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با سالم و درود بر دوستان عزیز
بـا توجه به تغییرات اساسـی در نظام آموزشـی کشـور عزیزمان، 
کتاب هـای درسـی زیست شناسـی هـم دچـار تغییـرات اساسـی 
شـده اسـت. کتاب درسـی زیست شناسـی دهـم اّولیـن کتاب از 
نظام آموزشـی دورة دوم متوسـطه اسـت که دارای نکات خوب 

آموزشـی بـه روز شـده دربارة مطالب زیست شناسـی اسـت.
تأثیرگذارتریـن  این کـه مهم تریـن و  زیست شناسـی عـاوه بـر 
درس گـروه تجربـی اسـت، بـه علـت سـاختار منحصـر به فـرد 
خـود، سـخت ترین درس ایـن گـروه نیـز به شـمار مـی رود. لذا 
بایـد آن را بـا دقـت خوانـد و نبایـد از هیچ کـدام از مطالب ذکر 

شـده در کتـاب درسـی به سـادگی گذشـت.
بـرای نوشـتن کتـاب »زیسـت دهـم کیمیـا« سـختی های زیادی 
متحمـل شـدیم و تألیـف کتـاب مـدت زیـادی طـول کشـید اما 
حاصـل کار، کتـاب منحصر به فـرد از نظر آمـوزش و بیان نکات 
کتـاب زیسـت دهم شـد. کتاب حاضر بـا کتاب هـای رنگارنگی 
کـه تـا حـاال دیده ایـد متفـاوت اسـت و در نـوع خـود بی نظیر؛ 
چراکـه نگاهـی متفـاوت و ویـژه بـه مفاهیـم کتاب های درسـی 

زیست شناسـی دهـم دارد.
در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت درس نامه هـای جامع بـه همراه 
نـکات آموزشـی ویـژه بـا تصاویـر مختلـف و مرتبـط بـا موضوع 
درس نامه هـا از منابـع علمـی مختلف ارائه شـود. در پایان هر فصل 
تعـدادی سـؤال چهارگزینـه ای هـم بـرای تثبیت یادگیـری مطالب 
آورده شـده اسـت. ضمنـاً پاسـخ بـه سـؤاالت ارائـه شـدة تک تک 
گزینه هـای سـؤاالت بررسـی شـده و نـکات الزم ارائـه گردیـده 

است.
کتـاب حاضـر دارای ویژگی های بارز و محاسـن فراوانی اسـت 

کـه بـه برخی از آنها اشـاره می شـود:
1- آموزش خط به خط کتاب درسی

2- آموزش مفهومی، تکنیکی و مقایسه ای کتاب درسی
3- داشتن شکل ها و جداول مقایسه ای ویژه و منحصر به فرد

4- بیان نکات مهم فعالیت ها و شکل های کتاب درسی
5- داشـتن سـؤاالت چهارگزینـه ای اسـتاندارد بـه همـراه ارائـة 

نـکات آموزشـی خـاص بـرای پاسـخ سـؤاالت

تشکر و سپاس ویژه
 از اسـاتید بزرگـواری کـه در طراحـی سـؤاالت چهارگزینـه ای 
کمـک کرده انـد و بـا اینجانـب در مـدت تألیـف کتـاب همکاری 
صمیمانه داشـته اند: علـی جوهری، وحید قاسـمی و مهدی عطربر
بازبینـی  از اسـاتید بزرگـواری کـه زحمـت ویراسـتاری و   
مطالـب فصـول را کشـیده اند: علی جوهـری، کامران دوسـتکام، 

حسین یوسفوند و لیلی قاضیان
 از بـرادر بزرگـوار جناب آقـای مهندس هادی عزیـززاده دبیر 
مجموعـه کـه زمینـة تدوین و نشـر کتـاب را فراهـم آورده اند و 

دغدغـه ای جـز خدمت بـه فرزندان ایـران سـربلند را ندارند.
خاطـر  بـه  کرده انـد  همراهـی ام  کـه  مشـاوری  اسـاتید  از   
حمایت هـای بی دریغشـان: علـی سـلیمانی، امیر گنجعلـی زاده و 

حسـین فرهـودی
 از تمامـی همـکاران و اسـاتید بزرگـوارم کـه سرتاسـر نقـاط 
و  لطـف  مـورد  خـود  نکته نظـرات  بـا  را  مـا  کـه  ایران زمیـن 
حمایـت قـرار داده انـد؛ به خصـوص از اسـتاد رسـتمی مـدرس 

زیسـت دلفـان بـه خاطـر ارائـة تصاویـر آموزشـی
 از یکایـک پرسـنل صمیمـی انتشـارات مبتکــران به ویــژه 
ناهیـد صبائی )حــروفچین(، حسـین کشـتی کار )صفحــه آرا( 
)گرافیسـت(،  ُخدامـی  بهـاره  )ویراسـتار(،  عینی پـور  طوبـی 

مینـا هرمـزی )طـراح جلـد( و آسـیه فـاح )هماهنگـی(
 از مدیـران و معاونیـن محترم مدارس به ویـژه آقای یداله زاده، 

پورحسـین، امید، بیرگ و...
 از تمامـی عزیـزان و دانش آموزان خوبم چه پسـر و چه دختر 
از سراسـر کشـور به خصـوص از دانش آمـوزان دبیرسـتان های 
اسـتعدادهای درخشـان عامـه طباطبایی و نمونـه دولتی آیت اله 
طالقانـی و سـایر دانش آمـوزان و دوسـتانی کـه اسـامی همة آنها 

در ذهنم نیسـت...
 در خاتمه تشـکر و سـپاس ویژه از همسـر عزیز و دو فرشـتة 
زندگـی ام علـی و مریـم کـه از فرصت هایـی کـه متعلـق بـه آنها 

بـود، گذشـت کردنـد تـا چنین کتابـی به نـگارش درآید.
کام آخـر این کـه از همة صاحب نظـران، دبیـران و دانش آموزان 
گرامـی تقاضـا دارم در صورت مشـاهدة هر گونه کاسـتی، آن را 
منعکـس فرماینـد و مـا را از دعای خیر خویـش فراموش نکنند.

پیروز باشید  
سلیمان محبی  

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
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نمونه ای از رازهای آفرینش
← جانور، بی مهره، بندپایان، حشرات پروانة مونارک )پروانة ملکه یا پروانة سلطان( 

پروانة مونارک یکی از شگفت انگیزترین رفتارها )رفتار مهاجرت( را به نمایش می گذارد. این پروانه هر سال هزاران کیلومتر را  از مکزیک 
تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید.

رفتار�مهاجرت�در�این�پروانه،�نوعی�رفتار�ارثی�است.

»رفتار« به عمل یا مجموعه ای از اعمال گفته می شود که جانور در   飾釻

پاسخ به محرک از خود بروز می دهد.
این پروانه عالوه بر رفتارهای دیگری که به نمایش می گذارد، دارای رفتار   飾釻

مهاجرت )با تغییر فصل برای پیدا کردن محیط مساعد( هم هست. 
پروانة مونارک به خاطر توانایي بلع سم شیمیایي تولیدي توسط گیاه   飾釻

میزبانش استبرق و ذخیرة این سم براي دفاع از خود مشهور است.
هم الرو و هم بالغین پروانة مونارک این پتانسیل را دارند که براي   飾釻

شكارچی های خود سمي باشند.

چرخة زندگی
ماده ها در هر نوبت تخم گذاري 400 تا 500 عدد تخم روي گیاه 
استبرق  گیاه  از  براي رشد  )نوزادها(  استبرق مي گذارند. الروها 

تغذیه مي کنند.

از� از�برگ�ها�و�پروانة�مونارک�بالغ� نوزاد�پروانة�مونارک�

شهد�گل�ها�تغذیه�می�کند.

مسیریابی پرصلنة مونارک
پروانه ها با استفاده از سلول های عصبی بدن خود، جایگاه خورشید 
در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند و به سوی آن پرواز 

می کنند.
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جهت یابی پروانه های مونارک توسط دو گروه نورون صورت می گیرد:
1- نورون های ساعت در شاخک پروانه

2- نورون های جهت یاب در چشم پروانه

زیست�شناسان�عالوه�بر�تالش�برای�پی�بردن�به�رازهای�آفرینش،�سعی�می�کنند�از�یافته�های�خود�برای�بهبود�زندگی�انسان�نیز�بهره�بگیرند.

زیست�شناسی�چیست؟

زیست شناسان تاش می کنند پاسخ های انبوه پرسش هایی که در محدودة زیست شناسی وجود دارد را بیابند تا:
به رازهای آفرینش پی ببرند.

کمک به حل مسائل و مشکات زندگی اجتماعی انسان امروزی بکنند.

نمونه لی چند لز میان لنبوه پرسش ها
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 سلول های بدن انسان سرطانی می شوند؟ چگونه می توان سلول های سرطانی را در مراحل اّولیة 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؟

زیست�شناسان�در�این�راه�به�موفقیت�های�بسیاری�هم�رسیده�اند.

تعریف علم زیست شناسی
زیست شناسی، شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد.
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محدصدة علم زیست شناسی
اصاح گیاهان و جانوران برای تولید محصوالت غذایی بهتر و بیشتر )مقدار قابل توجهی از غذا ما از گیاهان و جانوران اصاح شده به دست می آید(

مهار بسیاری از بیماری ها  مانند بیماری های قند و افزایش فشار خون با روش های درمانی و داروهای جدید
DNA تعیین هویت انسان ها با استفاده از

اطاع از بیماری های ژنی انسان) با خواندن اطاعات مولکول های DNA افراد(که ممکن است در آینده به سراغ آن بیایند.
تهیة دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مبارزه با آفت های گیاهان کشاورزی
حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاه ها

محدودیت های علم زیست شناسی
ممکن است با مشاهدة 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 همة پرسش های انسان پاسخ دهد و همة مشکات زندگی ما را حل کند؛ در حالی که این طور نیست.
به طور کلی علوم تجربی، محدودیت هایی دارند و .....

نمی توانند به همة پرسش های ما پاسخ دهند.
از حل برخی مسائل بشری ناتوانند.

دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در جست وجوی علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند.  飾釻

در�زیست�شناسی،�فقط�ساختارها�و�یا�فرایندهایی�را�بررسی�می�کنیم�که�برای�ما�به�طور�مستقیم�یا�غیرمستقیم�قابل�مشاهده�و�اندازه�گیری�اند.

مشاهده�)نه�اندازه�گیری(،�اساس�علوم�تجربی�است.

یافته�های�علم�قطعی�نیستند�و�بنابراین،�علم�نمی�تواند�چیزی�را�ثابت�کند.

پژوهشگران�علوم�تجربی�نمی�توانند�دربارة�زشتی�و�زیبایی،�خوبی�و�بدی،�ارزش�های�هنری�و�ادبی�نظر�بدهند.

درست لست یا نادرست: زیست شناسان ثابت کرده لند که شیر مایعی خوشمزه لست.
این گفته درست نیست، چون یافته های علم قطعی نیستند و بنابراین، علم نمی تواند چیزی را ثابت کند و به عاوه، خوشمزگی موضوعی 

حسی، ارزشی و شخصی و انفرادی است و بنابراین، تعیین خوشمزگی در قلمرو علم نیست.

مرزهای حیات
زیست شناسی، علم بررسی حیات است.

تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیرممکن باشد. بنابراین معموالً به جای تعریف حیات، ویژگی های جانداران را معرفی می کنیم.

هفت صیژگی همة جاندلرلن

1( نظم و ترتیب
همة جانداران، سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم اند.

2( هم ایستایی)هومئوستازی(
محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار می تواند وضعیت درونی )نه وضعیت بیرونی( پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.

مجموعه اعمالي که در بدن جانداران براي حفظ پایداري وضعیت درونی انجام می شود، هومئوستازي نام دارد.
همة جانداران هومئوستازی دارند.

هومئوستازي شامل اعمالي نظیر تنظیم قند، نمک، آب، اسید ـ باز، دما و نیز دفع مواد زائد دیگر است.
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اعمالی�مانند�عرق�کردن،�دفع�گرمای�بدن،�استفراغ�کردن،�سم�زایی�توسط�سلول�های�کبدی�و�حتی�عمل�واکوئل�های�ضربان�دار،�نوعی�هومئوستازی�است.

تمام�اندام�های�بدن�به�نحوی�در�هومئوستازي�نقش�دارند�)مانند�پوست،�کلیه،�شش�ها،�روده�ها�و�...(.�پس�هومئوستازي�تنها�مربوط�به�کلیه�ها�

نیست.�شش�ها�با�دفع�کربن�دی�اکسید،�پوست�با�دفع�آب�و�نمک�از�طریق�عرق�و�همچنین�با�دفع�چربی�از�طریق�غدد�چربی�پوست،�کبد�با�دفع�مواد�رنگی�صفرا�

و�سم�زایی�و...�در�هومئوستازی�دخالت�دارند.

�عمل�واکوئول�ضربان�دار�هم�در�تک�سلولی�های�ساکن�شیرین�که�دارای�این�نوع�واکوئول�هستند،�نوعی�هومئوستازی�است.

�هومئوستازی�در�جانداران�زنده�معنی�دارد.�بنابراین�ویروس�ها،�پریون�ها�و�ویروئیدها،�هومئوستازی�ندارند.

3( رشد و نمو
جانداران رشد و نمو می کنند.

اطاعات ذخیره شده در DNAی جانداران، الگوهای رشد و نمو همة جانداران را تنظیم می کند.

رشد
یعني بزرگ شدن بخش هاي تشکیل دهندة یک جاندار، یا تشکیل بخش هایي در بدن یک جاندار که مشابه بخش هاي قبلي باشد.

رشد درواقع افزایش مقدار مادة زنده است.
رشد معموالً شامل تغییرات کمی است.

رشد در جانداران به دو روش انجام مي شود:
1- افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم سلولی

2- افزایش غیرقابل بازگشت ابعاد سلول ها

نمو
یعني عبور از یک مرحلة زندگي به مرحله اي دیگر که همراه با تشکیل بخش هاي جدید است؛ مانند تشکیل گل روي گیاهي که فاقد گل 

بوده است، پیدایش میوه و دانه.
نمو معموالً شامل تغییرات کیفی است.

تقسیم�سلول�ها�و�افزایش�تعداد�سلول�ها�و�بزرگ�شدن�ابعاد�سلول�ها،�رشد�محسوب�می�شود.�ولی�کسب�تمایز�نمو�محسوب�می�شود.

فرایندهای�رشد،�تمایز�و�نمو�تحت�کنترل�ژن�ها�هستند�و�در�جانداران�صورت�می�گیرند.

4( فرایند جذب و استفاده از انرژی
جانداران انرژی می گیرند )از غذایی که می خورند( و از آن برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از انرژی 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 و جوی غذا استفاده می کند.

5( پاسخ به محیط
همة جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند.

¡ ساقة گیاهان به سمت نور خم می شود )نورگرایی(.
¡ کرم پاناریا از نور فرار می کند.

¡ اوگلنا به سمت نور گرایش دارد.
بعضی�از�جانداران�به�هر�محرکی�پاسخ�نمی�دهند،�مانند�واکنش�نشان�ندادن�شقایق�دریایی�

یا�عروس�دریایی�نسبت�به�حرکت�مداوم�آب.
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6( تولیدمثل
جانداران، موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می شود.

تولیدمثل یکی از بارزترین ویژگی های جانداران بوده و فرآیندي است که در طي آن جاندار، افراد نسل بعد خود را به وجود مي آورد.
← بقاء نسل تولیدمثل 

← بقاء خود جاندار سایر ویژگی های جاندار 

لنولع تولیدمثا
میزان شباهت فرزندان به والدین و دیگر اعضاي خانواده، به نوع تولیدمثل بستگي دارد.

تولیدمثل ممکن است غیرجنسي یا جنسي باشد.

الف( تولیدمثل غیرجنسي
فقط یک والد شرکت دارد و این والد یک نسخه از تمامي ژن هاي خود را به فرزندان خود منتقل مي کند.

زاده هاي حاصل کامًا شبیه والد خود هستند.
انواع مختلفي از تولیدمثل غیر جنسي وجود دارد.

لنولع تولیدمثا غیرجنسي
← در باکتري ها )پروکاریوت( 1- تقسیم دوتایي 

← در آمیب، پارامسی، تاژک داران چرخان، اوگلنا و... 2- تقسیم میتوز 
← در جلبک سبز اسپیروژیر 3- قطعه قطعه شدن 

← در هیدر و مخمرها 4- جوانه زدن 
← در گیاهان 5- تولیدمثل رویشی 

← در قارچ ها 6- هاگ زایي 

ب( تولیدمثل جنسي
معموالً دو والد شرکت دارند که هر کدام سلول هاي جنسي تولید مي کنند )به جز خودلقاحی(.

فرزند حاصل دقیقًا مشابه یکي از دو والد نیست چراکه هر دو والد، ماده ژنتیک خود را به اشتراک مي گذارند. فرزندان از هر دو والد 
صفت هایي دریافت خواهند کرد.

بسیاري�از�جانداران�بنابر�شرایط�محیطی،�روش�هاي�تولید�مثل�متفاوتي�را�برمي�گزینند؛�مثالً�اسپیروژیر�عالوه�بر�قطعه�قطعه�شدن�با�تقسیم�

سلول�هاي�خود�و�نیز�در�شرایط�نامساعد�محیطي�با�تولیدمثل�جنسي�تكثیر�مي�یابد.

6( سازش با محیط
جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط، به آنها کمک می کنند.

 تغییراتی که در یک گونه به منظور تطابق بهتر آن گونه با محیط انجام می گیرد، »سازش« نام دارد.

برخالف ویژگی پاسخ به محیط، موقتی نیست و حتی ممكن است طی چندین نسل صورت بگیرد.  飾釻

در�سازش�با�محیط،�گونه�مطرح�هست�ولی�در�پاسخ�به�محیط�تنها�جاندار�مطرح�هست.

برخی�از�ویژگی�های�جانداران�ممكن�است�در�موجودات�غیرزنده�هم�مشاهده�شود؛�مانند�جذب�و�استفاده�از�انرژی.
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سطوح مختلف حیات
یکی از ویژگی های جالب حیات، گستره وسیع و سطوح سازمان یابی آن است.
گسترة حیات، از سلول شروع می شود و با بیوسفر )زیست کره( پایان می یابد.

زیست�کره��شامل�همة�محیط�های�زیستِ�کرة�زمین،�ازجمله�خشكی�ها،�اقیانوس�ها�و�دریاچه�هاست�که�در�آن�حیات�و�زندگی�وجود�دارد.

سطوح متفاصت حیات برلساس شکا
1- سلول کوچک ترین واحدی است که همة ویژگی های حیات را دارد.

2- تعدادی سلول با یکدیگر همکاری می کنند و یک »بافت« را به وجود می آورند.

بافت از پنج فرمانرو جانداران در دو فرمانرو جانوران و گیاهان مطرح است.
در جانوران مهره دار ازجمله انسان، چهار بافت اصلی پوششی، پیوندی عصبی و ماهیچه ای وجود دارد.

بعضی از چهار بافت اصلی جانوران مهره دار در جانوران بی مهره وجود دارد مانند بافت عصبی.
اغلب گیاهان دارای سه نوع بافت پوششی، زمینه ای و آوندی هستند.

3- هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوان 
که در شکل نشان داده شده است.

4- هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است. بدن این گوزن از 
چند دستگاه تشکیل شده است؛ مثًا دستگاه حرکتی از ماهیچه ها 

و استخوان ها تشکیل شده است.
5- جانداری مانند این گوزن، فردی از گونه گوزن است.

6- افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند، یک »جمعیت« 
را به وجود می آورند.

7- در هر اکوسیستم )بوم سازگان( جمعیت های گوناگون با هم 
تعامل دارند و یک »اجتماع« را به وجود می آورند.

8- بیوم )زیست بوم( از چند اکوسیستم تشکیل می شود.
9- بیوسفر )زیست کره( شامل همة جانداران، همة زیستگاه ها و 

همة زیست بوم های زمین است.

اکوسیستم:مجموعهایازموجوداتزندهوغیرزندهیکمحیطکهباهمدرارتباطمیباشند.

جمعیت:گروهیازافرادمتعلقیکگونهکهباهمدیگردریکزمانودریکماکنزندگیمیکنند.

اجتماعزیستی:مجموعهایازجمعیتهایمختلفکهدریکمحیطزندگیمیکنندوبایکدیگردرتعاملاند.

بیوسفر:شاملهمةمحیطهایزیسِتکرهزمین،ازجملهخشکیها،اقیانوسهاودریاچههاستکهدرآنحیاتوزندگیوجوددارد.
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سلول، واحد ساختار و عمل
همة جانداران از سلول تشکیل شده اند.

سلول در همة جانداران، واحد ساختاری و عملی حیات است.

لهمیت سلوف
سلول، مکان خاصی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد؛ زیرا ویژگی حیات در این سطح، پدیدار می شود.

سلول، پایین ترین سطح ساختاری است که همة فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.

لنولع جاندلرلن برلساس تعدلد سلوف

الف( جانداران تک سلولی
پیکر بعضی از جانداران از یک سلول تشکیل شده است.

باکتری�ها،�بعضی�از�آغازیان�و�بعضی�از�قارچ�ها

ب( جانداران پرسلولی
پیکر بعضی دیگر از جانداران از تعدادی سلول تشکیل شده است.

گیاهان،�جانوران،�بعضی�از�آغازیان�و�بعضی�از�قارچ�ها

�توانایی�سلول�ها�در�تقسیم�شدن�و�تولید�سلول�های�جدید،�اساس�تولیدمثل،�رشد�و�نمو�و�ترمیم�موجودات�پرسلولی�است.

صیژگی های مشترک همة سلوف ها )سلوف های زنده(
همه غشایی )غشای سلولی( دارند که عبور مواد را بین سلول و محیط اطراف تنظیم می کند.

درون همة سلول ها واکنش های متابولیسمی صورت می گیرد.
فضایی برای انجام واکنش های متابولیسمی دارند.

اطاعات الزم برای زندگی سلول در مولکول های DNA )دنا( ذخیره شده است.

1-همةجانداران)چهتکسلولیوچهپرسلولی(دارایDNAهستندولیهمةسلولهایزندهممکناستDNAنداشتهباشند.مانند

لگبولقرمزبالغانسانوسلولآبکشیبافتآوندآبکشیگیاهان.

2-بعضیازعواملغیرزندهمانندویروسهاهمدارایDNA هستند.

.)RNAیاDNA(3-ویروسهادارایمادهوراثتیهستند

یگانگی و گوناگونی حیات
تنوع، از ویژگی های حیات و یکی از شگفتی های آفرینش است.

تنوع در جانداران وجود دارد.
تنوع در دنیای جانداران ذره بینی که نمی توانیم با چشم غیرمسلح ببینیم از جانداران دیگر بسیار بیشتر است.
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تنوع نه تنها بین جانداران، بلکه در هر جاندار نیز وجود دارد.

به�تنوع�در�میوه�سیب،�تنوع�در�فلفل�دلمه�ای،�تنوع�در�برگ�های�یک�درخت�و�

....�دقت�کنیم.

یکی از هدف های اصلی زیست شناسان، مشاهدة تنوع زیستی و در پی آن، یافتن 
ویژگی های مشترک گونه های مختلف است. مولکولDNA که یکی از شباهت های 
جانداران مختلف را تشکیل می دهد، در همة جانداران وجود دارد و کار یکسانی 

انجام می دهد.
تنوع زیستی، اَشكال مختلف حیات بر روی کرة زمین است. امروزه تنوع زیستی در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم بررسی می شود.  飾釻
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زیست�شناسی�نوین

کل، بیشتر از اجتماع اجزاست 
پیکر هر یک از جانداران از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این اجزا، بخشی از یک سیستم 
)سامانه( بزرگ را تشکیل می دهد که در نمای کلی برای ما معنی پیدا می کند. بنابراین، جانداران را نوعی سیستم 
پیچیده می دانند که اجزای آن با هم ارتباط های چندسویه دارند. پیچیدگی این سیستم ها را وقتی بیشتر مشاهده 

می کنیم که ارتباط جاندار و اجزای تشکیل دهندة بدن آن را با محیط زیست بررسی کنیم.

ویژگی�های�سیستم�های�پیچیده�و�مرکب�را�نمی�توان�فقط�از�طریق�مطالعة�اجزای�سازندة�آنها�توضیح�داد.

ویژگی�سیستم�های�پیچیده�و�مرکب�در�سطوح�مختلف�حیات�متفاوت�است.

هر سلول هم چیزی بیش از مجموع مولکول های تشکیل دهندة 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 دهندة یک گیاه را از هم جدا کنیم و در ظرفی بریزیم، آن مجموعة اجزای از هم 

جدا شده، 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.
زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند که بهتر است برای درک سیستم های زنده، جزء نگری را کنار بگذارند و بیشتر کل نگری کنند 
تا بتوانند ارتباط های درهم آمیختة درون این سیستم 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 همة عوامل زنده و غیرزنده ای نیز توجه کنند که بر حیات آن اثر می گذارند.

جزءنگری
جزءنگری یعنی بررسی بخش های مختلف بدن جانداران به طور جداگانه

جزءنگری باعث شناسایی بسیاری از ساختارها و فرایندهای زنده می شود.
زیست شناسان قدیم، بیشتر جزءنگر بودند و بخش های مختلف بدن را جداگانه بررسی می کردند و به برهم کنش و ارتباط میان اجزای 

بدن جانداران کمتر توجه می کردند.
کل نگری

کل نگری یعنی بررسی جانداران به صورت کلی و مشاهدة آنها در تصویری بزرگ تر و کامل تر.
در کل نگری، به برهم کنش و ارتباط میان اجزای بدن جانداران بیشتر توجه می شود.

در کل نگری هنگام بررسی یک موجود زنده، به همة عوامل زنده و غیرزنده ای نیز توجه می شود که بر حیات آن اثر می گذارند.

نگرش بین رشته لی
زیست شناسان امروزی برای کل نگری به سیستم های زنده:

¡ ارتباط های بین سطوح مختلف سازمانی سیستم های زنده را بررسی می کنند.
¡ برای شناخت هرچه بیشتر آنها از اطاعات رشته های دیگر علوم تجربی، علوم رایانه، فنی و ریاضی نیز کمک می گیرند.

¡ برای بررسی مجموعة ژن های هر گونه از جانداران، عاوه بر اطاعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، رباتیک، علوم رایانه، 
ریاضیات، آمار، شیمی و بسیاری رشته های دیگر هم استفاده می کنند.

نگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت ساختار مولکول DNA سال 1953متحول شده است. این تحول سبب شده 
که علم زیست شناسی به رشته ای مترقی، توانا، پویا و 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.
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امروزه�فناوری�ها�و�علوم�نوین�در�پیشرفت�علم�زیست�شناسی�نقش�مهمی�دارند.

فناوری های نوین

الف( فناوری های اطالعاتی و ارتباطی
از پژوهش های  بایگانی و تحلیل داده ها و اطاعات حاصل  از هر زمان دیگر به جمع آوری،  بیشتر  امروزه 
زیست شناختی نیاز داریم؛ چون مثًا در برخی از پروژه های اخیر، شناسایی مجموعة 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 پرسرعت سپرد.

دستاوردها�و�تحوالت�بیست�سالة�اخیر�فناوری�اطالعات�و�ارتباطات،�در�پیشرفت�زیست�شناسی�تأثیرات�بسیاری�

داشته�است.�این�فناوری�ها،�امكان�انجام�محاسبات�را�در�کوتاه�ترین�زمان�ممكن�فراهم�کرده�اند.

ب( فناوری های مشاهدة سیستم های زیستی زنده
تا چندی پیش برای مشاهدة یاخته، الزم بود 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 مشاهدة سلول های زنده وجود دارد.
¡ امروزه می توان از اشیایی در حد چند آنگستروم تصویربرداری کرد.

¡ امروزه می توان جایگاه سلول ها را درون بدن شناسایی کرد.
¡ امروزه می توان مولکول هایی مانند پروتئین ها را در سلول های زنده، شناسایی و ردیابی کرد.

»میكروسكوپ�الكترونی�کرایو«�)cryo-EM(�دستگاهی�است�که�به�دانشمندان�اجازه�می�دهد�تا�ذرات�بسیار�کوچک�مانند�ساختارهای�روی�سطح�

ویروس�را�به�تصویر�بكشند.

تصویر دو نوع میکروسکوپ پیشرفته

   

مهندسی ژنتیک )مهندسی ژن(
مهندسی ژنتیک یعنی وارد کردن ژن های یک جاندار به بدن جانداران دیگر، به 

گونه ای که ژن های منتقل شده بتوانند اثرات خود را ظاهر کنند.
به جانداران دیگر  از یک جاندار  یا صفاتی  انتقال صفت  باعث  مهندسی ژن، 

می شود.
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کاربرد مهندسی ژنتیک
در پزشکی: 

¡ تهیة دارو ها 
¡ تهیه واکسن ها

¡ درمان بیماری ها )ژن درمانی( و...
درکشاورزی: 

¡ تغییر گیاهان و اصاح محصوالت آنها 
¡ بهبود مقاومت گیاهان به بیماری های گیاهی )ویروسی، باکتریایی و قارچی و...(

¡ انتقال ژن های دلخواه از گیاهان خودرو به گیاهان زراعی
¡ مبارزه با حشرات آفت و...

در دامداری: افزودن ژن های انسان به دام ها و...
در پژوهش های علوم پایه: کلون کردن و...

مهندسان ژنتیک حتی می توانند ژن های انسانی را به گیاهان، جانوران دیگر یا حتی باکتری ها وارد کنند. به موارد زیر می توان   飾釻

اشاره کرد:
¡ انتقال  ژن های  مسئول سنتز، پروتئین های  مختلف  میکروبی  و انسانی  به  گیاهان  و تولید این  پروتئین ها درگیاهان . به عنوان  مثال،  تولید 

واکسن های  مختلف  در گیاهان  و ایجاد میوه هایی  که  دارای  خاصیت  واکسیناسیون  هستند.
¡ انتقال ژن انسولین انسان به باکتری ها

¡ انتقال ژن پروتئین های پیچیدة انسانی به دام ها

انتقال�ژن�در�مهندسی�ژنتیک�بین�جانداران�صورت�می�گیرد.�این�انتقال�می�تواند�بین�جانداران�هم�گونه�و�حتی�غیر�هم�گونه�صورت�بگیرد.

جانداران تراژن
جاندارانی که ژن های افراد گونه ای دیگر را در خود دارند، جانداران تراژن نامیده می شود.

جاندار�تراژن�می�تواند�هم�جاندار�تک�سلولی�و�یا�پر�سلولی�باشد.

اخالق زیستی
پیشرفت های سریع علم زیست شناسی، به ویژه در مهندسی ژن )ژنتیک( و دست ورزی در ژن های جانداران و نیز فنون مورد استفاده در 

پزشکی، زمینه سوءاستفاده هایی را در جامعه فراهم کرده است. 
یکی از سوءاستفاده 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 ودارویی با عواقب زیان بار برای افراد باشند. بنابراین وضع قوانین جهانی برای جلوگیری 

از چنین سوءاستفاده هایی از علم زیست شناسی ضروری است.

موضوعات لخالق زیستی
¡ محرمانه بودن اطاعات پزشکی افراد ¡ محرمانه بودن اطاعات ژنی )ژنتیک( 

¡ ایجاد جانداران تراژن ¡ فناوری های ژن درمانی  
¡ حقوق جانوران
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زیست�شناسی�در�خدمت�انسان

هم اکنون بعضی اکوسیستم های )بوم سازگان های( زمین در حال تخریب و نابودی اند.
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.

سوخت های فسیلی
¡ انرژی تجدیدناپذیر و تمام شدنی اند.

¡ هوا را آلوده می کنند.
¡ کربن دی اکسید جو را افزایش می دهند.

¡ باعث گرمایش زمین می شوند.
¡ باعث آسیب دیدن محیط زیست می شوند )هم در اثر استخراج و هم ازآلودگی های 

سوخت آنها(.
¡ مواد سرطان زا دارند.

¡ باعث باران های اسیدی می شوند.

تأمین غذای سالم و کافی
هم اکنون حدود یک میلیارد نفر در جهان از گرسنگی و سوءتغذیه رنج می برند؛ به عاوه پیش بینی شده 

است که رقم گرسنگان در سال 2030 به حدود 4/8 میلیارد نفر برسد.

رله های به دست آصردن غذلی بیشتر ص بهتر
1- یکی از راه های به دست آوردن غذای بیشتر و بهتر، شناخت بیشتر گیاهان است.

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.

با محیط های زیست مختلف سازگارند و می توانند  این است که  از ویژگی های گیاهان خودرو  یکی 
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�شناسی�به��DNAگیاهان�زراعی�منتقل�کرد.�

2- یکی دیگر از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست است.
برای افزایش محصول در گیاهان می توانیم از موارد زیر استفاده کنیم: 

¡ شناخت بیشتر تعامل های سودمند یا زیانمند بین گیاهان و محیط زیست آنها و تاش برای افزایش محصول
گیاهان�زراعی�مانند�همة�جانداران�دیگر�در�محیطی�پیچیده،�شامل�عوامل�غیرزنده�مانند�دما،�رطوبت،�نور�و�عوامل�زنده�شامل�انواع�باکتری�ها،�

قارچ�ها،�حشرات�و�مانند�آنها�رشد�می�کنند�و�محصول�می�دهند.

¡ شناخت اجتماع های پیچیدة میکروبی در خاک که در تهیة مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها، نقش های مهمی دارند.
¡ استفاده از مهندسی ژنتیک برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری های گیاهی 
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حفاظت از اکوسیستم ها )بوم سازگان ها(، ترمیم و بازسازی آنها
انسان، جزئی از شبکة حیات است و لذا نمی تواند بی نیاز و جدا از موجودات زنده دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد.

منابع و سودهایی را که هر بوم سازگان دربر دارند، خدمات بوم سازگان می نامند.
میزان خدمات هر بوم سازندگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.

پایدار�کردن�اکوسیستم�به�طوری�که�حتی�در�صورت�تغییر�آب�و�هوا�)اقلیم(�تغییر�چندانی�در�مقدار�تولیدکنندگی�آنها�روی�ندهد،�موجب�ارتقای�

کیفیت�زندگی�انسان�می�شود.

1-موجوداتیکبومسازاگنعبارتانداز:تولیدکننداگن،مصرفکننداگنوتجزیهکننداگن

2-منظورازتولیدکننداگنبومسازاگن،موجوداتفتوسنتزکنندهمیباشد.اینموجوداتشاملگیاهان،جلبکها،بعضیازباکتریهاو...است.

3-هرچهتعدادوتنوعتولیدکننداگنیکبومسازاگنبیشترباشد،میزانخدماتبومسازاگنافزایشمییابد.

دریاچة ارومیه
دریاچه اورمیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران است. این دریاچه یکی از بوم سازگان های آسیب دیده ایران است و چندین سال است که 
در خطر خشک شدن قرار گرفته است. بررسی تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که این دریاچه تا سال 1394 مقدار زیادی از مساحت خود 

را از دست داده است.
عوامل خشکی دریاچه: خشکسالی، حفر بی حساب چاه های کشاورزی در اطراف آن، بی توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روی 

دریاچه، استفاده غیرعلمی از آب های رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزند و سدسازی در مسیر این رودها.
زیست شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی بازسازی اکوسیستم ها، راهکارهای الزم را برای احیای آن ارائه کرده اند و امید دارند که 

در آینده از نابودی این میراث طبیعی جلوگیری کنند.

تخریب�بوم�سازگان�می�تواند�به�صورت�مستقیم�)در�جنگل�زدایی(�و�یا�غیرمستقیم�)خشک�شدن�دریاچة�ارومیه(�باشد.

جنگل زدایی
در سال های اخیر، مساحت بسیار گسترده ای از جنگل های ایران و جهان، تخریب و بی درخت شده اند.

جنگل زدایی یعنی قطع درختان جنگل ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل
جنگل زدایی مسئلة محیط زیستی امروز جهان است.

پیامدهای بسیار بد جنگل زدایی برای سیارة زمین:
¡ تغییر آب و هوا                              ¡ کاهش تنوع زیستی                                    ¡ فرسایش خاک 

یكی�از�علت�های�وقوع�سیل�در�سال�های�اخیر�را��جنگل�زایی�می�دانند.�

تأمین انرژی های تجدیدپذیر
نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است. انتظار می رود این نیاز تا سال 2030 حدود 60 درصد افزایش یابد. بیش از سه چهارم 

نیازهای انرژیایی کنونی جهان از منابع فسیلی، مانند نفت،گاز و بنزین تأمین می شود.
بخاطر معایب فراوان سوخت های فسیلی، انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و پاک تر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت های 

فسیلی باشد.
انسان های اّولیه با سوزاندن چوب و برگ درختان، انرژی به دست می آورند؛ اما زیست شناسان امروزی کاربردهای مؤثری برای چوب و 
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برگ و ضایعات گیاهاهی سراغ دارند؛ زیرا گیاهان سرشار از سلولزاند.
زیست شناسان می کوشند سلولز را به سوخت های زیستی تبدیل کنند. آنان این کار را به چند روش انجام می دهند:

¡ انتخاب مصنوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز، تولید می کنند.
¡ مهندسی کردن ژن های این گیاهان برای رشد بیشتر با انرژی، آب و کود کمتر

¡ تولید کردن آنزیم های مهندسی شده برای تجزیة بهتر سلولز
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.

انتخاب�مصنوعی�نوعی�انتخاب�جهت�دار�است�که�توسط�انسان�انجام�می�شود.

اگرچه�سوخت�های�فسیلی�نیز�منشأ�زیستی�دارند�و�از�تجزیه�پیكر�جانداران�به�وجود�آمده�اند؛�اما�امروزه�سوخت�زیستی�به�سوخت�هایی�می�گویند�که�از�

جانداران�امروزی�به�دست�می�آیند.

گازوئیل زیستی
نوعی سوخت زیستی است.

از دانه های روغنی مانند آفتابگردان، زیتون و سویا به دست می آید.
فرایند،  این  بودن  چرخه ای  علت  به  را  روغنی  دانه های  از  زیستی  گازوئیل  تولید  چرخه ای  فرایند 

تجدیدپذیر می دانند.
گازوئیل  زیستی، مواد سرطان زا ندارد و باعث باران اسیدی نمی شود.

شکل مراحل تهیة گازوئیل زیستی



زیست شناسی دهم )کیمیا(
لوا لصف

زیست شناسی دیرصز، لمرصز ص لردل
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CO2دراینفرایندقابلمقایسهبافرایندغیرچرخهای CO2تولیدمیشودولیمیزانتولید 1-درفرایندچرخهایتولیداگزوئیلزیستیهم

سوختهایفسیلینیست.

CO2حاصلازاستفادهاگزوئیلزیستیدوبارهدرفرایندفتوسنتزاستفادهمیشود. -2
3-هماکنوندربرخیکشورهابرایبهحرکتدرآوردنخودروها،ازسوختزیستیاستفادهمیکنند.

4-سوختهایتجدیدپذیرمیتواندغیرزیستیمانندآبهایروان،بادو...ویازیستیماننداگزوئیلزیستیو...باشد.

سالمت و درمان بیماری ها
برخی داروها، بعضی بیماری ها را در برخی افراد، به آسانی درمان می کنند؛ درحالی که همان داروها در بعضی دیگر از انسان ها نه تنها بر همان 

بیماری مؤثر نیست، بلکه اثرات جانبی خطرناک دارد.

پزشکی شخوی
روشی برای تشخیص و درمان بیماری هاست.

پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری ها، به جای مشاهدة حال بیمار)در پزشکی معمولی این کار صورت می گیرد(، 
با بررسی اطاعاتی که روی ژن های هر فرد وجود دارد، ......

روش های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی می کنند.
از بیماری های ارثی او آگاه می شوند.

بیماری هایی را که قرار است در آینده به آن مبتا شود، پیش بینی می کنند.
با اقدامات الزم، اثر آن )بیماری( را کاهش می دهند.

در�پزشكی�معمولی�برای�همة�افراد،�یک�دارو�تجویز�می�شود�ولی�در�پزشكی�شخصی�با�توجه�به�ژنتیک�هر�فرد،�نسخه�های�متفاوتی�ارائه�می�شود.
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