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این�جاندار�کرمی�شکل،�کرم�نیست؛�بلکه�نوزاد�پروانۀ�مونارک�در�حاِل�خوردن�برگ�است.�پروانۀ�
مونارک�یکی�از�شگفت�انگیزترین�رفتارها�را�به�نمایش�می�گذارد.�این�پروانه�هرسال�هزاران�کیلومتر�را�

از�مکزیک�تا�جنوب�کانادا�و�بالعکس�می�پیماید.
چگونه�پروانۀ�مونارک�مسیر�خود�را�پیدا�می�کند�و�راه�را�به�اشتباه�نمی�رود؟�زیست�شناسان�پس�
از�سال�ها�پژوهش،�به�تازگی�این�معما�را�حل�کرده�اند.�آنان�در�بدن�این�پروانه،�یاخته�های�عصبی�
)نورون�هایی(�یافته�اند�که�پروانه�ها�با�استفاده�از�آنها،�جایگاه�خورشید�در�آسمان�و�جهت�مقصد�را�

تشخیص�می�دهند�و�به�سوی�آن�پرواز�می�کنند.
زیست�شناسان�عاوه�بر�تاش�برای�پی�بردن�به�رازهای�آفرینش،�سعی�می�کنند�از�یافته�های�خود�

برای�بهبود�زندگی�انسان�نیز�بهره�بگیرند.

فصل 1

زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

KHAGHANI
Highlight
غذای نوزاد پروانهٔ مونارک چیست؟

KHAGHANI
Inserted Text
چگونه پروانهٔ مونارک مسیر خود را پیدا می کند و راه را به اشتباه نمی رود؟

KHAGHANI
Highlight
چگونه پروانهٔ مونارک مسیر خود را پیدا می کند و راه را به اشتباه نمی رود؟

KHAGHANI
Sticky Note
پروانۀمونارک هر سال چند بار مسیر مکزیک تا جنوب کانادا را می پیماید؟جواب:سالی دو بارتغذِیۀ پروانۀ مونارک چیست؟جواب :از شهد گل ها تغذیه می کند.
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�چگونه�می�توان�گیاهان�را�وادار�کرد�که�در�مدتی�کوتاه�تر،�مواد�غذایی�بهتر�و�بیشتری�تولید�کنند؟
�چرا�باید�از�تنوع�زیستی�حفاظت�کنیم؟�مثًا�چرا�باید�مارها،�گرگ�ها�و�پلنگ�ها�را�حفظ�کنیم؟�

�چرا�بعضی�از�یاخته�های�بدن�انسان�سرطانی�می�شوند؟�چگونه�می�توان�یاخته�های�سرطانی�را�
در�مراحل�اولیۀ�سرطانی�شدن�شناسایی�و�نابود�کرد؟

�چگونه�می�توان�سوخت�های�زیستی�مانند�الکل�را�جانشین�سوخت�های�فسیلی،�مانند�مواد�
نفتی�کرد؟�

�چگونه�می�توان�از�بیماری�های�ارثی،�پیشگیری،�و�یا�آنها�را�درمان�کرد؟�
می�کنند� تاش� زیست�شناسان� که� است� پرسش�هایی� انبوه� میان� از� پرسش� چند� فقط� اینها�
پاسخ�های�آنها�را�بیابند�تا�عاوه�بر�پی�بردن�به�رازهای�آفرینش،�به�حل�مسائل�و�مشکات�زندگی�انسان�
امروزی�نیز�کمک�کنند�و�در�این�راه�به�موفقیت�های�بسیاری�هم�رسیده�اند.�زیست�شناسی،�شاخه�ای�

از�علوم�تجربی�است�که�به�بررسی�علمی�جانداران�و�فرایندهای�زیستی�می�پردازد.

به�فّعالیت مربوط� خبرهای� بخوانید.� را� آن� خبری� عنوان�های� همۀ� کنید.� تهیه� معمولی� خبری� روزنامۀ� یک�
زیست�شناسی�را�انتخاب�کنید�)برای�تعیین�خبرهای�مربوط�به�زیست�شناسی�از�معلم�خود�کمک�بخواهید(.�
در�روزنامه�ای�که�انتخاب�کرده�اید،�چند�درصد�از�خبرها�به�زیست�شناسی�مربوط�است؟�از�این�

خبرها،�چند�خبر�خوب�و�چند�خبر�بد�هستند؟�
می�توانید�به�جای�روزنامه�از�وب�گاه�های�خبری�در�بازۀ�زمانی�خاصی�استفاده�و�درصد�خبرهای�

زیستی�آن�را�پیدا�کنید.

محدودۀ علم زیست شناسی

مقدار�قابل�توجهی�از�غذایی�که�می�خوریم،�از�گیاهان�و�جانوران�اصاح�شده�به�دست�می�آیند.�
امروزه�مرغ،�ماهی،�گاو�و�گوسفند،�انواع�میوه�ها�و�حتی�گندم،�برنج�و�ذرتی�که�می�خوریم،�اصاح�
شده�اند�و�محصوالت�بهتر�و�بیشتر�تولید�می�کنند.�امروزه�بسیاری�از�بیماری�ها�مانند�بیماری�های�قند�و�
افزایش�فشارخون�که�حدود�صد�سال�پیش�به�مرگ�منجر�می�شدند،�مهارشده�اند�و�به�علت�روش�های�
درمانی�و�داروهای�جدید،�دیگر�مرگ�آور�نیستند.�امروزه�با�استفاده�از�ِدنا�)�DNA(ی�افراد،�هویت�
انسان�ها�را�به�آسانی�شناسایی�می�کنند.�همچنین�با�خواندن�اطاعات�مولکول�های�ِدنای�افراد،�از�
بیماری�های�ارثی�ای�خبردار�می�شوند�که�ممکن�است�در�آینده�به�سراغ�انسان�بیایند.�دستگاه�ها�و�
تجهیزات�پزشکی،�آزمایشگاهی�و�…�حاصل�همکاری�زیست�شناسان�و�متخصصان�دیگر�رشته�های�
با�آفت�های بر�آنچه�گفته�شد،�می�تواند�در�مبارزه�  علمی�و�فنی�هستند.�علم�زیست�شناسی�عاوه�

زیست شناسی چیست؟ گفتار 1 

واژه شناسی
دنا )DNA / دی. ِان. ِای(

نام� با� اسید� اکسی�ریبونوکلئیک� دی�
اختصاری��DNAو�تلفظ�دی.�ِان.�ِای�
شناخته�می�شود.�فرهنگستان�به�جای�
حروف�تک�تک�)د(�و�)ن(�و�)آ(�کلمه�
»دنا«�را�معرفی�می�کند�که�در�تلفظ�و�
است.� آوا�تر� خوش� و� سهل�تر� ترکیب�
همین�فرایند�در�مورد��RNAنیز�صورت�

گرفته�و�»رنا«�ساخته�شده�است.

KHAGHANI
Inserted Text
زیست شناسی چه جایگاهی در علوم تجربی دارد؟

KHAGHANI
Highlight
زیست شناسی چه جایگاهی در علوم تجربی دارد؟

KHAGHANI
Inserted Text
چه بخشی از غذای ما را جانداران اصلاح شده تشکیل می دهد؟

KHAGHANI
Highlight
چه بخشی از غذای ما را جانداران اصلاح شده تشکیل می دهد؟

KHAGHANI
Inserted Text
چگونه می توان از هویت و بیماری های ارثی انسان ها  خبردارشد؟

KHAGHANI
Highlight
چگونه می توان از هویت و بیماری های ارثی انسان ها  خبردارشد؟

KHAGHANI
Inserted Text
علم زیست شناسی بجز شناسایی مولکول دنا چه کمک های دیگری به انسان میکند؟

KHAGHANI
Highlight
علم زیست شناسی بجز شناسایی مولکول دنا چه کمک های دیگری به انسان میکند؟
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مجری�یک�برنامۀ�تلویزیونی�گفته�است�»زیست�شناسان�ثابت�کرده�اند�که�شیر،�مایعی�خوشمزه�است«.�فّعالیت
این�گفته�درست�است�یا�نادرست؟

�گیاهان�کشاورزی،�در�حفظ�تنوع�زیستی�و�بهبود�طبیعت�و�زیستگاه�ها�نیز�به�ما�کمک�کند.�
ممکن�است�با�مشاهدۀ�پیشرفت�ها�و�آثار�علم�زیست�شناسی،�این�تصور�در�ذهن�ما�شکل�بگیرد�
که�این�علم�به�اندازه�ای�توانا�و�گسترده�است�که�می�تواند�به�همۀ�پرسش�های�انسان�پاسخ�دهد�و�همۀ�
مشکات�زندگی�ما�را�حل�کند؛�درحالی�که�این�طور�نیست.�به�طورکلی�علم�تجربی،��محدودیت�هایی�

دارد�و�نمی�تواند�به�همۀ�پرسش�های�ما�پاسخ�دهد�و�از�حّل�برخی�مسائل�بشری�ناتوان��است.
دانشمندان�و�پژوهشگران�علوم�تجربی�فقط�در�جست�وجوی�علت�های�پدیده�های�طبیعی�و�
قابل�مشاهده��اند.�مشاهده،�اساِس�علوم�تجربی�است؛�بنابراین،�در�زیست�شناسی،�فقط�ساختارها�و�یا�
فرایندهایی�را�بررسی�می�کنیم�که�برای�ما�به�طور�مستقیم�یا�غیر�مستقیم�قابل�مشاهده��واندازه�گیری�اند.�
پژوهشگران�علوم�تجربی�نمی�توانند�دربارۀ�زشتی�و�زیبایی،�خوبی�و�بدی،�ارزش�های�هنری�و�ادبی�

نظر�بدهند.�

مرزهای حیات

زیست�شناسی،�علم�بررسی�حیات�است؛�اما�حیات�چیست؟�در�ابتدا�به�نظر�می�رسد�که�پدیدۀ�
حیات،�تعریفی�ساده�و�کوتاه�داشته�باشد؛��اما�درواقع،�تعریف�حیات�بسیار�دشوار�است�و�شاید�حتی�
غیرممکن�باشد.�بنابراین،�ناچار�معمواًل�به�جای�تعریف�حیات،�ویژگی�های�جانداران�را�معرفی�می�کنیم.�

می�توان�گفت�که�جانداران�همۀ� این�هفت�ویژگی�را�باهم�دارند:�
نظم و ترتیب:�همۀ�جانداران،�سطوحی�از�سازمان�یابی�دارند�و�منظم�اند؛

هم ایستایی ) هومئوستازی(: محیط�جانداران�همواره�در�تغییر�است؛�اما�جاندار�می�تواند�وضع�
درونی�پیکر�خود�را�در�حد�ثابتی�نگه�دارد؛�مثًا�وقتی�سدیِم�خون�افزایش�می�یابد،�دفع�آن�از�طریق�

ادرار�زیاد�می�شود.
رشد و نمو:�جانداران�رشد�و�نمو�می�کنند�و�اطاعاِت�ذخیره�شده�در�ِدنای�جانداران،�الگوهای�
رشد�و�نمو�همۀ�جانداران�را�تنظیم�می�کند.�رشد�به�معنی�بزرگ�شدن�و�شامل�افزایش�برگشت�نا�پذیر�
ابعاد�یا�تعداد�یاخته�هاست.�نمو�به�معنی�تشکیل�بخش�های�جدید�است.�مثًا�تشکیل�اولین�گل�در�

گیاه،�نمونه�ای�از�نمو�است.
فرایند جذب و استفاده از انرژی:�جانداران�انرژی�می�گیرند؛��از�آن�برای�انجام�فّعالیت�های�
زیستی�خود�استفاده�می�کنند�و�بخشی�از�آن�را�به�صورت�گرما�از�دست�می�دهند؛�مثًا�گنجشک�غذا�

می�خورد�و�از�انرژی�آن�برای�گرم�کردن�بدن�و�نیز�برای�پرواز�و�جست�وجوی�غذا�استفاده�می�کند.
پاسخ به محیط:�همۀ�جانداران�به�محرک�های�محیطی�پاسخ�می�دهند؛�مثًا�ساقۀ�گیاهان�

به�سمت�نور�خم�می�شود.

KHAGHANI
Inserted Text
اساس علوم تجربی چیست؟

KHAGHANI
Highlight
اساس علوم تجربی چیست؟

KHAGHANI
Sticky Note
هفت ویژگی جاندارانرانام ببرید.جواب:1-نظم و ترتیب2- هم ایستایی3- رشد ونمو4-فرایند جذب و استفاده از انرژی5- پاسخ به محیط6-تولید مثل7-سازش با محیط4- فرایند جذب و استفاد

KHAGHANI
Inserted Text
ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟

KHAGHANI
Highlight
ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟

KHAGHANI
Inserted Text
مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید.

KHAGHANI
Highlight
مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید.

KHAGHANI
Inserted Text
الگو های رشدو نمو جانداران چگونه تنظیم میشود؟

KHAGHANI
Highlight
الگو های رشدو نمو جانداران چگونه تنظیم میشود؟

KHAGHANI
Inserted Text
جانداران از انرژی گرفته شده چه استفاده هایی میبرند؟

KHAGHANI
Highlight
جانداران از انرژی گرفته شده چه استفاده هایی میبرند؟

KHAGHANI
Inserted Text
مثالی از پاسخ گیاه به محیط بنویسید.

KHAGHANI
Sticky Note
منظور از هم ایستایی چیست؟جواب:ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار را هم ایستایی یا هومئوستازی می گویند.
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تولیدمثل:�جانداران�موجوداتی�کم��وبیش�شبیه�خود�را�به�وجود�می�آورند.�یوزپلنگ�همیشه�از�
یوزپلنگ�زاده�می�شود.�

سازش با محیط:�جانداران�ویژگی�هایی�دارند�که�برای�سازش�و�ماندگاری�در�محیط،�به�آنها�
کمک�می�کنند؛�مانند�موهای�سفید�خرس�قطبی.��

سطوح مختلف حیات

یکی�از�ویژگی�های�جالب�حیات،�گسترۀ�وسیع��و�سطوح�سازمان�یابی�آن�است.�شکل��1این�گستره�
را�نشان�می�دهد.�در�مرکز�شکل،�نمایی�کّلی�از�زیست�کره�نشان�داده�شده�است.�زیست�کره�شامل�همۀ�
محیط�های�زیسِت�کرۀ�زمین،�ازجمله�خشکی�ها،�اقیانوس�ها�و�دریاچه�هاست.�گسترۀ�حیات،�از�یاخته�

شروع�می�شود�و�با�زیست�کره�پایان�می�یابد.�

یاخته، واحد ساختار و عمل 

یاخته،�مکان�خاّصی�در�سلسله��مراتب�سازمان�یابی�زیستی�دارد؛�زیرا�ویژگی�حیات�در�این�سطح،�
پدیدار�می�شود.�یاخته،�پایین�ترین�سطح�ساختاری�است�که�همۀ�فّعالیت�های�زیستی�در�آن�انجام�می�شود.
همۀ�جانداران�از�یاخته�تشکیل�شده�اند.�بعضی�جانداران،�یک�یاخته�)جانداران�تک�یاخته�ای(�و�
بعضی�دیگر،�تعدادی�یاخته�)جانداران�پریاخته�ای(�دارند.�یاخته�در�همۀ�جانداران،�واحد�ساختاری�و�
عملی�حیات�است.�توانایی�آنها�در�تقسیم�شدن�و�تولید�یاخته�های�جدید،�اساس�تولیدمثل،�رشد�و��نمو�
و�ترمیم�موجودات�پریاخته�ای�است.�همۀ�یاخته�ها�ویژگی�های�مشترک�دارند؛�مثًا،�همه�غشایی�
دارند�که�عبور�مواد�را�بین�یاخته�و�محیط�اطراف�تنظیم�می�کند.�اّطاعات�الزم�برای�زندگی�یاخته�در�

مولکول�های�ِدنا�ذخیره�شده�است.�

یگانگی و گوناگونی حیات

گیاه� نوع� توجه�کنید.�چند� به�دور�و�بر�خود� آفرینش�است.� از�شگفتی�های� گوناگونی�جانداران�
مشاهده�می�کنید؟�چند�نوع�جانور�می�بینید؟�دنیای�جانداران�ذره�بینی�را�نمی�توانیم�با�چشم�غیرمسلح�

ببینیم؛�درحالی�که�گوناگونی�این�جانداران�نیز�زیاد�است.��
زیست�شناسان�تاکنون�میلیون�ها�گونه�گیاه،�جانور،�جاندار�تک�یاخته�ای�و�...،�شناسایی�و�نام�گذاری�
کرده�اند،�اما�معتقدند�تعداد�جانداران�ناشناخته�بسیار�بیشتر�از�این�است.�آنان�هرسال�هزاران�گونۀ�

جدید�کشف�می�کنند.�
اگر�حیات�تا�این�اندازه�متنوع�است،�پس�زیست�شناسان�چگونه�می�توانند�موارد�مشترک�آنها�را�
بیابند؟�یکی�از�هدف�های�اصلی�زیست�شناسان،�مشاهدۀ��تنوع�زیستی�و�در�پی�آن،�یافتن�ویژگی�های�
تشکیل� را� مختلف� جانداران� شباهت�های� از� یکی� که� ِدنا� مثًا� است؛� مختلف� گونه�های� مشترک�

می�دهد،�در�همۀ��جانداران�وجود�دارد�و�کار�یکسانی�انجام�می�دهد.�

واژه شناسی
یاخته )Cell / سلول(

کار�کـردی� و� سـاختاری� واحـد� بـه�
موجـودات�زنده�سـلول�گفته�می�شـود.�
کلمـه�سـلول�بـه�معنـای�خانـه�اسـت�
بـرای�ایـن�کلمـه�یاختـه�انتخـاب�شـده�
لغت�نامـۀ� از�معانـی�آن�در� یکـی� کـه�

دهخـدا�همـان�خانـه�اسـت.

KHAGHANI
Inserted Text
مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید.

KHAGHANI
Highlight
مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید.

KHAGHANI
Inserted Text
شروع و پایان گسترهٔ حیات را بیان کنید.

KHAGHANI
Highlight
شروع و پایان گسترهٔ حیات را بیان کنید.

KHAGHANI
Inserted Text
چرا یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد؟

KHAGHANI
Highlight
چرا یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد؟

KHAGHANI
Inserted Text
اساس تولیدمثل و رشد ونمو در جانداران پر سلولی چیست؟

KHAGHANI
Highlight
اساس تولیدمثل و رشد ونمو در جانداران پر سلولی چیست؟

KHAGHANI
Inserted Text
ویژگی های مشترک همۀ یاخته ها چیست؟ 

KHAGHANI
Highlight
ویژگی های مشترک همۀ یاخته ها چیست؟ 
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شکل۱ــ سطوح متفاوت حیات
۱ــ یاخته کوچک ترین واحدی است که همۀ ویژگی های حیات را دارد.

2ــ تعدادی یاخته با یکدیگر همکاری می کنند و یک بافت را به وجود می آورند.
3ــ هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوانی که در اینجا نشان داده شده است. 

4 ــ بدن این گوزن از چند دستگاه و هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثاًل دستگاه حرکتی از ماهیچه ها 
و استخوان ها تشکیل شده است.

5  ــ جانداری مانند این گوزن، فردی از گونه گوزن هاست.
6   ــ افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.

7ــ در هر بوم سازگان جمعیت های گوناگون باهم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود می آورند. 
8  ــ زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود.

9ــ زیست کره شامل همۀ جانداران، همۀ زیستگاه ها و همۀ زیست بوم های زمین است.

ــ میوه ای در منطقۀ خود انتخاب، و تحقیق کنید در منطقۀ شما چند نوع از آن میوه  وجود دارد.فّعالیت
ــ تنوع نه  تنها بین جانداران، بلکه در هر جاندار نیز وجود دارد. در مورد تنوع برگ های یک درخت تحقیق 

کنید.

یاخته

بافت

اندام

دستگاه

جاندار
جمعیت

اجتماع

بوم سازگان

زیست بوم

زیست کره

یادآوری تعریف گونه
به  گونه  می دانید  که  همان طور 
که  می گویند  جانداران  از  گروهی 
به هم شبیه اند و می توانند از طریق 
با  خود  شبیه  زاده هایی  تولید مثل 
مثل  تولید  و  ماندن  زنده  قابلیت 

به وجود آورند.
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Highlight
سطوح مختلف هریک را نسبت به دیگری بنویسید؟
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Inserted Text
بافت چیست؟

KHAGHANI
Highlight
بافت چیست؟

KHAGHANI
Inserted Text
کوچکترین واحد حیات چه نام دارد؟

KHAGHANI
Highlight
کوچکترین واحد حیات چه نام دارد؟
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Inserted Text
اندام چیست؟

KHAGHANI
Highlight
اندام چیست؟

KHAGHANI
Inserted Text
جمعیت چگونه بوجود می آید؟

KHAGHANI
Highlight
جمعیت چگونه بوجود می آید؟
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Inserted Text
اجتماع چگونه بوجود می آید؟

KHAGHANI
Highlight
اجتماع چگونه بوجود می آید؟

KHAGHANI
Inserted Text
زیست کره را تعریف کنید.

KHAGHANI
Highlight

KHAGHANI
Highlight
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زیست شناسی نوین گفتار 2 

زیست�شناسِی�امروز�در�چه�جایگاهی�قرارگرفته،�تواِن�گره�گشایی�آن�از�مشکات�جامعۀ�امروز�
انسان�در�چه�حد�است�و�دورنمای�آیندۀ�آن�چگونه�خواهد�بود؟�در�این�گفتار�می�کوشیم�به�این�پرسش�ها�

پاسخ�دهیم.

کل، بیشتر از اجتماع اجزاست

جورچینی�)پازلی(�را�در�نظر�بگیرید�که�از�قطعات�بسیار�زیادی�تشکیل�شده�است.�ممکن�است�
هر�یک�از�قطعات�آن�به�تنهایی�بی�معنی�به�نظر�آید؛�اما�اگر��قطعه�های�آن�را�یکی�یکی�در�جاِی�درست�
در�کنار�همدیگر�قرار�دهیم،�مشاهده�می�کنیم�که�اجزای�جورچین،�کم�کم�نمایی�بزرگ،�ُکّلی�و�معنی�دار�

پیدا�می�کنند�و�تصویری�از�شیئی�آشنا�به�ما�نشان�می�دهند.�
پیکر�هر�یک�از�جانداران�نیز�از�اجزای�بسیاری�تشکیل�شده��است.�هر�یک�از�این�اجزا،�بخشی�از�
یک�سامانۀ�بزرگ�را�تشکیل�می�دهد�که�در�نمای�کّلی�برای�ما�معنی�پیدا�می�کند.�بنابراین،�جانداران�را�
نوعی�سامانۀ پیچیده می�دانند�که�اجزای�آن�باهم�ارتباط�های�چندسویه�دارند.�پیچیدگی�این�سامانه�ها�
را�وقتی�بیشتر�مشاهده�می�کنیم�که�ارتباط�جاندار�و�اجزای�تشکیل�دهندۀ�بدن�آن�را�با�محیط�زیست�

بررسی�کنیم.���
ویژگی�های�سامانه�های�پیچیده�و�مرکب�را�نمی�توان�فقط�از�طریق�مطالعۀ�اجزای�سازندۀ�آنها�
توضیح�داد.�هر�یاخته�هم�چیزی�بیش�از�مجموع�مولکول�های�تشکیل�دهنده�آن�است�و�این�موضوع�
در�سطوح�بافت،�اندام،�دستگاه�و�جاندار�نیز�صادق�است�که�تا�سطح�زیست�کره�ادامه�دارد.�اگر�اجزای�
تشکیل�دهندۀ�یک�گیاه�را�از�هم�جدا�کنیم�و�در�ظرفی�بریزیم،�آن�مجموعۀ�اجزای�از�هم�جداشده،�
گیاه�به�شمار�نمی�رود؛�پس�ارتباط�بین�اجزا�نیز�مانند�خود�اجزا�در�تشکیل�جاندار،�مؤثر�و�ُکل،�چیزی�

بیشتر�از�اجتماع�اجزا�است.
زنده،� سامانه�های� درک� برای� است� بهتر� که� رسیده�اند� نتیجه� این� به� امروزی� زیست�شناسان�
جزء�نگری�را�کنار�بگذارند�و�بیشتر�»ُکل نگری«�کنند�تا�بتوانند�ارتباط�های�درهم�آمیختۀ�درون�این�
سامانه�ها�را�کشف�و�آنها�را�در�تصویری�بزرگ�تر�و�کامل�تر�مشاهده�کنند؛�یعنی�سعی�می�کنند�هنگام�
بررسی�یک�موجود�زنده،�به�همۀ�عوامل�زنده�و�غیرزنده�ای�نیز�توجه�کنند�که�بر�حیات�آن�اثر�می�گذارند.

نگرش بین رشته ای

سطوح� بین� ارتباط�های� نه�فقط� زنده،� سامانه�های� به� کل�نگری� برای� امروزی� زیست�شناسان�
مختلف�سازمانی�سامانه�های�زنده�را�بررسی�می�کنند،�بلکه�برای�شناخت�هر�چه�بیشتر�آنها�از�اطاعات�
از�جانداران،� برای�بررسی�مجموعۀ�ژن�های�هر�گونه� نیز�کمک�می�گیرند.�مثًا،� رشته�های�دیگر�

بیشتر بدانید
امروزه�علوم�جدیدی�در�زیست�شناسی�
شناسی� زیست� است؛� گرفته� شکل�
سامانه�ها�و�زیست�شناسی�سامانه�ای���ــ�
این� در� اند.� علوم� این� از� محاسباتی،�
علوم�با�استفاده�از�یافته�های�زیستی،�
به�ویژه�در�ارتباط�با�ژن�ها�و�پروتئین�ها�
و� کشف� به� محاسباتی،� علوم� نیز� و�
در� بیشتر� زیستی،� پدیده�های� تحلیل�

سطح�مولکولی�می�پردازند.
زیست�شناسی�سامانه�ای��ــ�محاسباتی،�
انجام� برای� می�تواند� خاص� به�طور�
باشد؛� مناسب� ما� کشور� در� پژوهش�
وسایل� به� آن،� برای� پژوهشگر� چون�
ندارد.� نیاز� گران�قیمت� آزمایشگاهی�
انسان�و�بسیاری� مثًا�نقشۀ�ژن�های�
دیگر�از�جانداران�به�صورت�رایگان�در�
دانش�آموز� هر� است.� موجود� اینترنت�
واردکردن� یا� سؤال� طرح� با� می�تواند�
کلمات�کلیدی،�پاسخ�سؤاالتی�ساده�یا�
حتی�پیچیده�را�در�مورد�ژن�های�انسان�
دریابد.�همچنین�وبگاه��نشریۀ��معتبِر�
چندین� هفته� هر� �،)nature(ِنیِچر
دسترس� در� رایگان� را� داده� مجموعۀ�
دانش�آموزان� می�دهد.� قرار� عموم�
داده�ها� این� می�توانند� دانشجویان� و�
اینترنت� در� رایگان� و� به�سادگی� که� را�
قابل�دسترسی�اند،�مطالعه�و�در�صورت�
کشف�نتایج�جدید،�از�آنها�برای�نوشتن�

مقاالت�علمی�استفاده�کنند.
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Sticky Note
در زیست شناسیِ نوین به چه مواردی توجه میشود؟جواب:1-جزءنگری و کل نگری2-کل،بیشتر از اجتماع اجزاست3-نگرش بین رشته ای4-اخلاق زیستی5-فناوری های نوین6-فناوری های مشاهدۀ سامانه های زیستی زنده7-مهندسی ژن شناسی
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Highlight
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امروزه زیست شناسان برای درک سامانه های زیستی به چه چیزی توجه میکنند؟
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Highlight
امروزه زیست شناسان برای درک سامانه های زیستی به چه چیزی توجه میکنند؟
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Inserted Text
زیست شناسان امروزی برای کل نگری به سامانه های زنده،چه فرایند هایی را بررسی می کنند؟
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Highlight
زیست شناسان امروزی برای کل نگری به سامانه های زنده،چه فرایند هایی را بررسی می کنند؟
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عاوه��بر�اطاعات�زیست�شناختی،�از�فنون�و�مفاهیم�مهندسی،�علوم�رایانه�،��آمار��و�بسیاری�رشته�های�
دیگر�هم�استفاده�می�کنند.�

نگرش�ها،�روش�ها�و�ابزارهای�زیست�شناسان�پس�از�شناخت�ساختار�مولکول�ِدنا�)سال�1953( 
پویا�و� توانا،� به�رشته�ای�مترقی،� این�تحول�سبب�شده�که�علم�زیست�شناسی� متحول�شده�است.�
همچنین�امیدبخش�تبدیل�شود؛�به�گونه�ای�که�انتظارات�جامعه�از�زیست�شناسان�نسبت�به�دهه�ها�و�
سده�های�قبلی�بسیار�افزایش�یافته�است.�امروزه�فناوری�ها�و�علوم�نوین�در�پیشرفت�علم�زیست�شناسی�

نقش�مهمی�دارند.

فناوری های نوین

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی:�امروزه�بیشتر�از�هر�زمان�دیگر�به�جمع�آوری،�بایگانی�و�تحلیل�
داده�ها�و�اطاعات�حاصل�از�پژوهش�های�زیست�شناختی�نیاز�داریم؛�چون�مثًا�در�برخی�از�پروژه�های�
اخیر�شناسایی�مجموعه�ژن�های�جانداران،�چندین�ترابایت�)هر�ترابایت�برابر�یک�تریلیون�بایت(�داده،�
تولید�می�شود�که�باید�ذخیره،�تحلیل�و�پردازش�شوند.�تنظیم،�ثبت�و�تحلیل�این�حجم�از�اطاعات�
و�انتشار�آنها�به�صورت�چاپی�میسر�نیست،�بلکه�ناگزیر�باید�این�داده�ها�را�به�رایانه�های�پرظرفیت�و�
ارتباطات�در�پیشرفت� پرسرعت�سپرد.�دستاوردها�و�تحوالت�بیست�سالۀ�اخیر�فناوری�اطاعات�و�
زیست�شناسی،�تأثیرهای�بسیاری�داشته�است.�این�فناوری�ها�امکان�انجام�محاسبات�را�در�کوتاه�ترین�

زمان�ممکن�فراهم�کرده�اند�)شکل2(.

بود� یاخته��الزم� برای�مشاهدۀ� تا�چندی�پیش� فناوری های مشاهدۀ سامانه های زیستی زنده:�
نخست�آن�را�بُکشند�و�سپس�رنگ�آمیزی�کنند�تا�بتوانند�اجزای�درون�آن�را�ببینند؛�درحالی�که�امروزه�

روش�های�مختلف�و�کارآمدی�برای�مشاهدۀ�یاخته�های�زنده�وجود�دارد.�
امروزه�می�توان�از�اشیایی�در�حد�چند�آنگستروم�تصویربرداری�کرد.�می�توان�جایگاه�یاخته�ها�را�

بیشتر بدانید
زیست شناسی مصنوعی

زیست�شناسی�مصنوعی�موضوع�های�
زیست�فـنـاوری،� مـاننـد� مخـتلــفی،�
زیست�شناسی�مولکولی،�زیست�شناسی�
سامانه�ها،�مهندسی�رایانه�و�مهندسی�
مـی�کند.� مـرتبط� هـم� بـه� را� ژنتیک�
مـی�کـوشند� عـلم� ایـن� متخصصان�
اجـرا��کنند� و� طـراحی� سامانه�هـایی�
نمی�شوند.� یافت� طبیعی� به�طور� که�
کارایی� با� آنزیم�هایی� تولید� و� طراحی�
بهینه�و�کاربرد�آنها�مثًا�برای�تولید�مواد�
پاک�کننده،�یک�نمونه��از�کاربردهای�
این�رشته�است.�رعایت�اخاق�زیستی�
در�زیست�شناسی�مصنوعی،�اهمیت�

فراوان�دارد.�

حافظۀ� انتقال� راست:� شکل2ــ�
آی�بی�ام،� شرکت� مگابایتی� �5
پیشرفته�ترین�سخت�افزار�روز�جهان�در�
سال�1956؛�این�حافظه�را�ازنظر�اندازه،�
ظرفیت�و�قیمت�با�حافظه�های�امروزی�
 2 حافظۀ� یک� چپ:� کنید.� مقایسه�

ترابایتی�امروزی

2 TB
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برای بررسی مجموعۀ ژن های هر گونه از جانداران از کدام علوم استفاده می شود؟
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Highlight
برای بررسی مجموعۀ ژن های هر گونه از جانداران از کدام علوم استفاده می شود؟
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در گذشته برای مشاهدۀ یاخته و اجزاء درون آن چه می کردند؟

KHAGHANI
Highlight
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درون�بدن�شناسایی�کرد؛�حتی�می�توان�مولکول�هایی�مانند�پروتئین�ها�را�در�یاخته�های�زنده،�شناسایی�
و�ردیابی�کرد.

مهندسی ژن )ژنتیک(:�مدت�هاست�که�زیست�شناسان�می�توانند�ژن�های�یک�جاندار�را�به�بدن�
جانداران�دیگر�وارد�کنند،�به�گونه�ای�که�ژن�های�منتقل�شده�بتوانند�اثرهای�خود�را�ظاهر�کنند.�این�
روش،�که�باعث�انتقال�صفت�یا�صفاتی�از�یک�جاندار�به�جانداران�دیگر�می�شود،�مهندسی ژن  نام�
دارد.�در�پزشکی،�کشاورزی�و�پژوهش�های��علوم�پایه�از�مهندسی�ژن�استفاده�می�کنند.�جاندارانی�
که�ژن�های�افراد�گونه�ای�دیگر�را�در�خود�دارند،�جانداران�تراژن�نامیده�می�شوند.�مهندسان�ژن�حتی�

می�توانند�ژن�های�انسانی�را�به�گیاهان،�جانوران�دیگر�یا�حتی�باکتری�ها�وارد�کنند.

اخالق زیستی

پیشرفت�های�سریع�علم�زیست�شناسی،�به�ویژه�در�مهندسی�ژن�)ژنتیک(،�دست�ورزی�در�ژن�های�
جانداران�و�نیز�فنون�مورد�استفاده�در�پزشکی،�زمینه�سوء�استفاده�هایی�را�در�جامعه�فراهم�کرده�است.�
محرمانه�بودن�اطاعات�ژنی�)ژنتیک(�و�نیز�اطاعات�پزشکی�افراد،�فناوری�های�ژن�درمانی،�ایجاد�

جانداران�تراژن�و�حقوق�جانوران�از�موضوع�های�اخاق�زیستی�هستند.
یکی�از�سوء�استفاده�ها�از�علم�زیست�شناسی،�تولید�ساح�های�زیستی�است.�چنین�ساحی�
مثًا�می�تواند�عامل�بیماری�زایی�باشد�که�نسبت�به�داروهای�رایج�مقاوم�است�یا�فرآورده�های�غذایی�
 و�دارویی�با�عواقب�زیانبار�برای�افراد�باشند.�بنابراین�وضع�قوانین�جهانی�برای�جلوگیری�از�چنین

سوء�استفاده�هایی�از�علم�زیست�شناسی�ضروری�است.

میکروسکوپ�الکترونی

KHAGHANI
Highlight

KHAGHANI
Inserted Text
مهندسی ژن را تعریف کنید؟

KHAGHANI
Highlight
مهندسی ژن را تعریف کنید؟

KHAGHANI
Inserted Text
موضوع های اخلاق زیستی را نام ببرید.

KHAGHANI
Highlight
موضوع های اخلاق زیستی را نام ببرید.

KHAGHANI
Highlight

Khaghani
Inserted Text
یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی را بنویسید.

Khaghani
Highlight
یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی را بنویسید.
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هم�اکنون�بعضی�بوم�سازگان�های�زمین�در�حال�تخریب�و�نابودی�اند.�اصواًل�چگونه�از�بوم�سازگان��ها�
حفاظت،�و�بوم�سازگان��های�آسیب�دیده�را�ترمیم�و�بازسازی�کنیم؟

سوخت�های�فسیلی�یا�انرژی�های�تجدیدناپذیر،�مانند�نفت،�گاز،�بنزین�و�گازوئیل�تمام�شدنی�اند،�
هوا�را�آلوده�می�کنند،�باعث�گرمایش�زمین،�و�به�عاوه،�استخراج�آنها�باعث�تخریب�محیط�زیست�
می�شود.�چگونه�از�کاربرد�انرژی�های�فسیلی�بکاهیم�و�در�عوض،�استفاده�از�انرژی�های�تجدیدپذیر،�
مانند�انرژی�های�آب�های�روان،�باد،�خورشید،�زمین�گرمایی�و�سوخت�های�زیستی�را�افزایش�دهیم؟�

تأمین غذای سالم و کافی

گفته�می�شود�که�هم��اکنون�حدود�یک�میلیارد�نفر�در�جهان�از�گرسنگی�و�سوِءتغذیه�رنج�می�برند؛�
به�عاوه،�پیش�بینی�شده�است�که�رقم�گرسنگان�در�سال��2030به�حدود��4/8میلیارد�نفر�برسد.�چگونه�

غذای�سالم�و�کافی�برای�جمعیت�های�رو�به�افزایش�انسانی�فراهم�کنیم؟�
می�دانیم�غذای�انسان�به�طور�مستقیم�یا�غیرمستقیم�از�گیاهان�به�دست�می�آید؛�پس�شناخت�
بیشتر�گیاهان�یکی�از�راه�های�تأمین�غذای�بیشتر�و�بهتر�است؛�مثًا�می�دانیم�که�یکی�از�ویژگی�های�
گیاهان�خودرو�این�است�که�با�محیط�های�زیست�مختلف�سازگارند�و�می�توانند�در�محیط�ها�و�اقلیم�های�
مختلف�به�آسانی�برویند،�سریع�رشد،�و�زادآوری�کنند�و�در�مدتی�نسبتًا�کوتاه�به�تولیدکنندگی�بسیار�زیاد�
برسند�و�دانه�و�میوه�تولید�کنند.�امروزه�برای�داشتن�محصول�بهتر�می�توان�ژن�هایی��از�این�گیاهان�

استخراج،�و�با�فنون�مهندسی�ژن��به�ِدنای�گیاهان�زراعی�منتقل�کرد.�
یکی�دیگر�از�راه�های�افزایش�کّمیت�و�کیفیت�غذای�انسان،�شناخت�روابط�گیاهان�زراعی�و�
پیچیده،�شامل�عوامل� دیگر�در�محیطی� مانند�همۀ�جانداران� زراعی� گیاهان� محیط�زیست�است.�
غیرزنده�مانند�دما،�رطوبت،�نور�و�عوامل�زنده�شامل�باکتری�ها،�قارچ�ها،�حشرات�و�مانند�آنها�رشد�
می�کنند�و�محصول�می�دهند.�بنابراین،�شناخت�بیشتر�تعامل�های�سودمند�یا�زیانمند�بین�این�عوامل�
و�گیاهان،�به�افزایش�محصول�کمک�می�کند.�به�عاوه،�معلوم�شده�است�که�اجتماع�های�پیچیدۀ�
میکروبی�در�خاک،�در�تهیۀ�مواد�مغذی�و�حفاظت�گیاهان�در�برابر�آفت�ها�و�بیماری�ها،�نقش�های�
مهمی�دارند.�شناخت�این�اجتماع�های�میکروبی�به�یافتن�راه�های�افزایش�تولیدکنندگی�گیاهان�کمک�
می�کند.�برای�بهبود�مقاومت�گیاهان�به�بیماری�های�گیاهی�نیز�از�مهندسی�ژن�استفاده�می�کنند.�

 

زیست شناسی در خدمت انسان گفتار 3 

KHAGHANI
Inserted Text
سوخت های فسیلی را نام برده و معایب آنها را بنویسید.

KHAGHANI
Highlight
سوخت های فسیلی را نام برده و معایب آنها را بنویسید.

KHAGHANI
Inserted Text
انرژی های تجدید پذیر را نام ببرید.

KHAGHANI
Highlight
انرژی های تجدید پذیر را نام ببرید.

KHAGHANI
Inserted Text
ویژگی های گیاهان خودرو را ذکر کنید.

KHAGHANI
Highlight
ویژگی های گیاهان خودرو را ذکر کنید.

KHAGHANI
Inserted Text
امروزه برای داشتن محصولات بهتر چه عملی انجام می دهند؟

KHAGHANI
Highlight
امروزه برای داشتن محصولات بهتر چه عملی می توان انجام داد؟

KHAGHANI
Inserted Text
محیط زندگی گیاهان شامل چه عواملی است؟

KHAGHANI
Highlight
محیط زندگی گیاهان شامل چه عواملی است؟

KHAGHANI
Inserted Text
 اجتماع میکروبی  خاک ، چه نقشی دارند؟

KHAGHANI
Highlight
 اجتماع میکروبی  خاک ، چه نقشی دارند؟

KHAGHANI
Highlight

KHAGHANI
Sticky Note
چگونه می توان کیفیت و کمیت محصولات مورد نیاز را به شکل دلخواه تغییرداد؟جواب:1-می توان ژن های دلخواه را شناسایی، و از گیاهان خود رو استخراج، و با فنون مهندسی ژن شناسی به DNAی گیاهان زراعی منتقل کرد.2-شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست است.3-شناخت بیشتر تعامل های سودمند یازیانمند بین عواملی مانند رطوبت،نور و... و گیاهان، به افزایش محصول کمک می کند.4-شناخت اجتماع های پیچیدۀ میکروبی در خاک به یافتن راه های افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک می کند.5-برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری های گیاهی ویروسی،باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت نیز از مهندسی ژن شناسی استفاده م یکنند.
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حفاظت از بوم سازگان  ها، ترمیم و بازسازی آنها

انسان،�جزئی�از�شبکۀ�حیات�است�و�لذا�نمی�تواند�بی�نیاز�و�جدا�از�موجودات�زندۀ�دیگر�و�در�
تنهایی�به�زندگی�ادامه�دهد.�به�طورکّلی�منابع�و�سودهایی�را�که�هر�بوم�سازگان��در�بردارد،�خدمات 
بوم سازگان�می�نامند.�میزان�خدمات�هر�بوم�سازگان��به�میزان�تولیدکنندگان�آن�بستگی�دارد.�پایدار�
کردن�بوم�سازگان��ها�به�طوری�که�حتی�در�صورت�تغییر�اقلیم،�تغییر�چندانی�در�مقدار�تولیدکنندگی�آنها�

روی�ندهد،�موجب�ارتقای�کیفیت�زندگی�انسان�می�شود.

بررسی�تصاویر� قرار�گرفته�است.� ارومیه�چندین�سال�است�که�در�خطر�خشک�شدن� دریاچۀ�
ماهواره�ای�نشان�می�دهد�که�این�دریاچه�تا�سال��1394مقدار�زیادی�از�مساحت�خود�را�از�دست�داده�
است.�خشکسالی�٬حفر�بی�حساب�چاه�های�کشاورزی�در�اطراف�آن،�بی�توجهی�به�قوانین�طبیعت،�
احداث�بزرگراه�روی�دریاچه،�استفادۀ�غیرعلمی�از�آب�های�رودخانه�هایی�که�به�این�دریاچه�می�ریزند�و�
سدسازی�در�مسیر�این�رودها،�از�عوامل�این�خشکی�هستند.�زیست�شناسان�کشورمان�با�استفاده�از�
اصول�علمی�بازسازی�بوم�سازگان�ها،�راهکارهای�الزم�را�برای�احیای�آن�ارائه�کرده�اند�و�امید�دارند�که�

در�آینده�از�نابودی�این�میراث�طبیعی�جلوگیری�کنند�)شکل3(.�
مسئلۀ� جنگل،� زمین� یا� چوب� از� استفاده� برای� جنگل�ها� درختان� قطع� یعنی� جنگل زدایی،�
محیط�زیستی�امروز�جهان�است.�پژوهش�ها�نشان�داده�اند�که�در�سال�های�اخیر،�مساحت�بسیار�
گسترده�ای�از�جنگل�های�ایران�و�جهان�تخریب�و�بی�درخت�شده�اند.�جنگل�زدایی�پیامدهای�بسیار�
بدی�برای�سیارۀ�زمین�دارد.�تغییر�آب�وهوا،�کاهش�تنوع�زیستی�و�فرسایش�خاک�از�آن�جمله�اند؛�مثًا�

یکی�از�علت�های�وقوع�سیل�را�در�سال�های�اخیر،�جنگل�زدایی�می�دانند�)شکل4(.�

بوم�سازگان�های� از� یکی� شکل3ــ�
ارومیه� دریاچۀ� ایران،� آسیب�دیدۀ�
است�که�به�تازگی�کوشش�هایی�برای�
اجرا� حال� در� آن� بازسازی� و� ترمیم�
است.�این�دریاچه،�بزرگ�ترین�دریاچۀ�
داخلی�ایران�است�و�در�سال��1352در�
فهرست�پارک�های�ملی�ایران�به�ثبت�
رسیده�است.�پارک�ملی�دریاچۀ�ارومیه�
از�زیستگاه�های�طبیعی�ایران�است.

KHAGHANI
Inserted Text
خدمات بوم ساز گان را تعریف کنید.

KHAGHANI
Highlight
خدمات بوم ساز گان را تعریف کنید.

KHAGHANI
Inserted Text
میزان خدمات هر بوم سازگان به چه عاملی بستگی دارد؟

KHAGHANI
Highlight
میزان خدمات هر بوم سازگان به چه عاملی بستگی دارد؟

KHAGHANI
Inserted Text
در چه صورتی بوم سازگان ها باعث ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود؟

KHAGHANI
Highlight
در چه صورتی بوم سازگان ها باعث ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود؟

KHAGHANI
Inserted Text
عواملی که باعث کاهش مساحت دریاچۀ ارومیه و خشکی آن شده است نام ببرید؟

KHAGHANI
Highlight
عواملی که باعث کاهش مساحت دریاچۀ ارومیه و خشکی آن شده است نام ببرید؟

KHAGHANI
Inserted Text
جنگل زدایی یعنی چه؟

KHAGHANI
Highlight
جنگل زدایی یعنی چه؟

KHAGHANI
Inserted Text
پیامد های جنگل زذایی را نام ببرید.

KHAGHANI
Highlight
پیامد های جنگل زذایی را نام ببرید.
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تأمین انرژی های تجدیدپذیر

نیاز�مردم�جهان�به�انرژی�در�حال�افزایش�است.�انتظار�می�رود�این�نیاز�تا�سال��2030حدود�60 
درصد�افزایش�یابد.�بیش�از�سه�چهارم�نیاز�کنونی�جهان�به�انرژی�از�منابع�فسیلی،�مانند�نفت،�گاز�و�بنزین�
تأمین�می�شود؛�اما�می�دانیم�که�سوخت�های�فسیلی�موجب�افزایش�کربن�دی�اکسید�جو،�آلودگی�هوا�و�
درنهایت�باعث�گرمایش�زمین�می�شوند.�از�سوی�دیگر�استخراج�سوخت�های�فسیلی�نیز�محیط�زیست�را�
آلوده�می�کند.�بدین�لحاظ،�انسان�باید�در�پی�منابع�پایدار،�مؤثرتر�و�پاک�تر�انرژی�برای�کاهش�وابستگی�به�
سوخت�های�فسیلی�باشد.�زیست�شناسان�می�توانند�به�بهبود�و�افزایش�تولید�سوخت�های�زیستی�مانند�

گازوئیل�زیستی�که�از�دانه�های�روغنی�به�دست�می�آید،�کمک�کنند�)شکل5(.�

انسان�های�اولیه�با�سوزاندن�چوب�و�برگ�درختان،�انرژی�به�دست�می�آوردند؛�اما�زیست�شناسان�
امروزی�کاربرد�های�مؤثرتری�برای�چوب،�برگ�و�ضایعات�گیاهی�سراغ�دارند.�می�دانیم�که�گیاهان�

سرشار�از�سلولزند.�زیست�شناسان�می�کوشند�سلولز�را�به�سوخت�های�زیستی�تبدیل�کنند.

شکل4ــ�جنگل�زدایی�در�ایران.
گلستان� جنگل� ماهواره�ای� تصویر�
درشهریورماه��سال�های��1377)الف(�

�1380)ب(��1394)ج(.
رنگ�قرمز،�محدودۀ�جنگل�را�نشان�

می�دهد.
)تصاویر�از�سازمان�فضایی�ایران(

فتوسنتز

��گازوئیل�زیستی

دانه�های�روغنی
�روغن�گیاهی

استخراج

روغن�گیاهی�تصفیه�شده

تصفیه

واکنش�شیمیایی

وسایل�نقلیه

انرژی

CO2

شکل�5ــ�فرایند�چرخه�ای�تولید��گازوئیل�
مانند� روغنی،� دانه�های� از� زیستی�
آفتاب�گردان،�زیتون�یا�سویا�را�به�علت�
چرخه�ای�بودن�این�فرایند،��تجدیدپذیر�
مواد� زیستی� گازوئیل  می�دانند.�
سرطان�زا�ندارد�و�باعث�باران�اسیدی�

نمی�شود.

ج(ب(الف(

Khaghani
Inserted Text
چرا انسان در صدد کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است؟

Khaghani
Highlight
چرا انسان در صدد کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است؟

Khaghani
Inserted Text
گازوئیل زیستی از چه موادی بدست می اید؟ مثال بنویسید؟

Khaghani
Highlight
گازوئیل زیستی از چه موادی بدست می اید؟ مثال بنویسید؟

Khaghani
Inserted Text
ویزگی گازوئیل زیستی چیست؟

Khaghani
Highlight
ویزگی گازوئیل زیستی چیست؟

Khaghani
Inserted Text
چرا فرایند تولید گازوئیل زیستی تجدید پذیر می دانند؟

Khaghani
Highlight
چرا فرایند تولید گازوئیل زیستی را تجدید پذیر می دانند؟

Khaghani
Highlight
مراحل تولید گازوئیل زیستی را به ترتیب نام ببرید.

Khaghani
Sticky Note
درفرایند تولید گازوئیل زیستی از دانه های روغنی به سوالات زیر پاسخ دهید.1-ابتدا چه ماده ای استخراج می شود؟جواب: روغن گیاهی2-گازوئیل طی چه مرحله ای تولید می گردد؟جواب: طی واکنش شیمیایی از روغن گیاهی تصفیه شده تولید می شود.3- با مصرف گازوئیل زیستی در وسایط نقلیه چه گازی ایجاد می گردد؟جواب: گاز کربن دی اکسید.

Khaghani
Inserted Text
زیست شناسان امروزی از چه طریقی از سلولز سوخت زیستی تهیه می کنند؟مثال بنویسید.

Khaghani
Highlight
زیست شناسان امروزی از چه طریقی از سلولز سوخت زیستی تهیه می کنند؟مثال بنویسید.
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برای�مثال�آنزیم�های�مهندسی�شده�ای��برای�تجزیۀ�بهتر�سلولز�تولید�کنند.�
هم�اکنون�در�برخی�کشورها�برای�به�حرکت�درآوردن�خودروها�از�سوخت�های�زیستی�استفاده�

می�کنند.

بیشتر بدانید
نانوفناوری در خدمت بینایی 

انسان
بیماری�تحلیل�شبکّیۀ�چشم،�یکی�از�
علت�های�نابینایِی�کهن�ساالن�است.�
در�این�بیماری،�که�ممکن�است�از�65 
شود،� ظاهر� افراد� در� بعد� به� سالگی�
نور�در�شبکیه� به� یاخته�های�حساس�
به�تدریج�از�بین�می�روند،�یا�نمی�توانند�

به�درستی�کار�کنند.��
شبکیۀ� بیماران،� این� به� کمک� برای�
مصنوعی�ساخته�شده�است.�می�توان�
یاخته�های� � از� که� را� عصب�هایی�
شبکیه� در� بینایی� مسئول� عصبی�
به� می�روند� مغز� به� و� می�شوند� خارج�
از� مجموعه�ای� شامل� ریزتراشه�هایی�
میکروسکوپی� الکتریکی� چشم�های�
به� را� نور� می�توانند� که� کرد� متصل�
کنند،� تبدیل� الکتریکی� تکانه�های�
هستند،� نابینا� که� بیمارانی� درنتیجه،�
می�توانند�اشیا�را�ببینند�و�خطوط�درشت�

روزنامه�ها�را�بخوانند.

از�پیشرفت�های�پزشکی�یک�سالۀ�اخیر�که�با�کار�روی�ژن�ها�صورت�گرفته�است،�گزارشی�کوتاه�تهیه،�و�در�فّعالیت
کاس�ارائه�کنید.�

اگرچه�سوخت�های�فسیلی�نیز�منشأ�زیستی�دارند�و�از�تجزیۀ�پیکر�فّعالیت
جانداران�به�وجود�آمده�اند؛�اما�امروزه�سوخت�زیستی�به�سوخت�هایی�
می�گویند�که�از�جانداران�امروزی�به�دست�می�آیند.�مزایا�و�زیان�های�سوخت�های�فسیلی�و�

زیستی�را�از�دید�محیط�زیستی�با�هم�مقایسه�کنید.

 سالمت و درمان بیماری ها

درمان� به�آسانی� افراد� بعضی� در� را� بیماری�ها� برخی� داروها،� برخی� که� کرده�اید� مشاهده� حتمًا�
می�کنند؛�درحالی�که�همان�دارو�در�بعضی�دیگر�از�انسان�ها�نه�تنها�مؤثر�نیست،�بلکه�اثرهای�جانبی�

خطرناک�دارد.�
به�تازگی،�روشی�برای�تشخیص�و�درمان�بیماری�ها�در�حال�گسترش�است�که پزشکی شخصی 
نام�دارد.�پزشکان�در�پزشکی�شخصی�برای�تشخیص�و�درمان�بیماری�ها�به�جای�مشاهدۀ�حال�بیمار،�
�هر�فرد�را� با�بررسی�اطاعاتی�که�روی�ژن�های�هر�فرد�وجود�دارد،�روش�های�درمانی�و�دارویی�خاِصّ
گاه�می�شوند،�بیماری�هایی�را�که�قرار�است�در�آینده� طراحی�می�کنند�و�به�عاوه،�از�بیماری�های�ارثی�او�آ

به�آن�مبتا�شود،�پیش�بینی�می�کنند�و�با�اقدامات�الزم،�اثر�آن�را�کاهش�می�دهند.�

Khaghani
Inserted Text
پزشکان چگونه برای کاهش بیمار ها از پزشکی شخصی استفاده میکنند؟

Khaghani
Highlight
پزشکان چگونه برای کاهش بیمار ها از پزشکی شخصی استفاده میکنند؟




