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جلسه ۶۱

آغازیان _ قسمت سوم:
دیاتوم ها مهم ترین تولیدکنندگان زنجیره غذایی هستند.

دیاتوم سه تا سین داره ، سنگ سمباده، ُسر خوردن.

دیاتوم ها چرخه زندگی دیپلوئیدی دارند.دقیقا مشابه چرخه دیپلوئیدیه که ما داریم.

جلبک ها برخالف گیاهان رویان یا جنین تشکیل نمی دهند و ساختار های تولیدمثلی پرسلولی مثل آنتریدی و آرکگن به وجود نمی آ
ورند .

جلبک ها آوند چوب و آبکش ندارند.

جلبک های قرمز و قهوه ای هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت دارند یعنی تناوب نسل دارند.

کنند.بعضی هاشون پرسلولی هستند که بعضی از همین پر بسیاری از جلبک های سبز تک سلولی هستند و در آب شیرین زندگی می 
سلولی ها در آب شور زندگی می کنند.

پالنکتون ها هم از تاژکداران هم از جلبک های سبز میتونن باشن.

جابک های سبز میکروسکوپی در خاک های مرطوب زندگی میکنن. و حتی درون سلولهای موجودات دیگر هم میتوانند به صورت ه
م زیست زندگی کنند.

کالمیدوموناس تک سلولی هاپلوئید است.یعنی سلول بالغش یه دونه اس، تکه، هاپلوئید هم هست.

تولیدمثل غیرجنسی کالمیدوموناس: کالمیدوموناس هاپلوئید(n)بالغ با میتوز دو تا هشت سلول را به وجود می آورد. یعنی یک ا
لی سه نسل میتوز انجام می دهد.که این سلول ها هنوز درون دیواره سلول مادر هستند.وقتی رسیدند اسمشون میشه زئوسپور، د
یواره سلولی مادر را پاره کرده و از آن خارج می شوند. برسند یعنی چی؟ یعنی تاژک دار بشن. هرکدوم از این زئوسپورها دوتا تاژ
ک دارند.یعنی زئوسپور در کالمیدوموناس دوتاژکی است.

تولیدمثل جنسی  کالمیدوموناس: کالمیدوموناس هاپلوئید بالغ یک تا سه نسل میتوز میکنه و دوتا هشت سلول گامت به وجود م
یاره.دوگامت از دوکلنی مختلف از محلی که تاژک هاشون بیرون زده با هم لقاح میکنن(گامت ها در کالمیدوموناس دوتاژکی هستن
د) و زیگوت ساخته میشه در ساختاری به نام زیگوسپور.زیگوسپور در درون خود چندین زیگوت دارد.زیگوسپور دیپلوئید است.اگر
شرایط مساعد بشود در زیگوسپور تقسیم میوز انجام میشود سلولهای هاپلوئید تولید و آزاد میکند(از طریق پاره شدن زیگوسپور)
این سلول ها رشد میکنن بالغ میشن و کالمیدوموناس هاپلوئید بالغ رو به وجود می آورند.

کاهوی دریایی چرخه زندگی جنسی از نوع تناوب نسل دارد.چرخه ی تناوب نسل یک بخش اسپوروفیت دارد که دیپلوئید است و
میوز انجام میدهد، هاگ یا همان اسپور را تولید می کند.هاگ میتوز انجام میدهد و گامتوفیت را به وجود می آورد، گامتوفیت با م
یتوز گامت را به وجود می آورد، گامت ها با هم لقاح پیدا می کنند  و اسپوروفیت دیپلوئید را میسازند.

مگه نگفتیم آغازیان ساختار تولیدمثلی پرسلولی تشکیل نمیدن؟!پس این اسپورانژ کاهوی دریایی چی میگه؟چرا اسپورانژ یه عالمه
سلول داره؟ اسپورانژ کاهوی دریایی ساختار تولیدمثلی هست ولی ساختار پرسلولی نیست، چون تک تک سلول های اسپورانژ میتو
انند به طور مستقل میوز انجام دهند و مثل مثال آرکگن نیست که تمام سلول های آرکگن مسئول ساخت یک تخم زا بودند. به عبارت
ی همه جمع نشدن که میوز کنن یه زئوسپور رو به وجود بیارن، بلکه هرکدوم از سلول های اسپورانژ تک تک میتونن میوز کنن و زئ
.وسپور تولید کنن

http://xn--mgbpbh9h.xn--mgbp1da30e/
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چرخه تناوب نسل کاهوی دریایی: روی اسپوروفیت بالغ سبز رنگ کاهوی دریایی(سبز رنگ پس فتوسنتز انجام میده) ساختاری به
نام اسپورانژ وجود دارد، اسپورانژ میوز انجام می دهد و زئوسپور به وجود می آورد.زئدسپور همون هاگ است منتهی هاگ تاژک دا
ر.زئوسپور در کاهوی دریایی ۴ تاژک دارد. هاگ یا همان زئوسپور میتوز انجام میدهد و گامتوفیت سبز رنگ کامال مستقل را به وج
ود می آورد.(در چرخه تناوب نسل کاهوی دریایی بخش اسپوروفیت و گامتوفیت هردو سبز رنگ هستند و کامال مستقل از هم).س
پس گامتوفیت با تقسیم میتوز گامت تولید می کند .گامت ها دوتاژکی هستند.سپس گامت ها دچار هم جوشی میشوند(تفاوت هم
جوشی و لقاح اینه که در لقاح هسته یکی وارد گامت دیگر یا همون گامت ماده میشه ولی در هم جوشی سیتوپالسم ها هم با هم ت
رکیب میشن و از بغل در کنار هم قرار میگیرند یک زیگوت را می سازند.)زیگوت با تقسیم میتوز اسپوروفیت بالغ را به وجود می آ
ورد.

اسپیروژیر: جلبک سبز رشته ای است.به روش هم یوغی تولید مثل جنسی انجام می دهد.دارای کلروپالست نواری شکل است و ت
ولیدمثل غیرجنسی را از طریق قطعه قطعه شدن انجام می دهد.

تولیدمثل جنسی اسپیروژیر: دوتا سلول رشته ای در کنار هم قرار می گیرند. از هر سلول زائده هایی به سمت همدیگر حرکت میک
ند.در محل ارتباط و اتصال این زائده ها دیواره سلولی از بین می رود .(پس اسپیروژیر دیواره دارد)سپس هسته ی یکی وارد دیگر
ی می شود و زیگوت تشکیل میشود.این زیگوت ها در محیط مناسب می رویند و در نتیجه میوز آنها رشته های هاپلوئید خارج م
ی شود.


