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شکلِ زیبا، کرم نیست؛ بلکه نوزاد پروانة مونارک این جاندار کرمی 

در حال خوردن برگ است. پروانة مونارک یکی از 

گذارد. این پروانه هر انگیزترین رفتارها را به نمایش میشگفت

درپی از مکزیک تا جنوب سال هزاران کیلومتر را طی سه نسل پی

 پیماید.کانادا و بالعکس می

 
 پروانۀ مونارک -1شکل 

کند و راه را به اشتباه چگونه پروانة مونارک مسیر خود را پیدا می

ها پژوهش، به تازگی این شناسان پس از سالرود؟ زیستنمی

های عصبی یاختهاند. آنان در بدن این پروانه، معما را حل کرده

ها، جایگاه ها با استفاده از آناند که پروانهیافته هایی()نورون

دهند و به خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می

 کنند.سوی آن پرواز می

شناسان عالوه بر تالش برای پی بردن به رازهای آفرینش، زیست

های خود برای بهبود زندگی انسان نیز بهره کنند از یافتهسعی می

 بگیرند.

 شناسی چیست؟زیست: 1گفتار 

 تر، موادرد که در مدتی کوتاها وادار کرتوان گیاهان * چگونه می

 تری تولید کنند؟غذایی بهتر و بیش

* چرا باید از تنوع زیستی حفاظت کنیم؟ مثالً چرا نباید مارها، 

 ها را بکُشیم؟ها و پلنگگرگ

شوند؟ چگونه های بدن انسان سرطانی می* چرا بعضی از یاخته

شدن ای سرطانی را در مراحل اولیة سرطانیهتوان یاختهمی

 شناسایی و نابود کرد؟

های زیستی مانند الکل را جانشین توان سوخت* چگونه می

 های فسیلی، مانند مواد نفتی کرد؟سوخت

ها را های ارثی، پیشگیری، و یا آنتوان از بیماری* چگونه می

 درمان کرد؟

هایی است که ها فقط چند پرسش از میان انبوه پرسشاین

 ها را بیابند تا عالوههای آننند پاسخکشناسان تالش میزیست

 

 

 نکاتی که در مورد پروانة مونارک باید بدانید: 

 گوارش سلولز توسط جانور نوزاد -1

 نوع تنفس: نایدیسی -2

 نوع گردش خون: باز )فاقد شبکة مویرگی( -3

 یگییهای مالپدستگاه دفعی: لوله -4

 ده( + یک طنابهای به هم جوش خوردستگاه عصبی: مغز )گره -5

 عصبی شکمی که در هر بند یک گره عصبی دارد.

 گیرندة نوری: چشم مرکب -6

 اسکلت بدن: بیرونی -7

 ایمنی بدن: فاقد ایمنی اختصاصی -8

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :1تمرین 

 زیر را مشخص کنید:

بالغ ها و پاهای نوزاد پروانة مونارک از جانور الف( تعداد شاخک

 تر است.بیش

 کند.ب( برخالف کانادا، نوزاد مونارک در مکزیک زندگی می

هایی که مسئول تعیین جایگاه خورشید در آسمان پ( یاخته

هایی هستند که جهت مقصد را تشخیص هستند همان یاخته

 دهند.می

 پاسخ: 

 الف( درست

 ب( نادرست

 پ( درست
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 شناسی، دیروز، امروز و فردازیست:1فصل    (زیست دهم) علی کرامت  

 ل و مشکالت زندگیبردن به رازهای آفرینش، به حل مسائبر پی

اجتماعی انسان امروزی نیز کمک کنند و در این راه به 

ای از شاخهشناسی، اند. زیستهای بسیاری هم رسیدهموفقیت

فرایندهای و  جانداراناست که به بررسی علمی  علوم تجربی

 پردازد.می زیستی

 شناسیمحدودة علم زیست

گیاهان و جانوران خوریم، از مقدار قابل توجهی از غذایی که می

آیند. امروزه مرغ، ماهی، گاو و گوسفند، دست میاصالح شده به

خوریم، اصالح ها و حتی گندم، برنج و ذرتی که میانواع میوه

اری کنند. امروزه بسیتر تولید میاند و محصوالت بهتر و بیششده

ها مانند بیماری قند و افزایش فشار خون که حدود صد از بیماری

اند و به علت شدند، مهار شدهپیش به مرگ منجر می سال

آور نیستند. امروزه های درمانی و داروهای جدید، دیگر مرگروش

ها را به آسانی هویت انسان(ی افراد، DNAبا استفاده از دِنا )

های چنین با خواندن اطالعات مولکولکنند. همشناسایی می

شوند که ممکن بردار میای خهای ارثیدنایِ افراد، از بیماری

ها و تجهیزات دستگاه است در آینده به سراغ انسان بیایند.

شناسان و حاصل همکاری زیست …پزشکی، آزمایشگاهی و 

های علمی و فنی هستند. علم متخصصان دیگر رشته

تواند در مبارزه با چه گفته شد، میشناسی عالوه بر آنزیست

یستی و بهبود طبیعت و های کشاورزی، در حفظ تنوع زآفت

 ها نیز به ما کمک کند.زیستگاه

ن شناسی، ایها و آثار علم زیستممکن است با مشاهدة پیشرفت

ای توانا و تصور در ذهن ما شکل بگیرد که این علم به اندازه

های انسان پاسخ دهد تواند به همة پرسشگسترده است که می

 طور نیست.که اینلیو همة مشکالت زندگی ما را حل کند؛ در حا

 توانند بههایی دارند و نمیطور کلی علوم تجربی، محدودیتبه

های ما پاسخ دهند و از حلّ برخی مسائل بشری همة پرسش

 اند.ناتوان

وجوی فقط در جستدانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی 

تجربی های طبیعی و قابل مشاهده، اساسِ علومهای پدیدهعلت

شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی این، در زیستبنابر است؛

ل قاب غیرمستقیمیا  طور مستقیمکنیم که برای ما بهرا بررسی می

 توانندنمیاند. پژوهشگران علوم تجربی گیریمشاهده و اندازه

های هنری و ادبی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش دربارة زشتی

 نظر بدهند.

 

ک از جاهای خالی، کلمة مناسب را برای هر ی: 2تمرین  

 از داخل پرانتز انتخاب کنید:

 ……جانوران(  -شناسان، به بررسی علمی )جاندارانالف( زیست

 پردازد.و فرایندهای زیستی می

 ……توانند( نمی -توانندب( پژوهشگران علوم تجربی )می

 دربارة خوبی یا بدی نظر بدهند.

  پاسخ:

 الف( جانداران

 ندتوانب( نمی
 

 برای هر یک از موارد زیر یک دلیل بنویسید.: 3تمرین 

 آور نیستند.قند و افزایش فشار خون مرگ الف( امروزه بیماری

 های ژنتیکی درآیند.بینی بروز برخی بیماریب( پیش

  پاسخ:

 های درمانی و داروهای جدید.الف( به علت روش

 افراد DNAب( به علت خواندن اطالعات 

 

 

  تواند کمک شناسی در چند مورد زیر میعلم زیست: 1تست

 کند؟

 های کشاورزی* مبارزه با آفت

 طور طبیعی* ایجاد تنوع زیستی به

 ها* بهبود طبیعت و زیستگاه

 های جدید* ایجاد سوخت

1 )1  2 )2  

3)3  4 )4 

  پاسخ:

به غیر از مورد دوم سایر موارد درست است در مورد دوم 

« 3»گزینة  کند.ظ تنوع زیستی کمک میشناسی در حفزیست

 درست است.
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 مرزهای حیاتی 

اما حیات چیست؟ در  علم بررسی حیات است؛شناسی، زیست

رسد که پدیدة حیات، تعریفی ساده و کوتاه داشته ابتدا به نظر می

باشد؛ چون همه، حتی کودکان خردسال نیز، سگ، حشره یا گیاه 

تعریف حیات نند؛ اما در واقع، دارا زنده و سنگ را غیرزنده می

ار بنابراین، ناچ بسیار دشوار است و شاید حتی غیرممکن باشد.

های جانداران را معرفی معموالً به جای تعریف حیات، ویژگی

توان گفت که جانداران همة این هفت ویژگی را با کنیم. میمی

 هم دارند:

دارند و یابی همة جانداران، سطوحی از سازمان نظم و ترتیب:

 اند؛منظم

 

 
 نظم و ترتیب در پیکر جانداران -2شکل 

 

در تغییر  هموارهمحیط جانداران  ایستایی )هومئوستازی(:هم

تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی است؛ اما جاندار می

 یابد، دفع آن از طریقنگه دارد؛ مثالً وقتی سدیمِ خون افزایش می

 شود.ادرار زیاد می

 
 غدة نمکی در پرندة دریایی، نمک اضافی را خون  -3شکل 

 گرفته و دفع می کند. 

 

کنند و اطالعات ذخیره شده جانداران رشد و نمو می رشد و نمو:

در دنایِ جانداران، الگوهای رشد و نمو همة جانداران را تنظیم 

 کند.می

 

 

 هفت ویژگی در جانداران:

 نظم و ترتیب -1

 ومئوستازی(ایستایی )ههم -2

 رشد و نمو -3

 فرایند جذب و استفاده از انرژی -4

 پاسخ به محیط -5

 تولیدمثل -6

 سازش با محیط -7

 

  دارد. ……دارد، قطعاً  ……هر جانداری که : 2تست 

 چندین نوع بافت -( نظم و ترتیب1

 دستگاه دفع ادرار -( هومئوستازی2

 فرایند جذب و استفاده از انرژی -( رشد و نمو3

 های عصبییاخته -( سازش با محیط4

داشتن رشد و نمو و فرآیند جذب و استفاده از انرژی از  پاسخ:

پاسخ این تست  «3»های جانداران است بنابراین گزینه ویژگی

جاندار، باکتری باشد ویژگی  4و  2، 1های است اما در مورد گزینه

 ته هایدوم یعنی داشتن بافت یا دستگاه ادرار و یا داشتن یاخ

 عصبی صادق نیست. 
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 چرخۀ زندگی پروانۀ مونارک -4شکل 

 

گیرند؛ جانداران انرژی می فرایند جذب و استفاده از انرژی:

کنند و های زیستی خود استفاده میاز آن برای انجام فعّالیّت

دهند؛ مثالً گنجشک صورت گرما از دست میبخشی از آن را به

رای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز خورد و از انرژی آن بغذا می

 کند.وجوی غذا استفاده میو جست

 

 
فرآیندهای تبدیل انرژی در میتوکندری و  -5شکل 

 کلروپالست

 

های محیطی پاسخ به محرک همة جانداران پاسخ به محیط:

 شود.دهند؛ مثالً ساقة گیاهان به سمت نور خم میمی

 
 نورگرایی در گیاه-6شکل 

 

  کدام عبارت جمله زیر را به درستی تکمیل می : 3تست

 کند؟

 ……همة جانداران 

 توانند گرما تولید کنند.( می1

 ( به هر محرک محیطی پاسخ دهند.2

 هستة خود، رشد و نمو کنند. DNA( از طریق 3

 های خود تقسیم کنند.های خود را بین اندامک( همة فعالیت4

از انرژی خود را به صورت توانند بخشی همة جانداران می پاسخ:

 درست است.« 1»دهند. گزینة گرما از دست می

های محیطی دلیل تنوع محرکبه«: 2»دلیل نادرستی گزینة 

تواندد پرتوهای فرابنفش را درک کند ولی است مثالً انسان نمی

 توانند آن را دریافت و درک کنند.حشرات می

 هسته و اندامک هستند.ها فاقد ، باکتری4و  3های در مورد گزینه

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت : 4تمرین 

 زیر را مشخص کنید:

 DNAالف( الگوی رشد و نمو همة جانداران یکسان است و توسط 

 شود.تنظیم می

های هر جانداری همواره همة صفات والدین خود را به ب( زاده

 برند.ارث می

 راف خود را تقریباً ثابت نگهج( در هومئوستازی جاندار محیط اط

 دارد.می

 ، به راکیزه وابسته است.ATPهر جاندار برای تولید  د(
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وبیش شبیه خود را به وجود جانداران موجوداتی کم تولیدمثل: 

 شود.آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده میمی

هایی دارند که برای سازش و جانداران ویژگی سازش با محیط:

کنند؛ مانند موهای سفید ها کمک میندگاری در محیط، به آنما

 خرس قطبی.

 
 سازش در خرس قطبی-7شکل 

 

 سطوح مختلف حیات

های جالب حیات، گسترة وسیع و سطوح یکی از ویژگی

دهد. در این گستره را نشان می 8یابی آن است. شکل سازمان

ست. کره نشان داده شده امرکز شکل، نمایی کلّی از زیست

کرة زمین، از جمله های زیستکره شامل همة محیطزیست

 یاختهاز هاست. گسترة حیات، ها و دریاچهها، اقیانوسخشکی

 یابد.کره پایان میشود و با زیستشروع می

 یاخته، واحد ساختار عمل

یابی زیستی دارد؛ یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان

یاخته،  شود.ح، پدیدار میزیرا ویژگی حیات در این سط

در  های زیستیاست که همة فعالیت ساختاری ترین سطحپایین

 شوند.آن انجام می

اند. بعضی از جانداران، یک همة جانداران از یاخته تشکیل شده

ای( و بعضی دیگر، تعدادی یاخته یاختهیاخته )جانداران تک

واحد ، ارانهمة جاندای( دارند. یاخته در )جانداران پریاخته

ها در تقسیم شدن و است. توانایی آن ساختاری و عملی حیات

تولیدمثل، رشد و نمو و ترمیم  اساسهای جدید، تولید یاخته

های مشترک ها ویژگیای است. همة یاختهموجودات پریاخته

دارند؛ مثالً، همه غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط 

اطّالعات الزم برای زندگی یاخته در کند. اطراف تنظیم می

 های دنا ذخیره شده است.مولکول

 

 

 

 نکته:

 انواع سلول

توسط پوشش هسته احاطه  DNAپروکاریوتی: 

 شود.نمی

 ای هستند.یافتهیوکاریوتی: دارای هستة سازمان

 

انواع 

 جانداران

 اند.یسلولها همگی تکها: باکتریپروکاریوت

 هایوکاریوت

سلولی و زیان: تکآغا

 اند.پرسلولی

 اند.سلولی و پرسلولیها: تکقارچ

 اند.جانوران: همگی پرسلولی

 اند.گیاهان: همگی پرسلولی

 

   چند مورد درست است؟ :4تست 

 *DNA  در همة جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام

 دهد.می

جمعیت را  توانند یکترین واحدها در حیات نمی* کوچک

 وجود آورند.به

شود و با کل کرة زمین پایان * گسترة حیات از یاخته شروع می

 یابد.می

ترین سطح ساختاری است که در پروانة مونارک پایین * نورون

 شود.های زیستی در آن انجام میهمة فعالیت

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ: 

سلولی گر جاندار تکا 2اند. در مورد موارد اول و چهارم درست

هم کل کرة زمین  3تواند تشکیل جمعیت دهد. در مورد باشد می

 ها حیات وجود ندارد.کره نیست، مثالً در درون آتشفشانزیست

 درست است.(« 2»)گزینة 
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 یابی حیاتسطوح سازمان -8شکل 

 آورند.وجود میها را بهشوند و مولکولها با هم ترکیب میاتم -1

اند، مانند راکیزه یاخته اجزای عملکردیها مکاندا -2

 )میتوکندری( و هسته که جایگاه دنا است.

 های حیاتهمۀ ویژگیترین واحدی است که کوچک یاخته -3

هایی تشکیل شده که با هم در را دارد. هر یاخته از مولکول

 نامیم.می حیاتها را ای که مجموع این تعاملاند، به گونهتعامل

ا ر بافتکنند و یک دیگر همکاری میدادی یاخته با یکتع -4

 آورند.وجود میبه

شود؛ مانند بافت از چند بافت مختلف تشکیل می هر اندام -5

 جا نشان داده شده است.استخوانی که در این

از چند اندام  هر دستگاهبدن این گوزن از چند دستگاه و  -6

ها و ماهیچهتشکیل شده است؛ مثالً دستگاه حرکتی از 

 ها تشکیل شده است.استخوان

 ای است.جانداری مانند این گوزن، موجود جداگانه -7

کنند، که در یک جا زندگی می یک گونه مجموع جانداران -8

 آورند.را به وجود می یک جمعیت

های گوناگون با هم تعامل دارند و جمعیت سازگانهر بومدر  -9

 ند.آوروجود میرا به یک اجتماع

 شود.سازگان تشکیل میاز چند بوم )بیوم( بومزیست -10

ها و همۀ گاهکره شامل همۀ جانداران، همۀ زیستزیست -11

 های زمین است.بومزیست

 

 

 

 

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :5تمرین  

 زیر را مشخص کنید:

ی اطالعات الزم برای زندگی یاختة استخوانی در اجزاالف( 

 عملکردی یاخته وجود دارد.

 اند.ب( مجموع درختان شهر تهران معرف یک جمعیت

پ( در هر دستگاهی همانند هر اندامی چندین بافت شرکت 

 دارند.

ای همانند هر بافت استخوانی ت( در بدن گوزن هر بافت ماهیچه

 جزو دستگاه حرکتی جانوراند.

 پاسخ: 

 الف( درست

 ب( نادرست

 پ( درست

 تت( نادرس

 

 

   است؟ نادرستکدام عبارت  :5تست 

 سازگان افراد چندین گونه با هم تعامل دارند.در هر بوم( 1

 چندین اجتماع وجود دارد. ( در هر بیوم2

 اند.بومهای موجودات زنده معادل یک زیستگاه( همة زیست3

کند، جزو ( هر نقطة از زمین که موجود زنده در آن زندگی می4

 ت.کره اسزیست

 پاسخ: 

های موجودات زنده معادل زیست کره است و یک گاههمة زیست

درست « 3»)گزینة  سازگان است.بوم معادل چند بومزیست

 است.(
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 یگانگی و گوناگونی حیات 

ت. اس های آفرینشیکی از شگفتیهای حیات و از ویژگی تنوع،

د نکنید؟ چبه دوروبر خود توجه کنید. چند نوع گیاه مشاهده می

ا توانیم ببینی را نمیبینید؟ دنیای جانداران ذرهنوع جانور می

چشم غیرمسلح ببینیم؛ در حالی که تنوع این جانداران از 

 تر است.جانداران دیگر بسیار بیش

ها گونه گیاه، جانور، جاندار شناسان تاکنون میلیونزیست

د قدناند. اما معتگذاری کرده، شناسایی و نام…یاخته ای و تک

تر از این است. آنان هر سال تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیش

 کنند.هزاران گونة جدید کشف می

شناسان چگونه اگر حیات تا این اندازه متنوع است، پس زیست

های اصلی ها را بیابند؟ یکی از هدفتوانند موارد مشترک آنمی

ن شناسان، مشاهدة تنوع زیستی و در پی آن یافتزیست

های مختلف است؛ مثالً دِنا که یکی از های مشترک گونهویژگی

در همة دهد، های جانداران مختلف را تشکیل میشباهت

 دهد.جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می

 
 رده بندی جانداران براساس شباهت ها و تفاوت ها -9شکل 

 
 

 شناسی نوینزیست: 2گفتار 

ایی گشه جایگاهی قرار گرفته، توان گرهشناسی امروز در چزیست

آن از مشکالت جامعة امروز انسان در چه حد است و دورنمای 

کوشیم به این آیندة آن چگونه خواهد بود؟ در این گفتار می

 ها پاسخ دهیم.پرسش

 نگرینگری و کلجزء

ا جای اینکه جانداران ربه شناسانتر زیستبیشتا قرن گذشته، 

های مختلف بدن را جداگانه ررسی کنند، بخشصورت کلّی ببه

کنش و ارتباط میان اجزای بدن جانداران تر به برهمبررسی، و کم

 چنین امروزه معلوم شده است کهکردند. همتوجه می
 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسبی که از داخل  :6تمرین  

 کنید پر کنید.پرانتز انتخاب می

اران مربوط به جاندارانی است که با ترین تنوع جاندبیشالف( 

 شوند.دیده می ……غیر مسلح(  -چشم )مسلح

متفاوتی(  -در همة جانداران وجود دارد و کار )یکسانی DNAب( 

 دهد.انجام می ……

 پاسخ: 

 غیرمسلحالف( 

 ب( یکسانی

 

شوید مهره متعددی آشنا میهای آینده با جانوران بیدر فصل

 رید:خاطر بسپاها را بهآن

 همهرجانوران بی

 هااسفنج

 مرجانیان

 مرجان

 هیدر

 عروس دریایی

 شقایق دریایی

 هاکرم

 پهن
 کرم کدو

 اپالناری

 ایلوله

 حلقوی: کرم خاکی

 تناننرم

 حلزون

 لیسه

 اختاپوس

 بندپایان

 حشرات

 عنکبوتیان

 هزارپایان و صد پایان

 انپوستسخت
 چنگخر

 میگو

  ستاره دریایی خارپوستان
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های تنگاتنگی بین جانداران و ریزاندامگان ارتباط

ها وجود دارد. انبوهی از ها( همزیست با آن)میکروارگانیسم

نامیده  میکروبیومها دربارة تأثیر این اجتماعات میکروبی، که یافته

شناسان شوند بر سالمت انسان، وجود دارد. اگر چه زیستمی

بسیاری از ساختارها و فرایندهای قدیم توانستند با جزءنگری، 

اند تصویری جامع و کلّی از جانداران اما نتوانسته زنده را بشناسند،

 نشان دهند.

 
 اجتماع میکروبی )میکروبیوم( رودة بزرگ انسان -10شکل

 

 تر از اجتماع اجزاستکل، بیش

از قطعات بسیار زیادی  جورچینی )پازلی( را در نظر بگیرید که

تشکیل شده است. ممکن است هر یک از قطعات آن به تنهایی 

یکی در جای های آن را یکینظر آید؛ اما اگر قطعهمعنی بهبی

کنیم که اجزای دیگر قرار دهیم، مشاهده میدرست در کنار هم

 کنند ودار پیدا میکم نمایی بزرگ، کُلّی و معنیجورچین، کم

 دهند.شیئی آشنا به ما نشان میتصویری از 

پیکر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تشکیل شده است. 

ه ک دهدهر یک از اجزا، بخشی از یک سامانة بزرگ را تشکیل می

کند. بنابراین، جانداران را در نمای کلّی برای ما معنی پیدا می

اط چند دانند که اجزای آن با هم ارتبنوعی سامانة پیچیده می

تر مشاهده وقتی بیشها را سویه دارند. پیچیدگی این سامانه

ا بدهندة بدن آن را ارتباط جاندار و اجزای تشکیل کنیم کهمی

 بررسی کنیم. زیستمحیط

ای پیچیده است که کنش اجزاء در بدن جانداران به اندازهبرهم

 های جدیدی پدیدارهر سطح جدید از حیات، ویژگیدر 

 

 انواع ارتباط جاندار با میکروب همزیست وری:یادآ 

 میکروب جاندار رابطه

 سود )+( سود )+( یاریهم

 سود )+( (سود ) سفرگیهم

 سود )+( (-سود ) انگلی

 
 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :7تمرین  

 زیر را مشخص کنید:

 اند.علق به یک گونههمة افراد یک میکروبیوم، متالف( 

نگری توانستند بسیاری از شناسان قدیم با کلیب( زیست

 ساختارها و فرایندهای زنده را بشناسند.

پ( هر جاندار نوعی سامانة پیچیده است که اجزای آن با هم 

 ارتباط چند سویه دارد.

 پاسخ: 

 درستناالف( 

 ب( نادرست

 پ( درست

 

   شناسان زیست ……شناسان امروزی زیست :6تست

 ……قدیم 

توانستند تصویری جامع و کلی از جانداران نشان  -( همانند1

 دهند.

نگری بسیاری از ساختارها و توانستند با جزء -برخالف( 2

 فرایندهای زنده را بشناسند.

برای بررسی یک موجود زنده به همه عوامل زنده و  -( همانند3

 کنند.غیرزنده مؤثر بر حیات را توجه می

 هایاند که برای درک سامانهبه این نتیجه رسیده -( برخالف4

 جزءنگری را کنار بگذارند. زنده

 پاسخ: 

اند که برای شناسان امروزی به این نتیجه رسیدهزیست

درست « 4»)گزینة  های زنده جزءنگری را کنار بگذارند.سامانه

 است.(
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ترکیب ها هنگامی که با هم ها و مولکولشود؛ مانند اتممی 

 شوند.می

دانیم که هر مولکول آب از ترکیب دو اتم هیدروژن و مثالً می

های های آب، با ویژگییک اتم اکسیژن ساخته شده است. ویژگی

 .بسیار متفاوت استدهندة آن، های تشکیلاتم

ق از طری توان فقطنمیهای پیچیده و مرکب را های سامانهویژگی

وضیح داد. هر یاخته هم چیزی بیش ها تمطالعة اجزای سازندة آن

دهنده آن است و این موضوع در های تشکیلاز مجموع مولکول

، دستگاه و جاندار نیز صادق است که تا سطح سطح بافت، اندام

دهندة یک گیاه را از هم کره ادامه دارد. اگر اجزای تشکیلزیست

ده، جدا کنیم و در ظرفی بریزیم، آن مجموعة اجزای از هم جدا ش

رود، پس ارتباط بین اجزاء نیز مانند خود اجزاء گیاه به شمار نمی

تر از اجتماع اجزاء کُل، چیزی بیشدر تشکیل جاندار، مؤثر و 

 است.

 
یک انسان )کُل(، چیزی بیشتر از اجزای تشکیل  -11شکل

 دهندة آن)مولکول ها، یاخته ها، بافت ها و اندام ها( است.

 

رای اند که بهتر است باین نتیجه رسیده شناسان امروزی بهزیست

تر و بیش جزءنگری را کنار بگذارندهای زنده، درک سامانه

آمیختة درون این های درهمکنند تا بتوانند ارتباط« نگریکُل»

تر تر و کاملها را در تصویری بزرگها را کشف و آنسامانه

 دکنند هنگام بررسی یک موجومشاهده کنند؛ یعنی سعی می

ت که بر حیا ای نیز توجه کنندبه همة عوامل زنده و غیرزندهزنده، 

 گذارند.آن اثر می

 

 

 نیازها دقت کنید:به این پیش 

 ها )هیدرات کربن(الف( کربوهیدرات

عنوان عنوان سوخت و هم بهقندها در بدن موجودات زنده به

د، صورت مونوساکاریهای ساختاری شرکت دارند. قندها بهمولکول

 شوند.بندی میساکارید طبقهساکارید و پلیدی

)تریوز( تا  3توانند ترین قندها هستند که میمونوساکاریدها: کوچک -1

 ترین مونوساکاریدها:)هپتالوز( کربن داشته باشند. مهم 7

 (: مثال ریبوز و دئوکسی ریبوز5Cپنتوزها )

 (: مثال گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز6Cهگزوزها )

ها ترین آناند که مهمساکاریدها: از دو مونوساکارید تشکیل شدهدی -2

ند جوانه جو( و مالتوز )ق ساکارز )قند معمولی و شکر(، الکتوز )قند شیر(

 باشند.می

ترین ند که مهماساکاریدها: از چندین مونوساکارید تشکیل شدهپلی -3

 ها نشاسته، گلیکوژن، سلولز و کیتین است.آن
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 شناسی، دیروز، امروز و فردازیست:1فصل  (زیست دهم) علی کرامت  

 اینگرش بین رشته

قط نه فهای زنده، نگری به سامانهشناسان امروزی برای کلزیست

های زنده را های بین سطوح مختلف سازمانی سامانهارتباط

ها از تر آنکنند، بلکه برای شناخت هر چه بیشبررسی می

م رایانه، فنی و ریاضی تجربی، علوهای دیگر علوماطالعات رشته

های هر گونه مثالً برای بررسی مجموعة ژن گیرند.نیز کمک می

شناختی، از فنون و مفاهیم از جانداران، عالوه بر اطالعات زیست

مهندسی، رباتیک، علوم رایانه، ریاضیات، آمار، شیمی و بسیاری 

 کنند.های دیگر هم استفاده میرشته

پس از شناخت شناسان ی زیستها و ابزارهاها، روشنگرش

( متحول شده است. این تحول 1953مولکول دِنا )سال  ساختار

ا و ای مترقی، توانا، پویشناسی به رشتهسبب شده که علم زیست

ای که انتظارات جامعه چنین امیدبخش تبدیل شود؛ به گونههم

های قبلی بسیار افزایش ها و سدهشناسان نسبت به دههاز زیست

ها و علوم نوین در پیشرفت علم ه است. امروزه فناورییافت

 شناسی نقش مهمی دارند.زیست

 اخالق زیستی

شناسی، به علت همکاری های سریع علم زیستپیشرفت

های علوم تجربی و شناسان با پژوهشگرانِ دیگر رشتهزیست

شناسی )ژنتیک( و متخصصان فناوری، به ویژه مهندسی ژن

جانداران و نیز فنون مورد استفاده در  هایورزی در ژندست

هایی در جامعه شده است. پزشکی، باعث ایجاد نگرانی

 ،بودن اطالعات ژنی )ژنتیک( و نیز اطالعات پزشکی افرادمحرمانه

از  حقوق جانورانو  تولید جانداران تراژن، درمانیهای ژنفناوری

 زیستی هستند.های اخالقجملة موضوع

 های نوینفناوری

تر از هر زمان امروزه بیش های اطالعاتی و ارتباطی:فناوری

ها و اطالعات حاصل از آوری، بایگانی و تحلیل دادهدیگر به جمع

شناختی نیاز داریم؛ چون مثالً در برخی از های زیستپژوهش

های جانداران، چندین مجموعه ژنهای اخیر شناسایی پروژه

شود می ، تولیدلیون بایت( دادهترابایت )هر ترابایت برابر یک تری

که باید ذخیره، تحلیل و پردازش شوند. تنظیم، ثبت و تحلیل 

صورت چاپی میسر نیست، ها بهاین حجم از اطالعات و انتشار آن

 های پرظرفیت و پرسرعتها را به رایانهبلکه ناگزیر باید این داده

 سالة اخیر فناوری سپرد. دستاوردها و تحوالت بیست

 نیازها دقت کنید:به این پیش  

عنوان سوخت لیپیدها: گروه دیگر از ترکیبات آلی هستند که هم بهب(

 ها شرکت دارند انواع لیپیدها عبارتند از:و هم در ساختار سلول

اسید چرب و یک  از همه مولکول ها(:گلیسریدها )چربیتری -1

 زایی دارند.تر نقش انرژیاند. بیشمولکول گلیسرول تشکیل شده

فسفولیپیدها: از دو مولکول اسید چرب و یک مولکول گلیسرول  -2

 کنند.می ها شرکتتر در ساختار غشای سلولاند بیشتشکیل شده

پنبه( نوعی گریزترین لیپیدها هستند. سوبرین )چوبها: آبممو -3

 شوید.با آن آشنا می 7موم است که در فصل 

استروئیدها: کلسترول نوعی استروئید است که عالوه بر شرکت  -4

 (2در ساختار غشای سلول جانوری در صفرا نیز وجود دارد. )فصل 

 

 

 

 

 

 نیازها دقت کنید:به این پیش 

از مونومرهایی  د کهها: نوع دیگری از ترکیبات آلی هستنپروتئین پ(

 یاخته تعددی در های مها نقشروتئیناند. پبه نام آمینواسید ساخته شده

ثل اند و بعضی مدارند بعضی مثل کالژن، پروتئین ساختاری

 هموگلوبین، پروتئین انتقالی و یا آمیالز نقش آنزیمی دارند.

 

هایی هستند که مولکول RNAو  DNAت( نوکلئیک اسیدها: 

 .شونددة ژنتیکی معرفی میعنوان مابه
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أثیرهای شناسی، تاطالعات و ارتباطات در پیشرفت زیست 

ها امکان انجام محاسبات را در بسیاری داشته است. این فناوری

 (.12اند )شکل ترین زمان ممکن فراهم کردهکوتاه

 
ام، بیمگابایتی شرکت آی 5راست: انتقال حافظۀ  -12شکل 

؛ این حافظه 1956افزار روز جهان در سال ترین سختپیشرفته

های امروزی مقایسه حافظهرا از نظر اندازه، ظرفیت و قیمت با 

 ترابایتی امروزی 2چپ: یک حافظۀ  کنید.

 

تا چندی  های زیستی زنده:های مشاهدة سامانهفناوری

خست آن را بکُشند و سپس پیش برای مشاهدة یاخته الزم بود ن

که یدر حال آمیزی کنند تا بتوانند اجزای درون آن را ببینند؛رنگ

های دی برای مشاهدة یاختههای مختلف و کارآمامروزه روش

 چند آنگسترومتوان از اشیایی در حد زنده وجود دارد. امروزه می

را درون بدن شناسایی  هایاخته جایگاهتوان تصویربرداری کرد. می

های را در یاخته هاهایی مانند پروتئینمولکولتوان کرد؛ حتی می

ها از فاصلة ارهزنده، شناسایی و ردیابی کرد. امروزه، با کمک ماهو

 کنند.ها تصویربرداری میو جانداران آن هاسازگانبومدور، از 

 
 مطالعه ماهواره ای بوم سازگان ها -13شکل 

 

 شناسی )ژنتیک(مهندسی ژن

های یک جاندار را به توانند ژنشناسان میهاست که زیستمدت

 هایای که ژنبدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونه

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :8 تمرین

 زیر را مشخص کنید:

حد یک آنگستروم را های در توان یاختهالف( امروزه می

 تصویربرداری کرد.

 ب( هر ترابایت معادل یک تریلیون بایت است.

 ها قابل تکثیر است.های انسان توسط باکتریژنپ( 

 پاسخ: 

 درستناالف( 

 ب( درست

 پ( درست

 

 

 

 

 

   کدام معرف جاندار تراژن است؟ :7تست 

 عی پادتن را دریافت کرده است.( انسانی که بارها پروتئین دفا1

 سازد.( گندمی که برای انسان پروتئین دفاعی پادتن را می2

 از نوزاد پروانة مونارک به پروانة مونارک بالغ. DNA( انتقال 3

 ( دریافت ژن انسولین توسط فرد دیابتی از فرد سالم.4

 پاسخ: 

فت کرده جاندار تراژن، جانداری است که از افراد گونة دیگر ژن دریا

 (4و  3های باشد. )دلیل رد گزینه

 تراژن است سازدگندمی که برای انسان پروتئین دفاعی پادتن را می

 درست است.(« 2»زیرا ژن انسان را دریافت کرده است. )گزینة 

 

 

 

  

12 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



12 
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شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. این روش، که باعث منتقل

ود، شانتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می

نام دارد. در پزشکی، کشاورزی و  شناسیمهندسی ژن

 کنند.شناسی استفاده میپایه از مهندسی ژنهای علومپژوهش

را در خود دارند،  ای دیگرافراد گونههای جاندارانی که ژن

شناسی حتی شوند. مهندسان ژننامیده می جانداران تراژن

های انسانی را به گیاهان، جانوران دیگر یا حتی توانند ژنمی

 ها وارد کنند.باکتری

 
 تولید پروتئین های انسانی توسط گوسفندان تراژن -14شکل 

 

 شناسی در خدمت انسانزیست: 3گفتار 

های زمین در حال تخریب و سازگاراناکنون بعضی بومهم

ها حفاظت، و سازگاناند. اصوالً چگونه از بومنابودی

 دیده را ترمیم و بازسازی کنیم؟های آسیبسازگانبوم

های تجدیدناپذیر، مانند نفت، گاز، های فسیلی یا انرژیسوخت

کنند، باعث اند، هوا را آلوده میشدنیبنزین و گازوئیل تمام

ها باعث تخریب عالوه، استخراج آنگرمایش زمین، و به

 های فسیلی بکاهیمشود. چگونه از کاربرد انرژیزیست میمحیط

 های تجدیدپذیر، مانندو در عوض، استفاده از انرژی
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گرمایی و های روان، باد، خورشید، زمینهای آبانرژی 

 های زیستی را افزایش دهیم؟سوخت

 

 م و کافیتأمین غذای سال

در جهان از  حدود یک میلیارد نفراکنون شود که همگفته می

ه است بینی شدعالوه، پیشبرند؛ بهگرسنگی و سوءتغذیه رنج می

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

های رو به افزایش انسانی چگونه غذای سالم و کافی برای جمعیت

 فراهم کنیم؟

شناخت تر و بهتر، دست آوردن غذای بیشهای بهراهیکی از 

طور مستقیم یا دانیم غذای انسان بهمی تر گیاهان است.بیش

 ترآید؛ پس شناخت بیشدست میغیرمستقیم از گیاهان به

تر و بهتر است؛ مثالً های تأمین غذای بیشگیاهان یکی از راه

ن است که با ای گیاهان خودروهای دانیم که یکی از ویژگیمی

ها و توانند در محیطو می های زیستی مختلف سازگارندمحیط

های مختلف به آسانی برویند، سریع رشد، و زادآوری کنند اقلیم

رسند و ب بسیار زیادو در مدتی نسبتاً کوتاه به تولیدکنندگانی 

های دلخواه را توان ژندانه و میوه تولید کنند. امروزه می

، و با فنون مهندسی گیاهان استخراجن شناسایی، و از ای

توان (ی گیاهان زراعی منتقل کرد. میDNAشناسی به دِنا )ژن

بسیاری از سازوکارهای مولکولی مربوط به سرعت به این طریق، 

 رشد، کیفیت و کمّیت محصول را به شکل دلخواه تغییر داد.

غذای انسان،  کیفیتو  کمّیتهای افزایش یکی دیگر از راه

. گیاهان زراعی زیست استخت روابط گیاهان زراعی و محیطشنا

مانند همة جانداران دیگر در محیطی پیچیده، شامل عوامل 

 اع عوامل زنده شامل انو غیرزنده مانند دما، رطوبت، نور و

و محصول  کنندها رشد میها، حشرات و مانند آنها، قارچباکتری

 های سودمند یا زیانمندتر تعاملدهند. بنابراین، شناخت بیشمی

کند. بین این عوامل و گیاهان، به افزایش محصول کمک می

های پیچیدة میکروبی در عالوه، معلوم شده است که اجتماعبه

ها و حفاظت گیاهان در برابر آفتو  در تهیة مواد مغذیخاک، 

های های مهمی دارند. شناخت این اجتماع، نقشهابیماری

های افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک به یافتن راهمیکروبی 

های گیاهی کند. برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماریمی

ویروسی، باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت 

 کنند.شناسی استفاده مینیز از مهندسی ژن

 

   ؟استنادرست چند مورد  :8تست 

 ……ستفاده کرد تا گیاهان زراعی توان ااز گیاهان خودرو می

 های مختلف به آسانی رشد و نمو کنند.* در اقلیم

 * در مدت زمان بسیار کوتاهی به تولید انبوه برسند.

 * را از لحاظ کیفیت و کمیت محصول به شکل دلخواه تغییر داد.

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

 پاسخ: 

 درست است.(« 4»اند. )گزینة همة موارد درست

 

   میکروبیوم در چند مورد کاربرد دارد؟ :9تست 

 * افزایش تولیدکنندگی در گیاهان

 * تأثیر روی سالمتی انسان

 * بهبود مقاومت گیاهان برای رویارویی با حشرات آفت

 * مهندسی ژنتیک

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ: 

فقط مورد سوم کاربرد ندارد، اجتماع پیچیدة میکروبی در خاک، در 

 ها، نقشیة مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر گیاهان به بیماریته

های گیاهی مهمی دارند اما برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری

ویروسی، باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت نیز از 

 درست است.(« 3»کنند. )گزینة شناسی استفاده میمهندسی ژن
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 هاها، ترمیم و بازسازی آنسازگانومحفاظت از ب

ا از نیاز و جدتواند بیانسان، جزئی از شبکة حیات است و لذا نمی

طور بهموجودات زندة دیگر و در تنهایی به زندگی ادامه دهد. 

کلّی منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندة هر 

زان می نامند.می سازگانخدمات بومسازگان در بردارند، بوم

. آن بستگی دارد میزان تولیدکنندگانسازگان به خدمات هر بوم

که حتی در صورت تغییر طوریها بهسازگانپایدار کردن بوم

ها روی ندهد، اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آن

 شود.موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می

 
ان، دریاچة ارومیه دیدة ایرهای آسیبسازگانیکی از بوم -15شکل 

هایی برای ترمیم و بازسازی آن در حال اجرا است که به تازگی کوشش

ایران است و در سال  ترین دریاچة داخلیبزرگاست. این دریاچه، 

های ملی ایران به ثبت رسیده است. پارک ملی در فهرست پارک 1352

 های طبیعی ایران است.دریاچة ارومیه از زیستگاه

یه چندین سال است که در خطر خشک شدن قرار دریاچة اروم

دهد که این ای نشان میگرفته است. بررسی تصاویر ماهواره

مساحت خود را از دست داده  %88حدود  1394دریاچه تا سال 

های کشاورزی در اطراف حساب چاهخشکسالی، حفر بیاست. 

توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روی دریاچه، آن، بی

هایی که به این دریاچه های رودخانهتفادة غیرعلمی از آباس

ریزند و سدسازی در مسیر این رودها، از عوامل این خشکی می

شناسان کشورمان با استفاده از اصول علمی زیست هستند.

ها، راهکارهای الزم را برای احیای آن ارائه سازگانبازسازی بوم

ز نابودی این میراث طبیعی اند و امید دارند که در آینده اکرده

 (.15جلوگیری کنند )شکل 

ها برای استفاده از چوب یعنی قطع درختان جنگل زدایی:جنگل

ها است. پژوهش زیستی امروز جهانمسئلة محیطیا زمین جنگل، 

 ای ازهای اخیر، مساحت بسیار گستردهاند که در سالنشان داده

اند. ت شدهدرخهای ایران و جهان تخریب، و بیجنگل

 زدایی پیامدهای بسیار بدی برای سیارة زمین جنگل

   سازگان ارائه کدام تعریف بهتری از خدمات بوم: 10تست

 دهد؟می

 ند.سازگان تولید کن( شامل هر میزان موادی که تولیدکنندگان آب بوم1

( شامل همة منابع و سودهایی است که توسط اجتماع زیستی آن 2

 ردارند.سازگان درببوم

( شامل همة سود و زیانی است که مجموع موجودات زنده هر 3

 سازگان در بردارند.بوم

( شامل همة منابع طبیعی است که در اختیار موجودات زندة هر 4

 سازگان در بردارند.بوم

 

 پاسخ: 

طور کلی منابع و سودهایی را که مجموع موجودات زندة )اجتماع به

ة نامند. )گزینسازگان میدارند، خدمات بومسازگان دربرزیستی( هر بوم

 درست است.(« 2»

 

   سازگان میزان خدمات هر بوم :11تست…… 

 ( با مقدار فتوسنتز رابطة مستقیم دارد.1

 کنندگان بستگی دارد.( به میزان مصرف2

 ( با میکروبیوم آن رابطة عکس دارد.3

 بوم وابسته است.( به زیست4

 پاسخ: 

سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد. بوم میزان خدمات هر

اد های( عمدتاً با فتوسنتز موها، گیاهان و باکتریتولیدکنندگان )جلبک

 درست است.(« 1»کند. )گزینة غذایی تولید می
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وهوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن دارد. تغییر آب 

های اخیر، یل را در سالهای وقوع ساند؛ مثالً یکی از علتجمله

 (.16دانند )شکل زدایی میجنگل

 
 زدایی در ایران.جنگل -16شکل 

 1377های ای جنگل گلستان در شهریور ماه سالتصویر ماهواره

)ج(رنگ قرمز، محدودة جنگل را  1394)ب( و  1380)الف( ، 

 دهد.)تصاویر از سازمان فضایی ایران(نشان می

 

 ر:تأمین انرژی تجدیدپذی

رود نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است. انتظار می

بیش از سه چهارم . افزایش یابد %60حدود  2030این نیاز تا سال 

نیازهای انرژیایی کنونی جهان از منابع فسیلی، مانند نفت، گاز و 

های فسیلی موجب دانیم که سوختاما می شود؛بنزین تأمین می

جوّ، آلودگی هوا و در نهایت باعث  اکسیددیافزایش کربن

زیست از استخراج شوند. از سوی دیگر، محیطگرمایش زمین می

ها آسیب های سوخت آنهای فسیلی و نیز از آلودگیسوخت

بیند. بدین لحاظ، انسان باید در پی منابع پایدار، مؤثرتر و می

د. های فسیلی باشتر انرژی برای کاهش وابستگی به سوختپاک

های توانند به بهبود و افزایش تولید سوختشناسان میستزی

 (. 17زیستی کمک کنند )شکل 

 دستهای اولیه با سوزاندن چوب و برگ درختان، انرژی بهانسان

شناسان امروزی کاربردهای مؤثرتری برای آوردند؛ اما زیستمی

دانیم که گیاهان سرشار از چوب و برگ گیاهان سراغ دارند. می

یگر های دکوشند سلولز را به سوختشناسان میند. زیستسلولز

 دهند. انتخابتبدیل کنند. آنان این کار را به چند روش انجام می

 ند.کنتری سلولز، تولید میمصنوعی گیاهانی که مقدار بیش

تر با انرژی، های این گیاهان برای رشد بیشکردن ژنمهندسی

های مهندسی شده برای تر و فراهم کردن آنزیمآب و کود کم

 اند.تجزیة بهتر سلولز، از آن جمله

های محصوالت کشاورزی مانند توان از ضایعات چوب، تفالهمی

 های گیاهان و سبزیجات، سوخت چنین روغننیشکر، غالت، هم

 

 

 

  چند مورد درست است؟: 12تست 

 انسازگگلستان همانند دریاچة ارومیه معادل یک سوم یک بوم * جنگل

 است.

 یرند.گبوم قرار می* جنگل گلستان و دریاچة ارومیه در قالب یک زیست

ترین دریاچة ایران است که به دلیل عوامل * دریاچة ارومیه بزرگ

 انسانی دچار آسیب شده است.

ها فقط برای زیستی امروز جهان، قطع درختان جنگل* مسئله محیط

 از چوب است. استفاده

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

  پاسخ:

اند. مورد سوم به دو دلیل نادرست است. اول موارد اول و دوم درست

که ترین دریاچة داخلی ایران است و دوم اینکه دریاچة ارومیه بزرگاین

غیر از عوامل انسانی، عوامل محیطی مثل خشکسالی نیز دخالت داشته 

اده تفاست. مورد چهارم به این دلیل غلط است که قطع درختان برای اس

 درست است.(« 2»گیرد. )گزینة از چوب یا زمین صورت می

 

 

 

 

 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت  :9تمرین 

 زیر را مشخص کنید:

 زدایی وقوع سیل است.آمد جنگلپیالف( 

های حیات و یکی از زدایی یکی از ویژگیدنبال جنگلب( به

 شود.های آفرینش کم میشگفتی

 پاسخ: 

 ستالف( در

های حیات و یکی از ، تنوع زیستی یکی از ویژگیب( درست

 های آفرینش است.شگفتی
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 شناسی، دیروز، امروز و فردازیست:1فصل (زیست دهم) علی کرامت  

اکنون در برخی کشورها برای زیستی و الکل تولید کرد. هم

کنند که منشأ استفاده می حرکت درآوردن خودروها از الکلبه

 زیستی دارد.

 
ی روغنی، هاای تولید گازوئیل زیستی از دانهفرایند چرخه -17شکل 

، ای بودن این فرایندگردان، زیتون یا سویا را به علت چرخهمانند آفتاب

ان زا ندارد و باعث بارگازوئیل زیستی مواد سرطاندانند. تجدیدپذیر می

 شود.اسیدی نمی

 

 هاسالمت و درمان بیماری

ها را در اید که برخی داروها، بعضی بیماریحتماً مشاهده کرده

که همان داروها کنند، در حالیبه آسانی درمان می برخی افراد،

ها نه تنها بر همان بیماری مؤثر نیستند، در بعضی دیگر از انسان

 گذارند.بلکه اثرهای جانبی خطرناک هم بر جای می

ها در حال به تازگی، روشی برای تشخیص و درمان بیماری

نام دارد. پزشکان در پزشکی  پزشکی شخصیگسترش است که 

به جای مشاهدة حال  هادرمان بیماریو  برای تشخیصشخصی 

های هر فرد وجود دارد، بیمار، با بررسی اطالعاتی که روی ژن

کنند و های درمانی و دارویی خاصّ هر فرد را طراحی میروش

هایی را که شوند، بیماریهای ارثی او آگاه میعالوه، از بیماریبه

با  و کنندبینی میپیش شود، قرار است در آینده به آن مبتال

 دهند.اقدامات الزم، اثر آن را کاهش می

 
 

  مقایسه تاثیر مصرف دارو از راه پزشکی شخصی -18شکل 

 

 

 

 

   که  ……از نیازهای انرژیایی کنونی جهان از  ……: 13تست

 شود.، تأمین می ……

 تجدیدناپذیراند. -منابع فسیلی -%60( حدود 1

 تجدیدپذیراند. -های زیستیتسوخ -%60( حدود 2

 تجدیدناپذیراند. -منابع فسیلی -%75( حدود 3

 تجدیدپذیراند. -های زیستیسوخت -%75( حدود 4

رم نیازهای انرژیایی کنونی جهان از منابع ابیش از سه چه پاسخ:

 د.شوند که تجدیدناپذیرنفسیلی، مانند نفت، گاز و بنزین تأمین می

 درست است.(« 3»)گزینة 

   است؟ نادرستکدام عبارت  :14تست 

 زا ندارد.( گازوئیل زیستی برخالف گازوئیل معمولی مواد سرطان1

 شود.( گازوئیل زیستی همانند گازوئیل معمولی باعث باران اسیدی می2

 شود.( به همراه گازوئیل زیستی، گلیسیرین نیز تولید می3

ة ایی پس از مرحلهای شیمی( در چرخة تولید گازوئیل زیستی واکنش4

 گیرد.تصفیه صورت می

 پاسخ: 

 زا ندارد و باعثگازوئیل زیستی برخالف گازوئیل معمولی مواد سرطان

 درست است.(« 2»شود. )گزینة ایجاد باران اسیدی نمی

    مورد درست است؟چند : 15تست 

 * گازوئیل زیستی تجدیدپذیر است.

شود محصول انتخاب می* هر گیاهی که در گازوئیل زیستی استفاده 

 اند.طبیعی

 * سلولز مادة اصلی برای تولید گازوئیل زیستی است.

* حاصل سوختن گازوئیل زیستی تولید گازی است که موجب افزایش 

 شود.بازدة فتوسنتز می

1 )1  2 )2  

3 )3  4 )4 

تواند محصول پاسخ: مورد اول و چهارم درست است. مورد دوم می

، مورد سوم از روغن گیاهان آفتابگردان، زیتون یا انتخاب مصنوعی باشد

 شود.سویا استفاده می

  در پزشکی شخصی ممکن نیست  :16تست…… 

 ( ژن درمانی کرد.1

 بینی کرد.( ابتال به هر نوع بیماری را پیش2

 ( دارویی خاص هر فرد را طراحی کرد.3

 ( اطالعات ژنی هر فرد را بررسی کرد.4

 پاسخ: 

های ارثی که هر فرد در آینده توان از بیماریی میشخصدر پزشکی 

 درست است.(« 2»بینی کرد. )گزینة شود پیشمبتال می
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