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 ها آن دهی سازمان و ها یاخته

 .اند شده تشکیل سلول از ها، آن ترین پیچیده تا ترین ساده از زنده موجودات همه

 زا انسان مانند پیچیده موجود یک. شوند می تشکیل یاخته یک از مخمر آمیب، باکتری، مانند زنده موجودات از بعضی

 .است شده تشکیل سلول تریلیون صد از بیش

 

 عمل و ساختار واحد لول؛س

 ها آن از که است هایی یاخته یا یاخته خواص کل مجموع معرف جانداران همه کارکردهای و ها فعالیت رفتار، ظاهر،

 .است شده تشکیل

 

 سلول تاریخچه

 گردد می بر میکروسکوپ اولین کشف از پیش قرن سه از بیش به سلولی، شناسی زیست آغازگر

 توخالی های حفره و داد قرار  ابتدایی میکروسکوپ زیر را پنبه چوب از برشی انگلیسی هوک رابرت ،۵۶۶۱ سال در

 .است حفره یا کوچک اتاق معنی به که برد کار به را سلول واژه هوک،. کرد مشاهده متعددی

 موجودات همچنین و خون قرمز های گویچه ، اسپرم سلولهای خود، ساده میکروسکوپ با لیونهوک، ون آنتونی زمان هم

 .دکر مشاهده را زنده سلول که بود کسی اولین او، ترتیب این به. کرد مشاهده را راکد آب در زنده صورت به سلولی تک

 هب که این برای بنابراین. آوردند وجود به را میکروسکوپی مطالعات قرن دو تقریبا برای ای مرحله اولیه مشاهدات این

 .شد منتظر ۵۳۸۱ حدود تا یعنی سال۵۶۱ به نزدیک بایستی برسیم مهم های پیشرفت

 .دش شناخته گیاهان و جانوران سلولی ماهیت و شد، کشف سلول هسته کرد، پیشرفت تدریجاً میکروسکوپ که آن ضمن

 

 
 اش ابتدایی میکروسکوپ و هوک رابرت
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 برد کار به خود میکروسکوپی مشاهدات برای را الن یا حفره یا کوچک اتاق معنی به سلول واژه هوک، رابرت

 

 سلولی نظریه

 جانور یک " شوان " و شناس، گیاه یک " شلیدین " به تا بود شده آوری جمع کافی مشاهدات ،۵۳۸۱ ی دهه تا. ۵

 . اند شده ساخته سلول از زنده موجودات همه که کنند پیشنهاد که دهد امکان شناس،

 .شود می ایجاد دیگر های سلول تقسیم از سلول هر. شوند می ایجاد سلولی تقسیم از جدید های سلول. ۲

 .است حیات وجود مسئول و است داده جای خود در را وراثتی ماده که است ساختاری واحد سلول. ۸

 شود می انجام آن در اساسی شیمیایی های واکنش که است زنده موجودات همه ی سازنده واحد کوچکترین سلول .۴

 

 بنیادی های یاخته

 بنیادی، های یاخته. است... و ای ماهیچه عصبی، چشایی، یاخته جمله از ها یاخته انواع ساختن بنیادی، های یاخته کارِ

 .هستند جدید های یاخته کننده تهیه

 نو از ریدیگ سلولهای یا و کنند تولید خودشان مانند سلولهای توانند می شوند، می تقسیم بنیادی های یاخته که وقتی

 ختلفم سلولهای یا و بسازند تری بیش بنیادی های سلول توانند می پوست بنیادی های سلول مثال برای. کنند تولید

 مالنین های رنگدانه ساختن مثل دارند را خودشان به مخصوص کار که بسازند پوست در دیگری

 

 است؟ مهم ما سالمت در بنیادی سلولهای چرا

 د،میافت اتفاق این که زمانی. روند می بین از یا بینند می صدمه هم سلولهایمان شویم، می بیمار یا زخمی ما که وقتی

 .شوند می فعال بنیادی سلولهای
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 این. ستنده میرند، می طبیعی بطور که سلولهاایی کردن جایگزین و دیده آسیب بافتهای ترمیم مسئول بنیادی سلولهای

 .دارند می نگاه سالمت را ما بنیادی های یاخته که است گونه

 

 ویژگی های مشترک یاخته ها

 ویژگی ها یاخته ی همه. دارد فردی به منحصر ساختار کدام هر و دارد وجود ما بدن در ها یاخته  از مختلفی انواع گرچه

 :دارند مشترکی های

 .است برگرفته در را ها یاخته همه که پوششی: غشا. 1

 مواد خروج و ورود کنترل. ۲ یاخته از محافظت. ۵: غشا نقش

 پروتئین و قند فسفولیپید،: عشا جنس

 اجازه ترشحی و زائد مواد و دهد می ورود اجازه یاخته نیاز مورد مواد به فقط یعنی دارد انتخابی نفوذپذیری شاغ :نکته

 .دهد می خروج

 .است ای یاخته ترکیبات و ها اندامک محتوی که مایعی: یاخته میان یا سیتوپالسم. 2

 .دارد برعهده را یاخته فعالیتهای کنترل و تنظیم: هسته. 3

 

 
 سیتوپالسمی غشای یا پالسمایی شایغ یا یاخته غشای
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 جانوری یاخته

 

 
 

 .ندارند مشخصی هسته واقع در هستند پوشش بدون باکتری وراثتی ماده(: ای هسته پیش)پروکاریوت

 

 از عبارتند که. هستند غشادار هسته دارای درواقع میگیرد بر در را ها آن وراثتی ماده پوششی(: ای هوهسته) پوکاریوت

 .گیاهان و جانوران قارچها، آغازیان،

  

 می ییابتدا هسته یا کاریوت پرو سلولها این به. اند نشده احاطه غشایی توسط وراثتی ماده  ها آن در که ابتدایی؛ هسته. ۵

 .ابتدایی یعنی پرو. گویند

 

 .اند شده احاطه غشا یک توسط وراثتی ماده ؛پیشرفته هسته.  ۲

 پیشرفته یعنی یو. گویند می  پیشرفته هسته یا یوکاریوت ها سلول این به
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 پروکاریوت سلول یک تصویر

 

 ها اندامک

 :لیزوزوم

 .ماکرومولکولهاست تجزیه برای آنزیمهایی حاوی اندامک این. میکند عمل سلول گوارش دستگاه عنوان به

 

 : ها میکروبادی

 دارند نقش ها چربی سنتز درو  دارد ودجو جانوری های یاخته در هم و گیاهی های یاخته در هم: زوم پراکسی. ۵

 تبدیل درو  دارد وجود( زدن جوانه حال در روغنی های دانه خصوص به) گیاهی های یاخته در فقط: زوم اکسی گلی. ۲

 .دارد نقش قند به چربی

 .ندارد ومز اکسی گلی چون کند تبدیل قند به تواند نمی را چربی ولی کند تبدیل چربی به را قند تواند می انسان: نکته

 

 :راکیزه یا میتوکندری

 .شود می سلولها در انرژی تولید باعث
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 :آندوپالسمی شبکه

 .خشن و صاف اندوپالسمی شبکه جمله از دارند مختلف انواع

 .دارد نقش... و سازی پروتئین داروها، زدایی سم لیپیدها، برخی سنتز کلسیم، ذخیره در

 

 :رناتن یا ریبوزوم

 .دارد دخالت سازی ینئپروت در

 

 :کریچه یا واکویل

 .گردد می محسوب یاخته انبار واقع در. شود می دفعی و غدایی مواد آب ذخیره باعث

 .ندارند مرکزی واکویل جانوران،: نکته

 

 :گلژی دستگاه

 .نهادند  گلژی، آقای زحمات پاس به را اندامک این نام

 .دارد نقش مواد ترشح و بندی بسته در اندامک این

 

 جانوری و گیاهی یاخته تفاوتهای

 .دارند غشا فقط جانوری های یاخته اما دارند دیواره گیاهی، یاخته

 .دارند تری منطم شکل غشا وجود دلیل به گیاهی های یاخته

 .هستند بزرگ ها واکوئل گیاهی های یاخته در اما است کوچک جانوری های یاخته های واکوئل

 .است مرکزی واکویل فاقد جانوری یاخته

 .ندارند سبزدیسه جانوری های یاخته که حالی در دارند( کلروپالست) سبزدیسه گیاهی های یاخته

 

 ها یاخته بندی سازمان

 :سلولی تک جانداران

 .دهند می انجام یاخته یک همان توسط را خود حیاتی فعالیتهای همه و دارند سلول یک فقط سلولی، تک جانداران
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 :اسپیروژیر مانند ساده ای پریاخته جانداران

 چنبن به. دهد می انجام را خود حیاتی فعالیتهای جداگانه، و مستقل یاخته هر اما هستند یاخته تعدادی دارای که این با

 گویند می پرگنه یا کلنی جاندارانی

 

 :جانوران و گیاهان مانند پیچیده ای پریاخته جانداران

 .دارد عهده بر را ای ویژه فعالیت کدام هر و گرفته صورت کار تقسیم جانداران این های یاخته در

 

 آن کار نوع با سلول اندازه و شکل بین تناسب

 .است پاسداری و محافظت کارشان زیرا هستند ضخیم پوست

 .دهند می انجام مواد تبادل  زیرا است نازک مویرگها دیواره

 .کنند حرکت ها رگ در راحتی به بتواند تا دارند گرد شکل خونی های یاخته

 .است عصبی پیام انتقال کارشان زیرا هستند کشیده و دراز عصبی های یاخته

 .است مواد انتقال کارشان هستند،زیرا مانند لوله و دراز آوندهای

 

 بافت

 .شود می تشکیل افتب ،(دهند می انجام خاصی وظایف یکدیگر، با هماهنگ) همکار و مشابه سلولهای قرارگرفتن کنارهم از

 

 ای ماهیچه عصبی، خون، مثل پیوندی پوست، مثل پوششی: اصلی بافت نوع 4

 

 اُرگان یا اندام یا عضو

 .پا دست، چشم، قلب، مثل. آید می وجود به اندام مختلف های بافت گرفتن قرار هم کنار از

 

 دستگاه

 .کنند می ایجاد را دستگاه هم کنار در ها اندام

 گاهدست عصبی، دستگاه ادرار، دفع دستگاه خون، گردش دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، دستگاه :بدن دستگاه ۸

 .ایمنی دستگاه و تولیدمثل دستگاه حرکتی،
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 زنده موجود

 .کنند می ایجاد را زنده موجود  مجموعا بدن، مختلف های دستگاه

 

 


