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: آغاز در 

         جهان پیدایش-1

 زمین پیدایش -2

 های زیمن در ابتداویژگی 

 برای سکونتن یسازی زمماده آ

 هایی برای توضیح پیدایش مواد آلی پایه ای حیاتمدال 

بنیادیسوپ -1

حبابمدل -2

 مدل سوپ بنیادی؟نقایص 

 مدل حبابمراحل 

 شبیه سلولساخنترهای 

سرواتکوا-1

میگروسفر-2

 در آن RNAمتابولیسم و وراثت و نقش خواستگاه 

 متنوع شدند؟چگونه پروکاریوتها 

 ؟مدندآها چگونه به وجود یوکاریوت 

 درون همزیستی چیست؟نظریه 

 پرسلولی پدید آمد؟ساختارهای چگونه 

 های گروهی: انقراض 

 پیدایش حیات در خشکی :ملزمات 

و پرندگان و پستتانداران و ستازگاری    خزندگان دوزیستان،ماهی ها، بندپایان، پیدایش 

  ؟هایشان با محیط های متفاوت

 

تعداد سواالت کنکور از این 

فصل:

از این فصل  22تا  28از سال 

سوالی در کنکور سراسری داده 

نشده است.

یک سوال در  ضعیف احتمال

کنکور سراسری داشته باشد.
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ستن در مورد چگونگی پیدایش حیات در روی زمین دانتآدمی همواره به دنبال    

بوده است.

 ابتدادر  جهان

سال پیش به وجود آمد. اعتقاد بر این است دنیا در ابتدا بهه انهدا      میلیارد 61تقریباً جهان ☜

ر ن و یک توپ بسکتبال بود  است که در اثر بزرگ شدن و انفجار بهزرگ تتهت عاهوان   یک دانه ا

می گویاد. بیگ بنگبه وجود آمد  است به همین دلیل به این نظریه سلولی  دنیای امرو ی

در راه پیدایش حیات  زمین 

 بوجود آمد  است . در ابتدای پیهدایش   سه      زمین سال پیش کر  ی میلیارد 4در حدود ☜

 .ناشی ا  فورانهای آتشفشانها بود مواد مذابکر  ی  مین پوشید  ا  

 

 زمینه های الزم برای پیدایش حیات در روی زمین:✎

پس ا  آن کر  ی  مین اندک اندک سرد شد و در نتیجه مواد مذاب بهه شهکل پوسهته    -1

. ای ساگی س    مین را در برگرفتاد

بارش باران   اقیانوسهای وسیعی را  و  م شدار آب موجود در اتمسفر متراکپس ا  آن بخ-2

پدید آورد .

 اولین مرحله برای پیدایش حیات سرد شده زمین و ایجاد دریاها بود.☜
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پدیدار شهد     اولین بار در این اقیانوسهابسیاری ا   یست شااسان معتقدند که حیات باید  ✉

 .طول کشید  است تغییر وتحول جانداران صدها میلیون سالباشد و 

 

شواهد حاکی است که  مین ا  مدتها قبل ا  پیدایش حیات   وجود داشته اشت . این شواهد  ✉

  .به دست می آیدا  اندا   گیری سن  مین 

دانشمندان با کار برد روشی به نام عمر سنجی ، سن سنگها و آثار حیاتی را تخمین  ☢

  .می زنند

مواد شیمیایی پایه ای حیات چگونه تشکیل شدند؟

تتقیقات نشان داد  است کهه در نخسهتین مراحهل پیهدایش حیهات کهه ا  طریهی مهدلهای         ☜

و  آلی  سیاده     مولکهول ههای   مولکولهای غیر زنده ، حبابو  سوپ بنیادینمختلفی ماناهد   

سهاتته    واکنشهای بین آنها مولکول های آل  پیچییده تیری   را بوجود آورند که ا   اولیه ای

.دندورهای  ند  بوجود آای برای تشکیل سلول ایاها  پایه شدند که در نهایت

 :الگوی سوپ بنیادین

. در این مهدل   شدم رح  6291قدیمی ترین تئوری در مورد پیدایش حیات است که در دهه ✎ 

پهیش بهرای توحهی  نگهونگی    میلییارد سیال    6شرایط ژئولوژیک  مین و اتمسفر آن در حدود 

 پیدایش حیات مورد بررسی قرار می گیرد .   
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میلیارد سال قبل در دسترس نبهود و اطععهات    1در آن  مان مدارکی ا  وجود حیات قبل ا  ☜

(N2 نشان می داد که جو  مین در آن  مان شامل نیتروژن)    (H) و گا ههای دارای   هیدروژن

بود  اسهت و اکسهی ن    (CH4)و متان (NH3)آمونیاک (H2O)هیدروژن ماناد : بخار آب

(O2) .نداشته است 

انرژی تورشید  انفجار های آتشفشانی و رعد و برق به عاوان مابع انهرژی دهاهد  بهه ایهن    ✍

 مولکولهای ساد  برای انجام واکاش فرض می شد .

 

ایهن الگهوی سهوپ بایهادین را آ مهایش کهرد و    قرن بیسیت  در نیمه های استانل  میلر  ☜

 جوابهای قابل قبولی گرفت .

واکنش هیای   مدلها در توحی   معروفترین و پر اهمیت تریناین مدل و آ مایش میلر ا   ✮

.هستادآغازین حیات 

 :میلر با این آ مایش نگونگی به وجود آمدن حیات را اثبات کرد ✎

( که شیشه ای بود آب قرار داد  سهسس   1میلر سه تا متفظه ساتت. در متفظه شمار )

( شد  بود در مسهیر لولهه   2ر)لوله ای را به آن وصل نمود که این لوله وارد متفظه شما

در متفظهه   ( شهد .3سوپاپ های اطمیاان قهرار دارد و ایهن لولهه وارد متفظهه شهمار )   

قوس الکتریکی در این مکان ا  طریی الکترودها  .وجود داشت قوس الکتریکی (2شمار )

مواد تولیهد شهد  ا     برقرار می گردید)قوس الکتریکی باعث تجزیه و ترکیب می گردید(.

در مسیر این لوله ا  مبرد یا تاهک کااهد  ا    .( وارد گردید3وله به ظرف شمار )طریی ل

جمهع آوری شهد پهس ا     3طریی آب استفاد  می کردند. مواد به وجود آمهد  در ظهرف   
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تتقیی و مشاهد  مقدار نسبتاً  یادی اسیدهای آمیاه  اسیدهای نرب و کربوهیدرات ها 

 .ل گردیدو مقدار بسیار کم اسیدهای نوکلئیک تشکی

♡

آزمایشگاه میلر روی کره ی زمین پدید آمده باشند

 بنابراین نتایج نشان می دهند که ممکن است برخی از مواد شیمیایی پایه ای حیات

، در شرررای ی مشرررابه شرررای  نظیرررر آمینرررو اسرریدها، اسررریدهای برررد و کربوهیررردراتها   

. 

باعث تجدید نظر  عواملی که:پژوهش های دیگر درباره ی الگوی سوپ بنیادین✘

در مدل سوپ بنیادین شدند؟

 حیات یک میلیارد سال قبی  در  مان آ مایش میلر   یست شااسان تصور می کردند کهه   ①

نشان داد کهه    مدارک سنگواره ای و اندازه گیری های جدید سن زمینبوجود آمد  است اما 

.شکل گرفته استمیلیارد سال قب   5/3حیات 

شد در حالی که ونیاک و بقیه گا ها را فرض حاوی متان و آم اتمسفر سوپ بایادینمدل  در ②

حالی که در آن  مان اتمسفر فاقد الیه ا ون برای جذب پرتوهای پر انرژی فرابافش بود  است. در 

 حضور این پرتوها آمونیاک و متان به سرعت تجزیه می شدند.

 موجود نبود.اتمسفر  دریه حیات منبع آمونیاک و متان مصرفی در واکنش های اول به عبارتی

بعد ا  پ وهشها و نقد هایی که روی این مدل شد با توجه به اطععات جدید دانشهمادان بهه    ☜

این نتیجه رسیدند که احتماال واکاش های اولیه در اقیانوسها و دور ا  اشعه ماورای بهافش انجهام   

 .نام گرفت الگوی حبابشد  اند این الگو   

حیات طبق الگوی حبابمراحل پیدایش 

: آمونیاک و متان و دیگهر گا ههای حاصهل ا  انفجهار آتشفشهانهای  یهر    مرحله ی اول

پس مابهع آمونیهاک و متهان ا     حبابهای  یر دریا متبوس می شدند دریایی تارج و در

در آب اقیانوسها حهل مهی شهد بهود     که آتشفشان های  یر دریا و گا های تروجی آن

است.

: حباب هامورد نیا  برای تشکیل آمیاو اسیدها   درون  متان و آمونیاک مرحله دوم 

متفوظ می ماندنهد . درون ایهن حبهاب هها   پرتو فرابنفش در مقابل صدمات حاصل ا  

گا ههای درون    تراک انجام می گرفت. نون  واکنش های شیمیای  با سرعت بیشتر

.ح شد  بسیار بیشتر استحباب ها ا  تراکم آنها در هوا که در الگوی بایادین م ر

دستگاه مورد استفاده میلر
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:مولکولهیای   حباب ها به س   اقیانوس می آمدند و پهس ا  ترکیهدن      مرحله سوم

.ساد  ی حاصل ا  واکاش های درون این حباب را آ اد می کردند آل 

: انتقال توسط باد و حرکت به سمت باالموکولهای آلی ساد  حمن  مرحله چهارم  

 انرژی قرار می گرفته اند و در نتیجهه  رعد و برقاشعه ی ماورای بنفش و در معرض 

.ال م برای واکاش های بعدی را کسب می کردند

:  را کهه بهه تها گی    مولکولهای آل  پیچیده تیر   بسیاری ا  این باران مرحله پنج

.می برد درون اقیانوستشکیل شد  بودند   همرا  با مولکول های دیگر به 

 .شد پی گیریمولکولهای شیمیایی آلی پیچیده مرحله دوم پیدایش حیات با تشکیل 

اتفاق نظیر    یست شااسان دربار  ی جزئیات فرآیادهایی که ماجر به تشکیل حیات شدند  ✉

مولکول های کوچیک آلی  بیا کسی    . اغلب دانشمادان این م لب را قبول دارند که ندارند

.  تشکیل شد  انداز طریق فرآیندهای شیمیای  سادهانرژی، 

می دانیم که بین مولکولهای آلی و سلولهای زنده راهی بسیار طووننی وووود دارد. چگونوه    

 DNA آمینو اسیدها به صورت پروتئین در آمدند؟ چگونه نوکلئوتید ها به زنجیره های طویو  

تبدی  شدند؟   

متیط آبی  در آ مایشگا   این درشهت مولکولهها را بهدون    دانشمادان تاکاون نتوانسته اند در✉

در   DNAو  RNA اگهر نهه  نجیهر  ههای کونهک    .وجود نوکلئیک اسیدهای مادری بسا ند

 .متیط آبی تشکیل شد  اند

برتری مدل حباب به مدل سوپ بنیادین در توجیه امکان انجام فرایندهای تشکیل 

 چیست؟ در دهنده مولکولهای زیستی اولیه

 ب( عدم دخالت جو زمین               الف( عدم حضور اکسیژن

و آمونیاکد( حضور متان        ج( عدم مشارکت اقیانوسها

:تبدیل میکروسفرها به سلولها

تمایل بهه    محیط آب هستاد  که در  غشاهای سلول ا  اجزای تشکیل دهاد   :لیپیدها ☜

 .دارند ده  آی گر
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اگر یک ب ری متتوی روغن وسرکه را تکان دهیم   می توانیم ناین حهاالتی را مشهاهد    ✎

 :کایم

1-

 تشکیل می شود

مجموعه های کروی کونکی که حاصل گردهم آیی مولکولههای روغهن درسهرکه اسهت   

.

 مشابه کرهبه صورتی است که در مجموع یک  مولکولهای چرب دراین متلول آرایش -2

.را تشکیل می دهاد ی یک سلولغشا

اند که به علت آب گریز بودن  درآب به  لیپیدیمجموعه ای ا  مولکولهای  کواسروات ها : ✍

 .درمی آیاد کرویشکل 

این حباد های ریز می توانند مولکولهای لیپیدی دیگرر را ذر د کننرد وبزرشترشروند    

  ) رفتاری شبیه به سلول(.ز ذوانه بزنند وبه دو کواسروات تقسیم شوندونی

  .نیز در تود داشته باشاد قندوحتی  آمینو اسیدممکن است  کواسروات ها☜

.اگر نه کواسروات ها  ند  نیستاد  اما شباهت  یادی به غشای سلول ها دارند ♡

ی دیگر ا  مولکولههای آبهی نیهز ناهین   تجربه های آ مایشگاهی نیز نشان داد  اند که بعض✍

 ریز کیسه های هم تمایل به تشهکیل    زنجیره های کوچک آمینو اسیدهامثعً : .تمایلی دارند

 .دارند میکروسفرباام 

کواسروات

 ها ویژگی های کواسروات

یپید را های دیگر ل توانند مولکول می-1
 تر شوند)رشد بزرگ و .جذب کنند

       کنند(.

 و بزنند جوانه توانند می چنین هم-2
 .شوند تقسیم  کواسروات دو به

 های مولکول توانند می ها کواسروات-3
ری مثل آمینو اسیدها را در خود دیگ

دهند. جای می

شناسان معتقدند  بعضی از زیست -4
هایی  ها اولین حباب کواسروات
ی زمین  ر شرایط اولیهبودند که د
اند. پدید آمده

ها زنده نیستند، اما  گرچه کواسروات-5
ها  ها به غشای سلول تشابه آن

قابل توجه است. 

ها ممکن  عالوه بر این کواسروات-6
است فعالیت متابولیسمی نیز 

داشته باشند.

کواسروات ها ساختارهای مستقلی -7
هستند که رفتار سلول مانند دارند و 

 اصی ایجاد می شوند.در شرایط خ
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پژوهشگران عقیده دارند که احتماالً تشکیل میکروسفرها اولین قدم به سمت ✉

 .سازماندهی سلولی بوده است

بود   محیط  محصور در یک پوششمت سا ماندهی سلولی ایجاد مسلماً اولین قدم به س☜

 میکروسیفرها نسبت به متیط پر تغییر بیرونی ایجاد کاد   محیط داخل  با ثبات تریاست تا 

با اتتصاصاتی که داشته اند می توانسته اند به راحتی بوجود بیایاد اما بدلیل عدم ثبات به راحتی 

 .هم ا  بین می رفته اند

میلیونها سال انواعی از میکروسففرها کفه بفا اسفتفاده از مولکولهفای دیگفر و کسف  انفر ی بفه           در طول

مدت بیشتری به بقای خود ادامه دادند از فراوانی بیشتری برخوردار شدند . با این حال میکروسفرها را 

 .اند نمی توان زنده در نظر گرفت چون هنوز توانایی انتقال صفات به نسل آینده را کس  نکرده

 نقش احتمالی کاتالیزورها: 

  پ وهشگران کشف کردند که برتی ا  مولکول های می تواناد شبیه آنزیم 1891در دهه ی ✉

.ها عمل کااد

✌RNA  آنها که شبیه آنزیم های اولیه عمل می کردند  کاتالیزوریاولیه و اثر  هایتشکیل

آمدن میکروسفرها و ثبهات یهافتن آنهها بهود    و پیدایش مسیرهای متابولیسمی همه بعد ا  بوجود 

نهد کهه واکهاش ههای شهیمیایی مهی   کردس تی را فراهم می RNAساختار سه بعدیاست. 

.تواناد در آن کاتالیز شوند

میکروسفر

میکروسفر ها اولین قدم به  ☏

 سوی سازمان دهی سلول بوده اند.

 برا ؟؟!

برای ایجاد  اولیه RNAویژشی ☏

 شوناشونی در حیات به بود؟؟!
 

( Microsphereمیکروسههههههفرها)✮

ساتتارهای کروی شکل ریزی هستاد که 

فقههط ا  آمیاواسههید )پههروتئین( سههاتته   

اند و بسیاری ا  تهوا  سهلول را در     شد

بر دارند. بسیار متتمل اسهت کهه اولهین   

هایی که تشکیل شهدند  تهوا     پروتئین

کاتالیتیکی داشته باشاد و ایهن تاصهیت   

هها    تهر ا  دیگهر پهروتئین    ها قوی در بعضی

ههایی کهه    بود  باشد. بهه ایهن ترتیهب آن   

تری بودنهد    دارای توا  کاتالیتیکی قوی

ی بهرای بقها داشهتاد. بهر   تهر  شانس بیش

مرهها     ی فاکس  اولهین پلهی    مباای نظریه

بعههد ا   DNAانههد و  ههها بههود   پههروتئین

هها( پدیهد    های کاتالیتیکی )آنزیم پروتئین

 آمد  است.
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RNA☜  دارد یعای رمزههایی را کهه بهرای پهروتئین   پیام رسان  در سلولهای امرو ی نقش

هها ی   ی کااد. اما در سهلولهای اولیهه    RNAبه ریبو وم ها ماتقل م DNAسا ی ال م است ا  

که داشته اند ساتته شدن پهروتئین ههای اولیهه و    کاتالیزوری و شبه آنزیم اولیه بدلیل نقش 

هماناد سا ی تودشان را تسهیل کرد  اند . ا  طرف دیگر این پهروتئین ههای اولیهه   مسهیرهای   

های دتتر ماتقل مهی شهدند و اطععهات   اولیه متابولیسمی را سا ماندهی و تکثیر کرد  و به سلول

عمهل    ماده وراثتی  مربوط به پروتئین ها و آنزیم ها ی اولیه را ماتقل می کردند یعای به عاوان 

.کرد  و اطععات وراثتی را بین نسل ها ماتقل کرد  اند

یک فرحیه ساد  براساس تتقیقات سچ و آلتمن و تجربیات دیگری کهه دربهار  ی تشهکیل    ✎

:در آب انجام شد  شکل گرفت RNA ل هایمولکو

1-RNA  بود  است خود همانند سازشاید   اولین مولکول.

را نیهز کاتهالیز کهرد    وتئین مولکول های پیر  این مولکول ممکن است تشکیل اولهین -2

باشد.

تغییهر    یک نس  به نس  دیگیر م لب مهم این است که ناین مولکولی می توانهد ا    -3

.کاد

:خاستگاه متابولیسم

☜
  ماناد

میکروسفرها و نیز ساتتارهای سلول مانادی که پس ا  آن ها بهه وجهود آمدنهد  بهرای نگهه   

:نیا  داشتاد  Xمواد آل  ویژه ایداری انسجام ساتتاری و نیز تکثیر تود  به 

بهها گذشههت  مههان  ایههن ترکیبههات در متههیط کمیههاب شههدند. احتمههال مههی رود کههه   

مولکول های پروتئین ماناد  سبب شهد کهه آن    در برتی های آنزیمی  یا(تغییر)جهش

در متیط فراوان تر بود مهاد  ی مهورد نیا شهان را   که ا بتواناد ا  ماد  ی تام دیگری ه

 .بسا ند

نیز در متیط کاهش یافته و آنزیم دیگری بهه وجهود    این ترکیبات  پس ا  مدتی غلظت

 .را ا  ترکیب دیگری مثل بسا د این ترکیب آمد  که بتواند

☚
تدریج با گذشت  مان و تغییر نیا ها  پیچید  تر شد  اند

به نظر می رسد مسیرهای متابولیسمی اولیه که با ناین سا  و کهاری بهه وجهود آمدنهد بهه   

. 

واکنش های  اینجاست کهنکته  

شیمیایی بین ملکول های معدنی 

 RNAباعث تشکی  مولکولهای

ننده که این مولکول آغاز ک شد

حیات بود. 

 

 

 

های RNAیک نمونه از  

یی است که در rRNAآنزیمی ، 

ریبوزوم کار اتصال دادن دو اسید 

آمینه و ایجاد پیوند پپتیدی را 

کاتالیز می کند. 
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✍ RNA    در هرر برار هماننرد سرازی دسرت خروش    به دلیل ایرن کره هماننرد سرازی

تغییراتی ) ذهش ( می شد این تغییرات نهایتا منجر به ساخت پررو 

مراحل همانند سازی و سنتز پروتئین

تئین هرای ) آنرزیم   

ها( متفاوت می شد که هر کدام دارای توانرایی و اسرتعداد خا ری برود. ایرن فراینردها   

امرا انتخراد یبیعری   اما ساخت تعداد زیادی از آن ها منجر بره ایرن شرد    تصادفی بود

توانایی کاتالیز واکنش های مورد نیاز در شسترش حیرات    یی کهتعداد معدودی از آن ها

 به خدمت شرفت. را داشته باشند

:

 نوکلئوتیید هیا   باعث تشکیل  معدن )غیر آل (انجام واکاش شیمیایی بین مولکول های ✍

می شود. نوکلئوتیدها به صورت درشت مولکول های گرد هم می آیاد و این مولکهول هها احتمهاالً   

د و پهروتئین ههای اولیهه بهه کمهک نقهش   می کرد  ان همانند سازیدر مراحل اولیه حیات تود 

کاتالیزوری های اولیه ساتته می شد  اند. نون هماناد سا ی با صتت کامهل انجهام نمهی شهد    

 .ایجاد شد تنوعدر مولکول های  )جهش(است

 :خاستگاه وراثت

در معاای کلی وراثت  حفظ کردن پیشرفت ها و توانایی های موجود  ند  برای  ندگی است ✍

 ی است که در طول نسل ها حفظ می شود. و نیز

✉RNA   شهدند. مولکولههای بها    دانشمادان تصور می کااد کهه بعضهی ا  میکروسهفرها دارای

مهی کردنهد و در صهورت    خود همانند سازیاستفاد  ا  فرآورد  های متابولیسمی)نوکلئوتیدها(  

 ی  مولکولهایمی شدند. پس ا  مدت تقسی  شدن میکروسفر به میکروسفرهای دختر منتق 

RNA           توانستاد ساتته شهدن آنهزیم هها و پهروتئین ههای ویه   ای را سها ماندهی و بها کاتهرل

  تعیهین   ویژگ  های میکروسفری را که در آن زندگ  می  کردنید   مسیرهای متابولیسهمی    

.کااد

روشها و  ییرات و کنترل آنها و انتقال دادناحایه داشتن بر تغاساس زنده بودن بر  

 است.نسل بعد نتایج این کنترل ها به 

برمی گردد. احتمهاالً بهه   وراثت  باابراین بزرگترین تفاوت بین موجودات  ند  و غیر  ند  به ☚

 .این ترتیب سا  و کار وراثت شکل گرفت

کشف شد که  0821در سال ✮

توانند کارکرد  یها م RNAبرخی 

 آنزیمی داشته باشند.

 

دانشمممان ار دح ط مممای گاطی شممم ی     ☏

و  RNA   اا یگبممم  ن انهاممم ک  مممی    ا ممم   

DNA   بممد د ممر گوحدک انمم  وتمم  دح ممر

RNA    و  ط تکممم ا  مممیDNA  حا بممم ور

ن  لئاک ا ا  طیدح  نت انسمتد انم   مد بمد   

 پس   م ات   می  بلنم    RNA وج د گوحن .

 چ  ند بد وج د گط  ؟؟! DNA و

http://weblogabzar.blogfa.com/
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RNA    شهده انهد و ههدز از ایهن فرآینهد چهه بهوده         های اولیه به چهه سهاختاری وارد

 است؟

   تکثیر -الف( کواسروات

 تکثیر -ب( میکروسفر

  UVدور بودن از معرض  -ج( میکروسفر

 UVدور بودن از معرض  -د( کواسروات

:تکوین جانداران پیچیده تر

.جانداران هستاد پروکاریوتها قدیمی ترین گرو ☜

اولین جانداران تک سلولی کر   مین بود  اند که در سیر تکامهل آنهها  دسهته    پروکاریوتها✍

شیرایط   بوجود آمدند که هر کدام متااسب بها    از نظر روش بدست آوردن انرژیهای مختلفی 

.در  مان پیدایش آنها بود  است کره زمین

پیش در اسهترالیای غربهی پروکاریوتهها بوجهود    میلیارد سال3.3طبی مدارک ساگوار  ای ✉

 هتروتروفبود  است . پس این جانهدارن    مواد آل . در این  مان اقیانوسهای اولیه پر ا    اندآمد

شدند یعای ا  همین مواد آلی موجود در متیط برای کسب انرژی استفاد  کرد  اند و نیا ی نبود  

 یعای اتوتروف شوند( .) بسا ند معدنی ساد  مولکولهای آلیاست تا ا  مواد 

در این دوره در جو زمین اکسیژن وجود نداشته است و مواد آلی اولیه مورد مصرف این 

جانداران به روش بی هوازی )بدون اکسیژن( برای کسب انرژی استفاده می شده اند . 

اتوتروف را  جانداران بعدی احتماالً با کمبود مواد آلی در اقیانوسها مواجه شده اند و راه

 یعنی مولکولهای آلی مورد نیازشان را از مواد معدنی ساده ساخته اند. .برگزیده اند

مراحل پیدایش سلول

♫
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بی    ها بود  انهد و ایهن موجهودات ههم هاهو     سیانوباکتریاولین دسته ی این موجودات ✍

سال اکسی ن توسهط    میلیونهااست  پس ا  هنوز اکسیژن وجود نداشته بود  اند نون  هوازی

 بوجود آمدند . جانداران هوازیهای فتوساتز کااد   سیانوباکتری

سیانوباکتریها اولین فتوسنتز کننده ها و اتوتروف ها بوده اند ، در زمان پیدایش ☚

ذو زمین بسیار اندک بوده و این سلولها نمی توانسته اند به روش هوازی  O2آنها

 .کسب انرژی کنند

بهه درون    اکسییژن   بهه تهدریج گها     توسنتزو انجام ف سیانوباکتری هاپیدایش پهس ا    ♡

  در جو  مهین    صدها میلیون سالآ اد شد .این اکسی ن پس ا  گذشت  اقیانوسها و جو زمین

 جو  مین را اکسی ن تشکیل می دهد . درصد 96شد به طوری که امرو   حدود  متراک 

انهرژی    اکسییژن  با افزایش تراکم اکسی ن در جو  مین   سلولهایی پیدا شد که به کمهک ✔

. ایهن سهلولها نخسهتین سهلولهای   نهد را آ اد و ا  آن استفاد  می کرد ترکیبات غذای موجود در 

 .بودند و هتروتروف( ) هوازی

 

 

 

 

 

 پروکاریوت هتروتروف بی هوازی 

 پروکاریوت اتوتروف بی هوازی  

 پروکاریوت هتروتروف هوازی
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 :اولین یوکاریوت

 سلول های یوکاریوتی نه وی گی هایی دارند:   ✎

سال پیش یوکاریوتها بوجود آمد  اند. میلیارد6.5حدود -6

  .دارند ستگاه  از غشاهای درون دسولهای یوکاریوتی  -9

3-DNA  متصور است .  هستهآنها در

هسهتاد و    بیشیتری ا  پروکاریوتها بهود  و حهاوی    DNA بزرگتریوکاریوت ها عمدتا -4

 .تقسیم می شوند میتوزمعموال توسط 

 میتوکندری و کلروپالستدر داتل سلولهای آنها ارگان های غشادار  یادی ا  جملهه   -5

.وجود دارد

سه)تفاوت( پروکاریوت ها و یوکاریوت هامقای

یوکاریوت ها پروکاریوت ها

دارای هسته مشخص و متصور در غشا هستهفاقد 

های غشا دار و مشخص= دستگا   دارای اندامک

غایی درونی

های متدود به غشا است. فاقد اندامک

اندا   بسیار متاوعی دارند.  11تا  1اندا   یک سلول پروکاریوت 

میکرومتر است.

ماد  ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته 

(Nucleus.متمرکز است )

ای  ماد  ژنتیکی سلول در ناحیه شبه هسته

( متمرکز Nucleoidوسوم به نوکلئوئید )م

است.. شد  

پلی   RNAسلول های یوکاریوتی دارای سه نوع 

مرا  اصلی هستاد. البته کلروپعست و میتوکادری 

پلی مرا  دارند. RNAنیز 

پلی مرا    RNAسلول های دارای یک نوع 

هستاد.

ماد  ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتاً در هسته 

(Nucleus)  متمرکز است. بخش اندکی نیز درون

  میتوکادریهای درون سلولی نظیر  اندامک

شود.  وم دید  می اکسی و گلی کلروپعست

ماد  ژنتیکی سلول پروکاریوتی که ا  لتاظ 

مرتبه کمتر ا  ماد  ژنتیکی نوع  011کمیت 

یوکاریوتی است.

اً ا  جاس پروتئین تاژک سلول یوکاریوتی عمدت

ای شکل میکروتوبول است. استوانه

تاژک سلول پروکاریوتی ا  جاس پروتئین 

باشد. فعژلین می

تاژک در حال حرکت  دارای حرکت شعقی است تاژک در حال حرکت  دارای حرکت نرتشی 

است

فرایادهای آندوسیتو  و اگزوسیتو  را فقط در انواع  یادهای آندوسیتو  و اگزوسیتو  را فرا

♫

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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توان یافت یوکاریوتی می توان یافت نمی

حجم یک سلول یوکاریوتی هزاران بار بزرگتر ا  نوع 

پروکاریوتی است.

حجم یک سلول پروکاریوتی کم است.

 در  ها قارچ –جانوران  -گیاهان-فرمانروی :آغا یان 

 .دارند قرار گرو  این

ترین نوع  شاتص باکتری هافرمانروی 

پروکاریوت ها هستاد.

فرایاد رونویسی در سلول های یوکاریوت کمی 

پیچید  تر ا  سلول های پروکاریوتی است. دارای 

ایاترون و اگزون

ای یوکاریوت فرایاد رونویسی در سلول ه

کمی ساد  تر ا  سلول های یوکاریوتی است. 

و فاقد ایاترون و اگزون)البته در آرکی باکترها 

استثا(

نوع  3تا  4دارای پروتئین های متاوع است و دارای 

 .اند پیوسته  DNAهیستون که به 

دارای معدودی پروتئین)اکثراً آنزیم( است و 

فاقد هیستون

ین یا میو ین است.دارای پروتئین های اکت فاقد پروتئین های اکتین یا شبه میو ین

دارای میکروتوبول است. فاقد میکروتوبول

کرومو وم های نوکلئوپروتئین دارند. کرومو وم های نوکلئوپروتئین ندارند.

میتو  و میو  دارند. میتو  ندارند.

ت ی  DNAژنوم آن ها بیش ا  یک مولکول 

است.

حلقوی DNA دارای یک مولکول

 S80ریبو وم 

کلروپعست و میتوکادری

دارند= بزرگتر و پیچید  تر البته در 

دارند. S70 نوع ا   

دارند= کونکتر و ساد  تر S70ریبو وم 

سانترومر یا کیاه توکور دارند. سانترومر یا کیاه توکور ندارند.

یک یا ناد هستک دارند هستک ندارند.

ا  یک ژندارای کیسه های متعدد  ا  هر ژن یکی دارند.

همانادسا ی در مواحع متعدد یا دارای نادین 

دوراهی همانادسا ی

یک نق ه شروع همانادسا ی دارند. و 

دوجهتی

ساتز همه  نجیر  های پلی پستیدی با متیونین 

فرمیله نشد  آغا  می شود.

ساتز همه  نجیر  های پلی پستیدی با 

د.متیونین فرمیله آغا  می شو

( پروموتور) اندا  را   (  TATAردیف هاگاس )

RNA  است که به ردیف پریابو در  2پلیمرا

پروکاریوت ها شباهت دارد.

 نزدیکی در(   TATAATGردیف پریابو)

 .دارد جای( پروموتور) اندا  را  آغا  نق ه

کعهک وجود  mRNAپریم  3معموالً در انتهای 

دارد.

وجود ندارد. capکعهک یا 

پروتئین های  mRNAبه دو انتهای 

 .است متصل متفاوت پیوسته 

فاقد پروتئین های پیوسته به انتهای 

mRNA .است

 در پریم3 انتهای در بلادی A اکثراً ردیف پلی 

mRNA .داند

پریم در 3در انتهای  Aوجود ردیف پلی 

mRNA .نادر است

mRNA  ماتصراً)مونو سیسترونی( یا تک ژنی

است.

mRNA ادژنی)پلی سیسترونی( در آن ها ن

متداول است.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 امرو   ماشاء یوکاریوتها ا  را  فرحیه همزیستی بیان می شود.✍

مارگولیس و همکارانش بیان نمودند که در حقیقت یوکاریوت ها ا  هیچ پروکاریوتی بصورت ✉

 : مثع آمد  اندع ا  پروکاریوتها بوجود مافرد مشتی نشد  اند بلکه ا  همزیستی دو یا ناد نو

تا  تود می باشهد در    RNAو DNAموجود در سلول یوکاریوت که حاوی میتوکندری①

بهود  و در    هیوازی شبیه بهه بهاکتری ههای    آزاد و مستق ابتدا بصورت یک موجود پروکاریوتی 

 همزیستی با سلولهای یوکاریوتی به آنها ملتی شد  است. 

بود  و توانایی تولیهد مثهل    RNAوDNAاراینیز ماناد میتوکادری ها د کلروپالست ها②

 کهه  مشهابه  اشهکال  با آب –پروکاریوتهای آزاد یعن  جلبک های سبزدارند. کلروپعست ها ا  

 .های ابتدائی بعاوان همزیست مشتی شد  اند یوکاریوت بوسیله

:پیدایش میتوکندریها و کلروپالست ها

نتیز کننیده و   د  اند کهه باکتریههای فتهوس   بو سیانوباکتری هاا  ماشاء  کلروپالست ها✍

 بودند. ب  هوازیاکسی ن و در عین حال تولید کننده 

میتوکادری ها با تغییراتی در باکتریهای هوا ی اولیه بوجود آمد  اند و این ا  پیچ توردگی ✍ 

.غشای درونی آنها معلوم می شود

مراحل پیدایش یوکاریوت ها
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توکادری هها پهروتئین   می شوند می نظریه درون همزیست طبی مدارکی که موجب طرح ✉

هسهتاد امها غشهای    تنفس سلول هایی که درون غشای درونی میتوکادری وجود دارند مسئول 

.است شبکه آندوپالسم تارجی میتوکادری ا  

 شکار هضی    یا به صورت انگ   این باکترها به صورت نظریه ی درون ه  زیست  طبی✍

جی به جای این که در سهلول گوارشهی پیهدا   وارد سلولهای بزرگ شد  اند. این عوامل تار نشده

 را بر عهد  گرفته اند.    تنفس سلول  و فتوسنتزکااد  به  ندگی تود در سلول ادامه داد  و 

میتوکنیدری هیا و کلروپالسیت هیا از   ذیل ا  این نظریه حمایت می کاد کهه    شواهد✎

:حاصل شد  اند باکتریها

. باکتریهاسیت به انهدا   ی اغلهب   انهدا   میتوکاهدری هها مشها   :انیدازه و سیاختار   -6

بسهیاری دارد و بهه   تا خوردگ  میتوکادری  غشای درون میتوکادری دو غشاء دارد. 

پروتئین های  کیه   باکتریهای هوا ی باشهد.    غشاهای سلول نظر می رسد که شبیه 

.درون غشاء قرار دارند، تنفس سلول  را بر عهده دارند

اسهت. کلروپعسهت هها و    حلقیوی  باکتریهها ه میتوکادری ها  مشهاب  ماده ی ژنتیک:-2

نسبت به ژن های موجود در هسهته ی    ژن های  متفاوتمیتوکادری ها هر دو دارای 

.سلولهای دربردارند  ی آنها هستاد

مشابه است.  ریبوزوم های میتوکندریای  و باکتریای اندا   و ساتتار  ریبوزوم ها:-3

.ریوتی متفاوت اندهر دوی این ها با سایر ریبو وم های یوکا

 تقسی  دو تیای  کلروپعست ها و میتوکادری ها ماناد باکتریها  ا  طریهی    زادآوری:-4

اسهت و مراحهل    مسیتق  از چرخیه ی سیلول    تولید مثل می کااد. این تولید مثل 

.مختلف نرته ی میتو  در آن ها انجام نمی گیرد

 جیانوری الً ماشهاء سهلول ههای   شدند  احتمها  میتوکندریدارای یوکایوتی هایی که فقط ✍

جلبک ها و سلول های گییاه     امرو ی و آن ها که کلروپعست را نیز دریافت کردند  تاستگا 

 .شدند

 این دو اندامک درون سلول به نوعی خودمختار هستند.

 
 

پیدایش حیات و تکامل

 

☎      
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 علت پیدایش شاخه های اصلی جانوارن کدام است؟ 

 ض گروهیب( انقرا  الف( پیدایش یوکاریوتهای هوازی

 د( تنوع آغازیان  ج( پیدایش اولیه پرسلولیها 

 :پیدایش جاندران پر سلولی

بهین    نپرکیامبری  در دور  ی نخستین جانداران پر سیلول  به نظر می رسد که تکامهل   ☜

به اندا   پیدایش نخسهتین یوکاریوتهها   این اتفاق میلیون تا یک میلیارد سال پیش روی داد.011

 ) نرا؟؟!( مهم باشد.

تهود دارنهدو    توانای  بسیار اندک  برای کنترل تغییرات محییط موجودات تک سلولی ✍

وجود می آیهد   به  یک محیط درون در جانداران پر سلولی   اما عموماً تتت تآثیر متیط هستاد

)اغلهب سهلولهای    قرار می دهد؛ تاهها گروههی ا  سهلولها    نسبتاً پایداریکه سلولها را در شرایط 

 س تی( در تماس مستقیم با متیط هستاد.

قرار شرفتن سلولها در محی ی که آنان را در برابر تغییرات محی ی حفظ می کند و  ♡

تخصصی شدن و تمایز را برای  منابع غ ایی در اختیارشان می ش ارد، زمینه ی الزم

.فراهم آورده است سلولها

مسلما نق ه ع ف در پیدایش پر سلولیها  تکامل سیسهتم انتقهال پیهام بهین سهلولهای   

 .کلونی( بود  است)مختلف یک تود  سلولی 

شهروع   و توانایی انتقال پیهام بیاشهان    تخصصی شدن اعمال سلولها بعد ا  ایجاد کلونی 

  شد  است.

برقراری ارتباط به تود  های سلولس که هر کدام وظیفه معیاهی داشهتاد کاهک    توانایی

کرد تا هماهاگ با هم کار کااد.   

در واقع   سلولها آموتتاد که ععو  بر پاسخ دادن به تغییرات متی ی   پیامهایی را کهه   

ا  سلولهای دیگر می رسد   نیز دریافت کااد و به آنها پاسخ مااسب بدهاد .

. مهثعً ماشه    سیم کار و تخصصی شدن پدیدار شدندن ترتیب شکلهای نخستین تقبه ای 

. احتمهاالً   ی داناد که کلونی تشکیل می دادندگروههای جانوری را انواعی ا  تاژکداران م

یک تاژکدار اولیه برای تشخیص سلولهای هم گونه برای تولید مثل جاسی یا تشهخیص   
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. ایهن   ا  به درک ععیم سلولی داشهته اسهت   نی(سلولهای هدف برای فاگوسیتو  ) تغذیه

 .سا و کارها سرانجام کمک کرد  اند که نخستین مجموعه های پر سلولی تشکیل شوند

نون این مجموعه های سلولی ا  شایستگی تکاملی بیشتری نسبت به تک سهلولس هها   

برتوردار بودند به سرعت در  مین کسترش یافتاد. 

:انقراض گروهی جانداران

یعای مرگ تمام اعضای متعلی به بسهیاری ا  گونهه ههای تتهت تهاثیر    انقراض گروه در ✍

.ا  بین می روند فاجعه های بزرگ بوم شناخت 

.اثرات سنگواره ای ، حاکی از یک تغییر ناشهانی بوده است☜

 :انقراض گروهی جانداران بصورت  یر بود  است✎

 441 – انقراض گروه  اولیب شهامل :انقراض های نزدیک به هم ا  لتاظ شدت تخر-1

 ماقهرض  ناگههانی  طهور  بهه  زمین ی کره روی جانداران از% 55- پیش سال میلیون

رفت میان ا  ها گونه از% 93- پیش سال میلیون 301 – انقراض گروه  دوم.شدند

 از% 21 – پهیش  سال میلیون 243 – انقراض گروه  سوممخرب ترین انقراض ها:-2

 .شدند ماقرض جانوری های گونه

میلیهون    211- انقراض گروه  چهارمانقراض های با کمترین فاصله  مانی بین آنها:-3

.ا  بین رفتاد % از گونه ها51سال پیش 

 از% 61 پیش سال میلیون 03 – گروه  پنج انقراض :کم تخریب ترین انقراض ها-4

.  ا  جمله دایااسور ها ماقرض شدند ه های ساکن خشک گون

 .یاری ا  دانشمادان عقید  دارند انقراض گروهی دیگری در عصرحاحر در حال وقوع استبس✉

این دانشمادان برای رتداد انقراض گروهی دید عوامل  یر را به دلیل فعالیتههای انسهانی دتیهل   

                    می داناد :   

زیادی در حال نابودی تخری  اکوسیستم های زمین ، به ویژه جنگلهای بارانی استوایی با سرعت 

% سطح خشکی های زمین را می پوشانند ، اما بیش از 7هستند . اگر چه جنگلهای بارانی استوایی تنها 

 % گونه های گیاهی و جانوری در این مناطق زندگی می کنند .55

انقررررراو شروهرررری منجربرررره ✌

ذانشینی شونه های شده است که از 

سررازشاری بهتررری بررا شرررای  ذدیررد   

 بره  شروهی انقراوبرخودار بوده اند. 

 مری  ذانداران تکامل سبب دلیل دو

 از برا  کره  اسرت  این اول دلیل. شود

 برترر  و سرازشار  هرای  شروه رفتن بین

 تکامرل  و شسترش برای زمینه قبلی

 دلیرل  شود، می فراهم ذدیدتر انواع

 شروهری  انقراو ایجاد عامل به دوم

ت. عامرل وقروع انقرراو   اس مربوط

شروهی، تغییرات شدید شررای  بروم   

شرررناختی اسرررت کررره سررربب کررراهش   

اهمیت ویژشی های سازشار یافته ی 

قبلی می شود. بره یرور کلری اذرداد   

بسیاری از شونه هرای زنرده امرروزی،   

پس ازوقوع انقرراو شروهری شونره   

 های دیگر به وذود آمدند.
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پیش بینی می شود این جنگلها به زودی از بین خواهند رفت . در اثر این انقراض گروهیی  

0555گونه های گیاهی ، یعنی کل گونه های موجیود ،   05555مسبب آن است ، حدود که انسان 

.گونه ی پرندگان و تعداد بیشماری از گونه های حشرات منقرض خواهند شد 0555از 

گسترش حیات به خشکی ها 

 .الیه اوزون بقای حیات را در خشکی ها تضمین کرد☜

بزرگترین مانع برای گسترش حییات   است  امواج ماورای بنفشنور تورشید که حاوی ✍

شهد  امهواج    ازن (O3)بود  است اما اکسی نی که در طبقات باالیی جهو تبهدیل بهه    به خشک 

زنیدگ  در خشیک    اعهث شهد    یانبار اشعه تورشید )امواج ماورای بافش( را تاثهی کهرد و ب   

 .یابد گسترش

  :و گسترش حیات به خشکی تشکیل الیه ی محافظتی اوزون✎

جریان داشت و جانهداری در تشهکی  نهدگی    فقط در آب هاتا میلیون ها سال حیات    اول:پرد

 نمی کرد.   

شروع به انجام فتوساتز کردند و با ایهن    سیانو باکتری هامیلیارد سال پیش  3/2حدود پرد  دوم:

 کار مولکول اکسی نی را به اتمسفر افزودند 

در بهاالی جهو بهه   اکسییژن   ا  مولکولههای    باعث شد که مقهداری  اشعه ی خورشید پرد  سوم:

 را تشکیل دهاد.    اوزون یکدیگر بسیوندند و مولکولهای

 پرتو فرابنفشدر اتمسفر فوقانی مانع ا  عبور  اوزون الیه ی پرد  نهارم:

بعد  اکسی ن و او ون کافی در جو برای گسترش حیات در تشکی  وجود داشت

شد. میلیون هها سهال   

.

 و قارنها همزمان وارد تشکی شدند .این دو هم  مان به تشکی آمدند. گیاهان پرد  پاجم:

مری   فقر  برا هرم   این دو شروه برا این دو همزمان و با هم وارد خشکی شدند:

نیاز شروه دیگر بود

توانستند در خشکی زندشی کنند، زیرا هر یک دارای ویژشی هایی بودند کره مرورد   

. 

 ند اما برای ساختن مواد مورد نیازگیاهان و جلبک ها توانایی فتوسنتز دار

میلیون ساا     034در  امابه جذب مواد معدنی از خاک داشتند   خود، احتیاج
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قبل زمین از صخره سخت پوشیده شده بود. قارچ ها به گیاهاان در جاذب   

و گیاهان نیز  دیاری رساندن از صخره های لخت مواد معدنی مورد نیازشان

 کردند. می قارچ ها را تامین خود و  متقابال مواد غذایی مورد نیاز

 می شویند. همیاری همزیستی راب هنوع و به این  شلسنگبه این مجموعه ✍

  .ف ا   ندگی با یکدیگر سود می برندراب ه ای است که در آن هر دو طر همیاری✍

در روند پیدایش حیات روی زمین و فرایند تکامل، کدام گزینه ترتیب درستی را 

 نمایش می دهد؟

 حیات خشکی -اوزون -فتوسنتز -سیانوباکترها -الف( حیات آبی

 اوزون -فتوسنتز -سیانوباکترها -حیات خشکی -ب( حیات آبی

 اوزون -اکسیژن -سیانوباکترها -حیات خشکی -ج( حیات آبی

 اکسیژن -فتوسنتز -حیات خشکی -رهاسیانوباکت -د( حیات آبی

 .ندپایان از دریا به خشکی آمدندب✌

ارچ هها  گیاههان سه    مهین را   پس ا  اولین همیاری بین گیاهان و ق صد میلیونحدود ☜

را  منبیع غیذای  جیانوران   تشکیل داد  بودند. گیاهان تشکی جنگ  های بزرگ  پوشاند  و 

 .ساکن تشکی را امکان پذیر کردند گوناگون  جانورانتآمین و 

   .بوجود آمد  اند حشراتساکن تشکی نوعی عقرب بود  و بعد ا  آن  اولین بندپایان☑

گرو  جانوران در تاریخ  مین  و موفقترین  فراوان ترینی باد پایان  ا  تانواد  حشرات✍

 .بود  اند

.توانایی پرواز مهمترین عامل موفقیت و تکثیر و تنوع حشرات بوده است♚

جفت بال داشته اند و توانایی پروا  برای حشرات این  2حشرات اولیه بود  که سنجاقک ها ☜

ثر تری به جستجوی غذا   جفت و آشهیانه بسردا نهد ایهن امهر    امکان را فراهم آورد که به نتو  مؤ

میلیهون سهال    120بین آنها و گیاهان گلدار شهد کهه ا  حهدود    همیاریماجر به پیدایش راب ه 

بند پایان اولین جانورانی هستند ✂

 که وارد خشکی ها شدند.

بنددد پایددان فددراوان تددرین و متنددو  ✂

ترین گروه جدانوران تداریز زمدین بدوده     

اند.

اولین جانورانی که بال داشته اند و  ✂

 کرده اند حشرات هستند. پرواز می

اولین رابطه همیاری بین چه ☏

 موجوداتی بود و منجر به چه شد؟؟!

در رابطه همیاری  مثال ازچند  ☏

 ؟؟!طبیعت
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سهترش بیشهتر در ههر دو   گکه باعث ایجاد تاوع   گوناگونی و پیش روی تشکی بوجود آمد  اند

 تکاملی بیشتری دارند.( موجود در تشکی شد. ) این دو با هم شایستگی

اولین بی مهرگان ساکن خشکی کدام بودند ؟ 

 گرفتند منشاء ها تریلوبیت از( 2                از ماهی ها به وجود آمدند  (1

 بودند ها تریلوبیت منشاء( 4                     اسکلت درونی داشتند  (3

.مهره داران به خشکی آمدند✌

 بودند بدون آروارهبود  اند که در ابتدا به صورت ماهیان کونک  ماهیهااولین مهر  داران ☜

که در  آرواره دارپیش در اقیانوسها بوجود آمدند سسس ماهی های میلیون سال  511 که حدود

که گیاهان و قارنها در تشکی بوجود آمدنهد     پیش تقریبا همان وقتی میلیون سال 431حدود 

 تکامل یافتاد . 

تشکیل آرواره به ماهیها این امکان را داد که به ذای مکیدن غ ا آن را برا دهران   ☚

 بگیرند و ببلعند در نتیجه ماهیهای آرواره دار به شکار بیانی توانمند تبدیل شدند . 

امرو  به  یسهتن در آن ادامهه   یا شدند   و تا جانوران در فراوان ترینبه تدریج ماهیها جزو ✍

 % گونه های مهیره داران 51هستاد و بیش ا   ماه  ها موفق ترین مهره داران زنده.دادن

.را به تود اتتصا  می دهاد

دوزیستان

میلیون پهیش وارد تشهکی    301اولین مهر  داران تشکی دو یستان اولیه بودند که حدود ☜

 .شدند

ساتتاری متعدد در پیکر دو یستان  این جانداران به  یسهتن در تشهکی    به علت تغییرات ✍

 :دسا گار شدن

در ایهن    .اندامهای حرکتی اولیه شان ا  دگرگونی در اندامهای مهاهی هها بوجهود آمهد  بهود    -1

جانداران دستگا  حرکتی استخوانی  را  رفتن را امکان پذیر سهاتت. ایهن دسهتگا  پایهه ای   

های حرکتی در جهت عکس یکدیگر فراهم کرد.متکم برای عمل اندام 

اولین مهره داران ماهی های کوچک ✂

 .ون آرواره بوده اندبد

 

فراوان ترین جانوران دریاهدا   مداهی   ✂

 ها هستند.

نخستین مهره داران خشکی از ماهی ✂

 )دوزیستان( .ها به وجود آمده اند
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دو یستان اولیه دارای کیسه های هوایی مرطوب  یعای شش بودنهد کهه بهه ماظهور جهذب   -2

 .اکسی ن هوا مورد استفاد  قرار می گرفت

دوزیستان به خوبی با محیط خود سازگاری یافتند  اما یک گروه جدید از جانوران از آن 

ها ایجاد شدند که سازگاری بیش تری با محیط خشک تر داشتند. این گروه خزندگان 

 .بودند

جثه ی مهر  داران به علت وجود اسکلت توانماد و انع اف پذیر می تواند بسهیار بزرگتهر ا    ✍

حشرات باشد.

 .بوجود آمد  اندا  تکامل دو یستان میلیون سال پیش  331حدود تزندگان ☜

 سازگاری های خزندگان برای زیستن در محیط های خشک تر :✎

این جانوران برای متافظت ا  تود در برابر ا  دست دادن رطوبت بدن به اتمسفر   پوسهتی   -1

زندگان  مانی کهه در   متکم و حد آب دارند . که مانع تبخیر آب می شود پوست حد آب ت

 مین یک دور  تشکی وسیع را ا  سر می گذراناد باعث مقاومت بیشتر تزندگان نسبت به 

تشکی و افزایش و تکثیر آنها شد در مقابل دو یستان کاهش یافتاد.   

تزندگان قادر به تخمگذاری در تشکی هستاد نون تخم های آنها قادر به حفظ آب تهود   -2

.   رای تخمک گذاری نیا ماد آب هستادل دو یستان تا امرو  بدر متیط تشک است در مقاب

 دوره ی خشک میلیون سال بعد ا  پیدایش تزندگان   یک  31شواهد حاکی که در طول ✍

وسیع حاکم شد  است در این مدت   تزندگان که سا گاری بهتری نسبت بهه تشهکی داشهتاد     

میلیهون سهال    03ن  مان به تدریج تا حدود برتری هایی نسبت به دو یستان به دست آوردند. ا  آ

را ا  آن تود کردند . تا پایان دور  ی  خزندگان بیش ترین فراوان پیش   در میان مهر  داران  

بزرگتهرین گهرو  جانهداران    کروکودیی   تزندگانی ا  قبیل میلیون سال پیش ( 15کرتاسه ) 

  .ساکن تشکی بودند

 پستانداران و پرندگان

نداران اولیه و دایااسورها فاصله نادانی نداشته است اما بها توجهه بهه شهرایط   پیدایش پستا☜

   . مین تزندگان و بخصو  دایااسورها بسیار بیشتر بود  اند
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میلیون سال پیش یکی از شروههای عظیمی که  56بعد از انقراو شروهی حدود ☚

. اما بعضی از برای همیشه نابود شد دایناسورها بودند آد و هوا هم دیگر خشک نبود

خزندشان کوبک تر، پستانداران و پرندشان به بقای خود ادامه دادند. این انقراو باعث 

.شد که منابع بیش تری در اختیار ذانداران باقی مانده قرار شیرد

✍

و پستانداران به صورت غالب درآمدند

در این هاگام اقلیم جهان دنار تغییر شد  بود. آب و هوا دیگر تشک نبود و لذا مزیت های 

در متیط های تشک اهمیت تود را ا  دست داد  در این  مان  پرنهدگان   تزندگان برای  یستن 

.

اگر نه این انقراض ها گوناگونی جانداران را تتت تآثیر تود قرار داد  تغییهرات  مهین نیهز   ☜

ثیر قرار نقش مهمی در آن داشت. یکی ا  فرآیادهای  مین شااتتی که تتول گونه ها را تتت تآ

 بود.    جابجای  قاره هاداد  

جابجایی قار  ها عبارت اسهت ا  حرکهت تشهکی ههای  مهین در طهول دور  ههای  مهین         ✍

 شااتتی. جابجایی قار  ها ماجر به پدید آمدن موقعیت کاونی قار  ها شد.   

تانداران با توجه به فرآیند حرکت قاره ها می توان توضیح داد که چرا تعداد زیادی از گونه های پس

کیسه دار در قاره ها ی استرالیا و آمریکای جنوبی یافت می شد. این قاره ها زمانی به یکدیگر متصل 

 .بوده اند

  :داد قرار در اتتیار پستانداران و پرندگان ی که این تتوالتمزیت مثبت سه✎

 نبود دایااسورها   -1

باقی ماندن مکان و غذا برای جانوران باقی ماند  -2

کی آب و هوا   کاهش تش-3

بعد ا  این بود که پستانداران توانستاد تکثیر شوند و نسبت به تزندگان کوجک باقی مانهد    ☜

.برتری پیدا کااد

 .اسفت منطبق با هر شرایطی محیطی سایشتگی تکاملی برای غال  شفدن یفم موجفودی ففراهم   

سفازگاری را داشفت    در هر دوره زمین شناختی جانداری که با شرایط محیطفی بیشفترین    بنایراین

 از فراوانی بیشتری در محیط برخوردار شد.
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ختلف زمین شناختیوانداران در دوره های مپیدایش بدانید : بیشتر 

 

بیان پیدایش و تتوالت حیات )گیاهان و جانوران(نام دور 

  
 پرو ترو وئیک

 )ا  دوران پر کامبرین(
Pre  Cambrian 

  

  
احتماال گیاهان و جانوران ابتدائی و ساد  آبزی )ماناد جلبکها( وجود 

ما آثار و بقایای )فسیل( معتبر و مسهتدلی بدسهت نیامهد    داشته اند ا

است.

  
 کامبرین

Cambrian 
  

  
 ندگی متدود به دریا ها بود  جلبکها مابهع اصهلی تغذیهه جهانوران   

دیگر بود  اند. آثاری که نشهان دهاهد  وجهود کهرم هها ترناگهها و   

بلوطههههای دریهههائی و تهههری لوبیتهههها )فراوانتهههرین جهههانوران ایهههن دور (   

 یباشاد در دور  کامبرین مشاهد  گردید  است.م
  

  
 اوردوویسین

Ordovisian 
  

  
بعلت شرایط نامساعد آب و هوائی در روی س    مین  نهدگی هاهو    

متدود به آبها اسهت در تشهکی  نهدگی وجهود نهدارد بهی مهرگهان        

دریائی پا بر سران )ماناد اتتاپوس( نرم تاان نمونه های حیهات ایهن   

ستین مهر  داران باام ماهیهای اولیه در این دور  بوجهود   دور  اند نخ

 آمد  اند.
  

  
 سیلورین

Silurian 
  

  
نخستین گیاهان در تشکی ظاهر میشوند تاوع بی مهرگهان دریهائی   

ادامه میابد کریاوئیدها و مرجانها فراوان بود  اند اجداد غقربهای اولیه 

ایش مییاباد.که شاید نخستین جانوران تشکی بود  باشاد پید

  
 دونین

devonian

  
گیاهانی ا  تیر  پاجه گرگی ها مخروطیان پدیدار و گسهترش یافتاهد   

تاوع این نباتات در تشهکی باعهث سهر سهبز شهدن  مهین گشهت و        

جههانوران در تشههکی پدیههدار گشههتاد ماناههد دو یسههتان حشههرات   

)فراوانترین جانوران این دور  ( عاکبوتیهان در آب هها ماهیههای  ر    

 دارو کوسه ها بوجود آمدند.
  

  
 کربونیفر

Carboniferous 
  

  
رشد سرتسهای غول پیکر تاوع و ا دیاد پاجه گرگی ها و دم اسهبان   

ا  وی گی های گیاهی این دور  است کریاوئیدها رو ن داران و کوسه 

های تکامهل یافتهه ا  موجهودات دریهائی عمهد  ایهن دور  میباشهاد        

ادامه میدهاد حشرات گوناگون و درشهت   دو یستان به گسترش تود 

بوجود میایاد تزندگان نخستین موجوداتی هسهتاد کهه در تشهکی   

  اد و ولد میکااد)ماناد دیمترودون(.
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 پرمین

Premian 
  

  

وی گی های حیات این دور  است.

تغییرات شدید و غیر قابل تتمل آب و هوائی این دور  باعث ا  بهین   

دادی که توانسهتاد   رفتن بسیاری ا  گیاهان و جانوران گردید فقط تع

تود را با این شرایط آب و ههوائی وفهی دهاهد تاهوع یافتاهد )ماناهد   

مخروطیان و حشرات( ظهور انهواع تزنهدگان انت هاط دو یسهتان ا    

 

  
 تریاس

 )تریاسیک(
Triassic 

  

  
مخروطیان و سرتسها و دم اسبیان گسترش یافتاد. نرم تاان و شکم 

یان و مرجانهای واقعی در دریاها تاوع یافتاهد. ا  وی گیههای مههم   پائ

این دور  ظهور تزنهدگان عظهیم باهام دیاو ورهها میباشهد دیاهو ور   

)دایااسور( ها که باام سوسهمار ترسهااک ترجمهه شهد  انهد هیکلهی   

بیاهایت درشت و دمی بعند و قوی و سری بسیار کونک داشته انهد   

س( را تا حدود نهل ههزار کیلهو تخمهین   و ن دیاو ور )برو نتو سارو

 د  اند.

  
 ژوراسیک

Jurassiic 
  

  
تاوع جانوران  میای بر دریائی در این دور  مشههود اسهت تزنهدگان   

گوناگون  میای و دریهائی و پرنهد  پدیهدار میگردنهد )ا  معروفتهرین   

متهر داشهته اسهت    0تزندگان پرند  که سری عظیم و بالهائی حدود 

ا میتوان نام برد( پدیدار شدن و کثرت حشهراتی ماناهد   پتروداکتیل ر

 نبور و مورنه و مگس ا  وی گی های این دور  است. گیاهانی به نهام   

سیکاسها در این دور  به اوج رشد و تکثیر تود رسید  اند.

  
 کرتاسه

Cretaceous 
  

  
ا  مهمترین وی گیهای این دور  تاوع و ظههور گیاههان جدیهد ماناهد   

 ظههور . میباشهد  غهعت  و علفهها  ریهز  بهرگ  درتتان دانه دار گیاهان 

 و پرنهد   تزنهدگان  رفهتن  بهین  ا  و دار جفت و دار کیسه پستانداران

 .میباشد دور  این در حیات مظاهر دیگر ا  ها دیاو ور

  
 پالئوس

Paleocene 
  

  
گیاهان دانه دار و درتتان برگ ریز جاگلها را بوجود می آورند  مین 

ا  علف و سهبز  میشهود پیهدایش تمسهاح هها و پسهتانداران   پوشید  

تونگرم ماجمله حیوان کونکی شبیه به اسب و انت اط کامل نسهل   

تزندگان غول پیکر در این دور  بود  است.

  
 ائوسن

Eocene 
  

  

 eohippusاسبی باام

تغییههرات ناههدانی در گیاهههان بوجههود نمیآیههد. اجههداد بسههیاری ا    

و مهمتهر ا  همهه شهبه    پستانداران ماناد فیل کرگردن تهوک و گهاو   

ظاهر میشودند. پیدایش نخستین پستانداران  

آدم نما را به این دور  نسبت میدهاد.

 

a
New Stamp



@
ko

nku
ro

rg

 پیدایش و کسترش حیات

 

            مدرس درس زیست به روش   مفهومی –پوریا آبرون 

27 

  
 اولیگوسن

Oligocene 
  

  
اما علفزار ها   ا  تعداد گیاهان تاوماد و وسعت جاگلها کاسته میشود

یشهوند   و مراتع گسترش مییاباهد اجهداد گربهه هها و سهگها ظهاهر م   

هیکل )

گوشتخواران واقعی و جویادگان پدیهد میآیاهد شهتر توکههای قهوی   

elotherusbison   ( گهاو کوههان دار )   و میمونههای راسهت )

 قامت پیدایش مییاباد.
  

  
 میوسن

Miocene 
  

  
جاگلها بشدت کاهش مییاباد اما علفزارها و مراتع با تکامل جهانوران   

گ و گربهه بشهدت رشهد و   نرند  وسعت پیدا میکااد تیر  ههای سه   

افزایش مییابد. در افریقا و آسیا و اروپا میمونهای آدم نمها )یها انسهان   

 میلیون سال پیش( 23هایدلبرگ( پدید میآیاد)
  

  
 پلیوس

Pliocene 
  

  
 و تاهوع  پیدایش تیر  های جدید گیاهان شبیه بهه گیاههان امهرو ی   

 اسهب  به شبیه اسب نخستین پیدایش پستاندارن معحظه قابل تکثیر

ا  وی گیهای این دور  است. آدم نمایهان    protohippusباام امرو ی

 اولیه احتماال در این دور  ابزار ساگی ابتدائی بکار برد  اند.
  

  
 پلئیستوسن

Pleistocene 
  

  

امرو ی

بعلت تغییرات شدید آب و هوائی مجددا بسیاری ا  جانداران ماقرض 

اقعههههی و گاوههههها و اسههههب یهههها تغییههههر مکههههان داد  انههههد. فیلهههههای و

 equs    ظاهر میشوند آدم نخستین ا  افریقا بهه آسهیا و اروپها

 گام میاهد.
  

  
 هولوسن

Holocene 
  

  
 گیاههههان تاهههوع گسهههترش مجهههدد جاگلهابخصهههو  در سراسهههر اروپههها 

 کردن اهلی  است ذکر قابل دور  این در گیاهی حیات نظر ا  امرو ی

 توسهط  آنهها  ا  غهذائی  مهواد  آوردن بدست و گیاهان وکشت حیوانات

 امهرو ی  دریهائی  حیوانهات .  اسهت  دور  این مهم وی گیهای ا  انسان

هاجرت میکاد.م غربی نیمکر  به انسان و میایاد بوجود
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  اکور سراسریکسواالت 

لروپعسهت را   سلول های یوکاریوتی کهه فقهط دارای میتوکاهدری شهدند و آنههایی کهه ک    -1

 (1393دریافت کردند به ترتیب تاستگا  کدام جانداران امرو ی شدند؟ )پزشکی 

 (گیاهان ه قارچ ها2                    (گلساگ ها ه مهر  داران1

 (اتوتروف ها ه هتروتروف ها   4                  (جانوران ه جلبک ها3
  
وجود آمدند و نخستین مههر  دارانهی کهه ا  دریها    اولین مهر  دارانی که در اقیانوس ها به -2

 (1393بیرون آمدند به ترتیب کدام جانوران هستاد؟ )پزشکی 

 (دو یستان اولیه ه تزندگان2     (ماهی های بدون آروار  ه دو یستان اولیه1

 (دو یستان اولیه ه دو یستان امرو ی 4       (ماهی های بدون آروار  ه تزندگان3
  
انداران به طور همزمان در حدود میلیون ها سال پهیش  نهدگی تهود را در سه     کدام ج-3

 (  1392تشکی های  مین آغا  کردند؟ )پزشکی 

 (جلبک ها و قارچ ها2            (ماهی های فاقد آروار  و دو یستان اولیه1

 (دو یستان اولیه و تزندگان 4            ( یگومیست ها و آسکومیست ها3
  
جو  مین در آغا  فاقد کدام گا  بود   بعد ا  آن به وسیله ی کدام جانداران در جهو  مهین    -4

 (1393ساتته شد  است؟ )آ اد 

 (نیتروژن ه کسک پای سیلین2                     (هیدروژن ه گلساگ ها1

 (اکسی ن ه سیانوباکتری ها   4             (متان ه جلبک های سبز3

 

  (99سراسری ا نظریه ی درون هم  یستی مغایرت ندارد ؟)کدام عبارت ب -3

 .میتوکادری ها   ا  تویشاوندان باکتری های بی هوا ی می باشاد( 1

 .ژن های میتوکادری ها با ژن های هسته ی یوکاریوت های اولیه تفاوت دارند( 2

 .است تفاوتم هوا ی  های باکتری و میتوکادریایی  ندا   و ساتتار ریبو وم های( ا3

 .در یوکاریوت اولیه ریبو وم های شبکه آندوپعسمی  بر و میتوکادری ها مشابه هستاد( 4

 

0-  . .  (82)سراسریهمه ی میکروسفر ها....................کواسر وات ها...................

      .نمایاد ماتقل بعد نثل به را صفات تواناد می –هماناد ( 1

                                                 .دارند شدن تقسیم توانایی و هستاد  ند  – فتع بر( 2

      ند دار  یادی شباهت سلول غشای به –هماناد ( 3

 .های آب گریز می باشاد مولکول ای دار –برتعف ( 4
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