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جــزوه  زیست شنــاسی  سـال دهــــم
به همراه رمز گـــذاري

  

 ...زیست را  به شکل عمقی مفهومی  و جالب بخوانند سعی کردم براي دانش اموزانی که می خواهندبا سالم در این فرصت 
...کمکی  کرده باشم 
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  : 1ل ـفص      

 ز درمورد پروانه هاهمه چی 

پروانه ها با .این جانداران جزء بندپایان وحشرات محسوب می شوند. به شاخه بی مهره گان هستندپروانه ها گروهی از جانوران ومربوط 
پروانه ها  .ندپروانه ها همولنف دار .دستگاه گردش خون در پروانه ها باز است. استفاده از سیستم تنفس نایی به مبادله گازها می پردازند

پروانه ها سلولهایی . پروانه ها با پرواز کردن حرکت می کنند. اسکلت خارجی پروانه ها از جنس کیتین است. اوریک اسد دفع می کنند
پروانه ها یک طناب عصبی شکمی و مغزي شامل چندین گره بهم  .مشابه فاگوسیت دارند که فقط در دفاع غیراختصاصی شرکت می کنند

Z در پروانه ها و بیدها پروانه هاي شب پرواز روش تعیین جنسیت براساس الگوي. ه دارندجوش خورد W پروانه هاي شب پرواز . است 
طرح و رنگی را شکار نکنندآنهابعضی از پروانه ها براي اینکه پرندگان.دورنگ تیره یا روشن دیده می شوندفلفلی بیستون بتوالریا به یکی از

. پروانه اپروسترابروماتا جمعیتی فرصت طلب را تشکیل می دهد و در پاییز تخم گذاري می کند.  سمی پیدا کرده اندشبیه به پروانه هاي
در پروانه هاي شب . پروانه هاي مونارك مهاجرت می کنند. نوزاد پروانه کلم روي گیاهان تیره شب بو زندگی و از آنان تغذیه می کند

  .پروانه ها چشم مرکب دارند. مخالف از فاصله هاي بسیار دور می شوندجنسی سبب جلب جنسپرواز فرمون هاي

----  

بی مهرگان آبزي مثل اسفنج از طریق انتشار کرم  خاکی ازطریق تنفس . بی مهره گان توانایی تولید پادتن و دفاع اختصاصی را ندارند. 
می توان گفت جانداري. بی مهره گان شش ندارند . پردازندپوستی و حشرات به وسیله دستگاه تنفس نایی به مبادله گازهاي تنفسی می

. حشرات جزء بندپایان هستند.حشرات طناب عصبی شکمی دارند. را داردطناب عصبی شکمی دارد توانایی ذره خواري عوامل خارجی
هر جانوري که .انجام می شودیا ذره خواري توسط این سلول هاي مشابه فاگوسیتفاگوسیت. بندپایان سلول هایی مشابه فاگوسیت دارد

  گردش خون باز دارد حاضر است 
مهره داران می توانند  .و حشرات گردش خون باز دارندسخت پوستانعنکبوتیان ،بسیاري از بی مهره گان مانند. بافت پیوندي را پس بزند
همه بی مهره گان نمی توانند . د بافت بیگانه را پس بزنندو اسفنج ها قادرند پیونبی مهره گانی مثل ستاره دریایی. پیوند بیگانه را پس بزند
 .بافت بیگانه را پس بزنند
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  monarch butterfly: بیشتر بدانیم 

هاي  رنگ بالها نارنجی متمایل به قرمز با رگبال. متر است  میلی100 تا 76حشره بالغ مونارك درشت است، طول بالش از :مشخصات ظاهري
روي بال عقب نرها یک جفت نقطه سیاه نمایان است و این وجه . اي حاشیه اي سیاه مزین به زوج نقطه هاي سفید فراوان استسیاه و نواره

اي   داراي دو زائده میله متر طول دارند رنگشان سفید با نوارهاي متناوب سیاه و زرد است،  میلی51تفاوتش با ماده است، الروها در حدود 
رنگی  متر طول دارد رنگ سبز کمرنگی دارد و نقاط زرد  میلی28در حدود ) پوسته شفیرگی(شفیره .  بدن هستندبرجسته در جلو و عقب

  .متر عرض دارد  میلی9/0متر طول و   میلی12راه و در حدود  رنگ تخم سبز کمرنگ راه. روي آن دیده میشود

 عدد تخم روي گیاه استبرق 500 تا 400گذاري  ر هر نوبت تخمماده ها در ابتداي بهار به سمت شمال پرواز میکنند، د:سیکل زندگی
به .  الروها براي رشد از گیاه استبرق تغذیه میکنند و هنگامی که بلوغ رسیدند دگردیسی رخ میدهد و آماده شفیره شدن میشوند گذارند، می

  حت تسلط این تعداد به پنج عدد میرسدطور معمول داراي دو نسل در نواحی تحت پوشش شمالی هستند که در قسمت هاي جنوبی ت
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در این شکل غداي نوزاد  مونارك نوعی برگ می باشد  در ساختار برگ می توان انواع بافت ها را مشاهده کرد و نیز می توان گفت این 
گـیاهـان تکـ لپـه اي و دو لپـه ايگیاه دولپه می باشد زیرا از ویژگی هاي گیاهان دولپه انشعاب رگبرگ می باشد 

گـیاهـآن به دودسـته ي گـیاهـآن تکـ لـپـه اي و دو لـپـه اي تـقـسـیم مـیشـونـد
هستند ـپـه نخـل  تـک لو یشـکـر ،  جـو ،  دیگـر غـالت  نت ، گـنـدم ، یـوالفــ ،گـیاهـآن بـرگ باریـک نـظـیـر ذر

: ویـژگـی گـیاهـان تکـ لـپـه اي
ریشـه افشـان دارنـد) 1

.بـرگ دراز و بـاریـک و رگـبـرگ مـوازي دارنـد) 2  

  .بـرگ هـا تـوسـط غـالفـ بـه ساقـه اتصـال دارد) 3  

.دانـه یـک قسـمـتـی اسـت) 4

 اسـت3اجـزاي گـل مضـربـی از ) 5  

  کـش در بـرش ساقـه نظـم آونـدهـاي چـوبـی و آب) 6  

  .خاصـی نـدارنـد
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درخـتان پـهـن بـرگ جـنگـلـی و بسـیاري از درخـتان مـیوه و زینتـی و بعــضـی گـیاهـان زراعـی نظـیـر شبـدر ، لـوبیـا ، نخـود 
فـرنگـی ، پنـبه و غـیـره مـتعـلـق به گـروه دو لپـه اي هـا مـی باشـنـد

.راسـت دارنـدریشـه ) 1

  .بـرگـهـا اغلـب پـهـن و رگـبـرگـ هـا منشـعـب اسـت) 2

  .هـر بـرگ تـوسـط دمـبـرگ بـه ساقـه اتصـال دارد) 3

  .دانـه دو قسمـتـی است) 4

  . است5 یا 2اجـزاي گـل مـضـربـی از ) 5

  .ر دارندآونـدهـاي چـوبـی و آبکـش در بـرش عـرضـی سـاقـه روي دایـره مـحـیطـیه قـرا) 6

. با  توجه به این اطالعات می توان گفت که این نوزاد درحال تغذیه از برگ گیاه دو لپه می باشد 
:در ساختمان برگ گیاه دولپه با توجه به شکل موارد زیر یافت میشود 

)پوستک ( کوتیکول 
روپوست باالیی   و پایینی 

پارانشیم  که فتوسنتز می کنند 
ند ابکشی  در مجموع رگبرگ هستند وبی   اواموند چ
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نوزاد این جاندار گیاه خوار است لذار در نوع تغذیه خود می توان به گوریل شباهت  داشته باشد  در این نوع تغذیه  انزیم امیالز نقش مهمی 
>دارد زیرا نشاسته رابه مالتوز تبدیل می کند 

.  پلی مري با مصرق اب هیدرولیز شده و تبدیل به دي مر میشود توز می توان گفت که در تبدیل نشاسته به مال
در شکل زیر واکنش هاي تبدیل را مشاهده می کنید 

است، این دریاچه از شمال به اونتاریو، از Superiorدریاچهاي به نام ها قرار دارد، دریاچه یکی از مناطقی که در مسیر مهاجرت این پروانه
.غرب به مینسوتا، از جنوب به میشیگان و ویسکانسین محدود است

  
ست و از نظر حجم هم سومین دریاچه آب شیرین دنیا محسوب ترین دریاچه آب شیرین دنیا این دریاچه از نظر مساحت سطحی، گسترده

  .شود می
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ها در یک نقطه  دهد، پروانه ها بر فراز همین دریاچه رخ می اما یک نکته عجیب و غریب در جریان مهاجرت شمال به جنوب این پروانه
از پیمودن مسافتی، دوباره سمت جنوب را در پیش روند و بعد  دهند و به سمت مشرق می مشخص به صورت غیرضروري تغییر مسیر می

  .گیرند می
  

  دهد؟ چرا چنین چیزي رخ می
اند،  اند و به این نتیجه رسیده شود، تحقیق کرده ها را باعث می ها روي چیزي که این توقف مسیر مهاجرت پروانه دان ها و جغرافی شناس زیست

  .شد ر همین منطقه وجود داشت و بلندترین کوه آمریکاي شمالی محسوب میعامل کوهی مرتفعی بوده است که زمانی بسیار دور د
  .خب، بسیار جالب است که در اینجا همکاري مشترك دو شاخه دانش، دانشمندان را به حل یک معما رسانده است

هاي مغناطیسی زمین،  وزي، میدانر ریتم شبانه: ها مؤثر دانسته شده است از نظر علمی، ترکیب چند عامل براي مسیر و مقصد مشترك پروانه
  .موقعیت خورشید در آسمان

ترین  ها است، ماهایی که خیلی آسان بزرگ ها بر حافظه ما انسان اما چیز جالب و شاعرانه دیگر در اینجا برتري حافظه غریزي جمعی پروانه
کنیم، ماهایی که خیلی سریع  رینمان را فراموش میها و رویدادها و یا اهداف و آرزوهاي واالیمان یا خاطرات و تجارب تلخ و شی شخصیت

گذاریم تطبیق، عملگرا بودن، منطقی بودن،  ها براي تسکین غرورمان می شکنیم، اسمش را خیلی وقت دهیم، و عهدهایمان را می تغییر مسیر می
  .رند و منافع آنی ما دا ها ریشه در شخصیت مرد روز بودن، اما خب در بسیاري موارد این فراموشی

خواند، شعر عاشقانه زیبایی در مورد وفاي  کرد و این مطلب را می گردي می گو زنده بود و وب شاید االن اگر یک شاعر کالسیک پارسی
  :چیزي شبیه! سرود هاي مونارك می پروانه

  توان کرد، حتی به روزگاران گفتی به روزگاري، مهري نشسته، گفتم بیرون نمی
:مهاجرت 

:د مهاجرت موارد زیر را به خاطر سپرد می توان در مور

. نحوه مسیر یابی این پروانه  با استفاه از واحد دستگاه عصبی است 
:همان نرونکه از قسمت هاي زیر تشکیل شده است 

در جسم یاخته اي تمام اندامک هاي سلولی را 

می توان دید از جمله  هسته میتوکندري 

....گلژي و 

www.hkonkoor.com

همراه کنکور



8

: عملکردي نورون ها را می توان به سه دسته ي نورون هاي حسی، نورون هاي حرکتی و نورون هاي رابط یا بینابینی تقسیم بندي کرداز نظر

را از مراکز فرماندهی به سمت هدف که می تواند سلول ماهیچه و یا یک غده باشد منتقل می کندنورون هاي حرکتی پیام عصبی  .

. حسی را به سمت مراکز فرماندهی ارسال می کندنورون حسی همان نورونی است که در نخاع قرار دارد و پیام هاي

:نورون هاي رابط یا بینابینی به دو دسته تقسیم می شوند

 را ترك نمی کند و فاقد میلین هستند و فقط در ماده خاکستري ارتباط بین قسمت نورون هایی که آکسون آن ها هرگز ماده خاکستري (1
به این نورون ها، نورون رابط ناحیه اي نیز گفته می شود. هاي مختلف را بر قرار می کند .

این نورون ها می . نورون هاي که شبیه نورون هاي حرکتی بوده و پیام را از یک قسمت سیستم عصبی مرکزي به جاي دیگرمی برند (2
به نورون ها ، نورون هاي رابط فرافکن گفته می شود. توانند داراي میلین باشند .

:از نظر ظاهري
بر اساس شکل ظاهري نورون ها را به تک قطبی، تک قطبی کاذب، دوقطبی، چندقطبی .تقسیم بندي می کنند

در نورون تک قطبی، عد به چند شاخه تقسیم می گردداز یک قسمت سلولی یک شاخه خارج می شود و ب .

:در نورون تک قطبی کاذب قسمت خارج شده از سلول به دو شاخه تقسیم می شود و به شکل T .در می آید

در نورون هاي چند قطبی .نیز چندین شاخه از آن ها خارج می شود

:از نظر میلین دار بودن یا نبودن و قطر
:از این منظر به سه دسته تقسیم بندي می شوند

ن هاي میلین دارنورو  A که داراي بیشترین قطرند و بیشترین سرعت انتقال پیام را نیز دارند.

.که در سیستم عصبی خودکار دیده می شوند B نورون هاي میلین دار

.که کمترین قطر را داشته و در نتیجه کم ترین سرعت را نیز دارا می باشند C نورون هاي بدون میلین

که خارج از حوصله این طرح استتسیم بندي می شوند  A,B,C هر کدام از این انواع نورن هاي .
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:سلول هاي گلیال
این سلول ها.  برابر نورون هاست10-15تعداد آن ها . این سلول ها در البه الي نورون ها قرار دارند و نقش محافظتی دارند

.نیز به دو قسمت محیطی و مرکزي تقسیم بندي می شوند

هاي عصبی محیطی نقش دارند  نوع محیطی همان سلول هاي شوان هستند در ساختن میلین در رشته  .

زي به سه دسته تقسیم بندي می گرددنوع مرک :

میکروگلیا) الف :

.همان سلول هاي ماکروفاژي اند که هم در ماده خاکستري و هم در ماده سفید دیده می شوند و داراي زواید زیاد هستند

اولیگودندروسیت ها) ب :

آن هایی که در ماده سفید هستند کارشان ساختن میلین براي سلول . ر ماده خاکستري قرار دارنداین سلول ها نیز هم در ماده سفید و هم د
.هاي سیستم عصبی مرکزي است

آستروسیت ها) ج :
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... جواب این نوع سوال ها را می توان چنین پاسخ داد 
وارد گیاهان کرد تا مواد خاصی بسازند با استفاده  از  مهندسی ژنتیک که می توان ژن هاي خاصی را 

براي مثال میتوان به نکات زیر توجه کرد 

.و نوعی شایستگی به شمار می اید . ا عث افزایش قدرت رقابت میشود تنوع زیستی ب
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: و  اما در مورد سرطان 
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:  ادامه   متن کتاب دهم 

. با توجه به شکل این ازمایش توضیح داده میشود  یکی از مهمترین کار هاي مهندسی ژنتیک تولید ژن انسولین به مقدار زیاد است 
ژن  انسولین را از کروموزوم خود ابتدا 

    جفت باز می باشد که از این مجموعه باز153 قرار گرفته و متشکل از 11ژن انسولین روي بازوي کوتاه کروموزوم شماره جدا می کنند 
. الزم است

کتري می زنند سپس این ژن را به جاندار ساده معموال با
و باکتري  وقتی از ماده وراثتی خود همانند ساز ي 

می کند از ژن نسولین نیز کلون می کند 
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...تعریف حیات دشوار است 

یرا در شرایط خاص و جاندار زنده یعنی قدرت تولید مثل مستقل در هر زمان و مکان مناسب را داشته باشد  براي مثال ویروس هازنده نیستند ز
.در داخل ساوا  و بافت زنده فعالیت می کنند 
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: ویژگی هاي جانداران 
:   نظم  و ترتیب 1

شکل  می توان گفت با توجه به 
هرچه قدر از رده بندي اصلی به فرعی 

یعنی از کلیات به جزیات برویم شباهت 
افزایش و 

تفاوت ها کاهش مییابد 

در ضمن تنوع جاندار کم شده و تعداد نیز کم میشود 
لذا احتمال امیزش افزایش  می یابد البته 

امیزش موفق در سطح گونه انجام می شود
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.رز  انها دستگاه گردش خون و ایمنی می باشد ایستایی را مجموعه اندام ها با کمک هم انجام میدهند نمونه با می توان گفت هم
براي مثال دستگاه تنفسی اگر نتواند اکسیژن و تنفس سلولی سلول هاي خونی را تامین کند دستگاه گردش  خون و  ایمنی نیز ضعیف میشوند 

و براي مثال اگر پوست نباشد یاز هم عفونت و کاهش ایمنی انجام میشود 
ز استخوان خونسازي انجام نشده لذا باز هم ایمنی ضعیف میشود اگر استخوان نباشد در مغ

اگر سیستم دفعی کار نکند مواد زاید دفعی باز هم اختالل در عملکرد دستگاههاي بدن دیده میشود 

www.hkonkoor.com

همراه کنکور



16

ه به نوعی باید تک پاره اي از جمله گلوکز را از با توجه به شکل همه سلول هاي زن.  تنفس سلولی شروع کرد رشد  و نمو را از توان می 
. محیط در یافت کرده و به تجزه ان بپردازند و با این کار گرما و انرژي تولید کنند 

همه سلول ها باید براي رشد و ماده سازي انرژي زیستی تولید کنند 
لذا همه سلول هاي که قدرت رشد و تقسیم  دارند قطعا انزیم دارند

 رشد با اضافه شدن قسمت هاي تکراري باشد فقط رشد است اگر
اما اگر هم رشد و هم پیدایش بخش جدید باشد نمو است 

البته ناگفته نماند که همه این واکنش ها نیازمند واکنش هایی هستند که

.. تولید غذا می کنند مثال بارز فتوسنتز است که با کمک انزیم روبیسکو و 
و قند ساخته شده به شکل هاي . انجام میشود در چرخه کالوین 

دي ساکارید و پلی ساکارید ذخیره میشود
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 : توضیج بسیار جامع و تفصیلی از غذا سازي در گیاهان 
ون به شکل مولکول این الکترابتدا نور خورشید با برخورد به غشاي کلروپالست به فتوسیستم هاي  دو  و یک در انها برانگیختگی ایجاد می کند 

.می شود هاي پر انرژي موقت ذخیره 
 غشاي کلروپالست  یعنی همان غشاي تیالکوئید در تولید این انرژي موثر است در این کار و مرحله انزیم تجزیه کننده اب نیز موثر است لذا 

گیاهان همیشه به اب نیاز دارند 

  و الکترون می برند و  با تکرار این چرخه قند هاي سه کربنی تولید میشود وین انرژيسپس این مولکول هاي واسطه براي چرخه کال
: دراین بین نقش اب فراموش نشه البته اب با مسیر زیر به برگ میرسد : نکته 

چوبی میرسد و در این اوند  باالخره به اوند  و استوانه اوندي اب ابتدا از الیه روپوست سپس پوست جذب شده و با عبور از الیه درون پوست
کمک کننده هستند ...فشار ریشه اي و مکش تعرقی و هم چسبی و براي حرکت اب نیروهایی از جمله .  به سمت باال حرکت می کند 
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اوند چوبی می تواند تراکیید یا عناصر اوندي باشد 
اوند هاي چوبی بعد از بلوغ می میرند 

سم ندارند و ساختار هاي عادي سلول گیاهی را ندارند لذا اندامک و متابولی
ودر دیواره خود. در داخل این سلو  ها مایعی د جریان است همان شیره خام 

 سلولز دارند وتئین و  شامل پرموادي مانند   
اب به میان برگ رسیده  و به تک تک سلول هایی که روبیسکو 

 گلوکز از از انجام فتوسنتز بعددارند کمک کرده تا فتوسنتز انجم دهد 
 سلول هاي فتوسنتز کننده وارد اوند هاي ابکشی شده و به تمام قسمت هاي گیاه

.حرکت کرده تا سلول هی زنده ا قند ساخته شده استفاده کنند 
با توجه به شکل زیر قند براي حرکت خود نیاز به فشاري دارد که مقداري ا  این 

. اوند هاي چوبی به ابکشی تامین میشود  فشار با ورود اب از داخل 
همه سلول هاي گیاهی داراي سوراخ هایی هستند که این سواخ ها باعث ارتباط

مواد خام یا الی شده می باشد 
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اعمال می کند در این خمیدگی هورمون اکسین نقش دارد این هورمون از راس ساقه ترشح و کمی پایین تر اثرات خود را 
لذا در نرم کردن دیواره سلول ها نقش دارد . اکسین باعث افزایش انعطاف پذیري سلول ها میشود  

.یاخته یا سلول واحد زنده جانداران میباشد 
که خود از اندامک هاي خاصی تشکیل شده است 
د ناچیز د سلول هابه هر حال در فرمانرو هاي مختلف تفاوتی هر چن

... دیده میشود
دیده می شود .. براي مثال دیواره سلولی در قارچ ها و گیاهان و 
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...کوچکتر از ان زنده بودن مفهوم ندارد زیرا واکنش مفهوم ندارد . عامل زنده بودن جانداران است کوچکترین یاخته 
 زوائد  ترشح زیاد – میتوکندري زیاد – شبکه زبر گسترده – گلژي گسترده –ل بی ریخت – شکسلول هاي جانوري معموال هسته مرکزي –

) بزگتر از میتوکندري ( اما سلول هاي گیاهی معموال در حالت بالغ شکل منظم کلروپالست دار . سیتوپالسمی مانند تاژك و مژك دارند 
. لیزوزوم و دیواره دو موردي هستند که باهم یافت نمی شوند . گلژي کوچک و بی حرکت و در وسط سلول واکوئول مرکزي دارند 

) خزه و سرخس ( اما سانتریول با لیزوزوم و تاژك با دیواره نیز یافت می شود 

ساختار هایی که در سلول داریم 
) ه مه اینکه مستقال داشته باشند اطراف این ها از غشاي سلول پوشانده شد(  مژك  تاژك – سانتریول –ریبوزوم –: الف بدون غشا 

 اسکلت و دیواره سلولی –
لطفا . بقیه اندامک ها را شما یک غشایی در نظر بگیرید و حفظ نکنید     )  کلروپالست   میتوکندري –-هسته (   ج  ساختار دو غشایی 

م و  واکنش هاي مختلف را به عهده دارند این اندامک ها براي افزایش نسبت سطح به حجم سلول مهم اند و نیز تغییر متابولیس
: می توان گفت ) هتروتروف ( در مورد سلول هاي جانوري  

در باکتري ها و ویروس ها  وجود ندارند پس کلمه اندامک با هیچکدام از کلمات زیر 
: دیده نمی شود ) نه شخص بیمار به طور عادي –( در یک مکان 
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–  
–پیلی  مثبت 

– گرم  منفی 
– گرم  

– اندوسپور  
– باسیلوس  

– کوکوس  
– کپسید  لیزوژنی 

– چرخه  
– لیتیک  

– ویروئید  
 توکسین  فوتواتوتروف

–  اب در تیالکوئید 
–تجزیه  نور 

 فتوسیستم - مولکول واسطه و ناقل                       تثبیت
––تثبیت دي اکسید کربن   

 نور به نفع تولید مواد   وجود رنگیزه براي جذب- تولید ترکیبات الی  گرانوم
–-داشتن کارتنوئید براي کمک به فتوسیستم ها   

 و هورمون هاي گیاهی  اکسین
––چرخه کالوین   بیس فسفات 

–- بستره  ریبولوز  
.... تثبیت قند و  روبیسکو

 هاي جانوري عضو یکی از این بافت ها هستند 
سلول

نشیم اسکلرانشیم اوند تراکئید دانه  الن و سلولز و سلوالز با سلول هاي جانوري بیگانه اند پوششی پیوندي ماهیچه عصبی پس کلمات پارانشیم کال

:تقسیم سلول جانوري 

:در مورد سلول گیاهی می توان گفت 

 قطعا دراي سلولز هستند –بسیاري لیزوزوم ندارند –. داراي حداقل یک الیه دیواره نخستین و یک تیغه میانی  می باشد 
 در مقابل تغییرات فشار اب مقاومند اگر هسته را از کل سلول به طور فرضی بیرون یاوریم انچه می ماند پروتوپالست است –

 در غذاي گیاه خواران و همه چیز خواران هست –هرگونه تغییرات و حرکات شیره گیاهی در سلولی است که قطعا سلولز دارد 
 اغلب باکتري ها  بعضی اغازیان – گیاهان –-د از  جاندارانی که دیواره دارند عبارتن

) گیاه دانه دار بسیاري از قارچ ها –( یا نباشد ) خزه و سرخس ( تقسیم سلولی که داراي دیواره است می تواند  با کمک سانتریول باشد 
: سلول هاي گیاهی می توانند 

 فاقد تغییر شکل لحظه اي بول – داراي میکروتو فاقد مژك و پیلی – تاژك ––داراي سانتریول 
)استثنا نداریم  است و  سیتوپالسم در ترجمه ( ترجمه  داراي عمل –فاقد انوسیتوز ا اگزوسیتوز 
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 شکل تقسیم سلول گیاهی 

.نند تحت تاثیر نشاسته و اکسین تغییرات رشد داشته باشند سلول هاي گیاهی می توا
. هورمون هاي گیاهی می توانند باعث تغییرات سلول گیاهی شوند 

 بیماري زایی که بر ویروس ها تاثیر دارند 
:  عوامل

–– گال 
– ویروئید  ام وي 

– تی
– زنگ

.... و  سیاهک

:پس می توان گفت  چون سلول گیاهی کلروپالست و میتوکندري دارن 
عالوه بر موارد مربوط به کلروپالست 

اتم ها جمع می شوند و با پیوند هاي مختلف مانند کوواالنسی و هیدروژنی مولکول میسازند 
مولکول ها زنده نیستند لذا واکنش ندارند

ره اي در شهر کارمولکول ها با هم جمع شده و اندامک می سازند این اندامک ها هر کدم ملنند ادا
...و شرایط داخلی  و وظیفه هر کدام متفاوت است .. خاصی را انجام می دهند 

:و باال خره  یاخته 

این یاخته هاي همکار و هم شکل که همگی حاصا میتوز سلول تخم هستند تشکیل بافت را می دهند
:بافت هاي اصلی جانوران عبارتند از 

 ماهیچه اي  و عصبی–  پیوندي-پوششی  
) انتقالی (  اوندي–  پوششیزمینه اي –: بافت هاي اصلی گیاه عبارتند از 
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. اندام نیز با اجتماع بافت هاي مختلف تشکیل می شود 
هر اندام از مجموع بافت هاي مختلفی تشکیل و با کمک و عملکرد خاص این بافت ها تشکیل میشود

: انسان اندام ماهیچه :   براي مثال 

در اطراف رگ  پیوندي و در داخل رگ پوششی هست . رگ  و اعصاب دارد لذا در رگ بافت ماهیچه اي صاف 

.دستگاه  و جاندار تشکیل میشود ... و به همین ترتب اندام  
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... جانداران کوچکی هستند که ارتباط انها را می توان در بسیاري از جانداران و جانورا ن دید ) میکروارگانیسم ها ( ریز اندامگان 
: براي مثال 

. مطالعه انواع این جانداران و رابطه انها با جانداران همزیست در کل به میکروبیوم معروف است 
تبدیل می کنند و براي ما مواد مفیدي مثل ویتامین ... ایی هستند که سلولز ي که در غذاها وجود دارد به گلوکز  و در بدن مانیز میکروب ه

.می دهند به این نوع رابطه همیاري گفته میشود  

راي غلبه بر شناخت این بت از همان یاخته شروع شده اس عملکرد یدگی برخوردار است این پیچسامانه جانداران از پیچیدگی هاي خاصی 
.پیچیدگی کلی نگري بهتر است زیرا در کلی نگري به ارتباط منطقی میان واکنش هاي جانداران و تاثیرات انها بهتر دقت میشود  
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ی با محیط زیستدو راه براي تامین غذاي خوب  و جود دارد یکی شناخت بهتر گیاهان دیگري شناخت بهتر روابط میان گیاهان زراع
مبازه کرده و مقاوم انتخاب و تشخیص گیاهانی که با شرایط بیشتر سازگار باشند و زود دانه و محصول بدهند و یا با بیماري ها بهتر  می باشد

 شناخته و غییر گیاه راکه در این روش ژن هاي مفید و قابل ت. و یا استفاده از روش هاي مهندسی ژنتیک از راه اول است باشند مثالی 
.گسترش می دهند 

قبل از پیدایش مهندسی کردن ژنتیک و انسان هاي اولیه  براي تولید انرژي چوب و درخت می سوزاندند که این کار فعال به عنوان جنگل 
.به جاي ان سلولز را در تامین موارد خاصی از انرژي مصرف می کنند محسوب شده و  زدایی

می توان از تفاله هاي محصوالت گیاهی ساخت بیشتر سوخت اي امروز را نیز 

پزشکی شخصی
Pe) پزشکی شخصی یا پزشکی شخصی شده r s o n a l i z e d  m e d i c i n e سالمت،پیشگیري، (به معنی ارایه خدمات پزشکی  (

فرد می تواند به او در این مدل، پزشک با آگاهی از اطالعات نهفته شده در ژنوم . متناسب با ژنتیک فرد می باشد) تشخیص، درمان و مراقبت
به منظور پیشگیري و درمان بیماریها و ) محیط(داروي مؤثر تجویز نموده و پیشنهادات مناسب را براي تغییر در سبک زندگی و رژیم غذایی 

.تغییر صفات ارائه دهد

. ست این روش با کاهش اثرات سو داروهاي شیمیایی و افزایش روحیه و انگیزه بیمار بسیار مورد پیشرفت ا
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