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 واحدهاي سازنده اولین سلول ها                                                                                                                                             

                       

 سلول                                                                                                                                                                     

 الگوهاي تشکیل مواد پایه اي حیات : 

 الگوي سوپ بنیادین -1

 الگوي حباب -2

گرمای حاصل  انرژی خورشید +
 از فعالیت ھای آتشفشانی

)N۲,H۲,CH٤,NH۳ آمینواسیدھا، اسیدھای ( )و بخار آب
               )چرب، کربوھیدرات ھا

 یک اسیدھا)         ئ(پروتئین ھا و نوکل
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مواد شیمیایی پایه اي حیات در جو زمین تشکیل شده و از آن جا وارد دریاها شده اند و به  براساس این الگوالگوي سوپ بنیادین : 

این طریق در اقیانوس هاي اولیه زمین به یک باره مقدار زیادي مواد آلی پدید آمده است. دانشمندان فرض کردند که این مولکول ها 

 ارهاي آتشفشانی و رعد و برق پدید آمده بودند.در اثر انرژي حاصل از تابش خورشید، انفج

جو اولیه زمین فاقد اکسیژن بود ولی غنی از گازهایی مانند نیتروژن، هیدروژن و گازهاي هیدروژن دار مثل بخار آب، آمونیاك و متان 
 بوده است. 

 آزمایش میلر

 : آزمایش الگوي سوپ بنیادینهدف 

 مراحل : 

 

 

 

 

 

 

 

 سوپ بنیادیننتایج : تأیید الگوي 

 تشکیل مواد شیمیایی پایه اي حیات از مواد غیر آلی (آمینواسیدها، اسیدهاي چرب و کربوهیدرات ها)

  نارزیابی مجدد الگوي سوپ بنیادی - تأثیر یافته هاي جدید بر الگوي سوپ بنیادین

 ایرادهاي الگوي سوپ بنیادین

در زمان میلر تصور می کردند پیدایش حیات یک میلیارد سال پیش روي داده است. اما اندازه گیري سن زمین و کشف  -1
 میلیارد سال پیش نشان داد که حیات ، بسیار بیش تر از آن ، تشکیل شده بود.  5/3سنگواره هاي 

اي فرابنفش همه آمونیاك و متان الزم براي انجام به علت نبودن اکسیژن در جو اولیه زمین، الیه اوزون نیز نبوده و پرتوه -2

 واکنش هاي میلر را از بین می برد و مواد پایه اي حیات تشکیل نمی شد.
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 الگوي حباب : بر اساس این الگو مواد پایه اي حیات در حباب هاي درون اقیانوس ها تشکیل شده اند.

 مراحل پیدایش مواد آلی طبق الگوي حباب

 

 حباب نسبت به سوپ بنیادین : مزایاي الگوي 

 قرار گرفتن مواد درون حباب هاي اقیانوس، سبب محافظت این مواد در برابر پرتوي فرابنفش می شد. -1

 درون حباب ها، به علت وجود تراکم باالیی از گازهاي اولیه، واکنش هاي شیمیایی با سرعت بیش تري انجام می گیرند. -2

 چگونگی تشکیل سلول

 میکروسفرها -2کواسروات ها       -1ارهاي شبه سلولی  الف) ایجاد ساخت

 ب) ایجاد صفات سلولی ( متابولیسم + وراثت)

 خاستگاه وراثت -3خاستگاه متابولیسم     -2نقش احتمالی کاتالیزورها    -1

 ج) پیدایش ساختارهاي سلولی (پروکاریوتی و یوکاریوتی)

 الف) ایجاد ساختارهاي شبه سلولی 

 سه هایی از جنس لیپید، آمینواسیدها و قندهاي متصل به آن هاریزکیکواسروات ها :  -1

 مثال: مجموعه هاي کروي کوچکی که حاصل گردهم آیی مولکول هاي روغن در سرکه است.

قادر به : آرایش مولکولی مشابه غشاي سلول دارند./ قادر به جذب مولکول هاي چربی دیگر و بزرگ تر شدن هستند. /  ویژگی ها

 تقسیم شدن(جوانه زدن) می باشند./ زنده نیستند./ ممکن است داراي آمینواسید یا بدون آمینواسید باشند.

 ریزکیسه اي که از زنجیره هاي کوتاه آمینواسیدي تشکیل شده است.:  میکروسفرها -2
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 تشکیل میکروسفرها احتماالً اولین قدم به سمت سازماندهی سلول بوده است. چرا؟

از جنس پروتئین هستند / غشاي دوالیه دارند / قادر به تقسیم شدن(جوانه زدن) هستند / قادر به انتقال صفات به نسل ویژگی ها : 

 بعدي نیستند / زنده نیستند. چرا؟

 

 ب) ایجاد صفات سلولی ( متابولیسم + وراثت)

 و آلتمن) چنقش احتمالی کاتالیزورها ( نظریه س -1

 در محیط آبی تشکیل شده اند. DNAو  RNA زنجیره هاي کوتاه

 سچ و آلتمن پی بردند که : 

 اولین مولکول خودهمانندساز بوده است. RNAشاید  -

 تشکیل اولین مولکول هاي پروئتینی را کاتالیز کرده باشد. چرا؟ RNAممکن است  -

 rRNAمثال :  بعدي آن سطحی را براي کاتالیز واکنش ها فراهم می کند. سه . ساختارداردخاصیت آنزیمی  RNAچون پاسخ : 

 مهم تر این که چنین مولکولی می تواند از نسلی به نسل دیگر تغییر کند.(جهش) -
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 خاستگاه متابولیسم -2

نیاز  X، میکروسفرها و ساختارهاي سلول مانند بعدي، براي انسجام ساختاري و تکثیر خود به مواد آلی ویژه مانند  RNAمولکول هاي 

 داشتند.

 

 

 چه عواملی در پیچیده تر شدن مسیرهاي متابولیسمی اولیه ، نقش داشتند؟

 کمبود منابع -1

 تغییر نیازها -2

 گذشت زمان -3

 هاي آنزیمی RNAجهش در  -4

 تنوع ایجاد شد؟  RNAچگونه در مولکول هاي 

 هنگام خود همانند سازي RNAپاسخ : جهش در مولکول هاي 

 

 

 

 

 

  خاستگاه وراثت -3

 سازوکار وراثت چگونه شکل گرفت؟

 شدند. RNAبعضی میکروسفرها داراي  -1
2-  RNA .ها خودهمانندسازي می کردند و در صورت تقسیم شدن میکروسفر، به میکروسفرهاي دختر منتقل می شدند 
3- RNA کنند.ي ویژه اي را سازمان دهی اها توانستند ساخته شدن آنزیم ها و پروئتین ه 
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4- RNA ردند، تعیین کنند.ها توانستند با کنترل مسیرهاي متابولیسمی، ویژگی هاي میکروسفري را که در آن زندگی می ک 

 ج) پیدایش ساختارهاي سلولی 

 ، نخستین جاندارانی بودند که روي زمین پدیدار شده اند.میلیارد سال پیش 5/3پروکاریوت ها حدود  •

پروکاریوت هاي هتروتروف و بی هوازي بودند که انرژي خود را از مولکول هاي آلی موجود در اقیانوس  اولین سلولها : •
 وجود آمده اند. ه هاي آنزیمی ب RNA محتوي هاي کواسروات و میکروسفرها  بدست می آوردند و احتماًال از تکامل

میلیارد ساله موجود در  5/3در رسوبات سنگی قدیمی ترین سنگواره : سنگواره میکروسکوپی پروکاریوت هاي است که  •
 غرب استرالیا یافت شده اند.

 پیدایش بودند و موجب  ها اولین سلول هاي فتوسنتز کنندهسیانوباکتري   سلول هاي اتوتروف: پیدایش نخستین •
 . شدند زمین جو در اکسیژن

پس از گذشت  ها يوسیله سیانو باکتربا افزایش اکسیژن جو به : )سلول هاي هوازي پیدایش تنفس هوازي(نخستین •
به تدریج بعضی از پروکاریوت ها توانایی تنفس هوازي پیدا  صدها میلیون سال، اکسیژن در جو زمین متراکم شد و

 کردند.

  

 

 

 

                                                                                       

 میلیارد سال پیش 5/1اولین یوکاریوت حدود تشکیل  

 :بارز ترین ویژگی ها در یوکاریوت ها این است که  •
 دستگاه غشایی درونی دارند،  -1
2- DNA محصور است،هسته آن ها در 

ي حلقوي DNA میتوکندري و کلروپالست داراي .میتوکندري و کلروپالست دارنداندامک هاي اختصاصی و پیچیده مثل  -3

 .اختصاصی هستند

 

 

پروکاریوت ھای 
ھتروتروف و 

 بی ھوازی

پروکاریوت ھای 
اتوتروف و بی ھوازی 

 (سیانوباکتری ھا)

 پروکاریوت ھای 
 ھتروتروف و ھوازی
 (منشأ میتوکندری)

 یوکاریوت 
 ھتروتروف و بی ھوازی

 (فاقد میتوکندری و کلروپالست)

 یوکاریوت 
 ھتروتروف و ھوازی
 (دارای میتوکندری)

 یوکاریوت 
 اتوتروف و ھوازی

 (دارای میتوکندری و کلروپالست)
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 منشأ میتوکندري و کلروپالست : 

شکار نظریه ي درون همزیستی میتوکندري ها خویشاوندان باکتري هاي هوازي هستند . این باکتري ها نخست به صورت انگل یا طبق 
 .تر شده اند و سپس جزئی از آن سلول شده اند هضم نشده وارد سلول بزرگ

زیستی پروکاریوت هاي هوازي  وجود آمدند. و از همه یوکاریوتی ب -سلول هاي پیش ،با پیدایش غشاي هسته دربعضی پروکاریوت ها
سلول هاي گیاهی و جانوري  أآمدند که منش پدید کلروپالست و میتوکندري داراي  وباکتري هاي اتوتروف با آن ها یوکاریوت هاي

 )میلیارد سال پیش 5/1( امروزي هستند .

 

  

 کلروپالست ها       یوکاریوتی -هاي پیش فتوسنتز کننده به درون سلول پروکاریوت هاي ورود

 میتوکندري ها              یوکاریوتی -سلول پیش هوازي به درون ورود پروکاریوت هاي

 سلول هاي جانوري امروزياحتماالً منشأ             که فقط داراي میتوکندري شدند  هایی یوکاریوت

   خاستگاه جلبک ها و سلول هاي گیاهی  شدند             کلروپالست داراي میتوکندري بر عالوه که  یوکاریوت هایی

 درون همزیستی:نظریه شواهد 

  : اندازه و ساختار مشابه -1
 اندازه میتوکندر ي ها مشابه اندازه اغلب باکتري هاست .  –
 غشاي درونی میتوکندري تاخوردگی بسیار دارد و شبیه غشاهاي سلولی باکتري هوازي است. –
 . درون غشا تنفس سلولی را بر عهده دارند.پروتئین هاي  –

 میتوکندري و کلروپالست حلقوي و شبیه باکتري هاست. DNA ماده ژنتیک: -2

 (از نظر اندازه و ساختار) شبیه است. باکتري هاریبوزوم  به کلروپالست و میتوکندري  ریبوزوم هاي ها:ریبوزم  -3
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تقسیم میتوکندي وکلروپالست مستقل از چرخه ي سلولی می باشد و در مرحله اینترفاز انجام می شود و تکثیر آن  زادآوري : -4

 رد. ( مراحل میتوز وجود ندارد)ها همانند باکتري ها از طریق تقسیم دوتایی صورت می گی

 پیدایش جانداران پر سلولی

 .رد سال پیش اولین پرسولی ها پدیدار شده انداتا یک میلی 600بین  -
 ایجاد یک محیط درونی که سلول ها را در شرایط نسبتاً پایداري قرار می دهد. علت پرسلولی شدن :  -

زمینه قرار گرفتن سلول ها در محیطی که آن ها را در برابر تغییرات محیطی حفظ کند و منابع غذایی در اختیارشان بگذارد،  -
 .را فراهم می کندو تمایز سلول ها تخصصی شدن الزم براي 

ی (کلونی) بوده پیدایش پر سلولی ها تکامل سیستم انتقال پیام بین سلول هاي مختلف در یک توده سلولدر نقطه ي عطف  -
 .است

از دیگر سلول ها دریافت کرده و به آن ها پاسخ پیام هایی را ، محیط تغییرات پاسخ به  راین سلول ها آموختند که عالوه ب -
 )نخستین مرحله تخصصی شدن و تقسیم کاردهند.(

سلول هدف براي  یا تشخیصجنسی براي تشخیص سلول هاي هم گونه براي تولید مثل اولیه احتماال یک تاژك دار  -
 (نمونه اي از تقسیم کارابتدایی) .داشته استسلولی فاگوسیتوز نیاز به درك عالئم 

 مثل کلونی ولوکس و اسپیروژیر.دیده می شودامروزي نیز مواردي از تقسیم کار ابتدایی برخی آغازیان نی هاي وکل -
 می دادند. منشأ گروه هاي جانوري : انواعی از تاژکداران هستند که کلونی تشکیل -

 انقراض گروهی

 انقراض : مرگ تمام اعضاي متعلق به یک گونه

 انقراض گروهی : مرگ تمام اعضاي متعلق به بسیاري از گونه هاي مختلف

 علت انقراض : تغییرات بزرگ بوم شناختی

 : انقراض گروهی بوه اند که به ترتیب عبارتند از پنجاثرات سنگواره اي نشان دهنده ي 

 جانداران از درصد  85حدود  انقراض -پیش میلیون سال  440 : حدود انقراض اول

 از گونه هادرصد  83حدود  انقراض  -پیش میلیون سال  360 انقراض دوم : حدود

 گونه هاي جانوريدرصد  96حدود  انقراض -پیش میلیون سال  245 انقراض سوم(مخرب ترین) : حدود

 گونه هادرصد  80حدود   -پیش میلیون سال  210 انقراض چهارم : حدود 

 دایناسور ها  گونه هاي ساکن خشکی از جملهدرصد  76حدود  -پیش میلیون سال  65 انقراض پنجم : حدود 
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 انقراض گروهی ششم در حال وقوع است. •
 علت : تخریب اکوسیستم ها به ویژه جنگل هاي بارانی استوایی به دلیل فعالیت هاي انسانی •

% از خشکی هاي سطح زمین که بیش از 7می) از جنگل هاي بارانی استوایی از دست رفته است =  (نیدرصد  50تقریبا 
 .گونه هاي گیاهی و جانوري را در خود دارند % 50

 :در این انقراض گروهی  •

𝟏=  گونه گیاهی 000/50حدود  •
2= گونه پرندگان   9000از  2000 -کل گونه هاي موجود  𝟒

9  
 .از بین خواهند رفت گونه هاي حشراتتعداد بی شماري از و  •

 درجه تخریب انقراض ها به ترتیب : 

 

 پیدایش حیات ابتدا، در اقیانوس ها صورت گرفت، سپس با پیدایش الیه ازن به خشکی ها گسترش یافت. 

خورشید سلول هاي زنده را میلیارد سال قبل حیات فقط در آب ها وجود داشت چون در خشکی ها اشعه فرابنفش  5/2تا  •
 .نابود می کرد

 .شد مناسبپدید آمد و خشکی براي جانداران  »نزاُ«با پیدایش سیانوباکتري ها اکسیژن وارد جو شد و الیه ي 
 )پیش سال میلیارد 5/2(  در اثر فعالیت سیانوباکتري ها تشکیل الیه ازن: •

     پرسلولی هاي ساده  تک سلولی یوکاریوت           پروکاریوت ها                

 پرسلولی هاي پیچیده                                                                                             

 پیدایش گیاهان در خشکی :

 

 

 

 

 

 جلبک ھا + قارچ ھا

 
 گلسنگ ھا

 

 گیاھان بدون آوند

 

 گیاھان آوندی

 
 گیاھان دانھ دار

 

 گیاھان بدون دانھ
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     پرسلولی هاي ساده                   یوکاریوت تک سلولی         پروکاریوت ها

 جانوران آبزي             پرسلولی هاي پیچیده

 اسفنج ها، کیسه تنان(عروس دریایی) ، نرمتنان، کرم ها و ...     بی مهرگان آبزي                 

  ماهی هاي استخوانی         ماهی هاي آرواره دار        ماهی هاي فاقد آرواره      مهره داران آبزي                

 پیدایش جانوران در خشکی :

 

 

 

 

 

 

 

 پیدایش الیه ازن و گسترش حیات به خشکی ها

   پرسلولی که در خشکی ظاهر شدند : جلبک ها و قارچ ها جانداراناولین  •
قارچ به جذب مواد از سطح سنگ هاي برهنه می پرداخت و جلبک ها  از همیاري قارچ و جلبک گلسنگ ها پدید آمدند . ریسه  •

  . ( مانند گلسنگ هاي امروزي) عمل غذاسازي را انجام می داد

 .هر دو جاندار که با هم در ارتباط اند سود می برند زیستی است که در آن همیاري نوعی رابطه هم •
به تدریج گیاهان سطح زمین را پوشانده و جنگل ها را پدید آوردند. گیاهان خشکی منبع غذایی جانوران را تأمین و گوناگونی  •

 جانوران ساکن خشکی را امکان پذیر کردند.

 :  حشرات(گروهی از بندپایان)

 .وارد خشکی ها شدنداولین جانورانی هستند که  •

 .فراوان ترین و متنوع ترین گروه جانوران تاریخ زمین بوده اند

 جانوران خشکی زی

 مھره داران بی مھرگان

 دوزیستان بندپایان(حشرات)

 خزندگان

 پرندگان پستانداران
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 .یی پرواز آن ها بوده استااحتماال موفقیت حشرات در ارتباط با توان

 . که بال داشته اندبودند اولین جانورانی 
 توانایی پرواز در جستجوي غذا، جفت و آشیانه مؤثر بوده است. •
 همیاري بین حشرات و گیاهان گلدار شد.این امر منجر به  •
 مثال حشرات اولیه سنجاقک ها •
 .همیاري بین حشرات و گیاهان گل دار در گرده افشانی و ... در تکامل بسیار با اهمیت بوده است •
 براي تکامل گیاهان گلدار همیاري بین حشرات بالدار و گیاهان ضروري بوده است. •

 ورود مهره داران به خشکی: 

 هاماهی 

آمده  به وجوددر اقیانوس ها میلیون سال قبل  500اولین مهره داران ماهی هاي کوچک بدون آرواره بوده اند که حدود  •
 .اند

 .آمدند پدیدهی هاي بدون آرواره اماهی هاي آرواره دار از تکامل م •

 )کارچی شدنرا نگه دارد و ببلعد(حالت صیادي و شآن آرواره کمک می کند که ماهی به جاي مکیدن غذا  •
 فراوان ترین جانوران دریاها ماهی ها :  •

  ماهی ها : موفق ترین مهره داران زنده  •

 دوزیستان

به وجود از تحول ماهی هاي استخوانی میلیون سال قبل  370بوده اند که حدود اولیه نخستین مهره داران خشکی ها دوزیستان  •
 .آمده اند

 زیستن در خشکی سازگار نمود، عبارتند از:تغییرات ساختاري که دوزیستان را براي 

 کیسه هاي هوایی مرطوب (شش ها )داشتن  -1
 دستگاه حرکتی استخوانی ، به منظور راه رفتن (تبدیل باله به دست و پا) -2

 دستگاه حرکتی استخوانی پایه اي محکم براي عمل اندام هاي حرکتی در جهت عکس یک دیگر فراهم کرد. •
 تواند بسیار بزرگ تر از حشرات باشد؟ به علت وجود اسکلت توانمند و انعطاف پذیرچرا جثه مهره داران می  •
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 خزندگان

 .میلیون سال قبل از تحول دوزیستان به وجود آمده اند 350خزندگان در حدود 

 :خشکیزیستن در سازگاري هاي خزندگان براي 

 داشتن پوست مقاوم و محکم که مانع تبخیر آب می شود -1
 توانایی تولید تخم هایی با پوسته محافظ در خشکی  -2

میلیون سال پس از به پیدایش خزندگان یک دوره خشکی طوالنی و وسیع در خشکی هاي کره زمین حاکم شده است  50  •
 .که نتیجه آن گسترش خزندگان بوده است

  داشتند.پیش، بیش ترین فراوانی را در میان مهره داران میلیون سال  65خزندگان تا  •

 دارانپستانپرندگان و 

 .گسترش پیدا کردند پرندگان و پستانداران از بین رفتن دایناسور ها پنجم و با قراض گروهینزمان با ا میلیون سال قبل هم 65 
 چرا؟

 انقراض پنجم باعث شد منابع بیش تري در اختیار جانوران باقی مانده قرار گیرد. -1

 خزندگان براي زیستن در محیط خشک اهمیت خود را از دست داد.آب و هوا خشک نبود و مزیت هاي  -2

 عوامل مؤثر در تحول گونه ها:

 موجب گسترش گروه جدیدي از جانداران شد. –انقراض گروهی  -1

 منجر به پدیدآمدن موقعیت کنونی قاره ها شد. –تغییرات زمین شناختی مانند جابه جایی قاره ها  -2
 چگونه قابل توجیه است؟ قاره هاي استرالیا و آمریکاي جنوبی روجود پستانداران کیسه دار د •
  اند.بوده به یکدیگر متصل این دو قاره در گذشته هاي بسیار دور  •
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