
پیدایش کائنات برای انسان یک نادانسته بود و بشر می خواست بداند که  این پیدایش از کجا شروع شد، آیا 
به صورت یکنواخت بوده است و همین گونه نیز ادامه دارد یا نه؟

فصل اّول

حیات و زیست شناسی
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تصویر1ـ1ـ انفجار بزرگ

حیات و زیست شناسی

1ـ1ـ1ـ پیدایش حیات:
و چگونگی ظهور  مسئله منشأ حیـات 
جمله  از  زمین  کره  روی  در  جانداران 
اعصار  قدیم ترین  از  که  است  مسائلی 
نیز  امروزه  و  بوده  انسان ها  توجه  مورد 
به عنوان یک سؤال برای اذ هان انسان  ها 
مطرح است. در طول تاریِخ اندیشۀ بشر 
نظـریـه  هـای گونـاگـونـی در این باره ابراز 

شده است. 
دارند که  بیشتر ستاره شناسان باور 
میلیارد  پیدایش جهان حدود 14 

خود  بلکه  نیست  ازلی  می شناسیم  ما  که  حیاتی 
ثانیاً  است.  آمده  پدید  زمانی  مقطع  یک  در  زمین 
شرایط  باشد  بوده  ازلی  نیز  زمین  کرۀ  فرض  به  اگر 
شکل گیری،  دوره های  اولین  در  باألخص  زمین  کرۀ 
برای بقای  زیـاد،  بسیار  حـرارت  داشتن  دلیل  بـه 
نکات  به این  توجه  است.  نبوده  جانداران مناسب 

ارائه فرضیه  های دیگر شده است.  موجب 
عد ه ای  حیـات:  تـدریجی  پیدایش  فرضیـه  ج( 
از زیست  شناسان، از حدود 80 سال پیش، بخش های 
مختلف این نظریه را مطرح کردند که موجودات زنده 
بلکه  نگـرفته انـد،  نشئت  محیط  از  یکباره  بـه صورت 
پیدایش حیات در طی مـراحل متعدد صورت گـرفته 
است. آیات قرآن و روایات معصومین )ع( قطعاً فرضیه های 
اول و دوم رد شده را تأیید نمی کند اما برخی از آیات و 
روایات با فرضیۀ سوم سازگار است از جمله آیۀ 54 سوره 
اعراف که تأیید می کند خداوند متعال مجموعه آسمان ها 

و زمین را در شش دوران متوالی آفریده است.
نخستین یاخته ها با هر خاستگاهی که داشته باشند، 
یافتند      و      شاید  تکامـل  جدیـدی  جانـداران  به صورت 
جالب ترین نمود آنها هم همین باشد، یعنی با سر آغازی 
چنان کوچک توانستند صاحب سرانجامی  چنین بزرگ 
بوده  زنده  تکامل همواره مهمترین نشان ماده  شوند. 
است. و امروزه نیز  این ماده زنده دائماً در حال تکوین و 

تغییر است و هیچ گاه پایان نمی  یابد. 

1ـ1 حیات و مبانی زیست شناسی:

بیگ بنگ شروع  یا  بزرگ  انفجار  از یک  قبل،  سال 
شد )تصویر1ـ1(. برخی از آیات قرآن مجید نیز وقوع 
تأیید  را  جهان  پیدایش  زمان  در  بزرگ  انفجار  یک 
می نماید، نظیر آیه 104 سوره انبیاء »روزی که آسمان 
می پیچیم،  درهم  نامه ها  پیچیدن صفحه  هم چون  را 
همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم دوباره 
بر عهدۀ ما که  باز می گردانیم، و عده ای است  را  آن 
موجودات  پیدایش  خصوص  در  آنیم.«  دهندۀ  انجام 
شده  مطرح  تاریخ  طول  در  متعددی  فرضیات  زنده 

است، از جمله :
الف( فـرضیۀ پیـدایش خـودبه خودی: منظور از 
یا خلق الساعۀ حیات آن است  پیدایش خودبه خودی 
که موجودات زنده می  توانند یکباره از محیط غیر زنده 
نشئت بگیرند. این فرضیه در یونان قدیم رواج گسترده 
داشت؛ ارسطو فیلسوف و دانشمند برجسته قرن سوم 

قبل از میالد از معتقدین  این نظریه بوده است.
از طرف  فرضیه  ازلی بودن حیات: این  ب( فرضیه 
لوئی پاستور دانشمند فرانسوی در اواخر قرن 19 بیان 
شد، وی معتقد بود هر موجود زنده از موجود زنده قبل 
خود به وجود آمده است، نتیجۀ طبیعی این نحوۀ نگرش 
دربارۀ جانداران آن است که باید پذیرفت جانداران یا 
عبارت دیگر  به  و  است  حیات، همیشه وجود داشته 
نقطه پدید آمدن ندارد. از جمله  ایراد هایی که بر این 
نظریه وارد شده  این است که اوالً کره زمین یا َمهد 
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تصویر 2ـ1ـ فوک دریایی

تصویر3ـ1

تصویر4ـ1ـ معده آسیب دیده

اسفنگتر

سوراخ

مجرا

اسید معده معده

غذا

سطح  دقیقه   40 گذشت  از  بعد  انداخت.  آن  داخل 
هم  بعد  ساعت  دو  و  بود  شده  هضم  کاماًلً  گوشت 
درآمدند  نازک  نخ های  به صورت  ماهیچه ای  تار های 
و بعد از ده ساعت همۀ گوشت هضم شده بود. دکتر 
بومون بعد از جمع آوری مشاهدات خود به این نتیجه 
رسید که معده، غذای بلع شده را با ترشح شیرۀ معده، 

که ماهیت اسیدی نیز دارد، هضم می کند.

2ـ1ـ1ـ زیست شناسی چیست ؟
مجموعه  علومی   به  )علوم زیستی(  زیست شناسی 
زنده  علمی موجودات  شناخت  به  که  می شود  اطالق 
)تصویر2ـ1( و عوامل مؤثر بر آنها منجر می شود، لذا 
با  این علم می توان توصیف جامعی از مفهوم حیات 
واقع  در  می  گوییم  حیات  را  آنچه  آورد.  به دست  را 
نِمود های تجربی  اَعمال تمام موجودات زند ه ای است 

که در همه جای کرۀ زمین پراکنده شد ه اند. 
بنابراین، دانش علوم زیستی، مجموع آگاهی  هایی است 
که پژوهشگران علوم زیستی با استفاده از روش علمی، 
موجودات  طبیعی  محیط زیست  در  یا  آزمایشگاه  در 

زنده، به دست آورده اند.
              

الف( روش علمی: 
در سال 1822 یک جوان کانادایی به اسم الکسیس 
برحسب  بود،  قدرتمندی  قایقران  که  مارتین  ِسنت 
زخم  زخمی شد.  گلوله ای  توسط  او  پهلوی  تصادف، 
ِسنت مارتین به اندازه ای بود که از آنجا می شد قسمتی 

از معده سوراخ شده او را دید )تصویر3ـ1(.
سنت  زخم  دیدن  از  بعد  ارتش  پزشک  دکتر    بومون 
دیگر  دقیقه  چند  تا  بیمار  شد   که  مطمئن  مارتین 
خواهد ُمرد. اما در کمال تعجب وی زنده ماند و بعد 
از چند ماه دیوارۀ معده اش با بافت های سطحی بدن، 
جوش خورد و مجرای باریکی به وجود آمد که به معده 
ختم می شد. وسط  این مجرا پرده ای به وجود آمد که 
مانع خروج مواد از معده می شد، اما دکتر می توانست 
از طریق  این مجرا مستقیماً داخل معده بیمار را ببیند.

بیمار،  معده  دیوارۀ  نمود که  مشاهده  بومون  دکتر 
چین های پرشمار دارد و مایع مخاطی، سطح آن را 

پوشانده است.
وقتی تکه های نان وارد معده می شد، دیوارۀ بی رنگ 
مایع  و  می کرد  تغییر  تند  صورتی  به رنگ  معده 
مخاطی زیادی نیز ترشح می شد و کمی بعد دیگر اثری 

نبود)تصویر4ـ1(. نان  تکه های  از 
دکتر مقداری از این مایع را که بویی مثل کلریدریک 
اسید داشت از معده خارج نمود و تکه ای گوشت گاو 
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دکتر بومون پس از جمع آوری مشاهدات خود نتیجه گرفت: پاسخی که معده به غذای بلع شده می دهد ترشح 
کلریدریک اسید است. وی برای آزمایش فرضیه اش، غذا های گوناگونی به ِسنت مارتین می داد و واکنش معدۀ 
وی را مشاهده می کرد و به این ترتیب دکتر بومون اثری به نام »آزمایش ها و مشاهداتی در بارۀ شیرۀ معده  و 

فیزیولوژی گوارش« منتشر کرد.
روش علمی ، روشی منطقی و منظم است که چارچوب کلی راهنمای پژوهشگران است. مراحل اصلی روش 

علمی )تصویر5ـ1( به شرح زیر است:
1ـ طرح مسئله:

برای کسانی که تفکر علمی دارند اغلب با مشاهدۀ یک پدید ه، پرسش یا 
پرسش هایی مطرح می شود.

2ـ تحقیق: 
پژوهشگر برای یافتن پاسخ پرسش ها به منابع مختلف اطالعاتی مثل 
را  موجود  اطالعات  امکان  تا حد  و  مراجعه  علمی   مقاالت  و  کتاب ها 
آزمایش های  و  مشاهدات  به  است  ممکن  حتی  می کند؛  جمع آوری 

پردازد. بیشتری 
3ـ  فرضیه سازی:

پایۀ  بر  که  مسئله ای  چرایی  بیان  برای  احتمالی  و  منطقی  پاسخ   به 
اطالعات جمع آوری شده، تجربه ها و ذهن خاّلق خود پژوهشگر مطرح 
و  درستی  تا  شود  آزمایش  باید  فرضیه  می گویند.  فرضیه  می شود 

شود. روشن  آن  نادرستی 
4ـ آزمایش فرضیه:

آزمون یک فرضیه با به کار بردن مراحلی تحقق می یابد که پژوهشگر 
سعی کند همۀ عواملی را که بر نتیجۀ آزمایش اثر میگذارند کنترل کند.

5  ـ نتیجه گیری:
به بررسی و جمع بندی واقعیت  های حاصل از آزمایش که فرضیۀ مورد 
آزمایش را رد یا تأیید می  کند نتیجه گیری می گویند. در صورت رد یک 

فرضیه به ایجاد و آزمایش فرضیۀ دیگری می  پردازیم.
6  ـ نظریه )تئوری(:

فرضیه ای است که توسط بسیاری از دانشمندان بار ها آزمایش شده و 
به نتایج مشابه رسیده است.

7ـ انتشار گزارش:
دانشمندان الزم است نظریه حاصل از آزمایش های علمی شان را، به منظور 

استفادۀ سایر محققان، در مجالت و پایگاه های علمی گزارش دهند. 

مراحل مختلف روش علمی  را در آزمایش دکتر بومون مشخص نمایید؟  

تصویر5 ـ1 ـ مراحل اصلی روش علمی

طرح سؤال

جمع آوری اطالعات

 فرضیه سازی

آزمایش فرضیه

 نتیجه گیری

نظریه

انتشار گزارش

فعالیت
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ـ  1ـ1ـ کاربرد زیست شناسی:  3
متنوع  و  بسیار گسترده  علوم زیستی  امروزه موضوعات 
شده است، بر همین اساس پژوهش های علوم زیستی را 
می توان در دو گروه علوم زیستی پایه ای و علوم زیستی 

کاربردی جای داد.
از  میلیون ها سال قبل بر روی زمین  حشره ای به نام سنجاقک 
وجود داشته که دارای دو جفت بال است. سنجاقک  ها در 
زمان پرواز به راحتی خود را صاف نگه می دارند و با استحکام 
آنها  چهارگانۀ  بال  های  از  یک  هر  می زنند.  دور  الزم 
توسط عضالت جداگانه ای کنترل می شود. در نتیجه 

پروازشان همواره از یک کنترل عالی برخوردار است.
بال  و  بدن  و  جهت یابی  های  ردیابی  با  متخصصین، 
سنجاقک ها به کمک فیلم برداری ویدئویِی پرسرعت، 
را  بال  هایشان  نیروی  چگونه  آنها  که  شدند  متوجه 

می  دهند.  تغییر  زدن،  دور  عمل  اجرای  برای 
حال به یکی از سازه های دست انسان که از سنجاقک 

الگو گرفته است دقت کنید:
آیا تا به حال به شکل و عمل یک بالگرد توجه کرده اید؟ 
پره های بالگرد مانند بال های سنجاقک است و انتهای 
کشیدۀ بالگرد شبیه ُدم نازک  این جانور است. بی شک 
الگوی ساخت بالگرد را از روی  این جاندار کپی برداری 

کرده اند )تصویر6  ـ1(.
تصویر6 ـ1ـ  استفادۀ انسان از پدیده های زیستی برای ساخت 

سازه های مصنوعی به منظور زندگی بهتر

مثال باال یکی از پژوهش های علوم زیستی پایه ای و 
بهتر  برای  پرواز  قوانین  شناخت  منظور  به  کاربردی 
زیستن انسان است. امروزه پژوهش های علوم زیستی 
به طور وسیعی در حال انجام است تا قوانین زیستی 

شوند. کشف  ناشناخته 
بسیار  دیگر  علوم  با  علوم زیستی  که  است  ذکر  قابل 
هنگام  در  علوم زیستی  پژوهشگران  است.  مرتبط 
بهره  مختلف  موضوعات  از  جانداران  دربارۀ  تحقیق 
می برند. شیمی  و فیزیک از جمله علومی  هستند که 

دارند. علوم زیستی  در  را  کاربرد  بیشترین 

برخی از شاخه های علوم زیستی  
1ـ کشاورزی و فیزیولوژی گیا هان

مطالعه دربارۀ گیا هان زراعی، علف های هرز، بیماری  ها، آفت  ها

2ـ دامپزشکی و فیزیولوژی جانوران
مطالعه دربارۀ جانوران اهلی و وحشی، نحوه نگهداری و ازدیاد آنها

3ـ جنین شناسی
مطالعه دربارۀ رشد و نمو اولیۀ جانداران پس از تشکیل سلول تخم

4ـ زیست شناسی سلولی و مولکولی
مطالعه دربارۀ سلول ها و مولکول های سازنده آنها

 

بیشتر بدانید
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2ـ1   انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده :

تصویر 7ـ1ـ حدود 70% بدن موجودات زنده را آب و 
30%  دیگر را سایر مواد شیمیایی تشکیل می دهد.

پروتئین

 مولکول های کوچک                   

RNA
فسفولیپید

DNAقند

%30

  %70

مواد
شیمیایی

آب

 تصویر ٨ ـ1ـ مواد معدنی  

حـل کـردن مـواد معدنی و سایر مواد 
برای قابل دسترس بودن برای سلول ها

 اجرای بهتر عمل هضم غذا                   

حفاظت اندام ها و بافت ها در برابر 
ضربه

کمک به سیستم ایمنی بدن و انتقال 
مواد غذایی و گازهای تنفسی                    

خارج کردن مواد زائد بدن از طریق 
دفع ادرار، مدفوع و عرق                  

حرکت آسان مفصل ها و اعضای بدن

تنظیم دمای بدن کاهش سرگیجه و سردرد

تصویر ٩ـ1ـ نقش آب در بدن انسان

همان گونه که می دانید، کوچک ترین واحد سازنده ماده 
اتم نام دارد. اتم ها به هم می پیوندند و مولکول ها را 

پدید می آورند.
عمده  گروه  دو  به  زنده  موجودات  بدن  شیمیایی  مواد 
تقسیم می شوند:  مواد معدنی و مواد آلی )تصویر7ـ1(.

                                             
1ـ2ـ1ـ مواد معدنی :

موجودات غیرزنده از مواد معدنی تشکیل شده اند؛ اما 
برخی از موجودات زنده، بعضی از مواد معدنی موجود 
مـی آورنـد.  در  آلـی  مـواد  صورت  بـه  را  طبیعت  در 
مواد معدنِی مهِم بدن موجودات زنده عبارت اند از: آب، 

گاز ها و امالح )نمک ها(  )تصویر8  ـ1(.    
 آب : یکی از مهم ترین مواد معدنی موجود در طبیعت 
و نیز یکی از اساسی ترین مواد در بدن موجودات زنده 
»آب« است. مقدار آب موجود در بدن موجودات زنده 
به طور متوسط بین 65 تا 95 درصد وزن بدن است. با 
توجه به نقش آب در بدن انسان )تصویر 9ـ1(، از دست 
رفتن 10 درصد آب بدن نتایج زیان باری درپی خواهد 

 نمک هاداشت. 

آب

گازها
مواد معدنی
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 )O2( اکسیژن  و   )CO2( دی اکسید  کربن   : گاز ها 
محسوب  تنفسی  گاز های  از  که  مهم  مادۀ  دو  این 
می شوند، پیوسته بین موجودات زنده و محیط مبادله 
می شوند )تصویر10ـ1(. همان طور که در ادامه خواهید 
خواند، دو فرایند فتوسنتز و تنفس در تولید و مصرف  این 

دارند.  بسزایی  گاز ها سهم 
از  ترکیبات  دیگر  مثالی  نمک ها  )امالح(:  نمک  ها 
به صورت  »یون«  یاخته  در  نمک  ها  هستند.  معدنی 
وجود دارند، مانند سدیم کلرید که به صورت یون سدیم 
)+Na( و یون کلر )ـ Cl( در یاخته دیده می شوند. مثال 
دیگری از یون  های مثبت: کلسیم، پتاسیم و منیزیم، 
فسفات  ها  و  کربنات  ها  نیترات  ها،  منفی:  یون های  و 
هستند که  این یون  ها در ساختار بعضی از بخش های 
بدن موجودات زنده وجود دارند که به انجام بسیاری 
از واکنش  های زیستی بدن کمک می کنند،  به همین 
دلیل کمبود یا افزایش یون  ها باعث اختالل در حیات 

یاخته ها می شود)تصویر11ـ1(.
تصویر 10ـ1 ـ دستگاه گردش خون به انتقال گاز های تنفسی 

کمک می کند.

تبادل گازی
 بین شش و خون

تبادل گازی
 بین بافت و خون     

سلول های بدن  

شش

 تصویر 11ـ1ـ برخی از عناصِر معدنی مورد نیاز و نقش آنها در بدن

 فعالیت سلول های عصبی  سدیم
 تنظیم فشار خون

 فعالیت سلول های عصبیپتاسیم
 تنظیم اسیدی و بازی بدن

 رشد استخوان هاکلسیم
 انقباض ماهیچه ها

 به همراه کلسیم و فسفر در ساخت منیزیم
و استحکام استخوان  ها نقش دارد.

پیام عصبی      

انقباض ماهیچه به کمک 
یون کلسیم

فعالیت سلول عصبی با کمک 
یون های سدیم و پتاسیم

CO2

CO2

O2

O2
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باشند،  مانده  اگر  می شوند  درست  اسفناج  و  هویج  با  که  سوپ هایی  می شود  توصیه  دلیل  چه  به  1ـ 
نگیرد؟ قرار  مصرف  مورد  کودکان،  برای  به خصوص 

2ـ در کشور ما شرکت های مختلفی در تولید و توزیع آب معدنی فعالیت دارند. به انواع عناصر و همچنین 
مقدار آنها، که بر روی برچسب بطری آب معدنی نوشته شده است، توجه کنید، با ارائۀ گزارشی برای کالس، 
به دوستان خود یادآور شوید که هر یک از  این آب های معدنی از لحاظ عناصر گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند. 

2ـ2ـ1ـ مواد آلی:
در گذشته تصور بر  این بود که مواد آلی به وسیله موجودات 
زنده ساخته می شوند اما امروزه در آزمایشگاه  ها و حتی 
استفاده  مورد  و  تولید  متعددی  آلی  مواد  صنعت،  در 

انسان قرار می گیرد. 
اتم کربن، به صورت عنصر اصلی در مواد آلی وجود 
دارد. البته عالوه بر کربن حاوی عناصر دیگری نظیر 
هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فسفر و گوگرد نیز است.  
را  زنده  موجودات  پیکر  در  موجود  آلی  ترکیب های 

می توان در چهار گروه قرار داد)تصویر12ـ1(.
بدن آب مورد نیاز خود را عالوه بر آشامیدن و خوردن 
آلی درشت  مواد  با ساخت  غذا های مختلف می تواند 

تصویر 12ـ1ـ انواع گروه های ترکیبات آلی

تصویر 13ـ1ـ وقتی مونومرها به هم متصل می شوند، آب تولید 
می گردد و هنگام جدا شدن مونومرها از یکدیگر، آب مصرف 

می شود.

مولکول به شکل پُلیمر )تصویر14ـ1(، تأمین کند، برای 
مثال آمینواسید یک مولکول نسبتاًً کوچک است که 
به عنوان مونومر در ساختار پروتئین شرکت دارد.  این 
مونومر ها وقتی با کمک آنزیمی خاص به یکدیگر متصل 
می شوند، مولکول های آب تولید می شود)تصویر13ـ1(.

تحقیق کنید
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ت کربن
هیدرا

ک
اسید نوکلئی

پروتئین
لیپید

الف(هیدرات های کربن )قند ها(:  قند ها از  ترکیبات 
آلی هستند که پنج نقش مهم در بدن ما دارند:

می شود:  استفاده  انرژی،  منبع  عنوان  به  آنها  از  1ـ 
است.  بدن  یاخته های  رایج  سوخت  که  نظیرگلوکز 

به  گلوکز  از  فقط  انسان  بدن  یاخته های  از  برخی 
عنوان منبع انرژی استفاده می کنند. برای مثال مغز 
انسان و گویچه های قرمز خون تنها از گلوکز به عنوان 

می کنند. استفاده  انرژی 

تصویر14ـ1ـ انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

 نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

پروتئین انقباضیپلی پپتیدآمینواسید

سلول های چربیچربیاسید چرب
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2ـ قند ها سبب حفاظت از پروتئین  های بدن می شوند. 
اگر بدن دچار کمبود قند شود برای کسب انرژی به سراغ 
سایرترکیبات آلی، مثل پروتئین  ها می رود. همان طور 
که در ادامۀ  این فصل با عمل پروتئین  ها آشنا خواهید 
شد،  ایـن ترکیبات نقش های مهمی )آنـزیمی ، دفاعی، 

انقباض و...( در بدن دارند.
3ـ قند ها مانع تولید محصوالت آسیب رسان اسیدی در 
بدن می شوند. اگر بدن دچار کمبود قند شود یکی دیگر 
از  ترکیباتی که مورد استفاده قرار می گیرد، چربی  ها 
هستند. با سوخت وساز چربی  در بدن محصوالت اسیدی 
سوخت  نمی توانند  لذا  این  ترکیبات  می شوند  آزاد 
مناسبی  برای مغز باشند زیرا در دراز مدت مصرف  این  

ترکیبات موجِب اغما و حتی مرگ می شود.
4ـ قند ها مانع از بروز برخی بیماری های بدن می شوند: 
رودۀ  بروز سرطان  از  مانع  سلولزی  الیاف های  وجود 

بزرگ و بعضی دیگر از بیماری های گوارشی می شود. 
ما  روده  درون  باکتری های  از  بعضی  برای  قند ها 

ضروری اند تا آنها برای ما ویتامین بسازند.  
5ـ قند ها در ساختار بعضی از اجزای یاخنه ای مثل 

دارند. )DNA( شرکت  وراثتی  مادۀ 
پس از معرفی  نقش قند ها  الزم    است  با    ساختار   هیدرات های 
کربن و انواع قند ها آشنا شوید. قند ها عمدتاً از عناصر 
هیدروژن، اکسیژن و کربن تشکیل شده اند. قند های ساده 
به عنوان مونوساکارید ها مَعروف اند،  این قند ها براساس 
کربنه  پنج  قند های  می شوند.  نام گذاری  کربن  تعداد 
)پنتوز ها( و قند های شش کربنه )هگزوز ها( مهم ترین 
مونوساکارید ها هستند. دی ساکارید ها قند هایی هستند 
که در ساختار خود دو قند ساده دارند و پُلی ساکارید ها 
درشت مولکول هایی هستند کـه در ساختار خود تعداد 

زیادی مونوساکارید دارند )تصویر15ـ1(.

 نشاسته )قند ذخیره ای در سلول های گیاهان (
 گلیکوژن )قند ذخیره ای در سلول های جانوران و قارچ ها(

 سلولز )قند شرکت کننده در دیوارٔه سلولی گیاهان(
 کیتین )قند شرکت کننده در دیوارٔه سلولی قارچ ها(

تصویر15ـ1ـ انواع هیدرات های کربن

مونوساکاریدها

 پنتوزها )شامل ریبوز و دئوکسی ریبوز(
 هگزوزها)شامل گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز( 

 دی ساکاریدها

 ساکارز)مثل قند و شکر معمولی که مصرف می کنیم(
 مالتوز)مثل قند موجود در جوانٔه جو(

 الکتوز)مثل قند شیر(

پلی ساکاریدها
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کربن  هیدرات های  مانند  نیز  لیپید ها  ب(   لیپید ها: 
ساخته  کربن  و  اکسیژن  هیدروژن،  عناصر  از  عمدتاً 
شده اند. ویژگی همه لیپید ها آب گریز بودن آنهاست. 
یاخته  در  انرژی  ذخیرۀ  مهم ترین  ترکیبات  لیپید ها 

می شوند.  محسوب 
گروه های مهم لیپید ها به شرح زیر است: 

تری گلیسریدها: از  ترکیب سه مولکول اسید چرب و 
یک مولکول گلیسرول حاصل می شوند )تصویر16ـ1(. 

تفاوت تری گلیسریدهای مختلف بسته به نوع اسیدهای 
چرب موجود در ساختار آنهاست. چربی ها و روغن ها دو 

نوع مختلف از  تری گلیسیریدها هستند. 
چربی ها در دمای معمولی اتاق به حالت جامدند نظیر 
َکره، در صورتی که روغن ها در دمای معمولی اتاق به 
حالت مایع اند، نظیر روغن ذرت، روغن آفتاب گردان 

و روغن زیتون.

تصویر16ـ1ـ ساختار تری گلیسریدها

بافت چربی
تری گلیسرید

غشای سلول
ذخیره چربی

هسته سلول چربی

پ( فسفولیپید ها:  این گروه اجزای اصلی غشا ءِ یاخته ای 
هستند. ساختار  این لیپیدها به تری گلیسریدها بسیار 
که  است  آن  در  دو  مهم  این  تفاوت  دارد.  شباهت 

مولکول گلیسرول در فسفولیپیدها به دو اسید چرب و 
یک گروه فسفات متصل است )تصویر17ـ1(.

تصویر17ـ1ـ ساختار فسفولیپیدها

کلسترول
پروتئین

کربوهیدرات
پروتئین

فسفولیپید

 سرآبدوست

ُدم آبگریز

استروئیدها

تری گلیسریدها                           

موم ها              

فسفولیپیدها                  

استروئیدها

تری گلیسریدها                           

موم ها              

فسفولیپیدها                  
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استروئیدها: کلسترول استروئیدی است که در غشا ِء 
یاخته جانوری یافت میشود )تصویر18ـ1(. یاخته های 
از  این ماده برای ساختن سایر استروئید ها،  جانوری 
مثالً هورمون های استروئیدی استفاده میکنند. افزایش 

کلسترول خون ممکن است موجب بیماری مربوط به 
رگ ها شود. ساختار کلی همۀ استروئید ها یکسان و 

شبیه مولکول کلسترول است )تصویر18ـ1(.

از  و  اسید های چرب طویل اند  پلیمر  موم ها  موم ها: 
چربیها آب گریزترند.  این ویژگی سبب شده است تا 
موم ها برای بخش های جوان گیا هان، میوه ها پوشش 
مناسبی باشند)تصویر19ـ1(. برخی از جانوران، از جمله 

حشراتی مانند زنبور عسل نیز موم تولید میکنند. 
ت ( پروتئین ها: پروتئین  ها، عالوه بر عنصر هیدروژن، 
موارد حتی  از  برخی  در  نیتروژن،  و  کربن  اکسیژن، 
عنصر گوگرد نیز در ساختار خود دارند. پروتئین ها، 
نام  به  مونومرهایی  از  که  هستند  پلیمرهایی 
 20 حدود  شده اند)تصویر20ـ1(.  تشکیل  آمینواسید 

دارند. وجود  پروتئین  ها  در  مختلف  آمینواسید  نوع 
هر یک از ما، دارای ده ها هزار نوع پروتئین در بدنمان 
هستیم که هر کدام از آنها ساختار سه بُعدی خاصی 
در  پروتئین ها  می دهند.  انجام  ویژه ای  کار  و  دارند 
ساختار یاخته ها و بدن جانداران شرکت و در انجام 
همۀ کار های درون یاخته ها نقش دارند. نمونه هایی 
از انواع پروتئین ها را از نظر نوع کارشان در بدن، در 

می کنید. مالحظه  )تصویر21ـ1( 

تصویر 1٩ـ1ـ موم موجود در سطح درختان جوان

تصویر20ـ1ـ ساختار پروتئین

تصویر1٨ـ1ـ فرمول شیمیایی مولکول کلسترول

استروئیدها تری گلیسریدها                           

موم ها              

فسفولیپیدها                  

بیشتر بدانید

a

b

c

d
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زیستی         هستند  آنزیم ها         واکنش دهنده های   آنزیم ها: 
در  کـه  را  شیمیایـی  واکنش هـای  از  بسیاری  و 
یاخته ها روی می دهد،  عملی میکنند. بدون آنزیم ها، 
واکنش های زیستی به  اندازه ای آهسته صورت میگیرد 

با  این حالت، ممکن نیست.  ادامۀ زندگی  که 
آنزیم ها عمل اختصاصی دارند. یاخته از هرکدام از آنها 
آنزیم ها در واکنش هایی  استفاده میکند، چون  بارها 
که انجام میدهند، هیچ تغییری نمیکنند. البته مقدار 
برای  و  میگذارد  کاهش  به  رو  تولید،  از  پس  آنزیم، 

 الف( پروتئین های ساختاری: تار عنکبوت، ابریشم و حتی موها 
و ناخن های ما از آن جمله اند.

ب( پروتئین های منقبض شونده: رشته های پروتئینی که باعث 
حرکت ماهیچه ها می شوند، از این نوع  پروتئین ها هستند.

هستند.  پروتئین ها  دیگر  نوع  دفاعی:  پروتئین های  ج( 
از  دفاع  برای  بدن  به  و  هستند  پروتئین ها  گروه  این  از  پادتن ها 

می کنند. کمک  خود، 

پروتئین ها  دیگر  نوع  دهنده:  انتقال  د(پروتئین های 
و  اکسیژن  است،   آهن دار  پروتئینی  که  هموگلوبین  هستند. 

میکند. منتقل  خون  در  را  دی اکسید  کربن 

به  مواد  این  هستند.  پروتئین ها  نوع  مهم ترین  آنزیم ها:  هـ( 
واکنش های درون سلول ها، سرعت می بخشند یا آنها را به انجام 

می رسانند.

تصویر21ـ1ـ نمونه هایی از پروتئین ها

انجام همیشگی واکنشی خاص، یاخته باید دائماً آن را 
تولید کند. 

حساس اند.  دما  شدید  تغییرات  به  نسبت  آنزیم ها 
45oc بسیاری از آنزیم های بدن ما در دمای باالتر از

غیر فعال میشوند. آنزیم ها نسبت به تغییرات شدید 
pH محیط حساس اند. 

مشاهده  در)تصویر22ـ1(  را  آنزیم ها  عمل  چگونگی 
شکل  پروتئین ها  سایر  مانند  نیز  آنزیم ها  میکنید. 

دارند.  ویژه ای  سه بُعدی 

تصویر 22ـ1ـ عملکرد آنزیم

آنزیم

فراورده

آنزیم تغییر نیافته
 اتصال پیش ماده ها  انجام واکنش

به جایگاه فعال

پیش ماده ها

جایگاه فعال
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بخشی از مولکول آنزیم، قالبی برای چسبیدن به بخشی 
از پیش ماده است آن بخش از آنزیم که به پیش ماده 

ملحق می شود، جایگاه فعال نام دارد. 
پس از اتصال پیش ماده به جایگاه فعال، واکنش انجام 

می شود. سپس پیش ماده، که اکنون فراورده نام دارد، 
معدنی  مواد  و  ویتامین ها  بعضی  آن جدا میشود.  از 
اتصال آنزیم را به پیش ماده آسان تر میکنند و باعث 
می شوند سرعت انجام واکنش های آنزیمی  افزایش یابد.

از چه نوع آنزیم هایی امروزه در صنایع مختلف استفاده می شود و کاربرد استفاده  این آنزیم ها چیست؟

اکثر آنزیم ها پروتئینی هستند، گرمای زیاد به آنها 
واکنش  یک  سرعت  روبه رو  نمودار  می رساند.  آسیب 

می دهد. نشان  را  مختلف  دما های  در  آنزیمی 
1ـ در چه دما هایی واکنش، بیشترین و کمترین 

سرعت را داشته است؟
 45oc از  باالتر  2ـ چرا سرعت واکنش در دمای 

کاهش می یابد؟
3ـ دمای بدن انسان در حالت تب ممکن است 
برای بدن  این دما  40oc برسد، چرا  از  به بیش 

است؟ مضر 

ت( اسید های نوکلئیک )اسید های هسته ای(: یکی 
دیگر از  ترکیبات آلی اسید های نوکلئیک اند. اسید های 
نوکلئیک مولکول  های درشت و پیچید ه ای هستند که از 

مونومر هایی به نام نوکلئوتید ساخته شد ه اند. 
در  ترکیب  هر نوع نوکلئوتید یک مولکول قند پنج کربنی، 
دارد  وجود  فسفات  سه گروه  تا  یک  و  آلی  باز  یک 

)تصویر23ـ1(.
اسید های نوکلئیک را برحسب قند موجود در آنها به 

دو دسته تقسیم  می  کنند: 
 RNA و  )دئـوکسی ریبـونـوکلئیک اسیـد(   DNA

)ریبونوکلئیک اسید(.
تصویر 23ـ1ـ ساختارنوکلئوتید

حیات و زیست شناسی

فعالیت

تحقیق کنید

محدودۀ دمای خطرناک

یم
آنز

ت 
الی

فع

دمای پایین تر
درجه سانتی گراد

دمای باالتر
37



16

نوع قند نوکلئوتید های سازندۀ DNA، از دئوکسی ریبوز 
تشکیل شده است و نوع باز آلی نوکلئوتید های آن یکی از 
 A و G، C، T چهار بازی است که آنها را با عالمت های
شناسایی میکنند. در صورتی که نوع قند نوکلئوتید های 
سازندۀ RNA، از ریبوز تشکیل شده است و نوع باز آلی 
نوکلئوتید های آن یکی از چهار بازی است که آنها را با 
عالمت های G، C، U و A شناسایی میکنند )تصویر24ـ1(.
مولکول DNA، مولکول بسیار طویلی است که از دو 

رشته تشکیل شده است. در هر رشته، هزار ها نوکلئوتید 
به هم متصل شده، وجود دارد. این دو رشته مانند دو 
رشته یک زیپ به هم متصل شده اند. در ضمن ترتیب 
قرار گرفتن نوکلئوتید ها در دو رشتۀDNA طوری است 
 T در مقابل A و نوکلئوتید C درمقابل G که همواره
قرار می گیرد. دو رشتۀ DNA فنرمانند، حوِل محوری 

فرضی تاب می خورند )تصویر24ـ1(. 

٣ـ1  یاخته و ساختار آن: 
موجودات زنده از لحاظ شکل و ساختار و اندازه و رفتار 
گوناگونند، اما با وجود گوناگونی، شباهت های اساسی 

با یکدیگر دارند. 
به عقیدۀ زیست شناسان، موجودات زنده ساختار سازمان 
یافته دارند، می توانند در طول زندگی سازمان و نظم 
خود را حفظ کنند و آن را به نسل بعد منتقل سازند 
شیمیایی  ساختار  در  همچنان  یافتگی،  سازمان  این 

موجوداِت زنده وجود دارد.
شده است  ساختـه  یـاخته  از  موجـودات زنده  بـدن 
)تصویر25ـ1(، بعضی از موجودات زنده تک یاخته ای 

و بعضی دیگر پریاخته ای اند.
ـ  1ـ انواع یاخته های یک موجود زنده پر یاخته ای تصویر25

 سلول های مغزیسلول های ماهیچه قلبی

 سلول های خونی

سلول های عصبی

 سلول های چربی

تصویر 24ـ1ـ ساختار اسید های نوکلئیک

بیشتر بدانید

DNARNA
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عنوان  به  یاخته  هفتم  پایه  تجربی  علوم  درس  در 
کارخانه ای معرفی شد که هر یک از اجزای آن وظایفی 
را برعهده داشته اند. به طورکلی هر یاخته از سه بخش 
اساسی: غشای یاخته ای، سیتوپالسم و هسته ساخته 
شده است. در  این فصل سعی خواهد شد که به نقش 

حیاتی  این اجزا در یاخته و بدن اشاره نماییم. 

ـ 1ـ غشای یاخته: 1ـ 3
همۀ یاخته هـا تـوسط غشای سیتوپالسمی )غشای 
پالسمایـی( احـاطه مـی شوند )تصویر 17ـ1(. غشای 
یاخته وظایف متعددی بر عهده دارد، از جمله کنترل 
ورود مواد به  داخل و خروج مواد از یاخته و نگهداری 

محتویات درون یاخته.
دیـواره  یاخته ای: بر روی غشاِء برخی از یاخته های 
وجود  یاخته ای  دیوارۀ  گیاهان،  جمله  از  جانداران 
نگهداری  و  محـافظت  بـاعث  یاخته ای  دیـوارۀ  دارد. 
یاخته و همچنین شکل بخشیدن به یاخته می گردد 
رفتن   بین  از  و  مرگ  از   اغلب پس  و  )تصویر26ـ1( 

می  ماند. باقی  یاخته  قسمت  های  سایر 

همان گونه که می دانیم اکثر یاخته ها اندازه کوچکی دارند، به طوری که آنها را می توان صرفاً با میکروسکوپ 
مشاهده نمود. آیا می توانید یاخته هایی را نام ببرید که بتوان آنها را با چشم غیر مسلح مشاهده نمود ؟

 تصویر 26ـ1ـ دیوارۀ یاخته ای، یاخته گیاهی

کلروپالست
دیواره یاخته ای

واکوئل مرکزی

هسته

2ـ3ـ1 سیتوپالسم:
سیتوپالسم محلول شفاف و نسبتاًً غلیظی است که بین 
هسته و غشای یاخته ای قرار دارد. اجزای مختلفی به نام 
سیتوپالسم  در  یاخته ای  درون  اجزای  و  اندامک 
وجود دارد که هر یک وظیفه مخصوصی را عهده دار 

هستند. 
لوله های  یاخته ای:  شبکه ای از رشته ها و  اسکلت  الف( 
پروتئینی متصل به    هم  در سراسر سیتوپالسم    وجود    دارد  که 
به آنها اسکلت یاخته ای می گویند. کار اسکلت یاخته ای 

به یاخته است )تصویر 27ـ1(. استحکام بخشیدن 

رشته های پروتئینی

لوله های پروتئینی

رشته های پروتئینی                               

تصویر27ـ1ـ  ساختار اسکلت یاخته

حیات و زیست شناسی

فکر کنید
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ب(ریبوزوم: همان طور که قباًل اشاره شد، پروتئین ها 
از مواد آلی بسیار مهم در بدن موجودات زنده هستند، 

اما  این مواد چگونه ساخته می شوند؟ 
ماشین پروتئین سازی یاخته ها ساختار های بسیار   ریزی 
به نام ریبوزوم ها است. ریبوزوم ها بر روی غشای اغلب 
داخل  در  پراکنده  به طور  یا  آندوپالسمی  شبکه  های 

گذشته  در  )تصویر28ـ  1(.  دارند  وجود  سیتوپالسم 
تصور بر این بود که هر اختاللی در عملکرد ریبوزوم ها 
ُکشنده خواهد بود ولی امروزه بیماری هایی یافت شده 
است که با فعالیت ریبوزوم ها ارتباط دارند یکی از  این 
بیماری  دارید،  آشنایی  آن  با  احتماالً  که  بیماری ها 

است. آلز ایمر 

پ( شبکۀ آندوپالسمی : لوله های منشعب و باریکی 
هستند که در سراسر سیتوپالسم کشیده شده و در 
بعضی بخش ها حجیم اند و به صورت کیسه در آمده اند. 
شبکه آندوپالسمی به دو صورت زبر و صاف در یاخته 
دیده می شود. شبکه آندوپالسمی زبر بر خالف صاف 
در سطح خود ریبوزوم دارد. کار شبکه آندوپالسمی ، 
مختلف  بخش های  به  مواد  بردن  و  تولیدکردن 

است  )تصویر28ـ1(. سیتوپالسم 
ت( جسم گلژی: دارای اجزای کیسه  مانندی است 
یاخته،  سیتوپالسم  در  دارند.  قرار  هم  کنار  در  که 
یاخته  از  باید  که  شیمیایی  مواد  بسته بندی  وظیفۀ 
خارج شوند به عهدۀ جسم گلژی است )تصویر28ـ1(.
ث( لیزوزوم: انـدامک لیزوزوم سرشار از آنـزیم های 

با همکاری اعضای گروه خود
در مورد بیماری آلزایمر تحقیق کنید و گزارشی از تحقیق خود را در کالس به صورت پوستر ارائه دهید؟

از مولکول های  گوارشی است و عمل تجزیۀ بسیاری 
در  اندامک  است.  این  آن  برعهده  یاخته  در  موجود 
مصرف انرژی، از بین بردن مواد زائد، تخریب برخی از 
ویروس ها یا مواد مضر وارد شده به یاخته، نقش مهمی 
می توان  اساس  همین  بر  )تصویر28ـ1(.  می کند  ایفا 
گفت اندامک لیزوزوم یک بمب درون یاخته ای است. 
آنزیم های آن در  و  پاره شود  اندامک  اگر غشای  این 
سیتوپالسم یاخته آزاد شوند، به سایر اندامک های یاخته 
آسیب می رسد یا از بین می روند، چنین رویکردی در 
از طرفی،  یاخته رخ می دهد.  برنامه ریزی شده  مرگ 
لیزوزومی ،  آنزیم های  از  برخی  نبودن  صورت  در 
مولکول هایی که باید توسط آن تجزیه شوند، در داخل 

یاخته تجمع می یابند. 
 

ـ  1ـ ارتباط و همکاری، اندامک ها و  تصویر2٨
اجزای مختلف سلول

شبکۀ آندوپالسمی زبر  

پروتئین ها

کیسه چه انتقالی پروتئین ساخته شده در شبکۀ 

آندوپالسمی زبر را به دستگاه گلژی منتقل می کند.              

کیسه چه
انتقالی

کیسه چه
ترشحی

 پروتئین
دستگاه غشای پالسمایی            ترشحی توسط  پروتئین 

سپس  نشانه گذاری  گلژی 
می شود. ترشح 

لیزوزوم

در مورد مرگ برنامه ریزی شده یاخته 
تحقیق کنید و گزارشی از تحقیق خود 
را به صورت پاورپوینت در کالس ارائه 

دهید؟

تحقیق کنید

تحقیق کنید
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کیسه  هایی  دارای  بسیاری از یاخته ها  واکوئُل:  ج( 
انباشته از آب توأم با ذخیرۀ مواد غذایی و امالح اند 

می  گویند.  واکوئُل  آنها  به  که 
مواد زاید نیز، تا زمانی که یاخته آنها را دفع کند، در 
یاخته های  از  بسیاری  در  می  مانند.  باقی  واکوئل  ها 
گیاهی واکوئل  ها فضای زیادی را در داخل یاخته اشغال 
می  کنند. مایع درون واکوئل  ها به شادابی  و استواری 

گیا هان کمک می  کند )تصویر29ـ1(.
با  ما  بدن  فعالیت هـای  از  طیفی  میتوکندری :  چ( 
به عنوان  میتوکندری،  است.  ارتباط  در  میتوکندری 
موتور تولید انرژی در یاخته، سبب می شود تا مادۀ آلی 
سوختی یاخته، که عمدتاً گلوکز است در فرایندی به 
نام تنفس یاخته ای و در حضور اکسیژن بسوزد تا به 
انرژی مورد استفادۀ یاخته یعنی 1ATP تبدیل شود. 

تصویر2٩ـ1ـ واکوئل در یاخته گیاهی

واکوئل

حیات و زیست شناسی

 تصویر 30ـ1ـ  کاربرد ATP در فعالیت های مختلف زیستی

کار قلببینایی

 فعالیت کبد

 فعالیت کلیه

 انقباض ماهیچه

تولید انرژی
 تنفس
+ماده آلی سلولی

 اکسیژن
 فعالیت مغز

تولید و ترشح آنزیم 
توسط پانکراس

تولید سلول خونی

شنوایی

محل تولید
ATP 

غشای داخلی میتوکندری

 فعالیت گوارشی      

ATP= Adenosine Triphosphate ـ1

بینایی،  مثل  بدن  فعالیت های  اجرای  برای   ATP
است.  ضروری  )تصویر30ـ1(  و...  قلب  کار  شنوایی، 
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ساختار میتوکندری برای انجام دادن تنفس، سازگاری خوبی  را نشان می دهد.  این اندامک نسبتاًً درشت، که 
به شکل کشیده یا کروی در داخل سیتوپالسم دیده می شود، دارای دو غشاء است)تصویر31ـ1(.  

از  موجب  سمی   سیانور  دارند. مادۀ  جای  اندامک  درونی  این  غشای  در    ATP تولید مسئول  آنزیم های  بیشتر 
می شود.  میتوکندری  فعالیت های  کار   افتادن 

ح(پالست ها: در یاخته های گیاهی و برخی از آغازیان، 
نام  به  دو غشا  با  میتوکندری  ها  اندامک  هایی همانند 
یاخته های  در  اندامک ها  دارد.  این  وجود  پالست 
محتوی  اندامک  ها  اگر  این  نمی شوند.  دیده  جانوری 
رنگ دانۀ سبزینه )کلروفیل( باشند به آنها کلروپالست 

)تصویر32ـ1(. می  گویند 
کلروپالست  ها به سبب داشتن ماد ه ای به نام سبزینه 
می  تـوانند انـرژی نـورانی را جـذب و بـه کمک آن 

غذاسازی )فتوسنتز( کنند. 

تصویر31ـ1ـ  ساختار میتوکندری

ماتریکس)مادۀ زمینه ای میتوکندری(

کریستا)چین خوردگی غشاء داخلی(

غشای خارجی

غشای داخلی

با توجه به نقش اندامک میتوکندری در یاخته، علت مرگ آور بودن مصرف سیانور چیست؟

تصویر32ـ1ـ  کلروپالست

پاراکوت از علف کش هایی است که از آن در کشاورزی برای از بین بردن علف های هرز استفاده می شود. 
تحقیق کنید چطور پاراکوت از طریق کلروپالست باعث از بین رفتن بافت های گیاهی می شود. از طریق 
به صورت  برای هم کالسی هایتان  را  گیاه  در  تخریبی  پاراکوت  اثرات  از  تصاویری  در  اینترنت  جستجو 

پاورپوینت ارائه کنید.
نکته زیست محیطی و بهداشتی:

الف( سموم گیاهی خطرناک اند بنابراین دور از دسترس اطفال نگهداری شود و در هنگام استفاده از آنها 
از ماسک و دستکش استفاده شود.

ب( ظرف خالی آنها در محیط رها نشود بلکه به روش بهداشتی بازیافت شود.

تحقیق کنید

فکر کنید
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تصویر33ـ1ـ  هسته و کروموزوم

3ـ3ـ1 هستـه:
هسته بـزرگ تـریـن انـدامک درون یاخته هاست، اینکه 
چرا پیر می شویم و چگونه می توان جلوی پیری را گرفت 
و  متداول  سؤاالت  انداخت،  تعویق  به  را  آن  فرایند  یا 

مهمی  است که انسان ها به دنبال پاسخ آنها هستند.
در داخل هستۀ یاخته، رشته  های طویلی به نام رشته های 
کروماتین وجود دارد که مادۀ اصلی هر رشتۀ کروماتین 
در  نیز  پروتئین   ،DNA بر  عالوه  البته  است.   DNA

ساختار رشتۀ کروماتین شرکت دارد.
هنگامی که یاخته ها در حال آماده شدن برای تقسیم اند، 
رشته های کروماتین مضاعف، فشرده و ضخیم می شود 
و به جسم مشخصی به نام کروموزوم تبدیل می گردند 
)تصویر33ـ1(. اطالعات ژنتیکی یاخته در ساختار هایی 
به نام کروموزوم، که درون هسته واقع شده اند، قرار دارد. 
در بیماری پیری زودرس یاخته ها، کروموزوم یا آنزیم های 

مسئول تکثیر DNA یاخته دچار اختالل شده اند.
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پیری زودرس در کودکان یا سندرم پروگریا1  
این بیمارِي ژنتیکِي نادر که علت آن، بروز جهش ژنتیکي در کروموزوم هاي فرد است، باعث می شود که 
ظاهر کودک، پیر و فرتوت شود. این بیماري یکي از ناخوشایندترین بیماري هاي شناخته شده براي اطفال 

است و درماني ندارد.
این بیماري چه در دختران و چه در پسران به یک نسبت 
)یک نفر از هر یک میلیون کودک( دیده می شود، طول عمر 
کودکان مبتال به پیري زودرس به طور متوسط 13 سال 
نظیر: طاسي، چروک شدن  بیماري  دارای عالئم  و  است 
ناحیه پیشاني و اطراف چشم ها، لرزۀ فک و دهان و افتادن 
دندان ها، داشتن ماهیچه هاي ضعیف و استخوان هاي نارس 
و شکننده و همچنین بیماري قلبي و عروقي است. این 

بیماری از دو تا سه سالگي آغاز مي  شود.
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ارزشیابی پایانی فصل اّول

1 شکل ذخیره ای گلوکز در جانوران و گیاهان را نام ببرید.

2 دو لیپید نام ببرید که در غشاِء یاخته جانوری یافت شود.

3 جاهای خالی جدول را کامل کنید.

پروژه
با توجه به رشتۀ تحصیلی خود مسئله ای را طراحی کنید و با روش علمی به بررسی آن بپردازید.
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