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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری را
در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی ،گذشت و
همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بهسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بهخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف

ج

فهـــرست

KU

د

AC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
فصل اول طبقه بندی موجودات زنده
4_2
تاریخچه طبقه بندی
8_4
طبقه بندی موجودات زنده به شش عالم
8_7
خالصه فصل اول ،سوالهای فصل اول
9
فصل دوم از ویروس تا فنجی
11-10
ویروس
13_11
بکتریا
14
پروتستا
16_15
الجی
17_16
فنجی
18
گل سنگها
20_19
خالصه فصل دوم ،سوالهای فصل دوم
21
فصل سوم طبقه بندی نباتات
23_22
مشخصات نباتات
32_24
طبقه بندی نباتات
36
اهمیت نباتات تخمدار
38_37
خالصه فصل سوم ،سوالهای فصل سوم
39
فصل چهارم طبقه بندی حیوانات
62_40
مشخصات حیوانات
62
پرندهگان و پستانداران افغانستان
اهمیت اقتصادی ماهیان ،پرندهگان و پستانداران 62
64_63
خالصه فصل چهارم ،سوالهای فصل چهارم
65
فصل پنجم منابع طبیعی و حفاظت آنها
71_66
منابع طبیعی
72_72
حفاظت منابع طبیعی
75
خالصه فصل پنجم ،سوالهای فصل پنجم

پیشگفتار

AC

KU

شاگردان عزیز شما هر روز از طریق رادیو ،تلویزیون ،روزنامهها و مجالت در مورد
امراض مختلف؛ مانند :انفلونزا ،ایدز و یا آلودهگی هوای شهر ها و انواع آلودهگی
های محیطی ،اضرار مواد مخدر ،فواید میوهها و سبزیها برای صحت و سالمتی
انسانها و غیره خبر هایی شنیده و یا خوانده اید شاید به سواالتی مانند :آیا
میدانید چرا مریض میشوید و به داکتر مراجعه میکنید؟ نهالی را که غرس نموده
اید ،بعد از چند ماه چه تغییراتی را در آن مشاهده مینمایید؟ چرا اوالدها به پدر و
مادر شباهت میداشته باشند؟ مواجه شوید که به سواالت فوق و امثال آنها علم
بیولوژی جواب میدهد.
علمی که موجودات زنده و عمل متقابل آنها را با محیط بررسی مینماید به نام
بیولوژی یاد میشود .بیولوژی یکی از شاخههای علوم طبیعی است .مطالعۀ این علم
ما را در شناخت ،ساختمان و خواص اجسام زنده کمک کرده و در رعایت حفظ الصحۀ
شخصی و محیطی و خوردن غذای مناسب که سبب حفظ صحت و سالمتی ما میشود
رهنمایی میکند تا خود و محیط ماحول خود را بهتر بشناسیم .کتاب بیولوژی طوری
نوشته شده است که برای شما شاگردان عزیز دلچسپ و قابل درک بوده و شما را
برای دانستن حقایق و مفاهیم کمک نماید .در این کتاب اشکال ،جداول ،فعالیتها و
معلومات اضافی برای وضاحت و روشن شدن هرچه بهتر مفاهیم و موضوعات ارائه
شده است .به خاطر داشته باشید که علم بیولوژی بر اساس تحقیق ،مشاهده و تجربه
استوار است و نمیتوان تنها با حفظ کردن مطالب بدون داشتن مهارت های الزمه در
انجام مشاهدات و تجارب آنرا آموخت .بنابراین در هر فصل این کتاب فعالیت هایی
مد نظر گرفته شده است که در انجام دادن آنها باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:
در بعضی از فعالیتها با توجه به دانشی که از متن درس به دست میآورید؛ از
شما خواسته شده است که به یک یا چند سؤالی پاسخ دهید .در بعضی دیگر از
فعالیتها موضوعی برای بحث بین شما و هم صنفان تان مطرح شده است که در
زمینه با یکدیگر به تبادل نظر بپردازید و نتیجه را به دیگران ارائه نمایید .یک تعداد
فعالیتها بر اساس دستور العملها برای شما داده شده است تا مطابق آن عمل
نموده تجارب را انجام داده و نتایج را برای معلم محترم خود گزارش دهید.
کتاب بیولوژی صنف هشتم دارای پنج فصل بوده که شامل مفاهیم عمده چون
طبقه بندی موجودات زنده ،از ویروسها تا فنجی ،طبقه بندی نباتات ،طبقه بندی
حیوانات و منابع طبیعی و حفاظت آنها میباشد .امیدواریم از مفاهیم و جزئیات
ان دانش الزمی کسب کرده و عم ً
ال در زندگی روزمره آنرا به کار برید.

هـ

فصل اول

طبقه بندی موجودات زنده
()Classification of living things
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هرگاه دکان وسایل سپورت می داشتید چطور وسایل بازی های
مختلف را دسته بندی می نمودید؟ شاید بوت ها ،توپ ها ،جال
والیبال و غیره را در الماری های جداگانه جابهجا می کردید و یا
اگر مغازه خوراکه فروشی می داشتید هر کدام از انواع خوراکه باب
را مثل انواع گوشت ،انواع نان و انواع شیرینی را در الماری های
جداگانه می گذاشتید چرا؟
به خاطر این که اگر اجناس به ترتیب و به اساس خصوصیات
مشترک در جای های معین گذاشته شوند زودتر و بدون ضیاع وقت
پیدا می شوند خاصتاً اگر تعداد اجناس زیاد باشند و به صورت غیر
منظم جابهجا شده باشند یافتن آنها مشکل است .در طبقه بندی
موجودات زنده عین مشکل موجود است .اگر زنده جانها به اساس
صفات و خصوصیات مشترک شان طبقه بندی نمی شدند ناممکن
بود که تمام انواع مختلف موجودات زنده را بشناسند .از این سبب
دانشمندان بیولوژی تمام موجودات زنده را به خاطر آسانی کار و
زود شناختن ،به گروپ های مختلف طبقه بندی نمودند.
علمای ساینس موجودات زنده را چطور طبقه بندی نمودند؟
طبقه بندی موجودات زنده چه اهميت دارد؟ پس از مطالعۀ این
فصل می توانید به چنین سواالتی جواب داده و درختم آن با تاریخچۀ
طبقه بندی ،سیستم نام گذاری دوگانه ،سویه هاي طبقه بندي و اين
كه چطور ساینس دانان موجودات حیه را به شش عالم طبقه بندی
نمودند ،آشنا شويد.
1

تاریخچۀ طبقه بندی:
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بیش از  2000سال قبل فیلسوف و طبیعت
شناس یونانی به نام ارسطو یکی از اولین کسانی
بود که موجودات زنده را طبقه بندی نمود .او
موجودات زنده را به دو گروپ عمدۀ حیوانات و
نباتات تقسيم نمود .موصوف بعدا ًَ حیوانات را از
شکل ( )1-1تصویر لینه
لحاظ محل زیست به سه گروپ تقسیم كرد :اول
حیواناتی که در خشکه زنده گی می کردند ،دوم حیواناتي كه در آب زنده گی می توانستند
و سوم حیواناتی که در هوا پرواز می نمودند .هم چنان نباتات را به علف ها ،بتهها و درختان
طبقه بندی نمود.
ساینس دانان سیستم طبقه بندي ارسطو را برای صدها سال به کار بردند؛ بعد از آن که
موجودات زندۀ زیادی شناخته شدند ،سیستم ارسطو کم تر مورد استفاده قرار گرفت .زیرا
بسیاری از موجودات زنده يي که جديدا ً کشف گردید به سیستم طبقه بندی ارسطو برابر
نبودند .در سال  1735کارلوس لینوس ( )Carolus Linnaeusبیولوژی دان سويدني
طبقه بندی جدیدي را انکشاف داد که تا حال مورد استفاده قرار دارد .در طبقه بندي جديد
لينه موجودات زنده یی را كه صفات مشابه داشتند در عين گروپ قرار داد.
لينه يك تعداد تغييرات مهمي را در سيستم طبقه بندي ارسطو به ميان آورد:
موصوف نباتات و حيوانات را به گروپ هاي بيشتر تقسيم و در سيستم طبقه بندي خود؛
صفات نوع را اساس قرار داد.
لينه برای موجودات زنده نام هايي را انتخاب كرد كه صفات آنها را بيان ميكند.

سیستم نامگذاری دو گانه:

لینه برای هر موجود زنده یک نام التینی را که از دو کلمۀ
یونانی ترکیب شده است ،معرفی نمود .کلمۀ اول نام علمی
نماینده گی از نام جنس ( )Genusدارد و به حرف کالن
شروع می شود .کلمۀ دوم نمايندهگی از نوع ()Species
موجود زنده می نماید و به حرف خورد شروع می شود ،مث ً
ال:
نام علمی گالب سفید ،روزا البا ( )Rosa albaاست که
 Rosaاسم جنس و  albaنام نوع است .هم چنان نام علمي
2

پشك صحرایی ،فليس كيتوس ( ،)Felis catusنام علمي گرگ ،كنيس لوپوس (Canis
 )lupusاست كه كنيس نام جنس و لوپوس نوع آن است ،ساينس دانان نامهای علمي را
نسبت به نام های معمولي كه هرروز گرفته ميشود نظر به داليل زير ترجيح ميدهند:
 -1در مورد موجود زندۀ قابل بحث غلطي رخ نميدهد؛ زيرا دو موجود زنده هيچ وقت عين نام
علمي را ندارند ولي ميتوانند دو يا چندين موجود زنده عين نام معمولي را داشته باشند.
 -2نام هاي علمي ندرتاً تغيير ميخورد .نام های علمي در تمام جهان به یک زبان يعني زبان
التين نوشته ميشود و زبان التين تغيير نمي خورد.
فكركنيد
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ساينسدانها قبال موجودات زنده را به حيوانات و نباتات طبقهبندي ميكردند چرا اين روش ديگر به كار نميرود؟

سویههای طبقه بندی:

AC

نوع ( :)Speciesعبارت ازكوچك ترين واحد طبقه بندي موجودات زنده است که با هم
ارتباط نزدیک داشته و در صورت یک جا شدن ميتوانند تولید مثل نمایند و در سطح
طبقه بندی در زیر جنس واقع است.
جنس ( :)Genusعبارت از نوع های مختلف است که دارای مشخصات مشترک باشند.
همچنان جنس های مختلف با هم یک جا شده و فامیل (  )Familyرا می سازد ،به همین
ترتیب فامیل های مشابه آردر ( )Orderو آردر های مشابه با هم یک جا شده کالس
( )Classو کالس هاي مشابه با هم يک جا شده فايلم ( )Phylumو فايلمهای مشابه عالم
( )Kingdomرا ميسازد .ميتوان هفت سويۀ طبقه بندي را در ستون ذيل نشان داد:
عالمKingdom.........................................................................................
فايلمPhylum............................................................................................
كالسClass................................................................................................
آردرOrder.................................................................................................
فاميليFamily...........................................................................................
جنسGenus.............................................................................................
نوعSpecies................................................................................................
3

به اساس هفت سويۀ طبقه بندي فوق ميتوان گروپ هاي طبقه  بندي آهو وگل گالب را در زير نشان
دهيم:
طبقه بندي آهو

عالم

فايلم

حيوانات

كورداتا

طبقه بندي گل گالب

Animalia
Cordata

كالس

پستان داران Mammalia

فاميل

سرويدي

آردر

نوع

فايلم

كالس

دومشيمه

فاميل

روزاسي

علف خوران  Artiodactylsآردر
Cervidae

اودوكيلوس Odocaileus

ورجينيانس Virginians
فعالیت

اسپرماتوفايت Spermatophyte

جنس

روزالس
روزا

نوع

Dicotyledonous
Rosales
Rosacae
Rosa
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جنس

عالم

نباتات

Plantae

روزا كنين

Rosa canine

در جدول زير طبقه بندي دو حيوان داده شده است:

AC

کتگوری سویهها

پشك خانهگی

شير

فايلم
كالس
آردر
فاميل
جنس
نوع

كورداتا
پستان داران
كارنيور
فليدي
فليس
دومستیکا

كورداتا
پستان داران
كارنيور
فليدي
پانتيرا
ليو

عالم

حيوان

حيوان

هر دو جدول طبقه بندي فوق را مقايسه نموده ،شباهتها و تفاوتهای هر دو حيوان را
از روي جدول در كتابچههای خود بنوسيد و براي هم صنفان خود بيان كنيد.

طبقه بندي موجودات زنده به شش عالم
موجود زنده ای که سبز است و غذای خود را خودش ميسازد ،در آب خندق زنده گی داشته
و حرکت می کند ،آیا این موجود حیوان است یا نبات و یا بین هر دو؟
برای صدها سال تمام زنده جانها به نباتات و یا به حیوانات طبقه بندی گردیده بودند.
4

ولی به مرور زمان ساینس دانان مشاهده كردند كه بعضي موجودات زنده مثل یوگلینا
( )Euglenaهم خواص و مشخصات نباتی و هم حیوانی را دارند.
چطور هم چو موجود زنده ای را طبقه بندی خواهید کرد و چه خواهد بود؟
موجودات زنده بر اساس مشخصات آنها طبقه بندی می شوند؛ به طور مثال :يوگلينا سبز
است و غذاي خود را خودش توسط عملیه ترکیب ضیایی می سازد .این مشخصه ما را به
نتیجه می رساند که یوگلینا نبات است .از طرف دیگر یوگلینا توسط قمچین یا فالجیل
حرکت نموده و هم می تواند از دیگر موجودات تغذیه کند .پس یوگلینا از جمله حیوانات
است .طوری که دیدیم یوگلینا نه مطلق در جمله حیوانات و نه در جمله نباتات شامل
گردید .لذا ساینس دانان پرابلم طبقه بندی را با ایجاد یا عالوه کردن یک عالم دیگری به نام
پروتستا حل نمودند تا موجودات مثل یوگلینا را در آن طبقه بندي نمايند.
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فالجیل

ذخیره غذایی

کلروپالست

واکیول
هسته

فكر كنيد:

AC

لکه چشمی

شکل ( )1-3یوگلینا

اگر ساينس دانها حدود دو ميليون نوع را شناسايي كرده باشند و اين دو ميليون نوع فقط
ده فصيد كل انواع موجودات زندة روي زمين باشد چند نوع موجود زنده در روي زمين
وجود دارد؟

بكتريا ()Bacteria

بكتريا اجسام نهايت خورد يك حجروي اند كه از زنده جان هاي ديگر فرق دارند .بكتريا
از جملۀ پروكاريوتها ( )Prokaryotesبوده و هستة مشخص ندارند .بسياري از بيولوژي
دانها بكتريا را به دو عالم تقسيم كرده اند .يكي عالم آرك بكتريا  Arch bacteriaو
5

ديگري يوبكتريا  Eu bacteriaكه هركدام آنها در اين جا به صورت مختصر معرفي و در
فصل دوم به صورت مفصل مطالعه ميشود.
عالم آرك بكتريا :پروكاريوت هايي اند كه در محيط هاي خيلي دشوار كه اكثر زنده جانها
نمي توانند در آن زندهگی نمايند ،حيات به سر ميبرند.
عالم يو بكتريا :اينها پروكاريوت هايی اند كه در آب ،خاك و حتي داخل بدن انسان زندهگی
مينمايند؛ مث ً
ال :اشريشياكولي ( )Escherichia coliكه به تعداد زياد در روده هاي انسان
موجود است .قابل ياد آوري ست كه قب ً
ال دو نوع بكترياي مذكور تحت نام مونيرا ()Monera
مطالعه می گرديد .ولي امروز هر كدام يك عالم جداگانه است.
فعالیت

AC
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ديدن بكتريا در ماست زير میكروسكوپ
مواد مورد ضرورت :ماست تازه به مقدار يك قاشق چاي خوري ،آب ،متلین بلو ،قطره چكان ،بيكر خورد ،ميلۀ
شيشه يي ،ساليد ،كورساليد ،ميكروسكوپ.
طرزالعمل :ماست رقيق را در يك بيكر خورد انداختـــه و چند قطره متلين بلو باالي آن عالوه كرده و توسط
ميلة شيشه يي خوب شور دهيد ،بعد يك قطره آن را گرفته باالي ساليد انداخته و توسط كورساليد بپوشانيد.
ساليد را باالي تخت (ستيج) گذاشته ،اول توسط اوبجكتيف قوه كم بعدا ً توسط اوبجكتيف قوه بزرگ مشاهده
نموده چيزي كه ميبينيد رسم نماييد و نتایج مشاهدات خود را در صنف بيان كنيد.

عالم پروتستا ()Kingdom protesta

پروتستا موجودات يك حجروي اند که بعضي از آنها به صورت مجموعه يي از حجرات به شکل
كالوني زنده گی دارند .برخالف بكتريا عالم پروتستا يوكاريوتها هستند .عالم پروتستا شامل
يك تعداد زياد موجودات زنده بوده كه پروتستای مشابه حيوان را به نام پروتوزوا و پروتستای
نبات مانند را به نام الجي ( )Algaeياد ميكنند .يوگلينا نيز شامل عالم پروتستا ميباشد.

عالم فنجي ()Kingdom Fungi

فنجي عالمي است كه از موجودات زندۀ
يوكاريوت بدون کلوروفیل ساخته شده و
حركت كرده نمي توانند ،تكثر آنها ذريعه
سپورها صورت ميگيرد و غذاي خود را
از تجزيۀ مواد ماحول گرفته و آن را جذب
مينمايد مثل سمارق و پوپنك.

شكل ( )1-3سمارق را نشان ميدهد.
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فعالیت

مطالعه پوپنك زير میكروسكوپ
سامان و مواد الزم :ساليد ،کور سالید ،میكروسكوپ ،يك توته نان باسي پوپنك زده ،آب پاک ،قطره چکان.
طرزالعمل :يك قسمت كوچك پوپنك را از روي نان پوپنك دار گرفته و باالي ساليد بگذاريد براي اين كه پوپنك
از جاي خود بيجا نشود باالي آن يك قطره آب انداخته و توسط كورساليد پوشانيده شود بعد ساليد را باالي
تخت (ستيج) میكروسكوپ بگذاريد ساليد را اول توسط اوبجكتيف قوه كم وبعد توسط اوبجكتيف قوه بزرگ تر
مشاهده نمایید و آنچه ميبينيد در كتابچههای خود رسم و نتايج مشاهدات خود را در صنف بيان كنيد.

عالم نباتات ()Kingdom Plantae
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عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروي كه معموالً سبز ميباشد ساخته شده است.
حجرات نباتات داراي ديوار حجروي است كه از سلولوز ساخته شده و از يك جا به جاي ديگر
حركت كرده نمي توانند .نباتات با استفاده از انرژي آفتاب به واسطه عمليه تركيب ضيايي
مواد غذايي (قند) ميسازند .غذا سازي نباتات نه تنها براي خود نباتات بلكه براي ساير زنده
جان هايي كه از نباتات تغذيه ميكنند اهميت دارد.

عالم حيوانات ()Kingdom Animalia

AC

عالم حيوانات شامل موجودات زندۀ چندين حجروي بوده و فاقد ديوارحجروي ميباشند.
حيوانات ميتوانند ،از يك جابهجاي ديگر حركت نمايند .برخي از آنها توسط بالها و برخي
از آنها توسط پاها حركت ميكنند و داراي اعضاي حسي مشخص ميباشد .اعضاي حسي به
حيوانات كمك مينمايد تا به سرعت به محيط خود عكس العمل نشان دهند .غذاي حيوانات
متنوع است .برخي حيوانات از نباتات و عدۀ از حيوانات ديگر تغذيه ميكنند .بدن برخي
حيوانات نرم و در برخي ديگر ستون فقرات وجود دارد.

خالصة فصل اول

طبقه بندي عبارت از تقسيم نمودن اجسام زنده به گروپها بر اساس مشخصات مشابه است.
تكسانومي علم نام گذاري و طبقه بندي است.
ارسطو اولين شخص بود كه موجودات زنده را از روي خواص و صفات ظاهري آنها به دو
گروپ عمدۀ حيوانات و نباتات طبقه بندي نمود.
7
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ارسطو نباتات را به سه گروپ عمده تقسيم كرد :علف ها ،بتهها ودرختان .هم چنان
موصوف حيوانات را بر اساس محيط زيست آنها به حيواناتي كه در خشكه زندهگی ميكنند
و حيواناتي كه در آب زندهگی مينمايند و حيواناتي كه پرواز ميكنند طبقه بندي نمود.
لينه سيستم نام گذاري دوگانه را معرفي نمود طوري كه براي هر موجود زنده يك نام
التين را انتخاب نمود كه از دو كلمه تركيب گرديده بود .كلمۀ اول جنس و كلمۀ دوم نوع
آن را تعيين ميكرد كه تا امروز از سيستم لينه استفاده ميشود.
عالم ،بزرگ ترين گروپ موجودات زنده است كه در زير آن فايلم قرار دارد.
نوع كوچك ترين واحد طبقه بندي است که شامل افراد يا موجودات زنده يي همنوع اند و
ميتوانند توليد مثل نمايند.
موجوادت زنده به شش عالم ذيل تقسيم گرديده است:
 پروتستا		
 يو بكتريا		
 آرك بكتريا حيوانات			
 نباتات			
 -فنجي

سؤالهای فصل اول

AC

سؤالهای خانه خالی ذیل را در کتابچههای خود یادداشت نموده و جاهاي خالي را با
جواب صحیح پر كنيد.
 -1ارسطو اولين كسي بود كه موجودات حيه را بر اساس  .................................طبقه بندي نمود.
د :ب و ج
الف :قرابت بيولوژيكي ب :بر اساس خواص ظاهري ج :محيط زيست
 -2نامگذاري دو گانه توسط  ...................................معرفي گرديد.
د :هيچكدام
ج :اديسن
		
ب :لينه
الف :ارسطو
 -3جمالت ذیل را در کتابچههای خود نوشته و در مقابل صحيح ترين جواب عالمت
(ص) بگذاريد.
الف :در ستون طبقه بندي ،زير آردر كالس قرار دارد.
ب :پروكاريوتها هسته حقيقي دارد.
ج :پوپنكها مربوط عالم فنجي است.
سؤاالت تشریحی:
 -4پروكاريوتها و يوكاريوتها از هم چي تفاوت دارند؟ شرح دهيد.
 -5فرق پروتستا و فنجي را توضيح نماييد.
 -6لينه چطور موجودات زنده را طبقه بندي نمود.
 -7شش عالم موجودات زنده را نام بگيريد.
8

فصل دوم
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از ويروسها تا فنجي

گاه��ي ريزش كرده ايد يا گلو درد ش��ده ايد؟ اين بيماريها از چي
پيدا ميش��ود؟ گلودردي ممكن اس��ت از اثر يك نوع بكتريا باشد.
ويروسها نیز باعث امراض مختلف ميش��وند در فصل گذش��ته به
ص��ورت مختصر درمورد بكتريا ،پروتس��تا و فنجی معلومات حاصل
كرديد اما در مورد ويروسها كه ش��امل طبقه بندی موجودات حيه
نمي شوند چيزي ذكر نگرديده است .گرچه بعضي از موجودات زنده
مانن��د بكتريا و فنجیها بيماريها را به وجود ميآورند؛ اما امروز از
بكتريا ،فنجي و بعضي پروتستا در مواد غذايي و امور صحي استفاده
ميشود.
در اين فصل با مش��خصات ،اش��كال تكثر ،رول ويروسها و بكتريا
آشنا ميشويد .هم چنین با مشخصات و انواع پروتستا ،فنجي و گل
سنگها آشنا خواهيد شد.
9

ويروس ()Virus
آيا ويروسها زنده اند؟ ويروس از كلمۀ التين Venomeبه معناي
مايع زهری گرفته شده است .ويروس براي اولين بار در برگ تنباكو
كشف گرديد .چون ويروس تمام خصوصيات موجودات زنده را ندارد
و خارج از حجره غير فعال ميباشد .بيولوژي دانها ويروس را زنده
نمي شمارند .در شكل ( )2-1ويروس تنباكو را ميبينيد.
ب

فكر كنيد:

ج
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شکل ( )2-1ویروس تنباکو

الف

آيا گاهي در برگ هاي تنباكو خال هاي زرد به شكل موزایيك مشاهده كرده ايد؟

شكل و ساختمان ويروس:

ويروس از دو قسمت تشكيل شده ،قسمت خارجي آن پوش پروتيني
است كه به نام كپسيد ( )Capsidياد ميشود و قسمت داخلی آن
كه توسط كپسيد پوشيده شده ،ممكن است  DNAيا  RNAداشته
باشد (اما نه هر دو) .ويروسها به اشكال مختلف ديده ميشود؛ مث ً
ال
ويروس انفلوانزا ايدز ( )HIVداراي شكل كروي وبكتريافاژ به شكل
الرواي بقه ،و ويروس تنباكوميله مانند ميباشد.
ويروسها از بكتريا كوچك تر بوده فقط توسط الكترون ميكروسكوپ
قابل ديد ميباشند شكل (.)2-2

د
شكل ( )2-2چهار نوع ويروس.
الف) ویروس تنباکو ،ب) ویروس
انفلوانزا ،ج) ویروس ایدز،
د) بکتریافاژ
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رول ويروسها در محيط چيست؟

شکل ( )2-3بکتریافاژ

AC
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ويروسها موج��ودات حيه از قبیل حيوانات،
نباتات و فنجي را متأثر ميس��ازند .چنانچه
در انسان س��بب توليد امراض مختلف مانند
انفلوانزا ،چيچك ،سرخكان ،فلج اطفال ،كله
چ��رك ،ايدز و غيره ميش��ود .در نباتات نيز
امراض مختل��ف را به وجود ميآورد چنانچه
توليد خال هاي زرد به ش��كل موزایيك در
ب��رگ بادنجان رومي س��بب تاثير ويروسها
ميباشد.
آي��ا ويروسها ميتوانند ك��ه بكتريا را متأثر
بس��ازند؟ چگونه؟ طوري كه در شكل ()2-3
ديده ميش��ود ابتدا ويروس ه��اي بكتريا فاژ
به بكتريا نصب ش��ده بعد  DNAخود را به
داخل حجره بكتريا تزريق ميكنند س��پس
وي��روس در داخل بکتریا تكثر نموده و س��ر
انجام حجرۀ بكتريا ميكفد.

بكتريا ()Bacteria

شکل ( )2-4حجره بکتریا
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بكتريا موجودات زندة يك حجروي بوده و در هر جا پيدا ميشوند
(هوا ،خاك ،آب و بدن انس��ان) .يكي از مش��خصات بكتريا نداشتن
هس��تۀ مشخص اس��ت موادي كه درهس��تۀ ديگر موجودات يافت
ميشود به صورت پراگنده در حجرۀ بكتريا موجود ميباشد .حجرۀ
بكتريا ميتواند به صورت انفرادي و بعضي اوقات با هم يك جا شده
زنجير يا گروپ بسازد.
اشكال بكتريا :حجرة بكتريا معموالً به سه شكل ديده ميشود،
ش��كل ميله مانند آن به نام باسيلوس ( ،)Bacillusشكل کروی يا
گرد به نام كوكوس ( )Cocusو ش��كل فنرمانند آن به نام سپيریال

( )Spirillaنامیده می ش��ود .يك نوع ديگر بكتريا ش��كل كامه مانند ()،داشته و مربوط به
سپيریال است که به نام ويبریو ( )Vibrioياد شده و سبب تولید کولرا می شود.
شكل (.)2-5
			
اشکال بکتریا

نام

کوکوس

باسیلوس

ویبریو

شکل ( )2-5اشکال چهار نوع
بکتریا
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سپیریال

تكث�ر بكتري�ا :بكتريا اکثرا ً به واس��طۀ تكثرغي��ر زوجی به نام انقس��ام دوگانه (Binary
 )Fissionکه نوعی آمیتوس��یس اس��ت ،تكثر مينمايند .بعضي بكترياها تكثر زوجي دارند.
بكتريا در شرايط مناسب محيطي (درجه حرارت مناسب ،مواد غذايي و رطوبت كافي) تكثر
و نمو ميكنند .بکتریا درهر  20دقيقه به رشد خود ميرسد و قادر به توليد نسل ميگردد.

رول بكتريا در محيط:
بكتريا ميتوانند مضر باشند و يا مفيد.
بكترياي مضره :بكتريا س��بب تولید امراض مختلف مانند توبركلوز؛ تيتانوس ،س��ياه سرفه،
گلو دردي ،محرقه ،كولرا و غيره گرديده و عامل فاس��د ش��دن غذا ،ترش شدن شير ،گنديده
شدن میوهها وسبزیها نيز ميباشد.
12

گروپ ديگ��ري بكتريا آرك
بكتري��ا ()Archbacteria
است .آرك بكتريا ميتوانند
در محيطهای��ی با ش��رايط
سخت مانند چشمه هاي آب
داغ،آب ش��ور و مردابه��ا
زندهگی كند.
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بكتري�اي مفيد :بكتريا اجس��اد مرده را تجزيه کرده و به مواد س��اده مب��دل و وارد خاك
می کنند .بعضي از بكتريا در عقدات ریشه هاي بعضي نباتات مثل نخود ،لوبيا ،مشنگ و ديگر
پلي باب زندهگی ميكنند.اين بكتريا نايتروجن هوا را جذب و آن را به نايتريت تبديل نموده
و نباتات به حيث مواد غذايي از آن استفاده ميكنند شكل ( .)2-6هم چنان بكتريا محيط را
از آلودهگی پاك ميسازد طوري كه بكتريا سبب گنديده شدن و تجزیه مواد عضوي گرديده
و آنه��ا را از بين ميبرد كه با از بين رفتن آنها محيط از آلودهگی پاك ميش��ود .يك نوع
بكتريای مفيده درروده هاي حيوانات فقاریه وجود دارد كه در هضم كمك ميكند .بكتريا در
ساختن ماست ،پنير ،سركه،
الك��ول ،داروه��ا مانن��د
آنتي بیوتيكه��ا (Anti
 )bioticو ويتامينه��ا
نقش عمده دارند.

شكل ( )2-6بكترياي نصب نايتروجن
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فعالیت

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند.

گروپ الف :مريضي هايی كه از بكتريا توليد ميشود لست نمايد.
گروپ ب :فايدههای بكتريا را لست نمايد.
بعدا ً هر دو گروپ نتايج كار خود را پيش روي صنف توضيح نمايند.

پروتستا ()Protista

KU

پروتس��تا يكي از قديمي ترين و ابتدايي ترين موجودات زنده است.
پروتس��تا بر خ�لاف بكتريا داراي هس��تۀ حقيقي ميباش��ند يعني
يوكاريوت هس��تند ک��ه اكثرا ً يك حجروي و ميكروس��كوپي بوده و
بعضاً چندين حجروي نيز ميباشند.
بعض��ي پروتس��تا براي حركت ،س��یلیا ( )Ciliaی��ا مژهها و برخي
فالجيال ( )Flagellaیا ش�لاقها دارند .در پروتس��تا تكثر زوجي و
غير زوجي ديده ميش��ود .عالم پروتس��تا انواع زيادي دارد؛ ولي به
طور عموم پروتستای مشابه به حيوانات به نام پروتوزوا و پروتستاي
مش��ابه به نباتات را بهنام الجي ياد مينمايند .چهار كالس پروتوزوا
را به صورت مختصر معرفي مينماييم:
-1كالس س�اركودينا ( : )Sarcodinaمث��ال عم��دۀ آن آميب
اس��ت .آميب توس��ط پاه��اي كاذب حركت ميکن��د .پاهاي كاذب
برآمدهگیهای س��ايتوپالزمي است كه از هر قسمت آميب به وجود
آمده ميتواند .بعضي آميبها به شكل پرازیت زندهگی دارند ،مانند
انت امیبا هستوالتيكا كه باعث پيچش خوني انسانها ميگردد.
 -2كالس فالجیالتا ( : )Flagellatesانواع اين كالس داراي يك
يا چندين فالجيل بوده و از فالجیل (شالق) به منظور حركت كردن
اس��تفاده می کنند .نمايندۀ فالجیالتا ،يوگلینا است كه به شكل آزاد
در آبه��ای تازه يا (ش��يرين) زندهگی ميكنن��د .نمايندۀ ديگر آن
جارديا اس��ت .جارديا در داخل بدن انس��ان باعث اس��هال و پیچش
خوني ميشود( .شكل )2-7

الف)آمیب

AC
ب)یوگلینا

ج)جاردیا
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 -3كالس سيلياتا ( :)Ciliatesاعضای اين كالس دارای سيليا يا
مژهها ميباشند ،نمايندۀ آن پراميشيم است که در آبهای ايستاده
زياد پيدا ميشود.
 -4كالس سپوروزوا ( :)Sporozoaاين گروپ پروتستا اعضاي
حرك��ي ندارند .مثال آن پالزموديم اس��ت ،پالزموديم پرازيت خون
انسان است و باعث مرض مالريا ميگردد.
د) پرامیشیم
شكل ( )2-7اشکال پروتوزوا الف :آمیب،
ب :یوگلینا ،ج :جاردیا ،د :پرامیشیم

KU

فعالیت
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مشاهدۀ انواع كالس فالجیالتا و پارامیشیم از کالس سيلياتا:
مواد مورد ضرورت :ميكروسكوپ ،ساليد ،کور ساليد ،قطره چكان ،بيكر يا گيالس شيشهيي ،كمي آب
ايستاده.
ً
طرزالعمل :يک مقدار کم آب ايستاده را در بیکر بگیريد .بعدا توسط قطره چكان يك قطره آب را از بيكر باالي
ساليد عالوه کنيد .چون پارامیشیم سريع حركت ميكند براي بطي كردن سرعت آن باالي ساليد ،كور ساليد
بگذاريد .ساليد را باالی تخت ميكروسكوب گذاشته ،اوال به قوۀ كم ( )10xبعدا ً توسط قوۀ بزرگ ( )40xمشاهده

نماييد .اشكالي را كه مشاهده مينماييد رسم نموده و با اشکال ( )2-7مقايسه كرده هر يك آنها را نامگذاري
كنيد.

الجي ()Algae

در ش��كل ( )2-8س��ه نوع الجي را ميبينيد .اصطالح الجي به اجسام سادۀ نبات مانند كه
داراي ديوار حجروي و كلوروفيل ميباش��د اطالق ميشود .الجيها اتو تروف هستند یعنی
غذاي خود را خودش��ان ميس��ازد ساقه ،ريش��ه ،و برگ ندارند .تقربياً همة الجيها در آب
حوض ها ،جهيلها و بحرها زندهگی ميكنند .بعضي آنها در برف وبرخي در چش��مه هاي
گرم يافت ميش��وند .هم چنين الجيها در تنۀ درختان ،جاهاي مرطوب و س��طح صخرهها
پيدا ميشود.
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فعالیت

KU

ش�كل و س�اختمان الجي ها :الجيها ميتوانن��د يك حجروي يا
چندين حجروي باش��ند .طول انواع چندين حجروي تقربياً تا به 60
متر ميرسد .سه نوع عمدة الجيها قرار ذيل است:
 -٣الجي سبز
 -٢الجي نسواري
 -١الجي سرخ
همۀ اينه��ا داراي كلورفيل اند .رنگ هاي مختل��ف آنها مربوط به
موجودي��ت پگمنت ه��اي غي��ر از كلوروفيل اس��ت .چنانچه بحیرۀ
احمرنسبت این که الجي هاي سرخ باالي سطح آن شناوراند؛ سرخ
معلوم ميش��ود .هم چنين الجيها در پهلوي حوض هاي آب بازي،
حوض هاي ماهي ،تانك هاي آب كه پاك نشده باشد نمو مينمايند.
سپيروجيرا ( )Spirogyraيا جامنك بقه نوع معمولي از الجي هاي
سبز است که در جویها ،کنار دریاها و حوضها یافت می شود.
شکل ( )2-8سه نوع الجی ها

AC

مشاهدۀ جامنك بقه تحت ميكروسكوپ.
مواد مورد ضرورت :ميكروس��كوپ ،س�لايد ،كورساليد ،قطره چكان ،پنس ،بيكر يا گيالس شيشه يي و جامنك
بقه.
طرزالعمل :توس��ط پنس يك تار جامنك بقه را از بيكرگرفته باالي س�لايد بگذارید و در باالي آن توس��ط قطره
چكان يك قطره آب انداخته و توس��ط كورساليد بپوش��انيد .بعدا ً ساليد را باالي تخت ميكروسكوپ گذاشته اول
توس��ط قوۀ كم س��پس توسط قوة بزرگ مشاهده ش��ود .شكلي را كه در زير ميكروس��كوپ مشاهده ميكنيد در
كتابچه هاي خود رسم نماييد.

فنجي()Fungi
در ش��كل ( )2-9چ��ه ميبيني��د؟ اين موج��ودات در ك��دام وقت
می رویند؟
شايد فکر كنيد كه همه فنجيها مانند بعضی سمارقها قابل خوردن
ميباش��ند؛ اما همه فنجيها قابل خوردن نيس��ت؛ مث ً
ال :پوپنك نان
نوعی فنجي اس��ت كه قابل خوردن نمي باش��د .بعضي سمارقها نيز
زهري بوده و خوردن آن حتي سبب مرگ ميشود.

شکل ( )2-9نوعی سمارق
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فنجي چيست؟
فنجي اجس��ام نبات مانندي است که كلوروفيل ندارد اينها يك حجروي يا چندين حجروي
ميباشند .در گذشته بيولوژي دانها فنجي و نباتات را در يك عالم قرار ميدادند؛ زيرا فنجي
مثل نباتات ساکن بوده و دیوار حجروی دارند .چون فنجی خصوصیات جداگانه دارند از این
لحاظ در یک عالم جداگانه جا داده ش��ده اس��ت .با وجودي كه در همه جا موجود است؛ ولي
در جا هاي مرطوب تاريك و گرم خوبتر نمو ميكنند.

انواع فنجي

AC
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 -1خمير مايه ( :)Yeastخمير مایه فنجي يك حجروي بوده و به صورت كالوني (اجتماعي)
به اشکال مختلف يعني به شكل بيضوي ،دايروي و استوانهيی يافت ميشود.
 -2فنجي پرازیت نباتات :اينها يك حجروي بوده باالي نباتات مانند كچالو ،گندم ،انگور
و گالب ميرويند .
 -3س�مارقها ( :)Mushroomsسمارقها وافرترين فنجي است كه باالي چوب هاي در
حال خراب ش��دن يا زمين س��بزه زار و جاهاي كه مواد عضوي زياد باشد خصوصاً در موسم
بارانی ديده ميشود .شكل ()2-10
تغذيه فنجي :فنجي غذاي خود را ساخته نمي تواند .بعضي آنها سپروفايت ()Saprophytes
اند يعني متكي به اجسام مرده وتخريب شده میباشد .بعضي فنجي پرازیت اند جسم همه فنجي
به جز خمير مايه از رشتههاي باريك به نام هايفا تشكیل شده ،وقتي
كه هايفا نمو ميكند منش��عب شده و كتلۀ در هم پيچيده (شبكه
جال مانند) به نام مايسليم ميسازد.
نقش فنجي در محيط :بعضی فنجي اجساد مرده را تجزيه نموده
و در دوران عناص��ر رول مه��م دارد .یک تعداد فنجیها مواد غذايي
را فاس��د ميسازد عدهیی از فنجي سبب امراض جلدي گردیده و از
بعضي در تهية انتي بيوتيکها استفاده ميشود مانند پنسلين.
شکل ( )2-10سمارق که هایفای
آن دیده می شود
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شکل ( )2-11پوپنک نان
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فعاليت

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند:
گروپ اول مفاد فنجي و گروپ دوم ضررهاي فنجي را لست نمايند ،بعدا ً هر گروپ لست هاي خود را مقايسه
كرده و در بين خود مباحثه نمايند.
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گل سنگها ()Lichens

گل س��نگها زن��ده جان هایي خاص اند كه حاصل زيس��ت با همي
فنجي و الجي س��بز ميباشد .در اين نوع زندهگی الجي ،مواد غذايي
يعني كاربوهايدريت را براي فنجی ميس��ازد و فنجي منرالها و آب
را براي الجي تهيه مينماید تا الجي از آن در س��اختن مواد غذایی
برای خود و فنجی اس��تفاده نماید .گل س��نگها در مقابل تغییرات
محيطي خيلي حس��اس اند ،مث ً
ال اگر هوا بسيار آلوده شود الجي از
بين ميرود و وقتي که الجي س��بز ميمي��رد در اين صورت فنجي
نیز از بين ميرود .گل س��نگها درمقاب��ل مواد كيمياوي نیز خيلي
حساس اند .شكل()2-12

شكل ( )2-12گل سنگ

فكر كنيد

گل سنگ از كدام اجزاء تشكيل شده است؟
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خالصة فصل دوم
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ويروسه��ا ذرات كوچ��ك اند که خارج از حجره غير فع��ال بوده ودر داخل حجرۀ ميزبان
فعال می گردد .عالوه بر تكثر در حجرة ميزبان سبب توليد امراض نیز ميشود.
بكتريا خوردترين موجود زنده است كه هستۀ حقيقي ندارد؛ يعني پروكاريوت است که به
دو عالم تقسيم شده اند :آرك بكتريا و يوبكتريا.
پروتس��تا موجودات زنده اند كه هس��تۀ حقيقي دارند .يعني يوكاريوت اند و به طور عموم
خصوصيات حيواني و نباتي دارند.
الجي از جملۀ پروتستا بوده و اقسام مختلف دارند .اينها دارای كلوروفيل بوده بعضي آنها
يك حجروي و بعضی چندين حجروی می باشند.
فنجي موجودات زنده اس��ت كه كلوروفيل ندارد .هيتروتروف بوده و غذاي مورد ضرورت
خود را از مواد عضوي و گنديده اخذ می نماید.
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سؤال های فصل دوم
سؤالهای تشریحی:
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 -1از نگاه شكل و ساختمان چهار نوع ويروسها را با بيماريهای شان واضح بسازيد.
 -2سه خصوصيت عمده پروتستا را واضح سازيد.
 -3فنجي در محيط زيست چه رول دارد؟ توضيح كنيد.
براي هر سؤال جواب مناسب را انتخاب كنيد:
 -4ويروسها ذرات كوچك اند كه خارج از حجره  ...............................ميباشد.
د) هيچ كدام
ج) هردو صحيح
ب) غير فعال
الف) فعال
 -5بكتريا موجودات  .................................هستند.
د) حيوان
ج) نباتات
ب) پروكاربوت
الف) يوكاربوت
 -6الجيها از جمله  ...............................هستند.
د) هيچ كدام
ج) پروتستا
ب) حيوانات
الف) بناتات
سؤالهای درست و نادرست:
جمله های ذيل را در کتابچههای خود یادداشت نموده در مقابل هر جملۀ صحيح حرف (ص)
و در مقابل جملۀ غلط حرف (غ) را بگذاريد.
 -7فنجي از جمله نباتاتي هستندكه غذاي خود را توسط تركيب ضیائي ميسازند) (.
 -8گل سنگ هم زیستی بين فنجي و الجي سبز است) ( .
 -9يوگلينا از جمله پروتستا است كه داراي كلوروپالست ميباشد) ( .
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فصل سوم
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طبقه بندي نباتات
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آيا نباتات زنده هستند؟ نباتات به زندهگی انسانها چه ارتباط دارند؟
زندهگی بدون نباتات ممكن نيس��ت زيرا بس��ياري از غذاهايي كه ما
ميخوري��م از نبات��ات ي��ا از حيواناتي كه از نبات��ات تغذيه ميكنند،
س��اخته شده است .همچنين نباتات از لحاظ اخذ كاربن داي اكسايد
و آزاد س��اختن آكس��يجن كه مادة حياتي بوده و در جريان تركيب
ت ديگر نباتات مس��ؤول
ضياي��ي آزاد ميش��ود ،اهميت دارد .به عبار 
تهيه آكس��يجن می باش��ند كه براي تنفس اكثر زنده جانها ضروري
است .آيا تمام نباتات يكسان ميباشند؟
آيا تمام نباتات داراي ريش��ه ،ساقه و برگ ميباشند؟ آيا همۀ نباتات
گلداراند؟ آيا تمام نباتات داراي انساج انتقالي اند؟
ب��ا مطالعۀ اين فصل به همچو س��ؤالها جواب داده و با مش��خصات
نباتات يعني تركيب ضيايي ،ديوار حجروي و كوتيكل ،آشنا ميشويد،
و خواهيد دانس��ت كه چطور نباتات وعاي��ي و غير وعايي از هم ديگر
فرق دارند .همچنین نبات��ات تخمدار و بدون تخم را با اهميت آنها
خواهيد شناخت.
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مشخصات نباتات

نبات��ات موجودات زنده اند كه داراي تمام فعاليت هاي حياتي مانند تغذيه ،تنفس ،تكثر ،نمو
و غيره ميباش��ند .نباتات به مراتب از پروتس��تا و فنجي پچيده تر اند .زيرا نباتات موجودات
چندين حجروي بوده و اكثر آنها داراي انس��اج و اعضای مش��خص ميباشند .نباتات داراي

كلوروفيل اند و غذاي خود را خودش��ان ميس��ازند ،نميتوانند مانند حيوانات حركت كنند؛
همچنين حجرات نباتي بر خالف حجرات حيواني داراي ديوار حجروي ميباشند.

نبات��ات ب��ا وجودي که از هم ديگر متف��اوت اند؛ اما چند وجه مش��ترك دارند كه عبارت از

داشتن كلوروفيل ،ديوار حجروي و كوتيكل است.

تركي�ب ضيايي ( :)Photosynthesisطوري كه در صنف هفتم خوانديد ،نباتات

KU

توس��ط عملي��ة تركيب ضيايي مواد غذايي خود را ميس��ازند .غذايي ك��ه در عمليه تركيب

ضيايي ساخته ميشود براي زندهگی حيوانات و نباتات ضروري است؛ عملية تركيب ضيايي
در كلوروپالستها صورت ميگيرد .زيرا كلوروپالست بنابر داشتن مواد ملونة ()Pigment

سبز ميتواند در موجوديت روشني آفتاب مواد غذايي را تهيه نمايد.

AC

كلوروپالس��تها عالوه بر كلوروفيل پگمنت هاي ديگري هم دارند كه رنگ هاي سرخ ،نارنجي و
زرد را در گل ها ،ميوهها و برگ هاي خزاني توليد مينمايند.

در تركي��ب ضياي��ي ،نبات��ات از م��واد س��ادۀ غي��ر عض��وي (م��واد خ��ام) ،آب
وكاربنداياكس��ايد؛ مركب��ات مغل��ق عض��وي چ��ون گلوك��وز (قن��د) را میس��ازند.

از گلوكوز در جريان تركيب ضيايي بعد از تغييرات كيمياوي ،نشايسته و مركبات مغلق ديگري
مانند پروتين و ش��حم ساخته ميشود .اين مواد از طريق انساج فلويم به تمام حجرات نباتات

انتقال و در اعضای مختلف نبات از قبيل ريشه ،ساقه ،و برگ ذخيره ميشود.

فكر كنيد

برگ هاي بعضي از نباتات سرخ رنگ است .آيا اين نباتات تركيب ضيايي را انجام داده ميتوانند؟
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ديوار حجروي ( :)Cell wallچرا اکثری نباتات به صورت مس��تقيم ايس��تاده اند؟
نباتات مانند حيوانات اس��كليت ندارند ،بلکه ،حجرات نباتات ديوار حجروي دارند .حجرات
نباتات ،عالوه برغش��اي حجروي توس��ط ديوار حجروي احاطه ش��ده اند .ديوار حجروي به
حجره ،ش��كل معين هندسي ميدهد .ديوار حجروي توسط الكترون ميكروسكوپ به شكل
ش��بكة تارها و بافت ديده ميش��ود .تركيب كيمياوي آن سلولوز اس��ت .سلولوز قند چند
قيمته است كه از سايتوپالزم افراز ميشود .ديوار حجروي بعضي از حجرات نباتي به چوب
تبديل ميش��ود  .ش��كل(.)3-1

KU
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شكل ( )3-1دیوارحجروی -حجره زایلم که فقط دیوار چوبی شده آن ،باقی مانده است.

فكر كنيد

ديوار حجروي در نباتات چه نقشی دارد.

کوتيكل(  :)Cuticlesديوار حجروي حجرات نباتي كه به قس��مت بيرون قرار دارد توسط
يك قش��ر كوتيكل احاطه شده است و نبات را از خشك شدن نجات ميدهد .كوتيكل نوعي
مادۀ مومي اس��ت كه خصوصاً روي اپيدرمس برگ نباتاتي كه در مناطق خش��ك ميرويند،
قرار ميگيرد.
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طبقه بندي نباتات( )Plant Classification

AC

KU

امروز اضافه تر از  350000نوع نباتات مختلف ش��ناخته ش��ده اند .اگر چه نباتات مشخصات
اساسي مشترك دارند ،با اين هم اختالفات زيادی در آنها ديده ميشود .بيشتری نباتات آب
و منرالها را از طريق ريش��ه جذب ميكنند و توس��ط انساج انتقالي به ساقه و برگها انتقال
ميدهند .اما برخي از نباتات مانند خزهها انس��اج انتقالي ندارند و آب از طريق آس��موس به
حجرات آنها ميرس��د .ساينس دانان براساس داش��تن و نداشتن انساج انتقالي ،نباتات را به
دوگروپ تقسيم نموده اند.
نباتات وعايي يا نباتاتي كه داراي انساج انتقالي اند.
نباتات غير وعايي نباتاتي اند که بدون انساج انتقالي ميباشند.
نباتات وعايي به سه گروپ يعني نباتات بدون تخم ،نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار
گلدار تقسيم شده اند .نباتات تخمدار گلدار نيز به دو گروپ (كالس) تقسيم شده اند:
نباتات يك مشيمه ()Monocotyledon
نباتات دو مشيمه ()Dicotyledon
Plants
		
نباتات غير وعايي
مثال :خزه ها ،ليورورتس

		
نباتات بدون تخم
مثال :سرخسها

نباتات وعايي

نباتات تخمدار
بدون گل

نباتات تخمدار
گلدار

مثال :مخروطيان

		
يك مشيمه
		
مثال :گندم

دو مشيمه
مثال :لوبيا

شكل ( )3-2تقسیم بندی نباتات
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نباتات غير وعايي ()Non vascular plants
نباتاتي هس��تندكه انس��اج انتقالي (زايلم و فلويم) براي انتقال آب و مواد معدني ندارند .اين
نباتات در جاهاي مرطوب و س��ايه ميرويند .ساقه ،برگ و ريشۀ اين نباتات حقيقي نيست؛
زيرا انس��اج انتقالي ندارند .در همه نباتات غيروعايي ساختمان هاي ظريف وميكروسكوپي به
نام ريزوئيد ( )Rhizoidیا ريش��ه نما وج��ود دارد كه وظيفۀ آنها جذب آب و مواد معدنی
اس��ت .عالوتاً آب و مواد مورد ضرورت خزهها که از جملۀ نباتات غیر وعایی است ،ميتوانند
از هر قسمت آنها داخل شوند.
بلند شوند.

KU

نباتات غیروعایی به خاطر نداش��تن انس��اج وعايي جسامت كوچك داشته و نمي توانند زياد
اي��ن نبات��ات داراي اعض��اء جنس��ي مذك��ر و مؤن��ث ان��د .اعض��اء جنس��ي مؤنث ب��ه نام

AC

آركگونيم( )Archegoniumو اعضا جنسي مذكر آن به نام انتريديوم()Antheridium
ياد ميش��وند در داخل آركگونيم گامیت مؤنث به وجود ميآيد؛ انتریدیوم كه كيس��ه مانند
اس��ت تعداد زياد گامت مذكر توليد ميكند .از يك جا ش��دن گامت هاي مذكر ومؤنث تخم
توليد ميشود .در اين گروپ خزهها ليورورتس و هارن ورتس شامل اند.

خزهها (  :) Mossesخزهها به ش��كل كتله هاي كوچك نبات س��بز در كنار جوي ،جاهاي
مرطوب و جنگل هايي كه سايۀ كافي داشته باشند؛ روی تنه هاي درختان ،باالي سنگها و
خاك هاي مرطوب به خوبي نشو و نمو ميكنند .شكل ()3-3
خزهها تكثر زوجي و غير زوجي دارند .تكثر غير زوجي طوریست كه ،هرگاه رشته هاي ساقه
مانن��د خزه كه با خاك در تماس اند پارچه ،پارچه ش��وند ،هر پارچ��ة آن ميتواند يك خزة
جديد را به وجود آورد.
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در تكثر زوجي خزه گامت مذكر و گامت مؤنث تشكيل گردیده و بر اثر يك جا شدن گامت
مذكر و مونث خزة جديد به وجود ميآيد.

ليور ورتس(  :) Liver wortsنوع ديگري از نباتات غير وعايي اس��ت كه ش��باهت زياد به

جگر دارد .شكل ()3-3
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شكل( )3-3انواع نباتات غیروعایی

لیور و رتس

اهميت خزهها :با اين كه خزهها بس��يار كوچك اند اما در طبيعت بس��يار اهميت دارند .زیرا
خزهها در جاهايي كه س��اير نباتات نميتوانند نمو كنند در آن جا نمو كرده ميتوانند .وقتي
كه خزهها ميميرند بقاياي آنها باعث ازدیاد مواد عضوی درخاک ش��ده که در چنين خاك
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نباتات ميتوانند به خوبي نمو نمايند .از جانب ديگر چون خزهها نزديك و چس��پیده به هم
ميرويند ميتوانند به حفظ خاك كمك كنند تا از اثر جريان آب و باد به جاي ديگري انتقال
داده نشوند.
فكر كنيد

خزهها از كدام نگاه به نباتات عالي شباهت دارند؟

نباتات وعايي()Vascular Plants

KU

مي دانيم كه انسان انساج و رگ هاي مخصوص براي انتقال مواد در داخل بدن خود دارد به

همين ترتيب نباتات وعايي نيز انساجي براي انتقال مواد در جسم خود دارند .نباتات مذكور
به دوگروپ تقسيم شده اند ،نباتات وعايي بدون تخم و نباتات وعايي تخمدار.

AC

نبات�ات وعايي بدون تخم :اين گروپ نباتات انس��اج وعايي دارن��د اما دانه (تخم) توليد
نمي كنند .بسياري از انواع اين نباتات فع ً
ال در روي زمين وجود نداشته و از بين رفته است.
بعض��ي از آنها به ص��ورت درختان بزرگ (به طول  )30mجنگل هاي بزرگ را روي زمين
تش��كيل میدادند؛ اما امروز انواع زيادي از آنه��ا از بين رفته و تعداد كمي در روي زمين

وجود دارد .چنانچه قسمت زياد زغال سنگ امروزي از بقاياي اين نباتات ميباشد.
نباتات وعايي بدون تخم داراي ريش��ه ،ساقه و برگ بوده و عموماً در جاهاي مرطوب ،كنار
جوي ،چشمه ،آبشارها و زمين نمناك ميرويند .سرخسها ( ،)Fernsدم اسپان (Horse

 )tailوكلب موسس ( )club Mossesدر اين گروپ نباتات شامل اند.

س�رخس ها :س��رخسها نباتات وعايي بدون تخم بوده ك��ه در مناطق مرطوب ميرويند.
سرخسها داراي برگ هاي مشخص و دمبرگ دراز ميباشند كه معموالً از ساقة زيرزميني
يا ريزوم ( )Rhizomeمنش��اء می گیرند .بر روي س��اقة زير زميني برگ هاي فلس مانند

وقهوه يي رنگ و اثر بقاياي برگ هاي س��ال هاي گذش��ته ديده ميش��ود .در انتهاي س��اقه
جوانه يي وجود داردكه در زيرزمين در فصل هاي مختلف برگ هاي جديد به وجود آورده و
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برگ هاي قديمي از بين مي روند.

تكثر س�رخس ها :س��رخسها تكث��ر زوجي و غير زوج��ي دارند .در تكثر زوج��ي از القاح

گامت هاي مذكر و مونث حجره زايگوت ( )Zygoteبه وجود ميآيد.
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درتكث��ر غي��ر زوج��ي روي برگ هاي س��رخس پندكها تش��كيل
ميش��وند .هرگاه اي��ن پندكها روي زمين بيفتد از رش��د و نموي
آنها س��رخس هاي ديگري به وجود ميآين��د .هم چنين اگر ريزوم
س��رخسها پارچه شود هر پارچه آن ميتواند يك سرخس جديد را
به وجود آورد.

شكل ( )3-4انواع سرخس

فكر كنيد

س��رخسها از خزه چه فرق دارند و سرخسها به كدام مشخصه به نباتات وعايي تعلق
ميگيرند؟

شكل ( )3-5تکثر سرخس
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نباتات تخمدار ()Seed Plants

AC

فعالیت
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اكثر نباتاتی كه به آنها آش��نايي داريد ،دانه توليد ميكنند و دانه يا تخم وس��يله تكثري
آنها ميباشد.
نبات��ات تخمدار داراي ريش��ه ،س��اقه و برگ حقيقي ب��وده بنا بر توليد دان��ه يا تخم بهنام
نباتات تخمدار ياد ميش��وند .دانه ،در حقيقت تخمه ( )Ovuleپخته شده ميباشد .امبريو
( )Embryoي��ا جني��ن نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال اس��تراحت
ميباش��د و از مواد داخل دانه به حيث غذا استفاده ميكند .تخم يا دانه ميتواند در مقابل
شرايط سخت موسمي مقاومت نموده وقبل از كشت تا سال هاي زياد زنده بماند.
نباتات تخم دار به دو گروپ عمده تقسيم ميشوند:
 -1نباتات ظاهرالبذر يا جمنوسپرم ()Gymnosperms
 -2نباتات مخفيالبذر يا انجيوسپرم ()Angiosperms

شاگردان به دو گروپ تقسيم شوند.
گروپ الف :نباتات تخمداري را كه در محيط ايشان پيدا ميشود ،لست نمايند.
گروپ ب :نباتات محيطي بدون تخم را لست نمايند.
هر دو گروپ پيرامون لست هايي كه گرفته اند ،بين خود بحث نمايند.

نباتات ظاهرالبذر يا جمنوس�پرم :جمنوس��پرم از دو كلمه يوناني تركيب ش��ده اس��ت،
جمنو( )Gymnoبه معني برهنه يا آش��كار و سپرم به معني دانه .نباتاتی که در اين گروپ
ش��امل اند داراي دانه هاي برهنه و آش��كار بوده توس��ط ميوه پوشيده نيس��تند بلكه تخمها
باالي فلس مخروط هاي آن قرار دارند .از اين لحاظ به نام نباتات ظاهرالبذر ياد ميش��وند.

جمنوسپرمها برگ هاي سوزنی مانند داشته و هميشه سبز ميباشند .علت سبز ماندن شان

در آن است كه برگ هاي خود را يك بار از دست نمي دهند بلكه برگ هاي آن در ظرف چند
سال تدريجاً ميافتند .مهم ترين و بزرگ ترين گروپ اينها مخروطيان است.
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مخروطي�ان ( : )Conifersمخروطيان تقريباً در تمام نقاط زمين يافت ميش��وند اما در
نواحي سرد و معتدل زيادتر پيدا ميگردند .اعضاي جنسي در مخروطيان به شکل غوزههای
مذكر و مؤنث بر روي يك درخت به وجود ميآيند .همة مخروطيان داراي برگ هاي سوزني
يا فلس مانند با کيو تيكل هایی ضخيم پوش��يده ميباش��ند انواع كاج ها ،جلغوزه ،نشتر ،سرو

و صنوبر مثال هاي مخروطيان اس��ت كه در صفحات جنوبي و شرقي كشور ما زياد بوده و از
آنها در ساختن خانه ،صنايع چوبي و سوخت استفاده ميشود.

براي اين كه با خصوصیات مخروطيان آش��نايي بيشتر حاصل نماييد كاج را منحيث نمايندة
آنها مورد مطالعه قرار ميدهيم.
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كاج :درخت كاج س��اقه هاي اس��توانه يي و برگ هاي سوزني شكل دارد .چون برگ هاي كاج
توس��ط غالف پوشيده شده اند بنابراین به آس��اني آب خود را از دست نمي دهند و در مقابل

خشكي مقاومت دارند.

AC
شكل ( )3-6كاج
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فعالیت

AC
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تكثر جنس�ي كاج  :اعضاي جنسي در كاج
ش��امل مخروط هاي مذك��ر و مؤنث بوده و هر
دو در روي ش��اخه هاي متف��اوت يك درخت
بهوجود ميآين��د .مخروط هاي مذكر كوچك
و زرد رنگ اندك��ه در نوک ش��اخه هاي جوان
قرار ميگيرند .ه��ر مخروط مذكر هزاران دانة
گرده را توليد ميكن��د .هر دانۀ گرده كوچك
شكل ( )3-7مخروط مؤنث دركاج
و ميكروس��كوپي بوده ك��ه در آن گامت مذكر
به وجود ميآيد .مخروط هاي مؤنث به صورت
انف��رادي يا گروپي در نوک بعضي س��اقه هاي
ج��وان ق��رار دارند (ش��کل  .)3-7در مخروط مؤنث اجزای كوچك به ن��ام تخمه ()Ovule
به وج��ود ميآيد .در داخل هر تخم��ه گامت مونث بهنام حجرة تخم��ي ( )Egg cellتوليد
ميشود .دانه هاي گرده از مخروط هاي مذكر در بهار پراگنده شده ،بعضي از دانه هاي گرده بر
روي مخروط هاي مؤنث ميافتند و از طريق سوراخ تخمه داخل ميشوند .داخل تخمه گامت
مذكر و گامت مؤنث با هم يكجا شده ،بعد از القاح توليد زایگوت مينمايد .از رشد زایگوت
جنين به وجود ميآيد و از رش��د تخمه و جنين ،دانه (تخم ) به وجود ميآيد .وقتي كه دانه
در خاك بيفتد جنين رشد و نمو ميكند ونبات جديد را به وجود ميآورد.

مواد مورد ضرورت :ساقۀ جوان جلغوزه ،صبر و يا ناجو.
طرزالعمل :س��اقۀ جوان يكي از مخروطيان را که دس��تياب كرده بتوانيد با خود آورده؛ ش��كل و ساختمان ساقه،
برگ ،غوزه و فلس هاي غوزه را به دقت مشاهده نماييد ،بعد مشخصات آن را در حضور صنف بيان كنيد.

نباتات مخفيالبذر ( )Angiosperm

انجيوسپرم از دو كلمه يوناني تركيب شده است .انجيو به معني مخفي و سپرم به معني تخم
يا دانه ميباش��د .نباتاتی را که روزانه در اطراف خود مش��اهده ميكنيد اكثر آنها به گروپ

نباتات مخفي البذر تعلق دارند .نباتات مخفي البذر از جملة نباتات دانه دار بوده و دانة آنها
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توس��ط ميوه احاطه و پوشيده ميشود از همين جهت به نام مخفي البذر ياد ميشوند .چون
اين نباتات توليدگل ميكنند ،به نام نباتات گل دار نيز ياد ميشوند.

مشخصات زير آنها را از گروپ هاي ديگر نباتات متمايز ميسازد:

دانۀ آنها در داخل ميوه قرار دارد .ميوه به انتشار دانهها كمك ميكند.

شكل ،خصوصيات اعضا ،طول عمر ،اندازه و محيط زيست در اين نباتات مختلف است.

اين نباتات داراي سيستم مؤثر و مشخص انساج وعایي (انساج انتقالی) بوده كه ميتوانند آب

را به قسمت هاي مختلف نبات انتقال نمايند .موجوديت آب كافي سبب توليد برگ هاي زياد

گرديده وزمينه را براي عملية تركيب ضيايي و توليد بيشتر مواد غذايي آماده ميسازد.

KU

طبقه بندي نباتات مخفيالبذر :نباتات مخفي البذر به دو گروپ عمده تقسيم شده اند.
 -1نباتات يك پلهیی يا يك مشيمه ()Monocotyledon
 -2نباتات دو پله یی يا دو مشيمه ()Dicotyledon

نباتات يك مشيمه :نباتات يك مشیمه داراي مشخصات زير ميباشند:
ريشۀ افشان دارند.

AC

تخم يا دانة آنها يك پله یي (مشيمه) است.

برگها باريك ،بدون دندانه و اكثرا ً دمبرگ ندارند .در عوض دمبرگ ،قسمت آخر برگ دور

ساقه را به صورت غالف يا پوش احاطه كرده است.
رگبرگ هاي موازي دارند.

انساج انتقالی در ساقة اين نباتات پراگنده اند.

در وقت جوانه زدن يك برگ (تيغه) توليد ميكنند.

تعداد قطعات گل (آلۀ تذكير ،آلۀ تأنيث ،كاس��برگ،گلبرگ) اكثرا ً س��ه عدد يا مضرب سه

ميباشد مانند  9 ،6 ،3و غيره

مثال هاي نباتات يك مش��يمه كه از نظر تغذيه بس��يار مهم اس��ت عبارت اند از :گندم ،برنج،

جواري ،جو،گندنه ،پياز و غيره .بعضي نباتات يك مش��يمه مانند زنبق ،الله ،س��نبل و غيره

نباتات زينتي بوده؛ بانكس ،ني و نیشکر نيز از جملة نباتات يك مشيمه ميباشند.
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فعالیت
ي��ك نبات مكمل يك مش��يمه یی مانند (گندم ،جواري  ،برنج ) يا نبات ديگر يك مش��يمه یی كه در
محيط تان يافت ميش��ود ،به صنف آورده تمام مش��خصات آنها (ريش��ه ،س��اقه ،برگ ،رگ برگ ها،
قطعات گل) را مش��اهده نموده ودر كتابچه هاي خود نوش��ته و یادداشتهای خود را با همصنفان تان
ش��ریکس��ازید.

نباتات دو مشیمه (دو پله یی)  :نباتات دو مشیمه داراي خصوصيات مشترك زيراند.
دانة (تخم) دو پله یي دارند.
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اكثرا ً ريشۀ راست دارند.

برگ آنها به شكل هاي مختلف وجود دارد.

AC

رگبرگ هاي آن منشعب است.

انساج انتقالي آنها در ساقه به شكل دايروي قرار دارند.
در وقت جوانه زدن دو برگ توليد مينمايند.

تعداد قطعات گل (آلۀ تذكير ،آلة تأنيث ،گلبرگ ،كاسبرگ) آنها دو يا پنج يا مضرب اين
اعداد است مث ً
ال 8 ، 6 ، 4 ،2 :و یا  15 ،10 ،5و غیره.
دو مشيمه نسبت به يك مشيمه انواع زياد دارد .در نباتات دومشيمه انواع مختلف نباتات
شامل اند از قبيل ،علف ها ،بته ها ،درختان .مثال هاي آن عبارت از سيب ،بادام ،لوبيا ،نخود،
مشنگ ،توت و غيره ميباشند.
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قسمت های گل چهار عدد یا
پنج عدد یا ضریب آن ها

قسمتهای گل سه عدد یا
ضریب آن

گل

از رگ اصلی ،رگ های فرعی
جدا می شود.

رگبرگ های موازی

برگ

شکل ( )3-8جدول مقایسویی نباتات یک مشیمه و دومشیمه

انساج وعایی در یک
حلقه

فلویم بین بازوهای زایلم

زایلم و فلویم به قسم دایروی

AC
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انساج وعایی در ساقه
پراکنده اند.

ساقه

ریشه

تخم دو مشیمه دارد

تخم یک مشیمه دارد

تخم

دو مشیمه یی

  یک مشیمه یی
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فعالیت

در شكل ذيل نبات الف و نبات ب مربوط به نباتات مخفيالبذر اند كدام نبات يك مشيمه و كدام آن دو مشيمه
است؟ اشکال را در کتابچههای خود رسم نموده و جاهاي خالي را با نام آنها در کتابچههای خود پر نمایید.
الف) . ...

ب) . ...
................

................

................

................
................
................

KU

................

شكل ( )3-9نباتات مخفی البذر

AC

فعالیت

به تعداد شاگردان صنف قطعات خورد كاغذ تهيه شود .باالي هر قطعة كاغذ نام يك نبات يك مشيمه يا دومشيمه
مانند گندم ،لوبيا ،نخود ،مشنگ ،جواري ،برنج ،توت ،زردآلو و غیره نوشته و باالي ميز گذاشته شود ،سپس هر
شاگرد يك قطعة كاغذ را گرفته و در جاي خود بنشيند.
بعدا ً به شاگردان گفته شود كساني كه فكر ميكنند باالي قطعة كاغذ او نام نبات يك مشيمه نوشته شده به يك
طرف صنف و كسانيكه فكر ميكنند نام نبات دو مشيمه باالي كاغذ وي نوشته شده به طرف ديگر صنف ایستاده
شوند .در اخير هر شاگرد در مورد مشخصات نبات مربوطة خود در محضر صنف توضيحات دهد.

فعالیت

رسم نمودن نباتات يك مشيمه و دو مشيمه.
مواد موردضرورت :پنسل ،خط كش ،كتابچه ،پنسل رنگه.

طرزالعمل :هر ش��اگرد حس��ب دلخواه خود يك نبات مكمل را از ريشه تا گل رس��م كرده و بعدا ً اجزای آن را
رنگ آميزي نموده و نام گذاري نمايد .در ختم كار هر كدام رسم مربوط خود را تشريح نمايد.
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اهميت نباتات تخم دار:
از آن جايي كه نباتات تخمدار بیش��ترين نباتات روي زمين بوده ومؤثرترين توليدكننده گان
غذا به حساب ميروند ،انسانها با استفاده از طریقه های مختلف مانند پيوندكردن؛ استعمال
ادويه هاي حش��ره كش وآفات زراعتي ،اصول بهتر آبياري ،ترويج نباتات اصالح ش��ده حماية
جنگل ها ،اس��تعمال كود كيمياوي و غيره س��طح محصوالت نباتي را بلند برده و به اش��كال
مختلف در زندهگی روزمره از آن اس��تفاده ميكنند؛ مث ً
ال  :از چوب به حيث مواد س��وخت،
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س��اختن س��امان وآالت منازل؛ دفتر ،ساختن كاغذ ،ابريش��م مصنوعي و منسوجات استفاده
ميكنن��د .هم چنین نبات��ات در تهية غذا ،رول عم��ده دارند؛ مث ٌ
ال :نشايس��ته بهترين غذای
مؤلد انرژي اس��ت و گندم ،جو ،جواري و برنج از منابع عمدة تامين كنندة نشايس��ته براي ما

AC

ميباشد.

يك تعداد نباتات منبع مهم ش��حم ميباشند؛ مثل شرشم ،كنجد وپنبه دانه و حبوبات مانند
لوبيا ،نخود ،مشنگ ،عدس و باقلي منبع مهم پروتين اند .بر عالوه ،نباتات داراي انواع مختلف
ويتامين ه��ا ،منرالها و نمكها اس��ت .نباتات نه تنها منبع مس��تقيم غذاي ما را تش��كيل
ميدهد؛ بلكه به صورت غير مس��تقيم همه غذاهايي كه از حيوانات به دست ميآوريم ،منشأ
آن نباتات ميباشند .از نباتات اشياي صنعتي ،آرايش و دواهاي مختلف نيز به دست ميآورند؛
مث ً
ال :سابق براي تداوي مالريا از پوست بيد استفاده ميگرديد .پوست بيد ماده يي بهنام كنين
دارد ك��ه ميكروب مالري��ا را از بين ميبرد .چون نباتات در زندهگی روزمرة انس��انها خيلي
ارزش واهميت دارند بايد در اصالح ،ترويج ،حفظ و نگهداري آنها توجه جدي نمايیم.
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خالصة فصل سوم
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نباتات براساس نوع انساج انتقالي به دوگروپ عمده تقسيم شده اند:
نباتات غير وعايي نباتاتي است كه انساج انتقالي ندارند ،مثل خزه ها.
نباتات وعايي نباتاتي هستند كه داراي انساج انتقالي ميباشند.
نبات��ات وعاي��ي از لحاظ تخم به دو گ��روپ ،نباتات بدون تخم و نباتات تخمدار تقس��يم
شده اند.
سرخسها مثالي از نباتات وعايي هستند.
نباتات تخمدار به دو گروپ ،ظاهرالبذر و مخفيالبذر تقسيم گرديده اند.
كاج مثالي از نباتات بدون گل ظاهر البذر است.
نباتات گلدار مخفي البذر به دوگروپ يك مشيمه و دومشيمه تقسيم گرديده اند.
گندم و برنج مثال هايي از نباتات يك مشيمه ميباشند.
لوبيا و نخود مثال هایي از نباتات دو مشيمه ميباشند.
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سؤال های فصل سوم
سؤالهای تشریحی:
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سه مشخصة عمده يي را كه نباتات را از حيوانات متمايز ميسازند ،واضح سازيد.
تكثر خزهها را به طور مختصر تشريح كنيد.
چهار مشخصة مهم نباتات مخفيالبذر را توضيح نماييد.
نباتات تخم دار در زندهگی روزمرة انسانها چه اهميتی دارند مختصرا ً واضح سازيد.
جمالت زير را در کتابچههای خود یادداش�ت نم�وده ،در مقابل جملة صحیح حرف
(ص) و در مقابل جملة غلط حرف (غ ) بنويسيد.
 -1خزهها نباتاتي اند كه ريشه ،ساقه و برگ حقيقي دارند) (.
 -2سرخسها نباتات غير وعايي ميباشند) (.
 -3مخروطيان به نباتات وعايي تعلق ميگیرند) (.
 -4در نباتات غير وعايي ساختمان مخصوص كه وظيفة ريشه را اجرا ميكند به نام ريزوييد
ياد ميشود) ( .
جمالت ذیل را در کتابچههای خود یادداشت نموده دور جواب صحيح دايره بكشيد.
 -5نباتات يك مشيمه تعلق می گیرند به گروپ . ....
الف) مخفيالبذران گل دار
ب) ظاهرالبذر
ج) نباتات بدون گل
د) هيچ كدام
 -6نباتات وعايي نباتاتي اند كه داراي .....
الف) زايلم باشند.
ب) فلويم باشند.
ج) الف و ب هر دو.
د) هيچ كدام
 -7سرخسها به يكي از اين گروپها تعلق ميگيرند:
الف) نباتات وعايي بدون گل
ب) نباتات غير وعايي
ج) نباتات گلدار
د) هيچ كدام
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فصل چهارم
طبقه بندی حیوانات
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بیش��تر از یک میلیون نوع حیوان در روی زمین ش��ناخته شده که
برخی در آب و عدیی در خشکه زنده گی می کنند .آیا ما می توانیم
همۀ آنها را بشناس��یم و تأثیر همة آنها را باالی زنده گی انسانها
مطالعه کنیم؟
قب ً
ال با حیوانات اهلی و وحش��ی آشنا شده اید و در مورد فایده های
آنها برای انسان مطالبی آموخته اید.
در این فصل مشخصات دو گروپ اصلی حیوانات یعنی فقاریهها وغیر
فقاریهه��ا را با تفاوتها و اهمیت آنها در ایکوسیس��تم و زنده گی
انسانها می آموزید.
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مشخصات حيوانات
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حیوانات موجودات مغلق کثیرالحجروی اند .حجرات آنها بدون دیوار حجروی و کلوروپالست
بوده ،بدن آنها از حجرات و انس��اج ساخته شده اس��ت .اغلب حیوانات می توانند آزادانه در
محیط ماحول حرکت کنند و در مقابل منبهات عکس العمل نشان دهند .حیوانات عموماً به
 9فایلم تقسیم شده اند.
قرار ذیل:
 -1فایلم اسفنج ها
 -2فایلم کیسه تنان
 -3فایلم کرم های پهن
 -4فایلم کرم های مدور
 -5فایلم کرم های حلقوی
 -6فایلم نرم تنان
 -7فایلم مفصلیه
 -8فایلم خارپوستان
 -9فایلم کورداتا
از جملۀ  9فایلم ،هشت فایلم اولی آن حیوانات غیرفقاریه و فایلم نهم آن کورداتا میباشد که
در آن حیوانات فقاریه نیز شامل بوده و در درسهای بعدی مطالعه میشود.
فايلم اس�فنجها یا منفذداران ( :)Poriferaساده ترین حیوانات اند که بدن شان از تعداد
زیاد حجرات تقریباً مشابه تشكیل گردیده ،انساج و اعضای مشخص ندارند .این حیوانات در
آب به حال س��اکن زنده گی می کنند .از طریق س��وراخ هاي متعدد که به نام پور( )Poreیاد
می ش��وند ،غذا و آکس��یجن همراه آب داخل حجرات گردیده بعد از هضم و جذب آب ،مواد
فاضله از سوراخ بزرگ خروجی که به نام اسکولم یاد می شود ،به بیرون دفع می شوند.
اي��ن حيوانات در حالت جنيني توس��ط مژهها حرک��ت می نمایند؛ ام��ا در حالت بلوغ روی
صخره ها ،در بستر ابحار ساکن می شوند.
بیشتر اسفنج ها ،به صورت دسته جمعی در کنار هم و متصل با یک دیگر زنده گی می نمایند.
جسامت آنها از چند ملی متر تا چند متر ميرسد .اینها به صورت جنسی و غیر جنسی و
ترمیم مجدد که یک نوع تکثر غیر زوجی است ،تولید مثل می نمایند.
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هزاران نوع اسفنج که در آب های شيرین و بحرها زندهگی می کنند،
شناخته شده اند ،آنها به رنگ های مختلف دیده می شوند .آما وقتی
آنه��ا را از آب بی��رون می آورند ،رنگ خود را از دس��ت می دهند.
غذای اصلی اسفنجها را ذرات معلق در آب ،مانند مواد عضوی تجزیه
شده ،بکتریاها و انواعی از پروتستا تشکیل می دهد .برخی حیوانات
مانند انواعی از خرچنگها ،کرمها و ماهیها در میان قطعات عظیم
اسفنجها زندهگی می کنند.
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فايلم کیس�ه تنان ( :)coelenterataهم��ۀ این گروپ در آب
زنده گی می کنند .بدن آنها کیس��ه مانند بوده و یک س��وراخ برای
ورود و خ��روج مواد در خالی گاه هضمی دارند .برخی از آنها مانند
هایدرا حجرات گزنده يي دارند که قس��مت شالق مانند آن در بدن
طعمه فرو می رود و مادۀ زهر اگينی ترشح و آن را بی حس ساخته
و ذریعۀ ش��اخکهای اطراف سوراخ دهن ،وارد خالی گاهی هضمی
می س��ازد .هایدرا ،مرجان ها ،ش��قایق های بح��ری و جلی فیشها
( )Jelly fishاز این گروپ حیوانات اند.
تپه های مرجانی که در س��واحل دریاهای گرم دیده می ش��وند ،از
اجتماع اسکلیت های آهکی مرجانها به وجود آمده اند .در کنار این
تپهه��ا الجی ها ،خرچنگ ها ،صدفه��ا و ماهیها زنده گی نموده و
ايکوسیس��تم خاصی را به وجود آورده اند .انسانها نیز از برخی این
حیوانات به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند.
برخ��ی مرجانه��ا قیمتی اند و در زیورات ب��ه کار می روند و برخی
از س��نگ های مرجانی به عنوان مواد س��اختمانی ب��ه کار می روند.
زهر اغلب کیس��ه تنان برای انس��ان بي ضرر است ،اما زهر انواعی از
جلی فیشها دردناک و گاهی خطرناک است.

شکل( )4-1انواع اسفنج ها
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هایدرا

شقایق بحری

جلی فیش
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فايلم کرم های په�ن( :)Platyhelminthesبدن پهن
این حیوانات ممکن اس��ت نازک و برگ مانند یا دراز و فیته
مانند و دارای قطعات زیاد باش��د .بسیاری از آنها پرازیت اند
یعنی غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دس��ت می آورند
و به همین علت تولید کنندۀ مرض می باشند.
بعض��ی مانند پالناریا ( )Planariaش��کارچی هس��تند و از
حشرات کوچک تغذیه می کنند.

شکل( )4-2انواع کیسه تنان

شکل( )4-3نوعی کرم پهن بحری
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انواع کرم های پهن پرازيت بوده موجب توليد مرض در انس��ان وحیوانات علف خوار
مانند گوسفند ميشوند.
مثال های آن کرم کدو دانه ،شیستوزوما و کرم جگرگوسفند می باشند.
شیس�توزوما ( :)Schistosomaاین کرم عامل نوعی بیماری در نواحی گرمسیر
اس��ت .الرواهای این کرم پوست بدن انسان را س��وراخ کرده و از طریق خون ،خود
را به دیوار روده می رس��انند .درآن جا مس��یر عبور دوران خون را می بندند و باعث
خون ری��زی دی��وار روده ش��ده و به جگر نیز صدمه می رس��اند .ای��ن کرم در خون
انس��ان تخم گذاری می کند .تخمها از طریق ادرار یا مواد غايطه از بدن انسان خارج
می ش��وند و با داخل ش��دن در آب باز ش��ده و الروای آن خود را ب��ه بدن یک نوع

KU

رگ خونی

تخم ها

AC
الروا
تخم دارای جنین

شگفتن در آب

ش��کل( )4-4دوران زنده گ��ی
شیستوزوما
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الروا

حلزون می رسانند و در آن جا دورۀ زنده گی خود را تکمیل می کنند و دوباره از طریق آب
وارد بدن انسان می شوند.
کرم جگر گوس�فند ( :)Fasiola hepaticaتخم هاي این ک��رم ذریعۀ مواد غایطه از
جسم حیوان به محیط خارج می شود .تخمهای مذکور به الروا تبدیل و خود را به میزبان

بخ��ورد ،پرازيت هاي ج��وان در امعا
از سیس��ت بیرون ش��ده خ��ود را به
وس��یلۀ چوش��کها در جدار رودهها
میچسپانند.
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وس��طی (حلزون) می رساند .بعد از یک سلسله مراحل الروای مذکور از حلزون خارج شده
حیوان آن را از طریق علفها و آب گرفته و به مرض جگر مصاب می شود.
کرم کدو دانة گاو( :)Taenia saginataبدن این کرم پهن وش��کل فیته یی دارد که
از قطعات س��اخته ش��ده است و دورۀ بلوغ خود را در کانال هضمی انسان و مرحلۀ نوزادي
را در عضالت گاو می گذراند .کرم بالغ ممکن اس��ت تا 10متر طول داش��ته باشد .سر کرم
دارای چهار چوش��ک و چنگک است که به کمک آنها خود را به جدار روده ميچسپاند.
در هر قطعۀ بدن تعداد زيادي تخم توليد ميشود .قطعات انتهای بدن به تدریج از قطعات
دیگر جدا و همراه مواد غايطة ش��خص خارج ش��ده و ذریعۀ علف های آلوده به آن ،داخل
بدن گاو ميگردد .تخمها در امعای گاو باز می شوند ،نوزادان از جدار روده وارد جریان خون
ش��ده و در عضالت گاو به حالت سیست مستقر می شوند ،یعنی پوش سخت محافظتی را
ب��ه دور خود به وج��ود می آورند .اگر
انسان گوش��ت اين گاو را نيمه پخته

شکل( )4-5دوران حيات کرم کدو دانه
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مریض مبتال به کرم کدو دانۀ گاو ممکن اس��ت درد ش��کم ،سرچرخی و استفراغ داشته و
عصبیباش��د.
گاهي کرمها با هم کلوله شده راه عبور غذا را در روده می بندند وناراحتی زیادی ایجاد می کنند.
نوع دیگر کرم کدودانه ( )Taenia Soliumیا کرم کدودانۀ خوک است که دوران زندهگی این
کرم مش��ابه دوران زندهگی کرم کدو دانة گاو اس��ت.
کرم کدو دانۀ س��گ از خطرناک ترین پرازیتها اس��ت که از راه تماس با سگ آلوده و آب دهن
سگ هنگام لیسیدن دست و صورت به انسان منتقل می شود .این کرم در جگر ،ششها و حتی
قلب ومغز ش��خص مبتال سیس��ت تولید می کندکه به نام سیست هیداتید ()Hydatid cyst
ياد ميش��ود .سیس��ت مذکور پر از مایع و هزاران چوچه نوزاد ب��وده و فقط با عمل جراحی از
بدن خارج می ش��ود.
فايل�م کرم های م�دور( :)Nematodaبدن آنها باریک ،اس��توانه یی و بدون قطعات
است که توسط الیۀ نسبتاً سخت از نوع پروتين پوشيده شده است .برخی از آنها پرازیت
انس��ان ها ،حیوانات و نباتات بوده در نباتات از ش��يرۀ آنها تغذیه کرده باعث از بین رفتن
محص��والت زراعتی می ش��وند .برخی از آنه��ا از بکتریاها وفنجی تغذی��ه می کنند و حتی
ممکن اس��ت کرم های حلقوی کوچک و س��ایر کرمهای مدور را ش��کار کنند.
کرم اس�کاریس( :)Ascarisدو انتهای بدن اس��کاریس باریک ورن��گ آن زرد مایل به
س��فید اس��ت .بدن کرم مؤنث درازتر از کرم مذکر است.کرم مؤنث در هر روز تا 200000
تخم می گذارد که با مواد غایطه از بدن انس��ان خارج می ش��وند ،تأثیر مستقیم نور آفتاب
و حرارت بلند برای تخمها مرگ آور اس��ت .در غیر آن تخمها س��الها زنده می مانند ،اما
وقتی فعال می ش��وند که ذریعۀ آب ناپاک ،سبزی های ناشسته و سایر اشیای آلوده با تخم
واردسیس��تمهاضمۀانس��انش��وند.
در امع��ای کوچک ،تخمها باز و ن��وزادان (الروا) از رودۀ کوچک وارد جریان خون يا لمف
ش��ده و از این طریق به قلب و س��پس به ششها می روند ،نوزادان از راه مجاري تنفسی به
حنجره و دهن راه می یابند و گاهی ممکن در اثر سرفه تعدادي از نوزادان از دهن انسان
خارج ش��وند .نوزادان از حنجره وارد مري ،معده و روده می ش��وند .کرم مذكور از غذاهای
45

داخل روده توس��ط دهن تغذیه می کن��د .این کرمها
ناراحتي هاي هضمي و حساس��يت ايجاد ميكنند ،اگر
تعداد آنها زياد باش��د روده را مس��دود و بعضاً ديوار
روده را س��وراخ نموده و عفونت ايجاد مينمايد.
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ک�رم کخ(:)Oxyurisکرم ه��ای بال��غ در انته��اي
رودۀ ب��زرگ زنده گ��ی می نماین��د .ک��رم مؤنث برای
تخم گذاری ،خود را به مقعد می رساند و حرکت آنها
باع��ث تخریش مقعد می ش��ود .در اثر خ��ارش مقعد
دستها با تخم هاي كخ آلوده شده ،توسط دست هاي
آل��وده به دهن و از آن ج��ا وارد معده و امعا گردیده و
بالغ می ش��وند .عالیم آن ،کم اش��تهایی ،کم خونی و
خارش مقعد اس��ت.

شکل( )4-6کرم اسکاریس

فکر کنید:

برای جلوگیری از مبتال شدن به بیماری های ناشی از کرم های پرازیت ،چه راههایی را پیشنهاد می کنید.

فعاليت

این جدول را در کتابچه هاي خود ترتيب کنید و جاهای خالی آن را با استفاده از کتاب درسی پر کنید.
نام کرم پرازیت

نام گروپ آن
(فایلم)

راه دخول به بدن
انسان

محل قرار گرفتن
کرم

صدمهها و عاليم
مبتال شدن به آن
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فايلم کرم های حلقوی( :)Annelidaبدن این کرمها از حلقه های متصل به هم تشکیل
ش��ده اس��ت ،بیش��تر این حیوانات در بحر زنده گی می کنند .کرم زمینی و جوکها از انواع
کرمه��ای حلقوی می باش��د .کرم زمین��ي در خاک های مرطوب و جوکها در آب ش��یرین
زنده گی می نمایند .روی بدن اغلب آنها به جز جوکها مویکهای حرکتی وجود دارد.
کرم های زمیني در زمین های مرطوب ،مجراهای باریکی حفر می کنند و در آن جا زنده گی
می نمایند ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین
می برایند .کرم زمین��ي با انقباض عضالت بدن به جلو
حرکت می کند .کرم مذکور از طریق پوس��ت مرطوب
خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد .برگهای
پوس��یده را همراه ب��ا ذرات خاک می خ��ورد و پس از
اس��تفاده از م��واد غذايي آنها ذرات خ��اک را از دهن
خارج می کند و با این کار خود ،خاک مزرعه را سروزير
می کند که برای کشت و زراعت مفید است.
جوکها از مایعات انس��اج و خون حیوانات دیگر تغذیه
می کنند .آنها در سر خود عضو تیغ مانندی دارند که
با آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را
می مکند .امروز در طبابت برای بهتر شدن جریان خون
در قس��متهای جراحی شده از آن استفاده می نمایند.
البته جوکهاییکه در طبابت از آنها استفاده می شود
به طریقههای صحی پرورش داده می ش��وند .بس��یاری
از کرم ه��ای حلقوی غ��ذای حیوان��ات دریایی اند و در
زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
شکل( )4-7جوك  و کرم زميني
فعاليت

از زمين باغچة مكتب يا يك جاي ديگري يك یا چند کرم زمینی را گرفته و بدن آنها را پاک کنید .س��پس از
مشخصات بدن و چگونگی حرکت آن گزارش تهیه و در صنف ارائه نمایید.
سعی کنید در ضمن کار به کرمها صدمه یی وارد نشود و پس از فعالیت آنها را به طبیعت باز گردانید.
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فکر کنید
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فايل�م ن�رم تن�ان( :)Mulluscaحل��زون ( ،)Snailاکتوپ��س
( ،)Octopusص��دف از ان��واع نرم تنان اند .در بدن نرم تنان س��ه
بخش مشخص دیده می شود :سر ،پا و احشا (بطن) .قسمت احشايي
که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پردة نازک پوشانده شده اند.
نرم تنان توسط پاهای عضالتي حرکت می کنند .این حیوانات توسط
قشر آهکی احاطه شده است .که از بدن نرم آنها حفاظت می کند.
تنفس آنها از طریق پوست بدن ،برانشی و یا شش انجام می شود.
برخ��ی از نرم تنان به عنوان غذا مصرف می ش��وند .برخی حلزونها
ب��رگ س��بزیجات را می خورند و آفت مزارع اند و برخی نیز س��بب
انتقال پرازیتهای مانند کرم جگر میگردند.
هرگاه ريگ یا جسم خارجی ،داخل صدف قرار گیرد ،الیۀ درخشان
آهک��ی ب��ه دور آن س��اخته می ش��ود و مروارید به وج��ود می آید.
برخی کشورها با پرورش اين نوع صدف ،مروارید تولید می کنند.

عامل کدام بیماریها ممکن است ذریعة انواعی از حلزونها وارد بدن انسان شوند؟

شکل( )4-8انواع نرم تنان
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فايلم حيوانات مفصليه( :)Arthropodaبيش ترین حیوانات روی زمین در این گروپ
ق��رار دارند .ملخ ،مگس ،پروانه ،عنکبوت ،گژدم ،خرچنگ ،کنه ،ش��پش ،کیک و هزارپا ،از
جملة حيوانات مفصلیه اند .کالس مفصلیه ش��امل گروپهای عنكبوت ها ،قشریه ،حشرات
و هزار پا است.
ملخ كه يك حش��ره است بدن آن از سه بخش يعني سر ،سينه ،وشکم تشکیل شده است.
پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ به سینۀ آن متصل است .در سر ملخ شاخک های حسی
و چش��مها قرار دارند.اس��کلیت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا ً از ماده يي به
نام کیتين ( ))chitinساخته شده است .در پهلو های سینه وشکم ملخ ،سوراخ های تنفسی
وج��ود دارد .مل��خ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک االش��ه هاي خود آنها را پارچه
می کند .بسیاری از حشرات از مرحلۀ تخم تا بلوغ شکل های مختلفی به خود می گیرند .این
تغییر شکل را استحاله یا میتامورفوسیس ( )Metamorphosisمی گویند.
استحاله دو نوع است ،استحالۀ مکمل و استحالۀ نا مکمل.
مراحل اس��تحالۀ مکمل عبارت است از تخم ( ،)Eggبطیطه ( ،)Larvaشفیره ( )Pupaو
بالغ (.)Imago

شکل( )4-9ساختمان ملخ
سوراخ تنفسی

بالها
چشم
شکم
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سینه

سر
آالشه

شاخک حسی

بعضی از حش��رات مانند زنبورعسل و مورچه دارای اس��تحالۀ مکمل مگر ملخها استحالۀ
نامکمل دارند .در ملخها مرحلۀ بطیطه و شفیره وجود ندارد .زمانی که چوچه از تخم خارج
می شود عیناً مانند ملخ بالغ بوده ،ولی خورد و بدون بال می باشد ،چوچۀ ملخ به نام نیمف
( )Nymphياد ميشود.

تخم
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الروای جوان

حشره بالغ

الروای پیر

شفیره

حشره بالغ در حال خروج از پیله

AC
حشره بالغ

ش��کل( )4-10میتامورفورس��یس در ملخ و
پروانه.

تخم ها

نیمف
نیمف

فکر کنید

میتامورفوسیس ملخ با میتامورفوسیس
پروانه چه فرقی دارد؟

نیمف
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گژدم

کنه

بمبیرک

ش��کل( )18-11ان��واع مفص��ل
داران

هزارپای گوشت خوار

هزارپای علف خوار
شکل ( )4-11انواع حیوانات مفصلیه
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خرچنگ پهن

خرک

بس��یاری از حیوانات مفصلی��ه در زنجیرهاي غذایی
دریاها و خشکهها شرکت دارند و از جملۀ غذای ماهیها
وپرنده گان می باش��ند که ماهیها وبعضی پرنده گان
غذای انس��ان را تش��کیل می دهند .هم چنین بعضی
از حیوانات مفصلیه مهم ترین نقش درگرده افش��انی
نباتات دارند .برخی از حش��رات مانند مورچه بعضی
ازجان��داران را که آفت نباتات ان��د می خورند .برخی
از اين حيوانات برای م��ا مضراند .انواعی از ملخها به
مزارع گندم هج��وم می آورند ومحصول آن را از بین
می برند .بسیاری از آنها آفت میوه ها ،دانهها و دیگر
اعضای گیاهی اند .مگ��س ومادرکیکها عامل انتقال
بیماری به انسان اند .پشۀ انافيل ناقل بیماری مالریا
به انسان است .زهر برخی عنکبوتها و گژدمها برای
انسان خطرناک است.

فکر کنید

برای مبارزه با آفات نباتی به جای اس��تفاده از دواهای حش��ره کش که مواد زهري اند ،چه راه حل هایی را پیش��نهاد
می کنید؟

فايلم خار پوس�تان( :)Echinodermataاین حیوانات در بحر زندهگی ميكنند و روی
بدن اغلب آنها را خارهای نوك تیز پوش��انده اس��ت .س��تارۀ بحری و باد رنگ بحري از این
گروپ اند .ستارۀ بحری پنج بازو دارد .اسکلیت داخلي اين حيوانات آهکی است.
ستاره های بحری گوشت خواراند که از نرم تنان؛ خارپوستان و حیوانات کوچک بحری دیگر
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و حتی از ماهی های کوچک تغذیه می  کنند.
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حيوانات فقاريه

شکل( )4-12خارپوستان

AC

فقاريهها داراي اس��كليت داخلي ميباش��ند كه س��بب حركت ونگهداري اعضاي بدن آنها
ميشود .دستگاه عصبی به صورت يك تيوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد.
درج��ة حرارت بدن پرنده گان و پس��تان داران با تغيير درجة ح��رارت محيط تغيير نميكند.
پرنده گان و پس��تان داران از انرژي آزاد ش��دۀ تعامالت كيمياوي داخ��ل حجرات بدن ،خود
را گرم نگ��ه می دارند.اين حيوانات بهنام حیوانات خونگ��رم ( )Homoiothermousياد
ميشوند.
ح��رارت بدن بعضي حيوانات ديگر به درجة حرارت محيط ماحول ش��ان ارتباط دارد .یعنی
درجۀ حرارت بدن آنها با تغيير درجة حرارت محيطشان تغيير ميكند .حيواناتي كه درجة
حرارت بدن خود را از طريق فعاليت حجرات كنترول كرده نميتوانند بهنام حیوانات خونسرد
( )Piokelothermousياد ميشوند .ماهیان ،ذوحياتين و خزندهگان ،خون سرد هستند.
دوران خون فقاريهها از نوع دوران بس��ته اس��ت .يعني خون هميشه در داخل رگها جريان
نموده از آن بيرون نميرود .قلب فقاريهها داراي دو ،س��ه يا چهار جوف اس��ت كه خون را به
سرتاسر بدن ميفرستد.
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ماهيان ()Fishes
فوسيلها نشان ميدهند كه ماهيان اولين فقاريهها در كرة زمين ميباشند.

شهپر ظهری

شهپرمقعدی
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شهپر بطنی

KU

ماهيان داراي شكل ،اندازه و رنگهاي متنوع هستند .بعضي صفات مشخصه به آنها كمك
ميكند تا در آب زندهگی نمايند.
تمام ماهيان ش��ناوران مادر زاد ميباش��ند .ماهيان در بدن خود داراي اعضايي هستند كه
آنها را در ش��نا كمك ميكنند؛ مانند :ش��هپرها كه براي راندن ،توقف و نگهداشتن موازنة
بدن و حركت مورد اس��تفاده قرار ميگيرند .موقعيت شهپرها در شكل ( )4-13نشان داده
شده است.

شهپرسینه ای
شهپردمی

برانشی ها
شکل ( )4-13موقعیت شهپرهای ماهی

ماهيان داراي برانش��يها هس��تند كه بواس��طة آن تنفس ميكنند .برانشي عبارت از عضوي
است كه آكسيجن منحل در آب را جدا كرده به خون ميدهد .هم چنان برانشي ،کاربن دای
اکس��اید ( )Co2را كه از حجرات بدن جمعآوري ميشود از خون گرفته در آب آزاد ميكند.
اغلب ماهيان از طريق تخمگذاري توليد مثل مينمايند.
انواع ماهيان :امروز س��ه كالس ( )Classماهیان زندهگی دارند :ماهيان بي آالشه ،ماهيان
غضروفي و ماهيان استخواني.
ماهيان بياالشه :اين ماهيان داراي پوست لشم و لغزنده بوده ،دهن آنها مدور ،داری بدن طویل
و فاقد آالشه می باشند .اینها شهپرهای جانبی ندارند .اسكليت آنها از غضروف ساخته شده است.
لمپري ( )Lampreyو هگ فش ( )Hagfishدو نمايندۀ مشهور ماهيان بي آالشهاند.

AC
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شکل ( )4 -14ماهیان بی االشه

الف) لمپری

ب) هگ فش

ماهيان غضروفي :آيا ميدانيد كه ش��ارک يك نوع ماهي اس��ت؟ شارك به كالس ماهيان
غضروفي متعلق است.
در بس��ياري از فقاريهها غضروفهاي نرم ،هنگام نمو به اس��تخوان تبديل ميش��وند .ليكن
اس��كليت نوع شارك و ري ( )Rayهيچ گاه به اس��تخوان تبديل نميشود .شاركها از جملۀ
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بزرگ ترين ماهيها هس��تند .جس��م تعدادي از آنها با فلس پوش��يده ش��ده است .ماهيان
غضروفي داراي آالش��ة كامل و فعال ميباش��ند و از جملۀ ش��ناوران بس��يار قوي به ش��مار
ميروند ،اکثرا ً تخمگذار و بعضاً چوچه زا می باشند.
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الف) شارك
شكل ( )4-15انواع ماهيان غضروفي

ب) ري

AC

ماهيان اس�تخواني :كالس ماهيان اس��تخواني از بزرگ ترين صنف ماهيان اس��ت .ماهي
طالي��ي ،ش��يرماهي ،مارماهي ،ماهي لق��ه ،ماهي خالدار و غيره ش��امل اين صنف ماهيان
ميباشند.
چنانچه از نام آنها پيداس��ت ،اس��كليت شان استخواني ميباش��د .هم چنان جسم آنها
توس��ط فلس پوشيده شده اس��ت .تعداد زيادی از ماهيان استخواني به حيث منبع غذايي
انسانها مورد استفاده قرار ميگيرند.

شكل ( )4 -16انواع ماهيان استخواني
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ذوحياتين ( :)Amphibiansآيا ميدانيد كه بعضي حيوانات قادر اند بوس��يلة پوس��ت يا
جلد خود تنفس كنند؟ آيا آنها در آب زنده گی می  کنند يا در خش��كه؟ در واقعيت امر در
هر دو محيط زنده گی كرده ميتوانند .بس��ياري از ذوحياتين يك قسمت زندهگي خود را در
آب و يك قس��مت ديگر زندهگی خود را در خشكه س��پري مينمايند .از همین سبب به نام
ذوحیاتین یاد میش��وند .در مرحلۀ الروایی در آب زندهگی ميكنند؛ داراي برانش��ي بوده و
وقتي كه به خش��كه ميآيند برانشی به ش��ش تبدیل شده و می توانند توسط ششها تنفس
نمایند.
ذوحياتين دارای جلد نازك ،ش��فاف ،مرطوب و بدون فلس ميباش��ند .اين مشخصات سبب
ميشود تا بقههاي بالغ بتوانند از طريق پوست خود تنفس كنند .بسياري از ذوحياتين داراي
جلد درخش��ان و رنگۀ زهري ميباش��ند كه باعث ميشود دشمنان شان از ترس ،باالي آنها
حمله نكنند.

شكل ( )4-17مراحل زنده گی بقه
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انواع ذوحياتين :ذوحياتين برحس��ب خصوصيات ظاهري به سه
گروپ تقسيم ميشوند:
 -1ذوحياتين بدون پا :اینها كرم مانند بوده فاقد پاها و دستها
ميباشند .مانند سسی لينها ()Caecilians
 -2ذوحياتي�ن دم دار :داراي بدن طويل ،پاهاي كوتاه و دم دراز
هستند ،معموليترين آنها سالمندرها می باشند.
 -3ذوحياتين بدون دم :بيش از دو هزار نوع آن ش��ناخته ش��ده
است .انواع بقهها و كوربقهها و غيره شامل اين گروپ اند.
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شكل ()4-18انواع ذوحياتين

خزنده گان ( :)Reptilesآنها پوس��ت ضخيم و خشك دارند که جهت توافق به زندهگي
روي خش��كه خيلي مهم بوده و دارای فلسها نیز می باش��ند .جلد ضخيم از تبخير آب حجرات
جلوگيري ميكند .تمام خزنده گان براي تنفس داراي شش ميباشند .تخم های خزنده گان
دارای قشر سخت می باشند.
ان�واع خزنده گان :تعداد زي��ادي از گروپهاي خزنده گان از بی��ن رفته اند؛ بهطور مثال:
دايناس��ورها از جملة مشهورترين خزنده گان عظيم الجثه بودند که به روی زمین زنده گی
داش��تند .حاال تنها فوسيلهايشان روي زمين باقي مانده اس��ت .تمساحها ،سنگ پشتها،
سوسمارها و مارها از جملة انواع خزنده گان ميباشند.
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تمساح

چلپاسه
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پرنده گان ()Aves
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مار کبرا

شكل ( )4 -19انواع خزندگان

سنگ پشت

مش�خصات پرن�ده گان :پرنده گان خصوصي��ات منحصر به خود را دارند؛ مانند داش��تن پر كه
بدنشان را گرم نگه داشته و براي برخي از آنها امكان پرواز را فراهم ميكند .دو نوع اساسي پرها
در پرنده گان وجود دارند.پرهای نرم كه بدن پرنده را می پوش��اند و جس��م آنرا گرم نگه ميدارد.
پرهايی كه به قس��مت دم و بال هاي پرنده وصل اند نس��بتاً س��خت بوده و به نام پرهای پرواز یاد
می ش��وند .پرنده گان داراي منقار بوده وتخم آنها مانند تخم خزنده گان داراي يك قش��ر س��خت
ميباش��د؛ ولي جن��س آنها با هم فرق دارد .پرنده گان از جمل��ۀ حیوانات خون گرم بوده ودرجۀ
حرارت بدن آنها در حدود  40درجۀ سانتی گرید می باشد.
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شكل ( )4-20انواع پرنده گان

ان�واع پرنده گان :پرنده  گان از نگاه رنگ ،اندازه و ش��كل ،بس��يار متفاوت اند .پرنده گان را
برحس��ب شكل ،منقار و پاهاي شان طبقهبندي ميكنند .شكل منقار نشان ميدهد كه پرنده
چه ميخورد و ش��كل پاها نش��ان دهندة محل زندهگی پرنده اس��ت .مرغ ،مرغابي ،كبوتر،
گنجشك ،شتر مرغ ،پنگوین و غیره از جملۀ پرنده گان هستند.
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پستان داران ()Mammalia
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نوزاد بيشتر پستان داران دوران جنينی خود را داخل بطن مادر طي ميكنند؛ ولي همة آنها
پس از تولد از شيري كه در پستان مادر توليد شده است تغذيه می نمایند.
مشخصات پستان داران :بدن اکثر پستان داران از مو يا پشم پوشيده شده است .همچنین
داشتن غدوات شيري نیز مشخصة دیگری است كه حيوانات ديگر آن را ندارند .شیر آنها از
آب ،پروتين و كاربوهايدريت تركيب ش��ده است .پستان داران ،مانند پرنده گان و خزنده گان
از طريق ش��شها آكسيجن را ميگيرند .دندان هاي پس��تان داران داراي اشكال و اندازههاي
متفاوت ميباش��ند كه براي خوردن غذاهاي مختلف به كار ميروند .مغز اغلب پس��تان داران
بزرگ تر از ساير حيوانات بوده و براي آنها موقع ميدهد تا به سرعت بياموزند و فكر نمايند.
هم چنان در مقابل منبهات عكس العمل فوري نشان دهند.
انواع پستان داران :این حیوانات به سه گروپ عمده یعنی پستان داران تخم گذار ،كيسهدار
و جوره دار تقسيم ميشوند.
پستاندارن تخمگذار :نوزاد ،پس از خارج شدن از تخم از غدههاي شيري مادر (پستانها)
تغذیه می نماید؛ مانند :مورچه خورک خاردار و پالتي پوس (.)Platypus
پس�تان داران كيسهدار :در اين نوع پس��تان داران ،جنين قبل از اين كه كامل شود متولد

پالتیپوس

مورچه خورک خاردار
شکل ( )4-21الف
انواع پستان داران
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ميش��ود و در داخل كيسه جابه جا ميش��ود و در آنجا از پستان مادر شير ميمکد مانند
انواع كانگروها.
پس�تانداران جورهدار :در اين حيوانات ،جنين در داخل رحم توس��ط جوره ()Placenta
تغذيه ميشود و با مادر ،ارتباط نزديكي دارد .هنگامي كه ساختمان جنين كامل شد به صورت
نوزاد متولد ميشود؛ مانند:گاو ،بز،گوسفند ،سگ ،شير ،اسپ و غيره.
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پستاندار کیسه دار (کانگرو)

شكل ( )4-21ب :انواع پستان داران جوره دار
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پرنده گان و پستان داران افغانستان
افغانستان يك كشور كوهستاني و محاط به خشكه است و محل خوبي براي زندهگی حيوانات،
بهخصوص پرنده گان و پستان داران ميباشد .در افغانستان تقريباً  500نوع پرنده و  120نوع
حيوان پستان دار شناسايي شدهاند.
از بين رفتن جنگالت باعث ميش��ود تا تعداد زيادی از حيوانات منطقه بيجا ش��وند و هم
ش��كارحيوانات سبب شده تا نسلهاي بعضي از حيوانات درجهان به شمول وطن عزيز ما از
بین برود.
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اهميت اقتصادي ماهيان ،پرندهگان و پستان داران
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ماهيان غذاي عمدة انس��انها را تش��كيل ميدهند .گوشت و پوس��ت ماهي داراي پروتين و
مقدار زياد ويتامينهاي  Aو  Dاست كه براي رشد و نمو مؤثر ميباشد.
انس��انهای اوليه از پرنده گان وحش��ي براي تأمين غذا و پوش��اك اس��تفاده ميكردند .اكثر
پرندهگان جالب با صداهاي گوش نواز فوايد اقتصادي را براي انس��انها فراهم می س��ازند .از
تخم و گوشت پرنده گان اهلي استفادة زياد به عمل ميآيد.
انس��انها هزاران س��ال قبل به روش اهلي كردن حيوانات ش��روع كردن��د .اولين حيواني را
كه اهلي س��اختند ،س��گ بود .امروز پس��تان داران ديگر؛ مانند :پشك ،اس��پ ،مركب ،گاو،
بز،گوسفند،گاوميش و غيره را نیز اهلی نموده و از آنها استفادة گوناگون ،از قبيل تأمين غذا
و حمل ونقل به عمل ميآيد و از كود آنها در زراعت استفاده ميشود.
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خالصۀ فصل چهارم
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حیوانات به دو گروپ فقاریه و غیر فقاریه تقسیم می شوند.
اسفنجها،کیسهتنان،نرم تنان،کرمها ،حیوانات مفصلیه و خارپوستان ازگروپ غیرفقاریه هستند.
بدن اسفنج ها ازحجرات مشابه ساخته شده و سوراخ های متعددی در آن وجود دارد.
مرجان ها ،شقایق های دریایی ،هایدرا و جلی فیشها از کیسه تنان اند.
پالناریا از کرم های پهن و شکارچی است.
شیستوزوما ،کرم جگرگوسفند ،کرم کدو دانة گاو از کرم های پهن تولید کننده گان مرض می باشند.
بدن کرم های مدور باریک و بدون قطعه است.
کرم اسکاریس ،کرم کخ از کرم های مدور تولیدکنندۀ مرض هستند.
کرم زمینی از کرم های حلقوی است که باعث شخم زمین زراعتی می شود.
جوکها از جملة کرم های حلقوی اند که در طبابت از آن استفاده می شود.
حلزون ،اکتوپس و صدف از جملۀ نرم تنان اند.
بدن نرم تنان از قسمت احشایی ،پوست نازک و پاهای عضالتي تشکیل شده است.
بدن حیوانات مفصلیه از سه قسمت سر ،سينه و شکم ساخته شده است.
تغییر شکل حشرات از تخم تا بلوغ را میتامورفوسیس می نامند.
ستاره های بحری ،بادرنگ بحری از فایلم خارپوستان اند.
فقاريهها داراي اس��كليت داخلي مي باش��ند كه سبب حركت و نگهداري اعضاي بدن
آنها ميشود.
پرنده گان و پستان داران حيوانات خونگرم ( )Homoiothermousهستند؛ در حالي كه
ذوحياتين ،خزنده گان و بسياري از ماهيان خونسرد ( ) Piokelothermousميباشند.
قلب فقاريهها داراي دو ،سه يا چهار جوف است.
برانشی ،عضوي است كه آكسیجن منحل در آب را گرفته و به جریان خون داخل میسازد.
انواع ماهيان عبارتاند از :ماهيان بدون آالشه ،ماهيان غضروفي و ماهيان استخواني.
ذوحياتين حیواناتي هستند كه ميتوانند در آب و خشكه زندهگي نمايند.
خزنده گان داراي پوست ضخيم و خشك بوده و داراي ششها می باشند.
پرنده گان داراي دو نوع پر ميباش��ند :پرهای پ��رواز كه در پرواز به آنها كمك ميكند و
پرهای نرم که باالی جلد قرار داشته و بدن پرنده را گرم نگه میدارد.
نوزاد اكثر پستان داران دوران جنينی خود را داخل بدن مادر ،طي ميكنند.
پستان داران به سه گروپ :تخم گذار ،كيسه دار و جوره (خس دار) تقسيم ميشوند.
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سؤال های فصل چهارم
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جمالت ذیل را در کتاچههای خود یادداش�ت نموده در مقابل هر جمله نام حیوان و
یا گروپ مربوط را بنویسید.
 -1ساده ترین حیوانات که بدن شان ازتعداد زیاد حجرات تقریباً مشابه تشکیل شده است) (.
 -2حجرات گزنده یی در بدن آنها وجود دارد که مادۀ زهرآگینی را وارد بدن طعمه میکند( )
)
		
 -3جلی فیشها در این گروپ قرار دارند( .
 -4یکی از انواع کرم های پهن که باعث خون ریزی جدار روده و باعث صدمه بر جگر می شود) (.
سؤال های تشریحی
 -5دورۀ زنده گی کرم کدو دانه گاو را تشریح کنید.
 -6کم اشتهایی و خارش شبانۀ مقعد از عاليم مبتال شدن به کدام نوع کرم است؟
 -7نشانه های مبتال شدن به کرم اسکاریس را بنویسید.
 -8چگونه از جوک در طبابت استفاده می کنند؟
جملات زی�ر را در کتابچههای خود یادداش�ت نموده و جاهای خال�ی را با کلمات
مناسب پر کنید.
 -9اعضای بدن نرم تنان در  ........................قرار دارند.
 -10اسکلیت ملخ از ماده يي به نام  ........................شده است.
 -11اسکلیت بدن خارپوستان داخلي و  .....................است.
 -12شارك و ري از جملة ماهيان  ....................ميباشند.
سؤالهای چندجوابی
 -13قلب ذوحياتين داراي چند جوف ميباشد؟
د) هيچ كدام
ج) چهار جوف
ب)  2جوف
الف) 3جوف
 -14شهپرها در ماهيان کدام یک از وظايف ذيل را انجام ميدهند؟
ب) نگهداشتن موازنۀ بدن
الف) توقف دادن حيوان 			
د) همه موارد
					
ج) حركت
 -15ذوحياتين حيواناتي اند كه در محيط  ........................زندهگي ميكنند.
د) هيچ كدام
ج) آب و خشكه
ب) خشكه
الف) آب
جمالت ذیل را در کتابچههای خود یادداش�ت نموده در صورت صحیح بودن حرف
(ص) و در صورت غلط بودن حرف (غ) را در مقابل آن بنویسید.
 -16تمساحها ،سنگ پشتها و بقهها از جملۀ ذوحياتين ميباشند) ( .
 -17پرندهگان از جملۀ حيوانات خون گرم ميباشند) ( .
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منابع طبيعي و حفاظت آن ها

خداوند نعمت هاي فرواني در اختيار بشر قرارداده است .منابعي كه
در طبيعت موجود اند بخش��ي از اين نعمتها است .بشر از نباتاتي
كه در خاك ميرويند ،به طور مس��تقيم يا غير مس��تقيم اس��تفاده
مينماي��د .زندهگی ب��دون آب غير ممكن اس��ت .همچنين اگر نور
خورشيد نمي بود ،زندهگی روي زمين ناممكن بود.
ام��روز نياز جوامع به غذا و انرژي در حال افزايش ميباش��د .تصور
نمايي��د كه اگر جنگلها از بين بروند ،درياها و چش��مهها خش��ك
ش��وند و خاك حاصل خيز نباشند .آيا انس��ان ميتواند به زنده  گي
خود ادامه دهد؟
در اين فصل با مناب��ع طبيعي و انواع آن و هم چنين اهميت منابع
طبيعي ،حفظ و نگهداري آنها آشنا ميشويد.
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منابع طبيعي
مناب��ع طبيعي به منابعي گفته ميش��ود كه در طبيعت وجود دارند و انس��انها براي رفع
احتياجات خود به آنها نياز دارند و از آنها به عنوان منبع ماده و انرژي استفاده ميكنند.
بعض��ي از منابع طبيعي غير قابل تجديد هس��تند .مقدار اي��ن منابع محدود و توليد مجدد
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آنها خيلي طوالني اس��ت .نفت ،گاز و زغال س��نگ مثال هايی از مناب��ع غير قابل تجديد
ميباش��ند.
مناب��ع قاب��ل تجديد گروپ ديگري از منابع طبيعي بوده؛ مقدار اين منابع محدود نيس��ت؛
زيرا به طور متواتر توليد ميش��ود؛ مث ً
ال :ميتوان نباتات را به صورت مرتب كش��ت نموده
و از محصول آنها اس��تفاده كرد .بارش باران ،كم ش��دن آب درياها و چش��مهها را جبران
ميكند؛ اما بايد توجه داش��ت كه اين منابع در صورتي قابل تجديد هس��تند كه س��رعت
استفاده ا ز آنها از سرعت توليد دوبارۀ آنها بيشتر نباشد( .در بین تولید و مصرف توازن
موجودباش��د).
آب ،خاك ،غذا و منابع انرژي از منابع طبيعي هستند كه انسان به حيث منبع ماده و انرژي
از آنها استفاده ميكند.
آب
در بيشتر قسمتها و شهرهاي افغانستان آب آشاميدني از زير زمين و توسط چاه يا چشمهها
تأمين ميشود .در بعضي نقاط از آب هاي درياها استفاده ميشود.
آب حاصل بارندهگی هاي س��االنه است ،اگر بارندهگی های ساالنه كم باشد سبب خشكسالي
ميشود .افزايش نفوس عامل ديگری براي كم شدن آب است؛ زيرا با افزايش نفوس مصارف
آب بلند ميرود؛ چون آب در كارهاي روزمره مصرف زياد دارد نمي توان توصيه كرد كه آب
مصرف نكنيد ،اما ميتوان گفت كه از ضايع شدن آن به اشكال مختلف جلوگيري نماييد.
آب نه فقط از حيث آش��اميدن و شس��ت و شو ،بلكه از لحاظ محل زندهگی ماهيان و ديگر
زن��ده جانها نيز اهميت دارد؛ زيرا ماهيها بخش��ي ازمواد غذايي بس��يار مفيد انس��انها را
تش��كيل ميدهند وداراي امالح و ويتامين هاي بسيار مفيدي براي صحت و سالمت انسانها
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هستند .در حال حاضر شكار زياد ماهي سبب كاهش آنها شده است .در بسياري از كشورها
قوانيني براي شكار ماهي دارند كه به اساس قوانين مذكور شكار ماهي را در بعضي از فصلها
كه زمان تخمگذاري ماهيها ميباشد منع كرده اند.
جلوگي��ري از آلودهگی آب و حفظ پاك��ي منابع آب از نظر تاثیرات آن باالی ماهيان اهمیت
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دارد .زيرا آلودهگی آب س��بب كاهش آكس��يجن آن ش��ده و در نتيجه سبب مرگ ماهيها
ميشود.
بنابراي��ن براي حفظ پاكي منابع آب بايد از داخل ش��دن آب هاي فاضلة صنعتي ،خانهگي و
آبهای اضافي كه بعد از آبياري كش��ت وزراعت جاري ميش��وند ،به درياها ،چشمه و چاهها
جلوگي��ري گردد؛ زيرا دهقانان براي بلند بردن حاصالت از كود كيمياوي ،دواهاي ضد آفات
زراعت��ي و ضد گياه هاي هرزه اس��تفاده مينمايند ،كه هنگام آبي��اري ،اين دواها همراه آب
اضافي زراعت به درياها ،چشمهها وبحرها ريخته و سبب آلودهگی آبها ميشود.
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خــاك
خاك منبع طبيعي مهم ديگري اس��ت كه تشكيل يا ساخته شدن آن سالها طول ميكشد
لذا در حفظ آن بايد توجه ش��ود ،در غير آن اليه خاك كه بيش ترين مواد غذايي معدني را
دارد توس��ط آب هاي جاري و باريدن برف و باران شس��ته شده وخاك از لحاظ داشتن مواد
غذايي ضعيف ميشود كه از يك طرف براي كشت و زراعت مناسب نمي باشد و از طرف ديگر
توسط جريان آب ،داخل درياها و بحرها شده و در آن جا رسوب ميكند.
كش��ت و زراعت اگرچه م��واد غذايي مورد ضرورت ما را توليد ميكن��د؛ اما خاك را ضعيف
ميكن��د .ع�لاوه بر آن در مملكت ما وزش باد س��بب انتقال خاك از ي��ك جا به جاي ديگر
ميشود .راه هاي مختلفي براي حفظ خاك وجود داردكه عبارت اند از:
 -1غرس درختان در مسير باد
 -2مرطوب نگهداشتن خاك
 -3كاشتن بته هايي كه ريشه هاي شان ذرات خاك را به هم چسپيده نگهميدارد.
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شكل ( )5-1فرسايش خاك به سبب بهره برداري نادرست از زمين

غــــ�ذ
ا

ما و ش��ما ب��راي اجراي فعاليت هاي روزم��رة خود به انرژي ضرورت داري��م و انرژي مورد
ضرورت خود را از غذاهايي كه از نباتات وحيوانات بدس��ت ميآوريم ،تامين مينمايیم.

انسان هاي اوليه از ميوه ها ،دانهها و برگ هایي كه به طور طبيعي روي نباتات بود استفاده
ميكردند و حيوانات را براي به دس��ت آوردن پوست و گوشت آنها شكار ميكردند؛ هنوز
هم عده يي از انس��انها بعضي حيوانات را براي خوردن و اس��تفاده از پوس��ت آنها ش��كار
ميكنن��د و هم چنان مردم از ميوه و چوب نبات��ات كه به طور طبيعي در جنگلها وكوهها
ميرويند ،استفاده مينمايند ،اما بيش تر مردم غذاهايي را ميخورند كه از طريق زراعت و
يا مالداري به دس��ت ميآورند؛ زيرا منابع غذايي موجود درطبيعت به آن اندازه نيست كه
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بتواند ضرورت غذايي همه مردم را تأمين كند .از اين س��بب با افزايش جمعيت ،زراعت و
مالداري نيز گس��ترش يافت .ساينسدانان در حال حاضر در سراسر جهان تالش ميكنند
ت��ا راه هايي را ب��راي بهبود كيفيت مواد غذايي و باالبردن پروتين آنها جس��تجو نمايند،
چنانچ��ه نس��ل هاي جديدي از برن��ج ،گندم و ج��واري توليد كرده اند که مق��دار پروتين
بيش��تري در آنها وجود دارد .هدف س��اینس دانها بهبود بخش��یدن به كميت و كيفيت
غذايي اس��ت كه از نباتات حاصل ميش��ود.،
اگر چه کش��ت و زراعت ،غذاي بيش��تر انسانها را فراهم ميكند؛ اما اثرات منفي نيز باالي
ايكوسيس��تم دارد؛ زيرا دهقانان در مبارزه عليه آفات نباتي و از بين بردن علف هاي هرزه
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از دواهاي زهري اس��تفاده ميكنند و زميني كه ابتدا انواع زيادي از نباتات و حيوانات در
آن زندهگی ميكردند به تدريج اين حيوانات و نباتات را از دس��ت ميدهد.

ان�رژي
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دو ن��وع منابع ان��رژي وجود دارد ،يكي منابع قابل تجديد و ديگري منابع غير قابل تجديد.
در حال حاضر حدود  75%انرژي ازس��وخت فوسيلها مانند نفت و گاز ،تيل و زغال سنگ
كه از جملة منابع غير قابل تجديد انرژي ميباش��ند ،به دس��ت ميآيد.

سوخت هاي فوسيلي آلودهگیهای زيادي در هوا توليد ميكنند .بعضي مردم از سوختاندن
چوب كه از خش��ك شدن و قطع كردن درختان به دست ميآيد ،حرارت الزم را به دست
ميآورن��د.

اگرچه درختان مرتباً رش��د و نمو ميكنند؛ اما به س��بب مصرف زياد چوب و قطع مداوم

درختان ،جنگلها كه منابع چوب ميباش��ند ،به تدريج از بين ميروند .بنابراين س��اينس
دانان به فكر استفاده از منابع انرژيي شدند كه از يك طرف تمام شدني نباشند و از طرف
ديگ��ر باعث آلودهگی محيط زيس��ت نش��وند آب ،باد و آفتاب منابع ان��رژي قابل تجديد
هس��تند كه بدون آلودهگی ميباش��ند.
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در بس��ياري از كش��ورها ،آس��ياب هاي بادي موجود اند كه پره هاي آنها با نيروي باد به
حركت آمده و در نهايت با به كار بردن دس��تگاهها وس��امان آالت مربوطه ،اين انرژي را به
ب��رقتبدي��لميكن��د.
در بعضي از واليات كش��ور عزيز ما مثل هرات و فراه آس��ياب هاي بادي موجود است كه به
كم��كان��رژيب��ادكارميكنن��د.
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شكل ( )5-2آسياب هاي بادي
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انرژي آفتاب
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گرم��اي زمين از آفتاب اس��ت.
ان��رژي آفتاب ع�لاوه از اين كه
در عملية تركي��ب ضيايي براي
س��اختن مواد غذايي در نباتات
به كار ميرود ،ب��ا گرماي ،خود
زندهگ��ی انس��انها وحيوانات را
در روي زمي��ن هم ممكن كرده
است .انسانها خانه هاي خود را
طوري ميسازند كه از گرما و نور
شكل ( )5-3دس��تگاه هاي توليد
برق آفتابی
خورشيد خصوصاً در زمستانها
تا حد ممكن استفاده نمايند .به
هر حال امروز دس��تگاه هاي تولید برق آفتابی با اس��تفاده از س��امان آالت مخصوص ،انرژي
آفتاب را به انرژي برق تبديل مينمايد.
کتلۀ بایوم( :)Biomassکتلۀ مجموعی اجسام زنده در یک ساحۀ معین به نام کتلۀ بایوم
یاد می ش��ود .انرژی کتلة بایوم در یک زنجیر غذای��ی از یک مصرف کننده به مصرف کنندۀ
بعدی منتقل می ش��ود .انرژی کتلة بایوم وقتي آزاد می ش��ود که مادة عضوی توسط تجزیه
کنندگان ایکوسيستم تجزیه شود.
فکر کنید

آیا همه انرژی نور آفتاب که نباتات دریافت می کنند ،به اولین مصرف کننده می رسد؟
پاسخ خود را توضیح دهید.

مطالعۀ ایکوسیس��تم نشان می دهد که مقدار انرژی از حلقۀ اول یک زنجیر غذایی تا آخرین
حلقه به تدریج کم می ش��ود .مقدار انرژی در ایکوسیستم را به صورت هرم نشان می دهند و
بهنام هرم انرژي از آن ياد ميکنند.
بعضی علمای س��اینس عقیده دارند که بهتراست غذای مردم جهان بیشتر از نباتات باشد تا
1
از حیوانات؛ زیرا در غیر این صورت مقداری زیادی انرژی در زنجیر غذایی ضایع می ش��ود.
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بنابراین نباتاتی مانن��د گندم ،جواری و ...در
مقایس��ه با حیوانات��ی مانند گوس��فند و گاو
برای تعداد بیش��تری از انس��انها غذا فراهم
می کنند .ای��ن موضوع خصوص��اً در مناطق
پرجمعیتتر اهمیت بیش��تری دارد .بنابراین
اگر در مس��احت معيني از زمین نبات بکاریم
تعداد بیشتری انسانها را می توانیم تغذیه کنیم
تا این که در همان مس��احت ،گاو یا گوس��فند
پرورش دهیم .البته ب��راي اين كار بايد نباتاتی
را پرورش داد که مق��دار پروتین و ارزش غذایی
آنها برای انسانها بیشتر باشد.

ش��کل ( )5-4کاه��ش انرژی از
تولید کننده به مصرف کننده
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حفاظت منابع طبیعی

حفظ منابع آب
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دانستیم که منابع طبیعی برای زندهگی انسانها بسیار ضروری و مهم است و همچنين دانستیم
که اگر چه بعضی منابع طبیعی قابل تجدید هس��تند ،اما اگر در اس��تفاده از آنها بي احتياطي
شود ،این منابع هم تمام می شوند .بنابراین برای این که خود و فرزندان ما بتوانیم هميشه از این
منابع استفاده کنیم باید خطرات تهدیدکنندة این منابع را بشناسیم و آنها را از بين ببريم.
مملکت عزیزما افغانس��تان طبیعت کوهس��تانی دارد .برفي که زمستان در مناطق کوهستانی
می بارد ،در هوای گرم تابستان ذوب می شود .قسمتي ازآن به دریاها و آب های جاری می ريزد
و قس��مت دیگر آن به درون زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را می س��ازد .آب باران نیز
وارد زمین ش��ده در خاک نفوذ می کند یا اينكه وارد دریاها و آب های جاری می ش��ود .ما و
تمام موجودات زن��ده به این آبها نیازداریم .آب هاي فاضلة خانهها ،فابریکه ها ،دوا های آفات
زراعتي و حش��ره کشها آب را آلوده می کنند وآب آلوده س��بب بیماری و یا مرگ موجودات
زنده و انسان می شود.
 -1ضایع شدن انرژی در زنجیر غذایی را در فصل «دوران مواد در ایکوسیستیم» صنف
هفتم مطالعه کردید
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فكر كنيد

برای این که آب هاي فاضله وارد دریاها نشود چه کارهایی باید انجام داد؟

فعاليت

طريقه هايي كه براي حفظ پاكي منابع آب در محيط زيس��ت خود بهكار برده ميتوانيد لس��ت نموده و در صنف
بيان كنيد.

شکل ( )5-5تصویر آب ایستاده

فكر كنيد
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از آن جاي��ي ك��ه آب مح��ل پرورش و نم��وی نبات��ات و حیوانات
مختلف می باش��د؛ از اي��ن جهت ني��ز اهمیت دارد؛ مث ً
�لا :مرغان
فلمینگو (قازحسینی) در جوار آب ایستاده چون آب ايستاده غزني
تخمگذاری نموده و چوچة خود را پرورش می دهند .همچنین انواع
ماهیه��ا در آبها زنده گی می کنند که ارزش غذایی فراوان دارند.
آلوده گی آب یا خش��ک شدن آن باعث مرگ این حیوانات و نباتات
می شود.

اگر ماهي را بخوريم كه از داخل آب آلوده ش��كار ش��ده باشد آيا به صحت ما ضرر
ميرساند؟

جنگل ها
جنگلها از این سبب اهمیت دارند که محل زندهگی تعداد زیادی از
حیوانات و نباتات میباش��ند .نباتات و حیوانات در واقع کتلۀ بایوم را
تش��کیل میدهند .از چوب درختان جنگلی در ساختن خانه ولوازم
چوبی استفاده ميشود .همچنین از نباتات جنگلي برعالوۀ غذا دواهاي
مختلف نيز تهيه میش��ود .اين نوع جنگلها درقس��متهای شرقي
و شمالش��رقي افغانستان(پکتیا ،کنرها و نورس��تان) وجود دارد كه
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شكل( )5-6جنگل

متاسفانه اگر مردم آن را خود سرانه قطع كنند ،به سرمايه ملي ما ضرر ميرسد.

فعاليت

دربارة خطراتي كه جنگل هاي افغانس��تان را تهديد ميكند ،تحقيق كنيد؛ آن را در کتابچههای خود نوش��ته و
در صنف ارائه کنید.

وظيفة ما در حفظ منابع طبيعي
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بيش تر خطراتي كه منابع را تهديد ميكنند ،به وسيله ما انسانها ايجاد ميشوند.
مث ً
ال :جنگلها را ازبين ميبريم تا چوب به دست آوريم يا اين كه در زمين آنها خانه بسازيم
يا براي آن كه محصول بهتري داش��ته باشیم از انواع دواهای حشره كش استفاده نموده ،آب
و خ��اك را آلوده مينماييم .با دود فابريكهها و موترها هوا را آلوده کرده به خود و موجودات
زندة ديگر ضرر ميرسانيم.
امروز براي حفظ منابع طبيعي توصيه هايي ميشود.اين توصيهها عبارتند از:
 -1اس��تفاده از انرژي آفتاب و باد به عوض س��وخت هاي فوسيلي وچوب .زيرا انرژي آفتاب و
باد از آن جهت كه آلودهگی ندارند ،انرژي پاك گفته ميشوند.
 -2استفادة كم تر از كودهاي كيمياوي در زراعت
 -3استفادة كم تر از دواهاي ضد آفات زراعتي
 -4دوران دوبارة مواد
 -5وضع قوانين براي حفاظت از جنگل ها ،معادن ،آبها و تطبيق قانون
 -6غرس نهال و بتهها براي جلوگيري از انتقال خاك از يك جا به جاي ديگر.
فكر كنيد

كاغذ از چوب درختها به دس��ت ميآيد .صرفه جويي در مصرف كاغذ و دوران دوباره آن چه تأثيري بر حفظ جنگلها
دارد؟
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خالصۀ فصل پنجم
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منابع طبيعي به منابعی گفته ميش��ود كه در طبيعت و جود دارند و انس��انها براي رفع
احتياجات خود به آنها نياز داشته و از آنها به شكل منبع ماده و انرژي استفاده ميكنند.
منابع طبيعي معموالً به دو گروپ قابل تجديد و غير قابل تجديد تقسيم ميشوند.
مقدار منابع غير قابل تجديد محدود و توليد مجدد آنها خيلي طوالني است .نفت ،زغال
سنگ و گاز مثال هاي منابع غير قابل تجديد ميباشند.
منابع قابل تجديد منابعی اند كه مقدار آن محدود نيست و به طور متواتر توليد ميشوند.
مثال هاي آن انرژي باد ،انرژي آفتاب و انرژي آب ميباشد.
كتلۀ بايوم ( : )Biomassکتلۀ مجموعی اجسام زنده در یک محیط معین به نام کتلۀ بایوم
یاد میشود.
حفاظت منابع به معناي تالش برای توازن ميان استفاده از منابع طبيعي و حفظ آنها براي
آينده است.

سؤال های فصل پنجم
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 -1منابع طبيعي چيست و چند نوع است؟ واضح سازيد.
 -2كتلة بایوم ( )Biomassچيست؟ تشريح نماييد.
 -3حفظ منابع طبيعي را به طور مختصر واضح سازيد.
جملات ذيل را در کتابچههای خود یادداش�ت نم�وده در مقابل جملة صحيح حرف
(ص) و در مقابل جملة غلط حرف (غ) بنوسيد.
)
 -4نفت و زغال سنگ منابع قابل تجديد ميباشند( .
 -5حفظ منابع طبيعي عبارت ازتالش برای توازن بين استفاده از منابع و حفظ آن براي آينده
)
است( .
سؤالهای ذیل را در کتابچههای خود یادداشت نموده بعدا ً به دور جواب صحيح حلقه
نمایید.

 -6راه هاي مختلف براي حفظ خاك عبارت اند از:
ب) مرطوب نگهداشتن خاك
		
الف) غرس درخت ها
د) الف ،ب و ج هر سه
			
ج) كاشتن بته ها
 -7مثال هاي منابع غير قابل تجديد عبارت اند از:
		
ج) آفتاب و باد
الف) نفت و گاز ب) زغال سنگ
 -8منابع طبيعي قابل تجديد عبارت اند از:
ب) زغال سنگ ونفت
		
الف) خاك ،غذا و آفتاب
د) هيچ كدام
			
ج) الف و ب
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د) الف و ب هر دو

