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کتاب درسی مهم است...
خیلی خیلی

تقدیمبهنگاهدقیقوعمیقشما...



ــراناســت. ــةزیستشناســيدانشــگاهته ــوريدانشآموخت ــدعلين ــتادمجی اس
ويکــهازخوشنامــانســالهاياخیــردرحــوزةتألیــفوتدریــسزیستشناســي

محســوبميشــود،دارايرّدپاهــايمانــدگاريدرایــنعرصــهاســت.
کتــاب»گیاهشناســيبــرايالمپیــاد«،یکــیازآثــارمهــمواثرگــذاراودرفضــاي
ــةزیستشناســي ــههمــتخان آمــوزشکشــوراســتکــهدرســال1396وب

چــاپودراختیــاردانشپژوهــانکشــورقــرارگرفتــهاســت.
بعــدازتألیــفایــنکتــاب،ردپايایشــانرادرگــروهترجمــة»بیولــوژيکمپبل«
ميبینیــمکــهبســیارپرمعنــاوحائــزاهمیــتاســت.اصــواًلمدرســینيکــهبــر
محتــوايبیولــوژيکمپبــلبهعنــوانمهمتریــنمنبــعتألیــفکتابهــاي
ــه ــتندک ــقهس ــراوعمی ــدتمفهومگ ــيبهش ــد،دبیران ــهميکنن ــيتکی درس
آگاهانــهدانشآمــوزانرابــاچالشهــايبــزرگدنیــايزیستشناســيو

ــد. ــناميکنن ــکيآش پزش
ــور، ــازکش ــدارسممت ــروزدرم ــهام ــاب ــال1384ت ــوريازس ــدعلين مجی
ــن ــلای ــت.حاص ــودهاس ــسب ــهتدری ــغولب ــورمش ــعکنک ــژهدرمقط بهوی
ــه ــوطب ــةمرب ــنمجموع ــقمتفاوتتری ــارکتدرخل ــاب،مش ــاين اندوختهه
ــاعنــوان»جتــاب«ميباشــد؛مجموعــه کنکــورزیستشناســينظــامجدیــد،ب
بیســتوچهــارجلــديکــهبــهزوديبــاهمــکاريخانــهزیستشناســيو

ــد. ــدش ــرخواه ــاراتکاپمنتش انتش
بازنویســیکتابهــايدرســيزیرذرهبیــن،جدیدتریــناثــرمجیــدعلينــوري
بــه تألیــفوگــردآوريآندرخانــةزیستشناســي اســتکــهتدویــن،
ــگاهطراحــان ــوعن ــن،ن ســرانجامرســیدهاســت.درتألیــفمجموعــهزیرذرهبی
ــه ــرارگرفت ــهق ــوردتوج ــدبســیارم ــاینظامجدی ســازمانســنجشدرکنکوره
ــگارش ــراين ــناســتادبرجســتهکنکــورب ــلانتخــابای ــندلی اســت.مهمتری
ــاي ــوزانایشــاندرکنکوره ــايچشــمگیردانشآم ــا،موفقیته ــنکتابه ای

ــت. ــودهاس ــرب ــالهاياخی س

استادمجیدعلینوری



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،  بلکــه 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 تغييــرات چــاپ جديــد، 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



اب كتاهباى زير ذره بني چه اهداىف را دنبال مى كنمي؟

چندســالي اســت کــه رويکــرد آزمون هــاي سراســري بــا تغييراتــي بنيــادي روبــه رو شــده اســت. در کنکورهای 
نظام جديــد بــا شــيوه اي جديــد از طــرح ســؤاالت روبــرو شــديم کــه الزمــة 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 
ــه رو کــرده اســت! ناشــران مختلــف در  ــا چالــش بزرگــي روب ــازار را ب کتاب هــاي کمک آموزشــي موجــود در ب
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 
ــه دليــل توضيحــات مفصــل  بيــش از همــه جلــب توجــه مي کنــد حجيــم شــدن کتاب هــاي کمــک آموزشــي ب
ــاب  ــت؛ کت ــه اس ــري نهفت ــاي ديگ ــت در ج ــا واقعي ــت. ام ــور اس ــؤاالت کنک ــري س ــش حداکث ــور پوش به منظ
درســي! بلــه،  کتــاب درســي همــان حلقــة گمشــده اي اســت کــه بــه آن توجــه کمتــري مي شــود و متأســفانه 

ــد! ــار مي گذارن ــاب درســي را کن دانش آمــوزان،  در بســياري از اوقــات،  کت

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

کتاب درسيکتاب درسي خيلي خيليخيلي خيلي مهم است!مهم است!

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

1 ـ أتكيد بيشرت و بيشرت بر منت كتاب درىس

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 بررىس بسيار دقيق تر شكل 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 احرتام گذاشنت به گروه مؤلفني كتاب هاى درىس

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.



۴ ـ به راحىت نقاط ضعف كتاب درىس در مواجهه اب مثال هاى كنكورى مشخص مىشود

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.

۵ ـ جلوگريى از رسدرگمى دانش آموزان در ميان انبوهى از كتاب هاى كمك آموزىش موجود در ابزار

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.

۶ ـ هم در ابتداى مسري و هم در انهتاى 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.

مصطىف پواين 
مدير خانه زيست شناىس
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مدل نردبان مدل نردبان 
مارپیچمارپیچ

D N A
R N A

 DNA  مولکول
مادری

 DNA مولکول های
دختری

همانندسازی

mRNAپلی پپتید

ترجمه

DNA  مولکول

RNA یکی از انواع

رونویسی
ژن



باکتری های بدون پوشینه، 
پوشینه  اطالعات ساخت 
گرما  با  کشته شده  پوشینه دار  باکتری های  عصارۀ  از  را 

دریافت می کنند. ایمنی اختصاصی )خط سوم( بدن موش با پادتن های ترشح شده از پالسموسیت ها 
و به کمک یاخته های دفاعی خط دوم با باکتری مبارزه می کنند و پیروز می شوند. 

)ترکیبی با فصل 5 یازدهم(

قطعاً در شش و خون 
موش، باکتری های 

پوشینه دار یافت می شود.
گرما موجب تخریب ساختار 

مولکول های پروتئینی 
آنتی ژنی سطح باکتری، از بین 

رفتن ساختار فسفولیپیدی 
غشای یاختۀ باکتری و مرگ 

باکتری ها شده است.

عالئم شبیه آنفلوانزا دارد.

همانند نوع کپسول دار، سیستم 
ایمنی موش را تحریک می کند.

پروکاریوت، فاقد هسته، دارای یک کروموزوم 
 اصلی، گاهی دارای یک یا چند پالزمید، 

فاقد اندامک غشادار
سیتوپالسم

)DNA( دئوکسی ریبونوکلئیک اسیدها
)RNA( ریبونوکلئیک اسیدها

حتی ویژگی های گویچه های یاخته های یوکاریوت
قرمز، چون آنها نیز در 

ابتدا هسته داشته اند.

کروموزوم ها
 DNAهای خطی 

مثل هیستون ها)2 تا بیش از 1000 عدد( آنفلوانزا یک بیماری 
ویروسی است و 
تصور نادرست 
گریفیت، منجر به 
کشف واکسن نشد!

یوکاریوت، جانور، مهره دار، پستاندار، 
جفت دار، لقاح داخلی، شش دار و ...

ذات الریه

استرپتوکوکوس نومونیا

دیواره

غشای یاخته DNA اصلی
ریبوزوم ها

DNA اصلی حلقوی
DNA های کوچک 
حلقوی )پالزمیدها(

انواع RNA ها
ریبوزوم ها

پروتئین ها  
آنزیم ها

لیپید
ویتامین

کربوهیدرات
مواد معدنی 

و ...

جنسی یا غیرجنسی

باکتری  مصرف کننده

ش چهارم:
س از آزمای

ت پ
فرضیه های گریفی

 رد شد
ت بدون کپسول های زنده، زنده شده اند. 

1( باکتری های کپسول دار مرده در مجاور
 رد شد

2( باکتری های بدون کپسول زنده وارد کپسول باکتری های مرده شده اند. 
 تأیید شد

3( باکتری های بدون کپسول، کپسول دار شده اند )خودشان کپسول ساخته اند!(. 

نکته
 گریفیت از ماهیت 
مولکول ماده وراثتی 

و نحوه انتقال آن 
هیچ اطالعاتی 

به دست نیاورد.
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آزمایشی انجام ندادند.همکارانش، روی موش مطالعه شد؛ ولی ایوری و باکتری استرپتوکوکوس نومونیا آزمایشات گریفیت، روی ایوری و همکارانش همانند دقت کنید که در آزمایشات 

تقسیم یاخته ای به روش دوتایی )دو نیم شدن( 
در باکتری ها، تقسیم یاخته فقط موجب تولید 

مثل و تکثیر می شود و نقشی در ترمیم و رشد 
جاندار ندارد. )دهم، فصل 1(

آزمایش چهارم

از محیط

با استفاده از آنزیم های پروتئازی 

← بدون سانتریفیوژ
آزمایش اول: استفاده از آنزیم

←  استفاده از سانتریفیوژ
آزمایش دوم: 

بدون استفاده از آنزیم

← بدون سانتریفیوژ
آزمایش سوم: 

استفاده از آنزیم های مختلف 
در ظرف های مختلف

نمی دونستن چیه؟!

نوعی آنزیم نوکلئازی

نشان می دهد که پروتئین،  مادۀ 
وراثتی نیست؛ ولی نشان نمی دهدنمی دهد 

که DNA مادۀ وراثتی است.

هر دو آزمایش دوم و سوم 
 DNA نشان می دهند که

مادۀ وراثتی است.
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در ساختار هر نوکلئوتید، حداقل 3 
و حداکثر 5 مولکول وجود دارد که 
همیشه فقط دوتای آنها مولکول 

حلقه دار هستند )قند و باز آلی(.

مونومرمونومرپلیمرهاپلیمرها
گلوکزنشاسته )منشعب(

گلوکزسلولز )خطی(
گلوکزگلیکوژن  )منشعب(

آمینواسید )20 نوع(پروتئین )خطی(
نوکلئوتید )4 نوع(DNA )خطی/ حلقوی(

نوکلئوتید )4 نوع(RNA )خطی(

 )پورین(
نه نه 

فسفر!فسفر!

فسفات )کوواالنسی( پیوند قندـ  

ـ  باز آلی 
د قند

پیون

وواالنسی( 
یوند ک

)پ

55 ضلعی ضلعی 66 ضلعی ضلعی

ریبوز یا دئوکسی ریبوز

مونومرها

C C C C C1 2 3 4 5

C C C C C1 2 3 4 5C C C C C1 2 3 4 5

C C C C C1 2 3 4 5

C C C C C1 2 3 4 5

ریبوز
A
U
C
G

P P P1 2 3
P P P1 2 3

P P P1 2 دئوکسی ریبوز3
A
T
C
G

P P P1 2 3
P P P1 2 3

P P P1 2 3

در هر یاخته حداکثر چند نوع نوکلئوتید داریم؟

↑

↓↓

× × =3 4 2 24

4 نوع باز آلی برای هر نوع قند

تک یا دو یا سه فسفاته ریبوز یا دئوکسی ریبوز

نوکلئوتیدهای موجود در 
RNA و یا DNA فقط تک فسفاتهساختار

نوکلئوتیدهای 
آزاد در سلول

تک فسفاته
دو فسفاته
سه فسفاته

دقت کنید که نمی توان 
گفت، دئوکسی ریبوز، اتم 

اکسیژن ندارد، بلکه دئوکسی 
ریبوز فقط یک اتم اکسیژن 

کمتر از ریبوز دارد و وزن 
مولکولی قند ریبوز بیشتر از 

دئوکسی ریبوز است.

بازهای آلی موجود 
DNA در ساختار

A
T
C
G

بازهای آلی موجود 
RNA در ساختار

A
U
C
G باز آلی

دو حلقه ای )پورین(
 

تک حلقه ای )پیریمیدین(

)A( آدنین
)G( گوانین

)T( تیمین
)C( سیتوزین
)U( یوراسیل

ت(
)آدنوزین تری فسفا

  ATP
ت رایج 

سوخ
سلول ها

آدنین + ریبوز
3P

A
TP

A
D

P
P


→

+
←


H
O2

 

H
O2

 

H
O2

 

H
O2

 
A

D
P

A
M

P
P


→

+
←


آدنوزین

ریبوز

آدنین
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کنکور

هرمولکول حامل اطالعات وراثتي در یوکاریوت ها، واحدهاي سه بخشي آن 
توسط نوعي پیوند به هم متصل مي شوند. )سراسری- 99(

کنکور

گروه یا گروه هاي فسفات هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم، با 
پیوند کوواالنسي به قند اتصال دارد. )کنکور- 1400(



* گاهی مولکول RNA هم روی همان یک رشتۀ 
خودش تا می خورد و بازهای مکمل با هم پیوندهای 

هیدروژنی تشکیل می دهند. مثل ساختار مولکول 
tRNA )فصل 2، صفحۀ 28(

پورین

)کوتاه تر( پیریمیدین

)نردبان مارپیچ( )مارپیچ(

* در هر مولکول DNA خطی یا حلقوی، تعداد بازهای 
پورین با تعداد بازهای پیریمیدین برابر است.

* هر قند در دو پیوند اشتراکی شرکت دارد: یکی با 
گروه فسفات و یکی با باز آلی.

* دقت کنید که پیوندهای بین اتم های هر قند و یا 
بین اتم  های هر باز آلی نیز، پیوند کوواالنسی هستند.

* در ساختار هر نوکلئوتید، قند با حلقۀ پنج ضلعی پورین و 
یا با حلقۀ شش ضلعی پیریمیدین، پیوند کوواالنسی دارد.

یعنی قطبیت دارد.
* دقت کنید که DNA حلقوی فاقد قطبیت است.

دقت کنید که چارگاف دلیل برابری A با T و C با G در هر مولکول DNA را کشف نکرد.
* دقت کنید که نمی توان گفت در هر رشتۀ )زنجیره( پلی نوکلئوتیدی، A با T )U( و C با G برابر است.

       آنزیم های تشکیل دهندۀ پیوند فسفودی استر:
 DNA پلیمراز هنگام همانندسازی )فصل 1، گفتار 2(

 RNA پلیمراز هنگام رونویسی )فصل 2، گفتار 1(
 آنزیم لیگاز در مهندسی ژنتیک )فصل 7، گفتار 1(

        آنزیم های هیدرولیزکنندۀ پیوند فسفودی استر
ش طی همانندسازی )فصل 1، گفتار 2(

D پلیمراز هنگام فرایند ویرای
N

A 
EcoR )فصل 7، گفتار 1(

I ش دهنده مثل آنزیم
 آنزیم های بر

آزاد

پیوند بین 
نوکلئوتیدی

پیوند درون 
نوکلئوتیدی

گروه هیدروکسیل آزاد

زنجیرۀ DNAزنجیره
RNA زنجیرۀ

انواع DNAهای حلقوی
کروموزوم های اصلی باکتری  فقط در پروکاریوت )یک عدد در هر باکتری(

کروموزوم های کمکی برخی باکتری ها و برخی قارچ ها )مثل مخمر(  در پروکاریوت و یوکاریوت )چند عدد در  برخی یاخته ها(
DNAهای سیتوپالسمی درون میتوکندری و انواع پالست ها  فقط در یوکاریوت ها )چند عدد(

5

کنکور

در یک مولکول DNA تعداد بازهاي پورین کمتر از دئوکسي ریبوزها، 
پیوندهاي هیدروژني و پیوندهاي فسفودي استر مي باشد. )سراسری- 89(



اگر یک مولکول RNA، 100 نوکلئوتید داشته باشد: 
چند باز آلی؟ 100

چند ریبوز؟ 100
چند پیوند فسفودی استر؟ 99
چند پیوند قندـ  باز آلی؟ 100

چند پیوند قندـ  فسفات؟ 199
تعداد نوکلئوتید + تعداد فسفودی استر

اگر مولکول DNA هسته ای، 100 نوکلئوتید داشته باشد:
چند باز آلی؟ 100
چند ریبوز؟ صفر

چند پیوند فسفو دی استر؟ 98    
چند پیوند قندـ  باز آلی؟ 100

چند پیوند قندـ  فسفات؟ 198
چند دئوکسی ریبوز؟ 100

اگر مولکول DNA باکتری )حلقوی(، 100 نوکلئوتید داشته باشد:

N100
 N50     رشتۀ اول

N50      رشتۀ دوم

100 فسفودی استر 100 دئوکسی ریبوز   
200 قندـ  فسفات 100 باز آلی   

100 قندـ  باز آلی 100 فسفات   

50 نوکلئوتید 50 نوکلئوتید

5-1

N
N
N

RNA  )تک رشته ای(

DNA  ) خطی دو رشته ای(

DNA  )حلقوی دو رشته ای(



حواستون باشه که چارگاف نتوانست دلیل برابر بودن A با T و C با G را اثبات کند.

A G T C+ + +

+ = +4 7 4 7

A C A G
T G T C
+ +

= ⇐ =
+ +

1 1

2A
2T
4C
3G

2T
2A
4G
3C

T
A
G
G
A
C
C
T
G
G
C

A
T
C
C
T
G
G
A
C
C
G

DNA مولکول

* در هر مولکول DNA )نه RNA !  نه رشته DNA( مجموع تعداد پورین ها برابر با مجموع تعداد پیریمیدین هاست.

5-2

4 A = 4 T

 7 G = 7 C

A + G = T + C 

A + C A + G  
T + G  T + C  



2 یا 3 رشته ای

پرتو سرطان زا

طول موج کم و انرژی زیاد

ابعاد DNA ،RNA و پروتئین 

خانمآقای

6

6

استفاده از پرتو ایکس برای تهیٔه تصویر از ِدنا

ویلکینز1 و فرانکلین2 با استفاده از پرتو ایکس از مولکول های ِدنا تصاویری تهیه کردند )شکل 6(.
 با بررسی این تصاویر در مورد ساختار ِدنا نتایجی را به دست آوردند از جمله اینکه ِدنا حالت مارپیچی و 

بیش از یک رشته دارد. البته با استفاده از این روش ابعاد مولکول ها را نیز تشخیص دادند.

مدل مولکولی ِدنا

واتسون3 و کریک4 با استفاده از نتایج آزمایش های چارگاف و داده های حاصل از تصاویر تهیه شده با 
پرتو ایکس و با استفاده از یافته های خود، مدل مولکولی نردبان مارپیچ را ساختند که باعث شد در سال 
1962 جایزه نوبل را دریافت کنند. نتایج حاصل از این تحقیقات با پژوهش های امروزی مورد تأیید قرار 

گرفته اند.

Maurice Wilkins ــ1
Rosalind Franklin ــ2
James Watson ــ3
Francis Crick ــ4

شکل 6ــ تصویر تهیه شده با پرتو ایکس 
ازمولکول ِدنا توسط ویلکینز و فرانکلین

شکل 7ــ واتسون و کریک و مدل پیشنهادی آنها برای ِدنا

بیشتر بدانید
برخی از نتایج آزمایش های چارگاف )درصد(

ATGCگونه
A G
T C

+
+

A T
G C

+
+

31/٠31/519/118/41/٠٠1/66انسان
27/327/622/522/6٠/991/22مگس سرکه

25/625/324/524/61/٠٠1/٠4ذرت

اختالف کم درصدها به دلیل خطاهای آزمایش است.

بیشتر بدانید
چارگاف در سال 195٠ نشان داد که 
در ِدنای جانداران گوناگون A=T و 

G=C است.

فرانکلینویلکینز



 C هر چه مقدار بازهای
 DNA در ساختار G و

بیشتر باشد، تعداد 
پیوندهای هیدروژنی 
بیشتر و آن مولکول 
DNA پایدارتر است.

بازهای آلی جزو 

ستون های نردبان نیستند 
و قند و فسفات نیز جزو 

پله های نردبان نیستند.

2 پیوند هیدروژنی 3 پیوند هیدروژنی 

مثل حباب همانندسازی 
 

مثل حباب رونویسی

7

نکات کلیدی مدل واتسون و کریک

هر مولکول ِدنا در حقیقت از دو رشته پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است که به دور محوری فرضی 
پیچیده شده و ساختار مارپیچ دو رشته ای را ایجاد می کند. این مارپیچ اغلب با یک نردبان پیچ خورده 
مقایسه می شود. ستون های این نردبان را قند و فسفات و پله ها را بازهای آلی تشکیل می دهند. بین قند 
یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی استر، و بین باز های روبه روی هم پیوند هیدروژنی 

برقرار است )شکل 8(.
پیوندهای هیدروژنی بین بازها، دو رشته ِدنا را در مقابل هم نگه می دارد. این پیوندها بین جفت بازها 
 )G( روبه روی هم قرار می گیرند و گوانین )T( با تیمین )A( به صورت اختصاصی تشکیل می شوند. آدنین
 T و A نسبت به G و Cجفت می شوند. به این جفت بازها بازهای مکمل می گویند. بین )C( با سیتوزین

پیوند هیدروژنی بیشتری تشکیل می شود. 
قرارگیری جفت بازها به این شکل باعث می شود که قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد؛ 

زیرا یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیردو باعث پایداری مولکول دنا می شود.
نتیجۀ دیگِر جفت شدن بازهای مکمل این است که اگرچه دو رشتٔه یک مولکول ِدنا یکسان نیستند، 
ولی شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر کدام می تواند ترتیب نوکلئوتیدهای رشتٔه دیگر را هم مشخص 
کند؛ مثاًل اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشته ATGC باشد ترتیب نوکلئوتیدها در رشتٔه مکمل آن باید 

TACG باشد.
اگرچه هر پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد، ولی وجود هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید 
و برقراری پیوند هیدروژنی بین آنها به مولکول ِدنا حالت پایدارتری می دهد. در عین حال، دو رشته ِدنا در 

موقع نیاز هم می توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون اینکه پایداری آنها به هم بخورد.

شکل8  ــ مدل مارپیچ دو رشته ای ِدنا
بیشتر بدانید

بازهای مکمل و پیوندهای هیدروژنی بین آنها

پیوند هیدروژنیپیوند هیدروژنی

قند قند
قند قند

P

O

C

H

ور فرضی
ک مح

ی

7

7

نکات کلیدی مدل واتسون و کریک

هر مولکول ِدنا در حقیقت از دو رشته پلی نوکلئوتیدی ساخته شده است که به دور محوری فرضی 
پیچیده شده و ساختار مارپیچ دو رشته ای را ایجاد می کند. این مارپیچ اغلب با یک نردبان پیچ خورده 
مقایسه می شود. ستون های این نردبان را قند و فسفات و پله ها را بازهای آلی تشکیل می دهند. بین قند 
یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید مجاور پیوند فسفودی استر، و بین باز های روبه روی هم پیوند هیدروژنی 

برقرار است )شکل 8(.
پیوندهای هیدروژنی بین بازها، دو رشته ِدنا را در مقابل هم نگه می دارد. این پیوندها بین جفت بازها 
 )G( روبه روی هم قرار می گیرند و گوانین )T( با تیمین )A( به صورت اختصاصی تشکیل می شوند. آدنین
 T و A نسبت به G و Cجفت می شوند. به این جفت بازها بازهای مکمل می گویند. بین )C( با سیتوزین

پیوند هیدروژنی بیشتری تشکیل می شود. 
قرارگیری جفت بازها به این شکل باعث می شود که قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان باشد؛ 

زیرا یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیردو باعث پایداری مولکول دنا می شود.
نتیجۀ دیگِر جفت شدن بازهای مکمل این است که اگرچه دو رشتٔه یک مولکول ِدنا یکسان نیستند، 
ولی شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر کدام می تواند ترتیب نوکلئوتیدهای رشتٔه دیگر را هم مشخص 
کند؛ مثاًل اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشته ATGC باشد ترتیب نوکلئوتیدها در رشتٔه مکمل آن باید 

TACG باشد.
اگرچه هر پیوند هیدروژنی به تنهایی انرژی پیوند کمی دارد، ولی وجود هزاران یا میلیون ها نوکلئوتید 
و برقراری پیوند هیدروژنی بین آنها به مولکول ِدنا حالت پایدارتری می دهد. در عین حال، دو رشته ِدنا در 

موقع نیاز هم می توانند در بعضی نقاط از هم جدا شوند، بدون اینکه پایداری آنها به هم بخورد.

شکل8  ــ مدل مارپیچ دو رشته ای ِدنا
بیشتر بدانید

بازهای مکمل و پیوندهای هیدروژنی بین آنها

پیوند هیدروژنیپیوند هیدروژنی

قند قند
قند قند



مثل RNA  کوچک مکمل 
در یوکاریوت ها

بعضی آنزیم ها از جنس RNA و 
بیشتر آنزیم ها از جنس پروتئین اند.

محصول نهایی اغلب ژن ها، 
RNA و محصول نهایی بعضی 

ژن ها، پروتئین است.

فصل های 5 و 6 نه ناقل الکترون!

1( مونومر ساخت DNA در همانندسازی  نوکلئوتیدهای دئوکسی ریبوزدار
2( مونومر ساخت RNA در رونویسی  نوکلئوتیدهای ریبوزدار

3( شرکت در ساختار ATP  نوکلئوتید ریبوزدار و آدنین دار
4( ساختار FADH2 و FAD در تنفس سلولی هوازی  دو نوکلئوتید ریبوزدار

5( ساختار NADH و +NAD در تنفس سلولی هوازی و بی هوازی  دو نوکلئوتید ریبوزدار
6( ساختار NADPH و +NADP در فتوسنتز  دو نوکلئوتید ریبوزدار

کاربردهای نوکلئوتیدها

mRNA

tRNA

rRNA

RNA های 
کوچک مکمل

RNA پیک )میانجی DNA و پروتئین ( از روی mRNA با فرایند ترجمه توسط ریبوزوم ها، پروتئین  ساخته می شود.

RNA ناقل )انتقال آمینواسید به ریبوزوم طی فرایند ترجمه(

RNA در ساختار ریبوزوم است و نقش آنزیمی دارد .

تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها )چسبیدن به mRNA و مانع حرکت ریبوزوم(

ژن وجود ندارد.کربوهیدرات ها و لیپیدها، دقت کنید که برای 

8

نکته

مولکول های حامل الکترون عبارتند از:
NADPH و FADH2 ،NADH

در تنفس 
سلولی 

هوازی و 
بی هوازی

فقط در 
تنفس 
سلولی 
هوازی

فقط در 
فتوسنتز

ترکیبی با فصل 5 و 6 دوازدهم



نه دقیقاً به صورت مساوی!

 DNA هر مولکول
ترکیبی نامنظم از 

قطعات قدیمی و جدید
هر مولکول دارای 
یک رشته جدید و 
یک رشته قدیمی

مولکول با دو 
رشتۀ قدیمی

مولکول با دو 
رشتۀ جدید

9

کنکور

مولکول DNA اي  را در نظر بگیرید که در ساختار هر دو زنجیرۀ آن مادۀ رادیواکتیو به کار رفته است. اگر این مولکول براي سه نسل متوالي در محیطي کشت داده 
شود که فاقد مادۀ رادیواکتیو مي باشد، در این صورت یک چهارم از مولکول هاي حاصل،  یک زنجیرۀ رادیواکتیو دارند. )خارج از کشور- 91(



نه باال!

نه اینکه رسوب کنند!
نه سدیم کلرید!

باکتری های اشرشیاکالی

* در آزمایشات مزلسون و استال پس از گذشت 20 دقیقه، مدل همانندسازی 
حفاظتی رد شد و پس از گذشت 40 دقیقه، مدل همانندسازی غیرحفاظتی رد شد. 

میله ای

هر نوار شامل 
چندین مولکول 

DNA

15N 15N

15N14N

14N 14N

در  )پروکاریوت ها(  باکتری ها  در   DNA همانندسازی 
سیتوپالسم انجام می شود.

نکته

در هر باکتری، یک مولکول DNA اصلی حلقوی وجود دارد 
و در برخی ازآن ها، یک یا چند مولکول DNA کوچک حلقوی 

به نام پالزمید دیده می شود.

نکته
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