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سخني با دبیران محترم

علم تجربي حاصل تالش انسان براي درك دنياي اطراف و دانشي آزمودني است كه
با ظهور شواهد و داليل جديد در معرض تغيير قرار گرفته است و از گسترة وسيعي
از روشهاي تحقيق بهره ميبرد .در حوزۀ علوم پايه ،انديشمندان مسلمان ،مباحثي را
بنيانگذاري نمودند كه نشان از اهميت آن دارد .علوم پایۀ نظری ،بنیان و ارکان تمامی
شاخههای دانش بشری و رشتههای دانشگاهی محسوب ميشود .بسیاری از دانشگاههای
کشورهای توسعه یافته ساالنه با بهرهجویی از علوم پایه ،زمینههای توسعه را در قلمرو
صنعتی ،علمی و فنی به وجود آورد ه و توانستهاند با بهرهمندي از اين حوزه ،شاخص توليد
علم 1را توسعه دهند.
از 2نظر بيشتر کارشناسان و نخبگان علمی کشور توجه به اهمیت و جایگاه علوم پایه است
كه3تولید علم را براي كشور در پي خواهد داشت .اين امر زماني ميسر ميشود كه جایگاه
واقعی خود را در نظام آموزشی پيدا كند و اصالحات جدی در شیوهها و روشهای ياددهي ـ
4
يادگيري و تکنیکهای آموزشی و نیز استفاده از ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی در این
دروس انجام شود.
در چهارچوب ایدۀ واالی «  نهضت تولید علم» که از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی
مطرح شده است ،دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش خوشۀ دروس
شايستگيهاي پايۀ فني را در برنامههاي درسي رشتههاي فني و مهارتي طراحي و
محتواي بسته يادگيري آن را توليد نمود .درس زیست شناسی از جمله دروس اين خوشه
ميباشد كه برنامۀ درسي آن براي رشتههاي فني و حرفهاي و كاردانش طراحي و تدوين
شده است .بستۀ يادگيري درس زیست شناسی شامل كتاب درسي براي هنرجويان عزيز
و كتاب راهنماي معلم براي دبيران محترم ميباشد .محتواي كتاب با مثالها و فعاليتهاي
كاربردي و هنرجومحور ،فعال و متناسب با رشتههاي فني و مهارتي توسط مؤلفان گروه علوم
پايه دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش طراحي و تدوين شده است.
همکاران ارجمند ،از بخش های تحقیق کنید و بیشتر بدانید ارزشیابی صورت نگیرد.

سخني با هنرجویان عزیز

یادگیری علوم تجربی ،بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف و زمینه ساز شکر
خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت خواهد بود .پرورش علمی و برخوردارشدن
از سواد علمی فناورانه شما هنرجویان در بعد شخصی و فردی از الزمه های زندگی
سالم و موفقیت آمیز ،و در بعد اجتماعی الزمه بقای باعزت و توسعه پایدار ایران
اسالمی است .از این رو رشد و ارتقای توانمندی ها و شایستگی های شما در عرصۀ
علوم تجربی ،به ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی ،خانوادگی ،ملی
و جهانی می انجامد .از سوی دیگر با توجه به وابستگی روزافزون ابعاد گوناگون
زندگی انسان از جمله در بخش مهارت آموزی به علوم پایه آموزش آن را ضروری
می نماید.
درس زیست شناسی یکی از دروس خوشۀ شایستگی های پایۀ فنی است که برای
شما هنرجوی عزیز برنامه ریزی شده است و بستة آموزشی آن شامل کتاب درسی
و فیلم آموزشی می باشد .مثال ها و فعالیت های آن متناسب با رشته های تحصیلی
فنی و حرفه ای تدوین شده است.

حیات و زیستشناسی

اول
فصل ّ

حیات و زیستشناسی

پیدایش کائنات برای انسان یک نادانسته بود و بشر می خواست بداند که این پیدایش از کجا شروع شد ،آیا
به صورت یکنواخت بوده است و همین گونه نیز ادامه دارد یا نه؟
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سیمای فصل
حیات و مبانی زیست شناسی

انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

یاخته (سلول) و ساختار آن
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حیات و زیستشناسی

1ـ1ـ حیات و مبانی زیست شناسی:

1ـ1ـ1ـ پیدایش حیات:

مسئله منشأ حیـات و چگونگی ظهور جانداران در روی
کرۀ زمین از جمله مسائلی است که از قدیمترین اعصار
مورد توجه انسانها بوده و امروزه نیز بهعنوان یک سؤال
تاریخ اندیشۀ
برای اذهان انسان  ها مطرح است .در طول
ِ
بشر نظـریـه هـای گونـاگـونـی در این باره ابراز شده است.
بيشتر ستارهشناسان باور دارند كه پیدایش جهان
حدود  14ميليارد سال قبل ،از يك انفجار بزرگ يا
بيگ بنگ شروع شد (تصویر1ـ .)1برخی از آیات قرآن
مجید نیز وقوع یک انفجار بزرگ در زمان پیدایش
جهان را تأیید مینماید ،نظیر آیۀ  104سوره انبیاء
«روزی که آسمان را همچون پیچیدن صفحۀ نامهها
درهم میپیچیم ،همانگونه که بار نخست آفرینش را
آغاز کردیم دوباره آن را باز میگردانیم ،وعدهای است
بر عهدۀ ما که انجامدهندۀ آنیم ».در خصوص پیدایش
موجودات زنده فرضیات متعددی در طول تاریخ مطرح
شده است ،از جمله:
الف) فـرضیۀ پیـدایش خـودبه خودی :منظور از
پیدایش خودبهخودی یا خلقالساعۀ حیات آن است
که موجودات زنده میتوانند یکباره از محیط غیرزنده
نشئت بگیرند .این فرضیه در یونان قدیم رواج گسترده
داشت؛ ارسطو فیلسوف و دانشمند برجسته قرن سوم
قبل از میالد از معتقدین این نظریه بوده است.
ب) فرضیه ازلی بودن حیات :این فرضیه از طرف
لوئیپاستور دانشمند فرانسوی در اواخر قرن  19بیان
شد ،وی معتقد بود هر موجود زنده از موجود زنده قبل
خود بهوجود آمده است ،نتیجۀ طبیعی این نحوۀ نگرش
دربارۀ جانداران آن است که باید پذیرفت جانداران یا
حیات ،همیشه وجود داشته است و به عبارت دیگر
نقطه پدید آمدن ندارد.
ج) فرضیـه پیدایش تـدریجی حیـات :عدهای
از زیست  شناسان ،از حدود  80سال پیش ،بخشهای
مختلفاین نظریه را مطرح کردند که موجودات زنده
بـهصورت یکباره از محیط نشئت نگـرفتهانـد ،بلکه

تصویر 1ـ1ـ انفجار بزرگ

پیدایش حیات در طی مـراحل متعدد صورت گـرفته
است .آیات قرآن از جمله آیۀ  54سوره اعراف که تأیید
میکند خداوند متعال مجموعۀ آسمانها و زمین را در
شش دوران متوالی آفریده است .بر این اساس ،نخستین
یاختهها با هر خاستگاهی که داشته باشند ،بهصورت
جانـداران جدیـدی تکامـل یافتند که شاید جالبترین
ن ِمود آنها هم همین باشد ،یعنی با سرآغازی چنان
کوچک توانستند صاحب سرانجامی چنین بزرگ
شوند .تکامل همواره مهمترین نشان ماده زنده بوده
است و امروزه نیز این ماده زنده دائماً در حال تکوین و
تغییر است و هیچگاه این تغییر پایان نمی یابد.

2ـ1ـ1ـ زیست شناسی چیست ؟

زیست شناسی (علوم زيستى) به مجموعه علومی
اطالق می شود که به شناخت علمی موجودات زنده
(تصویر2ـ )1و عوامل مؤثر بر آنها منجر می شود ،لذا
با این علم می توان توصیف جامعی از مفهوم حیات را
به دست آورد .بنابراین آنچه را که حیات می گوییم در
واقع ن ِمود های تجربی اَعمال تمام موجودات زند ه ای
است که در همه جای کرۀ زمین پراکنده شد ه اند.
بنابراين ،دانش علومزيستى ،مجموع آگاهى  هايى
است که پژوهشگران علومزيستى با استفاده از روش
علمى ،در آزمايشگاه یا
در محيطزيست طبيعى
موجودات زنده ،بهدست
آورده اند.
تصویر ٢ـ١ـ فوک دریایی
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روش علمی  ،روشی منطقی و منظم است که چهارچوب کلی راهنمای
پژوهشگران است .مراحل اصلی روش علمی (تصویر3ـ )1به شرح زیر
است:
1ـ طرح مسئله:
برای کسانیکه تفکر علمی دارند اغلب با مشاهدۀ یک پدید ه ،پرسش
یا پرسش هایی مطرح می شود.
2ـ تحقیق:
پژوهشگر برای يافتن پاسخ پرسش ها به منابع مختلف اطالعاتی مثل
کتاب ها و مقاالت علمی مراجعه و تا حد امکان اطالعات موجود را
جمع آوری می کند؛ حتی ممکن است به مشاهدات و آزمايش های
بیشتری بپردازد.
3ـ فرضیه سازی:
به پاسخ منطقی و احتمالی برای بیان چرایی مسئله ای که بر پایۀ
اطالعات جمع آوری شده ،تجربه ها و ذهن ّ
خلق خود پژوهشگر مطرح
می شود ،فرضیه می گویند .فرضیه باید آزمایش شود تا درستی و
نادرستی آن روشن شود.
4ـ آزمایش فرضیه:
آزمون یک فرضیه ،با به کار بردن مراحلی تحقق مییابد که پژوهشگر
سعى کند همۀ عواملى را که بر نتيجۀ آزمايش اثر مىگذارند کنترل کند.
  5ـ نتیجهگیری:
به بررسی و جمعبندی واقعیت های حاصل از آزمایش که فرضیۀ مورد
آزمایش را رد یا تأیید می کند نتیجه گیری می گویند .در صورت رد یک
فرضیه به ایجاد و آزمایش فرضیۀ دیگری می پردازیم.
  6ـ نظریه (تئوری):
فرضیه ای است که توسط بسیاری از دانشمندان بار ها آزمایش شده و
به نتایج مشابه رسیده است.
7ـ انتشار گزارش:
دانشمندان الزم است نظریه حاصل از آزمایشهای علمیشان را ،به منظور
استفادۀ سایر محققان ،در مجالت و پایگاههای علمیگزارش دهند.
تحقیقکنید
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طرح سؤال

جمع آوری اطالعات

فرضیه سازی

آزمایش فرضیه

نتیجه گیری

نظریه

انتشار گزارش
تصویر3ـ 1ـ مراحل اصلی روش علمی

به صورت گروهی ،پرسشی را بر اساس رشته تحصیلی تان مطرح نمایید و چگونگی دستیابی به پاسخ این
پرسش را به صورت روش علمی بررسی نمایید.

حیات و زیستشناسی

3ـ  1ـ1ـ کاربرد زیست شناسی:

امروزه موضوعات علوم زيستى بسيار گسترده و متنوع شده
است ،بر همین اساس پژوهشهاى علوم زيستى را میتوان
در دو گروه علوم  زيستى پايهاى و علوم  زيستى
کاربردى جای داد.
از میلیونها سال قبل بر روی زمین حشرهای بهنام سنجاقک
وجود داشته که دارای دو جفت بال است .سنجاقک ها در
زمان پرواز به راحتی خود را صاف نگه میدارند و با استحکام
الزم دور میزنند .هر یک از بال های چهارگانۀ آنها
توسط عضالت جداگانهای کنترل میشود .در نتیجه
پروازشان همواره از یک کنترل عالی برخوردار است.
متخصصین ،با ردیابی و جهتیابی های بدن و بال
ویدئویی پرسرعت،
سنجاقک ها به کمک فیلمبرداری
ِ
متوجه شدند که آنها چگونه نیروی بال هایشان را
برای اجرای عمل دور زدن ،تغییر می دهند.
حال به یکی از سازه های دست انسان که از سنجاقک
الگو گرفته است دقت کنید:
آیا تا به حال به شکل و عمل یک بالگرد توجه کردهاید؟
پرههای بالگرد مانند بالهای سنجاقک است و انتهای
کشیدۀ بالگرد شبیه ُدم نازک این جانور است .بیشک
الگوی ساخت بالگرد را از روی این جاندار کپیبرداری
کردهاند (تصویر 4ـ.)1
بیشتر بدانید

مثال قبل یکی از پژوهشهای علوم زیستی پایهای
و کاربردی به منظور شناخت قوانین پرواز برای بهتر
زیستن انسان است .امروزه پژوهشهای علوم زیستی
به طور وسیعی در حال انجام است تا قوانین زیستی
ناشناخته کشف شوند.
قابل ذکر است که علوم زيستى با علوم ديگر بسیار
مرتبط است .پژوهشگران علوم زيستى در هنگام
تحقيق دربارۀ جانداران از موضوعات مختلف بهره
می برند .شيمی  و فيزيک از جمله علومی هستند که
بيشترين کاربرد را در علوم زيستى دارند.

تصویر4ـ١ـ استفادۀ انسان از پدیده های زیستی
برای ساخت سازه های مصنوعی به منظور زندگی بهتر

برخی از شاخههای علوم زیستی
1ـ کشاورزی و فیزیولوژی گیا هان

مطالعه دربارۀ گیا هان زراعی ،علف های هرز ،بیماری  ها ،آفت  ها
2ـ دامپزشکی و فیزیولوژی جانوران

مطالعه دربارۀ جانوران اهلی و وحشی ،نحوۀ نگهداری و ازدیاد آنها

3ـ جنین شناسی

مطالعه دربارۀ رشد و نمو اولیۀ جانداران پس از تشکیل سلول تخم
4ـ زیست شناسی سلولی و مولکولی

مطالعه دربارۀ سلول ها و مولکول های سازندۀ آنها
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2ـ 1ـ انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده :

همان گونه که می دانيد ،کوچک ترين واحد سازندۀ ماده
اتم نام دارد .اتم ها به هم می پيوندند و مولکول ها را
پديد می آورند.
مواد شیمیایی بدن موجودات زنده به دو گروه عمده
تقسيم میشوند :مواد معدنى و مواد آلى (تصویر  5ـ.)1
1ـ2ـ1ـ مواد معدنی:
موجودات غيرزنده از مواد معدنى تشکيل شدهاند؛ اما
برخی از موجودات زنده ،بعضی از مواد معدنى موجود
در طبيعت را بـه صورت مـواد آلـى در مـیآورنـد .مواد
مهم بدن موجودات زنده عبارتاند از :آب ،گازها و
ِ
معدنی ِ
امالح (نمکها)  (تصویر  6ـ.)1
آب :يکى از مهم ترين مواد معدنى موجود در طبيعت
و نيز یکی از اساسیترین مواد در بدن موجودات زنده
«آب» است .مقدار آب موجود در بدن موجودات زنده
به طور متوسط  70درصد وزن بدن است .با توجه به
نقش آب در بدن انسان (تصویر 7ـ ،)1از دست رفتن
 10درصد آب بدن نتایج زیان باری درپی خواهد داشت.

%70

آب
مواد
شیمیایی

%30

پروتئین
مولکول های کوچک
RNA
فسفولیپید
قند DNA

تصویر   5ـ١ـ حدود  %70بدن موجودات زنده را آب و
 %30دیگر را سایر مواد شیمیایی تشکیل می دهد.
آب

گازها

مواد معدنی

نمک ها

تصویر  6ـ١ـ مواد معدنی
بیشتر بدانید

کاهش سرگیجه و سردرد

تنظیم دمای بدن

حرکت آسان مفصل ها و اعضای بدن
حفاظت اندام ها و بافت ها در برابر
ضربه

خارج کردن مواد زائد بدن از طریق
دفع ادرار ،مدفوع و عرق

اجرای بهتر عمل هضم غذا

کمک به سیستم ایمنی بدن و انتقال
مواد غذایی و گازهای تنفسی

حـل کـردن مـواد معدنی و سایر مواد
برای قابل دسترس بودن برای سلول ها
تصویر 7ـ١ـ نقش آب در بدن انسان
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حیات و زیستشناسی

گازها :کربن دیاکسید ( )CO2و اکسيژن ( )O2بهعنوان
گازهای تنفسی محسوب میشوند که پيوسته بين
موجودات زنده و محيط مبادله میشوند (تصویر  8ـ.)1
همانطور که در ادامه خواهید خواند ،دو فرایند
فتوسنتز و تنفس در تولید و مصرف این گازها سهم
بسزایی دارند.
نمکها (امالح) :نمکها مثالی دیگر از ترکيبات معدنى
هستند .نمک  ها در یاخته بهصورت  «یون» وجود دارند،
مانند سدیمکلرید که بهصورت یون سدیم ( )Na+و
یون کلر (ـ  )Clدر یاخته دیده میشوند .مثال دیگری
از یون های مثبت :کلسیم ،پتاسیم و منیزیم ،و یونهای
منفی :نیترات  ها ،کربنات  ها و فسفات  ها هستند که این
یون  ها در ساختار بعضى از بخشهاى بدن موجودات زنده
که به انجام بسيارى از واکنش  هاى زيستى بدن کمک
مى کنند ،وجود دارند .به همین دلیل کمبود (جدول 1ـ)1
یا افزایش یون ها باعث اختالل در حیات یاختهها میشود.

شش

CO2

تبادل گازی
بین شش و خون
O2

سلول های بدن

O2

تبادل گازی
بین بافت و خون
CO2

تصویر  8ـ1ـ دستگاه گردش خون انسان به انتقال گاز های
تنفسی کمک می کند.

جدول 1ـ١ـ برخی از عناص ِر معدنی مورد نیاز بدن و عوارض کمبود آنها در بدن
عنصر

منابع غذایی

عوارض در اثر کمبود

کلسیم

لبنیات ،گوشت و سبزیجات

نرمی استخوان ،اختالل در انقباض ماهیچه،
اختالل در انعقاد خون

سدیم

نمک ،پنیر ،ماهی ،گوشت ،تخم مرغ و شیر

کمبود آن باعث ضعف عضالنی و ازدیاد آن
باعث افزایش فشار می شود.

آهن

غذای گوشتی ،سویا ،کشمش ،انجیر و
اسفناج

کم خونی ،ضعف و خستگی

ید

غذاهای دریایی و نمک یددار

عارضۀ گواتر ،عقب افتادگی ذهنی و جسمی
در کودکان
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2ـ2ـ1ـ مواد آلی:
در گذشته تصور بر این بود که مواد آلى بهوسیلۀ موجودات زنده ساخته میشوند اما امروزه در آزمایشگاه  ها و حتی
در صنعت ،مواد آلی متعددی تولید و مورد استفاده انسان قرار میگیرد.
اتم کربن ،به صورت عنصر اصلى در مواد آلی وجود دارد .البته ترکیبات آلی عالوه بر کربن حاوی عناصر دیگری
نظیر هیدروژن ،اکسیژن ،نیتروژن ،فسفر و گوگرد نیز هستند .ترکيبهاى آلى موجود در پيکر موجودات زنده را
میتوان در چهار گروه قرار داد (تصویر9ـ.)1
قابل ذکر است که بدن آب موردنیاز خود را عالوه بر آشامیدن و خوردن غذاهای مختلف میتواند با ساخت مواد
آلی درشتمولکول به شکل پُلیمر (تصویر11ـ ،)1تأمین کند ،برای مثال آمینواسید یک مولکول نسبتاً کوچک
است که به عنوان مونومر در ساختار پروتئین شرکت دارد .این مونومرها وقتی با کمک آنزیمی خاص به یکدیگر
متصل میشوند ،مولکولهای آب تولید میشود (تصویر10ـ.)1

تصویر 9ـ١ـ انواع گروه های ترکیبات آلی

H2O

تصویر 10ـ1ـ وقتی مونومرها به هم متصل میشوند ،آب
تولید میگردد (سنتز آبدهی) و هنگام جدا شدن مونومرها از
یکدیگر ،آب مصرف میشود (آبکافت).
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حیات و زیستشناسی

هیدرات کربن

واحد سازنده

درشت مولکول

ساختار سلولی

نوکلئوتید

دی ان ای

کروموزوم

آمینواسید

پلی پپتید

پروتئین انقباضی

اسید چرب

چربی

سلول های چربی

لیپید

پروتئین

اسید نوکلئیک

گلوکز

نشاسته

نشاسته در کلروپالست

تصویر١1ـ١ـ انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته

الف)هيدراتهاى کربن(قندها) :قندها یکی از ترکیبات آلی هستند که از آنها به عنوان منبع انرژی در یاخته،
استفاده میشود :نظیر گلوکز که سوخت رایج یاختههای بدن است.
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قندها عمدتاً از عناصر هيدروژن ،اکسيژن و کربن تشکیل شده اند .قندهای ساده به عنوان مونوساکاریدها َمعروفاند ،این
قندها براساس تعداد کربن نامگذاری می شوند .قندهای پنجکربنه (پنتوزها) و قندهای ششکربنه (هگزوزها) مهمترین
مونوساکاریدها هستند .دیساکاریدها قندهایی هستند که در ساختار خود دو قند ساده دارند و پُلی ساکارید ها
درشتمولکولهایی هستند کـه در ساختار خود تعداد زیادی مونوساکارید دارند (تصویر12ـ.)1

مونوساکاریدها

دی ساکاریدها

پلی ساکاریدها

پنتوزها (شامل ریبوز و دئوکسی ریبوز)
هگزوزها (شامل گلوکز ،فروکتوز و گاالکتوز)
ساکارز (مثل قند و شکر معمولی که مصرف می کنیم)
جوانه جو)
مالتوز (مثل قند موجود در
ٔ
الکتوز (مثل قند شیر)
نشاسته (قند ذخیره ای در سلول های گیاهان )
گلیکوژن (قند ذخیره ای در سلول های جانوران و قارچ ها)
دیواره سلولی گیاهان)
سلولز (قند شرکت کننده در
ٔ
دیواره سلولی قارچ ها)
کیتین (قند شرکت کننده در
ٔ
تصویر12ـ1ـ انواع هیدرات های کربن

ب) لیپید ها :ليپيد ها نيز مانند هيدرات هاى کربن
عمدتاً از عناصر هيدروژن ،اکسيژن و کربن ساخته
شده اند .ویژگى همه لیپید ها آب گریز بودن آنهاست.
ليپيد ها مهم ترین ترکیبات ذخیره کننده انرژی در
یاخته محسوب مى شوند.
گروه های مهم لیپید ها به شرح زیر است:
تریگليسريدها :از ترکيب سه مولکول اسيد چرب و
يک مولکول گليسرول حاصل می شوند (تصویر13ـ.)1
بافت چربی

چربی ها و روغنها دو نوع مختلف از تری  گلیسریدها
هستند.
چربی ها در دمای معمولی اتاق به حالت جامدند نظیر
َکره ،در صورتی که روغن ها در دمای معمولی اتاق به
حالت مایع اند ،نظیر روغن ذرت ،روغن آفتابگردان و
روغن زیتون.

تری گلیسریدها                           

تری گلیسرید

غشای سلول

فسفولیپیدها                  

استروئیدها

ذخیرۀ چربی
هسته سلول چربی

موم ها              
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تصویر13ـ1ـ ساختار تری گلیسریدها

حیات و زیستشناسی

فسفولیپیدها :این گروه از اجزاى اصلى غشا ِء یاختهای هستند .ساختار این لیپیدها به تری گلیسریدها بسیار
شباهت دارد .تفاوت مهم این دو در آن است که مولکول گلیسرول در فسفولیپیدها به دو اسید چرب و یک
گروه فسفات متصل است (تصویر14ـ.)1

سر آبدوست
ُدم آبگریز

فسفولیپید پروتئین

کربوهیدرات
تری گلیسریدها

استروئیدها

فسفولیپیدها
پروتئین

کلسترول

موم ها

تصویر14ـ1ـ ساختار فسفولیپیدها در غشای یاخته
بیشتر بدانید

اُمگا  :3یکی از اسیدهای چرب ضروری بسیار مفید ،اسید چرب اُمگا  3میباشد (تصویر 15ـ )1که نقش
بسیار مهمی در سیستم ایمنی بدن و فعالیت یاختههای مغزی دارد .این ماده اثر مثبت و مفیدی بر روی
قلب دارد و از لخته شدن خون جلوگیری میکند .اگرچه اُمگا  3به مقدار زیاد در گوشت ماهی و آبزیان
یافت میشود ولی این ماده در روغنهای گیاهی نیز وجود دارد.
اُمگا  :6اسید چرب اُمگا  6برای تأمین سالمتی الزم است اما از طرف دیگر اگر در مصرف آنها زیاده روی
شود می توانند مضر باشند .توجه داشته باشید که باید در بدن ما تعادلی بین اسید چرب اُمگا  3و
اسید چرب اُمگا  6برقرار باشد (تصویر 15ـ .)1متخصصان حوزۀ تغذیه بر این باورند که عدم هماهنگی و
تعادل بین این دو اسید چرب ضروری می تواند خواص و فواید آنها را کاهش دهد به طوری که مصرف
بیش از اندازۀ اُمگا  6ها می تواند باعث مشکالت زیادی مانند
امگا3
احتباس آب در بافت ها ،افزایش خطر تشکیل لخته های
خونی در رگ ها و افزایش فشار خون شود .بهتر است نسبت
مصرف اُمگا  3به اُمگا  1 ،6به  1و حداکثر  1به  4باشد .اکثر
روغن های گیاهی از جمله روغن های ذرت ،آفتابگردان ،سویا
امگا6
و گردو سرشار از اُمگا  6هستند.

تصویر15ـ1ـ فرمول شیمیایی اُمگا  3و اُمگا 6
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استروئیدها :کلسترول استروئیدی است که در غشا ِء
یاخته جانورى یافت مىشود (تصویر16ـ .)1یاختههای
جانوری از این ماده براى ساختن سایر استروئیدها،
نظیر هورمونهاىاستروئیدی استفاده مىکنند .افزایش

کلسترول خون ممکن است موجب بیمارى مربوط
به رگها شود .ساختار کلی همۀ استروئیدها تقریباً
یکسان و شبیه مولکول کلسترول است (تصویر16ـ.)1

بیشتر بدانید

تصویر16ـ1ـ فرمول شیمیایی مولکول کلسترول

موم ها :موم ها پلیمری از اسید های چرب اند و از چربىها آب گریزترند .این ویژگى سبب شده است تا موم ها
براى بخش هاى جوان گیا هان و میوه ها ،پوشش مناسبی باشند(تصویر17ـ .)1برخی از جانوران ،از جمله
حشراتى مانند زنبور عسل نیز موم تولید مىکنند.
پ ) پروتئین ها :پروتئين  ها ،عالوه بر عنصر هيدروژن ،اکسيژن ،کربن و نيتروژن ،در برخی از موارد حتی
عنصر گوگرد نیز در ساختار خود دارند .پروتئین ها ،پلیمرهایى هستند که از مونومرهایى به نام آمینواسید
تشکیل شدهاند(تصویر18ـ .)1حدود  20نوع آمینواسید مختلف در پروتئین ها وجود دارند.
هر یک از ما ،دارای ده ها هزار نوع پروتئین در بدنمان هستیم که هر کدام از آنها ساختار سه بُعدی خاصى دارند
و کار ویژه اى انجام می دهند .پروتئین ها در ساختار یاخته ها و بدن جانداران شرکت و در انجام همۀ کار هاى
درون یاخته ها نقش دارند .نمونه هایی از انواع پروتئین ها را از نظر نوع کارشان در بدن ،در تصویر19ـ١
مالحظه می کنید.
ساختار دوم = b

تری گلیسریدها                           

استروئیدها

فسفولیپیدها                  

تصویر 17ـ1ـ موم موجود در سطح درختان جوان
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 = aساختار اول

موم ها              

ساختار سوم =c

 = dساختار چهارم
تصویر18ـ1ـ انواع ساختار پروتئین

حیات و زیستشناسی

الف) پروتئینهاى ساختارى :نظیر پروتئین کراتین که در
ساختار مو و ناخن وجود دارد.

ب) پروتئینهاى منقبضشونده :نظیر پروتئین آکتین که در
یاختههای ماهیچهای در انقباض ماهیچه نقش دارد.

ج) پروتئین هاى دفاعى :نظیر پادتن ها که در دفاع اختصاصی
بدن در برابر عوامل بیگانه دخالت دارند.

د)پروتئینهاى انتقالدهنده :نظیر هموگلوبین که پروتئینی
آهندار است که وظیفه حمل  O2و  CO2در خون را بر عهده دارد.

تصویر19ـ١ـ نمونه هایی از پروتئین ها

آنزيمها :آنزیمها         واکنشدهندههاى  زیستى         هستند و بسیارى از واکنشهـاى شیمیایـى را کـه در یاختهها
روی میدهد ،عملى مىکنند .بدون آنزیمها ،واکنشهاى زیستى به اندازهاى آهسته صورت مىگیرد که ادامۀ
زندگى با این حالت ،ممکن نیست.
آنزیمها عمل اختصاصى دارند .یاخته از هرکدام از آنها بارها استفاده مىکند ،چون آنزیمها در واکنشهایى که
انجام مىدهند ،هیچ تغییری نمىکنند.
o
آنزیم ها نسبت به تغییرات شدید دما حساس اند .بسیارى از آنزیم هاى بدن ما در دماى باالتر از 40 cغیر فعال
مىشوند .آنزیم ها نسبت به تغییرات شدید  pHمحیط حساس اند.
چگونگى عمل آنزیم ها را در تصویر20ـ 1مشاهده مىکنید .آنزیم ها نیز مانند سایر پروتئین ها شکل
سه بُعدى ویژه اى دارند.
پیش ماده ها

فراورده

جایگاه فعال

آنزیم تغییر نیافته

انجام واکنش اتصال پیش ماده ها
به جایگاه فعال
تصویر 20ـ١ـ عملکرد آنزیم

آنزیم
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بخشى از مولکول آنزیم ،قالبى براى چسبیدن به بخشى مى شود .سپس پیشماده ،که اکنون فراورده نام دارد،
از پیشماده است آن بخش از آنزیم که به پیشماده از آن جدا مىشود .بعضى ویتامینها و مواد معدنى
ملحق میشود ،جایگاه فعال نام دارد.
اتصال آنزیم را به پیشماده آسانتر مىکنند و باعث
پس از اتصال پیشماده به جایگاه فعال ،واکنش انجام میشوند سرعت انجام واکنشهاى آنزیمی افزایش یابد.
بیشتر بدانید

منابع پروتئینی را با توجه به نسبت و مقدار اسیدهای آمینه که برای بدن تأمین می کند به دو دسته
تقسیم می کنند :الف) دارای پروتئین کامل ،ب) فاقد پروتئین کامل اند (تصویر 21ـ.)1
تخم مرغ ،شیر ،گوشت قرمز ،مرغ
و ماهی

غالت ،حبوبات ،مغزها ،سبزی ها
و میوه ها

{
{

دارای پروتئین کامل اند.

فاقد پروتئین کامل اند.

تصویر 21ـ1ـ انواع منابع غذایی از نظر مقدار اسید آمینه موجود در پروتئین ها

ت) اسیدهای نوکلئیک (اسیدهای هستهای) :یکی
دیگر از ترکیبات آلی اسیدهای نوکلئیکاند .اسیدهای
نوکلئیک مولکول های درشت و پیچیدهای هستند که از
مونومرهایی بهنام نوکلئوتید ساخته شدهاند.
در ترکیب هر نوع نوکلئوتید یک مولکول قند پنجکربنی،
یک باز آلی و یک تا سه گروه فسفات وجود دارد
(تصویر٢2ـ.)١
اسید های نوکلئیک را برحسب قند موجود در آنها به
دو دسته تقسیم می کنند:
( DNAدئـوکسی ریبـونـوکلئیک اسیـد) و RNA
(ریبونوکلئیک اسید).

تصویر ٢2ـ١ـ ساختار نوکلئوتید

نوع قند نوکلئوتيدهای سازندۀ  ،ANDاز دئوکسی ریبوز تشکیل شده است و نوع باز آلی نوکلئوتیدهایآن يکى از
چهار بازی است که آنها را با عالمتهاى ( Tتیمین)( C ،سیتوزین) ( G ،گوانین) و ( Aآدنین) شناسايى مىکنند .در
صورتیکه نوع قند نوکلئوتيدهای سازندۀ  ،RNAاز ریبوز تشکیل شده است و نوع باز آلی نوکلئوتیدهای آن يکى از چهار
بازی است که آنها را با عالمتهاى ( Uیوراسیل)  G ،Cو  Aشناسايى مىکنند (تصویر23ـ.)١
مولکول  ،DNAمولکول بسيار طويلى است که از دو رشته تشکیل شده است .در هر رشته ،هزار ها نوکلئوتيد
به هم متصل شده ،وجود دارد .اين دو رشته مانند دو رشتۀ يک زيپ به هم متصل شده اند .در ضمن ترتيب
14
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قرارگرفتن نوکلئوتيدها در دو رشتۀ  DNAطوری است که همواره  Gدرمقابل  Cو نوکلئوتید  Aدر مقابل T
حول محورى فرضى تاب می خورند (تصویر23ـ.)١
قرار میگیرد .دو رشتۀ  DNAفنرمانند،
ِ
بیشتر بدانید

DNA

RNA

تصویر 23ـ١ـ ساختار اسید های نوکلئیک

٣ـ١ـ یاخته و ساختار آن:

موجودات زنده از لحاظ شکل و ساختار و اندازه و
رفتار گوناگون اند ،اما با وجود گوناگونی ،شباهت های
اساسی با یکدیگر دارند.
به عقیدۀ زیستشناسان ،موجودات زنده ساختار
سازمانیافته دارند ،می توانند در طول زندگی سازمان
و نظم خود را حفظ کنند و آن را به نسل بعد منتقل
سازند این سازمان یافتگی ،همچنان در ساختار
شیمیایی موجوداتِ زنده وجود دارد.
بـدن موجـودات زنده از یـاخته ساختـه شده است
(تصویر٢4ـ ،)١بعضی از موجودات زنده تک یاختهای
و بعضی دیگر پریاختهایاند.

فکر کنید

یاخته های ماهیچه قلبی

یاخته های خونی

یاخته های مغزی

یاخته های چربی

یاخته های عصبی

تصویر24ـ  ١ـ انواع یاخته های یک موجود زنده پریاخته ای

همانگونه که میدانیم اکثر یاختهها اندازۀ کوچکی دارند ،بهطوری که آنها را میتوان صرفاً با میکروسکوپ
مشاهده نمود .آیا میتوانید یاختههایی را نام ببرید که بتوان آنها را با چشم غیرمسلح مشاهده نمود؟
در درس علوم تجربی پایۀ هفتم یاخته به عنوان کارخانه ای معرفی شد که هر یک از اجزای آن وظایفی را
برعهده داشته اند .به طورکلی هر یاخته از سه بخش اساسی :غشای یاختهای ،سیتوپالسم و هسته ساخته شده
است .در این فصل سعی خواهد شد که به نقش حیاتی این اجزا در یاخته و بدن اشاره نماییم.
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1ـ 3ـ 1ـ غشای یاخته:
همۀ یاخته هـا تـوسط غشای سیتوپالسمی (غشای
پالسمایـی) احـاطه مـی شوند (تصویر 14ـ .)1غشای
یاخته وظایف متعددی بر عهده دارد ،از جمله کنترل
ورود مواد بهداخل و خروج مواد از یاخته و نگهداری
محتویات درون یاخته.
دیـوارۀ یاختهای :بر روی غشای برخی از یاختههای
جانداران از جمله گیاهان ،دیوارۀ یاختهای وجود دارد.
دیـوارۀ یاختهای بـاعث محـافظت و نگهداری یاخته و
همچنین شکل بخشیدن به یاخته میگردد (تصویر٢5ـ)١
و اغلب پس از مرگ و از بین رفتن سایر قسمت های یاخته
باقی می ماند.

هسته
واکوئل مرکزی

دیوارۀ یاخته ای

کلروپالست

تصویر ٢5ـ١ـ دیوارۀ یاخته ای ،یاخته گیاهی

2ـ3ـ 1سیتوپالسم:
ً
سیتوپالسم محلول شفاف و نسبتا غلیظی است که بین هسته و غشای یاختهای قرار دارد .اجزای مختلفی بهنام
اندامک و اجزای درونیاختهای در سیتوپالسم وجود دارد که هر یک وظیفه مخصوصی را عهدهدار هستند.
الف) اسکلت یاختهای :شبکهای از رشتهها و لولههای پروتئینیمتصل به هم در سراسر سیتوپالسم وجود دارد  که
بهآنها اسکلتیاختهای میگویند.کار اسکلت یاخته ای استحکام بخشیدن به یاخته است (تصویر ٢6ـ.)١
ب)ریبوزوم :همان طور که قب ً
ال اشاره شد ،پروتئین ها از مواد آلی بسیار مهم در بدن موجودات زنده هستند،
اما این مواد چگونه ساخته می شوند؟
ماشین پروتئینسازی یاختهها ساختارهای بسیار   ریزی به نام ریبوزومها است .ریبوزومها بر روی غشای اغلب
شبکه های آندوپالسمی یا بهطور پراکنده در داخل سیتوپالسم وجود دارند (تصویر27ـ  .)1
رشته های پروتئینی

لوله های پروتئینی

رشته های پروتئینی

تصویر26ـ١ـ ساختار اسکلت یاخته
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پ) شبکۀ آندوپالسمی :لولههای منشعب و باریکی
هستند که در سراسر سیتوپالسم کشیده شده و در بعضی
بخشها حجیماند و به صورت کیسه در آمدهاند .شبکه
آندوپالسمی به دو صورت زبر و صاف در یاخته دیده میشود.
شبکه آندوپالسمی زبر برخالف صاف در سطح خود ریبوزوم
دارد .کار شبکه آندوپالسمی ،تولیدکردن و بردن مواد به
بخشهای مختلف سیتوپالسم است  (تصویر27ـ.)1
ت) جسم گلژی :دارای اجزای کیسهمانندی است که
در کنار هم قرار دارند .در سیتوپالسم یاخته ،وظیفۀ

بستهبندی مواد شیمیایی که باید از یاخته خارج شوند
به عهدۀ جسم گلژی است (تصویر 28ـ.)1
ث) لیزوزوم :انـدامک لیزوزوم سرشار از آنـزیم های
گوارشی است و عمل تجزیۀ بسیاری از مولکولهای
موجود در یاخته برعهده آن است .این اندامک در
مصرف انرژی ،از بین بردن مواد زائد ،تخریب برخی از
ویروسها یا مواد مضر واردشده به یاخته ،نقش مهمی
ایفا میکند (تصویر ٢7ـ .)١بر همین اساس میتوان
گفت اندامک لیزوزوم یک بمب درونیاختهای است.

بیشتر بدانید

شبکۀ آندوپالسمی زبر
پروتئین ها

کیسه چۀ انتقالی ،پروتئین ساخته شده در شبکۀ
آندوپالسمی زبر را به دستگاه گلژی منتقل میکند.

کیسه چه
انتقالی

کیسه چه
ترشحی

تصویر27ـ  ١ـ ارتباط و همکاری ،اندامک ها
و اجزای مختلف سلول

پروتئین
ترشحی

ج) واکوئُل :بسیاری از یاخته ها دارای کیسه هایی
انباشته از آب توأم با ذخیرۀ مواد غذایی و امالح اند
که به آنها واکوئ ُل می گویند.
مواد زائد نیز ،تا زمانیکه یاخته آنها را دفع کند ،در
واکوئل ها باقی می مانند .در بسیاری از یاختههای
گیاهی واکوئل ها ،فضای زیادی را در داخل یاخته اشغال
می کنند .مایع درون واکوئلها به شادابی و استواری
گیا هان کمک می کند (تصویر28ـ.)1
چ) میتوکندری :طیفی از فعالیتهـای بدن ما با
میتوکندری در ارتباط است .میتوکندری ،بهعنوان

لیزوزوم

غشای پالسمایی پروتئین توسط دستگاه
گلژی نشانه گذاری سپس
ترشح می شود.

واکوئل

تصویر28ـ١ـ واکوئل در یاختۀ گیاهی
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موتور تولید انرژی در یاخته ،سبب میشود تا مادۀ آلی سوختی یاخته ،که عمدتاً گلوکز است در فرایندی به نام
تنفس یاختهای و در حضور اکسیژن بسوزد تا به انرژی مورد استفادۀ یاخته یعنی  1ATPتبدیل شود ATP .برای
اجرای فعالیت های بدن مثل بینایی ،شنوایی ،کار قلب و( ...تصویر29ـ )1ضروری است.
بیشتر بدانید

بینایی

کار قلب
انقباض ماهیچه

فعالیت کبد

تنفس
سلولی

تولید انرژی

فعالیت کلیه

تولید و ترشح آنزیم
توسط پانکراس

ماده آلی

+

اکسیژن
فعالیت مغز

محل تولید
ATP

غشای داخلی میتوکندری

تولید سلول خونی
شنوایی

فعالیت گوارشی

تصویر 29ـ١ـ کاربرد  ATPدر فعالیت های مختلف زیستی

ساختار میتوکندری برای انجام دادن تنفس ،سازگاری
خوبی را نشان می دهد .این اندامک نسبتاً درشت ،که
به شکل کشیده یا کروی در داخل سیتوپالسم دیده
می شود ،دارای دو غشا است (تصویر30ـ.)١
بیشتر آنزیم های مسئول تولید  ATPدر غشای
درونی این اندامک جای دارند.

غشای خارجی
غشای داخلی

کریستا(چین خوردگی
غشای داخلی)

ماتریکس(مادۀ زمینه ای
میتوکندری)

تصویر٣0ـ١ـ ساختار میتوکندری
 ATP= Adenosine Triphosphateـ1
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ح)پالستها :در یاختههای گیاهی و برخی از آغازیان،
اندامک هایی همانند میتوکندری ها با دو غشا به نام
پالست وجود دارد .این اندامکها در یاختههای جانوری
دیده نمیشوند .اگر این اندامک ها محتوی رنگدانۀ
سبزینه (کلروفیل) باشند به آنها کلروپالست می گویند
(تصویر31ـ.)1
کلروپالست ها به سبب داشتن ماد ه ای به نام سبزینه
می تـوانند انـرژی نـورانی را جـذب و بـه کمک آن
غذاسازی (فتوسنتز) کنند.
تحقیقکنید

تصویر 31ـ1ـ کلروپالست

پاراکوت از علف کش هایی است که از آن در کشاورزی برای از بین بردن علف های هرز استفاده می شود.
تحقیق کنید چطور پاراکوت از طریق کلروپالست باعث از بین رفتن بافت های گیاهی می شود .از طریق
جستجو در اینترنت تصاویری از اثرات تخریبی پاراکوت در گیاه را برای هم کالسی هایتان به صورت
پاورپوینت ارائه کنید.
3ـ3ـ 1هسته:
هسته بـزرگتـریـن انـدامک درون یاختههاست .در
داخل هستۀ یاخته ،رشته های طویلی بهنام رشتههای
کروماتین وجود دارد که مادۀ اصلی هر رشتۀ کروماتین
 DNAاست .البته عالوه بر  ،DNAپروتئین نیز در
ساختار رشتۀ کروماتین شرکت دارد.
هنگامیکه یاختهها در حال آماده شدن برای تقسیماند،

رشتههای کروماتین مضاعف شده ،فشرده و ضخیم
میشود و به جسم مشخصی به نام کروموزوم تبدیل
میگردند (تصویر32ـ .)1اطالعات ژنتیکی یاخته در
ساختارهایی به نام کروموزوم ،که درون هسته واقع
شدهاند ،قرار دارد.

کروموزوم
ژن

DNA

سلول

نوکلئوتید

G
C
A
T

هسته

تصویر32ـ1ـ هسته و کروموزوم
19

اول
ارزشیابی پایانی فصل ّ
 1هر یک از موارد زیر ،مربوط به کدام یک از گروه های پژوهش های زیستی (علوم زیستی پایه ای و علوم
زیستی کاربردی) است؟
الف) تولید گیاهان و جانورانی که واجد ویژگی های مطلوب و بازدهی باالیی اند.
ب) چگونگی تقسیم شدن سلول باکتری.
ج) تهیه نوعی کود که ضمن رشد گیاه ،قابل تجزیه شدن باشد.
د) یاخته های بالغ گلبول قرمز انسان ،فاقد هسته اند.
 2در هر یک از یاخته های زیر کدام یک از اجزای نام برده شده وجود دارد؟
نام یاخته

 )aیاختۀ ماهیچه ای
 )bیاختۀ ریشه شلغم
 )cیاختۀ عصبی
 )dیاختۀ برگ مو

پروژه:

فهرستی از آنزیم های کاربردی موجود در نمونه های مرتبط با رشته تحصیلی تان تهیه و با ذکر کاربرد این
آنزیم ها ،به هنرآموز خود ارائه دهید.
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فصل دوم

موجودات زنده

آیا ساختمان یک اتم و یک یاخته ،همچنین شگفتی های جهان طبیعت و ساختمان وجود انسان ،حیوان و گیاه
شگفت انگیز نیست؟ کشف این اسرار و شگفتی ها ،درهای خداشناسی را به روی ما می گشاید.

سیمای فصل
نازک

لکه چشمی
میتوکندری
هسته
غشا

سطوح سازمان یافتگی و ویژگی های موجودات زنده

کلروپالست

کپسید
DNA

ساختار ویروس ها و تأثیر آنها در موجودات زنده

پوشش غشایی

پروتئین اتصال دهنده

کپسول
سیتوپالسم
ریبوزوم
دیواره
غشای پالسمایی
DNA

کپسول
دیواره
غشا

ساختار باکتریها و اثرات آنها در زندگی انسان

پیلی

آغازیان و اثرات آنها در زندگی انسان

قارچ ها و اثرات آنها در زندگی انسان
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1ـ2ـ سطوح سازمان یافتگی و ویژگی های موجودات زنده:
قبل از شناخت موجودات زنده از
دیدگاه علم زیستشناسی الزم است با
ویژگیهای حیات آشنا شوید .بدن شما
شامل میلیاردها اتم هیدروژن ،اکسیژن،
نیتروژن ،فسفر و کربن است .تلفن همراه
شما نیز از میلیاردها اتم مختلف ساخته
شده است (تصویر 1ـ .)2اما شاخصهای
مهمی شما را از تلفن همراهتان متمایز
میکند و شما به عنوان موجود زنده
معرفی میشوید .اگر چه نظرات اشخاص
مختلف درباره زنده بودن با یکدیگر
متفـاوت است امـا زیست شناسان برای
زنده بودن چند ویژگی را بیان میکنند:

سلول

هسته
3

بافت ماهیچه ای

2

1
مولکول DNA

4

بافت پوششی

5

بافت پیوندی
بافت
ماهیچهای
بافت
پیوندی

اتم

کلیه
6

اندام مثانه میزنای
مثانه
میزراه
دستگاه دفع ادرار

موجود زنده
پریاخته

تصویر 1ـ2ـ سطوح سازمانیافتگی در موجودات زنده .اتمها ،مولکولها را
میسازند .مولکولها سازندۀ سلولاند .از اجتماع و تخصصی شدن سلولها،
بافتها شکل میگیرند .از سازمانبندی چندین نوع بافت ،اندامی مثل مثانه به
وجود میآید و ادامه سازمانیافتگی اندامها ،دستگاهها و در نهایت موجود زنده
پرسلولی شکل میگیرد.

1ـ1ـ2ـ سازمانبندی سلولی:
یاخته ها پایه و اساس پیکر هر موجود زندهاند .بعضی
از موجودات مثل باکتری ها تکیاخته ایاند ولی بعضی
مثل انسان ،پـریاخته ای انـد .در تصویـر1ـ 2سطـوح
سازمانیافتگی را بهصورت خالصه نشان داد هایم .بدن ما
از چندین دستگاه (دستگاه های گوارش ،تنفس ،گردش
مواد ،دفع مواد ،عصبی ،دفاعی ،تولیدمثل و )...تشکیل
شده است .هر دستگاه چندین    اندام دارد .بهعنوان مثال
دستگاه دفع ادرار در بدن ما از اندام های کلیه ،میزنای،
مثانه و میزراه تشکیل شده است (میز در زبان قدیم به
معنی ادرار بوده است) .در ساختار هر اندام چند بافت
شرکت دارد (تصویر 2ـ .)2در بدن ما چهار بافت اصلی
وجود دارد که عبارتاند از1 :ـ بافت پوششی2 ،ـ بافت
ماهیچهای3 ،ـ بافت عصبی و 4ـ بافت پیوندی (مانند
خـون ،غضروف ،استخـوان و  .)...بـرای تشکیل بـافت،
گروه های یاخته ای هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ
ساختار و کار ،تخصصی می شوند .برای مثال یاخته های

عصبی دراز و کشیده شد هاند تا بتوانند پیام های عصبی را
در بدن انتقال دهند یا گویچه های قرمز خون کوچک اند
تا بتوانند برای انتقال گاز های تنفسی از باریکترین
رگ های بدن عبور کنند.
بافت عصبی

انواع بافت خون

پیوندی:

بافت ماهیچه ای

غضروف

بافت پوششی

استخوان

تصویر 2ـ2ـ چهار بافت اصلی در بدن انسان و سایر جانوران:
1ـ پوششی2 ،ـ ماهیچه ای3 ،ـ عصبی4 ،ـ پیوندی
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2ـ1ـ2ـ  تولید انرژی:
موجودات زنده برای حفظ انسجا ِم ساختاری خود ،به منظور تکثیر و حرکت ،نیازمند به انرژی هستند .این
انرژی معموالً در مولکولی به نام ( ATPآدنوزین تری فسفات) ذخیره می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
3ـ1ـ2ـ  تولیدمثل:

همۀ موجودات زنده تولیدمثل می کنند .بهطورکلی در
موجودات زنده دو نوع تولیدمثل مشاهده میشود:
الف) تولیدمثل غیرجنسی ب) تولیدمثل جنسی.
در تولیدمثل غیرجنسی فقط یک والد شرکت میکند
و زاده از نظر ژنتیکی شبیه والد است ،در صورتیکه در
تولیدمثل جنسی اکثرا ً حضور دو والد ضروری است و
زاده در این نوع تولیدمثل از ترکیب شدن سلولهای

جنسی نر و ماده حاصل میشود .بنابراین زاده از نظر
ژنتیکی در این نوع تولیدمثل نسبت به والدین متنوع
است .در برخی از موجودات زنده فقط تولید مثل
غیرجنسی ،همانند باکتریها ،مشاهده میشود و اکثر
موجودات زنده همانند انسان صرفاً تولیدمثل جنسی
دارند و در برخی دیگر از موجودات زنده همانند
گیاهان ،هر دو نوع تولیدمثل مشاهده میشود.

4ـ  1ـ2ـ  وراثت:
انتقال صفات از والدین به فرزندان وراثت نامیده میشود .بسیاری از صفات جانداران به مادۀ ژنتیکی یعنی مولکول
( DNAدئوکسیریبونوکلئیکاسید) بستگی دارد و این ویژگی ها در ارتباط با ژن ها هستند .هر ژن بخش
کوچکی از مولکول  DNAاست ،که از طریق دخالت در سنتز پروتئینها ،در بروز صفات نقش دارند.
  5ـ   1ـ2ـ   توانایی پاسخ به محرک های محیطی:

هر موجود زند ه ای به محرک های محیط پیرامونش پاسخ می دهد( .تصویر 3ـ)2
فکر کنید

انعکاس ،پاسخ ناگهانی و غیرارادی ماهیچه ها در برابر محرک هاست؛ در تصویر 3ـ 2مسیر انعکاس نخاعی
نمایش داده شده است.
می توانید چند واکنش انعکاسی را در بدن انسان نام ببرید؟
نورون رابط

نورون حسی
نورون حرکتی
نخاع
گیرنده حسی
تصویر 3ـ2ـ مسیر انعکاس

6ـ  1ـ2ـ  سازش و تکامل:
حدود 4میلیارد سال از عمر زمین می گذرد .سنگواره های زمین ،نخستین ساختار های سلول مانند ،در حدود
میکروسکوپی نشان می دهند که براساس ج ّو اولیۀ  3/5میلیارد سال پیش در اقیانوس های اولیه پدید
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آمدند .1به تدریج با تغییر محیط ،شکل اولیۀ حیات و عملکرد موجودات زنده دچار دگرگونی شد و براساس
نیز به منظور ادامه زندگی دچار تغییر شد .تغییرات نظام آفرینش تغییراتی که برای ادامۀ حیات سازگارتر
موجودات زنده ،ابتدا بر روی مادۀ ژنتیکی و سپس بر بودند انتخاب و تکامل یافتهاند.
روی پروتئین ها ظاهر شد .با تغییر پروتئین ها ساختار
7ـ  1ـ2ـ   هومئوستازی:
موجودات زنده نیاز دارند محیط درونی خود را در برابر تغییرات محیط بیرونی حفظ کنند .مکانیسم هایی که
سببپایدارماندن محیط درونی می شوند ،هومئوستازی نامیدهمی شوند .هومئوستازی شامل اعمالی نظیر تنظیم قند،
نمک ،آب ،اسید ـ باز ،دفع مواد زائد و  ...است.

٢ـ٢ـ ساختار ویروس ها و تأثیر آنها در موجودات زنده:
آیا ویروس ها زند هاند؟ شما قطعاً تا به حال یک بیماری ویروسی را تجربه کرد هاید و شاید این پرسشی بود
ی نه زنده و نه غیرزند هاند ،در واقع مرز بین موجودات
که منتظر شنیدن پاسخ آن بود هاید .ویروس ها موجودات 
غیرزنده و زنده قرار میگیرند .ویروس ها ساختار یاخته ای و هومئوستازی ندارند و نمیتوانند انرژی تولید کنند،
اما ویژگی هایی نظیر تولیدمثل و وراثت در آنها مشاهده میشود.
1ـ2ـ2ـ ساختار ویروس:
ویروس ها همانند موجودات زنده دارای مادۀ ژنتیکی اند.
مادۀ ژنتیکی ویروس ها یکی از انواع اسیدنوکلئیک
یعنی  DNAیا  RNAاست .مادۀ ژنتیکی همۀ
ویروس ها توسط پوشش پروتئینی به نام َکپسید
احاطه می شود .شکل کپسید می تواند مارپیچی،
کروی ،مکعبی و حتی چند وجهی باشد .در بسیاری
از ویروس ها اطراف کپسید ،غشای دیگری نیز
دیده میشود که از جنس لیپید و پروتئین میباشد
(تصویر4ـ.)2
2ـ2ـ 2ـ آلودگی و بیماری زایی ویروس ها:
ویروس ها انگل های اجباری درون یاخته ای هستند
زیرا خودشان همۀ ابزار های الزم را برای تولیدمثل
ندارند .ویروس ها چگونه وارد سلول می شوند؟ قبل
از پاسخ دادن به این پرسش ،جالب است بدانید
ویروس ها میزبان های اختصاصی دارند .برای مثال
ویروس های گیاهی فقط گیا هان را آلوده می کنند و
در بدن جانوران ،قارچ ها و باکتری ها تکثیر نمی شوند.
شاید این پرسش در ذهن شما ایجاد شود که چرا

کپسید
DNA

پوشش غشایی

پروتئین اتصال دهنده
تصویر 4ـ2ـ ساختار یک ویروس تبخال

ویروس ها میزبان اختصاصی دارند؟ همانطور که
کلید خانۀ شما فقط می تواند قفل در منزلتان را باز
کند تا شما وارد خانه تان شوید ،ویروس ها هم در
سطح خود پروتئین هایی دارند که مثل کلید عمل
می کنند .سلول های میزبان هم دارای پروتئین هایی
بر سطح خود هستند که نقش قفل را دارند حال اگر
ویروسی بتواند این قفل را باز کند می تواند میزبان
خود را آلوده سازد.

1ـ خداوند کریم در سورۀ مبارکه انبیاء آیه  30می فرماید« :هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم».
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فکر کنید

بیشتر بدانید

تحقیقکنید

ویروس ها درون سلول چگونه تکثیر می شوند؟
بیماری ایدز در ایران :اولین مورد ایدز ،در یک کودک  6ساله در سال  1366مشاهده شد .وی از فراورده های
خونی وارداتی به کشور استفاده می کرد و از آن زمان به بعد انجام آزمایش خون برای استفادهکنندگان از
فراورده های خونی اجباری شد.
ویروس  1HIVبا آسیب زدن به گروهی از گویچه های (گلبول) سفید بدن سبب تضعیف سیستم دفاعی بدن
میشود .در این حالت انواعی از میکروب ها به راحتی موجب بیماری میشوند و حتی ممکن است فرد ،دچار سرطان
شود .از آنجایی که این ویروس بهسرعت دچار تغییر می شود تاکنون   واکسن و درمان قطعی برای بیماری ایدز معرفی
نشده است .بهترین روش برای مقابله با بیماری ایدز پیشگیری از آلوده شدن به این ویروس است .ویروس HIV
در هوا ،آب یا غذا قادر به ادامۀ فعالیت نیست و در واقع بیرون از بدن انسان دوام نمی آورد .بنابراین از راه هایی نظیر
بوسیدن ،دست دادن ،بغل کردن ،سرفه و عطسه ،لیوان و قاشق و ظروف مشترک ،دستشویی های عمومی ،شنا در
استخر منتقل نمیشود.
در مورد راه های انتقال ویروس  HIVتحقیق کنید.
معروفترین بیماری های ویروسی ،که معموالً انسان
در طول زندگی خود به آنها مبتال می شود ،شامل
سرماخوردگی ،آنفلوانزا ،آبله مرغان و تبخال است .اما
ابتال به بعضی بیماری های ویروسی بسیار خطرناک

است .فلجاطفال ،هپاتیت (التهاب کبد) ،ایدز ،سارس
(بیماری حـاد تنفسی) ،آنفلـوانـزای مـرغی و اِبـوال
(نوعی بیماری تب دار همراه با خونریزی) از جملۀ این
بیماری هاست.

در جانوران دیگر نیز انواعی از بیماری های ویروسی
نظیر بیماری نیوکاسِل که در گونه های مختلف
پرندگان ،اعم از اهلی و وحشی ،دیده می شود .یکی از
عالئم این بیماری در مرغ ها پیچیدگی گردن و فلجی
پا ها و بال هاست (تصویر   5ـ.)2
تصویر   5ـ2ـ ویروس نیوکاسل یکی از ویروس های
تهدیدکننده در مرغداری هاست.

در گیا هان زراعی تقریباً همۀ بیماری هـای ویروسی ،آلوده را کاهش می دهند ،هر چند به ندرت ممکن
کم و بیش بـاعث کوتولگی ،کـاهش رشد ،و کـاهش است بالفاصله پس از آلودگی باعث مرگ گیاه شوند
محصول می شوند .ویروس ها معموالً طول عمر گیاه (تصویر  6ـ.)2
HIV= Human Immunodeficiency Virusـ1
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تصویر   6ـ2ـ برگ های آلوده به ویروس

٣ـ٢ـ ساختار باکتری ها و اثرات آنها در زندگی انسان:
همانطور که در سال قبل خواند هاید ،در دنیای زنده
براساس اینکه در درون سلول اطراف مادۀ ژنتیکی
پوشش هسته وجود داشته باشد یا نباشد ،سلول ها به
دو گروه پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند.
باکتری ها پروکاریوت اند (تصویر 7ـ )٢اما آغازیان،
قارچ ها و جانوران و گیا هان یوکاریوت اند .همچنین

در سال های قبل خواند ه اید که موجودات زنده را
در پنج فرمانرو(سلسله) طبقه بندی می کنند .در این
فصل به بررسی سه فرمانروی باکتری ها ،آغازیان
و قارچ ها می پردازیم و شما در فصل های  3و  4با
ویژگی های جانوران و گیاهان آشنا خواهید شد.
باکتری ها
آغازیان

قارچ ها
 5میکرومتر

 2میکرومتر

گیاهان

جانوران

 1میکرومتر

تصویر 7ـ2ـ موجودات زنده :باکتری ها

1ـ3ـ2ـ ساختار یاختهای باکتری ها:
الف) پوشش :سه الیه ای که باکتری ها را احاطه
می کند از داخل به خارج عبارت اند از غشا ،دیواره و
کپسول (تصویر   8ـ .)٢غشا در همۀ باکتری ها وجود
دارد اما دیواره در بسیاری و کپسول در بعضی از

باکتری ها دیده می شود .تحقیقات نشان داده است
که دو ساختار دیواره و کپسول برای باکتری ها نقش
محافظتی دارند و در بیماری زایی بعضی باکتری ها
مؤثرند.

کپسول
سیتوپالسم
ریبوزوم
دیواره
غشای پالسمایی
DNA

کپسول

دیواره
غشا

پیلی

 0/5میکرومتر

تاژک
تصویر   8ـ2ـ ساختار یک باکتری
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بیماری زاترین میکروب ایجادکنندۀ پوسیدگیِ دندان نوعی باکتری کپسول دار است .این باکتری در بدو
تولد در د هان نوزاد وجود ندارد و بعد از رویش دندان های شیری در د هان نوزاد مشاهدهمی شود .تحقیقات
انجام شده نشان می دهد که این باکتری یا از طریق مستقیم از د هان پدر و مادر با بوسیدن یـا با استفاده از
وسایـل غذا خوریِ مشترک به نوزاد منتقل می شود .این باکتری به کمک کپسول خود به دندان می چسبد و
با ترشحات اسیدی سبب پوسیدگی دندان می شود .به همین دلیل از بوسیدن زیاد کودکان مخصوصاً دهان
آنها خودداری کنید و هرگز قاشق غذا یا چای خود را به دهان کودکان نگذارید.
ب) محتویات یاختهای :در داخل باکتری سیتوپالسم وجود دارد و در سیتوپالسم مادۀ ژنتیکی و دانه هایریزی
به نام ریبوزوم حضور دارند که نقش آنها دخالت در ساخت پروتئین است.
پ) تاژک :باكتري هاي متحرك داراي زوايدي رشته  مانند به نام تاژك هستند .تاژک نازك ،موجدار و با قابليت
انعطاف است و باعث حرکت باکتری می گردد.
ت)پیلی :بعضی از باکتری ها زوای ِد کوتاهتر اما ضخیمتر از تاژک دارند که پیلی نامیده می شود .پيلي عامل
چسبندگي باكتري به سطح یاخته هاي ميزبان است .این اتصال از طریق اتصال پیلی به گیرنده های اختصاصی
در سطح یاخته صورت می گیرد .بسیاری از باکتری های بیماری زا دارای پیلی هایی اند که برای قادر ساختن
آنها در ایجاد بیماری ضروری هستند.
ث) هاگ درونی :گروهي از باكتري ها قادرند در شرايط از قبيل حرارت ،سرما ،خشكي ،مواد شيميايي و
نامساعد محيطي به مرحلهای از زندگي وارد شوند كه حتي پرتو ها را تا حد زيادي تحمل كند .در شرايط
آنها را نسبتاً مقاوم مي كند .در این حالت درون باکتری مساعد  هاگ درونی مجددا ً طي مراحلي رویش
و در اطراف مادۀ ژنتیکی و مقداری سیتوپالسم ،دیوارۀ مي كند و باکتری ،زندگی تاز ه ای را شروع می کند.
سختی ایجاد میشود که به آن آنـدوسپور یـا هاگ درونی باکتری های سَرده كِلستريديوم مهمترين باكتري هاي
گـویند (تصویر 9ـ   .)2هاگ  درونی ميتواند شرايطي بيماريزايي هستند كه قادر به توليد هاگ درونیاند.
از نظر اثربخشی باکتری  ها در زندگی انسان ها،
باکتری ها را به دو گروه مضر و مفید دسته بندی
می کنند .
2ـ3ـ2ـ باکتری های مضر:
باکتری های مولد بیماری ها جزء باکتری های مضر
برای انسان محسوب می شوند.
کلستریدیوم ها عامل دو بیماری خطرناک و نسبتاً کشندۀ
بوتولیسم و کزاز هستند.

باکتری فعال

نامساعد شدن
محیط رشد باکتری

مساعد شدن
محیط رشد باکتری

DNA

هاگ درونی
تشکیل هاگ درونی
مجدد آن
تصویر 9ـ2ـ چگونگی تشکیل هاگ درونی و رویش
ّ

بوتولیسم بزرگساالن :خوردن ماهی دودی یا سبزیجات کنسروشدۀ خانگی با انتقال عامل بیماری بوتولیسم
مرتبط است .هاگ های این باکتری ها در هوا معلق است و می تواند روی غذا بنشیند .اگر غذا کامالً پخته شود هاگ ها
می میرند اما اگر غذایی که حاوی هاگ هاست ،به طور کامل و بهاندازه پخته نشود و سپس در یک محیط بـیهوازی
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(نظیر ظرف شیشهای یا کیسه های فریزر زیپدار) قرار بگیرد ،هاگ باکتری رشد میکند و با شروع فعالیت ،باکتری
سم قوی ترشح می کند .افرادی که این غذا را هفته ها بعد باز میکنند و به مصرف میرسانند ،این سم قوی را به
همراه غذا به درون سیستم گوارش وارد مینمایند که این امر باعث بروز بیماری بوتولیسم در آنها میشود .از عالئم
بارز این بیماری ،دو بینی و احساس خفگی است.
فکر کنید

به چه دلیل قبل از مصرف کنسرو ها باید آنها را  20دقیقه در آبجوش قرار دهیم؟

3ـ3ـ2ـ باکتری های مفید:

الف) باکتری های مفید در کشاورزی :نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاه است .گیاه برای
ساخت پروتئین و اسید نوکلئیک به آن نیاز دارد .با اینکه  78درصد اتمسفر زمین را گاز  N2تشکیل می دهد.
اما همچنان نیتروژن از عوامل عمدۀ محدودکننده محصوالت زراعی به شمار می رود .زیرا گیا هان نمی توانند
مستقیماً از این نیتروژن استفاده کنند و بخش عمدۀ نیتروژن خود را به صورت یون نیترات از طریق ریشه جذب
می کنند .باکتری ها از دو راه به تأمین نیتروژن گیاه کمک می کنند:
1ـ گروهی از باکتری هایِ تجزیهکننده با تجزیۀ مواد آلی نیتروژندا ِر بقایای جانداران ،آمونیاک تولید می کنند.
سپس گروه دیگری از باکتری ها به نام باکتری های شوره گذار آمونیاک را به نیترات تبدیل می کنند و در
دسترس گیا هان قرار می دهند.
2ـ بقوالت (سویا ،شبدر ،لوبیا ،نخود ،یونجه ،بادام زمینی) که از نظر تعداد گون ه در ميان گيا هان گل دار در
جاى دوم يا سوم واقع شد ه اند ،بهصورت وسيع در جهان منتشرند و در تهيۀ نياز هاى انسان جهت غذا ،علوفه،
روغن و چوب سهم مهمى دارند .در ریشۀ اغلب این گیا هان ،گروهی از باکتری ها به نام ریزوبیوم نفوذ
می کنند (تصویر 10ـ )2و با تشکیل گرهک هایی بر روی ریشه با گیاه رابطۀ همزیستی برقرار می کنند .گیاه
مواد آلی مورد نیاز باکتری ها را تأمین می کند در عـوض بـاکتری بـا تثبیت نیتروژن هـوا (وارد کردن  N2جو
به آمونیاک) این نیتروژن را در اختیار گیاه قرار می دهد.

تصویر 10ـ2ـ این گرهک ها بر روی ریشۀ گیا هان حاوی
باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن اند.

ب) باکتری های پروبیوتیک :واژۀ پروبیوتیک در اصل ،کلمهای یونانی به معنای «برای زندگی» است.
امروزه پروبیوتیک به این صورت تعریف می شود« :پروبیوتیک مکمل غذایی متشکل از میکروب های زنده است
تغییردهی مطلوب در توازن میکروبی روده ،اثرات مفیدی در فرد می گذارد( ».تصویر
که مصرف آن به دلیل
ِ
١1ـ.)٢
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باکتری های پروبیوتیک از طریق رشد و فعالیت خود مانع رشد و تکثیر باکتری های مضر می شوند و عالوه بر
آن ،با سنتز برخی مواد ضروری برای بدن (ویتامین ها ،اسید های آمینه و ،)...نقش مهمی در حفظ سالمتی
فرد ایفا می کنند.

تصویر 11ـ2ـ غذا های حاوی باکتری های پروبیوتیک

ج) باکتریهای مؤثر در تولید واکسن بهویژه واکسنهای نوترکیب :واکسن در واقع ،میکروب کشتهشده
سم خنثیشده میکروب است که به افراد تزریق میشود تا از ابتال به بعضی از بیماریهای میکروبی خطرناک
یا ّ
همانند بیماری فلج اطفال که درمان ندارند یا هزینۀ درمان آنها باالست ،جلوگیری شود .در روشهای قدیمی
سم آن خطایی رخ میداد و با تزریق این واکسن به
تهیۀ واکسن اگر در مراحل کشتن میکروب یا خنثیسازی ّ ِ
فرد ،احتمال مبتال شدن به بیماری وجود داشت ،اما امروزه با روش مهندسی ژنتیک این مشکل حل شده است.
در مهندسی ژن شناسی ،با کمک میکروب غیربیماری زا و اطالعات ژنتیکی عامل بیماری زا ،واکسن نوترکیب،
ساخته می شود .با تزریق این نوع واکسن نوترکیب ،فرد هرگز به آن بیماری دچار نخواهد شد (تصویر 12ـ.)2
بیشتر بدانید

ژن مولد پروتئین
سطحی ویروس
بیماری زا برای انسان

2ـ جداسازی ژن
مورد نظر

1ـ جداسازی DNA
ویروس

3ـ جداسازی DNA
ویروس غیربیماری زا یا
باکتری غیربیماری زا
4ـ اتصال ویروس بیماریزا
به  DNAویروس و باکتری
غیر بیماریزا

باکتری یا ویروس غیربیماری زا برای
انسان
پاسخ ایمنی
بدن
5ـ تزریـق واکسن     نـوترکیب
به   بدن انسان به جهت ایـجاد
مصـونیت در بـرابـر   ویـروس
  بیماریزای خطرناک

تصویر12ـ2ـ مراحل تولید واکسن نوترکیب
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ویروس بیماری زا برای انسان

6ـ تولید پادتن در بدن
انسان در برابر ویروس
بیماری زا

موجودات زنده

٤ـ٢ـ آغازیان و اثرات آنها در زندگی انسان:
آغازیان ابتداییترین یوکاریوت ها هستند(تصویر 13ـ .)٢این موجودات تنوع بسیار دارند و میتوانند تکیاخته ای
یا پریاخته ای باشند .زیستگاه آنها می تواند آب ،خاک و حتی درون بدن موجودات دیگر باشد .انواعی از آنها
مثل جلبک ها فتوسنتز کنند ه اند ولی بعضی از آغازیان مثل عامل بیماری ماالریا ،می توانند برای سالمتی
انسان ها خطرناک و کشنده باشند.

باکتری ها

گیاهان

آغازیان

قارچ ها

جانوران

تصویر 13ـ2ـ موجودات زنده :آغازیان

1ـ4ـ2ـ آغازیان مفید برای انسان:
الف) جلبک ها :جلبک ها نامآشناترین گروه آغازیانی هستند که ،عالوه بر تولید اکسیژن ،در زنجیرۀ غذایی
جانوران و حتی انسان ها در برخی کشور ها سهم بسزایی دارند .در ایران جلبک های دریایی در سواحل جنوبی
کشور ،بهویژه در سواحل سیستان و بلوچستان (چابهار) ،به فراوانی یافت می شود.
1ـ استفاده از آنها ،به عنوان منبع غذایی انسان (مث ً
ال در تهیۀ نان ،کیک،
بیسکوئیت و ماکارونی)

کاربرد جلبک ها

2ـ استفاده از آنها ،به عنوان علوفه و مک ّمل غذایی برای دام و طیور و
آبزیان
3ـ استفاده از آنها در کشاورزی به منظور حاصلخیز شدن خاک یا کاربرد کود
بیولوژیکی به جای کود شیمیایی
4ـ استفاده از جلبک ها برای تصفیۀ فاضالب های شهری و صنعتی
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ب) دیاتوم ها :یکی از مهم ترین آغازیان در زنجیرۀ غذایی دیاتوم ها
هستند .این آغازیان دارای ساختار پوسته ای از جنس سیلیساند.
دیاتوم ها در طبیعت ،اعم از آب های شور ،شیرین و انواع خاک ها،
انتشار وسیعی دارند .رسوبات این آغازیان دارای ارزش اقتصادی
فراوانی است .پشت سد هاي آبي ،نظير سد اميرکبير در کرج،
سرشار از رسوباتِ انواع دياتوم هاست .اگرچه ممکن است هویت
دیاتوم ها براي برخي عالقهمندان به کشاورزي نوين ،همچنان مبهم
باشد ،اما کافي است يادآوري شود که تمامي شيشه هاي مرغوب
براي عينک ،عدسي ها ،ظروف کريستالي و انواع رنگ هاي متاليک
تصویر 14ـ2ـ انواعی از دیاتوم ها
و صد ها محصول صنعتي ديگر ،برگرفته از خواص فيزيکي شيميايي همين پوستۀ سيليسي دياتوم هاست.
دیاتوم ها بسیار متنوع اند و تاکنون یکصد هزار گونه از آنها شناسایی شد ه اند و تنوع زیستی آنها را تا حدود
یک میلیون گونه برآورد کرد ه اند (تصویر14ـ.)2
2ـ4ـ2ـ آغازیان بیماری زا:
آغازیان همانند ویروس ها و باکتری ها می توانند برای
انسان و دام و حتی گیا هان بیماری زا باشند .بنابراین
الزم است با این گروه از آغازیان آشنا شویم:
بیماری های آمیبی :آمیب ها ،آغازیانی تک یاخته ای و
فاقد دیوارهاند .این جانداران در آب های شیرین و شور
و در خاک های مرطوب زندگ 
ی می کنند .آمیب اسهال
ي كبد است
گ و گاه 
ي رودۀ بزر 
ت انگل 
خونی يك عفون 

آسیب بافتی

ل آميب 
(تصویر 15ـ .)2اسها 
ي در تما م دنيا وجود دارد
ت .این انگل
ل توسع ه شايعتر اس 
ي در حا 
اما در كشور ها 
س مستقي م با
سوسك حما م و تما 
ِ
ط پشه،
می توان د توس 
ل يابد .شايعترين
ي آلوده ب ه مدفو ع انتقا 
ل يا غذا 
دستما 
ي در افراد 
ت عبارتاند از :آلودگ 
مناب ع عفون 
ي ك ه با غذا
ل يا كارخانه،
ي هت 
ن لولهكش 
ب بود 
سروكار دارند ،معيو 
ي پرورش
ي ك ه با كود انسان 
ي خام 
ت يا ميوه ها 
سبزيجا 
يافتهاند يا در آ 
ب آلوده شست ه شد هاند.

ورود به روده

آلودگی کبدی

تصویر 15ـ2ـ آلودگی به آمیب اسهال خونی
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موجودات زنده

٥ـ٢ـ قارچ ها و اثرات آنها در زندگی انسان:
قارچ ها موجوداتی اند که می توانند تک یاخته ای (مخمر) و میکروسکوپی باشند یا به صورت قارچ خوراکی و
کپک دیده شوند .قارچ ها برخالف گیا هان ،فتوسنتزکننده نیستند و گلوکز را همانند جانوران به شکل گلیکوژن  
ذخیره  میکنند  (تصویر16ـ.)٢
آغازیان

قارچ ها

جانوران

باکتری ها

گیاهان

تصویر 16ـ2ـ موجودات زنده :قارچ ها

پیکر قارچهای پُریاخته ای از رشتههای سیتوپالسمی به نام نخینه تشکیل شده است .نخینه ها عالوه بر اینکه در جذب
مواد غذایی دخالت دارند با تشکیل ساختارهای تولیدمثلی و تولید هاگ ،در تولیدمثل قارچ نیز دخالت دارند.
قارچ ها در زندگی ما از جنبه های مختلف تأثیرگذارند:
1ـ    5ـ2ـ قارچ های مفید:
الف) کـاربرد دارویـی :پنی سیلین یـکی از اولیـن
آنتیبیوتیک های مورد استفادۀ انسان است که توسط
الکساندر فلمینگ کشف شد .این آنتیبیوتیک از
نوعی کپک به نام پنی سیلیوم بهدست آمد.
ب) کاربرد غذایی :پروتئين قارچ از لحاظ اسيد هاي آمينۀ
ضروریبدن ،جزء غنيترين پروتئين ها محسوب ميشود
و از لحاظ ارزش غذايي در حدفاصل پروتئين گوشت و
پروتئين گياهي قرار دارد .از طرفي پروتئين قارچ به دليل
داشتن مقادير فراوان آب و رطوبت ،نسبت به سبزيجات
و حبوبات ،بسيار مطبوع و قابل هضم است ،بهطوري كه
90ـ 70درصد قابليت هضمپذيري دارد.
ج) قارچ های ساپروفیت :این قارچ ها در طبیعت،
هوا ،آب ،خاک و بر روی مواد آلی در حال فساد،

زندگی می کنند و برای کسب انرژی با انسان در حال
رقابتاند (تصویر 17ـ.)2
2ـ    5ـ2ـ قارچ های مضر:
قارچها با ایجاد بیماری در انسان و دام و حتی در
گیا هان میتوانند برای ما تهدید بهشمار آیند .مث ً
ال
سیاهکها و زنگها ،قارچ هایی هستند که سبب بیماری
در گیا هان میشوند .آفالتوکسین خطرناکترین سم
قارچی است که ممکن است در غالت ،حبوبات ،پسته

تصویر 17ـ2ـ حمله قارچ به محصوالت کشاورزی
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و بادام زمینی و حتی در غذای دام ها یافت شود .ورود
مقادیر زیاد آفالتوکسین به بدن موجب بروز سرطان
کبد می شود.
توصیه می شود که آجیل را در جای خشک و خنک
نگهداری کنند .زیرا اگر جای نگهداری آن مرطوب
باشد ،به رشد قارچ میانجامد و نتیجۀ آن ،ایجاد سم
آفالتوکسین است .اگر غذای دام به قارچ تولیدکننده
آفالتوکسین آلوده باشد ،ممکن است این سم از طریق
شیر باعث مسمومیت در انسان شود.

بیماری پای ورزشکاران :این بیماری نوعی قار 
چ
پوستی به نام قارچ الی انگشتان پاست (تصویر 18ـ.)2
برخالف نام بیماری که منسوب به پای ورزشکار است،
هر فردی که شرایط زیر را داشته باشد در معرض خطر
این بیماری قارچی قرار میگیرد .این بیماری ناشی از
عوامل زیر است :پوشیدن طوالنیمدت کفش جلوبسته
یا کفش هایی که تهویه ندارند ،مرطوب بودن پا ها برای
مدت زمان طوالنی ،عرقکردن زیاد در ناحیه انگشتان
پا و وجود زخم در کف پا یا در ناخن ها.

تصویر 18ـ2ـ قارچ الی انگشتان پا
بیشتر بدانید

مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران ،فعاليت خود را از سال  1361در پژوهشكدۀ زیست فناوری
در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 1آغاز نموده است و در طي مدتي كه از تأسيس آن مي گذرد
ميكروارگانيسم هاي مورد نياز مراكز آموزشي ،تحقيقاتي و صنعتي ،بهويژه كارخانه هاي داروسازي را تأمين كرده
است .اين مركز ،طبق استاندارد هاي بينالمللي ،بيش از دوهزار نمونة ميكروبي شامل باكتري ،قارچ ،مخمر
و جلبك سبزآبي را نگهداري ميكند .از طرف ديگر مركز كلكسيون بهطور مداوم با جداسازي و جمعآوري
نمونه هاي ميكروبي ايران غني تر میشود و سرمايهاي را براي پژوهشهاي علمي كشور سرمایهگذاری میکند.
مركز كلكسيون قارچ ها و باكتري هاي صنعتي ايران از سال  1363به عضويت فدراسيون جهاني كلكسيون هاي
ميكروبي 2پذيرفته شده است و هماکنون بـا كد  I 124و به نام  Persian Type Culture Collectionبا ساير
مراكزي كه تحت پوشش اين مركز جهاني فعاليت مينمايند ،ارتباط دارد .مركز كلكسيون ضمن تماس دائم
با فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي از روش هاي جديد و دقيقتر نگهداري ميكروارگانيسم ها مطلع
میشود و بر اين اساس ميكروارگانيسم هاي موجود را براي سال ها ،بدون تغيير ،نگه میدارد و در اختيار مراكز
تحقيقاتي و آموزشي قرار ميدهد.

 IROST: Iranian Research Organization for Science and Technologyـ1
 WFCC: World Federation for Culture Collectionsـ2
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موجودات زنده

ارزشیابی پایانی فصل دوم

 1ساختار یاخته ای باکتری ها را با ساختار یک یاختۀ گیاهی مقایسه کنید.
 2چرا مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها ،بدون تجویز پزشک ،میتواند سبب پیدایش میکروبهای خطرناکتر شود؟
 3ارزش غذایی قارچ های خوراکی را با یک غذای گوشتی از نظر :انواع ویتامین ها ،عناصر معدنی ،مقدار چربی و
تأثیرگذاری آنها را بر روی سیستم ایمنی بدن انسان ،با یکدیگر مقایسه کنید.

پروژه:

در مورد میکروارگانیسم هایی که در رشتۀ تحصیلی شما با خصوصیات مفید کاربرد دارند ،تحقیق کنید.
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جانوران

فصل سوم

جانوران

آنچه در شکل باال مالحظه مینمایید گیاه است یا جانور؟
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سیمای فصل

ویژگی های جانوران

بی مهرگان

کرم ها

نرم تنان

بندپایان

مهره داران
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جانوران

1ـ3ـ ویژگیهای جانوران:
جانوران بسیار متنوعانـد ،بـه طوری کـه تقریباً بـرای ویژگی های آنها میتوان استثناهایی ذکر نمود .با این
وجود مشخصات زیر در مورد همه یا بیشتر جانوران صادق است:
)1
کلیه جانوران یوکاریوت اند.
ٔ
کلیه جانوران پریاختهایاند.
ٔ )2
کلیه جانوران مصرفکنندهاند ،بنابراین آنها از نظر انرژی و مادۀ آلی ،مستقیم یا غیرمستقیم به جانداران
)3
ٔ
تولیدکننده وابستهاند.
 )4پیکر بیشتر جانوران از بافتها تشکیل شده است.
 )5بیشتر جانوران دارای ساختارهای عصبی و ماهیچهای هستند ،به طوری که این ساختارها آنها را قادر
میسازد تا به محرکهای محیطی سریعاً پاسخ دهند.
جنسی جانوران ،اسپرم که یاخته ای کوچک و
تولیدمثل
 )6کلیه جانوران دارای تولیدمثل جنسی اند ،در
ِ
ِ
متحرک است با تخمک ،که یاخته ای بزرگ و فاقد ساختار حرکتی است ،لقاح مییابد و یاخته تخم را ایجاد
میکند .از تقسیم یاخته تخم یک فرد بالغ ایجاد میشود.
فعالیت

1ـ ویژگی های جانداران تولیدکننده و مصرف کننده را با یکدیگر مقایسه کنید.
2ـ دو جانور را نام ببرید که یکی به طور مستقیم و دیگری به طور غیرمستقیم ،به جانداران تولیدکننده
وابسته باشد.
در مورد شکلگیری انسان (تصویر1ـ )٣خداوند مهربان
در آیه  ١٤سورۀ مبارکه مؤمنون میفرماید :سپس آن
نطفه را لخته خونی ساختیم ،آنگاه آن لخته خون را
بهصورت پارهگوشتی که گویی جویده شده ،درآوردیم،

 44روزه

 41روزه

 37روزه

سپس آن قطعه گوشت را استخوانهایی چند ساختیم،
آنگاه استخوانها را با گوشت پوشاندیم ،سپس آن را
آفریدهای دیگر ساختیم و به او حقیقت انسانی بخشیدیم،
پس خداوند بهترین آفرینندگان است.

 33روزه

 52روزه

 32روزه

 50روزه

 28روزه

 47روزه

 54روزه
 56روزه

تصویر 1ـ3ـ مراحل شکل گیری جنین انسان
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زیستشناسان تا به حال نزدیک به دو میلیون گونۀ بهطورکلی سلسلۀ جانوران ،همانند سایر سلسلهها
جانوری را شناسایی کردهاند و ممکن است میلیونها (فرمانروها) ،دارای شش سطح طبقهبندی اصلی است.
گونۀ دیگر نیز وجود داشته باشد که هنوز شناسایی و در تصویر 2ـ 3این طبقهبندی نشان داده شده است.
طبقهبندی نشدهاند.

تصویر ٢ـ3ـ طبقه بندی

بیشتر بدانید

در تصویر٣ـ 3گروه های اصلی جانوران را مشاهده می کنید و با برخی از آنها در این فصل آشنا می شوید:
جانوران
بی مهرگان
اسفنج ها

پهن

کیسه تنان شانه داران

لوله ای

کرم ها

نرم تنان

مهره داران
بندپایان

حلقوی

خارتنان

ماهی ها

سختپوستان عنکبوتیان هزارپایان
دوکفهایها شکم پایان

سرپایان

تصویر ٣ـ3ـ گروه های اصلی جانوران
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دوزیستان خزندگان

پرندگان پستانداران

حشرات

جانوران

2ـ 3ـ بی مهرگان:

تخمهای این کرم همراه با مدفوع سگ از بدن جانور
١ـ2ـ3ـ کرم ها:
کرمها به سه دستۀ پهن ،لولهای و حلقوی تقسیمبندی خارج میشود و انسان ،گاو و گوسفند با خوردن
سبزیجات و علوفۀ آلوده به تخم این کرم ،به آن مبتال
میشوند که ویژگی آنها به شرح زیر است:
الف)  کرمهای پهن :کرمهای پهن شامل گروههای میشوند.
متعددی است ،از جمله کرم کدو (تنیا) ،کرم کبد ،کرم یادآوری می شود کلیۀ کرم های پهن انگل نیستند.
انواعی از آنها نظیر پالناریا زندگی آزاد دارند.
پالناریا (تصویر ٤ـ )3و ...
ب) کرمهای لولهای :بدن این کرمها باریک و بدون
حلقه یا بند است .کرم آسکاریس (تصویر   ٥ـ )٣و
کرمک (تصویر   6ـ )3نیز از کرمهای انگل این گروه اند.
کرم کدو (انگل)
محل زندگی کرم بالغ آسکاریس و کرمک در رودۀ
کوچک انسان است .آنها از مواد غذایی موجود در آن
تغذیه می کنند و در نتیجه باعث سوءتغذیه انسان
می شوند .تخمهای هر دو کرم همراه مدفوع دفع
کرم کبد
می گردند .این تخمها از طریق آب و سبزیجات آلوده
(انگل)
وارد بدن می شوند ،تخم انگل کرمک در کودکان نیز
توسط اسباببازیهای آلوده و حتی دستان آلوده به
خاک ،وارد بدن میشود.
بخش جلویی
کرم پهن آزاد

ماده

تصویر 4ـ3ـ انواع گروه های کرم های پهن

کرم کدو (تنیا) :این کرم دهان و لولۀ گوارش ندارد
و از مواد غذایی گوارش یافته در لولۀ گوارش میزبان،
تغذیه میکند ،نوعی از این کرم انگل در رودۀ انسان
است که طول آن ممکن است به  12متر نیز برسد
و دارای بدنی بندبند است :سر ،اولین قطعۀ این کرم
است که دارای  4بادکِش است و به کمک آن به جدار
روده متصل میشود .قطعۀ بعدی گردن است ،این
قسمت جوانه می زند و قطعات بعدی بدن را ایجاد
میکند.
کرم کبد :نوع دیگری از کرم های پهن ،کرم کبد است
که منجر به کیست هیداتیک میشود (تصویر4ـ.)3
این کرم به صورت بالغ در رودۀ سگ زندگی میکند.

بخش
جلویی

نر
تصویر    ٥ـ٣ـ کرم آسکاریس

تصویر ٦ـ٣ـ کرمک
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تحقیقکنید

1ـ در مورد چرخۀ زندگی کرم لوله ای کرمک گزارشی تهیه کنید و آن را در کالس ارائه دهید.
2ـ در مورد نکات بهداشتی به جهت عدم ابتال به بیماری های انگلی دستگاه گوارش تحقیق کنید و
نتیجه را به صورت پوستر در کالس ارائه دهید.
پ) کرمهای حلقوی :اعضای این گروه ،بدنی نرم و
حلقه حلقه دارند .کرم خاکی و زالو از نمونههای معروف
این گروهاند.
کرم خاکی :معموالً حدود  20سانتی متر طول و
پیکر آن بیش از  100بند دارد .پوست بدن کرم
خاکی نازک و مرطوب است .کرم خاکی بدون اغراق
با خوردن خاک موجود در مسیر خود ،راه خود را باز
میکند .با این عمل موجب هوادهی خاک می شود
و به حاصلخیزی خاک میانجامد .مواد آلی خاک
خورده شده در لولۀ گوارش ،تجزیه و جذب می شود و
سایر مواد از طریق مخرج دفع میگردد (تصویر7ـ.)3

بیشتر بدانید

تصویر 7ـ3ـ کرم خاکی

ورمی کمپوست ،1متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) است ،به معنای نوعی کود آلی که
از فعالیت کرم خاکی حاصل می گردد (تصویر    8ـ .)3استفاده از این نوع کود ،کیفیت و کمیت محصوالت
کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی افزایش می دهد؛ ضمن اینکه مشکالت مربوط به باقی ماندن کود
شیمیایی در مواد غذایی و همچنین آلودگی طبیعت را در پی ندارد.

قالب

بادکش

تصویر    8ـ3ـ ورمی کمپوست
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 Vermicompostـ١

جانوران

زالوها( :تصویر ٩ـ )3دارای بادکش های ماهیچهای در هر دو طرف انتهای جلویی و عقبی خود هستند
(تصویر10ـ .)3بیشتر زالوهای انگلی خود را به یک میزبان مهرهدار میچسبانند ،سپس پوست آن را سوراخ
میکنند و با ترشح مادۀ ضد انعقاد خون ،از خون میزبان استفاده میکنند.
مکنده جلویی زالو

تصویر ٩ـ3ـ زالو

٢ـ2ـ3ـ نرمتنان:
مهمترین گروههای این شاخه عبارتاند از :دوکفهایها،
شکم پایان و سرپایان.
الف) دوکفه ای ها :به این گروه از نرم تنان ،تبرپایان
نیز میگویند .دوکفه ای ها دارای صدفی هستند
دوقطعهای ،که توسط لوالیی به یکدیگر متصل
شده اند .این ساختار امکان باز و بسته شدن صدف را
فراهم میآورد (تصویر 11ـ .)3بعد از مرگ دوکفهایها
با از بین رفتن بخشهای نرم بدن ،صدفهای آهکی
توخالی ،که مردم به آنها گوشماهی میگویند ،توسط
امواج به ساحل  میآیند.
صدفهای خوراکی و صدف مرواریدساز در این گروه
جای دارند .در صدف مرواریدساز قرارگیری یک ذرۀ
خارجی در زیر صدف باعث میشود الیۀ خارجی بدن،
الیههای متحدالمرکزی از کربنات کلسیم در اطراف
ذرۀ واردشده ،ترشح کند که در نهایت به «مروارید»
تبدیل می شود (تصویر12ـ.)3

تصویر 1٠ـ3ـ بخش مکندۀ زالو

تصویر11ـ3ـ دوکفه ای

تصویر 12ـ3ـ صدف مرواریدساز
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بیشتر بدانید

یکی از مشهورترین و با ارزش ترین صدف های مرواریدساز ،صدف لب سیاه( 1تصویر 13ـ )3است .این نوع
صدف از نظر کیفیت و کمیت مروارید ،پوسته و گوشت آن در جهان از اهمیت زیادی برخوردار است،
به همین دلیل ،این گونه مروارید از روزگاران قدیم بسیار مورد توجه بوده است .به عقیدۀ بسیاری از
مروارید شناسان جهان ،مروارید خلیج فارس یکی از مرغوب ترین مرواریدهای جهان و به مراتب بهتر از
مروارید صیدشده در اطراف جزایر اندونزی و خلیج مکزیک است.

تصویر13ـ3ـ صدف لب سیاه مرواریدساز

ب)شکمپایان :معروفترین نمونههای این گروه نظر ساختمانی شبیه به حلزونها هستند اما بدون
شامل حلزونها و لیسههاست .حلزونها دارای انواع صدفاند( .تصویر 15ـ )3حلزونها و لیسهها از آفات
آبزی و خشکیزی هستند (تصویر 14ـ .)3لیسهها از مزارع و باغها به شمار میآیند.

تصویر 14ـ3ـ حلزون
تحقیقکنید

تصویر 15ـ3ـ لیسه

لیسهها نرمتنانی شبفعالاند .علت این موضوع را تحقیق نمایید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

 Pinctada margaritiferaـ١
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جانوران

پ) سرپایان :اعضای این گروه نرمتنانی صیاد هستند که به سرعت شنا میکنند .علت نام گذاری این گروه به
سرپایان این است که پایشان به بازوهایی تبدیل شده ،که در اطراف دهان قرار گرفتهاند .هشت پا (اختاپوس)
و نرمتن مرکب (اسکوئید) از اعضای این گروه هستند (تصویر16ـ.)3
اختاپوس

اسکوئید
تصویر16ـ3ـ گروه های مختلف سرپایان

اعضای این گروه عالوه بر داشتن سرعت زیاد  ،
سازگاریهایی به شرح زیر دارند که امکان فرار از
شکارچی را برای آنها آسان میکند:
 )1توانایی تغییر رنگ سریع دارند.
 )2دارای کیسۀ جوهرند که حاوی یک مایع سیاه
و غلیظ است .جانور به هنگام احساس خطر آن را
به صورت ابری تیره آزاد میکند و به سرعت از محل
میگریزد.
٣ـ2ـ3ـ بندپایان:
این شاخه موفقترین و متنوعترین شاخۀ جانوران
را تشکیل میدهد .اعضای این شاخه ،بدن و پاهایی
بند بند دارند .بندپایان تخمهای زیادی تولید میکنند،
نوزادانی که پدید میآیند اغلب غذاهایی را میخورند
که با غذای جانو ِر بالغ متفاوت است .زیان حاصل
از بندپایان به منابع غذایی و محصوالت کشاورزی،
بیشتر به مرحلۀ نوزادی آنها مربوط می شود.
ِ
اسکلت خارجی سخت و محکمی از جنس
بندپایان
نوعی پلیساکارید (کیتین) و پروتئین دارند که بدن
و ضمائم آنها را میپوشاند .این اسکلت نه تنها محافظ
بدن آنهاست ،بلکه به کاهش اتالف آب بدنشان نیز
کمک میکند.
چهار گروه اصلی بندپایان عبارت اند از :سختپوستان،
عنکبوتیان ،هزارپایان و حشرات.
الف) عنکبوتیان :عنکبوت ،کنهُ ،رتیل و عقرب در

این گروه جای دارند (تصویر 17ـ .)3اگرچه عنکبوتها
و عقربها ،غددی سمی دارند که در به دام انداختن
طعمه مورد استفاده قرار میگیرند اما در عین حال،
بعضی از آنها برای انسان سمیاند لذا پس از نیش زدن
عقرب ها و عنکبوت ها باید بالفاصله به نزدیک ترین
مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمود .در انتهای
شکم عنکبوتها غدد تارریس وجود دارد که مادۀ تار
را به بیرون ترشح میکنند .این ماده به محض خروج
از بدن در برابر هوا سخت و به تار تبدیل میشود.
تارها الگوهای متفاوتی دارند ولی در یک گونه ،همیشه
به یک شکل تنیده میشوند.

ُرتیل

عنکبوت بیوه سیاه

عقرب سیاه
تصویر 17ـ3ـ گروه های مختلف عنکبوتیان
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ب) سختپوستان :خرچنگ پهن ،خرچنگ دراز
(تصویر 18ـ ،)3میگو ،کشتیچسب و خرخاکی به این
گروه تعلق دارند .بسیاری از آنها کوچک و میکروسکوپیاند
و خوراک سایر جانوران آبزی میشوند.

تصویر 18ـ3ـ خرچنگ دراز
بیشتر بدانید

کنهها اغلب انگل انسان ،سایر جانوران و حتی گیاهاناند (تصویر 19ـ .)3انواعی از کنههای جانوری که
خون خوارند ،چنان محکم به پوست میزبان میچسبند که نمیتوان آنها را به راحتی از پوست میزبان
جدا نمود .نوع دیگری از کنه ها باعث بروز بیماری گال در انسان می شود .جنس مادۀ آن کانالهایی در
زیر پوست انسان حفر و در داخل همین کانالها تخمریزی میکند ،که این امر باعث خارش شدید در
فرد می شود .برای پیشگیری از گسترش انگل بیماری گال به افراد دیگر و جلوگیری از دوباره آلوده شدن
افراد باید نکات زیر را در نظر داشت:
الف) از تماس نزدیک با بیماران مبتال به گال اجتناب نمود.
ب) تمامی لباس ها ،حوله ها و لوازم خواب استفاده شده
توسط فرد مبتال قبل از درمان با استفاده از آب گرم و
صابون شسته شده و با حرارت زیاد خشک شود.
ج) اقالم غیرقابل شست و شو در یک کیسه نایلون سربسته
قرار داده شود و در جایی دور از دسترس برای دو هفته
نگهداری شود( .انگلها در صورت عدم رسیدن غذا از بین
تصویر 19ـ3ـ کنه
می روند).
پ)      هزارپایان :این جانوران به دو گروه تقسیم میشوند:
هزارپایان گیاهخوار (تصویر20ـ )3در اغلب قطعات بدنشان دو جفت پا دارند .غذای آنها را مواد گیاهی
پوسیدگی موجود در خاک تشکیل میدهد .دیگر هزارپایان گوشت خوار (تصویر21ـ )3در اغلب
در حال
ِ
قطعات بدنشان یک جفت پا دارند .آنها از جانورانی مانند کرم خاکی و حشرات تغذیه میکنند.

تصویر20ـ3ـ هزارپای گیاه خوار
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تصویر 21ـ3ـ هزارپای گوشت خوار

جانوران

بدن سهقسمتی ،سر،
ت)   حشرات :حشرات دارای ِ
سینه و شکماند .در ناحیه سینهشان سه جفت پای
بندبند مفصلدار وجود دارد .سیستم تنفسی حشرات،
ل از یک سری
تنفس نایی است .این سیستم متشک 
لولههایی در درون بدن جانور است که در نهایت ،این
لولهها توسط منافذی در سطح هر بند بدن با بیرون
ارتباط دارند.
در حشرات ،جنس نر و ماده از یکدیگر مجزا هستند و
لقاح داخلی دارند .در معدودی از حشرات نمو مستقیم
است .به این معنی که نوزاد شبیه حشره کامل است
تخم لقاح یافته

اما اندازهای کوچکتر دارد .برخی دیگر مانند ملخها و
آبدوزدکها دگردیسی ناقص دارند که در آن از تخم،
موجودی خارج میشود که از بسیاری جهات شبیه
حشره کامل است اما بال و ساختارهای تولیدمثل فعال
را ندارد .به این موجود پوره گویند .پوره با گذشتن
از یکسری مراحل تعویض جلد ،رفتهرفته به حشره
کامل شبیهتر میشود (تصویر22ـ ،)3بیشتر حشرات
از جمله زنبور عسل و پروانهها دستخوش دگردیسی
کامل میشوند و چهار مرحله مشخص در چرخۀ
زندگی خود دارند (تصویر23ـ.)3

ملخ کامل

تخم لقاح یافته

پروانه بالغ و کامل

الرو

 5مرحله پوره

شفیره

تصویر 22ـ3ـ دگردیسی ناقص در ملخ

تصویر 23ـ3ـ دگردیسی کامل در پروانه

تأثیر حشرات بر زندگی انسان:
1ـ بسیاری از حشرات ،نظیر زنبور عسل در گردهافشانی
غالت و درختان میوه دخالت دارند.
2ـ برخی از حشرات از برخی آفات گیاهی تغذیه میکنند.
برای مثال بعضی از باغبانان نوعی از کفشدوزک ها
(کفشدوزک هفتنقطهای) را خریداری و آنها را در باغات
خود رها میکنند .زیرا این نوع از کفشدوزک ها از شتهها،

که انگل گیاهاناند ،تغذیه میکنند.
3ـ انسانها از برخی از تولیدات گروهی حشرات،
نظیر زنبور عسل ،تغذیه مینمایند.
4ـ از طرف دیگر ،گروهی از حشرات ،نظیر سِ ن گندم،
به گیاه گندم آسیب میرسانند.
5ـ برخی از حشرات نظیر پشه خاکی عامل انتقال
بیماری سالک به انسان و جانوران اند.
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بیشتر بدانید

سم زنبور عسل (تصویر24ـ )3باعث آسیب رسیدن
به بدن انسان میشود .این آسیب اغلب محدود
به ناحیۀ نزدیک محل گزش است و گاهی باعث
عوارض خطرناکی میشود که میتواند برای حیات
تهدیدکننده باشد که علت آن فعال شدن واکنشهای
حساسیتی در بدن انسان است .بنابراین از نزدیک
شدن به کندوی زنبورها خودداری نمایید زیرا نیش
آنها سمی و دردناک است.

تصویر 24ـ3ـ نیش زنبور عسل

3ـ 3ـ طنابداران:
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مهم ترین گروه این شاخه از جانوران ،مهره داران
هستند.
1ـ3ـ3ـ مهره داران:
ویژگی کلی مهره داران داشتن یک ستون مهره در
سطح پشتی بدن است .ماهیت این ستون مهره،
می تواند غضروفی یا استخوانی باشد.
جمجمه و ستون مهره ،قسمتی از اسکلت داخلی
مهره داران اند .اسکلت داخلی مهره داران ،برخالف
اسکلت خارجی غیر زنده در بسیاری از بی مهرگان،
بافت زنده ای محسوب می شود که همگام با رشد
جانور ،رشد می کند.
به طور کلی مهره داران به پنج گروه کلی دسته بندی
می شوند ،این پنج گروه شامل ماهی ها ،دوزیستان،
خزندگان ،پرندگان و پستانداران است.
الف) ماهیان :ماهیان به سه گروه ،ماهی های بدون
آرواره ،ماهی های غضروفی و ماهی های استخوانی
تقسیم می شوند.
ماهیان بدون آرواره :ماهیان بدون آرواره ،بازماندۀ
اولین ماهیان هستند .المپری از نمونه های این
گروه است ،المپری های بالغ انگل سایر ماهیان اند.
آنها یک صفحه مکنده حلقوی با دندان های تیز در
اطراف دهان دارند (تصویر25ـ ،)3که به کمک آن
به ماهی های دیگر می چسبند و خون و بافت های
نرم آنها را می مکند (تصویر26ـ.)3

تصویر25ـ3ـ دندان های المپری

تصویر26ـ3ـ المپری در حال مکیدن خون ماهی طعمه

جانوران

ماهیان غضروفی :کوسه ماهی و سفره ماهی به
این گروه تعلق دارند .سفره ماهی ها جانوران ُکند
و پهن هستند که تا حدودی به صورت مدفون در
شن به سر می برند و از نرم تنان تغذیه می کنند
(تصویر27ـ.)3

بدن کوسهها برای شنا کردن سازش یافته است.
شکل بدن و باله ها ،برایشان شنای سریع را
امکان پذیر می سازد (تصویر28ـ .)3کوسه مقدار
زیادی روغن در کبد بزرگش ذخیره می کند .این
روغن ،چگالی بدن کوسه را کاهش می دهد و به
شناوری کوسه در آب کمک می کند .با این وجود،
بدن کوسه ها چگالی تر از آب است و اگر فعاالنه
شنا نکنند ،در عمق آب فرو می روند.

تصویر27ـ3ـ سفره ماهی

تصویر28ـ3ـ کوسه ماهی

دندانهای کوسهها با استخوان آرواره اتصال ندارند .دندانهای جدید بهصورت ردیفهایی در پشت
دندانهای اصلی بهطور مداوم شکل میگیرند و در صورت از دست رفتن دندانهای اصلی ،جانشین آنها
میشوند (تصویر29ـ .)3از بین تقریباً  350گونۀ شناخته شده از کوسهها ،کمتر از  30گونه آنها به انسان
حمله میکنند.

تصویر29ـ3ـ دندان های کوسه ماهی
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ماهیان استخوانی :مشخصۀ این ماهیان داشتن اسکلت استخوانی است .استخوان یک ساختار پشتیبان
بسیار عالی است که مقادیر زیادی کلسیم را در خود ذخیره می کند .در این ماهیان آبشش ها سرپوش
دارند و هنگام تنفس دائماً باز و بسته می شوند (تصویر30ـ.)3
بالۀ دمی

ساقۀ دمی

خط جانبی سرپوش سوراخ بینی
آبششی
چشم

بالۀ پشتی

مخرج
بالۀ مخرجی

بالۀ لگنی

بالۀ سینه ای

دهان

تصویر30ـ3ـ ماهی استخوانی (قزل آال)

آبشش ها در طرفین سر ماهی قرار گرفته اند .آبشش ها دارای کمان آبششی و رشته های آبششی اند و
با دیوارهای نازک و شبکۀ مویرگی خود ،سطح تنفسی وسیعی ایجاد می کنند .عبور آب از روی این
رشته های آبششی باعث تبادل گازهای تنفسی خون با آب می شود .در خارج از آب ،این رشته های
آبششی به هم می چسبند و سطح تنفس کاهش شدید می یابد (تصویر31ـ.)3
رشتۀ آبششی

سرخرگ

رشتۀ آبششی

کمان آبششی

کمان آبششی

سیاهرگ

آب

رشته های آبششی

تصویر31ـ3ـ آبشش ماهی استخوانی

در داخل بدن ماهیهای استخوانی مثانۀ شنا (یا بادکنک شنا) وجود دارد ،که یک کیسۀ هوادار با جدار
نازک است .این ساختار به شناوری ماهی کمک میکند .زمانی که ماهی این کیسه را از هوا پر میکند،
چگالی آن کاهش مییابد و در نتیجه ماهی در آب حرکات عمودی انجام میدهد (تصاویر32ـ 3و 33ـ.)3
مثانۀ شنا

مجرای هوا

بالۀ پشتی

بالۀ دمی

مثانه ادراری
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مغز

بینی

بالۀ مخرجی
خط جانبی

تصویر32ـ3ـ مثانه شنا

مثانۀ شنا

کلیه

مخرج
غدد جنسی
بالۀ لگنی
روده

کبد
معده
قلب

آبشش ها
کلیه

تصویر33ـ3ـ مثانه شنا در موقعیت اصلی در بدن ماهی

جانوران

ب) دوزیستان :دوزیستان مهره دارانی هستند که بخشی از زندگی خود را در آب و بخش دیگر را در
خشکی می گذرانند.
دوزیستان مجموعهای از تغییرات را تحت عنوان دگردیسی از مرحلۀ الروی تا بلوغ طی میکنند .الر ِو آنها
ُدم و آبشش دارد و گیاهخوار است .پس از مدتی ،الروها وارد مرحله دگردیسی میشوند (تصویر34ـ ،)3طی
دگردیسی معموالً ،آبششها ناپدید میشوند ،و ُدم جذب بدن میگردد و اندامهای حرکتی ظاهر میشود.
رژیم غذایی جانور نیز از گیاهخواری به گوشتخواری تغییر مییابد.
تخم ها

بچه قورباغه واجد آبشش و دم

بچه قورباغه

واجد آبشش و دو اندام حرکتی

بچه قورباغه واجد شش و دم
قورباغه بالغ

تصویر34ـ3ـ دگردیسی قورباغه

دوزیستان بالغ برای تبادل گازهای تنفسی تنها به
ششهای ابتدایی خود وابسته نیستند بلکه پوست
مرطوب آنها ،که فاقد پولک است ،حاوی رگهای
خونی فراوانی است ،لذا بهصورت یک سطح تنفسی
عمل میکند .برخی دوزیستان در پوست خود
غدههایی با ترشحات سمی دارند که برای شکارچیان
مضر است .دوزیستان جانورانی خونسردند بنابراین
دمای بدن آنها تابع دمای محیط است و با تغییر
دمای محیط ،دمای بدنشان تغییر مییابد.
با فرارسیدن پاییز و با پایین آمدن دمای محیط،
دمای بدن قورباغه هم پایین می آید ،و بدنش
چنان سرد می شود که دیگر نمی تواند فعال باقی
بماند .به همین دلیل قورباغه برای جلوگیری از
انجماد بدن ،به ته آب فرو می رود و خود را در
گل والی کف آب پنهان می سازد ،در این حالت

تعداد ضربان های قلب و سرعت جریان خون در
رگ ها به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد .در
چنین حالتی اکسیژن اندکی مورد نیاز است که آن
هم از طریق تنفس پوستی تأمین می شود و جانور
از ذخایر چربی بدنش تغذیه می کند .همان طور
که در سال قبل خوانده اید ،دوزیستان به دو گروه
اصلی دوزیستان ُدم دار ،مثل سمندر (تصویر35ـ)3

تصویر35ـ3ـ سمندر
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و دوزیستان بدون ُدم ،مثل قورباغه (تصویر36ـ )3و وزغ تقسیم می شوند.

تصویر36ـ3ـ قورباغه درختی

پ) خزندگان :خزندگان سازشهای متعددی برای
زندگی در خشکی دارند .خزندگان ماده ،پوستۀ
حفاظتی سفتی در اطراف تخم ترشح میکنند که
از خشک شدن جنین در حال رشد ،در خشکی
جلوگیری میکند .لقاح این جانوران داخلی است و
در بدن فرد ماده ،قبل از اضافه شدن پوسته ،صورت
میگیرد .مارها ،سوسمارها ،الکپشت و کروکودیلها
معروفترین خزندگان به شمار میروند.
مارها به وسیلۀ ساختار آرواره ای انعطاف پذیر خود
شناخته می شوند .این ویژگی به آنها اجازه می دهد

تصویر37ـ3ـ آرواره های انعطاف پذیر مار

جانوران بزرگ تر از قطر آروارۀ خود را ببلعند (تصویر37ـ .)3زبان چنگال مانند مار یک اندام بویایی
است .زیرا زبان خود را از دهان خارج می کند و مولکول های شیمیایی موجود در هوا به این زبان
می چسبد .سپس این زبان را به منفذ یک اندام حسی بویایی در سقف دهان خود می مالد و با این
کار بوها را حس می کند .مارها اغلب از جوندگان کوچک تغذیه می کنند .مارها ،با شکار جوندگان،
که از آفات گیاهی محسوب می شوند ،کمک بزرگی به ما می کنند.
بیشتر بدانید
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انواع مارها ،شامل مارهای غیرسمی و سمی است.
مارهای غیرسمی دندان های ساده ای دارند که به
غدد سمی مربوط نمی شود .در عین حال ،همۀ
مارهای غیرسمی ،بی خطر نیستند ،نظیر   ،مار بوآ
و پیتون (تصویر38ـ )3آنها با پیچیدن سریع
به دور شکار و فشردن خود باعث مرگ قربانی
می شوند.

تصویر38ـ3ـ مار پیتون در حال بلعیدن یک کانگورو

جانوران

مارهای سمی  ،دندان های ویژه ای دارند که به
کیسۀ زهر مرتبط است (تصویر39ـ .)3زهر
برخی مارها باعث تجزیه گویچه قرمز خون
می شود در صورتی که زهر برخی مارهای دیگر
باعث اختالل در عملکرد اعصاب می گردد.
تصویر  39ـ3ـ خروج زهر از دندانهای نیش مار سمی
تحقیقکنید

در مورد مراقبتهای پس از مارگزیدگی تحقیق کنید و نتایج را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید.
ت) پرندگان :پرندگان تنها گروهی از مهره داران اند
که دارای پَر می باشند .اندام حرکتی جلویی آنها
به بال تبدیل شده است که معموالً برای پرواز
استفاده می شود (تصویر40ـ .1)3اندام های حرکتی
عقبی آنها برای راه رفتن و در مواردی برای شنا
کردن به کار می رود .دمای بدن پرندگان برخالف
گروه های قبلی مهره داران ،ثابت است .پرندگان
دارای منقار و فاقد دندان هستند.
در لولۀ گوارش پرندگان ،به ویژه پرندگان دانهخوار
میتوان بخشهای ویژهای مانند چینهدان و سنگدان
یافت.

تصویر  40ـ3ـ کبوتر ،پرنده ای دانه خوار

١ـ آیۀ  ١٩سورۀ مبارکه ملک به پرندگان اشاره دارد « :آیا در باالی سرشان به پرندگان ننگریسته اند که گاه بال می گسترند و گاه بال می زنند
جز خدای رحمان کسی آنها را نگه نمی دارد ،او به هر چیزی بیناست»
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ث)  پستانداران :صفاتی که باعث شناسایی پستانداران میشوند عبارتاند از داشتن مو ،غدد شیری که برای
نوزاد شیر تولید مینماید ،تمایز دندانها به صورت دندانهای پیشین ،نیش ،آسیاهای کوچک و بزرگ و ایجاد
یک پرده به نام دیافراگم که حفره شکم را از قفسه سینه جدا میکند و در تنفس پستانداران نقش مهمی
برعهده دارد (تصویر41ـ.)3

دیافراگم

تصویر  41ـ3ـ موقعیت دیافراگم در بدن انسان

پستانداران از نظر نوع غذا به سه گروه :همه چیزخوار (تصویر  42ـ ،)3گوشت خوار (تصویر43ـ )3و
گیاه خوار(تصویر  44ـ)3تقسیم   می شوند.

تصویر  42ـ3ـ موجود همه چیزخوار (انسان)
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تصویر  43ـ3ـ موجود گوشت خوار (یوزپلنگ)

جانوران

تصویر 44ـ3ـ موجود گیاه خوار (آهو)

ارزشیابی پایانی فصل سوم

 1ویژگی های کلی جانوران بی مهره و مهره دار را با یکدیگر مقایسه کنید.
 2اندام های حرکتی ،نحوه دفاع و نحوه تغذیه عنکبوت (از عنکبوتیان) و زنبور (از حشرات) را با یکدیگر
مقایسه کنید.
 3سیستم تنفس و دستگاه گوارش پرندگان و پستانداران را مقایسه کنید.

پروژه

در مورد انواع جانوران (بی مهره ،مهره دار) منطقه زندگی تان با استفاده تجاری ،و اثربخشی این استفاده در
زندگی انسان ،تحقیق نمایید و نتایج را در کالس ارائه دهید.
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گیاهان

فصل چهارم

گیاهان

ـ تصویر باال نشان دهنده کدام جنبه از فعالیتهای انسان ها و ارتباط با جانداران است؟
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سیمای فصل

یاخته ،بافت و اندام گیاهی

ردهبندی گیاهان

تولیدمثل و تکثیر گیاهان

تغذیۀ گیاهی

گیاهان و انسان
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گیاهان

1ـ  4ـ یاخته ،بافت و اندام گیاهی:
گیاهان گروه دیگری از موجودات پریاخته ای هستند.
ویژگی اصلی گياهان اجرای فرایند فتوسنتز است
که طی این فرايند ،انرژي نورانی به انرژي شيميايي
تبديل و در مواد آلی ذخیره می شود .به همین دلیل،
حیات موجوداتی که توانایی تولید مواد آلی را ندارند

سلول

بافت

سلول

بافت

مانند جانوران ،به این گروه وابسته است .با توجه
به مقایسۀ سطوح سازمانیافتگی در بین جانوران و
گیاهان در تصویر 1ـ 4چه شباهت ها و تفاوت هایی
بین گیاهان و جانوران میبینید؟

اندام

دستگاه

موجود زنده

الف) سطوح سازمانیافتگی در جانوران

اندام

دستگاه

موجود زنده

ب) سطوح سازمانیافتگی در گیاهان
تصویر 1ـ4ـ مقایسۀ سطوح سازمانیافتگی در جانوران و گیاهان

1ـ1ـ4ـ یاخته و بافت گیاهی:
پیکر گیاهان نیز مانند سایر جانداران از یاخته ساخته
شده است .ویژگی اصلی و مهم یاخته های گیاهی
داشتن دیوارۀ یاخته ای و کلروپالست است .دیوارۀ
یاخته ای که ترکیب اصلی سازندۀ آن سلولز است در

اطراف غشای یاخته قرار دارد و باعث می شود که
یاخته های گیاهی استحکام یابند .یاخته های گیاهی
از طریق مناف ِذ موجود در دیواره می توانند با یکدیگر
تبادالتی داشته باشند.
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بافت در موجودات پریاخته ای ،از اجتماع یاخته هایی که اکثرا ً شکل یکسان و کار مشابهی دارند تشکیل
می شود .پیکر گیاهان نیز مانند جانوران از انواع بافت ها تشکیل می گردد .در رأس ساقه و نزدیک به نوک
ریشه دو گروه یاخته تمایز نیافته ،به نام یاخته بنیادی و یاخته مریستم وجود دارد.
یاختههای بنیادی سازندۀ مریستمها هستند و یاختههای مریستمی با تقسیم شدن ،سه بافت اصلی روپوست،
بافتهای زمینهای و بافتهای هادی را میسازند (تصویر2ـ.)4

مریستم

بافت روپوستی

بافتهای زمینهای

بافتهای هادی
تصویر 2ـ4ـ انواع بافت های گیاهی

الف) بافت روپوست :روپوست (اپیدرم) بافتی است که
بخش خارجی اندام های گیاهی جوان را میپوشاند
(تصویر 3ـ .)4اغلب یاخته های این بافت فاقد
کلروپالستاند .کرک و یاخته های نگهبان روزنه ،دو
نوع از یاخته های روپوستی در بخش هوایی گیاه اند.
ورود نور

تبادل گاز

انعکاس نور

سلولهای نگهبان روزنه هوایی
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کرک

یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه مادهای
از جنس لیپید به نام کوتین ترشح می کنند .کوتین
در سطح برگ ها و میوهها (مثل سیب) الیۀ کوتیکول
(پوستک) را میسازد که عالوه بر حفاظت ،مانع تبخیر
زیاد آب از گیاه می گردد.

کوتیکول

سلول روپوستی
تصویر3ـ4ـ بافت روپوستی

گیاهان

ب) بافت هـای زمینـه ای :در گیاهـان متنوع انـد
(تصویر 4ـ .)4پارانشیم نوعی بافت زمینهای است که
در ذخیرۀ مواد (مثل نشاسته) و فتوسنتز دخالت دارد.
ُکالنشیم نوعی بافت زمینهای است که به بخشهای
ِا ُ
سکلرانشیم

دیواره ضخیم

جوان استحکام میدهد .شاید هنگام خوردن گالبی در
بین دندانهای خود دانههای سفتی را احساس کرده
باشید .این دانههای سفت از بافت ا ُ
ِسکلرانشیم است
که اسکلرانشیم نوع دیگری از بافتهای زمینهای است

کالنشیم

گالبی

پارانشیم

نی

دیواره نازکنشاسته

دیوارۀ نسبت ًا ضخیم      

سیب زمینی

تصویر 4ـ4ـ انواع بافت های زمینه ای در گیاه

که نقش استحکامی در بخشهای پوسته دانه و برخی
از میوهها را دارد.
پ) بافتهای هادی (بافتهای آوندی) :از دو نوع آوند
چوبی و آوند آبکش تشکیل شده است (تصویر 5ـ .)4آوند
چوبی در انتقال آب و
امالح جذب شده از ریشه به برگها
ِ
نقش دارد .انتقال مواد حاصل از فتوسنتز و ذخیره شده به
بخشهایی که نیاز به مواد آلی دارند بر عهدۀ آوند آبکش
است.

بافت های هادی

آوند چوبی

آوند آبکش

تصویر 5ـ4ـ انواع آوند
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فتوسنتز :فتوسنتز فرایندی است که طی آن گیاهان
و سایر موجودات فتوسنتزکننده انرژی نورانی را به
انرژی شیمیایی تبدیل میکنند .در فتوسنتز ،گیاهان
از آب و کربن دی اکسید که موادمعدنی ساده ای
هستند ،کربوهیدراتها را می سازند .برای ساختن قند
انرژی الزم از نور تأمین می شود .آیا این پدیدۀ علمی
می تواند بدون علم الهی صورت گیرد؟ مولکول های
سبزینه (کلروفیل) مسئول جذب انرژی نورانی
هستند .آب و کربن دی اکسید مواد اولیۀ واکنش
فتوسنتز هستند .قند و اکسیژن نیز محصوالت
فتوسنتز هستند .آب به وسیله ریشه از خاک جذب
فتوسنتز  + O2 :قند

انرژی نورانی

می شود و کربن دی اکسید توسط برگ ها از هوا گرفته
می شود .قند تولیدشده توسط گیاه نیز ذخیره یا
مصرف می شود و بخش اعظم اکسیژن تولیدی در
فتوسنتز وارد هوا می شود (تصویر  6ـ.)4
ساالنه بیش از  250میلیارد تن ترکیبات قندی
به وسیلۀ موجودات فتوسنتزکنندۀ سراسر جهان تولید
می شود .بدون اجرای فتوسنتز ،حیات بر روی کرۀ
زمین به سرعت از بین می رود.
عوامل محیطی و درونی گیاه بر سرعت فتوسنتز تأثیر
دارند .شدت نور و مقدار کربندیاکسید مهمترین
عوامل محیطی مؤثر بر سرعت و شدت فتوسنتز هستند.

کربن دی اکسید  +آب

(موجود فتوسنتزکننده)
نور خورشید
آزاد شدن اکسیژن
انرژی نوری
تولید قند

ورود کربن دیاکسید به
درون برگها

ریشه

مواد معدنی

آب
تصویر   6ـ4ـ فتوسنتز
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گیاهان

2ـ1ـ4ـ اندام های گیاهی:
از اجتماع بافتها ،اندامهای گیاهی ایجاد میشود .در
گیاهان پیشرفته مثل گیاهان گلدار ،اندامهای گیاهی به
دو گروه رویشی و زایشی تقسیم میشوند .اندامهای
رویشی مسئول رشد رویشی گیاهاند و شامل ریشه،
ساقه و برگ می شوند.
ریشه :به غیر از چند گیاه (مثل خزه) بقیه گیاهان
ریشه دارند .ریشۀ گیاهان خشکی در داخل خاک
قرار می گیرد و یکی از نقش های آن جذب آب و
امالح معدنی است .چغندر و هویج دارای ریشه های
ذخیره ای اند ،که برای ما ارزش غذایی دارند.

ساقه :ساقه اندامی از گیاهان است که دو کار مهم
انجام می دهد:
1ـ نگه داشتن برگ ها ،گل ها و میوهها.
2ـ هدایت و رساندن آب و مواد معدنی جذب شده
غذایی ساخته شده در
به برگ ها و جابهجایی مواد
ِ
برگ ها به ریشه و به جاهای دیگر گیاه.
ساقه در بعضی از گیاهان کار مهم دیگری هم انجام
می دهد و آن اندوختن مادههای غذایی است (مانند
نیشکر) .پیاز ،ریزوم و ساقۀ غده ای ،انواعی از ساقه
هستند که در تکثیر گیاه نقش دارند (تصویر 7ـ.)4
ریزوم

پیاز
برگ های ذخیره ای
ساقۀ کفه ای پیاز
ساقه پیچنده

ساقۀ رونده

ساقه رونده
برگ ها
ساقه
پهن
ساقه غده ای
غده

تصویر 7ـ4ـ انواع ساقههای تغییر شکل یافته
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برگ ها :بر روی ساقه تشکیل میشوند .برگ اندام اصلی فتوسنتزیِ گیاه است .یاختههای میانبرگ (تصویر 8ـ)4
بیشترین کلروپالست را دارند و بخش اصلی برگ را میسازند و مسئول انجام دادن فتوسنتز هستند.
روپوست

میانبرگ

آوند چوبی

پوستک
رگبرگ

آوند آبکش

روزنه هوایی
آب
گاز
قند
مواد معدنی

تصویر 8ـ 4ـ ساختار برگ

اندام های زایشی گیاه در تولیدمثل گیاه نقش دارند .گیاهان ،متفاوت خواهد بود .برای مثال در درخت
همانطور که در ادامۀ فصل در بخش تولیدمثل کاج مخروط ها اندام های زایشیاند ولی اندام زایشی
گیاهان خواهید خواند ،این بخش ،براساس تکامل درخت سیب ،پرچم و مادگی است.

2ـ 4ـ رده بندی گیاهان:
عرصۀ کرۀ خاکی شاهد گیاهان گوناگونی است .برای درک بهتر ،گیاهان براساس ویژگی هایی مثل آوند ،دانه
و گل طبقهبندی می شوند (تصویر   9ـ.)4
گیاهان

بدون آوند

خزه گیان
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نهانزادان آوندی
بازدانگان
تصویر  9ـ4ـ طبقهبندی گیاهان

آونددار

نهاندانگان

گیاهان

1ـ2ـ4ـ خزهها (نهانزادان بدون آوند):
خزهها گیاهانی بدون آوند و بدون دانهاند که در مناطق مرطوب ،رویش و گسترش دارند .از بخشهای سبز این گیاهان
میتوان برای تکثیر غیرجنسی استفاده کرد .اما این گیاهان بهمنظور تولیدمثل جنسی هاگ تولید میکنند .از خزهها
برای نشان دادن آلودگی هوا و آلودگی غذای دام و طیور استفاده میشود (تصویر 10ـ.)4
بخش مولد هاگ

بخش رویشی
تصویر 10ـ4ـ بخش مولد هاگ در خزه (سمت چپ) و پیت (سمت راست) ،که از نوعی خزه بهدست میآید .پیت بهعنوان بست ِر
کشت گیاهی مورد استفاده قرار گیرد و خواص ضد میکروبی دارد.

گیاهانی هستند که دانۀ آنها را پوششی احاطه
2ـ2ـ4ـ نهانزادان آوندی:
نهانزادان گیاهان آونددار ولی بدون دانه هستندکه خاص نمی کند .این گیاهان به صورت درخت یا درختچه
مناطق مرطوباند و با هاگ تولیدمثل میکنند .گیاهان وجود دارند و چوبی می شوند .مهم ترین و اصلیترین
این گروه دارای آوند هستند .سرخسها معروفترین گروه بازدانگان امروزی مخروطداران هستند که کاج
و سرو معروفترین آنهاست .در این گروه دو نوع
گروه نهانزادان آوندی بهشمار میروند.
مخروط نر و ماده وجود دارد (تصویر 11ـ.)4
3ـ2ـ4ـ بازدانگان:
گیاهان دانه دار براساس این که دانه های آنها توسط
بخش های میوه احاطه شود یا نشود به دو گروه
بازدانگان و نهاندانگان تقسیم می شوند .بازدانگان

تصویر 11ـ4ـ مخروط نر (سمت راست) و ماده (سمت چپ) در گیاه کاج
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4ـ2ـ4ـ نهاندانگان:
نهاندانگان برای تولیدمثل جنسی ساختاری به نام گل را بهوجود می آورند .بیشتر گیاهانی که امروزه با آنها
سر وکار داریم و در اطراف خود مشاهده می کنیم به گروه گیاهان گلدار (نهاندانگان) تعلق دارند .در این گروه
از گیاهان ،دانه در داخل میوه مخفی است .گیاهان نهاندانه به دو گروه گیاهان تک لپه (مثل گندم و ذرت) و
دولپه (مثل نخود و لوبیا) تقسیم می شوند.

3ـ4ـ تولیدمثل و تکثیر گیاهان:

تکثیر و تولیدمثل گیاهان به دو روش جنسی و
غیرجنسی انجام می شود .در تولید مثل جنسی
اندام های زایشی نقش دارند و با دخالت یاخته های
جنسی نر و ماده انجام می شود .در گیاهان بدون دانه
تولیدمثل جنسی با تشکیل هاگ و سپس رویش
و رشد هاگ در شرایط مساعد صورت می گیرد .در
گیاهان بازدانه و گیاهان نهاندانه (گلدار) تولیدمثل
جنسی همراه با تشکیل دانه است.
١ـ٣ـ٤ـ اجزای گل:
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،گل دستگاه زایشی
گیاهان نهاندانه است .با توجه به تصویر 12ـ 4اجزای
یک گل کامل از خارج به داخل عبارت اند از :
الف) کاسبرگ :نقش حفاظت از غنچه را دارد.
ب) گلبرگ :در جلب حشرات برای گرده افشانی

پ

کاسبرگ

بساک

چم
ر

مادگی
کالله
خامه
تخمدان

نقش دارد.
پ) پرچم :از دو بخش میله و بساک تشکیل شده
است .در بساک گرده های گل تولید و رها می شود.
ت) مادگی :معموالً از سه بخش ُکالله ،خامه و تخمدان
تشکیل شده است .درون تخمدانها ،تخمکها قرار
دارند که به دانه تبدیل میشوند.
دانه ،تخمک لقاح یافته است و هنگام جدا شدن از پایۀ
مادر ،حاوی گیاهچه (رویان) ،موادغذایی و پوسته است.
دانههایی که از پایۀ مادر جدا میشوند رطوبتشان
کاهش مییابد و فعالیت حیاتی آنها در حد پایین
است .دانهها وقتی در شرایط مساعد قرار میگیرند
جوانه میزنند .طی این فرایند پوستۀ دانه پاره میشود
و گیاهچه از آن خارج میگردد.

میله

گلبرگ

تصویر 12ـ4ـ ساختار گل :گیاهان گلدار (نهاندانگان)
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گیاهان

٢ـ٣ـ٤ـ تولیدمثل غیرجنسی:
تکثیر و تولید مثل غیرجنسی نیز در اغلب گیاهان دیده میشود .در تولیدمثل غیرجنسی بخشهای رویشی گیاه
نقش دارند (جدول 1ـ.)4
بیشتر بدانید

جدول 1ـ 4ـ ساقههای تغییرشکل یافته که در تولیدمثل غیرجنسی گیاهان نقش دارند
نام

ویژگیها

مثال

ساقۀرونده

به حالت افقی بر سطح خاک رشد کرده است.

توت فرنگی،
چمن ،تمشک،
نعناع

پیاز

ساقهای بسیارکوتاه با برگهای ضخیم و گوشتی دارد.

پیاز خوراکی،
نرگس ،الله

ریزوم

ساقۀ زیرزمینی که بهصورت افقی در زیر خاک رشد میکند و در انتهای آن جوانۀ زنبق ،سرخس،
نیشکر
انتهایی وجود دارد.

غده

ساقه زیرزمینی و گوشتی که به منزلۀ انتهای ساقه است.

سیبزمینی

بُنه

بُنه نسبت به پياز ساقه بزرگتري دارد اما فاقد فلسهاي متعدد است.

زعفران،
گالیول

انسان نیز برای تکثیر گیاهان ،عالوه بر دانه ،از است که در درختان انجام میشود .در قلمهزدن بخشی
بخشهای رویشی آنها استفاده میکند .قلمهزدن و از ساقۀ گیاه را جدا میکنند و در بستر مناسب قرار
پیوندزدن روشهای دیگری از تکثیر رویشی گیاهان میدهند تا ریشهدار شود .در پیوند زدن ،جوانهای از
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درخت مورد نظر را به درخت دیگر پیوند میزنند تا بعد از رشد جوانه ،شاخهای بهوجود آید که ویژگیهای درخت
موردنظر را داشته باشد (تصویر 13ـ.)4

مراحل جداسازی
جوانۀ مطلوب

مراحل قرار دادن
روی پایۀ پیوند

تصویر 13ـ4ـ نحوۀ انجام پیوند در گیاهان و نمونههایی از گیاهان پیوندی

روش کشت بافت نیز از روش های جدید تکثیر گیاهان است .در این روش ،قطعه ای از گیاه را بر روی محیط
کشت استریل (عاری از میکروب) کشت می دهند و از رشد آن و کنترل شرایط کشت سرانجام گیاهچه های
جدیدی حاصل می شود (تصویر 14ـ.)4
بافت گیاهی

تشکیل بافت تمایز نیافته
ایجاد ریشه
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تصویر 14ـ4ـ تکثیر گیاهان به روش کشت بافت

ایجاد ساقه

گیاهان

4ـ4ـ تغذیۀ گیاهی:

تغذیۀ گیاهی شامل این موارد است :جذب مواد معدنی
خا ِم موردنیاز برای اجرای فرایندهای بیوشیمیایی
ضروری از محیط ،توزیع آنها در داخل گیاه و کاربرد
آنها در رشد گیاه .بخش عمدۀ عناص ِر شیمیایی بهصورت
یونهای معدنی از خاک جذب میشوند .تارهای کشندۀ
ریشه در جذب یونهای معدنی نقش مهمی دارند .دو
معیار اصلی برای ضروریبودن عناصر وجود دارد:
1ـ   در غیاب این عنصر چرخۀ زندگی گیاه تکمیل
نشود.

کمبود مس
		

2ـ بخشی از ساختار مولکول ها یا اجزایی از گیاه باشد.
این مولکول ها و اجزا برای رشد گیاه الزامی هستند.
در حـال حاضر  17عنصر ،بـه عنوان عناصر ضـروری
گیاهان شناسایی و تعیین شده است .این عناصر
به دو گروه پرمصرف و کم مصرف تقسیم می شوند.
کربن ،پتاسیم ،منیزیم و فسفر نمونه هایی از عناصر
پرمصرف و آهن ،روی ،مس و منگنز مثالهایی از
عناصر کم مصرف اند (تصویر 15ـ.)4

کمبود روی

تصویر15ـ4ـ نمونه هایی از کمبود عناصر کم مصرف در گیاهان

کمبود آهن

  5ـ4ـ گیاهان و انسان:

1ـ5ـ4ـ کشاورزی و اصالح گیاهان:
احتماالً اولین کشت برنامهریزی شده گیاهان حاصل
مجموعهای از وقایع ساده بوده است .اصالح گیاهان
در حدود  13000سال پیش در ناحیۀ خاورمیانه
آغاز شد که با کشت جو وحشی و گندم و به دنبال آن
عدس ،نخود ،زیتون ،خرما و انگور همراه بوده است.
هدف اولیه از کشت گیاهان زراعی تأمین غذا ،برای
انسان ها بوده است ولی بعدا ً کِشت گیاهان زراعی
برای اهداف متعدد دیگری صورت گرفته است.
امروزه نیز یکی از اهداف مهم در کشت گیاهان تولید
مواد غذایی است .غالت و حبوبات (تصویر ١٦ـ)٤
دو گروه از مهم ترین منابع غذایی مردم در اغلب
نقاط جهان است .همچنین انواع میوه ها ،سبزیجات،

صیفیجات و دانه های روغنی از مهم ترین محصوالت
کشاورزی هستند که مصارف غذایی دارند .گیاه
پنبه (تصویر ١٧ـ )٤برای استفاده در صنایع پوشاک
و گروهی دیگر از گیاهان برای استفاده های زینتی
کشت می شوند.
استفاده از گیاهان به گیاهان اصالح شده (زراعی)
منحصر نمی شود .انسان از گیاهان وحشی نیز در
موارد بسیاری از قبیل سوخت ،صنایع وابسته به چوب
و کاغذ استفاده می کند .از گروهی از گیاهان ،که
دارای ترکیبات معطرند ،به صورت ادویه و طعمدهنده
استفاده می گردد.
عالوه بر مصارف ذکر شده ،گیاهان از منابع مهم
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داروهای پزشکی به شمار می آیند .در گذشته ،دارویی گیاه ترکیبات شیمیایی ثانوی است که در
گیاهشناسی به عنوان یکی از شاخه های پزشکی برخی از گونههای گیاهی ساخته می شود .در کشور
به شمار می آمده است.
ما حدود  450گونۀ گیاهی دارویی ،به میزان بیشتری
داروهای گیاهی ،نسبت به ترکیبات آزمایشگاهی ،در مناطق مختلف ،مورد استفاده قرار می گیرد.
به صرف هزینه و انرژی کمتری نیاز دارد .بخش

شکل16ـ4ـ سویـا یـکی از غنی تـرین منابع غـذایی در بین
گیاهان است.

شکل 17ـ4ـ پنبه از سودمندترین گیاهان ،که در تولید الیاف،
روغن و غذای دام کاربرد دارد.

امروزه دانش زیست فناوری نیز ،در تولید موادغذایی کشاورزی تأثیر شگرفی داشته است.
با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای موادغذایی در دهه های اخیر ،ضرورت روی آوری
از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته ایجاد شده است .محققان زیست فناوری با شناسایی ،تکثیر و پرورش
گونه های دارای ژن های مقاوم به نمک و خشکی ،گیاهان مقاومی مانند کاکتوس ،کاج و سرو اصالح شده را
تولید کرده اند که قابلیت رشد در مناطق سخت بیابانی را دارند (تصویر ١٨ـ )٤بدین ترتیب نقش مؤثری را
در بیابان زدایی و کویرزدایی ایفا نمودند.
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تصویر ١٨ـ٤ـ انتقال ژن به گیاهان با استفاده از تفنگ ژن

گیاهان

فعالیت

تکثیر لیلیوم بدون پیاز

روشهای مختلف تکثیر لیلیوم (گیاه سوسن) ،به غیر از
کشت بافت ،نیاز به پیاز دارد ،زیرا تکثیر توسط تولید
پیازچه در فلس های پیاز مادری صورت می گیرد .در روش
کشت بافت می توان برای تکثیر ارقام مختلف لیلیوم از
پیاز استفاده نمود.
در بسیاری از موارد ممکن است شاخه ای از لیلیوم از
گلفروشی خریداری نموده و مایلید پیاز آن را داشته باشید
اما چون در اغلب موارد پیاز این ارقام فقط در دست
گلخانه داران است دسترسی به پیاز آن رقم خاص برایتان
امکان نداشته است.

این فعالیت شما را با روشی آشنا میسازد که بتوانید بدون نیاز به روش کشت بافت ،از هر گل لیلیوم البته
شاخۀ تازه بریده یا هر گیاه لیلیومی که دارای برگهای جوان و سالم باشد ،پیازچه تولید کنید.

مواد الزم:
1ـ مقداری ماسه ریز و تمیز یا پرلیت ریز یا شن
دریا که به خوبی شسته شده باشد.
2ـ برگ لیلیوم
3ـ مقـداری هـورمـون ریشه زایـی (نفتالین
استیک اسید )NAA:که اغلب بهصورت پودر است.
این هورمون در کشت بافت نیز مورد استفاده قرار
می گیرد و از آن در باغبانی برای ریشه دار کردن
قلمه ها یا افزایش گلدهی گیاهان و در لیلیوم
برای تولید پیازچه استفاده می شود.
روش کار:
الف) وقتی برگ ها را جدا می کنید دقت کنید
قسمت کوچکی از شاخه هم با برگ بماند و برگ
انتخاب شده جوان و سالم باشد (تصویر   19ـ .)4
ب) برگ هـا را در هورمـون ریشه زا فـرو ببرید
( تصویر20ـ.)4
ج) قسمت پایین برگ ها را در داخل ماسه یا
پرلیت ریز فرو ببرید[ .ماسه یا پرلیت باید مرطوب
باشد ( تصویر21ـ.])4

تصویر 19ـ4ـ برگ های جدا شده لیلیوم

تصویر  20ـ4ـ قرار دادن برگ ها در محلول ریشه زا
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برای افزایش موفقیت و جلوگیری از آلودگی قارچی ،بهتر است قبل از جدا نمودن برگ ها ،چندبار با
یک قارچ کش باغبانی مانند ترکیب بنومیل که محلول در آب است گل شاخه بریدۀ لیلیوم را اسپری
کنید و بعد از یک روز ،برگ های آن را جدا کنید.
در این روش هر برگ مانند یک فلس عمل می کند و مانند فلس ،پیازچه تولید می نماید.
د) برگها را در مکانی دور از نور خورشید و در محل خنک و سایه قرار دهید .بهتر است گلدان حاوی برگها
را در کیسۀ پالستیکی قرار دهید و سر کیسه را ببندید تا برگها خشک نشوند.
هـ) تولید پیازچه یک تا دوماه طول می کشد ( تصویر 22ـ ،)4بنابراین برای بیرون آوردن برگ ها جهت
بازرسی عجله نداشته باشید .بعد از چند ماه که پیازچه ها تشکیل شدند می توانید آنها را بکارید.

تصویر 21ـ4ـ قرار دادن برگ ها در داخل ماسه

تصویر 22ـ  4ـ تولید پیازچه در انتهای برگ
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2ـ   5ـ 4ـ   سوخت های زیستی:
سوخت زیستی به  سوخت هایی گفته می شود که
از فتوسنتز حاصل می شود این سوخت از انواع
انرژی های تجدیدپذیر است .نگرانی از انتشار کربن
توسط سوزاندن سوخت های فسیلی شدیدا ً مورد توجه
علمی و همگانی قرار گرفته است .سوخت زیستی
ممکن است جامد ،مایع یا گاز باشد .چوب و زغال
نمونه ای از سوخت های زیستی جامد ،زیست دیزل،
اتانول و متانول از سوخت های زیستی مایع ،متان و
هیدروژن از سوخت های زیستی گازی هستند.
زیستدیزل از دانههای روغنی (تصویر 23ـ ،)٤روغنهای
حیوانی و روغنهای بازیافت شده بهدست میآید و
از تـرکیب شیمیایی روغـنهـای گیاهـی یـا حیوانی،
هیدروکسید سدیم و متانول (یا اتانول) حاصل میشود.
ت دیزل میتواند بهعنوان سوخت خالص در
زیس 
خودروها بهکار رود (تصویر 24ـ. )٤
ت دیزل ،همگانیترین سوخت زیستی در اروپاست.
زیس 
اتانول زیستی نیز نوعی سوخت الكلی جایگزین برای
بنزین است كه توسط میکروارگانیسمها و از اثر آنزیمها
بر محصوالت نشاستهای و قندی (مانند گندم ،ذرت،
نیشكر و چغندر قند) تولید میشود (تصویر 25ـ .)4با

تصویر 23ـ4ـ مزرعه کشت دانههای روغنی جهت تولید سوخت
زیستی در اروپا

تصویر 24ـ4ـ اتوبوسی که برای سوخت از زیستدیزل استفاده
میکند.

عصارهگیری ،پاالیش و تغییرات آنزیمی
تولید سوخت زیستی توسط میکروبها
انرژی خورشید

قند

کشت گیاهان برای تولید سوخت زیستی

تصویر 25ـ4ـ چرخۀ تولید سوخت زیستی
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پیشرفت فناوری ،سلولزهایی مانند درختان و چمنها را نیز میشود بهعنوان ماده خام در فراوری اتانول زیستی
بهکار برد .اتانول را میتوان بهصورت خالص برای سوخت خودرو بهکار برد اما بیشتر بهدلیل اینکه عملکرد خودرو
بهبود یابد از افزودنی بنزین استفاده میشود .اتانول زیستی ،در مقایسه با بنزین معمولی  30تا  65درصد مقدار
کربندیاکسید را کاهش میدهد و مقدار کربندیاکسیدی که از اتانول زیستی تولید میشود برابر با مقدار
کربندیاکسیدی است که گیاه برای ساخت آن مصرف کرده است.
امروزه در جهان ،سوخت زیستی نسبت به سوخت فسیلی  9درصد افزایش یافته است .در حال حاضر نیز در
جهان برای سوختهای زیستی و باال بردن ظرفیت آن سرمایهگذاری بیشتری شده است.
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ارزشیابی پایانی فصل چهارم

 1اثر تغییرات عوامل محیطی مختلفی نظیر کربن دی اکسید ،اکسیژن ،دما و شدت نور را بر میزان فتوسنتز گیاهان
بررسی نمایید.
 2معایب و مزایای تکثیر گیاهان به روش تکثیر رویشی (تولید مثل غیرجنسی) با تکثیر گیاهان با استفاده از دانه
(تولیدمثل جنسی) را با یکدیگر مقایسه کنید.

پروژه

در مورد جایگزین کردن سوخت های زیستی به جای سوخت های فسیلی با توجه به تأثیرات آنها بر محیط زیست و
سالمت جامعه تحقیق کنید.
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فصل پنجم

محیط زیست

به نظر شما این تصویر گویای چیست؟ چه چیزی بیش ازهمه اطراف آن را تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا نام
کوه را در این تصویر می دانید؟ از نظر شما محیط زیست چه اثری بر زندگی ما می گذارد؟
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سیمای فصل

محیط زیست و اهمیت آن

منابع طبیعی و انواع آن

اهمیت پوشش گیاهی

آلودگی های محیط زیست و منشأ آنها

نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست
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1ـ  ٥ـ محیط زیست و اهمیت آن:

محیط زیست ،به محیطی گفته میشود که در آن
موجودات زنده امکان زندگی دارند .در محیط زیست،
هر موجود زنده با دیگر عوامل زنده و غیرزندۀ پیرامون،
همواره در ارتباط متقابل است .برای مثال ،ما انسانها
از موجودات زندهای چون انواع گیاهان و جانوران
تغذیه میکنیم ،آنها را پرورش میدهیم ،از آنها انواع
وسیله میسازیم و از لطافت و سرزندگی آنها الهام
میگیریم .همچنین ،از میکروبها بهعنوان موجودات
زندۀ میکروسکوپی ،در ساخت و تجزیۀ مواد استفاده
میکنیم .به این ترتیب ،ما انسانها با عوامل زنده و
غیرزندۀ پیرامون خود در ارتباط هستیم.

عوامل زنده

تولید کننده ها (اتوتروف ها)

مصرف کننده ها (هتروتروف ها)

تجزیه کننده ها (ساپروفیت ها)

عوامل غیرزنده

آب
اکسیژن
کربن دی اکسید
خاک

بر اثر عوامل آب و هوایی و نیز فعالیت موجودات زنده (ارتباط با عوامل غیرزنده محیط زیست) ،از شکست سنگها
و تبدیل آنها به ذرات کوچک قسمت معدنی «خاک» به وجود میآید .از سوی دیگر ،تجزیۀ پیکرۀ موجودات زنده
موجب افزایش سهم قسمت ترکیبات آلی در خاک میشود و برهمین اساس در طول قرنها در زمین امکان رویش
انواع گیاهان به صورت اولین حلقۀ زنجیرۀ غذایی ،فراهم شده است (تصویر 1ـ.)٥
درختان تناور

بوته ها و درختچه ها

مراحل نهایی

مراحل پایه

علف های چند
ساله ،گراس ها

گیاهان
یک ساله

گل سنگ ها

صخره خالی از
رستنیها

مراحل اولیه

تصویر1ـ٥ـ تشکیل خاک از عوامل غیرزنده در محیط زیست
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بنابراین ،هر موجود زنده ای ،به عنوان یکی از عوامل
محیط زیست که با سایر عوامل در ارتباط است،
اثراتی مشخص بر محیط زیست می گذارد .اگر
عاملی در محیط زیست ،جایگاه طبیعی و متعادل
خود را در ارتباط متقابل با سایر عوامل نداشته
باشد ،یعنی از عوامل زنده و غیرزنده بهره برداری
بیش ازحد نماید ،تعادل طبیعی سایر عوامل و کل
محیط زیست را تحت  تأثیر قرار خواهد داد و به عامل
برهم زننده تعادل تبدیل می شود .به عبارت دیگر ،هر
محیط زیست قابلیت تأمین نیازهای عدۀ مشخصی از
تصویر2ـ٥ـ هرم تعداد در زنجیرۀ غذایی برای تعادل
هر موجود زنده را به عنوان یک عامل از عوامل زنده
محیط زیست الزم است.
دارد (تصویر2ـ.)٥
باید اکوسیستم را بشناسیم تا به اهمیت موضوع
بنابراین،باید مراقب تعادل محیطزیست باشیم .از  این  رو محیطزیست بیشتر پیببریم.
بیشتر بدانید

علم مطالعۀ اکوسیستمها ،اکولوژی نام دارد .فردی که در زمینۀ اکولوژی متخصص است ،اکولوژیست نام دارد.

1ـ1ـ٥ـ اکوسیستم:

به ارتباط متقابل کل مجموعۀ عوامل زنده و غیرزنده با محیط زیست ،اکوسیستم یا زیستبوم میگویند.
بهعبارت دیگر ،اکوسیستم شامل تمام روابطی است که میان موجودات زنده و محیط برقرار میشود .به این
ترتیب ،محیط زیست ،به محیطی گفته میشود که در آن موجودات زنده امکان زندگی در آن را دارند و در آن
محیط اکوسیستم ایجاد شده است.
اکوسیستمها ،بسته به دخالت انسان در تشکیل آنها ،به انواع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند .اکوسیستم های
مصنوعی با برنامه ریزی و طراحی انسان ها از طریق دخالت در طبیعت ،ایجاد می شود .اکوسیستم های مصنوعی
برای توازن و تعادل ،به دخالت دائم انسان نیاز دارد .ایجاد مزرعه و باغ در کشاورزی و تبدیل شدن آنها به
جنگل یا مرتع ،یک اکوسیستم مصنوعی است.
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اکوسیستمهای طبیعی بهطورکلی خود به دو دستۀ خشکی و آبی تقسیم میشوند .در هر یک از انواع اکوسیستمها
گونههای خاصی از موجودات زنده امکان رشد و نمو و بقای نسل دارند ،این طبقهبندی اکوسیستمهای طبیعی
عبارتاند از:
کوهستان ها

مرتع ها
خشکی
جنگل ها
بیابان ها

انواع اکوسیستم

دریاها
آبی
رودخانه ها
بیشتر بدانید

آنچه موجب تفاوت اکوسیستم های خشکی از هم می شود عبارت اند از شرایط متنوع آب و هوایی ،نوع
خاک ،ارتفاع از سطح دریا ،ناهمواریها و البته موقعیت جغرافیایی.
اگر به هر دلیلی شرایط محیط یا تعداد موجودات زنده از
ی بالقوه برای اکوسیستم
حالت طبیعی خارج شود ،تهدید 
خواهد بود و تعادل آن با مشکل مواجه میشود .برای
مثال ،اگر از سموم شیمیایی در کنترل حشرات آفت،
بدون توجه به حشرات مفید در محیط زیست ،استفاده
شود ،از جمعیت زنبورعسل بهعنوان یکی از مهمترین
حشرات مفید ،که در گرده افشانی نقش عمدهای دارد،
به شدت کم میشود .همچنین ،این امکان وجود دارد که
فراوردۀ تولیدی عسل نیز در این محیط زیست نامتعادل،
آلوده شود (تصویر 3ـ    .)٥اگر در رودخانۀ آب شیرین،
که در آن ماهی قزلآال بهصورت طبیعی وجود دارد،
پساب صنعتی ورود کند و آن را آلوده سازد ،ماهیها

تصویر3ـ٥ـ زنبور عسل ،هدف ناخواسته سموم شیمیایی

میمیرند و شرایط محیطزیست دیگر برای حضور آنها
مناسب نیست .در اینصورت تا وقتیآلودگی در رودخانه
وجود داشته باشد ،حتی اگر بچهماهی به رودخانه رها
شود ،با وجود آلودگی امکان زندگی و رشد و نمو برایشان
فراهم نیست و بچهماهیها خواهند ُمرد .در این شرایط
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اکوسیستم رو به زوال است و پس از مدتی موجودات زنده در رودخانۀ آلوده ،جایشان را به موجودات زندۀ دیگری
میدهند که در محیط   زیست جدید امکان زندگی دارند و میتوانند آن را بهعنوان محیطزیست بپذیرند( .تصویر
  4ـ  )٥
ب

الف

ج

تصویر  4ـ  ٥ـ مراحل تغییر اکوسیستم رودخانه با تغییر موجودات زنده در آن رخ می دهد :الف) ورود پساب به رود
ب) مرگ ماهی قزل آال ج) تغییر اکوسیستم

برای حفظ اکوسیستمها ،باید مراقب محیط زیست و حفظ تعادل در ارتباطات میان عوامل اکوسیستم بود.
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و برداشت خاک سطحی اراضی زراعی مثالی دیگر برای تغییر اکوسیستم
است (تصویر   5ـ.)٥
اگر شن و ماسه بستر رودخانه برداشت شود ،تغییرات
جدی اکوسیستم رودخانه را در پی خواهد داشت .از
سوی دیگر ،اگر خاک سطحی در واقع خاک مناسب
کشاورزی ،که سالیان دراز تکامل آن طول کشیده
تصویر  5ـ     ٥ـ برداشت بستر رودخانه موجب آسیب به
است ،حذف شود دیگر زمین ،حاصلخیزی قبل را
اکوسیستم آن می شود.
نخواهد داشت.
تحقیقکنید

درکشور ما ایران و در منطقه ای که شما زندگی می کنید چه اکوسیستم هایی وجود دارد؟ آنها را نام ببرید.
آیا محیط زیست آنها در تعادل است یا مورد تهدید واقع شده؟ در این خصوص تحقیق کنید و موارد گواه
بر تعادل و تهدید آنها را در جدولی تنظیم نمایید.

2ـ    ٥ـ منابع طبیعی و انواع آن:

برای حفظ محیط زیستباید بدانیم که محیط زیست چه منابع و ذخایری دارد ،اهمیت و حساسیت منابع آن به
چیست تا بتوانیم با کنترل شرایط ،مانع از تهدید و تخریب محیط زیستشویم و تعادل و سالمت اکوسیستمها
و بهطورکلی زمین را بهعنوان زیستگاهمان حفظ کنیم .در این راستا باید منابع طبیعی را بشناسیم.
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هرچه بدون دخالت انسان در طبیعت وجود داشته باشد ،منبع طبیعی است .به این ترتیب رودخانهها ،کوهها
سنگهای قیمتی و معادن از جمله منابع طبیعی هستند .منابع طبیعی یا نامحدودند (مانند نورخورشید و
هوا) یا محدود هستند (مانند سوخت های فسیلی).
منابع طبیعی محدود ،برحسب میزان و قابلیت تجدیدپذیری به شرح زیر تقسیمبندی می شوند:
 1منابع طبیعی تجدیدشونده .هرچند که این منابع محدود هستند ،در شرایط طبیعی (یعنی اگر محیطزیست
تغییر نکند و بهره برداری از آنها در حد کم باشد) امکان تجدیدشدن دارند .مانند منابع آب ،خاک ،جانوران
(حیات وحش) و گیاهان (جنگلها و مراتع)
 2منابع طبیعی غیرقابلتجدید :ایجاد آنها در شرایط کنونی ،محیط زیست ممکن نیست و در صورت
بهره برداری از آنها ،تمام می شوند و تجدیدپذیر نیستند .معادن و سوختهای فسیلی از قبیل نفت ،گاز و
زغالسنگ منابع طبیعی غیرقابل تجدید هستند.
منابع طبیعی از هر نوع که باشند ،ثروت ملی محسوب می شوند و باید در حفظ و بهره برداری اصولی از آنها
کوشید .فهرستی از منابع طبیعی را در جدول1ـ   ٥مالحظه نمایید:
جدول 1ـ    ٥ـ فهرست منابع طبیعی
نوع منبع

موضوعات

منابع گیاهی

جنگلها و مراتع و کشاورزی

منابع جانوری

حیاتوحش و دامپروری

منابع میکروبی مجموعه قارچها و باکتریها
منابع جوی

مدت زمان دریافت نور ،شدت نور خورشید ،دما ،شدت باد ،رطوبت ،ابرناکی و انواع بارش

منابع آبی

انواع آب :سفرههای آب زیرزمینی ،چشمهها ،روانآب ها ،آبگیرها ،دریاچهها ،دریاها و اقیانوسها

منابع خاکی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه ،تپه ،دره و دشت

منابع کانی

فلزات و سنگ های قیمتی

منابع فسیلی

نفت ،گاز و زغالسنگ

منابع انسانی

تمام افراد جامعه
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3ـ     ٥ـ اهمیت پوشش گیاهی:

گیاهان به عنوان منابع طبیعی تجدیدشونده از باارزشترین منابع طبیعی هستند .منافعی که گیاهان به صورت
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کنند ،عبارت اند از:
منافع مستقیم پوشش گیاهی

تولید غذا
تولید اکسیژن
تولید خاک و افزایش حاصلخیزی آن
تولید چوب
تولید محصوالت دارویی و صنعتی
نگه داری آب
جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک

منافع غیرمستقیم پوشش گیاهی

حفظ گونه های موجود زنده
ایجاد تفرجگاه
جلوگیری از سیالب

تصویر6ـ       ٥ـ با ایجاد کمربند سبز منابع طبیعی حفظ می شود.

حفظ منابع پوشش گیاهی مقدمه حفظ سایر منابع طبیعی است (تصویر ٦ـ.)٥
پوشش گیاهی در سطح زمین متأسفانه رو به کاهش است .از جمله رفتارهایی که منجر به تخریب پوشش گیاهی،
جنگلها و مراتع می شود ،عبارت اند از (تصویر   7ـ  :)٥
ـ آتش سوزی؛
ـ بوته کنی و قطع درختان؛
ـ تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی.

تصویر  7ـ     ٥ـ بهره برداری توأم با سهل انگاری از منابع طبیعی

متأسفانه بخش بزرگی از تخریب محیطزیست و تبدیل دامنۀ کوهها ،حاشیۀ رودخانهها ،سواحل دریاها ،مراتع،
جدی مقام
جنگلها و زمینهای کشاورزی به برجها و ویالها ،صورت گرفته است که خوشبختانه با هشدارهای ّ
معظمرهبری و تالش رؤسای قوای سهگانه نظام ،تقریباً جلوی این فساد بزرگ گرفته شده است و برخی از منابع به
ملت و مادر طبیعت برگردانده شده است .در همین رابطه در قرآن کریم سورۀ روم آیۀ  ،41خداوند متعال میفرماید:
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به سبب کارهای مردم ،فساد و تباهی در خشکی و دریا پدید آمده است ،تا خدا کیفر برخی از کارهایشان را به آنان
بچشاند ،باشد که بازگردند.
بنابراین ،مدیریت صحیح در بهرهبرداری از منابع طبیعی الزم و بسیار با اهمیت است .از مسائلی که محیطزیست
را تهدید میکند موارد زیر است:
1ـ3ـ٥ـ بحران کمآبی:
اگرچه منابع آب شیرین در جهان محدود است ،با بهره برداری اصولی و نه زیادهاز حد ،این منابع تجدیدپذیر
هستند .مسئله آب برای پوششگیاهی ،کشاورزی و به طور کلی حیات مردم در هر کشوری مسئله ای مهم
و حیاتی است .این موضوع به خصوص در کشورهایی که در مناطق کم باران و خشک زمین قرار گرفته اند
از جمله کشور ما ایران ،بسیار بااهمیت است .در چنین مناطقی ،سطح آب های زیرزمینی به دلیل بارش کم
و استفاده بیش ازحد از منابع آبی کاهش مییابد .با پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی ،بحران کمآبی
پیچیدهتر می شود و مشکالتی جدی به وجود می آورد .ازسوی دیگر ،با پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی
امکان گسست زمین وجود دارد (تصویر   ٨ـ  .)٥

تصویر  ٨ـ  ٥ـ کاهش سطح آب های زیرزمینی موجب گسست زمین می شود.

2ـ3ـ     ٥ـ نابودی مراتع طی چرای بی رویۀ دام:
بهره برداری بیش ازحد از مراتع طی چرای بی رویۀ دام ،از عوامل اصلی تخریب مراتع در کشور است .در مناطق
مرطوب صدمۀ چرای بی رویۀ دام اولین اثر را در فشرده نمودن خاک می گذارد .در نتیجه ،آب ناشی از بارندگی
فرصت نفوذ به درون زمین را به دلیل کوبیده شدن خاک پیدا نمی کند .بنابراین ،بر حجم و سرعت جریانات
سطحی افزوده می شود .اگر پوشش گیاهی مرتع خیلی کم باشد ،که این هم می تواند ناشی از چرای بی رویۀ
دام باشد ،ممکن است سیالب ،جاری شود که خود موجب فرسایش خاک می گردد (تصویر ٩ـ  .)٥

تصویر ٩ـ  ٥ـ بهره برداری بیش ازحد از منابع گیاهی
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3ـ3ـ ٥ـ فرسایش خاک:
از عوامل منجر به فرسایش خاک َرواناب ها ،اثر آب و باد و کشت و زرع در مناطق شیب دار است (تصویر ١٠ـ  .)٥
فرسایش خاک می تواند موجب بروز طوفـان های شن و ریزگردها شود و بـه مزارع ،جادهها و مناطق مسکونی
آسیب رساند .این رخداد بهخصوص در مناطقی که خشکاند بسیار آزاردهنده است (تصویر ١١ـ.)٥

تصویر ١٠ـ  ٥ـ برش زمین طی رواناب ها

تصویر ١١ـ ٥ـ بروز ریزگردها از تبعات فرسایش خاک
فعالیت
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بررسی چگونگی فرسایش خاک
ابزار و مواد مورد نیاز :لباس و کفش مناسب کار ،آبپاش ،آب
١ـ دوقطعه زمین کوچک (به مساحت یک متر مربع) با بافت خاکی نرم و یکسان ،یکی با پوشش گیاهی و
دیگری بدون پوشش گیاهی درنظر بگیرید.
٢ـ آبپاش را پر از آب کنید.
٣ـ از ارتفاع یک متری آب را روی هر دو زمین موردنظر به طور سریع بریزید.
٤ـ به نظر شما ذرات خاک در هر قطعه زمین به یک اندازه جابه جا خواهند شد؟
 ٥ـ آیا ایجاد پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک و بروز ریزگردها مؤثر است؟ توضیح دهید.
٦ـ نتایج مشاهدات خود را به همراه پاسخ سؤاالت مطرح شده ،طی گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.

محیط زیست

4ـ           5ـ آلودگیهای محیط زیست و منشأ آنها:
تمدن بشری موجب شده است که انسان بیش ازحد
از منابع طبیعی استفاده کند .طی عصرهای متمادی
جمعیت رو به رشد انسان ها ،هرجا که اکوسیستمی
با قابلیت اسکان آنها وجود داشت ،پراکنده شد
و به این ترتیب تمامی عوامل زنده و غیر زنده در
کرۀ زمین تحت تأثیر انسان قرار گرفتند .بسیاری از
اکوسیستم های طبیعی به اکوسیستم های مصنوعی
تبدیل شدند .شرایط محیط زیست در اکوسیستم های
طبیعی رو به زوال می گذارد محیط زیست با
دخالت های انسان تغییر می کند و با ورود مواد
بیش ازحد تحمل در محیط ،آلودگی محیط زیست
بیشتر می شود( .تصویر ١٢ـ )٥در این راستا ،برخی از

تصویر12ـ٥ـ آلودگی محیط زیست

گونهها منقرض می شوند که نتیجۀ آن کاهش تنوع
زیستی است .عالوه بر اینها ،سالمت خود انسان ،به
شدت تحت تأثیر آلودگیهای محیط زیست قرار
می گیرد (تصویر 1٣ـ.)٥

اثرات آلودگی بر سالمت
سردرد

باکتری ها
انگل ها
مواد شیمیایی
آلودگی خاک

بیماری های
تنفسی

CO
آسیب های
عصبی

مواد خاص
مشکالت قلبی
و عروقی

حشره کش ها

آلودگی هوا

ازون

مشکالت گوارشی

ترکیبات
ارگانیک

سرب

خطر سرطان
تهوع
تحریک پوستی

تصویر1٣ـ ٥ـ آلودگی موجب تهدید جدی سالمتی می شود.

انواع آلودگیهای محیط زیست عبارت اند از :آلودگی
هوا ،آلودگی آب و آلودگی خاک
1ـ4ـ    ٥ـ آلودگی هوا:
آلودگی هوا عبارت است از ورود هر ترکیبی به هوا که
توسط فعالیتهای انسان انجام پذیرد و موجب اثرات
نامطلوب بر سالمتی و محیطزیست شود .این ترکیبات

معموالً طی فعالیتهای صنعتی انسان به صورت گاز
یا ذرات قابل تعلیق در هوا ایجاد می شود و شامل این
موارد است:
الف) گازهای حاصل از سوختن
ب) گازهای گلخانهای
ج) فلزات سنگین
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انتشار بیش ازحد گازهای گلخانهای در قرن بیستم و
رشد صنایع ،موجب نازک شدن الیۀ ازون شدهاست
(تصویر ١٤ـ .)٥الیۀ ازون مانع دریافت بیش ازحد
اشعۀ ماورای بنفش در ج ّو زمین می شود .اشعۀ
ماورای بنفش قسمتی از نور خورشید است که
بسیار پرانرژی است و قابلیت نفوذ به درون سلولها

و بافتهای موجودات زنده را دارد و به آنها آسیب
میرساند و حتی میتواند باعث مرگ یاخته شود.
در انسان ها ،اشعۀماورای بنفش عامل شایع سرطان
پوست است ،به خصوص در مناطق استوایی زمین که
نورخورشید به صورت عمود میتابد.

3ـ شکست و تجزیۀ گازهای
 CFCباعث تخریب الیۀ ازون
می شود.

2ـ نورخورشید موجب شکست
گازهای CFCمی شود.

4ـ دانشمندان بالون هایی برای
تشخیص شرایط در الیۀ ازون،
به هوا می فرستند.

1ـ کارخانهها و خانهها گازهای
 1 CFCرا متصاعد میکنند.

تصویر14ـ٥ـ فرایند تخریب الیۀ ازون توسط گازهای گلخانه ای

گذشته از این ،تولید زیاد گازهای گلخانه ای موجب گرم شدن زمین شده که یکی از نتایج آن ذوب شدن
یخ های قطب شمال و جنوب است که بر اثر آن برخی مناطق ساحلی در تهدید فرو رفتن در آب قرار دارند.
منشأ گازهای گلخانهای و فلزات ،صنایع و سوخت فسیلی است.

 CFC = Chlorofluorocarbonsـ1
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تولید زیاد کربندیاکسید ناشیاز مصرف سوختهای
فسیلی ،بهخصوص در اتومبیلها ،محققان را واداشته
است تا انرژیهای جایگزین و افزایش کارآمدی آنها را
جستوجو کنند.
2ـ4ـ ٥آلودگی آب:
گذشتهاز مشکل کمبود منابع آب شیرین در مناطقی
از کرهزمین ،موضوع آلودگی آب های سطحی و
زیرزمینی از مسائل مهمی است که میتواند به تهدید
جدی کاهش کیفیت آب و بحران زیست محیطی
منجر شود .گذشته از جریانات آبی در خشکی،
دریاها و اقیانوسها هم آلوده می شوند .عمده عوامل
آلودهکنندۀ آب ها که تبعاتش میتواند به مرگ برخی
از گونههای گیاهی و جانوری منجر شود ،در تصویر
١٥ـ ٥مشخص شده اند.

صنایع

هـ) آلودگی ناشی از فاضالب بیمارستانی
و) آلودگی ناشی از فاضالب شهری
3ـ4ـ٥ـ آلودگیهای خاک:
مسمومیت خاک در اثر آبیاری با آب های شور،
افزایش نمکهای خاک و آلودگی مستقیم آن
توسط افراد یا کارخانهها ،ایجاد شود .در این شرایط
خاک حاصلخیزی خود را از دست می دهد و برای
برخی از گیاهانی که در آن می رویند سمی می شود
(تصویر16ـ)٥؛ دراین صورت دیگر گیاهان قابلیت
رشد را در شرایط جدید ندارند یا با انتقال مقادیری
از ترکیبات مسموم به آنها دچار مسمومیت می شوند.
یک مورد دیگر از آلودهکننده های محیط زیست
رهاسازی انواع زباله است ،به خصوص آنهایی که
در طبیعت تجزیه نمی شوند (از جمله پالستیک ها)
(تصویر17ـ.)٥تفکیک زباله ها از مبدأ و بازیافت آنها
از راه حل های مهم آن است.

انباشت زباله

مخازن
زیرزمینی
تانک ضدعفونی و
نشت خطوط انتقال

زباله های
خانگی

آفت کش ها و
کودها

فضوالت دام

چاه

تصویر 15ـ 5ـ بحران آلودگی آب و منشأ آن

الف) آلودگیهای فیزیکی ،از جمله افزایش دمای آب
برای خنکنمودن تأسیسات صنعتی و کارخانهها
ب) آلودگی به مواد رادیواکتیو در اثر حوادث هستهای
ج) آلودگی به ترکیبات شیمیایی آفتکشها و انواع
کود شیمیایی
د) آلودگی به ترکیبات فلزات سنگین ناشی از فاضالب
صنعتی

تصویر ١٦ـ٥ـ از جمله آلودگی های جدی خاک ،شوری است.

تصویر17ـ٥ـ از جمله آلودگی های محیط زیست وجود
زباله هاست.
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  5ـ ٥ـ نقش انسان در حفظ و احیای محیط زیست:
امروزه کمتر جایی در کرۀ زمین وجود دارد که از گزند مداخالت خواسته یا ناخواستۀ انسان بهدور مانده باشد.
روند تخریب و آلودگی محیطزیست چنان پیش رفته که تبدیل به دغدغۀ دولتها و تشکلهای مردمی در
سراسر جهان شده است و ناگزیرند برای پاکسازی و حفظ محیطزیست تالش کنند .از جمله کارهایی که در
حفظ و احیای محیط زیست باید انجام داد ،کاهش مصرف انرژی و به طور کلی همگامی با طبیعت است ،به
این معنی که تا حد ممکن از طبیعت اطراف خود بهره برداریِ تخریب زا نداشته باشیم .این موضوع در دو بعد
فردی و همگانی با برنامه ریزی های کالن ،از جمله تحقیق و به کارگیری انرژی های جایگزین توسط دولت ها،
امکان پذیر است.
انواع انرژیهای جایگزین عبارت اند از الکتریسیتۀ حاصل از انرژی بادی ،انرژی خورشید و انرژی زمین گرمایی.
باد نیز در مناطقی که دائمی است می تواند به عنوان انرژی جایگزین مطرح باشد (تصویر ١٨ـ.)٥

تصویر18ـ٥ـ انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی ،در حفظ محیط زیست اهمیت دارند.

امروزه ،هر چند بحث محیط زیست سیاست های کالن جامعه را در برگرفته است .در سطح ملی ،سازمان
محیط زیست و مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت نیز فعالیت دارند .در سطح بین المللی معاهداتی از
جمله پیمان کیوتو ،کشورها موظف به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن شده اند.
در این خصوص اصل  50قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تکلیف را روشن کرده است « :در جمهوري
اسالمي ،حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته
باشند ،وظيفۀ عمومي تلقي مي گردد .از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن ،كه با آلودگي محيط زيست يا
تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند ،ممنوع است».
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ارزشیابی پایانی فصل پنجم

 1به چه دالیلی انتقال موجودات زنده از یک منطقه به منطقه دیگر باید همراه با مالحظات زیست محیطی
باشد؟
 2چه روش هایی را به جهت کنترل بروز ریزگردها و کاهش خسارت در مواقع بروز ریزگردها ،پیشنهاد
می کنید؟
 3به منظور جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی در اثر استفاده از آفت کش ها ،کودهای شیمیایی
و وجود فاضالب های صنعتی و شهری چه راهکارهای اصولی و کاربردی را پیشنهاد می کنید؟

پروژه

دربارۀ اهمیت مدیریت زیست محیطی در رشتۀ شما چه نکاتی مطرح است؟ آنها را فهرست کنید و برای هریک
راهکار محلی ،ملی و بین المللی ارائه دهید.
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واژه نامه زیست شناسی
بساک

Anther

بقوالت

Legume

بوآ

Boa

بوتولیسم

Botulism

بوتولیسم بزرگساالن

Adult botulism

بیماری های آمیبی

Amoebic diseases

بی مهرگان

Invertebrates
Biotechnology
Parenchyma
Stamen

	 

بیو تکنولوژی

Polysaccharide
Molting

پیاز

پیت

پیتون

Python

پیش ماده

Precursor

پیلی

Pili

تاژک

Flagellum

تحقیق

Research

تخمدان

Ovary
Transgenic
Translation
Triglycerides
Nutrition

ترانسژنیک

ترجمه شدن

تری گليسريدها

Evolution
Tracheal respiration

Essential fatty acid
Nucleic acids
Cellular organelle
Nervous reflection
Interferon
Metabolic water
Hypothesis testing
Ascaris
Protists
Aflatoxin
Water pollution
Soil pollution
Air pollution
Amino acid
Endospores
Enzyme

Epithelium

تنفس نایی

Ability to respond to environmental stimuli
Toxoplasmosis

Scurvy

تکامل

توانایی پاسخ به محرک های محیطی

Turbellaria

Sclerenchyma

Vessel

تک لپه

Monocotyledonous

Cytoskeleton

تغذیه

تفنگ ژنی

Gene GUN

Steroids

Ecosystem

پوست اندازی

Pete

اسپرم

پروتئین
پلی ساکارید

Onion

Sperm

Ethanol

Non-Essential fatty acid

پالناریا

Planaria

فارسی

پارانشیم

پرچم

Protein

انگلیسی

توربالریا

توکسوپالسموز

Gymnosperms
Connective tissue
Muscle tissue
Epithelium
Vascular tissues
Bacteria
Probiotic bacteria

اتانول

استروئیدها

اسکلت سلولی
ُ ا
ِسکلرانشیم
اسکوروی

اسید چرب ضروری

اسید چرب غیر ضروری

اسیدهای نوکلئیک
اکوسیستم

اندامک سلولی

انعکاس عصبی
اینترفرون

آب متابولیکی

آزمایش فرضیه
آسکاریس
آغازیان

آفالتوکسین

آلودگی آب

آلودگی خاک

آلودگی هوا
آمینواسید
آندوسپور
آنزيم

آوند

بازدانگان

بافت پوششی
بافت پیوندی

بافت عصبی

بافت ماهیچه ای

بافت هادی
باکتری

باکتری های پروبیوتیک
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محیط زیست

سازش

Compromise

سازمان بندی سلولی

Cell of Organization

سرپایان

Cephalopoda

سالمتی

Health

سلول

Cell

سلولز

Cellulose

سلیکون

Silicon

سوء تغذیه

Malnutrition

سوخت زیستی

Biofuel

سیتوپالسم

Cytoplasm

سیرابی

Rumen

شاخه

Phylum
Ctenophore
Endoplasmic reticulum

شوره گذار

Nitrifying

شیردان

Abomasum

طرح مسئله

The problem

طنابداران

Chordate

	علوم زيستى پايه اى

Basic life sciences

	علوم زيستى کاربردى

Applied Life Sciences

غده

Tuber

غذا

Food
Cell membrane
Soil erosion
Hypothesized
Kingdom
Phospholipids
Fiber
Soluble fiber
Insoluble fiber
Fatty Liver
Capsule
Capsid
Chitin
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شبکۀ آندوپالسمی
شکم پایان

Gastropoda

Photosynthesis

شانه دار

	 

غشاء سلول
فتوسنتز

فرسایش خاک

فرضیه سازی
فرمانرو

فسفولیپیدها
فیبر

فیبر محلول

فیبر نامحلول

کبد چرب
کپسول
َکپسید

کتین

Energy production
Reproduction
Family
Theory
The active site
Absorption
Golgi body
Algae
Genus
Ration
Overweight
Style
Moss
Bleeding nose
Metamorphosis
Recombinantion DNA
Bivalvia
Dicotyledonous
Diatoms
Diaphragma
Disaccharide
Cell wall
Order
Class
Vegetarian Diet
Chromatin fibers
Epidermis
Scientific method
Oil
Transcription
Ribosome
Rhizobium
Rhizome
Biology
Biodiesel
Saprophytic

تولید انرژی

تولیدمثل

تیره

)تئوری (نظریه
جایگاه فعال

جذب

جسم گلژی

جلبک ها
جنس
جیره

 سنگینی زیاد،چاقی
خامه

خزه

خونریزی پوزه

دگردیسی

) نوترکیبDNA(دنا

دوکفه ای ها
دولپه

دیاتوم ها
دیافراگم

دی ساکاریدها

دیوارۀ سلولی
راسته
رده

رژیم گیاه خواری

رشته های کروماتین
روپوست

	روش علمى
روغن

رونویسی
ریبوزوم

ریزوبیوم
ریزوم

زیست شناسی
زیست دیزل

ساپروفیت

Nutritious
Wax
Monosaccharide
Vertebrates
Mesophyll
Mitochondria
Microorganism
Conclusion
Squid
Mollusca
Reticulum
Neurons
Nucleotides
Angiosperms
Pteridophyte
Newcastle
Vacuoles
Inheritance
Vitamin
Viruses
Spore
Food guide pyramid
Omasum
Digestion
Homeostasis
Hypothalamus
Carbohydrates

مواد مغذی

موم ها

مونوساکارید
مهره داران

میان برگ

	میتو کندری

میکروارگانیسم
نتیجهگیری

نرم تن مرکب
نرم تنان
نگاری

نورون

نوکلئوتید

نهاندانگان

نهانزادان آوندی

نیوکاسِ ل

واکوئل
وراثت

ویتامین

ویروس ها
هاگ

هرم راهنمایی غذایی
هزارال

هضم و گوارش
هومئوستازی

هیپوتاالموس

هيدرات هاى کربن

Measles
Pinworm
Chromosome
Tetanus
Tissue culture
Stigma
Collenchyma
Chloroplasts
Chlorophyll
Cholesterol
Clone
Cuticle
Hydatid cyst
Pollen sac
Gzrvftalmy
Glucose Index
Species
Vegetarian
Larvae
Lamprey
Lecithin
Lipids
Lysosomes
Surrogate mother
Methanol
Environment
Cone
Meristem
Natural resources
Organic matter
Minerals

کرم کدو
کرمک

کروموزوم

کزاز

کشت بافت
ُکالله

	 ُکالنشیم

کلروپالست

کلروفیل

کلسترول
کلون

کوتیکول

کیست هیداتیک
کیسه گرده

گزروفتالمی

گلوکز اندکس
گونه

گیاه خواری
الرو

المپری

لسیتین

لیپیدها

لیزوزوم

مادر جانشین

متانول

محیط زیست
مخروط

مریستم

منابع طبیعی
	مواد آلى

	مواد معدنى
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واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب
پادزیست :آنتی بیوتیک

رنگ دیسه :کروموپالست

زی مایه :آنزیم

ریزاندامگان :میکروارگانیسم

استخوانگان :اسکلت

زیر نهنج :هیپوتاالموس

اطالعات ژنی :اطالعات ژنتیک

زیرمغزی :هیپوفیز

اکلیلی :کرونر

زیست یار :پروبیوتیک

انبساط :دیاستول

سبزدیسه :کلروپالست

انقباض :سیستول
برچاکنای :اپی گلوت

سبزینه :کلروفیل
َ
سخت آکنه :اسکلرانشیم
َسرالد :مریستم

برون رانی :آگزوسیتوز

عامل سطح فعال :سورفاکتانت

برگشت اسید معده به مری :ریفالکس
بُن الد :کامبیوم

کافنده تن :لیزوزوم
ُ
کریچه :واکوئل

بَنداره :اسفنکتر

کالفک :گلومرول

پادهم حس :پاراسمپاتیک
ُ
پاداکسنده :آنتی اکسیدان
پژواک نگاری :اکوکاردیوگرافی

کولون بینی :کولونوسکوپی
ُ
گردیزه :نفرون
ُ
گمانه :سوند

پیراپوست :پریدرم

گیاخاک :هوموس

پیراشامه :پریکارد

گویچه :گلبول
َ
لپ :لوب

خون بَهر :هماتوکریت
َ
چسب آکنه :کالنشیم

لیپوپروتئین پر چگالHLD (High density lipoprotein) :
لیپوپروتئین کم چگالLDL (LOW density lipoprotein) :

درشت خوار :ماکروفاژ

ماهیچۀ قلب :میوکارد

درون بینی :آندوسکوپی
درون بَری :آندوسیتوز

مهندسی ژن شناسی :مهندسی ژنتیک
میان یاخته :سیتوپالسم

درون پوست :آندودرم

نایدیس :تراشه ،تراکئید

دم سنج :اسپیرومتر
دم نگاره :اسپیروگرام

نشادیسه :آمیلوپالست
َ
نرم آکنه :پارانشیم

ِدناDNA :

نمایۀ توده بدنیBMI (Body Mass index) :

درون شامه :آندوکارد

هم ایستایی :هومئوستازی

دیسه :پالست

هم حس :سمپاتیک

راکیزه :میتوکندری

یاخته عصبی :نورون

برون شامه :اپی کارد

خوناب :پالسما

رگ نگاری :آنژیوگرافی
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توانمندسازی زبان فارسی در همۀ زمینه ها از جمله علم و فناوری ،آرمان تمام ایرانیان
است .از این رو در این کتاب از واژگان مص ّوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای
واژگان بیگانه استفاده شده است.
دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز می توانند برای پی بردن به ریشۀ این واژگان به
توضیحاتی که در وبگاه گروه زیستشناسی دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای
و کاردانش آمده است ،مراجعه کنند.
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