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تقاضا  احترامانه  آینده، در سراسر کشور  نسل  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  مدیران  دلسوز و 
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با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 
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دکتور محمد میرویس بلخی
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 پیشگفتار
مورد  در  ها  مجله  و  روزنامه ها  تلویزیون،  رادیو،  از طریق  روز  هر  عزیز، شما  شاگردان 
مرض های مختلف؛ مانند: انفلونزا، ایدز؛ مواد مخدر و یا آلوده گی هوای شهر ها، انواع 
برای  میوه ها و سبزی ها  انواع  فایده های  آلوده گی های محیطی، ضررهای مواد مخدر، 
صحت و سالمتی انسان ها و غیره خبر هایی شنیده و یا خوانده اید شاید به سواالتی مانند: 
آیا می دانید چرا مریض می شوید و به داکتر مراجعه می کنید؟ نهالی را که غرس نموده اید، 
بعد از چند ماه چه تغییراتی را در آن مشاهده می نمایید؟ چرا فرزندان به پدر و مادر شباهت 

دارند؟ مواجه شوید که به سواالت فوق و امثال آن ها علم بیولوژی جواب می دهد. 
علمی که از موجودات زنده بحث می نماید به نام بیولوژی یاد می شود. بیولوژی یکی از 
شاخه های علوم طبیعی است. مطالعۀ این علم ما را در شناخت، ساختمان و خواص اجسام 
زنده و سیستم طبقه بندی آن کمک  کرده و در رعایت حفظ الصحۀ شخصی و محیطی 
و خوردن غذای مناسب که سبب حفظ صحت و سالمتی ما می شود رهنمایی می کند تا 
خود و محیط ماحول خود را بهتر بشناسیم. کتاب بیولوژی صنف هشتم  طوری نوشته شده 
است که برای شما شاگردان عزیز دلچسپ و قابل درک بوده و شما را برای دانستن حقایق 
و مفاهیم کمک  می نماید. در این کتاب اشکال، جدول ها، فعالیت ها و معلومات اضافی 
برای وضاحت و روشن شدن هرچه بهتر مفاهیم و موضوعات ارایه شده است. به خاطر 
داشته باشید که علم بیولوژی بر اساس تحقیق، مشاهده و تجربه استوار است و نمی توان 
تنها با حفظ مطالب بدون داشتن مهارت های الزم در انجام مشاهدات و تجارب، آن را 
آموخت؛ بنابراین در هر فصل این کتاب فعالیت هایی مد نظر گرفته شده است که  در 

انجام دادن آن ها باید نکات زیر را در نظر داشته باشید:
شما  از  می آورید؛  دست  به  درس  متن  از  که  دانشی  به  توجه  با  فعالیت ها  از  بعضی  در 
فعالیت ها  از  دیگر  بعضی  در  دهید.  پاسخ  یا چند سؤالی  به یک  که  است  خواسته شده 
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 ارایه نمایید. یک تعداد فعالیت ها بر اساس دستور 
العمل ها برای شما داده شده است تا مطابق آن عمل نموده تجارب را انجام داده و نتایج را 

برای معلم محترم خود گزارش دهید.
بیولوژی صنف هشتم دارای پنج فصل بوده که شامل مفاهیم عمده؛ چون طبقه   کتاب 
نباتات، طبقه بندی حیوانات و  تا فنجی، طبقه بندی  بندی موجودات زنده، از وایرس ها 
منابع طبیعی و حفاظت آن ها می باشد. امیدواریم  از مفاهیم و جزئیات آن دانش الزمی 
کسب کرده و به گونۀ عملی در زندگی روزمره آن را به کار برید.                                        

هـ
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فصل اول

طبقه بندی موجودات زنده
)Classification of living things(

هرگاه دکان وس��ایل س��پورت می داشتید چگونه وس��ایل بازی های 
مختلف را دسته بندی می نمودید؟ شاید بوت ها، توپ ها، جال والیبال 
و غیره را در الماری های جداگانه قرار می دادید و یا اگر مغازه خوراکه 
فروشی می داشتید هر کدام از انواع مواد خوراکه را مثل انواع گوشت، 
ان��واع نان و انواع ش��یرینی را در الماری های جداگانه می گذاش��تید 

چرا؟
خصوصیات  اساس  به  و  ترتیب  به  اجناس  اگر  این که  خاطر  به 
ضیاع  بدون  و  زودتر  شوند  گذاشته  معین  جای های  در  مشترک 
وقت پیدا می شوند به ویژه اگر تعداد انواع اجناس زیاد باشند و به 
صورت غیر منظم جابه جا شده باشند یافتن آن ها مشکل است. اگر 
زنده جان ها به اساس صفات و خصوصیات مشترک شان طبقه بندی 
را  زنده  موجودات  مختلف  انواع  تمام  که  بود  ناممکن  نمی شدند 
بشناسند. از این سبب دانشمندان بیولوژی تمام موجودات زنده را 
به گروپ های مختلف طبقه  به خاطر آسانی کار و زود شناختن، 

بندی نمودند. 
علمای ساینس موجودات زنده را چگونه طبقه بندی نمودند؟ 

طبقه بندی موجودات زنده چه اهمیت دارد؟ پس از مطالعۀ این فصل 
تاریخچۀ  با  می توانید به چنین سؤال های جواب داده و درختم آن 
طبقه بندی، سیستم نام گذاری دوگانه، سویه هاي طبقه بندي و این 
که چطور ساینس دانان موجودات زنده را به شش عالم طبقه بندی 

نمودند، آشنا شوید.
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تاریخچۀ طبقه بندی
بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو یکی از نخستین 
دانشمندانی بود که موجودات زنده را طبقه بندی نمود. او موجودات زنده را به دو گروپ عمده 
حیوانات و نباتات تقسیم بندی نمود. موصوف پس از آن حیوانات را از لحاظ محل زیست به 
سه گروپ تقسیم کرد: اول حیواناتی که در خشکه زنده گی می کردند، دوم حیواناتي که در 
آب زنده گی می توانستند و سوم حیواناتی که در هوا پرواز می نمودند. هم چنان نباتات را به 

علف ها، بته ها و درختان طبقه بندی نمود.
آن که  از  بعد  بردند؛  کار  به  برای صدها سال  را  ارسطو  دانان سیستم طبقه بندي  ساینس 
موجودات زندۀ زیادی شناخته شدند، سیستم ارسطو کم تر مورد استفاده قرار گرفت؛ زیرا 
برابر  ارسطو  طبقه بندی  سیستم  به  گریدند  کشف  تازه  که  زنده یي  موجودات  از  بسیاری 
دان سویدني  بیولوژی   )Carolus Linnaeus( لینوس  کارلوس  در سال 1735  نبودند. 
طبقه بندی جدیدي را انکشاف داد که تا حال مورد استفاده قرار دارد. در این طبقه بندي 

لینه، موجودات زنده یی را که صفات مشابه داشتند در عین گروپ قرار داد.
لینه یك تعداد تغییرات مهمي را در سیستم طبقه بندي ارسطو به میان آورد:

 موصوف نباتات و حیوانات را به گروپ هاي بیشتر تقسیم و در سیستم طبقه بندي خود؛ 
صفات نوع را اساس قرار داد.

هایي  نام   زنده  موجودات  برای  لینه   
بیان  را  آن ها  انتخاب کرد که صفات  را 

مي کند. 

شکل )1-1( تصویر لینه
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سیستم نامگذاری دو گانه
لینه برای هر موجود زنده یك نام التینی را که از دو کلمۀ یونانی ترکیب شده است، معرفی 
نمود. کلمۀ اول نام علمی نماینده گی از نام جنس )Genus( دارد و به حرف بزرگ انگلیسی 
شروع می شود. کلمۀ دوم نماینده گی از نوع )Species( موجود زنده می نماید و به حرف 
کوچك انگلیسی شروع می شود؛ مثال: نام علمی گالب سفید، روزا البا )Rosa alba( است 
فلیس  علمي پشك صحرایی،  نام  است. هم چنان  نوع  نام   alba و  اسم جنس   Rosa که 
کیتوس )Felis catus(، نام علمي گرگ، کنیس لوپوس )Canis lupus( است که کنیس 
نام جنس و لوپوس نوع آن است، ساینس دانان نام های علمي را نسبت به نام  های معمولي 

که هرروز گرفته مي شود نظر به دالیل زیر ترجیح مي دهند:
1- در مورد موجود زندۀ قابل بحث غلطي رخ نمي دهد؛ زیرا دو موجود زنده هیچ وقت عین 
نام معمولي را داشته  یا چندین موجود زنده، عین  ندارند؛ ولي مي توانند دو  را  نام علمي 

باشند.
2- نام هاي علمي ندرتاً تغییر مي خورد. نام  های علمي در تمام جهان به یك زبان، یعني زبان 

التین نوشته مي شود و زبان التین تغییر نمي خورد.

               فكركنید
ساینس دان ها در گذشته موجودات زنده را به حیوانات و نباتات طبقه بندي مي کردند چرا این روش دیگر به کار 

نمي رود؟ 

سویه های طبقه بندی
با هم  زنده است که  واحد طبقه بندي موجودات  ازکوچك ترین  عبارت   :)Species( نوع
سطح  در  و  نمایند  مثل  تولید  مي توانند  شدن  یکجا  صورت  در  و  داشته  نزدیك  ارتباط 

طبقه بندی در زیر جنس واقع است.

جنس )Genus(:  عبارت از نوع های مختلف است که دارای یك تعداد مشخصات مشترک 
باشند.
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همچنان جنس های مختلف با هم یکجا شده، فامیل ) Family( را می سازد، به همین ترتیب، 
با هم یکجا شده کالس )Class( و  فامیل های مشابه آردر  )Order( و آردر های مشابه 
 )Kingdom( و فایلم های مشابه عالم )Phylum( کالس هاي مشابه با هم یکجا شده فایلم

را مي سازد. مي توان هفت سویۀ طبقه بندي را در ستون ذیل نشان داد:
Kingdom.........................................................................................عالم
Phylum............................................................................................فایلم
Class................................................................................................کالس

               Order.................................................................................................آردر
Family...........................................................................................فامیلي
Genus.............................................................................................جنس
Species................................................................................................نوع

به اساس هفت سویۀ طبقه بندي فوق، مي توانیم گروپ هاي طبقه  بندي انسان وگل گالب را 
در زیر نشان دهیم:

طبقه بندي گل گالبطبقه بندي انسان
 PlantaeنباتاتعالمAnimaliaحیواناتعالم
SpermatophyteاسپرماتوفایتفایلمCordataکورداتافایلم

DicotyledonousدومشیمهکالسMammaliaپستان دارانکالس
 Rosalesروزالسآردرprimetsپنجه دارانآردر

RosacaeروزاسيفامیلHominidaeانسان نمافامیل
RosaروزاجنسHomoانسانجنس

 انسان با  نوع
تعقل

Homo sapiensروزا کنیننوعRosa canine



5 

طبقه بندي موجودات زنده به شش عالم
 موجود زنده یی که سبز است و غذای خود را خودش مي سازد، در آب خندق، زنده گی 

داشته و حرکت می کند، آیا این موجود حیوان است یا نبات و یا بین هر دو؟
بودند،  به حیوانات طبقه بندی گردیده  یا  و  نباتات  به  زنده جان ها  تمام  برای صدها سال 
یوگلینا  مثل  زنده،  موجودات  بعضي  که  کردند  مشاهده  ساینس دانان  زمان  مرور  به  ولی 

)Euglena( هم خواص و مشخصات نباتی و هم حیوانی را دارند.
چطور همچو  موجود  زنده یی را طبقه بندی خواهید کرد  و چه خواهد بود؟

موجودات زنده بر اساس مشخصات آن ها طبقه بندی می شوند؛ به طور مثال: یوگلینا سبز است 
و غذاي خود را خودش توسط عملیۀ ترکیب ضیایی می سازد. این مشخصه ما را به این 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 جملۀ حیوانات و نه در جملۀ نباتات شامل گردید. بنابراین 
ساینس دانان پرابلم طبقه بندی را با ایجاد یا عالوه کردن یك عالم دیگری  به نام پروتستا حل 

نمودند تا موجودات، مثل یوگلینا را در آن طبقه بندي نمایند.

شیرپشك خانه گی كتگوری سویه ها

حیوانحیوانعالم

کورداتاکورداتافایلم

پستان دارانپستان دارانکالس

کارنیورکارنیورآردر

فلیديفلیديفامیل

پانتیرافلیسجنس

لیودومستیکانوع

                فعالیت
در جدول زیر، طبقه بندي دو حیوان داده شده است:

هر دو جدول، طبقه بندي فوق را مقایسه نموده، شباهت ها و تفاوت های هر دو حیوان را  از 
روي جدول در کتابچه های خود بنوسید و براي هم صنفان خود بیان کنید.
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)Bacteria( بكتریا

بکتریا، اجسام نهایت کوچك یك حجروي اند که از زنده جان هاي دیگر فرق دارند. بکتریا 
از  بسیاري  ندارند.  مشخص  هستی  یعنی  )Prokaryotes(  بوده،  پروکاریوت ها  جملۀ  از 
 Arch bacteria بیولوژي دان ها بکتریا را به دو عالم تقسیم کرده اند. یکي عالم آرک بکتریا
و دیگري، یوبکتریا  Eu bacteria  که هرکدام آن ها در این جا به صورت مختصر معرفي و 

در فصل بعدی به صورت مفصل مطالعه مي شود.
عالم آرك بكتریا: پروکاریوت هایي اند که در محیط هاي خیلي دشوار؛ مانند چشمه های 
آب داغ، آب شور ومرداب ها که اکثر زنده جان ها نمي توانند در آن زنده گی نمایند، حیات 

به سر مي برند.
عالم یو بكتریا: این ها پروکاریوت هایی اند که در آب، خاک و حتا داخل بدن انسان زنده گی 
مي نمایند؛ مثال: اشریشیاکولي )Escherichia coli( که به تعداد زیاد در روده هاي انسان 
 )Monera( موجود است. قابل یاد آوري است که قباًل دو نوع بکتریاي مذکور تحت نام مونیرا

مطالعه می گردید؛ ولي امروز هر کدام یك عالم جداگانه است.

فالجیل

ذخیره غذایی

کلروپالست

واکیول

هسته

لکه چشمی

شکل )2-1( یوگلینا
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)Kingdom protesta( عالم پروتستا
اکثر پروتستا، موجودات یك حجروي اند که بعضي از آن ها به صورت مجموعه یي از حجرات به 
شکل کالوني )اجتماعی( زنده گی می کنند. برخالف بکتریا، عالم پروتستا یوکاریوت ها هستند. 
عالم پروتستا شامل تعداد زیادی موجودات زنده بوده که پروتستای مشابه حیوان را به نام 
پروتوزوا و پروتستای نبات مانند را به نام الجي )Algae( یاد مي کنند. یوگلینا نیز شامل عالم 

پروتستا مي باشد.

)Kingdom Fungi( عالم فنجي

فنجي، عالمي است که از موجودات زندۀ یوکاریوت بدون کلوروفیل ساخته شده و حرکت 
کرده نمي توانند، تکثر آن ها ذریعۀ سپورها صورت مي گیرد و غذاي خود را از تجزیۀ مواد 

ماحول گرفته و آن را جذب مي نماید مثل سمارق و پوپنك.

                فعالیت
دیدن بکتریا در ماست توسط مایکروسکوپ

مواد مورد ضرورت: ماست تازه به مقدار یك قاشق چاي خوري، آب، متلین بلو، قطره چکان، بیکر خورد، میلۀ 
شیشه یي، سالید، کورسالید، مایکروسکوپ.

طرزالعمل: ماست رقیق را در یك بیکر خورد انداخت���ه و چند قطره متلین بلو باالي آن عالوه کرده و توسط 
میلۀ شیشه یي خوب شور دهید، بعد یك قطرۀ آن را گرفته باالي سالید انداخته و توسط کورسالید بپوشانید.

سالید را باالي تخت )ستیج( گذاشته، اول توسط اوبجکتیف قوۀ کم؛ سپس توسط اوبجکتیف قوۀ بزرگ مشاهده 
نموده چیزي را که مي بینید رسم نمایید و نتایج مشاهدات خود را در صنف بیان کنید.

شکل )3-1( سمارق را نشان مي دهد.
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)Kingdom Plantae( عالم نباتات
نباتات از موجودات زندۀ چند حجروي که بیشتر سبز مي باشند ساخته شده اند. حجرات 
نباتات، داراي دیوار حجروي است که از سلولوز ساخته شده و از یکجا به جاي دیگر حرکت 
کرده نمي توانند. نباتات با استفاده از انرژي آفتاب به واسطه عملیه ترکیب ضیایي مواد غذایي 
)قند( مي سازند. غذا سازي نباتات نه تنها براي خود نباتات؛ بلکه براي سایر زنده جان هایي 

که از نباتات تغذیه مي کنند اهمیت دارد.

)Kingdom Animalia( عالم حیوانات
حیوانات، شامل موجودات زندۀ چندین حجروي بوده و حجرات آن ها فاقد دیوارحجروي 
مي باشند. حیوانات مي توانند، از یك جا  به  جاي دیگر حرکت نمایند. برخي از آن ها توسط 
بال ها و برخي از آن ها توسط پاها حرکت مي کنند و داراي اعضاي حسي مشخص مي باشند. 
به محیط خود عکس العمل نشان  به سرعت  تا  به حیوانات کمك مي نماید  اعضاي حسي 
دهند. غذاي حیوانات متنوع است. برخي حیوانات از نباتات و عدۀ یی از حیوانات دیگر تغذیه 

مي کنند. بدن برخي حیوانات نرم و در برخي دیگر ستون فقرات وجود دارد. 

                فعالیت
مطالعه پوپنك زیر مایکروسکوپ

سامان و مواد الزم: سالید، کور سالید، مایکروسکوپ، یك توته نان باسي پوپنك زده، آب پاک، قطره چکان.
طرزالعمل: یك قسمت کوچك پوپنك را از روي نان پوپنك دار گرفته و باالي سالید بگذارید براي این که پوپنك 
از جاي خود بي جا نشود باالي آن یك قطره آب انداخته و توسط کورسالید پوشانیده شود؛ بعد سالید را باالي 
تخت )ستیج( مایکروسکوپ بگذارید. سالید را اول توسط اوبجکتیف قوۀ کم و بعد توسط اوبجکتیف قوۀ بزرگ تر 

مشاهده نمایید و آنچه مي بینید در کتابچه های خود رسم و نتایج مشاهدات خود را در صنف بیان کنید.
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خالصۀ فصل اول
 طبقه بندي عبارت از تقسیم اجسام زنده به گروپ ها  بر اساس مشخصات مشابه است. 

 ارسطو اولین شخص بود که موجودات زنده را از روي خواص و صفات ظاهري آن ها به دو 
گروپ عمدۀ حیوانات و نباتات طبقه بندي نمود.

هم چنان  ودرختان.  بته ها  علف ها،  کرد:  تقسیم  عمده  گروپ  سه  به  را  نباتات  ارسطو   
موصوف حیوانات را بر اساس محیط زیست شان به حیواناتي که در خشکه و حیواناتي که 

در آب زنده گی مي کنند و همچنان حیواناتي که پرواز مي کنند طبقه بندي نمود.
 لینه سیستم نام گذاري دوگانه را معرفي کرد؛ طوري که براي هر موجود زنده یك نام 
التین را  انتخاب نمود که از دو کلمه ترکیب گردیده بود. کلمۀ اول جنس و کلمۀ دوم نوع 

آن را تعیین مي کرد که تا امروز از سیستم لینه استفاده مي شود.
 عالم، بزرگ ترین گروپ موجودات زنده است که در زیر آن فایلم قرار دارد.

 نوع، کوچك ترین واحد طبقه بندي است که شامل افراد یا موجودات زنده یي همنوع اند و 
مي توانند تولید مثل نمایند.

 موجوادت زنده به شش عالم ذیل تقسیم گردیده است:
- آرک بکتریا

- یو بکتریا
- پروتستا

- فنجي
- نباتات

- حیوانات
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سؤال های فصل اول
سؤال های خانه خالی ذیل را در كتابچه های خود یادداشت نموده و جاهاي خالي را با 

جواب صحیح پر كنید.
..................................... طبقه  اساس  بر  را  )حیه(  زنده  موجودات  که  بود  اولین کسي  ارسطو   -1

بندي نمود.
الف: قرابت بیولوژیکي            ب: بر اساس خواص ظاهري

ج: محیط زیست                 د: ب و ج
2- نام گذاري دو گانه توسط ................................... معرفي گردید.
ب: لینه الف: ارسطو     

د: هیچ کدام ج: ادیسن     
 جمله های ذیل را در كتابچه های خود نوشته و در مقابل جواب درست عالمت )ص( و 

درمقابل جواب نادرست عالمت )غ( بگذارید.
الف( در ستون طبقه بندي، زیر آردر کالس قرار دارد.

ب( پروکاریوت ها هستۀ حقیقي دارند.
ج( پوپنك ها مربوط عالم فنجي اند.

سؤال های تشریحی
1- پروکاریوت ها و یوکاریوت ها از هم چي تفاوت دارند؟ شرح دهید.

2- فرق پروتستا و فنجي را توضیح دهید.
3- لینه چطور موجودات زنده را طبقه بندي نمود؟

4- شش عالم موجودات زنده را نام بگیرید.
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فصل دوم

از وایرس ها تا فنجي
گاه��ي ریزش کرده اید یا گلودرد ش��ده اید؟ ای��ن بیماري ها از چه  
پیدا مي ش��وند؟ گلودردي ممکن اس��ت از اثر یك نوع بکتریا باشد. 
وایرس ه��ا نیز باعث امراض مختلف مي ش��وند در فصل گذش��ته به 
ص��ورت مختصر درمورد بکتریا، پروتس��تا و فنجی معلومات حاصل 
گردید؛ اما در مورد وایرس ها که ش��امل طبقه بندی موجودات حیه 
نمي ش��وند چیزي ذکر نگردیده اس��ت. گرچه بعض��ي از موجودات 
زن��ده؛ مانند بکتریا و فنجی ها بیماري ها را به وجود مي آورند؛ با آن 
هم امروز از بکتریا، فنجي و بعضي پروتس��تا در مواد غذایي و امور 

صحي استفاده مي شود.
در این فصل با مشخصات، شیوه تکثر نقش وایرس ها و بکتریا آشنا 
مي ش��وید. هم چنین با مش��خصات و انواع پروتس��تا، فنجي و گل 

سنگ ها آشنا خواهید شد.
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)Virus( وایرس
Venomeبه معناي  از کلمۀ التین  وایرس  زنده اند؟  وایرس ها  آیا 
مایع زهری گرفته شده است. وایرس براي اولین بار در برگ تنباکو 
کشف گردید. چون وایرس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد 
و خارج از حجرۀ زنده غیر فعال مي باشد. بیولوژي دان ها وایرس را 

زنده نمي شمارند. در شکل )1-2( وایرس تنباکو را مي بینید.

شكل و ساختمان وایرس:
وایرس از دو قسمت تشکیل شده، قسمت خارجي آن پوش پروتیني 
اس��ت که به نام کپسید )Capsid( یاد مي شود و قسمت داخلی آن 
که توسط کپسید پوشیده شده، ممکن است DNA یا RNA داشته 
باش��د )اما نه هر دو(. وایرس ها به ش��کل های مختلف دیده مي شوند. 
ب��ه طول مثال  وای��رس انفلوانزا و ایدز )HIV( داراي ش��کل کروي 

وبکتریافاژ به شکل الرواي بقه، و وایرس تنباکو میله مانند مي باشد.
وایرس ها از بکتریا کوچك تر بوده فقط توسط الکترون مایکروسکوپ 

قابل دید مي باشند شکل )2-2(.

شکل )1-2( وایرس تنباکو
الف

د

ج

ب

 شکل )2-2( چهار نوع وایرس. 
الف( وایرس تنباکو، ب( وایرس، 

ایدز ج( وایرس انفلوانزا، 
د( بکتریافاژ

              فكر كنید:
مشاهده  موزاییك  شکل  به  را  رنگ  زرد  خال هاي  تنباکو  برگ هاي  در  گاهي  آیا 

کرده اید؟
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نقش وایرس ها در محیط زیست چیست؟
وایرس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، 
نباتات و فنجي را متأثر مي سازند؛ چنانچه 
در انس��ان س��بب تولید ام��راض مختلف؛ 
مانن��د انفلوانزا، چیچك، س��رخکان، فلج 
اطف��ال، کله چرک، ایدز و غیره مي ش��ود. 
در نباتات نیز ام��راض مختلف را به وجود 
مي آورد؛ چنانچه تولی��د خال هاي زرد به   
ش��کل موزاییك در برگ بادنجان رومي از 

تأثیر وایرس ها مي باشد.
آیا وایرس ه��ا مي توانند که بکتریا را متأثر 
بسازند؟ چگونه؟ طوري که در شکل )2-3( 
دیده مي ش��ود ابتدا وایرس هاي بکتریا فاژ 
به بکتریا نصب شده بعد DNA خود را به 
داخل حجرۀ بکتریا تزریق مي کنند؛ سپس 
وایرس در داخل بکتریا تکثر نموده و س��ر 

انجام حجرۀ بکتریا مي کفد.

)Bacteria( بكتریا
بکتریا  موجودات زندۀ یك حجروي بوده و در هر جا پیدا مي شوند 
)هوا، خاک، آب و بدن انس��ان(. یکي از مش��خصات بکتریا نداشتن 
هس��تۀ مشخص اس��ت، یعنی کروموزوم آن در س��ایتوپالزم حجره 
به ش��کل پراگنده واقع می باش��د. حجرۀ بکتریا مي تواند به صورت 

انفرادي و بعضي اوقات با هم یك جا شده زنجیر یا گروپ بسازد.
اش�كال بكتریا: حجرۀ بکتریا به طور معمول به سه شکل دیده 
مي ش��ود، شکل میله مانند آن به نام باسیلوس )Bacillus(، شکل 
ک��روی یا گرد ب��ه نام کوکوس )Cocus( و ش��کل فنرمانند آن به 

شکل )4-2( حجره بکتریا

شکل )3-2( بکتریافاژ

حجره بکتریا 
وایرس بکتریا کاز 

DNA
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 Binary( تكثر بكتریا: بکتریا  بیش��تر  به واس��طۀ تکثرغیر زوجی به نام انقس��ام دوگانه
Fission( که نوعی آمیتوس��یس اس��ت، تکثر مي نمایند. بعضي بکتریاها تکثر زوجي دارند. 
بکتریا در شرایط مناسب محیطي )درجۀ حرارت مناسب، مواد غذایي و رطوبت کافي( تکثر 
و نمو مي کنند. بکتریا درهر 20 دقیقه به رشد خود مي رسد و قادر به تولید نسل مي گردد.

نقش بكتریا در محیط 
بکتریا مي توانند مضر باشند و یا مفید.

بكتریاي مضره: بکتریا س��بب تولید م��رض های مختلف؛ مانند توبرکلوز؛ تیتانوس، س��یاه 
س��رفه، گلو دردي، محرقه، کولرا و غیره گردیده و عامل فاس��د شدن غذا، ترش شدن شیر، 

گندیدن میوه ها وسبزی ها نیز مي باشد.

شکل )5-2( اشکال چهار نوع بکتریا

ویبریو

نام س��پیریال )Spirilla( نامیده می شود. یك نوع دیگر بکتریا شکل کامه مانند )،(داشته  و 
مربوط به سپیریال است که به نام ویبریو کولرا )Vibrio Cholera( یاد شده و سبب تولید 

کولرا می شود. شکل )2-5(.

اشکال بکتریا 

باسیلوس

سپیریال

کوکوس

نام
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بكتری�اي مفی�د: بکتریا اجس��اد مرده را تجزیه کرده و به مواد س��اده مب��دل و وارد خاک 
می کنند. بعضي از بکتریا در عقدات ریشه هاي بعضي نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر 
پلي باب زنده گی مي کنند.این بکتریا نایتروجن هوا را جذب و آن را به نایتریت تبدیل نموده 
و نباتات به حیث مواد غذایي از آن اس��تفاده مي کنند ش��کل )6-2(. هم چنان بکتریا محیط 
را از آلوده گی پاک مي س��ازد طوري که بکتریا س��بب گندیدن و تجزیۀ مواد عضوي گردیده 
و آن ه��ا را از بی��ن مي برد که با از بین رفتن آن ها محیط از آلوده گی پاک مي ش��ود. یك نوع 
بکتریای مفیده درروده هاي حیوانات فقاریه وجود دارد که در عملیه هضم غذا کمك مي کند. 
 )Anti biotic( بکتریا در س��اختن ماست، پنیر، سرکه، الکول، داروها؛ مانند آنتي بیوتیك ها

و ویتامین ها نقش عمده دارند. 

شکل )6-2( بکتریا مفید
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                فعالیت
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند.

گروه الف: مریضي هایی را که از بکتریا تولید مي شود لست نماید.
گروه ب: فایده های بکتریا را لست نماید.

بعداً هر دو گروه نتایج کار خود را پیش روي صنف توضیح نمایند.

)Protista( پروتستا
پروتس��تا یکي از قدیمي ترین و ابتدایي ترین موجودات زنده است. 
پروتس��تا بر خ��الف بکتریا داراي هس��تۀ حقیقي مي باش��د، یعني 
یوکاریوت هس��تند که بیش��تر یك حجروي و مایکروسکوپي بوده و 

گاهی چندین حجروي نیز مي باشند. 
بعض��ي پروتس��تا براي حرکت، س��یلیا )Cilia(  ی��ا مژه ها و برخي 
فالجیال )Flagella( یا ش��الق ها دارند. در پروتس��تا تکثر زوجي و 
غیر زوجي دیده مي ش��ود. عالم پروتس��تا  انواع زیادي دارد؛ ولي به 
طور عموم پروتستای مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا و پروتستاي 
مش��ابه به نباتات را به نام الجي یاد مي نمایند. چهار کالس پروتوزوا  

را به صورت مختصر معرفي مي نماییم:
1-كالس س�اركودینا )Sarcodina( : مث��ال عم��دۀ آن آمیب 
اس��ت. آمیب توس��ط پاهاي کاذب، حرکت مي کن��د. پاهاي کاذب 
برآمده گی های س��ایتوپالزمي است که از هر قسمت آمیب به وجود 
آمده مي تواند. بعضي آمیب ها به شکل پرازیت زنده گی دارند، مانند 

انت امیبا هستوالتیکا که باعث پیچش خوني انسان ها مي گردد.
2- كالس فالجیالت�ا )Flagellates( : ان��واع این کالس داراي 
یك یا چندین فالجیل بوده و از فالجیل )ش��الق( به منظور حرکت 
اس��تفاده می کنند. نمایندۀ فالجیالتا، یوگلینا است که به شکل آزاد 
در آب ه��ای تازه یا )ش��یرین( زنده گی مي کنن��د. نمایندۀ دیگر آن 
جاردیا اس��ت که در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خوني 

مي شود. )شکل 2-7( 

ب(یوگلینا 

ج(جاردیا 

الف(آمیب
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3- كالس س�یلیاتا )Ciliates(: اعضای این کالس دارای سیلیا یا 
مژه ها مي باش��ند، نمایندۀ آن پرامیشیم اس��ت که در آب های ایستاده 

زیاد پیدا مي شود.
4- كالس س�پوروزوا )Sporozoa(: این گروپ پروتس��تا اعضاي 
حرکي ندارند. مثال آن پالزمودیم است، پالزمودیم پرازیت خون انسان 

است و باعث مرض مالریا مي گردد.

د( پرامیشیم

در گذشته ها فکر می شد که مریضی مالریا به اثر هوای بد به وجود می آید Malo  به 
معنای بدو oria  به معنی هوا.

اما بعد دیده شد که مریضی مالریا به واسطۀ پالزمودیم به وجود می آید.
چهار نوع پالزمودیم وجود دارند.

پالزمودیم ویواکس، که بعد از 48 ساعت تب لرزه، بار می آورد.  -1
پالزمودیم مالریا، که بعد از 72 ساعت تب لرزه، بار می آورد.  -2

پالزمودیم فالسیپارم، که بطور غیر منظم تب لرزه، بار می آورد.  -3
پالزدمودیم Ovale، که مشابه پالزمودیم vivax می باشد.  -4

برد. یك  را پیش می  دوران حیات پالزمودیم: پالزمودیم در دو میزبان زنده گی خود 
میزبان آن انسان و میزبان دومی آن پشه مونث انافیل می باشد.

پالزمودیم به هر دو شکل زوجی و غیر زوجی تکثر می نماید. تکثر زوجی آن در بدن پشه 
و تکثر غیر زوجی آن در بدن انسان صورت می گیرد.

پرازیت های مالریا که به نام سپوروزیت یاد می شوند توسط گزیدن پشه مؤنث انافیل داخل 
خون انسان می گردند. وارد جگر شده در آنجا تکثر نموده به تروفوزویت ها تبدیل می شوند. 
تروفوزویت ها حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار می دهند و به تکثر غیر زوجی شروع 
می نمایند و یك تعداد زیاد میروزویت ها را تولید می نمایند. در نتیجه حجره سرخ خون 
کفیده و باعث تب لرزه می گردد. یك تعداد میروزیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت 
ها تبدیل می شوند و تا مدت زیادی در خون انسان باقی می مانند. زمانی که کدام پشه 
مؤنث انافیل انسان مبتال را بگزد این گامتوسایت ها داخل بدن پشه شده و در آنجا به شکل 

شکل )7-2( اشکال پروتوزوا   الف: آمیب،
ب: یوگلینا، ج: جاردیا، د: پرامیشیم
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                فعالیت
مشاهدۀ انواع پروتوزوا تحت مایکروسکوپ.

آب  کمي  شیشه یي،  گیالس  یا  بیکر  چکان،  قطره  سالید،  کور  سالید،  مایکروسکوپ،  ضرورت:  مورد  مواد 
ایستاده.

طرزالعمل: یك مقدار کم آب ایستاده را در بیکر بگیرید. سپس توسط قطره چکان یك قطره آب  را از بیکر 
باالي سالید عالوه کنید. چون پارامیشیم سریع حرکت مي کند. براي  بطي کردن سرعت آن باالي سالید، کور 
سالید بگذارید. سالید را باالی تخت مایکروسکوب گذاشته،  نخست به قوۀ کم )10x( بعد توسط قوۀ بزرگ 
)40x( مشاهده نمایید. اشکالي را که می بینید رسم نموده و با اشکال )7-2( مقایسه کرده هر یك آن ها را 

نام گذاري کنید. 

زوجی تکثر می کنند و یك تعداد زیاد سپوروزویت ها را تولید می نمایند که داخل غدوات 
لعابیه پشه شده و هر گاه این پشه انسان صحتمند را بگزد، وی را به مریضی مالریا مبتال 

می سازد و دوران دوباره در بدن انسان شروع می شود.

جگر انسان

حجرۀ خون

میروزویت

حجرۀ جنسی

گامیت 

زایگوت

بدن پشه

سپوروزویت

غدوات لعابیه 
پشه

سپوروزویت

شکل )8-2( دوران حیات پالزمودیم
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شکل )9-2(  سه نوع الجی

)Algae( الجي

در ش��کل )8-2( س��ه نوع الجي را مي بینید. اصطالح الجي  به اجس��ام سادۀ نبات مانند که 
داراي دیوار حجروي و کلوروفیل مي باش��د اطالق مي ش��ود. الجي ها اتو تروف هستند، یعنی 
غذاي خود را خودش��ان مي س��ازند. ساقه، ریش��ه، و برگ ندارند. تقربیاً  همۀ الجي ها در آب 
حوض ه��ا، جهیل ها و بحرها زنده گی مي کنند. بعضي آن ها  در برف وبرخي در چش��مه هاي 
گرم یافت مي ش��وند. هم چنین، الجي ها در تنۀ درختان، جاهاي مرطوب و س��طح صخره ها 

پیدا مي شوند.

شكل و ساختمان الجي ها: الجي ها مي توانند یك حجروي یا چندین حجروي باشند. طول 
انواع چندین حجروي تقربیاً تا به 60 متر مي رسد. سه نوع عمدۀ الجي ها قرار ذیل است:

1- الجي سرخ 
 2- الجي نسواري   

3- الجي سبز
همۀ این ها داراي کلورفیل اند. رنگ هاي مختلف آن ها مربوط به موجودیت پگمنت هاي غیر 
از کلوروفیل اس��ت؛ چنانچه بحیرۀ  احمر، نس��بت این که الجي هاي س��رخ باالي  سطح آن 
شناوراند؛ سرخ معلوم مي شود، هم چنین الجي ها در پهلوي حوض هاي آب بازي، حوض هاي 
ماهي، تانك هاي آب که پاک نش��ده باش��ند نمو مي نمایند. س��پیروجیرا )Spirogyra( یا 
جامنك بقه نوع معمولي از الجي هاي سبز است که در جوی ها، کنار دریاها و حوض ها یافت 

می شوند.



   20

                فعالیت
مشاهدۀ جامنك بقه تحت مایکروسکوپ.

مواد مورد ضرورت: مایکروس��کوپ، سالید، کورسالید، قطره چکان، پنس، بیکر یا گیالس شیشه یي و جامنك 
بقه.

طرزالعمل: توس��ط پنس یك تار جامنك بقه را از بیکرگرفته باالي س��الید بگذارید و در باالي آن توس��ط قطره 
چکان، یك قطره آب انداخته و توس��ط کورس��الید بپوشانید. بعد سالید را باالي تخت مایکروسکوپ گذاشته اول 
توس��ط قوۀ کم؛ س��پس توس��ط قوۀ بزرگ دیده  شود. ش��کلي را که در زیر مایکروسکوپ مش��اهده مي کنید در 

کتابچه هاي خود رسم نمایید.

شکل )10-2(  نوعی سمارق

)Fungi(فنجي
در شکل )9-2( چه مي بینید؟ این موجودات در کدام وقت از شکل می رویند؟

ش��اید فکر کنید که همۀ فنجي ها مانند بعضی سمارق ها قابل خوردن 
مي باش��ند؛ اما هم��ه فنجي ها قابل خوردن نیس��ت؛ مثال: پوپنك نان، 
نوعی فنجي اس��ت که قابل خوردن نمي باش��د. بعضي س��مارق ها نیز 

زهري بوده و خوردن آن حتي سبب مرگ مي شود.

فنجي چیست؟
فنجي، اجسام نبات مانندي است که کلوروفیل ندارد این ها یك حجروي یا چندین حجروي 
مي باشند. در گذشته بیولوژي دان ها فنجي و نباتات را در یك عالم قرار مي دادند؛ زیرا فنجي 
مثل نباتات ساکن بوده و دیوار حجروی دارند. چون فنجی خصوصیات جداگانه دارند از این 
لحاظ در یك عالم جداگانه جا داده ش��ده اند. با وجودي که در همه جا موجود اند؛ ولي در 

جا هاي مرطوب تاریك و گرم خوبتر نمو مي کنند.

انواع فنجي
1- خمیر مایه )Yeast(: خمیر مایه، فنجي یك حجروي بوده و به صورت کالوني )اجتماعي( 

به اشکال مختلف، یعني به شکل بیضوي، دایروي و استوانه یی یافت مي شود.
2- فنجي پرازیت نباتات: این ها یك حجروي بوده باالي نباتات؛ مانند کچالو، گندم، انگور 

و گالب مي رویند .
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)Lichens( گل سنگ ها
گل سنگ ها، زنده جان هایي خاص اند که حاصل زیست با همي )سمبیوسیس( فنجي 
و الجي سبز مي باشد. در این نوع زنده گی الجي، مواد غذایي یعني کاربوهایدریت را 
براي فنجی مي سازد و فنجي منرال ها و آب را براي الجي تهیه مي نماید تا الجي از 
آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گل سنگ ها در مقابل 
تغییرات محیطي خیلي حس��اس اند، مثال  اگر هوا بس��یار آلوده شود الجي از بین 
مي رود و وقتي که الجي سبز مي میرد در این صورت فنجي نیز از بین مي رود. گل 

شکل )12-2( گل سنگسنگ ها درمقابل مواد کیمیاوي نیز خیلي حساس اند. شکل)2-12(

               فكر كنید
گل سنگ از کدام اجزاء تشکیل شده است؟

                فعالیت
شاگردان به دو گروه تقسیم شوند:

گروه اول فایدها فنجي و گروپ دوم ضررهاي  فنجي را لست نمایند، بعد هر گروه لست هاي خود را مقایسه 
کرده و با همدیگر بحث وگفتگو نمایند.

3- س�مارق ها )Mushrooms(: سمارق ها وافرترین فنجي است 
که باالي چوب هاي در حال خراب ش��دن یا زمین سبزه زار و جاهاي 
که مواد عضوي زیاد باش��د خصوصاً در موس��م بارانی دیده مي ش��ود. 

شکل )2-10(

  )Saprophytes( تغذیۀ فنجي: فنجي، غذاي خود را ساخته نمي تواند. بعضي آن ها سپروفایت
اند، یعني متکي به اجس��ام مرده وتخریب ش��ده می باشد. بعضي فنجي پرازیت اند جسم همه 
فنجي به جز خمیر مایه از رش��ته هاي باریك به نام هایفا تش��کیل ش��ده، وقتي که هایفا نمو 

مي کند منشعب شده و کتلۀ در هم پیچیده )شبکۀ جال مانند( به نام مایسلیم مي سازد. 
نقش فنجي در محیط: بعضی فنجي اجس��اد مرده را تجزیه نموده و در دوران عناصر نقش 
مهم دارد. یك تعداد فنجی ها مواد غذایي را فاس��د مي س��ازد. عده یی از فنجي ها سبب امراض 

جلدي گردیده و از بعضي در تهیۀ انتي بیوتیك ها استفاده مي شود مانند پنسلین.

شکل )11-2( سمارق که هایفای 
آن دیده می شود
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سؤال های فصل دوم
براي هر سؤال جواب مناسب را انتخاب كنید:

1- وایرس ها ذرات کوچك اند که خارج از حجره، ............................... مي باشد.
الف( فعال                    ب( غیر فعال              ج( هردو صحیح           د( هیچ کدام

2- بکتریا موجودات ................................. هستند.
الف( یوکاربوت              ب( پروکاربوت             ج( نباتات                  د( حیوان

3- الجي ها از جمله ............................... هستند.
الف( نباتات                  ب( حیوانات               ج( پروتستا                د( هیچ کدام

سؤال های درست و نادرست
جمله های ذیل را در کتابچه های خود یادداشت نموده در مقابل جملۀ درست حرف )ص( و 

در مقابل جملۀ نادرست حرف )غ( را بگذارید.
4- فنجي از جمله نباتاتي هستندکه غذاي خود را توسط ترکیب ضیایي مي سازند.)     (    

) 5- گل سنگ هم زیستی بین فنجي و الجي سبز است. ) 
) 6- یوگلینا از جمله پروتستا است که داراي کلوروپالست مي باشد. ) 

سؤال های تشریحی
7- از نگاه ش��کل و س��اختمان چهار نوع وایرس ها را ترسیم کرده بگویید که هر کدام عامل 

کدام مرض اند.
8- سه خصوصیت عمدۀ پروتستا را واضح سازید.

9- فنجي در محیط زیست چه نقش دارد؟ توضیح کنید.

خالصۀ فصل دوم
 وایرس ها ذرات کوچك اند که خارج از حجره غیر فعال بوده ودر داخل حجرۀ میزبان فعال 

می گردند. عالوه بر تکثر در حجرۀ میزبان سبب تولید امراض نیز مي شوند.
 بکتریا خوردترین موجود زنده است که هستۀ حقیقي ندارد؛ یعني پروکاریوت است که به 

دو عالم تقسیم شده اند: آرک بکتریا و یوبکتریا.
 پروتس��تا موجودات زنده اند که هس��تۀ حقیقي دارند، یعني یوکاریوت اند و به طور عموم 

خصوصیات حیواني و نباتي دارند.
 الجي از جملۀ پروتستا بوده و اقسام مختلف دارند. این ها دارای کلوروفیل بوده بعضي آن ها 

یك حجروي و بعضی چند حجروی می باشند.
 فنج��ي موجودات زنده اند که کلوروفیل ندارند. هیتروت��روف بوده و غذاي مورد ضرورت 

خود را از مواد عضوي و گندیده به دست می آورند.
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فصل سوم

طبقه بندي نباتات
آیا نباتات موجودات زنده هس��تند؟ نباتات به زنده گی انس��ان ها چه 
ارتباط دارند؟ زنده گی بدون نباتات ممکن نیس��ت؛ زیرا بس��یاري از 
غذاهایي که ما مي خوریم از نباتات یا از حیواناتي که از نباتات تغذیه 
مي کنند، س��اخته شده اس��ت؛ همچنین نباتات از لحاظ اخذ کاربن 
داي اکساید و آزاد ساختن آکسیجن که مادۀ حیاتي بوده و در جریان 
ترکیب ضیایي آزاد مي ش��ود؛ اهمیت دارد. به عب��ارت  دیگر، نباتات 
مس��ؤول تهیۀ آکسیجن می باش��ند که براي تنفس اکثر زنده جان ها 

ضروري است. آیا تمام نباتات یك سان مي باشند؟
آیا تمام نباتات داراي ریش��ه، ساقه و برگ مي باشند؟ آیا همۀ نباتات 

گلداراند؟ آیا تمام نباتات داراي انساج انتقالي اند؟
ب��ا مطالعۀ این فصل به همچو س��ؤال ها جواب داده و با مش��خصات 
نباتات یعني ترکیب ضیایي، دیوار حجروي و کوتیکل، آشنا مي شوید، 
و خواهید دانس��ت که چطور نباتات وعای��ي و غیر وعایي از همدیگر 
فرق دارند. همچنین نبات��ات تخمدار و بدون تخم را با اهمیت آن ها 

خواهید شناخت.
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مشخصات نباتات
نباتات موجودات زنده اند، که داراي تمام فعالیت هاي حیاتي؛ مانند: تغذیه، تنفس، تکثر، نمو 
و غیره مي باش��ند. نباتات به مراتب از پروتس��تا و  فنجي پچیده تر اند؛ زیرا نباتات موجودات 
چن��د حجروي بوده و اکثر آن ها داراي انس��اج و اعضای مش��خص مي باش��ند. نباتات داراي 
کلوروفیل اند و غذاي خود را خودش��ان مي س��ازند، نمي توانند مانند حیوانات حرکت کنند؛ 

همچنین حجرات نباتي بر خالف حجرات حیواني داراي دیوار حجروي مي باشند.
 نباتات با وجودي که از همدیگر متفاوت اند؛ اما چند وجه مشترک دارند که عبارت از داشتن 

دیوار حجروي، کوتیکل و کلوروفیل است. 
تركی�ب ضیایي  )Photosynthesis(: طوري که در صنف هفتم خواندید، نباتات 
توس��ط عملی��ۀ ترکیب ضیایي مواد غذایي خود را مي س��ازند. غذایي ک��ه در عملیۀ ترکیب 
ضیایي س��اخته مي شود براي زنده گی حیوانات و نباتات ضروري است؛ عملیۀ ترکیب ضیایي 
 )Pigment( در کلوروپالست ها صورت مي گیرد؛ زیرا کلوروپالست بنابر داشتن  مواد ملونۀ

سبز مي تواند در موجودیت روشني آفتاب مواد غذایي را تهیه نماید.
کلوروپالس��ت ها عالوه بر کلوروفیل پگمنت هاي دیگري هم دارند که رنگ هاي سرخ، نارنجي و 

زرد را در گل ها، میوه ها و برگ هاي خزاني تولید مي نمایند.
در ترکیب ضیایي، نباتات از مواد سادۀ غیر عضوي؛ مانند: آب وکاربن داي اکساید؛ مرکبات 

مغلق عضوي؛ چون: گلوکوز )قند( را می سازند.
مغلق  مرکبات  و  نشایسته  کیمیاوي،  تغییرات  از  بعد  ترکیب ضیایي  در جریان  گلوکوز  از 
دیگري؛ مانند پروتین و شحم ساخته مي شود. این مواد از طریق انساج فلویم به تمام حجرات 

نباتات انتقال و در اعضا ی مختلف نبات؛ از قبیل ریشه، ساقه، و برگ ذخیره مي شود. 

                   فكر كنید
برگ هاي بعضي از نباتات، سرخ رنگ است. آیا این نباتات ترکیب ضیایي را انجام داده مي توانند؟
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دیوار حجروي )Cell wall(: چرا اکثر نباتات به صورت مس��تقیم ایستاده اند؟ نباتات 
مانند حیوانات اس��کلیت ندارند، مگر حجرات نبات��ات، دیوار حجروي دارند. حجرات نباتات، 
عالوه برغشاي حجروي توسط دیوار حجروي احاطه شده اند. دیوار حجروي به حجره، شکل 
معین هندس��ي مي دهد. دیوار حجروي توس��ط الکترون مایکروسکوپ به شکل شبکۀ تار ها 
و بافت دیده مي ش��ود. ترکیب کیمیاوي آن س��لولوز است. سلولوز، قند چند قیمته است که 
از س��ایتوپالزم افراز مي شود. دیوار حجروي بعضي از حجرات نباتي به چوب تبدیل مي شود 

شکل)3-1(.

كیوتیكل) Cuticles(: دیوار حجروي حجرات نباتي که به قسمت بیرون قرار دارد توسط 
یك قش��ر کوتیکل احاطه ش��ده اس��ت و نبات را از خش��ك ش��دن نجات مي دهد. کوتیکل 
نوعي مادۀ موم مانند اس��ت که  خصوصاً روي اپیدرمس برگ نباتاتي که در مناطق خش��ك 

مي رویند، قرار مي گیرد.

شکل )1-3( دیوارحجروی نباتات

                فكر كنید
دیوار حجروي در نباتات چه نقشی دارد.

 دیوارحجروی نبات
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شکل )2-3( تقسیم بندی نباتات

)Plant Classification (طبقه بندي نباتات
امروز انواع زیادی از نباتات مختلف ش��ناخته ش��ده اند. اگر چه نباتات مش��خصات اساس��ي 
مشترک دارند، با این هم اختالفات زیادی در آن ها دیده مي شود. بیشتر نباتات آب و منرال ها 
را از طریق ریش��ه جذب مي کنند و توس��ط انساج انتقالي به  ساقه و برگ ها انتقال مي دهند؛ 
اما برخي از نباتات مانند خزه ها انس��اج انتقالي ندارند و آب از طریق عملیۀ آسموس��یس به 
حجرات آن ها مي رس��د. ساینس دانان براساس داش��تن و نداشتن انساج انتقالي، نباتات را به 

دوگروپ تقسیم نموده اند.
 نباتات وعایي یا نباتاتي که داراي انساج انتقالي اند.

 نباتات غیر وعایي نباتاتي اند که بدون انساج انتقالي مي باشند.
نباتات وعایي به سه گروپ؛ یعني نباتات بدون تخم، نباتات تخم دار بدون گل و نباتات تخم دار 

گل دار تقسیم شده اند. نباتات تخم دار گل دار نیز به دو گروپ )کالس( تقسیم شده اند:
)Monocotyledon( نباتات یك مشیمه

)Dicotyledon( نباتات دو مشیمه

 
Plants

نباتات غیر وعایي                                                 نباتات وعایي

مثال: خزه ها، لیورورتس

نباتات تخمدار نباتات بدون تخم    نباتات تخمدار   
مثال: سرخس ها                                        بدون گل                                              گلدار

مثال: مخروطیان

یك مشیمه                    دو مشیمه
مثال: گندم                    مثال: لوبیا

                   نباتات
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)Non vascular plants( نباتات غیر وعایي
نباتاتي هس��تندکه انس��اج انتقالي )زایلم و فلویم( براي انتقال آب و مواد معدني ندارند. این 
نباتات در جاهاي مرطوب و سایه مي رویند. ساقه، برگ و ریشۀ این نباتات حقیقي نیستند؛ 
زیرا انساج انتقالي ندارند. در همۀ نباتات غیروعایي، ساختمان هاي ظریف ومایکروسکوپي به 
نام ریزوئید )Rhizoid( یا ریش��ه نما وج��ود دارد که وظیفۀ آن ها جذب آب و مواد معدنی 
اس��ت. عالوه ب��رآن آب و مواد مورد ض��رورت خزه ها که از جملۀ نباتات غیر وعایی اس��ت، 

مي توانند از هر قسمت آن ها داخل شوند. 
نباتات غیروعایی به خاطر نداش��تن انساج وعایي، جسامت کوچك داشته و  نمي توانند زیاد 

بلند شوند. 
این نباتات داراي اعضای جنس��ي مذکر و مؤنث اند. از یك جا شدن گامت هاي مذکر ومؤنث 

تخم تولید مي شود. در این گروپ خزه ها لیورورتس و هارن ورتس شامل اند.
خزه ها ) Mosses (: خزه ها به ش��کل کتله هاي کوچك نبات س��بز در کنار جوي، جاهاي 
مرطوب و  جنگل هایي که سایۀ کافي داشته باشند؛ روی تنه هاي درختان، باالي سنگ ها و 

خاک هاي مرطوب به خوبي نشو و نمو مي کنند. شکل )3-3(
خزه ها تکثر زوجي و غیر زوجي دارند. تکثر غیر زوجي: طوری اس��ت که، هرگاه رش��ته هاي 
ساقه مانند خزه که با خاک در تماس اند پارچه، پارچه شوند، هر پارچۀ آن مي تواند یك خزۀ 

جدید را به وجود آورد.

در تکثر زوجي خزۀ گامت مذکر و گامت مؤنث تش��کیل گردیده و بر اثر یك جا شدن گامت 

مذکر و مونث خزۀ جدید به وجود مي آید.
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اهمیت خزه ها: با این که خزه ها بس��یار کوچك اند؛ اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند؛ زیرا 
خزه ها در جاهایي که س��ایر نباتات نمي توانند نمو کنند در آن جا نمو کرده مي توانند. وقتي 
که خزه ها مي میرند. بقایاي آن ها باعث ازدیاد مواد عضوی درخاک ش��ده که در چنین خاک 
نبات��ات مي توانند به خوب��ي نمو نمایند. از جانب دیگر، چون خزه ها  نزدیك و چس��پیده به 

شکل)3-3( انواع نباتات غیروعایی

لیور ورتس) Liver worts (: نوع دیگري از نباتات غیر وعایي اس��ت که شباهت زیاد به 
جگر دارد. شکل )3-3(
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ه��م مي روین��د مي توانند به حفظ خاک کمك کنند تا از اثر جریان آب و باد به جاي دیگري 
انتقال نشوند. 

)Vascular Plants(نباتات وعایي
مي دانیم که انس��ان، انساج و رگ هاي مخصوص براي انتقال مواد در داخل بدن خود دارد 
به همین ترتیب، نباتات وعایي نیز انس��اجي براي انتقال مواد در جس��م خود دارند. نباتات 

مذکور به دوگروپ تقسیم شده اند، نباتات وعایي بدون تخم و نباتات وعایي تخم دار.
نبات�ات وعای�ي بدون تخم: این گروپ نباتات انس��اج وعایي دارند؛ ام��ا دانه )تخم( تولید 
نمي کنند. بسیاري از انواع این نباتات اکنون در روي زمین موجود نیست  و از بین رفته است. 
بعض��ي از آن ه��ا به صورت درختان بزرگ )به ط��ول 30m( جنگل هاي بزرگ را روي زمین 
تشکیل می دادند؛ اما امروز انواع زیادي از آن ها از بین رفته و تعداد کمي در روي زمین وجود 

دارد؛ چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزي از بقایاي این نباتات به دست آمده است.
نباتات وعایي بدون تخم، داراي ریشه، ساقه و برگ بوده و به طور عموم در جاهاي مرطوب، 
کنار جوي، چش��مه، آبش��ارها و زمین نمناک مي رویند. س��رخس ها )Ferns(، دم اسپان 

)Horse tail( وکلب موسس )club Mosses( در این گروپ نباتات شامل اند.
س�رخس ها: س��رخس ها نباتات وعایي بدون تخم بوده ک��ه در مناطق مرطوب مي رویند. 
س��رخس ها داراي برگ هاي مش��خص و دمبرگ دراز مي باشند که به طور معمول از ساقۀ 
زیرزمیني یا ریزوم )Rhizome( منشأ می گیرند. بر روي ساقۀ زیر زمیني برگ هاي فلس 
مانند وقهوه یي رنگ و اثر بقایاي برگ هاي سال هاي گذشته دیده مي شود. در انتهاي ساقه 
جوانه یي وجود داردکه در زیرزمین در فصل هاي مختلف برگ هاي جدید به وجود آورده و 

برگ هاي قدیمي از بین مي روند.

                فكر كنید
خزه ها از کدام نگاه به نباتات عالي شباهت دارند؟
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                   فكر كنید
س��رخس ها از خزه چه فرق دارند و سرخس ها به کدام مشخصه به نباتات وعایي تعلق 

مي گیرند؟

تكثر س�رخس ها: س��رخس ها تکث��ر زوجي و غیر زوج��ي دارند. در تکثر زوج��ي از القاح 
گامت هاي مذکر و مؤنث حجره زایگوت )Zygote( به وجود مي آید. 

درتکث��ر غیر زوج��ي، روي برگ هاي س��رخس پندک ها تش��کیل 
مي ش��وند. هرگاه ای��ن پندک ها روي زمین بیفتد از رش��د و نموي 
آن ها س��رخس هاي دیگري به وجود مي آین��د؛ همچنین اگر ریزوم 
س��رخس ها پارچه شود هر پارچۀ آن مي تواند یك سرخس جدید را 

به وجود آورد.

شکل )4-3( انواع سرخس

شکل )5-3( تکثر سرخس
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                فعالیت
 شاگردان به دو گروه تقسیم شوند. 

گروه الف: نباتات تخم داري را که در محیط شان پیدا مي شود، لست نمایند.
گروه ب: نباتات محیطي بدون تخم را لست نمایند.

هر دو گروه پیرامون لست هایي که گرفته اند، با هم بحث نمایند.

)Seed Plants( نباتات تخم دار

اکثر نباتاتی که شما به آن ها آشنایي دارید، دانه تولید مي کنند و دانه یا تخم وسیلۀ تکثر 
آن ها مي باشد. 

نباتات تخم دار، داراي ریش��ه، س��اقه و برگ حقیق��ي بوده بنا بر تولید دان��ه یا تخم به نام 
نباتات تخم دار یاد مي ش��وند. دانه در حقیقت تخمه )Ovule( پخته شده مي باشد. امبریو 
)Embryo( ی��ا جنی��ن نباتات تخم دار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال اس��تراحت 
مي باش��د و از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده مي کند. تخم یا دانه مي تواند در مقابل 

شرایط سخت موسمي مقاومت نموده و قبل از کشت تا سال هاي زیاد زنده بماند. 
نباتات تخم دار به دو گروپ عمده تقسیم مي شوند:

)Gymnosperms( 1- نباتات ظاهرالبذر یا جمنوسپرم
)Angiosperms( 2- نباتات مخفي البذر یا انجیوسپرم

نباتات ظاهرالبذر یا جمنوس�پرم: جمنوس��پرم از دو کلمۀ یوناني ترکیب ش��ده اس��ت، 
جمنو)Gymno( به معناي برهنه یا آشکار و سپرم به معناي دانه. نباتاتی که در این گروپ 
ش��امل اند داراي دانه هاي برهنه و آش��کار بوده توس��ط میوه پوشیده نیس��تند؛ بلکه تخم ها 
باالي فلس مخروط هاي آن  قرار دارند. از این لحاظ به نام نباتات ظاهرالبذر یاد مي ش��وند. 
جمنوسپرم ها برگ هاي سوزنی مانند داشته و همیشه سبز مي باشند. علت سبز ماندن شان 
این است که برگ هاي خود را یك باره از دست نمي دهند؛ بلکه برگ هاي آن در ظرف چند 

سال به تدریج مي افتند. مهم ترین و بزرگ ترین گروپ این ها مخروطیان است.
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مخروطی�ان )Conifers( : مخروطیان تقریباً در تمام نقاط زمین یافت مي ش��وند؛ اما در 
نواحي س��رد و معتدل زیادتر پیدا مي شوند. اعضاي جنسي در مخروطیان به شکل غوزه های 
مذکر و مؤنث بر روي یك درخت به وجود مي آیند. همۀ مخروطیان داراي برگ هاي سوزني 
یا فلس مانند با کیو تیکل هایی ضخیم پوشیده مي باشند انواع کاج ها، جلغوزه، نشتر، سرو و 
صنوبر مثال هاي مخروطیان اس��ت که در سمت جنوب و شرق کشور ما زیاد بوده و از آن ها 

در پوشش خانه، صنایع چوبي و سوخت استفاده مي شود. 
براي این که با خصوصیات مخروطیان  آشنایي بیشتر حاصل نمایید کاج را به حیث نمایندۀ 

آن ها مورد مطالعه قرار مي دهیم.
كاج: درخت کاج س��اقه هاي اس��توانه یي و برگ هاي سوزني شکل دارد. چون برگ هاي کاج  
توس��ط غالف پوش��یده شده اند؛ بنابراین به  آساني آب خود را از دست نمي دهند و در مقابل 

خشکي مقاومت دارند. 

شکل )6-3( کاج 
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تكث�ر جنس�ي كاج : اعض��اي جنس��ي در کاج ش��امل 
مخروط هاي مذکر و مؤنث بوده و هر دو در روي شاخه هاي 
متفاوت یك درخ��ت به وجود مي آیند. مخروط هاي مذکر 
کوچ��ك و زرد رنگ اندکه در نوک ش��اخه هاي جوان قرار 
مي گیرند. ه��ر مخروط مذکر هزاران دان��ۀ گرده را تولید 
مي کن��د. هر دانۀ گرده کوچك و مایکروس��کوپي بوده که 
در آن گام��ت مذکر به وجود مي آید. مخروط هاي مؤنث به 
صورت انفرادي یا گروپي در نوک بعضي س��اقه هاي جوان 

قرار دارند. )شکل 3-7(

)Angiosperm ( نباتات مخفي البذر
انجیوس��پرم از دو کلمۀ یوناني ترکیب ش��ده است. انجیو به معناي مخفي و سپرم به معناي 
تخ��م یا دانه مي باش��د. نباتاتی را که روزانه در اطراف خود مش��اهده مي کنید اکثر آن ها به 
گروپ نباتات مخفي البذر تعلق دارند. نباتات مخفي البذر از جملۀ نباتات دانه دار بوده و دانۀ 

                فعالیت
مواد مورد ضرورت: ساقۀ جوان جلغوزه، صبر و یا ناجو.

طرزالعمل: س��اقۀ جوان یکي از مخروطیان را که دس��تیاب کرده اید؛ ش��کل و س��اختمان س��اقه، برگ، غوزه و 
فلس هاي غوزه را به دقت مشاهده نمایید، بعد مشخصات آن را در حضور هم صنفی های خود بیان کنید. 

شکل )7-3( مخروط مؤنث درکاج 

در مخروط مؤنث اجزای کوچك به نام تخمه )Ovule( به وجود مي آید. در داخل  هر تخمه 
گامت مؤنث به نام حجرۀ تخمي )Egg cell( تولید مي ش��ود. دانه هاي گرده از مخروط هاي 
مذکر در بهار پراگنده ش��ده، بعضي از دانه هاي گرده بر روي مخروط هاي مؤنث مي افتند و 
از طریق سوراخ تخمه داخل مي شوند. داخل تخمه، گامت مذکر و گامت مؤنث با هم یك جا 
ش��ده،  بعد از القاح تولید زایگوت مي نماید. از رشد زایگوت جنین به وجود مي آید و از رشد 
تخمه و جنین، دانه )تخم ( به وجود مي آید. وقتي که دانه در خاک بیفتد جنین رشد و نمو 

ونبات جدید را به وجود مي آورد.
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آن ها توس��ط میوه احاطه و پوشیده مي شود؛ از همین جهت به نام مخفي البذر یاد مي شوند. 
چون این نباتات تولید،گل مي کنند، به نام نباتات گل دار نیز یاد مي شوند. 

مشخصات زیر، آن ها را از گروپ هاي دیگر نباتات متمایز مي سازد:
 دانۀ آن ها در داخل میوه قرار دارد. میوه به انتشار دانه ها کمك مي کند. 

 شکل، خصوصیات اعضا، طول عمر، اندازه و محیط زیست در این نباتات مختلف است. 
طبقه بندي نباتات مخفي البذر: نباتات مخفي البذر به دو گروپ عمده تقسیم شده اند.

)Monocotyledon( 1- نباتات یك پله یی یا یك مشیمه
)Dicotyledon( 2- نباتات دو پله یی یا دو مشیمه

نباتات یك مشیمه: نباتات یك مشیمه داراي مشخصات زیر مي باشند:
 تخم یا دانۀ آن ها یك پله یي )یك مشیمه یی( است.

 ریشۀ افشان دارند.
 برگ ها باریك، بدون  دندانه و اکثراً دمبرگ ندارند. در عوض دمبرگ، قسمت آخر برگ دور 

ساقه را به صورت غالف یا پوش احاطه کرده است.
 رگبرگ هاي موازي دارند.

 انساج انتقالی در ساقۀ این نباتات پراگنده اند.
 در وقت جوانه زدن یك برگ )تیغه( تولید مي کنند. 

 تعداد اجزای گل )آلۀ تذکیر، آلۀ تأنیث، کاس برگ،گل برگ( بیش��تر سه عدد یا مضرب سه 
مي باشد؛ مانند: 3، 6، 9 و غیره

مثال هاي نباتات یك مش��یمه که از نظر تغذیه بس��یار مهم اس��ت عبارت اند از: گندم، برنج، 
جواري، جو،گندنه، پیاز و غیره. بعضي نباتات یك مش��یمه؛ مانند زنبق، الله، س��نبل و غیره 
نبات��ات زینتي می باش��ند. همچنان بانکس، ني و نیش��کر نیز از جملۀ نباتات یك مش��یمه 

مي باشند.
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نباتات دو مشیمه یی )دو پله یی( : نباتات دو مشیمه یی داراي خصوصیات مشترک زیراند. 

 دانۀ )تخم( دو پله یي دارند. 

 بیشتر ریشۀ راست دارند. 

 برگ آن ها به شکل هاي مختلف وجود دارد. 

 رگبرگ هاي آن منشعب است.

 انساج انتقالي آن ها در ساقه به شکل دایروي قرار دارند. 

 در وقت جوانه زدن دو برگ تولید مي نمایند.

 تع��داد اجزای گل )آلۀ تذکیر، آلۀ تأنی��ث، گل برگ، کاس برگ( آن ها دو یا پنج یا مضرب 

این اعداد است؛ مثال: 2، 4 ، 6 ، 8 و یا 5، 10، 15 و غیره.

 دو مشیمه نسبت به یك مشیمه انواع زیاد دارد. در نباتات دومشیمه انواع مختلف نباتات 

شامل اند؛ از قبیل: علف ها، بته ها، درختان. مثال هاي آن عبارت از: سیب، بادام، لوبیا، نخود، 

مشنگ، توت و غیره مي باشند.

                فعالیت
یك نبات مکمل یك مشیمه یی؛ مانند گندم، جواري ، برنج  یا نبات دیگر یك مشیمه یی که در محیط تان یافت 
می ش��ود به صنف آورده تمام مش��خصات آن ها؛ از قبیل ریشه، ساقه، برگ، رگ برگ ها و قطعات گل را مشاهده 

نموده ودر کتابچه هاي خود نوشته و یادداشت های خود را با هم صنفان خود شریك سازید.
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                فعالیت
در شکل ذیل، نبات الف و نبات ب مربوط به نباتات مخفي البذر اند. کدام نبات یك مشیمه و کدام آن دو مشیمه 

است؟  اشکال را در کتابچه های خود رسم نموده و جاهاي خالي را با نام آن ها در کتابچه های خود پر نمایید. 

                فعالیت
ب��ه تعداد ش��اگردان صن��ف قطعات خورد کاغذ تهیه ش��ود. باالي هر قطع��ۀ کاغذ نام یك نبات یك مش��یمه یا 
دومشیمه؛ مانند: گندم، لوبیا، نخود، مشنگ، جواري، برنج،  توت،  زردآلو و غیره نوشته  و باالي میز گذاشته شود، 

سپس هر شاگرد یك قطعۀ کاغذ را گرفته و در جاي خود بنشیند.        
بعد به ش��اگردان گفته ش��ود کس��اني که  فکر مي کنند باالي قطعۀ کاغذ او نام نبات یك مش��یمه نوشته شده به 
یك طرف صنف و کس��اني که فکر مي کنند نام نبات دو مش��یمه باالي کاغذ وي نوشته شده به طرف دیگر صنف 

ایستاده شوند. در اخیر، هر شاگرد در مورد مشخصات نبات مربوطه خود در محضر صنف توضیحات دهد.

                فعالیت
از ش��اگردان بخواهید حس��ب دل خواه خود یك نبات مکمل را از ریش��ه تا گل رس��م کرده؛ س��پس اجزای آن را 

رنگ آمیزي نموده و نام گذاري نماید. در ختم کار، هر کدام رسم مربوط خود را تشریح نماید.

الف( ... .

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

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

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

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

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

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

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

ب( ... .

شکل )9-3( نباتات مخفی البذر 
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اهمیت نباتات تخم دار 

از آن ج��ا که نباتات تخم دار، بیش��ترین نباتات روي زمین ب��وده ومؤثرترین تولیدکننده گان 
غذا به حساب مي آیند، انسان ها با استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوندکردن؛ استعمال 
ادویه هاي حش��ره کش وآفات زراعتي، اصول بهتر آبیاري، ترویج نباتات اصالح ش��ده، حمایۀ 
جنگل ها، استفاده از کود کیمیاوي و غیره سطح محصوالت نباتي را بلند برده و به شکل های 
مختلف در زنده گی روزمره از آن اس��تفاده مي کنند؛ مثاًل : از چوب به حیث مواد س��وخت، 
س��اختن س��امان وآالت منازل؛ دفتر، ساختن کاغذ، ابریش��م مصنوعي و منسوجات استفاده 
مي کنن��د. هم چنین نبات��ات در تهیۀ غذا، رول عم��ده دارند؛ مثاٌل: نشایس��ته بهترین غذای 
مؤلد انرژي اس��ت و گندم، جو، جواري و برنج از منابع عمدۀ تامین کنندۀ نشایس��ته براي ما 

مي باشد. 
یك تعداد نباتات منبع مهم ش��حم مي باشند؛ مثل شرشم، کنجد وپنبه دانه و حبوبات مانند 
لوبیا،  نخود، مشنگ، عدس و باقلي منبع مهم پروتین اند. بر عالوه، نباتات داراي انواع مختلف 
ویتامین ها، منرال ها و نمك ها است. نباتات نه تنها منبع مستقیم غذاي ما را تشکیل مي دهد؛ 
بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذاهایي که از حیوانات به دست مي آوریم، منشأ آن نباتات 
مي باش��ند. از نباتات اش��یاي صنعتي، آرایش و دواهاي مختلف نیز به دس��ت مي آورند؛ مثاًل: 
در گذش��ته براي تداوي مالریا از پوس��ت درخت بید اس��تفاده مي گردید. پوست درخت بید 
ماده یي به نام کنین دارد که میکروب مالریا را از بین مي برد. چون نباتات در زنده گی روزمرۀ 
انسان ها خیلي ارزش واهمیت دارند باید در اصالح، ترویج، حفظ و نگهداري آن ها توجه جدي 

نماییم.
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خالصۀ فصل سوم
نباتات براساس نوع انساج انتقالي به دوگروپ عمده تقسیم شده اند:

 نباتات غیر وعایي  نباتاتي است که انساج انتقالي ندارند، مثل خزه ها.
 نباتات وعایي نباتاتي هستند که داراي انساج انتقالي مي باشند.

 نبات��ات وعای��ي از لحاظ تخم به دو گ��روپ، نباتات بدون تخم و نباتات تخمدار تقس��یم 
شده اند.

 سرخس ها مثالي از نباتات وعایي هستند.
 نباتات تخم دار به دو گروپ، ظاهرالبذر و مخفي البذر تقسیم گردیده اند.

 کاج مثالي از نباتات بدون گل ظاهر البذر است.
 نباتات گل دار مخفي البذر به دوگروه یك مشیمه و دومشیمه تقسیم گردیده اند.

 گندم و برنج مثال هایي از نباتات یك مشیمه مي باشند.
 لوبیا و نخود مثال هایي از نباتات دو مشیمه مي باشند. 
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سؤال های فصل سوم
جمالت زیر را در كتابچه های خود یادداش�ت نموده، در مقابل جملۀ درس�ت حرف 

)ص( و در مقابل جملۀ نادرست حرف )غ(  بنویسید.
1- خزه ها نباتاتي اند که ریشه، ساقه و برگ حقیقي دارند.)     (

2- سرخس ها نباتات غیر وعایي مي باشند.)     (
3- مخروطیان به نباتات وعایي تعلق مي گیرند.)     (

4- در نباتات غیر وعایي ساختمان مخصوص که وظیفۀ ریشه را اجرا مي کند به نام ریزویید 
یاد مي شود. )     (

جمالت ذیل را در كتابچه های خود یادداشت نموده دور جواب صحیح دایره بكشید.
5- نباتات یك مشیمه ی تعلق می گیرند به گروپ .... .

الف( مخفي البذران گل دار
ب( ظاهرالبذر

ج( نباتات بدون گل
د( هیچ کدام

6- نباتات وعایي نباتاتي اند که داراي .....
الف(  زایلم باشند.
ب( فلویم باشند.

ج( الف و ب هر دو.
د( هیچ کدام

7- سرخس ها به یکي از این گروپ ها تعلق مي گیرند:
الف( نباتات وعایي بدون گل

ب( نباتات غیر وعایي
ج( نباتات گل دار

د( هیچ کدام
سؤال های تشریحی:

 سه مشخصۀ عمده یي را که نباتات را از حیوانات متمایز مي سازند، واضح سازید.
 تکثر خزه ها را به طور مختصر تشریح کنید.

 چهار مشخصۀ مهم نباتات مخفي البذر را توضیح نمایید.
 نباتات تخم دار در زنده گی روزمرۀ انسان ها چه اهمیتی دارند مختصراً واضح سازید. 
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فصل چهارم

طبقه بندی حیوانات
بیش��تر از یك میلیون نوع حیوان در روی زمین ش��ناخته شده که 
برخی در آب و عده یی در خشکه زنده گی می کنند. آیا ما می توانیم 
همۀ آن ها را بشناس��یم و تأثیر همۀ آن ها را باالی زنده گی انسان ها 

مطالعه  کنیم؟
قباًل با حیوانات اهلی و وحش��ی آشنا شده اید و در مورد فایده های 

آن ها برای انسان مطالبی آموخته اید.
در این فصل مش��خصات دو گروپ اصل��ی حیوانات، یعنی فقاریه ها 
وغیر فقاریه ها را با تفاوت ها و اهمیت شان در ایکوسیستم و  زنده گی 

انسان ها می آموزید.
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مشخصات حیوانات
حیوانات، موجودات مغلق کثیرالحجروی اند. حجرات آن ها بدون دیوار حجروی و کلوروپالست 
بوده، بدن آن ها از حجرات و انس��اج ساخته شده اس��ت. اغلب حیوانات می توانند آزادانه در 
محی��ط اطراف خود حرکت کنند و در مقابل منبهات عکس العمل نش��ان دهند. حیوانات به 

طور عموم به 9 فایلم تقسیم شده اند. 
قرار ذیل:

1- فایلم اسفنج ها
2- فایلم کیسه تنان

3- فایلم کرم های پهن
4- فایلم کرم های مدور

5- فایلم کرم های حلقوی
6- فایلم نرم تنان
7- فایلم مفصلیه 

8- فایلم خارپوستان
9- فایلم کورداتا

از جملۀ 9 فایلم، هشت فایلم اولی آن حیوانات غیرفقاریه و فایلم نهم آن کورداتا می باشد که 
در آن حیوانات فقاریه نیز شامل بوده و در درس های بعدی مطالعه می شود.

فایلم اس�فنج ها یا منفذداران )Porifera(: ساده ترین حیوانات اند که بدن شان از تعداد 
زیاد حجرات تقریباً مشابه تشکیل 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)Pore( یاد 
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.
ای��ن حیوانات در حالت جنیني توس��ط مژه ها حرک��ت می نمایند؛ ام��ا در حالت بلوغ روی 

صخره ها، در بستر بحرها ساکن می شوند.
بیشتر اسفنج ها، به صورت دسته جمعی در کنار هم و متصل با یکدیگر زنده گی می نمایند. 
جسامت آن ها از چند ملی متر تا چند متر مي رسد. این ها به صورت جنسی و غیر جنسی و 

ترمیم دوباره که یك نوع تکثر غیر زوجی است، تولید مثل می نمایند.  
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هزاران نوع اس��فنج که در آب های شیرین و بحرها زنده گی می کنند، شناخته شده اند، آن ها به 
رنگ های مختلف دیده می ش��وند؛ اما وقتی که آن ها را از آب بیرون می آورند، رنگ خود را  از 
دس��ت می دهند. غذای اصلی اسفنج ها را مواد عضوی تجزیه ش��ده درآب، بکتریاها و انواعی از 
پروتستا تشکیل می دهد. برخی حیوانات؛ مانند انواعی از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها در میان 

قطعات عظیم اسفنج ها  زنده گی می کنند. یك نوع آن لیکو سلینا leacocelina می باشد. 

شکل)1-4( انواع اسفنج ها

فایلم كیس�ه تن�ان )coelenterata(: همۀ این گروپ در آب 
زنده گی می کنند. بدن آن ها کیس��ه مانند بوده و یك سوراخ برای 
ورود و خروج مواد در خالیگاه هضمی دارند. برخی از آن ها؛ مانند 
هایدرا حجرات گزنده یي دارند که قسمت شالق مانند آن در بدن 
طعمه فرو می رود و مادۀ زهر اگینی ترشح و آن را بی حس ساخته 
و به وس��یلۀ شاخك های اطراف سوراخ دهن، وارد خالیگاه هضمی 
می س��ازد. هایدرا، مرجان ها، ش��قایق های بح��ری و جلی فیش ها 

)Jelly fish( از این گروپ حیوانات اند.
تپه های مرجانی که در س��واحل دریاهای گرم دیده می ش��وند، از 
انباشته شدن اس��کلیت های آهکی مرجان ها به وجود آمده اند. در 
کنار این تپه ها الجی ه��ا، خرچنگ ها، صدف ها و ماهی ها زنده گی 
نموده  و ایکوسیس��تم خاصی را به وجود آورده اند. انسان ها نیز از 

برخی این حیوانات به عنوان منبع غذایی استفاده می کنند.
برخ��ی مرجان ها قیمتی اند و در زیورات ب��ه کار می روند و برخی 
از س��نگ های مرجانی به عنوان مواد س��اختمانی به کار می روند.      
زهر اغلب کیس��ه تنان برای انسان بي ضرر است، اما زهر انواعی از 

جلی فیش ها دردناک و گاهی خطرناک است.
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فایلم كرم های په�ن)Platyhelminthes(: بدن پهن 
این حیوانات ممکن اس��ت نازک و برگ مانند یا دراز و فیته 

مانند و دارای قطعات زیاد باشد. 
بعضی از آن ها مانند پالناریا )Planaria( شکارچی هستند 
و از حشرات کوچك تغذیه می کنند و به شکل آزاد زنده گی 

می نمایند.

هایدرا
جلی فیش

مرجان

شقایق بحری

شکل)2-4( انواع کیسه تنان

شکل)3-4( نوعی کرم  پهن بحری
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بعضی انواع کرم های پهن پرازیت بوده، غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست می 
آورند و موجب  تولید مرض در انسان و حیوانات علف خوار؛ مانند گوسفند مي شوند.

مثال های آن: کرم کدو دانه، شیستوزوما و کرم جگرگوسفند می باشند.
شیس�توزوما )Schistosoma(: این کرم عامل نوعی بیماری در نواحی گرم سیر 
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 خ��ون را می بندند و باعث 
خون ری��زی دیوار روده ش��ده و به جگر نیز صدمه  می رس��انند. ای��ن کرم در خون 
انس��ان تخم گذاری می کند. تخم ها از طریق ادرار یا مواد غایطه 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 یك نوع 

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

رگ خونی

تخم ها

تخم دارای جنین

شگفتن در آب 

الروا 

الروا 
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حلزون می رس��اند و در آن جا دورۀ زنده گی خ��ود را تکمیل می کند و دوباره از طریق 
آب وارد بدن انسان می شود.

كرم جگ�ر گوس�فند )Fasiola hepatica(: تخم هاي این کرم به وس��یلۀ مواد 
غایطه از جسم حیوان مصاب به محیط خارج می شود. تخم های مذکور به الروا تبدیل 
و خود را به میزبان وس��طی )حلزون( می رس��اند. بعد از یك سلس��له مراحل، الروای 
مذک��ور از حلزون خارج ش��ده، حیوان آن را از طری��ق علف ها و آب گرفته و به مرض 

جگر مصاب می شود. 
كرم كدو دانۀ گاو)Taenia saginata(: بدن این کرم پهن و شکل فیته یی دارد 
که از قطعه ها س��اخته شده است و دورۀ بلوغ خود را در کانال هضمی انسان و مرحلۀ 
نوزادي را در عضالت گاو می گذراند. کرم بالغ ممکن است تا10 متر طول داشته باشد. 
س��ر کرم دارای چهار عدد چوش��ك و چنگك است که به کمك آن ها خود را به جدار 
روده  مي چس��پاند. در هر قطعۀ بدن تعداد زیادي تخم تولید مي شود. قطعات انتهای 
بدن به تدریج از قطعات دیگر جدا و همراه مواد غایطۀ ش��خص خارج ش��ده و ذریعۀ 
علف ه��ای آلوده ب��ه آن، داخل بدن گاو مي گردد. تخم ها در امعای گاو باز می ش��وند، 

نوزادان از ج��دار روده وارد جریان 
خون ش��ده و در عض��الت گاو به 
حالت سیس��ت مس��تقر می شوند، 
یعنی پوش سخت محافظتی را به 
دور خ��ود به وج��ود می آورند. اگر 
انسان گوشت این گاو را نیمه پخته 
بخ��ورد، پرازیت هاي جوان در امعا 
از سیست بیرون ش��ده خود را به 

وسیلۀ چوشك ها در جدار روده ها می چسپانند.
شکل)5-4( دوران حیات کرم کدو دانه

کرم بالغ همراه با چوشك ها

الروا در عضالت

تخم ها در بند

تخم ها در بین علف ها
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مریض مبتال به کرم کدو دانۀ گاو ممکن اس��ت درد ش��کم، س��رچرخی و اس��تفراغ داشته و 
عصبی باشد.

گاهي کرم ها با هم کلوله ش��ده راه عبور غ��ذا را در روده می بندند وناراحتی زیادی ایجاد می کنند. 
ن��وع دیگر کرم کدودانه )Taenia Solium( یا کرم کدودانۀ خوک اس��ت که دوران زنده گی این 

کرم مشابه دوران زنده گی کرم کدو دانۀ گاو است.
کرم کدو دانۀ سگ از خطرناک ترین پرازیت ها است که از راه تماس با سگ آلوده و آب دهن سگ 
هنگام لیس��یدن دس��ت و صورت به انسان منتقل می شود. این کرم در جگر، شش ها و حتی قلب 
ومغز شخص مبتال، سیست تولید می کند. سیست مذکور پر از مایع و هزاران چوچه نوزاد بوده و 

فقط با عمل جراحی از بدن خارج می شود.
فایلم كرم های مدور)Nematoda(: بدن آن ها باریك، اس��توانه یی و بدون قطعات است 
که توسط الیۀ نسبتاً سخت از نوع پروتین پوشیده شده است. برخی از آن ها پرازیت انسان ها، 
حیوانات و نباتات بوده در نباتات از ش��یرۀ آن ها تغذیه کرده و باعث از بین رفتن محصوالت 
زراعتی می ش��وند. برخ��ی از آن ها از بکتریاه��ا و فنجی تغذیه می کنند و حتا ممکن اس��ت 
کرم ه��ای حلقوی کوچك و س��ایر کرم های مدور را ش��کار کنند. مثال ه��ای آن کرم های 

اسکاریس و کرم کخ می باشند. 
ك�رم اس�كاریس)Ascaris(: دو انتهای بدن اس��کاریس باریك و رن��گ آن زرد مایل به 
س��فید اس��ت. بدن کرم مؤنث درازتر از کرم مذکر اس��ت.کرم مؤنث در هر روز تا 200000 
تخم می گذارد که با مواد غایطه از بدن انس��ان خارج می ش��وند، تأثیر مس��تقیم نور آفتاب و 
حرارت بلند برای تخم ها مرگ آور اس��ت. در غیر آن، تخم ها سال ها زنده می مانند، اما وقتی 
فعال می ش��وند که به وسیلۀ آب ناپاک، سبزی های ناشسته و سایر اشیای آلوده با تخم وارد 

سیستم هاضمۀ انسان شوند.
در امعای کوچك، تخم ها باز و نوزادان )الروا( از رودۀ کوچك وارد جریان خون یا لمف )مایع 
بین انس��اج( ش��ده و از این طریق به قلب و سپس به شش ها می روند، نوزادان از راه مجاري 
تنفس��ی به حنجره و دهن راه می یابند و گاهی ممکن در اثر س��رفه تع��دادي از  نوزادان از 
دهن انس��ان خارج شوند. نوزادان از حنجره وارد مري، معده و روده می شوند. کرم مذکور از 
غذاهای داخل روده توسط دهن تغذیه می کند. این کرم ها ناراحتي هاي هضمي و حساسیت 
ایجاد مي کنند، اگر تعداد آن ها زیاد باشد روده را مسدود و بعضاً دیوار روده را سوراخ نموده 

و عفونت ایجاد مي نماید.
ك�رم كخ)Oxyuris(:کرم های بالغ در انتهاي رودۀ ب��زرگ زنده گی می نمایند. کرم مؤنث 
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برای تخم گذاری، خود را به مقعد می رساند و حرکت آن ها باعث تخریش مقعد می شود. در 
اثر خارش مقعد دس��ت ها با تخم هاي کخ آلوده ش��ده، توس��ط دست هاي آلوده به دهن و از 
آن جا وارد معده و امعا گردیده و بالغ می ش��وند. عالیم آن، کم اشتهایی، کم خونی و خارش 

مقعد است.

شکل)6-4( کرم اسکاریس

                فعالیت
این جدول را در کتابچه هاي خود ترتیب کنید و جاهای خالی آن را با استفاده از کتاب درسی پرکنید.

                 فكر كنید:
برای جلوگیری از مبتال شدن به بیماری های ناشی از کرم های پرازیت، چه راه هایی  را پیشنهاد می کنید؟

نام گروپ آن نام کرم پرازیت
)فایلم(

راه دخول به بدن 
انسان

محل قرار گرفتن 
کرم

صدمه ها و عالیم 
مبتال شدن به آن
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فایل�م كرم ه�ای حلق�وی)Annelida(: ب��دن ای��ن کرم ها از 
حلقه های متصل به هم تش��کیل شده است، بیش��تر این حیوانات 
در بح��ر زنده گی می کنند. کرم زمینی و جوک ها از انواع کرم های 
حلقوی می باش��د. کرم زمیني در خاک های مرطوب و جوک ها در 
آب شیرین زنده گی می نمایند. روی بدن اغلب آن ها به جز جوک ها 

مویك های حرکتی وجود دارد.
کرم ه��ای زمیني در زمین ه��ای مرطوب، مجراه��ای باریکی حفر 
می کنند و در آن جا زنده گی می نمایند؛ ولی ش��ب برای پیدا کردن 
غذا به س��طح زمین می برایند. ک��رم زمیني با انقباض عضالت بدن 
ب��ه جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوس��ت مرطوب خود 
تنفس نموده و جریان خون بس��ته دارد. برگ های پوسیده را همراه 
با ذرات خاک می خورد و پس از استفاده از مواد غذایي آن ها ذرات 
خاک را از دهن خارج می کند و با این کار خود، خاک مزرعه را سرو 

زیر می کند که برای کشت و زراعت مفید است.
جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آن ها 
در س��ر خود عضو تیغ مانندی دارند که با آن پوس��ت بدن حیوان 
را س��وراخ کرده خون حیوان را می مکند. درگذش��ته ها در طبابت 
برای بهتر ش��دن جریان خون در قس��مت های جراحی شده از آن 
استفاده می  نمودند. البته جوک هایی که در طبابت از آن ها استفاده 
می گردید به طریقه های صحی پرورش داده می ش��دند. بسیاری از 
کرم ه��ای حلقوی غذای حیوانات دریایی اند و در زنجیرهای غذایی 

نقش مهمی دارند. شکل)7-4( جوک  و کرم زمیني

                فعالیت
از زمین باغچۀ مکتب یا یك جاي دیگري یك یا چند کرم زمینی را گرفته و بدن آن ها را پاک کنید. س��پس از 

مشخصات بدن و چگونه گی حرکت آن گزارش تهیه و در صنف ارایه نمایید.
سعی کنید در ضمن کار به کرم ها صدمه یی وارد نشود و پس از فعالیت آن ها را به طبیعت باز گردانید.
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فایل�م ن�رم تن�ان)Mullusca(: حل��زون )Snail(، اکتوپ��س 
)Octopus(، وص��دف از انواع نرم تنان اند. در بدن نرم تنان س��ه 
بخش مشخص دیده می شود: سر، پا و احشا )بطن(. قسمت احشایي 
که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پردۀ نازک پوشانده شده اند. 
نرم تنان توسط پاهای عضالتي حرکت می کنند. این حیوانات توسط 
قش��ر آهکی احاطه شده است که از بدن نرم آن ها حفاظت می کند. 
تنفس آن ها از طریق پوست بدن، برانشی و یا شش انجام می شود.

برخ��ی از نرم تنان به عنوان غذا مصرف می ش��وند. برخی حلزون ها 
برگ سبزی ها را می خورند و آفت مزارع اند و برخی نیز سبب انتقال 

پرازیت های مانند کرم جگر می گردند. 
هرگاه ریگ 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 این نوع صدف، مروارید تولید می کنند.

                 فكر كنید
عامل کدام بیماری ها ممکن است ذریعۀ انواعی از حلزون ها وارد بدن انسان شوند؟

شکل)8-4( انواع نرم تنان
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فایلم حیوانات مفصلیه)Arthropoda(: بیش ترین حیوانات روی زمین در این گروپ 
ق��رار دارند. ملخ، مگس، پروانه، عنکبوت، گ   ژدم، خرچنگ، کنه، ش��پش، کیك و هزارپا، از 
جملۀ  حیوانات مفصلیه اند. فایلم مفصلیه ش��امل گروپ های عنکبوت ها، قشریه، حشرات و 

هزار پا است.

ملخ که یك حشره است بدن آن از سه بخش؛ یعني سر، سینه، وشکم تشکیل شده است. 
پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ به سینۀ آن متصل است. در سر ملخ شاخك های حسی 
و چشم ها قرار دارند.اسکلیت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثر از ماده یي به نام 
کیتین )chitin(( س��اخته شده است. در پهلو های سینه و شکم ملخ، سوراخ های تنفسی 
وج��ود دارد. مل��خ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمك االش��ه هاي خود آن ها 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 )Metamorphosis( می گویند.
استحاله دو نوع است: استحالۀ مکمل و استحالۀ نا مکمل.

مراحل اس��تحالۀ مکمل عبارت است از تخم )Egg(، بطیطه )Larva(، شفیره )Pupa( و 
.)Imago( بالغ

کنه 

بمبیرک

گژدم

ش��کل)11-18( ان��واع  مفص��ل 
داران 

خرچنگ پهنخرک

هزارپای علف خوارهزارپای گوشت خوار

شکل )9-4( انواع حیوانات مفصلیه



   52

بعضی از حش��رات؛ مانند زنبورعسل و مورچه دارای استحالۀ مکمل اند مگر ملخ ها  استحالۀ 
نامکمل دارند. در ملخ ها مرحلۀ بطیطه و ش��فیره وجود ندارد. زمانی که چوچه از تخم خارج 
می ش��ود مانند ملخ بال��غ بوده؛ ولی خورد و بدون بال  می باش��د، چوچۀ مل��خ به نام نیمف 

)Nymph( یاد مي شود.

تخم

الروای جوان

الروای پیر

شفیره

حشره بالغ

حشره بالغ در حال خروج از پیله

شاخك حسی

آالشه

سر
چشم

سینه
شکم

سوراخ تنفسی

بال ها

شکل)10-4( ساختمان ملخ

شکل)11-4( الف میتامورفوسیس در پروانه
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فایلم خار پوس�تان)Echinodermata(: این حیوانات در بحر زنده گی مي کنند و روی 
بدن اغلب آن ها را خارهای نوک تیز پوش��انده اس��ت. س��تارۀ بحری و باد رنگ بحري از این 

گروپ اند. ستارۀ بحری پنج بازو دارد. اسکلیت داخلي این حیوانات آهکی است.
ستاره های بحری گوشت خواراند که از نرم تنان؛ خارپوستان و حیوانات کوچك بحری دیگر 

                 فكر كنید
برای مبارزه با آفت های نباتی به جای اس��تفاده از دواهای حش��ره کش که مواد زهري اند، چه راه حل هایی را پیشنهاد 

می کنید؟

بسیاری از حیوانات مفصلیه در زنجیرهاي غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند و از جملۀ 
غذای ماهی ها وپرنده گان می باش��ند که ماهی ها وبعضی پرنده گان غذای انس��ان را تشکیل 
می دهند؛ هم چنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهم ترین نقش درگرده افش��انی نباتات دارند. 
برخی از حش��رات؛ مانند مورچه بعضی ازجانداران را که آفت نباتات اند می خورند. برخی از 
ای��ن حیوانات ب��رای ما مضراند. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند ومحصول آن 
را از بی��ن می برند. بس��یاری از آن ها آفت میوه ها، دانه ه��ا و دیگر اعضای گیاهی اند. مگس و 
مادرکیك ها عامل انتقال بیماری به انسان اند. پشۀ انافیل ناقل بیماری مالریا به انسان است. 

زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک است.

نیمف

نیمف

نیمف

تخم ها

حشره بالغ

شکل)11-4( ب میتامورفورسیس در ملخ.

                 فكر كنید
میتامورفوسیس ملخ با میتامورفوسیس 

پروانه چه فرقی دارد؟
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شکل)12-4( خارپوستان

و حتی از ماهی های کوچك تغذیه می  کنند.

حیوانات فقاریه

فقاریه ها داراي اس��کلیت داخلي مي باش��ند که س��بب حرکت و نگهداري اعضاي بدن آن ها 
مي شود. دستگاه عصبی به صورت یك تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. 

درج��ۀ حرارت بدن پرنده گان و پس��تان داران با تغییر درجۀ ح��رارت محیط تغییر نمي کند. 
پرنده گان و پس��تان داران از انرژي آزاد ش��دۀ تعامالت کیمیاوي داخ��ل حجرات بدن، خود 
را گرم نگ��ه  می دارند.این حیوانات به نام حیوانات خون گ��رم )Homoiothermous( یاد 

مي شوند.
ح��رارت بدن بعضي حیوانات دیگر به درجۀ حرارت محیط ماحول ش��ان  ارتباط دارد، یعنی 
درجۀ حرارت بدن آن ها با تغییر درجۀ حرارت محیط شان تغییر مي کند. حیواناتي که درجۀ 
حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات، کنترول کرده نمي توانند به نام حیوانات خون سرد 

)Piokelothermous( یاد مي شوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزنده گان، خون سرد اند. 
دوران خون فقاریه ها از نوع دوران بس��ته اس��ت، یعني خون همیشه در داخل رگ ها جریان 
نموده از آن بیرون نمي رود.  قلب فقاریه ها داراي دو، س��ه یا چهار جوف اس��ت که خون را به 

سرتاسر بدن مي فرستد.
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)Fishes( ماهیان

فوسیل ها نشان مي دهند که ماهیان اولین فقاریه ها در کرۀ زمین مي باشند. 
ماهیان داراي شکل، اندازه و رنگ هاي متنوع استند. بعضي صفات مشخصه به آن ها کمك 

مي کند تا در آب زنده گی نمایند.
تمام ماهیان، ش��ناوران مادر زاد مي  باشند. ماهیان در بدن خود، داراي اعضایي هستند که 
آن ها را در ش��نا کمك مي کنند؛ مانند: ش��هپرها که براي راندن، توقف و نگهداشتن موازنۀ 
بدن و حرکت مورد اس��تفاده قرار مي گیرند. موقعیت شهپرها در شکل )13-4( نشان داده 

شده است. 

شهپر ظهری

شهپر بطنی

شهپرمقعدی
شهپردمی

برانشی هاشهپرسینه ای

شکل )13-4( موقعیت شهپرهای ماهی
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ماهیان، داراي برانشي ها هستند که به واسطۀ آن ها تنفس مي کنند. برانشي عبارت از عضوي 
است که آکسیجن منحل در آب را جدا کرده به خون مي دهد. هم چنان برانشي، کاربن دای 
اکس��اید )Co2( را که از حجرات بدن جمع آوري مي شود از خون گرفته در آب آزاد مي کند. 

اغلب ماهیان از طریق تخم گذاري تولید مثل مي نمایند. 
انواع ماهیان: امروز س��ه کالس )Class( ماهیان زنده گی دارند: ماهیان بي االش��ه، ماهیان 

غضروفي و ماهیان استخواني.
ماهیان بي االش�ه: این ماهیان، داراي پوس��ت لش��م و لغزنده بوده، دهن آن ها مدور، دارای بدن 
طویل و فاقد آالشه می باشند. این ها شهپرهای جانبی ندارند. اسکلیت آن ها از غضروف ساخته شده 

است. لمپري )Lamprey( و هگ فش )Hagfish( دو نمایندۀ مشهور ماهیان بي االشه اند.

شکل )14- 4( ماهیان بی االشه    

ماهیان غضروفي: آیا مي دانید که ش��ارک یك نوع ماهي اس��ت؟ شارک به کالس  ماهیان 
غضروفي متعلق است.

در بس��یاري از فقاریه ها غضروف هاي نرم، هنگام نمو به اس��تخوان تبدیل مي ش��وند. لیکن 
اسکلیت نوع ش��ارک و ري )Ray( هیچ گاه به استخوان تبدیل نمي شوند. شارک ها از جملۀ 

الف( لمپری                                                             ب( هگ فش
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بزرگ ترین ماهي ها هس��تند. جس��م تعدادي از آن ها با فلس پوش��یده ش��ده است. ماهیان 
غضروفي داراي االش��ۀ کامل و فعال مي باش��ند و از جملۀ ش��ناوران بس��یار قوي به ش��مار 

مي روند، بیشتر تخم گذار و بعض شان چوچه زا می باشند. 

ماهیان اس�تخواني: کالس ماهیان اس��تخواني از بزرگ ترین صنف ماهیان اس��ت. ماهي 
طالی��ي، ش��یرماهي، مارماهي، ماهي لق��ه، ماهي خالدار و غیره ش��امل این صنف ماهیان 

مي باشند. 
چنانچه از نام آن ها پیداست، اسکلیت شان استخواني مي باشد. همچنان جسم آن ها توسط 
فلس پوش��یده شده است. تعداد زیادی از ماهیان استخواني به حیث منبع غذایي انسان ها 

مورد استفاده قرار مي گیرند.

الف( شارک چکش سر
ب( ري

شکل )15-4( انواع ماهیان غضروفي

شکل )16- 4( انواع ماهیان استخواني
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ذوحیاتین )Amphibians(: آیا مي دانید که بعضي حیوانات قادر اند به وس��یلۀ پوس��ت 
ی��ا جل��د خود تنفس کنند؟ آیا آن ها در آب زنده گی می  کنند یا در خش��که؟ در واقعیت امر 
در هر دو محیط زنده گی کرده مي توانند. بس��یاري از ذوحیاتین یك قسمت زنده گي خود را 
در آب و یك قس��مت دیگر زنده گی خود را در خشکه س��پري مي نمایند. از همین سبب به 
نام ذوحیاتین یاد می ش��وند. بقه ها در مرحلۀ الروایی در آب زنده گی مي کنند؛ داراي برانشي 
بوده و وقتي که به خش��که مي آیند برانش��ی به شش تبدیل شده و می توانند توسط شش ها 

تنفس نمایند. 
ذوحیاتین دارای جلد نازک، ش��فاف، مرطوب و بدون فلس مي باش��ند. این مشخصات سبب 
مي شود تا بقه هاي بالغ بتوانند از طریق پوست خود تنفس کنند. بسیاري از ذوحیاتین داراي 
جلد درخش��ان و رنگۀ زهري مي باش��ند که باعث مي شود دشمنان شان از ترس، باالي آن ها 

حمله نکنند.

شکل )17-4( مراحل زنده گی بقه
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انواع ذوحیاتین: ذوحیاتین برحس��ب خصوصیات ظاهري به سه 
گروپ تقسیم مي شوند: 

1- ذوحیاتی�ن بدون پا: این ها کرم مانند بوده دس��ت وپا ندارند؛ 
)Caecilians( مانند سسی لین ها

2- ذوحیاتی�ن دم دار: داراي بدن طویل، پاهاي کوتاه و دم دراز 
هستند، معمولي ترین آن ها سالمندرها می باشند. 

3- ذوحیاتین بدون دم: بیش از دو هزار نوع آن ش��ناخته ش��ده 
است. انواع بقه ها و کوربقه ها و غیره شامل این گروپ اند.

خزنده گان ) Reptiles(: آن ها پوس��ت ضخیم و خش��ك دارند که برای توافق به زنده گي 
روي خش��که خیلي مهم بوده و دارای فلس ها نیز می باش��ند. جلد ضخیم از تبخیر آب حجرات 
جلوگیري مي کند. تمام خزنده گان براي تنفس داراي شش مي باشند. تخم های خزنده گان 

دارای قشر سخت می باشند.
ان�واع خزن�ده گان: تعداد زی��ادي از گروپ هاي خزن��ده گان از بین رفته ان��د.  طور مثال: 
دایناس��ورها از جملۀ مشهورترین خزنده گان عظیم الجثه بودند که به روی زمین زنده گی 
داشتند. حاال تنها فوس��یل هاي شان روي زمین باقي مانده است. تمساح ها، سنگ پشت ها، 

سوسمارها و مارها از جملۀ انواع خزنده گان مي  باشند.

شکل )18-4(انواع ذوحیاتین
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شکل )19- 4( انواع خزندگان

)Aves( پرنده گان
مار کبرا

مشخصات پرنده گان: پرنده گان خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ مانند داشتن پر که بدن 
شان را گرم نگه داشته و براي برخي از آن ها امکان پرواز را فراهم مي کند. دو نوع اساسي پرها در 
پرنده گان وجود دارند.  اول، پرهای نرم که بدن پرنده را می پوشاند و جسم آن را گرم نگه مي دارد. 
دوم، پرهایی که به قس��مت دم و بال هاي پرنده وصل اند نس��بتاً س��خت بوده و به نام پرهای پرواز 
یاد می شوند. پرنده گان داراي منقار بوده وتخم آن ها مانند تخم خزنده گان داراي یك قشر سخت 
مي باش��د؛ ولي جن��س آن ها با هم فرق دارد. پرنده گان از جمل��ۀ حیوانات خون گرم بوده ودرجۀ 

حرارت بدن آن ها در حدود 40 درجۀ سانتی گرید می باشد. 

چلپاسه
تمساح

سنگ پشت
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ان�واع پرن�ده گان: پرنده  گان از نگاه رنگ، اندازه و ش��کل، بس��یار متفاوت اند. پرنده گان را 
برحس��ب شکل، منقار و پاهاي شان طبقه بندي مي کنند. شکل منقار نشان مي دهد که پرنده 
چه مي خورد و ش��کل پاها نش��ان دهندۀ محل زنده گی پرنده اس��ت. مرغ، مرغابي، کبوتر، 

گنجشك، شتر مرغ، پنگوین و غیره از جملۀ  پرنده گان هستند. 

شکل )20-4( انواع پرنده گان
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)Mammalia( پستان داران
نوزاد بیش��تر پس��تان داران دوران جنینی خود را داخل بطن مادر 
سپری می کنند؛ ولي همۀ آن ها پس از تولد از شیري که در پستان 

مادر تولید شده است تغذیه می نمایند. 
مش�خصات پس�تان داران: بدن اکثر پس��تان داران از مو یا پشم 
پوش��یده شده است. همچنین داش��تن غدوات شیري نیز مشخصۀ 
دیگری است که حیوانات دیگر آن را ندارند. شیر آن ها از آب، پروتین 
و کاربوهایدریت ترکیب شده اس��ت. پستان داران، مانند پرنده گان 
و خزنده گان از طریق ش��ش ها آکس��یجن را مي گیرند. دندان هاي 
پستان داران داراي اش��کال و اندازه هاي متفاوت مي باشند که براي 
خ��وردن غذاهاي مختل��ف به کار مي روند. مغز اغلب پس��تان داران، 
بزرگ ت��ر از مغز س��ایر حیوان��ات بوده و براي آن ه��ا موقع مي دهد 
تا به س��رعت بیاموزن��د و فکر نمایند. همچن��ان در مقابل منبهات 

عکس العمل فوري نشان دهند. 
ان�واع پس�تان داران: این حیوانات به س��ه گ��روپ عمده، یعنی 

پستان داران تخم گذار، کیسه دار و جوره دار تقسیم مي شوند. 
پستاندارن تخم گذار: نوزاد، پس از خارج شدن از تخم از غده هاي 
شیري مادر )پستان ها( تغذیه می نماید؛ مانند: مورچه خورک خاردار 

.)Platypus( و پالتي پوس

مورچه خورك خاردار

پالتیپوس
شكل )21-4( الف
انواع پستان داران
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پس�تان داران كیسه دار: در این نوع پس��تان داران، جنین قبل از این که کامل شود متولد 
مي ش��ود و در داخل کیسه جابه جا ش��ده و در آنجا از پستان مادر شیر مي مکد، مانند انواع 

کانگروها.
پستان داران جوره دار: در این حیوانات، جنین در داخل رحم توسط جوره )Placenta( تغذیه 
مي ش��ود و با مادر، ارتباط نزدیکي دارد. هنگامي که س��اختمان جنین کامل شد  به صورت نوزاد 

متولد مي شود؛ مانند:گاو، بز،گوسفند، سگ، شیر، اسپ و  غیره.

شکل )21-4( ب: انواع پستان داران جوره دار

پستاندار کیسه دار )کانگرو(
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پرنده گان و پستان داران افغانستان

افغانس��تان کشور کوهس��تاني و محاط به خشکه است و محل خوبي براي زنده گی حیوانات، 
به خصوص پرنده گان و پستان داران مي باشد. در افغانستان نزدیك به 500 نوع پرنده و 120 

نوع حیوان پستان دار شناسایي شده  اند. 
از بین رفتن جنگل ها باعث مي ش��ود تا تعداد زیادی از حیوانات منطقه بي جا ش��وند و هم 
ش��کارحیوانات سبب شده است تا نسل هاي بعضي از حیوانات درجهان به شمول وطن عزیز 

ما  از بین برود. 

اهمیت اقتصادي ماهیان، پرنده گان و پستان داران

ماهیان غذاي عمدۀ انس��ان ها را تشکیل مي دهند. گوش��ت و پوست ماهي، داراي پروتین و 
مقدار زیاد ویتامین هاي A و D است که براي رشد و نمو مؤثر مي باشد.

انس��ان های اولیه از پرنده گان وحش��ي براي تأمین غذا و پوش��اک اس��تفاده مي کردند. اکثر 
پرنده گان جالب با صداهاي گوش نواز فایده اقتصادي را براي انس��ان ها فراهم می س��ازند. از 

تخم و گوشت پرنده گان اهلي استفادۀ زیاد به عمل مي آید. 
انس��ان ها هزاران س��ال قبل به روش اهلي کردن حیوانات ش��روع کردن��د. اولین حیواني را 
که اهلي س��اختند، س��گ بود. امروز پس��تان داران دیگر؛ مانند: پشك، اس��پ، مرکب، گاو، 
بز،گوسفند،گاومیش و غیره را نیز اهلی نموده اند و از آن ها استفادۀ گوناگون؛ از قبیل تأمین 

غذا و حمل ونقل به عمل مي آید و از کود آن ها در زراعت استفاده مي شود. 
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                      خالصۀ فصل چهارم
 حیوانات به دو گروه فقاریه و غیر فقاریه تقسیم می شوند.

 اسفنج ها،کیسه تنان،  نرم تنان، کرم ها،   حیوانات مفصلیه  و خار پوستان ازگروپ غیر فقاریه هستند.
 بدن  اسفنج ها  ازحجرات  مشابه  ساخته  شده و سوراخ های متعددی در آن وجود دارد.

 مرجان ها، شقایق های دریایی، هایدرا و جلی فیش ها از کیسه تنان اند.
 پالناریا از کرم های پهن و شکارچی است.

 شیستوزوما،  کرم  جگرگوسفند،  کرم کدو  دانۀ گاو  از کرم های  پهن  تولید کننده گان مرض  می باشند.
 بدن کرم های مدور باریك 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.

 جوک ها از جملۀ کرم های حلقوی اند که در گذشته ها از آن در طبابت استفاده می شد.
 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، سینه و شکم ساخته شده است.

 تغییر شکل حشرات از تخم تا بلوغ را میتامورفوسیس می نامند.
 ستاره های بحری و بادرنگ بحری از فایلم خارپوستان اند.

 فقاریه ها  داراي  اس��کلیت داخلي  مي باش��ند  که  سبب   حرکت و  نگهداري  اعضاي  بدن  
آن ها مي شود. 

 پرنده گان و پستان داران حیوانات خون گرم )Homoiothermous( هستند؛ در حالي که 
ذوحیاتین، خزنده گان و بسیاري از ماهیان خون سرد )Piokelothermous ( مي باشند. 

 قلب فقاریه ها داراي دو، سه یا چهار جوف است.
 برانشی، عضوي است که آکسیجن منحل در آب را  گرفته  و  به  جریان خون داخل می سازد.

 انواع ماهیان عبارت اند از: ماهیان بدون آالشه، ماهیان غضروفي و ماهیان استخواني.
 ذوحیاتین حیواناتي هستند که مي توانند در آب و خشکه زنده گي نمایند.
 خزنده گان داراي پوست ضخیم و خشك بوده و داراي شش ها می باشند.

 پرنده گان داراي دو نوع پر مي باش��ند: پرهای پ��رواز که در پرواز به آن ها کمك مي کند و 
پرهای نرم که باالی جلد قرار داشته و بدن پرنده را گرم نگه می دارد.

 نوزاد اکثر پستان داران دوران  جنینی خود را داخل بدن مادر، طي مي کنند. 
 پستان داران به سه گروه: تخم گذار، کیسه دار و جوره )خس دار( تقسیم مي شوند.
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سؤال های فصل چهارم
جمالت ذیل را در كتاچه های خود یادداش�ت نموده در مقابل هر جمله نام حیوان و 

یا گروه مربوط را بنویسید.
1- ساده ترین حیواناتی که بدن شان ازتعداد زیاد حجرات تقریباً مشابه تشکیل شده است.)    (
2-  حیوانی که در بدن آن حجرات گزنده  وجود دارد و مادۀ زهرآگینی را  وارد بدن طعمه می کند)   (

) 3- جلی فیش ها در این گروپ قرار دارند. )  
4- یکی از انواع کرم های پهن که باعث خون ریزی جدار روده و باعث صدمه بر جگر می شود.)    (

جمل�ه ها زی�ر را در كتابچه های خود یادداش�ت نموده و جاهای خال�ی را با كلمات 
مناسب پر كنید.

5- اعضای بدن نرم تنان در ........................  قرار دارند.
6- اسکلیت ملخ از ماده یي به نام ........................ساخته شده است.

7- اسکلیت بدن خارپوستان داخلي و ..................... است.
8- شارک و ري از جملۀ ماهیان .................... مي باشند.

سؤال های چندجوابه
9- قلب ذوحیاتین داراي چند جوف مي باشد؟ 

الف(3 جوف           ب( 2 جوف              ج( چهار جوف                   د( هیچ کدام
10- شهپرها در ماهیان کدام یك از وظایف ذیل را انجام مي دهند؟

الف( توقف دادن حیوان                 ب( نگهداشتن موازنۀ بدن
ج( حرکت       د( همه موارد

11- ذوحیاتین حیواناتي اند که در محیط ........................ زنده گي مي کنند.
الف( آب              ب( خشکه                 ج( آب و خشکه                 د( هیچ کدام

جمالت ذیل را در كتابچه های خود یادداش�ت نموده در صورت درست بودن حرف 
)ص( و در صورت نادرست بودن حرف )غ( را در مقابل آن بنویسید. 

12- تمساح ها و سنگ پشت ها از جملۀ ذوحیاتین مي باشند. )    ( 
13- پرنده گان از جملۀ حیوانات خون گرم مي باشند. )    (

سؤال های تشریحی
14- دورۀ زنده گی کرم کدو دانه گاو را تشریح کنید.

15- کرم کخ را تشریح نمایید.
16- نشانه های مبتال شدن به کرم اسکاریس را بنویسید.

17- درگذشته ها از جوک در طبابت چه استفاده به عمل می آمد؟
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فصل پنجم

منابع طبیعي و حفاظت آن ها
خداوند نعمت هاي فراواني در اختیار بشر قرارداده است. منابعي که 
در طبیعت موجود اند بخش��ي از این نعمت ها است. بشر از نباتاتي 
که در خاک مي رویند، به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم اس��تفاده 
مي نمای��د. زنده گی بدون آب، غیر ممکن اس��ت. همچنین اگر نور 

خورشید نمي بود، زنده گی روي زمین ناممکن بود.
ام��روز نیاز جوامع به غذا و انرژي در حال افزایش مي باش��د. تصور 
نمایی��د که اگر جنگل ها از بین بروند، دریاها و چش��مه ها خش��ك 
شوند و خاک حاصل خیز نباشد. آیا انسان مي تواند به زنده  گي خود 

ادامه دهد؟ 
در ای��ن فصل با منابع طبیع��ي و انواع آن و همچنین اهمیت منابع 

طبیعي، حفظ و نگهداري آن ها آشنا مي شوید.



   68

منابع طبیعي
مناب��ع طبیعي به منابعي گفته مي ش��ود ک��ه در طبیعت وجود  دارند و انس��ان ها براي رفع 
احتیاجات خود به آن ها نیاز دارند و از آن ها به عنوان منبع ماده و انرژي اس��تفاده مي کنند. 
بعضي از منابع طبیعي غیر قابل تجدید هستند. مقدار این منابع محدود و تولید مجدد آن ها 
خیلي طوالني است. نفت، گاز و زغال سنگ مثال هایی از منابع غیر قابل تجدید مي باشند.

منابع قابل تجدید گروپ دیگري از منابع طبیعي بوده؛ مقدار این منابع محدود نیس��ت؛ زیرا 
به طور پی در پی تولید مي شود؛ طور مثال: مي توان نباتات را به صورت مرتب کشت نموده و 
از محصول آن ها استفاده کرد. بارش باران، کم شدن آب دریاها و چشمه ها را جبران مي کند؛ 
اما باید توجه داشت که این منابع در صورتي قابل تجدید هستند که سرعت استفاده ا ز آن ها 

از سرعت تولید دوبارۀ آن ها بیشتر نباشد. )در بین تولید و مصرف توازن موجود باشد(.
 آب، خاک، غذا و منابع انرژي از منابع طبیعي هستند که موجودات زنده به حیث منبع ماده 

و انرژي از آن ها استفاده مي کنند.

آب
در بیشتر قسمت ها و شهرهاي افغانستان آب آشامیدني از زیر زمین و توسط چاه یا چشمه ها 

تأمین مي شود. در بعضي نقاط از آب هاي دریاها استفاده مي شود.
آب، حاصل بارنده گی هاي س��االنه است، اگر بارنده گی های ساالنه کم باشد سبب خشك سالي 
مي ش��ود. افزایش نفوس عامل دیگری براي کم شدن آب است؛ زیرا با افزایش نفوس، مصارف 
آب بلند مي رود؛ چون آب در کارهاي روزمره مصرف زیاد دارد  و نمي توان توصیه کرد که آب 

مصرف نکنید، اما مي توان گفت که از ضایع شدن آن به شکل های مختلف جلوگیري نمایید.
آب نه فقط از حیث آش��امیدن و شس��ت و شو، بلکه از لحاظ محل  زنده گی ماهیان  و دیگر 
زن��ده جان ها نیز اهمیت دارد؛ زیرا ماهي ها بخش��ي ازمواد غذایي بس��یار مفید انس��ان ها را 
تشکیل مي دهند و داراي امالح و ویتامین هاي بسیار مفیدي براي صحت و سالمت انسان ها 
هستند. در حال حاضر شکار زیاد ماهي سبب کاهش آن ها شده است. در بسیاري از کشورها 
قوانیني براي شکار ماهي دارند که به اساس قوانین مذکور شکار ماهي را در بعضي از فصل ها 

که زمان تخم گذاري ماهي ها مي باشد منع کرده اند.
جلوگیري از آلوده گی آب و حفظ پاکي منابع آب از نظر تأثیرات آن باالی ماهیان اهمیت دارد؛ 
زیرا آلوده گی آب، سبب کاهش آکسیجن آن شده و در نتیجه، سبب مرگ ماهي ها  مي شود. 
بنابراین، براي حفظ پاکي منابع آب باید از داخل ش��دن آب هاي فاضلۀ صنعتي، خانه گي و 
آب های اضافي که بعد از آبیاري کش��ت وزراعت جاري مي ش��وند، به دریاها، چشمه و چاه ها 
جلوگی��ري گردد؛ زیرا دهقانان براي بلند بردن حاصالت از کود کیمیاوي، دواهاي ضد آفات 
زراعتي و ضد گیاه هاي هرزه استفاده مي نمایند که هنگام آبیاري، این دواها همراه آب اضافي 

زراعت به دریاها، چشمه ها و بحرها ریخته و سبب آلوده گی آب ها مي شود.
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  خ�اك
خاک، منبع طبیعي مهم دیگري است که تشکیل آن سال ها طول مي کشد؛ لذا در حفظ آن 
باید توجه شود، در غیر آن الیۀ خاک که بیش ترین مواد غذایي معدني را دارد توسط آب هاي 
جاري و باریدن برف و باران شس��ته شده وخاک از لحاظ داشتن مواد غذایي ضعیف مي شود 
که از یك طرف براي کش��ت و زراعت مناس��ب نمي باشد و از طرف دیگر توسط جریان آب، 

داخل دریاها و بحرها شده و در آن جا رسوب مي کند. 
کش��ت و زراعت اگرچه مواد غذایي مورد ضرورت ما را تولید مي کند؛ اما خاک را ضعیف مي  
س��ازد. عالوه بر آن وزش باد، س��بب انتقال خاک از یك جا به جاي دیگر مي ش��ود. راه هاي 

مختلفي براي حفظ خاک وجود داردکه عبارت اند از:
1- غرس درختان در مسیر باد

2- مرطوب نگهداشتن خاک
ک��ه  بته های��ي  کاش��تن   -3
ریشه هاي ش��ان ذرات خاک را 

به هم چسپیده نگه مي دارد.

غ��ذا
ما و شما براي اجراي فعالیت هاي روزمرۀ خود به انرژي ضرورت داریم و انرژي مورد ضرورت 

خود را  از غذاهایي که  از نباتات وحیوانات به دست مي آیند، تأمین مي نماییم. 
انسان هاي اولیه از میوه ها، دانه هاي نباتات بود استفاده مي کردند و حیوانات را براي به دست 
آوردن پوس��ت و گوشت آن ها ش��کار مي کردند؛ هنوز هم عده یي از انسان ها بعضي حیوانات 
را براي خوردن و اس��تفاده از پوس��ت آن ها ش��کار مي کنند و هم چنان مردم از میوه و چوب 
نبات��ات ک��ه به طور طبیعي در جنگل ه��ا وکوه ها مي رویند، اس��تفاده مي نمایند، اما بیش تر 
مردم غذاهایي را مي خوردند که از طریق زراعت و یا مال داري به دست مي آورند؛ زیرا منابع 
غذایي موجود درطبیعت به آن اندازه نیس��ت ک��ه بتواند ضرورت غذایي همه مردم را تأمین 
کند. از این سبب، با افزایش جمعیت، زراعت و مالداري نیز گسترش یافت. ساینس دانان در 
حال حاضر در سراس��ر جهان تالش مي کنند ت��ا راه هایي را  براي بهبود کیفیت مواد غذایي 
و باالبردن پروتین آن ها جس��تجو نمایند، چنانچه نسل هاي جدیدي از برنج، گندم و جواري 
تولید کرده اند که مقدار پروتین بیش��تري در آن ها وجود دارد. هدف س��اینس دان ها بهبود 

بخشیدن به کمیت و کیفیت  غذایي است که از نباتات حاصل مي شود.

شکل )1-5( فرسایش خاک به سبب بهره برداري نادرست از زمین
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اگر چه کش��ت و زراعت، غذاي بیش��تر انس��ان ها را فراهم مي کند؛ اما اثرات منفي نیز باالي 
ایکوسیس��تم دارد؛ زیرا دهقانان در مبارزه علیه آفات نباتي و از بین بردن علف هاي هرزه از 
دواه��اي زهري اس��تفاده مي کنند و زمیني که ابتدا انواع زی��ادي از نباتات و حیوانات در آن 

زنده گی مي کردند به تدریج این حیوانات و نباتات را از دست مي دهد.

انرژي
دو نوع منابع انرژي وجود دارد، یکي منابع قابل تجدید و دیگري منابع غیر قابل تجدید. در 
حال حاضر حدود %75 انرژي ازسوخت فوسیل ها؛ مانند نفت و گاز، تیل و زغال سنگ که از 

جملۀ منابع غیر قابل تجدید انرژي مي باشند، به دست مي آید.
سوخت هاي فوسیلي آلوده گی های زیادي در هوا تولید مي کنند. بعضي مردم از سوختاندن چوب 

که از خشك شدن و قطع کردن درختان به دست مي آید، حرارت الزم را به دست مي آورند.
اگرچه درختان به ترتیب رش��د و نمو مي کنند؛ اما به س��بب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم 
درختان، جنگل ها که منابع چوب مي باش��ند، به مرورزمان از بین مي روند. بنابراین، ساینس 
دانان به فکر اس��تفاده از منابع انرژیي ش��دند که از یك طرف تمام شدني نباشند و از طرف 
دیگر  باعث آلوده گی محیط زیست نشوند. آب، باد و آفتاب منابع انرژي قابل تجدید هستند 

که بدون آلوده گی مي باشند.
در بس��یاري از کش��ورها، آس��یاب هاي بادي 
موج��ود اند ک��ه پره هاي آن ها ب��ا نیروي باد 
ب��ه حرکت آمده و در نهایت ب��ا به کار بردن 
دستگاه ها وسامان آالت مربوط، این انرژي را 

به برق تبدیل مي کنند.
در بعضي از والیات کشور عزیز ما، مثل هرات 
و فراه آس��یاب هاي بادي موجود است که به 

کمك انرژي باد کار مي کنند.

شکل )2-5( آسیاب هاي بادي
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انرژي آفتاب
گرماي زمین از آفتاب است. انرژي 
آفت��اب عالوه از این ک��ه در عملیۀ 
ترکیب ضیایي براي س��اختن مواد 
غذای��ي در نبات��ات ب��ه کار مي رود، 
ب��ا گرماي خ��ود، زنده گی انس��ان ها 
وحیوان��ات را در روي زمین هم ممکن 
کرده اس��ت. انس��ان ها خانه ه��اي خود را 
طوري مي س��ازند که از گرما و نور خورش��ید 
خصوصاً در زمستان ها تا حد ممکن استفاده نمایند. 
ب��ه هر حال امروز دس��تگاه هاي تولید برق آفتابی با اس��تفاده 
از س��امان آالت مخصوص، ان��رژي آفتاب را به ان��رژي برق تبدیل 

مي نماید.
كتلۀ زنده)Biomass(: کتلۀ مجموعی اجسام زنده در یك ساحۀ 
معین به نام کتلۀ بایوم یاد می شود.  انرژی کتلۀ بایوم در یك زنجیر 
غذایی از یك مصرف کننده به مصرف کنندۀ بعدی منتقل می شود. 
انرژی کتلۀ بایوم وقتي آزاد می ش��ود که مادۀ عضوی توسط تجزیه 

کنندگان ایکوسیستم تجزیه شود.

مطالعۀ ایکوسیس��تم نشان می دهد که مقدار انرژی از حلقۀ اول یك زنجیر غذایی تا آخرین 
حلقه به تدریج کم می ش��ود. مقدار انرژی در ایکوسیستم را به صورت هرم نشان می دهند و 

به نام هرم انرژي از آن یاد مي کنند. 
بعضی از علمای ساینس، عقیده دارند که بهتراست غذای مردم جهان بیشتر از نباتات باشد 
تا از حیوانات؛ زیرا در غیر این صورت مقداری زیادی انرژی در زنجیر غذایی ضایع می شود.1 

شکل )3-5( دس��تگاه هاي تولید 
برق آفتابی

                فكر كنید
آیا همۀ انرژی نور آفتاب را که نباتات دریافت می کنند، به اولین مصرف کننده می رسد؟

پاسخ خود را  توضیح  دهید.  
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بنابرای��ن، نباتاتی؛ مانند گن��دم، جواری و... 
در مقایس��ه با حیواناتی مانند گوسفند و گاو 
برای تعداد بیش��تری از انس��ان ها غذا فراهم 
می کنند. ای��ن موضوع خصوص��اً در مناطق 
پرجمعی��ت، اهمیت بیش��تری دارد؛ بنابراین 
اگر در مس��احت معیني از زمین نبات بکاریم 
تعداد بیشتری انس��ان ها را می توان تغذیه کرد 
تا  این که در همان مس��احت، گاو یا گوس��فند 
پرورش دهیم. البته ب��راي این کار باید نباتاتی 

را پرورش داد که مق��دار پروتین و ارزش غذایی 
آن ها برای انسان ها بیشتر باشد.

حفاظت منابع طبیعی
دانستیم که منابع طبیعی برای زنده گی انسان ها بسیار ضروری و مهم است و همچنین دانستیم 
که اگر چه بعضی منابع طبیعی قابل تجدید هس��تند، اما اگر در استفاده از آن ها، بي احتیاطي 

شود، این منابع هم تمام می شوند. 
بنابرای��ن، ب��رای این که خود و فرزندان مان بتوانیم همیش��ه از این منابع اس��تفاده کنیم باید 

خطرات تهدیدکنندۀ این منابع را بشناسیم و آن ها را از بین ببریم.

حفظ منابع آب

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 ریزد 
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 این که وارد دریاها و آب های جاری می ش��ود. ما و 
تمام موجودات زنده به این آب ها نیازداریم. فاضالب خانه ها، فابریکه ها، دوا های آفات زراعتي 
و حش��ره کش ها آب را آلوده می کنند وآب آلوده، س��بب بیماری و یا مرگ موجودات زنده و 

انسان می شود.

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

1- ضایع شدن انرژی در زنجیر غذایی را در فصل »دوران مواد در ایکوسیستیم« صنف 
هفتم مطالعه کردید
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              فكر كنید
برای این که آب هاي فاضله وارد دریا ها نشود چه کارهایی باید انجام داد؟

                  فكر كنید
اگر ماهي را بخوریم که از داخل آب آلوده ش��کار ش��ده باشد آیا به صحت ما ضرر 

مي رساند؟

از آن ج��ا که آب محل پرورش و نم��وی نباتات و حیوانات مختلف 
می باش��د؛ از ای��ن جهت نیز اهمی��ت دارد؛ مثال: مرغ��ان فلمینگو 
)قازحس��ینی( در ج��وار آب ایس��تاده  چ��ون آب ایس��تاده غزني 
تخم گذاری نموده و چوچۀ خود را پرورش می دهند. همچنان انواع 
ماهی ها در آب ها زن��ده گی می کنند که ارزش غذایی فراوان دارند. 
آلوده گی آب یا خش��ك شدن آن باعث مرگ این حیوانات و نباتات 

می شود.

جنگل ها
جنگل ها از این سبب اهمیت دارند که محل زنده گی تعداد زیادی از 
حیوانات و نباتات می باش��ند. نباتات و حیوانات در واقع کتلۀ بایوم را 
تش��کیل می دهند. از چوب درختان جنگلی در ساختن خانه ولوازم 
چوبی استفاده مي شود. همچنین از نباتات جنگلي برعالوۀ غذا دواهاي 
مختلف نیز تهیه می ش��ود. این نوع جنگل ها در قس��مت های  شرقي 
و شمال ش��رقي افغانستان)پکتیا، کنرها و نورس��تان( وجود دارد که 

                فعالیت
طریقه هایي که براي حفظ پاکي منابع آب در محیط زیس��ت خود به کار برده مي توانید لس��ت نموده و در صنف 

بیان کنید.

شکل )5-5( تصویر آب ایستاده

شکل)6-5( جنگل
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وظیفۀ ما در حفظ منابع طبیعي

بیش تر خطراتي که منابع را تهدید مي کنند، به وسیلۀ انسان ها ایجاد مي شوند.
مثال: جنگل ها را ازبین مي بریم  تا چوب به دست آوریم یا این که در زمین آن ها خانه بسازیم 
یا براي آن که محصول بهتري داش��ته باشیم  از انواع دواهای حشره کش استفاده نموده، آب 
و خ��اک را آلوده مي نماییم. با دود فابریکه ها و موترها هوا را آلوده کرده به خود و موجودات 

زندۀ دیگر ضرر مي رسانیم. 
امروز براي حفظ  منابع  طبیعي  توصیه هایي  مي شود.این  توصیه ها عبارتند از:

1- اس��تفاده از انرژي آفتاب و باد به عوض س��وخت هاي فوسیلي وچوب؛ زیرا  انرژي آفتاب  و  
باد  از آن جهت که  آلوده گی  ندارند، انرژي پاک گفته مي شوند.

2- استفادۀ کم تر از کودهاي کیمیاوي در زراعت 
3- استفادۀ کم تر از دواهاي ضد آفات زراعتي 

4- دوران دوبارۀ مواد
5- وضع قوانین براي حفاظت از جنگل ها، معادن، آب ها و تطبیق قانون

6- غرس نهال و بته ها براي جلوگیري از انتقال خاک از یك جا به جاي دیگر. 

                فعالیت
دربارۀ خطراتي که جنگل هاي افغانس��تان را  تهدید مي کند، تحقیق کنید؛ آن را در کتابچه های خود نوش��ته  و 

در صنف ارائه کنید.

متاسفانه اگر مردم آن را خود سرانه قطع کنند، و به سرمایه ملي ما ضرر مي رسد. 

                فكر كنید
کاغذ از  چوب  درخت ها  به دس��ت  مي آید. صرفه جویي در مصرف کاغذ و دوران دوبارۀ آن چه تأثیري بر حفظ جنگل ها 

دارد؟
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خالصۀ فصل پنجم
 منابع طبیعي به منابعی گفته مي ش��ود که در طبیعت و جود دارند و انس��ان ها براي رفع 

احتیاجات خود به آن ها نیاز داشته و از آن ها به شکل منبع ماده و انرژي استفاده مي کنند.

 منابع طبیعي به طور معمول به دو گروپ قابل تجدید و غیر قابل تجدید تقسیم مي شوند.
 مقدار منابع غیر قابل تجدید محدود و تولید مجدد آن ها خیلي طوالني  است. نفت، زغال 

سنگ و گاز مثال هاي منابع غیر قابل تجدید مي باشند. 
 مناب��ع قاب��ل تجدی��د، منابعی اند که مقدار آن محدود نیس��ت و به ط��ور دوام دار تولید 

مي شوند. مثال هاي آن انرژي باد، انرژي آفتاب و انرژي آب مي باشد.
کتلۀ زنده )Biomass(: کتلۀ مجموعی اجس��ام زنده در یك محیط معین به نام کتلۀ بایوم 

یاد می شود.
حفاظت منابع به معناي تالش برای توازن، میان استفاده از منابع طبیعي و حفظ آن ها براي آینده است.

سؤال های فصل پنجم
جمله های ذیل را در كتابچه های خود یادداشت نموده در مقابل جملۀ درست حرف 

)ص( و در مقابل جملۀ نادرست حرف )غ( بنوسید.
1- نفت و زغال سنگ منابع قابل تجدید مي باشند. )        (

2- حف��ظ منابع طبیع��ي عبارت ازتالش برای توازن بین اس��تفاده از منابع و حفظ آن براي 
آینده است. )       (

س�ؤال های ذیل را در كتابچه های خود یادداش�ت نموده؛ سپس به دور جواب درست 
حلقه نمایید. 

3- راه هاي مختلف براي حفظ خاک عبارت اند از:
الف( کاشت درخت ها، ب( مرطوب نگهداشتن خاک، ج( کاشتن بته ها، د( الف، ب و ج هر سه

4- مثال هاي منابع غیر قابل تجدید عبارت اند از:
الف( نفت و گاز، ب( زغال سنگ، ج( آفتاب و باد، د( الف و ب هر دو،

5- منابع طبیعي قابل تجدید عبارت اند از: الف( خاک، غذا و آفتاب، ب( زغال سنگ ونفت
ج( الف و ب، د( هیچ کدام

سؤال های تشریحی
6- منابع طبیعي چیست و چند نوع است؟ واضح سازید.

7- کتلۀ زنده )Biomass( چیست؟ تشریح نمایید.
8- حفظ منابع طبیعي را به طور مختصر واضح سازید.
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