۱۱

ﻗﺎرچﻫﺎ

ﻫﻤﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
واژه ﻗﺎرچ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻴﻨﺪازد .اﻣﺎ ٔ
ﺷﺎﻳﺪ ٔ
ﻣﺜﻼ ً ﮐﭙﮏ ﻧﺎن ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ اﺳﺖ .ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود
 ۴۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﻣﻴﺘﻮز و ﻣﻴﻮز را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪایﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
اﺛﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ را در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
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 1ویژگی های قارچ
قارچ ها ،خود یک فرمانرو هستند.

تا مدت ها ،زیست شناسان قارچ ها و گیاهان را در یک گروه قرار می دادند .چون قارچ ها هم مثل
دیواره سلولی دارند و بعضی از آنها در خاک اندام هایی مانند «ریشه» می دوانند
گیاهان ،متحرک نیستند،
ٔ
(شکل 1ــ .)11اما قارچ ها ،ویژگی هایی دارند که باعث شده است آنان را در فرمانروی جداگانه ای قرار
دهند .این ویژگی ها عبارت اند از:

شکل 1ــ11ــ قارچ های چتری

1ــ قارچ ها هتروتروف هستند :ساقک و کالهک قارچ چتری ،بر خالف ساقه و برگ گیاهان،
سبز نیست .قارچها کلروفیل ندارند و بنابراین قادر به انجام فتوسنتز نیستند .از آنجایی که قارچ ها هتروتروف
هستند ،انرژی خود را از
تجزیه مولکول های آلی موجود در محیط خود ،به دست می آورند.
ٔ
2ــ قارچ ها بدن رشته ای دارند :گیاهان از سلول ها و بافت های مختلفی ساخته شده اند ،اما
قارچ ها از رشته های باریک و بلندی ساخته شده اند که ممکن است محکم به دور یکدیگر بپیچند و پیکر
قارچ و ساختارهای تولید مثلی آن را پدید آورند.
دیواره سلولی قارچ از جنس کیتین است .کیتین،
3ــ سلول های قارچ ،کیتین دارند:
ٔ
دیواره سلولی
پلی ساکارید سختی است که در پوشش خارجی حشرات نیز به کار رفته است .در حالی که
ٔ
گیاهان از جنس سلولز است.
4ــ قارچ ها ،میتوز هسته ای دارند :تقسیم میتوز در قارچ ها با تقسیم میتوز در گیاهان و دیگر
یوکاریوت ها متفاوت است .در بیشتر یوکاریوت ها ،پوشش هسته ای در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره
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ظاهر می شود .اما در سلول های قارچ ،پوشش هسته از پروفاز تا تلوفاز حفظ می شود .در نتیجه ،دوک
تقسیم درون هسته شکل می گیرد .رشته های دوک ،کروموزوم ها را به سوی دو قطب هسته (نه سلول)
می کشند و میتوز ،با نفوذ پوشش هسته به درون و تقسیم هسته ،پایان می پذیرد.

ساختار قارچ برای جذب مواد غذایی مناسب است.

در شکل 2ــ 11قارچ پنی سیلیوم 1را که روی پرتقال رشد کرده است ،مشاهده می کنید .پرزهای
سبز و سفیدی که به عنوان کپک می شناسیم ،در واقع ساختارهای تولید  مثلی قارچ هستند .پیکر قارچ در
همه قارچ ها ،به جز مخمرها ،از رشته های باریکی به نام
میوه پرتقال جای دارد .پیکر ٔ
البه الی بافت های ٔ
نخینه  2تشکیل شده است .وقتی نخینه رشد می کند ،منشعب می شود و توده ای درهم پیچیده و گره خورده
می سازد که میسلیوم 3نام دارد .یک میسلیوم ،ممکن است از نخینه هایی به  طول چندین متر تشکیل
نحوه سازمان بندی ،موجب افزایش نسبت سطح به حجم می شود .بنابراین ساختار قارچ،
شده باشد.این ٔ
سازگاری مناسبی برای جذب مواد غذایی از محیط پیدا کرده است.
دیواره عرضی
وسیله
رشته سلولی طویلی است که در بعضی از گونه ها سلول های آن به ٔ
هر نخینهٔ ،
ٔ
دیواره عرضی ندارند و سیتوپالسم آنها آزادانه در سراسر
ناقصی از یکدیگر جدا شده اند .بعضی از گونه ها،
ٔ
نخینه جریان دارد (شکل 2ــ.)11
کپک

میسلیوم

ساختارهای تولید مثلی

نخینه

شکل 2ــ11ــ کپک پنی سیلیوم.

میوه پرتقال از نوعی قارچ متعلق
سطح این ٔ

سرده پنی سیلیوم پوشیده شده است.
به ٔ
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 myceliumــ3
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			 hyphaeــ Penicillium		 2ــ1

ﻫﻤﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ،
ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪٔ :
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ،ﻏﺬای
رﻳﺨﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻏﻴﺮزﻧﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
ٔ
اﺟﺴﺎد ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻗﺎرچﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد و
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎی
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ٔ
زﻧﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎرچﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ،ﺑﺎ آدﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎن ،ﻣﻴﻮه ،ﺳﺒﺰی ،ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﻴﭻﮐﺪام از ﮔﺰﻧﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﻘﻮا ،ﻟﺒﺎس ،رﻧﮓ و ﭼﺮم
ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﻪ ﻻی اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ ــ ﺑﻪﺧﺼﻮص
در ورزﺷﮑﺎران ــ ﻣﯽروﻳﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ،آﻧﺎن را ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮ ،ﮐﻪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻃﻌﻢ و
ﺑﻮی ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﻮاع آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎرچﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
ِ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزی ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮک ﻧﺨﻴﻨﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ روی ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎگﻫﺎ را ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺎگﻫﺎی ﻗﺎرچ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۱۱
ﻫﺎگﻫﺎی ﻗﺎرچ ،ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺘﻮز و ﻃﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی دو ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی اﻟﺤﺎق ﺷﺪه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻗﺎرچ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ ،ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۱ــ ﻗﺎرچ ﭘﻔﮑﯽ .ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻫﺎگ
را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﮏ ﺷﮑﺎف ﮐﻮﭼﮏ رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ
ﺑﺮﺧﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻧﺎن
ﺗﺎﺑﻴﺪه ﭘﻨﺒﻪ
رﺷﺘﻪ ﻧﺦ ،ازﺗﺎرﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ٔ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﮑﺮ ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ از ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮاد :ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده ،ذرهﺑﻴﻦ ،ﺗﻴﻎ و ﺗﻴﻐﮏ ﺷﻴﺸﻪای،
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ،ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن ،ﺣﻮﻟﻪ ﮐـﺎﻏﺬی ،ﺑﺸﺮ  ۵۰mlو
ﺧﻼل دﻧﺪان.
روش
۱ــ ﻗﻄﻌﻪای ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده را ﺑﺎ ذرهﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ذرهﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﮑﻪ رﻳﺰی از ﻧﺎن ﮐﭙﮏ زده ،اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
۳ــ از ٔ
۴ــ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﻃﻮب را ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ﮐﻢ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.
 ۵ــ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻗﺎرچ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﺰﻳﺘﯽ دارد؟
۱ــ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ٔ
۲ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ۲ــ ۱۱ﺷﮑﻞﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ رﺳﻢ ﮐﺮدهاﻳﺪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻳﺪ ،ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎرچﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺨﻴﻨﻪ و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ روشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؟
 ۵ــ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۲ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ

ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ــ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ــ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪول ۱ــ ۱۱ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  ۱ــ۱۱ــ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺷﺎﺧﻪ

زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ

۱

ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ٔ

ﻣﺜﺎل

ﮐﭙﮏ ﺳﻴﺎه ﻧﺎن

آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ۲ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در آﺳﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ دارد.
ﻧﺨﻴﻨﻪ
ٔ

ﻣﺨﻤﺮ و ﻗﺎرچ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ

ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ۳ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ دارد.
ﻧﺨﻴﻨﻪ
ٔ

ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی ،ﻗﺎرچ
ﭘﻔﮑﯽ ،زﻧﮓﻫﺎ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ :ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم آن در ﺟﺪول ۱ــ ۱۱ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ،
دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،٤ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
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 Ascomycotaــ۲

 Zygomycotaــ۱

 Deutromycetesــ۴

 Basidiomycotaــ۳

اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻣﺎ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺎﺧﻪ آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در
ٔ
اﻧﻮاع زﻳﺎدی از ﻗﺎرچﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ازﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻮم ،آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﭘﻨﯽﺳﻴﻠﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺳﺲﺳﻮﻳﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻌﻀﯽ از دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ
ٔ
وﻳﮋه ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ ﻻی
ﻃﻌﻢ ٔ
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ از دﺋﻮﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ دﻳﻮارهﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺷﺎﺧـﻪ زﻳـﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗـﺎﺳﺖ.
ﮐـﭙﮏ ﺳﻴﺎه ﻧـﺎن ،رﻳـﺰوﭘﻮس اﺳﺘﻮﻟﻮﻧﻴﻔﺮ  ،۱ﻋﻀﻮی از
ٔ
دﻳـﻮاره ﺿﺨﻴﻢ
زﻳـﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗـﺎ از آنﺟـﻬﺖ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫـﺎﻳﯽ ﺗـﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑـﺎ
ٔ
ﺑـﻪ ﻧـﺎم زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧـﮋ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰوﭘﻮس و ﺳﺎﻳﺮ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻮاد ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﻴﺎﻫﯽ
ٔ
درﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻴﺴﻠﻴﻮمﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ ﻧﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» ،اﺳﺘﻮﻟﻮن« ﻧﺎم دارﻧﺪ.
ﻧﺨﻴﻨﻪ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻗﺎرچ درون ﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﻳﺰوﺋﻴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪٔ .
دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊﺗﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ،ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ در اﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎﺷﺪن رﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ،ﻫﺎگﻫﺎ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﺟﺪﻳﺪی را
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دو ﻧﺨﻴﻨﻪ از دو ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ  +و  -ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻴﻢ؛
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

 Rhizopus stoloniferــ۱
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ
 ۳ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ادﻏﺎم  ۲دو ﻧﺨﻴﻨﻪ از دو ﮐﭙﮏ ) -و (+
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دو
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ،ﮐﻪ اﺗﺎﻗﮏ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺤﺘﻮی
ﻣﺤﺘﻮی ﭼﻨﺪﻳﻦ زﻳﮕﻮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺳﺖ.
زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ
 ۱زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎگﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎگ

ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ
ﻧﺨﻴﻨﻪ

ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ -
روﻳﺶ

ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ +
ﻫﺎگﻫﺎ)(n

زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ

اﺳﭙﻮراﻧﮋ

ﻣﻴﻮز
 ۴ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد،
زﻳﮕﻮت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽروﻳﻨﺪ.

ﺳﺎﻗﮥ روﻧﺪه
)اﺳﺘﻮﻟﻮن(
رﻳﺰوﻳﻴﺪ
 ۵ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ،ﮐﻪ درون اﺳﭙﻮراﻧﮋ ۱ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﭙﻮراﻧﮋ ﻫﺎﮔﺪان ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱۱ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ .زﻳﮕﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.

آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﮐﻴﺴﻪﻫﺎی ﻫﺎگدار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ وﻳﮋهای ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﺳﮏ ،ﮐﻴﺴﻪای
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﺳﮏﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً درون ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﮑﻮﮐﺎرپ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱۱ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را در ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﺑﻪﻫﻢ ٔ
از آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺎگﻫﺎی ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در ﻧﻮک ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎ
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ٔ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ درون ﮐﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﺎگﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﺎگﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮمﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺨﻤﺮ ،ﻧﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎی ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
 Sporangiumــ۱
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ﺳﺎﮐﺎروﻣﻴﺴﺰ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ ۱ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﮑﻨﺰ ۲ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎریزا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮﻓﮏ دﻫﺎناﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ،زﺧﻢﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﻴﺮیرﻧﮕﯽ در دﻫﺎن ،ﻟﺐﻫﺎ و ﮔﻠﻮ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻮاﻧﻪزدن ،ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﻠﻮل
ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻳﺎ از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ
 ۳ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی دو ﻗﺎرچ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ادﻏﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
آﺳﮑﻮﮐﺎرپ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ

 ۲دو ﻧﺨﻴﻨﻪ از دو ﻗﺎرچ ) -و (+
درﻫﻢ ،ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ از ﻳﮏ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻗﺎرچ
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۱آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﺎگﻫﺎی ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ در
ﻧﻮک ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ+
ﻧﻮع آﻣﻴﺰﺷﯽ-
آﺳﮑﻮﮐﺎرپ

 ۴ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی
ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ،ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و زﻳﮕﻮت دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ را
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .زﻳﮕﻮت ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﻴﻮز ،ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد.

زﻳﮕﻮت

)(۲n

روﻳﺶ
ﻫﺎگ )(n

آﺳﮏ
ﻣﻴﻮز

ﻣﻴﺘﻮز
 ۵اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﻫﺴﺘﮥ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻫﺎگ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ درون ﻳﮏ آﺳﮏ ﻗﺮار
دارﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻧﺪ از آن رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱۱ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ .آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ٔ

ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻫﺎگﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را روی ﺑﺎزﻳﺪی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻳﺪ ،ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی اﺳﺖ .ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی،
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ .دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻗﺎرچ ژﻟﻪای و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ٔ
ﻗﺎرچ ﺻﺪﻓﯽ .ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 Saccharomyces cerevisiaeــ۱
 Candida albicansــ۲
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ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎگﻫﺎ روی آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻫﺎگﻫﺎ را در ﻳﮑﯽ از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،در ﺑﺨﺶ »ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی در ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ«
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ درﻣﻴﺎن ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﮓﻫﺎ
و ﺳﻴﺎﻫﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ،از ﺑﻴﻤﺎریزاﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﺷﮑﻞ
۶ــ .(۱۱ﺷﮑﻞ ۷ــ ۱۱ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎی
ﭼﺘﺮی ﺑﯽﺿﺮرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ ۱ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۶ــ۱۱ــ زﻧﮓ ﮔﻨﺪم .زﻧﮓ ،ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﻼت ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد.

 Amanita muscariaــ۱
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هستۀ دیپلوئید

بازیدی ها

میوز

هاگ ()n

 3میوز چهار هاگ هاپلوئید را
 2درون هر بازیدی دو هستۀ هاپلوئید
تولید می کند .هاگ براثر رویش،
با یکدیگر ادغام می شوند و هستۀ
نخینۀ هاپلوئید را تشکیل می دهد.
دیپلوئید را پدید می آورند.
قارچ +
 1ساختارهای گرزمانندی
 4نخینه های دو قارچ ادغام می شوند.
بـه نـام بـازیـدی در
نخینه های ادغام شده رشد می کنند و چتر را
شکاف های زیر کالهک
تشکیل می دهند.
تشکیل می شوند.
ادغام نخینه ها

قارچ -

نخینۀ ادغام شده
شکل 7ــ11ــ چرخۀ زندگی بازیدیومیست ها .بازیدیومیست ها معمو ًال به روش جنسی تولید مثل می کنند.

خودآزمایی
1ــ به طور خالصه بیان کنید که قارچ ها چگونه گروه بندی می شوند.
2ــ دو مورد از کاربردهای اقتصادی قارچ ها را بیان کنید.
شاخه فرمانروی قارچ ها را به طور خالصه بیان کنید.
3ــ ویژگی های هر سه
ٔ
4ــ ساختار قارچ چتری را توضیح دهید.
 5ــ تولید مثل مخمر را توضیح دهید.

بیشتر بدانید
قارچ چتری در نمای نزدیک

نام علمی :آمانیتا موسکاریا

اندازه15 cm :ــ10

زیستگاه :خاک دارای مواد آلی و مرطوب
تغذیه :هتروتروف
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وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺑﺎزﻳﺪیﻫﺎ

ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ
ﮐﻼﻫﮏ
ﺗﻴﻐﮥ ﻣﻴﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎ )دﻳﻮارۀ ﻋﺮﺿﯽ(

ﺳﺎﻗﮏ

ﻧﺨﻴﻨﻪ
ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ و دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ ،از ﮐﻴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻴﺘﻴﻦ ،ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪی
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ وﺟﻮد دارد .در دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ
)دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ( ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻳﻮارهﻫﺎی ﻣﻨﻔﺬداری ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻴﻐﻪ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن
ﭘﻴﮑﺮ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچ ،اﺳﺎﺳﺎً رﺷﺘﻪای اﺳﺖ و از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻃﻮﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﺑﻪﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪن ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻧﺎم دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم در
ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﻗﺎرچ روی آن روﻳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ً درون ﺧﺎک ،ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺧﺎک در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ« در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
آﻣﺎﻧﻴﺘﺎﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ اﺳﺖ .در زﻳﺮ ﮐﻼﻫﮏ ﻗﺎرچ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﻠﻮل ﮔﺮزیﺷﮑﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزﻳﺪی روی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ادﻏﺎم و ﻣﻴﻮز ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﺪی ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻴﻮۀ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻗﺎرچﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ .آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻣﻮﺳﮑﺎرﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ،
ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﻮران،
ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ٔ
ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﻴﮑﻮژن ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 ۳ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ
ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﻗﺎرچﻫﺎ رواﺑﻂ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ .اﻳﻦ رواﺑﻂ ازﻧﻈﺮ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖاﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻳﮏ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف )ﻗﺎرچ( ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه )ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﮏ( از ﻧﻮع ﻫﻤﻴﺎری
اﺳﺖ .ﻗﺎرچ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز را از ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد و ﻗﺎرچ ﻣﯽﭘﺮدازد.
رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن
راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچ و ٔ
ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای :ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ﻧﻮﻋﯽ ٔ
رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آوﻧﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﻴﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺴﻔﺮ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺧﺎک ﺑﻪ ٔ
ﮔﻴﺎه ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد و ﻧﺨﻴﻨﻪ را ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ،ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درون رﻳﺸﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دورآن ﺑﭙﻴﭽﺪ .در ﺷﮑﻞ ۸ــ۱۱
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻧﺨﻴﻨﻪﻫﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درون رﻳﺸﻪ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ٔ
رﻳﺸﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻗﺎرچــ رﻳﺸﻪای ﺑﻮدهاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎده آﻟـﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔـﻴﺎﻫﺎن اﺑﺘـﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎرچــ رﻳﺸﻪایﻫﺎ
ﺧﺸﮑﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎک ﻓـﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ٔ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺎک ﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی ،ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺎرچ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺨﻴﻨﻪ

رﻳﺸﮥ ﮔﻴﺎه
ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱۱ــ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای .ﻫﺮ دو ﺟﺎﻧﺪار از اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
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ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪایﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺴﻴﺎری از رﻳﺸﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﺑﻪ درون آن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮع
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎرچ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری ازﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎج ،ﺑﻠﻮط و ﺑﻴﺪ از اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﮔﻠﺴﻨﮓ
ﮔﻠﺴﻨﮓ ،ﺟﺎﻧﺪاری اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻗﺎرچ و ﻳﮏ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺒﮏ
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد و ِ
ﺳﺒﺰ ،ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ ﻫﺮ دو اﺳﺖِ .
ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﯽ ،ﻋﻼوه
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎِ ،
ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،از ِ
ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﯽ ﻳﮏ
آﺳﮑﻮﻣﻴﺴﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮔﻠﺴﻨﮓ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﺷﮑﻞ ۹ــ ۱۱ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،درواﻗﻊ ِ
ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﯽ
ﮔﻠﺴﻨﮓ را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪِ .
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه در ﻻﻳﻪﻫﺎی ﻧﺨﻴﻨﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﻻﻳﻪﻫﺎی
ﻧﺨﻴﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ِ
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻗﺎرچ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺟﻠﺒﮏ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓ
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻳﺮ ،در ﻗﻄﺐﺷﻤﺎل،
ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را
روی ﺧﺎک ﺑﺪون ﮔﻴﺎه ،روی ﺻﺨﺮهﻫﺎی ِ
داغ آﻓﺘﺎبﺧﻮرده و روی ٔ
ﻣﯽﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ،
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻨﻴﺎن ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﺤﻴﻂ را
ﺑﺮای ورود دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻬﻴﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﻴﺪی در اﻳﺠﺎد اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ دارﻧﺪ؛
ﭼﻮن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺪاران ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﻴﻂ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ و اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﻣﯽروﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽروﻳﻨﺪ،
ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻄﺤﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ
ِ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦاﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻣﺎﻫﺎی زﻳﺎد ﻳﺎ ﮐﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﺰء ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران روی ٔ
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺣﺴﺎساﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،آﻧﺎن اﺑﺰارﻫﺎی زﻧﺪهای ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
263

ﺷﮑﻞ ۹ــ۱۱ــ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺒﺰی ﮐﻪ
در رﻳﺰﻧﮕﺎر ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪِ ،
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهٔ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﺛﺮ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه
ﺑﻘﻴﻪ
دو ﮔﺮوه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻳﮑﯽ در ﺧﺎک ﺳﺘﺮون و دﻳﮕﺮی در ﺧﺎک ﻏﻴﺮﺳﺘﺮون ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪٔ .
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از  ۱۸ﻫﻔﺘﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
۱ــ رﺷﺪ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﺪامﻳﮏ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۲ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۳ــ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ در ﮔﻴﺎه ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
۴ــ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻪ راﻫﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

ب
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اﻟﻒ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،دﻳﺪهﺑﺎﻧﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻮای ﭘﺎﮐﻴﺰه
از ٔ
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻪ ــ دود ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ،در ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای ﭘﺎﮐﻴﺰه وﺟﻮد دارد ،ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان
از ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮا ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ رﻳﺸﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻮا ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎران،
ﻣﺎده
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ٔ
ﻣﻪ و ﺷﺒﻨﻢ ،ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺴﻨﮓ را ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪهای را ﮐﻪ در ﻫﻮا وﺟﻮد دارد ،ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻃﯽ
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای
ٔ
دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺴﻴﺎرﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﺴﻨﮓ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ وﺳﻴﻌﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﻣﺜﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻏﻠﺐ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮای ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ٔ
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮﻳﮏ را ﺷﻤﺎرش
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری
و ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎلﺷﺪه ﺑﻪ ٔ
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات درازﻣﺪت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ
درﺑﺎره آﻟﻮدﮔﯽ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات و ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎ در ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی
ٔ
ﻫﻮا ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻠﺴﻨﮓ از آﻫﻨﮓ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و از ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﮔﻠﺴﻨﮕﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ
از ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮔﻠﺴﻨﮓ دارد ﺑﻪ
ٔ
را ازﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
۱ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﮕﻮﺳﭙﻮراﻧﮋ رﻳﺰوﭘﻮس اﺳﺘﻮﻟﻮﻧﻴﻔﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻫﺮﮐﺪام
۳ــ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻫﺮﻳﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻗﺎرچﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖاﻧﺪ و ٔ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

دوره زﻣﺎﻧﯽ
۴ــ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را در ﻳﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻃﯽ ﻳﮏ ٔ
دوره زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺎص و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط را ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ٔ
ﻗﺎرچ

ﺟﻨﮕﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻮط
)ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

175
125
75
25
1990

1970

وزن ﻗﺎرچ )ﭘﻮﻧﺪ(

400
300
200
100
1950

ﺳﺎل
ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻮط

اﻟﻒ ــ ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﺎرچﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺟﻨﮕﻞزداﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
ب ــ اﮔﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎرچ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﻧﺎن ﭼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
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 ۵ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ اﺑﺘﺪا در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ دو ﻧﻮع ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ را ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺎرچ ﺷﺮﮐﺖ دارد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪای ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهای ﺑﺮای ﮔﻴﺎه دارد؟
۳ــ ﮔﻠﺴﻨﮓ از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۴ــ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد؟
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ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ ) از اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب( ِ
ﺟﺰء ﻣﻄﺎﻟﺐ »ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ« اﺳﺖ
و ﺑﺮای ارﺟﺎع و اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻳﯽ
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳـﺎن ،ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ .اﻟﺒ ّﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران ،در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ــ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﻈﺎم ﺷﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻳﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
۱ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
ﺷﺎﺧﮥ ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Eubacteriaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۴۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽ )ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻏﺬا(
اﺳﺖ؛ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﻏﺸﺎﻳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ روش ٔ
اﺳﺖ ّاﻣﺎ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﺷﻴﻤﻴﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ
)دوﺗﺎﻳﯽ( ﻳﺎ ﺟﻮاﻧﻪزدن اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Cyanobacteriaﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪدار اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً روی
ﺧﺸﮑﯽ ﻳﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﺟﺪاد ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﻧﺎﺑﻨﺎ )ُ ،(Anabaenaاﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ) (Oscillatoriaو اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ )(Spirulina
اﺗﻮﺗﺮوفﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ) :(Chemoautotrophsﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺷﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎک ) ،(NH۳ﻣﺘﺎن ) (CH۴و
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاﻧﺪ؛ اﻧﺮژی را از ﮔﺎزﻫﺎی اﺣﻴﺎ ٔ
ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ) (H۳Sﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ؛ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮوژن زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و
ﺳﻮﻟﻔﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ:ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس)(Nitrosomonasو ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ ).(Nitrobacter
اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Enterobacteriaﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪایﺷﮑﻞ ،ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
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ﻫﻮازی ﻳﺎ ﺑﯽﻫﻮازی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﺎژک دارﻧﺪ؛ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻮﻟﯽ )  (Escherichia coliو ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﻴﻔﯽ ﻣﻮرﻳﻮم )(Salmonella typhimurium
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎدﻫﺎ ) :(Pseudomonadsﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪای راﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﺎژﮐﯽ در ﻳﮏ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﻮازیاﻧﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺧﺎک دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا )(Pseudomonas aeruginosa
اﺳﭙﻴﺮوﮐﺖﻫﺎ ) :(Spirochaetesﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎرﭘﻴﭽﯽ و دراز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﺎژک دارﻧﺪ؛ ﻋﺎﻣﻞ
اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺗﺮﭘﻮﻧﻤﺎ ﭘﺎﻟﻴﺪوم) (Treponema pallidumو ﺑﻮرﻟﻴﺎ ﺑﻮرﮔﺪورﻓﺮی ) (Borrelia burgdorferi
اﮐﺘﻴﻨﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ ) :(Actinomycetesﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی رﺷﺘﻪایﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻗﺎرچﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎگ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ،ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ و ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ
ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻼک دﻧﺪاﻧﯽ ،ﺟﺬام و ﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺎﻳﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮم ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮﺳﻴﺲ )(Mycobacterium tuberculosis
رﻳﮑﺘﺴﻴﺎﻫﺎ )  :(Rickettsiasﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻬﺮه داران و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :رﻳﮑﺘﺴﻴﺎ رﻳﮑﺘﺴﻴﯽ ) (Rickettsia rickettsii
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻟﻴﺰ و ﻟﺰج ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ :دارای ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪایﺷﮑﻞاﻧﺪ؛ ﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﻳﺪﻫﺎی ﻟﻴﺰ و ﻟﺰجﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮدهﻫﺎی ﻟﺰج ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎً در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﻴﮑﺴﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ )(Myxobacteria
ﺷﺎﺧﮥ آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ) :(Archaebacteriaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی
ﻫﻮازی و ﻏﻴﺮﻫﻮازیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتاﻧﺪ؛ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻮاره و ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل ﺑﺎ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آرﮐﯽﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﻳﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ٔ
ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر آزاد در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ّاﻣﺎ ﻫﻨﻮز در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﮐﺸﺖ داده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﻧﻮژنﻫﺎ ) :(Methanogensﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽﻫﻮازی ﻣﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ در ﺧﺎک و ﺑﺎﺗﻼقﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻋﻠﻒﺧﻮار ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺮوی ﺑﺎﮐﺘﺮ روﻣﻨﺎﺗﻴﻮم )(Methanobrevibacter ruminatium
ﺗﺮﻣﻮاﺳﻴﺪوﻓﻴﻞﻫﺎ ) :(Thermoacidophilesدر ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی داغ اﺳﻴﺪی ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮارتﻫﺎی
ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﺮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؛ اﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮﻫﻮازیاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﻮﻟﻔﻮﻟﻮﺑﻮس ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﺎرﻳﮑﻮس )(Sulfolobus solfataricus
ﻫﺎﻟﻮﻓﻴﻞﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ) :(Extreme halophilesدر ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮی ﻧﻤﮏ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ )ﺷﻮری ۱۵
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ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ( ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻴﺖ و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎی ﻧﻤﮏ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﻫﻮازی و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﺎﻟﻮﺑﺎﮐﺘﺮوﺋﻴﺪز ﻫﻮﻟﻮﺑﻴﻮس )(Halobacteroides holobius
۲ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن
در ﺣﺪود  ۴۳۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻴﺎه ،ﻗﺎرچ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻫﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺸﺎ دارد؛ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ دارای ﮐﺮوﻣﻮزوم،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را دارد؛ ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ؛ ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ؛
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺸﺎﻳﯽ درون ﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ دارای ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖاﻧﺪ و اﮐﺜﺮﻳﺖ آﻧﺎن
ٔ
ﺑﻪروش ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آبزی ﻳﺎ اﻧﮕﻞاﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺧﺎک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ رﻳﺰوﭘﻮدا ))(Rhizopodaآﻣﻴﺐﻫﺎ( :ﺣﺪود  ۳۰۰ﮔﻮﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯽﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎی ﮐﺎذب ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻴﺐﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ ﻓﻮراﻣﻴﻨﯽ ﻓﺮا )روزنداران( ) :(Foraminiferaﺣﺪود  ۳۰۰ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
ﻣﻮاد آﻟﯽ دارﻧﺪ و دارای ﻣﻨﺎﻓﺬی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑﻴﺮون زدهاﻧﺪ.
و درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ ﭘﻮﺳﺘﻪای از ﺟﻨﺲ ّ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﺘﺮوﺳﺘﺠﻴﻨﺎ دﭘﺮﺳﺎ )(Heterostegina depressa
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﺎﺳﻴﻼری ﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ( ) :(Bacillariophytaﺑﻴﺶ از  ۱۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺷﻴﺮی رﻧﮓ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻌﺒﻪای ﺑﺎ ﻳﮏ درﭘﻮش
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛
ٔ
اﺳﺖ؛ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی ﻧﻮع  aو  cو
ﻓﻮﮐﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ( ) :(Chlorophytaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،اﺷﮑﺎل
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮐﻠﻮﻧﯽ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو bﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن دارﻧﺪ؛ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس) ،(Chlamydomonasﮐﻠﺮﻻ ) ،(Chlorellaاُودوﮔﻮﻧﻴﻢ ) ،(Oedogoniumاﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ
) ،(Spirogyraاوﻟﻮا )ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ( ) ،(Ulvaوﻟﻮﮐﺲ ).(Volvox
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﺷﺎﺧﮥ رودوﻓﻴﺘﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ( ) :(Rhodophytaﺣﺪود  ۴۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ دارای ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو ﻓﻴﮑﻮﺑﻠﻴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً از
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻢزﻳﺴﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘُﻮرﻓﻴﺮا )(Porphyra
ﺷﺎﺧﮥ ﻓﺌﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای( ) :(Phaeophytaﺣﺪود  ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ دارای ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو  cو ﻓﻮﮐﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ٔ
اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﻮﮐﻮس ) ،(Fucusﻻﻣﻴﻨﺎرﻳﺎ ) ،(Laminariaﭘﻮﺳﺘﻠﺰﻳﺎ ) ،(Postelsiaﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم )(Sargassum
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ دارد
ﺷﺎﺧﮥ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﺎ )ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن( ) :(Dinoflagellataاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٔ ۲۱۰۰
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ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ؛
و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و اﺗﻮﺗﺮوف اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎ دو
ٔ
دارای ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو  cو ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮔﻮﻧﻴﻮﻻﮐﺲ ) ،(Gonyaulaxﻧﻮﮐﺘﻴﻠﻮﮐﺎ )(Noctiluca
ﺷﺎﺧﮥ ُزﺋﻮﻣﺎﺳﺘﯽﺟﻴﻨﺎ )ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ( ) :(Zoomastiginaﺣﺪود  ۳۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺗﺎژک دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﺋﻮﻣﺎﺳﺘﯽﺟﻴﻨﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ژﻳﺎردﻳﺎ ) ،(Giardiaﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ) ،(Leishmaniaﺗﺮیﭘﺎﻧﻮزوﻣﺎ )(Trypanosoma
ﺷﺎﺧﮥ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ( ) :(Euglenophytaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻫﻢزﻳﺴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اوﮔﻠﻨﺎ )(Euglena
ﺷﺎﺧﮥ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا )ﻣﮋﮐﺪاران( ) :(Ciliophoraدر اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد؛ دارای ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهاﻧﺪ؛ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ردﻳﻒﻫﺎﻳﯽ از ﻣﮋک دارﻧﺪ و دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻠﻮل آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮋﮐﺪاران اﺳﺖ.
ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دﻳﺪﻳﻨﻴﻮم ) ،(Didiniumﭘﺎراﻣﺴﻴﻮم ) ،(Parameciumاﺳﺘﻨﺘﻮر ) ،(Stentorورﺗﻴﺴﻼ ).(Vorticella
ﺷﺎﺧﮥ آﮐﺮازﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ )ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ( ) :(Acrasiomycotaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود  ۷۰ﮔﻮﻧﻪ دارد؛
ﺗﻮده ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻣﻴﺒﯽﺷﮑﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ٔ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی درون اﻳﻦ ﺗﻮده ،ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻴﺒﯽﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪی را در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دﻳﮑﺘﻴﻮﺳﺘﻠﻴﻮم )(Dictyostelium
ﺷﺎﺧﮥ ﻣﻴﮑﺴﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ )ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ( ) :(Myxomycotaاﻳـﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود ۵۰۰ﮔﻮﻧﻪ دارد
ﺗﻮده ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﺷﻨﺎوراﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐـﻪ در ﻳﮏ
ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ؛ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ،ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪی را ﭘﺪﻳﺪ آورد؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﺎل اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﻴﺰاروم )(Physarum
دﻳﻮاره
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف دارد؛ اﻧﮕﻞ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ؛
ﺷﺎﺧﮥ آﺋﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Oomycotaاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺪود ٔ ۵۸۰
ٔ
ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی آبزی ،زﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ
و ﻣﻴﻠﺪﻳﻮﻫﺎی ﮐﺮکدار اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﻴﺘﻮﻓﺘﻮرا)(Phytophthora
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮک
ﺷﺎﺧﮥ آﭘﯽﮐﻤﭙﻠﮑﺴﺎ )ﻫﺎگداران( ) :(Apicomplexaﺣﺪود ٔ ۳۹۰۰
دوره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ دو روش
دارد؛ اﻧﮕﻞﻫﺎﻳﯽ ﻫﺎگ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای در ﻃﻮل ٔ
ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﭙﻮروزوﺋﻦ )(Sporozoanﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ) ،(Plasmodiumﺗﻮﮐﺴﻮوﭘﻼﺳﻤﺎ )(Toxoplasma
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۳ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ
ﺣﺪود  ۷۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از راه ﺟﺬب ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ؛
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎکزیاﻧﺪ؛ ﺑﺪن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻴﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﮐﻴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
)دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ( ﻧﺎم دارد؛
ﺳﻠﻮلﻫﺎ دﻳﻮارهﺑﻨﺪی ﻧﺎﻗﺼﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﭙﺘﻮم
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﯽاﻧﺪ.
ﺣﺪود  ۱۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ )دوﺗﺮوﻣﻴﺴﺖﻫﺎ() (Deuteromycetesﻓﺎﻗﺪ
ٔ
)دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﯽ(اﻧﺪ؛ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺷﺎﺧﮥ زﻳﮕﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Zygomycotaﺣﺪود  ۶۶۵ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺘﻮم
ٔ
ﻫﻴﻒﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﻳﺶ ،ﺑﻪروش ﻣﻴﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺧﺎکزی ﻳﺎ اﻧﮕﻞاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﻴﻠﻮﺑﻮﻟﻮس ) ،(Pilobulusرﻳﺰوﭘﻮس )(Rhizopus
ﺷﺎﺧﮥ آﺳﮑﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Ascomycotaﺣﺪود  ۳۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻴﻒﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای دﻳﻮارهﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻮده درﻫﻢ ٔ
ﺳﻮراخداراﻧﺪ؛ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﻴﻒﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ
ﮐﻪ آﺳﮏ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرچﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن
در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ دارای ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎکزی ،درﻳﺎزی ﻳﺎ ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺨﻤﺮﻧﺎن و ﻣﺨﻤﺮ آبﺟﻮ ،ﮐﭙﮏﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎرچﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ) ،(Neurosporaﺳﺎﮐﺎروﻣﻴﺴﺲ )(Saccharomyces
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﻴﮑﻮﺗﺎ ) :(Basidiomycotaﺣﺪود  ۱۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻴﻒﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دﻳﻮارهﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ
ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻗﺺ دارﻧﺪ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﻴﻒﻫﺎ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ درﻫﻢ ٔ
ٔ
ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ )ﻗﺎرچ ﭼﺘﺮی( ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﺑﺎزﻳﺪی ﻧﺎم دارد؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرچﻫﺎی ﭼﺘﺮی ،ﻗﺎرچﻫﺎی ﭼﺘﺮی ﺳﻤﯽ ،زﻧﮓﻫﺎ و ﺳﻴﺎﻫﮏﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﻗﺎرﭼﯽ :ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﮔﻠﺴﻨﮓﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۵۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ آﺳﮑﻮﺳﻴﺖﻫﺎ(
و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داردِ .
ﺟﺰء ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻴﻦ ﻫﻴﻒﻫﺎی ﻗﺎرچ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺎرچ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ِ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺰء
ٔ
ﻗﺎرچ رﻳﺸﻪﻫﺎ ) :(Mycorrhizaeﺣﺪود  ۵۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ و
رﻳﺸﻪ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؛ ﮔﻴﺎه
رﻳﺸﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد؛  ۸۰درﺻﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻗﺎرچ ــ رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ٔ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻳﺸﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺮای ﻗﺎرچ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎرچ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ٔ
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺟﺬب ّ
ٔ
۴ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﮔﻴﺎﻫﺎن
دﻳﻮاره
ﺣﺪود  ۲۸۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ،اﻏﻠﺐ اﺗﻮﺗﺮوف و ﺧﺸﮑﯽزی ،دارای ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞﻫﺎﺳﺖ.
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰی دارﻧﺪ؛ ﭘﻼﺳﺘﻴﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  aو  bاﺳﺖ؛
ٔ
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ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺰهایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺪون آوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ
اﺳﺖ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روی ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻫﺎدی ﺳﺎدهای دارﻧﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺰهﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﺳﻔﺎﮔﻨﻮم )(Sphagnum
ﺷﺎﺧﮥ ﻫﭙﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺎ )ﺟﮕﺮواشﻫﺎ( ) :(Hepatophytaﺣﺪود  ۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺪون آوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﭙﻮروﻓﻴﺘﺎﻫﺎﺳﺖ و اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روی ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ روزﻧﻪ ،رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﮕﺮواشﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺎرﮐﺎﻧﺴﻴﺎ )ﻣﺎرﭼﺎﻧﺘﻴﺎ (Marchantia
ﺷﺎﺧﮥ آﻧﺘﻮﺳﺮوﻓﻴﺘﺎ :ﺣﺪود  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺪون آوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ
و اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روی ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ روزﻧﻪدارﻧﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎخواشﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﻧﺘﻮﺳﺮوز )(Anthoceros
ﺷﺎﺧﮥ ﭘﺘﺮوﻓﻴﺘﺎ ) :(Pterophytaﺣﺪود  ۱۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮرﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ
از ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺧﺲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﺎﻟﻮﻳﻨﻴﺎ )(Salvinia
ﺷﺎﺧﮥ ﭘﻨﺠﻪ ﮔﺮﮔﻴﺎن :ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ .اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ در ﻣﺨﺮوطﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺧﺰه ،ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دارای رﻳﺸﻪ ،ﺳﺎﻗﻪ و
ﺑﺮگاﻧﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻪﮔﺮگﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ :ﭘﻨﺠﻪﮔﺮگ و ﻋﻠﻒ ﺧﻮک
ﺷﺎﺧﮥ دماﺳﺒﻴﺎن :ﺣﺪود  ۱۵ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ؛
اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﺎگﻫﺎ را در ﻣﺨﺮوطﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دارای رﻳﺸﻪ ،ﺑﺮگ وﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دماﺳﺐﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دماﺳﺐ
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﺮﻫﻨﻪرﺳﺖﻫﺎ :ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی ﺑﺪون داﻧﻪاﻧﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ از
ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ،ﻫﺎگﻫﺎ را در اﺳﭙﻮراﻧﮋﻫﺎی )ﻫﺎﮔﺪانﻫﺎی( واﻗﻊ در ﻧﻮک ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دارای
رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮگ ﻧﺪارد؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﻄﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭘﺴﻴﻠﻮﺗﻮم )(Psilotum
ﺷﺎﺧﮥ ﻣﺨﺮوطداران :ﺣﺪود  ۵۵۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺎزداﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪدارﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺎده
اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ اﻏﻠﺐ درﺧﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ٔ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽاﻧﺪ و از ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺨﺮوطﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ روی اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎجﻫﺎ ،ﺳﺮوﻫﺎ ،ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎ ،ﮐﺎجﻫﺎی ﺳﻴﺎه ،ﺳﺮﺧﺪارﻫﺎﺳﺖ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﺎج ،ﺳﺮﺧﺪار و ﺳﺮو
ﺷﺎﺧﮥ ﺳﻴﮑﺎدوﻓﻴﺘﺎ ) :(Cycadophytaﺣﺪود  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ﺑﺎزداﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺨﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽاﻧﺪ و از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی در درون ﻣﺨﺮوطﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪا ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﮑﺎدﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺳﻴﮑﺎس )(Cycas
ﺷﺎﺧﮥ ژﻳﻨﮕﮑﻮﻓﻴﺘﺎ ) :(Ginkgophytaﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎزداﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﻴﺎه داﻧﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ درﺧﺘﯽ ﺧﺰانﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺎدﺑﺰﻧﯽﺷﮑﻞ و داﻧﻪﻫﺎی آﺑﺪار )ﮔﻮﺷﺘﯽ( اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﻧﺮ
وﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎی ﺟﺪا ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺎده ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺖ و از ﻫﺎگﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ ٔ
و ٔ
ژﻳﻨﮕﮑﻮﺑﻴﻠﻮﺑﺎ )(Ginkgo bilobaﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮔِﻨﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ) :(Gnetophytaﺣﺪود  ۷۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺎزداﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ
ﻣﺎده
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﮏﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻬﺎنداﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺮ و ٔ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽاﻧﺪ و از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی در درون ﻣﺨﺮوطﻫﺎی روی اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻨﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎﺳﺖ.
ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﻓﺪرا )ِ ،(Ephedraوﻟﻮﻳﭽﻴﺎ )(welwitschia
ﺷﺎﺧﮥ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻬﺎنداﻧﻪ )ﮔﻠﺪار( :ﺣﺪود  ۲۵۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داﻧﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎﻳﯽ درون ﻳﮏ
ﻣﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖﻫﺎ درﺧﺖﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،ﻋﻠﻒﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﮏﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖﻫﺎی
ﻣﺎده ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻳﮏ ﮔﻞ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ
ﻧﺮ و ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮔﻞ ﻣﻴﻨﺎ ،ﮔﻮﺟﻪ ،ﺑﻠﻮط ،ذرت.
ردۀ ﺗﮏﻟﭙﻪایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۷۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺟﻨﻴﻦﻫﺎ ﻳﮏ ﻟﭙﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻞﻣﻀﺮﺑﯽ از ﺳﻪ
اﺳﺖ .رﮔﺒﺮگﻫﺎی ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﻮازی اﺳﺖ و دﺳﺘﻪﻫﺎی آوﻧﺪی در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن ،ﺟﮕﻦﻫﺎ،
ﻻﻟﻪﻫﺎ ،زﻧﺒﻖﻫﺎ ،ﻧﺨﻞﻫﺎ و ارﮐﻴﺪهﻫﺎﺳﺖ.
ردۀ دوﻟﭙﻪایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۸۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺟﻨﻴﻦﻫﺎ دو ﻟﭙﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻞ ﻣﻀﺮﺑﯽ از
دو ،ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ؛ ﺑﺮگﻫﺎ رﮔﺒﺮگﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ دارﻧﺪ؛ دﺳﺘﻪﻫﺎی آوﻧﺪی در ﺳﺎﻗﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﯽ آراﻳﺶ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞﻫﺎی آﻓﺘﺎبﮔﺮدانُ ،رزﻫﺎ ،اﻓﺮاﻫﺎ و ﻧﺎرونﻫﺎﺳﺖ.
۵ــ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﺟﺎﻧﻮران
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻠﻌﻴﺪن
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ٔ
ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت و ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﯽاﻧﺪ؛ ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﺎ
اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺﻳﺎﻓﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ اﻧﺪامﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه دارﻧﺪ؛
ٔ
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد؛ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو َاﺷﮑﺎل آبزی و
ﺧﺎکزی ــ ﻫﺮدو ــ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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دﻳﻮاره ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺎﺧﮥ اﺳﻔﻨﺞﻫﺎ :ﺣﺪود  ۹۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ و اﻧﺪاماﻧﺪ؛
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬا ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در
ﺣﻔﺮه داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ٔ
وﻳﮋه ﺗﺼﻔﻴﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ٔ
دو ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺘﻌﺪدی دارد؛ ٔ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻔﻨﺞﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻴﺴﻪﺗﻨﺎن :ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺗﻘﺎرن ﺷﻌﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ دارﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ
ﮐﻴﺴﻪﻣﺎﻧﻨﺪ و ژﻻﺗﻴﻨﯽ اﺳﺖ و از دو ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی درﻳﺎزی و ﺳﺎﮐﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪوز و ﭘﻮﻟﻴﭗ را در
ردۀ ﻫﻴﺪروزوا) :(Hydrozoaﺣﺪود  ۲۷۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ دو
ٔ
ٔ
ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪرﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻫﻴﺪر ) ،(Hydraاوﺑﻠﻴﺎ ) ،(Obeliaﻓﻴﺰاﻟﻴﺎ )(Physalia
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪوز در آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛
ردۀ ﺳﻴﻔﻮزوا ) :(Scyphozoaﺣﺪود  ۲۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺳﺎﮐﻦ درﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ٔ
اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮوسﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ا ُِرﻟﻴﺎ )(Aurelia
ردۀ آﻧﺘﻮزوآ) :(Anthozoaﺣﺪود  ۶۲۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﮐﻠﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪوزاﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﻘﺎﻳﻖﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ و ﺑﺎدﺑﺰنﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﺷﺎﺧﮥ ﺷﺎﻧﻪداران :ﺣﺪود  ۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دارای ﺗﻘﺎرن ﺷﻌﺎﻋﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوسﻫﺎی
درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺪن ژﻟﻪای دارﻧﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ.
ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ و دارای ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪن ﭘﻬﻦ و ﻧﻮاری
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺮمﻫﺎی ﭘﻬﻦ :ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﻓﺎﻗﺪ ٔ
ﭘﺮده ﺟﻨﻴﻨﯽ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﭘﻬﻦ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽاﻧﺪ؛ اﻧﺪام دارﻧﺪ؛ ﺳﻪ ٔ
ردۀ ﺗﻮرﺑﻼرﻳﺎ ) :(Turbellariaﺑﻴﺶ از  ۳۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﺷﮑﺎل آبزی ﻳﺎ ﺧﺎکزی آزاد دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﺎرﻳﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :دوﺟﺴﻴﺎ )(Dugesia
ﻳﺎﻓﺘﻪ دروﻧﯽاﻧﺪ؛ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﺪارﻧﺪ؛
ردۀ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ ) :(Cestodaﺣﺪود  ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ اﻧﮕﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ٔ
دارای اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﻗﻼبدار ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎناﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﻧﻮاری اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﺮم ﮐﺪوی ﮔﺎوی )(Taenia Saginata
ردۀ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ) :(Trematodaﺣﺪود  ۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ اﻧﮕﻞﻫﺎی دروﻧﯽاﻧﺪ؛ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ دارای دﻫﺎن
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻏﻠﺐ دارای
ٔ
اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﮐﺒﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺷﻴﺴﺘﻮزوﻣﺎ ) ،(Schistosomaﮐﻠﻮﻧﻮرﮐﻴﺲ ﺳﻨﻴﻦﺳﻴﺰ )(Chlonorchis sinensis
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺮمﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای :ﺑﻴﺶ از  ۱۲۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﮐﺮمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،اﻧﮕﻞ ،ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻗﻄﻌﻪ ،دراز و ﺑﺎرﻳﮏ
ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎذباﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﮔﺮد )ﻟﻮﻟﻪای( اﺳﺖ.
اﺳﺖ؛ دارای ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ :آﺳﮑﺎرﻳﺲ ،ﺗﺮﻳﺸﻴﻨﻼ اﺳﭙﻴﺮاﻟﻴﺲ ) ،(Trichinella spiralisﻧﮑﺎﺗﻮر ) ،(Necatorﺗﻮﮔﺰوﮐﺎرا ﮐﺎﻧﻴﺲ
) ،(Toxocara canisﺗﻮﮔﺰوﮐﺎرا ﮐﺎﺗﯽ ).(Toxocara cati
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ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﯽ واﻗﻌﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ دارﻧﺪ
ﺷﺎﺧﮥ ﻧﺮمﺗﻨﺎن :ﺣﺪود  ۱۱،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻧﺮم و ﻳﮏ ٔ
ﺗﻮده اﺣﺸﺎﻳﯽ و ﺟﺒّﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ دارای دﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻫﺎن
ﮐﻪ از ﭘﺎٔ ،
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رادوﻻ ﻧﺎم دارد؛ ﺧﺸﮑﯽزی ،درﻳﺎزی و ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦاﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ردهﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ردۀ ﭘﻠﯽ ﭘﺎﮐﻮﻓﻮرا ) :(Polyplacophoraﺣﺪود  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﯽ ﻃﻮﻳﻞ و ﺳﺮی ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻴﺘﻮنﻫﺎﺳﺖ.
دوره رﺷﺪ ﺗﺎب ﺑﺮﻣﯽدارد؛ ﻳﮏ ﺳﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﺗﻮده اﺣﺸﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ در ٔ
ردۀ ﺷﮑﻢﭘﺎﻳﺎن :ﺣﺪود  ۸۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ٔ
ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻢ ﭘﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻠﺰونﻫﺎ و ﺣﻠﺰونﻫﺎی ﺑﺪون ﺻﺪف
)ﻟﻴﺴﻪﻫﺎ( اﺳﺖ.
وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﻣﻔﺼﻞ )ﻟﻮﻻ( ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ردۀ دوﮐﻔﻪایﻫﺎ :ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دارای دو ﺻﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ رادوﻻ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭘﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺒﺮ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ دوﮐﻔﻪایﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎ )(Ousters
و ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ اﺳﺖ.
ردۀ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن :ﺑﻴﺶ از  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزو ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺧﺘﺎﭘﻮسﻫﺎ
و ﻧﺮمﺗﻦ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺮمﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی :ﺣﺪود  ۱۲۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﻗﻄﻌﺎت دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﯽ
دارﻧﺪ؛ دارای دﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ردهﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ردۀ ُﭘﺮﺗﺎران :ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ،از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ؛
ﺗﺎرﻫﺎی زﻳﺎدی دارﻧﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻧﺮﺋﻴﺲ )(Nereis
ردۀ ﮐﻢﺗﺎران :ﺣﺪود  ۳۱۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺗﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ؛
اﺷﮑﺎل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮمﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ردۀ زاﻟﻮﻫﺎ :ﺣﺪود  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺎراﭘﻮدﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دو اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺑﺎدﮐﺶﻫﺎﻳﯽ
دارﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽاﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ زاﻟﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن :ﺣـﺪود ﻳﮏ ﻣﻴـﻠﻴﻮن ﮔﻮﻧـﻪاﻧﺪ .ﺑـﺪن ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺿﻤﺎﻳﻢ زوج ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ؛ ﺗﻘﺎرن
دو ﻃﺮﻓﯽ دارﻧﺪ؛ اﺳﮑﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ اﺳﺖ؛ دارای دﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﺷﮑﺎل ﭘﺮوازﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﺸﮑﯽزی و آبزی دارﻧﺪ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﮐﻠﺴﻴﺮداران :اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﮏ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻠﺴﻴﺮ دارﻧﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺿﻤﺎﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽاﻧﺪ؛ ﺑﺪن از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ــ ﺳﻴﻨـﻪ و ﺷﮑﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺸﮑﯽزیاﻧﺪ.
ردۀ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﻴﺎن :ﺣﺪود  ۵۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺧﺎکزی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ،ﻧﺎی و ﺷﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﯽ دارﻧﺪ؛ ﭼﻬﺎر
ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ .ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ ،ﻋﻘﺮبﻫﺎ ،ﮐﻨﻪﻫﺎ و رﻃﻴﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ردۀ ﻣﺮوﺳﺘﻮﻣﺎﺗﺎ )) (Merostomataﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ( :ﺣﺪود  ۵ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺮ ــ ﺳﻴﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ِ
ﺻﺪف
ٔ
ٔ
ﺣﻔﺎﻇﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰهای ﺷﮑﻞ دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
ردۀ ﭘﻴﮑﻨﻮﮔﻮﻧﻴﺪا ) :(Pycnogonidaﺣﺪود  ۱۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺷﮑﺎرﭼﯽﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن :ﺣﺪود  ۳۵،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دو ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﮏ ﺣﺴﯽ دارﻧﺪ؛ دارای ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮل )آرواره(اﻧﺪ؛
رده زﻳﺮاﻧﺪ:
ﺿﻤﺎﻳﻢ آﻧﻬﺎ دارای دو اﻧﺸﻌﺎب اﺳﺖ؛ ﻏﺎﻟﺒﺎً آﺑﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ٔ
ردۀ ﻣﺎﻻﮐﻮﺳﺘﺮاﮐﺎ ) :(Malacostracaﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻧﻮﻋﺎً  ۵ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و دو ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﮏ
ﺣﺴﯽ دارﻧﺪ؛ اﻏﻠﺐ آﺑﺰیاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ :ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﯽ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد ،ﻣﻴﮕﻮ ،ﺧﺮﺧﺎﮐﯽ ،ﮐﺮﻳﻞ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﻳﻮﻧﯽ راﻣﻴﺎ ) :(Uniramiaدارای ﺷﺎﺧﮏ ﺣﺴﯽ ،آرواره و ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﺮون اﻧﺸﻌﺎباﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ردهﻫﺎی
زﻳﺮاﻧﺪ:
ردۀ ﺣﺸﺮات :ﺣﺪود  ۷۵۰،۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﮑﻢ اﺳﺖ؛ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دو ﺟﻔﺖ ﺑﺎل دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮاﻧﺪ:
ﺷﭙﺸﻪ ﮔﻨﺪم
راﺳﺘﻪ ﻗﺎبﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ،ﮐﻔﺶدوزک و
ٔ
ٔ
راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﮕﺲﻫﺎ و ﭘﺸﻪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻮﻟﮏﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻴﺪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻧﺎزکﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ،ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ و زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺳﺮخ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻧﻴﻢﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎی آﺑﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎسﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻫﻢﺑﺎﻻن )ﻫﻤﻮﭘﺘﺮا )((Homoptera؛ ﺷﺎﻣﻞ :زﻧﺠﺮهﻫﺎ ،ﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻓﻠﺲدار
ٔ
راﺳﺘﻪ راﺳﺖ ﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻠﺦﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﮏﻫﺎی ﺣﻤﺎم ،ﻣﺎﻧﺘﻴﺲﻫﺎ و ﺟﻴﺮﺟﻴﺮکﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻨﺠﺎﻗﮏﻫﺎ و …
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺗﻮرﺑﺎﻻن )رگﺑﺎﻻن(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮرﭼﻪﮔﻴﺮﻫﺎ )ﺷﻴﺮﻣﻮران(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮیدﻣﺎن )ﺗﻴﺰاﻧﻮرا(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻴﻠﻮرﻓﻴﺶ ،ﺑﺮﻳﺴﺘﻞﺗﻴﻞ و ﻓﺎﻳﺮ ﺑﺮاکﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﭙﺶﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﭙﺶﻫﺎی ﻣﮑﻨﺪه
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻮرﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ زودﻣﻴﺮان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﯽ ﻓﻼیﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻟﻮﻟﻪﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﮏﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﻮشﺧﺰﻫﺎ
ٔ
ردۀ ﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن :ﺣﺪود  ۲۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷۰ــ  ۱۵ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪ ﭘﺎﻫﺎﺳﺖ.
ردۀ دﻳﭙﻠﻮﭘﻮدﻫﺎ ) :(Diplopodaﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن درازی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۰ــ  ۱۵ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ و
در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ دو ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارﻧﺪ؛ ﻋﻠﻒﺧـﻮارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰارﭘﺎﻳﺎناﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن :ﺣﺪود  ۶۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ دو ﺗﺮوﺳﺘﻮم )دارای دو ﺳﻮراخ دﻫﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺮﺟﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ دارای ﺗﻘﺎرن ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺪن ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺷﮑﺎل آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای آب ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی
ﻟﻮﻟﻪای ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ درﻳﺎزیاﻧﺪ.
ردۀآﺳﺘﺮوﺋﻴﺪه ) :(Asteroideaﺣﺪود ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﻨﺞ ﺑﺎزو دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎزو ردﻳﻒﻫﺎی
دوﺗﺎﻳﯽ ﭘﺎﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪای اﺳﺖ؛ دﻫﺎن در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
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ردۀ ُاﻓﻴﻮروﺋﻴﺪه ) :(Ophiuroideaﺣﺪود  ۲۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﭘﻨﺞ ﺑﺎزو ﻳﺎ ﺷﻌﺎعﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻇﺮﻳﻒ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ:
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه و
ﺳﺘﺎره زﻧﺒﻴﻠﯽ )(Bascket Starﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
ردۀ ﮐﺮﻳﻨﻮﺋﻴﺪه ) :(Crinoideaﺣﺪود  ۶۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻟﻪﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ و ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.
ردۀ اﮐﻴﻨﻮﺋﻴﺪه ) :(Echinoideaﺣﺪود  ۹۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﺮوی ،ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪای ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؛ ﺑﺎزو
ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻃﺮح ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺪن ﻫﻨﻮز آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺗﻴﺎﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ردۀﻫﻮﻟﻮﺗﻮروﺋﻴﺪه ) :(Holothuroideaﺣﺪود  ۱۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪﻧﯽ ﻗﻄﻮر )ﺿﺨﻴﻢ( و دراز ﺑﺎ ﺑﺎزوﻫﺎﻳﯽ دور دﻫﺎن
دارﻧﺪ؛ اﻳﻦ رده ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎرﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻔﺮه
ﺷﺎﺧﮥ ﻃﻨﺎﺑـﺪاران :ﺣﺪود  ۴۲۵۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧـﺪ؛ ﺗﻘـﺎرن دوﻃﺮﻓﯽ دارﻧﺪ؛ دارای ﺳﻮراخ دﻫﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺮﺟﯽاﻧﺪ؛ ٔ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ،ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺸﺘﯽ ،ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺣﻠﻘﯽ و دم دارﻧﺪ .آبزی و ﺧﺸﮑﯽزیاﻧﺪ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ اوروﮐﻮرداﺗﺎ ) :(Urochordataﺣﺪود  ۱۲۵۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻟﻎ آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﻳﺎزیاﻧﺪ؛ اﻳﻦ زﻳﺮ
ﺗﻮﻧﻴﮏ دارﻧﺪ؛ ﻻروﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﮔﺮان آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارای ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرداﻧﺪ؛ ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻧﻴﮑﻴﺖﻫﺎ ) (Tunicatesاﺳﺖ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﺳﻔﺎﻟﻮﮐﻮرداﺗﺎ ) :(Cephalochordataﺣﺪود  ۲۳ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻧﺴﻠﺖﻫﺎ )(Lancelets
داﻳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﺮدن ّ
اﺳﺖ.
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﻬﺮهداران :ﺣﺪود  ۴۰۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد
ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻃﻨﺎب ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻐﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آرواره
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺪون آرواره :ﺣﺪود  ۶۳ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎرﻣﺎﻫﯽﻫﺎﻳﯽ درﻳﺎزی ﻳﺎ ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﺣﻘﻴﻘﯽ ،ﻓﻠﺲ و ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زوج ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﺳﮑﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﻏﻀﺮوﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻣﭙﺮیﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﻏﻀﺮوﻓﯽ :ﺣﺪود  ۸۵۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی دارای آرواره و ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زوج و آﺑﺸﺶ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎدﮐﻨﮏ
ﺷﻨﺎ و اﺳﮑﻠﺖ ﻏﻀﺮوﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ :ﺣﺪود  ۱۸۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﻳﯽ درﻳﺎزی و ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ آﺑﺸﺶﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻪ ﮐﻤﺎن آﺑﺸﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ دارای آرواره و ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زوج ،اﺳﮑﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽاﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺷﻨﺎ دارﻧﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ
ﺷﻌﺎﻋﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽﺗﻮن ،اﺳﺐﻣﺎﻫﯽ ،ﻗﺰلآﻻ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎردار اﺳﺖ.
ردۀ دوزﻳﺴﺘﺎن :ﺣﺪود  ۴۲۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺳﺎﮐﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪﮔﯽ آﺑﺸﺶ
دارﻧﺪ؛ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻟﺰج و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ اﺳﺖ؛ ﺗﺨﻢﻫﺎ ﻧﻮﻋﺎً در آب رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻘﺎﺣﺸﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
راﺳﺘﻪ ﺑﯽدﻣﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎ و وزغﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ دمداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎ و ﺳﻤﻨﺪرﻫﺎی آﺑﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻴﺴﯽﻟﻴﻦﻫﺎ )(Caecilians
ٔ
ردۀ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن :ﺣﺪود  ۷۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﻣﻬﺮهداراﻧﯽ ﺧﺸﮑﯽزی ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪآبزی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺷﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﺨﻢﻫﺎی آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ
ٔ
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ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﻟﻘﺎح آﻧﻬﺎ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
راﺳﺘﻪ اﺳﮑﻮاﻣﺎﺗﺎ )(Squamata؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏﻫﺎ و ﻣﺎرﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻴﺎ )(Chelonia؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ و ﺧﺸﮑﯽ
ٔ
ردۀ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن :ﺣﺪود  ۹۰۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻠﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه
ﭘﺮده آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﮏ و ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺳﺘﻪای ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛
اﺳﺖ؛ ﻗﻠﺐ ﭼﻬﺎر ﺣﻔﺮهای اﺳﺖ؛ ﺧﻮنﮔﺮماﻧﺪ؛ ﺗﺨﻢﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺨﻢﻫﺎ دارای ٔ
ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭘﺮﻧﺪه آﺑﯽ ،ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ و ﺑﻠﺒﻞﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮔﻨﺠﺸﮏﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻴﻨﻪﺳﺮخﻫﺎٔ ،
راﺳﺘﻪ آﭘﻮدﻳﻔﻮرمﻫﺎ )(Apodiformes
ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻬﺪﺧﻮار
ﺷﺎﻣﻞ:
؛
ٔ
ٔ
راﺳﺘﻪ دارﮐﻮبﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :دارﮐﻮبﻫﺎﺳﺖ.
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻃﻮﻃﯽﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻃﻮﻃﯽﻫﺎ ،ﻃﻮﻃﯽ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮا ،ﻣﺎﮐﺎوﻫﺎ ) (Macawsو ﮐﻮﮐﺎﺗﻮﻫﺎ )(Cockatoos
ٔ
راﺳﺘﻪ آﺑﭽﻠﻴﮑﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﺎﮐﺎﻳﯽﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﻮی درﻳﺎﻳﯽ،و…
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻗﻤﺮیﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻋﻘﺎب ﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻮشﻫﺎ ،ﻋﻘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺎزﻫﺎ و ﮐﺮﮐﺲﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻏﻮاصﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮغﻫﺎی ﻏﻮاص
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻠﻨﮕﻴﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :درﻧﺎﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻏﺎزﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮﻏﺎﺑﯽﻫﺎ ،ﻏﺎزﻫﺎ و ﻗﻮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻐﺪﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺟﻐﺪﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻟﮏﻟﮏ ﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﻮاﺻﻴﻞﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ،ﻟﮏﻟﮏﻫﺎ و ﻣﻨﻘﺎر ﻗﺎﺷﻘﯽﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺳﻘﺎﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮغ ﺳﻘﺎ ،آﺑﻘﻤﺒﻞﻫﺎ )ﻗﺮهﻏﺎزﻫﺎ(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﺎﮐﻴﺎنﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﺮﻗﺎولﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮنﻫﺎ ،ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦﻫﺎ ،ﮐﺒﮏﻫﺎ و ﺑﺎﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﺮغﻫﺎی ﻃﻮﻓﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :آﻟﺒﺎﺗﺮوسﻫﺎ و ﻣﺮغ ﻃﻮﻓﺎن
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻮﮐﻮﺷﮑﻼن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﻮﮐﻮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺮدان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺷﺐ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﮐﻮراﺳﻴﯽﻓﻮرمﻫﺎ )) (Coraciiformesﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎﻫﯽﺧﻮار(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺎﻫﯽﺧﻮرک
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﺳﺎﻧﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺷﺘﺮﻣﺮغﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﯽﭘﺮوازان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﻴﻮیﻫﺎ
ٔ
ردۀ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران :ﺣﺪود  ۴۴۰۰ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ؛ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﻣﻮ دارﻧﺪ؛ ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﮐﻪ از ﻏﺪد
وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺶﻫﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺷﺎﻣﻞ راﺳﺘﻪﻫﺎی زﻳﺮاﻧﺪ:
ﺷﻴﺮی ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺧﻮنﮔﺮماﻧﺪ؛ ﺑﻪ ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻨﺠﺎبﻫﺎ ،ﻣﻮشﺧﺮﻣﺎ ،ﻣﻮشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﺤﺮاﻳﯽ ،ﻣﻮشآﺑﯽ )ﮐﺮﻣﻮش( و ﺳﮓﻫﺎی آﺑﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺧﻔﺎش؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﻔﺎشﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺣﺸﺮهﺧﻮاران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮشﮐﻮرﻫﺎ و ﻣﻮشﻫﺎی ﭘﻮزهدراز )(Shrews
ٔ
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راﺳﺘﻪ ﮐﻴﺴﻪداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :اُﭘﻮﺳﻮمﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫﺎ و ﮐﻮاﻻﻫﺎ
ٔ
ﮔﺮﺑﻪ آﺑﯽ ،راﺳﻮی ﺑﺪﺑﻮ ،ﺷﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺒﺮﻫﺎ و ﮔﺮگﻫﺎ
راﺳﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﺮسﻫﺎ ،راﺳﻮﻫﺎ ،ﺳﻤﻮرٔ ،
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻧ ُ ُﺨﺴﺘﯽﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻴﻤﻮنﻫﺎ ،ﻟﻤﻮرﻫﺎ ،ژﻳﺒﻮنﻫﺎ ،اوراﻧﮕﻮﺗﺎنﻫﺎ ،ﮔﻮرﻳﻞﻫﺎ و ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺟﻔﺖﺳﻤﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :اﺳﺐﻫﺎی آﺑﯽ ،ﺷﺘﺮﻫﺎ ،ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﻮﻫﺎن )ﻻﻣﺎﻫﺎ( ،ﮔﻮزنﻫﺎ ،زراﻓﻪﻫﺎ ،ﮔﺎو،
ٔ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰﻫﺎ
راﺳﺘﻪ آبﺑﺎزان؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺎﻟﻦﻫﺎ و دﻟﻔﻴﻦﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻳﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻮکﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ و ﺷﻴﺮﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺑﯽدﻧﺪاﻧﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ :آرﻣﺎدﻳﻠﻮﻫﺎ ،ﺣﻴﻮان ﺗﻨﺒﻞ و ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮارﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﺎﮐﺮواﺳﮑﻴﺪهﻫﺎ )ﺑﺰرگﭘﺎﻫﺎ(؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻴﻞ ﺷﺮو
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻓﺮدﺳﻤﺎن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﺧﻮکﻫﺎی ﺧﺮﻃﻮمدار ،ﮐﺮﮔﺪنﻫﺎ ،اﺳﺐﻫﺎ ،ﮔﻮرﺧﺮﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ اﺳﮑﻦدﻧﺘﻴﺎ )(Scandendtia؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻮشﻫﺎی ﭘﻮزهﺑﻠﻨﺪ درﺧﺘﯽ )(Treeshrews
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻫﻴﺪراﮐﻮﺋﻴﺪه )(Hyracoidea؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻫﻴﺮاﮐﺲ )ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮاران ﻓﻠﺲدار؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺎﻧﮕﻮﻟﻴﻦﻫﺎ )ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار ﻓﻠﺲدار(
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺷﻴﺮان درﻳﺎﻳﯽ؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﮔﺎوﻫﺎی درﻳﺎﻳﯽ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺨﻢﮔﺬار؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﻼﺗﯽﭘﻮس )ﻧﻮک اردﮐﯽ( ،ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار ﺧﺎردار
ٔ
راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖﺑﺎﻻن؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻟﻤﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
ٔ
راﺳﺘﻪ ﺧﺮﻃﻮمداران؛ ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻴﻞﻫﺎ
ٔ
راﺳﺘﻪ ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮاران؛ ﺷﺎﻣﻞ :آردوارک )(Aardvark
ٔ
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