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 3فصل 

 ایزمین ساخت ورقه

آیند؟ ها ، زلزله و........ چگونه به وجود میفشان ها ، کوهدانست که آتشسال پیش کسی به درستی نمی 100تا حدود : مقدمه

منتشر کرد و در  هاها و اقیانوسمنشا قارهکتابی با نام  1111تا اینکه دانشمند هواشناس آلمانی به نام آلفرد وگنر در سال 

 داد. را توضیح هاها یا جابجایی قارهاشتقاق قارهآن نظریۀ معروف خود، با نام 

)به آپانگهمیلیون سال پیش روی کرۀ زمین یک قاره بزرگ به نام  200حدود : ها(ها )جابجایی قارهنظریۀ اشتقاق قاره

ها( احاطه )به معنی همۀ آب پانتاالساها( وجود داشته است و اطراف این قاره را اقیانوس بزرگی به نام معنای همۀ خشکی

آ شروع به قطعه قطعه شدن کرد. ابتدا به دو قاره بزرگ تقریباً هم اندازه تقسیم شد که ، پانگهها سال بعد کرده بود. میلیون

و خشکی  لورازیایکی از آنها به سمت شمال خط استوا و دیگری به سمت جنوب خط استوا حرکت کردند. خشکی شمالی 

پر شده بود ، سپس هر کدام از این  تتیسبه نام نامیده شد و فاصلۀ بین این دو قاره هم به وسیله دریایی  گندوانا جنوبی

 های امروزی را به وجود آوردند.ها سال قطعه قطعه شده و قارهها در طی میلیونخشکی

 میلیون سال پیش 200آ حدود پانگه

 

 

 

 

 

 

 نکته: 

های آلپ)در اروپا( ، قفقاز ، البرز و تتیس هستند و رشته کوههای دریای از باقی مانده دریاهای خزر ، سیاه و مدیترانه (1

 اند.ته شده در این دریا به وجود آمدهرسوبات انباشخوردگی چینهیمالیا از 

داده سپس از آن جدا گشته است قاره گندوانا بوده و بخشی از قارۀ آفریقا را تشکیل میعربستان در گذشته جزوی از  (2

 شکل گرفته است.دریای سرخ و از جدا شدن آنها 

 

 

  

 گندوانا)جنوبی( لورازیا)شمالی(

آمریکای 

 شمالی

اروپای  گرینلند

 مرکزی
بخش بزرگی 

 از قاره آسیا
آمریکای 

 جنوبی

قطب  استرالیا آفریقا

 جنوب

هایی بخش عربستان هنوستان

از جنوب 

 ایران
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 هاقاره شواهد و دالیل وگنر و موافقانش برای اثبات جابجایی

ا از هم هستند وجود دارد. مخصوصااً  هایی که امروزه جدشباهت زیادی در بین حاشیه قاره ها:انطباق حاشیه قاره (1

اینهاا در   تواند دلیلی بر این موضوع باشد کاه در بین حاشیۀ شرقی آمریکای جنوبی و حاشیۀ غربی آفریقا. همین می

 اند.گذشته به هم متصل بوده

ی باا درجاه تکااملی مشاابه     هاای هایی که از هم جدا هستند فسیلدر قارهامروزه شواهد فسیلی)دیرین شناسی(:  (2

ظار  ها امروزه خیلی با یکدیگر تفاوت دارند خیلی بعید به ناینکه شرایط آب و هوایی این قارهاند. با توجه به یافت شده

هاا  توان نتیجه گرفت کاه ایان قااره   مان رخ داده باشد. پس میطور همز رسد که فرایند تکامل در آنها مشابه و بهمی

 اند.زمانی به یکدیگر متصل بوده

یی که نزدیک خاط اساتوا   هاهایی از قارهامروزه در قسمتشواهد آب و هوایی گذشته زمین)شواهد اقلیمی(:  (3

هاا   که در حال حاضر در این قااره  ورتیشود)مانند استرالیا و هندوستان( در صچالی مشاهده میاند آثار یخقرار گرفته

وده و نزدیک قطاب  ها زمانی متصل به یکدیگر بمگر اینکه نتیجه بگیریم این قارهشرایط تشکیل یخچال وجود ندارد، 

 اند.جنوب قرار داشته

 جننس و  سن   های شمال غرب آفریقا و شرق برزیل از نظردر بین سنگها:های ساختاری و نوع سنگشباهت (4

 اند.ها زمانی متصل به یکدیگر بودهتوان نتیجه گرفت که این قارهشباهت وجود دارد که میآنقدر 

 ایرادهای نظریۀ وگنر

تارین  آمد چند ایراد اساسی هم داشت که مهام ها با وجود اینکه نظریۀ بسیار خوبی به نظر مینظریۀ وگنر یا همان اشتقاق قاره

 آنها عبارتند از:

 ی شوند. وی نظار ها جابجا میکرد که فقط قارهکرد و فکر میورت شناور بر روی گوشته تصور میصها را به وگنر قاره

 ها نداشت.در مورد بستر اقیانوس

 صورتی که این نیروها      دانست در می نیروی حاصل از جزر و مدو  چرخش زمی ها را وگنر علت اصلی حرکت قاره

 به وجود بیاورند.های عظیمی را توانند چنین جابجایینمی

-که از طرفداران آقای وگنر بود پیشنهاد کرد کاه جریاان  هولمز در اواخر عمر وگنر یک زمین شناس اسکاتلندی به نام  نکته:

 شود.ها میکره، احتماالً باعث حرکت ورقههای همرفتی در نرم

 هاروند کامل شدن نظریۀ جابجایی قاره

ساال پاس از فاوت     32یعنای   1192با توجه به ایرادهای اساسی که بر نظریۀ وگنر وارد بود نظریه او رد شد تا اینکه در ساال  

هنای  سن  سنن   ها، از جمله با توجه به اطالعاتی که در مورد بستر اقیانوس هری هسوگنر، یک دانشمند آمریکایی به نام 

 را مطرح کرد. هاگسترش بستر اقیانوسای به نام نظریۀ به دست آورده بود نظریه هابستر اقیانوس

های میان اقیانوسی، مواد مذابی که از خمیر کاره نشا ت   طبق این نظریه در محل شکاف:  هانظریۀ گسترش بستر اقیانوس

میاان  گیرند از بستر اقیانوس خارج شده و پس از سرد شدن باعث تشاکیل ورقاۀ اقیانوسای جدیادی در دو طارف شاکاف       می

سانتی متر در ساال باه دو طارف راناده      1شود بستر اقیانوس با سرعت متوسط حدود شوند و این اتفاق باعث میاقیانوسی می
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هاا قارار دارناد    های عمیقی که در حاشیه بعضی از اقیانوسشود. و به جبران این افزوده شدن پوسته اقیانوسی، در محل گودال

کناد. باه   شوند یعنی مساحت کلی کره زمین تغییاری نمای  درون گوشته فرو رفته و ذوب میتر به های اقیانوسی قدیمیپوسته

 عبارت دیگر پوسته اقیانوسی دائماً در حال تجدید شدن است.

 

 نکته: 

 یابد.های بستر اقیانوس افزایش میسی به سمت ساحل حرکت کنیم سن سنگهای میان اقیانوهر چه از محل شکاف (1

 است. حال تجدید شدندائما در  تر بودنجوانای عالوه بر مقایسه با پوسته قاره قیانوسی درپوسته ا (2

 اینظریه زمین ساخت ورقه

 اینظریه زمین ساخت ورقهتری به نام ها نظریه جامعها و گسترش بستر اقیانوساز ترکیب نظریه جابجایی قاره 1191در سال 

 ارائه شد که بر اساس آن:

تری  آنها، ورقه اقیانوس آرام است، ورقه کوچک و بزرگ تشکیل شده است که بزرگ 02 سن  کره زمی  از حدود

ها بر روی خمیر کره قرار داشته و مستقل از یکدیگر در حال حرکت هستند.گاهی از یکندیگر دور شنده   ای  ورقه

 لغزند.شوند و گاهی هم از کنار یکدیگر میگاهی به هم نزدیک می

 

 اینوسی و قارههای اقیامقایسه ورقه

 چگالی ضخامت س  

 کمتر (Km052تا  022بیشتر) بیشتر ایورقه قاره

 بیشتر (Km022تا  02کمتر) کمتر ورقه اقیانوسی
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 هاعلت حرکت ورقه

نام دارد دما و فشار تا حدی است که مواد تشکیل دهندۀ آن  کرهخمیرکیلومتری سطح زمین که  310تا  100در عمق حدود 

هاای  های زیرین آن نسبت به قسمتهای آن یکسان نیست. قسمتمانند دارند اما دما در همه قسمتپذیر و خمیرحالتی شکل

های زیری چگاالی کمتاری دارناد و ایان اخاتالف چگاالی در       باالیی دمای بیشتری دارند، در نتیجه مواد تشکیل دهندۀ بخش

کره سبب حرکات  های همرفتی در خمیرشود. و همین جریانمی های همرفتی بسیار کندی در آنکره باعث ایجاد جریانخمیر

 شوند.کره میهای سنگورقه

 کره نسبت به همهای سن انواع حرکت ورقه

 مثال پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها  نوع حرکت

 

 

 

 

-ورقه های دور

 شونده یا واگرا

 

 

 شونده اقیانوسی:های دورورقه

 دو  خروج مواد مذاب از شکاف میان

 ورقه

 تشکیل پشته میان اقیانوسی 

 گسترش بستر اقیانوس 

 زمین لرزه 

 بستر اقیانوس اطلس

 

 :ایشونده قارههای دورورقه

  خروج مواد مذاب از شکاف میان دو

 ورقه

 تشکیل دریا 

 زمین لرزه 

جدا شدن عربستان از آفریقا که منجر به تشکیل دریای سرخ 

 شده است.

 

های ورقه

شونده نزدیک

 گرایا هم

 شونده اقیانوسی:های نزدیکورقه

 ها به زیر ورقۀ فرورانش یکی از ورقه

 دیگر

 تشکیل دراز گودال در محل فرورانش 

 ذوب شدن ورقه فرورفته در خمیر کره 

 های موجود خروج مواد مذاب از شکاف

 در ورقه مقابل

  تشکیل جزایر آتشفشانی که مجموع

 شود.نامیده می وسیقجزایر آنها 

  زمین لرزه 

 

برخورد ورقه اقیانوس آرام با ورقه فیلیپین که منجر به تشکیل 

 شده است.ماریانا گودال معروف دراز
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 –ورقه های نزدیک شونده قاره ای 

 اقیانوسی

  ورقه فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر

 ایقاره

 تشکیل دراز گودال در محل برخورد 

 های انفجاری در ورقه ایجاد آتشفشان

 مقابل

 زمین لرزه 

برخورد ورقه اقیانوسی نازکا با قسمت غرب آمریکای جنوبی که 

 است. رشته کوه آندحاصل آن تشکیل 

 

 ایهای نزدیک شونده قارهورقه

  به علت ترکیب سبک و چگالی کم

فرو آنها، هیچ کدام به زیر ورقه دیگر 

رود بلکه رسوبات و مواد موجود نمی

ا چین خورده و تشکیل رشته در آنه

 دهند.کوه می

 زمین لرزه 

 کوه ن با آسیا که حاصل آن تشکیل رشتهبرخورد هندوستا

 هیمالیا می باشد.

 کوه زاگرس.شتهبرخورد ورقه عربستان با ایران و تشکیل ر 

 
های ورقه

 امتداد لغز

این نوع حرکت )

بیشتر در بستر 

ها رخ اقیانوس

 .(دهدمی

 ای به زیر در این نوع حرکت نه ورقه

رود و نه ورقه ورقه دیگر فرو می

گیرد بلکه فقط جدیدی شکل می

 لغزند.ها در کنار هم میورقه

 زلزلههای زیاد و وقوع تشکیل گسل-

 های مکرر

ایالت کالیفرنیا در قسمت غرب آمریکا که منجر به تشکیل گسل 

 شده است. سن آندریاس

 

 

  نکته:

لقاب   حاشنیه خنثنی  های امتداد لغاز  و به ورقه حاشیه سازندههای واگرا ، به ورقه حاشیه مخربگرا های همبه ورقه (1

 اند.داده

رخاورد ورقاه اقیاانوس    ترین نواحی لرزه خیز جهان است که علت آن باقیانوس آرام ، یکی از مهماطراف خیز کمربند لرزه (2

 اطرافش است.ای های قارهآرام با ورقه

 است. اقیانوس آرامکرۀ زمین؛ ورقۀ ترین ورقۀ سنگبزرگ (3

خیاز و  فعال اسات. و منااطق زلزلاه   های زیاد و هم از نظر وقوع آتشفشان بسیار اطراف اقیانوس آرام هم از نظر وقوع زلزله (4

 آتشفشانی بر یکدیگر منطبق هستند.

)آزمنون پیشنر ت تیلنیمی مندارس     ای صحیح اسات؟ کدام جمله در رابطه با همگرایی دو ورقۀ اقیانوسی و قاره -مثال

 (55سمپاد سال 

 رود.ای فرو میورقه اقیانوسی به دلیل ضخامت زیاد به زیر ورقه قاره (1

 رود.دلیل چگالی کم به زیر ورقه اقیانوسی فرو میای به ورقه قاره (2
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 گیرد.لرزه شکل میهای عمیق اقیانوسی و زمیندر محل برخورد این دو ورقه گودال (3

 رشته کوه زاگرس در نتیجه این برخورد به وجود آمده است. (4

 کوهچگونگی تشکیل رشته

 کوه است.تشکیل رشتهخوردگی و کره ، ایجاد چینهای سنگیکی از پیامدهای حرکت ورقه

شوند اما در اثر حرکت و برخورد ورقه هاا، ایان رساوبات از حالات     با وجود آنکه رسوبات در دریاها به صورت افقی ته نشین می

آورند. مثالً برخورد ورقه عربستان با ایاران باعاث   کوه را به وجود میآیند. و رشتهخورده در میافقی خارج شده و به حالت چین

ریشاتر   1هایی با بزرگی معموالً کمتر از کوه زاگرس شده است و ادامۀ حرکت آن، باعث به وجود آمدن زمین لرزهرشتهتشکیل 

 شود.در نواحی غرب و جنوب غرب ایران می

 هاورقه های حاصل از حرکتسایر پدیده

 )هاا و یاا   آتشفشاان  ،لرزه در دریاها هایی مانند؛ زمیندر دریاها هستند که در اثر پدیدهامواج بلندی : سونامی)آبتاز

،  بزرگنی زلزلنه  ،  عمن  آب درینا  آیند.ارتفاع، سارعت و انار ی اماواج ساونامی باه      ها به وجود میلغزش صخره

و ................. بستگی دارد. که در این میان ت ثیر عمق آب از بقیه عوامل بیشاتر اسات.  باه     های بستر دریاناهمواری

تارین قسامت خلایج    عمق آب در عمیقدهد.)های شدیدی در آن رخ نمیر خلیج فارس سونامیل عمق کم آب ددلی

 رسد.(کیلومتر می 11ضی جاها عمق آب به رسد، در صورتی که در اقیانوس آرام در بعمی متر 13فارس به 

  هاا قارار گیرناد    اره و ناگهانی حاصل از حرکت ورقهبها تحت ت ثیر نیروی یکطبقات سنگ اگرها: شکستگی سن

 شوند:شوند که به دو گروه تقسیم میشکسته می

 اند.های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا نشدهها که در آن سنگنوعی از شکستگی درزه ها: (1

 اند.ه هم لغزش پیدا کرده و جابجا شدههای دو طرف شکستگی نسبت بی که در آن سنگهایشکستگی گسل ها: (2
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 زمین گذشتۀآثاری از 

ها ها و آثار باقی مانده از انساننوشتهتواند به وسیله دستعلوم مورد عالقه انسان هاست نمی زمین که یکی از بررسی تاریخچۀ مقدمه:

های یافت شده از ترین فسیلگذرد در صورتی که قدیمیمیلیارد سال از عمر کرۀ زمین می 1زدیک به صورت گیرد چرا که چیزی ن

-زمین گشت. یکی از معروف های دیگری برای مطالعه تاریخچۀد. بنابراین بایستی به دنبال روشمیلیون سال قدمت دارن 2ا حدود هانسان

 است. ها سیلو  های رسوبیسن بررسی ، ها ترین این راه

 

 

 

 

 های رسوبی:سنگ

 

 

 

 

 

 نکته:

 های دیگر هستند.زمین بهتر از سنگ های رسوبی برای مطالعه گذشتۀسنگ 

 ترند.های زیرین قدیمیهای رسوبی اغلب الیهدر سنگ 

 الیه دارند.های آتشفشانی هم حالت الیهتوان گفت رسوبی است چون برخی سنگای را نمیالیههر سنگ الیه 

 ترتیاب   خوردگی یا ایجاد گسال، اثر چین ، ممکن است بر شوند اما بعداًدریاها به صورت افقی ته نشین می هر چند رسوبات در

 ها به هم بخورد.الیه

 شوند به ست اما چون در سطح زمین تشکیل میهای دیگر بسیار کم اهای رسوبی در مقایسه با سنگبا وجود اینکه مقدار سنگ

 اند.خش وسیعی از سطح زمین را پوشاندهنازکی، ب صورت الیۀ

 

 فسیل

اناد  های پوسته زماین بااقی ماناده   باقی مانده از موجودات زندۀ قدیمی که در بین مواد ، رسوبات و سنگ به آثار و بقایای تعریف فسیل:

 گیرند.ها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچۀ زمین مورد استفاده قرار میگویند. فسیلفسیل می

 

 دریاها: انواع رسوبات موجود در

 

ها سال قبل، بخش بزرگای از ساطح زماین را آب    از میلیون های رسوبی:چگونگی تشکیل سن 

هاای جااری باه    ها توسط آباست. در طول این مدت مواد حاصل از فرسایش سطح خشکیپوشانده 

اناد. و  نشین شده و رسوبات را به وجود آوردهدریاها منتقل شده و در آنجا به صورت افقی روی هم ته

 اند.های رسوبی تبدیل شدهسپس با گذشت زمان این رسوبات ، به سنگ

 

 

 های رسوبی:های سن ویژگی

 الیه الیه هستند 

  آنها فسیل دارند.اغلب 

  هاحاصل از فرسایش سطح خشکیمواد 

 هاهای شیمیایی درون آبرسوبات حاصل از فعالیت 

 رسوبات حاصل از بقایای بدن جانداران 
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ل نمی شود بلکه برای فسیل شدن یک جاندار شارایطی الزم  هر جانداری پس از مرگ به فسیل تبدی شرایط الزم برای تشکیل فسیل:

 ترین آنها عبارتند از:است که چند نمونه از مهم

 هایی با پوستۀ آهکی و سیمیسیهای سخت و مقاوم در بدن جاندار مانند؛ استخوان ، دندان و صدفوجود قسمت .

شوند بلکه احتماال تشاکیل فسایل از    فسیل تبدیل نمی ها هستند بهندارانی که فاقد این قسمتاین به آن معنی نیست که جا

 آنها کمتر است.

 شوند، مانند: اکسیژن هوا، آب ، گرما دور ماندن جسد جاندار از عواممی که باعث  اسد شدن  وری بدن جاندار می

 ها( و جانداران دیگر.ها و قارچکننده )باکتری، عوامل تجزیه

 (14) آزمون پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد سال کنند به جز.......................همۀ شرایط زیر به تشکیل فسیل کمک می مثال:

 ها دارای دیواره سخت از جنس سلولز باشند.سلول (2 جاندار دارای پوسته سیلیسی یا آهکی باشد. (1

 تجزیه کننده به دور باشند.های از میکروب (4 بقایای جانداران در شرایط کمبود هوا باشند. (3

 

  های تشکیل فسیلمحل

 ها به دو دلیل بهترین محل برای تشکیل فسیل هستند: این مکان های رسوبی مانند دریاها؛مییط (1

  .دفن سریع جاندار در زیر رسوبات 

 های دریایی بسیار زیاد است.از طرف دیگر تعداد و تنوع جانداران در محیط 

هاای  یخچاال از جملاه:  ، های رسوبی کمتر استاحتمال تشکیل  سیل در آنها نسبت به مییطهای دیگری که مکان (2

هاا و  ها ، معاادن نماک ، صامر درختاان و دریاچاه     ها ، باتالقها ، مردابقطبی ، خاکسترهای آتشفشانی ، مواد نفتی ، دریاچه

 ای.  رسوبات رودخانه

 ترین آنها عبارتند از:شوند که چند نمونه از مهمتشکیل می های مختلفیها به روشفسیل های تشکیل فسیل:راه

 روناد ولای   مای کننده از باین  بدن جاندار توسط عوامل تجزیه های نرم در این روش قسمت:  سیل شدن بخش های سخت

رابر عوامل فسااد،  های سخت بدن جاندار مانند دندان ، اسکلت داخلی و خارجی و ........... به دلیل مقاومت زیادشان در بقسمت

 شوند.های رسوبی به فسیل تبدیل میشوند و با سخت شدن الیهروند به وسیله رسوبات پوشانده میقبل از اینکه از بین ب
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  :کننده  و عوامل فسااد نتوانناد در   محیطی قرار گیرد که عوامل تجزیهگر تمام یا قسمتی از بدن یک جاندار ، در ا سیل کامل

ند. شاو بدن جاندار هم به فسیل تبادیل مای   های نرمآید در این صورت حتی قسمت، فسیل کامل به وجود میفوذ کنند آنجا ن

 های نفتی.ر باتالقهای طبیعی ، حشرات درون صمر گیاهان ، ببرهای دندان شمشیری دها در یخچالمانند اجساد ماموت

 

 هاای تشاکیل   ها و اتام در این روش مولکول شدن(:های سخت بدن جاندار به مواد دیگر)جایگزی  تبدیل شدن قسمت

های زیرزمینی، مواد معدنی محلول در آبزمان با آن شوند و همن جانداران به مرور در آّب حل میهای سخت بدقسمت دهنده

-معدنی میشود و جای آن را مواد تی جسد جاندار به طور کامل حل میگیرند ، در نتیجه پس از مدجای مواد حل شده را می

شاود. ماواد   اما شکل ظاهری آن همچناان حفام مای    شودترکیب شیمیایی بدن جاندار عوض میگیرد. یعنی درست است که 

 جانشین شده اغلب از ترکیبات سیلیسی ، آهکی ، اکسیدهای آهن و کربن هستند.

 

 شود بلکه فقط اثاری از  مشاهده نمی ی سنگ شده موجود زندهها،  هیچ یک از اعضای اصلدر این نوع فسیل های اثری: سیل

 های اثری انواع گوناگونی دارند از جمله:روی رسوبات باقی مانده است. فسیلموجود زنده است که بر 

 انادار  های بدن جاین صورت رد پا ، دم و سایر بخش در های زیستی جانداران:رد پا و اثر باقی مانده از  عالیت

اساه یاا رس پار شاده و بعادها      م ؛ها توسط رسوبات دانه ریز مانندماند و سپس این اثربر روی رسوبات نرم باقی می

 آید.ها به صورت فسیل در مید ، و اثر موجود زنده بر روی سنگشونسخت می

 :در صورتی که داخل صدف یا اسکلت جاندار توسط رسوبات نرم پر شاود و در آنجاا     قالب داخمی و قالب خارجی

شود. به ایان ناوع   بدن جاندار بر روی آن نمایان می آید که آثار سطح داخلیفسیلی به دست می به مرور سفت شود

باقی مانده از اسکلت جانداری به وسیله رسوبات پر  حفرۀگویند. اما در صورتی که میقالب داخمی های اثری، فسیل

ساکلت  هاای ساطح خاارجی ا   برجستگیآید که آثار و بدیل به سنگ شود فسیلی به دست میشود و به مرور زمان ت

 گویند.میقالب خارجی ها، شود به این نوع فسیلجاندار بر روی آن مشاهده می
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 اند که چند نمونه از آنها عبارتند از :های زیادی کردهها استفادهها تاکنون از فسیلانسان ها :کاربرد فسیل

 تار و  های رساوبی جاوان  ت که تعیین کنیم کدام یک از الیهاین اسمنظور از سن نسبی  های رسوبی:تعیی  س  نسبی الیه

های تر بودن آن و پیدا شدن فسیلیک الیه نشانه قدیمیهای جانداران قدیمی در تر هستند. پیدا شدن فسیلکدام یک قدیمی

 الیه است.جانداران تکامل یافته، نشانه جدید بودن آن 

 : سنگ پیدا شود نشان دهنده این است که در گذشاته  زغالدر صورتی که در یک منطقه  شناخت آب و هوای گذشته زمی

ردی آب و هاوای سا   در حال حاضار  آنجا جنگل بوده و آب و هوای گرم و مرطوبی داشته است. و یا چنانچه در یک منطقه که

 توان نتیجه گرفت آن ناحیه در گذشته گرم بوده است.دارد فسیل مرجان یافت شود می

 های موجود در حاشیۀ غربی آفریقاا و  ها تشابه فسیلین شواهد وگنر برای جابجایی قارهتریکی از مهم ها:بات جابجایی قارهاث

 شرقی آمریکای جنوبی بود. حاشیۀ

 :و ده های جاندارانی با ساختمان بدنی سادارای فسیل تر ، غالباًتر و قدیمیهای رسوبی پایینچون الیه اثبات تکامل جانداران

تاوان نتیجاه گرفات کاه موجاودات زناده باا        با ساختمان بدنی پیچیده هستند میهای جاندارانی های باالیی، دارای فسیلالیه

 اند.دچار تکامل شده گذشت زمان از ساده به پیشرفته

 جاناداران  ماان از بقایاای   های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ باا گذشات ز  سوخت ها به عنوان سوخت:استفاده از  سیل

 شوند.تشکیل می

 : زمین شناساان بارای ایان منظاور از فسایل جاناداران مختلال از جملاه          شناسایی و اکتشاف معادن نفت و زغال سن

 کنند.ها استفاده میمیکروفسیل

 کام   در مناطقها کنند مثال مرجاندر عمق خاصی از دریاها زندگی می هر کدام از جانداران های دریایی:تعیی  عم  حوضه

 کنند.عمق دریاها زندگی می
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سانگ باه ترتیاب زیار     زمین شناسان برای شناسایی و اکتشاف معادن نفت و زغال مراحل اکتشاف معادن نفت و گاز و زغال سنگ:

 کنند.اقدام می

 شناسی.های هوایی و شواهد زمینای ، عکسلی با استفاده از تصاویر ماهوارههای فسیوجود سوخت های مستعدتعیین محل (1

 های دورسنجی.ای و دیگر روشذخایر با استفاده از امواج لرزه بررسی احتمال وجود (2

های موجود برای اطمینان از کمیت ی اعماق زمین و مطالعه میکروفسیلهای سنگاز الیهبرداری های اکتشافی و نمونهحفر چاه (3

 و کیفیت ذخایر. 

دث گذشته مناسب نیستند بلکه فقط برخی از آنها که به عنوان فسیل راهنما شاناخته  ها برای بررسی حواهمۀ فسیل: های راهنمافسیل

توانند اطالعات مفیدی از زمان تشکیل خود را در اختیاار ماا قارار دهناد از     های  راهنما میشوند برای این کار مناسب هستند. فسیلمی

 .های رسوبی مجهولشناخت الیه –ها تقدم و ت خر الیه –های رسوبی شرایط زمان تشکیل الیهجمله : 

 

 هایبرخی از ویژگی

 های راهنما: سیل

 

 

 

 های سنگی باید به موارد زیر توجه داشت:یهدر تعیین سن الهای سنگی: چند اصل در تعیین سن الیه

 تر از الیه های باالیی هستند.های پایینی، قدیمیهای رسوبی به هم نخورده، الیهدر الیه 

 شوند.تشکیل، تقریباً به صورت افقی ته نشین میهای رسوبی در زمان الیه 

 ها رخ داده است.ها از حالت افقی خارج شده باشند نشان دهندۀ این است که این حادثه پس از زمان تشکیل الیهچنانچه الیه 

 شوندزیادی دارندو در همه جا یافت می از نظر جغرافیایی گسترش 

 دارای محدوده سنی مشخصی هستند به عبارت دیگر دوره زندگی محدود و کوتاهی دارند 

 .تشخیص آنها آسان است 

 های موجود آنها فراوان است.نمونه 

 نی ساده هستند.مربوط به جاندارانی با ساختمان بد 
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گردند در می تغییراتی در سطح یا درون زمینیعنی فرایندهایی که امروزه موجب « حال کلیدی برای گذشته است.»مفهوم عبارت

توان شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر ، میشناخت آنها در حال حاضرو اند و با مطالعه گذشته نیز به همین صورت عمل کرده

 کرد.به عنوان مثال:

آب در  دمای، متر 02عم  آب کمتر از ، آرام، : زاللکنندها زندگی میدر دریاهایی با این ویژگی ها معموالًامروزه مرجان .1

در ها . بنابراین پیدا شدن فسیل مرجانگرم نمک در یک لیتر 05شوری آب در حدود و  درجه سانتی گراد 02حدود 

 این است که در گذشته چنین شرایطی در آنجا حاکم بوده است. یک منطقه نشان دهندۀ

آیند و وجود آنها در ود مییاها به وجهای رسوبی تبخیری هستند در اثر تبخیر زیاد آب درهای نمک و گچ که جزو سنگسنگ .2

 دهد که در گذشته در آنجا، آب و هوای گرم و خشکی حاکم بوده است.مییک منطقه نشان 
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  41فصل 

 نگاهی به فضا

هاا ،  های آسامانی مانناد ساتاره   های فیزیکی و شیمیایی پدیدهه بررسی تغییرات ، حرکات و ویژگیعلمی است که ب تعریف علم نجوم:

 پردازد.ها و................میها ، دنباله دارها و کهکشانسیاره

 

  

 :تاریخچه علم نجوم

 

 

 

 عوامل مؤثر در پیشرفت علم نجوم: ترین مهم

 

 

 

و  زاویه ارتفاع سنتارگان یکی از وسایل مورد نیاز برای رصد اجرام آسمانی است که انواع مختلفی دارد و از آن برای تعیین  اسطرالب:

 کنند.سایر مطالعات نجومی استفاده می

 

کنیم سپس از دو سامت  ابتدا خطی را با طول مشخص روی زمین رسم می بندی برای پیدا کردن ارتفاع اجسام:مثلثیاب و زاویه

کنیم، پس از آن بر روی کاغذ با یک مقیاس خط، ستاره یا جسم مورد نظر را رصد کرده و زاویه ارتفاع آن را از دو انتهای خط مشخص می

شود در این دوره ، دای قرن هجدهم میالدی را شامل میاز دوران باستان تا ابت دوره زمی  مرکزی: (1

 دانستند.ها زمین را مرکز عالم میانسان

یک شروع شد، در این دوره دیدگاه کپلر و کوپرن ،با ظهور دانشمندانی مانند گالیله  : دوره کهکشانی (2

 ها نسبت به فضا متحول شد و عرصه جدیدی در علم نجوم گشوده شد.انسان

 

 

 اولین رصد خانه در ایران  های دقی  نجومی:ها و ارائه جدولساخت رصدخانه

 در قرن هفتم هجری به همت خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه ت سیس شد.

 ش ساخت وسایلی مانند تلسکوپ و اسطرالب و............. نق های نجومی:ساخت ابزا

سال پیش توانست با  400اند.)گالیله حدود مهمی در پیشرفت علم نجوم داشته

 تلسکوپ دست ساز خود آسمان را به صورت دقیق رصد کند.(

 رایانه و ارائه های تیقیقاتی  ضایی و همچنی  استفاده از استفاده از ماهواره

 جداول دقی  نجومی.
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کنیم و با داشتن یاک ضالع و دو   ی اندازه گیری شده را در دو طرف آن با کمک نقاله تعیین میکنیم و زوایامشخص خط پایه را رسم می

کنیم. بدین ترتیب فاصله گیریم و عدد به دست آمده را به اندازه مقیاس بزرگ میکنیم، ارتفاع مثلث را اندازه میزاویه ، مثلثی را رسم می

 آید.یا ارتفاع جسم از خط مورد نظر به دست می

 شود.ت اندازه گیری بیشتر میهر چه طول خط پایه بیشتر باشد دق :نکته

 کهکشان

که تحت ت ثیر نیروی گرانش متقابل، کناار  ای فضای بین ستارهو گرد و غبار ،  گازها ،ستارگان ای عظیم از به مجموعه تعریف کهکشان:

 گویند. می کهکشان اند،هم جمع شده

 نکته:ذکر چند 

 شوند اما برخی هم با چشم معمولی قابل مشاهده هستند.ها با چشم مسلح دیده میکهکشانهرچند بیشتر  (1

 نام دارد که منظومه شمسی، بخش بسیار کوچکی از آن را تشکیل می دهد. راه شیریکهکشانی که ما در داخل آن قرار داریم  (2

 

 

 :های کهشکان راه شیریویژگی

 

 

  

  نکته:

 گویند.می کیهان باشد.ستی که شامل میلیاردها کهکشان میبه کل جهان ه (1

 بینیم به کهکشان راه شیری تعلق دارند.هنگام شب در آسمان میتارگانی که س همۀ (2

 : هزار سال نوری 100 قطر 

 :هزار سال نوری 10 ضخامت آن در وسط 

 : گرااز پهلو شبیه به یک عدسی هم شکل 

 :سال نوری30000  اصمه منظومه شمسی از مرکز کهشکان 

 : میلیارد ستاره . 400تا  200حدود  تعداد ستارگان آن 
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 ستارگان

شود از ای که در داخل آنها انجام میهای هستههای بسیار بزرگی از گازهای داغ هستند که به دلیل واکنشستارگان گوی تعریف ستاره:

 خورشید است.کنند. منظومۀ شمسی فقط یک ستاره دارد که آن هم خود انر ی صادر می

میرند. مراحل عمر یک ستاره باه ترتیاب   شوند و زمانی هم میها پیوسته در حال تغییرند، زمانی متولد میستاره مراحل عمر ستارگان:

  زیر است.

 

 

 

 

 

 

 :های ستارگانویژگی

 

 

 

 

 

 

 واحدهای سنجش فاصله که در علم نجوم کاربرد زیادی دارند:

 

 

 : نکته

 کند.ثانیه طی می 20دقیقه و  1نور فاصله خورشید تا زمین را در مدت  (1

شاود باه صاورت    کناد و دچاار شکسات مای    های مختلل عبور میهای مختلل جو با غلظتاینکه نور ستارگان از الیهبه خاطر  (2

 رسد.چشمک زن به نظر می

  

 های ستاره -سرد های قرمز، نسبتاًهباشد. ستاررنگ ستاره نشان دهندۀ دمای ستاره می: رن  ستاره

 های آبی داغ هستند.ستاره –داغ  زرد نسبتاً

 : میلیون  110ترین ستاره به زمین خورشید است که حدود نزدیک  اصمه متوسط ستاره از زمی

 پروکسیما قنطوروسترین ستاره به زمین ، کیلومتر از زمین فاصله دارد. پس از خورشید، نزدیک

 بار از خورشید دورتر است. 270000است که 

 :ترین ستاره تر است و بزرگترین ستاره شناخته شده کمی از زمین بزرگکوچک بزرگی ستاره

 برابر خورشید قطر دارد. 2300ه نام دارد ک گیرنده عنانشناخته شده هم ، 

 :بیشترین چگالی را دارد که هر سانتی کوتوله سفید ،در بین ستارگان شناخته شده چگالی ستاره ،

 متر مکعب آن یک تن جرم دارد.

 :بستگی دارد.  اصمه ستاره از زمی و  جرم ستارهنور یک ستاره به دو عامل،  مقدار نور ستاره 

 :توان با تجزیه نوع عناصر تشکیل دهندۀ ستاره است که می منظور از آن، ترکیب شیمیایی ستاره

 نور ستاره تا حدودی به آنها پی برد.

متراکم شدن ابری از گازها و 

 غبار و تولد ستاره

 

های هسته ای و آزاد انجام واکنش

 شدن انر ی به مدت میلیاردها سال

 

تبدیل ستاره به غول سرخ و 

 مرگ ستاره

 

د که حدود به فاصله متوسط زمین تا خورشی واحد نجومی: (1

 گویند.باشد یک واحد نجومی میمیلیون کیلومتر می 110

نور در مدت یک سال در  مسافتی کهبه مقدار  سال نوری: (2

گویند. که برای بیان کند یک سال نوری میخأل طی می

 شود.خیلی دور از آن استفاده میفواصل 
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 :درصد آن را  21درصد خورشید را هیدرو ن و  73در حال حاضر  ترکیب عناصر تشکیل دهنده آن

دهند. اما هر چه از عمر خورشید بگذرد از درصد هیدرو ن درصد آن را گازهای دیگر تشکیل می 2هلیم و 

 شود.به مقدار هلیم آن افزوده میآن کاسته شده و 

 :برابر قطر زمین است. 110که حدود  استمیلیون کیلومتر  4/1قطر خورشید  قطر خورشید 

 :آن  است، که طی های هسته ای از نوع همجوشیگرمای خورشید حاصل واکنش منشأ گرمای خورشید

 شوند. طبق معادله زیر:های هیدرو ن به هلیم تبدیل میاتم

 

 

 خورشید

-های منظومه شمسی جرم دارد. ویژگای مجموع سیارهچند صد برابر خورشید کره بزرگی از گازهای بسیار داغ است که به تنهایی حدود  

 های خورشید عبارتند از:

 

 

 های عمومی خورشید:ویژگی

 

 

 

 نکته:

میلیاون تان از جارم     4جرم چهار اتم هیدرو ن، کمی از جرم یک اتم هلیم بیشتر است در نتیجاه در هار ثانیاه حادود     با توجه به اینکه 

تواند میلیاردهاا ساال   شود. این مقدار کاهش جرم در مقایسه با جرم کلی خورشید مقدار ناچیزی است و خورشید میخورشید کاسته می

 دیگر به نورافشانی خود ادامه دهد.

 

 های فلکیصورت

های قدیمی در تخیل و باور خود آنها را به اشایا یاا حیواناات    های نزدیک به هم که انسانای از ستارهبه مجموعه تعریف صورت فلکی:

 گویند. میصورت فلکی کردند تشبیه می
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 نکته:

گیارد ، در  از آسمان قرار مای کند و هر شب رو به قسمت معینی با توجه به اینکه زمین روی مدار بیضی شکل خود حرکت می (1

هاای فلکای در زماان    شوند. به عبارت دیگار هار کادام از صاورت    های فلکی متفاوتی نمایان میهای مختلل سال ، صورتشب

 کردند. ها از آنها به عنوان تقویم استفاده میشوند. به همین خاطر در قدیم انسانمشخص و در موقعیت خاص ، قابل رؤیت می

است. با گذشت هر ساعت از غروب خورشید،  دب اکبرترین آنها گذاری شده است که معروفصورت فلکی نام 11د تا االن حدو (2

 شوند. های فلکی دیگری از غرب آسمان ناپدید میشوند و صورتهای فلکی جدیدی در شرق آسمان ظاهر میصورت

 کرد.توان مشاهده کره زمین میهای فلکی را فقط در یک نیمبرخی صورت (3

مکانی خارج از شهر که آلودگی ننوری و گنرد و غبنار    و در  صاف،  مهتابیشب غیربرای رصد بهتر ستاره باید در یک  (4

 اقدام به این کار بکنیم. باشد، وجود نداشته

 

ا در ر 7و  9کنایم ساپس فاصاله باین ساتاره      ابتدا صورت فلکی دب اکبر را پیدا می تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در شب:

رسیم که چندان هم پر ناور نیسات   ای میدهیم. به یک ستارهبرابر ادامه می 1صورت فلکی دب اکبر)که به نام قراوالن معروفند.( به اندازه 

گویناد.  مای  پُالریسیاا   ستاره قطبیباشد که به آن ترین ستاره صورت فلکی دب اصغر است و نام آن ستاره جُدَی میاین ستاره معروف

-قطبی در انتهای دنباله صورت فلکی دب اصغر قرار دارد. این ستاره با اختالف بسیار ناچیزی قطب شمال کره زماین را نشاان مای   ستاره 

 کنیم.(دهد.)مطابق شکل زیر عمل می

 

د و برای های جغرافیایی استفاده کرتوان از ستارگان برای تعیین جهتدر روز هم می تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در روز:

 کنیم:کنند. به صورت زیر عمل میاین منظور از خورشید که نوعی ستاره است استفاده می

کنایم و  ای به مرکزیت محل نصب میله و به شعاع سایه رسم مای کنیم و دایرهای را به طور عمود بر روی زمین نصب میقبل از ظهر میله

شود و بعد از ظهر، طول سایه دوباره زمان با باال آمدن خورشید طول سایه کوتاه میهم کنیم.گذاری میمحل تماس سایه با دایره را عالمت

نقطه باه   2کنیم در نتیجه کند هر گاه طول سایه به اندازۀ شعاع دایره شد محل برخورد سایه با دایره را عالمت گذاری میافزایش پیدا می
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کند و خطی که وسط این غرب را مشخص می -کنیم خط رسم شده امتداد شرقآید آن دو نقطه را با خطی به یکدیگر وصل میدست می

 دهد.)مطابق شکل زیر(جنوب را نشان می –کند امتداد شمال خط را به مرکز دایره وصل می

 

ای کشور ما زاویهبا توجه به اینکه مکه ، در همه جای ایران در سمت جنوب غربی قرار دارد لذا در همۀ شهرهای  زاویه انحراف از قبله:

گویند. مثالً زاویه انحراف از قبله در شهر کرج به میزاویه انحراف از قبله بین راستای جنوب و راستای آن شهر با مکه وجود دارد که به آن 

 صورت زیر است.

 

  نکته:

جناوب شارق کشاورمان     کمترین زاویه انحراف از قبله در سمت شمال غرب کشور و بیشترین زاویه انحراف از قبلاه در سامت   (1

 وجود دارد.

اگر چند شهر بر روی یک طول جغرافیایی قرار گرفته باشند، هر چه از شمال به سمت جنوب حرکت کنیم زاویه انحراف از قبله   (2

 شود.می بیشتر

وقتی چند شهر بر روی یک عرض جغرافیایی قرار گرفته باشند هر چه از سمت شرق به سمت غرب حرکت کنیم زاویه انحراف  (3

 شود.می کمتراز قبله 

 

 منظومه شمسی

هاا  میلیاون و سیاره چند خرده، قمر طبیعی  200حدود،  سیاره 1شامل به خورشید و تمام اجرام دیگری که )  شمسی: تعریف منظومه

 گویند.چرخند، منظومۀ شمسی می( به دور آن میاجسام سنگی دیگرو  سیارک

ای عظیم از گاز و غبار، به دلیل نیروی گرانش ، شروع به متراکم شادن و  میلیارد سال پیش توده 1حدود شکل گیری منظومه شمسی:

هاایی از خاود دور   ، مواد را به صورت حلقه نام داشت به دلیل سرعت چرخش باال سیابی خورشیدیچرخیدن کرد، این توده عظیم که 
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را تشکیل دادند و مواد و عناصر فلزی و سنگین  مانند)خارجی(سیارات مشتریتر ، به نواحی دورتر رانده شده کرد. عناصر و مواد سبک

ای هیدرو ن و هلایم در مرکاز   را ساختند.و تودۀ بزرگی از گازه مانند)داخمی(سیارات زمی ، در نزدیکی این توده مرکزی قرار گرفته و 

 متراکم شده خورشید را به وجود آوردند.

کند و عالوه بر ها را باز تابش میو  نور ستارهاز خود نور ندارد شود که طیق تعریل قدیمی ، سیاره  به جرمی آسمانی گفته می ها:سیاره

 یک یا چند قمر هم باشد.گردد و ممکن است دارای ای نیز میچرخد به دور ستارهاین که به دور خود می

 

 

 های یک سیاره طب  نظر دانشمندان امروزی:ویژگی

 

 

 

 

 تقسیم بندی سیارات منظومه شمسی: 

 

 

 

 ناهید)زهره( -عطارد)تیر(؛ شامل چهار سیاره های سنگی )درونی(: سیاره-

 هستند. بهرام)مریخ( - زمی )ارض(

 مشتری)برجیس( شامل چهار سیاره ؛های گازی )بیرونی(: سیاره- 

 هستند. نپتونو  اورانوس -کیوان)زحل(

 

  جرم کا ی داشته باشد تا بتواند شکل کروی به خود بگیرد و تعادل

 داشته باشد.

 تر موجود نیروی گرانش آن به حدی باشد که بتواند اجرام کوچک

در اطراف مدارش را به خود جذب کند.)مانند قمرهای طبیعی یا 

 ملنوعی(

 چرخد.ای مانند خورشید میدر مداری به دور ستاره 
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 نکته:

 است. زهره ترین سیارهترین سیاره نیست ، چون اتمسفر ندارد . داغتر است اما داغبا وجود اینکه عطارد به خورشید نزدیک (1

 قمر ندارند.زهره و عطارد از بین سیارات منظومه شمسی  (2

یشتر (نیز تر باشد سال آن)زمان یک دور حرکت انتقالی آن به دور خورشید ببزرگ هر چه مدار حرکت سیارات به دور خورشید (3

 ترین سال را دارد.ترین سال و نپتون طوالنیشود. بنابراین عطارد کوتاهطوالنی می

اساتثنا اسات و در جهات     چرخند اما زهرههای ساعت به دور خود و خورشید میسیارات در خالف جهت حرکت عقربه اغمب (4

 چرخد.های ساعت میحرکت عقربه

عدم تواننایی  و دارا نبودن جرم کا ی شد اما به دلیل نظومه شمسی محسوب میترین سیاره مکوچکپموتو  2009تا سال  (1

 ها وارد شد.سیارهمجموعه سیارات حذف و به رده خردهدر اطراف مدار خود، از  در جذب اجرام کوچکتر

 باشد که دارای یک قمر نیز هست.میاریس  سیاره شناخته شده ،ترین خردهر بزرگدر حال حاض (9

 مدار حرکت سیارات به دو خورشید بیضی است. و خورشید در یکی از دو کانون بیضی قرار دارد. (7

-، مساحت های مساویکند در زمانسیاره و خورشید را به هم وصل می گردد که خطی کههر سیاره چنان به دور خورشید می (1

است باا  تر است با سرعت بیشتر و زمانی که دورتر کند. به عبارت دیگر ، وقتی سیاره به خورشید نزدیکهای مساوی ایجاد می

 چرخد.سرعت کمتری می
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  قمرها:

 چرخند. تر میسیاره بزرگاجرام آسمانی کوچکی هستند که تحت ت ثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره یا یک خرده تعریف قمر:

 

 انواع قمرها:

 

 نکته:

   هر   گردد و تقریباًشکل به دور زمین می مدار بیضییک ماه با تندی متوسط یک کیلومتر در ثانیه در  (1
 
، یک باار باه   روز 27 

 کیلومتر است. 310000و فاصله متوسط آن تا زمین چرخد.دور زمین می 

 شود.ی زمین فقط یک طرف ماه مشاهده میمدت زمان حرکت انتقالی ماه با حرکت وضعی آن برابر است به همین دلیل از رو (2

که باه دور  ماهواره فعال تشکیل شده است  24ای است که از سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره(:GPSسیستم موقعیت یاب جهانی)

هاا از  دهاد و فاصاله مااهواره   ای  پوشش میدی از سطح زمین را به صورت دایرهزمین در حال گردش هستند. هر ماهواره مساحت محدو

هر زمان توانسات   GPSشود. یک گیرنده ین دو ماهواره مجاور هم ایجاد میای به صورت اشتراک بیکدیگر طوری است که همواره منطقه

ها قرار گرفته اسات و  ای ماهوارهه در محل برخورد سه محدوده دایرهگیرند مفهومش این است کههواره ارتباط برقرار کند حداقل با سه ما

 آید.به دست می GPSبدین ترتیب طول و عرض جغرافیایی موقعیت دستگاه 

 

 

 

 :ماه قمر طبیعی در منظومه شمسی شناسایی شده است. زمین تنها یک قمر دارد که  200حدود  قمرهای طبیعی

 دارد.نام 

 :چرخند و بر اساس نوع م موریت و مصنوعی هستند که به دور زمین می ها قمرهایماهواره قمرهای ملنوعی

 گیرند.....( در ارتفاع متفاوتی قرار میکاربرد)مخابراتی ، رادیو و تلویزیونی ، هواشناسی ، موقعیت یابی و.......
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   ها:سیارک

سایارک  جرم فضایی دیگری در حال چرخش به دور خورشید هساتند کاه   میلیاردها ها و قمرهای آنها در منظومۀ شمسی به غیر از سیاره

های مریخ و مشتری قرار دارناد.  ای بین سیارهدرصد آنها در ناحیه 10ها از سنگ و فلز است و بیش از شوند. جنس این سیارکنامیده می

 معروف است.کمربند سیارکی این ناحیه به نام 

 

ت سنگی سرگردان فراوانی در فضا وجود دارند، هر گاه این قطعات سانگی وارد میادان جاذباه    قطعاسنگ )آذرگوی یا شخانه(: شهاب

غلیم و ضخیمی وجود داشته باشاد و   کنند. چنانچه در اطراف سیاره اتمسفر نسبتاًه شمسی شوند بر سطح آنها سقوط میسیارات منظوم

صورت خطی سفید در آسمان  کنند که بهسوزند و نوری ایجاد میفر میگ باشند در برخورد با  اتمسقطعات سنگی هم به اندازه کافی بزر

ای از آنهاا از اتمسافر   ها آنقدر بزرگ باشند که قطعاه گویند. چنانچه قطعه سنگمی شهاب ، ایشود به این نورهای گذرا و لحظهدیده می

 شود.نامیده می شخانهیا  سن شهابعبور کرده و با سطح زمین برخورد کند. 

 نکته:

هاا باه   سانگ دهند احتمال برخاورد شاهاب  با توجه به اینکه سطح بسیار کوچکی از سطح زمین را مناطق مسکونی تشکیل می (1

 کنند.ها سقوط میها در اقیانوسسنگمناطق مسکونی یا نزدیک آنها ، بسیار کم است. بیشتر شهاب

 کنند.تقسیم می آهنی –سنگی ،  آهنی،  سنگیها را از نظر جنس به سه گروه سنگشهاب (2

از دیدگاه دانشمندان از بین سیارات منظومه شمسی به غیر از زمین ،  فقط مریخ ، قابلیت بررسی شرایط حیات را دارد. باه   سفر به فضا:

ش از هزار ها به دنبال یافتن حیات در سیاراتی خارج از منظومه شمسی)سیارات فراخورشیدی( مشغول هستند.تا االن بیهمین دلیل انسان

منظومه فراخورشیدی کشل شده است. اما سفر به فضا به سادگی امکان پذیر نیست،  چون مشکالت زیادی در این نوع سفرها وجود دارند 

 ترین آنها عبارتند از:که چند مورد از مهم

 استخوانی ، اخاتالالت  ضایعات  . مانند: ایجاد حالت تهوع به خاطر افت فشار ،سالمتی انسان را تهدید کندتواند خطراتی که می

 های پرتوی و ........................خواب و آسیب

 سنگین هستند.( ،ت مین آب مورد نیاز فضانوردها.)چون تجهیزات ذخیره آب 

 برخورد با اجسام سرگردان فضایی 

 های فضایی خطرناکوجود زباله 
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 44فصل 

 گوناگونی جانداران

هازاران گوناۀ جدیاد شناساایی و     نیاز  زنده شناسایی شده است و هر سال  ها گونه موجودبه امروز میلیونبا توجه به این که تا   مقدمه:

)دانشمندان  و اصولی ممکن نیست. تبندی درسهمۀ این موجودات زنده، بدون ردهکار مطالعه و بررسی به طور یقین د، نشونامگذاری می

 اند.(داران شناسایی نشده خیلی  بیشتر از جاندارانی هستند که تاکنون شناسایی و نامگذاری شدهمعتقد هستند که تعداد جان

 ها.های مشترک آنویژگیهایی بر اساس عبارتست از قرار دادن تعدادی از جانداران در گروه بندی(:بندی)ردهطبقه

 

 بندی: واید رده

 

 

را با یکدیگر داشته باشند باا هام در یاک     کمتری  تفاوتو  بیشتری  شباهتبندی آن است که، جاندارانی را که بهترین نوع رده نکته:

 گروه قرار دهد.

شاوند، هار   های متقابل جانداران طراحی مای هایی هستند که بر اساس ویژگیکلید شناسایی دور اهی پرسش شناسایی دوراهی:کلید 

بنادی  پرسش دو حالت دارد و هر جانداری باید یکی از دو حالت را داشته باشد. از کلیدهای شناسایی دو راهی، به عنوان روشی بارای رده 

 شود.آنها استفاده می ترجانداران و شناسایی آسان

صافات   ها ، بیشتر بر اسااس های آنبندیکردند اما ردهبندی جانداران میها اقدام به ردههای قدیم انساناز زمان های قدیمی:بندیرده

 جانداران بود. دلیل آن هم این بود که شناخت زیادی از ساختار داخلی بدن موجودات زنده نداشتند. رفتاریو ظاهری 

 بندی کرده بود:بندی ارسطو است. ارسطو جانوران و گیاهان را به صورت زیر گروههای قدیمی، ردهبندیترین ردهیکی از معروف

 

 گیاهان جانوران 

 

 

گرفتند که شباهت دارانی با هم در یک گروه قرار میبندی ارسطو فقط بر مبنای صفات ظاهری بود جانچون رده بندی ارسطو:ایراد رده

 بندی مشخص نبود.نداران مانند الک پشت در این ردهزیادی با یکدیگر نداشتند و از طرف دیگر موقعیت برخی جا

شباهت  و حتیهای ساختاری شباهتکنند، صفات ظاهری توجه میبندی های امروزی عالوه بر این که به در رده های امروزی:بندیرده

و اسایدهای نوکلییاک   های تشاکیل دهنادۀ بادن جاناداران،     گیرند. از بین انواع مولکولرا هم در نظر میهای تشکیل دهندۀ آنها مولکول

هاا بیشاتر باشاد    هر چه قدر شاباهت ایان مولکاول   ترند. چون انواع آنها در جانداران مختلل متفاوتند. برای این منظور مناسبها پروتیین

-ترین آنها، ردهاند که یکی از رایجبندی شدههای مختلفی ردهباشد. امروزه جانداران به شیوهدهندۀ رابطه تکاملی نزدیک جانداران مینشان

 باشد.میای پنج سمسمه بندی

 جانوران راه رونده (1

 جانوران شنا کننده (2

 جانوران پرواز کننده (3

 ها علل (1

 ها درختچه (2

 هادرخت (3

 شود.تر میکار مطالعه و بررسی جانداران آسان (1

 کنیم.تر شناسایی میآسانجانداران را  (2

 کنیم.در صورت برخورد با جانداران جدید، گروه آنها را به درستی تعیین می (3
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 – هنا قنارچ – آغازینان -هنا بناکتری نج گروه اصلی یا سلسله)شامل: بندی جانداران را در پمطابق این رده ای:بندی پنج سلسلهرده

دهند تا کنند و همین طور ادامه میتر به نام شاخه، تقسیم میدهند، سپس هر سلسله را به چند گروه کوچک( قرار میجانوران–گیاهان 

 به گونه برسند. طبق نمودار زیر:

 

 بندی برای قمری خانگی و گرگ:مثالی از رده

 گونه سرده)جنس( تیره)خانواده( راسته  رده شاخه  سمسمه 

 (lupusگرگ) (Canisها)سگ سگ سانان گوشتخواران پستانداران دارانمهره جانوران گرگ

قمنننری 

 خانگی

-قمااااااااااااااااری کبوترها   کبوترسانان پرندگان دارانمهره جانوران

 (Spilopelia)ها

قمااااااااااااااااااااری 

 (senegalensis)خانگی

 

 

 بندی جانداران:رده نکاتی در رابطه با

و جزئی استفاده  های اختصاصیتر ،  از ویژگیو عمومی و در سطوح پایین های مهمبندی از ویژگیهمیشه در سطوح باالتر رده (1

 کنیم.می

که با هم  تنوع جاندارانیو  تعدادتر حرکت کنیم ، بندی به سمت سطوح پاییندر زیر یک سلسله، هر چه از سطوح باالتر رده (2

 شود.می بیشترآنها به یکدیگر،  شباهت، و در مقابل  کمترگیرند در یک گروه قرار می

های توانند با هم در یک گونه قرار گیرند که دارای ویژگیشود. جاندارانی میبندی محسوب میواحد اصلی و اساسی طبقه گونه (3

 زیر باشند:

 یادی با یکدیگر داشته باشند.های ساختاری ، عملکردی  و وراثتی شباهت زاز نظر ویژگی 

 هایی شبیه خود را به وجود بیاورند.در شرایط مناسب بتوانند از طریق تولیدمثل زاده 
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  مثل و زنده ماندن داشته باشند.بایستی قابلیت تولیدهای حاصل از آنها نیز، زاده 

-سطوح باالتر نیز،  با هم در یک گروه قرار میبندی قرار گرفتند قطعا در وقتی که چند جاندار مختلل با هم در یک سطح رده (4

 گیرند، اما معلوم نیست که در سطوح پایین تر باز بتوانند در یک گروه قرار گیرند.

 

توانناد باا یکادیگر آمیازش کارده و      های ظاهری زیادی که با یکدیگر دارند و حتی میچرا اسب و االغ با وجود شباهت سؤال:

 گیرند؟ک گونه قرار نمیتولیدمثل کنند، باز هم در ی

 

های متفاوتی دارند و های گوناگون ، نامبا توجه به اینکه جانداران مختلل در زبان اسمی(: 2نام علمی جانداران)سیستم نامگذاری 

و هام ناام    های یکسانی دارند. مثالً آفتاب پرست هم نام نوعی گیاه اسات از طرف دیگر حتی در یک زبان هم گاهی جانداران مختلل ، نام

کناد.  اند که آن جاندار را به طور دقیق مشخص مینوعی جانور. لذا برای حل این مشکل ، به هر گونه از جانداران نام علمی اختصاص داده

که به  های موجودات زنده ، یک نام علمی دو بخشی اختصاص داده استبه هر کدام از گونه 11، زیست شناس سوئدی در قرن کارل لینه

باشد. باید دقت کرد که در نام علمی تنها حرفی بندی یعنی سرده و گونه میشود. نام علمی شامل دو سطح آخر ردهالتین نوشته میزبان 

 باشد. مانند:میحرف اول سرده شود که با حروف بزرگ نوشته می

 

 گیرد.علمی مورد استفاده قرار میهای شود. و در تمام کتابالمللی وضع مینکته: امروزه نام علمی بر حسب قوانین بین

 است؟مثال: نام علمی کدام جاندار به درستی نوشته شده

 canis Familiarisسگ: (Felis catus 4گربه: (Canis LUPUS 3گرگ: (Homo Sapiens 2انسان: (1

 هاسلسله باکتری

هاا  شاوند. بااکتری  کرۀ زمین محسوب میترین موجودات زنده روی ترین و قدیمییاختهی هستند و از اصلیها موجودات زنده تکباکتری

های دریاچه، های آب داغچشمه، مواد در حال تجزیه،  مواد غذایی،  خاک،  آبشاوند، در  تقریبا در همه جای کره زمین یافت می

اناد.  نامناسبهای جانداران هایی برای زندگی بیشتر گروهکنند. چنین محیطزندگی می بدن جانداران دیگرو در  های قطبییخ، نمک

 شوند.ترین موجودات زنده روی کره زمین محسوب میباکتری ها جزو فراوان
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 ساختمان       

 :های باکتریآیاخته

 

 

 

 

 

 

 

نامیاده   ای(یوکاریوت)هوهسنته درون پوششی قرار گرفته و هسته را تشکیل داده است،  یاختهجاندارانی که در آنها ماده وراثتی نکته: 

-پروکناریوت)پیش شود کند و هسته تشکیل نمیها اطراف ماده وراثتی را پوششی احاطه نمیهای آنیاختهشوند و جاندارانی که در می

 اند.پروکاریوت هستند و بقیه همگی یوکاریوت هاسلسله جانداران فقط باکتری 1شوند. از بین نامیده می ای(هسته

 (11-14)آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد سال  مثال: باکتری هلیکوباکتر پیلوری، عامل بیماری زخم معده، دارای کدام یک از اجزای زیر است؟

 پوسته سیلیسی (4 هسته (3 ی یاختهدیواره  (2 ی یاختهاندامک  (1

  های یوکاریوت دارد.یاختهساختاری مانند  ها ، تقریباًی باکترییاختهغشای ی: یاختهغشای 

  :ان ها هستند یعنی فاقد هسته مشخص و سازمها جزو پروکاریوتبا توجه به اینکه باکتریسیتوپالسم

یافته هستند بنابراین در سیتوپالسم خود، فاقد هر گونه اندامک غشاداری همچون شبکه آندوپالسمی و 

 باشند اما دارای ساختارهای بدون غشایی مانند ریبوزوم هستند.جسم گلژی و میتوکندری و..........می

  :ها مواد وراثتی، شامل یک در باکتریمواد وراثتیDNA ای از سیتوپالسم به نام حلقوی است که در ناحیه

 قرار گرفته است بدون آنکه غشایی آن را احاطه کرده باشد.ناحیه نوکلیوئیدی 

  واره یاختهی نیز هستند که دو وظیفۀ مهم را انجام میها عالوه بر غشا، دارای دیباکتریی: یاختهدیواره-

ها به گیاهان شباهت دارند البته الزم به این نظر باکتری . ازشکل دادن به آنو محافظت از باکتری دهد: 

 ی گیاهان فرق دارد.یاختهها از نظر جنس و ساختار با دیواره ی آنیاختهذکر است که دیواره 

  :ی دارای یک الیه چسبنده به نام کپسول هم یاختهها عالوه بر غشا و دیواره بعضی از باکتریکپسول

 شود.می چسبیدن آنها به سطوح مختللباعث  از باکتری محافظتهستنند که عالوه بر 

 های ریزی و یا برجستگی تا کها ها متحرک هستند. و وسیله حرکتی در آنبیشتر باکتری: وسیمه حرکتی

 می باشد.پیلی  به نام
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ها دارای شکل مشخص و معینی ها باعث شده است که باکتریدیوارۀ یاختهی در باکتریوجود  ها بر اساس شکل:تقسیم بندی باکتری

 شوند.ها به سه شکل اصلی زیر دیده میباشند. باکتری

 

 

 

  ها بر اساس شیوۀ تأمین انرژی مورد نیازشان:تقسیم بندی باکتری

 شوند که عبارتند از: ها به دو گروه کلی تقسیم میاز این نظر باکتری

ها قادر هستند مواد آلی مورد نیاز خود را از مواد معدنی ساده موجود این گروه از باکتری تغذیه(:)خودهای اتوتروف باکتری (1

دهند. البتاه  ، این کار را انجام میسنتز یمیوشو تعدادی هم به روش فتوسنتز  ها،  با روشدر طبیعت بسازند. تعدادی از باکتری

 کم است. هاتعداد این نوع باکتری

ها مواد آلی مورد نیاز خود را از ها به این گروه تعلق دارند. اینتعداد بیشتری از باکتری تغذیه(:)دیگرهای هتروتروفباکتری (2

هاا  زا متعلق به این گروه از بااکتری های بیماریکنند. باکتریغذاهایی که به وسیله جانداران دیگر ساخته شده است ت مین می

 ها وجودشان برای انسان و طبیعت بسیار مفید هستند.نواع زیادی از این باکتریهستند. البته ا

 

 هااهمیت باکتری

 ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:از دالیل اهمیت باکتری

 کنند.شوند و به چرخه مواد در طبیعت کمک میها، از تجزیه کنندگان اصلی طبیعت محسوب میبه همراه قارچ (1

 آورند.آنها نیترو ن هوا را گرفته و به شکل قابل استفاده برای گیاهان در میتعدادی از  (2

 کنند.های نفتی و شیمیایی استفاده میها برای پاکسازی محیط زیست از آلودگیامروزه از بعضی باکتری (3
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 کنند.از برخی از آنها برای تولید گیاهان مقاوم به آفت استفاده می (4

ها را تغییر داده و از آنها برای تولید داروهایی مانند ها با روش مهندسی  نتیک باکتریدارند. انساندر تولید داروها نقش مهمی  (1

 کنند.انسولین استفاده می

 کنند.در تهیه برخی غذاها مانند ماست و پنیر و سرکه به انسان کمک می (9

هاای  کنناد از فعالیات بااکتری   گوارش غذا کمک مای کنند و عالوه بر اینکه به گوارش انسان زندگی می ها در لولۀتعدادی از آن (7

 کنند.زا جلوگیری میبیماری

 زا هستند.ها جانداران بسیار مفیدی هستند و تنها تعداد اندکی از آنها بیماریدر مجموع، باکتری نکته:

 

 

 هاباکتریتولیدمثل 

هاا در شارایط   باشد. اگار بااکتری  دمثل در بین جانداران میترین نوع تولیکنند که سادهتولیدمثل می تقسیم دوتاییها به روش باکتری

 کنند. مساعدی قرار گیرند با سرعت بسیار زیادی تولیدمثل می

 

 توان از رابطه زیر به دست آورد.ها را میتعداد باکتری
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سااعت   2پاس از حادود    دقیقه یک بار تقسیم شاوند و  20اگر چند باکتری در محیط کشتی قرار بگیرند که بتوانند هر  مثال:

 ها چقدر بوده است؟ی باکتری عدد برسد تعداد اولیه 314ها به تعداد باکتری

1) 4 2) 1 3) 9 4) 7 

 

 

 سلسله آغازیان

ی هم در میان ایاختههای پری هستند اما نمونهایاختههای جانداران هستند. بیشتر آنها تک ترین گروهترین و متنوعآغازیان یکی از قدیمی

میلیاارد   1/1) در حدود گویند.اند به آنها آغازی میشده نیستند.. چون اولین جانداران یوکاریوتی هستند که بر روی زمین ظاهرها کم آن

کنناد و  اند.(جانداران این سلسله بسیار متنوع هستند. برخی به گیاهان شبیه هستند و فتوسنتز میسال پیش اولین آغازیان به وجود آمده

هاای گونااگونی از جملاه باا کماک ماژک ، تاا ک و        شباهت دارند و شیوه زندگی هتروتروفی دارناد.آغازیان باه شایوه    برخی به جانوران

ها ، پارامسی ، آمیب ، اوگلناا و  ها می توان به جلبکهای معروف آنکنند. از نمونهدر آب زندگی می غالباًکنند. آغازیان ..............حرکت می

 ها اشاره کرد.دیاتوم

 

 چند نمونه معروف از آغازیان

ی این آغازیان دو قسمتی و سیلیسی اسات باه   اکننده هستند. دیواره یاختهای و فتوسنتزاز گروه آغازیان تک یاخته ها:دیاتوم (1

سامباده باه    سازی و تهیۀشهها ارزش اقتصادی زیادی دارد و در صنایع مختلل مانند شیهمین دلیل رسوبات حاوی پوسته این

 روند.کار می

 

ها ماهی دزی ماننغذای جانوران آب ،ها افزون بر تولید اکسیژنها هستند. اینازیان، جلبکترین گروه آغشدهشناختهها: جمبک (2

ای کاه باا   ها بر حسب ناوع رنگیازه  ی هستند. جلبکاهم پریاخته بسیاریی و ااز جلبک ها تک یاخته بعضیکنند. را ت مین می

 اند.شوند، که در جدول زیر با یکدیگر مقایسه شدهکنند به سه گروه اصلی تقسیم میکمک آن فتوسنتز می
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 شکل های آنویژگی نوع جمبک

 های سبزجمبک
های ای هستند و در آببسیاری از آنها تک یاخته

ای و کنند و برخی هم پر یاختهشیرین زندگی می

 کنند.بزرگ هستند و در دریاها زندگی می

 

 های قرمزجمبک

های گرم ای هستند که  در آبهای پریاختهجلبک

کنند و رنگیزه قرمز به آنها ها زندگی میاقیانوس

های عمیق دهد تا در قسمتاین امکان را می

دریاها هم بتوانند نور خورشید را جذب کرده و 

در ها عمل فتوسنتز را انجام دهند. از این جلبک

  شود.استفاده می آگارتهیه 

 ایهای قهوهجمبک

ای هستند که در های پریاختهاز گروه جلبک

ها که ترین جلبککنند. بزرگدریاها زندگی می

نام دارند به این گروه تعلق دارند. این  کمپ

 باشند.میید و ویتامین  ها سرشار ازجلبک
 

 

توانند فتوسنتز انجام دهند و مواد آلی موردنیاز خود را یا از راه شکار و یا به یکی از آشناترین آغازیان هستند که نمی ها:آمیب (3

های مرطوب باه فراوانای   ها در آب های شیرین و شور و همچنین در خاککنند. آمیبصورت انگل از جانداران دیگر ت مین می

کنناد. پاهاای کااذب    آنها است که با ایجاد پاهای کاذب حرکت میشیوۀ حرکت ها آشنای آمیبشوند. ویژگی بسیار یافت می

 کند.ایجاد میبیماری اسهال خونی ها در انسان نوعی برآمدگی سیتوپالسمی هستند. نوعی از آمیب

 

 

 

 دالیل            

 :اهمیت آغازیان 

 

 

 آغازیان: چند نکته دربارۀ

 تهیه کنند.های پاک سوختها، دانشمندان در تالشند تا از جلبک امروزه 

 های راکد محیط بسیار مناسبی برای رشد انواع آغازیان هستند.آب 

غذایی قرار های هستند و در ابتدای زنجیره هااز جمله ماهی یک منبع غذایی مهم برای سایر جانداران (1

 گیرند.می

 نقش بسیار مهمی در ت مین اکسیژن مورد نیاز سایر جانداران دارند. ،کنندهآغازیان فتوسنتز (2

-ها مورد استفاده قرار میهای غذایی، به ویژه ویتامینها در ت مین مواد بهداشتی و مکملبرخی از آن (3

 گیرند.

به خاطر داشتن پوسته سیلیسی ، در صنایع مختلل ها مانند دیاتوم رسوبات باقی مانده از برخی از آنها، (4

 گیرند.سازی مورد استفاده قرار میشیشه از جمله

 گیرند.عنوان غذا مورد استفاده قرار می ها بهبعضی از آغازیان مانند جلبکدر برخی مناطق جهان،  (1

، کردن بستنی تای است که برای سفکنند. آگار مادهای قرمز در تهیه آگار استفاده میهاز جلبک (9

 رود.ها به کار میو محیط کشت میکروب شکالت
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  می باشد. پالسمودیومآغازی به نام نوعی  ،عامل بیماری معروف ماالریا کنند. مثالًانسان تولید بیماری میبرخی از آغازیان در 

 هاسلسله قارچ

هاای اساسای کاه باا     گیاهان هستند اما به خااطر تفااوت   گروهی از جانداران هستند که هر چند از نظر ظاهری تا حدودی  شبیهها قارچ

ر زیر به چناد ماورد از تفااوت    د ها قرار دهند.ای به نام سلسله قارچاند آنها را در سلسله جداگانهدارند زیست شناسان مجبور شدهگیاهان 

 شود:ها با گیاهان اشاره میقارچ

  ی وجود ندارد.یاختهی هستند در  صورتی که هیچ گیاه تک ایاختهی و بعضی هم پر ایاختهقارچها بعضی تک 

  دهند، یعنی همگی هتروتروف هستند.فتوسنتز انجام نمیهیچ کدام کلروفیل ندارند و قارچها 

  ی آنها بر خالف گیاهاان از جانس ناوعی    یاختهی دارند اما جنس دیواره ایاختهها مانند گیاهان دیواره های قارچیاختههر چند

 .(است سلولزی گیاهان ایاختهدیواره  عمدۀ تشکیل دهندۀهست.)ماده  کیتی پلی ساکارید به نام 

 اناد کاه ممکان اسات     های باریک و بلندی ساخته شدهها از رشتههای متختلفی هستند در صورتی که قارچدارای بافت گیاهان

 محکم به دور یکدیگر بپیچند و پیکر قارچ را به وجود بیاورند.

ناد و  کنرده و از آنها استفاده میند شاخه و برگ گیاهان را تجزیه کها مواد آلی باقی مانده از سایر موجودات مانتعداد زیادی از قارچ نکته:

 شوند.باعث چرخه مواد در طبیعت می

 اشاره کرد. هاکپکو  مخمرها،  هادنبالن،  های چتریقارچ ها می توان بههای معروف قارچاز نمونه نکته:

 

 

 

 

 دالیل      

 ها:اهمت قارچ

 

 

و نقش مهمی در چرخۀ مواد در شوند نندگان اصلی طبیعت محسوب میتجزیه کیکی جزو ها قارچ (1

 طبیعت دارند.

 هاهای چتری و دنبالنمانند انواعی از قارچ گیرند.استفاده قرار میتعدادی از آنها به عنوان غذا مورد  (2

-بیوتیکشود. مانند بسیاری از آنتیواد شیمیایی بسیار مفیدی تهیه میاز برخی از آنها داروها و م (3

 .ها()پادزیستها

 گیرند.نان و پنیر مورد استفاده قرار میمواد غذایی و نوشیدنی مانند  آنها در تهیآتعدادی از  (4

زیادی به مزارع و  های بسیارشوند و خسارتهای گیاهان محسوب میا از مهمترین آفتهبعضی از قارچ (1

 .سیاهک و زنگ گندم ،  سفیدککنند. مانند باغها وارد می

-می زخم الی انگشتان پای که باعث کنند. مانند قارچیی را ایجاد میهاتعدادی از آنها در انسان بیماری (9

 شود.می کچمیشود. و یا قارچی که باعث 
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 ها:چند نکته در ارتباط با قارچ

 کنناد، ماثالً در یخچاال    توانند در محدوده وسیعی از دماها و در شرایط متفاوتی زنادگی  ها جانداران مقاومی هستند و میقارچ

 های غلیم قندی)مربا( و نمکی)رب( هم رشد کنند.دهند و یا در محیطمواد غذایی را مورد حمله قرار می

 زا هستند.جموع جانداران بسیار مفیدی هستند هر چند که تعداد اندکی از آنها بیماریدر م هاقارچ 

 جواننه  روش گیرناد و باا   یر نانوایی مورد استفاده قرار میخم که در تهیۀای هستند یاختههای تک ها ، نمونه ای از قارچمخمر

 شوند.تولیدمثل غیرجنسی است تکثیر میکه نوعی  زدن

 شوند؟های خوراکی، نوعی سبزی محسوب میسؤال: آیا قارچ

 

 

 

 جان؟جاندار یا بی

- هاویروسها هستند. امل برخی از آنها موجوداتی به نام ویروسها و آغازیان نیستند بلکه عها، قارچهای عفونی، باکتریعامل همه بیماری

های حیاتی مانند تغذیاه و  ای ندارند و بسیاری از فعالیتیاختهها بسیار ریزترند و با توجه به اینکه ساختار موجوداتی هستند که از باکتری

هاای موجاودات   و در هیچ کدام از سلساله آورند. ه به حساب نمیزندشناسان آنها را موجود دهند ، زیستنفس و رشد و ...... را انجام نمیت

-شوند و ت ثیر زیادی بر زندگی موجودات زنده دیگر مای دهند. اما با وجود این در بسیاری از جانداران باعث بروز بیماری میزنده قرار نمی

 ها هستند.و ...........ویروس ایدز،  هاری، آبمه مرغان ،  آنفموآنزاهایی مانند گذارند. به عنوان مثال عامل بیماری

 هاساختار ویروس

 هر ویروسی از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از: 

های ویروس از جمله شکل آن و ناوع بیمااری کاه    باشد و تمام ویژگیوراثتی ویروس می ، که مادۀ RNAیا  DNAقطعه ای از  (1

 ایجاد می کند به این قطعه بستگی دارد.

 های گوناگونی داشته باشد.کند و می تواند شکلپروتیینی، که اطراف ماده وراثتی را احاطه میپوشش  (2
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 دهد.(ها را مورد حمله قرار میباکتریوفاژ)ویروسی که باکتری ویروس بیماری موزائیک تنباکو

  
 

  هاویروس تولیدمثل

بارای اینکاه بتوانناد    توانند تولیادمثل کارده و تکثیار شاوند بناابراین      و نمیی میزبان، شبیه بلور هستند هایاخته ها، در خارج ازویروس 

ها به )مهم ترین شباهت ویروس تکثیر شوند.میزبان  یاختۀهای میزبان شوند و با استفاده از امکانات یاختهکنند الزم است و ارد تولیدمثل 

 نیست.تولیدمثل میزبان قادر به  یاختهخارج از در چ ویروسی هی موجودات زنده( بنابراین

تواناد وارد  های همه جانداران وارد شوند،  اما این به آن معنی نیست که یک ویروس مای توانند به درون یاختهها می: هر چند ویروسنکته

توانناد در جاانوران تولیاد    کنناد نمای  گیاهان را آلوده میهایی که ها، میزبان اختصاصی دارند، مثال ویروسای شود بلکه ویروسهر یاخته

 بیماری کنند.

 شوند.ها از راههای متفاوتی از فردی به فرد دیگر منتقل مینکته: ویروس

 بیماری ایدز

هاای سافید   نام دارد وارد گروه خاصی از گلباول  HIVهای ویروسی است. ویروس عامل این بیماری که ترین بیمارییکی از خطرناک ایدز

کند و بدن فرد توان دفاع شود، در نتیجه سیستم ایمنی بدن را تضعیل میشود و با تکثیر در داخل آنها باعث از بین رفتن آنها میبدن می

 دهد.شود که معموالً در افراد سالم رخ  نمیهای عفونی مبتال میدهد و به بیماریزا را از دست میاز خود در برابر عوامل بیماری
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 های انتقال ویروس ایدزراه

تواناد از  به راحتی مای  شوندهای جنسی ترشح میمایعاتی که از طری  اندامو  خونویروس ایدز از طریق برخی مایعات بدن مانند  

-افراد آلوده از مهام فرد آلوده به فرد سالم منتقل شود. بنابراین هر وسیله آغشته به خون آلوده مانند تیر و سرنگ و..... و ارتباط جنسی با 

 ترین راههای انتقال ویروس ایدز هستند.

سال و یا حتی  10ماه تا  9یکی از دالیل گسترش سریع این بیماری در جهان این است که ممکن است فرد پس از آلوده شدن، بین  نکته:

 تواند افراد زیادی را آلوده کند.ت میبیشتر هیچ عالمتی نداشته باشد، در نتیجه از بیماری خود اطالعی ندارد و در طول این مد

 تواند از طریق سرفه و عطسه و نیش حشرات منتقل شود. خوشبختانه ویروس ایدز نمی نکته:
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 42فصل 

 دنیای گیاهان

بلکه بسیاری از جاناداران دیگار    ،توانیم بدون گیاهان زندگی کنیم؟ نه فقط مااید؟ آیا ما میت به دنیای بدون گیاهان فکر کردهآیا هیچ وق

شناساان آنهاا را نیاز مانناد ساایر      گیاهان تنوع بسیار زیادی دارند به همین دلیل زیسات  هم ، بدون گیاهان قادر به ادامه حیات  نیستند.

 اند. مطابق شکل زیر:بندی کردهموجودات زنده گروه

 

توان نتیجه گرفات  کنند میاستفاده می های پراهمیت و عمومیسطوح باالتر، از ویژگیها در بندیدانیم در ردهبا توجه به اینکه می نکته:

 ویژگی بسیار مهمی است. ،که وجود یا عدم وجود آوند در گیاهان

 بافت آوندی

گیاهاان قاادر باه     برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند. درست است که ،جانداران دیگر هاییاختهمانند تمام  نیزگیاهان  هاییاخته 

منتقال   ، از قسمتی باه قسامت دیگار   انجام عمل فتوسنتز هستند اما به دو دلیل مهم نیاز هست که گیاهان بتوانند مواد را در داخل خود

 کنند:

    موجاود در   هاای یاخات برای انجام عمل فتوسنتز به آب و مواد معدنی موجود در خاک نیاز هست. درصورتی کاه فتوسانتز در

 کننده برسند.های فتوسنتزیاختهشود، پس الزم است که آب و مواد معدنی از خاک به هوایی گیاه انجام میهای اندام

 که دارای انادامک کلروپالسات باوده و سابز      هایییاختهگیاهان قادر به انجام عمل فتوسنتز نیستند بلکه فقط  هاییاخته همۀ

فتوسانتز   هاای یاختهگیاهان، به مواد آلی ساخته شده در  هاییاختهم توانند فتوسنتز کنند، در صورتی که تمارنگ هستند می

 برسند. ها یاختهها، نیاز دارند و الزم است که این مواد به همه کننده یعنی کربوهیدرات

یاک بافات    از گیاهان برای بارای انجاام ایان کاار     بسیاریکنند؟ در اما گیاهان چگونه مواد را از قسمتی به قسمت دیگر خود منتقل می

باشد. دو نوع آوند به نام آوندهای به وجود آمده است. بافت آوندی دارای اجزای لوله مانندی به نام آوند می با ت آوندیتخصصی، به نام 

 های زنده گیاه وجود دارند.آبکشی و چوبی در ساختار بافت آوندی وجود دارند. این آوندها در سراسر بخش
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 شکل تشکیلچگونگی  وظیفه نوع آوند

آوندهای 

 چوبی

انتقال آب و مواد 

معدنی از ریشه به 

های دیگر به اندام

های خصوص اندام

فتوسنتزکننده مانند 

 هابرگ

به ای های نسبتاً دراز ، کشیده و زندهیاختهدر گیاهان ابتدا 

زمان با همگیرند. آیند که در امتداد هم قرار میوجود می

شود. مادۀ تر میی آنها نیز ضخیما، دیوارۀ یاختهرشد گیاه 

ای ای، سلولز است، اما با اضافه شدن مادهعمدۀ دیوارۀ یاخته

، این یاهایی از دیواره یاختهبخشبه نام چوب یا لیگنین به 

ای چوبی شده آنها اره یاختهمیرند. و فقط دیوها مییاخته

ی هم که در امتداد هم قرار ماند. در دو آوند چوبباقی می

رود و یا ه عرضی یا به طور کامل از بین میاند، دیوارگرفته

های آید. و این لولههای بزرگی در آن به وجود میسوراخ

د. ندهعمل انتقال شیره خام را انجام می ،چوبی شده

نقش توانند در انتقال شیره خام آوندهای چوبی نمیبنابراین 

 اند.فعالی داشته باشند، چون مرده
  

آوندهای 

 آبکشی

انتقال مواد ساخته 

های شده در اندام

فتوسنتزکننده به 

 سراسر پیکر گیاه

های دراز و گیاهان، یاختهابتدا در  ،همانند آوندهای چوبی

گیاه دیواره  آیند و همزمان با رشدای به وجود میکشیده

-شود، این یاختهچوبی نمیاما  ،شودای آنها ضخیم مییاخته

اما سیتوپالسم  ،دهنددست می هسته خود را ازهر چند ها 

میرند. در دیواره عرضی بین دو کنند و نمیخود را حفم می

 شودصفحۀ آبکشی تشکیل می ، همدر امتداد  آبکشیآوند

 ها عملیاخته. و این دار استکه همانند ظرف آبکش، سوراخ

 دهند.انتقال شیره پرورده را انجام می

 

 
 

  نکته:

باشد، بیشتر قطر درختان را بافات آوناد   با توجه به اینکه تعداد آوندهای چوبی در یک گیاه بسیار بیشتر از آوندهای آبکشی می (1

 دهد.چوبی به خود اختصاص می

 اند.ای از آوندهای چوبی و آبکشی هستند که در کنار هم قرار گرفتهها ، دستههای موجود در برگرگبرگ (2

 

 

 آزمایش برای مشاهده آوندهای چوبی: 

 

  

 کنیم.های طولی بسیار نازک تهیه میابتدا از ساقه یا دمبرگ گیاهی مانند نعنا برش 

 ها را در داخل شیشه ساعت قرار داده و بر روی آنها چند قطره مایع سفیدکننده میبرش-

 رنگ شوند.بی ریزیم تا کامالً

 شود.کننده خارج دهیم تا مایع سفیدها را با آب مقطر شست و شو میسپس برش 

 رنگ شوند.کنیم تا  آبیریزیم و صبر میها چند قطره رنگ آبی متیل میبر روی برش 

 کنیم.ها را با آب مقطر شسته و در زیر میکروسکوپ نگاه میسپس برش 
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 حرکت شیره خام از خاک تا برگ

 ترتیب عبارتند از:شود که به این کار در چندین مرحله انجام می

شاود  قسمت عمدۀ آب و مواد معدنی که وارد ریشه می گیاه از خاک: جذب آب و مواد معدنی توسط ریشۀ (1

هاا ، از تماایز   شود. تارهای کشنده در منااطق نزدیاک باه ناوک ریشاه     جذب می تارهای کشندهتوسط تارهای ظریفی به نام 

روپوستی بسیار طویل اسات کاه   یاختۀ آیند. به عبارت دیگر هر تار کشنده، در واقع یک های روپوستی ریشه به وجود مییاخته

شوند. هدف از به وجود آمادن  ی نازکی دارد و آب و مواد معدنی به راحتی از دیوارۀ آنها عبور کرده وارد ریشه میادیوارۀ یاخته

 تارهای کشنده افزایش سطح تماس آب و خاک با ریشه است.

 

های تارهای کشنده شد فشار و تراکم آب در داخل پس از اینکه آب وارد یاخته :شیرۀ خام در عرض ریشهحرکت  (2

 درونهاای گونااگون از دو مسایر    شود، سپس باا روش پوست می هاییاختهها وارد شود. به همین دلیل آب از آنآنها زیاد می

 رسد.آوندهای چوبی می، در داخل پوست حرکت کرده و به ایبرون یاختهو  اییاخته
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به حجمی از آب و مواد معدنی که در داخال آونادهای    خام در آوندهای چوبی ریشه و ساقه: حرکت شیرۀ (3

شود و جا میهخام در داخل آوندهای چوبی گاهی تا فواصل بسیار طوالنی جاب گویند شیرۀمی شیرۀ خامیابد چوبی جریان می

توانناد در  کند. با توجه به اینکه آوندهای چاوبی زناده نیساتند و نمای    های گیاه را ت مین میآب و مواد معدنی مورد نیاز یاخته

بیشنتر  شاود؟ در  انتقال شیره خام نقش فعالی داشته باشند، پس چه عاملی باعث حرکت شیره خام در آونادهای چاوبی مای   

 هنای هنوایی  تبخیر آب از سطح اندام، عامل اصلی حرکت شیره خام در آوندهای چوبی، گیاهان چوبیگیاهان، مخصوصاً 

باشد.روزانه مقدار بسیار زیادی آب از های آّب میچسبی مولکولچسبی و دگرالبته با کمک خواص ویژۀ آب همچون، نیروی هم

های پشت سر خود را نیز به دنبال خود به باال کولشود مولشود. وقتی مولکول آبی بخار میهای هوایی گیاه بخار میسطح اندام

های آب به صورت ستونی در داخال  کشند و به همین ترتیب مولکولهای دیگری را میکشد و آنها نیز به نوبۀ خود مولکولمی

خال  خام در دا خیر آب بیشتر باشد سرعت حرکت شیرۀکنند. بدیهی است که هر چه قدر سرعت تبآوندهای چوبی حرکت می

 شود. آوندهای چوبی نیز بیشتر می
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  نکته:

وجود دارد که از  پوستکی به نام ایاختههای هوایی گیاه، یک الیۀ غیر های روپوستی در سطح اندامیاختهروی سطح خارجی  (1

جلاوگیری  های روپوستی تاا حاد زیاادی    یاختهمواد موم)نوعی لیپید(مانندی تشکیل شده است. پوستک از تبخیر آب از سطح 

های اطراف روزنه)نگهبان روزنه( با باز و بسته کاردن روزناه،   یاختهشود. ها بخار میکند در نتیجه آب، عمدتاً از طریق روزنهمی

-های بارگ خاارج مای   کنند. بخش زیادی از آب جذب شده توسط گیاه، به صورت بخار از روزنهمیزان تبخیر آب را کنترل می

 شود.

به عنوان یک  اکه     : دهد. از جملهتوان نتیجه گرفت که آب در گیاه وظایل گوناگونی انجام میبا توجه به توضیحات باال می (2

برای حرکت  ا ن اوا   ر  اخل آوندهه الزم است و اقدار زیه ی از  -.برای انجهم فتوسنتز الزم است اولیه

 .شو بهعث شه ابی و سرپه نگه  اشته شدن گیهههن، اخصوصهً گیهههن علفی ای -شو .آن بخهر ای

 

 فعالیت برای نشان دادن                       

 :حرکت آب و مواد معدنی در آوندهای چوبی

 

 

  

 کنیم.کرفس را تهیه می داریک ساقۀ برگ (1

 کنیم.در داخل یک بشر مقداری آب ریخته و با جوهر قرمز،  آن را رنگین می (2

 دهیم.کرفس را در داخل آب قرار می ساقۀ (3

 ساعت اگر به برگ دقت کنیم احتماالً آثار رنگ را در آن خواهیم دید. 24پس  از  (4

م. نقاط قرمز دهیدر صورت دیده نشدن در برگ، یک برش عرضی در ساقه می (1

رنگی را جدا از هم، ولی در یک ردیل خواهیم دید که نشان دهندۀ آوندهای 

 چوبی هستند.
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 ساختار برگ

 کنید.های مختلل برگ را مشاهده میباشد. در شکل زیر بخش، برگ محل اصلی انجام فتوسنتز میبیشتر گیاهاندر  

 

 نکته:

 برگ معروفند.های میانیاختهای و اسفنجی هستند که به نام های نردهیاختهکننده ، های اصلی فتوسنتزیاخته 

 باشد.میها بیشتر از سطح باالیی آنها ها در سطح زیرین برگتعداد روزنه 

  کنند.رای کلروپالست بوده و فتوسنتز می، داهای نگهبان روزنهیاخته های روپوست، فقطیاختهدر بین 

 برای رشد و نمو خاود را   گیرند مواد مورد نیازحاصل از فتوسنتز و مواد مغذی که از خاک می گیاهان با استفاده از کربوهیدرات

 توانند پروتیین و چربی بسازند.نند، مثالً میکت مین می

 توانند هایی که نمییاخته گویند.می شیره پروردهشود وارد آوندهای آبکشی می ها که همراه آب،به مواد ساخته شده در برگ

 کربوهیدرات دارد.کنند. شیره پرورده مقدار زیادی فتوسنتز کنند مواد مغذی مورد نیاز خود ار از این شیره ت مین می

 

 

 

 :هاآزمایش برای پی بردن به محل روزنه

 

 

 کنیم.ی مانند گل شمعدانی را انتخاب میگیاه (1

-کبالت کلرید را با کمک گیرۀ کاغذ، در دو سطح یکی از برگدو ورق، کاغذ آغشته به  (2

 آبی رنگ است.(کبالت کلرید دهیم.)کاغذ آغشته به میهای آن قرار 

 دهیم.سب قرار داده و به آن آب کافی میگیاه را در شرایط منا (3

شوند. این نقاط رنگی محل میپس از مدتی نقاط صورتی رنگی در هر دو کاغذ مشاهده  (4

برخورد با بخار آب  دهند چون کاغذ آغشته به کلرید کبالت درها را نشان میروزنه

 شود.صورتی رنگ می
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 بیشتر است.ها در سطح زیری برگ تعداد روزنه نتیجه:

 دانید؟آیا می

شود. در جانداران مختلل، زمان جاندارانی که تولیدمثل جنسی دارند دو فرآیند لقاح و میوز در چرخۀ زندگی آنها به طور متناوب تکرار می

 توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد:انجام تقسیم میوز با هم فرق دارد. و از این نظر می

کروموزمی حاصل از تقسایم   nهای یاختهشود در نتیجه تخم، تقسیم میوز انجام مییاخته بالفاصله پس از انجام لقاح و تشکیل  گروه اول:

هاا و  باشد. مانناد بیشاتر قاارچ   تخم مییاخته  ،هاکروموزومی در چرخه زندگی این n2آورند. تنها مرحله جاندار بالر را به وجود می ،میوز

 برخی آغازیان.

تخم با تقسیمات میتوزی جاناداری را باه   یاخته شود بلکه تخم، تقسیم میوز انجام نمییاخته پس از انجام عمل لقاح و تشکیل  گروه دوم:

کروماوزمی   nهاای  یاختاه کروموزمی هستند بعاداً هماین جانادار باا تقسایم میاوز،        n2های تشکیل دهندۀ آن یاختهآورد که وجود می

آورناد. ساپس   کروماوزمی را باه وجاود مای     nآورد که هر کدام از آنها با تقسیمات میتوزی، جاندار به وجود میرا  هاگمخصوصی به نام 

سازند. به عباارت دیگار در چرخاۀ    تخم را مییاخته آورد که با فرآیند لقاح را به وجود می هاگامتکروموزومی با تقسیم میتوز،  nجاندار 

 ها.شود.مانند گیاهان و برخی جلبککروموزمی دیده می n2کروموزومی و هم جاندار  nهم جاندار  ،هازندگی این

آورد. در بدن جاندار باالر باا   کروموزمی را به وجود می n2تخم با تقسیمات میتوزی جاندار بالر  یاختهپس از انجام عمل لقاح،  گروه سوم:

آورند. در نتیجاه  تخم را به وجود می یاختهتشکیل با یکدیگر لقاح انجام داده و  آیند که بالفاصله پس ازها به وجود میتقسیم میوز، گامت

 کروموزومی است. مانند جانوران. n2جاندار بالر همواره 
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هاای  از تقسایمات میتاوزی یاختاه    1و  4و  3های کروموزومی است در صورتی که یاخته n2ها به وجود آمده از لقاح گامت 1چون یاخته

 (3کروموزومی هستند.)درستی گزینه  nحاصل از تقسیم میوز به وجود آمده و 

 (1دهندۀ میوز است.)نادرستی گزینه نشان 2دهندۀ لقاح و عدد نشان 9باشد. عدد این جاندار مشابه گروه اول می

 (2آیند.)نادرستی گزینه ها در این نوع جانداران، در اثر تقسیم میتوز به وجود میگامت

 (4ها و برخی از آغازیان، دارای چنین مراحلی در زندگی خود هستند.)نادرستی گزینه قارچ

 

 گیاهان آونددار 

 هاسرخس

هاای شامالی ایاران، باه     های مرطوب، مانند اساتان ها اولین گروه از گیاهان آونددار و دارای ساقۀ زیرزمینی هستند که در مکانسرخس 

های طویلی به ساقۀ زیرزمینی متصل هستند. چاون  های آنها با دمبرگگیاهان ساقه هوایی ندارند و برگکنند. این صورت خودرو رشد می

ها با وجود اینکه دارای بافت آونادی هساتند اماا در چرخاه     گویند. سرخسمی شاخهبرگهایشان ظاهری شبیه شاخه دارند به آنها برگ

 شود.نمیزندگی آنها دانه تشکیل 

 

 



44 

 

 هاخسچرخه زندگی سر

دی هاگادان  هاا حااوی تعادا   لکاه د هر کادام از ایان   نآیای یا نارنجی رنگی به وجود میهای قهوه، لکههاهای سرخسگاهی در پشت برگ

ها پس از آزاد شدن ، در صاورتی کاه در   آیند. هاگکروموزمی به وجود می nی ها، هاگبا انجام تقسیم میوز ،هاهستند. در داخل هاگدان

 کنناد سرخس کوچک قلبی شکلی را ایجاد میی رشد کرده و ایاختهبا انجام تقسیم  ،قرار گرفته باشند از نظر دما و رطوبت مکان مناسبی

آیناد. در داخال ایان    های جنسی نر و ماده به وجاود مای  . بر روی این سرخس قلبی شکل، اندامکروموزومی هستند  nهای آن که یاخته

های سطحی موجود باشند و در آبآیند. گامت نر دارای تا ک میکروموزومی به وجود می nهای نر و ماده ها ، با تقسیم میتوز گامتاندام

دهاد، و  ند و با آن عمل لقاح را انجام میرسامیدر محیط شنا کرده و خود را به گامت ماده که در داخل اندام تولید مثلی ماده وجود دارد 

شکیل ای تپی، بدون آنکه دانهدربا انجام تقسیمات میتوزی پی ،تخم پس از تشکیلیاخته آورد. می کروموزومی را به وجود n2تخم  یاخته

 کند. مطابق با شکل زیر:کروموزمی را ایجاد می n2دهد سرخس جدید 

 

ای ساطحی بارای   هرسانند، وجود آبهای سطحی، خود را به گامت ماده میها تا ک دارند و با کمک آبهای نر سرخسچون گامتنکته:

 کنند.های مرطوب رشد میها الزم است و فقط در مکانتولید مثل سرخس
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 داران(بازدانگان)مخروط

های سطحی نیاز ندارند. های خشک، رشد کنند و برای تولیدمثل به وجود آباولین گروه از گیاهان هستند که توانستند در مکان بازدانگان

سطح کرۀ زمین از قطب شمال تا نواحی گرمسیری استوایی وجود دارند. این گیاهان یکی از زیباترین گاروه   بازدانگان در نواحی وسیعی از

ریزناد در تماام   های آنها همه با هم نمیهای سوزنی شکل دارند و چون برگسلسله گیاهان هستند. گیاهانی چوبی هستند که اغلب برگ

کنند. بازدانگان گل ندارند و ین دلیل از این گیاهان برای زیبا سازی شهرها استفاده میفصول سال، برگ دارند و سبزرنگ هستند. و به هم

شوند. دانه آنها در داخل مخاروط  نامیده می پولکهای تغییر شکل یافته هستندکه ها اجتماعی از برگبه جای آن مخروط دارند. مخروط

-های معروف بازدانگان میشوند. از نمونهباشد. به همین دلیل بازدانه نامیده می ای آن را احاطه کردهآید بدون آنکه میوهماده به وجود می

 توان به کاج و سرو اشاره کرد.
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 چرخۀ زندگی بازدانگان

 توان به صورت زیر خالصه کرد:چرخه زندگی این گیاهان را می

 ،بوده و به تعداد زیاد باه وجاود   های نر کوچک آیند. مخروطها به وجود میهای نر و ماده در انتهای شاخهمخروط در فصل بهار

 های ماده، بزرگ و چوبی هستند. آیند در صورتی که مخروطمی

  ها به جای اینکه گامت نر به وجود بیاید آیند و در داخل کیسهبه وجود می های گردهکیسههای نر، مخروطهای پولکدر زیر

 آیند.ها به وجود میهای مخروط ماده هم ، تخمکروی پولک آیند و دربه وجود می های گردهدانه

 های ماده قرار می گیرند.)گرده افشانی(و سایر عوامل محیطی بر روی مخروطهای گرده پس از آزاد شدن با کمک باد دانه 

 کنند. شد کرده و لوله گرده را ایجاد میهای گرده در داخل مخروط ماده ردانه 

 د.شو، گامت ماده ایجاد میگامت نر و در داخل تخمک ،در داخل لوله گرده 

  کند. بدون پی خود دانه را ایجاد میدرت پیتخم با تقسیمایاخته شود. یکدیگر یاخته تخم تشکیل میاز لقاح گامت نر و ماده با

ای آن را احاطااااااااااااااااااه کاااااااااااااااااارده باشااااااااااااااااااد. آنکااااااااااااااااااه میااااااااااااااااااوه 

 

 شود، برای رسیدن آن به گامت ماده به وجود آب نیازی نیست.یل میدر بازدانگان چون گامت نر در داخل لولۀ گرده تشک نکته:
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 نهاندانگان)گیاهان گلدار(

ت سازگاری بسیار باالیی برخوردارند و در آب و هواهاای متفااوتی   از قدر، و ترین گیاهان روی زمین هستندترین و متنوعفراوان نهاندانگان

کناد. باه   اطراف آنها را احاطه مای  میوهها پس از اینکه در داخل گل تشکیل شدند است. دانه گلاندام تولید مثلی در آنها کنند. رشد می

 شوید.در زیر با ساختار یک گل کامل آشنا می نامند.دانه میهمین دلیل این گیاهان را نهان

 

 نیستند.ها این گونه هم مادگی داشته باشد. همۀ گل گلی است که هم پرچم و ،گل کامل نکته:

 چرخه زندگی نهاندانگان

 توان به صورت زیر خالصه کرد:این چرخه را می

 د.نآییک یا تعدادی تخمک به وجود می و در داخل تخمدان، ،گرده هایتعداد زیادی دانه در داخل بساک، (1

 افشانی(گیرند.)گردهیهای گرده پس از آزاد شدن بر روی کالله قرار مدانه (2

 آیند.های گرده به وجود میگرده، لولههای از رویش دانه (3

 د.نشور داخل تخمک، گامت ماده تشکیل میدر داخل لوله گرده، گامت نر و د (4

 آورند.)لقاح(تخم را به وجود می یب شده و یاختهگامت نر و ماده با یکدیگر ترک (1

تشکیل می شود. اطاراف گیاهاک مقاداری اندوختاه غاذایی       گیاهک، جنینی به نام یاخته تخماز رشد و تقسیمات پی در پی  (9

 به وجود می آید.میوه هم دیواره تخمدان و از رشد پوست دانه ، پوسته تخمکآید. از رشد تشکیل می شود، و دانه به وجود می
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   دانه:بندی گیاهان نهانتقسیم

 اند.کنند که در جدول زیر با یکدیگر مقایسه شدهلپه تقسیم می و دولپه ، به دو گروه تک اندوختۀ غذایی دانهدانگان را بر اساس نهان
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 دو لپه تک لپه 

 برش ساقه

  

 برگ

  

 گل

  

 دانه

  

 ریشه
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 دانههای گیاهان نهانبندی اندامتقسیم

 

و  نیشاکر ، ریاواس ، سایب زمینای   و در گیاهاانی مانناد؛   ریشهدر  تربچهو  شلغم، چغندرقند، هویج مانند؛ مواد مغذی در گیاهانی نکته:

 شود.ذخیره می برگ در اسفناجو کلم  مانند؛و در گیاهانی  ساقهدر  کاکتوس

 

 گیاهان بدون آوند

ترین گیاهان روی زمین هستند کاه ارتفااع زیاادی ندارناد و پوشاش مخمال       از قدیمی ها. خزههستند هاخزهمعروف این گیاهان  نمونۀ 

از نظار  هایی دارند کاه فقاط   و به جای آن بخش ندارندکنند. این گیاهان، ساقه و برگ حقیقی روی زمین ایجاد میمانندی را 

ها به جای خزه اند.شدههای مشابهی تشکیل یاختهرا ندارند چون از برگ  اما ساختار ساقه و ظاهری شبیه برگ و ساقه هستند،

 تشکیل شده است.یاخته دارند که از یک یا چند سا ریشهنیز، اجزایی به نام ریشه 
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 هاچرخه زندگی خزه

آیند. پس از ها به وجود میهای اصلی از رشد هاگکنند. خزهکنند و به جای آن هاگ تولید میدانه تولید نمی ها،سرخس ها نیز مانندخزه

ا به وجاود مای  هند و در داخل آنها گامتآیی تولید مثلی نر و ماده بوجود میهاها به مقدار کافی رشد کردند در رأس آنها انداماینکه خزه

شود، ویاخته تخم را به رساند و با آن ترکیب میه میخود را به گامت ماد، های سطحی نا کردن در داخل آببا ش ،دارگامت نر تا ک آیند.

  سازد.رشد کرده و میله و هاگدان را می در همان جا در رأس خزه ،تخم حاصلیاخته  آورد.وجود می
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توانناد  هاا ن شده است که خزهشوند. و همین باعث جا میهمواد در داخل آنها با سرعت کمی جاب ،ها آوند ندارند به همین دلیلخزه نکته:

 کنند.اندازۀ بزرگی داشته باشند، و فقط هم در جاهای مرطوب رشد می

 

 

 چندنمونه از نقش گیاهان در زندگی ما:

 

 

-توان تنها با افزایش پوشش گیاهی با افازایش کاربن  شده است نمی اکسید بسیار بیشتردیبا توجه به اینکه امروزه تولید گاز کربن نکته:

 اکسید را نیز کاهش داد.دیزمان باید تولید کربناکسید مقابله کرد، بلکه همدی

 

 نداران.ت مین اکسیژن مورد نیاز برای تنفس سایر جا 

 اکسید هوا و جلوگیری از گرم شدن زمیندیمصرف کربن 

 سازی سازی و ساختماناستفاده در صنایع کاغذ 

 کاربرد در صنعت داروسازی و پزشکی 

 زیبا سازی شهرها 

 جلوگیری از فرسایش خاک 

 ت مین کنندۀ غذای مورد نیاز انسان و سایر جانداران 
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-ر به چند نمونه از آنها اشااره مای  امروزه گیاهان در داروسازی نقش بسیار مهمی دارند که در زی کاربرد گیاهان در صنعت داروسازی:

 شود.

 رود. در تولید داروی آسپرین به کار می درخت بید:

 شود.درمان بیماران قلبی تهیه مینوعی دارو برای  گل انگشتانه:

 .شودتعیین گروه خونی استخراج می ای برایماده باقال:

 
 تأثیر مقدار کربن دی اکسید بر شدت فتوسنتز

 توان به صورت نمودار زیر نشان داد.بسیاری از گیاهان میاکسید در شدت فتوسنتز را در دینمودار ت ثیر کربن

 

 
 تفسیر نمودار:

 شود.اکسید فتوسنتز انجام نمیدیبه دلیل کم بودن مقدار کربن aدر منطقۀ  (1

 شود.اکسید، سرعت فتوسنتز بیشتر میدیبا افزایش کربن bدر منطقۀ  (2

ز ندارد چون گیاه با تمام ظرفیت خاود در حاال انجاام فتوسانتز     اکسید ت ثیری در شدت فتوسنتدیافزایش کربن cدر منطقۀ  (3

 است.

 
 

  



14 

 

 46فصل 

 جانوران بی مهره

 

 

 

 جانوران:های کلی برخی ویژگی

 

 

 

 

اناد، و  بنادی کارده  تقسایم دار مهرهو مهره بیترین سلسلۀ موجودات زنده هستند، و دانشمندان آنها را به دو گروه اصالی  عجانوران متنو

 اند. مطابق با نمودار زیر:تری تقسیم کردههای کوچکسپس هر کدام از آنها را به گروه

 

آنهاا،   بیشتر ها ستون مهره ندارند ومهرهدارند. درصورتی که بی اسکمت داخمی و ستون مهرهداران گروهی از جانوران هستند که مهره

 اسکلت خارجی دارند.

درصاد   2مهاره و  درصد آنها بی 11اند که حدود : دانشمندان تا االن نزدیک به دو میلیون گونه جانوری را شناسایی و نامگذاری کردهنکته

 های جانوران نشان داده شده است.زیر تنوع گونهدار هستند. در جدول آنها مهره

 

  

 ی هستند.اهمگی پریاخته .1

 هستند. ای()هوهستهآنها، یوکاریوت ای همۀهیاخته .2

 هستند. کننده()مصرفهمگی هتروتروف .3

 ی نیستند.ایاخته های آنها دارای دیوارۀیاختههیچ کدام از  .4

ها سازمان یافته  بوده و یاختهجانوران،  ترین جانوران هستند در بقیۀها که سادهغیر از اسفنجبه  .1

 دهند.می با ت تشکیل

توانند خیلی سریع ای هستند و میای پیشرفتههای عصبی و ماهیچهجانوران دارای سیستم بیشتر .9

 های محیطی پاسخ دهند.نسبت به محرک
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 مهرههای جانوران بیگروه

 دارها جانورانی با بدنی سوراخاسفنج

 شود.ها اشاره میهای کلی و مهم اسفنجدر زیر به برخی ویژگی 

 های بزرگ باالیی و یا سوراخ های کوچک زیادی وجود دارد که آب از طریق آنها وارد شده و از طریق سوراخدر پیکر آنها سوراخ

 شود.خارج می

 ،کنند.ی دریاها زندگی میهای شور یعنو  بیشترشان هم در آب همگی آبزی هستند 

 دهناد. اماا باا وجاود ایان،      گر دارند و تشکیل بافت حقیقی نمای های سستی با یکدیهای تشکیل دهندۀ بدن آنها ارتباطیاخته

  دهند.کدام کار خاصی را انجام می چندین نوع یاخته مختلل دارند که هر

  باشد.(متر تا چند متر میبین چند میلی، تنوع بسیار زیادی دارند.) طول قد رنگ و اندازهاز نظر 

 شوند.نمیجا هچسبند و جاب، به سطح اشیا و اجسام جامد میهای بالر معموالًاسفنج 

 هاساختمان بدنی اسفنج

 ای تشکیل شده است که عبارتند از:ها از دو الیۀ یاختهبدن اسفنج 

 هایی است که سطح بدن اسفنج را پوشش داده و بسیار فشرده و نزدیک به یکدیگر هستند.شامل یاخته الیۀ بیرونی: (1

-های خود دو کار انجام مای داری تشکیل شده که تا ک دارند و با حرکت دادن تا کدار یا یقههای رشته: از یاختهالیۀ درونی (0

 .اندازندآب را در داخل بدن اسفنج به جریان می  دهند: 

 .دهندهای دیگر قرار میذرات غذایی را از آب جذب کرده و گوارش داده و در اختیار یاخته 

وجاود   های آمیبی شنکمی یاختهای، یک الیه  التینی وجود دارد که در سرتاسر آن، ها، در بین دو الیۀ یاختهالبته در بدن اسفنج نکته:

 توان به این موارد اشاره کرد:دهند. از جملۀ این وظایل میدارند که کارهای گوناگونی را انجام می

 دهند. های دیگر قرار میدهند و سپس در اختیار یاختهمواد غذایی را از آب اطراف دریافت کرده و گوارش می 

  کنند که نقش اساکلت جاانور را بار عهاده دارناد.      ترشح می ایهای رشتهپروتئی و یا  سیمیسیا  آهکخارهایی از جنس

 ترند.(ای نرمهای رشتههای حاوی پروتیینکنند.)اسفنجبندی میها تقسیمها را بر حسب جنس این رشتهاسفنج

 های دیگر بدن اسفنج را دارند.توانایی تبدیل به یاخته 
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 نکته:

 ها هیچ دستگاهی ندارند.کند و اسفنجنیز کمک می تنفسو د ع مواد زائد ها عالوه بر تغذیه، به جریان آب در بدن اسفنج 

 گویند.می خوارتعمی اند و به همین دلیل به آنها عیدن ذرات معلق در آب سازش یافتهها، برای به دام انداختن و بلاسفنج 

 خود دارند. های آسیب دیدۀ ار زیادی در ترمیم قسمتها، توانایی بسیاسفنج 

 ها و جانداران کوچک دریایی هستندها محل زیست انواعی از جلبکاسفنج 

 شود.ها مواد دارویی استخراج میاز اسفنج 

 مانندجانورانی با بدن کیسه

 ها اشاره کرد.توان به هیدر، عروس دریایی، شقایق دریایی و مرجانهای معروف این گروه میاز نمونه
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 :مرجانیان های کمیویژگی

 

 

 

 

 (مرجانیانای از ساختمان بدنی هیدر)نمونه

 

 نکته:

  نای،  های الیه درو. در نتیجه ادامه گوارش، در یاختهدهندوارشی خود به صورت ناقص گوارش میگاین جانوران غذا را در حفرۀ

 شود.ای انجام میبه صورت درون یاخته

 کند. های شیرین زندگی میمرجانیان است که در آب ای ازهیدر نمونه 

 اشاکال مختلال مرجاانی و در     ،هستند، که اسکلتی آهکی دارند. از تجمع اساکلت آنهاا   هامرجان، مرجانیانترین گروه بزرگ

 شود. مانند جزایر خارک و کیش.تشکیل می جزایر مرجانیو  آبسن نهایت 

 دارد از جمله:ها در دریاها فواید زیادی وجود مرجان 

 زیستگاه بسیاری از جانوران دریایی هستندهایی که در سواحل دریاها هستند، مرجان.  

 کنندگیرند و از فرسایش زیاد سواحل جلوگیری میبه عنوان موج شکن عمل کرده و انر ی امواج را می. 

 

 کنند.های گرم و کم عمق زندگی میآبهمگی آبزی هستند و بیشتر در  (1

بعضی مانند  ،شوند ولی در مقابلجا نمیهها جابها مثل شقایق دریایی و مرجانبعضی از این (2

 عروس دریایی در آب شناورند.

خ هم به عنوان ادارای حفرۀ گوارشی هستند که فقط با یک سوراخ با بیرون ارتباط دارد. این سور (3

 مخرج جانور است.دهان و هم به عنوان 

کند. این بازوها دارای در اطراف دهانۀ کیسۀ خود بازوهایی دارند که در شکار به آنها کمک می (4

 های گزنده هستند.یاخته

ها وجود ترین شکل در اینای و عصبی به سادهدارای بافت حقیقی هستند. مثالً بافت ماهیچه (1

 دارد

 غز ندارند.با وجود اینکه دارای بافت عصبی هستند اما م (9
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 ها(ترین گروه کرمکرمهای پهن)ساده

 

 های پهن:های کلی کرمویژگی                      

 

 

 

 

 اند.های پهن در جدول زیر با یکدیگر مقایسه شدهسه گروه عمدۀ کرم های پهن:بندی کرمتقسیم

 مثال ویژگی پهن نوع کرم

 هاپالنارین

های آب شیرین در محدودۀ وسیعی از زیستگاه

کنند. انگل نیستند بلکه و دریا زندگی می

زندگی آزاد دارند و با شکار جانوران کوچک، 

 کنند.مواد غذایی مورد نیاز خود را ت مین می

 است.پالناریا ها نمونۀ معروف این

 

های برگی ها )کرمفلوک

 شکل(

ای همگی انگل هستند. چرخۀ زندگی پیچیده

دارند. بسیاری از آنها دو میزبانه هستند، یعنی 

دورۀ الروی خود را در بدن یک جانور گذرانده 

شوند و سپس وارد بدن میزبان نهایی خود می

 دار است.معموالً یک مهرهکه 

 

 های نواری شکلکرم

داران هستند. چرخۀ زندگی بیشتر انگل مهره

ای دارند. ممکن است یک یا چند پیچیده

میزبان واسط هم داشته باشند. به دلیل اینکه 

کنند و مواد داران زندگی میدر رودۀ مهره

از سطح گوارش یافتۀ موجود در بدن میزبان را 

کنند. در نتیجه دهان و بدن خود جذب می

دستگاه گوارش ندارند. چون نیازی به آن 

 ندارند.
 

 

 .بدنی پهن دارند 

 ای هستند.دارای دستگاه عصبی و گوارش ساده 

 گردش خون و تنفس هستند. فاقد دستگاه 

  حفرۀ گوارشی دارند که فقط با یک سوراخ با بیرون ارتباط دارد. مرجانیان همانند

شوند و مواد هضم نشده هم از طریق همان سوراخ مواد از طریق آن وارد حفره می

 د.نشومیدفع شوند. اما مواد زائد نیترو ن دار از طریق سطح بدن خارج می

 آنها انگل هستند. بیشتر ولی دارند. یهای انگلدزی و هم نمونههای آزاهم نمونه 

 ها و بدن جانداران دیگر زندگی های شیرین و مناطق مرطوب خشکیدر دریاها و آب

 کنند.می
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 زندگی کرم کدوی گاو چرخۀ

و شوند پز وارد بدن انسان میهای آلودۀ نیمدهند، و با مصرف گوشتالروها یا همان نوزادهای این کرم در ماهیچۀ گاو تشکیل کیست می 

سال( در روده باقی بمانند. کرم بالر در روده ضمن اینکه غذاهای گوارش یافتاه   21ها)بیشتر از توانند سالدر آنجا بالر و بزرگ شده و می

باشاد.( در  متر مای  1تا  4شود. چون اندازۀ بزرگی دارند.) طول متوسط آنها بین کند گاهی باعث بسته شدن روده هم میما را مصرف می

 کنید.خۀ زندگی کرم کدوی گاو را مشاهده میزیر چر

 

 

 کرم کدوی سگ

هاای  کند. تخام ریزی میگذراند و در آنجا تخمهای کدو است، که دوران بلوغ خود را در رودۀ سگ مینوع دیگری از کرم کرم کدوی سگ

هاای  همراه سبزیجات آلوده، وارد بدن انسان یا دامها به کند. سپس تخمکرم، همراه با مدفوع از بدن سگ خارج شده و مزارع را آلوده می

 کنند. می کیست هیداتیکهای پر آبی به نام ها یا کبد آنها تولید کیستشوند و در ششدیگر می

 شوند.های انگلی از طریق آب و غذای آلوده وارد بدن انسان میبیشتر کرم نکته:

 ایهای لولهکرم

هاای انگلای   تری دارند. این گروه تنوع بسیار زیادی دارند، هر چند که نموناه پهن، ساختمان بدنی پیشرفتههای ها، نسبت به کرماین کرم 

. ولی برخی از آنها زندگی آزاد دارند. گروهی از آنها که در خاک کرم قالبدار،  کرمک ، کرم آسکاریسآنها خیلی معروف هستند، مانند 
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خیزی خاک دارند. چاون باا خاوردن    جانداران کوچک، نقش بسیار مهمی در حاصل شکارچیو  کنندهتجزیهکنند، به عنوان زندگی می

 شود. کنند که باعث رشد بهتر گیاهان میها، ترکیباتی را به خاک اضافه میها و قارچباکتری

 

 ای:های لولههای کلی کرمویژگی

 

 

 ای انگل انسانهای لولهچند نمونه از کرم

از هام جادا هساتند.    های نر و ماده در آنها است. جنسمتر که انگل روده انسان سانتی 21کرمی است به طول متوسط کرم آسکاریس: 

گذراند و غذاهای نیمه گوارش یافتۀ ماا  سبت به جنس نر دارد. این کرم، دورۀ بلوغ خود را در رودۀ انسان میتری نبزرگ جنس ماده اندازۀ

م تخا  200000.کرم ماده بالر ممکن است در یاک روز  استکند. کرم آسکاریس از سرعت تولید مثل بسیار باالیی برخوردار را مصرف می

 اشاره کرد. بد خوابیو  بی اشتهایی،  اسهال،  درد شکمتوان به ز عالئم ابتال به کرم آسکاریس میتولید کند. ا

های نر و ماده آن از هم جدا هستند. اندازه جنس ماده حدود شود. جنسای انسان، به ویژه کودکان محسوب میهای رودهاز انگل کرمک:

هاای انتهاایی روده باریاک    باشد. کرمک در روده بزرگ و آپاندیس و گااهی هام در قسامت   متر میمیلی 4متر و جنس نر حدود سانتی 1

-گذاری میکند و بر روی پوست اطراف مخرج تخمکند. کرم ماده غالباً هنگام شب برای تخم ریزی به سمت مخرج حرکت میزندگی می

هاای ایان   باشد. تخام ، به ویژه در هنگام شب میخارش در ناحیۀ مخرجاحساس ترین عالمت ابتال به کرمک، کند. به همین دلیل مهم

 شود.های آلوده وارد بدن انسان میکرم از راه دهان به وسیله آب و مواد غذایی و دست

های خود باشد. و با کمک قالبای انسان است و همانطور که از اسمش پیداست دارای قالب میهای رودهیکی دیگر از کرم دار:کرم قالب

-مای  کم خونیشود. به همین دلیل یکی از دالیل احتمالی چسبد. در نتیجه باعث ایجاد زخم و خونریزی در روده میبه پوشش روده می

 دار باشد.تواند ابتال به کرم قالب

 

 نکته

 های تشخیص طبی و انجام آزمایش مدفوع است. های انگلی در بدن انسان، مراجعه به آزمایشگاهترین راه تشخیص کرممطمین 

 شوند. ای انگل از طریق آب و سبزیجات آلوده وارد بدن انسان میهای لولههای کرمبیشتر تخم 

  

 .پیکر آنها در دو انتهای بدن باریک است 

 طرف آن های پهن، لولۀ گوارشی کاملی دارند که در یک بر خالف کرم

 دهان و در طرف دیگر مخرج قرار دارد.

 .فاقد دستگاه گردش مواد تخصص یافته هستند 
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 های حلقویکرم

از یکدیگر جادا   سپتومهای عرضی به نام ها به وسیله تیغهدارند. هر کدام از حلقهای ماهیچهو نرم  ،حمقه حمقه بدنی های حلقوی کرم

در گذرناد. ولای   های متعددی میبدن آنها امتداد دارند و از حلقهدر تمام طول  ،شوند. برخی از ساختارها مانند لوله گوارشی و اعصابمی

های د حلقهوجو ای دارد.لقه برای خود اندام دفعی جداگانهشوند یعنی هر حمیهای دفعی در هر حلقه تکرار مقابل ساختارهایی مانند اندام

شاود  های مخصوصی دارد و این باعث مای ند. چون هر حلقه برای خود ماهیچهکتر میمتعدد، امکان حرکت و جابجایی را برای کرم آسان

 و قسمت دیگری را ضخیم و کوتاه کند. کرده زمان بتواند قسمتی از بدن خود را نازک و کشیده جانور هم

 مانند بسیاری از زالوها. اند،اما تعداد کمی از آنها انگل رند ،های حلقوی زندگی آزاد داکرمبیشتر 

دارای تری دارند چاون عاالوه بار دساتگاه گاوارش و عصابی،       ای ساختمان بدنی پیشرفتههای پهن و لولههای حلقوی نسبت به کرمکرم

 هستند. نیز د ع مواد زائدو  گردش خون دستگاه

 های حلقویتنفس در کرم

هاایی  باید دارای ویژگیشود. به همین دلیل بایستی پوست بدن آنها انجام می هاآبششاست یا به وسیله  پوستیا یا هکرمتنفس در این 

 باشد ازجمله:

 .پوست باید همیشه مرطوب باشد 

 .یک شبکه مویرگی غنی، در زیر  پوست آنها وجود داشته باشد، تا امکان جذب اکسیژن از طریق پوست فراهم شود 

حلقاه   100باشاد، و از حادود   سانتی متار مای   20طول بدن آن حدود های حلقوی است. ترین نمونه از گروه کرممعروفکرم خاکی: 

از زیاادی دارد.   فوایدهای کشاورزی وجود کرم خاکی در زمین کند.های مرطوب زندگی میتشکیل شده است. زندگی آزاد دارد و در خاک

 جمله: 

 هایی را در خاک ایجاد کرده و میزان نفوذ آب و هوا را در زمین افزایش میگیاهی در حال فساد، کانال با خوردن خاک و مواد-

 دهد.

 شوند.خیزی خاک میدار است، باعث حاصلبا مدفوع خود که غنی از مواد نیترو ن 

ر دو ها در ها این کرم بعضی هم انگل هستند.بسیاری از آنها شکارچی هستند ولی کنند های شیرین زندگی میبیشتر زالوها در آب زالو:

چسابند و باا ایجااد زخام در پوسات      آنها به پوست بدن میزبان خود مای  ای هستند و با کمکهای ماهیچهانتهای بدن خود دارای مکنده

کنند. محل زخم جلوگیری میه شدن خون در از لخت هیرودی  ای به نامها با ترشح مادهکنند. البته این کرم، از خون او تغذیه میمیزبان

 شود.شوند، استفاده میها جمع میها در بافتها و جراحیمایعات و خون اضافی، که در نتیجۀ زخم امروزه در پزشکی از زالوها، برای حذف
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 تناننرم

تارین گاروه جاانوری    پایان، متناوع ها هستند. پس از بناد مهرهترین گروه بیشده یکی از متنوع شناخته گونۀ 110000تنان با بیش از نرم

 هستند.

 اند.تنان، در شکل زیر معرفی شدههای معروف نرمتعدادی از نمونه

 

 

 تنان:های عمومی نرمیژگیو

 .بدنی نرم و بدون حلقه دارند 

  کند.بدن آنها را در بر گرفته و از بدن آنها محافظت می صدفدر بیشتر آنها بخشی سخت به نام 

  کنند.زندگی می های شیرین و برخی هم در خشکیآببیشتر آنها دریازی هستند و تعدادی در 

  کند.هستند که صدف را ترشح میجبه در اطراف بدن خود دارای یک الیۀ بافتی نازک به نام 
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 تنانهای نرمبرخی کاربرد                 

 : هادر زندگی انسان                      

 

 

 نکته: 
 آورند از جمله:تنان مشکالتی را برای انسان به وجود میبرخی از نرم (1

 رسانند.ها با حمله به مزارع کشاورزی به عنوان آفت به گیاهان آسیب میها و لیسهحلزون 

 های انگلی به انسان هستند.برخی از آنها واسطۀ انتقال بعضی از کرم 

کشات و   ، پارو ۀ قشم آید. در جزیرۀساز خلیج فارس به دست میهای مرواریدمرواریدهای جهان از صدفترین مشهورترین و باارزش (2

 پرورش صدف در حال انجام است.

 تن مرکاب( و بعضای هشات   تنانی مانند بیشتر هشت پاها تحلیل رفته و درونی شده ولی در برخی دیگر مانند ده پا)نرمصدف در نرم (3

 ز بین رفته است.پاها، صدف به طور کامل ا

تناان دیگار از تاوان    تری دارند و نسبت به نرمهای حسی تکامل یافتهتنان، هشت پاها و ماهی مرکب، مغز پیچیده و اندامدر بین نرم (4

 یادگیری و هوش باالتری برخوردارند.

 های حرکتی بند بند(انی با اندامپایان)جانوربند

از کل  درصد 10حدود  ،شناخته شده ستند، و با بیش از یک میلیون گونۀجانوران در روی زمین هترین گروه ترین و بزرگموفق پایانبند 

 شوند.های روی زمین یافت میزیستگاه در همۀ دهند. بندپایان تقریباًجانوران را به خود اختصاص می

 

 

 های عمومی بندپایان:ویژگی

 

 

های این جانوران، دارای یک اسکلت خارجی سخت و محکم هستند کاه جانس آن عمادتاً از ناوعی پلای      تمام گروه :اسکلت در بندپایان

 همراه مقداری پروتیین است. اسکلت چند نقش مهم دارد از جمله؛به  کیتی  ساکارید به نام

 کند.از جانور در برابر شکارچیان محافظت می (1

 کند.های داخلی بدن جانور محافظت میاز اندام (2

 کند.از تبخیر آب بدن جلوگیری می (3

 د.شود جانور از سرعت مناسبی برای حرکت برخوردار باشها است و باعث میگاه ماهیچهتکیه (4

  تهیۀ  ،صنایع دارویی و بهداشتی، ابزارهای زینتیاز صدف آنها در تهیۀ

 کنند.استفاده میتولید کلسیم قابل جذب و نخ بخیه 

 روند.ای برای استخراج مروارید به کار میهای دوکفهبرخی مانند صدف 

  برخی مناطق جهان به عنوان یک مادۀ غذایی مورد استفاده قرار در

 گیرند.می

 

 های حرکتی این جانوران از قطعات و یا بندهایی تشکیل شده است.بدن و اندام 

 لت خارجی سخت و محکمی دارند.اسک 

 های آنها از انتهای باز بعضی از گردش خون باز دارند. یعنی شبکۀ مویرگی ندارند و مایع داخل رگ

 گیرد.های بدن قرار مییاختهها خارج شده و در تماس مستقیم با سرخرگ

 ای دارند.دستگاه عصبی نسبتاً پیشرفته 

 های بویایی و شاخک دارند. شاخک به عنوان گیرندۀ ها، گیرندهیافته مانند چشمهای حسی تخصصاندام

 کند.حس المسه و بویایی عمل می
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تواناد همگاام باا رشاد     یک عیب بزرگ اسکلت خارجی این است که بافت زنده نیست بلکه یک مادۀ غیر زنده است. در نتیجه نمای  نکته:

اندازی کنند، ای پوستهمین دلیل بسیاری از این جانوران مجبور هستند به طور دوره گیرد. بهجانور بزرگ شود و جلوی رشد جانور را می

سازند. و جانور در طی این مدت در برابار شاکارچیان   تری برای خود میی را از خود جدا کرده و اسکلت جدیدتر و بزرگیعنی اسکلت قبل

 شود.پذیر میبسیار آسیب

 بندی بندپایانتقسیم

یکادیگر مقایساه    کنند که در جدول زیر باا به چهار گروه تقسیم می تعداد پاهای حرکتی، به ویژه های بدنزائدهپایان را بر اساس بند

 اند.شده

 مثال هاویژگی نام گروه

 حشرات

گروه در بین بندترینترین و موفقفراوان (1

 پایان هستند.

عموماً جثۀ کوچکی دارند، اما از نظر تعداد  (2

 بسیار زیادند.

، سربدن آنها از سه قسمت مشخص، شامل  (3

 تشکیل شده است. شکمو  سینه

 اند.پا هستند. که به سینه متصل 9دارای  (4

 یک جفت شاخک روی سر خود دارند. (1

دو جفت بال یا از آنها دارای یک  بسیاری (9

 هستند که به ناحیه سینه متصل است.

هایی برای در اطراف دهان خود ، آرواره (7

مکیدن، جویدن و نوشیدن دارند.)قطعات 

  دهانی(

 عنکبوتیان

است؛ بدن از دو قسمت تشکیل شده (1

 شکم.و سرسینه 

 پا هستند. 1دارای  (2

 خوار هستند.بیشترشان گوشت (3

بسیاری از آنها به داشتن نیش زهری  (4

 معروف هستند.

در ناحیۀ سر شاخک ندارند اما به جای آن  (1

های دیگری برای نیش زدن و گرفتن زائده

)یک حفت کلیسر و یک جفت طعمه دارند.

پالپ دارند. به همین دلیل به نام پدی

 ند.(کلیسرداران معروف
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سخت 

 پوستان

آنها بدن از سه قسمت سر، سینه  بیشتردر  (1

و شکم تشکیل شده است. اما در تعدادی 

 اند.هم سر و سینه به یکدیگر متصل

 پا هستند. 10دارای  (2

 پوششی سخت و محکم دارند. (3

بینی و دریازی هستند و آنها ذره بیشتر (4

ها را غذای جانوران بزرگ مثل ماهی

زی در دهند. تنها نمونه خشکیتشکیل می

 است. خرخاکی هابین این

تنها گروه بندپایان هستند که دو جفت  (1

 شاخک دارند.

 
 

 هزارپایان

 ترین گروه بندپایان هستند.کمیاب (1

همگی دارای یک سر و یک تنه کشیده و  (2

 اند.بند هستند و پاها به بندها متصل بند

 خشکی هستند.همگی ساکن  (3

 جفت پا دارند. 10بیشتر از  (4

-می به دو گروه هزارپاها و صدپاها تقسیم (1

شوند. صدپاها در هر بند از تنه خود، دارای 

یک جفت پا هستند. در صورتی که 

هزارپاها در هر بند از تنه خود دارای دو 

جفت پا هستند. صدپاها پاهای بلندی 

 رپاها پاهایخوارند ولی هزاداشته و گوشت

  خوار هستند.کوتاهی دارند و گیاه
 

 شکل ظاهری و اجزای بیرونی بدن ممخ به عنوان یک حشرۀ شاخص: 

 

است. بدین ترتیاب کاه سیساتم تنفسای در آنهاا از       اینوع نایدیسی یا تراشهتنفس در حشرات، از  سیستم تنفسی در حشرات:

ها از طریق منافاذ تنفسای در ناحیاه شاکم باه      به هم به نام نایدیس تشکیل شده است. نایدیسهای منشعب و مرتبط ای از لولهمجموعه
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شود. و دستگاه گاردش ماواد در   ها و هوای تنفسی مبادله میها، مستقیماً بین یاختهشوند. گازهای تنفسی از طریق این لولهبیرون باز می

  .نقشی ندارداین جانوران در انتقال گازهای تنفسی 

کنند، ولی های بسیار زیادی که دارند گاهی مشکالتی را برای انسان ایجاد میحشرات با وجود فایده: هاتأثیر حشرات در زندگی انسان

 شود.در مجموع فواید آنها بسیار بیشتر از زیان آنها است. در زیر به تعدادی از مشکالت و فواید حشرات اشاره می

 

 

  واید حشرات:

 

 

 

 هایی از ضررهای حشرات:نمونه

 

 

 مثال:

 

 )جانورانی با بدن خاردار(خارپوستان

از خارپوساتان   اللاۀ دریاایی  و  شنی سکۀ، توتیا، خیار دریایی ،ستارۀ دریاییگونه خارپوست شناسایی شده است.  7000تا به امروز حدود 

 معروف هستند.

 

 

 های عمومی خارپوستان:ویژگی

 

 

 

 افشانی گیاهان هستند.گرده ترین عوامل براییکی از مهم (1

 کنند. ، موم و ابریشم به انسان کمک می هایی همچون عسلدر تهیه فرآورده (2

 شود.ن از حشرات و الرو آنها ت مین میهای آب شیریغذای عمدۀ بسیاری از جانوران از جمله ماهی (3

 گیرند.نتیکی زیاد مورد استفاده قرار میدر تحقیقات   (4

 شوند.پاکیزگی محیط زیست مین مرده، باعث جانورا با تخریب الشۀ (1

ها را از ها، شتهکنند. مثال کفشدوزکحشرات مضر دیگر به انسان کمک می برخی از آنها با از بین بردن (9

 برند.بین می

 آزار و اذیت انسان هستند برخی مانند مگس و پشه مایۀ 

  زنند.آسیب می به محصوالت کشاورزیبرخی مانند ملخ و شته 

 رسانند.ها آسیب میخورند و به ساختمانها و کاغذها را میها چوبریانهمو 

 دهند.ها و حیوانات اهلی انتقال میهایی را در انسانها بیماریها و ککبرخی مانند شپش 

 

 

 

  دریازی هستند.همگی 

 چسبندمیکنند و یا غیر متحرک هستند و به کل دریا یا به کندی حرکت می. 

 زیر پوست خود دارند که به  سطح بدن و خارهایی از جنس کربنات کلسیم)آهکی( در

 شود.منزلۀ اسکلت داخلی جانور محسوب می

 ون ، تنفس و دش خهای گرردش آبی وجود دارد که کار دستگاهدرون بدن آنها دستگاه گ

 دهد.دفع را انجام می

 .دستگاه گوارش کاملی دارند 

 اند، و ه اعصابی از آن منشعب و خارج شدهدستگاه عصبی ساده آنها شامل یک حلقه است ک

 .مغز ندارندبخشی به نام 
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 41فصل 

 دار جانوران مهره

 جانورانی با ستون مهره

 

 

 داران:های عمومی مهرهویژگی

 

 

 

 

 شوند. بندی میطبقه پستاندارانو پرندگان ، خزندگان، دوزیستان، هاماهیمهره داران در پنج گروه 

 هاماهی

هاا جاانورانی   ناسایی و نامگذاری شده است. مااهی ش ،گونه ماهی 21000ترین گروه مهره داران هستند،  تا االن نزدیک به ها متنوعماهی

 هایی دارند که آنها را برای زیستن در آب سازگار کرده است. از جمله؛ آبزی هستند و ویژگی

 بدنی دوکی شکل دارند. یعنی سر و دم آنها کشیده و میانۀ بدنشان، پهن است. البتاه ماهیاانی مانناد سافره مااهی،       بیشتر آنها

 شکل پهنی دارند.

 پوشان پوشیده شده است. تا با کم کاردن اصاطکاک   ها لغزنده است و به وسیله تعدادی پولک)فلس( همسطح بدن بیشتر ماهی

 .تر کنندحرکت ماهی را در آب آسان

 سازد تا بتوانند از اکسیژن محلول در آب استفاده کنند.ها آبشش است. آبشش آنها را قادر میاندام تنفسی در همۀ ماهی 

 ها دارای باله هستند که یک اندام حرکتی مناسب برای حرکت در آب است.همۀ ماهی 

 دهند. در شکل زیر ظایل مختلفی را انجام میو ،میل قرار گر ت های مختلفی هستند که بر اساس ها دارای بالهبیشتر ماهی

 بینید.آالی کمیاب را میهای ظاهری بدن یک نوع ماهی قزلبخش

 

  همۀ آنها در بخشی از اسکلت داخلی خود ستونی از مهره دارند که از تعدادی قطعات

 اند.های دیگر اسکلت به آن متصلغضروفی یا استخوانی تشکیل شده است و بخش

 های بزرگی ای دارند و در کنار لولۀ گوارشی آنها غدهدستگاه گوارش کامل و پیشرفته

 مانند؛ کبد و پانکراس به وجود آمده است.

 مهره، از اندازه و قدرت بیشتری به خاطر داشتن ستون مهره، نسبت به جانوران بی

 برخودار هستند.

 مهرگان هستند)در مجموع حدود با وجود اینکه از نظر تنوع و تعداد بسیار کمتر از بی

های متنوع زندگی ، از لحاظ قدرت بقا و گونه( اما به خاطر سازگاری با روش 10000

 کنند.رقابت با حشرات برابری می
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 هاتنفس در ماهی

اساتخوانی  های آبششی کمانها از تعدادی ها قرار دارند. آبششها آبششکنند. در دو طرف بدن ماهیها با آبشش تنفس میهمۀ ماهی 

هاای فراوانای   هاای آبششای دارای ماویرگ   اند. رشتهمتصل شده های آبششیرشتهها، اند، به هر کدام از کمانشدهیا غضروفی تشکیل 

ها مبادله می شود.)آب و خون های آبششی، گازهای تنفسی بین آب و خون موجود در داخل مویرگالی رشتههستند. با جریان آب از البه

 گازها به خوبی انجام شود.( کنند تا عمل مبادلۀمیت ها در خالف جهت هم حرکدر داخل آبشش
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 هابندی ماهیطبقه

هستند، اره مااهی،   غضرو ی و های استخوانیماهیهای آنها ترین گروهکنند که مهمبندی می، طبقهنوع اسکمتها را بر اساس ماهی

-های استخوانی هستند. این دو گروه از مااهی از جملۀ ماهیهای غضروفی و قزل آال و شیرماهی سفره ماهی و ماهی خاویار از جملۀ ماهی

 اند.ها، در جدول زیر با یکدیگر مقایسه شده

 

  یوهای استخوانی و غضرمقایسه ماهی

 استخوانی غضرو ی مشخله

 در جلوی بدن در سطح شکمی دهان

 متقارن نامتقارن دم

سرپوش 

 آبششی

 دارند. ندارند.

بادکنک 

 شنا

 دارند. کنند.(ذخیرۀ چربی در کبد خود بدنشان را سبک میندارند)با 

 کم و بیش استخوانی عمدتاً غضروفی اسکمت

 مثال
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 های استخوانیهای داخلی یک نمونه از ماهیها و اندامساختار

 

 ماهی قزل آال

 نکته:

 های معینی از آب ند بدون حرکت و صرف انر ی در عمقچگالی بدنش را تغییر دهد و بتواسازد ماهی را قادر می ،بادکنک شنا

 بماند.

  1که در ایران حدود کیلوگرم در سال است. در صورتی 11میانگین مصرف گوشت آبزیان به ویژه ماهی در جهان به ازای هر نفر 

 لحاظ از گوشت قرمز بهتر است.کیلوگرم در سال است. مصرف گوشت سفید از جمله ماهی از بسیاری 

 ز گروهی از ماهیان، ا خاویار در حقیقت گامت مادۀ کنند.ترین خاویار جهان را تولید میهای خاویاری دریای خزر ، مرغوبماهی

 هستند. های خاویاری معروفها به نام ماهیهیاین ما .استبرون و................. برون، اوزونجمله فیل ماهی ،تاس ماهی ، قره

 

 داران موفق ساکن خشکی()اولین مهرهدوزیستان

 دوزیستان دارای دو دوره در زندگی خود هستند؛ که عبارتند از :

 هایی دارد که برای زیستن در آب الزم هستند. مثالًآبزی است و ویژگی که جانور کامالًاست ای دوره دوره الروی یا نوزادی: (1

 کنند و ......... آبشش تنفس می است. بااندام حرکتی در آنها دم 

مرحله الروی  آید و جانور ازغییراتی در بدن جانور به وجود میهایی، تپس از اینکه جانور تا حدودی رشد کرد به دلیل ترشح هورمون

-مای  دگردیسنی  کناد. دوره نوزادی به دوره بلوغ طی می این تغییرات که جانور برای عبور از شود. به مجموعۀوارد مرحله بلوغ می

 گویند.
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هایی است که برای زیستن در خشکی الزم هستند، ماثالً سیساتم   و دارای ویژگی زی است.ای که جانور خشکیدوره دوره بموغ: (2

. دهاان  شودمیدهد. دم جذب بدن شده و به جای آن دست و پا ظاهر تغییر شکل میتنفسی آبششی آنها به تنفس پوستی و ششی 

 آیند و .............میها به وجود پلک ها،روی چشم و تر شدهجانور پهن

 اند.های دوران نوزادی و بلوغ آن با یکدیگر مقایسه شدهترین دوزیست،  قورباغه است، در جدول زیر ویژگیبا توجه به اینکه شناخته شده

 

 چشم ویژگی
اندام 

 تنفسی

اندام 

 حرکتی
 لوله گوارشی تغذیه دهان

 نوزادی

 

 کوچک دم آبشش بدون پلک

معموالً از 

گیاهان آبزی و 

ها جلبک

-تغذیه می

 کنند.

بلند مخصوص 

ر یم غذایی 

 خواریگیاه

 بموغ

 

دارای پلک 

برای جلوگیری 

از خشک شدن 

 سطح چشم

تنفس اصلی 

با پوست 

باشد ولی می

در کنار آن 

تنفس ششی 

 هم دارند.

دست و 

 پا
 پهن و گشاد

معموالً 

 خوارگوشت

کوتاه مخصوص 

ر یم غذایی 

 خواریگوشت

 

  نکته:

نفسی متمایز کرده است. هایی است که آن را به عنوان یک اندام تاست. پوست آنها دارای ویژگیچون تنفس اصلی در دوزیستان با پوست 

 -عدم وجود پولک بنر روی پوسنت   -مویرگی در زیر پوستوجود یک شبکه غنی  -نازک بودن پوستها عبارتند از: این ویژگی

 پوشیده بودن پوست با یک ماده مخاطی لغزنده و مرطوب بودن آن.
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 خواب زمستانه در دوزیستان

آید و به دنبال آن مقدار سوخت روند. در طی این مدت دمای بدن آنها پایین میدوزیستان در فصول سرد سال به خواب زمستانی فرو می 

شود، در نتیجه به اکسیژن کمتری هم برای تنفس نیاز خواهند داشت و این مقدار کم اکسیژن را از طریاق پوسات خاود    از نیز کم میو س

 توانند در ته آب و در گل و الی، بدون اینکه دچار خفگی شوند پنهان بمانند.کنند. به همین دلیل، میدریافت می

 کنند.امروزی دوزیستان را به دو گروه تقسیم میزیست شناسان  بندی دوزیستان:طبقه

 مانند قورباغه و وزغ  دار:دوزیستان دم (1

 مانند سمندر دم :دوزیستان بی (2
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 بینید.های این دو جانور را با یکدیگر میدم هستند. در جدول زیر تفاوتقورباغه و وزغ هر دو از گروه دوزیستان بی نکته:

زمان و مکان  حرکتطرز  پوست شکل بدن هاویژگی

  عالیت

 قورباغه

 

 کشیده و دراز
صاف و مرطوب و 

 لغزنده
 جهند.غالبا می

ها و در کنار برکه

ها زندگی تاالب

کنند. و معموالً می

-روزها فعالیت می

 کنند.

 وزغ

 

 پهن

زبر و تا حدی 

خشک نسبت به 

 پوست قورباغه

 روند.غالباً راه می

روزها در زیر 

های ها و مکانسنگ

مرطوب استراحت 

کنند و هنگام می

شب فعالیت خود را 

 کنند.آغاز می
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 خزندگان

-توانند تمام طول زندگی خود را بر روی خشکی سپری کنند در صورتیدوزیستان میان هستند که بر خالف خزندگان گروهی از مهره دار

گاذاری شاده   گونه خزنده شناساایی و ناام   7000ای از زندگی خود را در آب بگذرانند. تا االن نزدیک به بایستی دوره که دوزیستان حتماً

 است.

 

 

 

 های عمومی خزندگان: برخی ویژگی

 

 

 

 

 نکته:

 کند تا جانور به آب کمتری نیاز پیدا کند و بتواند در خشکی زندگی کند. از تبخیر آب بدن جلوگیری می دارپوست پولک (1

تار و کارآمادتری   هاای پیشارفته  توانند تنفس پوستی مؤثری داشته باشند اما در مقابل ششخزندگان به خاطر نوع پوشش بدن نمی (2

 نسبت به دوزیستان دارند.

تارین  از مهام ، تشکیل پوسته آهکی اطنراف جننی  در حنال رشند    و  تگاه تنفسی کارآمددس،  داشت  پوست پولک دار (3

 های خزندگان برای زیستن در خشکی هستند. سازگاری

کردند. در آن زماان  )خزندگان مخوف( در سطح زمین زندگی میدایناسورهاخزندگان بزرگی به نام  ،میلیون سال پیش 200حدود  (4

تر بود، اما اماروزه تناوع خزنادگان    اران روی زمین بودند و اندازه بیشتر آنها از خزندگان امروزی بزرگترین مهره ددایناسورها بزرگ

 نسبت به خزندگان قدیمی بسیار کم شده است.

 های عمدۀ خزندگان امروزیگروه

 شوند.تقسیم میها کروکودیلو  هاپشتالک، هامارمولک، مارها عمده شامل؛ خزندگان امروزی به  چهار گروه

 

 

  مارها:

 

 

  صفحات استخوانیو یا دارای های سخت،  ضخیم و خشک پولکپوست آنها با 

ها حاوی پروتیین کراتین بوده و شبیه به ناخن انسان پوشیده شده است.)پولک

 هستند.(

 کنند و به همین برای تنظیم دمای بدن خود، بیشتر از گرمای محیط استفاده می

 دمای بدن آنها نوسان زیادی دارد. هم، دلیل

 گذارد. جانور ماده پس همگی لقاح داخلی دارند و در اغلب آنها جانور ماده تخم می

-شح میاطراف آن، یک پوسته محافظتی سفت و محکم تر ،تخم یاختهاز تشکیل 

 کند تا از خشک شدن آن جلوگیری کند،

 که موقع رند، به طورییا دست و پا ندارند و یا اینکه دست و پاهای کوتاهی دا

. به همین دلیل به شودی از بدن آنها روی زمین کشیده میقسمتحرکت معموالً 

 گویند.آنها خزنده می

 

 

 با وجود این از آشناترین خزندگان هستند .دست و پا ندارند 

 کنندر خشکی و برخی هم در آب زندگی میبرخی از آنها د. 

 ای زهری تو خالی و یا شیاردار هستند که با هسمی دارند. انواع سمی آنها دارای دندانهای سمی و غیرگونه

 کند.ها سم را وارد بدن طعمه میاین دندان های سمی در ارتباط است و جانور از طریقغده

 خود  ویایی قوی دارند و از زبان دوشاخۀاز حس بینایی و شنوایی قوی برخوردار نیستند اما به جای آن حس ب

های موجود در کنند و با کمک آن مولکولی و کمکی برای بویایی استفاده میبه عنوان یک اندام حسی فرع

 مالند.ی اصلی بویایی در سقل دهان میحس هوا را به منفذ اندام

 پوشاند.ها را میک پولک شفاف سطح چشمچشمان مارها پلک ندارد و به جای آن ی 
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 فواید وجود مارها:

 کنندها جمعیت آنها را کنترل میبا تغذیه از حشرات و موش (1

شود. سم برخی مارهاا دارای  استفاده می سرطانو  خونریزیضد ،  داروهای قمبی ؛در تهیه بعضی داروها ماننداز سم مارها،  (2

جراحای و  توان از آن برای توقال خاونریزی در هنگاام    کند. به همین دلیل میکه به سرعت خون را منعقد میپروتیینی است 

 اند استفاده کرد.کسانی که دچار حوادث شده

 شده است.های ظاهری مارهای سمی و غیر سمی در جدول زیر آورده تفاوت

 شکل مردمک میزان تیرک دم شکل دم گردن سر نوع مار

 خطی یا بیضی کم کوتاه مشخص مثلثی شکل سمی

 ایدایره زیاد بلند نامشخص گرد غیر سمی

 

 

 

 ها: پشتالک

 

 

کنند و جزء خزندگان هساتند. ایان   گذرانند، اما با شش تنفس میهای دریایی با وجود اینکه همۀ عمر خود را در دریا میپشتالک نکته:

هم به عنوان یک اندام کمکای   های دریایی از پوستشانپشتبرند.) الکای پناه میهای ماسهگذاری به ساحلجانوران فقط برای برای تخم

 کنند.(تنفسی استفاده می

 آنها است که پهن شده و بدن را می هایی از اسکلتشوند. الک، بخشاین جانوران با الک سخت و محکم شناخته می-

ها جوش ها، ترقوه و دندهاند و به مهرههایی پوشیده شدهصفحات استخوانی هستند که توسط پولک پوشاند. الک،

 اند.خورده

 انواع خشکی زی و دریازی دارند 

 های آنها استاز نشانه حرکت کُندو  سنگینی 

 روند. به کار می برای خرد کردن و جویدنهای خود دارند که به جای آن صفحات سختی در آرواره دندان ندارند اما 
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 سوسمارها: 

 

 نکته:

های عصبی و هورمونی تغییر ها در پاسخ به پیامیاختهای است، این دار ویژههای رنگیزهیاختهپرست در پوست خود دارای آفتاب (1

 شوند.تغییر رنگ جانور میرنگ داده و باعث 

تواند دم خود را قطع کند بدون آنکه خاون  میهای ضعیفی با یکدیگر دارند بنابراین مارمولک ارتباطهای دم مارمولک استخوان (2

کناد و  ورد. و دشمن مارمولاک را سارگرم مای   خه برای مدتی حرکت کرده و تقال میخارج شود،  دم قطع شد بدنشزیادی از 

 کند تا از دست دشمن فرار کند.یدا میجانور فرصت پ

 

 

 ها: کروکودیل

 

ترین تفاوت ظااهری کروکودیال و تمسااح در ایان اسات کاه       ای کروکودیل است که در ایران وجود دارد. یکی از مهمتمساح نمونه نکته:

 باشد.می Uهای تمساح کمی گرد و به شکل که آروارهباشد. در صورتیمی Vهای کروکودیل دراز و به شکل آرواره

 هایشان پلک متحرک دارند.برخالف مارها بر روی چشم 

 .بیشتر آنها دارای چهار عضو حرکتی هستند 

 .دندان دارند اما دندان نیش ندارند 

 کنند و در هایی از سوسمارها هستند که هر دو از حشرات تغذیه میپرست نمونهمارمولک و آفتاب

 کنترل جمعیت حشرات نقش مهمی دارند.

 ترین خزندگان زندۀ امروزی هستند.ترین و فراوانمتنوع 

 

 

 ترین خزندگان روی زمین هستند.بزرگ 

 کنند.عمق زندگی میهای کمتحرک کمی دارند و در آب 

 ای دراز قرار دارند. این وضعیت به آنان های بینی روی پوزههای آنها بر روی سر، و سوراخچشم

 کنند.کند که بدون اینکه دیده شوند، در آب شنا کمک می
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 دانید؟آیا می

 شوند.تقسیم می هااندوترمو  هااکتوترمجانوران از نظر منش  گرمای الزم برای تنظیم دمای بدن به دو گروه 

 جانورانی هستند که چون سرعت سوخت مواد غذایی در بدن آنها بسیار پایین است، مجبورند بیشتر گرمایشان را از  ها:اکتوترم

بسایار باالسات.    جستجوی سایه. به همین دلیل دامنۀ نوسان دمای بدن در ایان جاانوران  محیط بگیرند. مانند آفتاب گرفتن و 

ها، دوزیستان و بیشاتر خزنادگان، باه ایان     مهرگان، ماهیمای بدنشان پایین و در تابستان باالست. اغلب بییعنی در زمستان د

گفتند. اما این اصطالح امروزه زیاد مورد استفاده قرار می خونسرد ،گروه تعلق دارند. زیست شناسان قبالً به این گروه از جانوران

 گیرد.نمی

 هاا بارای تنظایم دماای بدنشاان      یاختهتوانند از گرمای حاصل از سوخت و ساز موجود در جانورانی هستند که می ها:اندوترم

بدن انسان در یک روز سارد زمساتان   استفاده کنند. در نتیجه دمای بدن آنها خیلی ارتباطی با محیط اطراف ندارد. مثالً دمای 

ها نسابت باه   اندوترم هستند.اندوترم ماند. پرندگان و پستانداران و تعداد اندکی از خزندگان درجه باقی می 37چنان در حد هم

 گفتند.میخونگرم شناسان قبالً به این گروه از جانوران هم توانند فعال باشند. زیستهای بیشتری از سال میها در زماناکتوترم

 رندگانپ

ن از تکامال خزنادگان باه وجاود     زیست شناسان معتقدند که پرندگاگذاری شده است. گونه پرنده شناسایی و نام 1000تا به امروز حدود 

 کند عبارتند از:هایی که این مطلب را تا حدودی ثابت میدو مورد از ویژگیاند. آمده

 نوعی پولک تغییر شکل یافته است. بدنشان از پر پوشیده شده است و پر  (1

 های خزندگان دارند.هایی شبیه به فلساز طرف دیگر پرندگان بر روی پاهای خود فلس (2

 

 

 

 :های عمومی پرندگانویژگی 

 

 

 

 

  

 پذیر و قوی پوشیده شده است.بدنشان از پرهای خیلی سبک و انعطاف 

 .بدنی فشرده و دوکی شکل دارند 

 قوی و محکم هستند.هایی دارند که با وجود توخالی و سبک بودن بسیار استخوان 

 دارند. این وضعیت به آنها کمک  های هوادارکیسههایی به نام های خود ، کیسهدر اطراف شش

 ها دارای هوا باشند و جذب اکسیژن به خوبی صورت گیرد. کند تا در هنگام بازدم نیز، ششمی

 گوارش شده و همراه مدفوع دار بدن آنها وارد قسمت پایانی لوله . مواد دفعی نیترو نمثانه ندارند

 کند.شود. این کار از سنگین شدن بدن پرنده جلوگیری میدفع می

 های بزرگ پروازی به آن متصل هستند.استخوان جناغ بزرگی دارند. چون ماهیچه 

 شود. های حرکتی جلویی در بدن آنها به بال تغییر شکل داده که اغلب برای پرواز استفاده میاندام

 گیرند.رکتی عقبی برای نشستن و راه رفتن مورد استفاده قرار میهای حاندام

 تا سرشان زیاد سنگین نباشد. دندان ندارند 
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   نکته:

، از پرهای خیمی سبک و انعطاف پنذیر و قنوی  و  نداشت  مثانه،  بدن دوکی شکل،  استخوان های توخالی و میکم (1

 های پرندگان برای پرواز است.سازگاریترین مهم

 ترین ویژگی یک پرنده است.مهم داشت  پر (2

 

 

کیلاوگرم هساتند.    130متار و وزنای در حادود     2های آفریقایی باا قادی در حادود    ترین پرندگان امروزی شترمرغبزرگ آیا می دانید؟

 باشد.گرم می 4سانتی متر و وزن کمتر از  9ترین پرنده شناخته شده هم، مرغ مگس خوار با طول کمتر از کوچک

 

 انواع پر در پرندگان

 .پرشاه ، پرپوش،  پرکرکدهند: در سه گروه قرار می نقش و شکلپر در پرندگان انواع مختلفی دارد. پرها را بر اساس  
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 وظیفه ویژگی ظاهری نوع پر

 پرشاه

 

دارای یک محور مرکزی مقاوم هستند که 

است. از هر  ریشدارای انشعاباتی به نام 

های ها از دو طرف شاخهیک از ریش

-تری به موازات هم جدا میفرعی کوچک

گویند. در می ریشکشوند که به آنها 

هایی با یکدیگر ها با قالبپرها ریشکشاه

ها و ها در بالمتصل هستند. این نوع پر

 ود دارند.دم وج

حفظ و  صعود و  رود پرندهبه 

 کنند.آن کمک می تعادل

 

پوشانند. این پرها معموالً  تمام بدن را می

پرها های بدن پرنده، شاهدر بعضی قسمت

پوشانند. تعداد این پرها را میروی پوش

 پرها است.پرها بسیار بیشتر از شاه

-محسوب می پرهای اصمی پروازی

شوند، عالوه بر آن با شکل دادن به 

بدن پرنده مقاومت هوا را در هنگام 

دهند. و همچنین پرواز کاهش می

پرنده را در برابر ضربه و صدمات 

 کنند.فیزیکی محافظت می

 

های پرهای نرم و ظریفی هستند ریشک

آنها به هم پیوسته نیستند و مقدار آن  در 

ه به محیط زیست آن فرق بدن پرنده بست

 کند.می

کمک به حفم گرمای درونی بدن 

 پرنده و محافظت از آن در برابر سرما

 

خاورد و شاکل   دهد که پرناده ، چاه مای   کنند. شکل منقار ، نشان میپرندگان را بر حسب شکل منقار و پاهایشان ، طبقه بندی می نکته:

 پاهای آن، نشان دهندۀ محل زندگی پرنده است.
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 قش پرندگان در زندگی ما:ن

 کنیم.پرندگان به عنوان غذا استفاده میاز گوشت و تخم  (1

 در کنترل جمعیت حشرات نقش مهمی دارند. (2

 کنند.کنند و به کشاورزان کمک میاز پراکنده شدن آنها جلوگیری می های هرزهای عللبا خوردن دانه (3

 شوند.داری میهای وحش نگهغها و باظاهر قشنگ و رنگارنگشان در خانه به خاطر صدای زیبا و (4

 رسانند.محصوالت کشاورزی و دامی آسیب می برخی از آنها رقیب غذایی انسان بوده و به (1

 

 خواران(پستانداران)شیر
 

 

 

 

 

 های عمومیویژگی

 پستانداران:     

 

 

 

 

 

 

 

 های پستانداران هستند.ترین ویژگیاز مهم پوشیده بودن بدن از مو یا پشمو  های شیریداشت  غده نکته:

 جنین و نوزاد:بندی پستانداران بر اساس چگونگی پرورش طبقه

در این نوع از پستانداران پس از اینکه لقاح در داخل بدن جانور ماده انجاام گرفات و تخام     گذار:پستانداران تخم (1

کند و یا اینکه آنها موجود بر روی شکم خود حمل می یسۀدر کیا ها را گذارد. و تخمتشکیل شد. جانور ماده تخم می

هاای پساتانی ماادر    پس از اینکه نوزاد از تخم بیرون آمد از شیر ترشح شده از غاده دارد، را در یک النه، گرم نگه می

خنوار خناردار ینا    مورچه – پالتی پوس نوک اردکیکند. از این گروه فقط دو جنس زنده وجود دارد. تغذیه می

 .اکیدنه

نرم پوشیده شاده  ترین پستاندار روی زمین است، بدنش از موهای کوتاه و عجیب اردکی:پالتی پوس نوک

درازای  کناد. ها زنادگی مای  نقار اردک دارد. در کنار رودخانهو دمی پهن دارد و همچنین منقاری شبیه به م

 هاایی در کناار  یلوگرم است. پالتی پاوس داخال تونال   ک 2متر و وزن آن حدود سانتی 10بدن آن در حدود 

روج از تخم از شایر  گذارد. نوزادان پس از خنه میانتهای  ال تخم در 3یا  2کند. جانور ماده رودها زندگی می

 کنند.مادر تغذیه می

حشرات غذای اصلی آن  ای دارد ووان نوک کشیده و باریک و استوانهاین حی  خوارخاردار یا اکیدنه:مورچه

های حرکتی کوتاه و مجهز به چنگال دارد که برای کندن زمین مناساب هساتند.   دهند. اندامرا تشکیل می

  هستند. غدۀ شیری اندامی است که مایع مغذی به نام شیر تولید  غدد شیریهمۀ پستانداران دارای

 کند.می

  شان است، پوشیده شده است که عایق خوبی برای گرما و حفم دمای بدن یا پشم موبدن همۀ آنها از

حتی پستاندارانی مانند نهنگ در دورۀ نوزادی مو دارند و در دوران بلوغ هم، آثار مو در سطح بدن آنها 

 شود.دیده می

 مربوط  ای دارند و مناطقی از مغز که با هوش ، حافظه و هماهنگی عضالتدستگاه عصبی پیشرفته

 است، توسعه زیادی پیدا کرده است. 

  کند.دارند و در بیشتر آنها جنین در داخل بدن مادر رشد می لقاح داخمیهمۀ پستانداران 

  هستند و برای تنظیم دمای درونی بدن خود خیلی به گرمای محیط وابسته نیستند.اندوترم 

  در پوشش بدن خود هستند. های عرقغدهدارای 

 ناجور دندان هستند.(های متنوعی از نظر شکل و اندازه هستند.ان، دارای دندانبر خالف خزندگ( 
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ناد. تخام  را آنقادر باا     کای در زیر شکم خود میآن را وارد کیسهگذارد و معموالً یک  تخم مینور ماده جا

 کرده و رشد کند.و از شیر مادر تغذیه  یدها بیرون بیاکند تا نوزاد از داخل تخمخود حمل می

 
 

کند و در آنجاا باه وسایله    شروع میشد خود را درون رحم مادر در این پستانداران جنین ر دار:پستانداران کیسه (2

تنهاا پاس از   ناوزاد  اما یابد. های جنینی و پوشش داخلی رحم مواد مغذی از خون مادر به بدن جنین انتشار میپرده

خازد.  پس از تولد به طرز عجیبی  به کیسۀ روی شکم مادر میشود. نوزاد فته به صورت بسیار نارس متولد میچند ه

کناد.  ، از شایر ماادر تغذیاه مای    نماو و شیری قرار دارند و نوزاد تا کامل شدن مراحل رشاد   هایدر داخل کیسه غده

 دار هستند.از آشناترین پستانداران کیسهاپاسوم و  کانگورو

 

داران هستند. این گروه کنند از گروه جفتبیشتر پستاندارانی که روی کرۀ زمین زندگی می دار:پستانداران جفت (3

شاود و ماواد غاذایی و اکسایژن را از     جفت اندامی است که در رحم ایجاد مای شوند. شناخته می جفتاز جانوران با 

جفت شامل غشاهای جنینای و دیاوارۀ رحام ماادر اسات. در      دهد. های خونی بند ناف میگیرد به رگخون مادر می

و  گیرند در نتیجه مواد غذاییبسیار نزدیکی در کنار هم قرار میهای خونی مادر و جنین در وضعیت محل جفت رگ



13 

 

احال  توانند بین خون مادر و جنین مبادله شوند. بنابراین جنین تا کامل شادن مر اکسیژن و همچنین مواد دفعی می

 ماند.رشد خود در بدن مادر باقی می

 

، آنها را در سه گاروه  ذاییرژیم غبندی می کنند. مثالً بر اساس هایی طبقههای مختلل، به گروهپستانداران را بر اساس ویژگی

 دهند.، قرار میچیزخوارهمه و خوارگوشت،  خوارگیاه

 

 اهمیت پستانداران

 گیرند.ی و بارکشی مورد استفاده قرار میغذا، ت مین پوشاک ، سوار بسیاری از پستانداران برای تهیۀ (1

شاار  جانوران در پاکسازی طبیعت نقش دارند. آنهاا باا ایان کاار از انت     مانند کفتار و شغال با خوردن الشۀبعضی از پستانداران  (2

 کنند.های محیط زیست ، جلوگیری میها و آلودگییبیمار

های واگیر و در جلوگیری از بیماریخوارانی مانند گرگ و یوزپلنگ با تعقیب و شکار جانوران پیر و ناتوان ، نقش مؤثری گوشت (3

 کنند.قوی ایفا میحیوانات باهوش و بقای نسل 

کنند. بسیاری از این جنگلی را در زیر زمین، ذخیره می هایها و میوهمقداری از دانهحیواناتی مانند سنجاب در فصول مناسب،  (4

ایرانای باه هماین صاورت در     آورند. وجود سانجاب  ها به وجود میرویند و گیاهان جدیدی را در جنگلها در فصل بهار میدانه

 های زاگرس اهمیت دارد.بلوط دامنه هایحفم جنگل
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-ین کار باعث هوازدگی بهتر خاک مای برخی از آنها از جمله گرازها ، با کندن زمین، همانند تراکتوری زمین را شخم زده و با ا (1

-ن مای ان را هم در فصل زمستان ت میها شده و غذای پرندگا باعث از بین رفتن الروها و آفتشوند و از طرف دیگر این کار آنه

 کند.
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 44فصل 

 با هم زیستن

ای از ط اطرافشان را مطالعاه کنناد. شااخه   شناسان عالقه دارند ارتباط جانداران با یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با محیزیست

-ای از ارتباطاات مای  آنها در شابکۀ گساترده و پیچیاده   شناسی که به مطالعه اثر متقابل جانداران و محیط فیزیکی علم زیست

 نامند.   می شناسیبوم یا اکولوژی ،پردازد

 سازگانبوم

رند که بر زندگی یکدیگر ت ثیر وجود داای از موجودات زنده مجموعهبلکه  کنددر یک محیط، تنها یک موجود زنده، زندگی نمی

دات زنده اثار  آب ، هوا ، دما ،خاک و .......... هم هستند که بر زندگی موجو ؛دیگری مانند ذارند عالوه بر آن عوامل غیر زندۀگمی

یاا   بنوم سنازگان  گذارناد، سیساتمی باه ناام     دۀ محیط و ت ثیرهایی که بار هام مای   زنگذارند. مجموعه عوامل زنده و غیرمی

 سازند.را می اکوسیستم

 سازگانبوم

 

 

 

 

 

 نکته:

جاندارانی  هستند که با استفاده از انر ی نورانی خورشید و یا با استفاده از شیمیایی موجود در برخی مواد، از  تولید کنندگان

هاا و تعادادی از   ساازند. مانناد؛ گیاهاان، جلباک    ، مواد آلی مورد نیاز خاود را مای  معدنی ساده موجود در محیط غیر زنده مواد

 ها.باکتری

 

 سازگان: انواع بوم

 

 

  

 عوامل غیر زنده عوامل زنده

 نور گازها آب

 :مانند؛ جنگل، بیابان و کوهستان خشکی 

 :مانند؛ دریاچه و دریا آبی 

  هامانند؛ تاالب خشکی: –آبی 

 مواد آلی مواد معدنی
 مصرف کنندگان تولیدکنندگان

خوارانگیاه خوارانگوشت  کنندگانتجزیه   
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 نکته: 

 مصنوعی و ساختۀ دست بشر هستند، مانند؛ آکواریوم، باغچه و گلدان. ،هاسازگانبرخی بوم 

 در آن  چرخۀ منواد و  انتقال انرژیای باشد دو فرآیند مهم سازگان از چه نوع و در چه اندازهنظر از اینکه بوم صرف

 دهد.های غذایی رخ میها و شبکهافتد. انتقال انر ی در زنجیرهاتفاق می

 کنندهکننده تا مصرفز تولیدا

 سازگان وجود دارد ارتباط غذایی است. ی که بین موجودات زنده در یک بومهایترین ارتباطیکی از مهم

 گویناد. مای  زنجینرۀ غنذایی  باشاد  کننده مای کننده و چند مصرفتولیدغذایی بین چند موجود زنده که شامل یک  به رابطۀ

-ها وابسته هستند چون ماده و انر ی مورد نیاز خود را از آنها به دست مای کنندهتولیدها در یک زنجیرۀ غذایی به کنندهمصرف

 آورند.

 

افتد چون جاانوران کمای هساتندکه فقاط     های غذایی به صورت ساده، همانند شکل باال، به ندرت در طبیعت اتفاق میزنجیره

های غذایی در یک بوم ساازگان  گیرند. در نتیجه زنجیرهمیخورند و یا فقط توسط یک جاندار مورد تغذیه قرار یک نوع غذا می

 دهند.  را می شبکۀ غذاییاند و تشکیل یک به یکدیگر وصل

 گویند.  می شبکۀ غذاییهای غذایی در تعامل با یکدیگر را ای پیچیده از زنجیرهبه مجموعه



17 

 

 

 نکته: 

کناد،  سازگان اشغال مای کنندگی یک بومو یا مصرف کنندگیای را که هر موجود زنده در ساختار تولیدموقعیت ویژه (1

خاوار و هام در   خوار، هم در ساطح جاانوران گوشات   چیزشود. با توجه به اینکه جانداران همهخوانده میتراز تغذیه 

 سازگاری باالیی برای زنده ماندن برخوردار هستند.گیرند از قدرت خوار قرار میسطح جانوران گیاه

شنبکۀ  تری باه ناام   بزرگ ارتباط دارند و با هم تشکیل شبکۀ یی موجود بر روی زمین با یکدیگرهای غذاتمام شبکه (2

 دهند.را می حیات

 هرم ماده و انرژی

درصاد   10شود اما در هر بار انتقال فقاط حادود   در طول یک زنجیرۀ غذایی، انر ی از طریق ماده ، در بین جانداران منتقل می

-شود دلیل آن هم این است که مقدار زیادی از انر ی توسط خود جانادار مصارف مای   بعدی منتقل میماده و انر ی به جاندار 

در طاول یاک    باشد. در نتیجهرود و قابل استفاده برای سایر جانداران نمیبه هدر می گرماشود و انر ی مصرف شده به صورت 

شاود. و مای تاوان آن را باه     هاا، کاساته مای   کنندهسمت مصرفها به کنندهزنجیرۀ غذایی، مقدار ماده و انر ی ، از سمت تولید

 صورت یک هرم نشان داد که به نام هرم ماده و انر ی معروف است.



11 

 

 

 نکته:

گیرناد باه خااطر انتقاال مااده در باین       کش که در کشاورزی مورد استفاده قرار مای کودهای شیمیایی و سموم آفت (1

 کنند.ها از جمله سرطان را ایجاد میها و بیماریشوند و انواع آسیبدر نهایت وارد بدن ما انسان ها هم می ،جانداران

هاا در  شاود، انساان  درصد نور خورشید در فرآیند فتوسنتز به انر ی شیمیایی تبدیل مای  2با توجه به اینکه حداکثر  (2

. تا بتوانند از داشته باشندبیشتری در استفاده از نور خورشید  تالشند گیاهانی را شناسایی و یا تولید کنند که کارآیی

 ها را ت مین کنند.طریق غذای جمعیت رو به رشد انساناین 

 کربن رخۀچ

کنناد و آن را  از محایط دریافات مای       ها، کربن را به شکل ها و تعدادی از باکتریدر طی عمل فتوسنتز، گیاهان ، جلبک

کنند. در گیاهان، بیشتر این گلوکز برای ساختن ترکیبات آلی دیگری مانند نشاسته، سلولز و د گلوکز میوارد ترکیبات آلی مانن

مانند؟ مسلماً جاواب منفای اسات.    ها در ساختار گیاهان باقی میگیرد. اما آیا این کربنآمینواسیدها و.......مورد استفاده قرار می

کنناد  کنندگانی که از این تولیدکنندگان تغذیه مای ها و مقداری هم توسط مصرفچون مقداری از آنها توسط خود تولیدکننده

گردد. مقداری از کربن هام کاه  در سااختار جساد ایان      اکسید به محیط باز میدیدر طی تنفس سلولی، دوباره به شکل کربن

تفاده قارار گرفتاه و باه واساطه تانفس      کنندگان مورد اسکنندگان به نام تجزیهماند، توسط گروهی از مصرفجانداران باقی می

-مای  چرخۀ کرب جایی کربن بین جانداران و محیط غیر زنده، به جابهگردد. اکسید به محیط باز میدیسلولی به شکل کربن

شاکیل  های آلی را تا حاد ت ها نقش بسیار مهمی در تجزیۀ بقایای جانداران دارند. آنها مولکولها و باکتری. انواعی از قارچگویند
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کنند. و سبب برگشت مواد به آب و دار تجزیه میدار و نیترو ناکسید، آب ، گازهای گوگرددیای مانند؛ کربنهای سادهمولکول

 شوند.شوند. و همین گازها، باعث بوی بد جانوران و گیاهان در حال فساد میخاک و هوا می

 روابط بین جانداران

 توان تشخیص داد.را میرقابت و  شکار و شکارچی،  همزیستیسازگان سه نوع ارتباط ر بومبین جانداران در ه

-وقتی افراد دو یا چند گونه در تماس نزدیک و مستقیم با همدیگر زندگی کنند، به رابطۀ آنها همزیستی گفته مای  همزیستی:

بینند و یا اینکاه هایچ تا ثیری نپذیرناد و از     های یک ارتباط همزیستی ممکن است از این ارتباط سود ببرند، زیان بشود. طرف

 .انگمیو  همسفرگی،  همیاریشود. رتباط همزیستی به سه شکل دیده میاین نظر ا

 :چند نمونه رابطه همیااری  برند. در زیر به که در آن هر دو جاندار از ارتباط با یکدیگر سود میاست ای رابطه همیاری

 شود.اشاره می

رو ن مورد نیاز گیاه را ها، نیت: باکتریتثبیت کنندۀ نیترو ن و گیاهانی مانند لوبیا و شبدر هایرابطۀ بین باکتری (1

 کند.آلی مورد نیاز آنها را ت مین می کنند و گیاه نیز موادت مین می

 خورد.های دهان مارماهی را میگو انگلمیماهی: کننده و ماررابطۀ بین میگوی تمیز (2

کناد تاا از خاود در    جا مای خرچنگ، شقایق را روی پشت خود جابه منزوی:خرچنگ دریایی ورابطۀ بین شقایق (3

 شود.جا مینیست جابهبرابر دشمنان محافظت کند و شقایق نیز که قادر به حرکت 

 

 :بیناد.  برد اما زیاانی هام نمای   برد و جاندار دیگر سود نمیکه در آن یک جاندار سود میاست نوعی رابطه  همسفرگی

 کنند.  های شکار آنها تغذیه میکنند و از پس ماندهماهی شنا میهای کوچک به همراه کوسهماهیمثال 

 :کاه  برد در صورتیشود سود مینامیده می انگل و کنددر این رابطه جانداری که روی و یا درون بدن میزبان زندگی می انگلی

 م کدو و انسان.بیند. مانند رابطۀ بین کنه و انسان یا کرمیزبان زیان می

ها آورد و در گلغذای مورد نیاز خود را به دست میها رابطه همیاری وجود دارد. زنبور بین زنبورهای عسل و گل دانید؟یا میآ

شکل بدن زنبورها بر خالف بیشتر حشرات دیگر، از نظر آناتومی طاوری تنظایم    شود.افشانی به خوبی انجام مینیز، عمل گرده

آوری کند برای جماع ، کندو را ترک میوقتی یک زنبور عسل گردیده است که برای حمل گرده و شهد گل کامالً مناسب است.

میلیون گل را  10باید حدود  زنبورها ،اند برای تهیه یک کیلوگرم  عسلزند. تحقیقات نشان دادهگل سر می 10به  عسل تقریباً

 د.نمالقات کن
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 گلسنگ

و  قارچانجامد. گلسنگ چنین موجودی است. که از همزیستی گاهی رابطۀ همزیستی دو جاندار به تشکیل موجود جدیدی می

کربوهیدرات موردنیااز  کند و جلبک با انجام دادن فتوسنتز، آید. قارچ مواد معدنی را برای جلبک فراهم میبه وجود می جمبک

هاا باه هاوای آلاوده     شوند. بعضی گلسنگها دیده میهای گوناگونی روی سنگها به رنگکند. گلسنگخود و قارچ را ت مین می

هاا فوایاد   تواند دلیلی بر آلودگی هوا باشاد. گلسانگ  ها میروند و مرگ گلسنگحساس هستند و در اثر آلودگی زود از بین می

 نمونه از آنها عبارتند از : زیادی دارند چند

 بخشند.ها کمک کرده و تشکیل خاک را سرعت میبه هوازدگی سنگ  

 شود.ها مواد دارویی و رنگی استخراج میاز گلسنگ 

 دهندبخشی از غذای جانورانی مانند گوزن را تشکیل می. 

 

 شکار و شکارچی

و  شکارشاود  گونۀ دیگری خورده شود. جانوری که خورده میشود که یک گونه توسط رابطه شکار و شکارچی زمانی ایجاد می

خوار های ت مین غذای جانوران گوشتشود. شکار و شکارچی یکی از راهنامیده می شکارچیخورد جانوری که گونۀ دیگر را می

اسات. هام جاانوران    دریایی در جای خود ثابت دوند اما جانوری مانند شقایقاست. بعضی جانوران شکارچی به دنبال طعمه می

 برند.  های گوناگونی برای شکار کردن و یا برای شکار نشدن به کار میشکارچی و هم جانوران شکار، استراتژی

 های جانوران شکارچی:چند نمونه از استراتژی

 باه   ایهای قهوهشیرجه رفتن سریع پلیکان مانند دویدن شیر به دنبال گوزن و یا: تعقیب و دویدن به دنبال شکار

 داخل آب برای شکار ماهی. چون این جانوران باید در طول مدت تعقیب، اطالعات را پردازش کنناد از هاوش نسابتاً   

 باالیی برخوردار هستند.

  :رناگ  . در این روش جاانور شاکارچی در جاایی هام    استیک روش کارآمد دیگری برای گرفتن طعمه کمی  کردن

گیرد که تشخیص آن از زمینه کند. وقتی جانور در جایی قرار میت شود تا طعمه به سمت آن حرکمحیط مخفی می

 کنند.بیشتر از طریق کمین کردن شکار میها گویند. عنکبوتمی استتار دشوار باشد به این عمل
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 های جانوران شکار:چند نمونه از استراتژی

کند، باه  ند که آن را شبیه مار میبدن خود دار مانندی در انتهایهای رنگی چشمنوزاد کرمی شکل بعضی حشرات، لکه تقمید:

 گویند.می تقلیداین عمل 

 

-برای خود پروانه مشاکلی ایجااد نمای   کند که سمی است این سم ای به نام پروانه مونارک از شیرۀ گیاهی تغذیه می یا پروانه 

 کنناد. پرواناۀ  هاا امتنااع مای   وردن این پرواناه یجه پرندگان از خشوند در نتها مریض میاما پرندگان با خوردن این پروانهکند. 
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شابیه باه پرواناه    چاون خیلای   را ندارد و بسیار هم خوشمزه اسات، اماا    دیگری به نام پروانه فرمانروا با وجود اینکه ماده سمی

 خورند.ها آنها را نیز نمیمونارک است پرنده

 

 برند.کنند، شکارها نیز از این استراتژی بهره میهمانطور که جانوران شکارچی از استتار استفاده می استتار: 

 

 

شاوند.  رانی دارد که شکار آنها محسوب میکنند بستگی به تعداد جانوسازگان زندگی میشکارچیانی که در یک بوم تعداد نکته:

د. در شاو شاکار کام مای   دوباره تعاداد جاانوران   ها ها بیشتر شده و با افزایش شکارچیزایش تعداد شکارها، تعداد شکارچیبا اف

 شود.نتیجه جمعیت آنها کنترل می
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 رقابت

-وقتی که چند جاندار نیازهای مشابهی داشته باشند و نیازهای خود را از منابع مشترکی ت مین کنند بین آنها رقابت شکل مای 

 کنند.  ......... با یکدیگر رقابت میگیرد. مخصوصاً زمانی که منابع محدود باشند. جانوران معموالً برای آب ، غذا و محل زندگی و 

 

 

 انواع رقابت:

 

 نکته:

 دیده شود. ای()بی  گونههای مختلل یا بین افراد گونهای( )درون گونهرقابت ممکن است بین افراد یک گونه (1

زمانی که زیساتگاه   گیرند مخصوصاًباشد که از منابع محدود بهره می هایی داشتهتواند ت ثیر بدی روی گونهرقابت می (2

هایی برای کااهش رقابات باین    مشترکی داشته باشند و حتی ممکن است به حذف یک گونه منجر شود. بنابراین راه

اهین در شب و شکنند اما جغد هر دو از جوندگان کوچک تغذیه می جانوران به وجود آمده است. مثال جغد و شاهین

های مختلل پرنده سسک هر کدام، دست کم نصال زماان خاود را در ارتفااع     گونه پردازد. یا مثالًدر روز به شکار می

 شود.با این کار رقابت بین آنها کم میگردند. و ینی از درخت سرو به دنبال غذا میمع

 :خواهند سنجاب را شکار کنند در صورتی مانند وقتی که روباه و مار دوسر هر دو، می رقابت نا آگاهانه

 که خودشان از این رقابت آگاهی ندارند.

 :از رقابت کنند و مانند زمانی که شیرها و کفتارها بر سر جسد گوزنی با هم رقابت می رقابت آگاهانه

 .جنگندشود که دو جانور با یکدیگر میبین خود آگاهی دارند. گاهی رقابت چنان شدید می
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  زا در روده انسان:های غیر بیماریفایدۀ وجود باکتری

 

 

 

 کند.ها را در روده ثابت می عالیت زیر  ایدۀ وجود باکتری

-باکتری و گروه دوم را با غذای حاوی بااکتری دو گروه جوجه تازه از تخم در آمده را انتخاب کردند، گروه اول را با غذای بدون 

-ای میها، نوعی باکتری دادند که باعث بیماری رودهزا تغذیه کردند. بعد از مدتی به هر دو گروه جوجههای مفید و غیربیماری

 دهد.ها پس از مدت کوتاهی نشان میزا را در هر دو گروه جوجههای بیماریشد. نمودارهای زیر تعداد باکتری

 ها، با هضم غذاهای گوارش نیافته، انواعی تعدادی از این باکتری

توانند از کنند که میرا تولید می Kو  Bها مانند؛ ویتامیناز 

 پوششی دیوارۀ روده بزرگ جذب بدن شوند. هاییاختهطریق 

 زا های بیماریها و باکتریه خاطر رقابتی که بین این باکتریب

انواع  ،شودطالحاً تداخل باکتریایی ایجاد میشود و اصایجاد می

-تکثیر شوند و ما کمتر به بیماری توانند به سرعتا نمیزبیماری

 شویم.ی مبتال میهای عفونی گوارش
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 نکته:

هاای مفیاد   هایی مانند؛ ماسات و پنیار بااکتری   زا دارند، امروزه به خوراکیهای غیربیماریهای زیادی که باکتریبه دلیل فایده

 شوند.  نامیده می پروبیوتیکهایی کنند، چنین خوراکیاضافه می

 

 تنوع زیستی

-کنند. هر چه تعداد گوناه که این جانداران در آن زندگی می های جانداران و محیطی استبه معنای تنوع گونه تنوع زیستی

 های جانداران در محیط بیشتر باشد، تنوع زیستی در آن محیط بیشتر است. مثالً تنوع زیستی بیابان کمتر از جنگل است.

ناابراین هار چاه تناوع     کنند. بیی با آب و هوای متفاوت زندگی میهاچون جانداران مختلل نیازهای متفاوتی دارند در زیستگاه

. کشاور  اسات های مناسب  برای زیستن انواع مختلفی از جاناداران، فاراهم   محیطی بیشتر باشد به معنی این است که زیستگاه

شناساایی شاده در    گیااهی  هاای مناسبی برخوردار است. تعداد گونهاز تنوع زیستی  ،ایران به خاطرداشتن تنوع محیطی فراوان

 های گیاهی در اروپاست.با کل گونهبرابر  ایران تقریباً

 نکته:

 ها سال شکل گرفته است. کره زمین وجود دارد در طی میلیونتنوع زیستی که امروزه روی  (1

ها ، سبب از بین رفتن گونه سن سقوط شهابیا  بندانیخ ؛متفاوتی ماننددر طول عمر کرۀ زمین، عوامل طبیعی  (2

 و در نتیجه کاهش تنوع زیستی شده است.

 هاای گیااهی و جاانوری   ترین خطر برای کاهش تنوع زیستی و عامل انقراض گوناه مهم های انسانی عالیت ،امروزه (3

 است.

ای از آن گونه در طبیعت وجود نادارد. ببار   ای منقرض شده به معنی این است که هیچ فرد زندهگوییم گونهوقتی می (4

 ای از جانوران منقرض شده است.مازندرانی نمونه

شوند به خاطر نداشتن رقیب و دشامنان طبیعای باه سارعت     های بیگانه یا مهاجر وقتی که وارد یک محیط میگونه (1

های دیگار جلاوگیری کارده و    کنند در نتیجه از رشد گونهکنند و از منابع بیشتری استفاده میرشد و تکثیر پیدا می
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های قرماز عیاد در آب   خالل رها کردن ماهیشناسان مشوند. یکی از دالیلی که زیستسبب کاهش تنوع زیستی می

 ها هستند همین است.رودخانه

در قرن هجده میالدی نخستین گروه مهاجران اروپایی، تعدادی خرگوش اروپایی با خود به استرالیا بردند. چاون   دانید؟یا میآ

هاای بسایار زیاادی باه     سااله خساارت  ها یک گونۀ مهاجر بودند جمعیت آنها به سرعت رو به افزایش نهاد. و هار  این خرگوش

 ها، جمعیت آنها را کنترل کردند.کردند. بعدها با پخش ویروس معینی در بین خرگوشمحصوالت کشاورزی استرالیا وارد می

 

 اهمیت تنوع زیستی

ا توانساتند از  ها کردند. اما با شناخت بیشاتر باوم ساازگان   ها پیش از شناختن دقیق طبیعت هم از آن استفاده میاگرچه انسان

 شود.مواهب طبیعی بهرۀ بیشتری ببرند. در زیر به چند مورد از آنها اشاره می

 های بارانی به دست مای ه اولیه چند صد نوع دارو از جنگلشوند. مادفراوانی از جانداران استخراج می داروهای بسیار

 آید.

 دارند.افشانی بسیاری از گیاهان نقش جانوران به ویژه حشرات در گرده 

 ر این است که برای مبارزه کنند. امروزه سعی بها به حفم گیاهان کمک میراتی مانند کفشدوزک با خوردن آفتحش

مبنارزه  هاا،  شود. به این شایوه مباارزه باا آفات     ها استفادهفاده از سم، از جانوران دشمن آفتها، به جای استبا آفت

 ها.شدوزکبا استفاده از کفها مبارزه با شتهگویند. مانند می بیولوژیک

 هاای تاار عنکباوت ماورد توجاه      د عالقه مهندسان اسات. ماثال ویژگای   های آنها از موضوعات مورجانداران و فعالیت

پذیری و در عین حال سبکی تار عنکبوت تولید کنناد تاا   استقامت، انعطافمهندسانی است که می خواهند موادی با 

عنکبوت گرچه از جنس پروتیین است اما مقاومتی چند برابر فوالد دارد. به عبارت  در وسایل متفاوت به کار برند. تار

 های نوین دست پیدا کنند.آوریاری از موجودات زنده، به فندیگر دانشمندان و مهندسان سعی دارند با الگوبرد

 شود یک جاندار کمتر میبین رفتن نسل  هر چه در یک بوم سازگان تنوع زیستی باالیی وجود داشته باشد احتمال از

ر، محدود به یاک  شود. زیرا به دلیل تنوع جانداران، غذای یک جانون از پایداری بیشتری برخوردار میو آن بوم سازگا

 شود.یا دو جاندار نمی
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   دانید؟آیا می

تنوع زیستی خلیج فاارس نقاش   اند. بنابراین در حفم ها در خلیج فارس ، خانه و منبع غذای بسیاری از جانوران دریازیمرجان

 ها است.رنگ شدن مرجانشود. که نشانۀ آن بیها میمهمی دارند. آلودگی آب دریاها سبب مرگ مرجان

 تنوع زیستی در ایران

خرس ،  سمندر لرستانیها مانناد  کاهش یافته است. بعضی گونه انسانیو  طبیعیهای تنوع زیستی در ایران به دلیل پدیده

این مااهی بادنی شافاف دارد و تواناایی      شود.اند. ماهی کور غار فقط در ایران یافت میدر خطر انقراض کور غارماهی و سیاه 

 دیدن ندارد.

 

 


