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سخنى با دانش آموزان عزىز
فکر مى کنىد روزى چند خبر دربارٔه زىست شناسى در رسانه هاى گروهى جهان منتشر مى شود؟ اگر به اخبار ىک روز اىن 

رسانه ها توجه کنىد، حتماً خبرى دربارٔه زىست شناسى در آنها خواهىد ىافت.
گرم تر شدن تدرىجى هواى کُرٔه زمىن، آلودگى هوا، آلودگى آب ها، انقراض گونه هاى جانداران، مهندسى ژنتىک، کودکان 
آزماىشگاهى، تغذىه، تنظىم وزن بدن، بىمارى ها و پىشرفت هاى پزشکى و بسىارى خبرهاى خوب ىا بد دىگر، نمونه اى از خبرهاىى 
از زىست شناسى هستند که دائماً دربارٔه آنها مطالبى مى خوانىم ىا مى شنوىم. در شکل زىر تصوىرى از برىدٔه خبرهاىى را که مربوط به 

زىست شناسى هستند، و فقط در ىک شماره از روزنامه اى چاپ شده اند، مشاهده مى کنىد.

یک شماره از یک روزنامه و خبرهاى مربوط به زیست شناسى که در آن به چاپ رسىده است. 
)روزنامه و روز انتشار آن به طور اتفاقى انتخاب شده است(.



امىدهاىى که اىن خبرها برمى انگىزانند و حل دشوارى هاى مربوط به آنها و بسىارى از موضوع هاى مشابه دىگر، در حىطٔه 
کار زىست شناسان است. بنابراىن، زىست شناسى نقش بسىار مهمى در زندگى امروز انسان دارد.

زىست شناسى در دنىاى امروز بىشتر به اىن دلىل مشهور شده است که زىست شناسان امروزى در پىشبرد فناورى و علوم 
پزشکى داروىى و غذاىى نىز سهم عمده اى دارند. در نتىجه بسىارى از کشفىات زىست شناسان، در زندگى روزمرٔه ما کاربرد دارد. 
مثالً ىکى از جدىدترىن کاربردهاى دانش زىست شناسى، فناورى انتقال ژن از جاندارى به جاندار دىگر و به وجود آوردن جاندارانى 
مهندسى  که  فناورى  اىن  از  پژوهشگران  امروزه  مى دهد.  تشکىل  را  نوىن  فناورى  اىن  پاىه هاى  مولکولى  ژنتىک  است.  جدىد 
ژنتىک نىز نامىده مى شود، در کشاورزى و دامپرورى، براى تولىد داروهاى جدىد، درمان بعضى بىمارى هاى ارثى، بهبود گىاهان 

و جانوران، استفاده مى کنند. 
ىکى از مهم ترىن کاربردهاى زىست شناسى، حل مساىل زىست محىطى است. امروزه انسان با مساىل مهمى در رابطه با 
محىط زىست خود روبه روست؛ تغىىر آب و هواى کرٔه زمىن، ىکى از اىن مساىل است. همه ساله بخش عظىمى از جنگل هاى جهان 
بى درخت مى شوند. قطع درختان جنگل عمدتاً براى استفاده از چوب آنها، ىا انجام کشاورزى در زمىن هاىى که روزگارى جنگل 
بوده اند، باعث نابودى تعداد بى شمارى گونٔه گىاهى و جانورى و نىز افزاىش دى اکسىدکربن هوا و در نتىجه گرم تر شدن جوّ، مى شود. 
خطر بزرگ گرم تر شدن هواى کرٔه زمىن، ذوب شدن ىخ هاى قطبى، باال آمدن آب هاى درىاهاى کرٔه زمىن و در نتىجه بروز مساىل 

دىگر زىست محىطى است.
پاىه دربارٔه آن،  با علم زىست شناسى ضرورى است. بدون داشتن دانش  به حداقل رساندن اىن مشکالت، آشناىى  براى 
نمى توان در دنىاى امروز مسئوالنه زندگى کرد. مثالً براى کسب سالمتى و حفظ آن، آشناىى با مولکول ها، سلول، شناخت گىاهان، 

جانوران مفىد و زىان مند و نىز شناخت ساختار و کار بخش هاى بدن آدمى، الزم است.
براى پى بردن به اثرهاى نامطلوب خرابى محىط زىست، شناخت گىاهان، جانوران، اکوسىستم ها، چرخه هاى مواد، سلول، 
مولکول ها و فتوسنتز الزم است. آشناىى با چرخه هاى آب، کربن و نىتروژن، رشد جمعىت آدمى و اثرهاى آب و هوا بر پراکندگى 

جانداران کرهٔ زمىن نىز از مطالبى است که به جلوگىرى از تشدىد اىن مساىل و نىز به حل آنها کمک مى کند.
زىست شناسى، از مولکول هاى زىستى سازندٔه پىکر جانداران تا اکوسىستم ها و زىست کُره را شامل مى شود و لذا، به طور 
مستقىم زندگى روزمرٔه ما را تحت تأثىر قرار مى دهد. اىن علم به ما کمک مى کند تا بر بسىارى مساىل زىست محىطى، تغذىه اى، 

پزشکى و بهداشتى، پىروز شوىم. زىست شناسى به ما کمک مى کند، خود و دنىاى پىرامون مان را بهتر بشناسىم.
کتابى که در دست دارىد نخستىن کتاب از مجموعٔه کتاب هاى زىست شناسى دورهٔ دبىرستان، وىژهٔ دانش آموزان رشتٔه علوم تجربى 
است. در اىن کتاب ها نىز، مانند کتاب علوم زىستى و بهداشت که سال اول خواندىد، سعى شده است در کنار مطالب علمى، فعالىت هاىى 
براى شما در نظر گرفته شود. اىن فعالىت ها براى افزاىش درک شما از زىست شناسى و ارتقاى تواناىى شما در حل مساىل زىستى 
طراحى شده اند. معلم تان به شما کمک خواهد کرد تا اىن فعالىت ها را انجام دهىد. به ىاد داشته باشىد که زىست شناسى، علمى تجربى 
نمى توان سهم  پىرامون،  دنىاى  پژوهش در  اندىشىدن و  بدون داشتن مهارت الزم در زمىنٔه  آن،  با حفظ کردن مطالب  است و فقط 

شاىسته اى در پىشبرد آن برعهده گرفت.
براى انجام فعالىت هاىى که در اىن کتاب براى شما پىش بىنى شده است، عمدتاً باىد ىک ىا چند مورد زىر را انجام دهىد:

در بعضى از فعالىت ها از شما خواسته شده است با توجه به دانشى که در متن درس به دست آورده اىد، پاسخ ىک ىا چند سؤال 
را بدهىد.

در بعضى دىگر از فعالىت ها، موضوعى براى بحث بىن شما و همکالسى هاىتان مطرح شده است. شما باىد در زمىنٔه موضوع 
پىشنهادى با ىکدىگر بحث کنىد و به تبادل نظر بپردازىد و سرانجام نتىجٔه بحث خود را ارائه دهىد.

اىن  انجام  براى  انجام دهىد.  آزماىشى را  به شما داده شده است،  براساس دستورالعملى که  باىد  فعالىت ها  از  در بعضى 
آزماىش ها باىد سعى کنىد براساس آنچه براىتان شرح داده شده است، عمل کنىد و نتىجه را به معلم گزارش دهىد.

مشاهده، مهارتى است که در بعضى از فعالىت ها باىد انجام دهىد. منظور از مشاهده کردن در روش علمى فقط نگاه کردن 
نىست. اگرچه هنگام مشاهده بىشتر از چشم استفاده مى کنىم، اما استفادٔه مناسب از همٔه حواس به درک ما از اشىا و پدىده هاى 

پىرامون مان کمک مى کند.



ىکى از مهم ترىن کارها و مهارت هاىى که هنگام پژوهش و تحقىق مطرح مى شود، تفسىر کردن نتاىجى است که از تحقىقات 
و آزماىش ها به دست مى آىد. در اىن نوع فعالىت ها از شما خواسته شده است با کمک قؤه استدالل از حقاىقى که به صورت داده 

به شما ارائه مى شود، نتىجه گىرى کنىد. 
گاهى الزم است اطالعاتى جمع آورى کنىد. براى اىن کار به کتاب ها، مجالت، روزنامه ها و غىره مراجعه کنىد ىا از افرادى 
که تشخىص مى دهىد در اىن زمىنه مفىد و آگاه هستند، بپرسىد. اطالعاتى را که به دست مى آورىد، منظم کنىد و آنهاىى را که تشخىص 
مى دهىد قابل ارائه است، به کالس گزارش دهىد. گاه الزم است براى جمع آورى اطالعات به مشاهده و بررسى موجودات زنده ىا 

پدىده هاى مربوط به آنها بپردازىد.
توجه داشته باشىد همٔه آنچه شرح داده شد براى تحقىق و پژوهش الزم است. به طورکلى همٔه موارد باال در چهار مرحلٔه 

پژوهش جاى داده مى شود.
4 ــ ارائه گزارش 3 ــ تفسىر نتاىج حاصل از آزماىش  2 ــ اجراى آزماىش  1 ــ طراحى آزماىش 

ىکى از اهداف آموزش زىست شناسى تقوىت اىن مهارت ها در شماست. فراگىرى اىن مهارت ها همراه با دانشى که به صورت 
واقعىت هاى علمى در اىن کتاب ارائه شده است و نگرش هاىى که در ضمن ىادگىرى به دست مى آورىد، در مجموع براى رسىدن به 

اهداف آموزش زىست شناسى و مشارکت در کوشش هاى پژوهشگران زىست شناسى ضرورى است.
علم زىست شناسى در سدٔه بىست و ىکم مىالدى، به شکوفاترىن حد خود رسىده است. پىشرفت هاى سرىع زىست شناسى 
که در سال هاى اخىر روى داده است، اگر چه به بسىارى از سؤاالت پاسخ داده، اما مجهوالت و مساىلى را نىز روبه روى ما قرار 

داده است که کشف و حل بسىارى از آنها بر عهدٔه شماست!
بر عهدٔه شما دانش آموزان مىهن اسالمى است که با تالش خود، در کوشش جهانى پژوهشگران عرصٔه علم سهىم شوىد و 
با شرکت در توسعٔه علمى و اجتماعى کشورمان بر افتخارات سرزمىن اسالمى مان که ىکى از گهواره هاى تمدن و فرهنگ انسانى 

است، بىفزاىىد.
http://biology-dept.talif.sch.ir ساىت گروه زىست شناسى
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