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کتاب درسی مهم است...
خیلی خیلیخیلی خیلی

تقدیم به نگاه دقیق و عمیق شما ...



ــت.  ــران اس ــگاه ته ــي دانش ــة زیست شناس ــوري دانش آموخت ــد علي ن ــتاد مجی اس
وي کــه از خوش نامــان ســال هاي اخیــر در حــوزة تألیــف و تدریــس زیست شناســي 

محســوب مي شــود، داراي رّد پاهــاي مانــدگاري در ایــن عرصــه اســت. 
کتــاب »گیاه شناســي بــراي المپیــاد«، یکــی از آثــار مهــم و اثرگــذار او در فضــاي 
ــة زیست شناســي  ــه همــت خان آمــوزش کشــور اســت کــه در ســال 1396 و ب

چــاپ و در اختیــار دانش پژوهــان کشــور قــرار گرفتــه اســت. 
بعــد از تألیــف ایــن کتــاب، ردپاي ایشــان را در گــروه ترجمــة »بیولــوژي کمپبل« 
مي بینیــم کــه بســیار پرمعنــا و حائــز اهمیــت اســت. اصــواًل مدرســیني کــه بــر 
محتــواي بیولــوژي کمپبــل به عنــوان مهم تریــن منبــع تألیــف کتاب هــاي 
ــه  ــتند ک ــق هس ــرا و عمی ــدت مفهوم گ ــي به ش ــد،  دبیران ــه مي کنن ــي تکی درس
آگاهانــه دانش آمــوزان را بــا چالش هــاي بــزرگ دنیــاي زیست شناســي و 

ــد. ــنا مي کنن ــکي آش پزش
ــور،  ــاز کش ــدارس ممت ــروز در م ــه ام ــا ب ــال 1384 ت ــوري از س ــد علي  ن مجی
ــن  ــل ای ــت. حاص ــوده اس ــس ب ــه تدری ــغول ب ــور مش ــع کنک ــژه در مقط به وی
ــه  ــوط ب ــة مرب ــن مجموع ــق متفاوت تری ــارکت در خل ــاب، مش ــاي ن اندوخته ه
ــا عنــوان »جتــاب« مي باشــد؛ مجموعــه  کنکــور زیست شناســي نظــام جدیــد،  ب
بیســت و چهــار  جلــدي کــه بــه زودي بــا همــکاري خانــه زیست شناســي و 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــارات کاپ منتش انتش
بازنویســی کتاب هــاي درســي زیرذره بیــن، جدیدتریــن اثــر مجیــد علي نــوري 
اســت کــه تدویــن، تألیــف و گــردآوري آن در خانــة زیست شناســي بــه ســرانجام 
ــان ســازمان  ــگاه طراح ــوع ن ــن، ن ــه زیرذره  بی ــف مجموع رســیده اســت. در تألی
ــورد  ــیار م ــد بس ــای نظام جدی ــاي 1399 و 1400 در کنکوره ــنجش در کنکوره س
ــته  ــتاد برجس ــن اس ــاب ای ــل انتخ ــن دلی ــت. مهم تری ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
کنکــور بــراي بازنویســی ایــن کتاب هــا، موفقیت  هــاي چشــم گیر دانــش 

ــت. ــوده اس ــر ب ــال هاي اخی ــاي س ــان در کنکوره ــوزان ایش آم

استاد مجید علی نوری



مقدمه مؤلف
سالم به همة شما عزيزان؛ 

ــه! خــوِد  ــي يــک صفحــه کتــاب درســي رو ن ــم همه تــون عالقــه داريــد ده صفحــه جــزوه بخونيــد ول مي دون
ــاب درســي رو هــم  ــار جــزوة کالســم، کت ــه در کن ــم ک ــه مي کن ــه بچه هــا توصي مــن هــم اگرچــه هميشــه ب
ــرن!  ــم مي گي ــري ه ــة بهت ــاً نتيج ــه اتفاق ــن ک ــوش مي کن ــا گ ــي از بچه ه ــط بعض ــفانه فق ــي متأس ــد ول بخونن
واقعيــت اينــه کــه شــما بايــد بــه متــن و شــکل هاي کتــاب درســي تون تســلط کافــي داشــته باشــين تــا از 
پــس ســواالت ترکيبــي و  مفهومــي کنکــور بــر بياييــد. کنکورهــاي اخيــر ثابــت کــردن کــه شــکل ها هــم بــه 

ــاب درســي تون مهــم هســتن! ــدازة متــن کت ان
بــه پيشــنهاد آقــاي پويــان عزيــز؛ بنــا شــد کاري کنيــم، کارســتون! کاري کــه ديگــه نــه تنهــا از خونــدن کتــاب 

درســي خســته نشــين، بلکه لــذت هــم ببريــن.

در مجموعة زير ذره بين )نيو  فيس(:
1ـ کج گويي هاي کتاب درسي رو براتون به طور کامل تشريح کردم!

ــوي حاشــية  ــون آوردم ت ــر آدرس برات ــا ذک ــا فصل هــاي ديگــه و پايه هــاي ديگــه رو ب ــي ب ــکات ترکيب 2ـ ن
صفحــات کتــاب درســي!

3ـ اهميت بسيار بسيار زيادي براي شکل ها قائل شدم!
ــاالً مشابه شــون رو  جــاي  ــن مجموعــه هســت کــه احتم ــوي صفحــات ضميمــة اي ــي ت 4ـ جمع بندي هــاي جذاب

ــن! ــدا نمي کني ــه پي ديگ
5 ـ جاهايي که الزم بود، خودم دست به قلم شدم و طرح و نقاشي کشيدم که مطلب رو بهتر ياد بگيريد.
6 ـ مي تونين کادرهاي کنکور رو در صفحات مربوطه ببينيد که از اونها در کنکور نام برده، استفاده شده!

7ـ به اندازه و در حد کنکور توضيح دادم؛ نه بيشتر بدانيد! و نه کمتر!
8 ـ چنــد صفحه شــو بخونيــن، خودتــون متوجــه ميشــين کــه بــه حذفيــات چــاپ جديــد دهــم، بســيار اهميــت 

دادم و هيــچ مطلبــي از کنکورهــاي قبلــي کــه از رده خــارج بودنــد رو نيــاوردم!

صميمانــه  بنــده،  بــه  لطف هاشــون  تمــام  بابــت  خانه زيست شناســي  محتــرم  مديــر  پويــان،  آقــاي  از 
سپاســگزارم و براشــون آرزوي ســالمتي دارم تــا آمــوزش زيست شناســي کشــور همچنــان زيــر سايه شــون، 

ــه. ــه باش ــتري داش ــرفت هاي بيش پيش
از دوســتان خوبــم خانــم دکتــر ســپيده ســپهری و مهنــدس حميــد حاجيــان بابــت نقطــه نظــرات ايشــان در 

ــه سپاســگزارم. ــود مجموعــه زيرذره بيــن ، صميمان راســتای بهب
همچنيــن جــا داره از مديــر محتــرم انتشــارات کاپ، جنــاب آقــاي موســوي تشــکر ويــژه داشــته باشــم کــه بــا 
قيمت گــذاري بســيار مناســب بــراي ايــن مجموعــه، شــرايط اســتفاده از کتاب هــاي زيــر ذره بيــن رو بــراي 

همــه فرزنــدان ســرزمينم فراهــم نمودنــد.
در پايــان از تيــم فنــي خانــة زيست شناســي و انتشــارات کاپ کــه بــراي هرچــه بهتــر شــدن ايــن مجموعــه 

ــه سپاســگزاري مي کنــم. ــادي رو متحمــل شــدن، صميمان زحمت هــاي زي
يادمون باشه که موفقيتو ِبهمون نميدن؛ موفقيت رو بايد به دستش بياريم ...

به اميد موفقيت همه شما عزيزان.
مجيد علي نوري

         عضو کوچک و مدير آموزش هاي دانش آموزي خانه زيست شناسي

@Zist_fahmidani_ast



با کتابهاي زير ذره بين چه اهدافي را دنبال مي کنيم؟

چندســالي اســت کــه رويکــرد آزمون هــاي سراســري بــا تغييراتــي بنيــادي روبــه رو شــده اســت. درکنکورهــاي 
1399 و 1400 در کنکورهــای نظام جديــد بــا شــيوه اي جديــد از طــرح ســؤاالت روبــرو شــديم که الزمة پاســخ 
دادن بــه آنهــا، تســلط کامــل و بــدون نقــِص کتاب هــاي درســي را مي طلبــد! ميــزان ايــن تغييــرات بــه حــدي 
بــوده اســت کــه تقريبــاً همــة کتاب هــاي کمک آموزشــي موجــود در بــازار را بــا چالــش بزرگــي روبــه رو کــرده 
اســت! ناشــران مختلــف در صــدِد اعمــال تغييــرات در کتاب هــاي چــاپ  شــدة گذشــته برآمدنــد، اّمــا واقعيــت 
ايــن اســت کــه بــاز هــم دانش آمــوز قــادر نيســت بــا کمــک ايــن کتاب هــا بــه اکثــر ســؤاالت کنکــور پاســخ 
دهــد! آنچــه در ايــن ميــان بيــش از همــه جلــب توجــه مي کنــد حجيــم شــدن کتاب هــاي کمــک آموزشــي بــه 
دليــل توضيحــات مفصــل به منظــور پوشــش حداکثــري ســؤاالت کنکــور اســت. امــا واقعيــت در جــاي ديگــري 
ــه،  کتــاب درســي همــان حلقــة گمشــده اي اســت کــه بــه آن توجــه کمتــري  نهفتــه اســت؛ کتــاب درســي! بل

مي شــود و متأســفانه دانش آمــوزان،  در بســياري از اوقــات،  کتــاب درســي را کنــار مي گذارنــد!

زير ذره بين بردِن متن کتاب درسي،  حاوي اين پيام ساده است که:

کتاب درسي خيلي خيليخيلي خيلي مهم است!

ما در اين پروژه اي که تعريف کرده ايم اهداف زير را دنبال مي کنيم:

1 ـ تأکيد بيشتر و بيشتر بر متن کتاب درسي

در حقيقــت ذره بيــن مؤلــف روي متــن کتــاب درســي قــرار مي گيــرد تــا بــا نگاهــي عميــق، دقيــق و موشــکافانه 
ــب  ــاب درســي،  مدرســين و طراحــان کنکــور جل ــکات مــورد نظــر نويســندگان کت ــه ن توجــه دانش آمــوز را ب
نمايــد. ذره بيــن مــورد نظــر توســط دبيــري حرفــه اي،  کــه خــود تجربــة تأليــف،  تدريــس و طراحــي آزمون هــاي 

مختلــف را داشــته اســت،  روي متــن کتــاب درســي بــه حرکــت درآمــده اســت.

2ـ بررسي بسيار دقيق تر شکل ها

تصاويــر کتاب هــاي درســي همــواره از اهميــت بااليــي در طــرح تســت هاي خــاص و متفــاوت برخــوردار 
ــه  ــم را ب ــيار مه ــام بس ــن پي ــر، اي ــال های اخي ــژه در س ــور،  به وي ــان کنک ــد طراح ــة دي ــا زاوي ــد؛ ام بوده ان
داوطلبــان شــرکت در کنکــور منتقــل کــرده اســت کــه بــه هيــچ وجــه نبايــد از کنــار تصاويــر کتــاب بــه ســادگي 

عبــور کــرد!

3 ـ احترام گذاشتن به گروه مؤلفين کتاب هاي درسي

گــروه تأليــف کتاب هــاي درســي معمــوالً از بيــن اســاتيد حرفــه اي و دبيــران بــا تجربــه اي تشــکيل مي شــوند 
ــط  ــي توس ــاب درس ــف کت ــر تألي ــم ب ــتراتژي حاک ــد. اس ــت کرده ان ــوزه فعالي ــن ح ــال در اي ــال هاي س ــه س ک
ــل  ــور کام ــد به ط ــورا باي ــن ش ــي اي ــت هاي کل ــود. سياس ــالغ مي ش ــن و اب ــزي تدوي ــي برنامه ري ــوراي عال ش
ــق  ــت گذاري ها مواف ــن سياس ــي از اي ــا خيل ــا ب ــت م ــن اس ــود. ممک ــه ش ــر گرفت ــف در نظ ــروه تألي ــط گ توس
نباشــيم ولــي بايــد واقعيــت موجــود را بپذيريــم! در هــر صــورت ايــن کتــاب،  کتــاب درســي فرزنــدان ماســت 
و در خاطره هــاي درازمــدت آنهــا مانــدگار خواهــد شــد. رجــوع موشــکافانه بــه مطالــب کتــاب درســي، دقيقــاً 

احتــرام گذاشــتن بــه همــة اينهاســت.



4 ـ به راحتي نقاط ضعف کتاب درسي در مواجهه با مثال هاي کنکوري مشخص مي شود

ــن مشــخص مي شــود کاســتي هاي  ــر ذره بي ــة کتاب هــاي زي ــگام مطالع ــه در هن ــکات مهمــي ک ــاً يکــي از ن قطع
ــا متــن کتــاب  کتــاب درســي اســت. مــا تــالش کرده ايــم مثال هــاي کنکــور را در جايــگاه مناســب و مرتبــط ب
قــرار دهيــم. دانش آمــوز بــا مقايســه ايــن دو متوجــه مي شــود کــه آيــا مي توانــد بــا اطالعــات کتــاب درســي 
ــِسِ تســت هاي مطرح شــده در کنکورهــاي گذشــته بَربيايــد يــا خيــر! بــا توجــه بــه ايــن موضــوِع کليــدي،  از پَ
تأليــف کتاب هــاي جديــد بــا حجــم کــم کــه فقــط نقــاط ضعــف کتــاب را پوشــش دهنــد نيــاز جديــدي اســت کــه 
ناشــران مختلــف بــا آن روبــه رو خواهنــد بــود. ناشــران بايــد درايــن حــوزه کتاب هــاي جديــدي را طراحــي و 

تأليــف نماينــد.

5 ـ جلوگيري از سردرگمي دانش آموزان در ميان انبوهي از کتاب هي کمک آموزشي موجود در بازار

ــی  ــال تحصيل ــاز س ــا در آغ ــک درس ي ــة ي ــروع مطالع ــراي ش ــه ب ــؤالي ک ــن س ــم. اولي ــما موافقي ــا ش ــالً ب کام
ــاز  ــاب کمــک آموزشــي پاســخ گوي ني ــدام کت ــن اســت: »ک ــدد اي ــوزان نقــش مي بن ــة دانش آم در ذهــن هم
ــر خــود را پيشــنهاد  ــورد نظ ــاب م ــري کت ــن پرســش هــر دبي ــه اي ــراي پاســخ  ب ــن در آزمون هاســت؟« و ب م
مي دهــد و اينجاســت کــه دانش آمــوزان بــا انبوهــي از توصيه هــا روبــه رو مي شــوند کــه قطعــاً موجــب 
ســردرگمي خواهــد شــد. مــا بــا قاطعيــت توصيــه و تأکيــد مي کنيــم کــه  مطالعــة دقيــق کتــاب درســي، آن هــم 
بــا رويکــرد زيرذره بينــي،  از همــان ابتــدا دانش آمــوز را در مســير واقعــي مــورِد نظــر سيســتم آموزشــي و 
ــل هــر يــک از کتاب هــاي  طراحــان کنکــور قــرار مي دهــد. کتــاب درســي زيرذره بيــن کتابــي اســت کــه مکّم
کمک آموزشــي موجــود در بــازار اســت و موجــب مي شــود دانش آمــوز بــا تســلط بيشــتري بــه تجزيــه و 

تحليــل ســؤاالت کنکــور بپــردازد.

6 ـ هم در ابتداي مسير و هم در انتهاي راه

درحقيقــت رويکــرِد تدويــن ايــن کتــاب،  کاربــرد دوگانــه اي را در ذهــن تداعــي مي کنــد. رويکــرد اول قبــل 
ــر و  ــي متفاوت ت ــا نگاه ــوز ب ــت دانش آم ــن حال ــت. در اي ــي اس ــاي کمک آموزش ــاير کتاب ه ــه س ــه ب از مراجع
عميق تــر بــه ســراغ ايــن کتاب هــا رفتــه و بيشــترين اســتفاده را در زمــان کوتاهــي خواهــد داشــت. رويکــرد 
دّوم،  پــس از مطالعــة کتاب هــاي کمک آموزشــي اســت. در ايــن حالــت نيــز يــک دورة جمع بنــدي شــيرين را 
بــا کتاب هــاي زيــر ذره بيــن تجربــه خواهــد کــرد. در هــر دو حالــت، کتــاب درســي زيرذره بيــن،  يــک دوســت 

قابــل اعتمــاد بــراي شــما خواهــد بــود.

صميمانه آرزو مي کنيم موفقيت در کنکور سراسري،  يکي از بهترين اتفاق هاي زندگي تان باشد.

مصطفي پويان 
مدير خانه زيست شناسي
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1یاخته های پشتیبان

پروانه�های�مونارک�یکی�از�شگفت�انگیزترین�مهاجرت�ها�را�به�نمایش�می�گذارند.�جمعیت�این�
پروانه�ها�هر�سال�هزاران�کیلومتر�را�از�مکزیک�تا�جنوب�کانادا�و�بالعکس�می�پیماید.

چگونه�پروانه�های�مونارک�مسیر�خود�را�پیدا�می�کنند�و�راه�را�به�اشتباه�نمی�روند؟�زیست�شناسان�
پس�از�سال�ها�پژوهش،�به�تازگی�این�معما�را�حل�کرده�اند.�آنان�در�بدن�پروانه�مونارک،�یاخته�های�
عصبی�)نورون�هایی(�یافته�اند�که�پروانه�ها�با�استفاده�از�آنها،�جایگاه�خورشید�در�آسمان�و�جهت�مقصد�

را�تشخیص�می�دهند�و�به�سوی�آن�پرواز�می�کنند.
آیا�علم�زیست�شناسی�قادر�است�همۀ�رازهای�حیات�را�بیابد؟�زیست�شناسان�عاوه�بر�تاش�برای�

پی�بردن�به�رازهای�آفرینش،�سعی�می�کنند�یافته�های�خود�را�در�بهبود�زندگی�انسان�به�کار�برند.
موجودات�زنده�چه�ویژگی�هایی�دارند�که�آنها�را�از�موجودات�غیر�زنده�متمایز�می�کند.�در�این�فصل�به�پاسخ�

چنین�پرسش�هایی�می�پردازیم.

فصل 1

دنیای زنده

موجودات غیرزندهموجودات زنده
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�چگونه�می�توان�گیاهانی�پرورش�داد�که�در�مدتی�کوتاه�تر،�مواد�غذایی�بیشتری�تولید�کنند؟
�چرا�باید�تنوع�زیستی�حفظ�شود؟�چرا�باید�حیات�وحش�حفظ�شود؟�

�چرا�بعضی�از�یاخته�های�بدن�انسان�سرطانی�می�شوند؟�چگونه�می�توان�یاخته�های�سرطانی�را�
در�مراحل�اولیۀ�سرطانی�شدن�شناسایی�و�نابود�کرد؟

�چگونه�می�توان�سوخت�های�زیستی�مانند�الکل�را�جانشین�سوخت�های�فسیلی،�مانند�مواد�
نفتی�کرد؟�

�چگونه�می�توان�از�بیماری�های�ارثی،�پیشگیری،�و�یا�آنها�را�درمان�کرد؟�
می�کنند� تاش� زیست�شناسان� که� است� پرسش�هایی� انبوه� میان� از� پرسش� چند� فقط� اینها�
پاسخ�های�آنها�را�بیابند�تا�عاوه�بر�پی�بردن�به�رازهای�آفرینش،�به�حل�مسائل�و�مشکات�زندگی�
انسان�امروزی�نیز�کمک�کنند�و�در�این�راه�به�موفقیت�هایی�هم�رسیده�اند.�زیست�شناسی،�شاخه�ای�از�

علوم�تجربی�است�که�به�بررسی�علمی�جانداران�و�فرایندهای�زیستی�می�پردازد.

یک�روزنامۀ�خبری�معمولی�تهیه�کنید.�خبرهای�مربوط�به�زیست�شناسی�را�انتخاب�کنید�)برای�تعیین�فّعالیت
خبرهای�مربوط�به�زیست�شناسی�از�معلم�خود�کمک�بخواهید(.�

در�روزنامه�ای�که�انتخاب�کرده�اید،�چند�درصد�از�خبرها�به�زیست�شناسی�مربوط�است؟�از�این�
خبرها،�چند�خبر�خوب�و�چند�خبر�بد�هستند؟�

می�توانید�به�جای�روزنامه�از�وبگاه�های�خبری�در�بازۀ�زمانی�خاصی�استفاده�و�درصد�خبرهای�
زیستی�آن�را�پیدا�کنید.

محدودۀ علم زیست شناسی

امروزه�بسیاری�از�بیماری�ها�مانند�بیماری�قند�و�افزایش�فشارخون�که�حدود�صد�سال�پیش�به�مرگ�
منجر�می�شدند،�مهارشده�اند�و�به�علت�روش�های�درمانی�و�داروهای�جدید،�دیگر�مرگ�آور�نیستند.�
ممکن�است�با�مشاهدۀ�پیشرفت�ها�و�آثار�علم�زیست�شناسی،�این�تصور�در�ذهن�ما�شکل�بگیرد�که�
این�علم�به�اندازه�ای�توانا�و�گسترده�است�که�می�تواند�به�همۀ�پرسش�های�انسان�پاسخ�دهد�و�همۀ�
مشکات�زندگی�ما�را�حل�کند؛�درحالی�که�این�طور�نیست.�به�طورکلی�علم�تجربی،�محدودیت�هایی�

دارد�و�نمی�تواند�به�همۀ�پرسش�های�ما�پاسخ�دهد�و�از�حّل�برخی�مسائل�بشری�ناتوان�است.
دانشمندان�و�پژوهشگران�علوم�تجربی�فقط�در�جست�وجوی�علت�های�پدیده�های�طبیعی�و�
قابل�مشاهده�اند.�مشاهده،�اساِس�علوم�تجربی�است؛�بنابراین،�در�زیست�شناسی،�فقط�ساختارها�و�یا�

زیست شناسی چیست؟ گفتار 1 
پریاخته ای و یوکاریوت

جانوران
  گیاهان
قارچ ها

 آغازیان
باکتری ها

جانداران

2( گازوئیل زیستی
)1

تقسیم بی رویه

نفت، گاز،
 بنزین ، گازوئیل

زیست/ شیمی/ فیزیک/ زمین

مشاهده، اساس علوم تجربی است
فقط
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مجری�یک�برنامۀ�تلویزیونی�گفته�است�»زیست�شناسان�ثابت�کرده�اند�که�شیر،�مایعی�خوشمزه�است«.�فّعالیت
این�گفته�درست�است�یا�نادرست؟

فرایندهایی�را�بررسی�می�کنیم�که�برای�ما�به�طور�مستقیم�یا�غیر�مستقیم�قابل�مشاهده�و�اندازه�گیری�اند.�
پژوهشگران�علوم�تجربی�نمی�توانند�دربارۀ�زشتی�و�زیبایی،�خوبی�و�بدی،�ارزش�های�هنری�و�ادبی�

نظر�بدهند.�

زیست شناسی نوین

امروزه�زیست�شناسی�ویژگی�هایی�دارد�که�آن�را�به�رشته�ای�مترقی،�توانا،�پویا�و�امیدبخش�تبدیل�
کرده�است.�در�ادامه�به�این�ویژگی�ها�می�پردازیم.

کل نگری:�جورچینی�)پازلی(�را�در�نظر�بگیرید�که�از�قطعات�بسیار�زیادی�تشکیل�شده�است.�
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جاِی�درست�در�کنار�همدیگر�قرار�دهیم،�مشاهده�می�کنیم�که�اجزای�جورچین،�به�تدریج�نمایی�بزرگ،�
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جاندار،�مؤثر�و�ُکِل�سامانه،�چیزی�بیشتر�از�مجموع�اجزای�آن�است.
نگرش بین رشته ای:زیست�شناسان�امروزی�برای�شناخت�هر�چه�بیشتر�سامانه�های�زنده�
نیز�کمک�می�گیرند؛�مثًا�برای�بررسی�ژن�های�جانداران،�عاوه��بر� از�اطاعات�رشته�های�دیگر�
اطاعات�زیست�شناختی،�از�فنون�و�مفاهیم�مهندسی،�علوم�رایانه�،�آمار�و�بسیاری�رشته�های�دیگر�

هم�استفاده�می�کنند.�
فناوری های نوین:�این�فناوری�ها�نقش�مهمی�در�پیشرفت�علم�زیست�شناسی�داشته�و�دارند.�

در�ادامه�به�نمونه�هایی�از�این�فناوری�ها�می�پردازیم.
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی:�امروزه�بیشتر�از�هر�زمان�دیگر�به�جمع�آوری،�بایگانی�و�تحلیل�
اطاعات�حاصل�از�پژوهش�های�زیست�شناختی�نیاز�داریم؛�دستاوردها�و�تحوالت�بیست�سالۀ�اخیر�
فناوری�اطاعات�و�ارتباطات�در�پیشرفت�زیست�شناسی،�تأثیر�بسیاری�داشته�است.�این�فناوری�ها�

امکان�انجام�محاسبات�را�در�کوتاه�ترین�زمان�ممکن�فراهم�کرده�اند�)شکل1(.

بیشتر بدانید
زیست شناسی مصنوعی

زیست�شناسی�مصنوعی�موضوع�های�
زیست�فـنـاوری،� مـاننـد� مخـتلــفی،�
زیست�شناسی�مولکولی،�زیست�شناسی�
سامانه�ها،�مهندسی�رایانه�و�مهندسی�
مـی�کند.� مـرتبط� هـم� بـه� را� ژنتیک�
مـی�کـوشند� عـلم� ایـن� متخصصان�
سامانه�هـایی�طراحی�و�اجـرا�کنند�که�
به�طور�طبیعی�یافت�نمی�شوند.�طراحی�
و�تولید�آنزیم�هایی�با�کارایی�بهینه�و�کاربرد�
آنها�مثًا�برای�تولید�مواد�پاک�کننده،�
یک�نمونه�از�کاربردهای�این�رشته�است.�
رعایت�اخاق�زیستی�در�زیست�شناسی�

مصنوعی،�اهمیت�فراوان�دارد.�

اندازه گیریمشاهده غیرمستقیم مستقیم

ُکل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.

سیستم

 DNA ژن: بخشی از مولکول *
است که حاوی اطالعات خاصی برای 

بروز صفت خاصی می باشد.

 ATCG

حروف اطالعات ژنی
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مهندسی ژنتیک:�مدت�هاست�که�زیست�شناسان�می�توانند�ژن�های�یک�جاندار�را�به�بدن�جانداران�
دیگر�وارد�کنند،�به�گونه�ای�که�ژن�های�منتقل�شده�بتوانند�اثرهای�خود�را�ظاهر�کنند.�این�روش�که�

باعث�انتقال�صفت�یا�صفاتی�از�یک�جاندار�به�جانداران�دیگر�می�شود،�مهندسی ژنتیک نام�دارد.
اخالق زیستی:�پیشرفت�های�سریع�علم�زیست�شناسی،�به�ویژه�در�مهندسی�ژنتیک،�زمینه�
سوء�استفاده�هایی�را�در�جامعه�فراهم�کرده�است.�محرمانه�بودن�اطاعات�ژنی�و�نیز�اطاعات�پزشکی�

افراد�و�حقوق�جانوران�از�موضوع�های�اخاق�زیستی�هستند.
یکی�از�سوء�استفاده�ها�از�علم�زیست�شناسی،�تولید�ساح�های�زیستی�است.�چنین�ساحی�مثًا�
می�تواند�عامل�بیماری�زایی�باشد�که�نسبت�به�داروهای�رایج�مقاوم�است�یا�فراورده�های�غذایی�و�دارویی�با�
عواقب�زیانبار�برای�افراد�باشند.�بنابراین�وضع�قوانین�جهانی�برای�جلوگیری�از�چنین�سوء�استفاده�هایی�از�

علم�زیست�شناسی�ضروری�است.

 5 حافظۀ� انتقال� راست:� شکل1ــ�
مگابایتی�شرکت�آی�بی�ام،�پیشرفته�ترین�
سخت�افزار�روز�جهان�در�سال�1956؛�
و� ظرفیت� اندازه،� ازنظر� را� حافظه� این�
مقایسه� امروزی� با�حافظه�های� قیمت�
ترابایتی� �2 حافظۀ� یک� چپ:� کنید.�

امروزی

2 TB

زیست شناسی در خدمت انسان

امروزه�با�مسائل�فراوانی�در�زمینه�های�متفاوت�مواجه�هستیم.�زیست�شناسی�به�حل�این�مسائل�
چه�کمکی�می�تواند�بکند؟�در�ادامه�مروری�بر�نقش�زیست�شناسی�در�حل�این�مسائل�داریم.

تأمین غذای سالم و کافی:�گفته�می�شود�که�هم��اکنون�حدود�یک�میلیارد�نفر�در�جهان�از�
گرسنگی�و�سوِءتغذیه�رنج�می�برند؛�چگونه�غذای�سالم�و�کافی�برای�جمعیت�های�رو�به�افزایش�انسانی�

فراهم�کنیم؟�
می�دانیم�غذای�انسان�به�طور�مستقیم�یا�غیرمستقیم�از�گیاهان�به�دست�می�آید؛�پس�شناخت�

بیشتر�گیاهان�یکی�از�راه�های�تأمین�غذای�بیشتر�و�با�مواد�مغذی�بیشتر�است.�
از�راه�های�افزایش�کّمیت�و�کیفیت�غذای�انسان،�شناخت�روابط�گیاهان�و�محیط�زیست�است.�
گیاهان�مانند�همۀ�جانداران�دیگر�در�محیطی�پیچیده،�شامل�عوامل�غیرزنده�مانند�دما،�رطوبت،�نور�
و�عوامل�زنده�شامل�باکتری�ها،�قارچ�ها،�حشرات�و�مانند�آنها�رشد�می�کنند�و�محصول�می�دهند.�
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بوم سازگان )اکوسیستم(

* به جانداری که ژنی از گونة دیگر 
دریافت کرده باشد، جاندار تراژن 

)تراریخته( می گوییم.

ترکیبی با فصل 7 - دوازدهم
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بنابراین،�شناخت�بیشتر�تعامل�های�سودمند�یا�زیانمند�بین�این�عوامل�و�گیاهان،�به�افزایش�محصول�
کمک�می�کند.�

حفاظت از بوم سازگان  ها، ترمیم و بازسازی آنها:�انسان،�جزئی�از�دنیای�زنده�است�و�لذا�
نمی�تواند�بی�نیاز�و�جدا�از�موجودات�زندۀ�دیگر�و�در�تنهایی�به�زندگی�ادامه�دهد.�به�طورکّلی�منابع�و�
سودهایی�را�که�هر�بوم�سازگان�در�بردارد،�خدمات بوم سازگان�می�نامند.�میزان�خدمات�هر�بوم�سازگان�به�
میزان�تولیدکنندگان�آن�بستگی�دارد.�پایدار�کردن�بوم�سازگان��ها�به�طوری�که�حتی�در�صورت�تغییر�اقلیم،�

تغییر�چندانی�در�مقدار�تولیدکنندگی�آنها�روی�ندهد،�موجب�ارتقای�کیفیت�زندگی�انسان�می�شود.

بــوم�سازگـان�هـای� از� یکی� شکـل2ــ�
آسیب�دیدۀ�ایران،�دریاچۀ�ارومیه�است.��

بیشتر بدانید
دریاچه ارومیه

دریاچۀ� بزرگ�ترین� ارومیه� دریاچه�
داخلی�ایران�است�و�در�سال��1352در�
فهرست�پارک�های�ملی�ایران�به�ثبت�
رسیده�است.�پارک�ملی�دریاچۀ�ارومیه�
از�زیستگاه�های�طبیعی�ایران�است.
نشان� ماهواره�ای� تصاویر� بررسی�
می�دهد�که�این�دریاچه�تا�سال�1394 
از� را� خود� مساحت� از� زیادی� مقدار�
خشکسالی،حفر� است.� داده� دست�
بی�حساب�چاه�های�کشاورزی�در�اطراف�
طبیعت،� قوانین� به� بی�توجهی� آن،�
احداث�بزرگراه�روی�دریاچه،�استفادۀ�
غیرعلمی�از�آب�های�رودخانه�هایی�که�
به�این�دریاچه�می�ریزند�و�سدسازی�در�
مسیر�این�رودها،�از�عوامل�این�خشکی�

هستند.

دریاچۀ�ارومیه�چندین�سال�است�که�در�خطر�خشک�شدن�قرار�گرفته�است.�زیست�شناسان�
کشورمان�با�استفاده�از�اصول�علمی�بازسازی�بوم�سازگان�ها،�راهکارهای�الزم�را�برای�احیای�آن�ارائه�

کرده�اند�و�امید�دارند�که�در�آینده�از�نابودی�این�میراث�طبیعی�جلوگیری�کنند�)شکل2(.�
قطع�درختان�جنگل�ها�برای�استفاده�از�چوب�یا�زمین�جنگل،�مسئلۀ�محیط�زیستی�امروز�جهان�
است.�پژوهش�ها�نشان�داده�اند�که�در�سال�های�اخیر،�مساحت�بسیار�گسترده�ای�از�جنگل�های�ایران�
و�جهان�تخریب�و�بی�درخت�شده�اند.�از�بین�رفتن�جنگل�ها�پیامدهای�بسیار�بدی�برای�سیارۀ�زمین�

دارد.�تغییر�آب�و�هوا،�سیل،�کاهش�تنوع�زیستی�و�فرسایش�خاک�از�آن�جمله�اند.

بیشترین� افزایش�است.� انرژی�در�حال� به� نیاز�مردم�جهان� تأمین انرژی های تجدیدپذیر: 
نیاز�کنونی�جهان�به�انرژی�از�منابع�فسیلی،�مانند�نفت،�گاز�و�بنزین�تأمین�می�شود؛�اما�می�دانیم�که�
سوخت�های�فسیلی�موجب�افزایش�کربن�دی�اکسید�جّو،�آلودگی�هوا�و�درنهایت�باعث�گرمایش�زمین�

سودهایی را که هر بوم سازگان در بردارد، خدماتبومسازگان می نامند. میزان خدمات هر بوم سازگان به
منابع و

میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.
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تولیدکنندگان:  مصرف کنندگان  همه جانوران و همه قارچ ها
فتوسنتزکننده

شیمیوسنتزکننده

بیشتر گیاهان
برخی آغازیان

برخی باکتری ها
برخي باکتريها برخي باکتریها و برخي آغازیان و برخي گیاهان

اکوسیستم

افزایش و بهبودمثل گلخانه

آب و هوا

* تولیدکنندگان به کمک 
مواد معدنی محیط، مواد آلی 
مورد نیاز خود را می سازند. 

جانوران، گیاهان و ...

ند.
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* مصرف کنندگان از 
تولیدکنندگان تغذیه می کنند.
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می�شوند.�بدین�لحاظ،�انسان�باید�در�پی�منابع�پایدار،�مؤثرتر�و�پاک�تر�انرژی�برای�کاهش�وابستگی�به�
سوخت�های�فسیلی�باشد.�زیست�شناسان�می�توانند�به�بهبود�و�افزایش�تولید�سوخت�های�زیستی�مانند�

گازوئیل�زیستی�که�از�دانه�های�روغنی�به�دست�می�آید،�کمک�کنند.�

اگرچه�سوخت�های�فسیلی�نیز�منشأ�زیستی�دارند�و�از�تجزیۀ�پیکر�فّعالیت
جانداران�به�وجود�آمده�اند؛�اما�امروزه�سوخت�زیستی�به�سوخت�هایی�
می�گویند�که�از�جانداران�امروزی�به�دست�می�آیند.�مزایا�و�زیان�های�سوخت�های�فسیلی�و�

زیستی�را�از�دید�محیط�زیستی�با�هم�مقایسه�کنید.

با�مراجعه�به�منابع�معتبر�دربارۀ�زمینه�های�فعالیت�زیست�شناسان�در�فّعالیت
ایران�و�جهان�اطاعاتی�جمع�آوری�و�در�کاس�ارائه�دهید.

بیماری�ها�در�حال� و�درمان� برای�تشخیص� به�تازگی،�روشی� سالمت و درمان بیماری ها:�
گسترش�است�که پزشکی شخصی�نام�دارد.�پزشکان�در�پزشکی�شخصی�برای�تشخیص�و�درمان�
بیماری�ها�عاوه�بر�بررسی�وضعیت�بیمار،�با�بررسی�اطاعاتی�که�در�دنای�)DNA(�هر�فرد�وجود�دارد،�

�هر�فرد�را�طراحی�می�کنند�. روش�های�درمانی�و�دارویی�خاِصّ

بیشتر بدانید
نانوفناوری در خدمت بینایی 

انسان
بیماری�تحلیل�شبکّیۀ�چشم،�یکی�
کهن�ساالن� نابینایِی� علت�های� از�
ممکن� که� بیماری� این� در� است.�
است�از��65سالگی�به�بعد�در�افراد�
حساس� یاخته�های� شود،� ظاهر�
بین� از� به�تدریج� شبکیه� در� نور� به�
می�روند،�یا�نمی�توانند�به�درستی�کار�

کنند.��
برای�کمک�به�این�بیماران،�شبکیۀ�
مصنوعی�ساخته�شده�است.�می�توان�
یاخته�های� از� که� را� عصب�هایی�
شبکیه� در� بینایی� مسئول� عصبی�
خارج�می�شوند�و�به�مغز�می�روند�به�
ریزتراشه�هایی�شامل�مجموعه�ای�از�
چشم�های�الکتریکی�میکروسکوپی�
متصل�کرد�که�می�توانند�اثر�نور�را�به�
درنتیجه،� کنند،� تبدیل� پیام�عصبی�
بیمارانی�که�نابینا�هستند،�می�توانند�
درشت� خطوط� و� ببینند� را� اشیا�

روزنامه�ها�را�بخوانند.

واژه شناسی
دنا )DNA / دی. ِان. ِای(

نام� با� اسید� اکسی�ریبونوکلئیک� دی�
اختصاری��DNAو�تلفظ�دی.�ِان.�ِای�
زبان� فرهنگستان� می�شود.� شناخته�
و�ادب�فارسی�به�جای�حروف�تک�تک�
)د(�و�)ن(�و�)آ(�کلمه�»دنا«�را�معرفی�
می�کند�که�در�تلفظ�و�ترکیب�سهل�تر�و�

خوش�آوا�تر�است.�

سوخت های زیستیافزایشبهبود
گازوئیل زیستی که از دانه های روغنی

پزشکیشخصی
بررسی وضعیت بیمار،

الکل  تولید توسط جانداران        
)اتانول(              مثل باکتری و قارچ

جانداران

یوکاریوت

پروکاریوت

آغازیان

گیاهان

قارچ ها

جانوران

برخی تک یاخته ای   پارامسی
برخی پریاخته ای  بیشتر جلبک ها

همگی پریاخته ای 

بعضی تک یاخته ای  مخمر
اغلب پریاخته ای  کپک و قارچ خوراکی

همگی پریاخته ای 

باکتری ها    همگی تک یاخته ای

اشریشیاکالی  

ریزوبیوم  

سیانوباکتر   

خزه ها
سرخس ها
بازدانگان

نهاندانگان

اسفنج، کیسه تن، کرم پهن، کرم لوله ای، کرم حلقوی، 
نرم تنان، بندپایان، خارپوستان

بی مهرگان

ماهی، دوزیست، خزنده، پرنده، پستاندارمهره داران
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زیست�شناسی،�علم�بررسی�حیات�است؛�اما�حیات�چیست؟�تعریف�حیات�بسیار�دشوار�است�و�
شاید�حتی�غیرممکن�باشد.�بنابراین،�معمواًل�به�جای�تعریف�حیات،�ویژگی�های�آن�و�یا�ویژگی�های�

جانداران�را�بررسی�می�کنیم.��گسترۀ�حیات،�از�یاخته�شروع�می�شود�و�با�زیست�کره�پایان�می�یابد.�
جانداران�همۀ� این�هفت�ویژگی�زیر�را�باهم�دارند:�

نظم و ترتیب:�یکی�از�ویژگی�های�جالب�حیات،�سطوح�سازمان�یابی�آن�است�)شکل3(.�همۀ�
جانداران،�سطحی�از�سازمان�یابی�دارند�و�منظم�اند.

هم ایستایی ) هومئوستازی(: محیط�جانداران�همواره�در�تغییر�است؛�اما�جاندار�می�تواند�وضع�
درونی�پیکر�خود�را�درمحدودۀ�ثابتی�نگه�دارد؛�مثًا�وقتی�سدیِم�خون�افزایش�می�یابد،�دفع�آن�از�طریق�
ادرار�زیاد�می�شود.مجموعه�اعمالی�را�که�برای�پایدار�نگه�داشتن�وضعیت�درونی�جاندار�انجام�می�شود�

هم ایستایی )هومئوستازی(�می�نامند.�هم�ایستایی�از�ویژگی�های�اساسی�همۀ�جانداران�است.�
رشد و نمو:�جانداران�رشد�و�نمو�می�کنند.�رشد�به�معنی�بزرگ�شدن�و�شامل�افزایش�برگشت��نا�پذیر�
ابعاد�یا�تعداد�یاخته�هاست.�نمو�به�معنی�عبور�از�مرحله�ای�به�مرحلۀ�دیگری�از�زندگی�است؛�مثًا�

تشکیل�گل�در�گیاه،�نمونه�ای�از�نمو�است.
فرایند جذب و استفاده از انرژی:�جانداران�انرژی�می�گیرند؛�از�آن�برای�انجام�فّعالیت�های�
زیستی�خود�استفاده�می�کنند�و�بخشی�از�آن�را�به�صورت�گرما�از�دست�می�دهند؛�مثًا�گنجشک�غذا�

می�خورد�و�از�انرژی�آن�برای�گرم�کردن�بدن�و�نیز�برای�پرواز�و�جست�وجوی�غذا�استفاده�می�کند.
پاسخ به محیط:�همۀ�جانداران�به�محرک�های�محیطی�پاسخ�می�دهند؛�مثًا�ساقۀ�گیاهان�

به�سمت�نور�خم�می�شود.
تولیدمثل:�جانداران�موجوداتی�کم�و�بیش�شبیه�خود�را�به�وجود�می�آورند.�یوزپلنگ�همیشه�از�

یوزپلنگ�زاده�می�شود.�
سازش با محیط:�جانداران�ویژگی�هایی�دارند�که�برای�سازش�و�ماندگاری�در�محیط،�به�آنها�

کمک�می�کنند؛�مانند�موهای�سفید�خرس�قطبی.��

گسترۀ حیات گفتار 2 

نکته
پاسخ به محیط در هر فرد از جانداران رخ می دهد و در جانوران یک فرایند غریزی است که ممکن است در طول زندگی فرد با یادگیری، کامل تر شود. )دوازدهم، فصل 8(

نکته
جانداران مصرف کننده با غذا خوردن، کسب انرژی می کنند.

جانداران تولیدکننده، مواد آلی مورد نیاز برای تأمین انرژی شان را خودشان می سازند.

* سازش با محیط طی تکامل و در جمعیت جانداران رخ می دهد. )دوازدهم، فصل 4(

* یاخته پیچیده ترین و منظم ترین ساختار است.
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* نمو: 
1( تشکیل نخستین گل

2( تشکیل قلب در جنین

3( تشــکیل نخســتین ســاختار 
پروتئیــن در یــک یاختــه

4( تبدیــل یــک یاختــة بنیــادی به 
یــک گویچة ســفید

* تولید مثل:
1( جنسی   

2( غیرجنسی  فرزند 
دقیقاً شبیه والد

رشد محسوب نمی شود!

از دست 
جذب آبدادن آب

تُپل شدن یاخته

= بیوسفر

تقسیم شدن

تحت اثر هورمون اکسین )یازدهم، فصل 9( حرکت آنی جانور به سمت صدا یا نور

برای تولید مثل جنسی

تولید مثل در بقای گونه اثر دارد، نه بقای فرد!
ü توانایی پرواز در حشرات

ü مقاومت گیاه به pH پایین
ü مقاومت باکتری ها علیه  آنتی بیوتیک اگر گیاهی که گل تشکیل داده، گل دوم و سوم را بسازد!

         رشد است و نمو محسوب نمی شود!
عدس جوانه زده!

)رشد و نمو(

با زیست کره پایان می یابد.گسترة حیات، از یاخته شروع می شود

همایستایی)هومئوستازی(

کم و بیش

برگشت ناپذیر

رشدرشد

)یازدهم، فصل 4(
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شکل3ــ�سطوح�سازمان�یابی�حیات
1ــ�یاخته�پایین�ترین�سطح�سازمان�یابی�حیات�است.�همۀ�جانداران�از�یاخته�تشکیل�شده�اند.

2ــ�تعدادی�یاخته�یک�بافت�را�به�وجود�می�آورند.
3ــ�هر�اندام�از�چند�بافت�مختلف�تشکیل�می�شود؛�مانند�استخوانی�که�در�اینجا�نشان�داده�شده�است.�

�4ــ�هر�دستگاه�از�چند�اندام�تشکیل�شده�است؛�مثًا�دستگاه�حرکتی�از�ماهیچه�ها�و�استخوان�ها�تشکیل�شده�است.
��5ــ�جانداری�مانند�این�گوزن،�فردی�از�جمعیت�گوزن�هاست.

���6ــ�افراد�یک�گونه�که�در�زمان�و�مکانی�خاص�زندگی�می�کنند،�یک�جمعیت�را�به�وجود�می�آورند.
7ــ�جمعیت�های�گوناگونی�که�با�هم�تعامل�دارند،�یک�اجتماع�را�به�وجود�می�آورند.�

��8ــ�عوامل�زنده�)اجتماع(�و�غیرزنده�محیط�و�تأثیرهایی�که�بر�هم�می�گذارند،�بوم�سازگان�را�می�سازند.
��9ــ�زیست�بوم�از�چند�بوم�سازگان�تشکیل�می�شود�که�از�نظر�اقلیم�)آب�و�هوا(�و�پراکندگی�جانداران�مشابه�اند.

10ــ�زیست�کره�شامل�همۀ�زیست�بوم�های�زمین�است.

یاخته

بافت

اندام

دستگاه

فرد
جمعیت

اجتماع

بوم�سازگان

زیست�بوم

زیست�کره

یادآوری تعریف گونه
همان�طور�که�می�دانید�گونه�به�گروهی�
از�جانداران�می�گویند�که�به�هم�شبیه�اند�
و�می�توانند�از�طریق�تولید�مثل�زاده�هایی�
شبیه�خود�با�قابلیت�زنده�ماندن�و�تولید�

مثل�به�وجود�آورند.

مولکول های زیستی

در�جانداران�مولکول�هایی�وجود�دارند�که�در�دنیای�غیر�زنده�دیده�نمی�شوند.
کربوهیدرات�ها،�لیپیدها،�پروتئین�ها�و�نوکلئیک�اسیدها�چهار�گروه�اصلی�مولکول�های�تشکیل�دهندۀ�

نکته
پروکاریوت ها )باکتری ها( همگی تک یاخته ای اند و سطوح سازمان یابی بافت، اندام و دستگاه در آن ها وجود ندارد.

همة افراد یک جمعیت، از یک گونه اند.

جمعیت هایی از گونه های 
مختلف جانداران

محیط + اجتماع

مثل جنگل، دریا، بیابان و ...

حرکتی

استخوان

استخوانی

یوکاریوتی

* نیکوتین و مورفین و کافئین از جمله معروف ترین آلکالوئیدها هستند.

* سایر مولکول های زیستی )آلی( 
مثل ویتامین ها، آلکالوئیدها و 
لیگنین  )مادة چوب(، جزو این 

چهار گروه اصلی نیستند.

نه دقیقاً یکسان!

تک یاخته ای
پریاخته ای

زایازیستا

بیوم

بیوسفر

سطوح سازمان یابی حیات

* یک گونه ممکن است دارای 
یک یا چند جمعیت باشد.

کنکور
در هشتمین سطِح سازمان یابی حیات، سازوکارهایی می تواند باعث 

بروز گونه زایی شود. )ترکیبی با دوازدهم، فصل 4( )سراسری - 1401( 
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ریبوزگلوکز
شکل4ــ�مونوساکارید�واحد�ساختاری�

قندهاست.

یاخته�اند�و�در�جانداران�ساخته�می�شوند.�این�مولکول�ها،�مولکول های زیستی�نیز�نامیده�می�شوند.�در�
ادامه�به�بررسی�آنها�می�پردازیم.

ساکارید� دی� نوعی� مالتوز� شکل5ــ�
است.

مالتوز

بیشتر بدانید

دانه�های�نشاسته�در�
سیب�زمینی

دانه�های�گلیکوژن�در�
بافت�ماهیچه�ای

سه�پلی�ساکارید�نشاسته،�گلیکوژن�و�سلولز

گلیکوژن

نشاسته

O

O

O

O

O

O

OO

O

O

OO

O

O

O

O

O
O

O

O

OH
O

O

OO

O

O

OH

O

مولکول�های�سلولز

دیواره�یاخته�ای�در�گیاه

کربوهیدرات ها

این�مولکول�ها�از�سه�عنصر�کربن�)�C(،�هیدروژن�)H(�و�اکسیژن�)O(�ساخته�شده�اند.
مونوساکاریدها�ساده�ترین�کربوهیدرات�ها�هستند.�گلوکز�و�فروکتوز�مونوساکاریدهایی�با�شش�

کربن�اند.�ریبوز�مونو�ساکاریدی�با�پنج�کربن�است�)شکل4(.

می�خوریم،� که� قندی� و� شکر� می�شوند.� تشکیل� مونوساکارید� دو� ترکیب� از� دی ساکاریدها�
دی�ساکاریدی�به�نام�ساکارز�هستند.�ساکارز�از�پیوند�بین�گلوکز�و�فروکتوز�تشکیل�می�شود.�مالتوز�
دی�ساکارید�دیگری�است�که�از�دو�گلوکز�تشکیل�می�شود.�این�قند�در�جوانۀ�گندم�و�جو�وجود�دارد�

)شکل5(.الکتوز�دی�ساکارید�دیگری�است�که�به�قند�شیر�نیز�معروف�است.
گلیکوژن� و� نشاسته،�سلولز� مونوساکارید�ساخته�می�شوند.� ترکیب�چندین� از� پلی ساکاریدها�
پلی�ساکاریدند.�این�پلی�ساکاریدها�از�تعداد�فراوانی�مونوساکارید�گلوکز�تشکیل�شده�اند.�نشاسته�مثًا�

در�سیب�زمینی�و�غات�وجود�دارد.�آیا�روش�تشخیص�نشاسته�را�به�یاد�می�آورید؟
سلولز�از�پلی�ساکاریدهای�مهم�در�طبیعت�است.�سلولز�ساخته�شده�در�گیاهان�در�کاغذسازی�و�

تولید�انواعی�از�پارچه�ها�به�کار�می�رود.

DNA

deoxy ribose
اکسیژن یک اتم O کمتر از ریبوز

* مونوساکاریدها حداقل سه کربنه و حداکثر هفت کربنه  هستند.

RNA

)5C(          )6C(

دو  بیــن  اکســیژنی  پــل 
ــة 23  ــاکارید )صفح مونوس

رو ببیــن !(
0

مونومر پلیمر  

سلولز   گلوکزها
	  گلوکزها   نشاسته 

گلیکوژن     گلوکزها
پروتئین    آمینواسیدها )20 نوع(
نوکلئوتیدها )4 نوع(   DNA
نوکلئوتیدها )4 نوع(     RNA

خطي

بسیار منشعب

آمیلوزآمیلوپکتین

* ساکارز = گلوکز + فروکتوز
* مالتوز = گلوکز + گلوکز

* الکتوز = گلوکز + گاالکتوز

مولکولهایزیستی

مالتوزساکارز

ترکیب چندین مونوساکارید

در

در
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گلیکوژن�در�جانوران�و�قارچ�ها�ساخته�می�شود.�این�پلی�ساکارید�در�کبد�و�ماهیچه�وجود�دارد�و�
منبع�ذخیرۀ�گلوکز�در�جانوران�است.

لیپیدها

این�ترکیبات�نیز�از�سه�عنصر�کربن،�هیدروژن�و�اکسیژن�ساخته�شده�اند؛�گرچه�نسبت�این�عناصر�
در�لیپیدها�با�نسبت�آنها�در�کربوهیدرات�ها�فرق�می�کند.

تری گلیسریدها�از�انواع�لیپیدها�هستند.�هر�تری�گلیسرید�از�یک�مولکول�گلیسرول�و�سه�اسید 
تری�گلیسریدها�هستند. از� انواعی� و�چربی�ها� الف(.روغن�ها� است�)شکل�6ــ� تشکیل�شده� چرب�
تری�گلیسریدها�در�ذخیره�انرژی�نقش�مهمی�دارند.�انرژی�تولید�شده�از�یک�گرم�تری��گلیسرید�حدود�

دو�برابر�انرژی�تولید�شده�از�یک�گرم�کربوهیدرات�است.
فسفولیپیدها�گروه�دیگری�از�لیپیدها�و�بخش�اصلی�تشکیل�دهندۀ�غشای�یاخته�ای�هستند.�
ساختار�فسفولیپیدها�شبیه�تری�گلیسریدها�است،�با�این�تفاوت�که�مولکول�گلیسرول�در�فسفولیپیدها�

ـ�ب(. به�دو�اسید�چرب�و�یک�گروه�فسفات�متصل�می�شود�)شکل�6ـ�
کلسترول�لیپید�دیگری�است�که�در�ساخت�غشای�یاخته�های�جانوری�و�نیز�انواعی�از�هورمون�ها�

شرکت�می�کند.

پروتئین ها

این�مولکول�ها�عاوه�بر�کربن،�هیدروژن�و�اکسیژن،�نیتروژن�)N(�نیز�دارند.�پروتئین�ها�از�به�هم�
پیوستن�واحدهایی�به�نام�آمینواسید،�تشکیل�می�شوند�)شکل7(.

�الف(تری�گلیسرید� شکل6ـ�
ب(فسفولیپید

ساختاری� واحد� آمینو�اسید� شکل7ــ�
پروتئین�است.

تری�گلیسرید

فسفولیپید

آمینو�اسید پروتئین

شکل8ــ�دنا

الف(

ب(

گلیسرول�+�فسفات

اسیدهای�چرب

گلیسرول

اسیدهای�چرب

انتقال�مواد�در�خون�و�کمک� انقباض�ماهیچه،� انجام�می�دهند.� پروتئین�ها�کارهای�متفاوتی�
آنزیم�ها�مولکول�های� پروتئین�هاست.� از�کارهای� آنزیمی� یاخته�و�عملکرد� از�غشای� به�عبور�مواد�

پروتئینی�اند�که�سرعت�واکنش�های�شیمیایی�را�افزایش�می�دهند.

نوکلئیک اسیدها

مولکول�دنا�)DNA(�که�در�سال�های�قبل�با�آن�آشنا�شده�اید،�یک�نوع�نوکلئیک�اسید�است.�
اطاعات�وراثتی�در�دنا�ذخیره�می�شود�)شکل8(.�این�مولکول�ها�عاوه�بر�کربن،�هیدروژن�و�اکسیژن،�

نیتروژن�و�فسفر��نیز�دارند.

سهاسیدیک مولکولگلیسرولتریگلیسریدها
چرب

غشای سایر جانداران مولکولی شبیه کلسترول دارد.نکته

Oxy  اکسیژن
O کمبود یک اتم   deoxy

ذخیرة گلیکوژن در یاخته های پیکر قارچ

)پلیمر نیستند(

تستوسترون 
استروژن    
پروژسترون

سر آبدوست

دم های آبگریز

a.a            پیوندهای پپتیدیمونومر

)مونومرها()پلیمر(
اکتین و میوزین

 CO 2 و O 2انتقال
)هموگلوبین(

انتقال برخی 
داروها توسط 

آلبومین

بیشتر
* برخی آنزیم ها از 
جنس RNA هستند.

آمیالز، لیپاز و ...

کانال ها و 
پمپ ها

     DNA   دو رشته ای
                             RNA  تک رشته ای  کپی از روی بخشی از مولکول DNA است.                                     نوکلئیک اسیدها

ت. 
 اس

ای
شته 

و ر
ب 

شعا
ن ان

بدو
ی، 

سید
نوا

آمی
رة 

زنجی
هر 

ت.
 اس

شده
ل 

شکی
ی ت

سید
نوا

آمی
رة 

زنجی
ند 

یا چ
ک 

ز ی
ن ا

وتئی
 پر

هر

مولکول های 

RNA تک رشته ای

سی
ونوی

ر

1 رشته
1 رشته

یک ژن

مولکول 
دورشته ای 

DNA

ور
ک
کن

)91
 - 

شور
ز ک

ج ا
خار

ت. )
نیس

ی 
زام

م ال
وزو

 ریب
ضور

( ح
رید

ساکا
ی 

ی پل
نوع

ن )
کیتی

ده 
ازن

ی س
رها

نوم
 مو

ین
ل ب

تصا
ی ا

رار
برق

ن 
زما

در 

کنکور
در انسان مولکول های گلوکز می توانند در سلول های دیافراگم به یکدیگر بپیوندند و پلی مر بسازند. )سراسری - 93(

کنکور
گلیکوژن با تأثیر آنزیم های مترشحه از دستگاه 

گوارش انسان، به واحدهای یکسانی تبدیل می شوند. 
)سراسری - 83(
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یاخته،�واحد�ساختار�و�عملکرد�در�جانداران�است.�در�شکل��9بخش�های�تشکیل�دهندۀ�یک�یاختۀ�
جانوری�را�می�بینید.�هر�یک�از�بخش�های�یاخته�چه�کاری�انجام�می�دهند؟�می�توان�به�سادگی�گفت�

که�این�یاخته�از�سه�بخش�هسته،�سیتوپاسم�و�غشا�تشکیل�شده�است.

یاخته و بافت در بدن انسان  گفتار 3 

شکل�9ــ�یاختۀ��جانوری�و�اندامک�های�آن:
رناتن�)ریبوزوم(:�کار�آن�ساختن�پروتئین�است.

شبکه�آندوپاسمی:�شبکه�ای�از�لوله�ها�و�کیسه�ها�که�در�سراسر�سیتوپاسم�گسترش�دارند�و�بر�دو�نوع�زبر�)دارای�
رناتن(�و�صاف�)بدون�رناتن(�است.�شبکه�آندوپاسمی�زبر�در�ساختن�پروتئین�ها�و�شبکه�آندوپاسمی�صاف�در�

ساختن�لیپیدها�نقش�دارد.
دستگاه�گلژی:�از�کیسه�هایی�تشکیل�شده�است�که�روی�هم�قرار�می�گیرند.�در�بسته�بندی�مواد�و�ترشح�آنها�به�

خارج�از�یاخته�نقش�دارد.
راکیزه�)میتوکندری(:�دو�غشادارد�و�کار�آن�تأمین�انرژی�برای�یاخته�است.�

کافنده�تن�)لیزوزوم(:�کیسه�ای�است�که�انواعی�از�آنزیم�ها�برای�تجزیه�مواد�دارد.
میانک�)سانتریول(:�از�یک�جفت�استوانه�عمود�بر�هم�تشکیل�شده�است�و�در�تقسیم�یاخته�ای�نقش�دارد.

ریزکیسه�)وزیکول(:�کیسه�ای�است�که�در�جابه�جایی�مواد�در�یاخته�نقش�دارد.

راکیزه)�میتوکندری(

�میانک��)سانتریول(

کافنده�تن

ریز�کیسه
دستگاه�گلژی غشای�یاخته

شبکه�آندوپاسمی�
صاف�

شبکه�آندوپاسمی�
زبر�

پوشش�هسته

منفذ�هسته

کافنده�تن�)لیزوزوم(

رناتن�)ریبوزوم(

واژه شناسی
یاخته )Cell / سلول(

کار�کـردی� و� سـاختاری� واحـد� بـه�
جانـداران�سـلول�گفته�می�شـود.�کلمه�
سـلول�بـه�معنـای�خانـه�اسـت.�بـرای�
ایـن�کلمـه،�یاختـه�انتخـاب�شـده�کـه�
یکـی�از�معانـی�آن�در�لغت�نامـۀ�دهخدا�

همـان�خانـه�اسـت.

ــــر
ک
ـذ
ــــــ
ت

لیزوزیــم نوعــی آنزیــم پروتئینــی اســت 
کــه در  بــزاق و اشــک و عرق وجــود دارد؛ 
ــک غشــادار  ــزوزوم نوعــی اندام ــی لی ول
کــه  اســت  یوکاریوتــی  یاخته هــای  در 
ــد. ــام می ده ــه ای انج ــوارش درون یاخت گ

* غشــای شــبکة آندوپالســمی صــاف و زبــر بــه هــم 
متصــل اســت و غشــای شــبکة آندوپالســمی زبــر بــه 

غشــای خارجــی پوشــش هســته متصــل اســت.

* اندامک هاي دوغشایی: میتوکندری و * ازنظر علمی، هسته، نوعی اندامک است، ولی کتاب درسی به وضوح آن را از سیتوپالسم جدا کرده است.
انواع پالست ها + هسته

حاوی ریبوزوم ها و DNAهای 
کوچک حلقوی

سیتوپالسم = اندامک ها + مادة زمینه ای + ساختارهای سیتوپالسمی 
	

ریبوزوم، سانتریول، دوک تقسیم، اسکلت سلولی لیزوزوم، میتوکندری، واکوئول
جسم گلژی، شبکة آندوپالسمی

کنترل توسط 
چند پروتئین

شامل 2 الیة غشا

کیسه ای

لوله ای

عرض غشا
ریبوزوم

آندوپالسمی زبر

)جسم گلژی(  شامل چند کیسة غشایی روی هم افتاده

)لیزوزوم(  حاوی آنزیم های پروتئینی تجزیه کننده    
                       برای ترکیبات مختلف  

 

)وزیکول(

یک جفت استوانة فاقد غشا
عمود بر هم

هر یاخته دارای چند میتوکندری

اگزوسیتوز
ATP تولید  )O 2 + سوزاندن گلوکز(

میتوز و میوز

یاخته، واحد ساختار و عملکرد در جانداران

انواعی از آنزیم هاکافنده تن )لیزوزوم(:

کنکور
اگر سلولی فاقد شبکه آندوپالسمی باشد، به طور حتم، غشای هسته نخواهد داشت. )خارج از کشور - 84 و 87(

میتوکندری:
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هسته

هسته�شکل،�اندازه�و�کار�یاخته�را�مشخص�و�فعالیت�های�آن�را�کنترل�می�کند.�در�هسته،�دنا�قرار�دارد.�
دنا�دارای�اطاعات�الزم�برای�تعیین�صفات�است.�هسته�پوششی�دو�الیه�)غشای�داخلی،�غشای�بیرونی(�
دارد.�در�این�پوشش�منافذی�وجود�دارند�که�از�طریق�آنها�ارتباط�بین�هسته�و�سیتوپاسم�برقرار�می�شود.

سیتوپالسم

سیتوپاسم�فاصلۀ�بین�غشای�یاخته�و�هسته�را�ُپر�می�کند.�سیتوپاسم�از�اندامک�ها�و�مادۀ�زمینه�
تشکیل�شده�است.�مادۀ�زمینه�شامل�آب�و�مواد�دیگر�است.�هر�یک�از�اندامک�ها�در�سیتوپاسم�کار�

ویژ�ه�ای�دارند�)شکل�9(.�در�سال�های�بعد�با�بعضی�از�این�اندامک�ها�بیشتر�آشنا�می�شوید.

غشای یاخته ای

اطراف�یاخته�را�غشای�یاخته�ای�احاطه�کرده�است.�این�غشا�مرز�بین�درون�یاخته�و�بیرون�آن�است.
مواد�گوناگون�برای�ورود�به�یاخته�یا�خروج�از�آن�باید�از�این�غشا�عبور�کنند.�غشای�یاخته،�نفوذپذیری 
انتخابی یا تراوایی نسبی�دارد؛�یعنی�فقط�برخی�ازمواد�می�توانند�از�آن�عبور�کنند.�غشای�یاخته�از�دو�
الیه�مولکول�های�فسفولیپید�تشکیل�شده�است�که�در�آن�مولکول�های�پروتئین�و�کلسترول�قرار�دارند.�

همچنین�انواعی�از�کربوهیدرات�ها�به�مولکول�های�فسفولیپیدی�و�پروتئینی�متصل�اند�)شکل�10(.

شکل10ــ�غشای�یاخته

پروتئینپروتئینپروتئیندرون کلسترولفسفولیپید

بیرون

ورود مواد به یاخته و خروج از آن
انتشار ساده:�جریان�مولکول�ها�از�جای�پر�غلظت�به�جای�کم�غلظت�)در�جهت�
شیب�غلظت(�انتشار�نام�دارد.�نتیجۀ�نهایی�انتشار�هر�ماده،�یکسان�شدن�غلظت�آن�
در�محیط�است.�مولکول�ها�به�دلیل�داشتن�انرژی�جنبشی�می�توانند�منتشر�شوند.�
بنابراین�در�صورتی�که�مواد�به�روش�انتشار�از�غشا�عبور�کنند،�یاخته�انرژی�مصرف�
نمی�کند.�مولکول�هایی�مانند�اکسیژن�و�کربن�دی�اکسید�با�این�روش�از�غشا�عبور�

می�کنند�)شکل�11(. شکل11ــ�انتشار�ساده�

بیرون�یاخته

غشای�یاخته

درون�یاخته
زمان

کربوهیدرات

نکته
اندامکــی مثــل کلروپالســت در یاخته هــای 
جانــوری وجــود نــدارد بلکــه درون یاخته هــای 
ــا(  ــل جلبک ه ــان )مث ــی آغازی ــی و برخ گیاه

مشــاهده می شــود.

* باکتری ها به طور کلی فاقد هر گونه اندامک 
غشادار هستند؛ ولی ریبوزوم دارند.

* کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجی غشای 
یاخته وجود دارند.

گلیکوپروتئین = قند + پروتئین
گلیکولیپید = قند + فسفولیپید

* هر مولکول کلسترول فقط در یک الیة 
فسفولیپیدی غشا قرار دارد. ولی دقت 
کنید که در هر دو الیه، کلسترول داریم.

* مثالً درون هر هستة یاخته های بدن انسان، 46 مولکول DNA وجود دارد.
در یاخته های یوکاریوتی جانداران مختلف  از دو تا بیش از هزار مولکول

خطی

CO 2         O 2

H2O  / آمونیاک/ اوره
مولکول ها از البه الی 

فسفولیپیدها عبور می کنند.

تک غشایی شبکة آندوپالسمی، دستگاه 
گلژی، لیزوزوم، واکوئول

دوغشایی  میتوکندری، کلروپالست

کنترل توسط پروتئین هایی خاص
4 الیة فسفولیپید

نفوذپذیری
تراوایینسبیانتخابی

مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی
غشا

دم های آبگریز

سرهای آبدوست

فقط در سطح خارجی غشای یاخته

کناري  )جانبی(فراوان ترین مولکول غشابزرگ ترین مولکول در غشا سرتاسری )عرضی(
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هر پروتئین سراسری، که در غشای یک سلول جانوری یافت می شود، با بخش آب دوست مولکول مجاور تماس دارد. )سراسری - 95(


