب درسی صحیح هستند. / ج( خم شدن ساقۀ گیاهان به سمت نور، نوعی اپسخ به محیط در گیاهان می باشد.

در بررسی سطوح مختلف حیات، از قسمتی که تعامل جانداران گونه های مختلف با همدیگر و با محیط نقش ایفا می کند، ……… 
2( افراد همگی در یک جمعیت هستند. 1( جاندار پریاخته ای وارد می شود.  

4( بوم سازگان ایجاد می شود. 3( زیست بوم ایجاد می شود.  
اف�راد ی�ک گونه که در زمان و مکان خاص زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند. جمعیت های گوناگون که با هم تعامل دارند، یک اجتماع 
را به وجود می آورند. عوامل زنده )اجتماع( و غیرزندۀ محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند، بوم سازگان را می سازند. در بوم سازگان، خدمات به میزان 

تولیدکنندگان آن بستگی دارد.
گزینۀ )1(: هر بوم سازگان یک اجتماع دارد. / گزینه های )2( و )3(: تعامل جمعیت های مختلف و در واقع افراد گونه های مختلف سبب 

ایجاد اجتماع و سپس بوم سازگان می شود. زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود که از نظر اقلیم )آب و هوا( و پراکندگی جانداران مشابه اند.
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11 مولکول های زیستی

در جانداران، مولکول هایی وجود دارند که در دنیای غیرزنده دیده نمی ش�وند که به آن ها مولکول های زیس��یت گفته می ش�ود. این مولکول ها چهار گروه اصیل )به واژۀ 
اصلی دقت کنید( به نام کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتئین ها و نوکلئیک اس�یدها دارند ولی انواع فرعی مثل کوآنزیم ها )ویتامین ها و س��ایر کمک کننده های آلی به 

آنزیم ها( نیز دارند. در الگوی زیر به بررسی چهار نوع مولکول زیستی اصلی می پردازیم که سبب تولید یاخته در جانداران می شوند.

مولکول های زیستی تشکیل دهندۀ یاخته ها و پیکر جانداران می باشند.

انواع مولکول های زیستی اصلی یاخته ها••

الف( کربوهیدرات ها
)ساکاریدها(

همگی حداقل از سه نوع عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن به وجود آمده اند.

انواع

مونوساکاریدها

ساده ترین کربوهیدرات ها می باشند.

مولکول هایی، از سه تا هفت کربن می باشند )البته در کتاب نیست(.
مهم ترین آن ها هگزوزهای شش کربنه مثل گلوکز و فروکتوز هستند )ساختار حلقوی دارند(.

گلوکز آن ها منشأ اصلی تولید انرژی )ATP( در تنفس یاخته ای جانداران می باشد.
ن�وع پنج کربن�ی ی�ا پنتوز آن ها ب�ه صورت حلقوی در س�اختار نوکلئیک اس�یدها نق�ش دارد )ریبوز و 

دئوکسی ریبوز( )دوازدهم(.

دی ساکاریدها

از واکنش سنتز آبدهی یا ترکیب دو مونوساکارید ایجاد شده اند. )با تولید آن یک آب آزاد می شود.(

انواع

ساکارز  از ترکیب گلوکز و فروکتوز است که در قند و شکر 
خوراکی وجود دارد.

الکتوز  از ترکیب گلوکز و گاالکتوز است که در قند شیر وجود دارد.
مالتوز  از ترکیب دو گلوکز ایجاد شده است )واحد سازنده یکسان دارد(.

پلی ساکاریدها

از ترکیب تعداد زیادی مونوساکارید ایجاد شده اند که نقش ساختاری یا ذخیره ای دارند.

انواع

نشاس�ته

قند ذخی�ره ای در یاختۀ گیاهی اس�ت 
)مثل سیب زمینی و غالت(.

از اجتماع گلوکزها ایجاد شده است.
توس�ط آنزیم آمیالز هیدرولیز می ش�ود 

)فصل 2(.
قس�مت های منشعب و بدون انشعاب 

دارد )بیشتر بدانید(.

س�لول�ز

قند ساختاری موجود در دیوارۀ یاخته های گیاهی است.
از ترکیب گلوکزها ایجاد شده است.

در طبیعت نقش مهمی برای صنعت در کاغذسازی و تولید انواع اپرچه دارد.
در دیوارۀ نخستین و پسین یاخته های گیاهی موجود است )فصل 6(.

فقط ساختار رشته ای بدون انشعاب دارد )شلک(.

گلیکوژن
پلی ساکارید ذخیره ای ساخته شده در جانوران و قارچ ها می باشد.

در یاخته های کبد و ماهیچۀ جانوران ذخیره می شود.
از تعداد زیادی گلوکز ایجاد شده است.

در غذاهای گیاهی وجود ندارد.



هینز یایند

12

صف
ایل
لو

در ساختار ATP انرژی زا، قند مونوساکارید ریبوز وجود دارد )گفتار بعد(.
نشاسته در دهان و رودۀ باریک انسان به دلیل وجود آمیالز هیدرولیز می شود )فصل 2(.

گلیکوژن فقط در رودۀ باریک انسان تجزیه می شود )فصل 2(.
سلولز در سیرابی نشخوارکنندگان و رودۀ بزرگ انسان تجزیه می شود )فصل 2(.

همۀ جانداران طی تنفس یاخته ای، گلوکز را تجزیه می کنند )فصل 3(.
باکتری اشرشیاکالی توانایی تجزیه گلوکز، الکتوز و مالتوز دارد )فصل 1 دوازدهم(.

ب( لیپیدها: همانند کربوهیدرات ها همگی دارای سه نوع عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند ولی انواعی از آن ها مثل فسفولیپیدها، عالوه بر این عناصر، حاوی 
فسفر نیز می باشند. دقت کنید که نسبت این عناصر در لیپیدها با نسبت آن ها در کربوهیدرات ها متفاوت می باشد. )ویژگی مشترک لیپیدها، آب گریز بودن آن هاست.(

انواع لیپیدها

1( تری گلیسریدها

هرکدام یک مولکول الکلی به نام گلیرسول و س�ه اسید چرب دارند که روغن 
و چربی انواعی از آن ها می باشند.

در ذخی��رۀ ان��رژی نق�ش مهمی دارند که ان�رژی هر گرم آن ها ح�دود دو برابر 
انرژی هر گرم کربوهیدرات است.

تفاوت تری گلیسریدها با هم، در نوع اسید چرب آن هاست.

2( فسفولیپیدها
بخش اصلی تشکیل دهندۀ غشای هر یاخته ای می باشند )نه دیواره!(. 

حاوی یک گلیسرول، دوتا اسید چرب و یک گروه فسفات دار می باشند.
یکی از مواد موجود در صفرا نیز می باشند )فصل 2(.

در ساختار غشای یاختۀ جانوری و انواعی از هورمون ها وجود دارد )لکسترول اسید چرب ندارد(.3( کلسترول 
در صفرا و ساختار لیپوپروتئین های HDL و LDL که توسط کبد تولید می شوند وجود دارد )فصل 2(.

ج( پروتئین ها

عالوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، همگی حاوی نیتروژن نیز می باشند.
از به هم پیوستن واحدهایی به نام آمینواسید به وجود آمده اند که 20 نوع آن ها در ساختار پروتئین های جانداران وجود دارند )دوازدهم(.

کارهای متنوع دارند، مانند

انقباض ماهیچه  به کمک اکتین و میوزین )فصل 3 یازدهم(
انتقال مواد در خون  به کمک هموگلوبین، آلبومین و… )فصل های 3 و 4(

کمک به عبور مواد از غشای یاخته  مانند عمل پروتئین های غشایی )گفتار بعد(
عملکرد آنزیمی  به عنوان کاتالیزور زیستی، رسعت واکنش های شیمیایی را ابال می برند.

متنوع ترین مولکول های زیستی می باشند )فصل 1 دوازدهم(.
در دنا دارای رمز می باشند که در سال دوازدهم در مورد آن ها بیشتر می آموزید.

د( نوکلئیک اسیدها

همۀ آن ها عالوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن حاوی نیتروژن و فسفر نیز می باشند.
دو نوع دنا )DNA( و رنا )RNA( دارد.

از واحدهایی به نام نوکلئوتید به وجود آمده اند.
ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی یاخته و جاندار در نوعی به نام دان می باشند.

1 
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در تست ها دقت کنید که

هر مولکول زیستی فسفردار  می تواند فسفولیپید یا دنا یا رنا باشد.
هر مولکول زیستی نیتروژن دار  می تواند دنا، رنا یا پروتئین باشد.

هر مولکول زیستی فاقد نیتروژن  می تواند کربوهیدرات یا لیپید باشد.
هر گروه مولکول زیستی فاقد فسفر  می تواند کربوهیدرات و پروتئین باشد.

چند مورد عبارت »فقط برخی از گروه های اصلی مولکول های زیستی که ………« را به درستی تکمیل می کند؟
الف( فاقد فسفر هستند، دارای نیتروژن می باشند.

ب( نیتروژن دار هستند، از آمینواسید تشکیل شده اند.
ج( فاقد نیتروژن هستند، در انرژی زایی نقش دارند.

د( در دنیای غیرزنده تولید می شوند، فسفردار هستند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

موارد )الف( و )ب( صحیح می باشد )در تست به قید »برخی« دقت کنید!(.

الف( درست است. هیچ کربوهیدرات و پروتئینی، فسفر ندارد که پروتئین ها نیتروژن دار هستند. / ب( درست است. پروتئین ها و نوکلئیک 
اسیدها نیتروژن دار هستند که فقط پروتئین ها از آمینواسید به وجود آمده اند. / ج( نادرست است. کربوهیدرات ها و لیپیدها فاقد نیتروژن هستند ولی در بین آن ها 

ذخیرۀ انرژی در هر دو دیده می شود )مثل لگیکوژن و تری لگیسرید در جانوران(. / د( نادرست است. هیچ مولکول زیستی در دنیای غیرزنده تولید نمی شود.

یاخته و بافت در بدن انسان

در هر جانداری، یاخته )س��لول( واحد س��اختار و عملکرد بدن می باش�د. در گفتار قبل آموختید که یاخته، سطح رشوع کننده گس��رتۀ حیات می باشد. برخی جانداران 
تک یاخته ای هس�تند و همۂ س�اختار و عمل جاندار در همان یک یاخته خالصه می ش�ود. در جانداران پریاخته ای، فضای بین یاخته ای نسبتًا پایداری و مایع داری  

وجود دارد که این فضا به عنوان محیط زندیگ یاخته ها شناخته می شود.

2CO )کربن دی اکس��ید(، اوره و  در انس�ان، یاخته ها مواد الزم خود مانند اکس�یژن و مواد مغذی را از مایع بین یاخته ای دریافت می کنند و مواد دفعی مثل 
الکتیک اسید را به این مایع پس می دهند تا آن را به کمک خون از بدن دفع کنند.

اجزای یاختۀ
جانوری 

در یک نگاه

مرز بین درون یاخته و بیرون آن می باشد.غشا 
از دو الیۂ فسفولیپیدی به همراه پروتئین و کربوهیدرات ایجاد شده است که در جانوران حاوی کلسرتول نیز می باشد.

سیتوپالسم

محل   فاصلۀ بین غشای یاخته و هسته را پر کرده است.

اجزاء

م�ادۀ زمینه  مایعی ش�امل آب و مواد دیگر اس�ت ک�ه فرایندهای مختلفی مثل برخی قس�مت های تنفس 
یاخته ای در آن انجام می شود.

اندامک ها

برخی غشادار بوده که ویژۀ یوکاریوت ها هستند، مثل راکیزه )میتوکندری(، شبکۀ آندوپالسمی، 
کافنده تن )لیزوزوم( و… 

انواع کمتری بدون غشا مانند رناتن )ریبوزوم( و میانک )سانتریول( می باشند.
واکنش های مختلف یاخته را انجام می دهند )در ادامه بررسی می کنیم(.

هسته
حاوی دو غشای منفذدار در یوکاریوت ها می باشد که مادۀ ژنتیکی اصلی یاخته )دنا( در آن قرار دارد.

شکل، اندازه، کار یاخته و فعالیت های آن را کنترل می کند.
ارتباط با سیتوپالسم را از طریق منافذ غشایی خود انجام می دهد.

12 
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 در طبیعت دو نوع یاخته وجود دارد
پروکاریوت ها  فاقد اندامک غشادار و هسته می باشند که شامل همۀ باکتری ها می شوند.

هستۀ غشادار دارند.یوکاریوت ها
قارچ ها، جانوران، گیاهان و آغازیان را شامل می شود.

اندامک ها در کل کتاب های زیست شناسی )دهم، یازدهم و دوازدهم(

مخصوص چه اندامک یا ساختار
نکات و کار قسمت های درون یاخته ای تعداد غشاجاندارانی

نداردهمۀ جاندارانرناتن

از پروتئین و rRNA )رنای رناتنی( به وجود آمده است. محل ساخت رشتۀ پیل پپتیدی است. درون 
راکیزه، دیس�ه ها و پروکاریوت س�اختار مخصوص ولی در سیتوپالسم یوکاریوت در خارج اندامک ها نوع 
دیگری از آن وجود دارد. دو زیرواحد کوچک و بزرگ با سه جایگاه P ، A و E دارد )دوازدهم(. 24 نوع 

مونومر می تواند داشته باشد )20 نوع آمینواسید و 4 نوع نولکئوتید(.

میانک
نداردجانوران )سانتریول(

از 9 دسته لولۀ کوچک پروتئینی 3 تایی در نزدیک هستۀ یاختۀ جانوران به وجود آمده است. هر دو تای 
آن ها به صورت یک جفت استوانۂ عمود بر هم به وجود آمده اند که در مرحلۀ اینترفاز از چرخۀ یاخته ای 
مضاعف می ش�وند. در س�ازماندهی رشته های دوک تقس�یم، مژک و تاژک نقش دارد. ساختار پروتئینی 

دارد ولی غشا ندارد.

دو غشای یوکاریوت هاهسته
منفذدار دارد

تنظیم فعالیت های یاخته را به کمک اطالعات ژنتیکی خود انجام می دهد. همانندسازی ِدنا و رونویسی 
RNA همگی در هسته صورت می گیرد )دوازدهم(.

راکیزه
دو غشایوکاریوت هوازی)میتوکندری(

محل انجام بخش هوازی تنفس یاخته ای است. غشای خارجی صاف و داخلی چین خورده از تیغه هایی 
 به سمت داخل اندامک دارد که سبب ATPسازی می شود. دو فضا دارد: 

1- بین دو غشا 2- فضای محصور شده توسط غشای درونی که بسرته نام دارد.
ای�ن اندامک همانن�د پروکاریوت ها، دارای ِدنا حلقوی، رناتن مخصوص، تقس�یم دوتایی، همانندس�ازی 
ِدنا، رناسازی و پروتئین سازی می باشد )دوازدهم(. کار آن تأمین انرژی )تبدیل ماده به انرژی( است.

سبزدیسه
)فصل 6(

یوکاریوت 
فتوسنتزکننده

دو غشای 
صاف دارد

محل فتوس�نتز اس�ت. 3 فضا درون آن اس�ت: 1- بین دو غش�ای صاف 2- فضای محصور شده توسط 
غشای درونی که بسرته نام دارد و درون آن مانند بسترۀ راکیزه و پروکاریوت ها، همانندسازی دنا، رونویسی 
رنا و ترجمه پروتئین وجود دارد 3- فضایی متش�کل از س�اختارهای غش�ایی کیس�ه مانند به نام تیالکوئید 
دارد. سبزدیس�ه ها، تقس�یم س�اده و ریبوزوم دارند. انرژی نوری را به ش�یمیایی تبدیل می کند. در غشای 
تیالکوئیدهای آن، سامانه هایی حاوی رنگیزه های فتوسنتزی برای به دام انداختن نور وجود دارد )دوازدهم(.

شبکۀ آندوپالسمی زبر 
یک غشایوکاریوت)رناتن دار(

اغلب به س�طح خارجی غش�ای هسته متصل اس�ت ولی به صورت ش�بکه ای از لوله و کیسه در سراسر 
سیتوپالسم گسترده است. روی آن ریبوزوم برای پروتئین سازی وجود دارد.

پروتئین های تولید شده در آن برای بسته بندی به دستگاه گلژی ارسال می شوند )دوازدهم(.

یوکاریوتدستگاه گلژی

هر کیسه یک 
غشا دارد

)تعدادی کیسه 
دارد.(

از تعدادی کیس�ۀ روی هم ایجاد شده است. وظیفۀ بس�ته بندی و نشانه گذاری مولکول های تولید شده 
در ش�بکۀ آندوپالس�می را دارد، تا آن ها را به صورت ریزکیس�ه های غش�ادار به عنوان پروتئین غشایی، 

واکوئول، کافنده تن و یا ریزکیسه برای برون رانی تشکیل دهد )دوازدهم(.
نکته: پروتئین هایی که می خواهند از یاخته برون راین ش�وند نیز در دس�تگاه گلژی بسته بندی می شوند ولی 
پروتئین هایی که به سمت سبزدیسه ها، راکیزه ها و هسته می روند از سیستم گلژی عبور نمی کنند )دوازدهم(.



15 مخصوص چه اندامک یا ساختار
نکات و کار قسمت های درون یاخته ای تعداد غشاجاندارانی

شبکۀ
یک غشایوکاریوتآندوپالسمی صاف

غش�ای آن صاف و بدون رناتن اس�ت. س�اختار و عمل آن با زبر متفاوت اس�ت ولی به هم پیوس�ته اند. 
مهم ترین وظیفۀ آن لیپیدس��ازی اس�ت. همانند شبکۀ آندوپالس�می زبر به صورت شبکه ای از کیسه و 

لوله تشکیل شده است.

کافنده تن
)لیزوزوم(

یوکاریوت
یک غشا)مصرف کننده (

به کمک دس�تگاه گلژی و ش�بکۀ آندوپالسمی ایجاد شده اس�ت. آنزیم های گوارشی قوی دارد. گوارش 
درون یاخته ای و ایجاد واکوئول های گوارش�ی می کند. در درشت خوارها و سایر بیگانه خوارها نقش بسیار 
مهم�ی دارد. این اندام�ک در گوارش درون یاخته ای ب�رای بیگانه خوارها و گ�وارش درون یاخته ای مواد 

غذایی جانداران تک یاخته ای مثل پارامسی نقش دارد.

یک غشایوکاریوتواکوئول

کیسه ای برای ذخیرۀ مواد دفاعی، دفعی و غذایی است. 

انواع واکوئول

گوارش�ی  در پارامس�ی و یاخته ه�ای جذب کنن�دۀ غ�ذا در الی�ه داخلی حفرۀ 
گوارشی و همچنین در یاخته های بیگانه خوار نقش هیدرولیز مواد را دارد )فصل 2(.
دفعی  حاوی مواد زائد برای دفع از برخی یاخته ها مثل پارامسی می باشد )فصل 2(.
انقباضی  برای دفع و بیرون راندن آب اضافی در انواعی مثل پارامسی ساکن 

آب شیرین می باشد )فصل 5(.
گیاهی  تنظیم آب یاخته را انجام می دهد - حاوی آب، مواد رنگی، اسیدی و 

پروتئینی می باشد )فصل 6(.

چند عبارت زیر در مورد اجزای هر یاختۀ معدۀ انسان نادرست است؟ 
الف( هر اندامک سیتوپالسمی آن، کار ویژه ای دارد. 

ب( مادۀ زمینه سیتوپالسم آن، از آب و مواد دیگر ایجاد شده است. 
ج( بخش کنترل کنندۀ فعالیت های آن یک منفذ برای ارتباط با سیتوپالسم دارد. 

د( در سطح خارجی غشای آن، یک نوع کربوهیدرات وجود دارد. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

موارد )ج( و )د( نادرس�ت هس�تند. رمز پاس�خ دادن به این تست، مطالعۀ دقیق متن کتاب درسی است. هسته که بخش کنترل کنندۀ شکل و کار یاخته 
اس�ت، منافذی )نه یک منفذ( دارد و س�طح خارجی غش�ای یاخته، انواعی )نه یک نوع( کربوهیدرات دارد. )در ش��لک کتاب انواع مختلف کربوهیدرات ها که 

انشعاب دار نیز هستند در سطح خارجی غشا مشخص است.(
عبارت های )الف( و )ب( نیز براساس متن کتاب در بخش سیتوپالسم، کاماًل درست هستند.

ساختار غشای یاخته و راه های انتقال مواد

نکات کلی ساختار غشای یاخته

1( وظیفۀ غش�ا، کنترل عبور مواد به درون یا بیرون یاخته می باش�د. در حقیقت غشا، مرز بین درون یاخته و 
بیرون آن است.

2( غش�ای پالس�مایی س�دی با تراوای��ی نس��یب بین محیط بیرون و فض�ای درون یاخته به وج�ود می آورد که 
مولکول ها و یون ها با روش های ویژه ای می توانند از عرض غشا عبور کنند. تراوایی نسبی، یعنی غشا فقط به 

برخی مواد برحسب نیاز اجازۀ عبور می دهد.

3( بیش�ترین مولکول های تش�کیل دهندۀ غش�ای یاخته ای، فس��فولیپیدها هس�تند که دو بخش آب دوست 
)دارای گ��روه فس��فات( و آب گری�ز )دم اس��ید چرب��ی ی��ا بخش لیپی��دی( دارند. ب�ه همین دلی�ل، اجتماع 
فس�فولیپیدها در آب، به صورت دوالیه ای قرار می گیرند که دم های آب گریز هر الیه به س�مت همدیگر در 

وسط غشا و سرهای آب دوست در دو طرف خارج و سیتوپالسم با آب در تماس می باشند.
4( در بخش لیپیدی غشای یاخته های جانوری، مولکول های کلسرتول می توانند در بین فسفولیپیدهای هر دو 

الیه وجود داشته باشند.

5( مولکول های پروتئینی غشای یاخته ها
یا در یک سطح غشا قرار دارند )پروتئین های سطحی(.

یا در سراسر عرض غشا وجود دارند )مانند پمپ ها و اکنال های غشایی(.
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6( به برخی از پروتئین ها و فس�فولیپیدهای س�طح خارجی غشا، مولکول های کربوهیدرات 
نیز متصل اند. )کربوهیدرات فقط در سطح خارجی غشا وجود دارد.(

7( کربوهیدرات های غش�ا همان طور که در ش�کل مش�خص اس�ت، می توانند انشعاب 
داشته باشند و دقت کنید که فقط به برخی از فسفولیپیدها و یا برخی پروتئین ها در سطح 

خارجی اتصال دارند.

8( غشا فاقد نوکلئیک اسید می باشد.
9( غش�ای یاخته دور سیتوپالس�م را فراگرفته اس�ت ولی درون یاخته ه�ای یوکاریوتی، 

می توان اندامک هایی حاوی غشا را نیز مشاهده کرد.

بیشترین تعداد مولکول ها در قسمتی از یاخته بازوفیل خونی که مرز درون و بیرون یاخته است، متعلق به مولکول هایی است که امکان ندارد ………
2( در اندامک های درون یاخته ای نیز یافت شوند. 1( در محل قرارگیری کلسترول نیز وجود داشته باشند. 
4( بدون نیاز به پروتئین به انتقال مواد بپردازند. 3( فقط از بخش فسفردار خود به کربوهیدرات متصل باشند. 

فس��فولیپیدها فراوان ترین مولکول های غش�ا هس�تند. این مولکول ها همانند کلس�ترول در غش�ا حاضرند و درون اندامک های غش�ادار یاخته نیز یافت 

می ش�وند. با توجه به ش�کل کتاب درس�ی اگر به صورت میکروسکوپی به شکل غش�ا نگاه کنید، متوجه می شوید که در هر الیه غشا، در محل قرارگیری 
کلسترول، فسفولیپیدی دیگر در آن قسمت وجود ندارد.

گزینۀ )2(: غش�ای اندامک ها فس�فولیپید دارد. / گزینۀ )3(: کربوهیدرات غش�ایی، فقط به سر فسفاتی برخی فسفولیپیدهای الیه خارجی 
غشا متصل است. / گزینۀ )4(: برخی مواد می توانند در اثر انتشار از البه الی فسفولیپیدهای غشا و بدون نیاز به پروتئین رد شوند.

)سراسریخارجازکشور-92( در یک یاخته رودۀ انسان، بخش اعظم غشا از مولکول هایی تشکیل شده است که ……… 
2( نسبت به مولکول های آب بسیار نفوذپذیرند. 1( فاقد کانال های دریچه دار می باشند. 

4( دارای منافذ ویژه ای برای عبور درشت مولکول ها می باشند. 3( حداقل به یک زنجیرۀ پلی ساکاریدی اتصال دارند. 
بخش اعظم غشا از مولکول های فسفولیپید تشکیل می شود که در ساختار آن ها کانال دریچه دار وجود ندارد. 

گزینۀ )2(: فسفولیپیدها به دلیل داشتن دم آب گریز )ناقطبی(، نفوذپذیری زیادی نسبت به آب ندارند. / گزینۀ )3(: برخی فسفولیپیدهای 
غشا با کربوهیدرات ها در اتصال هستند. / گزینۀ )4(: درشت مولکول ها با روش درون بری و برون راین و با تشکیل ریزکیسه ها، به یاخته وارد و یا از آن خارج می شوند.

راه های انتقال مواد به داخل و خارج یاخته

برای تعیین راه های انتقال مواد در یاخته ها، ابتدا به نوع مادۀ عبوری دقت کنید. اگر مولکول عبوری از نوع مولکول های کوچک مثل آب، یون، اغلب ویتامین ها، 
مونومرها یا گازهای تنفسی بود، عبور آن بر اساس تفاوت غلظت آن ماده بین دو طرف غشا انجام می شود ولی عبور مولکول های درشت مثل بسپارها )پلیمرها( روش 

انتقال متفاوتی دارد و این مولکول ها همواره با صرف انرژی )ATP( و تشکیل ریزکیسه منتقل می شوند )در ادامه بررسی می کنیم(.

الف( اگر مولکول عبوری، مواد کوچک بودند

در عبور مولکول های کوچک باید به تفاوت تراکم آن مولکول یا همان شیب غلظت آن ماده در دو طرف غشای عبوری دقت کنید. دو نوع انتقال را می توان برای 
عبور این مواد در نظر گرفت: 1- انتشار، 2- انتقال فعال.

1( انتشار••
مکانیسمی برای عبور مولکول های کوچک از جای پرتراکم به کم تراکم )غلظت( در جهت شیب غلظت می باشد. این روش بر اساس شیب غلظت و بدون صرف انرژی 
زیس��یت یاخته ای انجام می گیرد. در حقیقت یاخته برای انتش�ار آن ماده، انرژی مصرف نمی کند. در انتش�ار، مولکول ها می توانند از بین فس�فولیپیدها، یا از منافذ 

پروتئینی مثل کانال های غش�ا، از محل پرتراکم به کم تراکم بروند. نتیجۀ نهایی انتش�ار هر ماده، یکس��ان ش�دن غلظت آن در همۂ نقاطی اس�ت که آن ماده در 
دو طرف غش�ا قرار دارد. دقت کنید که در انتش�ار انرژی جنبیش خود مولکول عبوری نقش دارد ولی انرژی زیس�تی مثل ATP برای عبور آن ماده توس�ط یاخته 

مصرف نمی شود.

انتش�ار به دو نوع س�اده و تسهیل ش�ده تقسیم می شود. در هر دو نوع که در ادامه بررس�ی می کنیم، انرژی زیستی در یاخته مصرف نمی شود و مواد در جهت 
شیب غلظت از غشا عبور می کنند. )البته همان طور که گفتیم  در انواع انتشار، انرژی جنبشی مولکول مورد نظر در عبور آن نقش دارد.(
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    انواع انتشار
)منتشر شدن مواد(

انتشار ساده

عبور ماده از هر قسمتی از فضای بین لیپیدهای غشا برحسب شیب غلظت می باشد.
موادی مانند آب، گازهای تنفسی، برخی ویتامین ها و امالح و مونومرها قدرت انتشار یافتن دارند.

هرچه تفاوت غلظت دو محیط بیشتر باشد، رسعت انتشار بیشتر می شود.
پس از یکسان شدن غلظت ماده در دو محیط، عبور ماده به مقدار مساوی در دو جهت همچنان وجود دارد ولی چون 

تفاوت غلظت وجود ندارد، انتشاری وجود ندارد.
سرعت انتشار هر ماده به غلظت مادۀ دیگر بستگی ندارد.

انتشار تا وقتی معنا دارد که بین دو محیط تفاوت غلظت برای ماده عبوری وجود داشته باشد.
در انتشار انرژی زیستی در یاخته مصرف نمی شود ولی انرژی جنبشی مولکول نقش دارد.

انتشار تسهیل شده

در این روش پروتئین های کاانیل غشا، انتشار ماده را در جهت شیب غلظت تسهیل می کنند.
س�رعت انتشار تسهیل ش�ده، عالوه بر تفاوت تراکم مادۀ مورد نظر در دو طرف غشا، به تعداد مولکول های 

پروتئیین انقل در واحد سطح نیز بستگی دارد.

با توجه به شکل زیر در هنگام عبور ماده، شکل پروتئین غشایی می تواند عوض شود.
این نوع انتشار نیز تا جایی ادامه می یابد که در نهایت غلظت یا تراکم مادۀ عبوری در دو طرف غشا برابر شود.

در زیس�ت یازدهم، کانال های نش��یت همیش�ه باز س�دیمی یا پتاس�یمی و کانال های دریچه دار آن ها با قابلیت باز و بسته ش�دن را برای ایجاد پتانسیل های غشایی 
بررسی خواهیم کرد.

پروتئین مسئول این فعالیت در سراسر عرض غشا وجود دارد. در فصل 7 می خوانیم که بعضی یاخته های گیاهی، جانوری و برخی واکوئول های گیاهی، پروتئین 
مخصوص انتشار تسهیل شده آب در غشای خود دارند.

) در غشای درونی راکیزه )میتوکندری( و دیگری در  )+H در زیست دوازدهم، دو نوع پروتئین کانالی را بررسی می کنیم. یکی برای انتشار تسهیل شده پروتون 
غشای تیالکوئید سبزدیسه )لکروپالست(!

اسمز )گذرندگی( = انتشار سادۀ مولکول آب••
با اینکه غش�ای یاخته لیپیدهای زیادی با خاصیت آب گریزی دارد، اما مولکول های آب، بیش��رتین ذراتی هس�تند که از غش�ای یاخته ها منترش می شوند )به انتشار 
س��ادۀ آب از یک غش��ا با نفوذپذیری انتخابی، اس��مز می گویند(. چون مولکول های آب می توانند هم از فضای بین مولکول های لیپیدی و هم از کانال های پروتئینی 

غشای یاخته منتشر شوند.
اسمز در حقیقت یک فرایند فیزییک است که فقط به انتشار سادۀ آب از محیط رقیق تر با فشار اسمزی کمرت که مقدار آب بیشرتی دارد به محیط غلیظ تر با مقدار آب 
کمتر اطالق می ش�ود. مثاًل در ش�کل زیر به عبور آب از س�مت دارای آب خالص )آب مقطر( به سمت دارای محلول غلیظ شکر و یا سایر مواد محلول، اسمز گفته 
می شود. در این نمونه، فقط مولکول های آب می توانند از غشای نازک مورد نظر عبور کنند و دقت کنید که در قسمت )الف( مقدار آب در سمت راست از چپ 

بیشتر است )چون بخشی از حجم محلول سمت چپ به مولکول های شکر اختصاص دارد(.

1 
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در ش�کل روبه رو می بینیم که فقط مولکول های آب به آس�انی از عرض غشا عبور می کنند. 
مقدار مولکول های آب )الف( در س�مت راست غشای لولۀ U شکل بیشتر است چون در سمت 
چپ محلول آب و شکر با سطح یکسان با آب خالص وجود دارد. در نتیجه مولکول های آب طبق 
قانون انتشار تمایل به حرکت به سمت چپ )به سمت آب کمتر( دارند. این عمل سبب باالتر رفتن 
س�طح محلول در س�مت چپ در ش�کل )ب( می ش�ود. اما این مولکول های آب تا کی قرار است 
به س�مت چپ بروند؟ پاس�خ مشخص است تا هنگامی انتشار آب به سمت چپ وجود دارد که 

مقدار آب و تراکم آن در دو طرف غشا بدون در نظر گرفتن شکر برابر شود.

فشار اسمزی ••
هر محلولی )آب و مواد حل ش��ده( تمایلی برای جذب آب دارد. حال هرچه تراکم مادۀ حل ش�ده در آب بیش�تر باش�د، این تمایل نیز بیشتر است. به این تمایل 

فشار اسمزی گفته می شود و سبب می شود تا غلظت آب در دو طرف غشا برابر شده و عبور آب طی اسمز )انتشار آب( متوقف شود.

فش�ار آبگیری محلول غلیظ تر بیش�تر بوده و عبور آب به س�مت آن س�ریع تر می باش�د. در نظر بگیرید که محیط اول 100 سی سی حجم دارد که %20 آن مواد 
محلول می باش�د و محیط دوم نیز با 100 سی س�ی حجم دارای %40 مواد محلول در آب باش�د. در این صورت فش�ار اسمزی محلول دوم بیشتر بوده و مولکول های 
آب طبق اس�مز از طریق غش�ایی مخصوص عبور آب، از محلول اول به س�مت محلول دوم می روند. این عمل تا جایی انجام می شود که غلظت هر دو محلول با هم 

برابر و به اندازۀ %30 شود.

نتیجه گیری: طی اس�مز، مولکول های آب از محیطی با آب بیش�تر در واحد حجم )غلظت کمتر مادۀ محلول( که فش�ار اسمزی کمتری دارد به سمت محیطی با آب 
کمتر که فشار اسمزی بیشتری دارد منتقل می شود. این عمل تا جایی ادامه می یابد که غلظت آب در دو طرف غشا برابر شود. یعنی فشار اسمزی دو محلول دو 

طرف غشا با هم برابر و اختالف آن ها صفر شود.

فشار اسمزی در اثر مواد حل شده در آب ایجاد می شود، نه هر مادۀ موجود در آب. مثاًل در خون، یاخته های خونی، انمحلول در آب پالسما هستند و در ایجاد 
فشار اسمزی پالسما نقشی ندارند. فشار اسمزی پالسمای خون به دلیل وجود مواد محلویل مثل امالح و پروتئین های آن می باشد.

در انس�ان، چون غلظت مواد در مایع بین یاخته ای، تقریبًا مش��ابه درون یاخته اس�ت، آب زیادی وارد یاخته نمی ش�ود و یاخته نمی ترکد. به همین دلیل ثابت 
ماندن حجم و غلظت پالسما نقش بسیار مهمی در هم ایستایی دارد ولی اگر یاخته ها در محیط بسیار رقیق تر از درون خود قرار بگیرند، در این حالت فشار اسمزی 

و تمایل یاخته به جذب آب زیاد می شود. در این حالت یاختۀ جانوری که دیوارۀ محافظ ندارد ممکن است بترکد.

در یاخته های گیاهی، به دلیل وجود دیوارۀ یاخته، اگر یاخته در محیط رقیق باش�د، توس�ط غش�ا آب زیادی جذب می کند و پروتوپالس�ت یا بخش زندۀ یاخته 
بزرگ می ش�ود ولی دیوارۀ یاخته مانع ترکیدن آن می ش�ود. در حقیقت یاختۀ گیاهی تا حدی می تواند آبگیری کند که غش�ای آن به دیوارۀ یاخته متصل ش�ود. در 

جانوران به دلیل عدم وجود دیواره، اگر یاخته در محیط بسیار رقیق قرار گیرد، در اثر آبگیری یا تورم زیاد از بین می رود و می ترکد )فصل 6(.

ش��کل مقابل نش��ان می دهد که امکان ندارد در صورت ……… غلظت دو محیط مجاور که دارای غش��ای 
نفوذپذیر هستند، انتشار آب ……… صورت بگیرد.

1( اختالف - به سمت محیط غلیظ تر
2( عدم اختالف - به هر دو محیط

3( اختالف - به سمت محیط رقیق تر
4( عدم اختالف - بیشتر به سمت یک محیط

ای�ن ش�کل، فراین�د امسز را نش�ان می دهد. به طور کل�ی در این فراین�د، مولکول های آب در همۀ جهات ب�ه صورت تصادفی حرکت می کنن�د ولی برآیند 
حرکت آن ها به س�مت محیط غلیظ تر )دارای فش��ار اسمزی بیشتر( می باش�د. بنابراین در هنگامی که بین دو محیط اختالف غلظت وجود ندارد، عبور 
مولکول های آب در هر دو جهت انجام می ش�ود ولی برآیند این حرکات صفر اس�ت. در صورتی که بین دو محیط اختالف غلظت وجود داش�ته باشد، باز 
هم عبور مولکول های آب در هر دو جهت انجام می شود ولی برآیند انتشار مولکول های آب به سمت محیط رقیق تر می باشد که حرکت آب در این سمت 
را اس�مز می گویند. در واقع در صورت وجود اختالف غلظت، برآیند حرکت )انتش��ار( مولکول های آب از محیط دارای فشار اسمزی کمتر به محیط دارای 
فشار اسمزی بیشتر است. )در تست ها دقت کنید که انتشار با انتقال متفاوت است. هر وقت واژۀ انتشار یا منتشر شدن را دیدید، یعنی مواد در جهت شیب غلظت 

عبور می کنند.(
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19 2( انتقال فعال••
فرایندی اس�ت که طی آن برخی از مولکول ها و یون ها می توانند اب صرف انرژی زیس��یت و برخالف ش��یب 
غلظ��ت ب�ه درون یا بیرون یاخته منتقل ش�وند، در ای�ن فرایند عبور م�واد از مولکول های پروتئیین انقل 

)پمپ( موجود در عرض غشا صورت می گیرد که انرژی مورد نیاز این واکنش، در اغلب موارد از مولکول 
ATP به دست می آید.

در س��ال آینده می خوانیم که پمپ س��دیم - پتاس��یم، یک پروتئین ناقل در غشای هر یاختۀ م:اا: 
زندۀ انس��ان اس��ت که با صرف انرژی )ATP(، سدیم را به خارج یاخته و پتاسیم را به داخل یاخته 
می آورد. الزم به ذکر می باش��د که در حالت طبیعی بدن، همواره غلظت )تراکم( س��دیم در خارج 

یاخته و تراکم پتاسیم در داخل یاخته بیشتر می باشد.

در این فصل، کتاب درسی ذکر کرده که در انتقال فعال، انرژی واکنش یم تواند )نه قطعاً( از ATP تأمین شود. البته در زیست دوازدهم نیز می آموزید که در راکیزه ها 
 ATP میتوکندری ها( و سزبدیسه ها )لکروپالست ها(، تعدادی پروتئین مخصوص انتقال فعال یون های هیدروژن )پروتون( وجود دارند که انرژی مورد نیاز خود را به جای(

از الکرتون های عبوری خود به دست می آورند )فصل 5 و 6 زیست دوازدهم(.

بررسی مولکول ATP )بیشتر بدانید واجب برای آینده ای بهتر!(

غذایی که می خوریم حاوی موادی مانند نشاس�ته، گلیکوژن و لیپید اس�ت که در پیوندهای شیمیایی آن ها، انرژی برای مدت طوالنی ذخیره می شود. یاخته های 
زنده طی تنفس یاخته ای، اغلب با تجزیه )اکسایش( گلوکز، انرژی پیوندهای شیمیایی آن ها را در مولکول ATP ذخیره می کنند. یاخته، برای نیاز فوری، باید با 

شکستن پیوندهای پرانرژی موجود در بین فسفات های ATP ، انرژی مورد نیاز فعالیت های خود را به دست بیاورد.

ATP ساختار مولکول
)آدنوزین تری فسفات(

1( قند 5 کربنه پنتوز )از نوع ریبوز(
2( باز آلی نیتروژن دار دوحلقه ای آدنین

به مجموعۀ این دو مولکول، آدنوزین می گویند.

3( سه گروه فسفات که از یک طرف به قند ریبوز متصلند.
گروه های فس�فات به انتهای مولکول قند متصل اند. با هیدرولیز 
پیون�د پران�رژی بین فس�فات ها، ان�رژی ذخیره ش�دۀ آن ها آزاد 

می شود تا یاخته از آن استفاده کند.
در یاخته به طور معمول با هیدرولیز ATP )همراه با مصرف آب( و 
تبدیل آن به مولکول ADP، انرژی به دس�ت می آید که از آن در 

فرایندهای زیستی استفاده می شود.

ATP ، شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها می باشد.

مواردی که برای کنکور باید بدانید
که با انتقال فعال منتقل می شوند

1( انتقال فعال سدیم به خارج و پتاسیم به داخل یاخته، از طریق پمپ های غشایی یاخته ای
2( اغلب مکانیسم بازجذب و ترشح در گردیزه ها

H+ به فضای بین دو غشای راکیزه و فضای درون تیالکوئید سبزدیسه 3( ورود 
4( ورود پیرووات های تنفس یاخته ای به درون راکیزه ها

5( انتقال یون های معدنی از درون پوست ریشۀ گیاهان به درون آوندهای چوبی )فشار ریشه ای(
6( برگشت یون های کلسیم به شبکۂ آندوپالمسی ماهیچه ها پس از اپیان انقباض ماهیچه ای

نکته ترکیببی دهم و دوازدهم
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ب( اگر مولکول عبوری ذرۀ بزرگ )درشت مولکول( باشد )نحوۀ عبور مولکول های درشت از غشا(

به ورود بسپارها )مولکول های زیستی بزرگ( مانند پروتئین و کربوهیدرات به برخی یاخته ها، آندوسیتوز )درون بری( و به خروج آن ها اگزوسیتوز )برون رانی( 
می گویند که هر دو فرایند اب صرف انرژی و از طریق کیسۀ غشایی صورت می گیرد. دقت کنید که در این دو مکانیسم اصاًل انتقال آن ها ربطی به تفاوت مقدار 

و غلظت مادۀ عبوری در دو طرف غشا ندارد و هریک از دو مکانیسم می تواند در جهت یا در خالف جهت شیب غلظت عمل کند.

در آندوسیتوز )درون بری(، غش�ای یاخته، اطراف مواد بزرگ بیرونی 
را احاطه کرده و با تولید ریزکیسۀ غشایی، از مساحت غشا کم می کند ولی در 
اگزوس�یتوز )برون رانی( ریزکیسۀ ساخته ش�ده در یاخته که می خواهد مواد 
خود را خارج کند، ابتدا غش�ای آن با غش�ای یاخته یکی می ش�ود تا کاهش 
س�طح غشا در آندوس�یتوز )درون بری( جبران شود و سپس ماده خود را با 

صرف انرژی از ATP ، خارج می کند.

در درون بری مولکول عبوری که درون ریزکیس�ه قرار می گیرد در تماس 
با س�طح خارجی غشای یاخته می باشد یعنی با سطحی که کربوهیدرات غشا 

دارد در تماس می باشد )با اینکه درون ریزکیسه است(.

خ��روج آنزیم ه��ای گوارش�ی از لولۀ گوارش یا خروج ناقلی�ن عصبی از انتهای 

آکس��ون نورون ها، نمونه ای از اگزوس��یتوز )برون رانی( می باش�د ولی جذب 

مولکول ه�ای زیس�تی درش�ت مث�ل پروتئین و … ب�ه صورت آندوس�یتوز 
)درون بری( رخ می دهد.

)قلمچی( چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »در روش عبور مواد از غشای یاخته، اگر ………« 
الف( با صرف انرژی باشد، قطعًا هر پروتئین سرتاسر غشایی نقش دارد.

ب( پروتئین های غشایی نقش داشته باشند، قطعًا با صرف انرژی همراه است.
ج( بدون صرف انرژی باشد، قطعًا پروتئین های غشایی عبوری نقش ندارند.

د( پروتئین های غشایی عبوری نقش نداشته باشند، قطعًا بدون صرف انرژی است.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

موارد )الف( و )د( با برون رانی و درون بری، همچنین موارد )ب( و )ج( با انتشار تسهیل شده رد می شوند.

نوع روشروش عبور مواد

انتقال فعال، برون رانی و درون بریبا صرف انرژی
انتشار )ساده، تسهیل شده و اسمز(بدون صرف انرژی

انتشار تسهیل شده و انتقال فعالبا عبور از منافذ پروتئین های غشایی
انتشار ساده، برون رانی و درون بریبدون عبور از منافذ پروتئین های غشایی

درون بری ……… برون رانی، سبب ……… نمی شود.
2( برخالف - افزایش ٌسطح غشای یاخته   ADP 1( همانند - افزایش میزان
4( برخالف - ایجاد ریزکیسه درون یاخته 3( همانند - ایجاد ریزکیسه توسط غشای یاخته  

درون بری موجب کاهش غشا شده و برون رانی باعث افزایش آن می شود.

هر دوی این فرایندها با مصرف ATP و تولید ADP همراه هستند )رد گزینۀ )1((. روش درون بری سبب تولید ریزکیسه از غشای یاخته یم شود )رد گزینه های )3( و )4((.
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21 انواع بافت های بدن انسان

انس�ان و اغلب جانوران دارای چهار نوع ابفت اصیل به نام پوشش�ی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی هس�تند که ابتدا برای درک بهتر فصل های کتاب دهم و یازدهم 
و بررسی دستگاه های بدن جانوران، بهتر است آن ها را بررسی کنیم:

هر بافت از یاخته ها و مواد موجود در فضای بین یاخته ها تشکیل شده است. در بدن انسان، انواع بافت ها به نسبت های مختلف در اندام ها و دستگاه های بدن وجود دارند.
در اندام ها و دستگاه های بدن ما، انواع بافت ها به نسبت های متفاوت وجود دارد. مثاًل ماهیچه یک اندام است که در ساختار آن بافت پیوندی و ماهیچه ای نقش دارد ولی 
به دلیل رگ خونی و پیام عصبی، بافت های پوششی و عصبی نیز در آن دیده می شود یا مثاًل استخوان یک اندام است که در آن بافت پیوندی، پوششی و عصبی دیده می شود.
مای�ع بین یاخت�ه ای و س�ازمان یابی بافت های بدن، ویژۀ جانداران پریاخته ای اس�ت ول�ی وجود یاخته به عنوان واحد س�اختار و عملکرد به همراه هم ایس�تایی یا 

هومئوستازی در همۂ جانداران وجود دارد.

الف( ویژگی های بافت پوششی

این بافت س��طح بدن )الیه خارجی پوس��ت( و س�طح داخیل حفره ها و مجاری درون بدن )مثل دهان، روده ها، رگ ها، مجاری تنفسی و…( را می پوشاند. یاخته های این بافت 
بس�یار به یکدیگر نزدیک و فش�رده هس�تند و فضای بین یاخته ای اندیک بین آن ها وجود دارد )در طرح تست ها بسیار اکربردی است(. از طرفی اغلب یاخته های این بافت طول 
عرم کواته ولی سرعت تقسیم زیادی دارند. در زیر داخلی ترین یاخته های این بافت، بخشی به نام غشای اپیه وجود دارد که فاقد یاخته و فعالیت زیسیت یا متابولیمسی است )در 

بررسی تست ها خیلی به این نکته توجه کنید(. غشای پایه در حقیقت شبکه ای از رشته های پروتئیین به همراه ترکیبات گلیکوپروتئینی )ترکیب کربوهیدرات و پروتئین( می باشد که هم 
داخیل ترین یاخته های ابفت پوشیش را به یکدیگر متصل نگه می دارد و هم بافت پوششی را به بافت های زیرین آن متصل می کند )در تست ها بسیار دقت کنید که غشای پایه یاخته، 

ژن، تقسیم و متابولیسم )تنفس( ندارد(. یاخته های این بافت به شکل های مختلف سنگ فرشی، مکعبی و استوانه ای در یک یا چند الیه قرار گرفته اند که اگر در یک الیه ای )ساده( 
قرار بگیرند، اغلب برای نقل و انتقال مواد )مانند ساختار مویرگ ها( بوده و اگر چندالیه ای )مرکب( سازمان یافته باشد، بیشتر نقش محافظت دارد )مثل سنگ فرشی چندالیه ای 

مری یا پوست(. البته هر دو نوع بافت پوششی یک یا چند الیه ای می توانند قدرت ترشح مواد داشته باشند و خواهید خواند که بیشرت غدد بدن از این بافت ایجاد شده اند.

در زیست یازدهم می خوانید که پوست نوعی اندام است که الیۀ بیرونی آن حاوی چند الیۀ پوششی به نام اپیدرم و الیۀ درونی یا درم آن حاوی بافت پیوندی مرتاکم می باشد.
در ساختار غشای پایه، فسفر، لیپید و نوکلئوتید وجود ندارد ولی  و N در مولکول های آن دیده می شود.

انواع بافت پوششی

سنگ فرشی یک الیه 
الیه درونی رگ ها - یاخته نوع اول کیس�ه های حبابکی ش�ش ها )فصل 3(- س�طح خارجی کپس�ول بومن 

)فصل 5( - در پیراشامه، برون شامه و درون شامه قلب وجود دارد )فصل 4(.
هستۀ گرد مرکزی دارند. هر یاخته، کشیده و پهن است.

مری و الیۀ خارجی پوست )اپیدرم(سنگ فرشی چندالیه ای  
یاخته های نزدیک تر به غشای پایه، گردتر و هستۀ مرکزی تری دارند.

 قسمت های مختلف بخش لوله ای گردیزهمکعبی یک الیه 
هستۀ مرکزی گرد در هر یاخته وجود دارد.

الیۀ مخاطی داخل روده، معده و مجاری تنفسیاستوانه ای یک الیه 
هسته ها به غشای پایه نزدیک تر از سمت دیگر یاخته هستند.

بافت پوششی در اغلب موارد که در پوست و مخاط مجاری بدن قرار دارد، سدی دفاعی محکم برای ممانعت از عوامل بیگانه به بدن ایجاد می کند. عالوه بر 
آن در برخی مناطق مثل مجاری تنفسی، مژک دار نیز می باشد که در خروج خلط و سایر عوامل بیگانه نیز نقش مهمی دارد )در بخش های مختلف لولۀ گوارش 

به صورت سنگ فرشی یا استوانه ای ولی بدون مژک وجود دارد(.

تست خیزترین عبارت: بافت پوششی فضای بین یاخته ای اندک دارد )نه اینکه ندارد!( و روی شبکه ای )غشای پایه( از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارد.

چند نکتۀ مهم
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ب( بافت پیوندی

بافت ارتباط و اتصال دهندۀ سایر بافت ها به هم می باشد که به نسبت بافت پوششی، فضای بین یاخته ای زیادتری دارد. این بافت فاصلۀ بین بافت ها و یاخته های 
مختلف را پر کرده اس�ت. در حقیقت بافت پیوندی، بافت های مختلف را به هم پیوند زده اس�ت. در نوع سس�ت این بافت، رگ خونی به مقدار زیاد نیز وجود 

دارد )البته خود خون درون رگ ها نیز نوعی بافت پیوندی است(.
تس���ت خیزترین نکته: بافت پیوندی از انواع یاخته ها و مادۀ بین یاخته ای ایجاد ش�ده اس�ت. در مادۀ بین یاخته ای آن، رش�ته های پروتئیین مانند کالژن )محکم( و 
کشسان )ارتجاعی( به همراه مادۀ زمینه ای وجود دارد )ولی رشته ها جزئی از مادۀ زمینه ای بافت نمی باشند(. این رشته ها و مادۀ زمینه ای را یاخته های درون هر بافت 
پیوندی س�اخته اند. در انواع بافت پیوندی، مقدار و نوع رش�ته ها و مادۀ زمینه ای )مایع، جامد و یا نیمه جامد( متفاوت اس�ت که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. )در 

تست ها منظور از بافت دارای مادۀ زمینه ای، قطعاً بافت پیوندی است.(

انواع بافت پیوندی

1( پیوندی سست

انواع ش��کل یاخته ه��ا با فضای بین یاخت�ه ای فراوان، 

رشته های پروتئینی متنوع )الکژن و کشسان( و مادۀ 
زمینه ای خاص خود )به میزان فراوان( را دارد.

یاخته ه�ا و بافت ه�ای مختل�ف را ب�ه ه�م پیوند 
می زن�د. ای�ن بافت، معم��واًل پش��تیباین ب��رای ابفت 

پوشیش یم ابشد.

م�ادۀ زمین��ه ای آن ش�فاف، بی رن�گ و چس�بنده 
می باش�د که مخلوطی از انواع مولکول های درشت 

مانند گلیکوپروتئین دارد.
این بافت انعطاف پذیر است و به نسبت بافت پیوندی متراکم مقاومت کمرتی در برابر کشش دارد.

در هر چهار الیۀ بیرونی، ماهیچه ای، زیرمخاطی و مخاطی لولۀ گوارش وجود دارد )فصل 2(.

2( پیوندی متراکم

این بافت نیز حاوی رشته های پروتئینی مختلف می باشد.
بافتی محافظت کننده با رشته های پروتئینی با تراکم زیاد می باشد که فاصلۀ زیاد بین یاخته ها بیشتر توسط 

این رشته ها پر شده است.
تع�داد یاخته ها و م�ادۀ زمین��ه ای و انعطاف پذی�ری آن از پیوندی 

سست کمرت است.
مقدار رش�ته های کالژن و مقاومت آن در برابر کش�ش از پیوندی 

سست بیشرت است.
هر یاختۀ آن دوکی شکل با هسته مرکزی کشیده بیضی شکل می باشد.

در الیه های مختلف قلب )پیراش��امه، برون ش��امه و الیۀ ماهیچه ای 
قلب( وجود دارد )فصل 4(. 

در زردیپ ها برای ارتباط ماهیچۀ اسکلتی به استخوان وجود دارد.
در رابط ها و غشای مفصلی و کپسول رشته ای در نواحی مفصلی برای ارتباط دو استخوان وجود دارد )یازدهم(.
در الیۀ دروین پوس�ت )درم( به صورت محکم و به عنوان یک س�د دفاعی وجود دارد که در تولید چرم به 

کار می رود )یازدهم(.
نکته: فضای بین یاخته ها در بافت پیوندی سست، اغلب توسط مادۀ زمینه ای پر شده است ولی در بافت پیوندی متراکم، بیشتر توسط 

رشته های کالژن اشغال شده است.

3( چربی

تعداد زیادی یاختۀ چربی با ذخیرۀ فراوان چربی دارد.
بزرگ ترین بافت ذخیرۀ انرژی بدن را تشکیل می دهد.

در اطراف کلیه وجود داشته که هم نقش محافظ دارد و هم در حفظ 
موقعیت کلیه نقش دارد )فصل 5(.

یاخته هایی سرش�ار از چربی ذخیره ای دارند که هستۀ کوچک آن به 
کنار رانده شده است.

همانند کبد محل ذخیرۀ لیپیدها می باشد که در فصل بعد بررسی می کنیم.
فضای بین یاخته ای متغیر دارد. هنگام نیاز به انرژی با مصرف چربی، یاخته های آن کوچک و فضای بین یاخته ای آن زیاد می شود.

نقش ضربه گیری دارد و به عنوان یک عایق حرارتی نیز عمل می کند.
4( خون  از مادۀ زمینه ای مایع به نام پالسما و بخش یاخته های خونی ایجاد شده است که در فصل 4 به طور کامل آن ها را بررسی می کنیم.
5( غضروف  بافت پیوندی با رش�ته های کشس�ان و انعطاف پذیر و مادۀ زمینه ای نیمه جامد می باش�د که در مجرای نای، نایژه، اللۀ 

گوش، نوک بینی، اغلب سطوح مفصلی و... وجود دارد.
6( اس��تخوان  س�خت ترین بافت بدن برای حرکت می باشد که فضای بین یاخته ای با رش�ته های کالژن و مادۀ زمینه ای جامد حاوی 

پروتئین و کلسیم زیادی دارد )در زیست یازدهم می خوانیم(.
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در تس�ت ها دق�ت کنی�د که هر یاختۀ پیکری زندۀ هس�ته دار بدن، ح�اوی همۀ ژن های الزم برای فعالیت های مختلف می باش�د ولی در اث�ر تمایز، هر یاخته یا 
بافت های مختلف حاوی نقش خاص و ژن های فعال مخصوص به خود می باشند. مثاًل ژن های مربوط به تولید کالژن در هر یاختۀ زنده هسته دار پیکری ما وجود 

دارد ولی این ژن ها فقط در بافت های پیوندی فعال هستند و به تولید پروتئین کالژن مبادرت می کنند.
مادۀ زمینه ای مخصوص بافت پیوندی می باشد که در هر بافت پیوندی توسط یاخته های آن بافت تولید می شود. این ماده ممکن است مایع )مثل خون(، جامد 

)مثل استخوان( و یا نیمه جامد )مثل غضروف( باشد.

ج( بافت ماهیچه ای 

بیشترین مقدار وزن بدن را تشکیل می دهد که به سه صورت زیر می باشد:

مقایسۀ انواع ماهیچه های بدن )با نکات ترکیبی آینده(

ماهیچۀ قلبیماهیچۀ مخطط اسکلتیماهیچۀ صاف

یاختۀ رشته ای دوکی شکل دارد.
یاختۀ رشته ای استوانه ای شکل بدون

 انشعاب دارد.
یاختۀ منشعب استوانه ای با صفحات ارتباطی بینابینی 

)در هم رفته( می باشد.

یاختۀ مخطط دارد.یاختۀ مخطط دارد.یاختۀ غیرمخطط دارد.

واحدهای انقباضی منظم کنار هم دارد.واحدهای انقباضی منظم کنار هم دارد.فاقد واحدهای انقباضی خط دار می باشد.

 اغلب یاخته های آن تک هسته ای و برخییاختۀ چندهسته ای دارد.یاختۀ تک هسته ای دارد.
دوهسته ای هستند.

اغلب انقباض ارادی و نیز گاهی اوقات انعکاسی انقباض غیرارادی دارد.
انقباض غیرارادی دارد.غیرارادی دارد.

انقباض تند و کوتاه در دیوارۀ دهلیزها و بطن ها دارد.انقباض تند و کوتاه دارد.انقباض کند و طوالنی دارد.

انقباض ذایت دارد ولی با تأثیر اعصاب حرکتی تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکری می باشد.تحت کنترل اعصاب حرکتی خودمختار است.
خودمختار هم تحریک می شود.

هسته

یاخت ههاي ماهیچ هاي اسکلتییاخت ههاي ماهیچ هاي صاف

هسته

یاخت ههاي ماهیچ هاي قلبی

هسته

در تست ها دقت کنید که یاختۀ مخطط هم در ماهیچۀ اسکلتی و هم در ماهیچۀ قلبی دیده می شود ولی هرگاه در سؤاالت از لفظ »ماهیچه مخطط« استفاده 
شد، منظور طراح ماهیچۀ مخطط اسکلتی بوده است )چون لک قلب به شلک مخطط دیده نمی شود(.

د( بافت عصبی

بافتی برای ارتباط پیام بین بافت ها و اندام ها مخصوصًا ماهیچه ها می باش�د که یاختۀ عصبی یا اصیل آن ها را نورون می نامند. یاخته های عصبی از س�ه قس�مت 
دندریت یا دارینه )آورنده پیام(، جسم یاخته ای )دارنده هسته( و آکسون یا آسه )برنده پیام( ایجاد شده اند که با یاخته های عصبی دیگر، ماهیچه ها و غدد در ارتباط 

هستند. )در زیست یازدهم، بافت عصبی را به طور اکمل بررسی می کنیم.(

بافت عصبی دارای یاخته های عصبی )نورون( و یاخته های غیرعصبی )پشتیبان( می باشد.

ب�ا توجه به ش�کل مقاب�ل جهت هدایت پی�ام عصبی در ی�ک یاخته از دندریت به جس�م 
یاخته ای )بخش هسته دار گرد مرکزی( و از آنجا به رشته آکسونی تا انتهای آن می باشد.

دو نکتۀ مهم
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هر یک از چهار نوع بافت اصلی بدن انسان ……… 
2( در هریک از دستگاه های بدن به نسبت های مختلف وجود دارند.  1( قطعًا فاقد فضای بین یاخته ای هستند.  

4( یاخته های ترشحی دارند که مواد را به فضای درون اندام ها ترشح می کنند.  3( دارای مادۀ زمینه ای هستند که یاخته های هر بافت آن ها را می سازد.  
بافت های بدن انسان )پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی( در اندام ها و دستگاه های بدن به نسبت های مختلف وجود دارند.

گزین�ۀ )1(: فض�ای بین یاخت�ه ای در متایم بافت های بدن وجود دارد ولی میزان آن در بافت های مختلف متفاوت اس�ت. مثاًل یاخته های 
باف�ت پوشش�ی، فض�ای بین یاخته ای اندکی و یاخته ه�ای بافت پیوندی، فضای بین یاخته ای زی�ادی دارند. / گزینۀ )3(: فقط بافت پیون�دی دارای مادۀ زمینه ای 
می باش�د. / گزینۀ )4(: یاخته های بافت پوشش�ی و عصبی می توانند غده یا یاخته های درون ریز را تش�کیل دهند و موادی را به فضای درون اندام ها ترش�ح کنند. 

توجه شود که همۀ بافت ها، یاختۀ ترشحی ندارند.

بافتی که معمواًل، بافت پوششی را پشتیبانی می کند، ……… 
1( در زیر خود غشای پایه دارد.  

2( تعداد یاخته و مقاومت بیشتری از بافت پیوندی زردپی دارد.
3( برخالف رباط فاقد کالژن می باشد.

4( مادۀ زمینه ای چسبنده بی رنگ آن فاقد یاخته است ولی برخی مواد آن در غشای پایه نیز وجود دارد. 
بافت پیوندی سس��ت، معمواًل بافت پوشش�ی را پش�تیبانی می کند و مادۀ زمینه ای آن شفاف، بی رنگ، چس�بنده و مخلوطی از انواع مولکول های درشت  

مانند گلیکوپروتئین است. در ساختار غشای پایه نیز رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی وجود دارد.
گزینۀ )1(: بافت پیوندی سس�ت برخالف پوشش�ی در زیر خود فاقد غشای پایه اس�ت. / گزینۀ )2(: تعداد یاخته های بافت پیوندی سست 
بیشتر از بافت پیوندی متراکم )زردپی( است ولی مقاومت آن کمرت می باشد. / گزینۀ )3(: بافت پیوندی سست هم کالژن )به مقدار کمتر( و هم رشته های کشسان دارد.
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