
فصل  دوم

موجودات زنده

آیا ساختمان یک اتم و یک یاخته، همچنین شگفتی های جهان طبیعت و ساختمان وجود انسان، حیوان و گیاه 
شگفت انگیز نیست؟ کشف این اسرار و شگفتی ها، درهای خداشناسی را به روی ما می گشاید.
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سطوح سازمان یافتگی و ویژگی های موجودات زنده

سیمای فصل

ساختار ویروس ها و تأثیر آنها در موجودات زنده

ساختار باکتری ها و اثرات آنها در زندگی انسان

 آغازیان و اثرات آنها در زندگی انسان

قارچ ها و اثرات آنها در زندگی انسان

لکه چشمی  

میتوکندری
هسته

غشا

کلروپالست

نازک

کپسید

پوشش غشایی

پروتئین اتصال دهنده

DNA

سیتوپالسم
ریبوزوم

دیواره
 غشای پالسمایی

کپسول
دیواره

غشا

بینی

DNA

کپسول
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موجودات زنده

1ـ2 سطوح سازمان یافتگی و ویژگی های موجودات زنده:
قبل از شناخت موجودات زنده از دیدگاه علم زیست شناسی الزم است با ویژگی های حیات آشنا شوید. به طور کلی 

1ـ1ـ2ـ سازمان بندی سلولی: 
یاخته   ها پایه و اساس پیکر هر موجود زنده اند. بعضی 
از موجودات مثل باکتری   ها تک یاخته   ای اند ولی بعضی 
مثل انسان، پـریاخته   ای  انـد. در )تصویـر1ـ2( سطـوح 
سازمان یافتگی را به صورت خالصه نشان داد  ه ایم. بدن ما 
از چندین دستگاه ) دستگاه   های گوارش، تنفس، گردش 
مواد، دفع مواد، عصبی، دفاعی، تولیدمثل و...( تشکیل 
شده است. هر دستگاه چندین    اندام دارد. به عنوان مثال 
دستگاه دفع ادرار در بدن ما از  اندام   های کلیه، میزنای، 
مثانه و میزراه تشکیل شده است )میز در زبان قدیم به 
معنی ادرار بوده است(. در ساختار هر  اندام چند بافت 
شرکت دارد )تصویر 2ـ2(. در بدن ما چهار بافت اصلی 
وجود دارد که عبارت اند از: 1ـ بافت پوششی، 2ـ بافت 
ماهیچ ه ای، 3ـ بافت عصبی و 4ـ بافت پیوندی )مانند 
خـون، غضروف، استخـوان و ...(. بـرای تشکیل بـافت، 
از لحاظ  از لحاظ شکل و هم  یاخته   ای هم  گروه   های 
ساختار و کار، تخصصی می  شوند. برای مثال یاخته   های 

سلول

هسته

بافت ماهیچه ای

مثانه

بافت پوششی

 بافت پیوندی

 بافت ماهیچه ای

 بافت پیوندی               

کلیه

مثانه

میزراه              

میزنای              

موجود زنده پرسلولی            

اتم
1 2 3

4

5

6

DNA مولکول 

عصبی دراز و کشیده شد  ه اند تا بتوانند پیام   های عصبی را 
در بدن انتقال دهند یا گویچه  های قرمز خون کوچک  اند 
باریک ترین  از  تنفسی  گاز  های  انتقال  برای  بتوانند  تا 

رگ   های بدن عبور کنند. 

تصویر 2ـ2ـ چهار بافت اصلی در بدن انسان: 1ـ پوششی،
 2ـ ماهیچه ای، 3ـ عصبی، 4ـ پیوندی

بافت پوششی بافت ماهیچه ایبافت عصبی

 انواع بافت
پیوندی:

سستاستخوانغضروفخون
سلول

رشته های
پروتئینی

در نظام آفرینش، موجودات زنده و 
غیـر زنـده از  ترکیباتـی شیمیایـی 
سازندۀ  واحد  که  شد ه اند  ساخته 
آنها اتم ها هستند. بدن شما شامل 
اکسیژن،  هیدروژن،  اتم  میلیارد ها 
نیتروژن، فسفر و کربن است. تلفن 
اتم  میلیارد ها  از  نیز  شما  همراه 
)تصویر  مختلف ساخته شده است 
اما شاخص های مهمی شما  1ـ2(. 
را از تلفن همراهتان متمایز می کند 
و شما به عنوان موجود زنده معرفی 
اشخاص  نظرات  چه  اگر  می شوید. 
مختلف درباره زنده بودن با یکدیگر 
متفـاوت است امـا زیست شناسان 
برای زنده بودن چند ویژگی را بیان 

می کنند:

تصویر 1ـ2ـ سطوح سازمان یافتگی در موجودات زنده. اتم ها، مولکول ها را می سازند. 
شکل  بافت ها  سلول ها،  شدن  تخصصی  و  اجتماع  از  سلول اند.  سازندۀ  مولکول ها 
می گیرند. از سازمان بندی چندین نوع بافت، اندامی مثل مثانه به وجود می آید و ادامه 
سازمان یافتگی اندام ها، دستگاه ها و در نهایت موجود زنده پرسلولی شکل می گیرد.
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ـ  تولید انرژی 2ـ1ـ2
موجودات زنده برای حفظ انسجاِم ساختاری خود، به منظور تکثیر و حرکت، نیازمند به انرژی هستند. این 
انرژی معموالً به شکل مولکولی به نام ATP )آدنوزین تری فسفات( ساخته و ذخیره می شود و مورد استفاده 

قرار می گیرد.

ـ  تولیدمثل: 3ـ1ـ2
تولیدمثل  می  کنند.  تولیدمثل  زنده  موجودات  همۀ 
در  روش غیرجنسی  به  هم  و  روش جنسی  به  هم 
موجودات زنده دیده می شود. بعضی از موجودات مثل 
قورباغه تولیدمثل جنسی دارند )تصویر 3ـ2(. با تولید 
یاخته     های جنسی به نام گامت  نر )اسپرم( و گامت ماده 
)تخمک(، صفات خود را پس از لقاح )ادغام اسپرم و 

با توجه به تصویر روبه رو، سلول ها 
برای تولید و ذخیرۀ انرژی چه 

سازوکاری حاصل کرده اند؟

 انرژی قابل استفاده سلول 

)مولکول های با سطح انرژی پایین(       

قندها
)مولکول های با سطح انرژی باال(

انرژی نوری

کلروپالستمیتوکندری

تخمک( به نسل بعد منتقل می  کنند. بعضی موجودات 
دیگر مثل باکتری   ها تولیدمثل غیرجنسی دارند. در این 
نوع تولیدمثل فقط یک والد شرکت دارد و همۀ زاده  ها 
از نظر ژنتیکی شبیه والد اند که اصطالحاً کلون نامیده 
می  شود. گروه دیگری از موجودات مثل بیشتر گیا  هان 

هر دو نوع تولیدمثل را دارند.

تصویر 3ـ2 ـ تولید مثل جنسی در جانور و گیاه. در قورباغه  اندام های جنسی )تخمدان ها و بیضه ها( به منظور تولید مثل جنسی 
گامت می سازند. در گیاه گلدار اندام های جنسی پرچم ها و مادگی هستند که مسئول تولید گامت اند.

جنین

جانور بالغ
نوزاد قورباغه لقاح

تخمک

تخمک

تخمدان

جانور

بیضه

اسپرم

کاللهگیاه
پرچم

گرده افشانی

تخمدان

لوله گردهگامت ماده
دانه میوه

تخمک

فکر کنید
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ـ  وراثت: ـ  1ـ2 4
انتقال صفات از والدین به فرزندان وراثت نامیده می شود. 
بسیاری از صفات جانداران به مادۀ ژنتیکی یعنی مولکول 
DNA )دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید( بستگی دارد 
در  با ژن   ها هستند. شاید  ارتباط  در  ویژگی   ها  این  و 
و حتی هوش شنیده  رنگ چشم  پوست،  رنگ  مورد 
باشید که  این صفات ژنتیکی اند. برای مثال انتظار دارید 
اگر پدر و مادر رنگ چشم آبی دارند، فرزندان هم دارای 
رنگ چشم آبی باشند. اما این پرسش مطرح می  شود 
چگونه صفت رنگ چشم از والدین به فرزندان منتقل و 

در فرزندان ظاهر می  گردد؟
توجه  )تصویر4ـ2(  به  باید  باال  سؤال  به  پاسخ  برای 
کنید. هر ژن بخشی از مولکول DNA است که ابتدا 
می گیرد  )کُپی  برداری( صورت  رونویسی  آن  روی  از 
)ریبونوکلئیک   RNA نام  به  دیگری  مولکولی  و 
اسید( ساخته می  شود. سپس RNA این اطالعات را 
به ماشین ترجمه یاخته یعنی ریبوزوم منتقل می کند 
)تصویر4ـ2(.  شود  ساخته  پروتئین  آن  روی  از  تا 

پروتئین   های یاخته متنوع اند و همان طور که در فصل 
از  می دهند  انجام  را  مختلفی  کار  های  خواند  ه اید   1
مختلفی  پروتئین   های  چشم  یاخته   های  در  جمله 
ساخته می شود که باعث بروز رنگ آبی چشم خواهد 

شد. 

تصویر 4ـ2ـ مولکول DNA اطالعات ژنتیکی را ذخیره می کند 
و آن را انتقال می دهد. هر DNA هزاران ژن دارد. طی فرآیند 
RNA منتقل می شود و  به مولکول  رونویسی، اطالعات ژن ها 

ریبوزوم اطالعات RNA را به پلی پپتید ترجمه می کند.

RNA

DNA

ترجمه                  

رونویسی

پلی پپتید       

ریبوزوم

ـ   توانایی پاسخ به محرک   های محیطی: ـ   1ـ2   5
هر موجود زند  ه ای به محرک   های محیط پیرامونش پاسخ می  دهد.

چند دانه گندم را در ظرفی مرطوب قرار دهید پس از جوانه زنی و خروج ریشه چه، آنها را به دو گلدان 
منتقل کنید یکی را در حیاط خانه و دیگری را در کنار پنجره ای که نور یک طرفه دارد، قرار دهید. بعد 

از یک هفته شکل دو گیاه را با هم مقایسه کنید.

ـ  سازش و تکامل: ـ  1ـ2 6
حدود 4 میلیارد سال از عمر زمین می  گذرد. سنگ واره   های 
اولیۀ  جّو  براساس  که  می  دهند  نشان  میکروسکوپی 
حدود  در  مانند،  سلول  ساختار  های  نخستین  زمین، 
)که  اولیه  اقیانوس   های  در  پیش  سال  میلیارد   3/5
عمدتاً گرم و شور بودند( پدید آمدند1. به تدریج با تغییر 
محیط، شکل اولیۀ حیات نیز به منظور ادامه زندگی 

دچار تغییر شد. تغییرات موجودات زنده، ابتدا بر روی 
پروتئین   ها ظاهر شد.  روی  بر  و سپس  ژنتیکی  مادۀ 
با تغییر پروتئین   ها ساختار و عملکرد موجودات زنده 
دچار دگرگونی شد و براساس نظام آفرینش تغییراتی 
که برای ادامۀ حیات سازگارتر بودند انتخاب و تکامل 

یافت ه اند.

فعالیت

موجودات زنده

1ـ خداوند کریم در سورۀ مبارکه انبیاء آیه 30 می فرماید: »هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم«.
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مصرف  با  ارتباطی  چه  موضوع  این  و  شدند  مقاوم تر  درمان  به  میکروب   ها  زمان،  گذشت  با  الف(چرا 
آنتی بیوتیک   ها و سازش میکروب   ها می  تواند داشته باشد؟ ب(چرا مصرف خودسرانۀ آنتی بیوتیک   ها، بدون 

میکروب   های خطرناک تر شود؟ پیدایش  می  تواند سبب  پزشک  تجویز 

ـ   هومئوستازی: ـ  1ـ2 7
موجودات زنده نیاز دارند محیط درونی خود را در برابر 
تغییرات محیط بیرونی حفظ کنند. مکانیسم   هایی که 
سبب پایدار ماندن محیط درونی می  شوند، هومئوستازی 
نامیده می  شوند. هومئوستازی بدن انسان به کمک  اندام   ها 
و گیرنده   ها صورت می  گیرد. برای مثال هیپوتاالموس 
یکی از مراکز مهم در مغز است که میزان آب و دمای 
بدن را کنترل می کند )تصویر 5ـ2(. اگر آب بدن کم شود 
هیپوتاالموس با ترشح هورمون ضد ادرار مانع از دفع 
آب توسط کلیه   ها می شود یا در پوست ما گیرنده   های 
حسی مختلفی مثل گیرنده   های درد، فشار، لمس، گرما 
و سرما وجود دارند تا محرک   های بیرونی را شناسایی 
و با ارسال آنها به مغز سبب پاسخ مناسب و در نهایت 

پایداری محیط درونی بدن شوند. 
تصویر 5ـ2ـ هیپوتاالموس، غد ه ای در مغز است که میزان آب 

و دمای بدن را تنظیم می کند.

هیپوتاالموس

کروی، مکعبی و حتی چند وجهی باشد. در بسیاری 
نیز  دیگری  غشای  کپسید،  اطراف  ویروس   ها  از 
دیده می شود که از جنس لیپید و پروتئین می باشد 

)تصویر6ـ2(.

تصویر 6ـ2ـ ساختار یک ویروس تبخال

کپسید

 پوشش غشایی

پروتئین اتصال دهنده  

DNA

فکر کنید

2ـ2 ساختار ویروس   ها و تأثیر آنها در موجودات زنده:
آیا ویروس   ها زند  ه اند؟ شما قطعاً تا به حال یک بیماری 
ویروسی را تجربه کرد  ه اید و شاید این پرسشی بود که 
منتظر شنیدن پاسخ آن بود  ه اید. ویروس   ها موجوداتی  
نه زنده و نه غیر زند  ه اند، در واقع مرز بین موجودات 
غیرزنده و زنده قرار می گیرند. ویروس   ها ساختار یاخته   ای 
و هومئوستازی ندارند، نمی توانند انرژی تولیدکنند، اما 
به  پاسخ  حتی  و  وراثت  تولیدمثل،  نظیر  ویژگی   هایی 

محرک   های محیطی در آنها مشاهده می شود.

1ـ2ـ2ـ ساختار ویروس: 
ویروس   ها همانند موجودات زنده دارای مادۀ  ژنتیکی اند. 
اسیدنوکلئیک  انواع  از  یکی  ویروس   ها  ژنتیکی  مادۀ 
همۀ  ژنتیکی  مادۀ  است.   RNA یا   DNA یعنی 
َکپسید  نام  به  پروتئینی  پوشش  توسط  ویروس   ها 
مارپیچی،  می تواند  کپسید  شکل  می شود.  احاطه  
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فکر کنید

موجودات زنده

2ـ2ـ2 آلودگی و بیماری زایی ویروس   ها:
هستند  درون یاخته   ای  اجباری  انگل   های  ویروس   ها 
تولیدمثل  برای  را  الزم  ابزار  های  همۀ  زیرا خودشان 
قبل  می شوند؟  سلول  وارد  چگونه  ویروس   ها  ندارند. 
بدانید  است  جالب  پرسش،  این  به  دادن  پاسخ  از 
مثال  برای  دارند.  اختصاصی  میزبان   های  ویروس   ها 
ویروس   های گیاهی فقط گیا  هان را آلوده می کنند و 
در بدن جانوران، قارچ   ها و باکتری   ها تکثیر نمی شوند. 
چرا  که  شود  ایجاد  شما  ذهن  در  پرسش  این  شاید 

که  همان طور  دارند؟  اختصاصی  میزبان  ویروس   ها 
کلید خانۀ شما فقط می تواند قفل در منزل تان را باز 
در  هم  ویروس   ها  شوید،  خانه  تان  وارد  شما  تا  کند 
عمل  کلید  مثل  که  دارند  پروتئین   هایی  خود  سطح 
می کنند. سلول   های میزبان هم دارای پروتئین   هایی 
بر سطح خود هستند که نقش قفل را دارند حال اگر 
میزبان  کند می تواند  باز  را  قفل  این  بتواند  ویروسی 

آلوده سازد. را  خود 

ویروس   ها درون سلول چگونه تکثیر می  شوند؟

یک  در  ایدز،  مورد  اولین  ایران:  در  ایدز  بیماری 
از  وی  شد.  مشاهده   1366 سال  در  ساله   6 کودک 
فرآورده   های خونی وارداتی به کشور استفاده می  کرد 
برای  خون  آزمایش  انجام  بعد  به  زمان  آن  از  و 
اجباری شد. فرآورده   های خونی  از  استفاده کنندگان 
ویروس 1HIV با آسیب زدن به گروهی از گویچه   های 
)گلبول( سفید بدن سبب تضعیف سیستم دفاعی بدن 
راحتی  به  از میکروب   ها  انواعی  این حالت  در  می شود. 
موجب بیماری می شوند و حتی ممکن است فرد، دچار 

سرطان شود. از آنجایی که  این ویروس به سرعت دچار 
تغییر می  شود تاکنون   واکسن و درمان قطعی برای بیماری 
ایدز معرفی نشده است. بهترین روش برای مقابله با بیماری 
ایدز پیشگیری از آلوده شدن به  این ویروس است. ویروس 
HIV در هوا، آب یا غذا قادر به ادامۀ فعالیت نیست و در 
واقع بیرون از بدن انسان دوام نمی  آورد. بنابراین از راه   هایی 
نظیر بوسیدن، دست دادن، بغل کردن، سرفه و عطسه، 
لیوان و قاشق و ظروف مشترک، دستشویی   های عمومی ، 

شنا در استخر منتقل نمی شود.

در مورد راه   های انتقال ویروس HIV تحقیق کنید.

انسان  معروف ترین بیماری   های ویروسی، که معموالً 
شامل  می شود،  مبتال  آنها  به  خود  زندگی  طول  در 
سرماخوردگی، آنفلوانزا، آبله  مرغان و تبخال است. اما 
بسیار خطرناک  ویروسی  بیماری   های  بعضی  به  ابتال 
است. فلج اطفال، هپاتیت )الت هاب کبد(، ایدز، سارس 
اِبـوال  و  آنفلـوانـزای مـرغی  )بیماری حـاد تنفسی(، 
)نوعی بیماری تب  دار همراه با خونریزی( از جملۀ این 

بیماری هاست.
نظیر  ویروسی  بیماری   های  از  انواعی  نیز  جانوران  در 
بیماری نیوکاسِل که در گونه   های مختلف پرندگان، 
عالئم  از  یکی  می  شود.  دیده  وحشی،  و  اهلی  از  اعم 

این بیماری در مرغ   ها پیچیدگی گردن و فلجی پا  ها و 
7ـ2(. )تصویر  بال   هاست 

تصویر 7ـ2ـ ویروس نیوکاسل یکی از ویروس های 
تهدیدکننده در مرغداری هاست.

تحقیق کنید

HIV= Human Immunodeficiency Virusـ1
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در شیالت یکی از بیماری   های ویروسی که پرورش دهندگان 
پوزه  خونریزی  بیماری  مواج ه هستند  آن  با  قزل آال 
دیده  بهار  اوایل  در  بیماری  این  حاد  شکل  است. 
می شودکه با مرگ و میر شدید و سریع همراه است. 
قزل آالی مبتال، به رنگ تیره درمی آید و بیرون زدگی 
نشانه   های  است.  واضح  آن  در  چشم  طرفۀ  یک 
کم خونی و رگه   های خونریزی بر روی آبشش   ها دیده 
می  شود، همچنین در بافت ملتحمۀ دورِ چشم   ها نیز 

8  ـ2(. )تصویر  می  شود  مشاهده  خونریزی 
در گیا  هان زراعی تقریباً همۀ بیماری   هـای ویروسی، 
کم و بیش بـاعث کوتولگی، کـاهش رشد، و کـاهش 
محصول می  شوند. ویروس   ها معموالً طول عمر گیاه 

تصویر8ـ2ـ قزل آالی مبتال به بیماری خونریزی پوزه

ممکن  ندرت  به  چند  هر  می  دهند،  کاهش  را  آلوده 
است بالفاصله پس از آلودگی باعث مرگ گیاه شوند 

)تصویر9ـ2(.

آیا ویروس   هایی می  شناسید که در بدن ما تکثیر می شوند و برای سالمتی ما سودمند هستند؟

تصویر 9ـ2ـ  برگ های آلوده به ویروس

تصویر 10ـ2ـ موجودات زنده : باکتری ها

باکتری ها

گیاهان آغازیان

جانوران  قارچ ها 

سال   های قبل خواند  ه اید که موجودات زنده را در پنج 
فصل  این  در  می کنند.  طبقه  بندی  فرمانرو)سلسله( 
به بررسی سه فرمانروی باکتری   ها، آغازیان و قارچ   ها 
می پردازیم و شما در فصل   های 3 و 4 با ویژگی   های 

جانوران و گیاهان آشنا خواهید شد.

٣ـ2 ساختار  باکتری   ها و اثرات آنها در زندگی انسان:

تحقیق کنید

همان طور که در سال قبل خواند  ه اید، در دنیای زنده 
ژنتیکی  مادۀ  اطراف  سلول  درون  در  اینکه  براساس 
پوشش هسته وجود داشته باشد یا نباشد، سلول   ها به 
می شوند.  تقسیم  یوکاریوت  و  پروکاریوت  گروه  دو 
اما آغازیان،  باکتری   ها پروکاریوت  اند )تصویر 10ـ2( 
قارچ   ها و جانوران و گیا  هان یوکاریوت اند. همچنین در 

1 میکرومتر2 میکرومتر5 میکرومتر
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تصویر 11ـ2ـ ساختار یک باکتری

سیتوپالسم
ریبوزوم

دیواره
 غشای پالسمایی

کپسول
دیواره

غشا

پیلی

تاژک

0/5 میکرومتر

DNA

کپسول

موجودات زنده

1ـ3ـ2ـ ساختار یاخته ای باکتری   ها:

بیماری زاترین میکروب، ایجادکنندۀ پوسیدگِی دندان 
نوعی باکتری کپسول  دار است. این باکتری در بدو تولد 
در د  هان نوزاد وجود ندارد و بعد از رویش دندان   های 
تحقیقات  مشاهده  می  شود.  نوزاد  د  هان  در  شیری 
انجام شده نشان می  دهد که  این باکتری یا از طریق 
مستقیم از د  هان پدر و مادر با بوسیدن یـا با استفاده 
از وسایـل غذا خورِی مشترک به نوزاد منتقل می  شود. 
این باکتری به کمک کپسول خود به دندان می چسبد 
و با ترشحات اسیدی سبب پوسیدگی دندان می شود. 
مخصوصاً  کودکان  زیاد  بوسیدن  از  دلیل  همین  به 
دهان آنها خودداری کنید و هرگز قاشق غذا یا چای 

خود را به دهان کودکان نگذارید.
ب( محتویات یاخته ای: در داخل باکتری سیتوپالسم 
وجود دارد و در سیتوپالسم مادۀ ژنتیکی و دانه   های ریزی 
به نام ریبوزوم حضور دارند که نقش آنها دخالت در 

ساخت پروتئین است.
زوایدي  داراي  متحرک  باکتري   هاي  تاژک:  پ( 
رشته  مانند به نام تاژک هستند. تاژک نازک ، موج دار و 
با قابلیت انعطاف است و باعث حرکت باکتری می  گردد.

اما  کوتاه تر  زوایِد  باکتری ها  از  بعضی  ت(پیلی: 
ضخیم تر از تاژک دارند که پیلی نامیده می  شود. پیلي 
عامل چسبندگي باکتري به سطح یاخته   هاي میزبان 
است. این اتصال از طریق اتصال پیلی به گیرنده   های 

اختصاصی در سطح یاخته   صورت می  گیرد. بسیاری 
از باکتری   های بیماری زا دارای پیلی   هایی اند که برای 
قادر ساختن آنها در ایجاد بیماری ضروری هستند. برای 
مثال باکتری اِیشریشیا کالی، که سبب اس هال می شود، 

از طریق پیلی به روده می  چسبد.
در  قادرند  باکتري   ها  از  گروهي  درونی:  ث(   هاگ 
شرایط نامساعد محیطي به مرحل ه ای از زندگي وارد 
این حالت  آنها را نسبتاً مقاوم مي  کند. در  شوند که 
مقداری  و  ژنتیکی  مادۀ  اطراف  در  و  باکتری  درون 
به آن  ایجاد می شود که  دیوارۀ سختی  سیتوپالسم، 
)تصویر12ـ2(.     گـویند  درونی  یـا   هاگ  آنـدوسپور 
هاگ  درونی مي تواند شرایطي از قبیل حرارت، سرما، 
خشکي، مواد شیمیایي و حتي پرتو  ها را تا حد زیادي 

تصویر 12ـ2ـ چگونگی تشکیل هاگ درونی و رویش مجّدد آن            

هاگ درونی

 تشکیل هاگ درونی             

مساعد شدن 
محیط رشد باکتری

 نامساعد شدن 
محیط رشد باکتری

 باکتری فعال                                

DNA

که  الی ه ای  سه  پوشش:  الف( 
از  می کند  احاطه  را  باکتری   ها 
غشاء،  از  عبارتند  خارج  به  داخل 
11ـ2(.  )تصویر  کپسول  و  دیواره 
غشاء درهمۀ باکتری   ها وجود دارد 
اما دیواره در بسیاری و کپسول در 
بعضی از باکتری   ها دیده می شود. 
است که دو  داده  نشان  تحقیقات 
برای  کپسول  و  دیواره  ساختار 
دارند  محافظتی  نقش  باکتری   ها 
و در بیماری زایی بعضی باکتری   ها 

مؤثرند.
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مجدداً  درونی  مساعد   هاگ  شرایط  در  کند.  تحمل 
طي مراحلي رویش مي  کند و باکتری، زندگی تاز  ه ای 
ِکلستریدیوم  َسرده  باکتری   های  می  کند.  شروع  را 
مهم ترین باکتري   هاي بیماري زایي هستند که قادر به 
تولید   هاگ درونی اند. کلستریدیوم   ها عامل دو بیماری 
بوتولیسم و کزاز هستند.  خطرناک و نسبتاً کشندۀ 

یا  دودی  ماهی  خوردن  بزرگساالن:  بوتولیسم 
بوتولیسم  انتقال  با  خانگی  شدۀ  کنسرو  سبزیجات 
مرتبط است.   هاگ   های این باکتری   ها در هوا معلق و 
اگر  بنشیند.  غذا  روی  می  تواند  و  است  پرواز  در حال 

غذا کامالً پخته شود   هاگ   ها می  میرند اما اگر غذایی 
که حاوی   هاگ   هاست، به طور کامل و به اندازه پخته 
نشود و سپس در یک محیط بـی هوازی ) نظیر ظرف 
شیش ه ای یا کیسه   های فریزر زیپ دار( قرار بگیرد،   هاگ 
باکتری سم  فعالیت  با شروع  و  باکتری رشد می کند 
قوی ترشح می  کند. افرادی که  این غذا را هفته   ها بعد 
باز می کنند و به مصرف می رسانند، این سم قوی را به 
همراه غذا به درون سیستم گوارش وارد می نمایند. از 

عالئم بارز آن، دو بینی و احساس خفگی است.

به چه دلیل قبل از مصرف کنسرو  ها باید آنها را 20 دقیقه در آب جوش قرار دهیم؟

بوتولیسم نوزادی: چرا توصیه می شود به نوزادان 
عسل ندهید؟ بوتولیسم نوزادی زمانی رخ می  دهد که 
نوزاد مادۀ غذایی آلوده به   هاگ باکتری کلستریدیوم 
است  آلوده  به   هاگ  که  عسلی  خوردن  دنبال  به  را 
و  می شود  تکثیر  و  می کند  رشد  کند.   هاگ  مصرف 
می گردد.  ساکن  نوزاد  رودۀ  داخل  در  فّعال  باکتری 
در  می  شود.  ر  ها  بوتولیسم  مکان سم  این  در  سپس 
ابتدا نوزاد به مدت 2 تا 3 روز دچار یبوست می  گردد 
و به دنبال آن سختی بلع و ضعف عضالنی رخ می  دهد. 
است  الزم  می شود،  سست  بدنشان  که  نوزادان  این 
بستری شوند و تحت درمان   های حمایتی قرار گیرند.

2ـ3ـ2ـ باکتری   های مفید کشاورزی:
 نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه 
است. گیاه برای ساخت پروتئین و اسید نوکلئیک به 
 N2 آن نیاز دارد. با اینکه 78 درصد اتمسفر زمین را گاز
تشکیل می  دهد. اما همچنان نیتروژن از عوامل عمدۀ 
محدودکننده محصوالت زراعی به شمار می  رود. زیرا 
استفاده  نیتروژن  این  از  مستقیماً  نمی  توانند  گیا  هان 
کنند و بخش عمدۀ نیتروژن خود را به صورت نیترات 
از طریق ریشه جذب می  کنند. باکتری   ها از دو راه به 

تأمین نیتروژن گیاه کمک می  کنند:
تجزیۀ  با  تجزیه کننده  باکتری   هاِی  از  گروهی  الف( 
مواد آلی نیتروژن داِر بقایای جانداران، آمونیاک تولید 

تصویر 13ـ2ـ  این گرهک ها بر روی ریشۀ گیا هان حاوی 
باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن اند.

فکر کنید

نام  به  باکتری   ها  از  دیگری  گروه  سپس  می  کنند. 
تبدیل  نیترات  به  را  آمونیاک  باکتری   های شوره  گذار 

می دهند. قرار  گیا  هان  دسترس  در  و  می کنند 
بادام  یونجه،  نخود،  لوبیا،  شبدر،  )سویا،  بقوالت  ب( 
زمینی( که از نظر تعداد گونه  در میان گیا  هان گلدار 
وسیع  به صورت  شد  ه اند،  واقع  سوم  یا  دوم  جای  در 
در ج هان منتشراند و در تهیۀ نیاز  های انسان جهت 
در  دارند.  مهمی  سهم  چوب  و  روغن  علوفه،  غذا، 
ریشۀ اغلب این گیا  هان، گروهی از باکتری   ها به نام 
ریزوبیوم نفوذ می کنند )تصویر 13ـ2( و با تشکیل 
همزیستی  رابطۀ  گیاه  با  ریشه  روی  بر  گرهک   هایی 
برقرار می کنند. گیاه مواد آلی مورد نیاز باکتری ها را 
تأمین می  کند در عـوض بـاکتری بـا تثبیت نیتروژن 
هـوا )وارد کردن N2 جو به مواد آلی( این نیتروژن را 

در اختیار گیاه قرار می  دهد.
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موجودات زنده

در  پروبیوتیک  واژۀ  پروبیوتیک:  باکتری   های 
اصل، کلمه  ای یونانی به معنای »برای زندگی« است. 
می  شود:  تعریف  صورت  به این  پروبیوتیک  امروزه 
میکروب    های  از  متشکل  غذایی  مکمل  »پروبیوتیک 
زنده است که مصرف آن به دلیل تغییردهِی مطلوب 
فرد  در  مفیدی  اثرات  روده،  میکروبی  توازن  در 

14ـ2(.  )تصویر  می   گذارد.« 
فعالیت  و  رشد  طریق  از  پروبیوتیک  باکتری    های 
می   شوند  مضر  باکتری    های  تکثیر  و  رشد  مانع  خود 
و عالوه بر آن، با سنتز برخی مواد ضروری برای بدن 
آمینه و...(، نقش مهمی  در  اسید  های  )ویتامین    ها، 

می   کنند. ایفا  فرد  سالمتی  حفظ 

٤ـ2  آغازیان و اثرات آنها در زندگی انسان:
آغازیان ابتدایی ترین یوکاریوت   ها هستند )تصویر 15ـ2(. این موجودات تنوع بسیار دارند و می توانند تک یاخته   ای 
یا پریاخته   ای باشند. زیستگاه آنها می تواند آب، خاک و حتی درون بدن موجودات دیگر باشد. انواعی از آنها 
مثل جلبک   ها فتوسنتز کنند  ه اند ولی بعضی از آغازیان مثل عامل بیماری ماالریا، می  توانند برای سالمتی 

انسان   ها خطرناک و کشنده باشند.   

تصویر 14ـ2ـ غذا های حاوی باکتری های پروبیوتیک

تصویر 15ـ2ـ موجودات زنده : آغازیان

باکتری ها

گیاهان آغازیان

جانوران  قارچ ها 
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1ـ4ـ2ـ آغازیان مفید برای انسان:
الف( جلبک   ها: جلبک   ها نام آشناترین گروه آغازیانی هستند که، عالوه بر تولید اکسیژن، در زنجیرۀ غذایی 
جانوران و حتی انسان   ها در برخی کشور  ها سهم بسزایی دارند. در ایران جلبک   های دریایی در سواحل جنوبی 

کشور، به ویژه در سواحل سیستان و بلوچستان )چابهار(، به فراوانی یافت می  شود. 

ب( دیاتوم   ها: یکی از مهم ترین آغازیان در زنجیرۀ 
ساختار  دارای  آغازیان  این  هستند.  دیاتوم ها  غذایی 
پوسته ای از جنس سیلیس اند. دیاتوم   ها در طبیعت، 
انتشار  انواع خاک   ها،  و  از آب   های شور، شیرین  اعم 
ارزش  دارای  آغازیان  این  رسوبات  دارند.  وسیعی 
نظیر  آبي،  سد  هاي  پشت  است.  فراوانی  اقتصادی 
انواع  رسوباِت  از  سرشار  کرج،  در  امیرکبیر  سد 
دیاتوم ها  هویّت  است  ممکن  اگرچه  دیاتوم   هاست. 
براي برخي عالقه مندان به کشاورزي نوین، همچنان 

کاربرد جلبک ها

4ـ استفاده از جلبک ها برای تصفیۀ فاضالب های شهری و صنعتی 

3ـ استفاده از آنها در کشاورزی به منظور حاصلخیز شدن خاک یا داشتن 
کاربرد کود بیولوژیکی به جای کود شیمیایی

و  برای دام و طیور  و مکّمل غذایی  به عنوان علوفه  آنها،  از  استفاده  2ـ 
آبزیان

1ـ استفاده از آنها، به عنوان منبع غذایی انسان )مثاًل در تهیۀ نان، کیک، 
بیسکوئیت و ماکارونی(

تصویر 16ـ2ـ انواعی از دیاتوم ها   

یادآوري شود که تمامي  اما کافي است  باشد،  مبهم 
ظروف  عدسي   ها،  عینک،  براي  مرغوب  شیشه   هاي 
کریستالي و انواع رنگ   هاي متالیک و صد  ها محصول 
شیمیایي  فیزیکي  خواص  از  برگرفته  دیگر،  صنعتي 
همین پوستۀ سیلیسي دیاتوم   هاست. دیاتوم   ها بسیار 
متنوع اند و تاکنون یک صد هزار گونه از آنها شناسایی 
شد  ه اند و تنوع زیستی آنها را تا حدود یک میلیون 

)تصویر16ـ2(. کرد  ه اند  برآورد  گونه 
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موجودات زنده

در مورد کاربرد استفاده از اشکال هندسی دیاتوم   ها در فن اوری نانو تحقیق کنید.

2ـ4ـ2ـ آغازیان بیماری زا 
آغازیان همانند ویروس   ها و باکتری   ها می توانند برای 
انسان و دام و حتی گیا  هان بیماری زا باشند. بنابراین 

الزم است با این گروه از آغازیان آشنا شویم:
الف( بیماری   های آمیبی: آمیب   ها، آغازیانی تک  یاخته   ای 
و فاقد دیواره اند. این جانداران در آب   های شیرین و شور 
و در خاک   های مرطوب زندگی  می  کنند. آمیب اس هال 
خونی یک  عفونت  انگلي  رودۀ  بزرگ  و گاهي  کبد است 

)تصویر17ـ2(. اسهال  آمیبي  در تمام  دنیا وجود دارد اما 
در کشور  هاي  در حال  توسعه  شایع تر است .  این انگل 
می  تواند  توسط  پشه ، سوسِک  حمام  و تماس  مستقیم  با 
دستمال  یا غذاي  آلوده  به  مدفوع  انتقال  یابد. شایع ترین  
منابع  عفونت  عبارت اند از: آلودگي  در افرادي  که  با غذا 
سروکار دارند، معیوب  بودن  لوله کشي  هتل  یا کارخانه ، 
سبزیجات  یا میوه   هاي  خامي  که  با کود انساني  پرورش  

یافت ه اند یا در آب  آلوده  شسته  شد  ه اند.

تصویر 17ـ2ـ آلودگی به آمیب اسهال خونی

آسیب بافتی
ورود به روده   

آلودگی کبدی

عفونت  توکسوپالسموز  توکسوپالسموز:  بیماری  ب( 
حیوانات  بیشتر  در  بیماری  این  است.  شایعی  بسیار 
و انسان   ها دیده می  شود. عالئم توکسوپالسموز مانند 
درد  گلودرد،  تب،  است.  ساده  سرماخوردگِی  نشانۀ 
عضالنی و گاهی، بدون عالمت  است. توکسوپالسموز 
ممکن است مثل ویروس HIV سیستم ایمنی بدن 
منتقل  مادر  از  که  توکسوپالسموزی  کند.  را ضعیف 
راه   های  از  آن  انتقال  نوع  از  بسیار جدی تر  می  شود، 
که  می  افتد  اتفاق  وقتی  حالت  این  و  است  دیگر 

بارداری دچار این عفونت  باردار در طول دورۀ  خانم 
می  شود و ممکن است عوارضی جّدی )مانند نابینایی 
و مشکالت مغزی( برای کودک به دنبال داشته  باشد 

)تصویر 18ـ2(.
شیر  نیم پخته،  یا  خام  گوشت   وسیلۀ  به  انگل  این 
منتقل  آلوده  خاک  یا  گربه  مدفوع  غیرپاستوریزه، 
منتقل  دیگر  انسان  به  انسانی  از  انگل  این  می  شود. 

نمی  شود،   مگر در موارد  نادر. 

تحقیق کنید
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تکمیل چرخۀ زندگی انگل

تصویر 18ـ2ـ چرخۀ زندگی عامل توکسوپالسموز.  این انگل چند میزبان دارد. از طریق مدفوع  این جانوران، آب و غذا آلوده 
می شود و اگر وارد بدن زن باردار شود ممکن است به جنین آسیب جدی وارد کند.

برگشت انگل به بدن میزبان های اول

انتقال انگل از مادر به جنین             

دفع انگل از بدن گربه           

مغز و چشم 
جنین آسیب 

می بیند           

جانوران اهلی

موش

تغییرمیزبان

 گربه میزبان دوم

٥ ـ2 قارچ   ها و اثرات آنها در زندگی انسان:
قارچ   ها موجوداتی  اند که می توانند تک  یاخته   ای )مخمر( و میکروسکوپی باشند یا به  صورت قارچ خوراکی و 
کپک دیده شوند. قارچ   ها برخالف گیا  هان، فتوسنتزکننده نیستند و گلوکز را همانند جانوران به شکل گلیکوژن  

ذخیره  می کنند  )تصویر19ـ2(. 

تصویر 19ـ2ـ موجودات زنده : قارچ ها  

باکتری ها

گیاهان

آغازیان

 قارچ ها 

جانوران
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تشکیل هاگ

تشکیل نخینه

ساختار تولیدمثلی      
کالهک
پایه

هاگ

تشکیل زیگوت

رشته   های  از  یاخته   ای  قارچ   های  پیکر 
سیتوپالسمی  به نام نخینه تشکیل شده 
است. نخینه   ها عالوه بر اینکه در جذب 
تشکیل  با  دارند  دخالت  غذایی  مواد 
تولید   هاگ،  و  تولیدمثلی  ساختار  های 
دارند  دخالت  نیز  قارچ  تولیدمثل  در 

20ـ2(. )تصویر 
تصویر 20ـ2ـ پیکر قارچ چتری از رشته های 
شده  تشکیل  نخینه  نام  به  سیتوپالسمی  
است. در   زیر   کالهک، ساختار تولیدمثلی قارچ 
ابتدا زیگوت )سلول  این ساختار  وجود دارد. 
تخم( تشکیل می دهد. سپس با تقسیم سلول 
تخم،   هاگ ها به وجود می  آیند. این   هاگ ها با 
جدا شدن از ساختار تولیدمثلی قارِچ مادر و 
از  می  رویند.  مناسب،  محیط  در  گرفتن  قرار 

رویش   هاگ   ها نخینه پدید می آید. این نخینه   ها سپس ادغام می شوند و پیکر قارچ )کالهک و پایه( را می  سازند.

قارچ   ها در زندگی ما از جنبه   های مختلف تأثیرگذارند.
الف( کـاربرد دارویـی: پنی  سیلین یـکی از اولیـن 
آنتی بیوتیک   های مورد استفادۀ انسان است، که توسط 
از  آنتی بیوتیک  این  شد.  کشف  فلمینگ  الکساندر 

نوعی کپک به نام پنی  سیلیوم به دست آمد.
ب( کاربرد غذایی: پروتئین قارچ از لحاظ اسید  هاي 
آمینۀ ضروری بدن، جزء غني ترین پروتئین   ها محسوب 

مي شود و از لحاظ ارزش غذایي در حد فاصل پروتئین 
گوشت و پروتئین گیاهي قرار دارد. از طرفي پروتئین 
رطوبت،  و  آب  فراوان  مقادیر  داشتن  دلیل  به  قارچ 
قابل  و  بسیار مطبوع  نسبت به سبزیجات و حبوبات، 
قابلیت  درصد  90ـ70  به طوري که  است،  هضم 

دارد.  هضم پذیري 

ارزش غذایی قارچ های خوراکی را، با توجه به موارد زیر بررسی کنید:
ب( عناصر معدنی الف( انواع ویتامین ها  

د( تأثیر گذاشتن در ایمنی بدن ج( مقدار چربی   

تحقیق کنید

پ( قارچ های بیماری زا: قارچ   ها با ایجاد بیماری در 
می توانند  کشاورزی  گیا  هان  در  و حتی  دام  و  انسان 
برای ما تهدید به شمار آیند. مثالً در خصوص گیا  هان 
کشاورزی، سیاهک ها و زنگ   ها قارچ   هایی هستند که 
آفالتوکسین  می شوند.  گیا  هان  در  بیماری  سبب 
در  است  ممکن  که  است  قارچی  سم  خطرناک ترین 
غالت، حبوبات، پسته و بادام زمینی و حتی در غذای 
به  آفالتوکسین  یافت شود. ورود مقادیر زیاد  دام   ها 

بروز سرطان کبد می  شود. بدن موجب 

توصیه می  شود که آجیل را در جای خشک و خنک 
مرطوب  آن  نگهداری  جای  اگر  زیرا  کنند.  نگهداری 
باشد، به رشد قارچ می انجامد و نتیجۀ آن، ایجاد سم 
آفالتوکسین است. اگر غذای دام به قارچ تولیدکننده 
آفالتوکسین آلوده باشد، ممکن است این سم از طریق 

شیر باعث مسمومیت در انسان شود.
قارچ   نوعی  بیماری  این  ورزشکاران:  پای  بیماری 
پوستی به نام قارچ الی انگشتان پاست )تصویر 21ـ2(. 
برخالف نام بیماری که منسوب به پای ورزشکار است، 
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تصویر21ـ2ـ قارچ الی انگشتان پا

هر فردی که شرایط زیر را داشته باشد در معرض خطر این بیماری قارچی قرار می گیرد. این بیماری ناشی از 
عوامل زیر است: پوشیدن طوالنی مدت کفش جلو بسته یا کفش   هایی که تهویه ندارند، مرطوب بودن پا  ها برای 

مدت زمان طوالنی، عرق کردن زیاد در ناحیه انگشتان پا و وجود زخم در کف پا یا در ناخن   ها.
ت( قارچ   های ساپروفیت: این قارچ ها در طبیعت، هوا، آب، خاک و بر روی مواد آلی در حال فساد، زندگی 

می  کنند و برای کسب انرژی با انسان در حال رقابت اند )تصویر 22ـ2(. 

تصویر 22ـ2ـ حمله قارچ به محصوالت کشاورزی

پژوهشکدۀ زیست  از سال 1361 در  را  فعالیت خود  ایران،  مرکز کلکسیون میکروارگانیسم   هاي صنعتي 
فناوری در سازمان پژوهش   هاي علمي و صنعتي ایران1 آغاز نموده است و در طي مدتي که از تأسیس آن 
مي  گذرد میکرو ارگانیسم   هاي مورد نیاز مراکز آموزشي، تحقیقاتي و صنعتي، به ویژه کارخانه   هاي داروسازي 
میکروبي شامل  نمونۀ  هزار  دو  از  بیش  بین المللي،  استاندارد  هاي  مرکز، طبق  این  است.  کرده  تأمین  را 
باکتري، قارچ، مخمر و جلبک سبزآبي را نگهداري مي کند. از طرف دیگر مرکز کلکسیون به طور مداوم با 
جداسازي و جمع آوري نمونه   هاي میکروبي ایران غني  تر می شود و سرمای ه اي را براي پژوهش هاي علمي 
کشور سرمایه گذاری می کند. مرکز کلکسیون قارچ   ها و باکتري   هاي صنعتي ایران از سال 1363 به عضویت 
 Persian و به نام I 124 فدراسیون ج هاني کلکسیون   هاي میکروبي2 پذیرفته شده است و هم اکنون بـا کد
Type Culture Collection با سایر مراکزي که تحت پوشش این مرکز ج هاني فعالیت مي نمایند، ارتباط دارد. 

مرکز کلکسیون ضمن تماس دائم با فدراسیون ج هاني کلکسیون   هاي میکروبي از روش   هاي جدید و دقیق تر 
نگهداري میکروارگانیسم   ها مطلع می شود و بر این اساس میکروارگانیسم   هاي موجود را براي سال   ها، بدون 

تغییر، نگه می دارد و در اختیار مراکز تحقیقاتي و آموزشي قرار مي دهد. 

بیشتر بدانید

IROST: Iranian Research Organization for Science and Technology ـ1
WFCC: World Federation for Culture Collections ـ2

ارزشیابی پایانی فصل دوم
1 یاخته های پروکاریوتی و یوکاریوتی چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

2 بین یاخته های باکتری ها و قارچ ها چه شباهت هایی وجود دارد؟

3 بین یاخته های آغازین گیاه مانند جلبک ها و قارچ ها چه شباهت هایی وجود دارد؟

پروژه
در مورد میکروارگانیسم هایی که در رشتۀ تحصیلی شما با خصوصیات مفید کاربرد دارند، تحقیق کنید.


