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فصل 2

موجودات زنده
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خالصۀ فصل
علم  نظر  از  غیرزنده  و  زنده  موجود  بین  تفاوت های  اصلی ترین  فصل  ابتدای 
زیست شناسی مورد بحث قرار گرفت. در ادامه ویروس ها به عنوان مرز بین موجود 
اثرات  و  ویروس  آلودگی  راه های  ویروس،  ساختار  شد.  معرفی  زنده  غیر  و  زنده 
ویروس بر زندگی دیگر موجودات زنده نیز معرفی شدند. باکتری ها از لحاظ ساختار 
معرفی شدند و اثر باکتری ها از لحاظ بیماری زایی، کشاورزی و صنایع غذایی نیز 
آغازیان و  از شاخه های  این فصل بعضی  قرار گرفتند. همچنین در  بررسی  مورد 

معرفی شدند. تأثیرگذارند،  انسان  زندگی  بر  که  قارچ هایی 

دانسته های قبلی فصل
در فصل 11 کتاب پایۀ نهم با نام »گوناگونی در جانداران« دانش آموزان با انواع 
جانداران یوکاریوت و پروکاریوت آشنا شده اند. مثاًلً در ارتباط با باکتری ها از لحاظ 
شکل، محل زندگی و مفید یا بیماری زا بودن، به طور مختصر آشنا شده اند در مورد 
آغازیان با جلبک ها و دیاتوم ها نیز به اطالعات کمی دست یافته اند. در حد چند 
با قارچ های ماکروسکوپی و میکروسکوپی اطالعاتی کسب  نیز  خط و چند شکل 
کرده اند. در ارتباط با ویروس ها فقط با ویروس ایدز به طور مختصر آشنا شده اند. 
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هدف های فصل در حوزه یادگیری موجودات زنده

دانشمهارتنگرش )ارزش(

ـ پی بردن به سطوح سازمان یافتگی و 
عظمت خلقت در نظام آفرینش

ـ تقویت حس کنجکاوي نسبت به توجیه 
پدیده هاي مرتبط با تبدیل و تغییر انرژی 

در سطح موجود زنده
با  ارتباط  در  تفکر  تقویت  و  ایجاد  ـ 
زنده  موجود  در  ساختارهایی  پیدایش 
برای پاسخ به محیط و اینکه چرا انسان 
تکنولوژی  زمینه  در  پیشرفت  در حال 

است. ارتباطات 
ـ پي بردن به اهمیت تولیدمثل در نظام 
خلقت برای ادامۀ بقا و اینکه چرا برای 
تکثیر  برای  میزبان  انتخاب  ویروس ها 

اهمیت دارد. 
ـ شناخت تکامل میکروب ها و عدم استفاده 

بی رویه آنتی بیوتیک ها  و  خوددرمانی
سالمت  حفظ  برای  آگاهی  افزایش  ـ 
بعضی  با  ارتباط  در  دیگران  و  خود 

انگلی موجودات 
کاربردی  و  مفید  اطالعات  انتقال  ـ 
زیستی به اطرافیان خود به عنوان مثال 
اثرات مفید باکتری های پروبیوتیک در 

ما سالمت 
ـ تغییر نگرش دانش آموزان به موجودات 

زنده و اهمیت حفظ و نگهداری آنها
ـ شناخت جایگاه کشور ما در عرصه 

میکروارگانیسم ها زمینه  در  جهانی 

ـ کسب توانایی درک گوناگونی موجودات 
زنده و عظمت خلقت

ـ کسب توانایي درک استفاده از بعضی 
زیستن  بهتر  برای  زنده  موجودات 
به عنوان مثال استفاده از جلبک ها در 
قارچ  پرورش  یا  و  فاضالب ها  تصفیه 

آنتی بیوتیک تهیه  یا  تغذیه  برای 
ـ شناخت و راه های پیشگیری از بعضی 
بیماری های انگلی مثل توکسوپالسموز 
و یا بیماری ویروسی برای انسان و یا 

بیماری قارچی در ورزشکاران
و  نگهداری  در  مهارت  افزایش  ـ 
استفاده از مواد غذایی که مورد حمله 
قرار می گیرند مثل عامل  میکروب ها 
آفالتوکسین قارچ  سم  یا  بوتولیسم 

ـ ایجاد نگاه جدید به بعضی موجودات 
مثل  نانو  زمینه  در  آنها  بهره گیری  و 
اشکال هندسی دیاتوم ها و یا جلبک ها 

در زمینه مواد غذایی و دارویی و ...
ـ تقویت مهارت هنرجویان در زمینه های 
شغلی اعم از علوم دامی، کشاورزی و صنایع 

غذایی و ...
کسب  برای  بیشتر  انگیزه  ایجاد  ـ 
اطالعات بیشتر در ارتباط با ویروس ها، 
طریق  از  قارچ ها  و  آغازیان  باکتری ها، 
درسی کتاب  مطالعۀ  از  بعد  اینترنت 

ـ آشنایي با تفاوت های اصلی موجود زنده 
و غیر زنده

ـ آشنایی با اجزای ویروس
ـ آشنایی با راه های ورود و انتقال ویروس های 

بیماری زا 
ـ آشنایی با ویروس های مفید

ـ شناخت باکتری به عنوان کوچک ترین 
موجود زنده و ساختارهای آن

ـ شناخت باکتری های مفید و بیماری زا 
برای انسان و جانوران و گیاهان

ـ معرفی مهم ترین آغازیان مثل جلبک ها، 
دیاتوم ها، آمیب ها و هاگ داران بیماری زا 

مثل ماالریا و توکسوپالسموز 
ـ معرفی قارچ و اهمیت آنها از لحاظ غذایی، 

دارویی،  بیماری زایی  و  تجزیه کنندگی
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ش
عنوان بخ

ف ها
هد

فکر کنیدها
ت 

فعالی
کنیدها

ش ها
آزمای

شتر 
بی

بدانیدها
ق کنیدها

تحقی
ت

نکا

سطوح 
سازمان یافتگی 
های  و ویژگی 
ت زنده

موجودا

1ـ آشنایی با شکل گیری پیکر 
ک موجود زنده مثل انسان 

ی
از مواد معدنی تا پیچیده ترین 

سطوح سازمان یافتگی
2ـ هنرجو نگاه تعاملی به 
حفظ و تداوم حیات داشته 
ت گوناگونی 

باشد و به اهمی
حیات پی ببرد.

1ـ پی بردن به منشأ 
و چرخۀ انرژی در 

سیستم حیات
2ـ پی بردن به عرصه 
ت موجوداتی که 

رقاب
ما درصدد نابودی آنها 
هستیم ولی ممکن 
ت در این مبارزه 

اس
ت بخوریم

شکس

1ـ پی بردن به 
این موضوع که 
هر موجود زنده 
توانایی پاسخ به 
محیط را دارد.

1ـ توجه به جنبه های 
ف حیات

مختل
ش 

ش دان
2ـ افزای

ت 
مربوط به علم وراث
از لحاظ سطوح 

مولکولی 

ساختار 
س ها و 

ویرو
تأثیر آنها در 

ت 
موجودا
زنده

1ـ آشنایی با ساختار 
س ها

ویرو
2ـ آشنایی با راه های ورود و 

س ها
بیماری زایی ویرو

ت هنرجویان از 
3ـ شناخ

بیماری های ویروسی و راه های 
پیشگیری آنها

1ـ پی بردن به این 
ها  س 

موضوع که ویرو
انگل اجباری درون 

سلولی اند.
2ـ آشنایی با راه های 

س به بدن به 
ورود ویرو

منظور پیشگیری
3ـ پی بردن به این 

موضوع که همۀ 
س ها مضر نیستند.

ویرو

س ها موجوداتی 
ویرو

بیـن مـرز زنـده و 
غیر زنده هستند.
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ساختار 

باکتری ها و 
ت آنها در 

اثرا
سان

زندگی ان

1ـ آشنایی با ساختار 
باکتری ها

2ـ آشنایی با باکتری ها 
بیماری زایی که احتمال 

برخورد آن در طول زندگی 
ت

فرد باالس
3ـ آشنایی با باکتری های 

مفید کشاورزی

ت جوشاندن 
اهمی

قوطی کنسرو در آب 
ش برای پیشگیری 

جو
گ آورترین 

از مر
ت غذایی

مسمومی

ت بیماری 
1ـ شناخ

ک بوتولیسم
خطرنا

آغازیان و 
ت آنها در 

اثرا
سان

زندگی ان

1ـ آشنایی با آغازیان مفید 
ک ها و دیاتوم ها

مثل جلب
ک ترین 

2ـ آشنایی با خطرنا
آغازیان

3ـ الهام گرفتن از آغازیان 
برای بهتر زیستن مثل کاربرد 

دیاتوم ها در فناوری نانو

آشنایی با فناوری های 
ت توجه 

نوین نانو و اهمی
به آغازیان

ک ها 
ت جلب

1ـ شناخ
ش کاربردی آنها 

و نق
در زندگی انسان

ت آغازیان 
2ـ شناخ

بیماری زای به منظور 
پیشگیری از ابتال به 
بیماری های آغازیان

قارچ ها و 
ت آنها در 

اثرا
سان

زندگی ان

1ـ آشنایی با ساختار قارچ ها
ش غذایی و 

2ـ آشنایی با ارز
دارویی قارچ ها

ش 
3ـ آشنایی با نق

ها بیماری زایی قارچ 
ش آموزان به 

4ـ تشویق دان
منظور استفاده غذایی از 

قارچ ها
5ـ ایجاد انگیزه برای 

ت 
گذاری و رفتن به سم سرمایه 

ش قارچ ها
ت پرور

صنع

آشنایی 
هنرجویان 
با جایگاه 

کشور ما ایران 
در زمینه 
تحقیقات 

روی قارچ ها 
در فدراسیون 

جهانی 
های  کلکسیون 

میکروبی

ش و 
آشنایی با ارز

جایگاه غذایی قارچ در 
غذایی بین سایر مواد 

ت بیشتر 
ت شناخ

اهمی
سم آفالتوکسین 

ص در مورد 
به خصو

آجیل های که بصورت 
علمی نگهداری 

نمی شوند.
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ایجاد انگیزه
یا  باشد  باکتری  مثل  تک سلولی  می تواند  زنده  موجود  یک 
بزرگ ترین جانوری مثل فیل باشد که در خشکی زندگی می کند.
1 آیا همۀ فعالیت های یک موجود زنده در یک سلول می تواند 

رخ دهد؟ 
2 چرا مرگ یک سلول در بعضی جانداران به معنی مرگ موجود 

زنده است؟
3 موجودات پرسلولی چه مزیتی بر موجودات تک سلولی دارند؟ 

4 گروهی زندگی کردن فیل ها، بیان کنندۀ چه نوع رفتاری بین 

موجودات زنده است؟

بخش مقدمه
هدف

ـ آشنایی با سطوح سازمان یافتگی در موجود زنده
ـ استفاده از تصویر سطوح سازمان یافتگی بدن انسان 

ـ برای پی بردن به نظام آفرینش در خلقت انسان به عنوان اشرف 
مخلوقات

واحد یادگیری 1: از ص25 تا ص28
هدف

ـ آشنایی با اصلی ترین ویژگی های موجودات زنده
ـ آشنایی با ویروس ها به عنوان مرز بین موجود زنده و غیر زنده 

در  تفکر  این  ایجاد  برای  انسان  بدن  از  مثال هایی  از  استفاده  ـ 
چه  به  ما  بدن  سلول های  تخصصی شدن  اهمیت  که  هنرجویان 

است.    دلیل 
ـ استفاده از شکل های گیاهی و جانوری به صورت مقایسه در کنار 
اینکه در نظام آفرینش اصول و  هم برای جلب توجه هنرجو به 

پایه حیات شبیه هم است.
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دانش پیش نیاز: اطالعات در ارتباط با سلول ـ بافت ـ  اندام 
ـ دستگاه ها ـ تولیدمثل ـ ماده وراثتی ـ ژنتیک و قوانین انتقال 

هومئوستازی ـ  وراثت 
و  شکل  لحاظ  از  ما  بدن  سلول های  چرا  آغازین:  ارزشیابی 
باشند؟ دلیل  آیا موجودات می توانند تک والدی  کار متفاوت اند؟ 
به چه  بین فرزندان یک خانواده چیست؟  تفاوت ها  شباهت ها و 
دلیلی با پیشرفت علم پزشکی، مبارزه با بعضی میکروب ها دشوار 

است؟ شده 
راهنمای تدریس: تهیه پاورپوینت های از شکل های کتاب و یا 
شکل های هم موضوع در سایت های اینترنتی، استفاده از فیلم ها   و 
انیمیشن های در ارتباط با پیدایش حیات و تغییر و تحول موجودات 
در پاسخ به تغییرات محیط به منظور حفظ و گسترش بقا، استفاده 

از انیمیشن های تنفس و فتوسنتز از سایت ها.

ی
س پیشنهاد

تدری

هدف 
اساس خط  بر  دانشی  و  از طرح سؤاالتی حفظی  لطفاً  1ـ 

شود. پرهیز  جداً  کتاب 
هنرجو      و  در  تفکر  ایجاد  با  همراه  باید  مطالب  تدریس  2ـ 
شکوفایی خالقیت در آنها باشد. به عنوان مثال در بخش وراثت 
به هنرجویان بگویید به اثر انگشتان توجه کنید به نرمۀ گوش 
به اندازه انگشتان اشاره و انگشت حلقه توجه کنید تا شباهت ها 

و تفاوت ها را دریابید.
زیر  یک  گروه  هر  برای  کنید  گروه بندی  را  هنرجویان  3ـ 
موضوع درسی مشخص کنید تا در جلسۀ بعدی به صورت 

ارائه دهند. اسالید، فیلم و یا آزمایش در کالس 
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فکر کنید

فکر کنید

فعالیت

هدف: شناخت بهتر ارتباط بین میتوکندری و کلروپالست
پاسخ: انرژی نور خورشید توسط کلروپالست به دام می افتد سپس این انرژی 
صرف ساخت قند از مواد معدنی مثل آب و دی اکسید کربن می شود. سپس قند 
در میتوکندری در حضور اکسیژن می سوزد و عالوه بر دی اکسید کربن و گرما، 

ATP نیز تولید می شود.

هدف: ایجاد توانایی پاسخ موجودات زنده به محرک های محیطی است.
پاسخ: گیاهی که در حیاط رویانده شده است به طور مستقیم رشد کرده است اما 
گیاهی که در کنار پنجره قرار گرفته است به سمت نور خم شده است که دلیل آن 
به علت رشد ناهمگن ساقه است که دلیل رشد ناهمگن آن هم تجمع نوعی هورمون 

رشد به نام اُکسین در بخش نور ندیدۀ ساقه است.

هدف: افزایش آگاهی دانش آموزان برای جلوگیری از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
و خوددرمانی 

پاسخ: الف(مقاومت به آنتی بیوتیک یعنی میکروب های بیماری زا که برای مبارزه 
با جهش ژنی نسبت به این داروها مقاومت  با آنان آنتی بیوتیک استفاده می شوند، 
پیدا کنند و نسل های جدیدی از آنها به وجود آید که نتوان با آنها مبارزه کرد. ب( 
حد  از  بیش  یا  و  خودسرانه  مصرف  دارویی،  مقاومت  نوع  این  عوامل  مهم ترین  از 
آنتی بیوتیک ها است. این پدیده کل جامعه انسانی را به خطر می اندازد به طوری که 
خطر آن را به تروریسم تشبیه کرده اند. مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یکی از 

بزرگ ترین چالش هایی است که سالمت انسان عصر مدرن را تهدید می کند. 
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علت نورگرایی
تولید  ساقه  رأس  سلول های  از  که  است  هورمونی  اکسین 
بیشتر  اکسین  بتابد،  ساقه  به  یک طرفه  نور  وقتی  ولی  می شود 
مسئله  همین  2ـ2(  )تصویر  می یابد.  تجمع  تاریکی  سمت  در 
سلول های  به  نسبت  تاریکی  سمت  سلول های  می شود  سبب 
سمت روشنایی رشد طولی بیشتر کنند در نتیجه رأس ساقه 
به سمت نور خم شود. اکسین انعطاف پذیري دیواره سلولي را 

مي کند. زیاد 
دو غدۀ هیپوتاالموس و هیپوفیز ترشح بسیاری از هورمون ها را 
کنترل می کنند. )تصویر 3ـ2( هیپوتاالموس مرکزی در مغز است 
که فعالیت های دستگاه عصبی و درون ریز را هماهنگ می کند و 
نیز بسیاری از اعمال بدن مانند دمای بدن، فشار خون و احساسات 
که  را  هورمون هایی  هیپوتاالموس  نورون های  می کند  تنظیم  را 

می سازند عبارت اند از:
اکسی توسین و هورمون ضد ادرار: دو هورمونی هستند که توسط 
نورون های هیپوتاالموسی ساخته می شوند ولی بعد از طریق آکسون 
به هیپوفیز پسین انتقال و در پایانه های آکسونی ذخیره می شوند 
خودتنظیمی  مکانیسم  یک  تأثیر  تحت  اکسی توسین  هورمون 
مثبت وارد مویرگ های خونی هیپوفیز پسین می شود و در نهایت 
پستان می گردد.  از  و همچنین خروج شیر  انقباض رحم  موجب 
)افزایش  خون  پالسمای  آب  کاهش  با  ضد ادراری  هورمون 
و سپس  وارد خون شده  آکسون  پایانۀ  از  فشار اسمزی خون( 
با رسیدن به کلیه، روی نفرون اثر می گذارد که نتیجۀ آن کاهش 
دفع آب است. با افزایش آب پالسما، مقدار هورمون ضد ادرار کاهش 
می یابد. همچنین هورمون ضد ادرار با تنگ کردن رگ ها فشار خون 

را افزایش می دهد.

تصویر 2ـ2: اثر نور یک طرفه در 
با  مقایسه  در   )B( اکسین  تجمع 

 )A( مستقیم  نور 

دانش افزایی

یکی دیگر از ویژگی های موجودات زنده، تحریک پذیری آنها می باشد 
که در این رابطه نورگرایی در گیاهان را توضیح می دهیم.

تصویر 3ـ2: ارتباط دو غده 
هیپوتاالموس و هیپوفیز

هیپوتاالموس

هیپوفیز 
پیشین

هیپوفیز پسین
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فکر کنید
 پیشنهادی

تجربه کنید 
پیشنهادی

آزمایش کنید 
پیشنهادی

هدف: شناخت اصول حیات و سطوح سازمان یافتگی
زنده، اصل های دیگری هم  با موجود  ارتباط  از 7 اصل معرفی شده در  به غیر  آیا 

کنید؟ بیان  می توانید 

هدف: شناخت وراثت
با والدینش مقایسه  به هر هنرجو پیشنهاد کنیدتوانایی لوله کردن زبان خودش را 

کند.

هدف: پاسخ به محرک های محیطی
وسایل مورد نیاز: تهیه گیاه حساس یا به اصطالح گل قهرکن و انجام آزمایش زیر

واحد یادگیری 2  : از ص28 تا ص30
هدف

ـ آشنایی با ساختار ویروس
ـ آشنایی با راه های آلودگی ویروس ها

ـ آشنایی با برخی بیماری های ویروسی
دانش پیش نیاز: اطالعات در ارتباط با مادۀ وراثتی ـ پروتئین ـ 

ویژگی های اصلی حیات
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ارزشیابی آغازین: از کتاب سال نهم فصل 11 در مورد بیماری 
ایدز و عامل آن چه اطالعاتی به یاد دارید؟

راهنمای تدریس: تهیه پاورپوینت های از شکل های کتاب و یا 
شکل های هم موضوع در سایت های اینترنتی، استفاده از فیلم ها و 

انیمیشن هایی در ارتباط با ویروس 

درن سلولی  اجباری  انگل  آنها  اینکه  و  ویروس  تکثیر  شناخت چگونگی  هدف: 
می باشند؟

پاسخ:

سلول های نسل بعد 
همگی به پرو ـ ویروس 

آلوده می شوند

سلول آلوده به پرو ـ ویروس

حلقوی شدن 
DNA ویروس

DNAتزریق اسیدنوکلئیک

اتصال باکترویوفاژ 
به سلول میزبان کروموزوم باکتری

چرخۀ لیتیک چرخۀ لیزوژنی

مرحلۀ لیتیکمرحلۀ لیزوژنیک
مرگ سلول میزبان

تکثیر ژن های
ویروس و ساخت کپسید

با تکثیر باکتری ژن های 
ویروس هم به سلول های 

پرو ـ ویروسدختر منتقل می شوند

فکر کنید
 پیشنهادی
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تحقیق کنید 3ـ2

تحقیق کنید 4ـ2

هدف: افزایش آگاهی هنرجویان برای پیشگیری از بیماری ایدز
پاسخ: 

هدف: افزایش آگاهی هنرجویان برای شناخت ویروس های مفید
پاسخ: ویروس هاي انسانی ویروس هایي هستند که در بدن انسان تولید مي شوند 

و در بیشتر موارد مفید واقع می شوند و روی سالمتی بدن تأثیرگذارند. در حال 
حاضر تحقیقات نشان داده است که چند نوع ویروس جدید که ظاهر نسبتًا 

متفاوتی دارند نقش زیادی برای سالمتی بدن ایفا می کنند. این یافته ها، که توسط 
مؤسسه ملی بهداشت، به تازگی در نشریه »BMC بیولوژی« منتشر شده است 

نشان می دهد که ویروس های بدن هر فردی می توانند پادزهری برای درمان 
سرطان باشند. امروزه تحقیقاتی در حال انجام است که برای مقابله با باکتری های 

بیماری زایی که به آنتی بیوتیک مقاوم شده اند از ویروس ها برای نابودی آنها 
استفاده کنیم. 

دانش افزایی 
در سال 1982، استانلی پروزینر، ذرات عفونی جدیدی را کشف کرد. این ذرات که 
پریون نام دارند از پروتئین ساخته شده اند و نوکلئیک اسید ندارند. ژن رمزکنندۀ این 
پروتئین ها در انسان بر روی کروموزوم 20 قرار دارد. بیماری پریونی اولین بار به یک 

 H
IV

س 
راه های انتقال ویرو

1ـ تماس جنسی دو فردی که یک از آنها آلوده به ویروس باشد.

2ـ از راه خون و فرآورده های خونی آلوده

3ـ پیوند بافت آلوده

4ـ استفاده از لوازم پزشکی و دندان پزشکی آلوده

5ـ استفاده از ابزارهای مشترک 

6ـ استفاده از تیغ سلمانی مشترک

7ـ استفاده از سر سرنگ و سرسوزن های استفاده شده

8ـ انتقال از مادر به کودک در دورۀ بارداری، زایمان و شیر دادن
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بیماری گوسفندی نسبت داده شد ولی بعد، دانشمندان دریافتند 
که عامل بیماری جنون گاوی نیز پریون است. اگر کسی از گوشت 
آلوده به پریون بیماری زا بخورد، بیمار می شود. تفاوت بین پریون 
بیماری زا و غیر بیماری زا در ساختار سه بعدی این دو ذره است. 
)تصویر 4ـ2( نکته مشترک بین پریون ها این است که ساختار مغز 
بافت های عصبی را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعات نشان  یا 
داده است که در سطح سلول های عصبی پروتئین خاصی وجود 
تعداد  بیشترین  دارد که گیرندۀ پریون ها است. سلول های مغزی 
از این گیرنده ها را دارند. برای همین است که این سلول ها مخازن 

پریون ها به شمار می روند. 
بیماری زایی پریون ها بر پایۀ تغییر شکل پروتئین ها استوار است. 
شکل و ساختار پریونی که باعث بیماری می شود، به گونه ای تغییر 
می کند که قادر به کار نیست و بنابراین بیماری زاست. این پریون 
می تواند بر اثر تماس با پریونی که به طور طبیعی در بدن وجود 
دارد، شکل آن را نیز تغییر دهد و آن را به پریون بیماری زا تبدیل 

کند.

پریون طبیعیپریون بیماری زا

فکر کنید
 پیشنهادی

فعالیت
 پیشنهادی

هدف: شناخت ویروس های که بین انسان و حیوانات دیگر مشترک اند.
صورت سؤال: در مورد پیشگیری آنفلوانزا مرغی راه هایی پیشنهاد کنید.

هدف: آشنایی با راه انتقال ویروس
صورت سؤال: در مورد انتشار سرماخوردگی در بین اعضای خانواده و یا فامیل 

چه تجربیاتی دارید؟ 

تصویر 4ـ2: انواع پریون ها
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واحد یادگیری 3: از ص30 تا ص33
هدف

ـ آشنایی با ساختار باکتری ها
ـ آشنایی با باکتری های مفید و بیماری زا

ـ آشنایی با کاربرد باکتری ها
دانش پیش نیاز: اطالعات در ارتباط با ویژگی های پروکاریوت 
و یوکاریوت ـ تفاوت بین پرسلولی و تک سلولی ـ چرخۀ نیتروژن

ارزشیابی آغازین: در کتاب های علوم سال قبل در ارتباط با 
گرم منفی و گرم مثبت چه اطالعاتی در ذهنتان دارید؟ در ارتباط 
یا  شنیده اید  چیزهایی  چه  تغذیه  از  قبل  کنسروها  جوشاندن  با 

می دانید؟
راهنمای تدریس:

تهیه پاورپوینت های از شکل های کتاب و یا شکل های هم موضوع 
در  انیمیشن هایی  و  فیلم ها  از  استفاده  اینترنتی،  سایت های  در 
ارتباط با باکتری ـ تشویق هنرجویان برای خواندن برچسب های 

روی غذاهای لبنی و توجه به کلمات پروبیوتیک

هدف: توجه به بیماری کشندۀ بوتولیسمفکر کنید
که  شرایطی  در  "بوتولیسم"  همان  یا  بوتولینوم"  "کلستریدیوم  میکروب  پاسخ: 
اکسیژن وجود نداشته باشد، می تواند سمی کشنده ترشح کند که مقدار ناچیزی از 

آن قادر به کشتن یک فرد بالغ است.
باشند،  نشده  تهیه  استریل  کاماًل  و  بهداشتی  صورت  به  اگر  کنسروی  غذاهای 
می توانند آلوده به این میکروب باشند و از آنجایی که این میکروب بی هوازی است، 
می تواند در داخل کنسرو به آسانی رشد و درنهایت سم تولید کند. سم این میکروب 
چون پروتئینی است لذا با جوشاندن کنسرو به مدت 15 تا 20 دقیقه از بین می رود. 
قوطی کنسرو را در ظرف محتوی آب قرار دهید، طوری که آب کاماًل قوطی را احاطه 
کند. باید توجه داشت که زمان 20 دقیقه از شروع جوشیدن آب محاسبه می شود.
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مفید  باکتری های  و  کزاز  بیماری  برای شناخت  هنرجویان  آگاهی  افزایش  هدف: 
است روده 

پاسخ: 
الف( نوع دیگری از کلستریدیوم ها به نام کلستریدیدوم تتانی باعث بیماری کزاز 
می شوند که به طور کالسیک بعد از خراش و زخم پوستی با یک میخ زنگ زده ایجاد 
می گردد. هاگ های باکتری مولد کزاز که معموالً در خاک و مدفوع حیوانات یافت 
می گردند در زخم و خراش باقی می مانند و تا زمانی که محیط بی هوازی فراهم باشد 
قادر به رشد و تکثیر می باشند. در این محل باکتری سم خود را رها می کند. سم 
باکتری کزاز موجب انقباض شدید عضالت می شود و اگر به مرحلۀ قفل شدگی فک 

برسد خطر مرگ وجود دارد.
از  دو  هر  که  است  میزبان  و  باکتری  بین  همزیستی  رابطۀ  نوعی  همیاری  ب( 
انسان  بزرگ  رودۀ  ساکن  باکتری های  از  برخی  می برند.  بهره  مشارکت شان 
ویتامین های B و K می سازند که توسط بدن مورد استفاده قرار می گیرد؛ در عوض 

می برند.  بهره  سلولز  مثل  روده  نیافته  گوارش  مواد غذایی  از  باکتری ها  این 

تحقیق کنید 
پیشنهادی

دانش افزایی 
پیلی باکتری ها را قادر می سازد تا مادۀ ژنتیک خود را طی فرایندی به نام هم یوغی 
دیگر  باکتری  به  باکتری  پیلی یک  پروکاریوت ها،  در  )تصویر 5ـ2(  کنند.  مبادله 
بدون  باکتری  به   )F+(پیلی دارای  باکتری  از  )پالزمید(،  ژنتیک  مادۀ  و  می چسبد 
پیلی)ـF( منتقل می شود. هم یوغی به باکتری ها امکان می دهد تا ژن های مقاومت 

به آنتی بیوتیک ها را از سرده ای به سرده ای دیگر منتشر کنند. 

هم یوغی

 کروموزوم اصلیپیلوس

پالزمید

تصویر 5  ـ2: فرایند هم یوغی بین باکتری ها



واحد یادگیری 4: از ص33 تا ص36

هدف
ـ آشنایی با جلبک های مختلف و کاربرد آنها

اولیه در فصل 11  به دنبال یادگیری  ـ آشنایی بیشتر دیاتوم ها 
نهم پایه  کتاب علوم 

ـ آشنایی با بیماری های آمیبی
ـ آشنایی با بیماری توکسوپالسموز

دانش پیش نیاز: تفاوت آغازی با باکتری ـ شناخت جلبک ها 
و تفاوت آنها با گیاهان ـ رجوع به کتاب علوم پایه نهم فصل 11 
برای تکمیل اطالعات هنرجویان در ارتباط با جلبک ها و دیاتوم ها 
صنعت  در  که  می شناسید  را  جاندارانی  چه  آغازین:  ارزشیابی 
شیشه سازی و عینک سازی کاربرد دارند؟ ابتدایی ترین، ساده ترین 
را  آغازیان  نمونه های معروف  دارند؟  نام  یوکاریوت چه  جانداران 

ببرید. نام 
راهنمای تدریس: تهیه پاورپوینت هایی از شکل های کتاب و یا 
شکل های هم موضوع در سایت های اینترنتی، استفاده از فیلم ها و 

انیمیشن هایی از سایت ها.

هدف: شناخت ساختار باکتری ها
  g     ـ و   g + واژه های  با  پزشکی  آزمایش های  نتایج  از  بعضی  در  سؤال:  صورت 
برخورد می کنید به نظرتان این عالئم به چه معنی است و چه کاربردی در پزشکی 

دارد؟
پاسخ: رنگ آمیزی گرم در پزشکی از اهمیت فراوان برخوردار است. چون باکتری ها 
گرم مثبت و گرم منفی با آنتی بیوتیک های متفاوتی نابود می شوند. اشریشیا کالی 

یک باکتری گرم منفی و کورینه باکتریوم دیفتریا از باکتری های گرم مثبت است.

فکر کنید
 پیشنهادی
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تحقیق کنید هدف: شناخت فناوری نانو و اهمیت دیاتوم ها
پاسخ: طراحی، ساخت و تولید ابزار و قطعاتی با دقت مقیاس نانو به طور مصنوعی، 
فوق العاده دشوار و پرهزینه است، ولی با استفاده از این موجودات که اغلب دیاتوم ها 
و نانوفیتوپالنکتون ها هستند، ساخت و تولید انواع رایانه ها، ربات ها، ریزتراشه های 

سیلیکونی در دنیای نانوالکترونیک و زیست حسگرهای هوشمند، متداول است. 
شاید شگفت آفرین باشد، آن هم وقتی که بدانیم برخی محصوالت رایانه ای جدید 
مانند صفحات نمایشگر انعطاف پذیر یا وسیله جیبی ای بسیار کوچک برای ذخیره 
از  دیگر  بسیاری  و  کول دیسک  نام  به  زیاد  فوق العاده  ظرفیت های  با  اطالعات 
نانوفناوری روی همین آغازیان تک یاخته یعنی  از طریق فرایند  اختراعات جدید، 

آمده اند. به وجود  دیاتوم ها 
عین  در  و  مقاوم  بسیار  ساختاری  با  و  کوچک  بسیار  جعبه های  همچون  دیاتوم ها 
طریق  این  به  باشند.  قوی  شیمیایی  سموم  حامل  بهترین  می توانند  خنثی،  حال 
هنگام سم پاشی، عالوه بر آنکه میزان مصرفی سموم به حداقل ممکن می رسد بلکه 
چنین  بود.  خواهد  مؤثرتر  بسیار  آفات،  با  تماس  بودن  متمرکز  و  موضعی  دلیل  به 
موضوعی با توجه به پارامترهای زیست محیطی اعم از محیط های طبیعی و انسانی 

برخوردار است. اهمیت خاصی  از  نیز 

دانش افزایی 
راه های پیشگیری برای جلوگیری از توکسوپالسموز رعایت موارد زیر ضروری است:

ـ هنگام باغبانی از دستکش استفاده کنید و پس از اتمام کار، دست خود را با صابون 
و آب ولرم بشویید.

ـ گوشت خام یا نیم پخته استفاده نکنید. به خصوص گوشت بره را کاماًل بپزید و از 
تست کردن گوشت قبل از پختن خودداری کنید. پس از پاک و خردکردن گوشت، 

دست ها و تمام وسایل مورد استفاده را با دقت بشویید.
ـ سبزی و میوه ها را قبل از مصرف به دقت شست وشو دهید.

ـ از مصرف شیر و محصوالت لبنی که پاستوریزه نیستند، خودداری کنید.
ـ به گربه های ولگرد دست نزنید. به گربه تحت مراقبت خود به جای گوشت خام، 

گوشت پخته یا کنسروی بدهید.
از  بارداری  بهتر است در دوران  بارداری که در روستاها زندگی می کنند  ـ خانم ها ی 

کنند.  خودداری  آنها  بره های  و  گوسفندان  به  دست زدن 
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هدف: شناخت بیشتر از تنوع آغازیان
به چه دلیلی بعضی جلبک ها سبز و بعضی دیگر قرمز یا قهوه ای هستند؟

فکر کنید
 پیشنهادی

تجربه کنید
 پیشنهادی

آزمایش کنید  
پیشنهادی

واحد یادگیری 5: از ص36 تا ص38
هدف

ـ آشنایی با چرخه زندگی قارچ چتری به منظور هدایت هنرجویان 
عالقه مند در زمینه کشت قارچ ها

اولین و مهم ترین آنتی بیوتیک  با پنی سیلین به عنوان  ـ آشنایی 
تهیه شده از قارچ ها

ـ آشنایی با آفالتوکسین یکی از سم های مهم قارچ ها
ـ آشنایی با قارچ الی انگشتان پا
ـ آشنایی با قارچ های ساپروفیت

دانش پیش نیاز: رجوع به فصل 11 کتاب علوم پایه نهم برای 
یادآوری قارچ ها و همچنین مخمرها به عنوان قارچ های تک سلولی

ارزشیابی آغازین: در مورد تنوع قارچ ها اعم از قارچ های چتری، 
کپک ها، مخمرها پرسش هایی مطرح شود تا هنرجویان اطالعات 

قبلی کتاب علوم را به یاد آورند.

هدف: شناخت هزینه ای که انسان برای مقابله با آغازیان می پردازد.
به چه دلیلی آب استخرها  باید ضدعفونی شود؟ 

هدف: شناخت آغازیان آبزی
وسایل مورد نیاز: میکروسکوپ، الم و المل 

از آب های راکد محیط نمونه برداری کنید و در زیر میکروسکوپ قرار دهید تا با 
آغازیان آبزی و تنوع آنها آشنا شوید.
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فصل دوم: معرفی واحدهای یادگیری

تهیه قارچ چتری و نشان دادن اجزای آن هنگام تدریس

راهنمای تدریس: تهیه پاورپوینت هایی از شکل های کتاب و یا 
شکل های هم موضوع در سایت های اینترنتی، استفاده از فیلم ها و 

انیمیشن هایی از سایت ها.

تحقیق کنید هدف: شناخت ارزش غذایی قارچ ها
غني ترین  جزو  بدن  ضروری  آمینه  اسیدهاي  لحاظ  از  قارچ  پروتئین  پاسخ: 
پروتئین ها محسوب مي شوند و از لحاظ ارزش غذایي در حد فاصل پروتئین گوشت 

دارد. قرار  گیاهي  پروتئین  و 
مي کند.  برطرف  را   C ویتامین  به  بدن  نیاز  قارچ خوراکي  گرم  روزانه 100  مصرف 
 B12 است. همچنین ویتامین B2 و B1 عالوه بر این قارچ منبع بسیار خوب ویتامین
از ویتامین هاي ضروري براي خون سازي به شمار مي رود. کمبود ویتامین B12 باعث 
بروز آنمي و یا کم خوني مي شود. به طور کلي مصرف 100 گرم قارچ خوراکي تازه نیاز 

روزانه افراد بالغ به ویتامین هاي محلول در آب را برطرف مي کند.
قارچ خوراکي داراي میزان چشمگیري پتاسیم، آهن و مس است و قادر است فسفر مورد 

نیاز بدن را به طور کامل تأمین کند. کالهک قارچ های چتری سرشار از فسفر است.
مي گیرد  قرار  توجه  مورد  بسیار  که  قارچ  در  موجود  ترکیبات  مهم ترین  از  یکي 
اسید فولیک موجود در آن است. در حال حاضر یکي از مهم ترین علت هاي کم خوني 
در افراد به خصوص در خانم هاي باردار کمبود اسید فولیک است.قارچ هاي خوراکي 

میسلیوم      

تیغۀ ایجاد بازیدی ها
بازیدیوسپور

بازیدیوم

کالهک

جسم بارده

تیغه
ساقه

پایه
مرحله دکمه ای
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فکر کنید
 پیشنهادی

این  براي  غذایي  منابع  بهترین  از جمله  اسید فولیک  فراوان  مقادیر  داشتن  به سبب 
افراد محسوب مي شود. از  دسته 

قارچ ها با داشتن ترکیبات خاص در کاهش چربي و کلسترول خون مي توانند مؤثر واقع 
شود. مثاًلً در قارچ ها نوعی  ترکیب وجود دارد که از تشکیل مخزن چربي خطرناک در 
سرخرگ ها جلوگیري مي کند. این ماده از تشکیل کلسترول هاي بد خون )LDL( و 

اسید هاي چرب در سلول ها و خون جلوگیري مي کند.
تقویت  بدن  دفاعي  دستگاه  قارچ،  خوردن  با  که  مي دهد  نشان  پزشکي  تحقیقات 
مي شود، طول عمر افزایش مي یابد، کلسترول خون پایین مي آید، گردش خون در بدن 
بهبود مي یابد. ویروس ها از بین مي رود، از بروز بیماري هاي قلبي جلوگیري مي شود. 
قارچ مقدار زیادي کربوهیدرات و آهن دارد. پزشکان به بیماران دیابتي و افرادي که 
به تقویت دستگاه ایمني بدن خود اهمیت مي دهند و کساني که برنامه خاص غذایي 

)رژیم( دارند خوردن قارچ را توصیه مي کنند.

هدف: سرعت رشد و تکثیر قارچ ها
از دانش آموزان بخواهید یک میوه یا نانی که آلوده به کپک شده را مشاهده کنند 
به خصوص میوه ای که بخش کوچکی از آن آلوده به کپک است با تلفن همراه خود 
هر روز از این میوه عکس تهیه کنند و آن را در کالس نشان دهند تا هنرجویان با 

سرعت رشد کپک ها آشنا شوند. 

تجربه کنید
 پیشنهادی

هدف: شناخت بهتر قارچ از گیاه
سؤال: چه تفاوت هایی بین قارچ و گیاه می بینید؟
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فصل سوم: جانوران  

ـ پاسخ ارزشیابی پایان فصل:
1( هر دو نوع یاخته،  واجد غشاء سلولی و سیتوپالسم و ماده وراثتی اند ولیکن در 
یاخته های پروکاریوتی ماده وراثتی شان توسط غشاء هسته محصور نشده است 
یعنی اینکه فاقد هسته اند درصورتی که اکثر یاخته های یوکاریوتی واجد هسته 
سازمان یافته اند و دیگر اینکه کلیه اندامک ها و اجزاء درون سلولی موجود در 
یاخته های یوکاریوتی به جزء ریبوزوم در یاخته های پروکاریوتی مشاهده نمی شود.
2( در پیرامون غشاء سلولی یاخته باکتری ها و قارچ ها، دیواره سلولی وجود دارد 

ولیکن جنس ترکیبات دیواره سلولی باکتری ها و قارچ ها متفاوت است.
3(  الف ( در پیرامون غشاء سلولی یاخته های جلبک ها و قارچ ها دیواره سلولی 
وجود دارد ولیکن جنس ترکیبات دیواره سلولی جلبک ها و قارچ ها متفاوت 

است.   
   ب ( هر دو نوع یاخته، یعنی جلبک و قارچ جزء یوکاریوت هااند.
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فصل سوم: جانوران  

فصل 3

جانوران
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خالصۀ فصل
میان  از  را  آنها  ویژگی  هایی،  که  زنده  اند  موجودات  سلسله  های  از  یکی  جانوران 
بررسی  ویژگی  ها  این  ابتدا  این فصل  نموده   است. در  سلسله  های جانداران مجزا 
می  شود سپس به طبقه  بندی جانوران می پردازیم که در یک نگاه کلی به دو گروه 

بی  مهرگان و مهره  داران تقسیم می  شوند.
از گروه  های بی  مهرگان، شانه  داران، کرم  ها، نرم  تنان و بندپایان مورد بررسی قرار 
گرفته  اند و گروه  های شاخص آن ها با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار گرفته   است. 

پس از آن بررسی اجمالی در مورد گروه  های مهره  داران انجام شده  است.  
جانوران در زمینه های مختلف بر روی زندگی انسان تأثیر گذارند؛ گروهی از آنها 
مثل کرم های پهن و کرم های لوله ای بیماری زایند، گروهی مانند صدف مروارید ساز 
ارزش اقتصادی دارند. گروهی مانند ماهیان ارزش غذایی دارند، گروهی از حشرات 
با انتقال عوامل بیماری زا از یک فرد به فرد دیگر باعث انتقال بیماری می شوند. 
قرار  توجه  مورد  نیز  بشر  زندگی  بر  جانوران  تأثیر  گروه  هر  مطالب  البه  الی  در 

گرفته   است.

دانسته های قبلی فصل 
جانوران یکی از دو گروه  اصلی موجودات زنده پرسلولی هستند. سلول  های جانوری 
جانداران  سایر  از  این خصوصیات  به  وسیله  که  ویژگی های خاصی هستند  دارای 
تشخیص داده می  شوند. ویژگی مشترک تمام جانوران مصرف  کننده بودن آن ها است. 
جانوران به دو گروه اصلی مهره  داران و بی  مهرگان تقسیم می  شوند. بی  مهرگان به 
گروه  های اسفنج  ها، کیسه  تنان، شانه  داران، کرم  ها، نرم  تنان، خارپوستان و بندپایان 
تقسیم می  شوند. مهره  داران نیز شامل ماهی  ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و 
پستان داران می  باشد. روش تولیدمثلی اغلب جانوران تولیدمثل جنسی است، اما در 

برخی گروه  های جانوران ابتدایی تولیدمثل غیرجنسی نیز دیده می  شود. 
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فصل سوم: جانوران  

هدف های فصل در حوزه یادگیری جانوران

دانشمهارتنگرش )ارزش(

نسبت  کنجکاوي  حس  تقویت  ـ  
با  مرتبط  زیستی  پدیده هاي  به 

جانوران
و  خالق  یک  وجود  به  بردن  پي  ـ 
نظم دهنده یکتا با توجه به مشاهده 

حیات عالم  بودن  نظام مند 
اهمیت  به  توجه  روحیۀ  تقویت  ـ 
جانوران به عنوان یکی از مهم  ترین 

بخش عالم حیات.
ـ  تقویت روحیۀ همکاري و تعاون و 
و  متفاوت  دیدگاه هاي  به  احترام 

پذیرفتن منطق در گفتگو
و  جانوران  به  نسبت  عالقه  مندی  ـ 
توجه به اهمیت حفظ برخی گونه  های 

جانوری

ـ توانایی تشخیص جانوران مهره دار 
و بی  مهره از همدیگر

ـ آشنایی با برخی از گروه  های مهم 
بی  مهرگان و مهره  داران و ویژگی های 

این دو گروه
ـ  کسب توانایی قرار دادن هر جانور 

در طبقه  بندی در جایگاه خود
موجود  تفاوت  های  به  پی بردن  ـ 

جانوری مختلف  گروه  های  بین 
انجام  براي  الزم  توانایي  کسب  ـ 
برخي آزمایش ها و تجزیه و تحلیل 

آنها
مواد  به کارگیری  توانایی  ـ کسب 

مختلف آموزشی 
ـ  پرورش و تقویت مهارت برقراري 
ارتباط و مشارکت در فعالیت هاي 

گروهي و جمعي
ـ توجه به تجارب روزانه زندگی از نظر 
مبنای علمی آن پدیده ها و مشاهدۀ 

علمی آنها
در  پرسشگری  مهارت  تقویت  ـ 

دانش  آموزان

و   اصلی  ویژگی  های  با  آشنایی  ـ 
اختصاصی جانوران

ـ  آشنایی با سطوح طبقه  بندی جانداران
ـ  آشنایی با جانوران مهره  دار و بی  مهره 

به عنوان دو گروه اصلی جانوران
ـ  آشنایی با گروه  های مهم جانوران 
بی  مهره و ویژگی  های اختصاصی هر 

گروه
ـ پی بردن به تأثیر جانوران بی  مهره 

در زندگی ما و سایر جانداران
ـ آشنایی با گروه  های مختلف مهره  داران 
و ویژگی  های اختصاصی آن ها و تفاوت 

آن ها با بی  مهرگان.
تولیدمثلی  با روش  های  ـ  آشنایی 

گروه  های مهم جانوران 
ـ  آشنایی با برخی روابط موجود بین 

انسان و گروه  های مختلف جانوری
ـ  آشنایی با برخی روابط موجود بین 
گروه  های مختلف جانوری با همدیگر
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ش
عنوان بخ

ف ها
هد

فکر کنیدها
شتر بدانیدها

بی
ق کنیدها

تحقی
ت  ها

فعالی
ت

نکا

ویژگی  های 
جانوران

1ـ آشنایی با ویژکی های اصلی 
جانوران

ش تولید مثلی رایج 
2ـ آشنایی با رو

درجانوران
ک سطوح طبقه  بندی جانوران 

3ـ در
همانند  سایر جانداران

4ـ  پی  بردن به قدرت خالق با 
ت در پدیده  های زیستی

دق

ـ آشنایی با سیستم عصبی و عملکرد 
مهم  ترین 

یکی از 
آن به عنوان 

جانوران 
سازنده بدن 

دستگاه  های 

موجودات 
ک تفاوت 

در
1ـ 

تولیدکننده و مصرف  کننده
2ـ  پی  بردن به وابستگی همه 
جانداران و از جمله جانوران به 

موجودات تولیدکننده

ک ویژگی  های اختصاصی جانوران 
1ـ در

و تفاوت این گروه با سایر جانداران
2ـ  پی  بردن به وابستگی جانوران 
به سایر جانداران از جمله گیاهان

بی  مهرگان

گروه های مهم 
1ـ آشنایی با 

بی  مهرگان
و نحوه  آشناشدن با ویژگی  ها  2ـ  

زندگی انواع کرم ها
ن 3ـ  آشنایی با خصوصیات نرم  تنا
4ـ  آشنایی با گروه بندپایان و 
بررسی گروه  های مهم بندپایان

حشرات و  5ـ  بررسی تفصیلی 
چرخه زندگی این گروه

ش هنرجویان 
6ـ ارتقا و بهبود نگر

پدیده  های زیستی ت به 
نسب

ت و توجه بیشتر به موجودات 
7ـ  دق

زنده پیرامون ما در محیط زندگی

ـ تفکر در مورد سیستم  های تنفسی 
ب سیستم تنفسی 

ن بی  مهره و تناس جانورا
آن ها با سیستم بدنی و محیط زندگی آن ها

از  1ـ آشنایی با برخی 
ث 

با بح بی مهرگان که 
رخه  چ

در 
اختالل 

دیگر 
جانوران 

زندگی 
می شود.

نحوه  آشنایی با 
1ـ 

ت 
ورمی کمپوس تشکیل 

به عنوان یکی از کاربردها 
ا  اده کرم  ه و موارد استف

در زندگی انسان 

صدف 
3ـ  آشنایی با 

مرواریدساز به عنوان یکی 
از کاربردهای اقتصادی 

نرم  تنان
با کنه  ها  4ـ  آشنایی 
به عنوان یکی از عنکبوتیان 
انوران  که انگل گیاهان و ج

هستند
5ـ  آشنایی با زنبور و تأثیر  

سم آن بر بدن

ت شانه  داران 
1ـ توجه به اهمی

از گروه  های  به عنوان یکی 
بی  مهرگان

چرخه 
و بررسی  ت 

2ـ  دق
ک به عنوان 

کرم زندگی انگل 
از انواع کرم  ها و پی  بردن  یکی 

به تأثیر آن بر زندگی بشر
از 

یکی 
با 

آشنایی 
3ـ 

جنبه  های ارتباطی کرم  ها و 
نرم تنان با محیط

روانه  ک چرخه زندگی پ
4ـ  در

ش 
و رو تولیدکننده ابریشم 

همچنین 
و 

تولید ابریشم 
نبه  های  پی  بردن به یکی از ج

گان رد بی  مهر اقتصادی کارب

1ـ آشنایی با گروه  های مهم جانوران 
بی  مهره

هره  وران بی  م 2ـ  پی  بردن به تأثیر جان
در زندگی بشر 

3ـ  دانستن برخی از موارد کاربرد 
استفاده از بی  مهرگان در زندگی و 
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طنابداران

1ـ آشنایی با گروه مهره  داران و 
ویژگی  ها و اختصاصات این گروه
2ـ  آشنایی و بررسی ویژگی  های 

ماهی  ها
3ـ آشنایی با انواع دوزیستان و 

چرخه زندگی آن ها
4ـ  آشنایی با انواع مهم خزندگان
5ـ آشنایی و بررسی مختصر 
پرندگان و ویژگی  های این گروه
6ـ  آشنایی با پستانداران به عنوان 

گروه مهم مهره  داران
7ـ   پی بردن به ارتباط جانداران 
ت رفع نیازهای همدیگر و 

جه
قدرت و نظم موجود در این 

روابط 

س 
ت  های پ

ـ آشنایی با مراقب
ک  های 

از مارگزیدگی و کم
ب اولیه در این رابطه

مناس

1ـ آشنایی با گروه  های مهم مهره  داران
ت مهره  داران 

2ـ پی  بردن به اهمی
ت و منفی این گروه از 

و اثرات مثب
جانوران بر زندگی انسان
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ایجاد انگیزه
تصاویر ابتدای فصل، جانورانی را نشان می  دهد که متعلق به گروه 
کیسه  تنان هستند. جانوری که در شکل باال نشان داده شده  است، 
از گیاهان یک بخش ساقه مانند و یک قسمت  همانند بسیاری 
پهن، مانند برگ دارد اما در واقع این موجود یک جانور متعلق به 
گروه کیسه  تنان است. برای ورود به بحث می  توان با پرسش  هایی 

مانند زیر شروع کرد:
ـ جانداری که مشاهده می کنید گیاه است یا جانور؟

ـ شباهت این جاندار با گیاهان چیست؟
ـ ویژگی  های اصلی جانوران چیست؟

هدف
از هنرجویان انتظار می  رود که در پایان فصل:

ـ معلومات نظام  یافته  ای در مورد شناخت جانوران کسب کنند.
ـ تفاوت  ها و شباهت  های موجود بین جانوران را با سایر موجودات 

زنده درک کنند.
ـ بتوانند بین گروه  های مختلف جانوری بررسی مقایسه  ای انجام دهند.

ـ نسبت به اهمیت گونه  های مختلف جانوری آگاه شوند.
ـ به نظم موجود در عالم حیات از کوچک  ترین جزء یعنی سلول 

تا موجود زنده کامل آگاه شوند.
ـ نسبت به پدیده  های زیستی عالقه  مند شوند.

واحد یادگیری 1: از ص 41 تا ص 47
هدف

ـ فهم و درک ویژگی  ها و خصوصیات اصلی جانوران 
ـ آشنایی کلی با طبقه  بندی جانوران

ـ آشنایی مختصر با گروه شانه  داران از بی  مهرگان
از  یکی  به عنوان  و گروه  های مختلف کرم  ها  با کرم  ها  آشنایی  ـ 

گروه  های بی  مهرگان
ـ پی  بردن به وجود نظم موجود در عالم حیات از کوچک ترین 

جانداران تک  سلولی تا جانداران پرسلولی
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درک و فهم عمیق  تر نسبت به برخی پدیده  های زیستی
و  بی  مهرگان  جانوری  گروه  های  یادآوری  نیاز:  پیش  دانش 
مهره  داران با تأکید بیشتر بر بی  مهرگان خصوصاً کرم  ها )علوم نهم 

بی  مهره( جانوران  فصل 
اختصاصات  جانوران  درمورد  سؤاالتی  طرح  آغازین:  ارزشیابی 
و  اندام  ها  جانوری،  سلول  های  سازمان بندی  جانوری،  سلول  های 
دستگاه  های جانوری، تفاوت  های جانوران و گیاهان، طبقه  بندی جانوران 

بی  مهرگان. و گروه  های مهم جانوری خصوصاً 
جانوران  ویژگی  های  درس  ابتدای  در  تدریس:  راهنمای 
گروه  های  سایر  از  را  جانوران  تشخیص  روش  و  برمی  شمریم  را 
بیشتر  گوناگونی  به  ضمن  در  می  کنیم.  معرفی  جانداران 
جانوران نسبت به سایر جانداران اشاره می  کنیم. سپس دو 
گروه اصلی جانوران یعنی بی  مهرگان و مهره  داران را معرفی 
کمتر  هنرجویان  اغلب  که  نکته  این  به  توجه  با  می  کنیم. 
آن ها  کمتر  و  داشته  برخورد  بی  مهره  جانوران  نمونه  های  با 
از  گروه  این  معرفی  برای  می  توانیم  دیده  اند،  نزدیک  از  را 
یا  بگیریم. همچنین می  توانیم تصاویر  تصاویر کتاب کمک 
بیشتر  به شناخت  تا  کنیم  تهیه  گروه  این  از  را  فیلم هایی 
شاخه  های  دارای  بی  مهرگان  کند.  کمک  بی  مهره  جانوران 
متعددی هستند که بررسی همه آن ها از بحث ما خارج است 
آن ها می  پردازیم. در  از  این کتاب به چند شاخه مهم  و در 
می  کنیم.  بررسی  مختصر  به طور  را  شانه  داران  شاخه  ابتدا 
از  یکی  که  می  پردازیم  کرم  ها  گروه  بررسی  به  آن  از  پس 

هستند.  بی  مهرگان  گروه  های  مهم  ترین 
اشاره  آن ها  طبقه  بندی  روش  به  کرم  ها  بحث  ابتدای  در 
جانور  شکل  براساس  کرم  ها  طبقه  بندی  اینکه  و  می  کنیم 
انجام می  شود که آن ها را به سه گروه کرم  های پهن، کرم  های 
درک  برای  می  کنند.  تقسیم  حلقوی  کرم  های  و  لوله  ای 
به  این جانوران  از  را  فیلم  هایی  یا  تصاویر  بیشتر می  توانیم 

هنرجویان نشان دهیم. 

ی
س پیشنهاد

تدری



104

روابط فعالیت با  آشنایی  و  و جانداران مصرف کننده  تولیدکننده  هدف: شناخت جانداران 
جانداران در زنجیره های غذایی و آشنایی با انواع جانوران از نظر تغذیه ای )گیاه خوار 

و گوشت خوار( و وابستگی جانوران به گیاهان و موجودات تولیدکننده. 
پاسخ: 

جانداران  ولی  می گیرند  محیط  از  را  معدنی  مواد  تولیدکننده  جانداران  1ـ 
مصرف کننده مواد آلی را از محیط دریافت می کنند. تولیدکنندگان به طور مستقل 
قادر به ادامه حیات هستند، ولی مصرف کنندگان برای ادامه حیات به تولیدکنندگان 
وابسته هستند. اغلب تولیدکنندگان دارای کلروفیل )سبزینه( هستند، در حالی که 

هستند.  کلروفیل  فاقد  مصرف کنندگان 
به طور مستقیم و گوشت خواران مانند  2ـ گیاه خواران مانند گاو، گوسفند و اسب 
وابسته هستند. )گیاهان(  تولیدکنندگان  به  به طور غیرمستقیم  و عقاب  ببر، شیر 

فکر کنید

تحقیق کنید

هدف: آشنایی با سیستم عصبی و انعکاس عصبی به عنوان یکی از پاسخ ها و اعمال 
سیستم عصبی که یکی از سیستم های خاص جانوران است. 

ناگهانی و  باعث حرکت  زانو  زیر  به  زانو که زدن ضربه  زیر  انعکاس زردپی  پاسخ:   
غیرارادی پا به سمت جلو می شود. بسته شدن ناگهانی پلک ها هنگامی که چیزی به 
سمت چشم پرتاب می شود. ترشح بزاق با مشاهده کردن غذا، عطسه کردن، سرفه 

کردن و خمیازه کشیدن.

هدف: آشنایی با گونه هایی از گروه شانه داران و اثرات این گروه بر زندگی انسان و 
همچنین درک نمونه ای از مبارزه بیولوژیک با جانداران مضر برای آدمی. 

شانه دار  باشد،  مناسب  جدید  شانه دار  برای  خزر  دریای  زیستی  شرایط  پاسخ: 
جدید فاقد انگل و عوامل بیماری زا باشد و رهاسازی آن در دریا باعث ورود عوامل 
بیماری زای جدید به دریا نشود، تأثیر آن بر روی سایر موجودات دریا بررسی شود 
و به عبارت دیگر خود شانه دار جدید بعداً مشکل ساز نشود، اثر آن بر زنجیره های 
غذایی دریا بررسی شود و طوری نباشد که بعد از کاهش شانه دار مضر به سراغ سایر 

جانداران اکوسیستم دریا برود.
هدف: آشنایی با گونه هایی از کرم های لوله ای و چرخه زندگی آنها به عنوان یکی از 
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بیشتر بدانید

تحقیق کنید

مهم ترین گروه های کرم ها و همچنین اثر این گروه بر حیات و زندگی سایر جانداران 
از جمله انسان و گیاهان.

این  تأثیر  به شاخه شانه داران و  از گونه های متعلق  با یکی  هدف: آشنایی بیشتر 
انسان. زندگی  و  و جانوران دیگر  اکوسیستم دریا  بر  شانه دار 

پاسخ: 
1ـ چرخه زندگی کرمک به طور خالصه در زیر آمده است:

2ـ چند مورد از نکات بهداشتی به جهت عدم ابتال به بیماری های انگلی:
الف( رعایت بهداشت فردی از جمله کوتاه کردن ناخن ها، شستشوی دست ها قبل و 

بعد از توالت رفتن و شستشوی دست ها قبل از غذاخوردن
ب( ضدعفونی کردن و شستشوی کامل غذاهای گیاهی قبل از مصرف 

ج( عدم مصرف دام های بدون مجوز بهداشتی 

تخم ها در روده کوچک
باز می شوند و الروها خارج می گردند. 

کرم های بالغ
در کولون )روده بزرگ( زندگی می کنند

طول کرم نر: 2 تا 5 میلی متر
طول کرم ماده: 8 تا 13 میلی متر

مرحله تشیخصی
کردم ماده بارور به منظور تخم گذاری به 

ناحیه مخرج مهاجرت می کنند

مرحله عفونت زا )آلوده کنندگی(
قدرت  ساعت   6 تا   4 مدت  در  تخم ها 

می کنند. پیدا  عفونت زایی 

تخم های عفونت زا )آلوده کننده(
در هوا و فضای خانه منتشر می گردند.

راه انتقال عفونت
با دست به دهان برده  تخم ها معموالً 

می شوند. 

الرها بالغ می شوند.
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فعالیت کرم خاکی بیشتر بدانید از  و  آلی است  نوعی کود  با ورمی کمپوست که  هدف: آشنایی 
تولید می شود، که یکی از جنبه های مفید و کاربردی کرم خاکی در زندگی انسان 

است.

دانش افزایی
ویژگی های کلیدی ای که در جانوران مشترک است عبارت اند از:

همه جانوران چند سلولی هستند، به این معنی که بدن آنها از سلول های متعدد 
ساخته شده است.

و متشکل  یافته  بافت های مختلفی سازمان  بیشتر جانوران، سلول ها داخل  در  ـ 
انجام می دهند. را  متفاوتی  بافت ها وظایف  این  شده اند که 

از سلول های پیچیده ای  این به آن معنی است که  ـ همه جانوران یوکاریوت اند. 
تشکیل شده اند. این سلول های پیچیده دارای ارگانل ها و هسته هایی هستند که 

قرار گرفته اند. درون یک غشا 
ـ بیشتر جانوران از راه تولید مثل جنسی تکثیر می شوند.

ـ بسیاری از جانوران قادرند حرکت کنند.
ـ بیشتر جانوران دیپلوئیدند.

ـ همه جانوران هتروتروفند. این بدان معنا است که آنها گیاهان و دیگر موجودات 
زنده را می بلعند و این راهی برای به دست آوردن انرژی کربنی است که برای ادامه 

حیاتشان الزم است.
شاخه شانه داران: در میان جانوران در زیر سلسله متازوآ )Metazoa( ، یکی 
لرزانک های شانه ای  اغلب  این جانوران را  از زیباترین جانوران دریازی قرار دارد. 
)comb jellies( و یا شانه داران می نامند. شانه داران تقریباً از 100 گونه جانور، 
آبزیان موجوداتی بسیار لطیف و  با بدن های شفاف ژالتینی، تشکیل شده اند.این 
شکننده هستند و اغلب در موقع نمونه برداری آسیب می بینند لذا اطالعات نسبتاً 
کمی در مورد آنها وجود دارد.  این موجودات شناگران آزاد  ضعیفی هستند که 
خاصیت  دارای  موجودات  این  می شوند.  دیده  زیاد  جریان  با  آب های  در  معموالً 
شانه داران  گونه های  از  یکی  می باشند.   )Bioluminescence( تابی  زیست 
پیش  سال  که چند  است   )Mnemiopsis leidyi( زگیل مانند  ژله ای  شانه دار 
به دریای خزر وارد شد. این جانور گوشت خوار است و پالنکتون های جانوری دیگر 
از جمله سخت پوستان، دیگر شانه داران، تخم و الرو ماهی ها و حتی گاه همنوعان 
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به طور طبیعی  دیگر  شانه داران  شانه دار همچون  این  را می خورد.  کوچک تر خود 
این  ورود  زمان  از  خزر  دریای  در  دارد.  توانایی خودباروری  و  است  دو جنسیتی 
آنجا که پالنکتون های  از  یافته،  جانور میزان پالنکتون های جانوری 75٪ کاهش 
جانوری غذای اصلی ماهی کیلکا و تمامی بچه ماهی ها است، شمار کیلکاها کاهش 
چشمگیری داشته به طوری که مقدار صید آن به کمتر از یک چهارم قبل از ورود 
شانه دار رسیده  است و از آنجا که کیلکا مهم ترین غذای بسیاری از جانوران این 
دریا از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است، به جمعیت این 
با اختالل  گونه ها هم آسیب رسیده  است. به این ترتیب کل زنجیره غذایی دریا 

شده است. مواجه 
و  نازک  بدن های  پست ترین کرم ها، کرم های پهن می باشند که  کرم های پهن: 
نرم دارند. عده کمی از آنها آزادند و بیشتر آنها به حالت انگل هستند. ویژگی های 
کلی این شاخه عبارت اند از: بدن از سه الیه تشکیل شده است، معموالً دارای بدن 
فشرده و مسطح با تقارن دوجانبی اند، فاقد حفره سلوم می باشند، فضای داخل بدن 
بدون  و  بسته  انتهای  به صورت  گوارش  دستگاه  می پوشاند،  مزانشیم  سلول های  را 
 Flame cell مخرج است، اندام دفعی از واحد های ترشحی به نام سلول شعله ای یا
تشکیل شده است و دستگاه تولید مثلی در آنها کامل است یعنی هم دارای دستگاه 
تولید مثلی نر هستند و هم دارای دستگاه تولید مثلی ماده می باشند )به صورت 
هرمافرودیت اند(. کرم های پهن به چند رده تقسیم بندی می شوند که مهم ترین آنها 
عبارت اند از: رده Turbellaria که به صورت عمده غیر انگل هستند و دو رده انگلی 
ترماتودها )Trematoda( و سستودها )Cestoda(. کرم کدو، کرم کدو و پالناریا 
دیگر  دوگونه  و  دارد  آزاد  زندگی  پالناریا  که  هستند  پهن  کرم های  از  نمونه هایی 
انگل هستند. پالناریاها هم در آب شور وهم درآب شیرین می توانند زندگی کنند و 
به صورت کرم هایی نازک، سفید و شیری رنگ هستند و اندازه این کرم ها هم از 2 
میلی متر تا2/5 سانتی متر متغیر است. کرم کبد برای تکمیل چرخه زندگی خود به 
یک میزبان واسط نیاز دارد تا به صورت غیرجنسی در بدن آن تکثیر یابد. این میزبان 
واسط، گونه های مختلف حلزون آب شیرین می باشد. در محل های تجمع آب در 
مراتع سرکرهای )Cercariae( کوچک از بدن حلزون خارج شده و خود را شناکنان 
به مرحله  با تشکیل کیست  و  اطراف آب روییده اند می رسانند  به گیاهانی که در 

)Metacecariae( وارد می شوند. متاسرکر 
در این مرحله با خورده شدن علف توسط نشخوارکنندگان یا مصرف سبزی خام 
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توسط انسان متاسرکر وارد بدن می شود. برخورد با pH پایین معده نوزاد نابالغ را 
تحریک می کند تا روند خروج از کیست را آغاز نماید. در دوازدهه انگل از کیست 
متاسرکر خارج شده و شروع به سوراخ کردن مخاط روده می نماید تا به حفره صفاقی 
برسد. در این مرحله نوزاد انگل که تازه از کیست خارج شده است تغذیه نمی کند ولی 
زمانی که پس از چند روز خود را به بافت پارانشیم کبدی برساند، تغذیه خود را آغاز 
خواهد کرد. با رسیدن نوزاد نابالغ به بافت کبد مرحله بیماریزایی عفونت آغاز شده 
و کم خونی و سایر عالیم بیماری در حیوانات مبتال مشاهده می گردد. انگل تا شش 
هفته در بافت کبد به مهاجرت می پردازد تا نهایتاً به مجاری صفراوی راه پیدا کند تا 
در آنجا بالغ شده و تخم تولید نماید. هر کرم کبد در هر روز تا 25000 عدد تخم نیز 
می گذارد و یک گوسفند حتی در صورت آلودگی خفیف به انگل تا 500000 تخم 

در روز در مرتع رها می کند. چرخه زندگی کرم کبد در زیر آمده است:

کرم کدو: ِکرم َکدو یا تِنیا )Taenia( یک انگل روده است. کرم کدو کرم پهن 
بلندی است که بدن آن از بندهای متشابه زیادی تشکیل شده و متعلق به خانواده 
گاو  کدوی  کرم  می شود:  دیده  انسان  بدن  در  کدو  کرم  نوع  دو  است.  ِسستود ها 

سرکرهای شناگر در آب اطراف گیاهان

1

2

3

4

5
6

7
7

8

8

9

متاسرکرها در آب اطراف گیاهان که توسط 
انسان، گوسفند و گاو خورده می شود.

شکل کیست 
در دئوذوم

کرم بالغ در مجاری 
صفراوی کبد

= مرحله عفونتی
= مرحله تشخیصی

تخم های دارای جنین در آب

جنین های وارد شونده به حلزون

1

1

4

4
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)Taenia saginata( و کرم کدوی خوک )Taenia solium(. کرم کدو دارای 
بدنی سفیدرنگ و پوستی نازک است که به آن امکان می دهد مواد گوارش یافته 
حاضر در روده میزبان را به طور مستقیم از طریق پوست وارد بدن کند. تنه آن 
شکلی قطعه قطعه دارد. سر آن نسبتاً گرد بوده و دارای 4 آلت مکش است. در 
باالی آنها نیز قالبی وجود دارد که مانع از کنده شدن انگل و دفع آن از بدن میزبان 
می شود. طول کرم کدو به نوع آن بستگی دارد. به طور مثال تنیای گاو می تواند 
12 متر طول داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این انگل با مصرف دارو به 
سرعت حذف می شود و طول آن به ندرت به 2 متر می رسد. الرو کرم کدو از طریق 
گوشت پخته نشده به انسان منتقل می شود. این الرو در بدن انسان رشد می یابد و 
پس از 3 ماه قادر به تولید مثل است. او تخم های خود را در بندهای پایینی بدن 
خود نگهداری می کند. هر کدام از این بندها هزاران تخم را در خود جای می دهد. 
این بندها از بدن انگل جدا شده و همراه با مدفوع از بدن میزبان خارج می شوند. 
حیواناتی )مثل خوک( که همه چیزخوارند و یا گاوها که همراه با خوردن علوفه 
مقداری خاک را نیز می بلعند این تخم ها را جذب می کنند و به لوله گوارش خود 
راه می دهند. این تخم ها همچنین می توانند همراه آب به بدن میزبان منتقل شوند. 
باید توجه داشت که تخم کرم کدو به میزبان واسطه ای نیاز دارد تا بتواند به الرو 
تبدیل شود. این الروها نمی توانند در بدن همان حیوان بالغ شوند اما می توانند خود 
را از لوله گوارشی به سلول های ماهیچه ای برسانند. با مصرف گوشت آلوده به الرو 
کرم کدو که درست پخته نشده است، این انگل به بدن انسان راه می یابد و در روده 
بالغ شده و به کرم تبدیل می شود و به این ترتیب چرخه زندگی آن ادامه می یابد. 
بزرگ ترین  از  یکی   ،)Nematode( نماتود  یا  نخ سان تباران،  لوله ای:  کرم های 
شاخه های جانوران است که گونه های آن کرم هایی لوله شکل و انعطاف پذیر و فاقد 
بند و مژه یا تاژک است و پوستک غیرزنده دارند. کرم های لوله ای یکی از متنوع ترین 
شاخه های زیست شناسی هستند. تشخیص و تمایز گونه های نماتود مشکل است 
بیش از 28000 گونه تا به حال شرح داده شده است که از این تعداد 16000 گونه 

آن انگل هستند. 
آسکاریس نوعی عفونت ناشی از کرم لوله ای است. این کرم ها انگل هایی هستند که از 
بدن انسان به عنوان میزبان استفاده می کنند تا از حالت تخم یا الرو به کرم های بالغ 
تبدیل شده و تولیدمثل کنند. کرم های بالغ ممکن است بیش از سی سانتی متر طول 
داشته باشند. آسکاریس یکی از متداول ترین عفونت های کرمی انسانی در سرتاسر 
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دنیاست. چون بیشتر مردم موارد خفیف آسکاریس را تجربه می کنند، عالئمی ندارند 
است  عوارض جدی ممکن  و  آلوده شود عالئم  کرم  هزاران  با  بدن شما  وقتی  اما 
اتفاق بیفتد. آسکاریس اغلب در کودکان و بیشتر در نواحی استوایی و نیمه استوایی 
به خصوص در مناطقی که بهداشت و سیستم فاضالب ضعیف است، ایجاد می شود. 
کرمک نمونه دیگری از کرم های لوله ای انگل است. کرمک در هر سنی دیده می شود. 
ارتباطات و چرخه زندگی کرم بیشتر در سنین پیش دبستانی و  به دلیل رفتارها، 
دبستانی شایع تر است. کرمک شایع ترین عفونت انگلی در انسان است. تخم ها از راه 
دهان به وسیله آب، مواد غذایی، گرد و خاک و دست های آلوده وارد بدن می شوند. 
در ابتدای روده باریک الروها آزاد شده و مسیر خود را به طرف سکوم ادامه می دهند. 
پس از رسیدن به سکوم به کرم بالغ تبدیل می شوند ولی به عنوان مخزن بیماری 
محسوب می شوند. این کرم در سکوم و آپاندیس و قسمت های تحتانی روده باریک 
زندگی می کند. پس از جفت گیری، کرم نر از بین می رود. کرم ماده جهت تخم ریزی 
به سمت مخرج حرکت می کند و اغلب در مواقع شب از مخرج خارج شده و در ناحیه 
جلدی نشیمن گاهی تخم ریزی می کند. تخم ها در موقع خروج حاوی الرو هستند و 

پس از حدود 6 ساعت خاصیت آلوده کنندگی پیدا می کنند.
از  بیش  دارای  که  است  بندبند  کرم های  از  گسترده ای  شاخه  کرم های حلقوی: 
17،000 گونه می باشد. کرم خاکی و زالو نیز در این شاخه جای دارند. کرم های خاکی 
در شرایط مناسب بیش از نیمی از وزن زنده خاک را تشکیل می دهند و در محیط های 
خاکی در نقاط مختلف دنیا یافت می شوند. محیط زندگی طبیعی این موجودات شامل: 
جنگل ها، مزارع، پارک ها و شهر ها می شود. این موجودات عالقه زیادی به بافت مرده و 
اندکی تجزیه شده گیاهی دارند و در مکان های جمع آوری ضایعات آلی مانند توده های 
کود دامی، ضایعات آشپزخانه ای و سبزیجات تکثیر می یابند. زمان نگهداری مواد در بدن 
کرم های خاکی کوتاه است. درباره میزان مصرف ضایعات توسط کرم ها ارقام متفاوتی 
تا برابر وزن بدن خود غذا  اندازه نصف  ذکر گردیده است.کرم های خاکی قادرند به 
مصرف کنند که مقدار مصرف مواد بستری بستگی به شرایط محیطی و خصوصیات 
مواد مصرفی مانند رطوبت هوا، دما، رطوبت و ارزش غذایی مواد بستر، pH و ویژگی های 
دیگر دارد. کرم های خاکی از طریق پوست مرطوبشان تنفس می کنند. اکسیژن هوا در 
رطوبت پوست بدن کرم ها حل شده و به مویرگ های حاوی خون در پوست منتقل 
می شود. هموگلوبین خون بدن کرم ها اکسیژن را به نقاط مختلف بدن منتقل می کند. 
انتقال دی اکسید کربن تولید شده به محیط خارج به طریقی مشابه ولی در جهت عکس 
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صورت می گیرد، هر چند در انتقال دی اکسید کربن هموگلوبین نقش زیادی ندارد. 
دستگاه گوارشی کرم خاکی شامل دهان، حلق، مری، چینه دان، سنگدان و روده 
است. سنگدان با دیواره ضخیم و عضالنی عمل آسیاب کردن غذا را به کمک ذرات 
ریز ماسه ای که کرم به همراه غذا می بلعد، انجام می دهد. مواد بلعیده شده در حین 
عبور از سیستم گوارشی با آنزیم های گوارشی، توسط لوله گوارشی کرم ها یا ریز 
جانداران موجود در دستگاه گوارش آنها کاماًل مخلوط می شوند. آنزیم های متعددی 
در دستگاه گوارش کرم ها یافت می شوند. این آنزیم ها همان هایی هستند که از روده 
کرم ها و یا توسط ریز جانداران موجود در دستگاه گوارش آنها ترشح می شوند. این 
آنزیم ها باعث می شوند که مواد با وزن مولکولی کم در ورمی کمپوست تجزیه شوند. 
از مهم ترین آنزیم های دستگاه گوارش کرم ها سلوالز است. از سایر آنزیم هایی که در 
روده کرم های خاکی یافت می شوند، می توان اینورتاز، اوره آز، آمیالز، دی هیدرژناز، 

پراکسیداز، بتاگلوسیداز، بتاگاالکتوزیداز، گلوکوآمیداز و پروتئاز را نام برد.
اکثر زالوها در اطراف آب های شیرین زندگی می کنند، در حالی که بعضی گونه ها 
را می توان در خاک و همچنین اطراف دریاها یافت. شناخته شده ترین زالوها، مثل 
زالوهای دارویی که در زالودرمانی استفاده می شوند خون خوراک هستند و از خون 
مهره داران و همولنف بی مهرگان تغذیه می کنند. به هرحال بیشتر گونه های زالوها 
شکارچی هستند و در درجه اول با بلع دیگر بی مهرگان تغذیه می کنند. در حال 
تا   90 دریایی،  تا   100 که  شده اند،  شناخته  زالوها  از  گونه   700 تقریباً  حاضر 
خشکی زی هستند. زالوها هرمافرودیت هستند، به این معنی که هم اندام تناسلی 
ماده و هم نر را دارند. زالوها با تکثیر متقابل تولیدمثل می کنند، و درهنگام آمیزش 
اسپرم منتقل می شود. زالوها مانند کرم های خاکی، برای نگهداری تخم هایشان از 

کمربند تناسلی استفاده کرده و آ نها را در پیله ای پنهان می کنند.

نام تعدادی از جانوران موجود در محیط اطراف را نوشته و از هنرجویان بخواهید 
که آن ها را در دو گروه بی  مهرگان و مهره  داران قرار دهند. همچنین سؤاالتی از 

چرخه زندگی و فوائد و مضرات کرم  ها از هنرجویان پرسیده شود.
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واحد یادگیری 2: از ص 47 تا ص 52 
هدف: 

ـ فهم و درک ویژگی  ها و خصوصیات نرم  تنان
ـ آشنایی کلی با گروه بندپایان و گروه  های مختلف بندپایان

ـ آشنایی مختصر با گروه سخت  پوستان از بندپایان
ـ آشنایی با عنکبوتیان به عنوان یکی از گروه  های بندپایان

ـ آشنایی مختصر با گروه هزارپایان از بندپایان
ـ بررسی تفصیلی  تر با گروه حشرات به عنوان مهم  ترین گروه بندپایان

ـ پی  بردن به برخی تأثیرات حشرات در زندگی انسان
ـ درک و فهم و شناخت عمیق  تر نسبت به جانداران بی  مهره

ی
س پیشنهاد

تدری

بی  مهرگان  جانوری  گروه  های  یادآوری  نیاز:  پیش  دانش 
و  نرم  تنان  خصوصاً  بی  مهرگان  بر  بیشتر  تأکید  با  مهره  داران  و 

بی  مهره( جانوران  فصل  نهم  )علوم  بندپایان 
بندپایان  نرم  تنان،  درمورد  سؤاالتی  طرح  آغازین:  ارزشیابی 
تأثیر  و  بندپایان، حشرات  آنان، گروه  های مختلف  ویژگی  های  و 
آن ها بر زندگی انسان و سایر جانوران و موارد استفاده و کاربردی 

بندپایان و نرم  تنان در زندگی آدمی.
راهنمای تدریس: در ابتدا به معرفی نرم  تنان می  پردازیم 
و ویژگی  ها و اختصاصات این گروه را بیان می  کنیم. برای 
آشنایی بیشتر می  توانیم تصاویر یا فیلم  هایی از انواع نرم  تنان 
را تهیه کرده و با خود به کالس برده و به هنرجویان نشان 
دهیم. پس از آن مبنای طبقه  بندی نرم  تنان را شرح داده و 
انواع گروه  های نرم  تنان را ذکر کرده و اختصاصات هر گروه 
را بیان می  کنیم. پس از آن به برخی از فوائد و همچنین 

مضرات نرم  تنان برای آدمی  اشاره می  کنیم. 
پس از آن مبحث بندپایان را شروع می  کنیم که مهم  ترین 
گروه بی  مهرگان هستند. در ابتدا خصوصیات کلی بندپایان را 
ذکر می  کنیم که  بدن بندبند دارند، دارای اسکلت خارجی 
هستند که از کیتین )نوعی پلی ساکارید نیتروژن دار( تشکیل 
شده است. بندپایان هوازی با نای تنفس می کنند. سپس به 
گروه بندی آن ها اشاره می  کنیم. برای این مرحله از تدریس 

می  توانیم به خصوصیات زیر اشاره کنیم: 
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بیشتر بدانید

خصوصیات کلی عنکبوتیان: چهار جفت پا دارند، فاقد آنتن و بال هستند. بدن دو 
قسمتی دارند که شامل سر، سینه و شکم است.

خصوصیات کلی هزارپایان: تعداد زیادی بند دارند که به هر بند دو جفت پا وصل 
است. آنها بدن استوانه ای شکل دارند.

خصوصیات کلی حشرات: بدن سه قسمتی دارند که شامل سر، سینه و شکم است. 
قطعات  ناحیه سر یک سری  در  است.  تشکیل شده  یازده قسمت  تا  دو  از  شکم 
دهانی دارند که بنا به نوع تغذیه حشره متفاوت است. سینه در حشرات سه قسمتی 
است و به هریک از بندهای سینه یک جفت پا متصل است. از ضمایم دیگر سینه 
معموالً دو جفت بال است. بعضی از گونه ها مانند کک ها و شپش ها به طور کامل 
بالشان را از دست داده اند. سطح بدن حشرات هم مانند سایر بندپایان از کیتین 
پوشیده شده است و اسکلت خارجی را تشکیل می دهد. روی اسکلت خارجی از 

موم پوشیده شده است تا از تبخیر آب جلوگیری کند و موجب بقای زیاد شود.
خصوصیات کلی سخت  پوستان: سرسینۀ آنها دارای کاسۀ پشتی و آبشش و زواید 
دوشاخه ای است و ضمائم سر آنها شامل دو جفت شاخک و یک جفت آروارۀ باال 
و دو جفت آروارۀ پایین است. بیشتر آنها دریازی هستند در هر دو محیط زیست 
آب های شیرین و اقیانوس زندگی می کنند. اما تعداد کمی  از آنها در محیط خاکی 

زندگی می کنند.
برای این بخش مشاهده یک حشره مانند ملخ یا پروانه در کالس پیشنهاد می  شود. 
برای این کار به کمک هنرجویان حشره  ای را به کالس آورده و با استفاده از ذره  بین 

آن را مشاهده کرده و بخش های مختلف بدن حشره را تشخیص دهید. 

فکر کنید

هدف: آشنایی با صدف مرواریدساز به عنوان یکی از مهم ترین گونه های نرم تنان و 
پی بردن به یکی از جنبه های استفاده اقتصادی از نرم تنان با توجه به وجود این نوع 

نرم تنان در آب های کشورمان ایران.

هدف: آشنایی با سیستم تنفسی بندپایان و دلیل وجود این نوع سیستم تنفسی در این 
گروه از جانوران.

پاسخ: زیرا دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین هستند و به دلیل وجود این اسکلت 
امکان تبادل گازهای تنفسی از پوست وجود ندارد. در تنفس پوستی، پوست باید 

نازک و مرطوب باشد که در بندپایان این ویژگی وجود ندارد. 



114

تحقیق کنید

دانش افزایی
متنوع هستند شاخه  بسیار  ریخت شناسی  دارای  این شاخه  جانوران  نرم تنان: 
نرم تنان شاخه ای پرتنوع و موفق است و شامل جانورانی چون هشت پا، حلزون ها، 
دوکفه ای ها و ماهی های مرکب هستند. نرم تنان از سده ها پیش برای انسان از نظر 
مواد خوراکی و تجارت مروارید اهمیت داشته اند. حلزون را حتماً دیده اید و حتماً 
به حرکت این جانور توجه کرده اید. دیده اید با آنکه پا ندارد ولی خیلی راحت بر 
روی زمین جابه جا می شود. حلزون را نرم تنی شکم پا می نامند چرا که در حقیقت 
تمام قسمت زیرین بدنش، پای آن به شمار می رود. پس حلزون پایی دارد بسیار 
پهن و صاف و به کمک عضالت آن خود را بر روی زمین می لغزاند و به این گونه 
روی زمین راه می رود. این جانور برای آنکه حرکات خود را آسان تر انجام دهد، از 
غده هایی که در پا و شکم خود دارد ماده ای چسبناک می تراود و مسیر خود را لیز 
و هموارتر می کند. این مادۀ چسبناک باعث می شود تا حتی اگر حلزون از روی یک 
لبه تیغ عبور کند بدنش آسیبی نبیند و در صورت عبور از یک سطح لیز نیز سر 
نخورد. داشتن صدف بیرونی سخت و مارپیچی در بزرگ سالی، وجه تمایز حلزون 
نسبت به حیوانات دیگر است. همه حلزون های واقعی، صدف بزرگ محافظتی دارند 
که می توانند برای محافظت از بدنشان به داخل آن بروند. حلزون هایی که صدف 
غذا،  گوارش  برای  حلزون ها،  هستند.   )slug( لیسه  بلکه  نیستند  حلزون  ندارند 
هزاران ساختار دندان مانند میکروسکوپی در روی زبان تسمه مانندشان دارند که 

هدف: آشنایی بیشتر با یکی از گونه های عنکبوتیان و پی بردن به روابط این گونه با بیشتر بدانید
انسان و سایر جانوران و نیز آشنایی با گونه های انگل از گروه بندپایان

هدف: آشنایی با چرخه زندگی کرم ابریشم به عنوان یکی از گونه های حشرات و نیز 
پی بردن به ارزش و اهمیت این گونه و استفاده اقتصادی انسان از این گونه

پاسخ: کرم ابریشم پیله ای را به دور خود می تند و زمانی که پیله به اندازۀ کافی بزرگ 
پیله  این مرحله کرم داخل  در  و می جوشانند.  انداخته  را داخل آب جوش  آن  شد 
می میرد و ابریشم از پیله به دست می آید و بعد از آن ابریشم تابیده می شود. اگر 
کرم ابریشم به رشد کامل برسد به پروانه تبدیل می شود. در اوایل فصل تابستان کرم 
ابریشم ماده بر روی برگ درخت توت تخم می گذارد. بعد از 10 روز الرو کرم ابریشم 
از  و  برگ های درخت توت رشد  ابریشم روی  آید.کرم های  بیرون می  از آن تخم ها 
آنها تغذیه می کنند.ابریشم از مایعی که از سوراخ کوچکی در دهان این کرم ها ترشح 

می شود، به دست می آید.
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به نام سوهانک یا رادوال شناخته می شود. رادوال همانند یک سوهان عمل کرده و 
غذا را برای حلزون گرسنه به قطعات کوچک تر اره می کند.  

 بندپایان: بندپایان 85 درصد گونه های شناخته شده جانوری را تشکیل می دهند. 
آنها بزرگ ترین شاخه سلسله جانوری هستند که از یک میلیارد سال پیش تاکنون 
روی کره زمین می زیسته اند. موفقیت بزرگ این جانوران، نتیجه ساختمان اساسی 
بدن به ویژه سازمان قطعه قطعه ای و اسکلت خارجی کیتینی آنهاست. بدن بندپایان 
امروزی شامل سینه، سر و شکم است و در بسیاری از موارد سر و سینه به هم 
را ساخته اند. عنکبوتیان، هزارپایان، سخت پوستان و حشرات  چسبیده سر سینه 

گروه های اصلی و مهم بندپایان هستند. 
هستند.  بندپایان  از  بزرگ  گروه های  از  یکی  سخت پوستان  سخت پوستان: 
میگو،  مانند  جانورانی  هستند.  توصیف شده  گونه  هزار   67 دارای  سخت پوستان 
خرچنگ و دافنی جزو سخت پوستان هستند. از دیگر جانوران نسبتاً معروف این 
گروه می توان به شاه میگو، کشتی چسب، خرچنگ آب شیرین، خرچنگ دریایی، 
اشاره کرد. در اشتراک با بقیه بندپایان، سخت پوستان دارای اسکلت بیرونی سختی 
هستند که باید برای رشد جانور انداخته شود. میگو گونه ای از سخت پوستان آبزی 
می شود.  یافت  شیرین  آب  و  شور  آب  از  اعم  جهان  آب های  بیشتر  در  که  است 
میگو یک منبع غذایی برای موجودات دریایی است. میگوها می توانند روبه عقب 
شنا کنند. میگو به صورت گسترده ای توسط انسان ها به عنوان ماده غذایی استفاده 
از کلسیم، ید و پروتئین  می شود. همانند سایر خوراک های دریایی میگو سرشار 

است.
از  عبارت اند  موجود  زواید  است.  شده  تشکیل  قطعه  دو  از  بدن  عنکبوتیان: 
فاقد شاخک  پای حرکتی، کلیسرداران  آرواره ای و چهار جفت  پاهای   ، کلیسرها 
کمک  به  تنفسی  تبادالت  شاخه اند.  یک  و  مفصلی  چند  زواید  این  می باشند. 
طریق  از  دفع  می گیرند.  صورت  تراشه ها  یا  کتابی  کتابی، شش های  آبشش های 
غدد پیش رانی و لوله های مالپیگی انجام می گیرد. دارای چشم های ساده میانی و 
گاهی اوقات چشم های مرکب جانبی می باشند. سکوم های گوارشی به تعداد 2 تا 
6 جفت هستند. انواع عنکبوت، عقرب، رطیل، کنه و خرچنگ نعل اسبی از انواع 
عنکبوتیان هستند. عنکبوت ها عموماً گوشت خوار بوده و در زیستگاه های مختلفی 
قادر  عنکبوت ها  زندگی می کنند.  گیاهان  و  روی درخت ها  چون سطح سنگ ها، 
انسان  برای  از گونه،  برخی  اما گزش   نمی باشند  انسان  نمودن پوست  به سوراخ 
خطرناک است به عنوان مثال سم نوعی عنکبوت به نام بیوه سیاه سم عصبی بوده 
افتادن دستگاه  از کار  و موجب ایجاد جراحات دردناک، تشنج عضالنی  و نهایتاً 

و مرگ می گردد. تنفس 
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در زندگی آنها، توانایی تنیدن تار است. این ابریشم یا 
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تار، از جنس اسکلروپروتئین بوده و در اثر تماس با هوا، سخت می گردد. این ابریشم 
پرده های  عنکبوت ها  از  بعضی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مختلفی  کارهای  در 
از  بعضی  همچنین  می دهند.  قرار  آن  روی  را  خود  اسپرم های  و  تنیده  کوچکی 
آن  درون  را  خود  تخم های  و  می کنند  استفاده  پیله  ساختن  برای  آن  از  گونه ها 
می گذارند. اما اکثر گونه ها از ابریشم برای ساختن رشته های تار عنکبوت استفاده 

می کنند. 
کنه های  به  فقط  کنه  نام  عامه  باور  در  هستند.  انگلی  کوچک  جانوران  از  َکنه ها 
حیوانی اطالق می شود که این نوع کنه ها از راه خوردن خون پستانداران، پرندگان 

و گاه خزندگان و دوزیستان تغذیه می کنند.
به صورت تخم شروع می کنند که در  را  انگل هایی هستند که زندگی شان  کنه ها 
تابستان به صورت الرو از تخم خارج و به نوک علف ها و دیگر گیاهان کوتاه می خزند. 
آنها منتظر می مانند تا جانور خونگرم بعدی برسد. سپس، روی آن محکم می چسبند، 
به درون پوست نفوذ و شروع به مکیدن خون می کنند. سپس از میزبان جدا می شوند. 
پیدا  به صورت شفیره دگردیسی  بهار  را استراحت می کنند و در  پاییز و زمستان 
می کنند و دوباره برای یک غذای خونگرم منتظر می مانند. این بار وقتی غذا می خورند، 
می افتند و بالغ می شوند و در زیر بوته های کوتاه برای میزبانی بزرگ، اغلب آهو، گوزن 
شمالی یا انسان منتظر می مانند. مادامی که روی بدن جانور میزبان هستند، کنه های 
نر و ماده یکدیگر را پیدا و جفت گیری می کنند. کنه نر به زودی می میرد، در حالی 
که ماده، مملو از تخم های بارورشده، زمستان را می گذارند و در بهار آینده تخم گذاری 

می کند.
عقرب دارای 8 پا و نیشی با زهر کشنده می باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار 
دارد. عقرب ها شب ها به آرامی به فعالیت های زیستی خود می پردازند و بیشتر در 
آب و هوایی گرم فعال هستند. آنها اغلب حشرات موذی را به دام می اندازند و از این 
نظر اهمیت دارند. آنها اغلب سوسک های سیاه و اگر بتوانند قورباغه ها را نیز شکار 
می کنند. آنها پس از شکار، طعمه را ابتدا نیش می زنند سپس با حرکات کلیسر یا 
به عبارتی آرواره های خود شروع به خرد کردن بدن طعمه می کنند و در این موقع 
بر اثر ترشح آنزیمی آن را به صورت مایع در می آورند. زهر عقرب مایعی بی رنگ 
تا خنثی دارد و در واقع نوعی پروتئین است.  و شفاف است که خاصیت قلیایی 
سم شامل پروتئین های مختلفی از قبیل توکسین و آنزیم می شود. توکسین ها یا 

فاکتورهای سمی شامل نورووکسین، هموتوکسین و کاردیوتوکسین است.
هزارپایان: هزارپایان  جانوران عموماً خاکزی از گروه بندپایان هستند که برخی 
دارند.  پا   750 از  بیش  گونه ها  برخی  و  پا   10 از  کمتر  زیرشاخه  این  گونه های 
خاک های  داخل  و  سنگ ها  زیر  تاریک،  و  مرطوب  جاهای  در  معموالً  هزارپایان 
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فعالیت پیشنهادی

ریخته  و  پوسیده  برگ های  و  خزه  داخل  و  درخت ها  پوست  زیر  یا  و  هوموسی 
شده به سر می برند. بیشتر هزارپایان گیاه خوار هستند اما بعضی از این جانوران 
مانند  هزارپایان  دفع  دستگاه  می کنند.  تغذیه  دیگر  بندپایان  از  و  گوشت خوارند 
و  سر  قسمت  دو  از  هزارپایان  بدن  است.  مالپیگی  لوله های  از  متشکل  حشرات 
تنه تشکیل شده است که قسمت سر به صورت یکپارچه و مجهز به اعضا حسی 
شاخک ها و چشم های ساده و قطعات دهانی )یک جفت آرواره باال و یک جفت 
آرواره پایین( می باشد. قسمت تنه نیز از حلقه های پهن یا گرد استوانه ای متعدد و 
همانند تشکیل شده است و هر حلقه در طرفین مجهز به یک یا دو جفت پا می باشد.

حشرات: بزرگ ترین گروه را در میان گروه بندپایان به خود اختصاص می دهند. 
حشرات شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستند. بدن یک حشره از 3 قسمت 
تشکیل می شود: سر، سینه و شکم. حدود یک  میلیون گونه مختلف حشره در جهان 
شناسایی و توسط دانشمندان نام گذاری شده است. مجموع حشرات روی زمین تا 
مرز ده  میلیون گونه مختلف می رسد. حشرات تقریباً در همه نقاط روی زمین پیدا 

می شوند و همچنین می توان آ نها را در آب های شیرین یافت.
حشرات دارای چشم های مرکب هستند به این معنی که چشم حشره از دو قسمت 
مجزا تشکیل شده است هر قسمت از چشم حشره دارای عدسی مخصوص به خود 

می باشد. حشرات درطول رشِد خود به طور دوره ای پوست اندازی می کنند. 
به جز چند مورد استثنایی عمل لقاح از طریق جفت گیری صورت می گیرد و تخم 
گذاشته می شود. در جنین جوانه های مولد زواید بدن به توالی از جلو به عقب ظاهر 
می شوند. هنگامی که الرو سر از تخم بیرون می آورد. شبیه جانور بالغ است و فقط 
کوچک تر هستند. الروها طی پوست اندازی های متوالی رشد می کنند و سرانجام 
محفظه هایی در دیواره بدن پدید می آید و دیسک های شفیره ای شروع به پیدایش 
می کند. تغییر شکل الرو کرمی شکل به جانور بالغ در درون پیله انجام می شود. 
در این مرحله محفظه هایی که محتوی دیسک های شفیره ای هستند باز می شوند 

و زواید جانور کم کم ظاهر می شوند. 

هنرجویان  از  و  نوشته  را  اطراف  محیط  در  موجود  بی  مهره  جانوران  از  تعدادی  نام 

هنرجویان  از  همچنین  دهند.  قرار  بی  مهرگان  از  مناسب  گروه  در  را  آن ها  بخواهید 

خواسته شود که پس از قراردادن نام جانور در گروه مناسب ویژگی  های هر گروه را 

بنویسند و نام تعدادی از بی  مهرگان مفید و مضر برای انسان را مشخص نمایند.
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واحد یادگیری 3: از ص 52 تا ص 60 
هدف

ـ فهم و درک ویژگی  ها و خصوصیات مهره  داران
ـ آشنایی کلی با گروه  بندی مهره  داران و گروه  های مختلف مهره  داران

ـ کسب توانایی در تشخیص جانداران مهره  دار
ـ آشنایی با گروه ماهی  ها و پی  بردن به اهمیت و جایگاه این گروه 

در زندگی انسان
ـ آشنایی با دوزیستان به عنوان یکی از گروه  های مهره  داران

ـ آشنایی با گروه خزندگان و نکات مهم درمورد این گروه
ـ بررسی مختصر گروه پرندگان 

ـ آشنایی با گروه پستان داران و انواع پستان داران و درک اهمیت و 
جایگاه پستان داران در زندگی بشر

ـ درک شباهت  ها و تفاوت  های موجود بین گروه  های مختلف مهره  داران
دانش پیش نیاز: یادآوری مباحث مهره  داران و گروه  های مهره  داران و 
ویژگی  ها و اختصاصات هر گروه )علوم نهم فصل جانوران مهره  دار(. 
ارزشیابی آغازین: طرح پرسش  هایی در مورد ویژگی  های جانوران، 
دو گروه اصلی جانوران یعنی مهره  داران و بی  مهرگان، تفاوت  های 
بی  مهرگان و مهره  داران، نام  بردن چند جانور مهره  دار، مهم  ترین 
تفاوت  های مهره  داران و بی  مهرگان و انواع مهم جانوران مهره  داری 

که در زندگی روزمره با آن ها سر و کار داریم.
این که اغلب هنرجویان  به  راهنمای تدریس: با  توجه 
با جانوران مهره  دار آشنایی دارند و گونه  های متعددی از 
مهره  داران را از نزدیک دیده  اند، می  توان با طرح سؤاالتی 
از آن ها و بر اساس پاسخ  های ارائه شده توسط هنرجویان، 
مهره  داران  مورد  در  را  آنان  اطالعات  و  آشنایی  میزان 
تصاویر  از  می  توان  نیز  درس  این  ارائه  در  کرد.  ارزیابی 
اولین گروه  یا فیلم  های مربوط به جانوران استفاده کرد. 
مهره  دارانی که معرفی می  شود گروه ماهی  ها می  باشد. در 
تدریس بحث این گروه می  توان به شکل دوکی  شکل آن ها 
بحث  اشاره کرد. همچنین  در آب  راحت  تر  برای حرکت 

ی
س پیشنهاد

تدری
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آبشش  در ماهی  ها و وضعیت آبشش  ها در درون و خارج از آب 
را مطرح می  کنیم. پس از آن به باله و نحوه حرکت ماهی در آب 
اشاره می  کنیم. در این بخش می  توان جهت درک بهتر مطالب، فیلم 
تشریح ماهی را به هنرجویان نشان داد. در پایان بحث ماهی  ها به 
اهمیت تغذیه  ای ماهی و مزیت  های گوشت سفید نسبت به گوشت 
را  آن ها  نام گذاری  علت  دوزیستان  بحث  در  می  کنیم.  اشاره  قرمز 
مطرح کرده و سپس نوع تغذیه آن ها را بحث می  کنیم. همچنین به 

سیستم تنفسی این گروه هم اشاره می  کنیم. 
در بحث خزندگان نیز علت نام گذاری آن ها )دست و پای کوتاه و 
را مطرح کرده  بر روی زمین هنگام حرکت(  کشیده  شدن شکم 
)داشتن پوست  با دوزیستان  را  آن ها  اساسی  تفاوت  های  و سپس 
ضخیم و دارای پولک، عدم وجود تنفس پوستی، داشتن پوسته 
آهکی در تخم( مطرح می  کنیم. در این مبحث مارها را به عنوان 
نوع سمی  و  دو  و  می  کنیم  معرفی  گروه خزندگان  عمومی  ترین 
غیرسمی آن ها را مورد بررسی قرار می  دهیم. سپس به بررسی گروه 
پرندگان می  پردازیم و برخی از ویژگی  های مهم این گروه را ذکر 
می  کنیم. در نهایت به بررسی گروه پستانداران می  پردازیم و نقش 

و اهمیت پستان داران را در زندگی آدمی  یادآور می  شویم. 

تحقیق کنید   بعد  مراقبت های  و تحقیق درباره  مارها  با  بیشتر  هدف: آشنایی 
بهبود  و  درمان  در  نیاز  مورد  اولیه  کمک های  و  مارگزیدگی  از 

مارگزیدگی.
پاسخ: جلوگیری از حرکت کردن فرد خصوصاً  عضو گزیده شده، 
قراردادن عضو گزیده شده در سطحی پایین تر از قلب، شستشوی 
محل گزیدگی با آب و صابون، بستن باال و پایین محل مارگزیدگی 
برای کاهش جریان خون، عدم استفاده از کمپرس آب سرد و یخ 
در محل گزش، ممانعت از دادن مواد خوراکی یا نوشیدنی به فرد 

مارگزیده و سعی در رساندن سریع بیمار به مراکز اورژانس
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دانش  افزایی
در اعضای شاخه طناب داران در دوران جنینی در مجاورت لوله عصبی یک ساختار 
این  طناب داران  بیشتر  در  که  دارد  وجود  نوتوکورد  نام  به  محکمی  مانند  طناب 
ساختار توسط مهره جایگزین می شود که به آنها مهره داران می گویند. مهره داران 
به پنج گروه ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران تقسیم می شوند.
انسان  برای  منبع خوراکی  به عنوان یک  ماهی  تاریخ همواره  در طول  ماهی ها: 
اهمیت داشته است؛ اهمیت پروتئین ماهی چه به دست آمده از راه ماهی گیری در 
دریاهای آزاد یا پرورش ماهی روز به روز در میان ملت ها بیشتر می شود. روی هم 
1 پروتئین مصرفی در جهان از راه ماهی گرفته می شود. گرفتن 

6
رفته نزدیک به 

ماهی با هدف خوراکی یا ورزشی، ماهی گیری نام دارد اما تالش سازماندهی شده 
از سوی انسان برای گرفتن ماهی، شیالت نام دارد. شیالت یک کار اقتصادی بزرگ 
ایجاد می شود. ساالنه در جهان  انسان درآمد  میلیون ها  برای  آن  راه  از  است که 

نزدیک به 154 میلیون تُن ماهی شکار می شود. 
آرواره، ماهیان  به سه دسته تقسیم مي شوند: ماهیان بدون  در یک تقسیم بندي 

استخواني ماهیان  و  غضروفي 
بدون  غضروفي  بدن  اسکلت  که  بوده  مانند  مار  بدني  داراي  آرواره  بدون  ماهیان 
استخوان، فاقد باله جفتي، و به جاي شکاف هاي آبششي داراي یک سري منافذ در 
اطراف بدن جهت تبادالت گازي هستند. همچنین فاقد آرواره بوده و دهان از طریق 

عمل مکش تغذیه مي کند. 
ماهیان غضروفي داراي ستون مهره و آرواره غضروفي هستند، در بعضي گونه ها 
ستون مهره ها آهکي شده و استخواني نمي شود.  ماهیان بدون آرواره گروه بسیار 
این گروه شامل  تنها داراي دو خانواده مي باشند.  از ماهیان هستند که  کوچکي 
کایمرا  نام  به  خاصی  عمق زی  گونه های  و  ماهیان  سفره  سپرماهیان،  کوسه ها، 
)chimaeras( است. بعضی از اعضای این گروه از جمله شناخته شده ترین ماهیان 
در دنیا می باشند مثل کوسه سفید و بعضی از فیلترکننده ها مثل سفره ماهی مانتا. 
با سایر ماهی ها  از این ماهی ها دارای خصیصه های بسیار خاص و متمایز  بعضی 
هستند مثل داشتن مغزهای بزرگ، زنده زا بودن و خونگرم بودن. فسیل های اعضای 
این خانواده نشان می دهد که این گونه ها تغییرات بسیار کمی در چند هزار میلیون 
بوده  غضروفي  اسکلت  داراي  غضروفي  ماهیان  رده  اعضاي  داشته اند.  اخیر  سال 
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شده  محکم  و  کلسیمي سخت  ترکیبات  ذخیره سازي  و  جذب  دلیل  به  غالباً  که 
است. تمامی اعضای این خانواده توانایی تولید دندان های جدید برای جایگزینی با 
دندان های قدیمی خود را دارند و بدن آنها از ساختار های پولک مانندی مشابه و 

هم جنس ساختارهای دندان هایشان پوشیده شده است.
ماهیان استخواني بزرگ ترین گروه از ماهیان دریایي هستند که اسکلت استخواني 
داشته داراي آرواره )گاهي با دندان بر روي آرواره( و سرپوشش هاي آبششي بوده 
و نیز اکثراً پوست بدن آنها از فلس پوشیده شده است. اندازه و شکل بدن ماهیان 
بسیار متغیر مي باشد. مراحل الروي بسیاري از گونه ها، کوچک و حتي طول برخي 
از الروها گاهي چند میلي متر است. شکل بدن نیز در ماهیان مختلف متفاوت است. 
مثاًل در مارماهیان طویل و استوانه اي، در تُن ماهیان دوکي شکل، در سپر ماهیان 
و سفره ماهیان فشرده شده و دیسک مانند مي باشد. شکل بدن ماهیان به طرز 

شگفت انگیزي براي عملکرد هاي حیاتي آنها سازگاري پیدا کرده است.
ماهیان پهن مي توانند در بستر دریاها قرار گرفته و براي جلوگیري از شکار شدن 
فرم دوکي شکل تن ماهیان مي تواند مقاومت آب  نمایند.  بستر  را هم رنگ  خود 
را به حداقل رسانده و به این ترتیب آنها را به شناگران قابلي تبدیل کرده است. 
شکل بدن برخي از ماهیان به گونه اي است که حتي ما را به تعجب وا مي دارند 
مانند  منقار  بدن  و  باریک  دم  با  دریایی  اسب  ندارند.  ماهي  به  اصاًل شباهتي  که 
برگ  اتصاالت  با  شکل  برگي  دریایي  اژدهاي  چون  دیگري  گونه هاي  یا  و  خود 
مانند که از باله ها و سطح بدن منشأ مي گیرند بر خالف شباهت غیر معمولشان به 
ماهي، ماهي بوده که به راحتي مي توانند خود را در البه الي گیاهان و محیطي که 
زندگي مي کنند استتار نمایند. باله هاي ماهیان به شدت بر شکل و عملکرد های 
باله جفتي )باله هاي سینه اي و  حرکتی ماهي موثر است. ماهیان داراي دو نوع 
باله ها  این  بدن مي باشند  میاني  امتداد  منفرد در  باله هاي  نیز  و  باله هاي شکمي( 
شامل 1 یا دو باله پشتي، پیش باله مخرجي باله دمي و یک باله مخرجي هستند. 
حرکات  توسط  کمتر  و  گرفته  انجام  باله ها  حرکات  با  بیشتر  ماهیان  در  حرکت 
در  که  اندامي است  است. کیسه شنا  بدن  از خمیدگي هاي محوري  ناشي  موجي 
اکثر ماهیان وجود دارد واز آن براي حفظ حالت شناوري وتغییر عمق خود در آب 
استفاده مي کنند. گاهي هم این اندام در عمل شنوایي، تنفس یا تولید صدا به کار 
مي رود. این کیسه پر از گاز است. ماهي در ابتدای تولد، هوا در کیسه شناي خود 
ندارد اما وقتي که کیسه زرده ماهي در شرف تمام شدن است، نوزاد ماهي به سطح 
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دوزیستان: دوزیستان به جانورانی گفته می شود که قادرند هم در آب و هم در 
خشکی زندگی کنند و دارای دو مرحلۀ مشخص زندگی هستند. آنها در نوزادی دارای 
آبشش اند و در خارج از آب قادر به ادامۀ حیات نیستند. این جانوران پس از گذراندن 
مراحلی که به آن دگردیسی می گویند. آبشش ها و باله ها را از دست می دهند و دارای 
دست و پا و یک جفت شش می شوند و می توانند در خشکی ادامه حیات دهند. در 
دوزیستان، پوست برهنه، مرطوب و نرم است و غدد مخاطی زیاد دارد که ترشحات 
غدد باعث نرم و مرطوب شدن پوست می شود. پولک یا فلس روی پوست وجود ندارد. 
دو جفت اندام حرکتی برای راه رفتن یا شنا کردن دارند. تعداد انگشتان بین 5 ـ 4 
عدد است. بین انگشتان در انواعی پرده شنا دیده می شود مانند قورباغه. اسکلت کاماًل 
استخوانی است و مهره ها دنده ندارند. قلب از دو دهلیز جدا و یک بطن مشترک با 
3 جفت سرخرگ های خروجی از بطن است. گردش خون مضاعف و ناقص است. 
تنفس به وسیله آبشش ها، شش ها، پوست و پوشش داخلی دهان انجام می شود. مغز 
دارای دو نیم کره رشد طولی یافته است. لوب های بویایی رشد متوسط دارند و از 
مغز 10 جفت اعصاب جمجمه ای جدا می شود. همانند ماهی ها جانوران خونسردی 
هستند. لقاح در انواعی داخلی و در انواعی خارجی است. اکثراً هم تخم گذار هستند. 
در دوزیستانی مانند قورباغه که از انواع مهم این گروه است، اپیدرم به صورت چند 
الیه ای بوده و به صورت دوره ای در هر ماه یکبار تعویض می شود. عالوه بر غدد مخاطی 
در بعضی از دوزیستان مانند وزغ ها، غدد مولد سم هم وجود دارد که این جانوران 

پوشش آبششی

خط جانبیباله دمی
باله پشتی

چشم
پوزه

باله شکمی باله مخرجی
باله سینه ای

آب آمده و از طریق لوله گوارش و مجرایي به نام پنوماتوفور که بین لوله گوارش 
وکیسه شنا قرار دارد، هوا وارد کیسه شنا مي شود.
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خشکی  در  زندگی  توانسته اند  که  هستند  جانورانی  اولین  خزندگان  خزندگان: 
پوشیده  و شاخی  پوست خشک  از  بدنشان  نمایند. سطح  تحمل  کامل  به طور  را 
از پولک و یا قطعات و صفحات استخوانی متنوع است.  شده است. بدن پوشیده 
قلبشان چهار حفره ای  استخوانی است. خونسرد هستند.  اسکلت خزندگان کاماًل 
مارمولک ها،  مارها،  نیست.  کاماًل  بطن ها  مابین  دیواره  و  کامل  دهلیزها  است. 
قرار  خزندگان  گروه  در  شده  منقرض  دایناسورهای  تمام  و  تمساح، الک پشت ها 
دارند. معموالً تخم گذار هستند و پوستۀ تخم معموالً آهکی است یا ساختمان نیمه 
سخت دارد. جنین از چهار پرده آمنیون، کوریون، کیسه زرده و آالنتوئیس پوشیده 
می شود. نوزاد وقتی از تخم خارج می شود شبیه بالغ است و فاقد دگردیسی است. 

از معروف ترین گروه خزندگان می باشند.  مارها یکی 
پرندگان: پرندگان خونگرم هستند و بدنشان از پر پوشیده شده است و تخم گذار 
هستند. تخم دارای زرده زیاد بوده و از پوسته آهکی سختی پوشیده شده است.  در 
این موجودات زائده های حرکتی قدامی به صورت بال تغییرشکل یافته و زائده های 
حرکتی خلفی برای راه رفتن، نشستن و یا شنا کردن سازگاری یافته است. قلب 

بچه قورباغه
قورباغه بالغچرخه زندگی قورباغه

آغاز تنفسی 
ششی

شکاف میان 
پاهای قورباغه

بچه قورباغه

جنین

تخم

را برعلیه دشمنان مصون نگه می دارد. پوست رنگی است. تغییر رنگ به کندی انجام می شود به این 
دلیل که سیستم عصبی کنترل مستقیمی روی سلول های رنگی ندارد. در ادامه چرخه زندگی قورباغه 

آورده شده است:
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پرندگان چهارحفره ای و خمیدگی آئورت به سمت راست است. دراین مهره داران 
9 کیسه هوادار متصل به شش ها وجود دارد. چشم های بزرگ دارند و حس بینایی 
بارزترین حس آنهاست. اسکلت پرندگان برای پرواز، سبک وظریف است. سر، گرد و 
دوکی شکل است و استخوان های جمجمه به هم جوش خورده اند. آرواره های منقاری 
بدون دندان را تشکیل می دهند که الیه ای ازماده شاخی غشایی، روی آن را می پوشاند.
پستانداران: پیچیده ترین و تکامل یافته ترین گروه جانداران هستند. زیستگاه های 
ویژگی های  به عنوان  پراکنده هستند.  زمین  کره  نقاط  اغلب  در  و  دارند  متفاوتی 

مشترک پستانداران می توان به این موارد اشاره کرد: 
ـ بـدن آنها از مو یا پشم پوشیده شده است کـه در فواصل زمانی معین می ریزند. 
ـ پوست بدن آنها دارای غدد فراوانی است که موادی از قبیل چربی، عرق و ... را 

ترشح می کنند. 
ـ در هر دو آرواره دارای دندان هستند و نوع دندان بستگی به نوع تغذیه و ماده 

غذایی مصرفی دارد.
ـ اغلب دارای 4 اندام حرکتی هستند.

ـ قلب دارای 4 حفره کامل است و کمان آئورتی به سمت چپ متمایل است.
ـ تنفس ششی دارند.

ـ پرده ای به نام دیافراگم قفسه سینه را از حفره شکمی جدا می کند. 
ـ مغز بسیار تکامل یافته است و مخ و مخچه بخش زیادی از جمجمه را اشغال 

کرده اند.
ـ سلول تخم بسیار کوچک و اندوخته غذایی ناچیزی دارد.

ـ نوزاد آنها بعد از تولد از پستان شیر می خورد.
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ـ پاسخ ارزشیابی پایان فصل3:
1( الف( مهره داران دارای ستون مهره در سطح پشتی بدن هستند که بی مهرگان 

فاقد آن هستند.
ب( اسکلت مهره داران توانایی رشد دارد و زنده است درصورتی که در اسکلت 

بی مهرگان معموالً اینگونه نیست.
ج( در مهره داران )بجز ماهیان غضروفی( بافت استخوانی می توان یافت.

برخالف  که  است  پیشرفته تر  بی مهرگان  به  نسبت  مهره داران  مغز  د( 
بی مهرگان به یک لوله عصبی به نام نخاع متصل است.

2( الف( هردو پاهای بندبند دارند.
ب( اسکلت خارجی هر دو از جنس کیتین است.

3( الف( دوزیستان بالغ تنفس ششی و پوستی دارند درصورتی که ماهیان دارای 
آبشش هستند.

ب( ماهیان به کمک باله های خود حرکت می کنند درصورتی که در بیشتر 
دوزیستان بالغ حرکت به کمک پاها انجام می گیرد.

4( شباهت الف( پستانداران مانند پرندگان خونگرم اند ودمای بدن ثابت دارند.
ب(هردو تنفس ششی دارند.

پر  دارای  پرندگان  که  درصورتی  هستند  مو  دارای  الف(پستانداران  تفاوت 
هستند.

ب(پستانداران دارای غدد شیری هستند.
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